KONSÜLTASYON SÜRECİ PLANI

EYÜPSULTAN
DEVLET HASTANESİ

ACİL SERVİS İçi
KONSÜLTASYON
1.

2.

3.

4.
5.

Bilgilendirme
Acil hekimi sorumlu Acil Tıp
Uzmanı’na sözel veya telefonla bilgi
verir. İletişim kurulamazsa anons
edilir.
Konsültasyon İstemi Yapılması
Acil Hasta Formundan ve HBS (Sarus)
ekranında Konsültasyon /Konsültasyon
Gönder sekmesinden Acil Sarı
Alan/Acil Kırmızı Alan Birimi ve
sonrasında nöbetçi Acil Tıp Uzmanı
seçilir.
Kısaca konsültasyon istem notu yazılır
SMS gönderimi
HBS (Sarus) programı konsültasyon
istenen hekime eş zamanlı SMS
gönderir.
Konsültasyon yeri
İlgili Acil Tıp Uzmanı hastayı acil
serviste yerinde görür.
Konsültasyon
İlgili Acil Tıp Uzmanı
konsültasyonunu yapıp notunu Acil
Hasta Formuna ve HBS (Sarus)
ekranına yazar ve konsültasyon
talebini HBS den sonlandırır.
Gerektiğinde hasta işlemini de
sonlandırır.

MHRS RANDEVUSU İLE
POLİKLİNİKLERE
YÖNLENDİRME
1.

2.
3.

İlk muayenesi yapılan ve sonrasında
acil muayene ve müdahalesi
gerekmeyen hastalar ilgili poliklinik
muayenesi için MHRS randevu
sisteminden randevu alması hakkında
bilgilendirilir.
Acil Hasta Formuna ve HBS ekranına
poliklinik önerisi notu düşülür.
HBS den konsültasyon istenmez,
hekim konsültasyon için aranmaz,
hastaya Acil Hasta Formu verilmez.
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ACİL SERVİS’ten
KONSÜLTASYON

KONSÜLTASYON

Kritik Olmayan Vakalarda Konsültasyon
1.

2.

3.
4.

5.

KLİNİKLER’den

Bilgilendirme
Acil Tıp Uzmanı (yoksa Acil Hekimi) ilgili konsültan uzman
hekime
telefonla bilgi
verir, konsültasyon yeri
(poliklinik, acil servis) tespit
edilir.
İletişim
kurulamazsa anons edilir.
Konsültasyon İstemi Yapılması
Acil Hasta Formundan ve HBS (Sarus) ekranında
Konsültasyon /
Konsültasyon
Gönder sekmesinden;
Mesai saatleri içinde; konsültasyon istenen ilgili branş
birimi ve ilgili branş aylık
çalışma planında tanımlı konsültasyon/acil den sorumlu olan hekim seçilir
Mesai saatleri dışında; Acil Sarı Alan/Acil Kırmızı Alan birimi ve acil
servis aylık
çalışma planında tanımlanan nöbetçi uzman hekim (idari,
cerrahi, dahili,
anestezi…) seçilir.
Kısaca konsültasyon istem notu yazılır.
SMS gönderimi
HBS (Sarus) programı konsültasyon istenen hekime eş zamanlı SMS gönderir.
Konsültasyon yeri
Konsültasyon yeri poliklinik olarak tespit edilmiş ise hasta ilgili polikliniğe (gerekirse
Hasta Yardım Görevlisi refakatinde) gönderilir. Konsültasyon yeri acil servis olarak tespit
edilmiş ise konsultan uzman hekim acile gider
Konsültasyon
İlgili konsültan uzman hekim konsültasyonunu yapıp notunu Acil Hasta Formuna ve HBS
(Sarus) ekranına yazar ve konsültasyon talebini HBS den sonlandırır. Gerekli
durumlarda ilgili hekime sözlü/telefonla bilgi verir.

1.

2.

3.

4.

Kritik Vakalarda Konsültasyon
1.

