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ACÿýL SERVÿýS TASARIMI ÿýÿýÿýN PÿýF NOKTALARI

Yasin ÿýaÿýan, 07 Jun 07 saat: 19:51

Acil Servis ! Her hastanenin kÿýyÿýsÿýnda &#8211; kÿýÿýesinde bulunan ancak ne amaÿýla oluÿýturulduÿýu
halen kafamÿýzda netleÿýmediÿýi iÿýin hastalar tarafÿýndan bazen poliklinik

bazen de sorunlarÿýna umut

kapÿýsÿý gibi gÿýrÿýnen ama ÿýalÿýÿýan personel iÿýin ya sÿýrgÿýn merkezi ya da angarya iÿýi olarak kabul edilen;
ne ÿýalÿýÿýanÿýn ne de gelenin memnun olmadÿýÿýÿý bir yerdir. Acil servisler neden mutsuzluk odaklarÿý olmak
zorundadÿýr? Daha gÿýler yÿýzlÿý, verimli bir ortam haline dÿýnÿýÿýtÿýrÿýlemezler mi? Elbette mÿýmkÿýndÿýr. ÿýnce
Acil servis nedir, nasÿýl olmalÿýdÿýr sorusuna yanÿýt arayalÿým. Belki de nasÿýl olmalÿýdÿýr sorusunu
yanÿýtladÿýktan sonra diÿýer sorularÿýn yanÿýtlarÿýnÿý daha kolay bulabileceÿýiz. ÿýÿýnkÿý ÿýevremizdeki fiziksel
ortam, ÿýalÿýÿýÿýrken hayatÿýmÿýzÿý kolaylaÿýtÿýrdÿýÿýÿý oranda biz daha uyumlu ÿýalÿýÿýacak ve daha mutlu
olabileceÿýiz. Gelen hastada daha mutlu olabilecektir.
Acil servisin kapasitesi, gereksinim

duyulacak

ÿýniteler, bu ÿýnitelerin gereksinime gÿýre planlanmasÿý bu bildiri ile sunulmaya ÿýalÿýÿýÿýlacaktÿýr.

Acil servise hasta veya hasta yakÿýnÿý olarak hiÿý gittiniz mi? Ya da orada ÿýalÿýÿýmanÿýz gerekti mi?
Yanÿýtÿýnÿýz evetse, lÿýtfen birkaÿý dakika o zamana geri dÿýnÿýn, sizce bu acil servis nasÿýldÿý? Ne kadar
rahattÿýnÿýz? Yanÿýtÿýnÿýzÿýn olumsuz olduÿýunu duyar gibiyim.
Peki, bu olumsuzluÿýun nedenini hiÿý dÿýÿýÿýndÿýnÿýz
mÿý? Ya da bu olumsuzluÿýun nedeninin acil servisin mimarisi ile ilgili olabileceÿýi hiÿý aklÿýnÿýza geldi
mi? Tÿýrkiye&#8217;de &#8220;Hastane Mimarisi&#8221; diye bir kavram henÿýz mimarlÿýk fakÿýltelerinde bile
yerleÿýmemiÿý durumda, oysa geliÿýmiÿý ÿýlkelerde bÿýrakÿýn hastane mimarisini ÿýzel bÿýlÿýmlerin mimarisi,
mimarlÿýkta ÿýzel bir alan haline gelmiÿýtir; acil servis mimarisi gibi. Konuyla ilgili kitaplarÿýn ve
araÿýtÿýrmalarÿýn sayÿýsÿý oldukÿýa fazladÿýr. Tÿýrkiye&#8217;de de bu konuda artÿýk bir ÿýeyler yapmanÿýn zamanÿý
gelmiÿý ve geÿýmek ÿýzere. ÿýÿýnkÿý hastane diye yapÿýlan yapÿýlarda bazen asansÿýr bazen tuvalet
bulunmamaktadÿýr. Hasta odasÿýnda buzdolabÿý vardÿýr ancak odanÿýn kapÿýsÿý sedye veya yataÿýÿýn giriÿý ÿýÿýkÿýÿýÿýna
izin vermez ya da yerler halÿý dÿýÿýenmiÿýtir. ÿýÿýnkÿý gÿýsteriÿý meraklÿýsÿý cahiller o halÿýnÿýn enfeksiyon
kaynaÿýÿý olduÿýundan bihaberdirler. Oysa hastane mimarisi ve iÿý mimarisi gibi alanlar geliÿýmiÿý olsaydÿý
ve bu insanlar hastanede ÿýalÿýÿýan kiÿýilerle birlikte oturup planlama yapsalardÿý bunlar olur muydu?
Herhalde hayÿýr. Hastane mimarisine sadece bu nedenlerden dolayÿýmÿý gerek var? Hayÿýr, ÿýncelikle verimli
ÿýalÿýÿýmak ve daha doyumlu olmak iÿýin bu gerekiyor. Hasta iseniz, dÿýzensiz bir acil serviste

