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HASTA GÜVENLİĞİ
HİZMET ALAN TÜM PAYDAŞLARIN ZARAR
GÖRMELERİNE YOL AÇABİLECEK VE ÖNCEDEN
ÖNGÖRÜLEBİLEN TÜM TEHLİKELERİ, KABUL
EDİLEBİLİR BİR DÜZEYDE RİSK SEVİYESİNDE
TUTMAK İÇİN ALINABİLECEK TEDBİR VE
İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİDİR.

AMAÇ
 Hastaneye gelen her hasta için güvenli bir çevre

yaratmak için alınan önlemleri tanımlamak ve
bakımın sürekliliğini sağlamak,
 Kurumumuza başvuran hastaların tetkik ve tedavi
sürecinde doğru hastaya, doğru zamanda, gerekli
teşhis ve tedavi uygulamaların yapılmasını sağlamak
 Hastaların eksiksiz ve güvenli hizmet almalarını
sağlamak ve muhtemel risklerden korumak.

İLGİLİ YÖNETMELİK

İLGİLİ YÖNETMELİK
HASTA GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sağlık
kurumları;
a) Hasta kimlik bilgilerinin tanımlanması ve doğrulanması,
b) Hastaya uygulanacak girişimsel işlemler için hastanın
rızasının alınması,
c) Sağlık hizmeti sunumunda iletişim güvenliğinin sağlanması,
ç) İlaç güvenliğinin sağlanması,
d) Kan ve kan ürünlerinin transfüzyon güvenliğinin sağlanması,
e) Cerrahi güvenliğin sağlanması,
f) Hasta düşmelerinin önlenmesi,
g) Radyasyon güvenliğinin sağlanması,
ğ) Engelli hastalara yönelik düzenlemelerin yapılması,

İLGİLİ YÖNETMELİK
ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sağlık
kurumları;
a) Çalışan güvenliği programının hazırlanması,
b) Çalışanlara yönelik sağlık taramalarının yapılması,
c) Engelli çalışanlara yönelik düzenlemelerin yapılması,
ç) Çalışanların kişisel koruyucu önlemleri almasının
sağlanması,
d) Çalışanlara yönelik fiziksel saldırıların önlenmesine
yönelik düzenleme yapılması,

İLGİLİ YÖNETMELİK
HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ ORTAK UYGULAMALARI
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sağlık kurumları;
a) Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi ile ilgili olarak;
1) Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesine yönelik bir programın
hazırlanması,
2) Hastane enfeksiyonlarının izlenmesine yönelik sürveyans çalışmalarının
yapılması,
3) El hijyeninin sağlanmasına yönelik düzenlemelerin yapılması,
4) İzolasyon önlemlerinin alınması,
5) Temizlik,dezenfeksiyon ve sterilizasyon uygulamalarınıngerçekleştirilmesi,
b) Laboratuvar güvenliği ile ilgili olarak;
1) Biyogüvenlik düzeyine göre gerekli önlemlerin alınması,
2) Laboratuvarda çalışılan testlerin kalite kontrol çalışmalarının yapılması,
3) Panik değerlerin bildiriminin sağlanması,

İLGİLİ YÖNETMELİK
c) Radyasyon güvenliği ile ilgili olarak; tanı ve tedavi amaçlı
radyoaktif madde kullanılan alanlarda koruyucu
önlemlerin alınması,
ç) Renkli kod uygulamaları ile ilgili olarak;
1) Mavi kod uygulamasının yapılması,
2) Pembe kod uygulamasının yapılması,
3) Beyaz kod uygulamasının yapılması,
d) Güvenlik raporlama sistemi ile ilgili olarak;
1) Güvenlik raporlama sisteminin kurulması,
2) Bildirimi yapılacak olayların asgari ilaç güvenliği, transfüzyon
güvenliği, cerrahi güvenlik, hastaların düşmesi, kesici delici alet
yaralanmaları, kan ve vücut sıvıları ile temas konularını kapsaması,
3) Bildirimi yapılan olaylar ile ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetlerin
uygulamaya konulması,

İLGİLİ YÖNETMELİK
e) Eğitimler ile ilgili olarak; sağlık
kurumlarında görevli tüm çalışanlara, hasta
ve çalışan güvenliği konusunda eğitimlerin
verilmesi,
f) Komitelerin kurulması ile ilgili olarak;
1) Hasta güvenliği komitesi,
2) Çalışan güvenliği komitesi kurulması,

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
 Hastaların doğru

 Hasta mahremiyetinin











kimliklendirilmesi
Çalışanlar arasında etkili
iletişim ortamının sağlanması
İlaç güvenliğinin sağlanması
Radyasyon güvenliğinin
sağlanması
Düşmelerden kaynaklanan
risklerin azaltılması
Güvenli cerrahi
uygulamalarının sağlanması
Tıbbi cihaz güvenliğinin
sağlanması







sağlanması
Hastaların güvenli transferi
Hasta bilgileri ve kayıtlarının
sağlık çalışanları arasında
güvenli bir şekilde
devredilmesi
Bilgi güvenliğinin sağlanması
Enfeksiyonların önlenmesi
Laboratuvarda hasta
güvenliğinin sağlanması

HASTA KİMLİĞİNİN TANIMLANMASI VE DOĞRULANMASI

AMAÇ: Hastalara, tanı ve tedavi hizmeti verilirken
hastaya ait kimlik bilgilerinin doğru tanımlanması ve
kimlik doğrulanması yapılarak; doğru hastaya, doğru
işlem ve doğru tedavi yapılmasını sağlamak.
Kimlik Tanımlayıcı: Doğru hastaya, doğru işlemin
yapılmasını sağlamak üzere, yatışı yapılan her
hastada (günü birlik hastalar dahil) kimlik
doğrulaması için kullanılan tanımlayıcıdır.
HASTA KİMLİĞİNİN TANIMLANMASI VE
DOĞRULANMASI PROSEDÜRÜ

HASTA KİMLİĞİNİN TANIMLANMASI VE DOĞRULANMASI

SHB15.01
 Hastanın tanı ve tedavi amacıyla hastaneye
başvurduğu andan hastaneden ayrılışına kadar geçen
tüm süreçlerde (herhangi bir test veya işlem
öncesi, ilaç, kan ve kan bileşeni uygulamadan
önce, hasta transferi sırasında gibi) hasta
kimliği, kimlik tanımlama yöntemleri ile
doğrulanmalıdır.

KİMLİK TANIMLAMA
 Acil serviste, Evde Bakım Birimi ve Poliklinik

hastalarının tüm kayıt işlemleri hastanın TC. no su
yani kimlik ile yapılır.
 Şuuru kapalı ve küçük çocuk hastalarda ise hasta
bilgileri hasta yakınlarından alınarak kaydedilir.
Ayrıca hastanın TC. Kimlik numarası, nüfus cüzdanı
vb. kimlik bilgileri ile de doğrulama yapılır.

KİMLİK TANIMLAMA
 Hastanın hem şuuru kapalı hem de yanında hiçbir kimlik

bilgisi ve yakını yok ise, Acilden hasta girişi isimsiz hasta
olarak girilir ve tüm işlemler bu hasta barkodu ile yapılır.
 İsimsiz hasta geldiğinde hastanın barkotlu kol
bandındaki bilgiler ile dosya bilgileri karşılaştırılarak
hastaya tetkik ve tedaviler yapılır.
 Ancak aynı anda isimsiz hastalar sayıca fazlaysa
(1,2,3,4…) hastaların barkotlu kol bandındaki bilgilerle
karşılaştırma yapıldıktan sonra; hastaların dosya bilgileri
de karşılaştırılmalıdır. Örneğin; Kadın, erkek, çocuk,
bebek, tahmini yaşı, Hastanın hangi ameliyatı olacağı vb
bilgilere de bakılmalıdır.

KİMLİK TANIMLAMA
 Hasta ex olmuş ise cenazenin dosya bilgilerine ve

cenazeye isimsiz hasta barkotu yapıştırılır. Kimsesiz
ve isimsiz cenaze olduğunda hastane polisine haber
verilerek yakınları bulunmaya çalışılır.
 Hastanın kimlik bilgilerine ulaşıldığında, hastanın
gerçek kimlik bilgileri bilgisayarda aynı hasta
barkotuna hastanın asıl adı soyadı yazılarak
düzeltme yapılır.

YATAN HASTADA KİMLİK TANIMLAMA
 Yatan hastada Hasta Kimlik Bilekliği kimlik

tanımlayıcı olarak kullanılmaktadır.
 Barkotlu kimlik tanımlayıcıda;
Hasta adı–soyadı,
Protokol numarası,
Doğum tarihi (gün/ay/yıl) bilgileri yer alır.

YATAN HASTADA KİMLİK TANIMLAMA
Hastanemizde kimlik tanımlayıcı olarak
kullanılan renkli hasta bilekliklerin
kullanımı
 Yatışı yapılan her hastada BEYAZ RENKLİ kimlik
tanımlayıcı hasta bilekliği takılır.
 Alerjik hastalarda ise sadece KIRMIZI RENKLİ
kimlik tanımlayıcı hasta bilekliği takılır.
 Psikiyatri klinik hastalarında YEŞİL RENKLİ kimlik
tanımlayıcı hasta bilekliği takılır.

YATAN HASTADA KİMLİK TANIMLAMA

YATAN HASTADA KİMLİK TANIMLAMA
 Doğum sonrasında kız bebeklere pembe, erkek bebeklere








mavi kimlik tanımlayıcı hasta bilekliği kullanılır.
Aynı seri numaralı anne-bebek kimlik tanımlayıcısı kullanılır.
Annedeki beyaz kimlik tanımlayıcı bebeğin cinsiyetine göre;
Kız bebeği olan anneye, pembe renk kimlik tanımlayıcı hasta
bilekliği, Erkek bebeği olan anneye mavi renk kimlik
tanımlayıcı hasta bilekliği takılır.
Bebeğin kimlik tanımlayıcısında; annenin adı-soyadı,
bebeğin doğum tarihi (gün/ay/yıl) bilgileri ve anne veya
bebeğin protokol numarası bulunmalıdır.
Yenidoğanın Tekrar Yatışı Olduğunda; Cinsiyete göre
belirlenen kimlik tanımlayıcı takılmaz, beyaz renkte kimlik
tanımlayıcı kullanılır.

ÖZELLİKLİ DURUMLAR
 Hastanın bileğinde takılmayı engelleyecek sorun

olduğunda(ödem vb) hasta kimlik tanımlama
bilekliği hasta yatak başına konulur.
 Bileklik hastaya takılmadan önce bilgilerin teyidini
yapılır.
 Yatan hastalarda Ex olan hastaların, kimlik
tanımlayıcı bilekliği çıkarılmadan morga gönderilir.
 Acilde yatışı yapılmadan ex olan hastaların, kayıtta
tanımlanmış hasta barkodu ile morga gönderilir.
HASTA TANIMLAMADA ODA NUMARASI
ASLA KULLANILMAZ.

ÖZELLİKLİ DURUMLAR
 Hasta kol bandı takmayı reddederse; Hastaya

kol bandı takmamanın potansiyel riskleri hakkında
bilgi verilir ve hasta halen kabul etmez ise bu bilgi
hasta kayıtlarına geçirilir.
 Hastanın alerjisi var ise; alerjisi olduğu
tanımlanan hastalarda “Kırmızı” renkli kol bandı
kullanılır. Alerjen maddenin ismi ve riskli durum
(anestezi vb.) kol bandına yazılarak, hastanın
bileğine takılır.

KONTROL ZAMANLARI
• İlaç uygulamaları öncesi
• Girişimsel işlemler öncesi

(NG uygulama, sonda
takma)
• Hasta Transferi (iç/dış)
öncesi
• Kan ve kan ürünlerinin
kullanımı ve transfüzyonu
öncesi
• Hasta kayıt kabul
birimlerinde her türlü
yapılacak işlem öncesi

 Laboratuvar testleri için

numune alımında
 Herhangi bir tedavi
prosedürü uygulaması
öncesi
 Radyoloji, endoskopi,
anjiyo gibi her türlü
girişimsel ve cerrahi
işlem öncesi
 Laboratuvar test
sonuçlarını hastaya
verirken

DEĞİŞİM ZAMANLARI
 Bileklik zarar gördüğünde, (kopma vs)
 Enfekte materyal sıçradığında,
 Etiketi okunamayacak kadar zarar gördüğünde,
 Tedavi sürecinde alerji tespit edildiğinde beyaz kimlik

tanımlayıcı bilekliği çıkarılarak; kırmızı kimlik
tanımlayıcı hasta bilekliği takılır.
 Doğum yapan annedeki beyaz kimlik tanımlayıcı
bebeğin cinsiyetine göre belirlenen kimlik tanımlayıcı
ile değiştirilir.
 Hasta başka bir kliniğe nakil olduğunda
değiştirilmelidir.

ÇIKARMA ZAMANLARI
 Hastanın bileğinde takılmayı engelleyecek sorun

olduğunda;




Hasta el ve ayak bileğinin aşırı ödemli olduğunda,
Hasta el ve ayak bileğinde yara olduğunda,
Hasta bilekliği ve hasta bileğinde ebat uyumsuzluklarında
hasta bilekliği takılmaz; bileklik yatak başına konmak üzere
çıkarılır.

 Hasta taburcu çıkışlarında hasta klinikten

ayrılmadan önce bileklik çıkarılır.

