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SUNUM PLANI

 ACİL SERVİS DEĞERLENDİRMESİNDE KURALLAR

 DEĞERLENDİRME SÜRECİ VE STANDARTLAR

 DEĞERLENDİRMENİN TAMAMLANMASI



Acil servis değerlendirmesinde kurallar

Planlama:

 Bilgi toplama

 Hangi değerlendirme yöntemlerini kullanacağız

 Zaman yönetimi
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Acil servis değerlendirmesinde kurallar

Acil servise geliş:

 Acil servis sorumlularının bulunması

 Kendimizi tanıtma ve tanışma, niçin buradayız

 Bölüm sorumlusundan bilgi alma
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Acil servis değerlendirmesinde kurallar

 Değerlendirme süreci:

 Tüm bölüm personeli ile etkili iletişim kurma

 Soru sorma teknikleri ve yöntemleri

 Karşı tarafı iyi anlayarak empati yapmak

 Kanıta dayalı veri toplamak
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GECEKONDU UYGULAMA
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ETKİN OLMAYAN UYGULAMA





EKRANLARDA NELERE BAKALIM
• YTE nın kurulup kurulmadığına

• Ekranlarda bulunan verilerin doğru hesaplanıp hesaplanmadığına

• Verilerin bizlere verilen bilgi notları ile uyuşup uyuşmadığına

• Saha gözlemi yaparken ekran verileri ile sahadaki uygulamaların birbirleri 
ile uyumlu olup olmadığına
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AS.1.1 Acil servislerde görüntüleme üniteleri, laboratuvar, pansuman, enjeksiyon, EKG, alçı 
odası vb. alanlar hasta sirkülasyonunu kolaylaştıracak şekilde  konumlandırılmalı ve bu 
birimlere hastanın kolay ulaşımı sağlanmalıdır

 

Resusitasyon odası 

Triyaj 

alanı 

Travma odası 

Pansuman 

odası 

laboratuvar 

Enjeksiyon 

odası 

radyoloji Gözlem odaları 

Muayene  

odaları Hasta bekleme 

alanları 

Alçı odası 
EKG
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A.S.1.2. Acil servisten hastanenin diğer alanlarına geçişler kontrollü 
olmalıdır.
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AS.2.1 Kadrosunda  5 ve daha fazla acil tıp uzmanı bulunan sağlık
tesislerinde 24 saat kesintisiz hizmet esasına dayalı acil servis sorumlu 
tabip nöbeti tutulmalıdır.

Gözlemciler tarafından
Acil tıp uzmanı sayısı
çalışma listesinden kontrol 
edilmeli ve 24 saat acil tıp 
uzmanının acil serviste 
bulunup  bulunmadığı 
incelenmeli.
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AS.2.2 Sağlık tesisinde aynı uzmanlık dalından 6(altı) ve üzeri sayıda uzman tabibin görev 
yaptığı branşlarda  24 saat kesintisiz hizmet esasına dayalı olarak her bir uzmanlık dalı için 
müstakil acil branş nöbeti düzenlenmelidir.



GÖZLEMCİ NELERE BAKMALI:

6 ve üzerinde hekim bulunan branşları sağlık tesisi bilgi notundan ve acil servis 
çalışma listelerinden kontrol etmeli. 

DİKKAT!

Acil tebliğinde belirtilen branşlar için müstakil branş nöbeti tutulup tutulmadığı 
kontrol edilmeli ( acil uzman nöbeti gerektirmeyen fizik tedavi, cildiye, biyokimya 
patoloji gibi branşlarda idari uzman nöbetine dahil edilmeli)
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AS.2.3.Uzman tabip sayısının yetersiz olması ve bir branş için müstakil acil branş nöbeti 
düzenlenememesi halinde , sağlık tesisi bünyesindeki mevcut klinisyen uzman tabipler 
arasında dahili branş acil havuz nöbeti ve cerrahi branş acil havuz  nöbeti düzenlenmelidir. 
Dahili ve cerrahi branş acil havuz nöbeti düzenlenebilmesi için tüm dahili ve cerrahi 
klinisyen branşların her ikisinde de toplam 6(altı) ve üzeri sayıda uzman tabip 
bulunmalıdır.

