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1. Konsültasyonun tanımı

• iki ya da daha fazla insanın birbirine başvurmak,
danışmak, fikir almak veya fikir vermek, bir konu
üzerinde müzakere etmek maksadıyla bir araya
gelmesi

• Tıbbi konsültasyon: bir hekimin başka bir hekim ile ya
da konusunda uzman bir profesyonel ile öneri almak,
fikir alışverişinde bulunmak, müzakere etmek üzere
bir araya gelmesi.



1. Konsültasyonun tanımı

• Konsültasyon talep edilmesine karar verildikten
sonra konsültasyona davet edilen taraf bu davete
icabet etmek zorundadır.

• Konsültasyon talebi uygunsuz ise bu durum davete
icabet ettikten sonra ele alınabilir.



1. Konsültasyonun tanımı

• Multidisipliner eğitim hastanelerinde konsültasyon
görevinin yerine getirilmesi ilgili uzmanlık alanını
temsil eden kurumsal yapının sorumluluğundadır.
Konsültasyon hizmetleri, ilgili uzmanlık alanının
yetkililerince düzenlenmelidir.



2. Ne zaman konsültasyon talep edelim?

2a. Yatan hasta için 
konsültasyon talebi?1

?2

?3

?4

Acil durumlar

Ayırıcı tanı sürecinde fikir alış verişi

Eşlik eden hastalıklar hakkında 

Tedavi seçimi



2. Ne zaman konsültasyon talep edelim?

2a. Yatan hasta için 
konsültasyon talebi

?3 Eşlik eden hastalıklar hakkında

1. Eşlik eden hastalık önemli bir risk teşkil ediyor mu?
2. Eşlik eden hastalık ilerleyici mi?
3. Eşlik eden hastalık halihazırda üzerinde durulan durumla ilişkili mi?
4. Eşlik eden hastalık tanıya varma ve tedavi sürecini etkiliyor mu?



2. Ne zaman konsültasyon talep edelim?

2b. Polikliniğe 
başvuran hasta için 
konsültasyon talebi

?1

?2

?3

?4

Acil durumlar

Ayırıcı tanı sürecinde fikir alış verişi

Eşlik eden hastalıklar hakkında

Tedavi seçimi



2. Ne zaman konsültasyon talep edelim?

2b. Polikliniğe 
başvuran hasta için 
konsültasyon talebi?3 Eşlik eden hastalıklar hakkında

1. Eşlik eden hastalıklar, halihazırda üzerinde durulan durum hakkında yanlış bir 
yol izlenmesine neden olabilir mi? 

2. Eşlik eden hastalıklar halihazırda üzerinde durulan durumun tedavisi 
düzenlenirken göz önünde bulundurulmalı mı? 

3. Eşlik eden hastalıklar nedeniyle kullanılan veya kullanılması yakın vadede 
muhtemel olan ilaçlar durumun seyrini, tedavisini etkileyebilir mi?



3. Nasıl konsültasyon talep edelim?
3a. Neler yazalım?

• Hastanın kimlik bilgileri
• Hastanın hekimi
• Hastanın neden yatmakta olduğu
• Konsültasyon talebine neden olan, tespit 

edilen belirti ve bulgular
• Hekimin bu belirti ve bulgulara dair 

düşünceleri ve endişeleri
• Konsültasyon mekanı, zamanı
• Talep ifadesi 
• Ulaşılabilecek telefon numaraları
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3. Nasıl konsültasyon talep edelim?
3b. Nasıl yazalım?

• Kısaltmalardan kaçınalım 
• Taleplerimizi açıkça ifade edelim.
• Hastanın taburcu edilmesi planlanıyorsa mutlaka 

belirtelim. 
• Hastanın kullanmakta olduğu ilaçları ya açıkça 

yazalım, ya da hatırlatıcı bir ifade kullanalım. 
• Bizi düşündüren, endişelendiren belirti ve bulguları 

ifade etmekten çekinmeyelim. 
• Hastanın eşlik eden hastalıklarını belirtelim. 
• Soru cümleleri kurmaktan çekinmeyelim. 
• Talep cümlemizi açıkça yazalım.
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3. Nasıl konsültasyon talep edelim?
3b. Nasıl yazalım?
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• Taleplerimizi açıkça ifade edelim.
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3. Nasıl konsültasyon talep edelim?
3b. Nasıl yazalım?