HASTAYA UYGULANACAK GİRİŞİMSEL İŞLEMLER İÇİN
HASTANIN RIZASININ ALINMASI
 Aydınlatılmış Onam; hastanın bilgilendirilmesi, tıbbi

karara katılmasının sağlanması ve hekimin hasta ile
işbirliğine girmesi anlamını taşır. Aydınlatılmış
Onam; hasta özerkliğine saygı göstermenin en
önemli boyutudur ve tıbbi müdahaleyi yasalara
uygun hale getiren şartlardan biridir.
AYDINLATILMIŞ HASTA ONAMI ALMA
TALİMATI

ONAM ALINMASI GEREKEN DURUMLAR
 Cerrahi ya da invaziv girişim öncesi,
 Anestezi ve sedasyon öncesi,
 Kan ve kan ürünleri kullanımı öncesi,
 Yüksek riskli tedavi ve girişimsel işlemler öncesi

bilgilendirilmiş onam alınır.

ONAMLARDA YASAL İÇERİK













İşlemin kim tarafından yapılacağı,
İşlemden beklenen faydalar,
İşlemin uygulanmaması durumunda karşılaşılabilecek sonuçlar,
Varsa işlemin alternatifleri,
Kullanılacak ilaçların önemli özellikleri,
Hastanın sağlığı için kritik olan yaşam tarzı önerileri,
Gerektiğinde aynı konuda tıbbi yardıma nasıl ulaşabileceği,
İşlemin riskleri-komplikasyonları,
İşlemin tahmini süresi,
Hastanın adı, soyadı ve imzası,
İşlemi uygulayacak hekimin adı, soyadı, unvanı ve imzası,
Rızanın alındığı tarih ve saat

SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA İLETİŞİM
GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI
 İletişim, sağlık hizmetlerinin sunumunda sıklıkla

ortaya çıkan tıbbi hatalara doğrudan neden olması
bakımından önemlidir.
 Tıbbi hataların kök nedenlerine yönelik olarak
yapılan bir çalışmada iletişimin büyük oranda tıbbi
hataların kaynağı olduğu saptanmıştır.
 Hastanelerde iletişim süreci, hastalar, sağlık
çalışanları, idari ve diğer çalışanlar arasında
gerçekleştirilmektedir.
HASTANIN SAĞLIK ÇALIŞANLARI ARASINDA
GÜVENLİ DEVRİ TALİMATI

SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA ETKİLİ İLETİŞİM
 Hastanelerde iletişim, özellikle doktor-doktor arası

konsültasyon süreçlerinde, hemşire-doktor arası
sözel istem alım sürecinde ve hemşire-hemşire arası
nöbet teslim süreçlerinde hasta güvenliği açısından
risk oluşturmaktadır.
 Hasta ile ilgili her türlü bilginin, bir sağlık
çalışanından diğer sağlık çalışanın iletilmesi
esnasında iletilen tüm bilgiler doğrulanmalıdır.
 HEM YAZILI HEM DE SÖZLÜ İLETİŞİMDE
KENDİMİZE GÖRE DEĞİL SÜRECE GÖRE
İLETİŞİM SAĞLAMALIYIZ.

SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA ETKİLİ İLETİŞİM
 Doğru Zamanlı
 Kesin, Tam
 Belirsizlik Taşımayan
 Alıcı Tarafından Anlaşılan

BİR İLETİŞİM
 Hataları Azalır
 Hasta Bakımında Daha Kaliteli Bir İşleyiş Sunar

YAZILI İLETİŞİM
 Her form hem yazılı iletişim açısından hem de yasal bir

süreç içerdiğinden ilgili bölümler tam olarak
yazılmalıdır.
 HBYS üzerindeki hastaya ait order, laboratuvar ve
görüntüleme sonuçları, epikriz de yazılı iletişime girer.
 Hasta ile ilgili istemlerin yazılı yapılması esastır.
 Kısaltma ve sembol kullanımı durumuna dikkat
edilmelidir.



Kullanılabilenler (uluslararası/ulusal geçerliliği olan)
Kullanılmaması gerekenler (kişiden kişiye değişen)

 El yazıları okunaklı ve açıklayıcı olmalıdır.

SÖZLÜ İLETİŞİM
 Hata oranının çok yüksek olabileceği bir iletişim

şekli olduğundan maksimum dikkat ister.
 Hasta ile ilgili her türlü bilginin, bir sağlık
çalışanından diğer sağlık çalışanın iletilmesi
esnasında iletilen tüm bilgiler gerekirse
doğrulanmalıdır.
 Asıl anlatılacak konudan uzaklaşmadan doğru tam
ve anlaşılır bir biçimde ifadeler kullanılmalıdır.

SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA ETKİLİ İLETİŞİM
 Sözel iletişimde ve yazılı hasta kayıtlarında iletişim

hatalarını önlemek için; hastaya ait edinilen doğru
bilgileri, bir sonraki bakım ve tedavisindeki görevli
sağlık çalışanına, anlaşılabilir şekilde zaman
geçirmeden iletmesini, yapılan tüm tedavi ve
uygulamaları kayıtlarının düzenli tutulmasını
sağlamak, hastalara hizmet alma süreci ile ilgili
bilgilendirme yapmak GEREKİR...

HASTANIN SAĞLIK ÇALIŞANLARI ARASINDA
GÜVENLİ DEVRİ TALİMATI

Hastanın Sağlık Çalışanları Arasında Güvenli
Devri Talimatının Amacı:
Tüm yatan hastaların ve hastalara ait bilgilerin ve
evrakların ve serviste bulunan araç-gereç ve
malzemelerin nöbet değişimleri sırasında doğru,
eksiksiz olarak teslim edilmesini sağlamak için
gerekli kuralları belirlemektir.

NÖBET TESLİMİNDE DİKKAT EDİLECEK
NOKTALAR
 Nöbet teslim süreci nöbeti devralacak çalışanlar







gelmeden başlatılmaz.
Nöbet teslimi, nöbeti devralan ve devreden hemşireler
arasında önce deskte daha sonra da hasta başında yapılır.
Hasta dosyası ve hastaya ait tüm kayıtlar nöbeti devralan
hemşireye bankoda teslim edilir.
Nöbet değişimi ve hasta teslimi mümkün olduğunca kısa
sürede yapılmalı ve hastanın adı soyadı, protokol
numarası, hekiminin adı soyadı, tanısı, ameliyat öncesi/
sonrası durumu, tetkikleri, izolasyonu, diyeti ve hastaya
ait spesifik bilgileri içermelidir.
Nöbet teslimi sırasında hastaya giden tüm sıvı ve
beslenme ürünlerinin kontrolü nöbeti devreden ve
devralan hemşireler arasında (çift taraflı) yapılmalıdır.

NÖBET TESLİMİNDE DİKKAT EDİLECEK
NOKTALAR
 Demirbaş cihazlar sayıları, temizliği ve bataryalı cihazlar ise güç











kontrolleri yapılarak
Acil müdahale arabası ilgili formlar doğrultusunda kontrol edilerek
Narkotik ilaç teslimi standardına uygun olarak
Kırılan kaybolan ilaç malzeme varsa standardına uygun olarak
Bölümler arası ilaç malzeme transferi yapılmışsa standardına uygun
olarak
Kritik seviyede bulunan ilaç / malzeme durumu standardına uygun
olarak
Yatan hasta listesi, sayısı ve refakatçi sayısı
Yeni yatış, taburculuk veya ex hasta durumları
Nöbet teslim eden/ alan hemşire tarafından nöbet defteri
imzalanarak

TESLİM EDİLİR.

DOSYA ÜZERİNDEN HASTA TESLİMİ
 Hastanın adı, soyadı, hastanın protokolü, yaşı, doktoru, teşhisi, yatış süresi








teslimi
Yeme, içme, solunum, boşaltım, dolaşım, kişisel temizlik, iletişim gibi genel
durumunun teslimi
Hastaya ait EKG, laboratuar, radyoloji vb gibi sonuçların veya isteklerin
teslimi
Hastanın parenteral, oral, su vb. gibi tedavilerinin ve ilaçlarının teslimi
Dren, NGS gibi girişimleri, seviyeleri, sıfırlanabilen girişimlerin
seviyelerinin sıfırlanması
Yapılan pansumanların teslimi
Parenteral uygulamaların seviyeleri, özellik arz eden durumların teslimi
(adli vaka, enfeksiyon, izolasyon)
Hasta anamnezinde özellikli bir durumu varsa alerji, geçirilmiş ameliyat,
kronik hastalık gibi nöbet değişimlerinde bu durum belirtilir.

HASTA BAŞI TESLİMİ













Oda içindeki ekipmanların çalışıp, çalışmadığı ve düzen, temizliği
Hastanın hijyenik bakımı
Hastanın genel durumu, gözlem ve bulguları, ruhsal durumu
İnvaziv girişimlerin günlük kontrolleri
Hastaya giden mayi, beslenme sıvısı, dren gibi mayilerin seviyeleri
Pansumanları
Uygun pozisyon ve aralıkları
Odanın düzen ve temizliği
Ziyaret kısıtlaması durumu
Düşme riski durumu ve değerlendirilmesi
İzolasyon durumu
Kısıtlama uygulanama durumu

SÖZEL İSTEM TALİMATI
 Acil durumlar (24 saat)
 Ameliyat esnasında
 Tetkikler esnasında
 Doktorun hastanede bulunmadığı zamanlarda

Telefonla yada sözel olarak order alınabilir.

SÖZEL İSTEMDE SIRALAMA
 Kimliğini doğrulat,
 Orderi işit,
 Orderi kayıt altına al,
 Orderi oku doğrulat.
 Düzgün olarak kaydet imzalat.

SÖZEL İSTEM TALİMATI
 Sözlü/telefon talimatının alınması sırasında ilacın

ismi, dozu, uygulama şekli ve veriliş sıklığı açık
olarak belirtilir.
 Sözlü/telefon talimatı alınırken önce talimat yazılır,
yazılan talimat daha sonra geri okunur ve doğruluğu
talimatı veren kişiye onaylatılır, lüzumu halinde
verilen ilaç adının kodlama yöntemi ile tekrar
edilmesi istenir.

SÖZEL İSTEM TALİMATI
 Sözel ya da telefon orderı talimatını alan kişi Sözlü

ve Telefonla Hekimden İstem Alma formu
doldurulur.
 Talimatı veren tabibin adı ve soyadı, talimatın
alındığı tarih ve saat Sözlü ve Telefonla hekimden
istem alma formuna kaydedilir.
 Talimatların altına “sözlü talimat” veya “telefon
talimatı” olduğu yazılır.
 Sözlü ve Telefonla Tabip Talimatları Formu, sözlü
talimatı veren tabip tarafından 24 saat içinde
imzalanır ve hasta tabelasına geçirilir.

SÖZEL İSTEM TALİMATI
 Talimatı veren tabibe 24 saat içinde ulaşılamadığı

takdirde Sözlü ve Telefonla Hekimden İstem Alma
Formu, hastayı devralan servis tabibi tarafından
onaylanır ve hasta tabelasına geçirilir.
 Telefon talimatları, sağlık kurum veya kurulusunun
santralinde kayıt altına alınır.
 Mümkünse sözel orderlar ve telefon orderları
sürecine iki kişi katılır. (Telefon diafonu açma, diğer
kişiye de hekimin orderı tekrarlaması gibi)

SÖZEL İSTEM TALİMATI
Acil durumlarda not alma işlemi en fazla 1 saat
ertelenebilir.
Yüksek riskli ilaçlar, psikotroplar ve narkotikler
sözel order kapsamı dışındadır.

İLAÇ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI
İlaç güvenliği bir beşeri tıbbi müstahzarın üretiminden
uygulama sonrası gözlem aralığına kadar tüm
süreçleri içeren, ilacın hastaya ve çalışanlara zarar
vermesini önlemek amacıyla yapılan önleyici
faaliyetler ile ilaç kullanımından dolayı meydana
gelmiş olaylarla ilgili yapılan düzeltici faaliyetlerin
tamamını ifade etmektedir.
İLAÇ GÜVENLİĞİ VE YÖNETİMİ
PROSEDÜRÜ

İLAÇ GÜVENLİĞİ VE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ
AMACI

 İlaç yönetim sürecinden görev alan tüm sağlık









personelinin rollerinin belirlenmesi,
Hastanemizde kullanılan ilaçların satın alınması, teslim
alınması ile güvenli depolanması ve dağıtımının
sağlanması.
Hastalara uygulanmak üzere kliniklere gelen ilaçlar için
güvenli saklama koşullarının oluşturulması ve hastaya
güvenli ilaç uygulamalarının sağlanması
İlaç uygulamalarında oluşacak hataları tanımlamak ve bu
hataların oluşmamasına yönelik önlemlerin alınması,
ilaçla ilgili istenmeyen bir reaksiyon görüldüğünde
yapılması gerekenleri saptamak
İlaç zayiatının önlenmesi.

