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ÖNSÖZ 

 

Değerli sağlık çalıĢanı; 

Bilindiği üzere 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bütün illerde olduğu gibi 

Ġzmir ilinde de Kamu Hastaneleri Birliği 02 Kasım 2012 tarihi itibariyle kurulmuĢtur. Kamu 

Hastaneleri Birlikleri, ilerleyen sağlık hizmetleriyle birlikte, hem hızının arttırılması hem de 

ekonominin gözetilmesi, verimlilik ve beraberinde kalitenin daha arttırılması için profesyonel 

bir yönetim oluĢturmak, bürokrasiyi azaltmak, hizmetin daha verimli ve hızlı sunulmasını 

sağlamak, yeni geliĢmeleri takip etmek, teknolojiye ayak uydurmak ve modern tıp hizmeti 

sunmak amacıyla kurulmuĢtur. 

Bakanlığımızın bu misyonu çerçevesinde,  Genel sekreterliğimizin vizyonu hasta ve 

çalıĢan memnuniyetini sağlama bilinciyle çağdaĢ ve güvenilir sağlık hizmeti yönetiminde 

ülkede lider uluslararası düzeyde sözü geçen bir kurum olmaktır. Bu hedeflere ulaĢmak ve 

kaliteli sağlık hizmetinin devamlılığını sağlamak tek baĢına yapılacak bir iĢ değil, tüm 

çalıĢanlarımızın katılımı ile mümkün olacak bir ekip iĢidir. Birlikte nice baĢarılara imza 

atmak temennisiyle Güney Genel Sekreterliği Ailesine hoĢ geldiniz. 

BAġKAN 

OP.DR.ANIL ESEN 
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1 GENEL UYUM REHBERĠ 

Hazırlanan Uyum Eğitimi Rehberi‟ nin kurumumuza yeni katılan çalıĢanlarımızın 

uyum sürecini kolaylaĢtırmasının yanında hastanemizde halen görev yapan çalıĢanlarımıza da 

çalıĢmalarında rehberlik edeceği düĢünülmektedir. Rehber Genel Uyum Eğitimi ve Bölüm 

Uyum Eğitimi olmak üzere iki bölümden oluĢmaktadır. 

2 VĠZYONUMUZ 

ÇağdaĢ, güvenilir, ilkeli, hasta ve çalıĢan memnuniyetini önemseyen, sürekli iyileĢme 

ilkesiyle hareket eden, tercih edilen bir sağlık kuruluĢu olmak. 

3 MĠSYONUMUZ 

Hastalarımızın nitelikli, güvenilir, doğru sağlık hizmeti alınmasını sağlamak üzere tüm 

çalıĢanlarımızla yasal hükümlerin gerekliliklerini uygulayarak hizmet sunumunu 

gerçekleĢtirmek ve sürdürmektir. 

4 KALĠTE POLĠTĠKAMIZ 

 Sağlık hizmeti sunumunda sürekli iyileĢtirmeyi hedeflemek. 

 Sağlık hizmetini bilimsel, etik, akademik sunmak. 

 Sağlık hizmeti sunumunda, güler yüzlü, anlayıĢlı, saygılı olmak. 

 Hasta ve çalıĢan güvenliği ilkelerini benimsemek ve uygulamak. 
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5 YÖNETSEL YAPI ve YÖNETĠCĠLER 

 

                                       

HASTANE BAġHEKĠMĠ 

DOÇ.DR.ENVER ĠLHAN 
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BAġHEKĠM YARDIMCILARI 

 

 
                   UZ.DR.ERHAN BULUT                 UZ.DR.SEMA AKTOLGA 

 

 

                             

    UZ.DR.ÖZDEN             UZ.DR.M.SAĠT ĠNCEBIYIK        UZ.DR.ETHEM BĠLGĠÇ 

YILDIRIM AKAN 

 

 

 
    OP.DR.NÜKET YOLDAġ 
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ĠDARĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRÜ 

 

 
Erhan KARAGAN 
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ĠDARĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜR YARDIMCILARI 

 

 
 

EMĠN YÜCEL 

 
 

SÜLEYMAN PEHLĠVAN 

 

 

 

 
YASEMĠN SABANCI 
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SAĞLIK BAKIM HĠZMETLERĠ MÜDÜRÜ 

 

 
 

AYġEN YALÇINKAYA 
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DESTEK VE KALĠTE HĠZMETLERĠ MÜDÜRÜ 

                                                 
 

MEHMET DURAN 

 

 

DESTEK VE KALĠTE HĠZMETLERĠ MÜDÜR YARDIMCILARI 

 

                    
 

                           MĠNE YILDIZ                                NĠLÜFER ġENER 
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SAĞLIK BAKIM HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÜNDÜZ SÜPERVĠSÖRLERĠ 
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6 HASTANEMĠZĠN TARĠHÇESĠ 

Hastanemiz 1958 yılında 400 kadro yatağı ile bugünkü Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesinin eski 

binasında SSK Buca Hastanesi adı ile hizmete girmiĢtir.1983 yılında Eğitim Hastanesi vasfını almıĢtır. 

1995 yılında tüm personel ve donanımı ile birlikte Bozyaka semtinde yeni inĢa edilmiĢ olan binasına 

SSK Ġzmir Eğitim Hastanesi adı ile taĢınmıĢtır. 5283 sayılı yasa uyarınca, Sağlık Bakanlığına 

bağlanmamız üzerine, 19.02.2005 tarihi itibari ile Sağlık Bakanlığı Ġzmir Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi 

adını almıĢtır. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 12.08.2008 tarih 30784 sayılı 

onayı ile diğer hastanelerle isim karıĢıklığını önlemek üzere de Ġzmir Bozyaka Eğitim ve AraĢtırma 

Hastanesi olarak ismi değiĢmiĢtir. 

 

 
 

 

7 HASTANEMĠZĠN FĠZĠKĠ YAPISI 

 

 

Yataklı birim ve poliklinik binası baĢta olmak üzere toplam 8 blok,  35.356 m² arsa alanı 

üzerinde, 55.154 m² kapalı alan içerisinde, yüksek standartlarda hizmet vermektedir. 
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Yoğun bakımda dâhil toplam 665 hasta yatağı bulunan hastanemizde hasta baĢına 75 m² kapalı 

alan düĢmektedir. Hastanemizde toplam 30 klinik bulunmaktadır. Bunların 13‟si hizmet kliniği, 17‟si 

eğitim kliniği statüsünde olup uzmanlık eğitimi vermektedir. 

Hastane Blokları 
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8 HĠZMET SUNULAN BĠRĠMLER 

8.1 Hastanemizin Fiziki Yapısı 

8.1.1 Ana Bina A- Blok 

KAT KLĠNĠK ADI 

7. Kat Organ Nakli - Göğüs Hastalıkları – Hematoloji 

6. Kat Ġç Hastalıkları 

5. Kat Genel Cerrahi  - Göğüs Cerrahisi - Kalp Damar Cerrahisi - Plastik Cerrahi –Palyatif  

4. Kat Genel Cerrahi  

3. Kat Fizik Tedavi – Nefroloji ve Periton Diyaliz Ünitesi – Üroloji  

2. Kat Nöroloji  – Beyin Cerrahi – Beyin Cerrahi Yoğun Bakım 

1. Kat Göz - Kulak Burun Boğaz – BaĢ ve Boyun Cerrahisi  

Z. Kat Ortopedi ve Travmatoloji – Psikiyatri 

-1 Kat ÇamaĢırhane – Terzihane- Mutfak 

 

8.1.2 Ana Bina E-C-F Blok 

KAT KLĠNĠK ADI 

 E Blok C Blok F Blok 

3. Kat Biyokimya Lab. Yemekhane Patoloji Laboratuarı 

2. Kat Hemodiyaliz 

Ünitesi 

Konferans Salonu 

Kütüphane 

DemirbaĢ Ambarı 

Personel Servisi 

Bilgi ĠĢlem Birimi 

MaaĢ Birimi 

Hasta Hizmetleri Sağlık ve Otelcilik 

Hizmetleri Birimi Çağrı Merkezi 

Genel Yoğun Bakım 

Ayaktan Onkoloji Birimi 

Nöroloji ve Dahiliye YBÜ EKO-

Efor Ünitesi 

1. Kat Fizik Tedavi 

Ünitesi 

Radyoloji  

Kan Merkezi 

ĠĢ Yeri Hekimi 

Anestezi Polikliniği 

Etik Kurul (Dergi Odası) –Fotokopi  

Reanimasyon YBÜ 

Z. Kat Lokal 

Ameliyathane 

Ameliyathane 

Sterilizasyon 

Cerrahi Yoğun Bakım 

Uyandırma Ünitesi- 

Cerrahi Endoskopi Ünitesi  

Gastroenteroloji Ünitesi 

Acil Servis  

-1.Kat Mutfak Esanjör Dairesi  Mescid- Morg 
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8.1.3 Ana Bina G-Blok 

KAT KLĠNĠK ADI  

 G-D Blok   H Blok 

3.Kat Yanık Tedavi Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuarı 

2.Kat Hastane Yöneticisi 

BaĢhekim Yardımcısı 

Ġdari ve Mali Hizmetler Müdürü 

Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği Müdürü 

Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği Müdür Yardımcısı 

Bakım Hizmetleri Müdürü 

Enfeksiyon Hastalıkları Servisi 

Enfeksiyon Kontrol HemĢireliği 

1. Kat Ġdari Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı 

Gündüz Süpervizör HemĢireleri 

Sağlık Kurulu 

Satın Alma 

Kalite  

Santral 

Röntgen 

Eczane 

Kemoterapi Ünitesi 

Tıbbi Malzeme Marketi 

Muhasebe 

ġoförler 

Z. Kat ArĢiv – Odyometri BT, MR, 

 

8.1.4 Poliklinik Hizmetleri 

U – Blok 

3
.K

a
t 

Plastik Cerrahi Polk 

Gastroentoroloji  

Cerrahisi Polk  

Genel Cerrahi Polk 

Romatoloji  

 

Beyin Cerrahi Polk ve Pansuman 

Odası 

Kalp Damar Cerrahi Polk 

Kadın Hastalıkları Polk 

Gastroenteroloji Polk 

Endokrin Polk.  

Sigara Bırakma  

Üroloji Polk ve Üroloji Pansuman 

Odası 

Radyasyon Onkolojisi 

Hematoloji 

2
.K

a
t 

Tıbbi Onkoloji Polk 

Fizik Tedavi 1-2-3 Polk 

Dahiliye Polk 

Endokrin Polk 

Nöroloji Polk 

Heyet Özeldal 

Gögüs Cerrahisi Polk 

Akupunktur-Ağrı 

Çocuk Hastalıkları Polk 

Radyasyon Onkolojisi Polk 

Bebek Bakım odası 

Endokrinoloji 

Diyetisyen 

Psikolog 

Diyabet HemĢireliği 

EEG-EMG Polk 

MHRS birimi 

 

1
.K

a
t Sigara Bırakma Polk 

EKG Bay ve Bayan 

Göğüs Hastalıkları Polk. 

Dermatoloji 

Kardiyoloji 

Röntgen Çekim Odası 

Psikiyatri  

Z
em

in
 K

a
t 

Hasta KarĢılama DanıĢma-

MHRS Birimi 

Poliklinik Kayıt Birimi 

Ortopedi 1-2-3  

Aile Hekimliği  

 

Evde Bakım Hizmetler 

Kan Alma ve Öncelikli Kan Alma  

Hasta Hakları Birimi  

Pansuman ve Alçı Odası 

Vezne 

Sosyal Hizmet Birimi 

Çevre Yönetim Birimi  

Spor hekimliği 

-1:Kat             TRSM 
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R- Blok 

4.Kat KBB  Pol. 

Kulak Yıkama Odası 

Koklear Ġmplant Merkezi  

Psikoterapi Laboratuarı 

Odyoloji Laboratuarı  

3.Kat Göz  Poliklinik 

Muayene Öncesi Ölçüm Odası 

Veri kayıt Ģef odası 

 

Muayene Kabul Birimi  

ĠĢyeri Temsilciliği Odası 

Hizmet Ġçi Eğitim 

Nutrisyon Destek Birimi  

ÇalıĢan Hakları ve Güvenliği Birimi  

TeĢhis ĠliĢkiliği Gruplar 

Temizlik ġefliği 

2.Kat Retina 

ġaĢılık ve Kontakt Lens 

Göz Anjio  

 

Görme Alanı  

Glokom ve Glokom ArĢiv 

  

1. Kat Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniği 

Sağlık Turizmi Birimi 

Mikrobiyoloji  

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Birimi 

Sivil Savunma Birimi 

   -1. Kat Tüketim Ambarı 

Teknik Ambar 

Sualtı hekimliği ve Hiperbarik Tıp 

Birimi 

112 Kontrol Odası 

 

 

8.2 Poliklinik Hizmetlerimiz 

Hastanemizde poliklinik hizmetleri hafta içi her gün saat: 08.00 -16.00 saatleri arasındadır. 

Muayene için aldığınız sıra numarasına göre muayene olacağınız poliklinik odasının önündeki bekleme 

alanlarında  „Muayene Takip Ekranı‟nda sıranızı oturarak takip edebilirsiniz.  

Sağlık Bakanlığının yayınladığı ilgili genelge uyarınca belirlenmiĢ öncelikli hastaların 

muayenede önceliği bulunmaktadır. 

8.3 Öncelikli Hastalar  

Acil vakalar (Ani geliĢen hastalık, kaza, 

yaralanma ve benzeri durumlar ile ivedilikle tıbbi 

müdahale yapılması gerektiğine hekim tarafından 

karar verilen vakalar), 

Özürlüler (DeğiĢik 2010/80 sayılı Genelge), 

Hamileler, 

65 yaĢ üstü yaĢlılar, 

Yedi yaĢından küçük çocuklar, 

Harp ve vazife Ģehitlerinin dul ve yetimleri ile 

malül ve gaziler, 
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 Poliklinikte hastalar sıra numarasına göre içeri alınır. Hekim tarafından hastanın Ģikâyeti dinlenir ve 

muayenesi yapılır. Hastaya konulan ön tanı, tanı, tetkik iĢlemleri, yapılan tedavi, reçete, rapor vb. kaydı 

Hastane Bilgi Yönetim Sistemine (HBYS) kayıt edilir. Hastanın eline ilgili bölüm için barkod verilir.  

Hekim tarafından yapılan muayene sonucunda; baĢka poliklinik ya da sağlık kurulu veya 

hastaneye sevk kararı, yatıĢ kararı verilebilir veya tedavi amacıyla E-reçete yazılabilir. Yazılan E-reçete 

numarası hastaya yazılı olarak verilir.  Aldığınız E - reçete numarasını herhangi bir eczaneye vererek 

ilaçlarınızı alabilirsiniz. Muayene sonucunda hekim hastayı baĢka bir branĢ hekimine yönlendirmiĢ ise; 

o bölüme muayene olabilmek için yeniden sıra numarası alınması gerekmektedir. 

Muayene sonucunda hekim hastaya yatıĢ kararı verir ise; doktor tarafından doldurulan Hastane 

GiriĢ Kâğıdı ile ilgili kliniğin sekreterine yatıĢ iĢlemleri için baĢvurulur. 

 

Hastanemizde yapılamayan tetkikler için; hastaya sevk kâğıdı verilir veya hasta iĢlemin 

yapılacağı ilgili hastaneye yönlendirir.  

Hastanın hastane dıĢında baĢka bir kurumda iĢi 10 gün sonra sonuçlanırsa hastaneye geri 

döndüğünde tekrar muayene sırası alması gerekmektedir.  

8.4 Görüntüleme birimleri: 

Röntgen,  Tıbbi Mikrobiyoloji, Tomografi,  MR ( Magnetic  Rezonans), Renkli Doppler, 

Mammografi, Kemik Dansitometresi, Nükleer Tıp, Elektrokardiyografi (EKG), Ekokardiyoğrafi (EKO), 

Elektroensefalografi (EEG), Elektromiyografi   (EMG), Odyometri  

( ĠĢitme Testi), Solunum Fonksiyon Testi (SFT) 

 

8.5 Radyoloji Hastane DıĢında Yapılan Testler  

Hastalarımıza ĠVP ve Kolon Grafisi istenmiĢ hastalar merkez binadaki Radyoloji Ünitesine 

baĢvuru yapalar. Bu tetkikler için uygun cihaz olmadığı için hastalar anlaĢmalı dıĢ merkeze sevk edilir.  

