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1.AMAÇ:

Hastanede  kullanılan  HBYS  ‘de  oluşabilecek  herhangi  bir  hizmet  kesintisi  durumunda  hastaların  ve  sağlık

çalışanlarının mağduriyet yaşamaması için sağlık hizmeti sunumunun manuel kayıt vb. yöntemlerle kesintisiz olarak

devam ettirilmesi ve kayıt altına alınması.

2.KAPSAM:

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Suruç Devlet Hastanesi Bilgi Sistemleri

3.TANIMLAR

* Manuel: Elden yapılan işlemler

* Konsültasyon: Görüş alışverişi

* Transfüzyon: Kan aktarımı

4.KISALTMALAR:

* HBYS: Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi

* HBYS: Hastane Bilgi Yönetim Sistemi

* KBY: Kronik Böbrek Yetmezliği

5.SORUMLULAR:

Başhekim

Başhekim Yardımcısı

İdari ve Mali İşler Müdürü

Müdür Yardımcısı

Bilgi İşlem Sorumlusu

Birim Sorumluları

HBYS Kullanan Tüm Hastane Çalışanları

HBYS’ NİN KULLANILDIĞI ALANLAR

• Ayaktan Hasta Kabul

• Yatan Hasta Kabul

• Poliklinik

• Klinikler (Yataklı Servisler)

• Laboratuvar

• Eczane

• Radyoloji

• Ameliyathane

• Diyaliz
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6.UYGULAMA

HBYS’ de oluşan arızalar Bilgi İşlem birimine bildirilir.  Arızalara öncelikle Bilgi İşlem Sorumlusu müdahale eder.

Sorun çözüme kavuşmazsa veya çözüm Süreci uzun sürecekse sağlık hizmetinde kesinti olmaması için aşağıdaki

yollar izlenir;

6.1.HBYS  sorun  giderilemediği  süreçte  Başhekim,  Başhekim  Yardımcısı  ve  Hastane  Müdürü’ne  haber  edilerek

bilgilendirilir. 

6.2.Başhekim Yardımcısı koordinesinde Hastane müdürü, Bilgi İşlem Sorumlusu,  Bölüm Sorumluları toplanır. 

6.3.Sorunun oluştuğu tarih ve saat, bildirimin yapıldığı tarih ve saat kayıt altına alınır. 

6.4.Sorunun ne  olduğu  ve  ne kadar  sürede  çözüleceği  tespit  edilmeye çalışılır.  Bu süreçte  HBYS  İş  Sürekliliği

Prosedürü devreye konularak sağlık hizmet sunumunun devamı için HBYS üzerinden yapılan işlemler manuel olarak

yapılmaya ve kayıt altına alınmaya başlanır. 

6.5.Tüm hastane personeline HBYS ’de kesinti olduğu ve HBYS’ de yapılan tüm işlemlerin manuel olarak devam

edeceği duyurulur. 

   7.FAALİYET AKIŞI 

7.1.  ACİL  SERVİSDE  SBYS  HİZMETİNDE  KESİNTİ  OLMASI  DURUMUNDA  SAĞLIK  HİZMETİNİN  DEVAMI  İÇİN

İZLENECEK ADIMLAR 

•  Acil  Servise  başvuran  hasta  girişleri  SBYS  kesintisi  olması  durumunda  hasta  kabul  de  Acil  Servis  Hasta

Değerlendirme Formu (Kurumlarda  bu  formların  isimlerinde  değişkenlik  gösterebilir)  doldurularak yapılır.  Hastaların

bilgileri form üzerinden doldurulur. 

• Hasta Acil Hekimi tarafından muayene edildikten sonra laboratuvar tetkikleri istenmesi gerekli durumlarda, hekim

istediği tetkikleri Acil Servis Hasta Değerlendirme Formunda işaretleyip kaşe ve imzayla onayladıktan sonra görevli

personel  tarafından  laboratuvar  birimine  ulaştırılır.  Laboratuvar  Birimlerine  kan  tüplerine  barkot  üzerine  T.C

numaraları yazılarak gönderilmesi sağlanmalıdır. Cihazlarda çalışılan sonuçlar cihazlara bağlı olan yazıcılardan direk

çıktı olarak çıkartılarak hastaya veya ilgili birime gönderilmesi sağlanacaktır.