DAHİLİ BRANŞ HAVUZU CERRAHİ BRANŞ HAVUZU

HAVUZDA BOĞULMAMAK İÇİN EN 
AZ 6 HEKİM ŞART

HAVUZDA BOĞULMAMAK İÇİN EN 
AZ 6 HEKİM ŞART
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İkinci ve üçüncü seviye acil serviste triyaj etkin olarak yapılıyor mu? 

Triyaj alanı acil servisin 
girişinde acile başvuranların 
rahatlıkla görebileceği 
şekilde konumlanmalıdır. 
Dal hastanelerinde ve 
ambulansla getirilen 
hastalara triyaj yapılması 
zorunlu değildir.
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AS.3.1. İkinci ve üçüncü seviye acil serviste etkin triyaj uygulaması hasta 
mahremiyeti gözetilerek yapılmalıdır.
gözetilerek yapılmalıdır.

Triyaj alanında 

mahremiyeti sağlamak 

için perde ve paravan 

olmalıdır. Yine bu alandan 

tekerlekli sandalye ve 

sedyelere rahatlıkla 

ulaşılabilmelidir.
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AÇIK SİSTEM TRİYAJ
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AS.3.2. İkinci ve üçüncü seviye acil serviste triyaja ayrılan alanda yeşil, sarı ve 
kırmızı alan ayrımı yapılmalıdır.

Dal hastaneleri, birinci 

seviye acil servislerde ve 

112 Acil ambulanslarıyla 

sağlık tesisine

getirilen hastalara triyaj

yapılması zorunlu değildir.
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AS.3.3. Triyaj işlemi başvuru sırasında hasta kayıt işlemi öncesinde 
yapılmalıdır.
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AS.3.4. Sağlık personeli tarafından hastanın vital bulguları (ateş, kan basıncı 
ve nabız kontrolü) alınarak, hasta gözlem formuna kaydedilmelidir

Form üzerinde olması 
gereken bilgilerin tam ve 
eksiksiz olarak yazıldığı 
geçmiş formlar da 
incelenerek  
değerlendirilmelidir.
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Acil serviste hasta karşılama ve taşıma hizmeti veriliyor mu? (2. ve 3. seviye 
acil serviste değerlendirilecektir).
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AS.4.1. Acil serviste hasta karşılama ve taşıma elemanı bulundurulmalı ve 

hizmet etkin bir şekilde verilmelidir.
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AS.4.2. "Acil Servis Başvuru Sayısı Yönetici Takip Ekranı"nda hasta yoğunluğunun fazla 
tespit edildiği saat dilimlerinde karşılama ve taşıma elemanı hizmeti veren personelin sayısı
arttırılmalıdır



GÖZLEMCİ NELERE BAKMALI:

Çalışanlar farklı kıyafet giymeli

Hasta memnuniyeti, kişilerarası ilişkiler, iletişim becerileri, güvenli hasta
transferi vb. konularda eğitim alıp almadıkları

YTE de hasta yoğunluğunun fazla olduğu saatlerde personel sayısının artırılıp artırılmadığı 
geçmiş kamera kayıtları da incelenerek değerlendirilmelidir.
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Resüsitasyon için özel bir düzenleme yapılmış mı?
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AS.5.1.Resüsitasyon için ayrı bir oda düzenlenmiş olmalıdır.

DİKKAT!
Resusitasyon için ayrılmış ayrı bir 
oda olmalıdır. Psikiyatri, göğüs, 
kadın doğum gibi aktif çalışan 
kadın doğum hastanelerinde de 
ayrılmış bir oda olmalıdır. Deri ve 
zührevi hastalıklar, göz 
hastalıkları, ağız ve diş sağlığı,  ile 
fizik tedavi hastanelerinde 
ayrılmış alan yeterli kabul edilir.
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.  

