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1. AMAÇ:  Sağlık hizmetinin sunumu sırasında hastaların güvenliğinin sağlamak için kimlik doğrulamanın standartlarını 
belirlemek

2. KAPSAM:
● Acil servis
● Yatan hastalara hizmet veren tüm birimler.

3. TANIMLAR:
● Kol Bandı: Hastaların kol bileklerine takılan yumuşak plastikten yapılan tanımlayıcı aparat. 
● Kimlik Tanımlayıcı: Doğru hastaya, doğru işlemin yapılmasını sağlamak üzere, yatışı yapılan her hastada (günü 

birlik hastalar dahil) kimlik doğrulaması için kullanılan tanımlayıcıdır.

4. SORUMLULAR:
●  Tüm hastane personeli
●  Hasta güvenliği komitesi

5. UYGULAMA:
5.1 Hastanemizde yatış kararı alınan ve günübirlik tedavi kapsamındaki hastalarda (acil serviste müşahedeye alınan , 
küçük cerrahı müdahale uygulanan hastalar),  tetkik, tedavi, cerrahi ve girişimsel işlemler öncesinde ilaç, kan ve kan 
ürünü uygulamalarından önce klinik testler için örnek alımından önce, hasta transferinden önce kimlik doğrulama işlemi 
gerçekleştirilir.
5.2 Hasta kimlik tanımlanma ve doğrulma işleminde hasta kol bandı kullanılır, oda ve yatak numarası kullanılmaz
5.3 Hasta kimlik tanımlama işleminde kullanılan kimlik tanımlama bilekliğindeki barkoda:

  Protokol numarası

  Hastanın adı soyadı

  Doğum tarihi( gün/ay/yıl) bulunur
5.4 Hastanın bileğinde takılmayı engelleyecek sorun olduğunda (ödem vb) yatak başına konmak üzere çıkarılır.
5.5 Hasta yatışlarında dört ayrı renkte kimlik tanımlama bilekliği kullanılır Renkli bileklik uygulamasında;

  Normal hastalar için BEYAZ renkli kimlik tanımlama bilekliği,

  Alerjik hastalar için KIRMIZI renkli kimlik tanımlama bilekliği,

 Doğum sonrasında erkek bebeklere MAVİ renkli kimlik tanımlama bilekliği,

  Doğum sonrasında kız bebeklere PEMBE renkli kimlik tanımlama bilekliği,
5.6 Yatışı yapılan her hastaya beyaz renkli kimlik tanımlama bilekliği takılır
5.7 Doğum sonrasında bebeklerin koluna dolaşımı engellemeyecek, bebeği rahatsız etmeyecek ve çıkmayacak şekilde, 
üzerinde anne adı, soyadı, anne veya bebeğin protokol numarası bebeğin doğum tarihi bulanan erkek çocuklara mavi, kız
çocuklara pembe kimlik tanımlama bilekliği kullanılır.
5.8 Doğum sonrasında annedeki beyaz kimlik tanımlama bilekliği bebekle aynı seri numarasında, bebeğin cinsiyetine 
göre anneye belirlenen kimlik tanımlayıcı kız ise pembe, erkek ise mavi ile değiştirilir.
5.9 Daha önce kimlik tanımlaması yapılan hastada alerji veya bulaşıcı hastalık tespiti edilirse ilgili kimlik tanımlama 
bilekliği ile değiştirilir.
5.10 Hastanın kimlik doğrulaması için kimlik tanımlama bilekliği takılmadan önce ilgili sağlık personeli tarafından hasta ve
hasta yakınına prosedür ve kimliklendirmenin önemi hakkında bilgi verilir.
5.11 Acil serviste kimlik doğrulama müşahede odasına alınan hastalara uygulanır
5.12 Şuuru kapalı ve çocuk hastalarda kimlik doğrulama işlemi hasta yakını ile birlikte yapılır.
5.13 Acilden şuuru kapalı, yanında hiçbir kimlik bilgisi ve yakını olmayan hastalarda hasta girişi isimsiz hasta olarak yapılır
ve tüm işlemler bu hasta barkodu ile gerçekleştirilir. Kimliği bilinmeyen hastanın adı yerine (isimsiz) soyadı yerine acil 
protokolüne, protokol numarası yazılmaktadır.
5.14 Aynı anda isimsiz hastalar sayıca fazlaysa( 1,2,3….) hastaların barkotlu kimlik tanımlama bilekliğindeki bilgilerle 
karşılaştırma yapıldıktan sonra hastalarının dosya bilgileri de karşılaştırılmaktadır.
5.15 Yatan hastalarda Ex olan hastaların, kimlik tanımlayıcı bilekliği çıkarılmadan morga gönderilir.
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6.Evde Sağlık hizmetlerinde;
İlk muayenede, hastanın resmi kimliği üzerinden kimlik doğrulması yapılmalıdır.
Sonraki ziyaretlerde, sağlık personelinin değişmesi söz konusu  olduğunda ya da personel gerekli gördüğü takdirde kimlik
doğrulaması yapılmalıdır.
Ayrıca numune alımı, numulerin etiketlenmesi, hasta kayıtlarının düzenlenmesi gibi işlemler sırasında da doğru işlemin 
doğru hastaya uygulandığından emin olunması büyük önem arz etmektedir.
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