8.6 Yoğun Bakımlarımız: 

Genel Yoğun Bakım   10 yataklı 3. Basamak 

Yanık YBÜ  4 yataklı 3. Basamak  

Anestezi ve Reanimasyon 7 yataklı 2. Basamak 

Beyin Cerrahi YBÜ  6 yataklı 2. Basamak  

Cerrahi YBÜ 8 yataklı 1. Basamak  

Nöroloji YBÜ 4 yataklı 1. Basamak 

Dahiliye YBÜ 4 yataklı 1. Basamak 
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Genel Yoğun Bakım                                                             Yanık Yoğun Bakım 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.7 Laboratuvar Hizmetlerimiz 

Tıbbi Biyokimya 

Tıbbi Mikrobiyoloji -Tıbbi Patoloji 

 

 

8.8 Diğer Tıbbi Birimlerimiz 

 

Acil Tıp Kliniği 

Ağrı Polikliniği 

Aile Hekimliği 

Diyaliz (Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi)   

Endoskopi ( Cerrahi ve Gastroenteroloji) 

Fizik Tedavi Ünitesi      

Kan Transfüzyon Merkezi 

Kemoterapi   
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9 HASTANEMĠZDE SUNULAN HĠZMETLER VE SÜRELERĠ 

9.1 LABORATUVAR SONUÇ ALMA SÜRELERĠ  

Biyokimya,Hemogram,Ġdrar,Hormon,HBA1C tetkik örnekleri saat 11:00'a kadar teslim edilmiĢ 

ise aynı gün içinde daha sonra teslim edilmiĢ ise ertesi gün 13:30'da sonuçlanmaktadır. 

- Moleküler tetkikler ortalama bir ay, 

- Protein elektroforezi ortalama 15 gün, 

- Acil parametreler iki saat içerisinde sonuçlanmaktadır. 

- Özellikli tetkiklerin sonuç verme süreleri hakkında bilgi numune teslim edildiğinde ilgili 

laboratuvar tarafından verilmektedir. 

- Patoloji sonuçları ;Ġncelenen materyalin özelliğine göre sonuç verme süresi 6-10 iĢ günü 

arasında değiĢmektedir.Materyal teslim edildiğinde sonuç alma süresi ile ilgili bilgi verilmektedir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 GÖRÜNTÜLEME HĠZMETLERĠ 

9.2.1 TETKĠKĠN ÇEKĠM VE SONUÇ VERME SÜRELERĠ: 

 

Cihaz Bulunduğu yer Çekilme 

zamanı 

Sonuç verme Zamanı 

Röntgen 

Seyyar Röntgen 

U Blok giriĢ katta 

D-blok zemin katta 

U Blok giriĢ katta 

Aynı gün Röntgen 30 dakikada 

Rapor istenirse: Ġstemin 

yapıldığı günden sonraki 

gün öğleden sonra 

Ultrason U Blok giriĢ katta 3 iĢ günü Çekimden sonra  

Cihaz Bulunduğu yer Çekilme 

zamanı 

Sonuç verme Zamanı 

Dopler Ultrason U Blok giriĢ katta 3 iĢ günü Çekimden 30 dakika sonra 
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Kemik 

Dansitometresi 

U Blok giriĢ katta 5 iĢ günü Çekimden 30 dakika sonra 

Mammografi U Blok giriĢ katta 7 iĢ günü 2 iĢ günü 

Bilgisayarlı 

Tomografi (BT):  

D-blok -1. Katta 2 iĢ günü 3 iĢ günü 

Manyetik Rezonans 

(MR): 

D-blok -1. Katta 2 iĢ günü 3 iĢi günü 

EKG U Blok giriĢ katta Aynı gün Çekimden sonra 

EEG  U Blok 1. Katta 2-5 iĢ günü 5 iĢ günü 

EMG U Blok 1. Katta 3-8 gün Aynı gün 

EKO D Blok 1. katta 15 gün Çekimden sonra 

TA Holter D Blok 1. katta 21 gün Çekimden 1 gün sonra 

EKG Holter D Blok 1. katta 27 gün Çekimden 1 gün sonra 

 

 

9.2.2 Radyoloji hastane dıĢında yapılan testler: 

Hastalarımıza ĠVP istenmiĢ hastalar merkez binadaki radyoloji ünitesine baĢvuru yaparlar. Bu 

tetkikler için uygun cihaz olmaması sebebiyle hastalar anlaĢmalı dıĢ merkeze sevk edilir. 

 

9.2.3 Nükleer Tıp 

Polikliniklerden sintigrafi talepleri yapılan hastaların tetkikleri yapılmaktadır. Hastanemiz U 

Blok poliklinik binasının karĢısında bulunmaktadır. Çekim için hastanın ilaç kullanım durumuna göre 1-

4 gün sonraya (Özellikli ilaçlarda etkileĢim olmaması açısından 1 ay sonrası için) randevu 

verilmektedir. Tetkik sonuç raporu 1 gün sonra teslim edilmektedir. 

9.2.4 Odyometri 

KBB poliklinik ve kliniğinden sevk edilen hastalara 1 gün sonraya randevu verilmektedir. Sonuç 

testin yapılmasının ardından hastaya verilmektedir. 

10 HASTANEMĠZE BAĞLI SEMT POLĠKLĠNĠKLERĠ 

 

Karabağlar Semt Polikliniği ĠletiĢim Bilgileri: 

Santral: (0232) 254 41 41 

Fax: (0232) 254 49 99 
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11 HASTANE ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ 

Adres: 

Saim Çıkrıkçı Cad. No: 59 Bozyaka/Ġzmir 

Telefon: 0232 250 50 50 

Fax(Santral):0232 261 44 44 

Web:www.izmireğitim.gov.tr             

 

 

 

Dahili Telefon Rehberine Hastanemizin Ġnternet Portal Sayfasından UlaĢabilirsiniz. 

12 HASTANEMĠZE ULAġIM 

 

Karabağlar ilçesi Bozyaka semtinde bulunan 

hastanemiz, Üçyol metro durağına yaklaĢık 10 dk. yürüyüĢ 

mesafesinde olup, otobüs seferleri ile de tüm ilçe ve 

semtlerden kolay ulaĢım sağlanabilir. 

Ücretli otobüs servisleri U- Blok önünden hareket 

etmektedir, yararlanmak isteyenlerin servis Ģoförleri ile 

iletiĢime geçmesi gerekmektedir 

Hastanemize telefonla ulaĢmak için Ģehir içi 2505050 santral numarasını tuĢladığınızda 

telesekretere ulaĢırsınız. Dâhili numarayı biliyorsanız doğrudan bağlanabilirsiniz, bilmiyorsanız santral 

operatörüne yönlendirilerek ilgili kiĢiye ulaĢabilirsiniz.  

 

http://www.izmire�itim.gov.tr/
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13 GENEL HĠZMETLERĠMĠZ 

 

13.1 Yemekhane  

Yemekhanemiz hastanenin 3. katındadır. Mesai içinde saat 11.45 -14.00 arasında hizmet 

vermektedir. Mesai dıĢı ise kahvaltı saati 06.30-07.30, öğle yemekleri 11.45-14.00 ve akĢam yemekleri 

18.00-19.00 arasındadır. Yemekhaneye giriĢler hastane giriĢ kartıyla yapılmaktadır. Normal yemek ve 

diyet yemek olmak üzere iki Ģekilde dağıtım yapılmaktadır. 

13.2 Kafeterya 

Acil kafeterya: 24 saat hizmet vermektedir. 

13.3 Poliklinik kafeterya: Mesai saatleri içinde hizmet vermektedir. 

Hastanemizde acil servis ve poliklinik kısmında toplam 2 adet kafeterya olmasının yanı sıra, ana 

bina 3. katta hastanemiz çalıĢanları tarafından bağıĢ yapılarak hizmet veren çay- kahve içilen bir 

dinlenme alanı da mevcuttur. 

 

13.4 Teknik Servis 

Hastane bünyesinde yapılan bina turlarında tespit edilen aksaklıklar ve mühendislik biriminin 

rutin çalıĢma planı doğrultusunda teknik servisimiz hizmet vermekte olup bunun dıĢında meydana gelen 

cihaz arızaları ve yapılması istenilen tadilatlar ilgili birim sorumluları tarafından bilgisayarlardan 

Hastane Bilgi Yönetim Sistemindeki (HBYS) “Arıza Formu” doldurularak teknik servisteki ilgili 

branĢlara iletilmektedir ve arıza formu iletilen teknik servis bölümü arıza formunu değerlendirerek ilgili 

birim ile iletiĢime geçip arızayı gidermektedir.  

Genel oryantasyonlarından teknik servis Ģefi sorumludur. Teknik servis Ģefi tarafından öncelikle 

hastane yönetimi ile tanıĢtırılır ve bütün hastane gezdirilerek fiziki yapı anlatılır. Bu gezi diğer hastane 

gezilerinden farklı olarak hastane alt yapısı elektrik, su, tıbbi gaz odaları, ısıtma-soğutma, havalandırma 

merkezleri, teknik servis sistem odası ve teknik servis malzeme odasını kapsamaktadır. Personel eğitim 

ve tecrübesine göre çalıĢacağı alan belirlenir ve buna yönelik dokümanlar ve takip sistemleri ayrıntılı 

olarak anlatılır. 
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13.5 Konferans Salonu  

Salonumuz hastanemizin idari katlar bölümü olan 2. 

katında bulunmaktadır. 168 kiĢilik kapasitesi olan 

konferans salonunda tüm toplantılar ve hastanenin hizmet 

içi eğitim faaliyetleri sürdürülmektedir. 

 

13.6 Servis: 

KarĢıyaka, Gaziemir ve Bornova semtlerine özel servis 

imkânımız vardır. 

 

13.7 KreĢ: 

Sağlık Bakanlığı çalıĢanlarının anne/baba çalıĢıyor olma koĢuluyla yararlanabileceği, 90 çocuk 

kapasiteli kreĢimiz bulunmaktadır. 07.30–17.30 saatleri arasında 1-6 yaĢ grubuna R – blok ta hizmet 

vermektedir 

Tel Ġç Hat:4541  

 

13.8 Güvenlik Hizmet 

Hastanemizdeki personelin güvenilir Ģartlarda hizmet 

verebilmesi ve hasta ve hasta yakınlarımızın iyi bir hizmet 

alabilmesi için huzurlu bir ortam sağlamasının yanı sıra hastane 

içerisindeki sürekli kontrolleri ile yangın, su baskını, deprem gibi 

durumlarda ilk müdahaleyi yapan güvenlik birimimiz kesintisiz 24 saat 

hizmet vermektedir. Güvenlik Ģefi ana bina 1 kattadır.  

 

tel:4541
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13.9 Otopark 

Hastanemizde 4 adet açık 1 adet kapalı olmak üzere toplam 5 adet otoparkımız mevcuttur.  

Hastanemizde 25 araçlık engelli otopark alanı bulunmaktadır. Bu alanları engelli hastane personeli, 

hasta ve hasta yakınları kullanabilmektedir.  Göreve yeni baĢlayan personel hastane otoparkına araç park 

edebilmesi için Hasta ve Otelcilik Müdürlüğüne baĢvurup otopark listesine kayıt yaptırması gereklidir. 

Kayıt yaptırdıktan sonra sırayla kiĢilerin isim listeleri çıkmaktadır. Sırası gelen kiĢinin otopark yeri belli 

olmakta ve kiĢi kendisi otopark anahtarını yaptırıp kullanabilmektedir. Kısa süreli araç park edilecek 

ise;  hastanemiz otoparkındaki güvenlik görevlisine bilgi verilmeli ve iletiĢim bilgileri mutlaka 

yazdırılmalıdır. 

 

 

 
 

14 ĠDARĠ BĠRĠMLERĠMĠZ 

14.1 Hastane Yöneticisi: 

Yer: Ana Bina 2. Kat 

(31.10.2012 Tarihli Ve 3131 Sayılı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TaĢra TeĢkilatı 

ÇalıĢma Usul Ve Esasları Hakkında Yönergeye Göre) 

Hastane Yöneticisi  

Madde 16- 

(1) MADDE 16-  

(1) Hasta ve çalıĢan hakları, güvenliği, memnuniyeti ile sosyal ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin 

geliĢtirilmesinden ve sağlık tesislerinin yönetiminden sorumludur. 

 (2) Hastane yöneticisi kendisine verilen görevin gereği gibi yapılmasından Genel Sekretere karĢı 

sorumludur.  

(3) Hastane yöneticisinin görev, yetki ve sorumlulukları Ģunlardır:  

1) Bakanlık, Kurum ve Birlik sekreterliği tarafından belirlenen kalite ve hizmet standartlarına uygun 

olarak, sağlık hizmetini etkin ve verimli sunmak, bu konuda gerekli çalıĢmaları yürütmek, standartlara 

uygunluğu ölçmek, değerlendirmek ve gerekli eğitimleri planlayarak uygulamak. 

2) Mevzuatı yakından takip ederek düzenlemeleri süratle uygulamaya koymak, sağlık tesisinde 

çalıĢanlara karĢı Ģiddet konusunda gerekli tedbirleri almak, bu konudaki Bakanlığın beyaz kod gibi 
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uygulamaların takibini yapmak, gerektiğinde hukuki korunma yollarının kullanılabilmesi amacıyla 

tedbirler almak. 

 3)  Tıbbi hizmetlerin sunumu için gerekli olan kaynaklarının zamanında ve ihtiyaçlara uygun olarak 

karĢılanması amacıyla gerekli tedbirleri almak, ihtiyaç planlamalarını yaparak, temini için gerekli 

çalıĢmaları yürütmek.  

4) Kurum tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda performans değerlendirmesini yaparak, bu 

değerlendirmeye esas bilgilerin zamanında, eksiksiz ve doğru olarak Genel Sekreterliğe verilmesini 

sağlamak.  

5) Sağlık tesislerindeki cihazların etkin kullanımını sağlamak, yenileme, tamir, bakım ve 

kalibrasyonlarının yapılmasını sağlamak, atıl kapasite oluĢmasını engellemek.  

6)  Tıbbi hizmet ve tıbbi cihaz alımları ile ilgili ihtiyaç programlarının sağlık tesisi düzeyinde tespit ve 

planlanmasını yaparak teknik Ģartnamelerin hazırlanması ve benzeri iĢlemler için gerekli süreçleri 

yürütmek.  

7)  Ağız ve diĢ sağlığı tarama hizmetleri, koruyucu hizmetleri ile ilgili olarak diğer sağlık tesis ve 

kurumlar ile koordinasyonu kurmak, bu hizmetlerin geliĢmesine yönelik faaliyetleri planlamak ve 

yürütülmesini sağlamak.  

8) Olağan üstü hallerde uygulanmak üzere hazırlanan acil afet planlarının organizasyonunu ve ilgili 

birimlerle koordinasyonunu sağlamak.  

9) Sağlık tesisinde staj alan öğrencilerin stajlarını yapmaları için gerekli düzenlemeleri planlamak, 

uygulaması ile denetimini yapmak. 

10) Bütçe ve yatırım tekliflerini hazırlayarak Genel Sekreterliğe sunmak. 

11) Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yapmak.  

Yer: Ana bina 1. ve 2. Kat 

14.2 BaĢhekim Yardımcısı 

Madde 20- (1) Hastane yöneticisinin görev alanıyla ilgili iĢ ve iĢlemler hususunda vereceği görevleri 

yerine getirmekle yükümlü ve hastane yöneticisine karĢı  sorumludur. Görevlerin usulüne uygun, 

zamanında ve düzenli olarak yürütülmesinde hastane yöneticisine yardımcı olur.  

14.3 Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü: 

Yer:Ana Bina 2. Kat 

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü  

Madde 18- (1) Sağlık bakım hizmetleri; sağlık tesisine baĢvuran hastaların kabulünden ayrılıĢ iĢlemleri 

tamamlanana kadar geçen süre içerisinde, müdavi hekimin teĢhis, tedavi ve rehabilitasyon 

hususlarındaki direktifleri dikkate alınarak hasta ve çalıĢan hakları, güvenliği ile memnuniyeti ilkeleri 

çerçevesinde sunulan hizmetler ile hastanın nakli, sosyal destek sağlanması, hizmete eriĢiminin 

kolaylaĢtır

ılmasını 

sağlamaya 

yönelik 

sunulan 

hizmetleri

n 

bütünüdür.  

(2) Sağlık 

Bakım 

Hizmetleri 

Müdürünü
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n görev, yetki ve sorumlulukları Ģunlardır:  

1) Sağlık bakım hizmetlerinin planlanması, etkin ve verimli hizmet sunulması, kendisine bağlı birimler 

ve ilgili diğer birimler ile iĢbirliği ve uyum içerisinde hizmetlerin yürütülmesi, denetlenmesi ve 

değerlendirilmesini sağlamak.  

2) Hasta bakım hizmetlerinde çalıĢan personelin görev yerlerini hastane yöneticisinin onayını alarak 

planlamak.  

3) Sağlık bakım hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesi için her türlü ilaç, tıbbi sarf, malzeme ve 

cihazların yeterli miktarda ve ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır olarak bulundurulmasını sağlamak. 

Ġlaç ve malzemelerin güvenli Ģekilde kullanımını, takibini, saklanmasını, korunmasını ve kayıtlarının 

düzenli bir Ģekilde tutulmasını sağlamak.  

4) Tıbbi iĢlemler ve bakım hizmetlerinde kullanılan araç, gereçlerin, kullanım öncesi ve sonrası 

sterilizasyon ve dezenfeksiyonu iĢlemlerinin yapılmasını ve denetlenmesini yapmak.  

5) Kurum politikaları doğrultusunda hasta bakım hizmetlerinde çalıĢan personelin performans ve 

verimliliğini değerlendirerek, verimliliği artırmaya yönelik tedbirleri almak.  