• Kısaltmalardan kaçınalım 
• Taleplerimizi açıkça ifade edelim.
• Hastanın taburcu edilmesi planlanıyorsa mutlaka 

belirtelim. 
• Hastanın kullanmakta olduğu ilaçları ya açıkça 
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• Soru cümleleri kurmaktan çekinmeyelim. 
• Talep cümlemizi açıkça yazalım.



3. Nasıl konsültasyon talep edelim?
3c. Nelere dikkat edelim?

• Hastaya veya yakınına bilgi verelim. 
• Neden böyle bir değerlendirmeye ihtiyaç 

duyduğumuzu açıklayalım. 
• Servisteki ilgili kişilerin de konüsltasyon

talebinden haberi olmasını sağlayalım. 
• Mümkünse, şartlarımızı zorlayarak, konsültan

hekim ile ya öncesinde ya konsültasyon 
esnasında ya da sonrasında görüşmeye 
çalışalım.



3. Nasıl konsültasyon talep edelim?
3c. Nelere dikkat edelim?

• Konsültan hekimi servisimizde karşılayıp, ona 
eşlik edelim. Yapamıyorsak serviste bir başka 
hekimin, o da mümkün değilse hemşirenin 
bunu yapmasını sağlayalım. İhtiyaç duyduğu 
dokümanı, bilgileri sağlayalım.

• Konsültan hekimle birlikte hastanın yanına 
gittiğimizde konsültan hekimi hastaya takdim 
edelim. Muayeneye eşlik edip etmeyeceğimizi 
konsültan hekime soralım. 



4. Konsültasyon talebine nasıl cevap verelim?
4a. Nelere dikkat edelim?
• Konsültasyon için gittiğimiz klinikte önce kendimiz tanıtalım. 
• Hastanın hekimi ile görüşmemiz mümkünse görüşelim. Hastanın müdavi

hekimi veya aynı serviste başka bir hekim yoksa servisteki hemşire ile
hastanın yanına gidelim. 

• Hastaya kendimizi tanıtalım, neden geldiğimizi açıklayalım. 
• İhtiyaç duyduğumuz bilgileri soralım, gerekli dokümanları isteyelim. 
• Hekim yanımızdaysa ona gerekli açıklamaları sözel olarak da yapalım. 
• Hemşire refakatinde muayene yaptıysak acil olan önerileri hemşireye

iletelim. 
• Hastaya durumu hakkında gerektiği kadar bilgi verelim. 



4. Konsültasyon talebine nasıl cevap verelim?
4b. Nasıl cevap yazalım?

• Kısaltmalardan kaçınalım.
• Bize çok sıradan gelen birtakım tanı ve tedaviler başkasına yabancı gelebilir.
• İma, kinaye, laf sokma, öfke, sitem ifadelerinden kaçınalım.
• Konsültasyon uygun değilse uygun bir dil ile belirtelim. İzlenecek yolu işaret 

edelim.
• Ön tanılarımızı veya tanılarımızı yazalım. 
• Dikkatimizi çeken başka bir durum varsa belirtelim. 
• Önerilerimizde öncelik sırasını gözetelim
• Soru cümlelerini açıkça cevaplayalım. 



4. Konsültasyon talebine nasıl cevap verelim?
4c. Neler yazalım?

• Hastanın görüldüğü yer ve zaman
• Tanıtıcı bilgiler
• Muayene bulguları
• Konsültasyon talep eden hekimin düşünce, endişe ve ön tanılarına dair 

kanaatler
• Ön tanı veya tanı
• Öneriler
• Ulaşılabilecek telefon numaraları



Konsültasyon talep eden birim: Psikiyatri

Konsültasyona davet edilen birim: Dermatoloji

Konsültasyona davet metni:
Hastanın seboreik dermatit öyküsü vardır. 

