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AMAÇ : 

Acil Ünitesi’ne başvuran hastaların kabulünün 

değerlendirilmesi, girişi, muayene, tetkik, tedavi, 

triaj, müşahade, konsültan hekim çağırılması, 

yatış veya sevk gibi süreçlerin tanımlanması ve 

sorumluların belirlenmesi, hasta  yaşamını 

tehlikeye atabilecek sorunların saptanması, doğru 

zamanda doğru işlemin ve gerekli tedavinin 

zamanında yapılmasını sağlamaktır. 

 

KAPSAM : 

Acil serviste yürütülen tüm faaliyetleri, acil servise başvuran hastaları (hastanın acil servise 

müracaatı ve acil servisten çıkışı arasında yapılan tüm müdahaleleri ) ve acil çalışanlarını kapsar. 

 

KISALTMALAR : 

SKS – Sağlıkta Kalite Standartları 

KYD – Kalite Yönetim Direktörü 

KYB – Kalite Yönetim Birimi 

EKK – Enfeksiyon Kontrol Komitesi 

DÖF – Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler 

EKG – Elektrokardiyografi 

HBYS - Hastane Bilgi Yönetim Sistemi 

TL – Talimat 

PR - Prosedür 

 

TANIMLAR : 

UZEM  :Uluslararası Zehir Danışma Merkezi 

 

Resusitasyon: Herhangi bir nedenle dolaşımı ve solunumu durmuş (Kardiyo pul-moner arrest) bir 

bireye uygulanacak olan yeniden canlandırma işlemleridir. 

 

EX : Exitus’dan gelir ve  ölüm demektir. Tıp dilinde ölen hastalara ex oldu terimi kullanılır. 

 

Defibrilasyon: Defibrilatör aygıtının yardımıyla, kalbe elektrik akımı verilerek, hastanın normal 

sinüsal kalp ritmine dönmesine yardımcı olan bir işlemdir. 
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SORUMLULAR : 

Başhekim 

Hastane Müdürü / Kalite Yönetim Direktörü 

Başhemşire 

Acil Ünitesi Sorumlu Hekimleri 

Acil Ünitesi Sorumlu Sağlık Memuru 

 

Ayrıca tüm Acil Ünitesi Çalışanları sorumludur. 

 

FAALĠYET AKIġI : 
Özel Selçuklu Hastanesi ‘’Acil Ünitesi’’ haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir. Acil Ünitemiz 

4 müşahade yatağı, 1 muayene odası, 1 cerrahi müdahale odası,1 enjeksiyon odası ve 1 adet de 

resüsitasyon odasından oluşmaktadır. 

 

 Hastanın Bakım Ġhtiyaçlarının Ne ġekilde, Ne Zaman Ve Kimler Tarafından 

Değerlendirileceği; 
Acil Ünitemize müracaat eden hastalar Sağlık Bakanlığı’nın triyaj uygulamasına göre uzman ve 

pratisyen hekimler tarafından değerlendirilirler. Yapılan muayene sonrasında hekimlerce 

belirlenmiş teşhis ve tanılara göre hazırlanan orderlarla , Acil Ünitesi Sağlık Personelleri  

( hemĢire – sağlık memuru – acil tıp teknikeri ) tarafından düzenlenen ( hasta bakım planları ) 

hastalara uygulanmaktadır. 

Mesai saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde ise nöbetçi ve icapcı ( uzman ve pratisyen hekimler 

– Sağlık memurları – hemşireler – acil tıp teknikerleri ) tarafından Acil Ünitesi sağlık 

hizmetleri,sağlıkta kalite standartlarından ödün vermeden devam etmektedir. Mesai saatleri dışında 

ve resmi tatil günlerinde sorumluluk Acil Nöbetci Hekim’ndedir. 

 

 Değerlendirme Sonrasında Bakımın Planlanması ; 
Muayene sonrasında acil hekimi tarafından konulan tanı – teshis ve ordera göre ilgili sağlık 

personeli tarafından hastanın bakım süreci planlanır.  

 

 Planlanan Bakımın Hastaya Uygulanması; 
Planlanan bakımlar ilgili sağlık personelleri tarafından acil hekim kontrolünde hastaya 

uygulanmaktadır. 
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 Bakımın Sonuçlarının AnlaĢılabilmesi Ġçin Hastanın Ġzlenmesi; 
Uygulanan tedavi sürecinde sonuçların anlaşılabilmesi için hastanın izlenmesi hayati bulgularının 

belli aralıklarla ölçülmeye devam edilmesi gerekmektedir. 