6) Kurum politikaları doğrultusunda ilgili personelin hizmet içi ve uyum eğitim programlarının takibi, 

değerlendirmesi, geliĢtirmesi ve denetlenmesi iĢlemlerini yürütmek.  

7) Sağlık tesisinin tıbbi hizmet alanlarının temizliği, yemek sunum hizmetleri, refakatçi ve ziyaretçi 

uygulamalarını idari mali hizmetler müdürü ile birlikte planlamak.  

8) Sağlık bakım hizmetleri ile ilgili alanlardaki mefruĢatın ve demirbaĢların kullanıma uygunluğu, 

temizlik kalitesi, niteliği, iç düzenleme ve uyumunun takibini yapmak.  

9) Hastane yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yapmak.  

14.4 Ġdari ve Mali Hizmetler Müdürü ve Müdür Yardımcıları: 

Yer: Ana Bina 2. Kat 

Ġdari ve Mali Hizmetler Müdürü 

MADDE 19- 

 (1) Ġdari ve mali hizmetler; temel olarak sağlık tesislerinde sağlık hizmeti sunan personelin hizmetlerini 

kolaylaĢtırmak amacıyla sunulan, insan kaynakları, özlük, genel evrak, arĢiv, atık hizmetleri, temizlik, 

mutfak, güvenlik ve afet planlaması, teknik destek ve sağlık tesisinin türüne uygun olarak bütçe ve 

muhasebe, raporlama, malî kontrol, akılcı malzeme yönetimi ve tedarik, muayene kabul ve stok 

yönetimi gibi hizmetlerin bütünüdür.  

(2) Ġdari ve mali hizmetler müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları Ģunlardır:  

1) Ġdari ve mali hizmetlerin planlanması, etkin ve verimli sunulması, kendisine bağlı birimler ve ilgili 

diğer birimler ile iĢbirliği ve uyum içerisinde hizmetlerin yürütülmesi, denetlenmesi ve 

değerlendirilmesini sağlamak.  

2) Hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesi için personel ile her türlü malzeme ve cihazların yeterli 

miktarda ve ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır olarak bulundurulmasını ve takibini sağlamak. 

 3) Maiyetindeki personelin yetkilerini, uyumunu ve çalıĢma düzenini belirleyip, eğitimli ve sertifikalı 

personelin çalıĢma yerlerini aldıkları eğitimler doğrultusunda planlamak. 

 4) Sağlık tesisindeki her türlü cihaz ve eĢyaların düzenli olarak kontrol edilerek, bakım ve 

kalibrasyonlarının yapılıp, kayıtların tutulması, hazır ve çalıĢır durumda bulundurulması ile binaların 

tadilat, bakım ve onarımlarının zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almak ve yapılan çalıĢmaları 

denetlemek.  

5) Gerekli her türlü ilaç, tıbbi cihaz, laboratuvar malzemelerinin yeterli miktarda ve ihtiyaç 

duyulduğunda kullanıma hazır olarak bulundurulmasını, eksik bulunan malzemelerin zamanında ve 

yeteri miktarda talep edilmesini sağlayarak, temini için gerekli hazırlıkları yürütmek.  

6) Deprem ve yangın gibi doğal afetlere karĢı acil yardım ve güvenlik hizmetleri kapsamında sağlık 

tesisinde gerekli her türlü emniyet tedbirlerini alıp, deprem ve yangın tatbikatlarının yapılması 

çalıĢmalarını yürütmek.  
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7) ArĢiv hizmetlerini planlamak, uygulamak ve denetlemek.  

8) Sağlık tesisi bilgi sistemlerinin alt yapı, donanım ve yazılım hizmetlerinin iĢbirliği ve uyum içerisinde 

yürütülmesini ve her an çalıĢır halde bulundurulmasını sağlamak.  

9) Sağlık tesisi içerisinde görev yeri ve değiĢikliklerini kayıt altına alıp, personelin her türlü özlük iĢleri, 

evrak yönetim hizmetleri ve sağlık tesisi faaliyetlerine ait aylık raporların hastane yöneticiliğine 

zamanında ve doğru olarak bildirimi için gerekli tedbirleri almak ve kontrolünü yapmak.  

10)Sağlık tesisinde satın alma, taĢınır, bakım ve onarım, ulaĢım, kütüphane, tıbbi fotoğrafhane, iletiĢim, 

kuaförlük, bahçe ve çevre düzenlemesi, terzihane, morg ve otopark gibi hizmetlerin yürütülmesini 

sağlamak.  

11)Sağlık tesisi bütçesini hazırlayarak hastane yöneticisinin onayına sunmak. Gelir ve gider 

gerçekleĢme iĢ ve iĢlemlerini yürütmek.  

12)Sağlık tesisinin tüketime yönelik ihtiyaçlarının hizmet sunumu için hazır bulundurulması amacıyla 

etkin stok yönetimini sağlamak, taĢınır mal mevzuatına göre stok kayıtlarının ilgili sistemlerden günlük 

düzenli olarak takibini yapmak ve verilerin güncel tutulmasını sağlamak. 13)Sağlık tesisinin tüketime 

yönelik ihtiyaçlarının hizmet birim maliyetlerinin, klinik tabanlı fayda maliyet analizinin, hizmet üretim 

ve genel iĢletme giderlerine iliĢkin sabit ve değiĢken maliyetlerin hesaplanmasına yönelik gerekli 

çalıĢmaları yapmak ve buna iliĢkin istatistikî verilerin dokümantasyonunu sağlayarak ilgili birimlerin bu 

verilere ulaĢması için gerekli tedbirleri almak.  

14)Satın almalarda hizmet birim maliyetlerinin, verilen sağlık hizmetini aksatmayacak Ģekilde sabit ve 

değiĢken giderlerin düĢürülmesi için gerekli çalıĢmaları yapmak.  

15)Görev alanı ile ilgili kaynakların verimli kullanılmasına yönelik çalıĢmalar yürütmek. 16)Hasta ve 

çalıĢan konforu ile çevre korumaya yönelik tedbirleri almak ve uygulamak. 17)Refakat hizmeti, 

temizlik, yemek, hasta bakımı, karĢılama ve yönlendirme hizmeti gibi hasta ve hasta yakını 

memnuniyetini artırmak amaçlı sağlık otelciliği hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak. 

18)Hastane yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

14.5 Ġdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı 

Yer: Ana Bina 1. Kat 

 

Müdür yardımcısı  
Madde 21- (1) Bağlı bulunduğu müdürün görev alanlarıyla ilgili iĢ ve iĢlemler vereceği görevleri yerine 

getirmekle yükümlü ve bu müdüre karĢı sorumludur. Görevlerin usulüne uygun, zamanında ve düzenli 

olarak yürütülmesinde bağlı bulunduğu müdüre yardımcı olur.  

 

14.6 Personel Birimi 

Tüm personelin özlük bilgilerinin bulunduğu, Sağlık 

Bakanlığı, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği, 

Sağlık Müdürlüğü vb. makamlardan gelen personel ile ilgili 

yazıların tebliğ edildiği, terfi, sicil raporları iĢlemlerinin 

yapıldığı, nakil, emeklilik, geçici görev iĢlemlerinin takip 

edildiği birimdir. Ayrıca disiplin ve ceza ile ilgili idare 

tarafından açılan soruĢturmalarda gerekli iĢlem ve 

yazıĢmaları yaparak alınan bilgi ve açıklamalar kapsamında ilgili mercii ve kiĢilere gerekli cevapların 

sunulduğu, personelin izinlerinin düzenlendiği, personelin almıĢ olduğu raporlarla ilgili iĢlemlerin ve 

yazıĢmaların yapıldığı birimimizdir. Hastane ana bina 1. kattadır.  
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14.7 MaaĢ Tahakkuk 

MaaĢ tahakkuk birimimiz, hastanemizde göreve baĢlayan personelimiz, personel servisine 

evraklarını teslim ettikten sonra, kurumumuzun anlaĢmalı olduğu bankaya ait hesabı varsa hesap 

numarasını, eğer nakil yoluyla gelmiĢse nakil evraklarıyla beraber hesap 

numarasını da maaĢ tahakkuk birimine bildirmelidir. Ġlgili bankaya ait 

hesabı yoksa kendisine ait hesap açtırmalıdır.  Personel evli, çocuk sahibi 

ise maaĢ mutemetliğinin vereceği Aile Yardımı Bildirimi ve Aile Durumu 

Bildirimi formlarını doldurması gerekmektedir.  ÇalıĢanlarımız 

otomasyon biriminden alacakları Ģifre ile maaĢ ve döner sermaye bordro 

bilgilerine ulaĢabilmektedirler. 

MaaĢ mutemetliği personelin tedavi ve yolluk ödemelerini, geçici 

görev yolluklarını, sürekli görev yolluklarını, eczane ve optik ödemelerini, gözlük reçetelerinin 

müstahaklık sorgulamalarını, emekli olan personele bir kereye mahsus olan harcırah ödemelerini yapan 

birimimizdir. Hastane ana bina 1. kattadır. 

 

14.8  Bilgi ĠĢlem 

Göreve yeni baĢlayan personel çalıĢmakta olduğu birimde Hastane Otomasyon Sistemine dâhil 

herhangi bir modülü kullanacak ise Bilgi ĠĢlem 

Birimi Sorumlusu tarafından kendisine HBYS 

Kullanıcı Kodu, Ģifresi ve ilgili modülün 

eğitiminin verildiği birimimizdir. 

Hastanemizin ana bina 2. katındadır. 

Hastanemize yeni gelen kiĢi genel 

oryantasyon sırasında, bilgi iĢlem 

sorumlusuna yönlendirilerek, kullanıcı adı 

açtırması sağlanır. Bilgi iĢlem 

sorumlusu, gelen kiĢi tıbbi sekreter ise; 

çalıĢacağı birime göre,(poliklinikte 

çalıĢacaksa poliklinik hasta kayıt ekranı, MHRS, 

HBYS‟ ye giriĢ tahlil-tetkik istem iĢlemleri, 

serviste çalıĢacaksa yatan hasta kullanıcı ekranı, 

yatıĢ iĢlemleri, tahlil-tetkik iĢlemleri hakkında 

eğitim vererek kullanıcı adını 

tanımlar.)Gelen kiĢi, doktor, ebe, hemĢire, 

sağlık memuru, teknisyen, idari memur ise 

kullanıcı adları tanımlanarak 

kullandıkları ekran hakkında eğitim verilir.  

 

14.9 Enfeksiyon Kontrol Birimi 

Hastanemiz Enfeksiyon Kontrol Komitesi 1995 yılında kurulmuĢ olup, Yataklı Tedavi 

Kurumları Hastane Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği esas alınarak çalıĢmalarını sürdürmektedir. 

Enfeksiyon kontrol programı, el hijyenine uyumu arttırmak, asepsi dezenfeksiyon sterilizasyon 

uygulamaları, hastane temizliği, izolasyon önlemleri, uygun antibiyotik kullanımı, YBÜ 

enfeksiyonlarının kontrolü, sürveyans çalıĢmaları, alet iliĢkili enfeksiyonlar,  kan yoluyla bulaĢan 

hastalıklardan korunma ve bağıĢıklama, eğitim ve denetim programlarını yürütmektedir. 



 

36 

 

Yeni gelen kiĢi, aĢılama durumu ve takibi ve bu birimden alacağı eğitimler için Enfeksiyon 

Kontrol Komitesine yönlendirilir. R Blok 1. kattadır. 

 

14.10 Kalite Yönetim Birimi 

Ana Bina 1. katta hizmet vermektedir. Sağlık Hizmeti Kalitesinin GeliĢtirilmesi ve 

Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik doğrultusunda hastanemizde hizmet veren birimdir. 

Birim Kalite Yönetim Birimi BaĢhekim Yardımcısına ve BaĢhekime bağlı olarak çalıĢmaktadır. 

Birimin Amacı: Sağlık kurum ve kuruluĢlarında kaliteli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla, hasta 

güvenliği, çalıĢan güvenliği, hasta memnuniyeti ve çalıĢan memnuniyetini esas alan sağlık hizmet kalite 

standartları ile bu standartların uygulanmasının hastanelerde yürütülmesi çalıĢmalarını yürütmektir. 

Kalite Yönetim Direktörü:  
En az üniversite mezunu, Sağlıkta kalite uygulamaları konusunda deneyimli ve eğitimli, kamuda en az 3 

yıl görev yapmıĢ, tercihen yabancı dil bilen kiĢiler arasından üst yönetimin belirlediği bir çalıĢan, 

kurumun teklifi ve Ġzmir Güney Kamu Hastaneler birliğinin onayı ile görevlendirilir. 

Kalite Yönetim Birimi; Sağlıkta kalite standartlarının, hasta 

ve çalıĢan memnuniyetinin artırılması, hasta ve çalıĢan 

güvenliği uygulamalarının gerçekleĢtirilmesi konularında 

hizmet vermektedir. 

Sağlıkta Kalite Standartlarının gerçekleĢtirilmesi için 

Hastane Yönetimi, Bölüm Kalite Sorumluları ve tüm 

personelle birlikte kurumda çalıĢmaları yürütür.  

 

14.11Sosyal Hizmet Birimi 

Yer: R Blok 4. Kat. 

Dahili Telefon: 6047 

 

Sosyal Hizmet Biriminde; 
 

 Kimsesiz, terk ve bakıma muhtaç hastalar 

 Engelli hastalar 

 Sağlık güvencesiz hastalar 

 Yoksul hastalar 

 Aile içi Ģiddet mağduru hastalar 

 Ġhmal ve istismara uğramıĢ çocuk hastalar 

 Ġnsan ticareti mağduru hastalar 

 Kronik hastalar 

 YaĢlı, dul ve yetim hastalar, 

 Ruh sağlığı bozulmuĢ hastalar, 

 Alkol ve madde bağımlısı hastalar 

 Yabancı uyruklu olup tedaviden yararlanamayan hastalar 

 Ġl dıĢından gelen hastalar öncelikli olmak üzere tıbbi sosyal hizmete ihtiyaç duyan   hastalara 

sosyal hizmet müdahalesi uygulanır. 

 Fiziksel, cinsel, duygusal istismara uğrayan hastalar, boĢanma, eĢin ölümü nedeni ile ekonomik 

ve sosyal güçsüzlüğe düĢen hastalar; evlilik dıĢı hamile kalan ya da çocukları ailesi tarafından 

kabul edilmeyen hastalar hakkında ilgili kurum ve kuruluĢlar ile bağlantı kurulması, 
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 Sosyal hizmete muhtaç müracaatçıların; çocuk yuvası, huzurevi, yaĢlı ve özürlü bakımevi, kadın 

sığınma evi gibi kuruluĢlara yerleĢtirilmesi sürecinde sosyal danıĢmanlık hizmetlerinin 

verilmesi, hastanın savunuculuğunun yapılması, gerekli yönlendirmelerin ve yazıĢmaların 

yapılması için 

 Sosyal hizmete ihtiyaç duyan hastaların ve ailelerinin yararlanabilecekleri toplum kaynakları 

hakkında bilgilendirilmesi, gerekli yerel yönetimlerle ve sivil toplum kuruluĢları ile irtibata 

geçilmesi için, 

 Belirlenen somut maddelerin dıĢında hastanın tedavisini olumsuz olarak etkilediği düĢünülen 

tüm psiko-sosyal ve ekonomik sorunların çözümü için Sosyal Hizmet Uzmanından yardım 

alınabilir.  

14.12Kanser Kayıt Birimi 

Hastanemiz R Blok 4. Katında yer almaktadır. Hastanemizde 1993 yılından beri kanser kayıtları 

yapılmaktadır. Kayıtlar günlük takip edilerek, toplanan veriler elektronik ortamda kanser izlem denetim 

merkezine gönderilmekte ve toplanan bu  veriler birim tarafından arĢivlenmektedir. 

14.13Evde Sağlık Hizmetleri 

Evde sağlık hizmetleri daha önce ilgili dal uzman tabiplerince konulmuĢ olan tanı ve planlanan 

tedavi çerçevesinde, kiĢinin bulunduğu ev ortamında; muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve 

rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi, ilacın reçete edilmesindeki özel düzenlemeler saklı kalmak 

kaydıyla uzun süreli kullanımı sağlık raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesi, tıbbi cihaz ve 

malzeme kullanımına iliĢkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunması, hastanın ve ailesinin evde 

bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ve hastalık ve bakım süreçleri ile ilgili bilgilendirilmesi ve 

hastalığı ile alakalı evde kullanımı gerektiren tıbbi cihaz ve ekipmanların doğru ve uygun koĢullarda 

kullanılması konusunda eğitim ve danıĢmanlık gibi hizmetlerin verilmesini kapsayan multi-disipliner bir 

hizmet sunumudur.  

2011 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan “Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul 

ve Esasları Hakkında Yönerge” kapsamında hastanemizde kurulan Evde Sağlık Hizmetleri Birimi, 

poliklinik binasında hizmet vermektedir. 2 hemĢire,1 doktor, 1 tıbbi sekreter,2 Ģoför ve 2 hasta taĢıma 

personeli ekip olarak hasta bakım faaliyetlerini yürütmektedir.  
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14.14Sağlık Kurulu: 

 
 Mesai saatleri içerisinde Sağlık Kurulu‟na kiĢisel dilekçe, resmi yazı ve klinik/polikliniklerden 

müracaat edilerek rapor isteğinde bulunulur. 

