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Hazırlayan İnceleyen Onaylayan 

Başhemşire Kalite Yönetim Direktörü 

 

 

Başhekim 

 

1. AMAÇ 

Özel Çevre Hastanesin ‘de doğan ve tedavi amaçlı yatan bebek ve çocukların hukuki mevzuatlara sebebiyeti 

önleyici ve hastanede kaldıkları süre içinde uygulanacak tıbbi müdahalelerin güvenli ortamda yapılmasının 

sağlanmasıdır 

2. KAPSAM 

Bu talimat  Özel Çevre Hastanesin ‘de tedavi gören tüm bebek ve çocukların güvenliğinin sağlanmasına 

yönelik uygulamaları, Başhekim ve Başhemşire , güvenlik uygulamalarının gerçekleştirilmesinden bebek 

hemşireleri , kadın doğum hemşireleri    kapsar. 

3.TANIMLAR 

Özel bir tanım yoktur 

4. UYGULAMA 

4.1. Yenidoğanın anne yanında ve servislerdeki güvenliğinin sağlanması 

4.1.1.Yenidoğan ve çocuğun  bulunacağı ortamlar önceden kazaya neden olabilecek riskler yönünden 

kontrol edilir.(örnek durumlar;elektrikli priz ve kordonlar,enjektör ve iğneler,elastik bandaj  ve klipleri,aşı ve 

kapakları,katater kapakları,delici,kesici ve batıcı cisimler ve kimyasal solüsyonlar) 

4.1.2.Servislerde çalışan tüm personel  kimlik kartını takar. 

4.1.3.Yenidoğanlar ve serviste yatan hastaların tetkik işlemleri ve transferi hemşire eşliğinde yapılır 

4.1.4.Doğumdan hemen sonra anne ve bebeğe seri numaraları aynı olan, kimlik bilgilerini içeren ‘hasta 

tanıtım bilekliği’ takılır,bebek taburcu olana kadar anne ve bebekteki bilezikler çıkartılmaz.  

4.1.5.Yenidoğan sağlıklı bebekler  yalnızca bakımları yapılmak üzere bebek bakım odasına alınır. 

4.1.6.Bebeklerin tetkik işlemleri,transferi ve güvenliğinin sağlanması hemşirenin sorumluluğundadır 

4.1.7.Yapılan tüm işlemler zamanında ve eksiksiz  yenidoğan dosyalarına kaydedilir. 

4.1.8.Bebeğe hastanede kaldığı süre boyunca yapılan işlemler ile ilgili aile bilgilendirilir.Hekim.hasta ile ilgili 

bilgiler  epikrize kaydederek 1 nüsha dosyada kalacak şekilde aileye taburculukta teslim eder. 

4.1.9.Bebek bilgilerini içeren kayıtlar 24 saatlik hemşire gözlem formuna kaydedilir 

4.1.10.İlaç uygulamaları 8 doğru kuralına uygun olarak yapılır. 

4.1.11Yenidoğan ve Çocuklarda IV kataterlerin tespiti damaryolunun gözlenmesini engellemeden,enfeksiyon 

riskine karşı uygun bandaj ve terspit ürünleri kullanılır 

4.1.12.Yenidoğanların yanına giriş-çıkış işlemleri  kontrollü yapılır. 

4.1.13.Mobil cihazlar,sandalye ve koltuklarda ,ana kucağında emniyet kemeri kullanımı konusunda aile 

bilgilendirilir. 

4.1.14.Bebek yatak ve küvöz tekerleklerinin frenleri kontrol edilir ve frenler kapalı tutulur. 

4.1.15.Küvöz kapağı ve açık yatağın kenarlıkları açık bırakılmaz, işlem sonrası kapatılır. 
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4.1.16.Bebeğin giysisine nazar boncuğu.takı ,iğne vs. takılmaz ve aile bu konuda bilgilendirilir. 

4.1.17.Bebek bakım yatağında tek başına bırakılmaz. 

4.1.18.Bebeğin transportu anne odasına getirilip götürülmesi küvözde yada bebek kucakta yapılır. 

4.1.19.Sıcak-soğuk uygulamalarda yanık oluşmaması için ısı kontrolleri yapılır ve kaydedilir. 

4.1.20.Yenidoğanın anne odasında yalnız bırakılmaması konusunda aile bilgilendirilir. 

4.1.21.Bebek dostu hastane kavramı doğrultusunda bebekler anne yanında kalırlar,bebek hemşiresi 

tarafından 2-3 saatte bir  çağrıldığında ziyaret edilirler. 

4.2.Bebeğe Zarar Verme/Saldırı/Kaçırma 

4.2.1.Tüm çalışanların yaka tanıtım kartları bulunmaktadır,yaka tanıtım kartı takmayan herhangi  bir kişi 

tarafından bebeklerin anne yanından alınmaması için anneler bebek hemşiresi tarafından  sözlü bildirimde 

bulunurlar ve bebeğin anne odasından sadece yetkili kişi tarafından alındığı garanti edilir.  

4.2.2. Anne ve babası ayrı ya da ailevi sorunları olduğuna dair bilgi verilmiş bebeklerin farkındalığının ortaya 

konulması ve takibi için anne ,hemşire bankosuna yakın bir odada yatırılır.  

4.2.2.Her nöbet  değişiminde hemşire veya çocuk gelişimci kendini aile üyelerini tanıtır. 

4.2.1.3.Nöbet teslimlerinde çocuk ve bebek ile ilgili yazılı ve sözlü teslimler eksiksiz yapılır. 

4.2.1.4.Çocuk ve bebek ile ilgili bilgiler aile dışında gizli tutulur. 

4.2.1.5.Sağlık çalışanları şüpheli durum ve kişiler ile karşılaştıklarında Başhemşireliğe ve Başhekime iletir ve 

gerekli önlemlerin alınmasını sağlar. 

4.2.1.6.Servislerin tüm giriş- çıkışları kameralar aracılığı ile izlenir. 

4.2.1.7. Bebek ve çocuk güvenliği ile ilgili bir sorun yaşanması durumunda durumu tespit eden hastane 

çalışanı tarafından pembe kod uygulaması gerçekleştirilir.  

5.İLGİLİ DOKÜMANLAR 

İlgili Doküman yok. 


