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TEDAVİ KAPASİTE VE YETENEĞİNİN İLK DEĞERLENDİRİLMESİ STANDART 
OPERASYON PROSEDÜRÜ 

Eylemlerin 
gerçekleştirilmesi 
ve raporlama için 
zaman çizelgesi 

Temel Faaliyet: Hastanenin tıbbi bakım hizmetini sağlamaya yönelik mevcut kapasite 
ve yeteneğini değerlendirmek. 
Hedefler 
Hastaneye kabul edilecek hasta/yaralılara hizmet sunmak için hastanenin (nicel) 
kapasitesini değerlendirmek, 
• Ayakta tedavi edilecek hasta/yaralılara hizmet sunmak için hastanenin (nicel) 
kapasite- sini değerlendirmek, 
• Kritik hizmetlerin iş sürekliliğini sağlamak amacıyla nicel kapasitesini değerlendirmek, 
• Tıbbi bakım hizmeti ve/veya özellikli tıbbi bakım hizmetlerini (kimyasal olay, epidemi 
vb.) 
yeterli düzeyde sunmak için hastanenin (nitel) kapasitesini değerlendirmek, 
• İlk 6 saat içerisinde hastaneye gelen hastaları önceliklendirmek ve tedavi etmek 
amacıyla Acil Servisin ve/veya afet triyaj alanının imkan ve kapasitesini 
değerlendirmek, 
• İlk 24 saat sonunda söz konusu kapasite ve yetenekte meydana gelebilecek 
değişimleri değerlendirmek. 

 

Sırası ile Gerçekleştirilecek Eylemler 
• Hâlihazırda kullanılmakta olan, boşaltılabilecek ve eklenebilecek yatakların, sayısını 
değerlendirin (koridorlardaki sedyeler dahil), 
• Yatakların kullanımını işlevsel hale getirmek için sonraki 24 saat içinde olabilecek 
değişiklikleri göz önünde bulundurarak personel, malzeme ve temel ekipman sağlama 
kapasitesini değerlendirin. Diğer sağlık tesisleri, özel sektör veya akredite 
gönüllülerden (sağlık veya genel gönüllü) gelen ek personel ile hastaneyi destekleyin, 
• Sonraki 48 saat içerisinde meydana gelebilecek olası değişiklikleri dikkate alarak, 
travma ve cerrahi bakıma yönelik maksimum kapasiteyi değerlendirin, 
• Kan bankası, eczane, laboratuvar, görüntüleme gibi kritik hizmetler sunan birimlerin 
maksimum kapasitelerini değerlendirin (hizmet verilebilecek hafif, orta, ağır yaralı/has- 
ta sayılarını tahmin edin), 
• Görev başında bulunan ve göreve çağırılabilecek personel (sağlık, idari ve teknik) 
durumunu ve sonraki 24 saat içerisinde meydana gelebilecek olası personel değişimini 
değerlendirin, 
• İdari desteğin imkân ve kapasitesini değerlendirin, 
• Değerlendirme aşağıdakileri içerir: 
 Tüm Departman/Servis/Birim Sorumlularından, hali hazırdaki personelin sayı ve 

yeterliklerini tahmin etmelerini ve olası değişimi değerlendirmelerini isteyin, 
• Zamanla meydana gelebilecek değişimi ve temel hizmet sunumuna yönelik sürdürüle- 
bilirliği belirleyin (personelin yeterliğini ve ihtiyaç duydukları temel malzemeleri göz 
önünde bulundurarak). 

 

İş Güvenliği Kuralları ve Kontrol Prosedürleri 
• İş güvenliği prosedürleri, personel ve hastalar için olağan durumdaki gibi aynen 
uygulanmalıdır, 
• Yataklar hazırlanmadan (çarşaf değişimi, yastık vb.) hasta yatırılmamalıdır. 

 

Kullanılacak Materyaller 
• Kayıtlar, formlar, kontrol listeleri 
Kalite Kontrol 
• Departmanlar/servisler/birimler kendilerinden istenen kritik bilgileri, en kısa sürede 
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hazırlayarak, değerlendirilmek üzere OYE’ ye sunarlar. 
Zaman Dilimi 
• Acil Müdahale Planı’nın etkinleştirilmesinden itibaren belirlenen periyotlarda detaylı 
bilgi alınır. 

Diğer Standart Operasyon Prosedürleri ve/veya Paydaşlar İle Koordinasyon 
İlgili Olaya Özel SOP (örneğin; epidemi veya kimyasal olay); 
• Triyaj faaliyetlerine ilişkin Standart Operasyon Prosedürü, 
• Acil Servis birimine ilişkin Standart Operasyon Prosedürü, 
• Departman/Servis/Birim Müdahale Prosedürleri, 
• Hastaneler arası sevkten sorumlu yöneticiler ve sağlık yetkilileriyle düzenli olarak bilgi 
paylaşımı: bilgilendirme için takip kayıtlarını kullanın (bilgi yönetimine bakınız) 
- OYE tarafından gerçekleştirilir. 

 

Karşılaşılabilecek Özel Durumlar 
• Herhangi bir departman/servis/birim, istenilen bilgiyi sağlayamazsa, kabaca bir 
tahminde bulunun (tahminlerde olası en düşük kapasiteleri kullanın), 
• Olay, personelin iş yerine ulaşmasını engelleyecek boyutta ise hastanenin tedavi 
imkân ve kapasitesinin düşebileceğini göz önünde bulundurun. 

 

Sürece Dahil Kişiler 
• OYE üyeleri, 
• Tıbbi bakım, hemşirelik bakımı, idari hizmetler ve lojistik sorumluları. 

 

Ekler 
 

 

Eylemlerin Kaydedilme Şekli 
Formlar: Form 14,Form 35 
Raporlama mekanizması: 
• Acil Müdahale Planı’nın ilgili bölümünde açıklandığı şekliyle raporlandırın. 
İzleme 
• OYE, hastanenin tedavi imkan ve kapasitesinin gelişimini, belirlenmiş periyotlarla 
değerlendirmeye devam eder. 

 

Güvenlik Konuları 
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