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1.AMAÇ:  Evde Sağlık Hizmetleri Birimlerince hizmet verilen hastaların ev ortamında ve/ veya nakil esnasında  meydana

gelen veya gelebilecek hasta düşmeleri için alınacak önlemlerin esaslarını belirlemeyi amaçlar. 

2.KAPSAM: Tüm Evde Sağlık Birim çalışanlarını ve hizmet verilen hastaları kapsar. 

3.SORUMLULAR: Hasta Güvenliği Komitesi, Kalite Yönetim Birimi, Tüm Evde Sağlık Hizmetleri Birim Çalışanları.

4.FAALİYET AKIŞI:

4.1.  Evde  Sağlık  Hizmeti  alması  uygun  görülen  hastaya  yapılan  ilk  ziyarette  düşme  riski  açısından

değerlendirilir.16  yaş  üstü  hastalarda  düşme  riski  değerlendirmesi  için  İTAKİ  DÜŞME  RİSKİ  ÖLÇEĞİ

DEĞERLENDİRME  TABLOSU ve  3-16  yaş  arasındaki  bireyler  için  HARİZMİ  DÜŞME  RİSKİ  ÖLÇEĞİ

DEĞERLENDİRME TABLOSU kullanılır.

4.2. İTAKİ DÜŞME RİSKİ ÖLÇEĞİ 

 4.2.1.Hasta düşmelerine neden olabilecek risk faktörlerini içerecek şekilde, toplam 19 risk faktöründen oluşmaktadır.

Risk faktörleri majör ve minör olarak kategorize edilerek minör risk faktörlerine 1 puan, majör risk faktörlerine ise 5 puan

verilmiştir. Risk faktörlerinin değerlendirilmesi sonucu elde edilen toplam puan üzerinden düşük ve yüksek olmak üzere

iki risk düzeyi belirlenmiştir.

Düşme riski  yüksek olan hastanın,  bakımı  ile  sorumlu bireye çevre  güvenliğinin sağlanması  ve düşmeyi  önlemeye

yönelik eğitim verilir.

4.2.2.Kullanılan İTAKİ DÜŞME RİSKİ ÖLÇEĞİ doğrultusunda minör risk faktörleri arasında;

M
İN

Ö
R

 R
İS

K
 F

A
K

TÖ
R

LE
R

İ

65 yaş ve üstü.

Bilinci kapalı.

Son 1 ay içinde düşme öyküsü var.

Kronik hastalık öyküsü var.*

Ayakta/yürürken fiziksel desteğe (yürüteç, koltuk değneği, kişi desteği vb.) ihtiyacı var.

Üriner/Fekal kontinans bozukluğu var.

Görme durumu zayıf.

4'den fazla ilaç kullanımı var

Hastaya bağlı 3'ün altında bakım ekipmanı var.**

Yatak korkulukları bulunmuyor/çalışmıyor.

Yürüme alanlarında fiziksel engel(ler) var.

Kullanılan İTAKİ DÜŞME RİSKİ ÖLÇEĞİ doğrultusunda majör risk faktörleri arasında;
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Bilinç açık koopere değil

Ayakta/yürürken denge problemi var.

Baş dönmesi var.

Ortostatik hipotansiyonu var.

Görme engeli var.

Bedensel engeli var.

Hastaya bağlı 3'ün üstünde bakım ekipmanı var.**

Son 1 ay içinde riskli ilaç kullanımı var.***

4.2.3.Aşağıda belirtilen durumlarda düşme riski değerlendirmesi yapılmalı ve her defasında değerlendirmenin
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yapıldığı tarih ve değerlendirme durumu formda kullanılmalıdır:

 Evde sağlık hastasını ilk ziyarette  (İlk Değerlendirme)

 Hastanın mekan değişikliğinde

 Hasta düşmesi durumunda

 Risk faktörleri kapsamındaki durum değişikliklerinde

İTAKİ DÜŞME RİSK ÖLÇEĞİNDE RİSK DÜZEYİ BELİRLEME TABLOSU

Düşük Risk Toplam Puanı 5'in altında  

Yüksek Risk Toplam Puanı 5 ve 5'in üstünde

4.2.4.İTAKİ DÜŞME RİSKİ ÖLÇEĞİ doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda;

 Toplam  Puanı  5'in  altında  ise  hasta,  düşük  düşme  riskli olarak  kabul  edilir  ve  temel  güvenlik

önlemlerinin alınması hususunda hasta/ hasta yakınına eğitim verilir.

