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1.0 AMAÇ:
Hastanemiz polikliniğine Başvuran hastaların kabul ve tedavi 
işlemleri, hasta takip işlemleri işlemleri v.b. konular için metot belirlemek. 

2.0 KAPSAM: 
Hastanemizde ki ayaktan hasta işlemlerini kapsamaktadır. 
3.0 SORUMLULAR: 

Başhekim

Başhekim Yardımcısı

İlgili Uzman Hekimler

Müdür

Müdür Yardımcısı

Nöbetçi Memur

Servis Sorumlusu

Servis hemşiresi

Vezne memuru

 Acil servis hemşiresi veya veri hazırlama görevlisi

4.0 FAALİYET AKIŞI:
4.1 Hasta Kayıt Kabul İşlemleri :
Sağlık Karnesi Sahteciliği: Ayaktan hasta kabul bölümünde kimlik kontrolü yapılır. Bu evrakların ilgili
kişiye ait  olup olmadığı  incelenir.  (acil  müdahale ger Hasta ve/veya hasta yakınından iletişim v.b.
bilgileri alınır. Alınan bilgiler otomasyon sistemine kayıt edilir.
Eğer evrakların hastaya ait olmadığı Sahte evrak ile hastaneye giriş yapılmak istendiği tespit edilirse
ilgili  kişi  hakkında  yasal  işlem  yapılmak  üzere  verdiği  belgelere  el  konulur  ve  hastane  müdürü
vasıtasıyla yasal mercilere intikal ettirilir.  Bu işlerden sorumlu hekim ve veri hazırlama personelleri
sorumludur.  Eğer  hasta  sahte  evrak  ile  kayıt  kabulü  geçip  polikliniğe  giriş  yapılıysa  bu  karnenin
kontrol edilmesi sorumlu hekimin  görevidir.

4.1.1 Ayaktan Hasta Yatış İşlemleri : 

Hasta ile ilgili kayıtlar poliklinikte  daha önce otomasyon sistemine girilmiştir. Yatış kararı alındıktan
sonra;  “Hasta  Yatış  Formu”  hazırlanarak  dosya  çıkartılmak  üzere  nöbetçi  memurluğa  gönderilir.
Hastanın poliklinikten ilgili birime nakli; ilgili birim personeli ve poliklinik personeli tarafından sağlanır
ve ilgili servis hemşiresine teslim edilir. 

4.1.3 Diğer Sağlık Kuruluşlarından Sevk İle Gelen Acil Hastalar:
Sevkle gelen hastalar acil değilse ilgili uzman hekim polikliniğine yönlendirilir. Ve gerekli müdahaleler
yapılır.

 4.2.2 Hasta Değerli Eşyalarının Teslim Alınması:
Hastanemiz polikliniğine  Başvuran hastanın kıymetli eşyaları “Hasta Eşyaları Teslim Alma Teslim Etme
Formu ” ile İlgili personel tarafından imza karşılığı alınır.
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4.3 Ayaktan Hasta Takip ve Tedavi İşlemleri:
4.3.1 Hasta Tedavisinin Bildirilmesi:
Hasta tedavi ve bakımıyla ilgili her türlü soruyu poliklinik veri giriş personeli veya doktoruna sorabilir
ve bu sürece kendisi katkıda bulunmak isteyebilir. Hastaya tedavisi ile ilgili “Onam Formu” doldurulur.
Tedavi planının bir parçası olmak hastanın en önemli sorumluluğu ve hakkıdır. Hastaya uygulanacak
tıbbi tedaviler ve bakımlar kayıt  altına alınarak ilgili  hekim tarafından order edilir.  Ancak orderlar
sorumlu  hemşireye  aktırılır.  Orderların  okunur  olması  ve  hemşirede  herhangi  bir  tereddüt
yaratmaması gerekmektedir. Yapılan tüm tedaviler ilgili forma kaydedilir ve imzalanır. 
 

4.3.7 Tetkik Talebi ve Tetkikin Gerçekleştirilmesi:
4.3.7.1 Laboratuar:
İlgili Hekim istediği tetkikleri hekim istem formu ile hasta başında doldurur. Hekim İstem 
Formunu veri giriş personeline verir. Personel istem formunu otomasyon sistemiyle laboratuardan
istem yapılmasını sağlar. Kan alım bilgileri otomasyon sitemine kaydedilir. Hasta kan alma birimine
yönlendirilir.  Kan  alma  birimindeki  sağlık  çalışanı  hasta  kimlik  doğrulaması  yapıp  istemi  yapılan
numuneyi  alır.   Numuneler  ilgili  birim  hemşiresi  tarafından  alınarak  ve  barkodları  tüplere
yapıştırılarak numune taşıma kabına yerleştirilerek laboratuara gönderilir. Tahlil sonuçları otomasyon
sistemi üzerinden takip edilir. hastaya sonuçların ne zaman çıkacağı hakkında ve sonuçları başvuru
yapılan poliklinik personelinden alması hususunda bilgilendirme yapılır.

