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Hazırlayan İnceleyen Onaylayan 

Başhemşire Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 

 

1.AMAÇ: 

Bu prosedürün amacı; Özel Çevre Hastanesinde tetkik ve tedavi için yatan hastanın düşme riski açısından 

değerlendirilmesi ve periyodik olarak tekrar değerlendirilmesi, bu değerlendirmenin hastanın tedavisi de dâhil 

olmak üzere düşme ile ilgili potansiyel riskleri içermesi ve multidisipliner iletişimin sağlanması, düşmelerin 

azaltılması konusunda bir program oluşturularak bu programın sürekli olarak izlenmesi amaçlanmaktadır. 

2.KAPSAM: 

Bu prosedür düşme riski olan hastayı değerlendirerek, düşme riskine yönelik önlemler almak ve bakımına yönelik 

faaliyetlerin tümünü kapsar. 

3. SORUMLULUKLAR 

3.1. Onay ve yürürlük 

Bu Prosedür Başhekimin onayından sonra yürürlüğe girer. 

3.2. Prosedürün Kullanıcıları 

3.2.1.Özel Çevre Hastanesinde çalışan Hekim, hemşireler, hasta karşılama elemanları ve yardımcı personeller bu 

prosedürün kullanıcılarıdır. 

4.TANIMLAR: 

Kontrolsüz düşme: Hastanın vücudunun kontrolsüz ve istemsiz olarak ayakta, oturur veya yatar pozisyonda iken 

düşmesidir. 

Kontrollü düşme: Ayakta ,oturur ve yatar pozisyonda iken kişinin kendisindeki düşme ihtimalini göz önüne alarak 

kontrollü bir şekilde düşmesidir. 

İtaki: Düşme riski ölçeği 

Harizmi: 0-16 yaş çocuklar için düşme riski ölçeği 

5. PROSEDÜR 

5.1. İtaki Risk faktörleri (minör faktörler) 

 65 yaş ve üstü 

 Bilinci kapalı 

 Son 1 ay içinde düşme öyküsü var (en önemli risk faktörüdür) 

 Kronik hastalık öyküsü var 

 Hipertansiyon 

 Diyabet 

 Dolaşım Sistemi Hastalıkları 

 Sindirim Sistemi Hastalıkları 

 Artrit 

 Paralizi 

 Depresyon 

 Nörolojik Hastalıklar 
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 Ayakta/yürürken fiziksel desteğe (yürüteç, koltuk değneği, kişi desteği vb.) ihtiyacı var 

 Üriner/Fekal kontinans bozukluğu var 

 Görme durumu zayıf 

 4'den fazla ilaç kullanımı var 

 Hastaya bağlı 3’ün altında bakım ekipmanı var 

 IV İnfüzyon 

 Solunum Cihazı 

 Kalıcı Kateter 

 Göğüs Tüpü 

 Dren 

 Perfüzatör 

 Pacemaker vb 

 Yatak korkulukları bulunmuyor/çalışmıyor 

 Yürüme alanlarında fiziksel engel(ler) var 

(majör faktörler) 

 Bilinç açık, koopere değil 

 Ayakta/yürürken denge problemi var 

 Baş dönmesi var 

 Ortostatik hipotansiyonu var 

 Görme engeli var 

 Bedensel engeli var 

 Hastaya bağlı 3 ve üstü bakım ekipmanı var 

 Son 1 hafta içinde riskli ilaç kullanımı var 

 Psikotroplar 

 Narkotikler 

 Benzodiazepinler 

 Nöroleptikler 

 Antikoagülanlar 

 Narkotik Analjezikler 

 Diüretikler/Laksatifler 

 Antidiayebetikler 

 Santral Venöz Sistem İlaçları (Digoksin vb.) 

 Kan Basıncını Düzenleyici İlaçlar 

      Hazirmi Risk Faktörleri 

 Nörolojik hastalığı/ semptomu var. 

 Epilepsi 

 Mental Retardasyon 

 Konvülsiyon 

 Denge bozukluğu 
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 Kooperasyon bozukluğu vb 

 

 Oksijenlenme değişikliği var. 

