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Hasta Girişi /Acil Ambulans Girişi
Ambulans
-Portör, Güvenlik Görevlisi ve Sağlık Personeli
(Hemşire, ATT, Paramedik)
Ambulansla (112 Acil.) getirilen hastayı karşılar. Hastayı sağlık güvencesine
bakılmaksızın sarı, kırmızı alana veya Resüsitasyon odasına alır.
-Hasta Karşılama Yönlendirme Görevlisi kayıt işlemlerini takip eder.
Hekim tarafından hasta
sevk formu imzalanarak
hasta teslim alınır.

YEŞİL ALAN

SARI ALAN

KIRMIZI ALAN

Muayene/Tetkik/Müdahale
Hemşire/Hekim hastanın kabulü, ilk değerlendirme ve müdahalesini yapar,
Bulguları hasta formuna kaydeder.
Hekim muayenesini yapar, bulguları hasta formuna kaydeder, gerekli görürse tetkik ister.
Hasta Kayıt Görevlisi istenen tetkikleri HBS ye girer, barkod çıkartır. (Kan alma, idrar, EKG, Röntgen vb.)
Hemşire hekim tarafından istenen kan alma, EKG… vb. istemleri gerçekleştirir.
Porter/Yardımcı Sağlık Personeli Teşhis ve tedavi sürecinde, hasta ve hastaya ait materyal/numunenin ilgili
bölüme transferini sağlar.
Hekim ilk müdahaleyi yapar, tedavi orderı verir, kayıt yapar, hemşire tedaviyi uygular, kayıt yapar.
Hasta Kayıt Görevlisi kayıtlara uygun yapılan işlemleri ve kullanılan ilaç ve malzemeleri HBS ye girer.

SONUÇLANDIRMA

Konsültasyon
Konsültan Hekim hastayı değerlendirir,
muayenesini yapar ve ilgili bölüme notunu yazar.

Reçete-Öneri
Hekim gerekiyorsa reçete yazar, kontrol için
poliklinik muayenesini önerir.

Yatış Kararı
Yatış kararı verilen hastanın Hasta
Yatış Sevk ve Taburculuk
Prosedürü’ne göre yatışı yapılır ve
ilgili servise gönderilir. Hasta;
dosyası, hasta teslim formu, ve tüm
evrakları ile ilgili servise teslim edilir.

Gözlem
Hekimin direktifi, konsültasyon, tetkik, takip
talimatları doğrultusunda hasta gözleme alınır.

Sevk
Hastanın hemodinamik durumu stabilize edilir.
Nakil yapılacak hastanenin belirlenmesi ve
ambulans için EK3 formu sonrasında hasta
transfer formu doldurulur. İşlemleri
tamamlanan hastanın Yatış Sevk ve
Taburculuk Prosedürü ve Transfer
Prosedürüne göre sevki gerçekleştirilir.
Adli Vaka İse;

Ex
Hekim ÖBS’yi doldurur.
Tıbbi kayıtları yapar. Sağlık
personeli (Hemşire, ATT,
Paramedik) diğer ex işlem
ve kayıtlarını tamamlar.
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Hekim; anamnez ve fizik muayene sonucu hastanın adli vaka olduğuna karar verirse, hastane
güvenliğine haber verir, Adli Vaka Raporu hazırlar.
Güvenlik görevlisi tarafından polise haber verilir.

