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1. AMAÇ: Bu prosedürün amacı, hastanemiz kliniklerinde olan ve olabilecek hasta düşmeleri için alınacak
önlemlerinin esaslarını belirlemeyi amaçlar.
2. KAPSAM: Tüm personeli ve yatan hastaları kapsar.
3. KISALTMALAR:-4. TANIMLAR:
• İTAKİ: Düşme riskinin belirlenmesi amacıyla 16 yaş ve üzeri yetişkin hastalarda kullanılan ölçek.
• HARİZMİ: Düşme riskinin belirlenmesi amacıyla 0-16 yaş çocuk hastalarda kullanılan ölçek.
5. SORUMLULAR:
• Hasta Güvenliği Komitesi
• Sağlık İşleri Müdürü
• Servis Sorumluları
• Yatışı veren Hekim
6. FAALİYET AKIŞI:
Hastanemizde yatan hastaların düşmelerinin azaltılması ve önlenmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınmasını,
dolayısı ile hasta güvenliğini sağlamak için;
6.1.RİSK FAKTÖRLERİ
Düşmenin birçok risk faktörü bulunmaktadır. Temelde 2 kategoriye ayrılmaktadır.
 İçsel Faktörler: Kişinin fizyolojik durumundan kaynaklanan faktörler.
 Dışsal Faktörler: Fiziksel çevreden kaynaklanan faktörler.
Ayrıca düşme faktörleri beklenilen veya beklenmeyen şeklinde de sınıflandırılmaktadır.
İçsel Faktörler Kişinin Durumuyla ilgili
Dışsal Faktörler Çevreyle İlgili
• Düşme hikâyesi en önemli risk faktörüdür.
• Çevre (ıslak- kaygan zemin, dağınık oda,
yetersiz aydınlatma, yetersiz parmaklık
• Yardımcı cihaz kullanımı (koltuk değneği,
desteği, tek renkli renk tasarım, serbest ip
yürüteç vb.
ya da kablolar).
• Hareket/denge/kuvvet problemleri
• Ayakkabı veya terlik olmaması ya da
• Baş dönmesi/vertigo
uygunsuz olması
• Ortostatik hipotansiyon
•
Alçak tuvalet veya tuvalet yükselticinin
• Yaş (65 yaş üstü)
olmaması
• Osteoporoz düşmeye bağlı oluşabilecek
•
Tuvalet ve banyoda tutamaç olmaması
patalojik kalça fraktür
Beklenilen
•
Yatak ya da tekerlekli sandalyelerin
• Genel durum bozukluğu
tekerleklerinin arızalı olması
• Depresyon
•
Kısıtlamalar (Yan tırabzanların yüksek
• İşitme Görme Problemleri
pozisyonda olması da dahil)
• Serebral vasküler hastalıklar
•
Yatış süresinin uzunluğu
• Mevcut hastalıklar (Epilepsi, Kardiyak
•
Güvensiz ekipman.(sabit olmayan serum
Aritmi vb.)
askısı, pump, monitör vb.)
• İnkontinans
•
Arızalı ekipmanlar.
• Kullanılan ilaçlar
• Yatakların yüksek pozisyonda olması,
uygun olmayan yataklar
Beklenilmeyen • Kriz
• İlaçlara karşı bireysel reaksiyonlar
• CVO ve İskemik Atak
• Senkop
6.2. DÜŞME RİSK DEĞERLENDİRMESİ: Yatan hastanın düşme riski faktörü belirlemede aşağıda sıralanmış
olan maddeler uygulanır.
6.2.1. Hastanın kuruma kabulünde hemşire tarafından doldurulan Hasta Ön Değerlendirme Formu’nda
bulunan düşme riskli değerlendirme ölçeği doldurulur.
6.2.2. Düşme riskli değerlendirme ölçeği hastanın yaşına uygun ölçek kullanılır.
 0-16 yaş grubunda olan hastalar için Harizmi Düşme Riskli Ölçeği
 16 yaş ve üzeri yetişkin hastalarda İtaki Düşme Riskli Ölçeği kullanılır.
6.2.3. İtaki Düşme Riski Ölçeği kullanılan 16 yaş ve üzeri yetişkin hastalarda;
 Hesaplanan risk puanı 5 puanın altında ise hasta düşme açısından düşük riskli kabul edilir.
 Hesaplanan risk puanı 5 ve üzerinde ise hasta düşme açısından yüksek riskli kabul edilir.
Hastanın odasının kapısına dört yapraklı yonca sembolü asılır (odada birden fazla hasta varsa yatak başına
asılabilir) düşmesine yönelik önlemler alınır, hasta ve hasta yakınına gerekli açıklamalar yapılır.
6.2.4. Harizmi Düşme Riski Ölçeği kullanılan 0-16 yaş çocuk hastalarda;
 Hesaplanan risk puanı 15 puanın altında ise hasta düşme açısından düşük riskli kabul edilir.
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 Hesaplanan risk puanı 15 ve üzerinde ise hasta düşme açısından yüksek riskli kabul edilir.
Hastanın odasının kapısına dört yapraklı yonca sembolü asılır (odada birden fazla hasta varsa yatak başına
asılabilir) düşmesine yönelik önlemler alınır, hasta ve hasta yakınına gerekli açıklamalar yapılır.