Temel güvenlik önlemleri;

 Kullanılmayan ve hastanın hareketini engelleyecek araç ve gereçler odadan uzaklaştırılmalı, mümkün olduğunca hasta

odası sade, hareketi engellemeyecek şekilde düzenlenmelidir.

 Tekerlekli yatak kullanılıyorsa tekerlekleri kilitli olmalıdır, karyola kenarlıkları hasta yatarken kaldırılmalı,  kalkarken

indirilmelidir. Hasta yatağında kenarlık yok ise düşmeyi engelleyecek şekilde yatak kenarları desteklenmelidir.

 Evde zemin, banyo ve merdivenler kaymayan malzemelerle kaplanmalıdır.

 Ortamda bulunan elektrikli araçlar, oksijen tüpleri yanıcı maddeler var ise dikkatli olunmalıdır.

 Giydikleri ayakkabı ve terlikler kaymaz tabanlı olmalıdır.

 Tuvalet, banyo ve merdivenlerde sabit tutunma tırabzanları olmalıdır.

 Halı ve paspaslar kaymaz tabanlı ve az tüylü olmalıdır.

 Uzun sarkan giysiler tercih edilmemelidir.

 Özellikle gece aydınlatması iyi ayarlanmalıdır.

 Mümkünse takılmaya neden olabilecek eşikler kaldırılmalı veya halı ile kaplanmalıdır.

 Basıp düşebilecekleri küçük oyuncak, bilye, kutu ve koliler ayakaltından kaldırılmalıdır.

 Takılmalara neden olabilecek kablolar kaldırılmalı veya kablo sırtlıkları ile toplanmalıdır.

 Yere dökülen sıvılar temizlenmelidir.

Toplam Puanı 5 ve 5'in üzerinde ise hasta, yüksek düşme riskli olarak kabul edilir. Yüksek düşme riskli olarak kabul edilen

hastalarda alınması gereken önlemler;  Yukarıda belirtilen temel güvenlik önlemlerine ek olarak risk faktörüne yönelik

önlemler alınmalıdır. Ayrıca hasta ve ailesi, temel güvenlik önlemleri konusunda eğitilir. 

4.3.HARİZMİ DÜŞME RİSKİ ÖLÇEĞİ

4.3.1. Çocuk hastalar düşme riski açısından yetişkin hastalara göre daha riskli kabul edildiğinden, düşmelerin önlenmesi

adına tüm çocuk hastaları riskli kabul edip gerekli her türlü önlem alınmalıdır. Geliştirilen bu ölçek ile daha özellikli olan

yüksek düşme riskine sahip grubun ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. 



  

Suruç Devlet Hastanesi

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ DÜŞMELERİN ÖNLENMESİ PROSEDÜRÜ 

Doküman no: ES.PR.003 Yayın tarihi: 13.10.2020 Revizyon tarihi:00 Revizyon no:00 Sayfa 3 / 4  

4.3.2.Kullanılan HARİZMİ DÜŞME RİSKİ ÖLÇEĞİ doğrultusunda risk faktörleri arasında;

 Nörolojik Hastalığı/Semptomu varlığı

 Oksijenlenme değişikliği varlığı

 Düşme riski açısından özellikli hastalığı/semptomu varlığı

 Hastanın uygun yatakta yatırılmıyor olması

 Görme engeli varlığı

 Hastaya bağlı 3 ve üstünde bakım ekipmanı varlığı

 Ayakta/yürürken fiziksel desteğe ( yürüteç, koltuk değneği, kişi desteği vb ) ihtiyacı varlığı