4.3.7.2 Radyoloji:
İlgili  hekim  hastanın  tetkikine  karar  verir  ve  “Radyoloji  İstek  Formu”  ile  istekte  bulunur.  Hasta
radyoloji birimine yönlendirilir. radyoloji biriminde röntgen çekimi, ultrason ya da tomografi çekim
randevu ve sıra işlemlerine göre sıra verilir. çekimin yapılacağı zaman ve sonucun ne zaman çıkacağı
hususunda hasta bilgilendirilir. Çekim saatleri radyoloji ve ultrason bölümü tarafından belirlenmiştir.
Çıkan sonuçlar hasta durumuna göre otomasyon üzerinden hekimin bilgi sistemine, hasta ile birlikte
veya çıktığında personel vasıtasıyla servise gönderilir. 

4.4 Konsültasyon Talebi:
Konsültasyon ilgili hekim tarafından “Doktor Konsültasyon Formu” aracılığıyla istenir. Konsültasyon
talebini ilgili veri giriş personeli istenen branş hekimine iletir. Konsültasyonlar mümkün olan en kısa
süre  içerisinde  mümkünse  aynı  gün  cevaplandırılır.  08-15  saatleri  arasında  ilgili  uzman  hekime
konsülütasyon 17-08 saatleri arasında Aylık İcapçı Uzman hekim listesine göre İcapçı Uzman Hekim
aranılır. 
“Aylık Uzman Hekim İcap Listesi” her servise aylık olarak dağıtılır.

4.6 Acil Hasta Sevk İşlemleri: 
ayaktan  hasta  olarak  başvuran  hastaların  herhangi  bir  nedenle  (ileri  tetkik,  tedavi,  yoğun bakım
ihtiyacı  v.b.  bir  başka  kuruma sevk  edilmesine  ilgili  branş  hekimi  karar  verir.  Hastaya  ait  epikriz
eksiksiz olarak  doldurulur. Hastanın sevk edileceği karşı hastane ilgili branş hekimi ile hastayı sevk
eden ilgili uzman hekim iletişim kurarak hastanın gideceği hastaneye hasta sevk formu ile birlikte sevk
gerçekleştirilir. Hastanın servisten diğer hastaneye hangi araçla ve nasıl gideceğine ilgili branş hekimi
karar verir. (112, hasta nakil ambulansı) Hasta eğer 112 ambulansıyla, hekim ve sağlık personeli ile
beraber sevk edilmek isteniyorsa 112 il ambulans servisi komuta merkezi aranarak durum bildirilir.
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4.8 Ayaktan Hasta Çıkış İşlemleri:
Çıkış  kararı ilgili hekim tarafından verilir. gereli rapor ve reçete hekim afınan  imzalanır kaşelenir.

Hastanın “Epikriz Formu” hekim tarafından yapılan işlemler açıklamalı olarak ve okunaklı bir şekilde

doldurulur. Hastaya aşağıda belirtilen formlar imza karşılığı teslim edilir.

Epikriz Formu 

İş görmezlik Raporu (SSK için)

İş başı kağıdı (SSK için)

İstirahat belgesi

Reçete (Var ise)

Hastalığı ile ilgili bilgi formları ve/veya broşürler

Diyet listesi

Formları teslim alan hastaya bilgi verilerek çıkış işlemi yapılır.  Yapılan işlemlerin tamamı dosyadan

sekreter,  hemşiresine bildirilir  ve yapılan işlemlerin  bilgisayar otomasyon sistemine kayıt  edilmesi

sağlanır. Dosya TİG odasına ve sonrada muhasebe birimine gönderilir daha sonra arşive teslim edilir.

Eğer  hasta  ücretli  ise  dosyası  ilgili  Müdür  Yrd.  Tarafından  kontrol  edilerek  herhangi  bir  eksiklik

olmaması durumunda ücretinin tahsil edilmesi için vezneye yönlendirilir. Vezneden tahsilat yapılarak

kasa fişi verilir. Kasa fişi ile servise giderek servis hemşiresi veya kat sekreteri tarafından tahakkuk

bedeli ile kasa fişinin uygunluğu kontrol edilerek “İŞLEM TAMAMLANMIŞTIR ”kırmızı kalem ile yazılır,

hasta taburcu edilir. Hasta ücretini ödeyemez ve/veya daha sonra ödeyebileceğini veya resmi evrak

çıkartacağını  taahhüt  ediyorsa  kendisine  muhasebe  birimi  tarafından  Sosyal  Güvencesi  Olmayan

Hasta Bilgilendirme Formu düzenlenerek 1 nüshası hasta dosyasına eklenir, diğer nüshası sicile verilir.

Süresi içinde (3 ay) ücretini yatırmayan veya eksik evrakını ibraz etmeyenler hakkında gerekli işlemler

yapılmak üzere yasal işlem başlatılır. Bu konuda hastaya bilgi vermek sicil biriminin görevidir. Sosyal

güvencesi  olmayan hastalar için sicil  birimi işlemleri  sonlandırmak için Sosyal  Güvencesi  Olmayan

Hasta  Bilgilendirme  Formu  veya  kasa  fişi  görmek  zorundadır.  Taburcu  ve  ex  işlemlerinde  hasta

epikrizleri en geç 3 gün içerisinde ilgili hekime yazdırılması sağlanacaktır.


