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1. AMAÇ: Bu prosedürün amacı, sağlık hizmetinin sunumu sırasında hastaların güvenliğinin sağlamak
için kimlik doğrulamanın standartlarını belirlemektir.
2. KAPSAM:
●
Acil servis
●
Yatan hastalara hizmet veren tüm birimler
●
Ayaktan hastalara hizmet veren tüm birimler
3. KISALTMALAR:-4. TANIMLAR:
●
Kol Bandı: Hastaların kol bileklerine takılan yumuşak plastikten yapılan tanımlayıcı aparat.
●
Kimlik Tanımlayıcı: Doğru hastaya, doğru işlemin yapılmasını sağlamak üzere, yatışı yapılan
her hastada (günü birlik hastalar dahil) kimlik doğrulaması için kullanılan tanımlayıcıdır. Kimlik
tanımlayıcıda; protokol numarası, hasta adı-soyadı, doğum tarihi (gün / ay / yıl) bilgileri yer alır.
●
Ayaktan Hasta Kimlik Tanımlayıcısı: Hastaya ait kimlik bilgilerinin yer aldığı resimli ve
resmi belge.
5. SORUMLULAR:
●
Tüm hastane personeli
●
Hasta Güvenliği Komitesi
●
Kalite Yönetim Direktörü
6. FAALİYET AKIŞI:
6.1. Ayaktan hastaların kimlik tanımlaması için hastaya ait kimlik bilgilerinin yer aldığı resimli ve resmi
belge kullanılır.
6.2. Tetkik, tedavi, cerrahi girişimler ile girişimsel işlemler öncesinde ve ilaç, kan ve kan ürünü
uygulamadan önce, klinik testler için numune alımında ve hasta transferinde kimlik doğrulama işlemi
gerçekleştirilir. Hasta kimlik tanılama ve doğrulama işleminde hasta kol bandı ve kimlik tanımlayıcı
üzerinde yer alan bilgiler kullanılır. Kesinlikle oda ve yatak numarası kullanılmaz.
6.3. Yatan hasta kimlik tanılamasında kullanılan barkotlu kol bandında;
• Hasta protokol numarası (Kalın ve büyük punto),
• Hastanın T.C. kimlik numarası
• Hastanın adı soyadı
• Hastanın doğum tarihi (gün, ay, yıl)
• Doğum yeri
• Doktor adı bulunmalıdır.
6.4. Hasta kimlik doğrulama işleminde ise;
• Hastanın adı soyadı, protokol numarası, doğum tarihi bilgileri ile birlikte gerekirse,
• TC kimlik numarası kullanılır.
• Bu doğrulamada hastanın bilinci yerindeyse ve yetişkinse kendisiyle, hastanın bilinci
yerinde değilse veya yetişkin değilse refakatçi ile doğrulama yapılır.
6.5. Hasta kimlik doğrulama işlemi için renkli kol bantları kullanılır.
• Yatışı yapılan her hastada BEYAZ renkli kol bandı,
• Allerjik hastalar için KIRMIZI renkli kol bandı kullanılır.
• Psikiyatri kliniği hastaları için LACİVERT renkli kol bandı kullanılır.
• Doğum sırasında kız bebeklere pembe, erkek bebeklere mavi renkli kol bandı kullanılır.
6.6. Doğum salonunda kol bandı uygulamasında,
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• Anne ve bebek için kullanılacak kol bantları aynı seri numaralı olmasına dikkat edilir.
Annedeki BEYAZ renkli kol bandı bebeğin cinsiyetine göre belirlenen renkteki kol bandı
ile değiştirilir.
• Bebeğin kol bandındaki kimlik tanımlayıcı barkotta annenin adı-soyadı, bebeğin doğum
tarihi (gün/ay/yıl) bilgileri ve anne veya bebeğin protokol numarası bulunur.
• Bebeğin doğumu Sezeryan ile gerçekleşti ise ve bebek doğrudan Yenidoğan Servisi’ne
(veya yenidoğan cerrahisi yoğun bakıma) alındı ise bebeğin cinsiyetine göre belirlenen
kol bandı Yenidoğan servisinde bebeğe takılır ve aynı seri numaralı anne kol bandı
anneye takılmak üzere Kadın Doğum Yoğun Bakıma gönderilir.
• Bebek doğum sonrasında doğrudan Yenidoğan Cerrahisi Yoğun Bakıma alınacak ise
bebeğin kol bandı bebeğin kolunda dolaşımı engellemeyecek, rahatsız etmeyecek ve
çıkmayacak şekilde takılır.
6.7. Hasta kimlik doğrulama işlemi;
• Tanı ve tedavi işlemleri öncesi,
• Herhangi bir test veya işlem öncesi,
• İlaç ve kan / kan ürünü uygulamadan önce,
• Hasta transferi sırasında,
• Hastadan kan örneği alınması işleminden önce kimlik doğrulama işlemi yapılır.
• Hastaya ameliyat öncesi servis hemşiresi tarafından kimlik doğrulama yapılır ve hasta
dosyası ile birlikte görevli refakatinde ameliyathaneye gönderilir. Hasta ameliyathaneye
kabul edilirken ameliyathane hemşiresi tarafından kimlik doğrulama işlemi yapılarak
teslim alınır. Ameliyathanede hastada kesi işlemi yapılmadan önce ameliyathane
hemşiresi ve anestezi teknisyeni tarafından kimlik doğrulama işlemi yapılır.
6.8. Hasta kimlik doğrulaması yapılacak bölümler;
• Acil servis
• Klinikler
• Ameliyathane
• Yoğun Bakımlar
• Yenidoğan Yoğun Bakım
• Doğum Hizmetleri
• Nükleer Tıp
• Poliklinikler
• Ayaktan tedavi ve bakım hizmeti verilen tüm bölümler
6.9. Hasta ve/veya hasta yakınına hastanın ayaktan ya da yatarak tedavi alma durumuna göre yapılan
kimlik doğrulama yöntemi anlatılır. Kimlik doğrulama için kol bandı kullanılan hastalarda kol bandı
takılmasının amacı ve yatışının devam ettiği sürece hasta güvenliği açısından kol bandının
çıkartılmaması gerektiği anlatılır.
7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR
• --
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