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AMAÇ: Suruç Devlet Hastanesine başvuran hastaların randevu ve sonuç verme sürelerinin düzenlenmesi

KAPSAM : Randevu ile çalışan tüm birimler

SORUMLULAR: Randevu ile çalışan birim çalışanları

UYGULAMA: 

1. RADYOLOJİ ÜNİTESİ
1.1 Çekim Süreci:

 Hasta verilen sıra numarasını bekleme salonunda takip eder.
 Hasta ismi , sıra numarası ve istenilen tetkik evrakı ile birlikte işlemin yapılacağı kısma yönlendirilir. 
 Görevli tarafından istek formu ile birlikte hasta karşılanır. Görevli tarafından, istenilen tetkikle ilgili bilgi verilir.
 Röntgen tetkikinde gebelik veya gebelik şüphesinin olup olmadığı sorgulanır. Gebelik varsa bebeği korumak için

koruyucu önlemler alınır. Gebeliği olan hasta rızası ile ilgili tutanak tutulur. Hasta yanında yakını bulunacaksa
hasta yakınına kurşun yelek verilir ve konu hakkında bilgilendirme yapılır.

 Hastaya  Röntgen  çekiminde  istenilen  tetkike  uygun  hazırlanması  için  önlük  verilir  ve  kabinde  hazırlanması
sağlanır. 

 İstenilen tetkik için uygun pozisyon verilerek çekim radyoloji teknisyeni tarafından yapılır.
 Çekim bittikten sonra çekim yapan teknisyen hastaya filmi ne zaman alacağını söyler. (Film teslim sürelerinin

bekleme salonunda da asılı halde bulunduğu bildirilir.) Çekilen filmler hastalara en geç 15 dakika içinde teslim
edilir.

 Bir sonraki hasta çağırılır.
 Enfekte hastaların enfekte hasta olduğunu belli eden ikaz işareti gönderen birim tarafından röntgen istek fişine

yapıştırılır. 
 Servis hastalarının filmleri servis  personeline  teslim edilir.
 Ultrasonografi yapılacak hastalar sıra numarası ile çağrılır.   

1.2.  Randevu Süreci:
 Ultrason randevusu ön hazırlık içeren randevu kağıdı ile en geç bir sonraki iş gününe  verilir.
  Ultrasonu yapıldıktan sonra 5 dakika içersinde raporu tetkiki isteyen doktorun bilgisayarında görüntülenir.  
 Acil röntgen bölümüne ait filmler çekimden hemen sonra hastaya teslim edilir.

2. LABORATUVAR BİRİMİ:
2.1. Sonuç Verme (Raporlama)

Biyokimya sonuçları en geç 3 saat içinde, hemogram ve TİT sonuçları en geç 1saat içinde verilir. Hormon ve eliza

sonuçları ise eğer hasta saat 10.00’a kadar numune vermişse aynı gün saat 15.00’a kadar, daha sonra vermişse ertesi

gün saat 12.00’ye kadar verilir. Koagülasyon testleri 2 saat sonra, Brucella ve Salmonella sonuçları ertesi gün verilir. Acil

test istekleri 15 dakika- 1 saat (ortalama 45 dakika) içinde çalışılıp onaylanır. Test sonuçları LİS’de onaylandığı zaman

otomatik  olarak  HOS’a  geçer  ve  poliklinik,  acil  ve  servislerdeki  bilgisayarlarda  hasta  sayfasında  görülebilir.  Test

sonuçlarının yazıcı çıktıları da hastanın muayene olduğu birim sekreterleri tarafından hastaya verilir.
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