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Hazırlayan İnceleyen Onaylayan 

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Kalite Yönetim Direktörü 
 
 

Başhekim 
 

 

1. AMAÇ 

 Hastanın doktor tarafından yasal olarak onaylanan ölüm raporundan sonra, hastanın vücudunda yapılacak    

 işlemleri gerçekleştirerek cenazeyi morga nakletmek ve yasal ölüm işlemlerini tamamlamak için yöntemleri  

 tanımlamaktır. 

2. KAPSAM 

Bu talimat, hastanın ölümünden sonra gerçekleştirilmesi gereken işlemleri, Tüm Doktor ve Hemşireleri kapsar 

3. TANIMLAR 

Özel bir tanımı yoktur. 

4. UYGULAMA 

4.1. KULLANILAN CİHAZLAR / MALZEMELER 

Ex çarşafı 

4.2.Yataklı ünitelerdeki hasta ölümlerinde, görevli hemşire ve doktor tarafından öncelikle, hasta ya da hasta 

yatağının çevresi, diğer hastalardan ve hasta yakınlarından izole edilir. Ex cevresine perde yada paravan çekilir. 

4.3.Hastanın kesin olarak Ex kabul edilmesini takiben kalp ritminin düz çizgi EKG`si çekilir. EKG kağıdına Ex          

in adı –soyadı, tarih ve saati yazılarak dosyasına konur. Exitus Kartı doldurulur. 

4.4.Ex in var olan tüm giysileri, protezleri ( göz ekstremite ve diş ),eşyaları çıkartılır ve poşete konur, Poşetin  

üzerine Ex in Adı - soyadı yazılıp etiketlenir. Poşetin içindeki eşyalar Hasta Eşyaları Teslim Formu na ayrıntılı 

olarak  yazılıp , imza  karşılığında yakınına teslim edilir.  

4.5.Ex tüm bağlantıları( endotrekeal tüp, periferik kateterler, santral kateter, drenler, nazogastrik ve idrar  

sondası v.b) çekilir. Vücut sıvılarından kaynaklı bir akıntı varsa bastırılarak durması beklenir, akıntı yada  

kanamanın durmaması halinde sütur atılmalıdır. 

4.6.Ex in vücudu kan, idrar, gaita ve v.b. tüm kirlerden temizlenir. 

4.7.Göz kapakları açıksa kapatılır, kapanmıyorsa ıslak gazlı bezle kapatılır. 

4.8.Çenesi bir sargı bezi ile baş üzerinde düğüm atılacak tarzda bağlanır. Kol ve bacakları düzeltilir, kollar 

vücuda paralel hale getirilir.  

4.9.Ayak baş parmakları bir sargı bezi ile birbirine bağlanır ve düğüm atılır. 

4.10.Hastanın perine bölgesine pet konur.  

4.11.Ex çarşafına sarılır ve uç kısımlarından bağlanır. 

4.12.Buzdolabının çalışıp çalışmadığı kontrol edilir. 

4.13.Ex in yakınlarına gömme izin belgesi verilerek Ex teslim edilir.  

4.14. Adlî vakalarda  (trafik kazası,  ölü bulunanlar,  yaralananlar,  vb.)  ex hiç dokunulmadan morga kaldırılarak 

savcının gelmesi beklenir. Savcının verdiği talimat doğrultusunda ex hazırlığı yapılır. 

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR 

KLN.FR.17 Hasta Eşyaları Teslim Formu 

MRG.FR.01 Exitus Kartı 