MUHAFAZA SÜRECİNDE İLAÇ GÜVENLİĞİ BOZAN
DURUMLAR













Sıcaklık ve nem uygunsuzluğu
İlk gelen ilk çıkar (FiFo) kuralı ihlali
Işık maruziyeti
Yazılışı, okunuşu, görünümü benzer ilaçların karışması
Pediatrik dozdaki ilaçların aynı rafta olması
Kritik stok seviyesinin hatalı kontrolü
Miat ve kritik stok seviyesi uyarı sisteminin hatalı olması
Yüksek riskli ilaçların tanımlanmaması
Psikotrop ve narkotik ilaçların tanımlanmaması
İlacın çalınması
İlaçın kaybolması
Miadı dolmuş ilaç

İSTEM SÜRECİNDE İLAÇ GÜVENLİĞİ BOZAN
DURUMLAR
 Yanlış ilaç istemi
 Elektronik ortamda yanlış ilaç seçimi
 Yanlış tedavi yazılması
 Kontraendike ilaç yazılması
 İlaç adında kısaltma kullanımı

 Okunaksız el yazısı
 Hatalı doz istemi
 Sözel istemin yanlış anlaşılması
 Sözel istemin yazılı hale getirilmemesi
 İletişim eksikliği

HAZIRLAMA SÜRECİNDE İLAÇ GÜVENLİĞİ BOZAN
DURUMLAR

















Doktor isteminin yanlış uygulanması
Yanlış ilaç hazırlanması
İlaçların yanlış paketlenmesi
İlaçların yanlış etiketlenmesi
Hastanın yanında getirdiği ilaçların tanımlanmaması
El hijyeni uygulanmaması
İlaç geçimsizliği
İlacın yanlış teknikle hazırlanması
Yazılışı, okunuşu, görünümü benzer ilaçların karışması
Hazırlanan ilaçların yanlış etiketlenmesi
Doktor istemi dışında ilaç uygulanması
Yetki dışında ilaç uygulanması
Bozulmuş ilaç uygulanması
Hasta başında ilaç bulundurulması
İlacın kullanımı hakkında hastaya yanlış bilgi verilmsi
İlacın kullanımı hakkında hastaya bilgi verilmemesi

TRANSFER SÜRECİNDE İLAÇ GÜVENLİĞİ BOZAN
DURUMLAR

 Hazır ilaçların yanlış hastaya gönderilmesi
 Yanlış zamanda ilaç dağıtılması
 Eczaneden yanlış ilaç transferi
 İlaçların yanlış birime gönderilmesi
 İlaçların hastaya/ birime zamanında gönderilmemesi

UYGULAMA SÜRECİNDE İLAÇ GÜVENLİĞİ BOZAN
DURUMLAR















El hijyeni uygulanmaması
Sterilizasyon / dezenfeksiyon kurallarına uyulmaması
Yanlış hasta
Yanlış ilaç
Yanlış doz (aşırı)
Yanlış farmosötik form
Yanlış zaman
Yanlış teknik
Yanlış doz
Gecimsiz ilaçların aynı anda uygulanması
Doz atlama
Mükerrer ilaç verme
Yanlış uygulama süresi (enjeksiyon)
Yanlış uygulama süresi (infüzyon)

UYGULAMA SONRASI SÜRECİNDE İLAÇ
GÜVENLİĞİ BOZAN DURUMLAR
 İlaç uygulama sonrası el hijyeni uygulanmaması
 İlaç uygulamasının kayıt altına alınmaması
 İlaç uygulama sonrası atıkların ortamdan







uzaklaştırılmaması
İlaç uyguluma sonrası gözlem yapılmaması
Advers etki yönetimin tanımlanmaması
Andvers etki bildirim yapılmaması
İlaç – ilaç, ilaç- besin etkileşiminin gözlenmemesi
İade edilen ilaçların orijinal amblajının bozulumuş
olması

TANIMLAR
İLAÇ GÜVENLİĞİ HATASI: İlacın sağlık
çalışanları, hasta ve yakınının kontrolünde olduğu
sırada yanlış ilaç kullanımına veya hastanın zarar
görmesine sebep olabilecek tüm olaylardır.
YÜKSEK RİSKLİ İLAÇ: Hatalı kullanıldıklarında,
hasta üzerinde geri dönüşsüz veya kalıcı olumsuz
etki yaratan ilaçlardır. (Örneğin; sakatlık, ölüm)

TANIMLAR
YAN ETKİ: Yan Etki, zararına bakılmaksızın tüm
amaçlanmamış farmakolojik etkiler olarak
tanımlanmaktadır.
Burada dikkat edilmesi gereken husus; ilacın
zararlı ya da zararsız olup olmadığına bakılmaksızın
amaçlamadığımız bir etkisinin olup olmadığıdır. Bir
ilacı hastaya verdiğinizde belirli bir süre içinde
amaçlamadığınız bir etkiyle karşılaşmışsanız bu
durumda o ilacın yan etkisinden bahsedebilirsiniz.

TANIMLAR
 ADVERS ETKİ: Bir beşeri tıbbi ürünün kabul

edilen normal dozlarda kullanımında ortaya çıkan
amaçlanmamış etkilerinin zararlı olanları advers
etki olarak tanımlanabilir.
 Advers etki kavramı SKS açısından oldukça
önemlidir. SKS’de bulunan standartlar çerçevesinde
ilaçların advers etkilerinin farmakovijilans
sorumlusuna bildirilmesi istenmektedir. Bu bildirim
sürecinin efektif olarak yürütülebilmesi için ilaç, yan
etki ve advers etki gibi kavramların doğru
tanımlanması gerekmektedir.

TANIMLAR
 FARMAKOVİJİLANS: Farmakovijilans ilaçların

zararlı etkilerinin önlenmesine yönelik tedbirler
alabilmek için veri toplamaktır.
 Farmakovijilans Sorumlusu: Hastanede advers
etkilerin bildirilmesini teşvik etmekten,
farmakovijilans verilerin toplamaktan ve TÜFAM’ne
(Türkiye Farmakovijilans Merkezi) iletmekten,
gerektiğinde eğitim ve bilgilendirme çalışmaları
yapmaktan sorumlu sağlık mesleği mensubudur.
(Hekim, eczacı veya hemşire)

TANIMLAR
 FARMAKOVİJİLANS SORUMLUMUZ ECZACI

NERGİZ KAYAHAN DAHİLİ NO:6055
 MATERYOVİJİLANS SORUMLUMUZ ECZACI

EBRU CAN DAHİLİ NO: 6027
 BİOMEDİKAL TIBBİ CİHAZ SORUMLUMUZ

TEKNİSYEN BAYRAM YÜKSEL DAHİLİ NO:6067

TANIMLAR









İLAÇ GÜVENLİĞİ LİSTELERİ
Ambalajı birbirine benzeyen ilaçlar
Farklı dozdaki aynı ilaçlar
Farklı uygulama formu bulunan ilaçlar
Yüksek riskli ilaçlar
Narkotik ilaçlar
Işık görmemesi gereken ilaçlar
Buzdolabında muhafaza edilmesi gereken ilaçlar
Okunuşu ve yazılışı benzeri ilaçlar vb listeler
İlaçların yerleşim planında bu gruplar göz önüne alınır.
NOT: TÜM İLAÇ GÜVENLİĞİ LİSTELERİ BÖLÜMLERDE
DOKÜMAN DOSYALARINDA VE ORTAK KULLANIM
ALANLARINDA BULUNMAKTADIR.

TANIMLAR
 İlaçların muhafaza edildiği yerlerde yüksek riskli ilaç

listesi, yazılışı ve okunuşu benzer ilaçların listesi,
aynı ilaçların farklı dozlarının ve pediatrik dozlarının
listesi görünür yerlere asılır. Bu listeler ilaç
sirkülasyonuna bağlı olarak gözden geçirilir.
 İlaçlar farmasötik formuna ve farmakolojik grubuna
göre sınıflandırılır. Ancak ambalajı, yazılışı ve
okunuşu benzer ilaçların listesi, yan yana ve
karışıklığa neden olacak şekilde yakın mesafede
dizilmezler.

TANIMLAR
 İlaç depolama alanlarının ve eczanenin ısı ve nem

oranları her gün günde iki kez olmak üzere takip
edilir ve “Isı ve Nem Takip Formu” na
kaydedilir. İlaçların bozulmaması için standart depo
koşulları için gereken maksimum ortam ısısı 25C ve
%60 nem oranı muhafaza edilen ilaç istisnaları
gözetilerek ayarlanır.

TANIMLAR
 Tüm ilaçlar depolanan alanlarda ve ilaç muhafaza

edilen buzdolaplarında ilaç yerleşim planları
hazırlanır ve görünür alanlara asılır.
 Depolarda ilaçlar yerleştirilirken yan duvara temas
etmemesine ve ilaçlar arasında hava sirkülasyonu
olacak şekilde boşluk bırakılmasına dikkat edilir.

TANIMLAR
 Yüksek riskli ilaç grubuna giren ilaçları ayrı bir

alanda, diğer ilaçlarla karışıklığa neden olmayacak
şekilde, kendi içinde farmasötik form ve
farmakolojik grup açısından değerlendirilerek dizilir.
 Son kullanma tarihi yakın olan ilaçları miadı daha
uzun olan ilaç ile yer değiştirilerek rafın ön kısmına
konur.

TANIMLAR
 Soğuk Zincir İlaçları buzdolaplarında saklanır. Bu ilaçların

muhafaza edildiği buzdolaplarının üzerine mutlaka
“Buzdolabında Saklanması Gereken İlaçlar Listesi”
asılır.
 İlaç saklanan buzdolaplarının ısısı 2-8 derece arasında
olmalıdır. Buzdolabının ısı ve nem değerleri günlük olarak
“Buzdolabı Isı ve Nem Takip Formuna” günde iki kez
olmak üzere kaydedilir. Bu değerlerin dışına çıkıldığında
Biyomedikal Sorumlusu ve Eczacı bilgilendirilir.
 İlaçlara ait buzdolabında yiyecek, içecek bulundurulmaz.
 Buzdolabı kapağında ilaç bulundurulmaz. Raflara
yerleştirilen ilaç kutuları ve dolabın iç duvarları arasında hava
sirkülasyonu sağlayacak kadar boşluk olmalıdır. İlaçlar
birbirine temas etmeyecek şekilde buzdolabına yerleştirilir.

TANIMLAR
 İlaç miatlarının kontrolü her ay sonunda eczanede ve

ilaç bulunan tüm birimlerde olmak üzere HBYS
sisteminden ve manuel olarak rafların kontrol
edilmesiyle yapılır ve İlaç ve Malzeme Miat
Kontrol Formu’na kaydedilir.
 Birimlerde bulunan ve miadının dolmasına üç ay
kalmış ilaçlar eczane stoğuna geri çekilir ve eğer ilaç
aktif kullanımdaysa yeni miadlı ilaçlarla değiştirilir.
 HBYS sistemi üzerinde miatla ilgili uyarı sistemi
bulunur ve düzenli olarak her gün bu uyarılar eczacı
tarafından kontrol edilir.

TANIMLAR
Eczaneden İlaç İstemi, İlaçları Hazırlanması
ve Transferi
 İlgili hekim orderları HBYS üzerinden yapar.
 Sorumlu hemşire veya servis hemşiresi tarafından
kontrolleri yapılarak orderlar HSYS üzerinden
eczaneye gönderilir.
 Eczanede hazırlanan ilaçlar sorumlu hemşire veya
servis hemşiresi tarafından sayılarak ve ilgili teslim
formu imzalanarak teslim alınır.

TANIMLAR
Eczanenin Kapalı Olduğu Saatlerde İlaç Alınması
Eczanenin kapalı olduğu saatlerde kat stoğunda
bulunmayan bir ilaç gerektiğinde Hastane Güvenlik
Görevlisinde bulunan eczane anahtarı ile eczane açılır,
nöbetçi memur eşliğinde süpervisör sorumlu hemşire
tarafından gerekli ilaç alınır. Eczanede bulunan İlaç
Teslim Tutanağı ilacı alan süpervisör sorumlu hemşire
tarafından eksiksiz doldurulur ve imzalanır.
Gece talep yapan nöbetçi hemşire tarafından HBYS
sisteminden yapılan istem sabah eczacı tarafından gece
istem belgesindeki bilgilerle karşılaştırılarak karşılanır ve
gün içerisinde ilaç istem belgesi sorumluya imzalatılır.

TANIMLAR
Eczaneye İlaç İadesi
 Hastane içerisinde eczaneden ilaç alımı yapan tüm
birimlerde miadının dolmasına 6 ay kalmış
ilaçlar eczaneye form ile bildirilir, 3 ay kalmış
ilaçlar ise İlaç İade Formu doldurularak iade edilir.
Bu ilaçlar İlaç İade Formu ile eczaneye
getirilir,sayılarak teslim alınır. Doldurulan form
servis sorumlusu ve eczacı tarafından imzalanarak
muhafaza edilir. Form üzerine teslim alınan ilaçların
adı, adedi ve miadı kaydedilir.

TANIMLAR
 Gün içerisinde hastaya uygulanmamış orderi iptal

edilen veya değiştirilen ilaçlar İlaç İade Formu
doldurularak eczaneye iade edilir. Hasta üzerine
düşülmüş olan ilaçlar HBYS sisteminden geri
çekilerek eczane deposuna aktarılır. Gelen ilaçların
miat ve sağlamlığı kontrol edilerek rafa tekrar
yerleştirilir.

TANIMLAR








Hastanın Beraberinde Getirdiği İlaçların Yönetimi
Hastanemizde yatarak hizmet alan hastaların tedavi
gördükleri süre boyunca, ilaçları hastanemiz Eczanesi
tarafından karşılanır.
Hastaya ait olan ilaçlardan; tedarik edilmesi uzun sürebilecek
veya piyasada bulunmaması dolayısıyla tedarik edilmesi
mümkün olmayan ilaçlar kullanılabilir
Hastadan teslim alınan ilaç/malzemelerin miadı/miktarı
kontrol edilerek Hemşirelik Hizmetleri Hasta Değerlendirme
Formunun hastadan alınan ilaç/malzeme bölümüne imza
karşılığı kaydı yapılır. HBYS sistemine hastanın yanında
getirdiği ve kullanacağı ilaçlar olarak girişi yapılır.
Hasta taburcu olurken, hastaya ait olan ve kullanılmayarak
arta kalan ilaçlar hastaya teslim edilir.

TANIMLAR
Hasta Taburcu Olduktan Sonra Kullanacağı
İlaçların Yönetimi
 Hastanın hastanedeki tedavisi bittiğinde taburcu
olmadan önce hekim tarafında tekrar değerlendirilir
ve evde kullanması gereken ilaçlar varsa bu ilaçlar
reçete edilir. Düzenlenen taburcu reçetesinde yazılan
ilaçların nasıl kullanılması gerektiği, dikkat edilmesi
gereken hususlar konusunda hemşire tarafından
hasta bilgilendirilir.