• Hasta için radyolojik tetkik istenecekse Acil Servis Hasta Değerlendirme Formunda işaretleyip, hekim imzalayıp

kaşeledikten sonra form hasta ile birlikte görevli personelle radyoloji birimine ulaştırılır. Hastanın sonuçları çekim

yapılan cihazların sistemsel desteği olanlarda görüntüler CD’ye aktarılarak ilgili hekime gönderilir.

•  Hastanın  tetkik  işlemleri  tamamlandıktan  sonra  tedavileri  ve  yapılan  tüm tetkik  istemler  Acil  Servis  Hasta

Değerlendirme Formuna yazılır. Hasta tedavisini almak üzere müşahede odasına alınır. Tedaviyi uygulayan hemşire

yaptığı tüm işlemleri Acil Servis Hasta Değerlendirme Formuna işaretleyerek imzalar. 

• Tedavisi devam eden hasta için konsültasyon düşünülüyorsa ilgili branşın uzman hekimine telefondan ulaşılarak

haber verilir. Acil hekimi hastaya ait bilgileri ve konsültasyon isteme nedenini  Konsültasyon İstem Formunda ki
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alanlara doldurur. Konsültasyonu karşılayan hekim de hastayı değerlendikten sonra Konsültasyon İstem Formuna

konsültasyon notunu yazarak onaylar. 

• Tedavisi devam eden hasta için kan ve kan ürünleri transfüzyonu istenecekse Kan Bileşeni İstek -Acil Durumlar

Formu   doldurularak hastadan alınan numunelerle birlikte görevli  personelle kan merkezine teslim edilir.  Kan

merkezinde crossmatch testi çalışılıp uygun kan ve kan ürünleri hazırlandıktan sonra acil servise haber verilir. Acil

serviste görevli hemşire kan merkezinden kan ve kan ürünleri aldığına dair istenecekse  Kan Bileşeni İstek -Acil

Durumlar Formunu imzalayarak kayıt altına alınır daha sonra Kan  Transfüzyon İzlem Formu nu doldurur.

• Acil serviste ilgili uzman hekim tarafından da muayenesi yapılan hasta için, servise yatışı uygun görülürse uzman

hekim tarafından Hasta Tabelası doldurulup imzalanır. Yatışına karar verilen hastanın Hasta Giriş Tabelası  ve Hasta

Yatış Formları doldurarak Hasta Tabelasıyla birlikte hastayı servis hemşiresine teslim eder. 

 HBYS sistemi çalışmadığı durumlarda acil servislere getirilebilecek olası İntihar vakaları için Acil Servis Ünitesi İntihar

Girişimleri Kayıt Formu  ve zehirlenme vakaları için de  Zehirlenme Vaka Bildirim Formları  mutlaka doldurularak

işlemlerin manuel takip edilmesi sağlanmalıdır.

• Kurumumuzdaki tüm imkânlar dâhilinde hastanın tedavisi yapılır. Kurumdaki doluluk oranı veya diğer hususlardan

ötürü uzman hekim kararıyla hastanın ileri bir merkeze sevki planlanır. Sevki yapılacak hasta için Acil Servis Sevk

Denetim Formu doldurularak 112 Komuta Kontrol Merkezine faks yoluyla gönderilmesi sağlanmalıdır. 

• Sevk uygun görülürse 112 Komuta Kontrol Merkezi acil  servisi arayarak hastanın hangi hastaneye gideceğini

bildirir. Hasta, Acil Servis Sevk Denetim Formu doldurularak ambulansla birlikte sevk edilir. 