KiĢisel Dilekçe Ġle Müracaat:  
A) Durum Bildirir Raporlar (ücretli): ĠĢe girme, silah ruhsatı alma(bulundurma-taĢıma), 

Noter-Vekaletname, silahlı-silahsız özel güvenlik, yurt dıĢına çıkma, devlet memuru 

olma, huzurevine girme, yüzdelendirme-özür derece tespiti, yivsiz silah ruhsatı alma, 

gemi adamı olma ve diğer. 

B) Sakatlık (Özürlülük) Raporları: Engelli kimlik kartı, evde bakım hakkı, ÖTV 

muafiyeti, özel eğitim alma, 2022, özürlü istihdamı, akülü tekerlekli sandalye, tekerlekli 

sandalye, H sınıfı ehliyet, özel tertibatlı araç. 

C) Resmi YazıĢmalı Müracaatlar: Maluliyet (SGK), Emniyet Müdürlükleri, Mahkemeler 

(vasi tayini), Savcılıklar (akli dengesi durumu), Ġl Sağlık Müdürlükleri(hakem hastane), 

Vergi Daireleri (vergi indirimi) vb.  

 Veri Kayıt Operatörleri tarafından müracaat kaydı, istenilen belgelerle (kimlik 

fotokopisi, son 6 aya ait fotoğraf, evrak kaydı yapılmıĢ resmi yazı, evrak kaydı yapılmıĢ 

dilekçe, tedavi evrakları ve kullanılan ilaç raporları) otomasyon sistemi üzerinden kaydı 

gerçekleĢtirilir.  

 Poliklinik muayene ve tetkikleri bitirilen evraklar birim sorumluları tarafından kayıtların 

eksik olup olmadığı yönünden kontrolü yapılır. Kontrolden sonra eksiklik tespit edilirse 

hasta polikliniklere yönlendirilir, eksik bulunmayan veya eksikliği giderilen evraklar, 

birim sorumlularınca onaylanarak müracaat personeli tarafından teslim alınır. Teslim 

alındıktan sonra hasta/hasta yakınına heyet randevusu (Sakatlık raporu müracaatlarında 

30.03.2013 / 28603 sayılı Resmi Gazete‟de yayınlanan yönetmelik gereği 20 (yirmi) 

günde sonuçlanacak sürede) verilerek gönderilir.  

 Heyet randevusu verilen hastanın evraklarına heyete sunulmak üzere form (üst yazı) 

hazırlanır. Hazırlanan raporlar birim sorumluları tarafından kontrol edilir ve heyete 

sunulur. Heyette görülüp değerlendirilen, tanı ve yüzde (%) oranı saptanan hastaların 

evrakları heyet üyeleri tarafından imza altına  

 

14.15 Ambarlar: 

DemirbaĢ Ambarı: Ana bina 2. Katta hizmet vermekte olup hastanemizdeki tüm demirbaĢ 

malzemelerin temin, kayıt ve takip yönetiminden sorumludur. 

Tıbbi Malzeme Ambarı: Hastanemizin ana bina -1 katta hizmet vermektedir.  Hastanemize giren tüm 

tıbbi sarf malzemelerin stok yönetiminden sorumludur. Birimlere 24 saat tıbbi malzeme çıkıĢı ana bina 

1. katta hizmet veren tıbbi malzeme marketinden yapılmaktadır. Malzeme istemleri hasta adına birim 

tarafından HBYS üzerinden yapılmaktadır. 

Tüketim Ambarı: Hastanemiz R blok -1. Katta hizmet vermekte olup sarf malzeme temin, takip ve 

dağıtımından sorumludur. 
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14.16ArĢiv 

Hastanemizde kaydı tutulan her türlü iĢlem elektronik kayıt olarak saklanmakta olup hasta 

dosyaları toplanarak hastanemizde ArĢiv Bölümünde muhafaza edilmektedir. Her dosyada bulunan 

bilgilerin farklı saklanma süreleri bulunmaktadır ve bu yasal süreler doğrultusunda hasta dosyaları 

saklanır. Yeni göreve baĢlayan doktor, hemĢire, ebe, klinikte çalıĢacak olan tıbbi sekreterlere, yatan 

hasta dosyalarının, dosya sıralama planına göre eksiksiz olarak kontrol edilerek TĠG birimine 

gönderilmesi ve arĢivden dosya istenmesi ve tekrar arĢive gönderilmesi konularında servis sorumlu 

hemĢireleri tarafından bilgilendirilmektedir. ArĢive teslim edilen dosyaların asılları birimden çıkarılmaz 

gerekli durumlarda fotokopisi teslim edilir. Bilimsel çalıĢma için kiĢiler izin alarak arĢiv biriminde 

dosyaları inceleyebilmektedir.  

 

14.17Hasta ĠletiĢim Birimi  

Hak kavramı evrensel bir kavramdır. Ġnsan haklarını kısaca; tüm insanların her açıdan doğuĢtan 

eĢit ve özgür olmasıdır. Bu özgürlük, baĢkalarının haklarına saygılı olmak ve bu hakları koruma  

zorunluluğu ile dengelenmiĢtir. Hasta hakları da en temel insan haklarından biridir.  

Hastalar Ģikâyetlerini;  

 Sağlık Bakanlığı Web Sayfası (www.saglik.gov.tr) 

 SABĠM (Sağlık Bilgi ĠletiĢim Merkezi) Alo 184 

hattından yapabilmektedirler. 

 BĠMER (BaĢbakanlık ĠletiĢim Merkezi) 

 CĠMER ( CumhurbaĢkanlığı ĠletiĢim Merkezi) 

 Yer: U Blok Poliklinik Binası giriĢ katı Dâhili 

Telefon: 1359 

14.18ÇalıĢan Hakları ve Güvenliği Birimi 

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü‟nün ÇalıĢan Güvenliğinin Sağlanmasını 

konu alan 2012/23 sayılı genelgesi gereğince hastanemiz bünyesinde kurulmuĢtur.  

Yer: R Blok 3.kat  

Dahili Tel No:6059 

Birim; 

• ÇalıĢanların çalıĢan hakları ve güvenliğine yönelik talep ve Ģikâyetlerini kabul eder, 

• Bu baĢvuruları değerlendirerek raporlar, 

• Gerekli düzeltici/önleyici faaliyetlerin baĢlatılmasını sağlayarak talep sahibine geri bildirimde 

bulunur. 

• Hastanemizin Ģiddet açısından riskli bölümlerinde hizmet süreçlerinin gözden geçirilip gerekli 

iyileĢtirme faaliyetlerinin baĢlatılmasını sağlar. 

http://www.saglik.gov.tr/
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• Hastanemizde meydana gelen Ģiddet olaylarını kayıt altına alarak bakanlık beyaz kod bildirimini 

yapmak ve adli mercilere suç duyurusunda bulunur. 

• Beyaz kod ve pembe kod verilen olayları takip edip kayıt altına alma ve meydana gelen olayların 

analizinin yapılarak kuruma özgü tedbirlerin alınmasını sağlar 

• Sağlık personeline yönelik olası bir Ģiddet durumunda dâhili telefondan 1111 tuĢlanarak beyaz 

kod baĢlatılır. ÇalıĢan Hakları ve Güvenliği birimi beyaz kod verilen olayı takip edip kayıt altına 

alır ve bakanlık beyaz kod bildirimini yapar.Cumhuriyet Savcılığı‟na suç duyurusunda 

bulunulur.Ġlgili komitelerde olayların analizinin yapılarak kuruma özgü tedbirlerin alınması 

sağlanır.. 

• Sağlık çalıĢanlarına yönelik Ģiddet olaylarını takip etmek üzere “Bakanlık Beyaz Kod Birimi” 

bulunmaktadır. 24 saat hizmet vermektedir. “113” numaralı telefon ve 

“www.beyazkod.saglik.gov.tr” internet sayfasından bu birime bildirimler „‟ÇalıĢan Güvenliği‟‟ 

birimi tarafından yapılmaktadır. ġiddete uğrayan sağlık çalıĢanı tarafından da “113” numaralı 

telefona doğrudan bildirim yapılabilir.  

 

 

 

 

  

14.19 Sivil Savunma Birimi 

R blok 1. kattadır. Hastanemizde meydana gelebilecek olağandıĢı durumlarda can ve mal 

kaybının önlenmesi, olası zararın en aza indirilmesi ve hastane iĢleyiĢinin sekteye uğramaması için 

günümüz teknolojilerinden faydalanarak her türlü önlem ve tedbiri alıp buna uygun yapılması için eĢ 

güdümü mümkün kılıp değiĢen teknoloji ile bilimsel geliĢmelerin ve değiĢmelerin izinde yapılacak olan 

eğitim ve tatbikatlarla çalıĢanlarımızın olası afetlere karĢı bilinçlenmesini ve hazırlıklı olmasını 

sağlamaktır. 

14.20  Eczane  

Ana Bina 1. katta hizmet vermektedir. Ġlaç ve malzeme istemleri eczaneye bildirilir, 

1. Ġlaç ve malzemelerin temini 

2. Ġlaç ve malzemelerin teslim alınması ve yerleĢtirilmesi 

3. Ġlaç ve malzemelerin saklama koĢulları 

4. Yüksek riskli ilaçların yönetimi 

5. Stok seviyesi ve miad takibi  

6. Eczaneden ilaç ve malzeme istemi, hazırlanması transferinden sorumludur. 

14.21  Eğitim AR-GE Birimi 

R blok 3. Kat 302 nolu odada hizmet 

vermektedir. Sağlık Tesislerinin hizmet sunumunda ihtiyaç 

duydukları; eğitim hizmetlerinin etkili bir Ģekilde takip 

edilmesi ile araĢtırma ve geliĢtirme faaliyetlerinin 

arttırılması maksadıyla Genel Sekreterlikler ve Eğitim 

AraĢtırma Hastaneleri bünyesinde, 663 sayılı Sağlık 
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Bakanlığı ve Bağlı KuruĢların TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29. 

Maddesine dayanılarak Kurum BaĢkanlığı‟ndan alınan 09.02.2015 tarih ve 41304669/774.99/362 sayılı 

Makam Oluruna istinaden; eğitim, araĢtırma ve geliĢtirme birimlerinin kurulması kararlaĢtırılmıĢtır. Daha 

önce eğitim birimi olarak tanımlanan birimler yeni makam oluru ile Eğitim Ar-Ge birimleri olarak yeniden 

yapılandırılmıĢtır. 

Hastanemizde hizmet kalitesini artıracak eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu eğitimlerin 

sürekliliğinin sağlanması, eğitimler için planların hazırlanması ve uygulama kayıtlarının tutulması 

Eğitim AR-GE tarafından Eğitim Prosedürü‟ne göre yürütülmektedir 

Hasta ve hasta yakınlarına verilecek eğitimler “Hasta ve Hasta Yakınları Eğitim Talimatı”na göre 

yapılmaktadır. Eğitim duyuruları hastane portalı üzerinden internet ortamında ya da ilgili birim ve 

kiĢilere yazılı olarak yapılmaktadır. Zorunlu eğitimler 3 aylık periyotlar ile takip edilerek tüm personelin 

yılda en az 1 kez eğitime katılması için planlama yapılır. Ayrıca göreve yeni baĢlayan personelin 

oryantasyon eğitimi Genel ve Bölüm Uyum Rehberine göre yapılmaktadır.  

Eğitim katılım kayıtları eğitim birimi tarafından istatistik olarak takip edilmektedir ve 

raporlanmaktadır. 

14.22 Diyabet HemĢireliği 

2010 Kasım ayında çalıĢmalara baĢlamıĢ olup resmi 

anlamda 2011 Ocak ayından itibaren hizmete 

baĢlamıĢtır. Poliklinik binasında hizmet vermekte olup, yatan ve 

taburcu olan hastalar ve hasta yakınlarının bu birime 

yönlendirmeleri yapılmaktadır ayrıca hastanemizde diyabet 

hemĢireliğine baĢvuru yapan hasta ve hasta yakınları telefon 

ile de kesintisiz hizmet almaktadırlar. Diyabet 

eğitimleri, bireysel ve on beĢ günde bir 5-6 kiĢilik gruplar 

halinde verilmektedir. Dahili No: 4224 Ayrıca Diyabet 

hemĢiresi hemĢirelerin diyabet konusunda eğitim 

gereksinimlerini belirler ve önerilerde bulunur 

 

14.23 Nutrisyon Destek Birimi 

Nutrisyon ekibi 2013 yılı Ocak ayında kurulmuĢ olup; hastanemiz R blok 3 katta 2 hemĢire, 1 

diyetisyen, 1 eczacı ve Dahiliye, Cerrahi, Anestezi, Nöroloji ve Yanık Kliniklerinde görevli birer 

hekimden oluĢmaktadır. 

Nutrisyon Destek Birimi konsültasyon sistemi ile çalıĢıp, beslenme desteğine gereksinimi olan 

hastaları tanımlar, uygun tedavi protokolünü hazırlar,  hastalara güvenli ve etkili bir beslenme desteği 

sağlar, potansiyel komplikasyonları önlemek ve olduğunda da tedavi etmek üzere birimlere göre tedavi 

planı hazırlayıp gerekli beslenme destek ürünleri ile ilgili önerilerde bulunur. Hastane personeli, hasta 

ve hasta yakını eğitimlerini yürütür.   

 

14.24 Organ ve Doku BağıĢı Birimi 

Organ ve Doku BağıĢı hakkında bilgi almak veya gönüllü 

olmak istiyorsanız birimimize baĢvurabilirsiniz. 

Yer: Ana Bina 7. Kat Organ Nakli Uygulama ve AraĢtırma Merkezi 

Telefon:6098 
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14.25 Hukuk Birimi  

Ana Bina 1.  katta olup telefonu 4481 dir. Hastanemizin mahkeme ile ilgili iĢlemlerini takip 

etmekte de olan hukuk birimimiz, disiplin ve idari incelemeler yürütülmektedir ve ön incelemelere 

destek sağlamaktadır. 

14.26  ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Birimi 

ÇalıĢanların sağlık ve güvenliğinin korunması ve geliĢtirilmesi için kurulan, Hastane Yöneticisi 

tarafından görevlendirilen BaĢhekim Yardımcısı‟na bağlı çalıĢan birimdir. 

YER: R Blok 1. Kat 

DAHĠLĠ: 6036 

 Birimin Amacı: Ġzmir Bozyaka Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi bünyesindeki tüm çalıĢanların, 6331 

sayılı ĠĢ  Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanun kapsamında çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen 

iĢ sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik Ģartlarının iyileĢtirilmesi için iĢveren 

ve çalıĢanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için çalıĢmalar 

yapmak ve bir standart oluĢturmaktır. 

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Birim Sorumlusu: Hastane Yöneticisi tarafından görevlendirilen, ĠĢ Güvenliği 

Uzmanı sertifikasına sahip kiĢidir. 

ĠĢ Güvenliği Uzmanı: Hastane Yöneticisi tarafından görevlendirilen ve çalıĢanların çalıĢma ortamına 

yönelik risk değerlendirmesi, iĢ güvenliği ve iĢyeri hijyeni konusundaki çalıĢmaların yürütülmesinden 

ve Temel ĠĢ Sağlığı Ve Güvenliği Eğitiminden sorumlu, ĠĢ Güvenliği Uzmanlığı sertifikasına sahip 

kiĢidir. 

ĠĢyeri Hekimi: : Hastane Yöneticisi tarafından görevlendirilen ve ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Biriminde 

sunulan iĢe giriĢ ve periyodik muayenelerin yapılması, risk değerlendirmesi çalıĢmalarının 

yürütülmesinden ve çalıĢanların eğitiminden sorumlu ĠĢyeri Hekimliği Sertifikasına sahip kiĢidir.  

3 ĠĢ Güvenliği Uzmanı,  1 ĠĢyeri Hekimi ve 1 veri kayıt elemanından oluĢmaktadır.  

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kurulu: Kurul ilgili BaĢhekim Yardımcısı baĢkanlığında, ĠĢ Güvenliği 

Uzmanları, ĠĢyeri Hekimi yanı sıra, her iĢ kolundan bir temsilci ve sendika temsilcisinden oluĢur. Ayda 

bir önceden belirlenen gündemle toplanan kurulun sekreterliğini ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Birimi yapar. 

Gerektiğinde kurul toplantısına hastane bünyesinde yer alan diğer komitelerde davet edilir. Kurul 

kararları belgelenir ve sonuçlar ilgili kiĢi ve yapılarla paylaĢılır. Kurul, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği 

Birimi‟nin çalıĢan sağlığı ve güvenliği alanında koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınmasında ve iĢbirliği 

yapılabilmesi için en önemli mekanizmadır. 