 

 Gerektiğinde Bakımda DeğiĢiklikler Yapılması; 
Gerekli durumlarda Acil Ünitesinde hastanın izlenmesi sürecinde beklenen hedefe ulaşılamaması 

sonucunda hekim önerisi doğrultusunda bakım değişikliğine gidilir. 

 
 ACĠL SERVĠSE HASTA KABUL SÜRECĠ 

Acil Ünitesi’ne  hastalar aşağıda bahsedilen şekillerde başvurabiliyorlar. 

 112 ambulansı ile hasta gelişi 

 Adli vaka olarak hasta gelişi 

 Acil hasta gelişi 

 Ayaktan hasta gelişi 

 Polikliniklerden hasta gelişi 

 Enjeksiyon ve pansuman için gelen hastalar 

 

 Ambulansla Hasta GeliĢi : 

Hasta şikayetine göre ilgili alana alınır. İlk bulguları ve klinik durumu değerlendirilir. Gerekli ise 

klinik durumuna ve hayati fonksiyonlara destek ilk müdahalesi yapılır.Vezne bölümüne hastanın 

kaydı yaptırılırken muhakkak hastanın 112 tarafından getirildiği söylenmelidir. Hastanın istenilecek 

tetkikler için kan ve diğer numuneler alınarak personelle laboratuvara gönderilir. Gerekli ise 

radyolojik tetkikleri yapılır. Tetkiklerin sonuçları ile hasta yeniden değerlendirilir. Yine gerekli ise 

uzman hekimlere konsülte edilir. Yapılan değerlendirme ve tıbbi müdahale sonucuna göre hasta 

tedavi ile taburcu edilebilir. Kliniklere yada yoğun bakım ünitesine yatırılabilir.Branş olmadığı için 

veya daha kapsamlı bir sağlık kuruluşuna sevk edilebilir. Hasta kendi isteği doğrultusunda imzası 

alınarak tedavisini sonlandırıp hastaneden ayrılabilir. Hasta ex olabilir. Böyle durumlarda ise 

tedaviye başlayan ilgili birim tarafından ölüm belgeleri doldurularak onaylanır. 

 

 Adli Vaka Olarak Hasta GeliĢi : 

Muayene sonrasında adli olduğu saptanan hastalar için hemen adli işlemlere geçilir. Adli vakalar 

hastanenin kendi otomasyon kayıtları dışında adli dosya açılarak ve adli form  tutularak takip 

edilir.İlgili doktor, muayenesini yaptıktan sonra Adli Muayene Formunu  doldurur hastanın kimlik 

fotokopisi alınır Hastane güvenliğine haber verilir , hastane güvenliğide polis ile iletişime geçer  

Formların bir nüshası  polise verilir,  diğer nüsha acil sorumlu hemşiresi tarafından dosyalanır. 

 Acil Hasta GeliĢi : 
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Hayati tehlikesi olan hastalar hemen acilde görevli sağlık personeli tarafından sedye ile resüsitasyon 

odasına alınır.Acil Yardım Talimatı uygulanır. Nöbetçi acil hekimi ve sağlık personeli tarafından 

hastaya temel ve ileri yaşam desteği uygulanır.Yaralanması olan hastalarda kanama kontrolü yapılır. 

Açık ve kapalı kırıkları varsa elle ve atelle tespit edilir. Laboratuar tetkikleri için kan ve diğer 

numuneler alınarak acil personeli tarafından laboratuvara gönderilir. Durumu stabil hale getirilen 

hasta gerekiyorsa röntgene alınır. Hasta resüsitasyon odasında monitörize edilerek takip edilir. Tetkik 

sonuçlarıyla birlikte uzman hekim konsültasyonu yapılır. Uzman hekimin konsültasyonuna göre 

hasta servise yatırılarak takip edilebilir.Gerek duyulursa başka bir sağlık kuruluşuna sevk edilebilir. 

 

 Ayaktan Hasta GeliĢi : 

Hasta vezneden  acil servise giriş yapar. Ayaktan gelen hasta görevli sağlık personeli tarafından 

karşılanır. Hayatı tehdit eden ya da ivedi müdahale gerektiren bir durumu olup olmadığı 

değerlendirilir. Acil görevli hekiminin muayenesi yapılır.Yanında getirdiği yada kullandığı ilaçların 

kontrolü yapılır. Gerekli ise laboratuvar ve radyoloji tetkikleri yapılır. Görevli hekim Acil Servis 

Hasta Takip Formuna hastanın muayene bulgularını kayıt eder. Tetkiklerle beraber hasta tekrar 

değerlendirilir. Tetkik sonuçlarına göre gerek duyulursa başka bir bölüme konsülte edilir. Yapılacak 

tedavi belirlenir, uygulanır. Hekim tarafından uygun görülen ilaçlar reçete edilir. Tedavinin ardından 

hasta şifa ile taburcu olabilir. 