• Hastaya yapılan tüm işlemler Acil Servis Hasta Değerlendirme Formunda kayıt edilir. 

HBYS aktif hale geldiğinde yapılan tüm işlemler sisteme girilir. 

• Acil serviste yaşanacak olası HBYS hizmeti aksaklığında hastanemiz yapılan tedavi, tetkik, yatış ve sevk gibi tüm

sağlık hizmetlerini manuel kayıt ve formlarla kesintisiz devam ettirmektedir. Birimin ihtiyacı olan tüm formlar acil

servis sorumlu hemşiresinin bilgisayarında klasörde içinde hazır tutulacaktır.

7.2.POLİKLİNİK HİZMETLERİNDE SBYS HİZMETİNDE KESİNTİ OLMASI DURUMUNDA SAĞLIK HİZMETİNİN DEVAMI

İÇİN İZLENECEK ADIMLAR 

• Hastanemize başvuran hastalar hasta kabul de şikâyetleri doğrultusunda ilgili  polikliniğe yönlendirilir.  Bölüm

sekreteri Hasta Giriş Kayıt Formu doldurarak hastayı uzman hekime yönlendirir. 

• Poliklinikte uzman hekim tarafından muayene edilen hasta için laboratuvar istemi yapılacaksa HBYS’nin Hizmet

Vermediği  Durumlarda Labaratuvar Tetkik İstem Formunda istenen istemler işaretlenip, imzalanarak laboratuvara

yönlendirilir. Kan alma birimleri tarafından alınan kan tüplerine T.C noları yazılarak laboratuvar cihazlarında manuel

çalışılması sağlanarak manuel çıktı verilecektir.

• Poliklinikte  uzman hekim tarafından muayene edilen hastalardan görüntüleme tetkiki  istenmesi  durumunda

HBYS’nin  Hizmet  Vermediği   Durumlarda  Radyoloji  İstem  Formu  doldurularak  hastalar  radyoloji  birimine

yönlendirilecektir.  Radyoloji  birimlerine  yönlendirilmiş  hastalara  ilgili  birimlerde  yapılacak çekim işlemlerindeki
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görüntüler (Mr,Tomografi,Röntgen) CD ye yazılarak doktorlara yönlendirilecektir.

• Hastanın çıkan sonuçlarına göre muayenesi tamamlandıktan sonra görevli hekim manuel reçete düzenleyebilir.

İlaç Raporu Vb gibi bakanlık sistemlerine entegre bir şekilde yazılan raporlar sistem kesintisi süresince on-line

yazılamayacaktır.

• HBYS hizmetindeki aksaklık giderildiğinde manuel olarak alınan tüm kayıtların HBYS’ye girişleri yapılacaktır. 

 Poliklinikte muayene esnasında sevk edilmesi gereken hastalar SGK ve Sağlık  Bakanlığı  Sevk işlemleri  on-line

yapıldığından Sistem kesintisi boyunca Acil servis hariç sevk işlemleri yapılamayacaktır. 

• Polikliniğe başvuran hastalar için SBYS hizmet kesintisi olması durumunda yapılan tüm tetkik, tedavi, yatış ve sevk

işlemleri manuel formlarla kayıt altına alınacaktır. Poliklinikte HBYS sistem kesintisi olduğunda kullanılacak formlar

birimin sorumlu hemşiresi tarafından bilgisayarda klasör içinde hazır tutulacaktır.

7.3.YATAKLI SERVİSLERDE SBYS HİZMETİNDE KESİNTİ OLMASI DURUMUNDA SAĞLIK HİZMETİNİN DEVAMI İÇİN

İZLENECEK ADIMLAR 

• Acil  servis  ve polikliniklerde hekim tarafından muayenesi  yapılan hastalar için yatış düşünülüyorsa hasta ve

yakınlarının onayı alındıktan sonra Hasta Tabelası doldurularak görevli personelle servise gönderilir. 