HATALARIN ÖNLENMESİ İÇİN ALINACAK
ÖNLEMLER
 İlaç isimlerinde kısaltma kullanılmaz. Doktor ve

eczane istemleri ile hemşire tabelalarında ilaç
isimleri kesinlikle kısaltma kullanılmadan yazılır.
İlaç uygulamalarında kullanılmaması gereken
kısaltmalar Kullanılmayacak Kısaltmalar
Listesinde verilmiştir.
 Eczane sorumlusu tarafından yazılışı, okunuşu,
ambalajı birbirine benzeyen ilaçların yanlış
kullanımını önlemeye yönelik Benzer İsimli İlaç
Listesi, Ambalajı Benzer İlaç Listesi hazırlanır.
Listeler kullanım alanında olmalıdır.

HATALARIN ÖNLENMESİ İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER

 Yazılışı, okunuşu, ambalajı birbirine benzeyen ilaçlar

ile aynı ilacın farklı farmasötik şekilleri dolaplarda
ayrı raflara yerleştirilir.
 Yine eczane sorumlusu tarafından aynı ilaçların
farklı dozları Aynı İlacın Farklı Dozları ve
Uygulama Yolları ve pediatrik dozlarının listeleri
Pediatrik İlaç Listesi oluşturulur. Pediatrik
dozdaki ilaçların dolaplardaki yerleşimi diğer
ilaçlardan ayrı raflarda yapılır.

HATALARIN ÖNLENMESİ İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER

 Bu listeler eczanede, hasta takip ve tedavisinin

yapıldığı tüm bölümlerde, ilaç hazırlama alanlarında
bulundurulur. Listeler ilaç sirkülasyonuna paralel
olarak güncellendiği gibi yılda en az bir kere gözden
geçirilerek gerektiği durumlarda revizyon yapılır.
 Acil kullanılabilecek pediatrik ilaçların kilograma
göre çocuk dozları Acil Müdahale İlaçların
Pediatrik Dozları Listesi listelenir, bu listeler acil
servisler ve çocuk hasta bakımı yapılabilen tüm
klinik/servislerde kolay ulaşılabilecek bir yerde
bulundurulur.

HATALARIN ÖNLENMESİ İÇİN ALINACAK
ÖNLEMLER
 Eczane sorumlusu tarafından hastanede sık görülen

İlaç-İlaç ve İlaç-Besin Etkileşimleri
listelenerek ilaç kullanım yerlerine dağıtılır.
Hazırlanan liste belirli aralıklarla güncellenir.
 İlaç depolama alanlarında yüksek riskli ilaçlar ayrı
bir alanda depolanır bu alanlara yüksek riskli
ilaçların listeleri asılır ve bu ilaçlar eczaneden
çıkmadan önce yüksek riskli ilaç etiketiyle
etiketlenir.

YÜKSEK RİSKLİ İLAÇLAR
Yüksek Riskli İlaçlar Listesinde belirtilmiştir
 Yüksek riskli ilaçlar eczane personeli tarafından eczanede
üzerlerine kırmızı renkli etiket yapıştırılarak servis çıkışı
yapılır.
 Yüksek riskli ilaçlar için acil durumlar dışında sözel order
kabul edilmez. Alınan bu sözel order 24 saat içinde yazılı hale
getirilir.
 Yüksek riskli ilaç kullanımı gereken durumlarda, ilaç ve order
iki kez kontrol edilir. Orderla ilgili en ufak şüphe durumunda
orderı yazan hekime, ilaçla ilgili sorunlarda ise eczaneye geri
dönüş yapılır. Kesin teyit edilmeden ilaç uygulanmaz.
 Yüksek riskli ilaçlar order edilirken kesinlikle kısaltmalar
kullanılmaz ve doz birimleri açık bir şekilde yazılır.

PARENTERAL İLAÇLARDA GEÇİMSİZLİK
KONTROLÜ
 Aynı anda birçok ilaç verilen hastalarda bu ilaçların

geçimliliğine dikkat edilmelidir. Hemşire paranteral
ilacı hazırlarken fiziksel değişiklikleri kontrol
etmelidir.
 Hastane içerisinde kullanılan ilaçların hangi
serumların içlerine ilave edileceği, beraber
verilmemesi gereken ilaçlar parenteral ilaç
geçimsizlik listesi nde belirlenmiştir.

İLAÇLA İLGİLİ İSTENMEYEN BİR REAKSİYON
GÖRÜLDÜĞÜNDE YAPILMASI GEREKENLER
 İlaçla ilgili ciddi ve beklenmeyen advers etki

meydana geldiğinde önce hastanın hekimi
bilgilendirilerek duruma müdahale etmesi sağlanır.
 Acil müdahale edilmesi gereken durumlar (Örneğin;
Anaflaksi vb.) Mavi Kod çağrısı yapılır.
 İlacın hastaya devam edilip edilmeyeceği kararı ilgili
hekim tarafından verilir.
 Ciddi ve beklenmeyen advers etkiler Advers Etki
Bildirim Formu ile bildirimi farmakovijilans
sorumlusuna bildirilir.

TEDAVİ PLANI
 Tedavi planı; ilacın tam adını, uygulama zamanını ve

dozunu, uygulama şeklini ve veriliş süresini içerecek
şekilde düzenlenir. İlaç isimlerinde kesinlikle
kısaltma kullanılmaz.
 Hemşire doktorun order ettiği ilaçları hemşire ilaç
takip formuna kaydeder.

TEDAVİ PLANI











Order hatalarının oluşmaması için hekim orderinde ve
hemşirenin ilaç takip formunda aşağıdaki bilgiler
mutlaka bulunmalıdır. Tedavi planında ilacın kimin
tarafından uygulanacağına dair bilgi bulunmalıdır.
Hastanın Adı
İstemin Verildiği Tarih ve Zaman
Uygulanacak İlacın Adı ve Formu
İlacın Dozu
İlacın Hangi Yoldan Uygulanacağı
İlacın Uygulama Zamanı ve Sıklığı
İlacın Veriliş Süresi
İstemi Veren Hekimin İmzası ve Kaşesi

SERVİSLERDE HATALARIN ÖNLENMESİ İÇİN
ALINACAK TEDBİRLER

 İstemleri Kontrol
 Okunmayan İstemleri Açıklığa Kavuşturma
 Yaşam Bulguları Kontrol
 Alerji Kontrol
 Laboratuvar Sonuçlarını Kontrol
 Doz Hesaplamalarını Kontrol
 Prospektüsleri Okuma
 Bireye Uygun Yöntem Seçme

 Kayıt

HASTAYA HERHANGİ BİR İLAÇ VERMEDEN ÖNCE HEKİM VE HEMŞİRE
TARAFINDAN

 Hastanın Hali Hazırda Kullandığı İlaçlar
 Bu İlaçların Sıklığı ve Dozu
 İlaçların Alındığı Saatler
 Evde Herhangi Bir İlaç Alıp Almadığı
 Diğer Alternatif Tedavileri Kullanıp Kullanmadığı
 Herhangi Bir İlaca Karşı Alerjisi
 Boy, Kilo, Kan Basıncı, Vücut Isısı, Solunum
 Genel Sağlık Durumu
 Gebelik Maddeleri Sorgulanır

8 DOĞRU İLKESİ
 Doğru İlaç
 Doğru Doz
 Doğru Hasta
 Doğru Zaman
 Doğru Yol
 Doğru İlaç Şekli
 Doğru Kayıt
 Doğru Yanıt

KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN TRANSFÜZYON
GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI
 Kan transfüzyonu, hemşirelikle ilgili bir uygulamadır

ve hemşire; transfüzyonun hazırlanması, transfüzyon
öncesi, sırası ve sonrası değerlendirmelerden
sorumludur.
 Olası komplikasyonların önlenmesi için transfüzyon
süresince hasta takibinin düzenli yapılması
gerekmektedir.

ENDİKASYONLARI
 Kanama ve yanık gibi vücutta sıvı kaybına neden







olan durumlarda oluşan kayıpları yerine koymak,
Anemiyi tedavi ederek dokulara yeterli oksijen
taşınmasını sağlamak,
Yetersiz pıhtılaşma faktörleri veya kan elemanlarını
yerine koymak,
Vücudun mikroorganizmalara olan direncini
arttırmak,
Yenidoğanın hemolitik hastalığını tedavi etmek,
Şoku önlemek ve tedavi etmek

HASTANIN BİLGİLENDİRİLMESİ

Hastanın anlayabileceği bir dille;
 Uygulanacak kan ve kan ürününün amacı ve yararları,
 Transfüzyon reaksiyonundan kaynaklanan ateş, titreme,
solunum sıkıntısı gibi belirtilerinin olabileceği,
 Transfüzyon reaksiyonu belirtileri geliştiğinde hemşireyi
haberdar etmesinin gerektiği,
 Transfüzyonu reddetmesi durumunda ortaya çıkabilecek
sorunlar açıklanmalıdır.
 Yapılan bu bilgilendirme eğitim formuna
kaydedilmelidir.
 İnançları nedeniyle transfüzyonu kabul etmeyen
hastalarda olası riskler ve transfüzyonun gerekliliğinin
açıklanması önemlidir

KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN TRANSFÜZYON ÖNCESİNDE
KLİNİKTE BEKLETİLMESİ VE ISITILMASI

 Kan bankası dolabından çıkarılan kan ve kan ürünleri

bekletilmeden en kısa zamanda (30 dakikada) hastaya
verilmelidir.
 Hastanın venine damla damla giden kan ve kan ürünü
hemen ısındığı için, normal hızda verildiğinde
ısıtılmaları gerekmez.
 Transfüzyona 30 dk içinde başlanamayacak bir durum
varsa ürün kan bankasına geri gönderilmelidir .
 Ürün kan merkezinden alınmadan önce hastanın genel
durumu ve vitalleri kontrol edilerek transfüzyona engel
bir durum olup olmadığı kontrol edilmelidir.

HASTAYA DOĞRU KAN VE KAN ÜRÜNÜ VERİLMESİNE
YÖNELİK KONTROLLER














Hekimin yazılı istemi,
Transfüzyon tarihi,
Transfüzyon yapılacak ürünün adı,
Verilecek ünite sayısı,
İnfüzyon hızı,
Transfüzyonla ilgili testler,
Transfüzyon yapılacak hastanın adı, dosya numarası,
Kan ve kan ürünlerinin son kullanma tarihleri; renk değişimi
(kahverengi) ve pıhtı yönünden gözlenmeli,
Alıcı ve vericinin kan grupları,
Hepatit, AIDS gibi hastalık testlerinin sonuçları,
Cross-match yapılma durumu ve sonucu (UYGUN YAZISI)
Hastanın yazılı onayı tamamlanmalıdır.

KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN TRANSFÜZYONUNUN
BAŞLATILMASI AŞAMASINDA
 Transfüzyona başlamadan önce, uygulanacak kan ve kan







ürünlerinin pıhtı oluşumu, anormal görünüm yönünden
incelenmesi,
Transfüzyon öncesi, torba içindeki kan ve ürünlerinin yavaşça
çevrilip karıştırılması,
Çocuklar için 21–25, yetişkinler için 18–19 no’lu ya da daha
kalın iğnenin kullanılması,
Kan ve kan ürünlerinin filtreli bir set aracılığı ile uygulanması,
Filtrenin etkinliği ve hemoliz gelişimini önlemek için, setin
tamamen doldurulması
Kan ve kan ürünlerinin diğer sıvıların verildiği yoldan
verilmemesi, transfüzyon için ikinci bir damar yolu (IV yol)
açılması,

KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN TRANSFÜZYONUNUN
BAŞLATILMASI AŞAMASINDA
 IV yolun açılamadığı durumlarda, iğne büyüklüğü kontrol







edilerek ve filtreli set takarak, daha önceki IV yolun
kullanılması,
Transfüzyon için en uygun ven olarak ön kol ve el sırtının
tercih edilmesi,
Zorunlu olmadıkça santral venöz yolun transfüzyon için
kullanılmaması,
Transfüzyon sırasında aseptik kurallara uyulması, infeksiyon
hastalıklarından korunmak için işlem sırasında eldiven
giyilmesi, bulaşmış vücut yüzeylerinin yıkanması
Transfüzyon sona erdiğinde kan ve kan ürünleri ile bulaşan
patojenlerin yayılımını önlemek için torba ve setin uygun bir
şekilde tıbbi atığa atılması gerekmektedir.

KAN VE KAN ÜRÜNLERİ İLE BİRLİKTE DİĞER
SIVILARIN VERİLMESİ
 Kan ve kan ürünleri ile birlikte hastaya verilebilecek sıvı

serum fizyolojiktir. Bu sıvı dışındaki sıvı ve ilaçlar için
ikinci bir IV yol açılması gerekir.
 İkinci IV yol açılamıyorsa, daha önce verilmeye başlanan
sıvılara ara verilerek, kan ve ürünlerinin tek başına
uygulanması,
 Transfüzyon sırasında IV yolla ilaç verilmesi
gerektiğinde, ikinci bir IV yol açılması, açılamıyorsa;
transfüzyona ara verilerek, ilacın tek başına uygulanması
gerekir.
 Kan ve kan ürünleri transfüzyonunda aynı yoldan sıvı
veya ilaç verilmesi gerektiğinde, işlemden önce ve sonra
IV yol 10cc Serum fizyolojikle yıkanması gerekir.