 

 Polikliniklerden Hasta GeliĢi : 

Poliklinikte muayene sırası beklerken sağlık durumunun ileri derecede bozulan hastalar acil personeli 

tarafından sedye ile acil müdahale odasına alınarak acil hekimi ve sağlık personeli ile gerekli ilk 

müdahale yapılır. Laboratuar ve radyoloji tetkikleri yapılır. Tetkik sonuçları ve hastanın klinik 

durumuna göre hasta konsülte edilir. Hastanın son durum değerlendirmesinin ardından şifa ile 

taburcu olabilir, servise yatırılabilir ya da başka bir sağlık kuruluşuna sevk edilebilir. 

 

 Enjeksiyon Ve Pansuman Ġçin Gelen Hastalar : 

Acil servise  enjeksiyon ve pansuman için gelen hastalar veznede kayıtlarını yaptırırlar. Hastanın 

reçetesi kontrol edilir.Enjeksiyon ve pansuman için gelen hastalar hastanenin otomasyon sistemine 

kayıt edilir. 
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RENK KODLAMASI VE TRĠYAJ UYGULAMASI : 
RENK ALAN VE VAKA NİTELİĞİ ÖRNEK DURUMLAR 

YEŞİL 

Ayaktan başvuran, genel durumu 
itibariyle stabil olan ve ayaktan 
tedavisi sağlanabilecek basit sağlık 
sorunları bulunan hastalar. 

 Yüksek risk taşımayan ve hafif derecedeki her türlü ağrı 
Aktif yakınması olmayan düşük riskli hastalık öyküsü 
Genel durumu ve hayati bulguları stabil olan hastada her türlü basit belirti  
Basit yaralar-küçük sıyrıklar, dikiş gerektirmeyen basit kesiler 
Kronik belirtileri olan ve genel durumu iyi olan davranışsal ve psikolojik bozukluklar 

SARI 

Kategori 1:Hayatı tehdit etme 

olasılığı, uzuv kaybı riski ve 
önemli morbidite oranı olan 
durumlar. 

Diastolik>110 mmHg, Sistolik>180 mmHg olan kan basıncı yüksekliği  
Herhangi bir nedenle orta derecede kan kaybı 
Yardımcı solunum kaslarının solunuma katılmadığı orta derecede solunum sıkıntısı 
Nöbet geçirme öyküsü (uyanık) 
Ateş yüksekliği olan onkoloji hastası veya steroid kullanan hasta 
İnatçı kusma 
Amnezi ile birlikte kafa travması olan ancak bilinci açık hasta 
Kardiyak öykü ile uyumlu olmayan göğüs ağrısı 
65 yaş üstü karın ağrısı olan hasta 
Şiddetli karın ağrısı olan hasta 
Deformite, ciddi laserasyon ve ezilme yaralanması içeren ekstremite yaralanması 
Suistimal riski veya şüphesi olan çocuk 
Stresli ve kendine zarar verme riski olan hasta 

Kategori 2:Orta ve uzamış 

dönem belirtileri olan ve ciddiyet 
potansiyeli taşıyan durumlar.  

Basit kanamalar 

Göğüs ağrısı ve solunum sıkıntısı olmayan basit göğüs yaralanmaları 

Solunum sıkıntısı olmayan yutma zorluğu 

Bilinç kaybı olmayan minör kafa travmaları 

Dehidratasyon belirtileri olmayan kusma ve ishaller 

Normal görme fonksiyonu olan göz inflamasyonları veya gözde yabancı cisim 

Minör ekstremite travması (ayak bileği burkulması, muhtemel basit fraktür, araştırma 

gerektiren komplike olmayan laserasyon) normal vital bulgular  

Şiddetli olmayan karın ağrısı 

Zarar verme riski olmayan davranış bozukluğu olan hastalar 

KIRMIZI 

Kategori 1:Hayatı tehdit eden ve 

hızlı agresif yaklaşım ve acil 
olarak eş zamanlı değerlendirme 
ve tedavi gerektiren durumlar. Bu 
durumlarda hasta hiç 
bekletilmeden kırmızı alana alınır.  

