
 

YATAN HASTANIN-HASTA YAKINININ 
BÖLÜME UYUM EĞİTİM KAYIT FORMU 

 
 

KODU: SHB25.01.FR01 YAYIN TARİHİ: 01.01.2021 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:  SAYFA: 1 / 1 
 

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN 

   

 REF: SHB25.01 Hasta/hasta yakını, hastanın bölüme kabulünde, bölüme ilişkin hususlar açısından bilgilendirilmelidir. 

Hastanın Adı ve Soyadı  :  
T.C    : 
Doğum Tarihi (gün ay yıl)  : 
Cinsiyeti    : 
Baba Adı    : 
Protokol/Tarih   :  
Servis    : 
 

 

 

BÖLÜME KABULÜNDE (Tarih: .../.../20...) YATIŞ SÜRESİNCE 

Hemşire Kendini tanıttı.  Hastalığı ve seyri hakkında eğitim verildi.  

Hastane kuralları ve klinik işleyiş anlatıldı, 
Hasta ve ailesinin hasta odasını/servisi (banyo, hemşire 
deksi vb.) tanıması sağlandı. 

 Ek hastalıkları (DM, hipertansiyon gibi) hakkında eğitim verildi.  

Hasta Sorumlulukları ve hasta Hakları anlatıldı. 
Ziyaret Saatleri ve Kuralları, Telefon Kullanımı anlatıldı. 

 
İlaç kullanma eğitimi verildi. Hasta ve hasta yakınlarına sedatif etkili 
ilaçlar verildiğinde yataktan kalkmaması konusunda gerekli 
açıklamaları yapıldı. 

 

Hekimin Günlük Vizitleri anlatıldı.  
Kan şekeri Ölçüm cihazı, Nebulize / inhale / İnsülin, diğer ilaç 
kullanımı hakkında eğitim verildi. 

 

Gereksinim duyulduğunda hemşire çağrı ziline basarak 
yardım istemesi için hastaya, ailesine ve diğer yakınlarına 
bilgi verme, 

 Nütrisyon uygulanması eğitimi verildi.  

Kahvaltı-Yemek, Ara Öğün saatleri anlatıldı.  Enfeksiyonların önlenmesi hakkında bilgi verildi.  

Hasta Yakınının Uyması gereken Kurallar anlatıldı.   
Beslenmesi mobilizasyon, boşaltım gibi öz bakım ihtiyaçlarının 
karşılanması hakkında bilgi verildi. 

 

Bölüm çalışanlarına erişim, Hastaya kendi kendine karşıla-
yamadığı ihtiyaçları (ayağa kalkma, tuvalet vb.) için 
çekinmeden hemşireye ulaşabileceğini belirtildi. 

 

Bakım uygulamaları sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar 
hakkında bilgi verildi. 

 

Hastanın refakatçisine hastanın yanından ayrılmadan önce, sağlık 
personele mutlaka haber vermesi, hastanın yalnız bırakılmaması 
konusunda bilgi vermek 

 

Hasta Yatağı, eşyaların Kullanımı, (Yatağın en alçak 
seviyede ve tekerleklerin kilitli konumda olmasının nedeni / 
gerekçesini açıklandı, Uygunsa yatak kenarlıklarının / 
korkuluklarının kaldırılmış olarak tutulması izah edildi) 
anlatıldı. Sabit pozisyonda tekerlekli sandalye-nin kilitlerini 
açıp, kapatılmasını hastanın yakınına öğretmesi 

 

Ameliyata hazırlık eğitimi verildi.  
Ameliyat sonrası yara bakımı ve dren taşınması konusunda eğitim 
verildi.  
Ameliyat sonrası beslenme konusunda bilgi verildi. 

 

Tuvalet-Banyo Kullanımı, Hastanın refakatçisine hastanın 
yanından ayrılmadan önce, sağlık personele mutlaka 
haber vermesi, hastanın yalnız bırakılmaması konusunda 
bilgi verildi. 

 Yattığı sürece yapacağı solunum egzersizleri anlatıldı.  

Tıbbı ve Evsel Atıklar hakkında bilgi verildi.  El hijyeni hakkında bilgi verildi.  

Emzirme Eğitimi anlatıldı.  Sigarayı bırakma tavsiye eğitimi verildi.  

Acil Durum Planı, Yapılacak faaliyetler, Acil çıkış, Tahliye 
yollarının gösterildi. 

 Organ Bağışı eğitimi verildi.  

Hastanın kişisel eşyalarını ulaşabileceği ve öne doğru 
eğilmesini önleyecek yakınlığa ve yüksekliğe koyması 
konusunda yakınları uyarıldı. 

 
Akılcı ilaç kullanımı eğitimi verildi. İlaçların yan etkileri (örnek 
yorgunluk, baş dönmesi, idrar yapma isteği) konusunda hasta ve 
hasta yakınlarına bilgi vermek 

 

Eğitimi veren Hemşire  Hasta veya Aile  
Hasta düşmeleri hakkında bilgi verildi.  

Ayağa kaldırılırken varsa protezini, işitme cihazını, gözlüğünü takması 
konusunda hastayı ve yakınlarını uyarıldı. 

 

Adı Soyadı:   
Hastayı ayağa kaldırdıktan ve tuttuktan sonra bırakmaması ve öne 
doğru eğilmemesi konusunda yakınlarını uyarıldı. 

 

Görevi:   
Hastaya yürümesi için varsa bastonunu, koltuk değneğini vermek 
Walker kullanıyorsa uygun kullanımı konusunda yardım etmek ve 
yalnız bırakmamak konusunda yakınlarını uyarıldı. 

 

Tarih:   Taburculuk sonrası bakım eğitimi verildi  

Saat:   
Hastanın tabanı kaymayan ve ayağı uygun bir şekilde saran terlikler 
giymesi konusunda açıklama yapıldı. 

 

İmza   

Hastanı aktivite kısıtlaması varsa, gerekçeleriyle hasta ve hasta 
yakınlarına bilgi verildi. 

 

Hastaya tespit uygulanıyorsa gerekçelerini ve önemini hasta ve 
yakınına açıklandı. 

 