Bilgilendirme
Acil Tıp Uzmanı (yoksa Acil Hekimi) ilgili konsültan uzman hekime telefonla bilgi verir, acile
davet eder. İletişim kurulamazsa anons edilir.
2. Konsültasyon İstemi Yapılması
Acil Hasta Formundan ve HBS (Sarus) ekranında
Konsültasyon /Konsültasyon
Gönder sekmesinden;
Mesai saatleri içinde; konsültasyon istenen ilgili branş birimi ve
ilgili branş aylık
çalışma planında
tanımlanan Konsultasyon/acil den
sorumlu olan
hekim seçilir
Mesai saatleri dışında; Acil Sarı Alan/Acil Kırmızı Alan birimi ve acil servis aylık
çalışma planında tanımlanan nöbetçi uzman hekim (idari, cerrahi, dahili, anestezi…)
seçilir.
Kısaca konsültasyon istem notu yazılır
3. SMS gönderimi
HBS (Sarus) programı konsültasyon istenen hekime eş zamanlı SMS gönderir.
4. Konsültasyon yeri
İlgili konsültan uzman hekim hastayı acil serviste yerinde görür.
5. Konsültasyon
İlgili konsültan uzman hekim konsültasyonunu yapıp notunu Acil Hasta Formuna ve HBS
(Sarus) ekranına yazar ve konsültasyon talebini HBS den sonlandırır. Gerekli
durumlarda ilgili hekime sözlü/telefonla bilgi verir.
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5.

Bilgilendirme
İlgili konsültan uzman hekime
telefonla bilgi verilir.
Konsültasyon yeri (poliklinik,
klinik…) tespit edilir.
Konsültasyon İstemi
Yapılması
Konsültasyon Formumdan ve
HBS (Sarus) ekranında
Konsültasyon / Konsültasyon
Gönder sekmesinden
konsültasyon istenen ilgili
branş birimi ve ilgili branş
aylık çalışma planında
tanımlanan Konsultasyon dan
sorumlu olan hekimseçilir
Kısaca konsültasyon istem
notu yazılır.
SMS gönderimi
HBS (Sarus) programı
konsültasyon istenen hekime
eş zamanlı SMS gönderir.
Konsültasyon yeri
Konsültasyon için transfer
gerekiyorsa Hasta Yardım
Görevlisi refakatinde transfer
edilir.
İlgili konsültan uzman hekim
hastayı belirlenen (poliklinik,
klinik…) yerde görür.
Konsültasyon
İlgili konsültan uzman hekim
konsültasyonunu yapıp
notunu Konsültasyon Formuna
ve HBS (Sarus) ekranına
yazar ve konsültasyon talebini
HBS den sonlandırır. Gerekli
durumlarda ilgili hekime
sözlü/telefonla bilgi verir.
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POLİKLİNİK’ten
KONSÜLTASYON
1.

2.

3.

4.

5.

Bilgilendirme
İlgili konsültan uzman
hekime bilgilendirme
gerekiyorsa yapılır.
Konsültasyon İstemi
Yapılması
-Konsültasyon Formumdan
ve HBS (Sarus) ekranında
Konsültasyon /
Konsültasyon Gönder
sekmesinden konsültasyon
istenen ilgili branş birimi ve
ilgili branş aylık çalışma
planında tanımlanan
Konsultasyon dan sorumlu
olan
hekimseçilir.
Kısaca konsültasyon istem
notu yazılır.
SMS gönderimi
SMS bilgilendirmesi
gerekiyorsa yapılır.
Konsültasyon yeri
Konsültasyon yeri, özellikler
belirtilmemişse ilgili
poliklinik odasıdır.
Konsültasyon
Konsültasyon MHRS
randevusu alarak veya
uygunluk durumunda
randevusuz gerçekleştirilir.
İlgili konsültan uzman
hekim konsültasyonunu
yapıp notunu Konsültasyon
Formu'na ve/veya HBS
ekranına yazar ve
konsültasyon talebini HBS
den sonlandırır.
Gerekli durumlarda ilgili
hekime sözlü/telefonla bilgi
verir.
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