 Solunum Hastalıkları 

 Dehidratasyon 

 Anemi 

 Anoreksi 

 Senkop 

 Baş Dönmesi 

 Asidoz 

 Ödem 

 Hipotansiyon vb 

 Düşme riski açısından özellikli hastalığı/ semptomu var. 

 Cam Kemik Hastalığı 

 Hemofili 

 Trombositopeni 

 İdiopatik Trombositopenik Purpura 

 Hasta uygun yatakta yatırılmıyor. 

 Görme engeli var. 

 Hastaya bağlı 3 ve üstünde bakım ekipmanı var. 

 IV İnfüzyon 

 Solunum Cihazı 

 Kalıcı Kateter 

 Dren 

 Perfüzatör 

 Pacemaker vb 

 Ayakta/yürürken fiziksel desteğe (yürüteç, koltuk değneği, kişi desteği vb.) ihtiyacı var. 

 Hasta post-op. İlk 48 saatlik dönemde. 

 Riskli ilaç kullanımı var. 

 Hipnotikler 

 Barbitüratlar 

 Nöroleptikler 

 Antidepresanlar 

 Laksatifler/Diüretikler 

 Narkotikler 

 Kemoterapötikler 

 Sedatifler 

 Antihipertansifler 

 Antidiyabetikler 
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5.2.Hastanemizde düşmeye yönelik alınan genel önlemler: Hastanemizde düşmeye yönelik aşağıdaki 

tedbirler alınmıştır;  

 Hastanede bulunan rampalar ve duvar kenarlarında asansör içlerinde tutunma barları yapılmıştır. Hastanedeki 

zemin malzemeleri seçilirken kayma özelliği az olanlar tercih edilir. 

 Hasta odaları ve tuvaletlerinde hastaların düşmesini engelleyecek tutunma kolları yapılmıştır. 

 Hastaların düşmesini engelleyecek şekilde odalarda gereksiz eşya bulundurulması ve hastane içerisinde 

yerlerde acık kablo bulundurulması engellenmiştir. Hastane içerisindeki ve dışarısındaki merdivenlerde düşme ve 

kaymayı engelleyecek kaydırmazlar yapılarak kayarak düşmenin önüne geçilmesi sağlanmıştır. 

 Hastanede temizlik esnasında ıslak zemin, bırakılmamasına yönelik olarak ilgili personele eğitimler verilerek 

bu konular temizlik talimatlarında kural haline dönüştürülmüştür. Temizlik esnasında ıslak zeminde hasta ve 

çalışanların dikkatini çekmek amacıyla ıslak zemin uyarı tabelası konularak dikkat çekilmesi sağlanır. 

 Hastane içerisindeki hasta ve çalışanların yürürken ayak takılabileceği çıkıntı ve yükseltiler rampa yoluyla 

giderilmesi sağlanmıştır. Ayrıca bu yukarıda alınan önlemler hasta ve yakınları tedavi sürecinde düşmeler 

konusunda bilgilendirilerek düşmelerin önlenmesini sağlanmaya çalışılır. 

Alınan bu önlem ve uygulamaların yeterliliği ve sürekliliği tesis denetleme prosedürü kapsamında tesis denetim 

ekibi tarafından değerlendirilerek kontrolü ve iyileştirilmesi sağlanır. 

5.3. Düşme risklerinin değerlendirmesi: 

5.3.1.Hastanın kliniğe yatışının yapıldığı andaki durumuna bağlı olarak risk durumu değerlendirilir. Değerlendirme 

sonucu Hemşirelik Hizmetleri Ön Değerlendirme Formu işaretlenir. 

5.3.2.Risk değerlendirilmesi İtaki düşme riski değerlendirme ölçeğine göre yapılır. 0-16 yaş çocuklarda 

Harizmi düşme riski ölçeği kullanılır. 

5.3.3. Beyin ölümü gerçekleşen hastalar, derin sedasyon alan hastalar, 0–3 ay bebekler dışındaki bütün 

başvuranlar düşme riskli olarak değerlendirilir. 

5.3.4. Risk skoru: Hastanın ilk risk skoru hastanın servise kabulünde yapılır.  Hemşirelik Hizmetleri Ön 

Değerlendirme Formu ‘na kaydedilir. 

