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1. AMAÇ: Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimizde sağlık hizmetinin sunumu sırasında 

hastaların güvenliğini sağlamak amacıyla kimlik doğrulamanın standartları belirlemek bunun için de ilaç yönetimi, 

kan ürünleri ve kan ürünlerinin alınmasında, diğer spesifik uygulamalarda, klinik testlerde veya herhangi bir tedavi 

sürecini sağlamada niyet edilen bakım tedavi ve hizmeti sunumunda hastanın doğru kişi olmasını sağlamaktır.  

 

2. KAPSAM: Bu talimat Tüm Birimleri kapsar. 

 

3. KISALTMALAR: 

 

4. TANIMLAR: 

 

5. SORUMLULAR: Tüm Sağlık Çalışanları. 

     

6. FAALİYET AKIŞI: 

6.1. Yatışı yapılan her hastaya kimlik tanımlayıcı olarak üzerinde hasta bilgilerinin olduğu beyaz renkli hasta bilekliği 

takılır ve taburcu olana kadar hastada kalması sağlanır. 

6.2. Alerjik hastalarda kırmızı renkli kimlik tanımlayıcı hasta bilekliği takılır.  

6.3. Kimlik tanımlayıcıda barkod sistemi mevcuttur. Barkodda dosya numarası, adı soyadı, kimlik numarası, yaş, 

barkodu çıkaran kişi ve bölüm yer almaktadır. 

6.4. Klinikte yatan hasta doğum yaptığında annedeki beyaz kimlik tanımlayıcı bebeğin cinsiyetine göre değiştirilir.  

Kız bebeği olan anneye, pembe renk kimlik tanımlayıcı hasta bilekliği, erkek bebeği olan anneye mavi renk kimlik 

tanımlayıcı hasta bilekliği takılır. Bebeğin kimlik tanımlayıcısında; annenin soyadı, anne veya bebeğin protokol 

numarası ve Annenin T.C. kimlik numarası yer alır ve aynı seri numaralı anne - bebek kimlik tanımlayıcısı kullanılır. 

6.5. Kimlik tanımlayıcı hasta bilekliği, hastaya herhangi geçerli bir neden ile el bileğine takılamıyorsa, bileklik 

çıkarılır. Eğer ayak bileği uygunsa ayak bileğine takılır. Ayak bileğine de takılamıyorsa hasta yanında bulundurmak 

üzere kimlik tanımlayıcı hasta başında bulundurulur.  

4.6. Yatan hastalardan Ex olanların kimlik tanımlayıcı bilekliği çıkarılmadan morga gönderilir. 

6.7. Psikiyatri kliniğine yatışı yapılan hastalar için de aynı kimlik tanımlayıcı uygulamaları geçerlidir 

6.8. Aynı serviste, aynı adı soyadı taşıyan hastalara lacivert bileklik takılır. 

 

6.9. Hasta Kimliğinin Doğrulanması; 

6.9.1. Tanı ve tedavi için yapılacak tüm işlemlerde hasta kimliği doğrulanmalıdır. 

6.9.2. Hasta ile ilgili her türlü bilginin, bir sağlık çalışanından diğer sağlık çalışanına aktarılmasında, 

6.9.3. Herhangi bir çekim, test veya işlem öncesinde, 

6.9.4. Hastadan tetkik almadan önce, 

6.9.5. Cerrahi operasyonlarda operasyondan önce 

6.9.6. İlaç ve kan / kan ürünü uygulaması öncesinde, 

6.9.7. Yatan hasta takip işlemleri öncesinde, 

6.9.8. Hasta transferi esnasında yapılır. 

6.9.9. Hasta kimlik doğrulama işleminde, hasta kimlik tanımlayıcısı kullanılır. Oda ve yatak numarası kullanılmaz. 

6.9.10. Yatan hastaların kimlik doğrulama işleminde; 

 Klinik ve yoğun bakımda yatan hastalarda, hasta bilekliğindeki barkotlu kimlik tanımlayıcıdaki bilgiler ile 

kimlik doğrulama yapılır. 

 Hastanın el ya da ayak bileğinde, bileklik takılmasını engelleyecek sorun olduğunda (ödem vb) kimlik 

doğrulama hasta yatak başında bulunan hasta kimlik tanımlayıcısındaki bilgiler kullanılarak yapılır. 

 Kimlik doğrulaması gerektiren hallerde hasta kimlik doğrulanmasında, hasta adı ve soyadı, Doğum Tarihi, 

protokol numarası, T.C. kimlik numarası kullanılır. 