• Hasta servis hemşiresi tarafından karşılanır ve Acilden veya Polikliniklerden Doldurulmuş olan Hasta Giriş Tabelası

ve Hasta Yatış Formu Formları teslim alır ve Hemşirelik Hizmetleri Hasta Ön Değerlendirme Formunu doldurarak

hastanın servise yatışını kabul eder. Yatışı yapılan hastalar için hastanemizin kullandığı Hasta Dosyaları doldurulur.

Görevli hemşire hastanın vital bulgularına bakar ve yanında getirdiği ilaçları teslim alır. Hemşire vital bulgularla

birlikte yaptığı tedavileri Hemşire Takip ve Gözlem Formuna yazıp imzalayarak doldurur. 

• Hastanın yatışı yapıldığı ve klinikte kaldığı sürede tedavisinde planlanan ilaçlar hekim tarafından Hasta Tabelasına

order edilir. İstemi yapan hekim hasta bilgilerini ve istediği ilaçların miktarını  Hasta Tabelası üzerinden doldurup

imzalayarak eczaneye gönderilir. Eczane Hasta Tabelasındaki istemi yapılan ilaçları hazırlayarak bir kopyasını alır.

Hazırlanan ilaçlar servis hemşiresine teslim edilir.

• Hastadan laboratuvar tetkiki istenmesi gerekli ise HBYS’nin Hizmet Vermediği  Durumlarda Labaratuvar Tetkik

İstem Formunda istenen tetkik işaretlenir form hekim tarafından kaşelenip imzalanarak uygun numunelerle birlikte

görevli personelle laboratuvara gönderilir.

• Hastadan radyolojik görüntüleme tetkiki isteneceği durumda HBYS’nin Hizmet Vermediği  Durumlarda Radyoloji

İstem Formunda  yapılacak tetkikler işaretlenerek form imzalı olarak hasta ile birlikte görevli personel eşliğinde

radyoloji birimine gönderilir. 

• Servisler de yatan hastalar için konsültasyon istemi gerekir ise ilgili hekime telefonla haber edilerek, Konsültasyon

İstek Formu doldurulup kayıt altına alınır. 
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• Tedavisi devam eden hasta için kan ve kan ürünleri transfüzyonu istenecekse Kan ve Kan Ürünleri İstem Formu

doldurularak hastadan alınan numunelerle birlikte görevli personelle kan merkezine teslim edilir. Kan merkezinde

crossmatch testi çalışılıp  uygun kan ve kan ürünleri hazırlandıktan sonra acil  servise haber verilir.  Acil  serviste

görevli  hemşire  kan  merkezinden  kan  ve  kan  ürünleri  aldığına  dair  Kan  ve  Kan  Ürünleri  İstem  Formunun

imzalayarak kayıt altına alınır daha sonra Kan Transfüzyon İzlem Formu nu doldurur.

SBYS hizmetinde kesinti olması durumunda, doğum sonrası annelerin raporlarının SGK sistemi üzerinden veri girişi

yapılabilecektir, yeni doğanın bebeklerde ilk 28 gün tüm işlemlerinin anne üzerinden gerçekleştirilebileceği için

sistem kesintisi giderilene kadar bu iş ve işlemler belirtilen kurallar çerçevesinde manuel devam ettirilecektir.

• Hastaya yapılan tüm işlemler hasta dosyalarına kayıt edilir ve SBYS aktif hale geldiğinde sisteme girişleri yapılır. 

• Servislerimizde olası bir SBYS hizmeti aksaklığında sağlık hizmetin sorunsuz şekilde devamı için, yapılan işlemler

manuel formlar ve hasta dosyalarıyla kayıt altına alınmaktadır. Servislerin ihtiyacı olan tüm formlar servis sorumlu

hemşiresinin bilgisayarında klasörde içinde hazır tutulacaktır.

 Sevki yapılacak hasta için  İller Arası Ve Kurumlar Arası Nakil Hastaların Bilgi Formu  doldurularak 112 Komuta

Kontrol Merkezine faks yoluyla gönderilmesi sağlanmalıdır. 