Kardiyak arrest 
Solunumsal arrest 
Havayolu tıkanıklığı riski 
Major çoklu travma 
Solunum sayısı < 10/dakika 
Sistolik Kan Basıncı<80 (yetişkin) veya genel durumu bozuk çocuk veya infantlar 
Sadece ağrıya yanıt veren veya yanıtsız olan hastalar 
Devam eden veya uzamış nöbet 
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Kategori 2:Hayatı tehdit etme 

olasılığı yüksek olan ve 10 dakika 
içerisinde değerlendirilip tedavi 
edilmesi gerekli durumlar. 

İlaç aşırı alımı olan hastanın yanıtsız veya hipoventilasyonda olması  

Kardiyak ağrıya benzer göğüs ağrısı 

Yardımcı solunum kaslarının solunuma katıldığı veya bakılabiliyor ise pulseoksimetri 

değerinin<%90’nın altında olduğu ciddi nefes darlığı olan hastalar 

Şiddetli stridor veya yutkunma güçlüğü ile beraber olan havayolu tıkanıklığı riski  

Dolaşım bozukluğu 

    -Nemli, soğuk deri, perfüzyon bozukluğu 

         -Kalp hızı<50 veya >150 olması 

         -Hemodinamik bulgularla beraber olan hipotansiyon 

Akut hemiparazi/disfazi 

Letarji ile birlikte ateş (her yaş 

İrrigasyon gerektiren asit/alkali ile göz teması 

Major fraktür veya ampütasyon gibi ciddi lokalize travma 

Herhangi bir nedenle olan ciddi ağrı 

         -Önemli sedatif veya diğer toksik maddelerin oral alımı 

Davranışsal/Psikiyatrik 

         -Şiddet içeren agresif davranışlar 

         -Kendine veya diğerlerine zarar veren davranışlar 

 

ÖNCELİK YARDIM 
RENK 

ŞİFRESİ 
TANIMI 

BİRİNCİ DERECE ACİL KIRMIZI 

YAŞAMINI YA DA UZVUNU KURTARMAK 

İÇİN ACİL MÜDAHALEYE GEREKSİNİMİ 

VAR  

 

İKİNCİ DERECE  GECİKTİRİLEBİLİR SARI 
HASTANIN ACİL BAKIMA GEREKSİNİMİ 

VAR AMA HAYATİ TEHLİKE YOK  

ÜÇÜNCÜ DERECE  
 

BEKLEYEBİLİR 

 

YEŞİL 

 

KİŞİLERİN YARALANMALARI ÇOK HAFİF, 

KENDİLERİ GİDEBİLİRLER  

 

DÖRDÜNCÜ DERECE  
 

ÖLMÜŞ VEYA KAYIP VAKA 
 

SİYAH 
 

HASTALAR YAPILACAK HER TÜRLÜ 

MÜDAHALEYE RAĞMEN HAYATINI 

KAYBEDECEKTİR; YA DA YAŞAMSAL 

BULGULARI ALINAMIYORDUR 

(ÖLÜDÜR)  

 

 

 Tıbbi Cihazların Kontrolü:  
Tüm cihaz ve malzemeler ( tıbbi cihazlar, yangın söndürme tüpleri, oksijen tüpleri) kontrol edilir. 

Arızalı varsa, hastane meddata sistemi üzerinden arıza bildirimi  teknik birime gönderilir ve arızanın 

giderilmesi sağlanır. Kalibrasyonlu cihazlar kontrol edilerek, kalibrasyon etiketleri kontrol edilir. 

Kalibrasyon süresi dolan cihazlar Tıbbi Cihazdan Sorumlu Ekip BaĢkan’ına bildirilir.  

 

 Ġlaç Ve Malzeme Kontrolü:  
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Acil Ünitesinin ilaç ve sarf malzeme ihtiyaçları günlük olarak bilgisayar üzerinden birim sorumlusu, 

olmadığı durumda nöbetçi sağlık personeli tarafından talep edilir. Hafta içerisinde meydana 

gelebilecek ilaç ve sarf ihtiyaçları da otomasyon üzerinden yapılır. Minimum stok düzeyinin altına 

düşen ilaç ve sarf malzemeler eczaneden talep edilir. Miat takipleri otomasyon üzerinden yapılır. 