Konsültasyon talep etmekteyiz. 

Konsültasyona cevap metni:



Konsültasyon talep eden birim: Psikiyatri

Konsültasyona davet edilen birim: Dermatoloji

Konsültasyona davet metni:
Hastanın seboreik dermatit öyküsü vardır. 

Konsültasyon talep etmekteyiz. 

Konsültasyona cevap metni:

Acil mi? 
Algoritmayı ilgilendiriyor mu? 



Konsültasyon talep eden birim: Dermatoloji

Konsültasyona davet edilen birim: Psikiyatri

Konsültasyona davet metni:
Vücudunda tekrarlayan, skarla düzelen non-spesifik yaralar görülen hasta 
ayırıcı tanı amacıyla servisimize yatırılmıştır. Yapılan tetkikler ve biyopsi 
patolojileri normal olarak sonuçlanmıştır. Lezyonların hasta tarafından 
yapıldığını düşünmekteyiz. 

Konsültasyon talep etmekteyiz. 

Konsültasyona cevap metni:



Konsültasyon talep eden birim: Dermatoloji

Konsültasyona davet edilen birim: Psikiyatri

Konsültasyona davet metni:
Vücudunda tekrarlayan, skarla düzelen non-spesifik yaralar görülen hasta 
ayırıcı tanı amacıyla servisimize yatırılmıştır. Yapılan tetkikler ve biyopsi 
patolojileri normal olarak sonuçlanmıştır. Lezyonların hasta tarafından 
yapıldığını düşünmekteyiz. 

Konsültasyon talep etmekteyiz. 

Konsültasyona cevap metni:



Konsültasyon talep eden birim: Psikiyatri

Konsültasyona davet edilen birim: Hematoloji

Konsültasyona davet metni:
Tedaviye dirençli şizofreni tanısıyla takip etmekte olduğumu8z hastaya 
Klozapin tedavisi başlanmıştır. Tedavinin birinci haftasından itibaren hastada 
lökopeni gelişmiştir. Hastanın klozapin dışında yanıt verdiği bir tedavi yoktur. 
Tedavi süreci ile ilgili konsültasyon talep ediyoruz. 

Konsültasyona cevap metni:



Konsültasyon talep eden birim: Psikiyatri

Konsültasyona davet edilen birim: Hematoloji

Konsültasyona davet metni:
Tedaviye dirençli şizofreni tanısıyla takip etmekte olduğumu8z hastaya 
Klozapin tedavisi başlanmıştır. Tedavinin birinci haftasından itibaren hastada 
lökopeni gelişmiştir. Hastanın klozapin dışında yanıt verdiği bir tedavi yoktur. 
Tedavi süreci ile ilgili konsültasyon talep ediyoruz. 

Konsültasyona cevap metni:



Konsültasyon talep eden birim: Psikiyatri

Konsültasyona davet edilen birim: Gastroenterohepatoloji

Konsültasyona davet metni:
MDB tanısıyla izlediğimiz hastanın verilen ilaçlar sonrasında mide 
yakınmaları olmaktadır. Hastanın değerlendirilmesi r.o.  

Konsültasyona cevap metni:



Konsültasyon talep eden birim: Psikiyatri

Konsültasyona davet edilen birim: Gastroenterohepatoloji

Konsültasyona davet metni:
MDB tanısıyla izlediğimiz hastanın verilen ilaçlar sonrasında mide 
yakınmaları olmaktadır. Hastanın değerlendirilmesi r.o.  

Konsültasyona cevap metni:



Konsültasyon talep eden birim: Ortopedi

Konsültasyona davet edilen birim: Psikiyatri

Konsültasyona davet metni:
Femur kırığı nedeniyle yatmakta olan hastanın tdro. 