 Hemodiyaliz ve Ayaktan tedavi ünitelerinde doğrulama resimli nüfus cüzdanı kontrolü ile yapılmaktadır. 

 

HAZIRLAYAN: 

BAŞHEMŞİRE 

KONTROL EDEN: 

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ 

 

ONAYLAYAN:  

BAŞHEKİM 

 



 

 
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

DOKÜMAN KODU: HB.TL.03 

YAYIN TARİHİ: EKİM 2009 

HASTA KİMLİKLENDİRME TALİMATI 

REVİZYON NO: 04 

REVİZYON TARİHİ: ŞUBAT 2022 

SAYFA NO: 2 / 2 

 

6.8.11. Bilinci açık hastalarda kimlik doğrulama hastanın kendi katılımı ile yapılır. 

6.9.12. Bilinci kapalı, özürlü, çocuk hastalarda varsa hasta yakınından bilgi alınarak kimlik doğrulama yapılır. 

6.8.13. Bilinci kapalı yanında yakını olmayan klinikte yatan hastanın kimlik doğrulaması görev değişikliğinde; görevi 

devreden sağlık çalışanı, hastayı teslim ederken kimlik doğrulama yapılarak hasta teslim edilir / teslim alınır. 

6.9.14. Yoğun bakımda yatan ve bilinci kapalı hastalarda görev değişikliğinde görevi devreden sağlık çalışanı, görevi 

alacak sağlık çalışanına hastayı teslim ederken hastanın kimliği ve genel durum bilgilerini aktarır. 

6.8.15. Anestezi etkisindeki hastalar, diğer bir sağlık çalışanına hastayı teslim ederken kimlik doğrulama yapılarak 

olarak 

hasta teslim edilir / teslim alınır. 

6.8.16. Acil Servislerde de hastalara yönelik yürütülen tüm tıbbi işlemler sırasında kimlik doğrulama yapılması 

esastır. Yatışı yapılmayıp gözlem odasında takip edilen hastalar için kimlik tanımlayıcı kullanma şartı 

aranmamaktadır. 

6.8.17. Günübirlik yatışı yapılan hastalara kimlik tanımlayıcı bileklik takılmaz. 

 

6.9.  Hasta ve Ailesinin Kimlik Tanımlayıcılar Konusunda Bilgilendirilmesi; 
6.9.1. Hasta ve ailesine kimlik tanımlayıcının kullanımı, korunması, değiştirilmesi ve çıkarılması konusunda bilgi 

verilir. “Yetişkin Hastalar İçin Hemşirelik Hizmetleri Hasta Ön Değerlendirme Formu”, Çocuk ve Bebek Hastalar 

İçin Hemşirelik Hizmetleri Hasta Ön Değerlendirme Formuna” kaydedilir. 

 

6.10. Kimlik Tanımlayıcının Değiştirileceği Durumlar; 
6.10.1. Bileklik zarar gördüğünde (kopma vs) 

6.10.2. Enfekte materyal sıçradığında,  

6.10.3. Etiketi okunamayacak kadar zarar gördüğünde, 

6.10.4. Yatışı yapılan her hastada beyaz, alerjik hastalarda ise sadece kırmızı renkli bileklik kullanılır.  

6.10.5. Doğum yapan annedeki beyaz kimlik tanımlayıcı bebeğin cinsiyetine göre belirlenen kimlik tanımlayıcı ile 

değiştirilir. 

 

6.11. Kimlik Tanımlayıcı Hasta Bileğinden Çıkartılacağı Durumlar; 
6.11.1. Hastanın el ya da ayak bileğinde takılmayı engelleyecek sorun olduğunda (hasta el ve ayak bileğinin aşırı 

ödemli, yara, ebat uyumsuzluklarında vb.) bileklik takılmaz, göğsüne bantla yapıştırılır. 

6.11.2. Hasta taburcu çıkışlarında hasta klinikten ayrılmadan önce bileklik çıkarılır.  

 

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR: 

    7.1. Yetişkin Hastalar İçin Hemşirelik Hizmetleri Hasta Ön Değerlendirme Formu 

    7.2. Çocuk ve Bebek Hastalar İçin Hemşirelik Hizmetleri Hasta Ön Değerlendirme Formu 

    7.2. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği 

    7.3. Sağlıkta Kalite Standartları 

    7.4. Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAZIRLAYAN: 

BAŞHEMŞİRE 

KONTROL EDEN: 

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ 
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