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SERVİS HİZMETLERİ
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SERVİS HİZMETLERİ

SORU: Yataklı servis konsültasyon hizmetlerinin işleyişi ile ilgili düzenlemeler yapılıyor
mu?

1.S.1.1. Servislerden istenen konsültasyonların gerçekleşme süreleri her bir hekim ve branş
için aylık olarak SBYS’de oluşturulacak “Yönetici Takip Ekranı” ile takip edilmelidir.

1.S.1.2. Konsültasyona çağrılan uzman hekime uyarı mesajı SMS vb. yöntemler ile
gönderilmelidir

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ 

Servis Şef ve Uzmanlarının Görev ve Yetkileri

Madde 114 



5

SERVİS HİZMETLERİ
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SERVİS HİZMETLERİ
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KONSÜLTASYON MESAJI
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GÖZLEMCİ;

 Hastanede hizmet sunulan bölüm ve hekim sayıları sorgulanarak YTE kontrol
edilmelidir.

 SBYS de üzerinden konsültasyon isteminin nasıl gerçekleştiğini sorgulamalıdır.

 Polikliniklerde hekimlerin SBYS üzerinden konsültasyon istemini nasıl
karşıladıkları kontrol edilmelidir.

 Konsültasyona çağrılan hekimin konsültasyona cevap vermemesi durumunda ne
kadar süre içinde mesaj gittiği gözlemlenmeli bu sürenin işleyiş prosedürü veya
talimatları ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilmelidir.
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SERVİS HİZMETLERİ

SORU: Sağlık tesisinde yataklı servis hizmetlerinin işleyişi ile ilgili düzenleme yapılıyor
mu?

 1.S.2.1. Servislere yatışı yapılan hastalara hastane kurallarını belirten hatırlatma mesajı SMS
ile gönderilmelidir.

 1.S.2.2.Sağlık tesisinde yataklı servis hizmetlerine ait veriler aylık olarak SBYS’de
oluşturulacak “Yönetici Takip Ekranı” ile takip edilmelidir.

 1.S.2.3. Sağlık tesisinde palyatif bakım hizmetlerine ait veriler aylık olarak SBYS’de
oluşturulacak “Yönetici Takip Ekranı” ile takip edilmelidir.
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SERVİS HİZMETLERİ
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SERVİS HİZMETLERİ
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SERVİS HİZMETLERİ
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PALYATİF BAKIM;
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SERVİS HİZMETLERİ
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GÖZLEMCİ;

Serviste yatan hastalarla görüşerek hastane kuralları ile ilgili yatış esnasında mesaj
alıp almadığı /mesaj içeriği sorgulanmalı

Yeni yatış almış bir hasta ile görüşerek hastane kuralları ile ilgili mesaj alıp
almadığını kontrol edilerek telefon numarasının doğrulu sorgulanmalıdır.

Hastanede hizmet sunulan servisleri sorgulamalı ve yönetici takip ekranı ile
uyumunu kontrol etmelidir,

Serviste çalışan hemşire sayısı bilgisi ile personelden görevlendirme yapılan
hemşire sayısını sorgulamalıdır.

Hemşire başına düşen hasta sayısı ile gözlem günü hemşire/hasta sayısını
sorgulamalıdır.
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GÖZLEMCİ;

Gözlem yaptığı servislerin yatak sayısının yönetici takip ekranları ile
uyumunu sorgulamalıdır.

Palyatif bakım sertifikalı hemşire sayısı personel modülünden
sorgulanmalıdır.

Evde sağlık birimine devredilen hasta sayısını, eğitim verilen hasta
sayısını vb. kayıtlarla uyumunu kontrol etmelidir.

Bası yarası gelişen hasta kayıtlarının yönetici takip ekranı ile uyumunu
kontrol etmelidir.
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YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ

SORU: Yoğun bakım hizmetlerinin etkinliğine yönelik düzenlemeler yapılıyor mu?

DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR:

1.YB.1.1. Sağlık tesisinde bulunan tüm yoğun bakımlara ait istatistiki veriler SBYS’de
oluşturulacak “Yönetici Takip Ekranı” ile takip edilmelidir.

1.YB.1.2. Yoğun bakım hastalarının en uzun ve en kısa yatış sürelerinin 3 aylık analizi
yapılarak yönetimle paylaşılmalıdır.

1.YB.1.3. Sağlık tesisi yönetimi, yoğun bakım işleyiş süreçlerinin takip edilmesi ve
sorunlarının tespiti amacıyla, tüm yoğun bakımların sorumlu hekim ve hemşiresi ile ayda bir
kez toplantı yapmalı ve toplantı tutanakları kayıt altına alınmalıdır.
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YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ
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YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ
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YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ
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EN KISA SÜRELİ YATIŞ
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EN UZUN SÜRE YATIŞ YTE
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TOPLANTI KAYITLARI
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TOPLANTI KAYITLARI
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GÖZLEMCİ

Gözlem yaptığı hastanede mevcut yoğun bakımları sorgulamalı ve yönetici
takip ekranı ile uyumuna bakmalıdır.

