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 Hasta kabulü; bireyin hastaneye gelmesi ve tedavinin başlamasına 

kadar geçen süreçtir.

 İlgili   Poliklinikten  ya da acil servisten yatışına karar verilen hasta 

servise geldiğinde, sekreterlikten yatış işlemi yaptırıldıktan sonra servis 

hemşiresi tarafından hasta kimlik bilgilerini içeren kol bandı hasta 

bileğine takılır. Hemşire tanılama formu doldurulur. Vital bulguları alınır.

 Servise yatışı yapılan hasta için yatak hazırlanır.

 Yatağın Temiz, çarşafların değişmiş olması gerekmektedir.

 Hastaya kendisinden sorumlu tüm ekip üyeleri, kendini tanıtarak 

hastaya ve aileye hastadan sorumlu olduğunu belirtir.

Hastanın servise kabulü



Hastanın servise kabulü

 Hasta odasına yerleştiğinde odanın tanıtımı yapılır. 

(Yatağın kullanımı,  hemşire çağrı sistemi, TV, telefon, 

banyo, dolaplar, etajerler gibi ekipmanın nasıl 

kullanılacağı)

 Ayrıca hastanenin genel kuralları ziyaret saatleri, klinik 

vizit saatleri bildirilir. Hasta yakınının iletişim bilgileri alınır.



Hastaneye Yatan Çocuk

 Çocuklarda hastaneye yatma, stres ve kaygı 

oluşumuna yol açan bir durumdur.

 Çocuğun hastaneye yatması gerektiğinde, tüm ailenin 

yaşam tarzında önemli değişiklikler meydana gelir.



Çocuğun hastanede yatmaya 

uyumunu etkileyen faktörler;

*  Çocuğun yaş ve bilişsel gelişim süreci,

*  Çocuğun hastalığının akut veya kronik olması,

*  Hastalığın çocuk ve ailesi için taşıdığı anlam,

*  Ağrı, izolasyon, hareket kısıtlılığı ve  engellemeler,  

* Anne-baba-çocuk ilişkisi,

* Hastalandığı yerin koşulları,

* Ebeveynlerin anksiyete düzeyi,

* Tedavi şekli,

* Çocuğun daha önce yaşadığı hastane ve stres deneyimleri,

*  Hastaneye yatmaya hazırlanma durumudur.



Çocuklarda hastalık 

kavramının gelişimi

 0-2 yaş: Anlayamama, akıl erdirememe,

 2-6 yaş: Olağanüstü güçlere bağlama, kötü, bulaşıcı 

olduğuna inanma,

 6-10 yaş: içselleştirme,

 10-18 yaş: Fizyolojik ve psikolojik yönünü anlamaya 

çalışma,

şeklindedir.



Bebeklik-Süt Çocukluğu 

Dönemi (0-1 Yaş Çocuk)



Bebeklik-Süt Çocukluğu 

Dönemi (0-1 Yaş Çocuk)

 Bebeğin, ayrılık anksiyetesi yaşamaması için anne veya 

aile üyelerinden birinin yanında kalması sağlanmalıdır.

 Evdeki normal rutinlerine (uyku saati, beslenme 

zamanı, vb.) uyulmaya çalışılmalıdır.

 Hemşire, bebeğe yumuşak ses tonu ile konuşarak ve 

göz temasında bulunarak bakım vermelidir (Bebekle 

yumuşak ses tonuyla konuşmak, kucakta tutmak, 

sallamak, ninni söylemek onu rahatlatır.).



Oyun Çocukluğu Dönemi 

(1-3 Yaş Çocuk)



Oyun Çocukluğu Dönemi 

(1-3 Yaş Çocuk)

 Çocuğun bireysel bakımı olabildiğince alıştığı rutinlere 

göre yapılmalıdır.

 Yapılacak işlemler açıklanmalıdır (Açıklamalar basit ve 

anlaşılır olmalı, yanlış anlamalarını düzeltmek için soru 

sorması desteklenmelidir.)

 İşlem sırasında dikkati başka yöne çekilmelidir.

 Çocukla konuşularak endişelerini ve korkularını ifade 

etmesi sağlanmalıdır.



Okul Öncesi Dönem 

(3-6 Yaş)



Okul Öncesi Dönem 

(3-6 Yaş)

 Çocuğa hastaneye yatıştan üç veya dört gün önce 

hastane hakkında bilgi vermek uygundur.

 Ayrılık anksiyetesi yaşamaması için anne veya aile 

üyelerinden birinin yanında kalması sağlanmalıdır.

 Çocuğun bireysel bakımı olabildiğince alıştığı rutinlere 

göre yapılmalıdır.

