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GİRİŞ: 
     Konsültasyon; tanı ve tedavi amacıyla bir uzmanlık alanındaki hekimin, diğer uzmanlık 
alanlarındaki hekimlere hastayı danışarak bilgi ve teknik destek almasına denir. 
Konsültasyon, disiplinler arası yaklaşımı sağlayan önemli bir araçtır ve konsültasyona en sık 
ihtiyaç gösteren bölümlerden biri de acil servislerdir. Acil servis hekimi, tanı, stabilizasyon 
veya tedavide yeterli bilgi, beceri veya deneyime sahip değil ya da aldığı eğitimi aşan 
herhangi bir girişim yapması gerekiyorsa, hasta için ilgili branş hekiminden konsültasyon ister 
ve konsültan hekim de tanı ve tedaviyle ilgili önerilerde bulunur veya uygun girişimsel işlemi 
yapar ya da yatış/sevk/taburcu kararını bildirir. 
     Hastanemizde acil servise gelen hastalar için hekim gerekli görür ise ilgili branş hekimine 
HBYS üzerinden konsültasyon isteminde bulunur. Hastanemizin Sağlıkta Kalite Standartları 
gereğince konsültasyon işlemlerinin etkin şekilde yürütülmesi için konsültasyon akış planı 
yapılmıştır. Hedef olarak da mesai saatleri içerisinde en fazla 30(otuz) dakika, mesai saatleri 
dışında (icap) en fazla 120(yüzyirmi) dakika olarak belirlenmiştir. 
AMAÇ: 
     Bu çalışmanın amacı; hastanemizde konsültasyon ulaşma süresini kısaltmak, böylece 
hastanın hızlı ve güvenilir tedavi alması, hastane işleyişinin bir plan dahilinde yürümesini 
sağlamaktır. 
YÖNTEM: 
     HBYS üzerinden gösterge raporları verilerinden faydalanılmıştır. Buna göre acil serviste 
en fazla konsültasyon istenen branşın ortopedi olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla 
sürelerdeki sapmada en etkili branş ortopedidir. 2016 verileri aşağıdaki gibidir. 

2016 YILI ORTOPEDİ KONSÜLTASYON ULAŞMA SÜRELERİ 

DÖNEM HASTA SAYISI ORTALAMA SÜRE 

1. DÖNEM 39 HASTA 62 DAKİKA 

2. DÖNEM 65 HASTA 292 DAKİKA 

3. DÖNEM 186 HASTA 163 DAKİKA 

4. DÖNEM 149 HASTA 91 DAKİKA 

     Bu verilerden ortopedi konsültasyonu ulaşma süresinin hedef değeri olan 30 dakikayı 
aştığı tespit edilmiştir. Bu da genel ortalamayı yükseltmiştir. Bundan dolayı; 2017 Ocak ayı 
itibari ile mesai dışında yeşil alan polikliniği olarak kullanılan 2 adet odadan bir tanesi mesai 
saatleri içinde ortopedi polikliniği olarak hizmet vermeye başlamıştır. Bu uygulamadan sonra 
konsültasyon süresi aşağıdaki gibidir. 

2017 YILI ORTOPEDİ KONSÜLTASYON ULAŞMA SÜRELERİ 

DÖNEM HASTA SAYISI ORTALAMA SÜRE 

1. DÖNEM 183 HASTA 35 DAKİKA 

     Bu uygulamanın yanında; tüm uzman hekimlere ve acil hekimlerine konsültasyon akış 
planı ve konsültasyonda doğru HBYS kullanımı hakkında eğitim verilmiştir. Ayrıca; tüm 
hekimlerle konsültasyon süreci ve yaşanan aksaklıkların konuşulduğu ve çözüm üretildiği 3 
aylık periyodik toplantılar yapılmaktadır.  



SONUÇ: 
     Uygulama sonucunda elde edilen verilere göre; ortopedi konsültan doktorunun hastaya 
daha kısa sürede ulaştığı, iş gücü tasarrufu sağlandığı, hastaya kısa sürede müdahale 
edildiğinden dolayı hasta memnuniyetinin ve hastane verimliliğinin arttığı gözlemlenmiştir. 
 
 
A STUDY ON REDUCING THE TIME TO REACH A PATIENT OF AN EMERGENCY 
CONSULTING DOCTOR: GAZİEMİR NEVVAR SALİH İŞGÖREN STATE HOSPITAL 
SAMPLE 
ÜNAL Özlem / Supervisor 
ATAK AKHAN Gülsen / Director of Quality Management 
Gaziemir Nevvar Salih İşgörenStateHospital / İZMİR / TURKEY 
İNTRODUCTİON: 
     Consultation; Diagnosis and treatment of a physician in a specialist area, consulting 
physicians in other specialties, consulting the patient and receiving information and technical 
support. Consultation is an important tool that provides an interdisciplinary approach and 
emergency services are one of the most frequently needed parts of the consultation. If the 
Emergency Physician does not have adequate knowledge, skills, or experience in diagnosis, 
stabilization, or treatment, or if any attempt is made to transcend the training he receives, he 
or she will seek consultation from the relevant branch physician and the consultant physician 
will make recommendations regarding diagnosis and treatment or make appropriate 
interventional procedures Or the decision of hospitalization / dispatch / discharge. 
     If a physician is deemed necessary for the patients who come to the emergency service in 
our hospital, he / she will be consulted to the related branch physician via HBYS. A 
consultation flow plan has been made in order to ensure that consultation procedures are 
carried out effectively in accordance with the Health Quality Standards of our hospital. The 
target is set at 30 (thirty) minutes maximum during working hours and 120 (one hundred 
twenty) minutes maximum during work hours. 
GOAL: 
     The purpose of this study is; To shorten the consultation time in our hospital so that the 
patient can get fast and reliable treatment and to walk the hospital operation in a plan. 
METHOD: 
     Data of indicator reports obtained from Hospital Information Management System were 
used in this study. According to this, it has been determined that the branch which is the 
most requested consultant for emergency services is orthopedic. Therefore, the most 
effective branch orthopedic in the process of the period. 2016 data is as follows. 

2016 ORTOPEDY CONSULTATION REACHING TIMES 

SEMESTER PATIENT NUMBER  

1ST SEMESTER 39 PATIENT 62 MUNITE 

2ST SEMESTER 65 PATIENT 292 MUNITE 

3ST SEMESTER                   186PATIENT 163 MUNITE 

4ST SEMESTER 149 PATIENT 91 MUNITE 

     From these data, it was determined that the reaching time of the orthopedic consultation 
exceeded the target value of 30 minutes. This has increased the overall average. Therefore; 
As of January 2017, one of the 2 rooms used as green area policlinics outside of working 
hours has started to serve as an orthopedic policlinic within working hours. The consultation 
period after this application is as follows. 

2017 ORTOPEDY CONSULTATION REACHING TIMES 



SEMESTER PATIENT NUMBER  

1ST SEMESTER 183 PATIENT 35 MUNITE 

     Beside this application; All specialist physicians and emergency physicians were trained 
on the consultation flow plan and the use of HBYS correctly in the consultation. Also; 
Periodical meetings are held with all physicians in which consultation process and living 
troubles are spoken and solutions are produced. 
RESULT: 
     According to the result obtained as the result of application; It was observed that patient 
satisfaction and hospital productivity increased because orthopedic consultant doctor 
reached the patient in a shorter time, labor savings were provided and the patient was 
intervened in a short time. 
 


