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1. AMAÇ
Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinden hizmet alan tüm hastaların, hasta bakım sürecinin

her aşamasında hasta güvenliğini ve memnuniyetini sağlayacak şekilde ve bilimsel kurallar çerçevesinde
aynı standartta bakım hizmeti almalarını sağlamaktır.

2. KAPSAM
Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde tedavi gören hastaların bakım süreçlerini kapsar.

3. KISALTMALAR
Bu prosedürde kısaltma kullanılmamıştır.

4. TANIMLAR
Fiksatif: Canlılardan alınan parçaların daha sonra bozulmalarını engellemek ve canlı hallerine en

yakın şekilleriyle muhafaza etmek için kullanılan kimyasal madde.
Formol : Dezenfektan ve dokuların tespit edilmesinde kullanılan, formaldehit'in % 37'den az olmayan

sulu çözeltisi

5. SORUMLULAR
Bu prosedürün uygulanmasından Başhekim, Başhekim Yardımcıları, Sağlık Bakım Hizmetleri

Müdürü, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı, Hekimler, Hemşireler, Kalite Yönetim Direktörü,
Klinik Yardımcıları başta olmak üzere tüm çalışanlar sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI

6.1- AYAKTAN HASTA BAKIM SÜRECİ

6.1.1- HASTA KABUL ve KAYIT
Hastanemizde Poliklinikleri Randevu Sistemi ile çalışılmaktadır. Hastalarımız randevu saatinden önce

gelerek hasta kayıt kabulde kimliklendirme ve kayıt işlemlerini tamamlamaktadırlar. Randevu almadan
başvuran hastalar, Hasta Kayıt- Kabul Birimi‟ne randevu ve kayıt işlemleri için yönlendirilirler. Randevu
listeleri dolu ise hasta randevu alarak gelmesi konusunda bilgilendirilir. Nöbetçi polikliniğinde muayeneleri
gerçekleşebilecek hastalar Nöbetçi Polikliniğe yönlendirilirler.

Hasta kabul personeli hastanın doğru kimliklendirilmesi için bilgi yönetim sistemine ilgili parametleri
kaydeder. Kimliksiz hasta kayıt işlemi yapılmaz.

6.1.2- POLİKLİNİK MUAYENESİ
Poliklinik muayene sırasında Sağlık Bakanlığı‟nın Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırası Hakkında

Genelge ‟ye ve randevu saatlerine dikkat edilir.
Hekimler hastanın şikayetleri doğrultusunda genel ağız muayenesini yapar ve bulgularını bilgi yönetim

sistemine kaydeder. Girişimsel işlem yapılacak ve röntgen çekilecek hastalardan yazılı olarak rıza ve onam
alınır. Aynı gün içerisinde tedavisi bitmeyecek hastalara randevu verilir ve randevu konusunda hasta
bilgilendirilir.

6.1.3- GÖRÜNTÜLEME İŞLEMLERİ
Hekimler uygun gördüğü görüntüleme şekli ve diş numaralarına ait bilgileri hastane bilgi yönetim

sistemi üzerinden belirterek istem yaparlar. Bayan hastalara gebe ya da gebelik şüphesi olup olmadığı
sorulur. Gebe ve gebelik şüphesi olan hastalarda ışınlama yapılması zorunlu ise hasta bilgilendirilir ve
koruyucu tedbirler alınır. Röntgen birim çalışanları hastaları istem sırasına ve öncelik gruplarına göre
çekim odasına alır, kişisel koruyucu ekipmanlar takılarak hasta çekime hazırlanır.
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Panoramik görüntüleme istenen hastalarda baş ve boyun bölgesindeki mevcut metal takılar çıkarttırılır.
Ayrıca hastalarda takma diş varsa(total, parsiyel) çıkarması istenir.  Radyasyon güvenliği ve Hasta
mahremiyeti açısından kapı kapalı tutulur. Koruyucu ekipmanlar kullanılarak istenilen tetkik için uygun
pozisyon verilerek çekim yapılır. Hastanemizin temel görüntüleme prensibi teşhis konulabilen en düşük
dozda çekim yapılmasıdır.

İşlemden sonra hasta tekrar polikliniğe yönlendirilir.