AS.5.2.Resüsitasyon odası amacı dışında kullanılmamalıdır.
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AS.5.3.Resüsitasyon odası acil servis giriş kapısına en yakın yerde olmalıdır.
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AS.5.4.Acil tebliği ve seviyesine göre resusitasyon odasında bulunması 
gerekli tıbbi donanım (laringoskop, defibrilatör, aspiratör, pulse oksimetre, 
monitör, End tidal CO2 monitörü, LMA veya EOA, combitube, 2.5-8.5 mm 
çaplı kaflı ve kafsız endotrakeal tüpler, NG sonda ve aspirasyon tüpleri, kapalı 
göğüs drenaj seti, Trakeostomi seti ve malzemeleri, santral venöz kateterleri
vb.)  kullanıma hazır olmalı ve günlük kontrolleri yapılarak kayıt altına 
alınmalıdır



GÖZLEMCİ NELERE BAKMALI:

Acil Tebliğine ve seviyesine uygun malzeme bulunup bulunmadığına

Bu malzeme ve cihazların günlük kontrollerinin yapılıp yapılmadığına bazı 
cihazları çalıştırarak ve listeleri kontrol ederek bakmalı ( örneğin 
defibrilatörün şarjının olup olmadığı, aspiratörün çalışıp çalışmadığı, 
laringoskobun çalıştığını kontrol etmek gibi)
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AS.5.5.Resüsitasyon odasında bulunan ilaç ve sarf malzemelerin (erişkin, pediatrik ve

infant boyları ayrı olmak üzere entübasyon tüpü, NG sonda vb.) kontrol listesi

hazırlanmalı, miktar ve miad kontrolleri yapılarak kayıt altına alınmalıdır.

GÖZLEMCİ NELERE BAKMALI:

DİKKAT!

Kontroller günlük yapılmalı. Eğer ilaç ve malzemelerin saklandığı sistem kilitli  

(Crash Card sistemi) ise her gün yapılmasına gerek yoktur. Sadece kilidin kırıldığı 

tarihlerde ve hastanenin belirlediği periyotlarda kontrol edilmesi yeterli kabul edilir.

Acil ünitesi bulunan dal hastanelerinde bulunması gereken malzeme ve ilaçlar acil 

tebliği EK:6 listesine göre değerlendirilir.
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Sağlık tesisinde acil servis başvuru sayılarının takibi yapılıyor mu?
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AS.6.1.Acil servis başvuru sayıları aylık olarak yönetim tarafından SBYS de 
oluşturulacak yönetici Takip Ekranları ile takip edilmelidir.
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1 ayda acile gelen toplam hasta sayısı

Acil Başvuru Yoğunluğu= -------------------------------------------------

1 ayda hastaneye gelen toplam hasta sayısı

acile gelen yeşil alan hasta sayısı

Acil yeşil alan hasta yoğunluğu= -------------------------------------------

acile gelen toplam hasta sayısı
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AS.6.2. Yoğunluğu azaltmak için acil servis yeşil, sarı ve kırmızı alan başvurularının saatlik
dilimlere göre analizi yapılarak en yoğun zaman dilimlerinde uygun sayıda personel desteği
sağlanmalıdır. (A ve B rolü hastanelerde değerlendirilecektir).