14.27  Sağlık Turizmi Birimi 

Dünyada ve ülkemizde sağlık turizmi son yıllarda hızla yükselen bir trend olup çok önemli bir 

alternatif turizm çeĢididir. Hastanemiz bünyesinde de Eylül 2016 tarihinden itibaren hizmet vermeye 

baĢlamıĢtır. R Blok 1. Katta bulunmaktadır. 

14.28  Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Merkezi 

Hiperbarik Oksijen Tedavisi (HBOT) bir basınç odasında tümüyle basınç altına alınan hastaya 

aralıklı olarak % 100 oksijen solutmak suretiyle uygulanan medikal bir tedavi yöntemidir. HBOT 6000 

den fazla çalıĢma ile desteklenmiĢ modern ve bilimsel bir tedavi yöntemidir. T.C. Sağlık Bakanlığı 

tarafından 1 Ağustos 2001 tarihinde yayınlanan hiperbarik oksijen tedavisi ile ilgili yönetmelikte 

aĢağıdaki hastalıklar HBOT endikasyonu olarak bildirilmiĢtir. Dekompresyon hastalığı (vurgun), Hava 
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ve gaz embolisi, Karbonmonoksit, siyanid zehirlenmesi, akut duman inhalasyonu, Gazlı gangren, 

YumuĢak dokunun nekrotizan enfeksiyonları (derialtı, kas, fas, fasya), Crush yaralanmaları, 

kompartman sendromu ve diğer akut travmatik iskemiler, Yara iyileĢmesinin geciktiği durumlar 

(diyabetik ve non-diyabetik), Kronik refrakter osteomiyelit, Radyasyon nekrozları vb. Hastanemizde 

Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Birimi 04.11.2016 tarihinde, R Blok -1‟de  hizmet vermeye 

baĢlamıĢtır. 

 

 

 

15 ACĠL ÇAĞRI KOD SĠSTEMLERĠ 

Hastanemizde renkli kod uygulamaları etkin bir Ģekilde uygulanmaktadır. Ekiplerin listeleri 

hastanemizin birim panolarında güncel olarak yayınlanmaktadır. Ekipler olaya müdahale ettikten sonra 

müdahale ettikleri kodun bildirim formunu doldurarak kalite birimine bildirim yapar. 

 

 

2222                                 1111                                       3333                                  4444 

 

15.1 Mavi Kod: 

Hastanemizin herhangi bir biriminde meydana gelen resüsitasyon gerektiren olayların acil uyarı 

sistemidir. Böyle bir durumla karĢılaĢıldığında hastanemizin dâhili telefonlarından 2222 numaralı 

telefon aranarak bilgi verilmelidir. 

15.2  Beyaz Kod: 

Hastanemizin çalıĢanlarına karĢı meydana gelebilecek Ģiddet olaylarına karĢı kurulmuĢ bir uyarı 

sistemidir. Böyle bir durumla karĢılaĢıldığında hastanemizin dâhili telefonlarından 1111 numaralı 

telefon aranarak bilgi verilmelidir. 

15.3 Pembe Kod:  

Hastanemizde yaĢanabilecek bebek ya da çocuk kaçırma olaylarına müdahale edilebilmek 

amacıyla kurulmuĢ bir uyarı sistemidir. Böyle bir durumla karĢılaĢıldığında hastanemizin dâhili 

telefonlarından 3333 numaralı telefon aranarak bilgi verilmelidir. 

 

15.4  Kırmızı Kod: 

Hastanede çıkabilecek herhangi bir yangın tehlikesi halinde, yangına en hızlı Ģekilde müdahale 

edilerek oluĢabilecek tehlikeleri ve zararları en aza indirmek veya önlemek amacıyla oluĢturulan acil 

çağrı kod sistemidir. Böyle bir durumla karĢılaĢıldığında hastanemizin dâhili telefonlarından 4444 

numaralı telefon aranarak bilgi verilmelidir. 
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16 Mavi Kod Prosedürü 

Hastanemiz sınırları içerisinde kardiyopulmoner arrest durumuna gelen bir hastaya, olabilecek en 

hızlı ve güvenli biçimde eğitimli,  sorumluluğunu bilen ve bu konuda özel görevlendirilmiĢ personel 

tarafından müdahale edilerek canlandırılmasının sağlanması amacı ile standart bir yöntemin 

belirlenmesidir. 

Bu talimat hastanede kalp ve/veya solunumu durmuĢ hastaların yaĢama döndürülme hizmetlerinin 

planlanması, uygulanması, bu amaçla gerekli teknolojik alt yapının tedarik edilmesi ve belirli aralıklarla 

iĢlevselliğinin denetlenmesi faaliyetlerini kapsar. 

16.1 Tanımlar:  

Kardiyopulmoner arrest: DolaĢım ve/veya solunumun ani bir Ģekilde durması ve erken müdahale ile 

geri döndürülebilme imkânının olduğu durumdur. Ana belirtileri bilinç kaybı, solunum durması, nabız 

veya kalp seslerinin alınamaması, siyanoz ve pupillerin dilatasyonudur. 

Kardiyopulmoner resüsitasyon: (KPR) YaĢamsal merkez faaliyetleri (kalp ve solunum durması) 

kesintiye uğramıĢ bir kiĢide kalbin normal çalıĢmaya, solunum düzenli hale gelmeye baĢlamasına kadar 

sürdürülen tedavi yaklaĢım ve müdahaleleridir. 

Temel YaĢam Desteği: (TYD): Basit hava yolu araçları (air-way, ambu, direk suni solunum) ile hava 

yolu açıklığının devam ettirilmesi, solunum ve dolaĢımın desteklenmesi iĢlemidir. 

Ġleri YaĢam Desteği: (ĠYD): Temel YaĢam Desteğinin sağlanmasından sonra acil olarak 

kardiyovasküler durumun belirlenmesi, endotrakeal entübasyon ile solunum yolunun açılması, 

aritmilerin tanınması ve giderilmesi amacı ile ilaç tedavisi ve/veya defibrilasyon iĢleminin uygulanması 

kavramlarını kapsar. Defibrilasyon iĢlemi ventrikül fibrilasyonu ya da nabızsız ventrikül taĢikardisinde 

kalbin ritminin elektrik akımı ile düzelmesinin sağlanması iĢlemidir. 

Mavi Kod: KPR durumunda oluĢturulan müdahale ekibine hızla haber verilmesini ve ekibin olay yerine 

en kısa zamanda ulaĢmasını sağlayan erken uyarı ve yönlendirme sistemidir. 

Mavi Kod Ġletim Noktası ve ihbar numarası: “2222” Mavi kod ekibine en kısa zamanda ulaĢılmasını 

sağlayan ve mavi kod sistemi içerisinde tanımlanmıĢ bulunan dahili telefon ve numarasıdır. 

 

16.2 Mavi Kod Müdahale Ekibi:   

Hastanemizde mavi kod‟a 08:00- 16: 30 ve 16:30-08:00 olmak üzere iki ekip tarafından müdahale edilir.  

Hafta içi mesai saatlerinde mavi kod ekibi: Anestezi kliniği tarafından görevlendirilmiĢ ileri yaĢam 

desteğinden sorumlu bir anestezi doktoru, anestezi teknikeri, hizmetli personel ve servis hemĢiresin den 

oluĢur. Servis hemĢiresinin bulunmadığı alanlarda sağlık bakım hizmetlerinin görevlendirdiği yoğun 

bakım hemĢiresi ekibe katılır. Hastaya yapılan her türlü müdahale ekip üyelerince ve anestezi doktoru 

yönetiminde yapılır. Ekip üyeleri kendilerinde bulunana pager (çağrı) cihazlarına gelen mavi kod 

durumu uyarısı ile en kısa sürede(3 dk.) olay yerine ulaĢırlar.  

Hafta sonları: Nöbetçi ekip 24 saat mavi kod görevini yapar.  

Polikliniklerde: Verilen mavi kodlarda mavi kod ekibi olarak bir poliklinik hekimi, bir poliklinik 

hemĢiresi ve anestezi teknikeri, hizmetli personel görev yapar.  

Nöbet saatlerinde: mavi kod ekibi hastanemizce belirlenmiĢ listeleri hazırlanarak bildirilmiĢ hekim, 

anestezi teknikeri, ilgili servis hemĢiresi ve hizmetli personelden oluĢur. Nöbet saatlerinde mavi kodun 

yönetimi, sevk ve idaresi nöbetçi Ģefçe yapılır.   
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16.3 ĠġLEMLER: 

16.3.1 Temel Ġlkeler:  

KPR ve ĠYD durumlarında en önemli hedef, yaĢamsal önemi olan organların  (özellikle beyin, 

kalp, akciğerler ) fonksiyonlarını devam ettirebilmelerini sağlamaktır. Bunun içinde saniyelerin bile 

erken müdahalede önemi çok büyüktür. 

TYD ve ĠYD ne yönelik yapılan düzenlemeler günün 24 saati sürekli hizmete hazır olmak 

biçiminde yapılır. 

Kardiyopulmoner arrest durumunda o anda hastaya en yakın sağlık çalıĢanı (Doktor, hemĢire) 

Temel YaĢam Desteği hizmetini baĢlatmakla yükümlüdür. Bu nedenle hastane çalıĢanlarının 

Kardiyopulmoner arrest eğitimi almıĢ olmaları çok önemlidir.  

Ġleri YaĢam Desteği bu konuda eğitim almıĢ olan mavi kod müdahale ekibi tarafından yapılır. 

Mavi kod müdahale ekibi gelene kadar en yakın doktor ve hemĢire Temel YaĢam Desteğini sağlamakla 

yükümlüdür. 

Ġleri YaĢam Desteği sırasında kullanılacak ilaç ve ekipmanı bulunduran bir acil müdahale arabası 

hastanenin yataklı bölümünün her katında ve poliklinik biriminde hazır olarak bulunacak Ģekilde 

düzenleme yapılmalıdır. 

Hastanede görev yapan tüm doktor ve hemĢirelerin her yıl CPR eğitim almaları gerekmektedir. 

16.3.2 Mavi kod ekibinin görev ve sorumlulukları: 

Mavi kod ekibi o günün nöbetçilerinden ( Anestezi doktoru( Mesai içi)/ Mavi Kod Ekibinde 

görevli doktor (Nöbetlerde) , anestezi teknisyeni, hizmetli personel, servis hemĢiresi /servis 

hemĢiresinin bulunmadığı yerlerde sağlık bakım hizmetleri müdürlüğü tarafından görevlendirilmiĢ 

yoğun bakım hemĢiresi) oluĢur ve 24 saat görev yapar.  

 Mesai ve/veya nöbet baĢlangıcında pager cihazları bir önceki ekipte karĢılık gelen ilgili kiĢiden 

teslim alınır.  

 Mavi kod uygulaması baĢladığında en kısa zamanda yönlendirme mesajındaki bölgeye giderek 

ileri yaĢam desteği uygulamasına dahil olur.  

Uygulama 

Hastane sınırları içinde bir hastada arresti tespit eden hemĢire ya da doktor tarafından hemen 

Temel YaĢam Desteğine baĢlanır. 

Bu sırada olaya müdahil bir sağlık personeli en yakın dâhili telefondan önce mavi kod numarası 

olan 2222 i tuĢlar sonra da telesekreterin uyarısına göre mavi kod ekibini olay yerine yönlendirecek olan 

aradığı dâhili telefonun numarasını tuĢlayıp mavi kod durumunu baĢlatır. 

 Bir hizmetli en yakın acil arabasını olay mahalline getirir. 

 Mavi kod uyarısı yapılan noktanın konum bilgisi, o anda pager cihazları aktif olan mavi kod 

müdahale ekibine sistem tarafından 5 saniye içinde iletilir. 

 Mavi kod müdahale ekibi elemanları uyarıyı alır almaz olay mahalline 3 dakika içinde intikal 

eder. 

 Her durumda anestezi teknisyeni olay yerine acil çantası ile gelir 

 Ekip lideri mesai içi Anestezi doktoru; nöbetlerde ise Mavi Kod Ekibinde görevli doktordur.  

 Sorumlu personel veya hemĢire mavi kod ekibi eksiksiz olay yerine geldiğinde 2222 numaralı 

telefonu arar ve telesekreterin uyarısına göre 7 numaraya basarak mavi kod çağrısını sonlandırır.  

 Polikliniklerde mesai saatlerinde Mavi Kod verildiğinde; Poliklinik Mavi Kod ekibi olaya 

müdahale eder.(ilgili poliklinik doktoru ve ilgili hemĢiresi). Mesai saatleri dıĢında 

polikliniklerde Mavi Kod bildirimi olduğunda hastanedeki Mavi Kod ekibi olaya müdahale eder.  

 Arrest zamanı ve hastaya yapılan tüm müdahaleler ekipteki Anestezi Teknisyeni tarafından “ 

Mavi Kod Durumu Müdahale Formuna” iĢlenir. Bu form ayrıca hastanın dosyasına konulur. Bu 

formun bir nüshası da mavi kod durumu sonlandırıldıktan sonra Kalite yönetim birimine teslim 

edilir. Form ekip sorumlusu ( Mesai içi- Anestezi Doktoru / Nöbetçi Mavi Kod Ekibinde görevli 
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Doktor) sorumluluğundadır.  

 Hastanın hava yolunun açılması anestezi teknikeri veya hekimce sağlanır, ilaç uygulamaları 

hekim kontrolünde hemĢire tarafından yapılır, kardiyak masaj bütün ekip tarafından yapılabilir.  

 Katlardaki ve poliklinik binasındaki acil arabalarının donanım ve ilaç terkibinin mevcut 

durumlarından ve kontrollerinden nöbetçi hemĢire ve kat sorumlu hemĢireleri sorumludur.  

 Bu prosedürün iĢleyiĢi sık sık Mavi Kod Yönetim Ekibi tarafından hastanenin değiĢik 

noktalarından verilecek mavi kod uyarısı ile kontrol edilecek, tatbikat yapılacaktır.  

 Mavi kod uygulaması ile ilgili kayıtlar Mavi Kod idari sorumlularınca saklanarak takip 

edilecektir.  

 Mavi kod pager cihazlarının sorumluluğu o günkü mavi kod ekibi elemanlarına aittir.. 

Pillerin değiĢimi: 

Pager cihazının pilleri hastanemiz santral biriminden 24 saat boyunca değiĢtirilebilir. Pillerin Ģarj 

edilmesi ve sorumlu kullanıcılara teslimi santral görevlisi tarafından yapılacaktır. 

 

16.3.3 Poliklinik Binası Mavi Kod Uygulaması 

  
 Mavi kod sorumlu hekimi aylık dönüĢümlü olarak baĢhekimlik tarafından görevlendirilir.  

 Mavi kod ekibi mavi kod sorumlu hekimi, anestezi teknisyeni ve iki yardımcı personelden 

oluĢur.  

 Anestezi teknisyenleri anestezi idari sorumlusu görevlendirilmesi ile çalıĢır. Personeller mavi 

kod destek eğitimi verilmiĢ sabit personellerdir.  

 Mavi kod ekip çalıĢanları pacer(çağrı) cihazı taĢırlar. mesai saatlerinde 08.00-16.30 saatleri 

arasında poliklinik binasındaki mavi kodlara bakmakla yükümlüdürler. Saatlik izin, rapor, 

görevlendirme gibi hallerde mesaide bulunulmayan süreler için pager cihazı belirlenen yedek 

hekime teslim edilir. Asil ve yedek görevli hekim aynı anda izin kullanamaz, zorunlu hallerde 

çağrı cihazını mutlaka diğer mavi kod sorumlu hekimlerinden birine teslim etmek zorundadır. 

Asil üye mavi koda bakamadığı süreler için yedeğinin görevli olduğu ay mavi koda bakar ve her 

üye eĢit sürelerde mavi kodda görev alır.  

 Pacer cihazını taĢıyan ekip üyeleri cihazın Ģarjını sürekli kontrol etmekle, ġarjı azaldığında 

santralde tamamlamakla, arıza halinde tutanakla kalite yönetim birimine teslim etmekle 

yükümlüdür.  

 Mavi kod sorumlu hekimleri mavi kodla ilgili eğitim almak üzere görevli Anestezi Uzmanı ile 

irtibata geçerek eğitimlerini planlarlar.  

 Mavi kod verildiğinde ekip üyeleri 3 dakika içinde olay yerine ulaĢırlar. Mavi kod sorumlu 

hekimi olay yerine geldiğinde çağrının sonlandırılması sağlanır.(telefondan 2222 tuĢlanır-aranan 

telefon numarası girilir-7 tuĢlanır) ve mavi kod sürecini yönetir. Anestezi teknisyeni mavi kod 

çantasını olay yerine getirir. Yardımcı personel defibrilatör cihazını olay yerine getirir. Sorumlu 

hekim ve anestezi teknisyeni hastanın CPR‟ını yapar. Hasta CPR sonrası 112 ambulansı ile, 

mevcut değilse belirlenen güzergahtan sedye ile tüm ekip üyeleriyle acil servise taĢınır.  

 Poliklinik üst katlarda CPR yapılan hastalar mavi kod personeli tarafından getirilen katlamalı 

sedye ile taĢınacaktır.  