6.1.4- DİŞ ÇEKİMİ, TEDAVİ İŞLEMLERİ, DİŞ TAŞI TEMİZLİĞİ, PROTEZ İŞLEMLERİ

6.1.4.1- DİŞ ÇEKİMİ
Dişteki madde kaybı tedavi edilemeyecek kadar ilerlemiş, kökteki enfeksiyonun önüne geçilemiyor,

dişin çevresindeki diş eti ve kemik dokusunun aşırı harabiyeti söz konusu, diş yanlış pozisyonda ve
fonksiyonel değilse, fonksiyonları olumsuz etkiliyor, dişlere ortodontik tedavi gereksinimi yoksa, diş
yapılacak olan protezin estetiğini ve stabilitesini etkiliyorsa bu tür dişlerin çekilmesi gerekir.

Hekim çekimi uygun görmüşse lokal anestezi altında diş çekimini hasanın rızasını alarak
gerçekleştirir.

6.1.4.2- DİŞ DOLGUSU
Dolgu, çürük nedeniyle zarar görmüş bir dişe, normal fonksiyonunu ve görünümünü kazandırmanın bir

yöntemidir. Dolgu yapılmadan önce çürümüş diş dokusunu uzaklaştırır. Etkilenen alan temizlenir ve
temizleme sırasında oluşan boşluk dolgu malzemesi ile doldurur. Hastanın yaşı, dişin yapısı, hamilelik
şüphesi, dolgu yapılacak alanın fiziksel durumu gibi etmenler göz önüne alınarak hangi dolgu
malzemesinin kullanılacağına hekim karar verir ve hastayı bilgilendirir.

6.1.4.3- KANAL DOLGUSU
Kanal tedavisi oldukça fazla hasar görmüş ya da iltihaplanmış bir dişi onarmak ve kurtarmak için

yapılan bir tedavidir. Tedavi, dişin hasar görmüş bölümünün (dişin özü-pulpa) çıkarılması, temizlenmesi,
dezenfekte edilmesi ve tekrar doldurularak kapatılmasını içerir. Pulpaya bu denli hasar veren nedenlerin en
yaygın olanları çatlamış ya da kırılmış diş, çürüğün çok derin olması ya da aynı dişe birçok kez tedavi
uygulanmış olmasıdır. Kanal tedavisi terimi, sözkonusu tedavide dişin köklerinin içindeki kanalların
temizlenmesinden kaynaklanır.

6.1.4.4- DİŞ TAŞI TEMİZLİĞİ
Diş taşları eksik ağız hijyeni yüzünden ağızda biriken besin artıkları ve mikroorganizmaların tükürük

yapısındaki minerallerle birleşmesi sonucu oluşur. Diş yüzeyine tutunan bakteri plağına, tükürük
içerisindeki mineral ve tuzların çökelmesiyle diş taşı ortaya çıkmış olur. Yani bakteri plağı olmazsa diş taşı
oluşumu gözlenmez. Bakteri plağının oluşma sebebi ise eksik ağız hijyenidir.

Diş taşlarının temizlenmemesi aşağıdaki durumlara neden olabilir.
Kanama: Kanama diş eti rahatsızlığının ilk aşaması olup, bazı hastalarda durum o kadar ilerler ki

sabahları yastıklarını kan içinde bulabilirler.
Diş Eti Çekilmesi: Diş taşlarının sebep olduğu enflamasyona karşı vücudun verdiği tepki o bölgeden

uzaklaşmak şeklinde ortaya çıkan diş eti çekilmesi tablosudur. Malesef diş eti çekilmesinin tedavisi çok
zordur hatta bazen mümkün değildir.

Dişlerde Sallanma ve Yer Değiştirme: Diş eti hastalığına bağlı olarak dişlere destek olan kemik dokusu
da yıkılır ve desteksiz kalan dişler sallanmaya, yer değiştirmeye başlar. Bu tablonun da tedavisi çoğu
zaman mümkün değildir.

Ağız Kokusu: Diş taşları çoğunlukla ağız hijyeni iyi olmayan kişilerde fazlaca oluşur. Zaten var olan
ağız kokusunun üzerine enflamasyonlu diş eti de eklenince kişinin kendisini bile rahatsız edecek kadar ağız
kokusu olabilir.
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Diş taşı ve diş eti hastalığının varlığının boyutuna göre, diş taşının nasıl temizleneceği, tedavi şekli ve
süresi değişkenlik gösterir.Diş taşları kavitron denilen ultrasonik cihazlar ve periodontal
küretlerle temizlenir.