hastalÿýÿýÿýnÿýzÿýn daha da kÿýtÿýleÿýtiÿýini dÿýÿýÿýnÿýrsÿýnÿýz ÿýÿýnkÿý oradan oraya dolanmaktan baÿýÿýnÿýz dÿýner v
hastalÿýÿýÿýnÿýza bir de yorgunlukla sinirlenme ekleniverir. Hemÿýire iseniz, hastalarÿýn tÿýmÿýnÿý gÿýrme
ÿýansÿýnÿýz yoktur, bir oradan bir buradan ÿýaÿýÿýrÿýrlar, hastalara bakÿým vermekten ziyade trafik memurluÿýu
ve danÿýÿýmanlÿýk hizmetlerini yÿýrÿýtÿýrsÿýnÿýz. Akÿýam yorgunluktan periÿýanken herkesin baÿýÿýrmasÿýndan ve
iÿýinizi yapamamanÿýn getirdiÿýi doyumsuzluktan mutsuz bir halde eve yollanÿýrsÿýnÿýz, yorgunluÿýunuz da
ikiye katlanmÿýÿýtÿýr. Peki doktorsanÿýz deÿýiÿýen ne olacaktÿýr?
Yapÿýlan araÿýtÿýrmalarla, ÿýalÿýÿýÿýlan fiziksel
ortamÿýn insanÿýn iÿý verimini doÿýrudan etkilediÿýi

saptanmÿýÿýtÿýr.
Acil servis, insanlarÿýn acil durumda

baÿývurduklarÿý bir umut kapÿýsÿýdÿýr. Oraya ÿýifa dilenmek iÿýin gelirken insanlar bÿýyÿýk acÿý ve kaygÿýlarla
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doludurlar, kendileri ve aileleri paniktedirler. Oysa daha kapÿýda bu umut kapÿýsÿý insanlarÿýn yÿýzÿýne
para diye ÿýarpar, sonra bekle doktor gelecek denir. Beklerken sinirler gerilir umutlar umutsuzluÿýa ve
ÿýaresizliÿýe dÿýner. Bunu bir nebze olsun azaltmak iÿýin acil servis daha giriÿýten baÿýlayarak
dÿýzenlenmelidir.
Bir hastanede acil servis nerede, nasÿýl olmalÿýdÿýr, buna nasÿýl karar verilmelidir?

Bunun iÿýin ÿýncelikle ÿýu sorular yanÿýtlanmalÿýdÿýr:
1-

Acil servis iÿýin planlanan kÿýsÿým hastane ile baÿýlantÿýlÿý mÿý? Ya da hastane olanaklarÿýndan ne

kadar yararlanÿýlabiliyor? (ÿýrneÿýin: laboratuar, radyoloji, ameliyathane, yoÿýun bakÿým olanaklarÿý gibi.)
2-

Acil servis iÿýin saptanan kÿýsÿým, yÿýrÿýyerek gelen hastalar, ambulans ve diÿýer araÿýlarÿýn giriÿý

/ÿýÿýkÿýÿýlarÿý iÿýin uygun mu, ÿýzel araÿýlar iÿýin park yeri var mÿý?
3-

Acil servisin bÿýyÿýklÿýÿýÿý ne olmalÿýdÿýr?