 Uygulama ve iĢ akıĢı ile ilgili bilgi almak için mavi kod yönetimi ile irtibata geçil  

 

 

 

 



 

47 

 

16.3.4 Mavi Kod Uygulama Arabalarında Bulunması Gerekenler (Asgari) 

 

 

 

Acil Müdahale Seti veya Acil Arabasında Bulunması Gereken Malzemeler;  

 Laringoskop seti ve yedek pilleri (çocuk ve eriĢkin için),  

 Balon-valf-maske sistemi (çocuk ve eriĢkin için),  

 DeğiĢik boylarda maske,  

 Oksijen hortumu ve maskeleri,  

 Entübasyon tüpü (çocuk ve eriĢkin boyları),  

 Yardımcı hava yolu araçları (çocuk ve eriĢkin için değiĢik boylarda airway),  

 Enjektörler ve intraketler,  

 Aspirasyon Sondası (çocuk ve eriĢkin için değiĢik boylarda)  

 Nazogastrik Sonda (çocuk ve eriĢkin için değiĢik boylarda)  

 KiĢisel koruyucu ekipmanlar  

 EKG elektrodları ve tüp tespit malzemeleri bulunmalıdır.  

 Ameliyathane, yoğun bakım ve diyaliz gibi özellikli birimlerdeki acil müdahale arabasında 

ayrıca defibrilatör ve aspiratör de bulunmalıdır. Diğer bölümlerde ise acil müdahale setine, 

defibrilatöre ve aspiratöre kolaylıkla ulaĢılabilmelidir.  

 

 

 

Acil Müdahale Seti Veya Acil Arabasında Bulunması Gereken Ġlaçlar  

 Parenteral replasman sıvıları: %0.9 NaCl, Ringer laktat,  

 Temel ve Ġleri kardiyak yaĢam desteği ile ilgili diğer ajanlar  

 Vazokonstrüktör ajanlar – Adrenalin (IV)  

 Parasempatolitik ajanlar – Atropin sulfat (IV)  

 Sodyum bikarbonat (IV)  

 Antiaritmik ilaçlar:  

  Sodyum kanal blokerleri – Grup 1b örn, Lidokain %2 (IV)  

  Potasyum kanal blokerleri: örn, Amiodaron (IV)  

  Kalsiyum kanal blokerleri – örn: Diltiazem (IV),  

  Beta-blokerler: - örn, Metoprorolol (IV), Esmolol (IV)  

  Antihipertansif ajanlar – ACE inhibitörleri (kaptopril)  

  Diüretikler – Furosemid  

 Vazodilatatör ajanlar - Nitrogliserin (IV, SL, PO),  

 Vazopressörler - Direkt etkili – Dobutamine, Miks etkililer – Dopamin  

 Antiemetikler – Metoklopramid (IV/IM)  

 H2 reseptör blokerleri – Ranitidin, Famotidin  

 Proton pompa inhibitörleri – Omeprazol, vb.  

 Adrenal glikokortikoidler – Metil prednizolon (IV), Deksametazon (IV)  

 Antihistaminikler (IV)  

 Kalsium  

 Magnezyum sülfat  

(Birim sorumlu hekimi tarafından gerekli görüldüğü hallerde yukarıdaki listelere ilaç ve malzemeler 

eklenebilir.)  
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17 ĠÇ ĠLETĠġĠM SĠSTEMĠ 

Hastanemizde yönetimin çalıĢanlarımız ile 

iletiĢiminden Personel-Özlük Servisimiz sorumludur. 

Resmi nitelikli her türlü duyuru, ilan, genelge, yönerge, 

talimat, iç emir imza karĢılığı ilgili çalıĢanlarımıza 

duyurulur. 

Hastanemizde, çalıĢmamızı etkileyecek resmi 

toplantılar imza karĢılığı duyurulup, toplantı gerekir ise 

öncesinde anons ile hatırlatılır. 

Hastane dâhili hat telefon rehberine göre birimler 

ve çalıĢanlar arası anında haberleĢme sağlanır. Ġcap nöbeti 

tutan personel ve üst yönetim baĢta olmak üzere personelin 

ev-cep telefon numara listesi santralde bulunmaktadır. 

Ġnternet ana sayfada duyurular, hastane içinde yapılan 

eğitimler, eğitim sunumları, toplantılar, yemek listeleri ve 

nöbet listeleri gibi duyurular bulunmaktadır.  

 

18 ORYANTASYON EĞĠTĠMĠ KONU 

BAġLIKLARI 

18.1 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ 

18.1.1 Uygulanan Kalite Yönetim Sistemi 

Sağlık Hizmeti Kalitesinin GeliĢtirilmesi ve 

Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik doğrultusunda 

hastanemizde hizmet veren birimdir. 

18.1.2 Kalite Yönetim Biriminde Kurulan Komite ve Ekipler 

1- Hasta Güvenliği 

 Transfüzyon Güvenliği 

 Radyasyon Güvenliği 

 Tıbbi Cihaz Güvenliği 

 Bilgi Güvenliği Ekibi 

 Akılcı Ġlaç Kullanımı Ekibi 

 Mavi Kod Ekibi 

 Pembe Kod Ekibi 

2- ÇalıĢan Güvenliği 

 Bilgi Güvenliği Ekibi 

 Beyaz Kod Ekibi 

3- Tesis Güvenliği 

 Acil Durum ve Afet 

 Bina Turu  

 Tıbbi Cihaz Güvenliği 

4- Eğitim Komiteleri bulunmaktadır.  

Komite üyeleri SKS Hastane setinde belirtilen üyelerden oluĢturulur. Komite üyeleri bir 

yıllığına görevlendirilir ve her yıl üye görevlendirmeleri güncellenir.  
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Komiteler Hasta ve ÇalıĢan Güvenliğini sağlamaya yönelik ilgili komiteye ait görev kapsamı 

doğrultusunda düzenli olarak toplanır ve gerekli düzenlemeleri gerçekleĢtirmek için çalıĢırlar. 

 

Görev Alanları ve Sorumlulukları 

Enfeksiyon Kontrol Komitesi:  Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği ve Ulusal 

Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Rehberi doğrultusunda hizmet verir.  

Hasta Güvenliği Komitesi: Hasta Güvenliği Prosedürü‟ne göre çalıĢır. 

ÇalıĢan Güvenliği Komitesi: ÇalıĢan Güvenliği Prosedürü‟ne göre çalıĢır. 

Tesis Güvenliği Komitesi: Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi, hastane alt yapı 

güvenliğinin sağlanmasını sağlar. Acil durum ve afet yönetimi çalıĢmalarını yürütür. Tıbbi cihazların 

bakım onarım ve kalibrasyonlarını takip eder ve yapılmasını sağlar. Tehlikeli maddelerin yönetimini 

düzenler. 

Eğitim Komitesi: SHKS eğitimlerini yaparak çalıĢanları standartlar konusunda bilgilendirir. Hizmet içi 

eğitimleri planlar ve uygulamaları takip eder. Uyum eğitimlerini planlar ve takip eder. Hastalara yönelik 

yapılacak eğitimleri planlar. Eğitim Prosedürü doğrultusunda hareket eder. 

Transfüzyon Güvenliği Ekibi: Transfüzyon Komitesi KuruluĢ ve ÇalıĢma Esasları doğrultusunda 

hizmet verir. 

Tıbbi Cihaz Yönetim Ekibi: Tesis güvenliği komitesine bağlı çalıĢan ekip tıbbi cihazların bakım 

kalibrasyonlarından sorumludurlar. 

Akılcı Ġlaç Kullanım Ekibi: Hastanenin ilaç kullanımı ile ilgili politikasını belirler ve bu doğrultuda 

faaliyetler planlar ve uygular. Akılcı ilaç kullanımı konusunda hasta ve çalıĢanlarda farkındalık 

oluĢturmak için eğitimler planlar ve uygulanmasını sağlar. 

Bilgi Güvenliği Ekibi: Hasta Bilgi Yönetim Sisteminin etkin çalıĢması, gizliliği ve bilgilerin 

yedeklenmesi gibi konuları planlamak ve uygulatmakla görevlidir. 

Antibiyotik Kontrol Ekibi: Antibiyotik kullanım kontrolü ve antibiyotik profilaksi rehberi hazırlar. 

Antibiyotik kullanımını hasta dosyaları ve eczane aracılığı ile denetler ve görülen aksaklıklara karĢın 

düzeltici faaliyetler baĢlatır. 

Bina Turları Ekibi: En az üç ayda bir hastanenin bütün birimleri yerinde görülerek tespit edilen 

aksaklıklarla ilgili düzeltici faaliyetler baĢlatır ve bunların sonuçlarını takip eder. 

Organ BağıĢ Birimi: Organ bağıĢı konusunda bilinçlendirme çalıĢmalarından sorumludur. Tüm klinik 

servislerde organ bağıĢı ile ilgili hastalara bilgi verilir. Organ bağıĢı gerçekleĢmesi için beyin ölümü 

tespitinden baĢlayarak organın nakledilmesine kadar tüm olayları organize etmekten organ bağıĢ birimi 

koordinatörü sorumludur 

18.1.3 Kalite Dokümantasyon Sistemi 

Hastanede kullanılan tüm dokümanlar Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları Döküman Yönetim 

Sistemi Rehberi doğrultusunda birimlerin ihtiyaçlarına göre Kalite Yönetim Biriminde 

hazırlanmaktadır. Dökümanlara intranetten ulaĢılmaktadır. Ġntranetle dökümanlara ulaĢamayan 

çalıĢanlar birimlerinde Kalite Yönetim dosyası bulundurabilirler. Hastanemizde kullanılan dökümanlara 

ait tanımlar aĢağıdaki gibidir. 

Doküman: Bilginin yer aldığı ortamdır. 

Prosedür: Faaliyetlerden oluĢan bir sürecin nasıl icra edildiğini anlatan dökümandır. 

Talimat: Tek bir faaliyetin iĢlem basamaklarını içeren dökümandır. 

Rehber: Yapılan faaliyetlerde yol gösterme ve bilgilendirme amacıyla oluĢturulan dökümandır. 
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Form: Ġstenilen veri veya bilgilerin yazılması, doldurulması için hazırlanmıĢ dökümandır. 

DıĢ Kaynaklı Döküman: Kurumun kendisi tarafından hazırlanmayan, ancak faaliyetlerin 

gerçekleĢtirilmesinde faydalanılan dökümandır.  

Plan: Hedeflenen bir amaca ulaĢılmasını sağlayacak adımlardan oluĢan; neyi, ne zaman, niçin ve nasıl 

yapacağımızı gösteren dökümandır. 

Rıza Belgesi: Uygulanacak tıbbi ve giriĢimsel iĢlemlere iliĢkin, iĢlemi yapacak sağlık personeli 

tarafından hastaya aktarılan bilgilerin yer aldığı ve hastanın rızasını almak için oluĢturulmuĢ 

dökümandır. 

Liste: Benzer öğelerin ardıĢık sıralandığı dökümandır. 

Yardımcı Döküman: Görev tanımı, tutanaklar, katılım belgeleri v.b. gibi diğer dökümanları 

destekleyici nitelikteki dökümandır. 

Dökümanın Adı: Dökümanın iliĢkili olduğu konuyu ifade eder. 

Dökümanın Kodu: Dökümanın izlenebilirliğini sağlayan Döküman Yönetim Sistemi Rehberinde 

belirlenen kurallara göre oluĢturulan tanımlama sistemine denir. 

Yayın Tarihi: Dökümanın yürürlüğe girdiği tarihi ifade eder. 

Revizyon Tarihi: Dökümanın en son güncellendiği tarihi ifade eder. 

Revizyon Numarası: Dökümanın kaç kez güncellendiğini ifade eder. 

18.1.4 Hasta ve ÇalıĢan Memnuniyet Anketleri 

Memnuniyet Anketleri: Memnuniyet Anketleri Uygulama Rehberi doğrultusunda düzenli olarak 

uygulanan anketlerin ve anket sonuçlarının değerlendirilmesini içerir.  

Bakanlığın belirlediği Anket formatı ilgili dönemlerde uygulanır. Uygulamada her anket için 

tanımlanmıĢ özel Ģartlara uygun anket yapılması gerekmektedir. 

 

 

 Uygulama 

Periyodu 

Uygulama Zamanı Uygulanacak 

KiĢi 

Sayısı 

Ayaktan Hasta 

Memnuniyet Anketi 

Her ay KiĢinin iĢlemleri bittiğinde 50 

Yatan Hasta 

Memnuniyet Anketi 

Her ay Hasta taburcu edildiği gün 25 

Acil Servis Hasta 

Memnuniyet Anketi 

Her ay Ayaktan hasta taburcu edilirken ya da 

hasta gözlemdeyken (hekim anket 

yapılabilir görüĢü verdiği takdirde) 

25 

ÇalıĢan 

Memnuniyeti Anketi 

Her dönem 

bir kez 

1. dönem Mart ayında,   2. dönem ise 

Eylül ayında uygulanacaktır. 

Hastanede 

ÇalıĢanların 

Yarısı 

 

18.1.5 Güvenlik Raporlama Sistemi(GRS) 

AMAÇ: Kurumda hizmetin yürütüldüğü aĢamada kiĢinin tespit ettiği olumsuzlukları bildirmesi 

amacıyla kullanılmaktadır. Güvenlik Raporlama Bildirim formu kullanılarak bildirim yapılır. 
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Formun özelliği: Formu dolduran kiĢinin ve olumsuzluğun yaĢandığı olaydaki kiĢilerin 

belirtilmemesidir. KiĢi belirtilen formlar iĢleme konmamaktadır. Ayrıca formun güvenli kullanılması 

yani kiĢinin belirlenmemesi için bildirimi kimin yaptığını bilmeyecek Ģekilde uygun sistemin kurumca 

düzenlenmesidir. Hastanede bu sistemin sağlıklı iĢlemesi için kamera bulunmayan bir alan ve bildirimin 

yapılabileceği bir „‟ÇalıĢan ġikayet ve Öneri Kutusu‟‟ kullanılmaktadır. 

A. GRS’nin Kapsadığı Konular Asgari; 

1. Ġlaç Güvenliği: YanlıĢ ilaç istenmesi, yanlıĢ ilaç uygulaması, ilacın yanlıĢ yolla 

uygulanması, ilacın yanlıĢ zamanda uygulanması, eczaneden yanlıĢ ilaç gelmesi, eczaneden 

ilaçların uygun Ģartlarda gelmemesi, kayıtların yanlıĢ olması vb. 

2. Transfüzyon Güvenliği: Hasta kimlik doğrulamasının yapılmaması, yanlıĢ kan ve/veya kan 

ürünü, kan ve/veya kan ürününün yanlıĢ etiketlenmesi, kan ve/veya kan ürününün uygun 

olmayan depolanması, transfüzyon sırasında uygun takip yapılmaması vb) 

3. Cerrahi Güvenlik: Hasta kimlik doğrulamasının yapılmaması, ameliyat taraf iĢaretleme 

yapılmaması, yanlıĢ taraf/organ cerrahisi, güvenli cerrahi kontrol listesinin yanlıĢ 

doldurulması, cerrahi iĢlem sırasında oluĢan istenmeyen olayların gerçekleĢmesi vb. 

 

 

Olay Bildirimleri 

HBYS sistemi üzerinden bildirim yapılarak Kalite Yönetim Birimi’ne iletilir. Bildirimler, 

olayın niteliğine göre ilgili komiteye yönlendirilir. Komite tarafından olay hakkında kök/neden 

analizi yapılır ve gerektiğinde düzeltici/önleyici faaliyet baĢlatılır. Olay bildirimine iliĢkin analiz 

sonuçları ve yapılan düzeltici/önleyici faaliyet çalıĢmaların sonucu kalite yönetim birimine 

gönderilir. 

Öz değerlendirmeler: 

Hastanede hizmet kalite standartlarının düzenli olarak yürütülüp yürütülmediğini kontrol etmek 

amacıyla yılda iki defa düzenli olarak özdeğerlendirme yapılır. “ Ġç tetkik eğitimi” almıĢ kiĢilerden 

oluĢan baĢ tetkikçi ve diğer çalıĢanların da gözlemci olarak hastanedeki her birimin iĢleyiĢinin 

değerlendirildiği ziyaretler yapılarak sonucu ilgili dökümanlarla Kalite Yönetim Birimine teslim edilir. 

Değerlendirme sırasında birimde uygunsuzluk tespit edilirse „‟Düzeltici ve Önleyici Faaliyet‟‟ baĢlatılır. 

Faaliyetler form üzerinden takip edilir. Uygunsuzluğun tespit edildiği birime düzeltme yapılması için 

süre verilir. Süre bitiminde uygunsuzluğun giderilip giderilmediği değerlendirilir. Uygunsuzluk 

giderilmiĢse düzeltici ve önleyici faaliyet sonlandırılır. Eğer düzeltilemeyecek bir uygunsuzluk tespit 

edilmiĢse düzeltici önleyici faaliyet uygunsuz olarak belirtilerek kapanır ve hastane yönetimine 

raporlanır.  