 Hastanın post-op. İlk 48 saatte olması

 Riskli ilaç kullanımı varlığı

4.3.3.Aşağıda belirtilen durumlarda düşme riski değerlendirmesi yapılmalı ve her defasında değerlendirmenin

yapıldığı tarih ve değerlendirme durumu formda kullanılmalıdır: 

 Evde sağlık hastasını ilk ziyarette  (İlk Değerlendirme)

 Hastanın mekân değişikliğinde

 Hasta düşmesi durumunda

 Risk faktörleri kapsamındaki durum değişikliklerinde

4.3.4.HARİZMİ DÜŞME RİSKİ ÖLÇEĞİ doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda;

Toplam Puanı  15'in altında ise hasta,  düşük düşme riskli  olarak  kabul  edilir  vetemel  güvenlik  önlemlerinin

alınması hususunda hasta/ hasta yakınına eğitim verilir.

Temel güvenlik önlemleri;

 Kullanılmayan  ve  hastanın  hareketini  engelleyecek  araç  ve  gereçler  odadan  uzaklaştırılmalı,  mümkün

olduğunca hasta odası sade, hareketi engellemeyecek şekilde düzenlenmelidir.

 Tekerlekli  yatak  kullanılıyorsa tekerlekleri  kilitli  olmalıdır,  karyola kenarlıkları  hasta yatarken kaldırılmalı,

kalkarken  indirilmelidir.  Hasta  yatağında  kenarlık  yok  ise  düşmeyi  engelleyecek  şekilde  yatak  kenarları

desteklenmelidir.

 Evde zemin, banyo ve merdivenler kaymayan malzemelerle kaplanmalıdır.

 Ortamda bulunan elektrikli araçlar, oksijen tüpleri yanıcı maddeler var ise dikkatli olunmalıdır.

 Giydikleri ayakkabı ve terlikler kaymaz tabanlı olmalıdır.

 Tuvalet, banyo ve merdivenlerde sabit tutunma tırabzanları olmalıdır.

 Halı ve paspaslar kaymaz tabanlı ve az tüylü olmalıdır.

 Uzun sarkan giysiler tercih edilmemelidir.

 Özellikle gece aydınlatması iyi ayarlanmalıdır.
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 Mümkünse takılmaya neden olabilecek eşikler kaldırılmalı veya halı ile kaplanmalıdır.

 Basıp düşebilecekleri küçük oyuncak, bilye, kutu ve koliler ayakaltından kaldırılmalıdır.

 Takılmalara neden olabilecek kablolar kaldırılmalı veya kablo sırtlıkları ile toplanmalıdır.

 Yere dökülen sıvılar temizlenmelidir.

Toplam Puanı 15 ve 15'in üzerinde ise hasta, yüksek düşme riskli olarak kabul edilir.

Yüksek düşme riskli olarak kabul edilen hastalarda alınması gereken önlemler; 

Yukarıda belirtilen temel güvenlik önlemlerine ek olarak risk faktörüne yönelik önlemler alınmalıdır. Ayrıca hasta ve ailesi,

temel güvenlik önlemleri konusunda eğitilir.

4.4.Hasta ve hasta yakını, düşme olayı gerçekleştiğinde, Evde Sağlık Birimine mutlaka bildirmesi hususunda bilgilendirilir.

İlgili Evde Sağlık Birimi “ DÜŞEN HASTA BİLDİRİM FORMU” ile Kalite Yönetim Birimine bildirim yapar.

4.5. Ayrıca ilgili Evde Sağlık Birimi konu ile ilgili Düzeltici-Önleyici Faaliyet başlatır.

4.6.Hasta düşmelerinin önlenmesi  ile ilgili  eğitim, tüm Evde Sağlık  Hizmetleri  Birim çalışanlarına,  hizmet içi

eğitim programında zorunlu eğitimler kapsamında verilmektedir.

5. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

5.1. İtaki Düşme Riski Ölçeği Değerlendirme Tablosu

5.2. Harizmi Düşme Riski Ölçeği Değerlendirme Tablosu

5.3. Düşen Hasta Bildirim Formu

5.4. İstenmeyen Olay Bildirim Formu

5.5. Düzeltici-Önleyici Faaliyet Formu


