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AMAÇ
Hasta güvenliğini sağlamak için, tanı ve tedavi için yapılacak tüm işlemlerde hasta kimliğinin 
doğrulanmasıdır.
KAPSAM
Hastaya hangi kimlik tanımlayıcının kullanılacağı,hangi durumlarda değiştirileceği, hasta ve 
ailesinin kimlik tanımlayıcılar konusunda nasıl bilgilendirileceği, hasta kimliğinin nasıl 
doğrulanacağı konularını kapsar.
KISALTMALAR
Att: Acil tıp teknisyeni
TANIMLAR
Barkod: Barkot, kodlanabilir bilgilerin, bilgisayar ve benzeri cihazlar tarafından okunabilecek 
basit simgelerdir. Daha teknik olarak anlatmak gerekirse, farklı kalınlıklardan oluşan yan yana
dizilmiş siyah çizgiler topluluğudur.
SORUMLULAR

 Hasta güvenliği komitesi

 Sağlık çalışanları(hekim,hemşire,sağlık memuru,anestezi teknisyeni,ATT vs.)

FAALİYET AKIŞI
KİMLİK TANIMLAMA YÖNTEMLERİ
Tanı ve tedavi süreçlerinin tüm aşamalarında farklı kimlik tanımlayıcılar kullanılabilir. 
Hastalarda; hastaya ait kimlik bilgilerinin yer aldığı resimli ve resmi belgelerle doğrulama 
işlemi yapılır. Evde sağlık hizmeti alan hastaların kimlik doğrulaması ilk ziyarette resmi kimliği 
üzerinden yapılır.Sağlık personelinin değişmesi durumunda yine resmi kimlik üzerinden 
kimlik doğrulaması yapılır.
HASTAYA HANGİ DURUMLARDA KİMLİK TANIMLAMASI YAPILMALI?

Evde sağlık hizmetlerine kabul edilen hastaların tanı, tedavi ve girişimsel işlemler 

öncesinde ilaç uygulamalarından önce ,klinik testler için örnek alımından önce, hasta 

transferinden önce kimlik doğrulama işlemi gerçekleştirilir.

HASTA VE AİLESİNİN KİMLİK TANIMLAYICILAR KONUSUNDA NASIL BİLGİLENDİRİLECEK
Hastanın  kimlik  doğrulaması  için  kimlik  tanımlama  bilekliği  takılmadan  önce  ilgili  sağlık
personeli tarafından hasta ve hasta yakınına kimlik tanımlayıcının önemi hakkında bilgi verilir
ve Hasta Eğitim Formu na kaydedilir.
HASTA KİMLİĞİNİN DOĞRULANMASI

 Hasta kimliği doğrulanırken;
 Hasta kayıtlarında yer alan kimlik tanımlama parametreleri sözlü olarak hastaya 

sorulur ve teyit edilir.
 Hasta kimlik doğrulamasında hasta adı ve soyadına ek olarak doğum tarihi ya da 

protokol numarasından en az biri kullanılır.
 Şuuru kapalı ve çocuk hastalarda kimlik doğrulama işlemi hasta yakını ile birlikte 

yapılır.
İLGİLİ DOKÜMANLAR
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Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan
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