Aşırı bir dişeti rahatsızlığı ve diş taşı tutulumu yoksa anesteziye gerek kalmadan yani iğnesiz bir
şekilde temizlik yapılabilir. Böylesi bir diş taşı temizliği yaklaşık yarım saat sürer. Bu
işleme detertraj denir.

Bazen o kadar diş taşı olur ki diş taşının nasıl temizleneceği iyi bir planlama ve çalışma gerektirir.
Anestezi altında her dişi ve diş eti altındaki bölgeleri tek tek temizlemek gerekir. Bazı dişler için cerrahi
olarak diş eti açılıp altındaki kökler temizlenir. Bu durumda haliyle işlem süresi ve seans sayısı artar. Bu
işleme de küretaj denilir.

6.1.4.5- PROTEZLER
Eksik dişleri olan hastalara hastanemiz hekimlerince karar verilen diş protezleri yapılır. Protez yapımı

ile ilgili süreçler Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Protez Laboratuvarı Hizmetleri
Prosedüründe tanımlanmıştır.

6.2- YATAN HASTA BAKIM SÜRECİ

6.2.1- HASTALARIN SERVİSE KABULÜ
Poliklinikte muayene olan ve tedavisinin yatarak yapılması uygun görülen ya da Evde Sağlık

Birimince servise sevk edilen hastaların değerlendirilmesi Servis Sorumlu Hekimi tarafından yapılır.
Servise kabulüne karar verilen hastalara “Hasta Yatış Formu” düzenlenerek yatışı gerçekleştirilir.

6.2.2- KİMLİK DOĞRULAMASI
Yatışı yapılan her hastaya üzerinde barkodu, protokol numarası, hasta adı soyadı, doğum tarihi

(gün/ay/yıl) yazılı bileklikler takılır. Yatışı yapılan her hastada beyaz, alerjik hastalarda ise sadece kırmızı
renkli bileklik kullanılır.

6.2.3- KLİNİK RİSK DEĞERLENDİRMELERİ

6.2.3.1- DÜŞME RİSKİ DEĞERLENDİRMESİ
Yatışı yapılan tüm hastalara düşme riski değerlendirmesi yapılacaktır. 0-16 yaş grubu hastalara

“Harizmi Düşme Riski Ölçeği”, yetişkin hastalara “İtaki Düşme Riski Ölçeği” kullanılır. Ölçeklendirme
yapılırken Sağlık Bakanlığının yayınladığı güncel formlar kullanılır. Bu sebeple bu prosedürün ekine ilgili
ölçeklere ait formlar konulmamıştır.

6.2.3.1.1- HARİZMİ DÜŞME RİSKİ ÖLÇEĞİ
Çocuk hastalar düşme riski açısından yetişkin hastalara göre daha riskli kabul edilir. Düşmelerin

önlenmesi adına tüm çocuk hastaları riskli kabul edip gerekli her türlü önlem alınmalıdır. Bu ölçek
kapsamında 15 puan ve üstü alan hastalarda “Dört Yapraklı Yonca” sembolü kullanılacaktır. Harizmi
Düşme Riski Ölçeği’nin kullanımında aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır;

Aşağıda belirtilen beş durumda düşme riski değerlendirmesi yapılmalıdır;
1. Yatan hastaların bölüme ilk kabulünde (İlk Değerlendirme)
2. Post- Operatif dönemde
3. Bölüm değişikliğinde
4. Hasta düşmesi durumunda
5. Risk faktörleri kapsamındaki durum değişikliklerinde
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6.2.3.1.2- İTAKİ DÜŞME RİSKİ ÖLÇEĞİ
Geliştirilen bu ölçek hasta düşmelerine neden olabilecek risk faktörlerini içerecek şekilde, toplam 19

risk faktöründen oluşmaktadır. Risk faktörleri majör ve minör olarak kategorize edilerek minör risk
faktörlerine 1 puan, majör risk faktörlerine ise 5 puan verilmiştir. Risk faktörlerinin değerlendirilmesi
sonucu elde edilen toplam puan üzerinden düşük ve yüksek olmak üzere iki risk düzeyi belirlenmiştir.
Yüksek riskli hastaları ayırt etmek ve gerekli önlemleri almak için düşme riski yüksek hastalarda “Dört
Yapraklı Yonca” figürünün kullanılması öngörülmüştür.