Miadının dolmasına 3 ay kalan ilaçlar eczaneye bildirilerek, uzun miatlılarla  değişimi sağlanır. Birim 

sorumlusu, olmadığı durumda nöbetçi sağlık personeli tarafından ilaç ve sarf malzemelerin bozulma 

ve hasar görmeye karşı uygun şekilde muhafazaları kontrol edilir. Yüksek riskli ilaçların 

tanımlanması ve korunması, narkotik ilaçların kilit altında olması ve nöbet değişimlerinde devir 

teslim kayıtlarının tutulması, ışıktan korunması gereken ilaçların ışık almayan ortamda muhafazası, 

acil çantasının listesine göre kontrolleri yapılır. Narkotik ilaçlarda bir hastaya hekimin önerdiği 

dozun kullanılması sonrasında açılan ampulde kalan miktarın tekrar kullanılmaması halinde, kalan 

miktar aynı gün ilgili hekim, eczacı ve servis hemşiresiyle birlikte Başhekimin de imzalayacağı  

Eczane, Depo Teslim, Ġmha, Ġade Formu doldurulur. İmhasına karar verilen ampul tıbbi atık olarak 

atılır. Bu formun ön nüshası ilgili birime diğeri serviste kalır.  

 

 

 

 MUAYENE, MÜDAHALE, TANI VE KONSÜLTASYON SÜREÇLERĠ : 

Hasta Muayene Ve Takibi: 

Acil Servise başvuran ve muayene edilen hastanın durumuna göre tetkik, konsültasyon, tedavi 

ve/veya gözlem işlemleri yapılır.Hastanın muayene bulguları ve ön tanısı hekim tarafından hasta 

takip formuna yazılır.Hekimin gerekli gördüğü Laboratuvar  ve Radyoloji Tetkikleri Ġstem 

Formuna işaretlenir, otomasyon sistemi üzerinden kayıtları yapılır. Hastaların tetkik numuneleri 

müşahedede alınır. Bunun için gerekli malzeme müşahede odasında bulundurulur. Muayene 

işlemlerinde öncelikle tıbbi deontoloji kurallarına uygun davranılır, gerekirse bir hasta yakını hastaya 

yardım için muayene alanına alınabilir. Acil serviste ana prensip acil ve bekleyemeyecek durumdaki 

hastaların muayene ve tedavisidir. Bu nedenle acil endikasyonu olmayan hastaların tedavisini 

tamamlamaya çalışarak diğer hastaların zamanını almak yerine, anamnez ve muayenesi sonrası ilgili 

polikliniğe çağırmak ya da yönlendirmek gerekir. 

 

 ACĠL MÜDAHALE : 

Acil Servise başvuran veya ambulans ve sevkle getirilen tüm acil vakaları sağlık güvencesi ve ödeme 

gücü olup olmadığına bakılmaksızın kabul edilir. İhtiyacı olanlar sedye ya da tekerlekli arabayla, 

yürüyebilenler ise yürüyerek Acil Servis’ e alınır.ASPH hastanın durumuna  göre gereken üdahaleyi 

yapar.(ileri yaşam desteği , derin kesiler vs.)Acil servis o anki nöbetçi sağlık personeli ise doktoru 

asiste eder.Gerekli olan tüm müdahaleler yapıldıktan ve hasta durumu stabilleştikten sonra hastanın 

sevki, klinik yatışı yada taburcu işlemleri yapılır. Tüm süreçlerde ‘’Enfeksiyon Kontrol Komitesi’’ 

EL Hijyeni Talimatlarına uygun yapılır. 

 

 KONSÜLTASYON : 

Acil hekiminin  yapacağı ilk müdahale hastanın vital fonksiyonlarının korunmasına yöneliktir. 

Eğer hastayı uzman hekimin görmesi gerekiyorsa, bilgisayar üzerinden  ve telefonla ilgili uzman 

hekim çağırılır.  

Sistem üzerine konsültasyon sebebi yazılır.İstenilen dr branşı,  ismi vb. parametreler kayıtedilir. 
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Uzman hekim hastayı değerlendirdikten sonra sevk veya yatış işlemine karar verebilir. Yatışına karar 

verilen hastanın yatış işlemleri yapılır, sevkine karar verilen hastanın sevk işlemleri yapılır.  

Konsültasyon cevabında hastaya verilecek tedavi, takip süresi, yatış veya taburculuk önerisi  açık bir 

şekilde sistem üzerinde belirtilir.   

Konsültasyon sonrası ameliyat kararı verilen hastalar ameliyathaneye alınıncaya kadar ameliyat 

kararı veren bölüm servisinde takip edilir. Ameliyat edilen hasta post-operatif dönemde acil serviste 

takip edilemez. 

 Mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında konsültasyon talebi olması durumunda nöbetçi acil servis 

doktoru tarafından, uzman doktor telefonla aranarak konsültasyon çağrısı yapılır.  

Telefonla order verilmesi durumunda, ‘Sözel Order Talimatı’na göre uygulama yapılarak kayıt 

altına alınır.  

Hastanın takibinden sorumlu acil doktoru hasta hakkında gerekli bilgiyi konsültasyon hekimine verir.  

 

 

 SEVK, YATIġ, VE TABURCU SÜREÇLERĠ : 
SEVK : 

Acil serviste muayene edilen hastaların her türlü sağlık sorunu mümkünse öncelikle hastanemiz 

bünyesinde çözülecektir. 

Acil hekiminin sevk kararı verdiği hastalar için Hasta Sevk Formu doldurulur imza kaşe yapıldıktan 

sonra 112 komuta kontrol merkezine fax çekilir. 

Komuta kontrol merkezi tarafından uygun görülen hastaneye hastayı sevk edebilmek için bilgisayar 

sistemi üzerindeki hasta dosyasından  3 nüsha halinde sevk formu çıkartılır. 

Hastanın durumuna göre ve doktorun direktifine göre hasta  hastanenin  Nakil Ambulansı ya da 112 

Ambulansı ile sevk edilir. Sevkine karar verilen hastanın epikrizi doktor tarafından hazırlanır.Hastaya 

ait yapılan tedavi  eğer  var ise radyoloji  laboratuvar tetkikleri  de sevk edilen hastaneye teslim 

edilir.İlgili hastaneye sevk formu imzalatılır.Bir nüsha sevk edilen kuruma verilir. Bir nüsha hastanın 

dosyasının içine diğeri ise sevk formu ile birlikte dosya da saklanır. 

 

 Hastanın durumuna göre nakil esnasında hastayı takip edecek personel doktor tarafından belirlenir. 

Sevk işlemi hastanın sevk edilen hastaneye teslim edilmesi ve nakil evrakının düzenlenmesi ile 

tamamlanmış olur.  

 Sevk mümkün değilse, (ambulans yoksa doğal afet durumu mevcutsa, sevk edilecek uygun hastane 

yoksa) hasta müşahedede tutulmaya devam edilir. Bu esnada uygun görülen tedavisi hemşire 

tarafından uygulanır ve kayıt altına alınır. Gönderileceği kurumla irtibatı acil hekimi yapacaktır.  

Ayaktan Ya da ambulansla sevk edilen tüm hastalar yeterli bilgi içeren Hasta Sevk Raporu ve Sevk 

Formu ile gönderilecektir. 

 

 HASTA YATIġ VE TABURCU : 

Hastanın yatışına karar verildiyse, doktor tarafından ilgili bölümün boş yatak durumu otomasyon 

üzerinden kontrol edilir. Boş yatak olması durumunda yatış işlemi gerçekleştirilir.Boş yatak yok ise 

ve acil yatışı gerekiyorsa yatak boşalma durumuna göre hasta müşahedede bekletilir. 
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Hasta yakınarına bilgi verilir ve yatan hasta bölümüne yönlendirilir.Hasta yatış servisinden hastanın 

yatışı uygun olan kliniğe yapılır. 

Yatışına karar verilen hastalar  servise sedye veya tekerlekli sandalye ile bir sağlık personeli 

eşliğinde  gönderilir. Acil sağlık personeli hastaya  yapılan işlemler ve müdahaleler hakkında klinik 

hemşiresine bilgi verir ve hastayı teslim eder.Hastanın servise yatışı gerekmiyor ise acil serviste 

yapılan müdahaleler sonrasında e- reçetesi düzenlenir ve hasta taburcu edilir. Yeşil Ve Kırmızı 

Reçete Talimatına uyulur. 