TRANSFÜZYON HATA NEDENLERİ
 İletişime Bağlı Faktörler: Hasta kimliğinin doğrulanması,








numunelerin etiketlenmesi ve bakım verenler arasındaki iletişim
eksikliği
Hastanın Tanılanması/Değerlendirilmesi ve Takibine
Bağlı Faktörler: Kan transfüzyonu yapılırken transfüzyon
reaksiyonlarının semptom ve belirtilerinin anlamlarının
bilinmemesi ya da hasta kimliği ile kanı yetersiz doğrulanması
Personele Bağlı Faktörler: Yetersiz bilgi ya da personelin
yetkinlik düzeylerinde uygunsuzluk
Ekipmana ve Çevreye Bağlı Faktörler: Güvenli olmayan
depolama koşulları
Bakımın Planlanmasına Bağlı Faktörler: Transfüzyon için
onam formlarının alınmaması
Laboratuvara Bağlı Faktörler: Birçok hastanın cross-match
çalışmasının aynı anda yapılması

KAN TRANSFÜZYON HATALARINI ÖNLEME
 Hasta kimliğinin doğrulanması
 İlgili prosedürlerin oluşturulması ve uygulanması
 Eğitim
 Hastadan alınan numunelerin takibi ve kan






torbasının etiketlenmesi
Dokümantasyon
Kan merkezinde oluşabilecek hatalara ilişkin
kontrollerin yapılması
İletişim
Hastanın değerlendirilmesi ve takibi

KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN TRANSFÜZYON
GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI
 Hastanın kan ihtiyacının klinik gerekliliği, türü, miktarı ve zamanı







hekim tarafından tarafından değerlendirilerek order edilir.
Hasta ve/veya yakınları planlanan kan transfüzyonu hakkında
bilgilendirilir ve bilgilendirmenin yapıldığına dair kayıtlar hasta
dosyasına işlenir. (eğitim formu)
Hasta ve /veya hasta yakınlarından onam alınır , onam formu
doldurulup dosyasına koyulur.
Otomasyon üzerinden kan ve kan bileşenleri istem formu kurallara
uygun ve tam olarak doldurulur ve kan tranfüzyon merkezine
gönderilir.
Hastadan kan örneği alınarak kan grubu belirlenir. Daha sonra
yeniden uygunluk testleri(cross-match) için hastadan kan örneği
alınır ve doğru hasta kimlik bilgilerini içerecek şekilde etiketlenir.

KAN BİLEŞENİ TRANSFER VE TRANSFÜZYON
İZLEM FORMU
 Kan ürünlerinin ilgili hastaya ulaşması kliniğe ait sağlık








personeli tarafından sağlanır.
Kan veya kan ürününü laboratuvardan almaya gitmeden önce
Kan Bileşeni Transfer Ve Transfüzyon İzlem Formunda
hasta bilgileri kısmı kontrollü bir şekilde doldurulur ve kan
merkezine gidilir.
Ürün kan merkezinden teslim alınırken teknisyenle beraber
forma uygun şekilde kontroller yapılır ve ilgili bölüm
doldurularak imzalanır ve kayıt altına alınır.
Transfüzyon Öncesi Kontrol kısmı 2 sağlık çalışanı
tarafından kontrol edilerek kayıt altına alınır.
Transfüzyon başlamadan önce ürünün HBYS üzerinden kabulü
yapılır.

KAN BİLEŞENİ TRANSFER VE TRANSFÜZYON İZLEM
FORMU

 Transfüzyon izlemi kısmı ise transfüzyona başlangıç

tarih ve saati yazıldıktan sonra başlatılır ve ilk
başlama saatine göre yaşam bulguları takibi uygun
saatlerde alınarak kaydedilir. (takip saatleri de
yazılacaktır.)
 Ürünün miktarı yazılır. Transfüzyon bitiş saati ve
sonlandıran kişinin adı soyadı imzası olmalıdır.

KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN TRANSFÜZYON
GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI
 ALINAN KAN VEYA KAN ÜRÜNLERİ EN AZ






İKİ SAĞLIK PERSONELİ TARAFINDAN
Cross-match kontrolü,
Hasta bilekliğinden ve hastadan teyit edilerek kimlik
bilgileri,
Kan veya kan ürünlerinin türü ve miktarı,
Ürünün planlanan veriliş süresi doğrulanmalıdır.

KAN BİLEŞENİ TRANSFER VE TRANSFÜZYON İZLEM
FORMU

Transfüzyon reaksiyonu şüphesi oldu ise;
 Transfüzyonu durdur ilgili hekime haber ver.
 Hastanın damar yolunu serum fizyolojik ile açık tut
 Transfüzyon merkezini ve hemovijilans hemşiresini
haberdar et.

TRANSFÜZYONDA DIKKAT EDILMESI GEREKEN NOKTALAR
 Tam kan veya eritrosit süspansiyonları; kan transfüzyon







merkezinden çıktıktan sonra transfüzyona başlanır ve 2-4 saat
içinde uygulanır.
Transfüzyonun ilk 15 dakikası sağlık çalışanı tarafından daha
dikkatli gözlemlenir. Transfüzyon boyunca da her 30 dakika da bir
hastanın tarafından daha dikkatli gözlemlenir. Transfüzyon
boyunca da her 30 dakika da bir hastanın vital bulguları kan
bileşeni tranfer ve tranüzyon izlem formu ’na kaydedilir.
Trombosit ve havuzlanmış trombosit konsantreleri transfüzyonuna
20-60 dk. içinde uygulanır.
Tdp ve immün tdp (covid plazma) transfüzyonuna mümkün olan en
kısa sürede başlanır ve 1-2 saat içinde uygulanır.
Hiç bir kan ürününe serum fizyolojik dışında herhangi bir
transfüzyon solüsyonu ya da solüsyonu ya da tıbbi ilaç
eklenmemelidir.

KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN TRANSFÜZYON
KOMPLİKASYONLARI

TRANSFÜZYON ÖNCESİNDE,
TRANSFÜZYON REAKSİYONLARI İLE
KARIŞTIRMAMAK İÇİN:
HASTAYA BAŞ DÖNMESİ, KAŞINTI, SOLUNUM
GÜÇLÜĞÜ GİBİ BİR ŞİKAYETİ OLUP
OLMADIĞININ SORULMASI GEREKMEKTEDİR.

KAN TRANSFÜZYONU REAKSİYONU BELİRTİLERİ
 Titreme

 Bulantı

 Ateş

 Kusma

 Ürtiker

 Kanın verildiği

 Taşikardi

ven boyunca
kızarma, yanma
 Baş ağrısı
 Baş dönmesidir

 Dispne
 Hipotansiyon
 Göğüs ağrısı
 Sırt ağrısı
 Bel ağrısı

KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN TRANSFÜZYON
KOMPLİKASYONLARI

AKUT REAKSİYONLAR
 Akut hemolitik reaksiyon
 Febril reaksiyon
 Ürtikeryal-allerjik reaksiyon
 Anafilaktik reaksiyon
 Dolaşım yüklenmesi
 Hemolizli kan transfüzyonuna bağlı reaksiyon
 Hava embolisi

KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN TRANSFÜZYON
REAKSİYONLARI

GEÇ REAKSİYONLAR
 Geç hemolitik reaksiyon
 Post-transfüzyonel purpura
 Bakteriyel-viral bulaşma
 Hemosiderozis

CERRAHİ GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI

1. Klinikten ayrılmadan önce
2. Anestezi verilmeden önce
3. Ameliyat kesisinden önce
4. Ameliyattan çıkmadan önce

CERRAHİ GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI
1. BÖLÜM
1. Hastanın;Kimlik bilgileri Ameliyatı Ameliyat bölgesi
2. Hastanın rızası kontrol edildi mi?
3. Hasta aç mı?
4. Ameliyat bölgesi tıraşı yapıldı mı?
5. Hastada makyaj/oje, protez, değerli eşya var mı?
6. Hastanın kıyafetleri tümüyle çıkarılıp ameliyat önlüğü ve bonesi
giydirildi mi?
7. Ameliyat öncesi gerekli özel işlem var mı? Lavman Mesane
Kateterizasyonu Varis Çorabı Özel Tedavi protokolü DiğeR
8. Ameliyat için gerekli olacak özel malzeme, implant, kan veya kan
ürünü hazırlığı teyit edildi mi?
9. Hastanın gerekli laboratuvar ve radyoloji tetkikleri mevcut mu?

KLİNİKTEN AYRILMADAN ÖNCE
1.HASTA KİMLİĞİNİ, AMELİYAT YERİNİ,
GERÇEKLEŞTİRİLECEK GİRİŞİMİN TEYİT
EDİLMESİ

2.HASTANIN AMELİYATA YÖNELİK RIZASININ
TEYİT EDİLMESİ

KLİNİKTEN AYRILMADAN ÖNCE
3.AÇLIK DURUMU
Cerrahi girişimler öncesinde hastanın aç kalması
istenerek midenin boş olması sağlanır. Burada bazı
istisnai durumlar söz konusu olabilir. Mide doluluğu
anestezi sırasında aspirasyon riskini artırdığından
cerrahi güvenliği etkilemektedir. Bu nedenle özel
durumlar dışında ameliyathaneye gitmeden önce
hastanın aç olduğu mutlaka teyit edilmelidir.

KLİNİKTEN AYRILMADAN ÖNCE
4. AMELİYAT BÖLGESİ TRAŞI
Genellikle, ameliyat bölgesinin traş edilmesi veya alternatif
olarak tüy dökücülerin kullanılması,cerrahi işlem öncesi cilt
hazırlığının bir parçasıdır. Bu işlemlerin hangi ameliyatlarda
uygulanıp uygulanmayacağı, uygulanması gerekiyorsa
ameliyat öncesi hangi zaman diliminde yapılacağı cerrahlar
arasında tartışılmaktadır. Ancak bu işlemin ameliyat öncesi
hazırlık aşamasında gündeme getirilip, gerekliliğinin
belirlenmesi ve gereklilik durumunda uygula-manın
yapılması önemlidir.

KLİNİKTEN AYRILMADAN ÖNCE
5. MAKYAJ/OJE, PROTEZ, DEĞERLİ EŞYA

Ameliyat olacak hastanın üzerinde metal
bir eşya olması ameliyat sırasında
kullanılan bazı cihazlardan dolayı hasta
bedeninde yanıklara neden olabilir. Bu
nedenle hasta üzerinde hiçbir şekilde
metal olmamalıdır.

KLİNİKTEN AYRILMADAN ÖNCE
6.KIYAFETLERİN TÜMÜYLE ÇIKARTILIP
AMELİYAT ÖNLÜĞÜ,BONE VD GİYDİRİLMESİ

Ameliyathane ortamında ne kadar yabancı
materyal varsa sterilizasyon güvenliğini
sağlamak o kadar zor olur. Bu nedenle ameliyata
girecek hasta, klinikte, kıyafetlerini çıkarıp
ameliyat önlüğünü giyerse, hem sterilite daha
kolay sağla-nır hem de hastanın kendine ait
eşyaları güvencede olur.

KLİNİKTEN AYRILMADAN ÖNCE
7. AMELİYAT ÖNCESİ GEREKLİ ÖZEL İŞLEM
Bazı operasyonlar öncesinde o işleme özgü uygulanması
gereken prosedürler vardır. Örneğin kalın bağırsak
ameliyatı öncesinde bağırsak temizliği amacı ile lavman
uygulanması gibi. Ameliyathaneye gitmeden önce bunun
gibi işlem-lerin yapılmış olduğunu teyit etmek gerekir.
Aynı şekilde bazı hastalara ame-liyat öncesi ve sırasında
uygulanması hayati önem taşıyan medikasyonların bu
aşamada kontrol edilmesi gerekir.

KLİNİKTEN AYRILMADAN ÖNCE
8. AMELİYAT İÇİN GEREKLİ OLACAK ÖZEL
MALZEME, İMPLANT, KAN VE-YA KAN ÜRÜNÜ
HAZIRLIĞI
Ameliyatlarda çeşitli özel malzemeler, implantlar
kullanılmakta ve özellikli ameliyatlarda kan ve kan
ürünlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu malzeme, im-plant,
kan ve kan ürünlerinin hasta daha ameliyathaneye
gitmeden hazır ol-ması cerrahi güvenliğin önemli bir
parçasıdır. Hasta henüz serviste iken malzemelerin hazır
olduğu kontrol edilmeli ve kullanılacaksa kan ve kan
ürünleri önceden hazır olmalıdır.

KLİNİKTEN AYRILMADAN ÖNCE
9. HASTANIN GEREKLİ LABORATUVAR VE
RADYOLOJİ TETKİKLERİ

Hastanın ameliyat öncesi, yapılan
görüntüleme dahil tüm tetkikleri ve varsa
ameliyat öncesi konsültasyon kayıtları bir
kez daha gözden geçirilmeli ve ameliyathaneye hasta ile birlikte gitmesi
sağlanmalıdır.

CERRAHİ GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI
 Kontrol listesinin özellikle 2., 3. ve 4. bölümlerinin

başarılı olması için tek bir kişinin yönetiminde olması
tercih edilmelidir. Bir ameliyat odasının karmaşık
düzeninde, ameliyat öncesi, ameliyat içi ve ameliyat
sonrası hazırlıklar esnasında adımların herhangi biri
gözden kaçırılabilir. Kontrol Listesinin her adımının
tamamlandığını teyit ettirecek bir tek kişinin
görevlendirilmesi, ameliyatın bir sonraki aşamasına
geçilirken yaşanan süreçte, hiçbir güvenlik adımının
atlanmadığının garantilenmesi bakımından önemlidir.

HASTA DÜŞMELERİNİN ÖNLENMESİ
 Sembol uzerinde hastanın düşme riskinin yüksek

olduğu ayrıca yazı ile belirtilerek sembolun hasta ve
hasta yakını tarafından anlaşılabilirliğinin artırılması
amaclanmıştır.

