
HASTA GÜVENLİĞİ
- Hasta güvenliği, sağlık hizmetine bağlı hataların 

önlenmesi ve bu hataların neden olduğu yaralanma 
ve ölümlerin ortadan kaldırılmasıdır.

- HASTA GÜVENLİĞİ TANIMLARI

- Kimlik Tanımlama
- Hasta Düşmeleri

- Hareket Kısıtlama

- Hasta Transferi

- İlaç Güvenliği

- Kan ve Kan Ürünleri Transferi

- Onamlar

- Güvenli Cerrahi Uygulamaları

- Sözel Order

- İzolasyon Önlemleri

- Güvenlik Raporlama Sistemi

- Acil Durum Kodları

🞭



KİMLİK TANIMLAMA



HASTA KİMLİK BİLGİLERİNİN  

TANIMLANMASIVE DOĞRULANMASI



KİMLİK TANIMLAMA

KİMLİK DOĞRULAMA: Doğru hastaya doğru işlemin yapılmasını

sağlamak üzere tıbbi hizmet alan bireyin doğru kişi olduğunun güvenilir bir

şekilde belirlenmesini sağlayan uygulamalar bütünüdür.

KİMLİK TANIMLAYICI: Doğru hastaya doğru işlemin yapılmasını

sağlamak üzere, kimlik doğrulaması için kullanılan tanımlayıcıdır.



HASTALARIN DOĞRU TANIMLANMASI

Kimlik tanımlayıcıda neler olmalı?

barkotlu,

protokol numarası,

hasta adı-soyadı,

doğum tarihi (gün/ay/yıl)

Kimlik tanımlayıcı ne renk olmalı?

a)Yatışı yapılan her hastada ….. beyaz

Alerjik hastalarda …….......... kırmızı

Tanı ve tedavi için yapılacak tüm işlemlerde hasta kimliği doğrulanmalıdır.

b)Psikiyatri klinik hastaları için kullanılacak kimlik tanımlayıcısı hastane tarafından 

belirlenmelidir.



HASTALARIN DOĞRU TANIMLANMASI

göre

c) Doğum sırasında kız bebeklere pembe, erkek bebeklere mavi

Aynı seri numaralı anne-bebek kimlik tanımlayıcısı kullanılmalı,

Annedeki beyaz kimlik tanımlayıcı bebeğin cinsiyetine  

belirlenen kimlik tanımlayıcı ile değiştirilmeli,

bebeğin 

protokol

Bebeğinkimlik tanımlayıcısında; annenin adı-soyadı, 

doğum tarihi (gün/ay/yıl) bilgileri ve anne veya bebeğin 

numarası bulunmalıdır.

Sağlık çalışanları , kimlik tanımlayıcıların kullanımı ve hasta kimliğinin

doğrulanması konusunda eğitilmelidir.



Ne zamanlar yapılmalı?

• Herhangi bir test, girişim veya tedaviden önce,

•İlaç hazırlama ve uygulamadan önce,

•Kan ve kan bileşenlerini uygulamadan önce,

•Klinik testler için örnek almadan önce,

•Hasta transferinde,

• Hasta adı soyadı tek bir öğe olarak kabul edilmektedir.

• Oda numarası veya yer, kimliklendirme için

kullanılamaz.



HASTA KİMLİK TANIMLAYICI NASIL  

UYGULANMALI?

🞭 Kol bandı el bileğine, uygun değilse ayak
bileğine, el ve ayak bileği de uygun değil ise
tegaderm ile cildine (göğüs/omuz bölgesine)

•Yeni doğan bölümlerinde hem anne, hem bebeğe
(doğumdan hemen sonra) ayak bileğine (dışarıdan
görülebilecek şekilde)

•Kol bandı çıkarılmış kopmuş yada silinmiş ise
değiştirilmelidir.



HASTA DÜŞMELERİ



Düşmeler nasıl önlenebilir?

Düşmelerin önlenmesine yönelik olarak Hizmet Kalite  

Standartları açısından 5 uygulama adımı belirlenmiştir.

1.Adım: Düşme Riski Değerlendirilmesine Yönelik

Yazılı Düzenleme Hazırlanması

Yazılı Düzenleme aşağıdaki bilgileri içermelidir;

- Kuruma Özgü Düşme Risk Faktörleri

- Düşme Riskinin DeğerlendirilmeYöntemi

- Risk Düzeyine Göre Alınması Gereken Önlemler



RİSK DEĞERLENDİRMESİ

- Risk değerlendirmesi; hastanın hizmet alacağı bölüme
kabulünü takiben ilgili bölüm hemşiresi veya ilgili hekim
tarafından yapılmalıdır.