• Sevk uygun görülürse 112 Komuta Kontrol Merkezi acil  servisi arayarak hastanın hangi hastaneye gideceğini

bildirir. Hasta, Acil Servis Sevk Denetim Formu doldurularak ambulansla birlikte sevk edilir.

* Ameliyat olacak hastalarda Preoperatif Hasta Değerlendirme Formu  ile Anestezi doktorundan görüş alınacaktır.

7.4 YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE SBYS HİZMETİNDE KESİNTİ OLMASI DURUMUNDA SAĞLIK HİZMETİNİN DEVAMI

İÇİN İZLENECEK ADIMLAR 

•  Hasta  hekim  tarafından  değerlendirildikten  sonra  yoğun  bakıma  yatışı  planlanıyorsa  yoğun  bakım  görevli

hemşiresi telefonla aranarak haber edilir. 

• Yatışı yapılacak hasta için yatış yapan hekim tarafından  Hasta Tabelası Formu doldurularak imzalanır. Hasta,

yatışının sağlandığı bölümün sağlık personeliyle birlikte Hasta Transfer Formu da doldurularak yoğun bakım görevli

hemşiresine teslim edilir.

• Hasta yoğun bakım hemşiresi tarafından karşılanır.  Görevli  hemşire Hemşirelik  Hizmetleri  Ön Değerlendirme

Formunu doldurarak hastanın yatışını kabul eder. Yoğun bakıma yatışı yapılan hastalar için hastanemizin kullandığı

Hasta Dosyaları doldurulur. Yapılan tüm işlemler, tedaviler, hasta ve hasta yakını için planlanan eğitimler hasta

dosyasına kayıt edilir. Görevli hemşire hastayı günlük olarak ağrı, bası yarası vb hemşirelik girişimleri yönünden

değerlendirerek, yaptığı tedavilerle birlikte Yoğun Bakım Ünitesi Günlük İzlem Formuna kayıt eder.

• Hastadan laboratuvar tetkiki istenmesi gerekli ise HBYS’nin Hizmet Vermediği  Durumlarda Labaratuvar Tetkik

İstem  Formun da  istenen  tetkik  işaretlenir  form  hekim  tarafından  kaşelenip  imzalanarak  görevli  personelle

laboratuvara gönderilir. 
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• Hastadan radyolojik görüntüleme tetkiki isteneceği durumda HBYS’nin Hizmet Vermediği  Durumlarda Radyoloji

İstem Formunda  istem yapılacak tetkikler işaretlenerek form ilgili hekim tarafından imzalanır. İmzalanan formla

birlikte hasta, sağlık çalışanı ve görevli personel yardımıyla görüntüleme birimine ulaştırılır. 

• Hastanın yatışı yapıldığı ve klinikte kaldığı sürede tedavisinde planlanan ilaçlar hekim tarafından Hasta Tabelasına

order edilir. İstemi yapan hekim hasta bilgilerini ve istediği ilaçların miktarını  Hasta Tabelası üzerinden doldurup

imzalayarak eczaneye gönderilir. Eczane Hasta Tabelasındaki istemi yapılan ilaçları hazırlayarak bir kopyasını alır.

Hazırlanan ilaçlar servis hemşiresine teslim edilir.

• Yoğun Bakım Ünitesinde yatan hastalar için kan ve kan ürünleri transfüzyonu istenecekse Kan ve Kan Ürünleri

İstem Formu doldurularak hastadan alınan numunelerle birlikte görevli personelle Kan Merkezine teslim edilir. Kan

merkezinde crossmatch testi çalışılıp uygun kan ve kan ürünleri hazırlandıktan sonra acil servise haber verilir. Acil

serviste görevli hemşire kan merkezinden kan ve kan ürünleri aldığına dair Kan ve Kan Ürünleri İstem Formunun

imzalayarak kayıt altına alınır daha sonra Kan Transfüzyon İzlem Formunu doldurur.