ÿý

Hastanenin yatak kapasitesi ÿý

hizmetler ve ekonomik olanaklar ÿý

Yÿýlda/ayda gelen acil hasta sayÿýsÿý
ÿý

Personel, destek

Hastanede yapÿýlabilen mÿýdahaleler (ÿýrneÿýin ortopedi ameliyatÿý

yapabilme, koroner yoÿýun bakÿým olanaÿýÿý vb.). Bu ve benzeri sorular acil servisinizin yerini ve
kapasitesini saptamanÿýza yardÿýmcÿý olacaktÿýr.
Yukarÿýdaki sorular yanÿýtlandÿýktan sonra saptadÿýÿýÿýnÿýz acil
servis kapasitenize, personelinize ve hastane olanaklarÿýnÿýza uygun olarak acil servisinizi planlarken,
mimarlar ve iÿý mimarlar, hastane ÿýst yÿýnetimi, acil serviste ÿýalÿýÿýan doktorlar, hemÿýireler,
sekreterler, radyoloji / laboratuar teknisyenleri, gÿývenlik/polis, hastane ÿýncesi acil bakÿým hizmeti
veren personel, diÿýer branÿý doktorlarÿý ve toplum liderleri bir araya gelerek veya ÿýnerilerine
baÿývurularak en uygun acil servis oluÿýturulmaya ÿýalÿýÿýÿýlÿýr. ÿýst yÿýnetim alÿým satÿým ve personel durumuna
gÿýre yÿýnlendirme yaparken acilde ÿýalÿýÿýanlar ÿýalÿýÿýma dÿýzenine gÿýre dizayn yapÿýlmasÿýnÿý saÿýlarlar. Hiÿý
kimse orada ÿýalÿýÿýanlar kadar iyi dÿýzenlemeyi yapamaz onun iÿýin bizzat ÿýalÿýÿýanlarÿýn ÿýnerilerinin
dikkate alÿýnmasÿý gerekir.
Acil Servis Tasarÿýmlarÿýna ÿýrnekler:

1, 2, 3ACÿýL SERVÿýSÿýN YERÿý KONUSUNDA ÿýNERÿýLEN YERLEÿýÿýM FAKTÿýRLERÿý:

1-

Acil servis iÿýin en uygun yer giriÿý katÿýdÿýr &#8211; bÿýylece hasta giriÿýinde yÿýkseltiye veya

basamaÿýa gerek kalmaz
2-

Acil servis iÿýin en uygun yer hastanenin kÿýÿýesidir &#8211; bÿýylece ambulanslarÿýn bir yandan,

yÿýrÿýyerek gelen hastalarÿýn diÿýer yandan giriÿýi saÿýlanÿýr.
3-

Radyoloji, bilgisayarlÿý tomografi, laboratuar olanaklarÿý yanÿýnda veya yakÿýnÿýnda olmalÿýdÿýr.

4-

ÿýdeali, dahiliye yoÿýun bakÿým, cerrahi yoÿýun bakÿým ve ameliyathaneye yakÿýn olmalÿýdÿýr.

HASTA GELÿýÿý-GÿýDÿýÿýÿý AÿýISINDAN ACÿýL SERVÿýS TASARIMI :
1-

ÿýkinci derecede acil hasta bakÿým yeri, akut hasta bakÿým yeri ve ambulans giriÿýinden ayrÿý

olmalÿýdÿýr
2-

ÿýkinci derece acil hasta bÿýlgesinde ÿýembersel akÿýÿý en uygundur; hasta bu bÿýlgeye triaj-kayÿýt

odasÿýnÿýn bir tarafÿýndan girip diÿýer tarafÿýndan ÿýÿýkmalÿýdÿýr.
3-

Acil giriÿýi, hastaneye yatacak hastalar ve personel giriÿýinden ayrÿý olmalÿýdÿýr.