HASTA DÜŞMELERİNİN ÖNLENMESİ

Harizmi II Düşme Riski Ölçeği
(0-18 yaş)
İtakî II Düşme Riski Değerlendirme Ölçeği
(Erişkin Hastalarda)

HARİZMİ II DÜŞME RİSKİ ÖLÇEĞİ (0-18 YAŞ)
 YAŞ
 DÜŞME ÖYKÜSÜ
 HASTALIKLAR (Epilepsi, Mental Retardasyon, Konvülsiyon, Denge











bozukluğu, Kooperasyon bozukluğu, Solunum hastalıkları, Senkop/baş
dönmesi, Ajitasyon)
GÖRME DURUMU
İLAÇ(Hipnotikler, Barbitüratlar, Nöroleptikler, Antidepresanlar,
Sedatifler, Antihipertansifler)
EKİPMAN VARLIĞI (IV İnfüzyon, Solunum Cihazı, Kalıcı kateter, Dren,
Perfüzatör, Pacemaker vb.)
YÜRÜME VE DENGE(Yürüteç, Koltuk değneği, Kişi desteği vb.)
SEDASYON/ANESTEZİ
MENTAL DURUM
YAŞAM BULGULARI
DİĞER (Hasta uygun yatakta yatırılmıyor, Ailenin düşme riski konusunda
eğitim/bilgilendirme ihtiyacı var)

İTAKÎ II DÜŞME RİSKİ ÖLÇEĞİ (YETİŞKİN)











YAŞ
BİLİNÇ DURUMU
DÜŞME ÖYKÜSÜ
HASTALIKLAR ((Hipotansiyon, vertigo, serebrovasküler
hastalık, parkinson hastalığı, uzuv kaybı, nöbet, artrit,
osteoporoz, kırıklar))
HAREKET KABİLİYETİ
BOŞALTIM İHTİYACI
GÖRME DURUMU
İLAÇ(Hipnotikler, Barbitüratlar, Nöroleptikler,
Antidepresanlar, Sedatifler, Antihipertansifler)
EKİPMAN VARLIĞI ((Hastanın hareketini kısıtlayan
herhangi bir ekipman. Örn: IV infüzyon, foley katater, göğüs
tüpü vb.)

PUANLAMA
 Düşük Risk 0-9 Puan
 Yüksek Risk 10 Puan Ve Üzeri

HASTA DÜŞMELERİNİN ÖNLENMESİ








Aşağıda belirtilen beş durumda duşme riski
değerlendirmesi yapılmalıdır;
Yatan hastaların bölüme ilk kabulünde (İlk
Değerlendirme)
Post-operatif dönemde
Bölüm değişikliğinde
Hasta düşmesi durumunda
Risk faktörleri kapsamındaki durum
değişikliklerinde

RİSK FAKTÖRLERİ
 Majör Risk Faktörleri:
Bilinç açık kopere değil
 Ayakta yürürken denge problemi
 Baş dönmesi var
 Ortostatik hipotansiyon
 Görme engeli
 Bedensel engel
 Hastaya bağlı 3’ün üstünde bakım ekipmanı
 Son bir hafta içinde riskli ilaç kullanımı(Psikotroplar, narkotikler,
Benzodiazepinler, Nöroleptikler, Antikoagülanlar, Narkotik Analjezikler,
Diüretikler/Laksatifler, Antidiabetikler, Santral venöz sistem ilaçları, Kan
basıncı düzenleyici ilaçlar)


RİSK FAKTÖRLERİ
 Minör Risk Faktörler:
65 Yaş Üstü
 Bilinç Kapalı
 Son 1 ay içinde düşme öyküsü
 Kronik Hastalıklar( Hipertansiyon, DM, Dolaşım Sistemi, Sindirim Sistemi,
Arttirit, Paralizi, Depresyon, Norolojik Hastalıklar)
 Ayakta /yürürken fiziksel desteğe( yürüteç, koltuk değneği, kişi desteği vb.)
ihtiyacı
 Üriner / Fekal Kontinans bozukluğu
 Görme durumu zayıf
 Kullandığı İlaçlar ( 4’ den fazla ilaç kullanımı)
 Hastaya bağlı 3’ün altında bakım ekipmanı (IV İnfüzyon, Sokunum Cihazı,
Kalıcı Katater, Göğüs Tüpü, Dren, Perfizatör, Pacmaker vb.)
 Yatak korkulukları bulunmuyor, çalışmıyor
 Yürüme alanlarında fiziksel engeller


ÇEVRESEL ÖNLEMLER
 Hasta odalarında ve koridorlarda yeterli aydınlatma









sağlanır.
Hasta odalarında ve diğer kullanım alanlarında,
hastaların çarpmasını ve düşmesini önleyecek şekilde
düzenleme yapılır.
Zeminde üstüne basılabilecek gereksiz eşya ve engeller
bulunmamalıdır.
Zemin, merdiven basamakları vb. yerler kaymaya neden
olmayacak malzemeyle kaplı olmalıdır.
Zemin kuru olmalıdır. Islak zemin varsa silinmesi
sağlanır.
Islak ve kaygan zemin bulunması halinde uyarı levhaları
konulur..

ÇEVRESEL ÖNLEMLER
 Boş sedyeler hasta ve çalışanlara çarpmayacak

şekilde frenleri kilitli olarak park edilir.
 Dolu veya boş tüm gaz tüpleri sabitlenir
 Hasta yatakları, sedyeleri ve diğer hasta taşıma
araçlarında, düşmelere engel olacak korkuluk, kemer
vb. kullanılır.
 Tuvalet ve yatak arasında hareketi engelleyen cisim
ve eşyalar olmamalıdır.

ÇEVRESEL ÖNLEMLER
 Hastanın uzanmasını, dengesini yitirmesini

önlenmeli, portatif yemek masası, etejer, sandalye
vb. hasta yatağına yakın olarak yerleştirir.
 Telefon, çağrı zili ve diğer ulaşması gereken nesneleri
uzanmadan alabileceği mesafede tutulur.
 Destekli yürüyebilen hastalarda tekerlekli sandalye,
baston ya da koltuk değneği kolay ulaşabileceği
şekilde yerleştirilir.
 Hasta yatakları ve tekerlekli sandalyeler nakil için
kullanılmadığı durumda kilitlenir

GÜVENLİ EKİPMAN KULLANIMI
 Arızalı ve bozuk ekipmanlar kullanımdan çekilir.
 Kullanılan hasta bakım ekipmanları hastayı riske

sokmayacak şekilde düzlenir.
 Hasta yataklarında, oturma ve taşıma araçlarında
kırık, bozuk düşmeye sebep olabilecek eşyalar tespit
edildiğinde bakım ve tamiri için atölyeye
gönderilmelidir. Eğer hemen atölyeye
gönderilemiyorsa BOZUKTUR KULLANILMAZ
yazısı yapıştırılarak kullanımı engellenmelidir.

BİLGİLENDİRME
 Yatışı yapılan Hastanın kendisine ve refakatçisine bölüm







uyum eğitimi verilir. Hasta Eğitim Formu’na kaydedilir.
Çalışanlar arasında nöbet değişimlerinde hasta hakkında
bilgi verilir.
Hasta ile hasta yakınlarına düşme önleme konusunda
eğitim verilir. Hasta Eğitim Formu’na kaydedilir.
Rafakatçı değişimlerinde değişen refakatçı ya da düşme
önleme eğitimi verilir.
Hasta ve hasta yakınları ilaçların yan etkileri konusunda
eğitilir.
Hasta uyanıkken tuvalet ihtiyacını gidermek için saatlik
öneride bulunulur.

BİLGİLENDİRME
 Hasta yakınlarından, hasta yanından ayrılacakları zaman






hemşireye bilgi vermeleri istenir.
Hasta yatakları, sedyeleri ve diğer hasta taşıma
araçlarında, düşmelere engel olacak korkuluk, kemer vb.
kullanımı konusunda hasta ve yakınlarına bilgi verilir.
Kaymayan ayakkabı ya da terlik kullanması önerilir.
Hasta yardım istemesi konusunda bilgilendirilir.
Hastanın düşme riski değerlendirilmesinde, tespit edilen
risk faktörlerine yönelik alınacak önlemlerle ilgili
hastanın yakınlarına bilgi verilir, işbirliği yapılır.

KULLANDIĞI İLAÇ, TANI VE SEMPTOMLARINA
YÖNELİK DÜŞME ÖNLEME TEDBİRLERİ
 Hasta takibi, tetkik, tedavi ve kontrol tetkikleri hekim







talimatına uygun olarak yapılır.
Tespit edilen hemşire tanısına göre hastaya bakım
hizmeti verilir.
Mobilizasyonda hemşire eşlik eder.
Hastanın kas güçsüzlüğünü ve kemiklerinin tutulumunu
gidermek için belli aralıklarla yürüyüş gibi kondisyon
arttırıcı hareketler yaptırılır.
Bilinç bozukluğu olan, sedatif ilaç kullanan hastaların
yatak kenarlıkları kontrol edilir ve yatak en alt seviyeye
getirilir. Pencereler kapalı tutulur.

KULLANDIĞI İLAÇ, TANI VE SEMPTOMLARINA
YÖNELİK DÜŞME ÖNLEME TEDBİRLERİ
 Ameliyat veya işlem öncesi, yapılan premedikasyon

sonrası, anestezi ve sedasyon sonrası, oryantasyon
problemi olan tüm hastalar sedyede ise, sedye
kenarlıkları, yatakta ise yatak kenarlıkları kaldırılır.
 Ajite hastalarda yatak kenarlarına yastık konulur.
 Konfüze olan hastanın, yakınının yanında kalması
sağlanır.
 Hastanın genel durumuna ve ihtiyacına göre hekim
önerisi ile refakatçı bulundurulur.

REFAKATÇİSİ OLMAYAN DÜŞME RİSK DÜZEYİ
YÜKSEK HASTALAR
 Mümkünse hemşire odasına yakın bir odaya alınır,

saat başı ziyaret edilir ve oda kapısı açık turulur.
 Yatak tekerlekleri kilitli tutulur.
 Yatak, kenarlarının sürekli yukarıda tutulmasına
dikkat etmeli, ayağa kalkarken ise kenarlıkları
hemşire kontrolünde indirmeli.
 Bilinci açık hastaya, ayağa kalkmak istediğinde
yalnız kalkmaması konusunda ve ayağa kalkmak
istediğinde mutlaka hemşireyi çağırması konusunda
bilgilendirilir. Hasta ayağa kalkarken hemşire veya
personel tarafından yardım ve destek sağlanır.

REFAKATÇİSİ OLMAYAN DÜŞME RİSK DÜZEYİ
YÜKSEK HASTALAR
 Hastanın hijyen, tuvalet vb. ihtiyaçları için destek

olunmalıdır.
 Görsel ve işitsel cihaz kullanıyorsa etkinliği kontrol
edilmeli
 Hasta yalnız ve ajite ise konfüzyon disoryante,
halusinasyonları varsa, uyumsuz, kooperasyonu
bozuksa ve yukarıdaki önlemler yetersiz kalıyorsa,
doktoru ile iletişime geçilerek hasta kısıtlanır.
 Kısıtlama Altındaki Hasta Bakım Prosedürü’ne göre
bakım yapılır.

KISITLAMA ALTINDAKİ HASTA BAKIM PROSEDÜRÜ

 AMAÇ:

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 ya da bakım ve
tedavi girişimlerini uygulamak.

KISITLAMA ALTINDAKİ HASTA BAKIM PROSEDÜRÜ

 Hareket kısıtlama kararı tedavi planında yer

almalıdır. Tedavi planında; uygulamanın başladığı
tarih saat, uygulamanın hangi aralıklarla kontrol
edileceği, uygulamanın sonlandırıldığı tarih ve saat
belirtilmelidir.
 Tespit ediciler sadece profesyonel kişiler tarafından
uygulanmalıdır.
 Boğulma tehlikesi olabileceği için hastanın hiçbir
zaman yüz üstü tespit edilmemesi gerekir.

KISITLAMA ALTINDAKİ HASTA BAKIM PROSEDÜRÜ

 Hasta sırt üstü durumda kısıtlanmış ise, başın

kenarlara serbest bir şekilde dönebilmesini sağlama
ve mümkün olduğunda yatağın başı oksijensiz kalma
riskini en aza indirgemek için yükseltilmelidir.
 Hasta kısıtlama altına alındığı zaman Kısıtlama
Altındaki Hasta Değerlendirme ve Takip
Formuna; kısıtlamanın tipi, kısıtlama nedeni, şekli,
alternatif girişimler tam olarak kaydedilmelidir.
 Kısıtlama altına alınan hasta ajite ise 30 dakikada
bir, hasta ajite değilse 2 saatte bir
değerlendirilmelidir.

KISITLAMA ALTINDAKİ HASTA BAKIM PROSEDÜRÜ

 Fiziksel tespit edici uygulanan hastalar hemşire

bankosuna yakın alanlara yatırılmalıdır.
 Fiziksel tespit edici 2 saatte bir kaldırılarak
dolaşım ve deri kontrol edilmeli, tespit edici
uygulamasının sürdürülmesinin gerekli olup
olmadığı değerlendirilmelidir.
 Hastaya tespit edici uygulandığında deri
bütünlüğünde bozulma riski artar. Hasta bu açıdan
daha sık gözlenir.
 Fiziksel tespite ihtiyacı bittiği anda, tespit işlemine
son verilir.

POLİKLİNİK HİZMETİNDE HASTA DÜŞMELERi
 Renkte solukluk, bitkinlik var ise
 Yaşlı ve ayakta duramayan hastalar
 Bebek ve çocuklar (her yaş grubu)
 Solunum zorluğu ve aşırı terlemesi olanlar
 Akıl hastaları
 Bedensel özürlü hastalar ve cüceler
 Protezli hastalar
 Aç hastalar
 Bayılabileceği hakkında bilgi veren veya verilen hastalar

 Ağrılı kıvranarak yürüyen hastalar

POLİKLİNİK HİZMETİNDE HASTA DÜŞMELERi

 Öncelikli muayenesi yapılması sağlanmalı.

 Yürümesine yardımcı olunmalı, sandalyede

taşınması sağlanır.
 Acil müdahale gereken hastaların acile
gönderilmesi sağlanır.
 Hasta sahibi var ise uyarıda bulunulmalı ve
yardımcı olması konusunda bilgi verilmeli.
 Muayene masalarına çıkarken yardımcı
olunmalıdır.