- Yapılacak risk değerlendirmesi hastanın bölümler arası
transferinde, postoperatif dönemde, hastanın durumunda
meydana gelecek bir değişiklik olması halinde ve bir
düşme olayı gerçekleştiğinde tekrarlanmalıdır.

- Yatan hastaların risk değerlendirmesi amacıyla düşme riski
skorlama ölçekleri kullanılmalıdır.



İtakî Düşme Riski Ölçeği

“Erişkin Hastalarda İtakî Düşme Riski Ölçeği’nin 

Kullanımı:

Aşağıda belirtilen beş durumda düşme riski 

değerlendirmesi yapılmalı ve her defasında yeni bir 

form kullanılmalıdır:

1.Yatan hastaların bölüme ilk kabulünde (İlk 

Değerlendirme)

2. Post- operatif dönemde

3. Bölüm değişikliğinde

4. Hasta düşmesi durumunda

5. Risk faktörleri kapsamındaki durum değişikliklerinde



İtakî Düşme Riski Ölçeği

Hastanelerde, erişkin yaş grubundaki hastalarda düşme  

riskinin değerlendirilmesi amacıyla, İtaki Düşme Riski 

değerlendirme Ölçeği kullanılabileceği gibi uluslararası 

kabul görmüş diğer ölçekler de kullanılabilir.



2.Adım :

Yatan Hastaların Düşme Riskinin Önlenmesine Yönelik 

Düzenlemeler Yapılması

a) Yatan hasta, bölüme kabulünde:

• Düşme riski yönünden değerlendirilmelidir.

•Değerlendirme, hastane tarafından belirlenen bir ölçekle 

yapılmalıdır.

•Hastanın klinik 

durumuna göre düşme 

riski değerlendirmesi 

tekrarlanmalıdır.



2.Adım :

Yatan Hastaların Düşme Riskinin Önlenmesine Yönelik 

Düzenlemeler Yapılması

b) Düşme riski olan hastalar 

için, hastanın risk düzeyine 

yönelik önlemler alınmalıdır 

ne gibi önlemler alınacağı

Hasta Güvenliği Sağlanması Talimatında yer almaktadır.

Düşme riski olan hastalar dört yapraklı yeşil yonca figürü ile  

tanımlanmalı

Düşme riski tanımlayıcısı (dört yapraklı yonca figürü) hasta 

transferinde de kullanılmalıdır.



Ne gibi önlemler?

• Ameliyat sonrasında hasta ilk defa ayağa kalkıyorsa hastalara 

mutlaka eşlik edilmelidir.

• Hasta hemşire deskine yakın bir odaya alınır.

• Hasta yalnız bırakılmaz.

• Saat başı ziyaret edilir.

• Odasının kapısı açık tutulur.

• Islak zemin var ise kuru tutulması sağlanır.

• Yatak ve tekerlekli sandalyeler kilitlenir.

• Sedye ve yatak korkulukları çalışır durumda olmalıdır.

• Merdiven ve koridorlar yeterli aydınlatılmalıdır.

• Açma kapama düğmeleri kolay bulunmalıdır.



3. Adım: Tesis
Kaynaklı Düşmelere 
Yönelik Önlemler 
Alınması



Tesis kaynaklı düşme olaylarını engellemek için;

•Merdivenlerde korkuluk bulunmalı

•Alçak tavan uyarıları bulunmalı

•Islak zemin uyarı levhaları kullanılmalı

•Zemindeki engellere karşı önlemler alınmalıdır.



4. Adım: Düşme Olayı Gerçekleştiğinde Olay Bildirimi 

Yapılması

ve tesis kaynaklı düşme olayı  

kalite yönetim birimine bildirim

gerekli düzeltici önleyici çalışmalar

Yatan hastalarda  

gerçekleştiğinde 

yapılmalıdır.

Olay ile ilgili  

başlatılmalıdır.



Dikkat!

Yoğun bakım bölümlerinde yatmakta olan tüm

çocuk hastalar

yüksek riskli kabul edilmeli, ancak dört yapraklı yonca

sembolü  kullanılmamalıdır.



Harizmi Düşme Riski Ölçeği (0-16 yaş)

• Çocuk hastalar düşme riski açısından yetişkin hastalara

göre daha riskli kabul edildiğinden, hastaneler kendi

uygulamalarında düşmelerin önlenmesi adına tüm çocuk

hastaları riskli kabul edip gerekli her türlü önlemi

almalıdırlar.