ACÿýL SERVÿýSTE BULUNMASI GEREKEN BÿýRÿýMLER:
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ÿý

Resÿýsitasyon / majÿýr travma

ÿý

Akut hasta bakÿýmÿý ( kardiyak monitorizasyonlu)

ÿý
ÿý

Dekontaminasyon odasÿý
Kayÿýt

ÿý

Triaj

ÿý

Hemÿýire ÿýalÿýÿýma alanÿý veya deski

ÿý

Hekim ÿýalÿýÿýma alanÿý

ÿý

ÿýletiÿýim odasÿý; Radyo iletiÿýimi / Hastane ÿýncesi acil bakÿým ekibiyle haberleÿýme
ÿý

Hastalar iÿýin bekleme salonuÿý

Madde Baÿýÿýmlÿýlarÿý iÿýin Yoksunluk / tecrit odasÿý (???)
ÿý

Monitÿýrlÿý odalar (anstabil veya kalp hastalarÿý iÿýin)
ÿý
sorunlu hastalar iÿýin) ÿý

Pediatrik, psikiyatrik, obstetrik/Jinekolojik, KBB, Gÿýz, Ortopedi /

alÿýÿý yapma, Minÿýr cerrahi
ÿý
Konferans odasÿý,
ÿý
Rÿýntgen ve

Negatif hava

basÿýncÿý odasÿý (TBC gibi hastalÿýklar iÿýin ???)
ÿý

Personel iÿýin istirahat ve/veya soyunma odasÿý
ÿý

rÿýntgen okuma odalarÿý
ÿý

Alet deposu ÿý

Monitÿýrsÿýz odalar (stabil veya az

Eczane

ÿý

Laboratuarÿý

Polis

Kirli ÿýamaÿýÿýr
ÿý

odasÿýÿý

Temiz ÿýamaÿýÿýr
ÿý

Ve ÿýeÿýitli mÿýdahale dolaplarÿý
ÿýsÿýtÿýr, damaryolu aÿýma,gÿýze

ait/KBB ye ait, jinekolojik, ortopedik, pediatrik, yanÿýk tedavisi, toksikoloji, ilaÿý (eczane???)

BÿýRÿýMLERDE BULUNMASI ÿýNERÿýLEN ÿýZELLÿýKLER
:

Bekleme Salonu Tasarÿýmÿý iÿýin
ÿýneriler:
ÿý
ÿý

Birkaÿý bÿýlÿýme ayrÿýlmalÿýdÿýr; rahat ve birbirine bakan 4 lÿý veya 6 lÿý koltuklar konulmalÿýdÿýr

Yakÿýnÿýnda tuvalet,

ÿý

kartlÿý ve kredi kartlÿý telefonlar bulunmalÿýdÿýr

ÿýocuklarÿýn oyalanabilmesi iÿýin bir oyun alanÿý dÿýÿýÿýnÿýlebilir
ÿý

Cola, fanta vs. gibi

maddelerin para karÿýÿýlÿýÿýÿý alÿýnabildiÿýi makineler, iÿýme suyu ÿýeÿýmesi bulunmalÿýdÿýr
ÿý
Ailelerle
gÿýrÿýÿýme yapmak ÿýzere yakÿýn bir yerde ÿýzel oda olmalÿýdÿýr.
ÿý

ÿýlk mÿýdahalenin yapÿýldÿýÿýÿý bÿýlÿýmÿýn

gÿýrÿýÿý alanÿý dÿýÿýÿýnda olmalÿýdÿýr.
ÿý
Televizyon olmalÿýdÿýr
Kayÿýt Biriminin Tasarÿýmÿý iÿýin ÿýneriler:
ÿý

Triaj

birimine yakÿýn (birleÿýik) olmalÿýdÿýr.
ÿý

Hastanÿýn kayÿýt iÿýlemleri sÿýrasÿýnda hastanÿýn mahremiyeti (bilgilerin gizliliÿýi) saÿýlanabilmelidir.
ÿý
Bekleme salonuna geÿýiÿýi olmamalÿýdÿýr
ÿý

Geniÿý haberleÿýme olanaklarÿýna sahip olmalÿýdÿýr.
ÿý

Genellikle kayÿýtlarÿýn saklanmasÿý iÿýin en uygun yerdir.
ÿý

Ambulans iÿýin gelen hastalar iÿýin

ikinci bir kayÿýt alanÿý gerekebilir.