5.3.5. Acil servis ünitesinde müşahade altına alınacak hastaların düşme risk değerlendirmesi  Acil Servis  Hasta 

Değerlendirme  Ve İzlem Formu ile yapılır.  

5.4.Yeniden değerlendirme 

İtaki ölçeğine göre 1.İlk değerlendirme, 2.Post-op  dönem değerlendirmesi, 3.Hasta düşmesi durumunda tekrar 

yapılan değerlendirme,  4.bölüm değişikliği yapıldığında yapılan değerlendirme, 5.Durum Değişikliğinde, 6. Düşük 

risk olan hastada, 7.Hergün yüksek riskli hastada yapılan değerlendirmeyi ifade eder. Yapılan değerlendirme  

Erişkin Hasta Değerlendirme ve Düşme Önleme Takip Formu’na kaydedilir. 

Çocuk hastalarda; Hazirmi düşme riski değerlendirme formu kullanılır. 

5.4.1.Düşme Riski olmayan hastaların, yatışı devam ediyorsa;  haftada bir kez yeniden değerlendirmesi yapılır. 

5.4.2.Yüksek riskli olan  (İtaki ölçeğinde; düşme risk skoru 5 ve üzerinde olan, Harizmi ölçeğinde risk skoru 15 ve 

üzeri olan) hastaların;  günde bir yeniden düşme riski değerlendirmesi yapılır.  

5.4.3.Yüksek riskli olan hastalar güvenlik önlemleri alınır ve daha sık aralıklarda takip edilir ve değerlendirilir.  

5.4.4.Tüm hastalar oryantasyonu /bilinç durumu değiştiğinde yeniden değerlendirilir. 

5.4.5. Hastanın yürüyüşü, dengesi ve mobilizasyon sırasında yorulma durumu /performansı izlenir. 
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5.4.6. Hastanın tedavilerinde değişiklik olduğunda olası yan etkileri (sedasyon, hipotansiyon, denge 

bozulmaları…) gözlenir. 

5.4.7. Hastaya her yeniden değerlendirme yapıldığında Erişkin Hasta Değerlendirme ve Düşme Önleme Takip 

Formu’na kaydedilir. Yoğun bakımlarda düşme riski hastanın risk skoruna göre yoğun bakım takip formu ile 

yapılır. 

5.4.8. Düşme riski olan hastalar nöbet teslimlerinde nöbeti teslim alan hemşireye düşme riski olan hastalarla ilgili 

bilgi verir. 

5.4.9. Düşme riski olan hastaların kapısına yeşil yonca figürü asılır. İki yataklı odalarda düşme riski olan hastanın 

yatak başına yeşil yonca figürü asılır. 

5.4.10. Hasta transferinde düşme riski olan hastalarda; transfer sırasında sedyeye yeşil yönce figürü asılır. 

5.5. Olası Düşme Öncesinde Alınması Gereken Önlemler 

5.5.1. Hasta yatağı alçak pozisyonda tutulur, güvenlik ekipmanları temin ve periyodik kontrol edilir, yatak frenleri 

kapalı tutulur. 

5.5.2. Hastanın yürüme yolundaki çevresel engelleri kaldırılır, çevresi düzenlenir dolap, kablo, sandalye vb. 

kaldırılır.  Hastaya ve/veya yakınına düşme riskleri konusunda bilgi verilir. Kullanacağı malzemeler ulaşabileceği 

yere koyulur. 

5.5.3. Hastaya yardımcı olunacağı zaman uygun destek ekipmanları ( baston, kaymayan terlik, yürüteç) kullanılır. 

5.5.4. Hastanın ayaktan tedavisi süresince hastaya yardımcı olunur. 

5.5.5. Transfer edilecek hastalarda, hastanın gideceği bölüme, hastanın düşme risk durumu bildirilir. 

5.5.6. Hasta transferi sırasında Hasta Taşıma ve Kaldırma Talimatına göre hareket edilir. Transferde yeşil yonca 

figürü kullanılır. 

5.5.7. Hastanın güvenliği için temin edilmesi gerekli olan maddelerin, malzemelerin, eşyaların vb. onarılması 

sağlanır 

5.5.8. Herhangi bir dökülme veya oluşabilecek diğer çevresel tehlikeler hemen elimine edilir.  

5.5.9. Post-op ve post-partum hastalarda statik hipotansiyona bağlı düşmelerin önlenmesi için ilk mobilizasyonda 

hastaya hastanın hemşiresi tarafından eşlik edilir. 