POLİKLİNİK HİZMETİNDE HASTA DÜŞMELERi

 Kan verme işleminden sonra koltuktan hemen

kaldırılmamalı bir süre bekletilerek takibi
yapılmalı.
 Hastalar taburelere değil arkası destekli
sandalyeye oturtulmalı.
 İlaçlı çekimlerinden sonra hasta bir süre
gözlemlenmelidir.
 Kimsesiz yaşlı hastalara ve engellilere hasta
karşılama/ yönlendirme çalışanları yardımcı
olmaktadır.

SKS
SHB19.04
 Gercekleşen duşme olaylarına yonelik istenmeyen
olay bildirim sistemine bildirim yapılmalıdır.
SHB19.05
 Gercekleşen duşme olayları izlenmeli ve gerekli
iyileştirme calışmaları yapılmalıdır.

HASTALARIN GÜVENLİ TRANSFERİ PROSEDÜRÜ

AMAÇ: Hastane içerisindeki bir birimden başka bir
birime veya hastane dışında bir sağlık kuruluşuna
transferi gereken hastanın transferi sırasında dikkat
edilecek hususları belirlemek. Hastanın güvenli bir
şekilde kaldırılmasını, taşınmasını, tedavisinin
devamlılığını sağlayarak güvenli transferini
tamamlamak.

ACİL SERVİSTEN HASTANE İÇİ (KLİNİK, YOĞUN
BAKIM, AMELİYATHANE VB.) HASTA TRANSFERİ
 Hastanın transfer edileceği birim ameliyathane veya yoğun









bakım ise ilgili birim aranarak hasta hakkında bilgi
verilerek yatak sorgusu yapılır.
Hasta Transfer Formu doldurulur.
Yoğun bakım, ameliyathane gibi birimlere sağlık çalışanı
eşliğinde hasta transferi yapılır.
Klinik Transferleri hasta yakını ve personel eşliğinde
yapılır, hastanın genel durumu bu şekilde transfere uygun
değilse sağlık çalışanı da eşlik eder.
Hasta ilgili form ile birlikte birimdeki görevli sağlık
çalışanına teslim edilir.
Hastanın durumu kritik ise transfere hekim de eşlik eder.

KLİNİKLER ARASI TRANSFER
 Başka bir kliniğe transferine karar verilen hastanın





dosyası tamamlanıp epikrizi yazılır.
Nakledileceği klinikten yatak onayı alınır.
Hasta Transfer Formu doldurulur.
Hasta tüm dosyası ile birlikte ilgili kliniğin sağlık
çalışanı eşliğinde yeni kliniğe transfer edilir.
Hastanın durumu kritik ise transfere hekim de eşlik
eder.

KLİNİKTEN YOĞUN BAKIMA TRANSFER
 Yatak sorgusu yapılır, hasta dosyası tamamlanıp epikrizi yazılır.
 Hasta Transfer Formu doldurulur.
 Hastanın transferi sırasında klinik durumuna uygun olarak gerekli








acil müdahale seti hazır bulundurulur.
Hastanın transferi yoğun bakımdan kliniğe yapılıyorsa ilgili kliniğin
sağlık çalışanı tarafından hasta yoğun bakımdan alınır. Klinikten
yoğun bakıma transfer yapılıyorsa kliniğin sağlık çalışanı tarafından
hastanın transferi yoğun bakıma sağlanır.
Transfer esnasında gerekirse Transport monitöründen ritim
kontrolü yapılır. Hasta ventilatöre bağlı ise hastanın transferi
transpot ventilatör ile yapılır.
Transfer yapılan birimdeki sağlık çalışanına hasta hakkında detaylı
bilgi verilerek hasta teslim edilir.
Hastanın durumu kritik ise transfere hekim de eşlik eder.

AMELİYATHANEYE HASTA TRANSFERİ
 Ameliyat öncesi tetkikleri ve ilgili dökümanlar hazırlanır.

Hasta taşıyıcı personel ve klinik hemşiresi eşliğinde
ameliyathanedeki sağlık çalışanına hasta hakkında bilgi
verilerek dosyasıyla birlikte teslim edilir.( Hasta transfer
formu ve güvenli cerrahi formu ile birlikte)
 Ameliyat sonrası stabil duruma gelen hasta
ameliyathane sağlık çalışanı tarafından klinik
hemşiresine ameliyat süreci hakkında bilgi verilerek
dosyası ile teslim edilir.
 Hastanın durumu kritik ise ameliyat öncesi ve
sonrasında transfere hekim de eşlik eder.


TRANSFERİ
YAPAN

HASTAYI
KABUL EDEN

İLGİLİ FORM

SAĞLIK
PERSONELİ
DURUMU

ÖZELLİK

ACİL

YOĞUN BAKIM,
SERVİS,
AMELİYATHANE

HASTA
TRANSFER
FORMU

SAĞLIK
PERSONELİ
EŞLİK EDER

ACİL
PERSONELİ

SERVİS

SERVİS

HASTA
TRANSFER
FORMU

SAĞLIK
PERSONELİ
EŞLİK EDER

TRANSFERİ
YAPAN SERVİS
HEMŞİRESİ

SERVİS

YOĞUN BAKIM

HASTA
TRANSFER
FORMU

SAĞLIK
PERSONELİ
EŞLİK EDER

TRANSFERİ
YAPAN SERVİS
HEMŞİRESİ

YOĞUN
BAKIM

SERVİS

HASTA
TRANSFER
FORMU

SAĞLIK
PERSONELİ
EŞLİK EDER

TRANSFERİ
KABUL EDEN
SERVİS
HEMŞİRESİ

SERVİS
YOĞUN
BAKIM
ACİL

AMELİTAYHANE

HASTA
TRANSFER
FORMU

SAĞLIK
PERSONELİ
EŞLİK EDER

TRANSFERİ
YAPAN BÖLÜM
HEMŞİRESİ

HASTANIN TAŞINMASI
 Doğru hastanın transferinin sağlanmasında hasta kimlik

tanımlanmasına dikkat edilir.
 Taşıma sırasında hasta sürekli gözlenir.
 Transferden önce bakımın devamını sağlayacak cihaz ve
aletlerin kullanılabilirliği kontrol edilir.

HASTANIN TAŞINMASI
 Hastaya yakın mesafede çalışılmalıdır.
 Daha uzun ve kuvvetli kas grupları kullanılmalıdır.
 Sırtın gerginliğini korumak için dizler

bükülmelidir.
 Yerden destek alacak şekilde her iki ayağı
kullanarak biri diğerinden biraz öne
yerleştirilmelidir.
 Kalkarken, ağırlığı kalça kaslarına vererek dizler en
uygun biçimde doğrultulmalıdır.

HASTANIN TAŞINMASI
 Baş her zaman düz tutulmalı, homojen ve düzgün bir şekilde

hareket ettirilmelidir.
 Yavaş ve düzgün adımlarla yürümek gerekir, adımlar omuzdan
daha geniş olmamalıdır.
 Ağırlık kaldırırken karın muntazam tutulup, kalça kasılmalıdır.
 Omuzlar, leğen kemiğinin ve omuriliğin hizasında olmalıdır.
 Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınılmalıdır.
 Hasta mümkün olduğunca az hareket ettirilmelidir.
 HASTA BAŞ-BOYUN-GÖVDE EKSENİ ESAS ALINARAK
EN AZ 6 DESTEK NOKTASINDAN KAVRANMALIDIR.

HASTANIN TAŞINMASI

HASTANIN SEDYE İLE TAŞINMASI
 Durumu kritik, tekerlekli sandalyede oturamayacak hastaların









transferi sedye ile gerçekleştirilmelidir.
Sedyenin üzerine temiz bir örtü yerleştirilerek hastanın üzerini
örtmek üzere bir pike/ nevresim vb. hazır bulundurulmalıdır.
Hasta sedyeye alınmadan önce yapılacak işlem ve nedeni görevli
sağlık personeli tarafından açıklanmalıdır.
Sedye hasta yatağının yanına getirilmelidir.
Yatak ile sedyenin baş kısmının aynı yönde olmasına dikkat
edilmelidir.
Hasta yatağı ile sedye aynı seviye ve hizaya ayarlanmalıdır. Hasta
yatağının kenarlıkları indirilmelidir.
Hasta sedyeye alınmadan önce sedye ve yatağın sabitlenmesi
sağlanmalıdır.
Hastanın idrar sondası, serum seti, monitör kabloları gibi
bağlantıları var ise bunlar toplanmalı ve sarkması önlenmelidir.
Herhangi bir yere takılmayacak şekilde güvenceye alınmalıdır.

HASTANIN SEDYE İLE TAŞINMASI
 Hastanın ayak ve baş kısmına geçilmeli eğer gereksinim var ise üçüncü kişi orta











kısımda bulundurulmalıdır.
Hasta sedyeye çarşaf ile alınacak ise; bir kişi hastanın baş kısmından, bir kişi ayak
kısmından ve bir kişide yatak üzerine dizini koyarak orta kısmından çarşafı
kavramalıdır. Hasta taşıma ekibinden bir kişinin “bir, iki, üç” komutuyla çarşafın
uçlarından tutulup, hasta sarsılmadan sedyeye alınmalıdır.
Çarşafsız alınacak ise; birinci kişi: bir kolunu hastanın başını destekleyecek şekilde
boynunun altından geçirerek omzunu kavrar, diğer kolunu belinin altından
geçirmelidir. İkinci kişi: bir kolunu, birinci kişinin kolunun yanına diğerini hastanın
kalçalarının altına yerleştirmelidir. Üçüncü kişi ise; hastanın diz altı ve ayak
bileklerinden tutmalıdır. Komutları hastanın başucundaki kişi vermelidir. Üçe
kadar sayıp aynı anda sedyeye hasta yerleştirilmelidir.
Sedye kemerleri takılmalıdır.
Hastanın üzerine uygun örtü örtülmelidir.
Sedyenin emniyet kenarlıkları yükseltilmelidir.
Sedyenin frenleri açılmalıdır.
Sedyenin ön ve arka tarafına geçilerek yönü belirlendikten sonra hasta ilgili bölüme
götürülmelidir.
Hasta dosyası sedyeye konmamalıdır.

ÇARŞAF KULLANARAK HASTANIN YATAKTAN
SEDYEYE/SEDYEDEN YATAĞA ALINMASI
 Hasta yatağında yan döndürülür.

 Çarşaf hastanın sırtı tarafına yatağın üzerine serilir.
 Hasta çarşaf üzerine döndürülür ve çarşaf içine alınır.
 Sedye yatağa paralel olarak yerleştirilir.
 Hasta sedyeye yavaş hareketlerle çarşaf ile aktarılır.

ÜÇ KİŞİYLE HASTANIN SEDYEDEN YATAĞA/YATAKTAN
SEDYEYE ALINMASI

 Sedye karyolanın arka ucuna paralel ve uzunlamasına koyulur.
 Üç kişi sedyenin aynı tarafından yan yana; hastanın kolları







göğsünde çaprazlaştırılır.
Bir kişi hastanın baş tarafına geçerek boynu ve omuzları alttan
kavrar. 2. kişi hastanın bel bölgesinden ve kalça altından
kavrar. Üçüncü kişi ise hastanın diz altı ve ayak bileklerinden
kavrar.
Aynı anda hareketle hep birlikte hasta kaldırılır.
Birer adım geri atılır ve yatağa yatırılır.
Hastaların üzerini örtülür ve mahremiyetine dikkat edilir.

TEKERLEKLİ SANDALYE İLE TAŞIMA
 Hastanın kaldırılmasında ne tür tekniğe ve kaç kişiye ihtiyaç olduğu











belirlenmelidir.
Eğer hasta anlayabilecek durumda ise, kendisine bilgi verilerek işbirliği
sağlanmalıdır.
Durumu kritik olan hastaların tekerlekli sandalye ile transferi sağlık
personeli eşliğinde yapılmalıdır.
Hasta önce yatağında oturtularak karşıya bakması sağlanmalıdır.
Hastanın ayakları yataktan aşağıya sarkıtılmalıdır. Kısa bir süre böyle
oturması sağlanmalıdır.
Tekerlekli sandalye hasta yatağının yanına getirilmelidir. Tekerlekli
sandalyenin frenleri kilitlenmelidir.
Tekerlekli sandalyenin ayaklık bölümü uygun hale getirilmelidir.
Hasta ayağa kaldırılmalı ve sandalyeye oturtulmalıdır.
Sandalye kemerleri takılmalıdır.
Hastanın üzeri örtülmelidir.
Sandalyenin frenleri açılmalı ve transfer sağlanmalıdır.

HASTA GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA ACİL DURUM
KODLARI
 Hastada solunum yetmezliği ve kardiyak arrest

gelişmesi durumunda Mavi Kod Ekibi 2222
 Çocuk/bebek kaçırılması durumunda Pembe Kod
Ekibi 3333

TIBBİ CİHAZ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI:
 Hastanemiz teknik birim sorumluluğunda; tanı ve

teşhiste kullanılan alet ve ekipmanların Tıbbi Cihaz
Kalibrasyon Prosedüründe belirtildiği şekilde
hizmetin sağlıklı bir şekilde devamı sağlanır.
Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetleri başlatır.
Hasta başı test cihazları ( Glukometre ve kangazı
cihazı gibi ) ve sürekli kullanılan cihazlar kontrol
edilmeli temizliği sağlanmalı arızası varsa
giderilmesi için gerekli bildirimler yapılmalı, onarımı
sağlanıncaya kadar kullanılmaması sağlanmalıdır.