Yoğun bakım hastalarının en uzun ve en kısa yatış süreleri ile ilgili verileri
kontrol ederek(3 aylık analiz sonuçlarını) , sağlık tesisi yöneticilerinin yoğun
bakım sorumluları ile aylık yaptığı toplantı kayıtlarını incelemelidir.

Sağlık tesisi tarafından, en uzun ve en kısa yatış sürelerinin tüm yoğun
bakımlar için ayrı ayrı belirlenip belirlenmediğini kontrol etmelidir.

Kısa ve uzun süreli yatışların sebeplerine yönelik önlem alınıp alınmadığı
kontrol edilmelidir.

 Kısa süreli yatışların analizi acil servislerden yoğun bakıma endikasyonsuz hasta yatışlarının tespitinde önemlidir. Örneğin; postop yatış, endikasyonsuz mortalitesi yüksek hasta yatışı
(terminal evre ca vb) gibi.

 En uzun yatışlarda yoğun bakımdan hastanın taburcu edilememe nedenleri analiz edilmeli ve çözüm yolları aranmalıdır.
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YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ

 1.YB.1.4. Sağlık tesisinde bulunan yoğun bakımlarda gerekli durumlarda sosyal
çalışmacıdan “Sosyal Hizmet Birimi Konsültasyon Formu” doldurularak destek
alınmalıdır (Sosyal çalışmacı bulunan sağlık tesislerinde değerlendirilecektir.)

 1.YB.1.5. Yoğun bakımlarda hastaların tedavi sürecine fizik tedavi kliniğinin katılımı
sağlanmalı, yapılan uygulamalar ve tedaviler yoğun bakım hasta takip formunda kayıt
altına alınmalıdır (3. seviye yoğun bakımlarda değerlendirilecektir.)

1.YB.1.6. Yoğun bakımda bulunan hastaların nöbet devirleri sırasında devreden ve
devralan hekim adı soyadı/kaşesi ile devir tarih ve saati belirtilerek yoğun bakım hasta
gözlem/takip formunun imzalanması suretiyle kayıt altına alınmalıdır. Yoğun bakım
hemşirelerinin vardiya/nöbet devirleri de benzer şekilde yapılmalıdır.

1.YB.1.7. Yoğun bakımlardan servise devredilecek hasta var ise, servise başka hastanın
yatırılmamasını sağlayan öncelikli yatış sistemi oluşturulmalıdır.
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YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ
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SOSYAL HİZMET KONSÜLTASYON FORMU
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SORUMLU DOKTOR VE SORUMLU HEMŞİRE  DEVİR KAYITLARI
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ÖNCELİKLİ YATIŞ SİSTEMİ
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YATIŞ ÖNCELİĞİ 
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GÖZLEMCİ;

 Uzun süreli yatışları incelemeli, sosyal hizmet birimi konsültasyon formunu sorgulamalı
ve sosyal hizmet uzmanının hasta ziyareti kayıtlarını incelemelidir.

 Özellikle nöroloji hastalarında ve uzun süreli takip edilen hastalarda fizik tedavi
kliniklerinin hasta vizitlerini sorgulamalı, kayıtları incelemelidir.

 Hekim ve hemşirelerin nöbet teslim kayıtlarını incelemelidir.

 SBYS üzerinde öncelikli yatış sistemini sorgulamalıdır.

KAYNAK: TIBBİ SOSYAL HİZMET UYGULAMA YÖNERGESİ Güncelleme Tarihi: 04/12/2014 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
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YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ

SORU: Yoğun bakımlarda konsültasyon hizmetlerinin işleyişi ile ilgili düzenlemeler
yapılıyor mu?

DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR:

1.YB.2.1. Yoğun bakımlardan istenen konsültasyonların gerçekleşme süreleri her bir
hekim ve branş için aylık olarak SBYS’de oluşturulacak “Yönetici Takip Ekranı” ile takip
edilmelidir.

1.YB.2.2. Konsültasyona çağrılan uzman hekime uyarı mesajı SMS vb.yöntemler ile
gönderilmelidir.
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YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ
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YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ
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YOĞUN BAKIM KONSÜLTASYON MESAJI
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YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ

SORU:Yoğun bakımlarda bası yarası ile ilgili verilerin takibi yapılıyor mu?

DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR:

1.YB.3.1. Bası yarası oluşum risk değerlendirmesi için standart bir ölçek kullanılmalı,
bası yarası varsa; lokalizasyonu, evre ve ebatları kayıt edilmelidir.

1.YB.3.2. Yoğun bakım hastalarında bası yarasının önlenmesi için gerekli önlemler
alınmalı ve her pozisyon verildiğinde yoğun bakım hasta takip/gözlem formuna
kaydedilmelidir.

 1.YB.3.3. Bası yarası gerçekleşen hastalara uygulanan tedavi yöntemleri ve seansları
kayıt altına alınmalıdır.



38

WATERLOW BASINÇ YARASI RİSK TANILAMA ÖLÇEĞİ
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NORTON BASINÇ YARASI RİSK TANILAMA ÖLÇEĞİ
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YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ
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YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ
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YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ
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YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ
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YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ
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YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ
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YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ
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GÖZLEMCİ;

 Hasta takip/gözlem formunda Bası yarası oluşum risk değerlendirmesi için standart
ölçeklerden birinin kullanılıp, kullanılmadığını,

 Havalı yatağın kullanılıp kullanılmadığı, çarşafların temiz, ütülü ve gergin olup olmadığı,

pozisyon değişikliği, derinin kuru ve temiz tutulup tutulmadığını,

 Hastalara en az 2 saat aralıklarla pozisyon değişikliği yapılıp yapılmadığına dair hasta

takip/gözlem formunda kayıtların olup olmadığı,

 “Yoğun Bakım Bası Yarası Takip Tablosu”nun en az yukarıdaki bilgileri içerecek şekilde

aylık oluşturulup oluşturulmadığını,
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YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ

SORU: Yoğun bakımlar ile ilgili düzenlemeler yapılmış mı?

DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR:

 1.YB.4.1 Hastaların sürekli gözetim ve izlenmesine uygun düzenleme (yatak
düzenlemesi, merkezi monitorizasyon sistemi vb.) yapılmalıdır.

 1.YB.4.2 Yatak sayısı 10’dan fazla olan yoğun bakım servisleri, 6 ila 10 yataktan
oluşan birden fazla birime ayrılmalıdır.
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YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ

1.YB.4.3. Erişkin 3.seviye yoğun bakım servisi içinde sürekli veya aralıklı hemodiyaliz
veya hemofiltrasyon yapılabilmelidir.

1.YB.4.4 Yenidoğan yoğun bakımlarda gürültü seviyesi ölçülmeli, ölçüm sonucuna göre
gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
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1.YB.4.5 Yenidoğan yatakları radyan ısı kaybını ve artışını önlemek 
amacıyla servisteki pencerelerden en az 60 cm uzaklıkta bulunmalı ve 
havalandırma çıkışlarına yakın yerleştirilmemelidir.
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 1.YB.4.6 Yenidoğan yoğun bakımlarda uygun şartlarda anne
uyum odası oluşturulmalıdır
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GÖZLEMCİ

Hastaların sürekli gözetim ve izlenmesine uygun düzenleme yapılıp yapılmadığı,

10' dan fazla yatağı olan yoğun bakım servisleri ise en fazla 6-10 yataktan oluşan
birden fazla birime ayrılıp ayrılmadığı,

3. seviye erişkin yoğun bakımlarda ihtiyaç duyulduğunda yatak başında ya da yoğun
bakım içerisinde sürekli veya aralıklı hemodiyaliz veya hemofiltrasyon
yapılabilmesi için gerekli düzenlemenin oluşturulup oluşturulmadığı,

 Yenidoğan yoğun bakımlarda gürültü ölçümlerinin yapılıp yapılmadığını,

Yenidoğan yoğun bakımlarda yataklar pencerelerden en az 60 cm uzaklıkta ve
havalandırma çıkışlarından uzakta olup olmadığını,

Anne uyum odalarının varlığı değerlendirilmelidir.

KAYNAK:

 Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ. (R.G.

Değişik:18/02/2012-2820)
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DOĞUMHANE HİZMETLERİ
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DOĞUMHANE HİZMETLERİ

SORU: Sağlık tesisinde gerçekleşen doğumların takibi yapılıyor mu?

DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR:

1.D.1.1 Sağlık tesisinde görev yapan her bir kadın doğum uzmanının
gerçekleştirdiği primer sezaryen sayısı ve oranı aylık olarak SBYS’de oluşturulacak
“Yönetici Takip Ekranı” ile takip edilmelidir.

1.D.1.2. Sağlık tesisinde görev yapan her bir ebenin gerçekleştirdiği/eşlik ettiği
doğum sayısı SBYS üzerinde oluşturulacak olan “Yönetici Takip Ekranı” ile aylık
olarak takip edilmelidir.

