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HASTA DOSYASI ,DOSYA iEiNDE BULUNMASI GEREKEN FORMLAR

HASTA DOSYASI

. Dosya iizerinde Harran Universitesi amblemi olmahdtr'

. ornek dosyadaki gibi renkli ve resimli basrlmahdrr'Dosya hastane idaresinin belirttiEi

renklerde basrlmahdtr'

. Dosya uzerinde hastane idaresinin belirtti[i yerlerde istenilen yazrlar yazrlmahdtr'

o Hasta dosyasr hastane idaresinin berirledi[i drnek dosyaya g6re dtizenrenecektir'

o Formlart yerlegtirmek igin dosyanrn i9 krsmrnda telli olmahdlr'

o Klinik adrnrn oldu[u yer bog brrakrlmahdrr'Gerektilinde elle yazrlabilmelidir'

!Hastadosyaslhastaneidaresininbelirtti[isaytdave6zellikteolmahdlr.Hastaneidaresi
ihtiyaca gOre dosya ve igindeki formlarrn miktartnt arttrrabilmelidir'

. Uriin numuneye gdre de[erlendirilecektir'

DOSYA lgiNDEKi FORMLAR VE TORMLARIN YERIESTIRiLMES|

o Formlartn 6rnekleri mail olarak ve 6rnek dosya geklinde yiiklenici firmaya verilecektir'

o Belirtilen formlarrn bazrlarr iinlii arkalr olarak basrlacakttr'

. Hasta taburcu ve eEitim formu otokopili bastlacakttr'

oornekdosyalardakigibiformlarrndosyaigines|raslnag6reveeksiksizyerle5tirilmesi
yUklenici firma tarafrndan yaptlacaktlr' 

L-,:-.I^ ,,iiLr^^i.i rirrna vpni!.
. Dosyanln ve formlartn tratatr'etsit< ve yanltg basrlmast halinde v0klenici firma yenisini

basmakla Yiiktiml0dUr'
. Dosyanln igindeki formlar hastane idaresinin belirttiEi saytda olmaltdtr'

. Dosyanln iginde bulunmast gereken formlar a5alrda slraslna gdre belirtilmiStir:

1)Dahili Klinikler Dosyasr igerisinde Bulunmast Gereken tormlar

. H asta tabelasl

. Hastane girig formu

. Anemnez ve muaYene formu

. Hastanln kendi isteBi ile tedaviyi reddetme ve taburcu olma istefi formu

. Hasta taburcu onam formu

o HemSirelik hizmetleri hasta on de[erlendirme formu

o A[rr tanrlama formu

. itaki di.i5me riski de[erlendirme formu

o Hemgirelik bakrm Plant

. Hasta ve hasta yaktnlartnt bilgilendirme formu

. Yatan hasta ve hasta yaklnl elitim formu

r Hasta taburcu ve efitim formu (otokopili olacak )

. Hastanln ilag ve malzeme teslim formu

. Hastaya ait egYa teslim tutanalt

r Hasta dosyalarrnda bulunmasl gereken doktiman listesi

o Hasta dosyalarr igerifii kontrol formu

**u.*ffifi.***''