6.2.5. Her iki düşme riskli değerlendirme ölçeği kullanılırken ölçeklerin altında yer alan bilgilendirme
tablolarından faydalanılır.
6.2.6. Hastaların düşme riskli puanları ayrıca;
 Hasta post-op olduğunda,
 Hasta düştüğünde,
 Hastanın bölüm değişikliği olduğunda,
 Hastada durum değişikliği olduğunda yeniden değerlendirilir.
6.2.7. Hastanın hesaplanan düşme riski puanı sayfanın altında yer alan kutucuklara değerlendirme
numarası/puan şeklinde kayıt edilir.
6.2.8. Düşme riski değerlendirmesi yapılmaksızın tüm hastaları yüksek riskli kabul ederek gerekli tüm
önlemlerini alması gereken bölümler;
 2.ve3.basamak yoğun bakım ünitelerinde yatmakta olan hastalar
 0-3 yaş bebek ve çocuk hastalar
 Yoğun bakım bölümlerinde yatan tüm çocuk hastalar
6.2.9. Gerçekleşen düşme olaylarına yönelik izlem süreci
6.2.10. Düşmenin gerçekleşmesi durumunda bölüm hemşiresi HBYS üzerinden oluşturulan “Kalite Yönetim
İndikatör Kartları Modülü”nü kullanılarak Düşen Hasta Bildirimini kendi şifreleri ile veri girişlerini
yapmaktadır.
6.2.11. Düşme olayının gerçekleşme sebebine göre gereken iyileştirme-eğitim faaliyeti düzenlenir.
6.3.ÖNLEMLER
6.3.1. Düşme riski değerlendirmesi yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda tüm hastalara yapılır.
6.3.2. Düşme riski yüksek olan hasta diğer çalışanlara, nöbet teslimlerinde ve klinikler arasındaki transferde
bildirilir.
6.3.3. Uzun süren yatak istirahati, Sedasyon, ameliyat sonrasında hasta ilk defa ayağa kalkıyorsa hastalara
mutlaka eşlik edilmelidir.
6.3.4. Ameliyat ve işlem öncesi premedikasyon yapılan hastalar Anestezi ve sedasyon uygulanan hastalar,
Sedyedeki hastalar, Çocuk hastalar, Oryantasyon problemi olan tüm hastalarda yatak kenarları
kaldırılır. Önlemler yetersizse hekim istemiyle hasta kısıtlanır. Kısıtlama başlangıç ve bitişi mutlaka
ordera kayıt edilir. Kısıtlama süresince hasta kontrol edilir.
6.3.5. Hasta ve hasta yakınlarına bilgi verilir, işbirliği yapılır.
6.3.6. Ajite hastalarda;
• Yatak kenarlarına yastık konulur. Hasta yalnız bırakılmaz.
• Önlemler yetersizse hekim istemiyle hasta kısıtlanır. Kısıtlama başlangıç ve bitişi mutlaka ordera
kayıt edilir. Kısıtlama süresince hasta kontrol edilir. Kısıtlılığın devamı ile ilgili karar en geç 24
saatte bir gözden geçirilmelidir.
• Banyonun yatağın yakınında olması ve tutunmak için tırabzanların bulunması gereklidir.
6.3.7. Düşme riskli hasta yalnız ise -Hasta hemşire deskine yakın bir odaya alınır
6.3.8. Hasta yalnız bırakılmaz sık ziyaret edilir
6.3.9. Hasta odası tek kişilik ise; Odasının kapısı açık bırakılır, oda kapısının üzerine 4 YAPRAKLI YEŞİL
YONCA FİGÜRÜ konulur.
6.3.10. Hasta odasında birden fazla yatak var ise; Düşme riski olan hastaların yatak başları
4 YAPRAKLI YEŞİL YONCA FİGÜRÜ konulacaktır.
6.3.11. Hasta odasındaki kullanılmayan malzemeler alınır.
6.3.12. Yemek masası, etejer sandalye, hastanın yatağına yakın yerleştirilir.
6.3.13. Islak zemin var ise silinmesi sağlanır. Kaygan zemin işareti konulur.
6.3.14. Yatak ve tekerlekli sandalyeler kullanılmadığı zaman kilitlenir.
6.3.15. Düşme önleme uyarıcıları kullanılmalıdır.
6.3.16. Sedye ve yatak korkulukları çalışır durumda olmalı, yardımcı cihaz kullanan hastaya (yürüteç, baston,
koltuk değneği) yardımcı olunur.
6.3.17. Zemin, merdiven basamakları kaymayı önleyici malzemeyle kaplı olmalıdır.
6.3.18. Merdiven ve koridorlar yeterli aydınlatılmalıdır. Hasta odasında gece lambası kullanılır.
6.3.19. Açma kapama düğmeleri kolay bulunmalıdır.
7.İLGİLİ DÖKÜMANLAR
• Hasta Ön Değerlendirme Formu
HAZIRLAYAN
SAĞLIK HİZMETLERİ
MÜDÜRÜ

KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

ONAYLAYAN
BAŞHEKİM