Harizmi Düşme Riski Ölçeği (0-16 yaş)

Harizmi Düşme Riski Ölçeği’nin Kullanımında aşağıdaki hususlar 

dikkate

alınmalıdır;

1. Aşağıda belirtilen beş durumda düşme riski değerlendirmesi  

yapılmalıdır;

1. Yatan hastaların bölüme ilk kabulünde (İlk Değerlendirme)

2. Post- Operatif dönemde

3. Bölüm değişikliğinde

4. Hasta düşmesi durumunda

5. Risk faktörleri kapsamındaki durum değişikliklerinde



Hastanelerde, çocuk yaş grubundaki hastalarda düşme

riskinin değerlendirilmesi amacıyla, Harizmi Düşme

Riski değerlendirme Ölçeği kullanılabileceği gibi

uluslararası kabul görmüş diğer ölçekler de kullanılabilir.



HAREKET KISITLAMA



HAREKET KISITLAMA

Gerektiğinde, fiziksel hareket kısıtlaması uygulaması aşağıdaki 

kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmelidir.

* Hareket kısıtlama kararı hekim tarafından verilmelidir.

* Hareket kısıtlama kararı tedavi planında yer almalıdır.

Tedavi planında;

• Uygulamanın başladığı tarih ve saat,

• Uygulamanın hangi aralıklarla kontrol edileceği,

• Uygulamanın sonlandırıldığı tarih ve saat belirtilmelidir.

Kısıtlılığın devamı ile ilgili karar en geç 24 saatte bir gözden  

geçirilmelidir.



HASTA TRANSFERİ

1. AMAÇ: Hastane içerisindeki bir birimden başka bir birime 
veya hastane dışında bir sağlık kuruluşuna transferi gereken 
hastanın transferi sırasında dikkat edilecek hususları 
belirlemek, bakımın sürekliliğini, hastanın gereksinimlerini 
karşılamak, hastanın güvenliğini sağlamak. 
2.Transferi yapılacak hasta, tüm risk faktörleri 
değerlendirilip değerlendirilen risk faktörlerine karşı 
önlemler alıp uygun transfer formuyla hasta transferi 
yapılmalı. 



İLAÇ GÜVENLİĞİ



İLAÇ HATALARI

Tanım: ilacın, sağlık çalışanları, hasta ve yakınının 

kontrolünde olduğu sırada yanlışilaç kullanımına veya  

hastanın zarar görmesine sebep olabilecek tüm olaylar. 

Gruplandırılması

Order hataları 

Sistem hataları

Eczaneden kaynaklanan hatalar 

Uygulama hataları



HEMŞİRE KAYNAKLI HATALAR

İlaç uygulamasının unutulması

•İlacın doğru teknikle hazırlanmaması

İlac uygulama öncesinde el yıkanmaması

•Hastanın alerji durumunun bilinmemesi

•İlacındoğru teknikle uygulanmaması (enjeksiyon bölgesinin 

antiseptik solüsyonla silinmemesi, uygun açıda yapılmaması)

•İlacın doğru hızla verilmemesi

•İlacın yanlışverilişyolu ile verilmesi

•İlacın doğru hastaya uygulanmaması



HEMŞİRE KAYNAKLI HATALAR

• Doğru yazılı order alınmaması

• Sözel orderın yazılı hale getirilmemesi

• Hekim istemi olmadan ilacın verilmesi

• İlacın okunuşve görünüş benzerliği sonucunda yanlış

ilacın verilmesi

• İlac dozunun yanlış hesaplanması yada yanlış dozda ilaç 

verilmesi (sulandırmaların uygun yapılmaması)

• İilac üzerinde yada prospektüsündeki bilgilere dikkat

edilmemesi

İlacın doğru zamanda uygulanmaması



Özel nitelikli ilaç gruplarına yönelik düzenleme  

bulunmalıdır.

Özel nitelikli ilaç gruplarına örnekler aşağıda 

verilmektedir.

• Acil Pediatrik İlaçlar

• Görünüşü Benzer İlaçlar

• Yazılış ve Okunuşu Benzer İlaçlar

• Psikotrop İlaçlar

• Narkotik ilaçlar

• Işıktan Korunması Gereken İlaçlar 

• Yüksek Riskli İlaçlar

• Hazırlanması özel teknik/teçhizat/uzmanlık gerektiren 

ilaçlar



BENZER GÖRÜNÜMLÜ İLAÇLAR



Benzer görünümlü ilaçlar



Narkotik ve psikotrop ilaçlara yönelik düzenleme 

yapılmalıdır.