Öneri ve ġikâyetler: 

Hastanede hasta ve çalıĢanın Ģikâyetini, önerisini veya teĢekkürünü iletebilmesi için yürütülen 

hizmet kapsamında kolay ulaĢılabilecek alanlara kutular yerleĢtirilmiĢtir. KiĢi ilgili konuyu kutu üstünde 

bulunan bildirim formuna yazarak, kutu içine atar. Her ay düzenli olarak toplanan bildirimler 

oluĢturulmuĢ komisyonlarca değerlendirilerek isteklerin karĢılanması için çalıĢmalar baĢlatılır.  

Ayrıca yapılan her öneri, Ģikâyet, teĢekkür, olay bildirimi, memnuniyet anketleri, 

değerlendirmeler her ay bitiminde rapor olarak baĢhekim ve hastane yönetimine bildirilir. 
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18.2 YASAL HAKLARIMIZ VE SORUMLULUKLARIMIZ 

18.2.1 Mesai Saatleri ve Nöbet Esasları 

Mesai saatleri: 

Mesai BaĢlangıç-BitiĢ Saatleri:  

 

Temizlik:(Vardiya usulü)    07.00-15.00  

15.00-23.00 

23.00-07.00  

 

Güvenlik: :(Vardiya usulü)   07.00-15.00  

15.00-23.00 

23.00-07.00  

 

Veri Kayıt:  Poliklinik ÇalıĢanları:  07.15-17.15 

Diğer Birim ÇalıĢanları:  07.30-17.30 

Acil ÇalıĢanlar:  07.00-19.00 

    19.00-07.00 

 

Yemekhane:(Vardiya usulü)   06.30-14.30 

11.30-19.00 

15.00-23.00 

      23.00-07.00 

 

Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri: (4857 nolu ĠĢ Kanunu ) 

 

MADDE 53. - ĠĢyerinde iĢe baĢladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir 

yıl çalıĢmıĢ olan iĢçilere yıllık ücretli izin verilir. 

Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. 

Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya iĢlerinde çalıĢanlara bu Kanunun 

yıllık ücretli izinlere iliĢkin hükümleri uygulanmaz. 

ĠĢçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi; 

a) Bir yıldan beĢ yıla kadar (beĢ yıl dahil) olanlara ondört günden, 

b) BeĢ yıldan fazla onbeĢ yıldan az olanlara yirmi günden, 

c) OnbeĢ yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden, 

Az olamaz. 

Ancak onsekiz ve daha küçük yaĢtaki iĢçilerle elli ve daha yukarı yaĢtaki iĢçilere verilecek yıllık ücretli 

izin süresi yirmi günden az olamaz. 

Yıllık izin süreleri  iĢ sözleĢmeleri ve toplu iĢ sözleĢmeleri ile artırılabilir. 
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Hafta tatili ücreti 

MADDE 46. - Bu Kanun kapsamına giren iĢyerlerinde, iĢçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye 

göre belirlenen iĢ günlerinde çalıĢmıĢ olmaları koĢulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz 

en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir. 

ÇalıĢılmayan hafta tatili günü için iĢveren tarafından bir iĢ karĢılığı olmaksızın o günün ücreti tam 

olarak ödenir. 

ġu kadar ki; 

a) ÇalıĢmadığı halde kanunen çalıĢma süresinden sayılan zamanlar ile günlük ücret ödenen veya 

ödenmeyen kanundan veya sözleĢmeden doğan tatil günleri, 

b) Evlenmelerde üç güne kadar, ana veya babanın, eĢin, kardeĢ veya çocukların ölümünde üç güne kadar 

verilmesi gereken izin süreleri,   

c) Bir haftalık süre içinde kalmak üzere iĢveren tarafından verilen diğer izinlerle hekim raporuyla 

verilen hastalık ve dinlenme izinleri, 

ÇalıĢılmıĢ günler gibi hesaba katılır. 

 

18.3 BĠLGĠ ĠġLEM EĞĠTĠMĠ 

18.3.1 HBYS GiriĢ ve Yetkilendirme 

Kullanıcılar kendileri için belirlenmiĢ olan kullanıcı adı ve Ģifreyle sisteme giriĢ yapabilmekte 

olup yalnızca çalıĢtıkları birim, branĢ ve rolleriyle ilgili modül ve ekranlara eriĢim iznine sahiptir. 

Kullanıcıların eriĢim izinleri Bilgi ĠĢlem Merkezi tarafından izlenmektedir. 

18.3.2 Poliklinik ve Klinik ĠĢlemleri 

Ayaktan Hasta 

 Yeni hasta kaydı ve kaydı bulunan hastaların bulunması 

 Hastane dâhilindeki laboratuarlarda yapılamayan tetkikler için sevk iĢlemlerinin 

gerçekleĢtirilmesi ve bu tetkiklerin hastanın mali kayıtlarına yansıtılması  

 Birden fazla incelemeyi içeren paketler kullanılması 

 Kontrol için gelen hastalara ait iĢlemlerin gerçekleĢtirilmesi 

 Sevk ĠĢlemlerinin yapılması ve sevk iĢlemleri ile ilgili bilgilerin tutulması 

 Hastanın muayenesi sırasında, doktor tarafından gerekli görülen isteklerin (radyoloji, laboratuar, 

vb.) sisteme girilmesi ve sonuçların görülebilmesi 

 

Yatan Hasta 

 Poliklinik, acil ya da baĢka bir servis hastasının servise kabulü ile ilgili iĢlemlerin 

gerçekleĢtirilmesi 

 Hastanın yatıĢları ile ilgili tüm kayıtların tutulması (Hasta bilgileri, yatıĢ onayı bilgileri gibi) 

 Tüm servislerdeki dolu, boĢ yatakların listelenmesi 

 Hasta tabelası bilgileri ve hastanın yatıĢı sırasında gerçekleĢtirilen tetkik ve tedavilerin sisteme 

girilebilmesi ve bu kayıtlara ulaĢılabilmesi 

 Doktor isteklerinin (tedavi, ilaç vb.) sisteme girilmesi 

 Hastane dâhilinde yapılmayan tetkikler için sevk iĢlemleri gerçekleĢtirilmesi 

 Konsültasyon isteklerinin yapılması. 



 

54 

 

 Hastanın yatıĢı sırasında yapılan ameliyat, eczane, laboratuar, röntgen vs. gibi iĢlemler ve 

kullanılan tüm malzemelerin sisteme girilmesi 

 Yatak ya da servis değiĢiklikleri, izinli ayrılıĢlar gibi iĢlemlerin yapılması 

 Hasta refakatçilerine ait iĢlemlerin yapılabilmesi 

 Epikriz raporları hazırlanması ve istenildiğinde baĢka bir servis, poliklinik ya da kuruma sevk 

iĢlemlerinin yapılması 

 Serviste yapılan cerrahi müdahalelerle ilgili bilgilerin tutulması 

 Düzenlenmesi gereken matbu formların çıktılarının alınabilmesi 

 Bildirimi zorunlu hastalıkların sisteme girilmesi 

18.3.3 Tahlil ve Tetkik Ġstemleri 

Laboratuar tahlil ve tetkiklerinin sisteme girilmesi 

18.3.4  YatıĢ ĠĢlemleri 

 Poliklinik, acil ya da baĢka bir servis hastasının ve yeni doğanın servise kabulü ile ilgili 

iĢlemlerin gerçekleĢtirilmesi 

 Hastanın yatıĢları ile ilgili tüm kayıtların tutulması (Hasta bilgileri, yatıĢ onayı vb) 

 Tüm servislerdeki dolu, boĢ yatakların listelenmesi 

 Hasta tabelası bilgileri ve hastanın yatıĢı sırasında gerçekleĢtirilen tetkik ve tedavilerin sisteme 

girilebilmesi ve bu kayıtlara ulaĢılabilmesi 

18.4 ENFEKSĠYON KONTROL EĞĠTĠMĠ 

18.4.1 Enfeksiyon Kontrol Komitesi 

Yataklı tedavi kurumlarında, Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği kapsamında belirtilen faaliyetlerin 

yürütülmesinden sorumlu komitedir. 

18.4.2 Hastane Enfeksiyonları Tanımı: 

Hastaların; 

 Hastaneye baĢvurduktan 48-72 saat sonra 

 Taburcu olduktan ilk 10 gün  

 Operasyondan sonra ilk 30 gün 

 Operasyonda implant konulmuĢsa 1 yıl içinde ortaya çıkabilen enfeksiyonlar. Annede 

enfeksiyon yok, 48-72 saat sonra doğan bebek enfekte ise hastane enfeksiyonu kabul edilir. 

18.4.3 Enfeksiyon Kontrol Programının Amaçları: 

 Hastayı korumak 

 Sağlık çalıĢanlarını, ziyaretçileri ve hastane ortamındaki diğer insanları korumak 

 Mümkün olan her durumda ilk iki amaca “maliyet etkin” bir Ģekilde ulaĢmak 
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18.4.4 Hastane Enfeksiyonlarının BulaĢma Yolu: 

Enfeksiyöz etkenin kaynaktan duyarlı konağa geçiĢ yoludur. 

 Temas  (Direkt veya indirekt) 

 Hava yolu 

 Damlacık  

 Vetktör aracılığı ile geçiĢ olmaktadır. 

 

18.4.5 Hastane Enfeksiyonlarının Risk Faktörleri: 

• Mikrobiyal faktörler 

ArtmıĢ antibiyotik kullanımı (flora değiĢikliği, multiple dirençli patojenler) 

• Konakçı faktörleri 

Kronik akciğer hastalığı, yaĢ, malnütrisyon, diabetesmellitus, alkolizm, nöropati, miyopati, travma, 

yanık, vb. 

• Tedavi yöntemleri 

Sedatif ilaçlar, paralitik ilaçlar, Kortikosteroidler, antasidler, stres ülseri profilaksisi, antibiyotik 

tedavisi, kan transfüzyonları 

• Çevresel faktörler 

Cerrahi (tip, süre) 

Ġnvaziv giriĢimler (kateterizasyon, entübasyon, vb.) 

• Nozokomiyal pnömonilerin %83‟ü mekanik ventilasyonla 

• Üriner sistem enfeksiyonlarının %97‟si üriner kateter kullanımı ile 

• Primer kan dolaĢımı enfeksiyonlarının %87‟si santral kateterlerle iliĢkili 

• Hijyenik alıĢkanlıklar 

El hijyenin etkin yapılmaması olarak sıralanmaktadır. 
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18.4.6 Hastane Enfeksiyonlarının Azaltılması Ġçin Dikkat 

Edilmesi Gereken Noktalar 

 Eğitim  

 AĢı ile önlenebilen infeksiyonlara karĢı bağıĢıklama  

 Hasta sağlık personeli için alınacak önlemlerin belirlenmesidir 

 Enfeksiyon Kontrolü 

El hijyeni 

Standart önlemler ve izolasyonlar 

Enfeksiyon kontrol kılavuzları 

 

18.4.7 El Hijyeni 

El temizliği bireysel hijyenin ilk adımıdır. El yıkama, günlük yaĢantı içinde her Ģeyden önce 

kiĢinin kendi sağlığı için önemliyken, çalıĢma ortamında, diğer kiĢilerin sağlığı için de önem 

kazanmaktadır.  

BaĢta sağlık sektörü olmak üzere birçok iĢ kolunda, çalıĢanların el yıkamasındaki aksaklıklar, toplumu 

tehdit eden ciddi sorunlara yol açabilmektedir. Hastanede yatan hastalar genellikle sağlıksızdırlar, bir 

ameliyat sonrası iyileĢme dönemi içindedirler ya da bağıĢıklık sistemlerinin zayıf olması nedeniyle 

enfeksiyon riskleri yüksektir. 

Sadece hasta teması değil odasındaki eĢya ve yüzeylerle temas da kontaminasyona neden olabilir. 

Enfeksiyon oluĢumunun önlenmesinde en kolay ve etkin yollardan biri, tüm sağlık çalıĢanları, görevli, 

hasta ve ziyaretçileri tarafından el hijyeni kurallarına uyulmasıdır 

• Her gün normal deriden, canlı mikroorganizma içeren 10
6
 hücre dökülür 

• Hasta yakınındaki cansız çevre kontamine olur 

• Hastaya / yakınındaki cansız çevreye temas ile sağlık çalıĢanlarının ellerinin kontaminasyonu 

 

Kontamine ellerden çapraz kontaminasyon 

• Kontamine bir gerece temas, el kontaminasyonuna 

• Diğer gereç veya hastaya kontamine ellerle temas, onların da kontaminasyonuna 

• Mikroorganizmaların onlara nakline 

• Elde var olan herhangi bir kesiden mikroorganizmaların kan dolaĢımına girmesine ve enfeksiyon 

geliĢimine sebep olur. 

 

El Hijyeni Ġle Ġlgili Tanımlar 

Kontaminasyon: BulaĢma, kirlenme anlamına gelmektedir. 

Flora: Vücudun her anatomik bölgesinde yaĢamını sürdüren bu bakteri topluluklarına flora adı verilir. 

Kalıcı Flora: Cildin derin tabakalarında bulunan bakterilerdir, uzaklaĢtırılamaz. 

Hastane enfeksiyonlarından sorumlu değildir. 

Geçici Flora: Cildin yüzeyel kısmına kolonize olur ve uzaklaĢtırılabilir. Hastane enfeksiyonlarından 

sorumludur. 

Sterilizasyon: Herhangi bir maddenin veya cismin birlikte bulunduğu tüm mikroorganizmaların her 

türlü canlı ve aktif Ģekillerinden temizlenmesidir. 

Dezenfeksiyon: Patojen mikroorganizmaların ve çok dirençli olmayan diğer mikroorganizmaların tahrip 

edilmesi veya virüslerin inaktive edilmesidir. 



 

57 

 

Dezenfektan: Dezenfeksiyon iĢleminde kullanılan kimyasal maddelere “dezenfektan” veya “sanitizer” 

denmektedir. Dezenfektan maddeler enfeksiyon oluĢturabilecek patojen mikroorganizmaların tahrip 

edilmesi için kullanılan kimyasal maddelerdir. 

Antisepsi: Patojen mikroorganizmaların üremelerini durdurmak veya öldürmek için canlı doku üzerine 

kimyasal maddelerin uygulanmasıdır. Antisepsi için kullanılan kimyasal maddelere antiseptik denir. 

Düz sabun: Antimikrobiyal içermeyen ya da sadece koruyucu olacak kadar içeren deterjanı ifade eder. 

Kir ve beraberindeki mikroorganizmaların fiziksel olarak giderilmesi amacı ile kullanılır. 

Antimikrobiyal sabun: Cilt florasına karĢı in vitro ve in vivo etkiye sahip antiseptik madde içeren 

sabunu ifade eder. 

Belirgin olarak kirli el: Kir veya proteinli materyal, kan ve diğer vücut sıvıları ile görünür bir Ģekilde 

kontamine olmuĢ eli ifade eder. 

El yıkama: Ellerin düz sabun ve su ile yıkanmasıdır. 

El hijyeni: El yıkama, antiseptik ile yıkama, antiseptik ile ovma veya cerrahi el antisepsisi dâhil olmak 

üzere tüm uygulamaları kapsayan genel bir tanımdır. 

Cerrahi el antisepsisi: Cerrahi personel tarafından operasyon öncesinde geçici florayı elimine etmek ve 

kalıcı florayı azaltmak üzere yapılan el yıkama veya el ovmayı tanımlar.  

 

 
El yıkamayı, basit sosyal tip, hijyenik tip, cerrahi tip olarak 3 ana baĢlıkta incelemek 

mümkündür. 

 

Sosyal El Yıkama: Ellerin düz sabun ve su ile yıkanması iĢlemidir. 

▪ Ellerin her kirlenmesinde 

▪ Yiyecek tutmadan, yemek yemeden ve hastaya yemek yedirmeden önce 

▪ Hasta bakımına baĢlamadan önce 

▪ Tuvaleti kullanmadan önce ve sonra 

 

Hijyenik el yıkama: Kontaminasyon sonrasında kir ve geçici florayı mekanik olarak uzaklaĢtırma, 

dezenfektan  ile kalıcı florayı da bir miktar azaltmak iĢlemidir. Kirli olmasa bile aĢağıdaki durumlarda 

eller yıkanır.  

▪ Mesaiye baĢlamadan önce 

▪ Kirlilik hissedildiği anda 

▪ Eldiven giymeden önce ve sonra 

▪ Her türlü açık yara ile temastan önce ve sonra 
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▪ Mikroorganizmaların bulaĢma olasılığı yüksek cisimlere temas sonrası 

▪ Vücut sıvıları, sekresyonlar, mukoza, bütünlüğü bozulmuĢ deri yada yara ile temas halinde 

▪ Aseptik teknik gerektiren iĢlemler ve invaziv giriĢimlerden önce ve sonra 

▪ Enfeksiyon olasılığı olan hastaya temastan sonra 

▪Enfekte hastaya temastan sonra 

▪ Yoğun bakım gibi Enfeksiyon riskinin yüksek olduğu birimlerde hastaya temastan önce ve sonra 

▪ Pansuman değiĢimlerinden önce ve sonra 

▪ Hastada kontamine vücut bölgesinden temiz bölgeye geçerken 

▪ Ġmmün yetersizliği olan hastaya temastan önce ve sonra 

▪ Yeni doğan ile temastan önce ve sonra 

 Tuvalet kullanımından önce ve sonra 

 

 

 

 

 

El Hijyeni Endikasyonları 

 Hasta ile temas öncesi 

 Hasta ile temas sonrası 

 Hastanın çevresi ile temas sonrası 

 Aseptik iĢlemler öncesi 

 Vücut sıvıları ile temas sonrası 

 
 

Hijyenik el yıkama tekniği 

▪ Elde bulunan tüm takılar ve saat çıkarılır. 

