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Hazırlayan İnceleyen Onaylayan 

Başhemşire Kalite Yönetimi Direktörü 
 

Başhekim 

 

1. AMAÇ 

Özel Mecidiyeköy Çevre Hastanesi’ndeki konsültasyon işleyişini düzenlemek, kaynaklanabilecek sorunları en aza 

indirmek için standart bir yöntem belirlemektir.  

2. KAPSAM                                         

Bu talimat, konsültasyon faaliyetlerini, doktorlar ve servis hemşirelerini kapsar. 

3. TANIMLAR 

Konsültasyon: Hastadan birinci derecede sorumlu hekimin, hasta izlemi sırasında değişik uzmanlık alanlarının 

görüş ve uygulamalarına gereksinim olduğuna karar vermesi durumunda ya da hastanın isteği ve hekiminin uygun 

görmesi durumunda başka bir uzmanlık dalından meslektaşına danışmasıdır.  

4. UYGULAMA 

4.1. Hekiminin hastada yaptığı değerlendirme sonrası konsültasyona karar vermesi halinde ilgili doktordan 

aşağıda belirtildiği gibi konsültasyon ister; 

4.2. Hekim konsültasyon gerektiğine karar verdiğinde, gerekçesini, hastalığıyla ilgili bilgilerin konsültasyonu 

yapacak hekime aktarılacağını, hasta ve/veya hasta yakınlarına uygun ve anlaşılır bir dille anlatır, konsültasyon 

için sözlü olarak hastanın onayını alır.  

4.3.Hastanın hekimi ‘’Konsültasyon İstek Formu’’ doldurur.  

4.4.Hekim konsültasyon gerektiğine karar verdiğinde, gerekçesini, hastalığıyla ilgili bilgilerin konsültasyonu 

yapacak hekime aktarılacağını, hasta ve/veya hasta yakınlarına uygun ve anlaşılır bir dille anlatır, konsültasyon 

için sözlü ya da yazılı olarak hastanın onayını alır 

4.5.Hastanın hekimi,  konsültasyon istediği doktoru kendisi arar ve hasta hakkında bilgi vererek davet eder. Bunun 

için zamanı yoksa servis hemşiresi konsültasyon istenen hekimi arayarak konsültasyon talebini bildirilir. 

4.6. Konsültan doktor hastayı değerlendirdikten sonra görüşlerini hastanın hekimi ile paylaşır, konsültasyon 

formunu ayrıntılı olarak doldurur.  

4.7. Genel Kurallar: 

4.7.1.Konsültasyon istenen hekim, koşuluna uygun yapılan konsültasyon davetine uymak zorundadır. 

4.7.2.Hekim hastasını konsültasyondan kaynaklanan gecikmelerden haberdar etmekle yükümlüdür. 

4.7.3. Konsültan hekimler, konsültasyon isteğine olabildiğince çabuk ve etkin biçimde yanıt verirler. (Acil serviste 

ve kliniklerde acil durumda istenen konsültasyonlarda; konsültasyon, konsültan hekim tarafından aciliyetlerine 

göre en geç 30 dakika içinde gerçekleştirilir. Kliniklerde acil durumlarda istenilen konsültasyonlar sözel yapılır ve 

en kısa zamanda yazılı hale getirilir. Acil olmayan konsültasyonlar ilk mesai günü içinde gerçekleştirilir.) 

4.7.4. Konsültan hekim, hastanın ikincil hekimidir. Bununla beraber, konsültan hekimin hastayı sahiplenmesi, 

önerdiği tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulanmasını ve sonuçlarını takip etmesi, tekrar konsültasyon istenmesine 

gerek kalmadan hastayı izlemesi ve hastanın birincil hekimi ile sürekli iletişim içinde olması gerekir. Bu anlayış, 

yasal düzenlemelerde de belirtildiği gibi, hekim sorumluluğudur.  
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4.7.5.Konsültan hekim hasta hakları ve mesleki gizlilik ilkelerini gözeterek hastaya, verilen sağlık hizmeti, 

muayene, tedavi ve önerileri hakkında anlaşılır açıklamalarda bulunmakla yükümlüdür. 

4.7.6.Konsültan hekim hastanın uygulanacak tıbbi işlemleri anladığından ve onayladığından emin olmalıdır 

4.7.7.“Konsültasyon İstek Formu” işbirliğine açık ifadeler içermeli, okunabilir bir yazıyla yazılmalıdır. 

4.7.8.Konsültan hekim, yapılan tedaviyi uygun görmediği takdirde, önerilerini “Konsültasyon İstek Formu”na yazar, 

yapılan tedaviye müdahalede bulunmaz. Konsültasyonun sonucunda hastanın birincil hekimi ile konsültan hekimin 

görüş ve önerileri farklı olur ve hasta konsültan hekimin önerilerini kabul ederse, hastanın birincil hekimi tedaviyi 

bırakabilir. 

4.7.9.Konsültan hekim, sadece önerilerde bulunmakla değil, hastanın durumunun gerektirdiği ve kendi uzmanlık 

alanını ilgilendiren girişimleri, birincil hekimin uygun görmesi koşuluyla planlamak ve gerekli yönlendirmeleri 

yapmakla yükümlüdür. 

5.İLGİLİ DÖKÜMANLAR 

KLN.PR.08 Konsültasyon İstek Formu 

 