Aşağıda belirtilen beş durumda düşme riski değerlendirmesi yapılmalı ve her defasında yeni bir form
kullanılmalıdır:

1. Yatan hastaların bölüme ilk kabulünde (İlk Değerlendirme)
2. Post- operatif dönemde
3. Bölüm değişikliğinde
4. Hasta düşmesi durumunda
5. Risk faktörleri kapsamındaki durum değişikliklerinde

6.2.3.1.3- DÜŞME OLAYLARININ İZLEM SÜREÇLERİ
Gerçekleşen düşme olayları İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi ( form, bilgi yönetim sistemi ve web

sayfası kullanarak) aracılığı ile Kalite Yönetim Birimine bildirilecektir. Kalite Yönetim Birimi gerekli
analizleri yapacak, durumu gösterge izlenimine dahil edecek ve kök neden analizi yapacaktır.

6.2.3.2- AĞRI ŞİDDETİ DEĞERLENDİRMESİ
Yatışı yapılan her hastaya ağrı şiddeti değerlendirmesi yapılır. Değerlendirme hastanın kliniğe

kabulünde, post operatif dönemde ve taburculuk sırasında yapılarak sonuçlar “Hemşirelik Hizmetleri Hasta
Ön Değerlendirme Formu”na kaydedilir.

6.2.3.3- FİZİKSEL, RUHSAL VE SOSYAL DEĞERLENDİRME
Yatışı yapılan hastalar fiziksel, ruhsal, sosyal ve beslenme yönünden değerlendirilir. Değerlendirme

sonuçları “Hemşirelik Hizmetleri Hasta Ön Değerlendirme Formu”na kaydedilir.
Hastalar yattıkları süre boyunca ateş, nabız, kan şekeri, solunum ve tansiyon yönünden değerlendirilir

ve sonuçlar “Hemşire Gözlem Formu”na kaydedilir.

6.2.3.4- HAREKET KISITLAMA DEĞERLENDİRMESİ
Hareket kısıtlaması uygun görülen hastalar hareket kısıtlaması yönünden değerlendirilir ve sonuçlar “

Hareket Kısıtlama Takip ve Değerlendirme Formu”na kaydedilir.

6.2.4- HASTA ve HASTA YAKINI EĞİTİMLERİ
Yatan hastaların ve hasta yakınlarının bölüme uyumunu sağlamak için; kahvaltı ve yemek saatleri,

hasta ve yakınının uyması gereken kurallar, hastanın hakları, ziyaret saatleri ve kuralları, telefon kullanımı,
hasta yatağı kullanımı, hemşire çağrı sistemi kullanımı, tuvalet-banyo kullanımı, diş hekimi vizitleri, acil
durum planı vb konularda eğitimler verilir ve kayıt altına alınır.

6.2.5- HASTA BAKIM PLANI
Bakım planı hastanın hekimi tarafından ilgili disiplinler ile koordine edilerek hazırlanır. Bakım planına

yönelik uygulamalar ilgili hekim ve hemşireler tarafından kaydedilir.
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6.2.6- HASTA TRANSFERİ
Hastanemizde tek klinik olması sebebiyle klinikler arası hasta transferi gerçekleşmemektedir.

Transferler servisten ameliyathaneye, ameliyathaneden servise ve başka sağlık kurumuna şeklinde
gerçekleşmektedir. Kurum içerisinde transferi yapılacak hastalar için “Hasta Teslim Formu”, başka bir
sağlık kurumuna transferi yapılacak hastalar için “ Hasta Transfer Formu” düzenlenir.

Ayaktan tedavisi yapılan ve transferi gerçekleşmesi gereken hastalara;
- Kurum Hekimliğinde müşaadeye alınacaklara ilgili poliklinikte görevli yardımcı sağlık personeli,
- Mavi Kod çağrısı yapılmış ve hasta Kurum Hekimliğinde müşaadeye alınacaksa Mavi Kod Ekibi,
- 112 Acil Yardım Ekibine teslim edilecek hastalara Mavi Kod Ekibi Sorumlu Hekimi eşlik eder.

112 Acil Yardım Ekibine hasta teslim edilirken hastaya ait bilgiler Mavi Kod Ekibi Sorumlu
Hekimi tarafından 112 ekibine verilir.