NUMUNE TRANSFERİ


Numunenin uygun taşıma kabında, en kısa zamanda, zarar
görmeden ilgili laboratuvara ulaşmasını ve alınan
numunenin işlem görene kadar zarar görmemesi için uygun
şartlarda saklanmasını sağlamak, hastanın doğru tedavi ve
bakımı alabilmesi için önemlilik arz etmektedir.

NUMUNE TRANSFERİ
 İDRAR VE GAİTA NUMUNESİ: İstenilen tetkike uygun

kaba alına numuneler numunenin alımını takiben yarım
saatlik süreyi doldurmadan laboratuvara teslim edilir.
Yarım saatten fazla beklemiş numuneler
gönderilmemelidir.
 KAN NUMUNELERİ ; Yatan hasta numuneleri acil olanlar
dışında 15–30 dakikada laboratuara ulaştırılır

NUMUNE TRANSFERİ
 Numuneyi teslim alırken kapta sızma, taşma, dökülme,







çatlak, delik olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bu
durumda numune teslim alınmaz, transfer edilmez ve
sorumluya bilgi verilir.
Personel transfer sırasında kendisine ve çevresine zarar
vermeden (bulaştırmadan) taşıma işini yapmalıdır.
Numune kapaklarının sıkıca kapandığından emin
olunmalıdır.
Numune kapları elde taşınıyorsa dik olarak tutulmalı,
taşıma kabında ise devrilmelerini önleyecek şekilde dik
olarak yerleştirilmelidir.
Personel transfer işlemi sırasında bir eline koruyucu
eldiven giymelidir. Eldivenli eliyle numuneleri taşımalı,
çıplak eliyle kapı ve asansöre dokunmalıdır.

NUMUNE TAŞIMA KAPLARININ TEMİZLİĞİ
 Taşıma kaplarının temizliğine dikkat edilmelidir.

Her akşam mesai bitiminde önce deterjanlı su,
ardından %1 lik çamaşır suyu ile temizlenir. Eğer kap
içine kan idrar gibi biyolojik materyal bulaşmışsa
üzerine %10 luk çamaşır suyu ile ıslatılmış gazlı bez,
kâğıt havlu vb.ile kapatılıp 15 dk bekledikten sonra
rutin temizlik yapılmalıdır.

PATOLOJİ NUMUNELERİ
 Alınan materyal kendi hacminin en az 5 misli







büyüklüğünde kaba %10’luk formol içine konulur.
Sitolojik(ince iğne aspirasyonu) örneklerini alkol ile tespit
edilerek gönderilir.
Örnek alındıktan sonra ilgili hekim tarafından “Patoloji
İstem Formu” doldurulur.
İlgili personel örneği en kısa zamanda laboratuvar
teknisyenine getirerek teslim eder. Bu teslimat sırasında
örnekle beraber getirdiği PATOLOJİ NUMUNESİ TESLİM
DEFTERİ ile imza teslim eder.
Dış laboratuvar çalışması nedeniyle ilgili kurum tarafından
kurum dışı transferi sağlanır.

HASTA VE HASTA YAKINI EĞİTİMİ
 Yatan hastalara yapılan tüm eğitimler Hasta ve

Refaketçi Eğitim Formuna kaydedilerek hasta
dosyasında saklanır.

SERVİS ORYANTASYON EĞİTİMİ
 Yatan hastaların bölüme kabulünde uyumun sağlanması amacıyla












servis hemşireleri tarafından yapılan bilgilendirmeler şu ana
başlıkları kapsar;
Personelin Tanıtımı
Hasta Kimlik Tanımlayıcılar
Hasta Odası, Yatak Başı Hemşire Çağrı Sistemi Ve Yatak Kullanımı
Kahvaltı Ve Yemek Saatleri
Hasta Ve Yakınının Uyması Gereken Kuralları
Ziyaret Saatleri Ve Kuralları
Telefon Kullanımı
Tuvalet-Banyo Kullanımı
Tuvalet-Banyo Hemşire Çağrı Sistemi Kullanımı
Hekimin Vizit Saatleri

HASTAYA YAPILACAK MÜDAHALELER VE
GİRİŞİMLER HAKKINDA EĞİTİMLER
 Hastalık Ve Tedavi Süreci Bakım Uygulamalarının

Seyri
 Yapılması Planlanan Her Türlü Girişimsel İşlem/
Cerrahi Girişim İle İlgili Bilgi
 Aydınlatılmış Onam Formları doktor tarafından
imzalatılarak kayıt altına alınır.
 Tedavi veya Tetkik Ret Tutanağı doldurulur
hasta dosyasına konulur.

TEDAVİ SÜRECİNE ÖZGÜ EĞİTİMLER
 Tanısı konmuş hastalıklar için hastanın hastanede

kaldığı sürece, tedaviye daha hızlı ve etkin cevap
verebilmesi için doktor, hemşireler, diyetisyen ve
fizyoterapist tarafından bir dizi eğitim programı
uygulanır.
 Tedaviye özgü eğitimler Hasta Ve Refaketci Eğitim
Formuna kaydedilir. Bu konularda yapılan
bilgilendirmeler her hastalık için hastanın doktoru ve
servis hemşireleri tarafından yazılı bir doküman
olmaksızın hastanın durumuna göre belirlenerek
anlatılır. Hasta/hasta yakınları hastanın genel durumu ve
tedavi süreci hakkında hekim tarafından bilgilendirilir.

TEDAVİ SÜRECİNE ÖZGÜ EĞİTİMLER













Kullanacağı İlaçlar
Düşme Riski
Tıbbi Cihazların Kullanımı
Beslenme, Egzersizler
Hasta Tedavi Saatleri İle İlgili Bilgilendirme
İlaç Kullanımına Yönelik Bilgilendirme
Hastanın Bakımına İlişkin Dikkat Etmesi Gereken Husular
Pre-Op/Post-Op Bakım Eğitimi
Tetkik Ve Girişimsel İşlemler
Kan/Kan Ürünleri Transfüzyonunda Oluşabilecek Yan Etkiler
Tedavi Sırasında Oluşabilecek Yan Etkiler
Diğer Belirlenen Eğitime İhtiyaç Konusu

TABURCULUK SONRASI BAKIM VE
BİLGİLENDİRME EĞİTİMLERİ
 Hastanemizde tedavi gören yatan hastalarımıza ve

yakınlarına taburculuk öncesi evde bakım süreci ile
ilgili doktor ve hemşireler tarafından bilgilendirme
yapılır.
 Taburculuk Sonrası Bakım Ve Bilgilendirme
Eğitimleri Hasta Ve Refaketci Eğitim Formuna
kaydedilir.

TABURCULUK SONRASI BAKIM VE
BİLGİLENDİRME EĞİTİMLERİ
 İlaç Uygulamaları; İlaçların İsimleri, Kullanım







Saatleri Ve Sıklığı, Özellikli Kullanımlarına Yönelik
Açıklamalar (Yemekten Önce, Sonra Vb.), Olası Yan
Etkileri
Muhtemel Komplikasyonlar Ve Özel Uyarılar
Kişisel Bakım Ve Temizlik, Yara Bakımı (Pansumanı)
Hastalığı İle İlgili Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
Kontrol Tarihi, Yeri, Acil Durumlarda
Başvurabileceği Telefon

DİĞER EĞİTİMLER
 Sigara Kullanan Hastalara Sigarayı Bırakma Tavsiye








Eğitimi
El Yıkama Ve El Dezenfektan Kullanımı
Akılcı İlaç Kullanımı
Organ Bağışı
Hasta Hakları Ve Sorumlulukları
Acil Durum Ve Afet Durumlarında Hastaların
Uyması Gereken Kurallar
Hasta Ve Refaketci Eğitim Formuna kaydedilir.

HASTA EŞYASI TESLİM PROSEDÜRÜ
 Hastanemizde bilinci açık veya kapalı olan ve

eşyasını koruyamayacak durumdaki hastalar, bilinci
açık fakat eşyasını yakınlarına teslim edemeden
operasyona alınan hastalar ve yatış sürecinde yoğun
bakım ihtiyacı doğan hastalara ait ziynet eşyası, para,
cüzdan, saat, cep telefonu vb. kıymetli ve özel eşyalar
muhafaza ve koruma altına alınır.

YATAN HASTA / HASTA YAKININDAN TESLİM ALINAN

 Ziynet, para, silah ve elektronik vb. eşyalar Güvenlik

Personeli tarafından alınarak kilitli poşete ve üzerine
hasta barkodu (hasta kimlik bilgileri) yapıştırılarak
Güvenlik Birimi tarafından muhafaza edilir.
Güvenlik Birimi, Güvenlik Merkezi’ndeki kilitli
dolapta hasta taburcu olana kadar hastanın
eşyalarını muhafaza eder.
 Protez ve tıbbi malzemeler hemşireler tarafından
alınarak hastanın servisteki dolabına konulur.
 2 nüsha olarak hazırlanan Hasta Eşyaları Teslim
Formu”na kaydedilir, imzalanır teslim eden ve alan
birer nüshayı saklar

BİLİNCİ KAPALI YA DA DERHAL OPERASYONA
ALINAN HASTALARA AİT EŞYALAR
 Hemen yakınına teslim edilmesi mümkün olsa dahi

serviste görevli 2 kişi tarafından sayılarak “Hasta
Eşyaları Teslim Formu ” na kaydedilir ve imzalanır.
Hastanın bilinci açıldığında form üzerine onayı
alınır.
 Eşyanın teslim edilebileceği bir hasta yakını varsa
“Hasta Eşyaları Teslim Formu” üzerine imza alınarak
hemen teslim edilir.
 Bilinci açılmayan veya ölen hastanın eşyaları
Güvenlik Birimi’nde hastanın yasal temsilcisine
teslim edilene kadar muhafaza altına alınır.

HASTANIN BİLİNCİ KAPALI İSE VEYA YAKINLARI
YOKSA

 Hasta kabulünü yapan hemşire ve başka bir görevli

(hekim veya hizmetli) ile birlikte eşyaları sayar,
“Hasta Eşyaları Teslim Formu” nu doldurur ve imza
ile teslim alarak ilgili eşyanın cinsine göre hemşire
veya güvenlik görevlisine teslim eder.

HASTA EŞYASI TESLİM PROSEDÜRÜ
 “Hasta Eşyaları Teslim Formu”na kayıt alan kişi

tarafından bilgiler eksiksiz şekilde kaydedilir.
Hastanın bilinci yerinde ise; hastanın formu
onaylamadan önce dikkatlice okuması sağlanır.
Hastanın bilinci yerinde değilse form üzerinde
mutlaka tanık onayı bulunmalıdır.
 Taburcu olan veya ölen hastaların teslim alınmayan
eşyaları “Hasta Eşyaları Teslim Formu” ile Güvenlik
Birimi’ne iletilir.

YAŞAM SONU HİZMETLER PROSEDÜRÜ
 Hastanın ölümü halinde, uygulanacak işlemlere

başlamak için hekim tarafından Ekxitus Formu
nun doldurulması gerekmektedir.
 Hastanın ölüm haberi hastanın 1. Derece yakınına
telefonla ya da hastanede bildirilir.
 Telefonla bilgi, sadece ilgili bölümün hekimi veya o
bölüm için görevlendirilmiş nöbetçi hekim
tarafından, 1. Derece hasta yakınlarına verilir.
 Hastanede bilgi, ilgili bölümün hekimi ile bölüm
sorumlu hemşiresi/süpervizör tarafından verilir.

YAŞAM SONU HİZMETLER PROSEDÜRÜ
 Yataklı ünitelerdeki hasta ölümlerinde, görevli

hemşire ve hekim tarafından öncelikle, hasta ya da
hasta yatağının çevresi, diğer hastalardan ve hasta
yakınlarından izole edilir.
 Hastanın tüm hayati bulgularının yitiminden yani
hekimin eksitus kararından sonra, son kez EKG
çekilir ve hasta dosyasına kaldırılır. Daha sonra varsa
hastanın monitorizasyonuna, tüm sıvı
infüzyonlarına, drenaja, kateterizasyonuna ve O2
inhalasyonuna, hemşiresi tarafından son verilir.
Hastaya bağlı olan ekipman ve tüpler çıkarılır.

YAŞAM SONU HİZMETLER PROSEDÜRÜ
 Hastanın bakımından sorumlu olan hemşire

tarafından; hastanın tüm giysileri çıkarılır. Vücudun
kan, feçes ve idrarlı tüm bölgeleri hastanın hemşiresi
tarafından temizlenir. Cilt bütünlüğünün
bozulmaması amacıyla, durdurulamayan kanama
varsa, hekim tarafından sütüre edilerek durdurulur.

YAŞAM SONU HİZMETLER PROSEDÜRÜ
 Hemşire tarafından, hastanın göz kapakları açık ise

kapatılır. Göz, ekstremite ve diş protezi varsa
çıkartılır. Çenesi, çene altından başa doğru gaz sargı
ile bağlanır. Kolları ve bacakları düzeltilir, kollar
herhangi bir özel durum yok ise, vücuduna paralel
hale getirilir. Ayak başparmakları sargı bezi ile
birbirine bağlanır ve temiz çarşafa sarılır.

YAŞAM SONU HİZMETLER PROSEDÜRÜ
 Hasta adı-soyadı, protokol numarası, ölüm sebebi ve

ölümü onaylayan hekimin adı, tarih ve ölüm saatini
gösteren etiketlerden;
 Bir tanesi hastanın göğsüne,
 Bir tanesi çarşafın dışına yapıştırılır.
 Bir tanesi de morg çekmecesinin dışına
yerleştirilmek üzere hazırlanır.

YAŞAM SONU HİZMETLER PROSEDÜRÜ
 Hastanın eşyaları, hemşire tarafından Hastaya Ait

Eşyaların ve ilaçların teslim Formu
doldurularak hazırlanır, hastanın yakınları varsa
güvenlik eşliğinde hasta yakınlarına teslim edilir,
hastanın yakınları yoksa güvenliğe teslim edilir.