 Gözlemciler tarafından analiz 
tablosu gözden geçirilmeli ,en yoğun 
olan saatler  tablo üzerinde tespit 
edilmeli ve bu yoğunluğu azaltmak 
için hangi personelin ( hekim, 
laborant, temizlik ve güvenlik 
personeli röntgen teknisyeni, 
hemşire )görevlendirildiği 
karşılaştırılmalıdır
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AS.6.3. Sağlık tesisinde acil servisin 112 ile diğer sağlık tesislerinden almış olduğu 
sevk sayısı SBYS’de oluşturulacak “Yönetici Takip Ekranı” ile aylık olarak takip 
edilmelidir (Meslek Hastalıkları Hastaneleri, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Hastaneleri,  Lepra, Deri ve Zührevi Hastalıklar Hastaneleri ve Göz Hastaneleri 
muaftır). 
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Acil serviste hastaların ortalama bekleme süreleri takip ediliyor mu?
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AS.7.1. Acil serviste hastaların hasta ilk kayıt ve muayene arasındaki ortalama bekleme 
süresi yönetim tarafından aylık olarak SBYS de oluşturulacak Yönetici Takip Ekranı ile 
takip edilmelidir.



• Örnek : Yeşil alan ortalama bekleme süresini hesaplayalım.

• 1. hasta ilk kayıt ve poliklinik muayene saati arasındaki zaman farkı : 5 dk.

• 2. hasta ilk kayıt ve poliklinik muayene saati arasındaki zaman farkı  :30 dk.

• 3. hasta ilk kayıt ve poliklinik muayene saati arasındaki zaman farkı :18

• 3500 hasta gelmiş olsun ve son hastanın bekleme süresi de 25 dakika olsun

• 3500 hastanın toplam bekleme süresi 105000 dakika eder.

• Ocak ayı yeşil alan ortalama MBS  105000 / 3500 = 30 dk.



GÖZLEMCİ NELERE BAKMALI:

SBYS de yönetici takip ekranı oluşturulup oluşturulmadığı

Acil serviste yeşil ve sarı alanda vardiyalarda gerçekleşen acil başvuru sayısı 
ve bekleme süresi ölçümünün yukarıdaki örneğe uygun olarak yapılıp 
yapılmadığı

YTE verilerin anlamlı ve hastanedeki uygulamalarla uyumlu olup olmadığı
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Acil serviste takip edilen hastaların servislere yatışlarında öncelik sağlanıyor 
mu?



AS.8.1. Acil serviste kliniklere ve yoğun bakımlara yatış bekleyen acil hastalara yatış 
önceliği verilmelidir.

GÖZLEMCİ NELERE BAKMALI:

• Acil serviste 24 saati geçmiş yatış bekleyen hasta olmamalı

• Acil serviste görevli hekimlerden yatış bekleyen hasta sürecinin nasıl 
işlediği konusunda görüşme yoluyla bilgi alınmalı

• SBYS üzerinden acilde bekleyen hastaların yatışına nasıl öncelik verildiği 
gözlemlenmeli
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Hastaların müşahade odasında kalış süreleri takip ediliyor mu? (2.ve 3. seviye 
acil servislerde değerlendirilecektir.)
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AS.9.1.Hastanın acil servise başvuru zamanı, muayene zamanı, müşahedeye 
giriş zamanı, müşahadeden çıkış zamanı SBYS tarafından ayrı ayrı kayıt 
altına alınmalıdır.

GÖZLEMCİ NELERE BAKMALI:

Her bir hasta için SBYS de

Acil servise başvuru zamanı

Muayene zamanı

Müşahedeye giriş zamanı

Müşahededen çıkış zamanının belirtilip belirtilmediği gözlenmeli

DİKKAT!

Bu kayıtlar anlık yapılmalı, sonradan eklendiği tespit edilirse olumsuz değerlendirilmeli
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AS.9.2.Hastanın müşahede odasına giriş ve çıkış zamanı anlık olarak  SBYS 
de kayıt altına alınmalıdır.

• Müşahade kalış süresinin hesaplanması:

• Örneğin, 

• 1. Hasta müşahede kalış süresi :6 saat

• 2. Hasta müşahede kalış süresi :5 saat

• 3. Hasta müşahede kalış süresi :8 saat

• 100. hasta müşahede kalış süresi: 1 saat olsun

• Toplam müşahede kalış süresi 300 saat olsun

• Ocak ayı OMKS =300/100= 3 saat  (180 dakika) bulunur.
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AS.9.3.Hastaların müşahede ortalama kalış süresi yönetim tarafından SBYS 
de oluşturulacak Yönetici takip Ekranı ile takip edilmelidir. 