Triaj Birimi Tasarÿýmÿý iÿýin ÿýneriler:
Triaj birimi nedir? Triaj, bu alanda deneyimli hemÿýire
tarafÿýndan gelen hastalarÿýn aciliyetinin saptanmasÿý iÿýlemidir. Triaj biriminde;
Hemÿýire,yÿýrÿýyerek
gelen hastalarÿýn yakÿýnmasÿýnÿý, alerjilerini, kullandÿýÿýÿý ilaÿýlarÿý, vital bulgularÿý hakkÿýnda bilgi
toplayarak hastanÿýn hemen bakÿýlmasÿý-bekleme salonunda sÿýrasÿýnÿý beklemesi-acil servisin hÿýzlÿý
polikliniÿýinde bakÿýlmasÿýnÿýn saÿýlanmasÿý veya nadiren doÿýrudan polikliniÿýe sevk edilmesi konusunda karar
verir. ÿý
ÿý

Hastanÿýn yÿýrÿýyerek girdiÿýi bÿýlÿýmden kolaylÿýkla gÿýrÿýnebilir ve ulaÿýÿýlabilir olmalÿýdÿýr.
Hastanÿýn taÿýÿýnmasÿý iÿýin gereken sedyeler ve tekerlekli sandalyeler bu birimde olmalÿýdÿýr.
ÿý

Gÿývenlik veya bir panik halinde basÿýlabilecek bir dÿýÿýme olmalÿýdÿýr.
ÿý

Resÿýsitasyon iÿýin
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gerekli ilk aletler burada da bulunmalÿýdÿýr((ambu, entÿýbasyon takÿýmÿýÿý
vb).
hemÿýiresi tarafÿýndan gÿýrÿýlebilir olmalÿýdÿýr.
ÿý

Bekleme salonu triaj

Hastalarÿýn muayene edildiÿýi birimlere doÿýrudan

geÿýiÿýi olmalÿýdÿýr.

Hemÿýire ÿýalÿýÿýma Alanÿý/Deski Tasarÿýmÿý iÿýin :
ÿýneriler
ÿý

Orta yerde olmalÿýdÿýr. Mÿýmkÿýn olduÿýunca ÿýok hasta bakÿým birimine hakim olabilmelidir.
ÿý

Hasta dosyalarÿý iÿýin merkezi bir alan oluÿýturulmalÿýdÿýr.
ÿý
merkezi monitÿýr olmalÿýdÿýr.
ÿý

Tÿým monitÿýrlerin izlenebildiÿýi bir

Triaj ve resÿýsitasyon birimlerine telefon baÿýlantÿýsÿý olmalÿýdÿýr.
ÿý

ÿýki seviyeli deskler, personelin her iki tarafta da ÿýalÿýÿýabilmesi aÿýÿýsÿýndan idealdir.

Acil Tÿýp Hekimleri ÿýalÿýÿýma Alanÿý
Tasarÿýmÿý iÿýin ÿýneriler:
ÿý

Daima merkezi bir alanda yer almalÿýdÿýr.
ÿý

olmalÿýdÿýr.
ÿý

Hastalar tarafÿýndan gÿýrÿýlmeyecek ÿýekilde

Temel kitaplar ve eÿýitim materyalleri iÿýin mutlaka bir bÿýlÿým(kÿýtÿýphane) olmalÿýdÿýr.
ÿý

Haberleÿýme merkezinin yanÿýnda olmalÿýdÿýr

Haberleÿýme merkezi
: Acil Tÿýp Hizmetlerinde, hastane ÿýncesi acil bakÿým veren personelin gerektiÿýinde
olay yerinde iken acil tÿýp hekimi ile baÿýlantÿý kurarak ve tedaviyi karÿýÿýlÿýklÿý tartÿýÿýarak yapÿýlmasÿýnÿý
saÿýlayan bir iletiÿýim merkezidir.
ÿý
ÿýalÿýÿýma deski olmalÿýdÿýr
ÿý

Her bir nÿýbetÿýi hekim baÿýÿýna 90-120 cm uzunluÿýunda bir

Merkezi monitÿýr istasyonunu gÿýrebilmelidir(ideali).
Acil Hasta Bakÿým

Odalarÿýnÿýn
Tasarÿýmÿý iÿýin ÿýneriler
: ÿý

Alan en azÿýndan 3x3.6 metre olmalÿýdÿýr.
ÿý

Elektrik

ÿýÿýkÿýÿýlarÿýnÿýn yarÿýsÿý acile baÿýlÿý devrelerde olmalÿýdÿýr (jeneratÿýr
ÿý
iÿýin)
Yataklar odanÿýn
ortasÿýna yerleÿýtirilmelidir.
ÿý

