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HASTA DOSYASI ,DOSYA iCiNDE BULUNMASI GEREKEN FORMLAR

HASTA DOSYASI

. Dosya iizerinde Harran Universitesi amblemi olmalldrr.

. 6rnek dosyadaki gibi renkli ve resimli basrlma hdrr. Dosya hastane idaresinin belirttigi
renklerde basrlmahdrr.

' Dosya iizerinde hastane idaresinin belirttigi yerlerde istenilen yazrlar yazrlmaldrr.
o Hasta dosyasr hastane idaresinin belirledifii 6rnek dosyaya g6re d0zen lenecektir.
r Formlarr yerlegtirmek igin dosyanrn ig krsmrnda telli olmahdrr.
o Klinik adrnrn oldu[u yer bog brraktlmahdtr.Gerektifiinde elle yazrlabilmelidir.
r Hasta dosyast hastane idaresinin belirttili sayrda ve 6zellikte olmahdrr.Hastane idaresi

ihtiyaca 96re dosya ve igindeki formlarrn miktarrnr arttrrabilmelidir.
. UrUn numuneye gcire defierlendirilecektir.

DosyA iciNDEKi ronnnun vE FoRMLARtN YERLEST|RiLMEsi

o Formlartn drnekleri mail olarak ve 6rnek dosya 5eklinde yiiklenici firmaya verilecektir.
o Belirtilen formlarrn bazrlarr 6nlti arkah olarak basrlacaktrr.
r Hasta taburcu ve e[itim formu otokopili basrlacaktrr.
. Ornek dosyalardaki gibi formlarrn dosya igine srrasrna gdre ve eksiksiz yerlegtirilmesi

yU klenici firma tarafrndan yaprlacaktrr.
o Dosyanln ve formlartn hatalr,eksik ve yanhg basrlmasr halinde yiiklenici firma yenisini

basmakla yi.ikiimlUdiir.
o Dosyanrn igindeki formlar hastane idaresinin belirttifii sayrda olmahdrr.
o Dosyanrn iginde bulunmasr gereken formlar agafirda srraslna 96re belirtilmigtir:

2)Cerrahi Klinikler Dosyasr lgerisinde Bulunmasr Gereken Formlar

o Hasta tabelasr
! Hastane girig formu
. Anemnez ve muayene formu
. Hastanrn kendi isteBi ile tedaviyi reddetme ve taburcu olma isteli formu
. Hasta taburcu onam formu
. Hemgirelik hizmetleri hasta cin defierlendirme formu
. AErr tanrlama formu
o Ameliyat dncesi hasta hazrrlama formu
o Cerrahi bcilge tespit ve ameliyata hazrrhk formu
r Gi.ivenli cerrahi kontrol listesi
. itaki diisme riski delerlendirme formu
o Harizmi dUgme riski de[erlendirme formu
o Hemsirelik bakrm planr

. Hasta ve hasta yakrnlarrnr bilgilendirme formu
o Yatan hasta ve hasta yakrnr eEitim formu
. Hasta taburcu ve e[itim formu (otokopili olacak ]
. Hastanrn ilag ve malzeme teslim formu
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Hastaya ait eSYa teslim tutanafir

Hasta dosyalarrnda bulunmast gereken dokUman listesi

Hasta dosyalarr igeri[i kontrol formu
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