Konsültasyona cevap metni:



Konsültasyon talep eden birim: Ortopedi

Konsültasyona davet edilen birim: Psikiyatri

Konsültasyona davet metni:
Femur kırığı nedeniyle yatmakta olan hastanın tdro. 

Konsültasyona cevap metni:



Konsültasyon talep eden birim: Psikiyatri

Konsültasyona davet edilen birim: Göz Hastalıkları

Konsültasyona davet metni:
45 y. Erkek hasta. Son iki aydır yakını görmekte zorlanmaya başladığını 
söyleyen hastanın tarafınızca değerlendirilmesi rica olunur. 

Konsültasyona cevap metni:



Konsültasyon talep eden birim: Psikiyatri

Konsültasyona davet edilen birim: Göz Hastalıkları

Konsültasyona davet metni:
45 y. Erkek hasta. Son iki aydır yakını görmekte zorlanmaya başladığını 
söyleyen hastanın tarafınızca değerlendirilmesi rica olunur. 

Konsültasyona cevap metni:



Konsültasyon talep eden birim: Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Konsültasyona davet edilen birim: Dahiliye

Konsültasyona davet metni:
Meme rekonstrüksiyonu için servisimize yatırılmış olan hastanın kan lipidleri
yüksek çıkmıştır. Önerileriniz rica olunur. 

Konsültasyona cevap metni:



Konsültasyon talep eden birim: Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Konsültasyona davet edilen birim: Dahiliye

Konsültasyona davet metni:
Meme rekonstrüksiyonu için servisimize yatırılmış olan hastanın kan lipidleri
yüksek çıkmıştır. Önerileriniz rica olunur. 

Konsültasyona cevap metni:



Konsültasyon talep eden birim: Dahiliye polikliniği

Konsültasyona davet edilen birim: Genel Cerrahi

Konsültasyona davet metni:
Hastanın hemoroid açısından tarafınızca değerlendirilmesi rica olunur. 

Konsültasyona cevap metni:



Konsültasyon talep eden birim: Dahiliye polikliniği

Konsültasyona davet edilen birim: Genel Cerrahi

Konsültasyona davet metni:
Hastanın hemoroid açısından tarafınızca değerlendirilmesi rica olunur. 

Konsültasyona cevap metni:



Konsültasyon talep eden birim: Dahiliye polikliniği

Konsültasyona davet edilen birim: Genel Cerrahi

Konsültasyona davet metni:
55 yaşında kadın hasta. Son 24 saattir karın ağrısı, bulantı kusma şikayetleri 
olduğunu ifade ediyor. Hasta dünden beri gaz gaita çıkaramamış. Daha önce 
açık kolesistektomi ve mezenter kisti nedeniyle opere edilmiş. Rutin kan 
tetkikleri istendi. İzlenecek yol konusundaki önerileriniz ve ileus açısından 
değerlendirilmesi için konsültasyon talep etmekteyiz. 
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Konsültasyon talep eden birim: Dahiliye polikliniği

Konsültasyona davet edilen birim: Genel Cerrahi

Konsültasyona davet metni:
55 yaşında kadın hasta. Son 24 saattir karın ağrısı, bulantı kusma şikayetleri 
olduğunu ifade ediyor. Hasta dünden beri gaz gaita çıkaramamış. Daha önce 
açık kolesistektomi ve mezenter kisti nedeniyle opere edilmiş. Rutin kan 
tetkikleri istendi. İzlenecek yol konusundaki önerileriniz ve ileus açısından 
değerlendirilmesi için konsültasyon talep etmekteyiz. 

Dahili No: xxxx

Konsültasyona cevap metni:



Goldman’ın on emri 

1. Sorulanı anla
2. Aciliyet durumunu belirle
3. Kendini yokla
4. Uygun olduğu ölçüde az yaz
5. Özgül ol
6. Olası durumlara yönelik planlar belirle (lüzum hali)
7. Kendi alanından taşma
8. Nezaket içinde öğret
9. Konuşmak ucuz ve etkilidir, unutma.

Goldman et al, Arch Int Med 1983;  143: 1753
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