Güvenli hasta transferinin yapılabilmesi için aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir.
1- Transfer sırasında kullanılacak sedye ve tekerlekli sandalyelerle güvenli transferi sağlayabilmek

için sedye kemerlerinin takılı olması gerekmektedir.
2- Hasta transferinde kullanılan araç ve gereçler belirli aralıklarla kontrol edilmeli gerekli bakımı

yapılarak kayıt altına alınmalıdır.
3- Hastaya rahat bir pozisyon verilerek sedyenin kenarlıkları kaldırılmalı sedyenin baş tarafı gidiş

yönünde olmalıdır.
4- Hastanın üstü örtülü olmalıdır.
5- Hasta dosyası sedyeye konmamalıdır.
6- Transferler mutlaka sağlık personeli refakatinde olmalıdır.
7- Hasta transfer sürecinde mutlaka kimlik doğrulaması yapılmalıdır.

6.2.6.1- HASTANIN TRANSFER ARAÇLARINA ALINMASI

Çarşaf Kullanarak Hastanın Yataktan Sedyeye/Sedyeden Yatağa Alınması
Hasta yatağında yan döndürülür.
 Çarşaf hastanın sırtı tarafına yatağın üzerine serilir.
Hasta çarşaf üzerine döndürülür ve çarşaf içine alınır.
 Sedye yatağa paralel olarak yerleştirilir.
Hasta sedyeye yavaş hareketlerle çarşaf ile aktarılır.

Resim-1: Hastanın çarşaf ile yataktan sedyeye alınışı.
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Üç Kişiyle Hastanın Sedyeden Yatağa/Yataktan Sedyeye Alınması
 Sedye karyolanın arka ucuna paralel ve uzunlamasına koyulur.
Üç kişi sedyenin aynı tarafından yan yana;  hastanın kolları göğsünde çaprazlaştırılır.
 Bir kişi hastanın baş tarafına geçerek boynu ve omuzları alttan kavrar.
 İkinci kişi hastanın bel bölgesinden kavrar.
Üçüncü kişi hastanın diz altı ve ayak bileklerinden kavrar.
Aynı anda hasta kaldırılır.
 Birer adım geri atılır ve yatağa yatırılır.
Hastaların üzerini örtülür ve mahremiyetine dikkat edilir.

Resim-2:Hastanın üç kişi ile yataktan sedyeye alınması.
Kaşık Sedye İle Hastanın Taşınması
 Sedyenin üzerine temiz bir örtü yerleştirerek gerekli hazırlığı tamamlanır.
 Hasta anlayabilecek durumunda ise hastaya bilgi verilir ve işbirliği sağlanır.
 Etrafındaki eşyalar ve malzemeler taşımada kullanılacak araca göre düzenlenir.
 Hastanın ayak ve baş kısmına geçilir.
 Kaşık sedye ortadan ikiye ayrılarak hastanın altına sürülüp birleştirilir.
 Kaşık sedyenin baş ve ayak kısmından tutularak sedyeye konulur.
 Hastaların üzerini örtülür ve mahremiyetine dikkat edilir.

Hastanın tekerlekli sandalye ile taşınması gerekiyor ise bu işlem aşağıdaki gibidir.
 Tekerlekli sandalyeyi hasta yatağının yanına getirilir.
 Tekerlekli sandalyenin frenlerini kilitlenir.
 Hastaya işlemi ve gerekliliğini açıklanır.
 Hastanın önce oturup karşıya bakmasını sağlanır.
 Hastanın ayakları yataktan aşağıya sarkıtılır.
 Tekerlekli sandalyenin ayak gelecek kısmı dış yanlara doğru açılır.
 Hasta ayağa kaldırılır ve sonra kendi ekseni etrafında döndürerek yüzünün sandalyenin tersi

yönde olmasını sağlanır.
 Hasta oturtulur ve sandalyenin frenleri açılır.
 Hastanın üzeri örtülür ve mahremiyetine dikkat edilir.

Resim-3: İki kişi ile hastanın tekerlekli sandalyeye alınması.
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6.3- NÖBETÇİ POLİKLİNİKTE VERİLECEK HİZMETLER
Hastanemizde bulunan nöbetçi poliklinik 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Nöbetçi poliklinikte

görev yapan hekimin kararı ile aşağıdaki hizmetler verilir.
 Randevusu olmadan gelen hastaların ilk muayenesi yapılır. Muayenesi yapılan hastalar tedavileri

konusunda bilgilendirilir.
 Kanaması mevcut hastalara kanama müdahalesi yapılır.
 Apseli dişlere apse direnajı yapılır.
 Apseli dişlerin enfeksiyon kontrolünü sağlamak için reçete yazılır.
 Kron simantasyonu yapılır.
 Avulse dişlerin tedavileri için gerekli müdahaleler yapılır.
 Süt dişlerinin çekimi yapılır.
 Sütur alım işlemleri yapılır.

