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AMAÇ: Bu prosedürün amacı, Psikiyatri servisinin işleyişine yönelik sistemi tanımlamaktır.
KAPSAM: Bu prosedür tüm Psikiyatri Anabilim Dalı çalışanlarını kapsar.
KISALTMALAR:-TANIMLAR:-SORUMLULAR:
• Psikiyatri Hekimleri
• Psikiyatri Anabilim Dalı Tüm Personeli
6. FAALİYET AKIŞI:
6.1.AKUT VE KRONİK HASTA KABUL KRİTERİ:
Akut ve kronik hasta yatışı, hasta kabul kriterlerine göre yapılmaktadır. Akut hastaların yatışı kabul
etmemesi halinde vasisi veya birinci derece yakınından onay alınarak yatış işlemi başlatılmaktadır.
Alkol miktarı 0,5 promilin üzerinde olan hastalar acil serviste alkolden arındırıldıktan sonra servise
kabulü yapılmaktadır.
6.2.TEDAVİ VE AKTİVİTE PLANI:
İlaç tedavileri ve aktivite planları hasta tabelasında hekim tarafından belirlenir. İlaç tedavileri hemşire
tarafından uygulanır.
• İş-uğraş terapileri: el işi öğretmeni ve uğraş hemşiresi gözetiminde
• Okuma-oyun aktiviteleri Hemşire ve Sosyal Hizmet Uzmanı gözetiminde
• Gevşeme egzersizleri psikolog gözetiminde yapılmaktadır.
6.3.HASTANIN KLİNİĞE GİRİŞİ:
Hastanın psikiyatri servisine her giriş ve çıkışında üst ve eşya araması yapılarak kendine ve çevresine
zarar verebilecek nesnelerden arındırılması sağlanır.
Ziyarete gelen hasta yakınlarının da eşya araması aynı şekilde yapılmaktadır.
6.4.AKUT EKSİTE HASTALARIN TEDAVİSİ:
Acil servisten yapılan yatışlarda hastanın sedasyonu sağlandıktan sonra servise kabulü yapılır. Hasta
normal olarak servise yatışı yapıldı ise hekim değerlendirmesinden sonra hastanın kendine ve çevresine
zarar verme ihtimali varsa fiziksel veya kimyasal kısıtlama yöntemlerine başvurulur. Yatan hastalarda
oluşan ek tıbbi sorunlarda; ilgili branş hekiminden konsültasyon istenir. Konsültasyon hekiminin verdiği
tedavi planına uygun olarak servis hemşireleri tarafından ilaç ve tedavileri yapılır.
6.5.TEDAVİ EDİCİ ORTAM KOŞULLARI:
Servisimizin tedavi edici ortam koşullarında;
• İş uğraş terapi odası
• Birebir görüşme odası
• TV. Oyun odası
• Yemek odası bulunmaktadır. Hastaların moral ve motivasyonu artırıcı eğitimler hastaların ve
hava koşullarının el verdiği ölçülerde Sosyal Hizmet Uzmanı ve Asistan Doktor gözetiminde
hastane bahçesinde yapılmaktadır.
6.6.TANI VE TEDAVİLERİ:
Hastaya tanı ve tedavi için gerekli görülen konsültasyon hizmetleri, ilgili talep formu hekim tarafından
doldurulmakta işlemler hemşire tarafından takip edilip hekim değerlendirmesine sunulmaktadır. Acil
durumlarda 2222 mavi kod hizmeti alınmaktadır.
6.7.HASTALARIN İLETİŞİMİ:
Hastaların telefon kullanma zamanı ve süresi servis kurallarında belirtildiği şekilde uygulanmaktadır. Bu
zaman ve süreler;
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Akşam 18.00-21.00 saatleri arasında ankesörlü telefonu kullanarak istediği süre kadar
kullanabilmektedir. Hasta yakınları ise hastanemiz hattından dahili telefonu 18.00-21.00 saatleri
arasında arayarak hastalarıyla görüşebilir.
6.8.HASTA VE YAKINLARINA VERİLECEK EĞİTİMLER:
Hastaların servise kabulünde yapacağı egzersiz, beslenme, ilaç kullanımı, el hijyeni, sigarayı bırakma,
kimlik tanımlayıcı ve servis kuralları hakkında eğitim verilmektedir. Psikiyatri servisinde hasta ve
yakınlarına psiko eğitimler düzenlenmekte, hastalar için her gün günaydın ve sorun toplantıları Sosyal
Hizmet Uzmanı tarafından, grup ve bireysel terapiler hekim tarafından yapılmaktadır.
6.9.TABURCULUK İŞLEMLERİ VE TABURCULUK SONRASI TAKİBİ:
Taburculuk işlemleri hasta taburcu talimatı hükümlerine göre hemşire tarafından takip edilerek
sonlandırılmaktadır. Taburculuk sonrası eğitim kapsamında;
 Hastalık modeli
 İlaç kullanım düzeni
 Kontrol sıklığı ve zamanı
 Uygun hastaların toplum ruh sağlığı merkezine yönlendirilmesi, yapılmaktadır.
6.10.ADLİ SÜREÇLER:
• Adli konular, psikiyatri uzmanı kararı ile adli rapor düzenlenerek ya da adli tıp uzmanından
konsültasyon istenerek belirlenir.
• Yakını olmayıp yatış kararı verilen ve bu kararı kabul etmeyen hastalar iki hekim imzası ile
sağlık kurulu raporu çıkarılarak hastanın yatışı yapılmakta,48 saat içinde bu rapora istinaden
mahkeme kararı alınmaktadır. Mahkeme kararının bir nüshası dosyada saklanmakta, taburculuk
kararı mahkemeye bildirilmektedir.
• Tutuklu ve hükümlü hastalar mahkûm koğuşunda hizmet alırlar. Serviste hizmet alması gereken
özel durumu olan mahkûm hasta (ciddi suicid riski, beslenme bozukluğu vs.) gerekli izin belgesi
alınarak serviste bakımı sağlanır ya da uygun koşulları olan bir merkeze sevk edilir.
7.İLGİLİ DÖKÜMANLAR:
• --
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