5.5.10.Pencerelerin açık ve kapalı durumuna dikkat edilir. 

5.5.11.Hastanın refakatçi ve özel bakım ihtiyacı belirlenir. 

5.5.12. Her türlü hasta düşme durumunda Düşen Hasta Olayı Bildirim Formu doldurulur, çalışan düşmelerinde 

tesis kaynaklı düşme bildirim formu doldurulur ve kalite birimine iletilir. 

5.5.13. Hasta ve yakınlarının bilgilendirmesi amacıyla sözlü eğitim verilir. 

5.6 Risk Yok / Düşük riskGrubundaki Hastalara Uygulanacak Bakım 

5.5.1. Olası düşme öncesinde alınması gereken önlemler alınır. 

5.5.2.Haftada bir kez hasta düşme riski açısından değerlendirilir ve  Erişkin Hasta Değerlendirme ve Düşme 

Önleme Takip Formu’na kaydedilir.5.7.Yüksek Düşme Riski Olan Hastalara Ek Olarak Uygulanacak Bakım 

5.7.1. Günde bir kez hasta gözlenir ve değerlendirilir ve Erişkin Hasta Değerlendirme ve Düşme Önleme Takip 

Formu’na kaydedilir. 

5.7.2.Olası düşme öncesinde alınması gereken önlemler alınır. 

5.8.Yüksek Düşme Riski Olan Hastalara Ek Olarak Uygulanacak Bakım 
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5.8.1.Güvenlik önlemleri alınır, hasta gözlenir ve değerlendirilir ve Erişkin Hasta Düşme Değerlendirme ve 

Önleme Takip Formu ile takip yapılır 

5.8.2.Hasta, hemşire bankosuna yakın bir odaya alınır. 

5.8.3. Nöbet değişimlerinde mutlaka yüksek riskli hasta ile ilgili nöbeti teslim alan hemşireye bilgi verilir. Nöbet 

teslim formuna kayıt edilir. 

5.8.4. Bütün servis çalışanları yüksek riskli hastalarında yeşil yönce figürü kullanıldığını bilir. Belli periyotlarda 

sağlık personellerine eğitim yapılır. 

5.8.5. Düşen hasta artık yüksek riskli olarak değerlendirilmelidir. 

5.9. Hastanın Düşmesi Durumunda Uygulanacaklar 

5.9.1. Hasta henüz yerde iken değerlendirmesi yapılır, hasta güvenliği sağlanır. 

5.9.2. Hasta ağrı ve yaralanma yönünden sorgulanır. 

 

5.9.3. Olası yaralanmalar tanımlanıp hasta güvenliği sağlanmadan, hasta yerinden oynatılmaz. 

5.9.4. Hastanın yerinden oynatılmasına engel olacak yaralanma tanımlanmadıysa, hastanın yatağına geçmesine 

yardımcı olunur. 

5.9.5. Vital bulgular kontrol edilir ve  Hemşire Takip Ve Tedavi Formu’na kaydedilir 

5.5.6. Çevre güvenliği değerlendirilir ve hastanın nasıl düştüğü hastaya sorulur. 

5.5.7. Hastanın doktoru konu ile ilgili bilgilendirilir. 

5.5.8. Hastanın acil ihtiyaçları tamamlandıktan sonra: Düşme ile ilgili Düşen Hasta Olayı Bildirim Formu 

düzenlenerek kalite yönetim birimine iletilir. 

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR 

İND.FR.02 Düşen Hasta Olayı Bildirim Formu 

KLN.FR.02 Hemşire Takip Ve Tedavi Formu  

YBH.TL03 .Kısıtlama Altındaki Hastanın Bakımı Talimatı 

YÖN.FR.07 Düzeltici Önleyici Faaliyet İstek Formu  

ACL.TL.02 Hasta Taşıma ve Kaldırma Talimatı 

KLN.FR.15 Erişkin Hasta Değerlendirme ve Düşme Önleme Takip Formu 

KLN.FR.01 Hemşirelik Hizmetleri Ön Değerlendirme Formu 

 