• Hastaya yapılan tüm işlemler hasta dosyalarına kayıt edilir ve HBYS aktif hale geldiğinde sisteme girişleri yapılır. •

Yoğun Bakım Ünitelerinde olası bir SBYS hizmeti aksaklığında sağlık hizmetin sorunsuz şekilde devamı için, yapılan

işlemler manuel formlar ve hasta dosyalarıyla kayıt altına alınmaktadır. Yoğun Bakım Ünitesinin ihtiyacı olan tüm

formlar bölümün sorumlu hemşiresinin bilgisayarında klasörde içinde hazır tutulacaktır.

7.5 DİYALİZ ÜNİTESİNDE SBYS HİZMETİNDE KESİNTİ OLMASI DURUMUNDA SAĞLIK HİZMETİNİN DEVAMI İÇİN

İZLENECEK ADIMLAR 

• Hastalar  KBY raporları,  HbsAg,  HCV, HIV sonuçlarıyla  birlikte  diyaliz  ünitesine gelir  ve raporlara  göre diyaliz

seansları planlanır. 

• Hastalar diyaliz ünitesine geldiklerinde Poliklinik Defterine kayıtları yapılır. 

• Diyaliz Ünitesinde Hastadan laboratuvar tetkiki istenmesi gerekli ise  HBYS’nin Hizmet Vermediği  Durumlarda

Labaratuvar Tetkik İstem Formun da istenen tetkik işaretlenir form hekim tarafından kaşelenip imzalanarak görevli

personelle laboratuvara gönderilir. 

• Diyaliz Ünitesinde Hastadan radyolojik görüntüleme tetkiki isteneceği HBYS’nin Hizmet Vermediği  Durumlarda

Radyoloji  İstem Formunda istem yapılacak tetkikler  işaretlenerek form imzalı  şekilde hasta ile  birlikte görevli

personelle radyoloji birimine gönderilir. 

•  Diyaliz  ünitesinde hastalar  için  kan ve kan ürünleri  istenmesi  gerekir  ise,  kan ve kan ürünleri  transfüzyonu

istenecekse Kan ve Kan Ürünleri İstem Formu doldurularak hastadan alınan numunelerle birlikte görevli personelle

kan merkezine teslim edilir. Kan merkezinde crossmatch testi çalışılıp uygun kan ve kan ürünleri hazırlandıktan

sonra acil servise haber verilir. Acil serviste görevli hemşire kan merkezinden kan ve kan ürünleri aldığına dair Kan

ve Kan Ürünleri  İstem Formunun imzalayarak kayıt  altına alınır  daha sonra  Kan Transfüzyon İzlem Formunu

doldurur.

• Diyaliz ünitesinde olası bir SBYS hizmeti aksaklığında sağlık hizmetin sorunsuz şekilde devamı için, yapılan işlemler
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manuel formlar ile kayıt altına alınmaktadır. Diyaliz ünitesinin ihtiyacı olan tüm formlar bölüm sorumlu hemşiresinin

bilgisayarında klasörde içinde hazır tutulacaktır.

7.6 LABORATUVAR BİRİMİNDE SBYS HİZMETİNDE KESİNTİ OLMASI DURUMUNDA SAĞLIK HİZMETİNİN DEVAMI

İÇİN İZLENECEK ADIMLAR 

• HBYS hizmetinde kesinti olması  durumunda kan istemleri  poliklinik/kliniklerden  HBYS’nin Hizmet Vermediği

Durumlarda Labaratuvar Tetkik İstem Formun ile yapılacaktır. 

• Hastadan alınan uygun numuneler, hasta bilgileri ve Laboratuvar İstem formu Laboratuvar teknisyeni/teknikeri

tarafından karşılaştırılarak  doğrulanır.  Uygunsuzluk durumunda  Red Edilen Numune Kayıt  Formu doldurularak

kayıt edilir ve ilgili birime bildirilir. 