6.4- KONSÜLTASYON SÜREÇLERİ
Hastanemiz polikliniklerine ve servislerine tanı ve tedavi amacıyla başvuran hastalardan diş hekimleri

hastanın anamnezine göre konsültasyon isteğinde bulunabilir. Konsültasyon hastanın talebiyle olabileceği
gibi bu talep diş hekiminden de gelebilir. Hastanın tedavisini doğrudan üstlenen anlamındaki müdavi diş
hekimi ile kendisinden konsültasyon istenen diş hekimi ya da hekim, gerekli görüş alışverişinde bulunurlar
ve ulaştıkları sonuçlar tarafların imzalarını içeren bir belge ile tespit edilir.

6.4.1- KURUM İÇİ KONSÜLTASYON
Kurumumuz diş hekimleri hastaya doğru teşhis koyabilmek ve doğru tedaviyi uygulayabilmek için

kurumda görevli diş hekimlerinden, uzman diş hekimlerinden ve kurum hekiminden konsültasyon
talebinde bulunabilir. Konsültasyon isteyen diş hekimi “Konsültasyon İstem Formu”nu doldurur ve hasta
ile birlikte konsülte edecek hekime gönderir. Konsültasyonu yapan hekim konsültasyona ilişkin notlarını
ilgili forma yazar, imzalar ve tekrar müdavi hekime gönderir. Doldurulan konsültasyon formları taranarak
bilgi yönetim sistemine kaydedilir.

6.4.2- KURUM DIŞI KONSÜLTASYON
Tanısı konulan ancak tedavisinin yapılabilmesi için uzman hekimlerin konsülte etmesi gereken hastalar

için Kurumumuz diş hekimleri uzman hekimlerden konsültasyon talebinde bulunabilir. Konsültasyon
isteyen diş hekimi “Konsültasyon İstem Formu”nu doldurur ve hasta ile birlikte konsülte edecek hekime
gönderir. Konsültasyonu yapan hekim konsültasyona ilişkin notlarını ilgili forma yazar, imzalar ve tekrar
müdavi hekime gönderir. Doldurulan konsültasyon formları taranarak bilgi yönetim sistemine kaydedilir.
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6.4.3- PATOLOJİ KONSÜLTASYONLARI
Hastalardan alınan ve patolojik olarak incelenmesi gereken materyaller patoloji laboratuvarına

gönderilir. Doku ve materjallerin patoloji laboratuvarına gönderilmesinde aşağıdaki kurallara uyulması
gerekmektedir.

 Hastanın kimliğini gösteren barkod/etiket transfer kutusuna yapıştırılmalıdır.
 Doku ve materyaller özel işlem gerektirmiyorsa  fiksatif (alınan doku kendi hacminin en az 5

misli %10’luk formol içine konulmalıdır) içeren materyal kutusu (plastik veya cam, mümkünse
içi görülebilen şeffaf beyaz renkte) içinde olmalıdır.

 Materyal kutusunun kapağı, materyalin kolayca alınmasını sağlayacak şekilde geniş ve vidalı
olmalıdır, solüsyonu sızdırmamalıdır. Taşınması kolay, kırılma olasılığının düşük şeffaf kaplar
tercih edilmelidir.

 Bu işlemin örnek çıkar çıkmaz hiç vakit geçirmeden yapılması gerekir.
 Doku örnekleri formole konduktan sonra en geç 24 saat içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır.
 Materyalin beraberinde “Materyal Gönderme Formu’ düzenlemeli ve formdaki tüm bilgiler

eksiksiz doldurulmalıdır.
 Patoloji İstek Formu ilgili patolog raporunu yazdıktan sonra hasta dosyasına konmalıdır.

6.5- PROTEZ ve DEĞERLİ EŞYALARIN EMANETİ
Hastaların kullandığı protezler ve beraberinde getirdikleri değerli eşya ya da kimlik belgelerinin

öncelikli olarak hasta yakınlarına teslim edilmesi esastır. Hasta yakınının olmaması ya da eşyaların hastane
çalışanlarına teslim edilmesi gerektiği durumlarda “ Protez ve Değerli Eşya Teslim Formu” kullanılarak
eşya teslimi yapılır.

7.YÜRÜRLÜK
Bu prosedür yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