- Narkotik ve psikotrop ilaçlar kilitli alanlarda

bulundurulmalıdır.

- Narkotik ve psikotrop ilaçların muhafazasına yönelik  

istisnalar tanımlanmalı, gerekli ek önlemler alınmalıdır.

- Narkotik ve psikotrop ilaçların devir teslimi yapılmalıdır.

- Devir teslim kayıtlarında;

- İlacın hangi hastaya kaç adet kullanıldığıı

- İlacın kullanıldığı tarih

- İlacı kimin uyguladığı

- Kime kaç adet ilaç teslim edildiği

- Teslim alan ve teslim edenlerin imzaları bulunmalıdır.

Muhafaza ve taşınma esnasında zarar gören narkotik ilaçlar

için tutanak tutulmalıdır.



Hastanın beraberinde getirdiği ilaçların yönetimine 

ilişkin düzenleme bulunmalıdır.

- Hastanın beraberinde getirdiği ilaçlar teslim alınmalı, miat

ve fiziksel durum açısından kontrol edilmeli ve dosyasına

kaydedilmelidir.

- Hastaların 

uygulanan

yanında getirdiği ve kendileri tarafından  

ilaçların nasıl yönetileceğine ilişkin kurallar

kurum tarafından belirlenmelidir

yanında getirdiği ilaçların  

teslim alınması ve yine

sağlık  

sağlık

- Hastaların  

tarafından

gözetiminde uygulanması hasta güvenliği

personeli

personeli

açısından

önerilen yoldur.





TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİ

1.Transfüzyon Güvenliği Uygulamalarının  

Amacı

a) Yanlış transfüzyon uygulamalarını en aza  

indirmek,

b) Hasta ve bağışçının güvenliğini sağlamak,

c)Çalışan güvenliğini sağlamaktır.



2. Kan ve Kan Ürünleri İstem Formu

Kan ve kan ürünleri istem formunda hastanın adı

soyadı, bölümü, tanısı, kan grubu ve endikasyonu

bulunmalıdır.

3. Kimlik Doğrulama işlemi



TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİ

2. Transfüzyon Hatalarının Nedenleri:

a) Kayıt sistemlerindeki eksiklikler,

b) Kimlik doğrulanmaması,

c) Uygulayıcıların dikkatsizliği,

d) Grubu uygun olmayan ürün kullanımı,

e) Saklanma zamanı geçmiş ürün kullanımı,

f)Cross match yapılmamış ürün kullanımı olarak 

sıralanabilir.



AYDINLATILMIŞ ONAM FORMLARI



Sağlık hizmeti alınması sırasında, hasta ve

yakınlarının bilgilendirilmesi, tedavi esnasında

ve sonrasında oluşabilecek her türlü

durumdan haberdar olması; doktor-hasta,

hasta-sağlık personeli ilişkisinde güven

ortamının oluşması açısından önemlidir.



Rıza Belgesi:

Uygulanacak tıbbi işleme ilişkin, işlemi yapacak sağlık

personeli tarafından hastaya aktarılan bilgilerin yer

aldığı ve hastanın rızasını almak için oluşturulmuş

dokümandır.

Aydınlatılmış Onam Formu:

Hastanın bilgilendirilmesi, tıbbi karara katılmasının

sağlanması ve hekimin hasta ile işbirliğine girmesi

anlamını da taşır



Güvenli cerrahi, hasta ameliyathaneye

gelmeden önce, daha klinikte iken başlaması

gereken bir kavramdır.

GÜVENLİ CERRAHİ  

UYGULAMALARI



GÜVENLİ CERRAHİ KONTROL LİSTESİ CERRAHİ TEDAVİYİ 4 AYRI 
AŞAMAYA BÖLER;

1.Klinikten ayrılmadan önce 

2.Anestezi verilmeden önce 

3.Ameliyat kesisinden önce 

4.Ameliyattan çıkmadan önce



-Cerrahi uygulamaların güvenliği sağlanmalıdır.

Operasyonlar öncesinde, cerrahi bölge işaretlemesi yapılma 

durumu kontrol edilmelidir.

Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi; liste sorumlusu tarafından 

anestezi verilmeden önce, ameliyat kesisinden önce ve hasta 

ameliyathaneden çıkmadan önce uygulanmalıdır.

Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi hasta dosyasında muhafaza

edilmelidir.



SÖZEL ORDER UYGULAMASI



SÖZEL ORDER UYGULAMASI

AMAÇ: Sözel order istemine yönelik kuralları tanımlayarak,  

yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçilebilmesidir.

İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Sözlü Ve Telefonla Tabip Uygulamaları Formu

SÖZEL ORDER NE ZAMAN VERİLİR ?

1.Steril girişimler sırasında

2.Hekimin hastanede ya da serviste olmadığı durumlar 

3.Acil olarak ilaç verilmesi gerekli olan durumlar



SÖZEL ORDER UYGULAMASI

•Hekim talimatı mesai saatinde ve mesai sonrası 

telefonla verecek ise;

Nasıl Bir Yol İzlenilir



SÖZEL ORDER UYGULAMASI

Sözlü telefon direktifinde uyulması gereken kurallar:

• Arayan kişi kendini tanıtır (Adını ve soyadını ,servisini v.b.)

• Hastanın kim olduğunu tanımlar (Adını ve Soyadını, yattığı

odayı,teşhisini, yaşını v.b.)

•Telefon direktifi mutlaka kayıt altına alınmalıdır.

Bu Direktifin uygulamasında alınan kayıtların kenarına telefon

(TO) veya sözlü ise (SO) şeklinde not düşülmelidir.



SÖZELORDER UYGULAMASI

• Kimliğini doğrulat

• Orderi işit 

• Orderi kayıt altına al

• Orderi oku doğrulat

• Düzgün olarak kaydet imzalat

Yüksek hata potansiyeli nedeniyle kemoterapi ilaçları

ve yüksek riskli ilaçlar listesinde yer alan ilaçlar için

(RESÜSİTASYON durumu hariç) sözel telefon talimatı

kabul edilemez.

Böyle durum ile karşılaşıldığında talimatı alan birinci kişi

nöbetçi uzman tabip olup kendisi hastanın dosyasına

tedavi istemini yazacaktır.



İZOLASYON ÖNLEMLERİ

Enfekte ve kolonize

hastalardan;

– Diğer hastalara,

–hastane 

ziyaretçilerine,

– sağlık personeline,

mikroorganizmaların  

bulaşının 

engellenmesidir



Solunum izolasyonu

Düşme riski

Damlacık izolasyonu

Temas izolasyonu

TANIMLAYICI FİGÜRLER



GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ



GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ

Hastanelerde meydana gelen olaylardan ders çıkartmak 
ve benzer olayların bir daha yaşanmasını engellemek 
amacıyla oluşturulan bir sistemdir.

•Bu sistem içinde ana öğe, çalışanlar tarafından yaşanan olayların

bir daha yaşanmasını engellemek için yapılan bildirimlerdir.



GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİNİN AMACI

Hastanelerde kurumsal bir öğrenme 

sürecinin oluşturulmasıdır.

HATALARDAN  

ÖĞRENME

RAPORLAMA  

KÜLTÜRÜ 

OLUŞTURMA

ÇÖZÜM

YOLLARI 

GELİŞTİRME



GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ

Güvenliği Tehdit Eden Olaylar

Güvenlik Raporlama Sistemi

Hasta Güvenliği Çalışan Güvenliği



Güvenlik Raporlama Sistemi

Hasta Güvenliği
Çalışan 

Güvenliği

İlaç Güvenliği
Kesici Delici Alet 

Yaralanmaları

Transfüzyon

Güvenliği

Kan ve Vücut

Sıvıları ile TemasCerrahi Güvenlik

Hasta Düşmeleri



Yanlış ilaç istenmesi

Yanlış ilaç uygulanması

İlacın yanlış yolla uygulanması 

İlacın yanlış zamanda uygulanması 

Eczaneden yanlış ilaç gelmesi

Eczaneden ilaçların uygun şartlarda gelmemesi

Kayıtların yanlış olması



TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİ BİLDİRİM 
YAPILABİLECEK ÖRNEK OLAYLAR

Hasta kimlik doğrulamasının yapılmaması

Yanlış kan ve/veya kan ürünü

Kan ve/veya kan ürününün yanlış etiketlenmesi

Kan ve/veya kan ürününün uygun olmayan depolanması

Transfüzyon sırasında uygun takip yapılmaması 

Uygulama sonrası reaksiyon gelişmesi



CERRAHİ GÜVENLİK BİLDİRİM

YAPILABİLECEK ÖRNEK OLAYLAR 

Hasta kimlik doğrulamasınınyapılmaması

Ameliyat taraf işaretleme yapılmaması

Yanlış taraf/organ cerrahisi

Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi'nin yanlış doldurulması

Cerrahi işlem sırasında oluşan istenmeyen olayların gerçekleşmesi(Yanık

gelişmesi gibi)



ACİL DURUM KODLARI



TEŞEKKÜRLER