DİKKAT!
Süreler aylık olarak hesaplanmalı .Analiz sonuçları yönetim tarafından
değerlendirilmeli ve uzun kalış süreleri için önlem alınmalı



• Müşahade kalış süresinin hesaplanması:

• Örneğin, 

• 1. Hasta müşahede kalış süresi :6 saat

• 2. Hasta müşahede kalış süresi :5 saat

• 3. Hasta müşahede kalış süresi :8 saat

• 100. hasta müşahede kalış süresi: 1 saat olsun

• Toplam müşahede kalış süresi 300 saat olsun

• Ocak ayı OMKS =300/100= 3 saat  (180 dakika) bulunur.
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AS.9.4.Acil servis müşahede alanlarında 24 saatten uzun süre takip edilen hasta 
sayısı hergün 15-16 saatleri arasında  acil servis sorumlu hekimi ile acil 
servisten sorumlu başhekim yardımcısına SMS ile bildirilmelidir..
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Acil serviste hastanın takip ve tedavisinde kullanılan  dokümanlar uygun 
şekilde kullanılarak muhafaza ediliyor mu?
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AS.10.1.Acil serviste hasta gözlem ve takip formları kullanılmalı ve takip 
formları fiziki ya da elektronik (SBYS) olarak arşivlenmelidir..

GÖZLEMCİ NELERE BAKMALI:

 Takip ve gözlem formlarında hastanın adı soyadı, şikayet ve hikayesi, fizik 
muayene bulguları, istenen tetkikler , hekim tedavi planı, hekim imza 
kaşesi, hemşire izlem kayıtları ve imzası olmalı. Geçmişe dönük izlem 
formları ne şekilde arşivleniyor sorgulanmalıdır.
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AS.10.2. Acil serviste hastalara kullanılan ilaç, malzeme ve hizmetler vb. 
eksiksiz şekilde SBYS ye giriş yapılmalıdır..

GÖZLEMCİ NELERE BAKMALI:

Gözlemci tarafından müşahede odasında yatan hastaların randomize olarak 
seçilen takip formlarındaki hekim orderlarından yararlanarak kullanılan ilaç  
sarf malzemesi ve hizmet detaylarının SBYS üzerinden düşümü ve kaydının 
yapılıp yapılmadığı karşılaştırılmalıdır.
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Acil servisten istenen uzman hekim konsültasyon gerçekleştirme süresi 
ölçülüyor mu?
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AS.11.1. Acil serviste konsültasyonun istem zamanı ve konsültasyonun 
gerçekleşme zamanı SBYS de kayıt altına alınarak uzman ekim Konsültasyon 
gerçekleştirme süreleri Yönetici takip Ekranı ile takip edilmelidir.
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AS.11.2.Acil serviste konsültasyona çağrılan uzman hekime  SMS vb. 
yöntemler ile bilgilendirme mesajı gönderilmelidir.

DİKKAT: Saha gezisi esnasında klinisyen hekimler ile görüşülüp kendilerine konsültasyon 
mesajı gelip gelmediğini sorgulanmalı
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Acil serviste istenen tetkiklerin sonuç verme süreleri ölçülüyor mu?
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AS.12.1.Acil serviste istenen tetkiklerin ( hemogram, biyokimya, TİT, 
kardiyak enzimler, USG, BT, direkt grafi vb.) sonuç verme süreleri SBYS de 
oluşturulacak Yönetici Takip Ekranı İle takip edilmelidir.
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AS.12.2.Acil servisten istenen laboratuvar testlerinin sonuçlarının çıkmış 
olduğu bilgisi bekleme alanlarında bulunan ekrandan hastaya bildirilmelidir.
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Teşekkür ederiz..


