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1. AMAÇ
Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde meydana gelebilecek düşme olaylarının önüne

geçmek.

2. KAPSAM
Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesindeki düşme risk faktörlerini, risk faktörlerinin

belirleme yöntemlerini, risk düzeylerinin nasıl belirleneceğini, risklere karşı alınacak önlemleri, düşme
olaylarının izlem süreçlerini, hasta ve hasta yakınlarının düşme riski açısından bilgilendirilmesini, düşme
vakalarının bildirimini, düşme olaylarının izlenmesi ve iyileştirme çalışmalarını kapsar.

3. KISALTMALAR
Bu prosedürde kısaltma kullanılmamıştır.

4. TANIMLAR
Bu prosedürde tanımlanması gereken bir terim bulunmamaktadır.

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- DÜŞME RİSK FAKTÖRLERİ

İçsel Faktörler
Hareket/denge/kuvvet problemleri,
Baş dönmesi/vertigo,
Düşük ve yüksek tansiyon,
Yaş (65 yaş üstü )
Osteoporoz
İlaç yan etkileri
Anksiyete
Genel durum bozukluğu,
İşitme & Görme problemleri
Kişinin fizyolojik durumundan kaynaklanan faktörler vb.

Dışsal Faktörler
Islak ve kaygan zemin,
Ergonomi,
Yetersiz aydınlatma,
Serbest ip ya da kablolar,
Arızalı ekipman (tekerlekli sandalye, sedye vb)
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6.2- RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ
Yukarıda belirtilen risk faktörlerine yönelik kurumumuzda düşme riski analizleri yapılır. Belirlenen

riskler olasılık ve şiddet yönünden değerlendirilir. Gerekli önlemler üst yönetim ve ilgili birimler tarafından
alınır ve düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilir.

6.3- 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.

6.3.1- 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

6.3.2- 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

6.4- DÜŞME RİSKLERİNE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER
Kurumun yapacağı risk değerlendirmelerinde alınması gereken önlemler belirtilecektir. Genel risklere

yönelik alınması gereken önlemler aşağıda belirtilmiştir.
Yatakların korkulukları sürekli kalkık vaziyette bulundurulacaktır. Ayrıca hastalara düşme riski

ölçekleri kullanılacak ve riskli hastalarda dört yapraklı yonca figürü kullanılacaktır. Dört yapraklı
yonca figürü hasta transferi esnasında da kullanılacaktır.
Hasta transferlerinde hasta düşmesine mahal vermeyecek şekilde ve yeteri sayıda personelle transfer

yapılacaktır.
Çamaşırhane, sterilizasyon ünitesi, mutfak gibi zemini ıslak olabilecek alanlara yetkisiz kişiler

girmeyecektir.
Alçak tavan bulunan yerlere “Alçak Tavan” uyarı levhaları asılacaktır.
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Yağışlı havalarda, ıslak ve karlı ayaklarla kuruma ilk girişte kayarak düşmeyi önlemek için bina
girişinde kaydırmaz paspaslar kullanılır.
Tüm merdiven basamaklarına kaydırmaz bant yapıştırılır.
Koridorlar temizlenirken hasta ve çalışanların kayarak düşmesini önlemek için ıslak zemin levhaları

kullanılır.
Koridorlarda su sebili vs. gibi şeyler takılıp düşmelere sebep olabilecek şekilde konumlandırılmaz.
Polikliniklerde ünit su tesisatının bağlantıları hasta ve çalışanların takılıp düşmelerine sebep

olmayacak şekilde düzenlenir.
Elektrik kabloları hasta ve çalışanların takılıp düşmelerine sebep olmayacak şekilde düzenlenir.
Polikliniklerde, ofislerde ve koridorlarda ergonomik olmayan yerleşim planlaması yapılmaz.
Anestezi sonrası tansiyon düşmelerini önlemek için; anestezi yapılacak hastaya aç olup olmadığı

sorulur ve tok ise anestezi uygulanır.
Anestezi yapılan hasta genel durumu gözlemlenerek eğer iyi ise bekleme salonuna alınır. Korkuyor ve

baş dönmesinden bahsediyorsa üniten kaldırılmaz.
Engelli hastaların düşmesini önlemek için ünit kollukları gerektiğinde kaldırılır.

6.5- DÜŞME OLAYLARININ İZLEM SÜREÇLERİ
Gerçekleşen düşme olayları hiç vakit kaybetmeden en geç mesai bitimine kadar İstenmeyen Olay

Bildirim Sistemi ( form, bilgi yönetim sistemi ve web sayfası kullanarak) aracılığı ile Kalite Yönetim
Birimine bildirilecektir. Bildirimler poliklinik ve servislerde hemşireler, diğer bölümlerde bölüm
sorumluları tarafından yapılacaktır. Kalite Yönetim Birimi gerekli analizleri yapacak, durumu gösterge
izlenimine dahil edecek ve kök neden analizi yapacaktır.

6.6- HASTA ve HASTA YAKINLARININ BİLGİLENDİRİLMESİ
Yatışı yapılan hastalara ve hasta yakınlarına düşme riski ile ilgili eğitimler servis sorumlu hemşiresi

tarafından verilecektir. Verilen eğitimler kayıt altına alınacak ve hasta dosyasında muhafaza edilecektir.
Servis sorumlu hemşiresi düşme riski değerlendirmesi sonucuna göre eğitimleri yenileyebilecektir.

Ayaktan hastalarda düşme riski mevcut ise ilgili hekimin direktifi ile bilgilendirmeler hemşireler ve
klinik yardımcıları tarafından yapılacaktır.

7.YÜRÜRLÜK
Bu prosedür yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