1.D.1.3. Normal doğum sonrası ile sezaryenle doğum sonrası kalış sürelerinin takibi
SBYS’de oluşturulacak “Yönetici Takip Ekranı” ile yapılmalıdır.
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DOĞUM HİZMETLERİ
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DOĞUM İSTATİSTİKLERİ TABLOSU



57

DOĞUM İSTATİKLERİ 
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DOĞUMHANE HİZMETLERİ
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DOĞUM SAYILARI VE DOĞUM SONRASI KALIŞ SÜRELERİ
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DOĞUM HİZMETLERİ



62



63

DOĞUMHANE HİZMETLERİ

SORU: Sağlık tesisinde doğan bebekler için aileye yenidoğan tarama testleri vb. konularda
bilgilendirme yapılıyor mu?

DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR:

1.D.2.1. Sağlık tesisinde doğan bebekler için aileye yenidoğan tarama testleri, periyodik
muayeneler ve bağışıklama programı hakkında SMS ile bilgilendirme yapılmalıdır.
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YENİDOĞAN PERİYODİK MUAYENE HATIRLATMA MESAJI
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AMELİYATHANE HİZMETLERİ
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AMELİYATHANE HİZMETLERİ

SORU: Ameliyathanede hasta bilgilendirmesi ile ilgili düzenlemeler yapılıyor mu?

DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR:

1.A.1.1. Ameliyathane bekleme alanında bulunan hasta bilgilendirme ekranında ameliyata
alınan hastanın durumuna ait bilgilendirme yapılmalıdır.
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AMELİYATHANE HİZMETLERİ
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AMELİYATHANE HİZMETLERİ



69

AMELİYATHANE HİZMETLERİ
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AMELİYATHANE HİZMETLERİ
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AMELİYATHANE HİZMETLERİ

SORU: Sağlık tesisinde gerçekleşen ameliyatlar ile ilgili verilerin takibi ve analizi yapılıyor 
mu? 

DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR: 

1.A.2.1. Sağlık tesisinde görev yapan her bir cerrahın yaptığı "A, B, C, D, E grubu ameliyat 
sayısı" ve ameliyat masası başına düşen ameliyat sayısı aylık olarak SBYS’de oluşturulacak 
“Yönetici Takip Ekranı” ile takip edilmelidir

1.A.2.2 Ameliyat randevuları SBYS üzerinden verilmeli ve her cerrahi branş için ameliyat 
bekleyen hastaların listesi SBYS üzerinden izlenebilir olmalıdır.
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AMELİYATHANE HİZMETLERİ

 1.A.2.3 Ameliyat listeleri bir gün önce hazırlanarak ameliyathaneye mesai saati
bitimine kadar bildirilmelidir.

1.A.2.4. Ameliyatı ertelenen ve iptal edilen hastaların analizi yapılmalıdır.

1.A.2.5 Her bir ameliyat masasında yapılan ameliyatların başlangıç ve bitişleri ile
ameliyat aralarındaki vakalar arası bekleme süreleri (temizlik vb.) SBYS’ de
izlenebilmeli, kayıt altına alınarak, aylık olarak “Yönetici Takip Ekranı” ile takip
edilmelidir.
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AMELİYATHANE HİZMETLERİ
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AMELİYATHANE HİZMETLERİ
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AMELİYATHANE HİZMETLERİ
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AMELİYATHANE HİZMETLERİ
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AMELİYATHANE HİZMETLERİ

Başlangıç saati olarak anestezi başlangıç zamanı alınmalıdır.

**Bitiş saati olarak anestezi bitiş zamanı alınmalıdır.

***1. vakanın bitiş saati ile 2. vakanın başlangıç saati arasındaki fark bekleme

süresi olarak değerlendirilmelidir



78

AMELİYATHANE HİZMETLERİ
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AMELİYATHANE HİZMETLERİ

Gözlemciler tarafından;

 Ameliyat randevularının SBYS üzerinden verilip verilmediği,

 Ameliyat listelerinin bir gün önceden hazırlanarak ameliyathaneye bildirilip bildirilmediği,

 SBYS’de “Ameliyat Sayısı ve Grupları Yönetici Takip Ekranı” ile “Ameliyat Salonları
Kullanımı Yönetici Takip Ekranı” en az yukarıdaki bilgileri içerecek şekilde oluşturulup
oluşturulmadığı,

 Yönetici Takip Ekranı içeriğindeki sayısal verilerin anlamlı ve hastanedeki uygulamalar ile
uyumlu olup olmadığı,

Ameliyatı ertelenen ve iptal edilen hastaların analizlerinin yapılıp yapılmadığı, kontrol
edilmelidir.

gözlemciler tarafından olumsuz değerlendirilmelidir.
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TEŞEKKÜR EDERİM ..