 Çocukla konuşarak ağrılı işlemlerin çocuğu 

cezalandırmak amacıyla yapılmadığı yapılan işlemin 

yardım edici ve iyileştirici amacı vurgulanmalıdır.



Okul Çocukluğu Dönemi 

(6-12 Yaş)



Okul Çocukluğu Dönemi 

(6-12 Yaş)

 Okul çağı çocukları hastaneye yatmadan bir-iki hafta 

önce haberdar edilmelidir

 Yapılan girişimler ve çocuğun soruları anlayacağı 

şekilde dürüstçe cevaplanmalıdır.

 Çocuğun aynı yaştaki diğer çocuklarla ilişkileri 

desteklenmeli ve grup oyunlarına katılmaları 

sağlanmalıdır.



Kliniğimizden Bazı Fotoğraflar;









Adölesan Dönemi 

(12-18 Yaş)



Adölesan Dönemi (12-18 Yaş)

 Bu dönemin büyüme-gelişme özelliklerine göre yaklaşımda 
bulunmaya özen gösterilmelidir.

 Soru sormasına izin verilmeli ve soruları anlayabileceği bir dille 
dürüstçe cevaplanmalıdır.

 Mahremiyet duygularına önem verilmelidir.

 Aile, arkadaş ve sosyal çevre ile iletişimine olanak 
sağlanmalıdır.

 Geleceğe ilişkin korku ve kaygılarından kurtulmak için, aynı 
hastalıkla başarılı şekilde baş etmiş olan diğer akranları ile 
deneyimini paylaşması sağlanmalıdır.

 Ergenlerin kendi dış görünüşleri için aşırı kaygılı olmaları 
anlayışla karşılanmalıdır.

 Beden imajında meydana gelen/gelebilecek değişikliklerle 
baş etmesine yardımcı olunmalıdır.



HASTA VE AİLE EĞİTİMİ:



Hasta ve Aile Eğitimi Nedir?

 Hasta ve ailesine sağlık ve hastalık yönetimi ile 

ilgili konularda onların katılımı ile hasta bakımı ile 

ilgili bilgi ve beceri kazandırma süreci olarak 

tanımlanabilir

 Amaç; bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanlarda  

sözel ,yazılı ve görsel iletişimi kullanarak  

davranışlarda pozitif değişiklik yaratmaktır.



Hekim  tarafından;

 -Hastanın Tanısı

 -Hastalığın nedenleri

 -Hastalığın seyri

 -Önerilen tedavi veya uygulamanın yapısı ve amacı

 -Tedavi için öngörülen girişimin süresi

 -Önerilen tedavi veya uygulamanın riskleri, komplikasyonları ve 
sonuçları

 -Önerilen tedavi veya uygulamaya alternatif tedavi seçenekleri

 -Önerilen tedavi veya uygulama reddedilirse hastalığın yaratabileceği 
sonuçlar

 -Önerilen tedavi veya uygulama kabul edilirse avantajları ve beklenen 
sonuçları

 -Tedaviyi yada uygulamayı kimin gerçekleştireceği

konularında aileye bilgi verilir.



Hasta ve aile eğitimi

 Hasta  yakını  tedavi ve bakımıyla ilgili her türlü soruyu  

servis hemşiresine veya doktoruna sorabilir ve bu 

sürece kendisi katkıda bulunmak isteyebilir. Hasta 

yakınına tedavisi ile ilgili “Onam Formu” doldurulur



Hasta  ve aile eğitimi 

Eğitim almak için psikolojik ve fiziksel olarak kendini hazır 

hisseden hasta ve ailesine;

 Eğitim planı hazırlanır.

 Uygun yer, zaman ve gerekli süre belirlenir.

 Eğitim verilir. 



Taburculuk ve eğitim

 Taburculuk eğitimi çocuğun yatışından itibaren başlar.

 Hasta ve yakınları taburculuk tarihi hakkında servise 

yatış sırasında bilgilendirilir.

 İyileşmenin tamamlanması veya hastanede bakımı 

gerektirmeyecek hale gelmesi durumunda hasta 

sorumlu hekim tarafından taburcu edilir.



Taburculuk ve eğitim

 Hasta ve ailesi; 

 İlaçlar

 Araç gereç kullanımı

 Rehabilitasyon 

 Beslenme ve ilaç besin etkileşimi 

 Kişisel bakım ve temizlik

 Ağrı yönetimi

 Taburculuk sonrası bakım hakkında bilgilendirilir.



 Taburculuk sonrası hangi durumlarda tekrar hastaneye 

başvurması gerektiği anlatılır. 

Kaynaklar:

M.E.B Çocuk Sağlığına Giriş Hemşirelik Kitabı 2013

GATA Tıp Fakültesi Sendrom Dergisi Mayıs 2005
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