 

 MÜġAHADE SÜRECĠ : 

Hekim tarafından müşahede altına alınmasına karar verilen hastalar müşahedeye alınır ve tedavileri 

burada yapılır.Hastanın kimlik doğrulaması yapılır ve uygun  kol bandı takılır.Doğru Hastaya 

Doğru ĠĢlem Uygulanması Talimatlarına uyulur. Hastanın vital bulguları alınır.  Müşahede 

altındaki hastaların tedavi ve takiplerini nöbetçi sağlık personeli yapar. Gözleme alınan ve/veya 

tedavi verilen hastalarla ilgili bilgiler mutlaka HemĢire  Hasta Ġzlem Formuna kayıt 

edilir.Tekrarlanması gereken tahlil ve tetkikler tekrar alınır.Ekg çekilmesi gerekiyor ise doktor 

istemine göre ekg si çekilir.Gözlem için en çok 4 saatlik bir süre olmasına rağmen, gerekirse hasta, 

icapçı ve nöbetçi uzman doktor kararı ile kliniklere yatırılabilir. Muayenesi biten hastaların 

kullanması gereken ilaçları e- Reçete olarak sisteme işlenir. İstirahat gereken durumlarda ise rapor 

sistem üzerine kaydı yapılır ve elektronik olarak gönderilir. Acil serviste muayene edilen hastaların 

her türlü sağlık sorunu öncelikle hastanemiz bünyesinde çözülür. 

 

 HASTA VE YAKINININ BĠLGĠLENDĠRĠLMESĠ : 

Hasta ve hastanın yasal temsilcisinin bakım kararına etkin katılımının sağlanması, planlanan bakım 

ve tedavi ile ilgili yeterli, açık anlaşılır bir şekilde ve dilde bilgilendirilmesi, karar verme ve tedaviye 

katılımlarının desteklenmesi gerekli onaylarının hasta ve ya hastanın yasal temsilcisi tarafından 

verilmesi için hastane kuralları ve yöntemleri tarif edilir.Bir insanın kendisiyle ilgili konularda, kendi 

değerlerine dayanarak kararlar vermesine  ve bu kararlar doğrultusunda uygulamalarda bulunmasında 

etik ilkelere uyulur. 

 

Bilgilendirme Onam Formunda ; 

 İşlemin kim tarafından yapılacağı 

 İşlemden beklenen faydalar  

 İşlemin uygulanmaması durumunda karşılaşılabilecek sonuçlar 

 İşlemin alternatifleri 

 İşlemin riskleri komplikasyonları 

 İşlemin tahmini süresi 

 

Onam Almadan ĠĢlem Yapılabilir Durumlar; 

 Doğal afet 

 Savaş anı 

 Toplu kazalarda 
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 Kişinin yaşamsal tehlike altında olduğu acil durumlarda , onam verebilecek yasal temsilcisi 

yoksa acil durumlarda bilgilendirilmiş onam alınmadan işlem gerçekleştirilir. 

 

 ZEHĠRLENME VAKALARI : 

Tüm zehirlenmeler adli olgulardır. Öncelikle hastanın vital fonksiyonlarının stabilize edilmesi 

sağlanır. Yaşamsal fonksiyonlar gözden geçirilmelidir. Hızlı bir göz muayenesi yapılmalıdır. 

Nistagmus, pupil büyüklüğü ve ışık refleksi incelenmelidir. Karın muayenesi yapılmalıdır. Deri 

muayenesi yapılmalıdır; yanıklar, bül, renk ve ısı değişikliği, deri nemi, basınç bölgeleri, muhtemel 

enjeksiyon bölgeleri incelenmelidir. Zehirlenme ile birlikte başka hastalık veya travmanın olup 

olmadığı incelenmelidir. 

Şuuru açık hastanın kendisinden, şuuru kapalı hastada hasta yakınından alınır. Zehirlenmenin ne 

zaman olduğu (süre), zehirlenmenin nerede olduğu (yer). Biliniyorsa; zehirli maddenin alınış biçimi, 

ismi, miktarı, kimyasal içeriği, semptomların şiddeti ve başlama zamanı, organik ve psikiyatrik 

hastalığı, kullandığı ilaçlar sorgulanmalı. Hastanın başlangıç semptomlarının hafif olması 

yanıltmamalıdır. Hasta öldürücü dozda ilaç almış fakat toksisite bulguları henüz ortaya çıkmamış 

olabilir. 

Elde edilen bilgilerle 114 ZEHĠR DANIġMA MERKEZĠNE danışılır.  

Zehirlenmelerde Tedavi : 

 Destek tedavi: hava yolunun sağlanması, solunumun sağlanması, dolaşımın sağlanması 

 Absorbsiyonun azaltılması: zehirin uzaklaştırılması, kusturma, gastrik lavaj, aktif  

kömür,atartikler, tüm bağırsak irrigasyonu. 

