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SÜREÇ SORUMLUSU KALİTE TEMSİLCİSİ BAŞHEKİM 

  

 

İÜ 
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ 

HASTA KİMLİĞİ DOĞRULAMA TALİMATI 

1. Amaç 

Doğru hastaya, doğru işlemlerin yapılmasını sağlamak. 

 

2. Kapsam 

Bu talimat tüm hastaları kapsar 

 

3. Sorumlular 

Hekim,  hemşire, yardımcı sağlık personeli 

 

4. Uygulamalar  

4.1. Yataklı Birimlerde Uygulama: 

4.1.1. Yatışı yapılan her hastaya hasta yatış-çıkış elemanı tarafından (ad-soyad, Protokol numarası 

/ TC kimlik numarası, doğum tarihi ay/gün/yıl bulunan) barkod çıkartılır. 

4.1.2. Kliniğe yatışı yapılan her hastaya hemşiresi tarafından hasta borkodu yapıştırılmış beyaz 

kimlik bilekliği takılır. Hastanın allerjisi varsa sadece kırmızı renkli bileklik takılır. 

4.1.3. Hasta servise kabul edildiğinde, hasta ve yakınlarına kimlik bilekliğinin kullanılma amacı 

hakkında bilgi verilir. Bilgilendirme Hasta ve ailesine kimlik tanımlayıcının kullanımı, korunması, 

değiştirilmesi ve çıkarılması konularını içerir. Hastanın hemşiresi tarafından “Hasta ve 

Yakınlarının Eğitimi Formu”  ile kayıt altına alınır. 

4.1.4.  Hasta kimliklendirilirken hiçbir şekilde oda ya da yatak numarası kullanılmaz. 

4.1.5. Klinikte yatan hastaya ilaç uygulaması,  tetkik, invaziv gişimler, kan transfüzyonu ve her türlü 

girişimsel işlem öncesinde; 

4.1.6. Hastaya ait 3 demografik bilgi (hasta ad-soyadı, Protokol numarası /TC kimlik numarası, 

doğum tarihi ay/gün/yıl olarak) bir arada kullanılarak ve kimlik bilekliğine bakılarak hastanın kimliği 

doğrulanır.  

4.1.7. Doğrulama hastanın bilinci açıksa kendisine sorularak ve kimlik bilekliğine bakılarak, bilinci 

kapalı ise hasta yakınına sorularak ve kimlik bilekliğine bakılarak doğrulanır. 

4.1.8. Hasta kimlik bilekliği hasta klinikten taburcu olana kadar hastadan çıkartılmaz. 

4.1.9. Hastanın kimlik bilekliğini çıkartması durumunda, bilekliğin tekrar takılması ve takibinin 

yapılması hastanın primer hemşiresinin takibindedir. 
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4.1.10. Kimlik Tanımlayıcı Hasta Bileğinden Şu Durumlarda Çıkarılır 

 Hastanın bileğinde takılmayı engelleyecek sorun olduğunda;  

 Hasta el ve ayak bileğinin aşırı ödemli oduğunda,  

 Hasta el ve ayak bileğinde yara olduğunda,  

 Hasta bilekliği ve hasta bileğinde ebat uyumsuzluklarında hasta bilekliği takılmaz; bileklik 

yatak başına konmak üzere çıkarılır.  

 Hasta taburcu çıkışlarında, hasta klinikten ayrılmadan önce bileklik çıkarılır. 

4.1.11.  Kimlik Tanımlayıcının Değiştirileceği Durumlar 

 Bileklik zarar gördüğünde, (kopma vs) 

 Enfekte materyal sıçradığında,  

 Sitotoksik ajan bulaştığında  

 Etiketi okunamayacak kadar zarar gördüğünde, 

 Tedavi sürecinde alerji tespit edildiğinde beyaz kimlik tanımlayıcı bilekliği çıkarılarak; kırmızı 

kimlik tanımlayıcı hasta bilekliği takılır. 

 

4.2. Kemoterapi ünitesinde  Uygulama: 

4.2.1. Kemoterapi Ünitesinde hastaların kimlik doğrulamaları randevu kartı  üzerinde yer alan  

barkod bilgileri ile kemoterapi şeması bilgileri karşılaştırılarak yapılır.  

4.2.2. Hastaya ilaç uygulaması,  tetkik, invaziv gişimler, kan transfüzyonu ve her türlü girişimsel 

işlem öncesinde; 

4.2.2.1. Hastaya ait 3 demografik bilgi (hasta ad-soyadı, Protokol numarası /TC kimlik numarası, 

doğum tarihi ay/gün/yıl olarak) bir arada kullanılarak hastanın kimliği doğrulanır.  

 

4.3. RT Birimlerinde Uygulama: 

4.3.1. Tedavi cihazlarında tedavi uygulamasından önce; hasta dosyasında bulunan ve pozisyonu 

gösteren fotoğrafın doğru hastaya ait olduğu, ilgili teknisyen tarafından fotoğraf arkasındaki ad-

soyad, tarih ve protokol numarası ile dosya bilgileri karşılaştırarak doğrulanır. 

4.4. Laboratuvarlarda Uygulama: 

4.4.1. Biyokimya ve genetik laboratuvarında örnek alma işlemi öncesinde hastanın adı-

soyadı,baba adı,doğum tarihi hastane bilgi sisteminin (HBYS) ilgili kullanıcı ekranından kontrol 

edilir. Hastanın bilinci açıksa bu bilgiler hastaya sorularak doğrulanır,bilinci kapalı ise ve yanında 
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yakını varsa yakınına sorarak doğrulanır, bilinci kapalı ve yakını yoksa bu bilgilere ek olarak 

protocol numarası HBYS kayıtlarından kontrol edilir. İstenen tetkikler doktor isteğine göre basılan 

barkodlara bakılarak doğrulanır. 

4.5. Ameliyathanede Uygulama: 

4.5.1. Operasyon öncesi hasta kimlik doğrulama işlemi,“Güvenli Cerrahi Uygulama Talimatı“ 

uyarınca yapılır. 

4.5.2. Anestezi uygulanması gerektiğinde hastanın adı-soyadı,baba adı,doğum tarihi hasta  için 

anestezi polikliniğinde doldurulan  "Anestezi Öncesi Değerlendirme Formu“ ile hasta 

bilekliğindeki bilgiler karşılaştırılarak kontrol edilir, hastanın bilinci açıksa hastaya sorularak,değilse 

HBYS’nin ilgili kullanıcı ekranından hasta protokol numarası ile birlikte doğrulanır. Uygulanacak 

anestezi tipi preop anestezi vizit formuna bakılarak kontrol edilir. 

4.6. Tıbbi Sekreterlik İşlemlerinde Uygulama: 

4.6.1. Tıbbi sekreterler hastalar için düzenledikleri her tür belgeyi hastaya/yakınına teslim etmeden 

önce hastanın kimliğini sözlü olarak doğrular. Hasta kimliği doğrulanırken hastanın adı-soyadı ile 

birlikte TC kimlik numarası / protokol numarasının kontrol eder. 

 

5. İlgili Dokümanlar 

5.1. Hasta ve Yakınlarının Eğitimi Formu 

5.2. Güvenli Cerrahi Uygulama Talimatı 

5.3. Anestezi Öncesi Değerlendirme Formu 

 

 