Oda ÿýalÿýÿýan kiÿýiler tarafÿýndan doÿýrudan gÿýrÿýlemiyorsa, hemÿýire

deskine alarm baÿýlantÿýsÿý olmalÿýdÿýr.
ÿý
yakÿýn olmalÿýdÿýr.
ÿý
ayrÿýlmalÿýdÿýr.
ÿý

Hava kanallarÿý ve kalorifer borularÿý yataÿýÿýn ayak ucuna

Malzemelerin depolandÿýÿýÿý bÿýlÿýmler cam veya pleksiglas panellerle
Bilgisayar baÿýlantÿýsÿý iÿýin fazladan bir telefon hattÿý dÿýÿýÿýnÿýlmelidir.

Resÿýsitasyon / Majÿýr Travma Odasÿýnÿýn
Tasarÿýmÿý iÿýin ÿýneriler
: ÿý
boyutlarÿýnda olmalÿýdÿýr
ÿý
Odanÿýn ÿýsÿýtÿýlabilmesi

En az 6x6 metre (20x20 feet)

Resÿýsitasyon iÿýin gerekli olan tÿým malzemeler odada bulunmalÿýdÿýr
ÿý
iÿýin kapÿýlar kapanabilmelidir(hipotermik hastalar iÿýin)
ÿý

elektrik prizleri iÿýlevsel olmalÿýdÿýr
ÿý

Bÿýtÿýn

Tavandaki veya duvardaki dÿýzenlemeler iyi yapÿýlmalÿýdÿýr(

ÿýrneÿýin : Monitÿýrler izlenebilir, mayi askÿýlÿýklarÿý iÿýlevsel olmalÿý ancak kiÿýilerin hareketini
engellememelidir vb.)Urgent/Acil Olmayan Hasta Bakÿým Odalarÿý
Tasarÿýmÿý iÿýin ÿýneriler
ÿý
giysileri iÿýin raflar olmalÿýdÿýr
ÿý
yazÿý masasÿý olmalÿýdÿýr
ÿý

Hasta yakÿýnÿý iÿýin sandalye olmalÿýdÿýr
ÿý

Yatak duvar kenarÿýnda olabilirÿý

Hasta
Hekim iÿýin

Oksijen, aspiratÿýr ÿýÿýkÿýÿýlarÿý

ile en az bir tane acil elektrik ÿýÿýkÿýÿýÿý olmalÿýdÿýr

Kadÿýn Hastalÿýklarÿý-Doÿýum Odasÿý

Tasarÿýmÿý iÿýin

ÿýneriler
:

ÿý
ÿý

Yataklar kapÿýya ÿýapraz yerleÿýtirilmelidir

Yatak ÿýevresinde perde olmalÿýdÿýr
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ÿý
ÿý

Tuvalet yataÿýa yakÿýn (odaya bitiÿýik) olmalÿýdÿýr

Damar yolu aÿýmak ÿýzere kateterler, sÿývÿýlar, resÿýsitasyon malzemeleri bulunmalÿýdÿýr

Motorize ayarlanabilen masa kullanÿýlÿýyorsa, kenar korkuluklarÿý eklenmelidir

Ortopedi / Alÿýÿý Odasÿý Tasarÿýmÿý iÿýin ÿýneriler
:

ÿý
ÿý

Sargÿý bezi deposu olmalÿýdÿýr

Rÿýntgen odalarÿýna yakÿýn olmalÿýdÿýr

Hastalar redÿýksiyon iÿýin sedatize edildiyse monitÿýr ve resÿýsitasyon olanaklarÿý bulunmalÿýdÿýr

Malzeme depolanmasÿý iÿýin boÿýluk olmalÿýdÿýr

Aÿýÿýk kÿýrÿýk ve tendon onarÿýmlarÿý iÿýin ÿýÿýÿýk kaynaklarÿý bulunmalÿýdÿýr
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