 3-Spesifik antidot ile tedavi 

 

Zehirlenmelerde Gastrik Lavaj : 

Oral alımdan sonraki ilk 4 saatte etkilidir. Antikolinerjik zehirlenmelerindedaha geç dönemde de 

yapılabilir. Lavajda izotonik NaCl yada çeşme suyu kullanılır. Az sıvı verilerek ve hemen geri 

alınarak, partikülsüz berrak sıvı gelinceye kadar işleme devam edilir. Kostik alımı, hidrokarbonlar, 

hızla bilinci baskılayabilecek ilaçlar, lavajın faydasız olacağı büyük tabletlerle zehirlenmelerde ve 

havayolu güvenli değilse uygulanmamalıdır. 

 

Zehirlenmelerde Aktif Kömür Kullanımı : 

Çok sayıda maddenin absorbsiyonunu azaltan bir madde. Oral toksik madde alımını takiben ilk saat 

içinde etkili. Antikolinerjik ilaç zehirlenmelerinde 6 h içinde multidoz uygulanır. Doz: 1gr/kg 

(max.100 gr) aktif kömür, 200ml sıvı içinde bolus . 25-50 gr aktif kömür 6 saat ara ile tekrar 

edilebilir. cher-flo, eucarbon. Aktif kömürün etkisiz olduğu ajanlar: alkoller, hidrokarbonlar, etilen 

glikol, lityum, asitler, ağır metaller, alkali kostikler, demir. 

 Komada olan veya konvülsiyon geçiren hastalar, öğürme refleksi kaybolanlar, korovoziv madde ve 

hidrokarbonlarla zehirlenenler ve pıhtılaşma bozukluğu olanlar kusturulmaz.  

Hastaya adli rapor tutulur.  

 

 ACĠL DURUM VE AFET YÖNETĠMĠ 

Hastanemizde acil afet durumları göz önünde bulundurularak ‘’Acil Afet Planı ( HAP )’’ 

hazırlanmıştır. Sorumlular belirlenerek eğitimleri Eğitim Komitesi ve HAP Başkanı 
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koordinatörlüğünde İş Güvenliği Uzmanı kontrolünde tatbikatlar düzenlenmiştir.Gerekli tüm 

önlemler ve kurum bağlantıları Acil Afet Planı HAP kapsamında belirlenmiştir. 

 

 ACĠL SAĞLIK HĠZMETĠ KAPSAMINDA DĠĞER KURUM VE KURULUġLAR ĠLE 

KOORDĠNASYON SÜREÇLERĠ : 

Acil servisteki ilgili birimin haftalık çalışma programları başhemşirelik tarafından düzenlenerek 

hastane müdürlüğüne gönderilir, kontrol edildikten sonra başhekimlik /başhekim tarafından 

onaylanan haftalık nöbet listeleri ilgili personelin odalarındaki panolara asılır. 

 

Acil Ünitesinin; 

Günlük temizliği, atıkların toplanması ve depolanmasında  Enfeksiyon Kontrol Komitesi 

Talimatlarına uyulur. 

Temizlik hizmetinin yapılıp yapılmadığına dair Temizlik Takip çizelgesi Başhemşirelik tarafından 

imzalanır. Birimler arası telefonla iletişim ihtiyacı halinde ilgili birimin telefon numarası hastane 

telefon rehberi veya santralden öğrenilip iletişim sağlanır. 

 

 

 ACĠL ÜNĠTESĠ  RĠSK YÖNETĠMĠ 

Hastanemizde  Risk Yönetimi çalışmaları Üst Yönetim - ÇalıĢan Güvenliği Komitesi – Hasta 

Güvenliği Komitesi - Tesis Güvenliği Komite’lerinin çalışmaları ve ĠĢ Güvenliği Uzman’ı 

tarafından hazırlanan Risk Yönetim Prosedürü’nde belirtilmiştir. Gerekli veri ve analiz çalışmaları 

ilgili komite çalışanları tarafından hazırlanıp Üst Yönetim ve Başhekim’e sunulmaktadır. Analiz 

raporlarının değerlendirmesi sonucunda alınan kararlar gereği DÖF çalışmaları yapılmaktadır. 

 

 ĠLGĠLĠ DOKÜMANLAR : 

Enfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatlar 

Acil Servis Temizlik Talimatı 

İzolasyon Önlemleri Talimatları 

Hemşire  Hasta İzlem Formu 

Konsültasyon Formu 

Risk Yönetimi Prosedürü 

Çalışan Güvenliği Komitesi İlgili Dokümanları 

Hasta Güvenliği Komitesi İlgili Dokümanları 

Tesis Güvenliği Komitesi İlgili Dokümanları 

  