•  Numune  doğrulamasında  bir  sorun  olmaması  durumunda  numuneler  kabul  edilerek  laboratuvara  girişleri

sağlanır. 

• Laboratuvar teknisyeni/teknikeri numuneleri istemlerine göre manuel olarak kayıt ederek cihaza yükler. 

• Analizi tamamlanan numunelerden sonuç çıktısı alınıp imzalanarak onaylanır. Onaylanan sonuç çıktıları görevli

personelle ilgili birime gönderilir.

•  Laboratuvar biriminde olası  bir  SBYS hizmeti aksaklığında manuel kayıt  ve formlarla sağlık  hizmeti sorunsuz

şekilde  devam  etmektedir.  Laboratuvar  biriminin  ihtiyacı  olan  tüm  formlar  bölümün  sorumlu  laboratuvar

teknisyeni/teknikeri bilgisayarında klasörde içinde hazır tutulacaktır.

7.7  AMELİYATHANEDE SBYS  HİZMETİNDE KESİNTİ  OLMASI  DURUMUNDA SAĞLIK HİZMETİNİN  DEVAMI İÇİN

İZLENECEK ADIMLAR 

• Ameliyatı planlanan hastalar için Ameliyat Listesi doldurularak ameliyathaneye teslim edilir. 

•  Klinikte  ameliyat  öncesi  hazırlıkları  tamamlanan  hasta,  Hasta  Transfer  Formu  ile  birlikte  görevli  sağlık

personeliyle ameliyathaneye teslim edilir. 

• Görevli anestezi teknikerleri tarafından hasta dosyalarında yer alan Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi ve Anestezi

Güvenlik Kontrol Listesi Formu kontrol edilerek uygun bölümleri doldurulur.

• Hastalar ameliyat odalarına alınır ve hastayla ilgili bilgiler Ameliyathane Kayıt Defterine kayıt edilir. Hasta bilgileri,

anestezi şekli, kullanılan sarf ve ilaçlar anestezi teknikerleri tarafından Anesteziyoloji Takip Formuna kayıt edilir. 

• Ameliyat sırasında hastadan patoloji alınması durumunda Patoloji İnceleme Talep Formu doldurulur ve hastadan

alınan numune uygun örnek kabına alınarak etiketlenir. 

•  Ameliyathane birimimizde HBYS de sorun çıkması  halinde manuel form ve hasta dosyalarıyla  sağlık  hizmeti
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kesintisiz olarak devam etmektedir. Birimin ihtiyacı olan tüm formlar ameliyathane birim sorumlusunun bilgisayar

klasöründe içinde hazır tutulacaktır.

 

8.İLGİLİ DOKÜMANLAR 

1- Acil Servis Hasta Değerlendirme Formu 

2- Konsültasyon İstem Formu 

3- Kan ve Kan Ürünleri İstem Formu 

4- Kan Transfüzyon İzlem Formu

5- Hasta Tabelası 

6- Hasta Giriş Tabelası

7- Hasta Yatış Formu

8- Acil Servis Ünitesi İntihar Girişimleri Kayıt Formu

9- Zehirlenme Vaka Bildirim Formu 

10- İller Arası Ve Kurumlar Arası Nakil Hastaları Talep Formu 

11- Acil Servis Sevk Denetim Formu

12- HBYS’nin Hizmet Vermediği  Durumlarda Radyoloji İstem Formu

13- HBYS’nin Hizmet Vermediği  Durumlarda Labaratuvar Tetkik İstem Formu

14- Hemşirelik Hizmetleri Hasta Ön Değerlendirme Formu

15- Hemşire Gözlem Formu

16- Preoperatif Hasta Değerlendirme Formu (Ameliyat Olacak Hastalar için)

17- Hasta Transfer Formu

18- Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi       

19- Anestezi Güvenlik Kontrol Listesi Formu      

20- Patoloji İnceleme Talep Formu      

Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan

Kalite Birim Sorumlusu Kalite Direktörü Başhekim Yardımcısı