▪ Musluk açılır, eller ıslatılır, 3-5 ml sabun avuç içine alınır. 

▪ El yüzeyinin tamamı avuç içi sabunlanır. 

▪ Bol su ile eller durulanır. 
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▪ Kâğıt havlu ile eller kurulanır. 

▪ Kâğıt havlu ile musluk kapatılır. 

▪ Alkol bazlı el antiseptiği üretici firmanın talimatı doğrultusunda ellere uygulanır 

▪ ĠĢleme solüsyon kuruyana dek devam edilir. 

 

 

 
 

3. Cerrahi el yıkama: Ellerde bulunan kalıcı floranın büyük bir kısmını uzaklaĢtırarak cerrahi giriĢim 

boyunca eldivende yırtılma ve delinme olasılığına karĢı ellerdeki bakteri sayısını düĢük tutmaktır. 

 

4.Hijyenik El Ovma: Alkol ancak temiz Ģartlarda etkili olduğundan görünür kir varsa eller önce su ve 

sabunla yıkanarak kurutulur. 

Alkol bazlı solüsyon 3-5 ml. avuca alır. Ġki el birleĢtirilerek tüm el yüzeyi ve parmaklara temas edecek 

Ģekilde 1 dk. süre ile iyice ovuĢturulur, kendi halinde kuruması beklenir. 
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5.Eldiven Kullanımı 

 Eldiven, çapraz bulaĢmaları( sağlık personelinin elinden hastalara veya steril malzemelere, 

hastadan sağlık personeline, sağlık personeli eliyle hastadan hastaya) önlemek için giyilir. 

 Eldiven bulaĢma riskini tamamen kaldırmaz, bu nedenle eldiven el yıkama yerine 

kullanılmamalıdır. 

  Eldiven giymeden önce ve eldiveni çıkardıktan sonra eller mutlaka yıkanmalıdır. 

 BulaĢma riskinin fazla olduğu durumlarda çift eldiven giyilebilir. 

 Hastadan bir baĢka hastaya geçerken ayrıca aynı hastanın kontamine bir bölgesiyle temastan 

sonra baĢka bir bölgeye temas etmeden önce eldiven değiĢtirilmelidir. 

 Sağlık personelinin elinde kesik, çizik ve çatlaklar olduğunda rutin iĢlemler sırasında da kendini 

korumak için eldiven giymelidir. 

 Aynı eldivenle asla iki farklı giriĢimde bulunulmamalıdır. 

18.4.8 Hastanede Üretilen Atıklar 

Hastanelerde atıklar dörde ayrılır; 

18.4.8.1 Tıbbi Atık: 

1-Enfekte Atık: Enfeksiyon yapıcı etkenleri taĢıdığı bilinen veya taĢıması muhtemel baĢta kan ve kan 

ürünleri olmak üzere her türlü vücut sıvıları ve insan dokuları, organları, anatomik parçalar, otopsi 

materyali, plasenta, fetüs ve diğer patolojik materyal, bu tür materyal ile bulaĢmıĢ eldiven, bandaj, 

flaster, tamponlar ve karantina altındaki hastaların vücut çıktıları, bakteri ve virüs tutucu hava 

filtreleridir. 

2-Patolojik Atık: Dokular, organ ve vücut parçaları ile ameliyat, otopsi vb. tıbbi müdahaleler sırasında 

ortaya çıkan sıvıları,ameliyathaneler, morg, otopsi, adli tıp gibi yerlerden gelen vücut parçaları, 

plasenta, kesik uzuvlar, biyolojik deneylerde kullanılan kobay leĢleri patolojik atıklardır. 

3-Kesici-Delici Atık: Batma ve sıyrık gibi yaralanmalara neden olabilecek enjektör ve diğer tüm deri 

altı giriĢim iğneleri, lanset, bistüri, bıçak, serum seti iğnesi, cerrahi sütur iğneleri, biyopsi iğneleri, 

intraket, kırık cam, ampul, lam-lamel, kırılmıĢ cam tüp ve petri kapları gibi atıklardır. 
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18.4.8.2 Tehlikeli Atık: 

1-Farmasötik Atık: Kullanım süresi dolmuĢ veya artık kullanılmayan, ambalajı bozulmuĢ, dökülmüĢ 

ve kontamine olmuĢ ilaçlar,aĢılar, serumlar ve diğer farmasötik ürünler ile bunların artıklarını ihtiva 

eden kullanılmıĢ eldivenler, hortumlar, ĢiĢeler ve kutulardır. 

2-Genotoksik Atık:Hücre DNA‟sı üzerinde mutasyon yapıcı, kanserojen veya insan veya hayvanda 

düĢüğe neden olabilecek türden farmasötik ve kimyasal maddeler, kanser tedavisinde kullanılan 

sitotoksik(antineoplastik)ürünler ve radyoaktif materyal ihtiva eden atıklar ile bu tür ajanlar ile tedavi 

gören hastaların idrar ve dıĢkı gibi vücut çıkartıları genotoksik atıklardır. 

3-Kimyasal Atık:Ünitelerde tanı, tedavi veya deneysel araĢtırmalar gibi tıbbi alanlarda kullanılan ve 

insan ve çevre sağlığı için çeĢitli etkilerle zararlı olabilen kimyasal maddelerin gaz, katı veya sıvı 

atıklarıdır. 

4-Ağır Metal Ġçeren Atık:Ünitelerde tanı, tedavi veya deneysel araĢtırmalar gibi tıbbi alanlarda 

kullanılan termometre, tansiyon ölçme aleti ve radyasyondan koruma amaçlı paneller gibi alet ve 

ekipmanların içinde veya bünyesinde bulunan civa, kadmiyum ve kurĢun içeren atıklardır. 

 

Hastanemizde kullanılan Tehlikeli atıklar listesi ve  maruz kalma durumunda yapılacaklara 

TEHLİKELİ MADDE ENVANTER ÇALIŞMASI’ dokümanından ulaĢılabilir.. 

 

18.4.8.3 Radyoaktif Atık: 

Radyoaktif madde içeren atıklardır. 

 

18.4.8.4 Evsel Atık: 

1-Genel atıklar: Sağlıklı insanların bulunduğu kısımlar, idari birimler, temizlik hizmetleri, mutfak, 

ambar ve atölyelerden gelen atıklardır. 

2-Ambalaj(Geri dönüĢümlü) Atıkları: Kâğıt, karton, mukavva,plastik, cam, metal vb. gibi tekrar 

kullanılabilir atıklardır. 

 

18.4.9 Atıkların Doğru AyrıĢtırılması 

 

a- Tıbbi, tehlikeli ve evsel atıkların oluĢumu ve miktarı kaynağında en aza indirilmelidir. 

b- Evsel nitelikli atıklar, kontamine olmamak koĢuluyla tıbbi, tehlikeli ve ambalaj atıkları ile 

karıĢtırılmadan siyah renkli poĢetlerde toplanır. 

c- Ambalaj atıkları, kontamine olmamak koĢuluyla mavi renkli poĢette toplanır. 

d- Tıbbi atıklar kırmızı renkli özel nitelikli torbada toplanır. 

e- Kesici-delici atıklar kırmızı/sarı renkli kesici-delici alet kutusu ya da özel üretilmiĢ karton 

kutularda toplanır. 

f- Tehlikeli atıklar diğer atıklardan ayrı, mavi renkli varillerde toplanır.Tehlikeli kesici-delici 

aletler kırmızı renkli kesici-delici alet kutusunda toplanır. 
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18.4.10Kesici Delici Alet Yaralanmaları ve Önlenmesi 

Sağlık çalıĢanları bu tür yaralanmalar sonucunda; 

 Hepatit C (HCV), 

 Hepatit B (HBV), 

 AIDS (HIV) virüsüne maruz kalmaktadırlar. 

 

Kesici Delici Aletlerle Yaralanma Nedenleri 

 Enjektör kapaklarının kapatılması, 

 Atık ayrıĢmanın hasta baĢında yapılmaması, 

 Kesici/delici alet kutularının yanlıĢ/hatalı kullanımı, 

 Güvenli aletlerin uygunsuz kullanımı ve yanlıĢ seçimi, 

 Uygun olmayan tekniklerin kullanılması,  

 Alet ya da enjektörün uygunsuz yerleĢtirilmesi (hastanın aniden hareket etmesi vb) 

 ÇalıĢan birisiyle çarpıĢma, 

 Temizlik esnasında oluĢan sıçramalar vb nedenlere bağlı olabilir. 

 

Ne Önlem Almalıyız? 

 Güvenli aletlerin kullanımı yaygınlaĢtırılmalı, 

 Atık ayrıĢtırmayı hasta baĢında yapmalı, kesici/delici atıklar baĢka yerlere taĢınmamalı, 

 Ġğneler hiçbir zaman yeniden kılıfına geçirilmemeli, ucu bükülmemelidir. 

 Her tür kesici-delici alet özel kesici-delici alet kutularına atılmalıdır. Her hastaya enfekte olduğu kabul 

edilerek yaklaĢılmalı! 

 Kanla, her tür vücut sıvısı ve ter dıĢında her tür vücut salgısı ile,mukoza ve bütünlüğü bozulmuĢ ciltle 

temas sırasında, 

 

 Eldiven giyilmeli,  

 Eldiven çıkarıldıktan sonra eller yıkanmalıdır. 

 

• Hastanın sekresyonlarının etrafa sıçrama ihtimalinin yüksek olduğu durumlarda ek bariyer önlemleri 

kullanılmalı: 

Maske 

Önlük 

Gözlük 

• Hepatit veya HIV marker sonuçları bilinen veya bilinmeyen tüm hastalarda bu önlemlere uyulmalıdır. 

 

Riskli Yaralanma Anında Yapılması Gerekenler 

 

• Yaralanmanın meydana geldiği cilt bölgesi su ve sabunla yıkanmalı 

• Mukozal temas durumunda, kan veya vücut sıvısı ile temas eden mukoza bölgesi bol su ile yıkanmalı 

• Yaralanmanın meydana geldiği bölge sıkılarak kanatılmamalı 

• Yaralanmanın meydana geldiği bölgenin yıkandıktan sonra antiseptik solüsyonla silinmesinde sakınca 

yok (ek korunma sağlamıyor) 
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• Yaralanmanın meydana geldiği bölgeye çamaĢır suyu vb. kostik maddeler ve dezenfektan solüsyonlar 

sürülmemelidir. 

•   Kesici delici alet yaralanması olduğunda en kısa sürede EKK ve Ġġ SAĞLIĞI GÜVENLĠĞĠ BĠRĠMĠ ile 

iletiĢime geçilir, kaynak biliniyor ise; kaynak ile ilgili bilgi alınır ve “Kan ve Vücut sıvıları ile bulaĢan 

enfeksiyonlara yol açabilecek durumları izleme formu” enfeksiyon kontrol hemĢireleri tarafından 

doldurulur. 

• Mesai saatleri dıĢındaki yaralanmalarda bildirim, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği nöbetçi  

hekimine yapılır. En kısa sürede EKK hemĢiresi ile iletiĢime geçilir, yapılması gerekenler ve  

takip planlanır. Ġnvaziv giriĢimler ile ilgili tüm bilgiler kayıt edilir (uygulayan kiĢi, tarih, saat). 

 

18.4.11Standart Önlemler ve Ġzolasyon Önlemleri 

 

Ġzolasyon Önlemleri 

I)Standart önlemler 

II) BulaĢma yoluna yönelik önlemler 

 Temas önlemleri 

 Damlacık önlemleri 

 Hava yolu önlemleri 

1)Standart Önlemler: 

 

Hastanın tanısına ve infeksiyonu olup olmadığına bakılmaksızın bütün hastalara uygulanan 

önlemlerdir.  

Kan, tüm vücut sıvıları (semen, vajinal sekresyonlar, serebrospinal, sinoviyal, plevral, peritoneal, 

perikardiyal ve amniyotik sıvılar), bütünlüğü bozulmuĢ deri ve mukoz membranlar için uygulanır.  

 

Standart Önlemler 

 El hijyeni 

 Eldiven  

 Koruyucu önlük  

 Maske, yüz-göz koruyucu  

 Hasta bakım malzemeleri 

 Kesici/delici alet önlemeleri  

 Solunumsal hijyen/öksürük iĢaretlemesi  

 Güvenli enjeksiyon uygulamaları  

 Diğer Standart önlemler  

 

El hijyeni: Hastalarla temas etmeden önce, kan, vücut sıvıları, salgılar ve çıkartılar, mukoz membranlar, 

bütünlüğü bozulmuĢ veya bozulmamıĢ deri ile veya kontamine eĢyalarla temastan sonra, eldivenler 

çıkarıldıktan sonra, aseptik giriĢim yapmadan önce, aynı hastanın kontamine bölgesinden temiz vücut 

bölgesine geçilecekse temastan sonra hastalar arasında el hijyeni sağlanmalıdır.  

Eldiven: Kan, vücut sıvıları, salgılar ve çıkartılar, kontamine eĢyalar, mukozalar ve bütünlüğü 

bozulmuĢ deriye dokunmadan önce eldiven giyilmelidir.  
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Aynı hastada farklı giriĢimler için eldiven değiĢtirilmelidir.  

Kullanımdan sonra hiçbir yere dokunmadan eldivenler çıkarılıp el hijyeni sağlanmalıdır.  

Koruyucu Önlük: Kan, vücut sıvıları, salgılar ve çıkartılarla kirlenme ihtimali olan iĢlemler sırasında 

veya kirlenmiĢ cilt veya giysi/örtülerle teması gerektiren iĢlemler veya hasta bakımı sırasında 

giyilmelidir. Kirlenen önlük dıĢ yüzüne dokunmadan çıkarılmalı ve el hijyeni sağlanmalıdır.  

Maske, yüz-göz koruyucu: ĠĢlemler sırasında vücut sıvıları, salgılar, çıkartılar ve kan 

sıçrama olasılığı olduğunda göz, burun ve ağız mukozasını koruma amaçlı kullanılmalıdır (entübasyon, 

aspirasyon, bronkoskopi vb),  

Damlacık izolasyonunda hastaya 1 metreden fazla yaklaĢılacaksa,  

Solunum iĢaretlemesi yapılan hasta hastaneye kabul edildiğinde,  

Miyelogram, spinal ve epidural anestezi, intratekal ilaç uygulamaları gibi steril-aseptik iĢlemler 

sırasında sağlık çalıĢanının ağız florasındaki bakterilerden hastayı korumak için maske takılması 

önerilir.  

Hasta bakım malzemeleri: Yatak çarĢafları vb. hasta bakım malzemeleri baĢka hastalar ve çevre 

kontamine edilmeden, eldiven giyilerek uzaklaĢtırılmalıdır.  

 

Standart önlem: Kesici delici alet önlemleri:  

 Ġğneler hiçbir zaman yeniden kılıfına geçirilmemeli, ucu bükülmemelidir,  

 Kullandıktan sonra delinmeye dirençli kaplar içinde biriktirilerek uzaklaĢtırılmalıdır  

Solunumsal hijyen/öksürük iĢaretlemesi:  

 Öksürük, konjesyon, burun akıntısı veya solunum sekresyonlarında artıĢ olan her hastaya 

uygulanır,  

 Semptomatik hastalarda hastaya ilk kabul edildiği yerden itibaren öksürük/hapĢırık sırasında 

ağzının-burnunun kâğıt mendille kapatılmasının sağlanması gerekir,  

 Mendilin uygun kaplara atılması, el hijyeni, tolare edilebilirse cerrahi maske uygulanması 

gerekir,  

 Mümkünse mekânsal uzaklık(en az 1 metre) yapılmalıdır.  

 

Güvenli enjeksiyon uygulamaları  

 Her enjeksiyonda steril, tek kullanımlık, disposable iğne ve Ģırınga kullanılmalıdır.  

 Mümkünse tek kullanımlık vialler tercih edilmelidir.  

Diğer Standart önlemler  

 Doğrudan ağızdan ağza resüstasyon yaptırılmamalıdır.  

 Özellikle hasta bakımı alanlarında sık temas edilen çevresel yüzeylerin rutin bakımı, 

temizlenmesi 
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2)BulaĢma Yoluna Yönelik Önlemler 

 

Temas Ġzolasyonu 

 Tek kiĢilik oda veya kohort uygulaması yapılır. 

 Oda kapısına temas izolasyonu olduğunu simgeliyen kımızı yıldız asılır. 

 Hasta odasına giriĢte temiz, steril olmayan eldiven giyilir 

 Ġnfekte materyalle (dıĢkı/yara drenajı ,vb) temas olursa eldivenler değiĢtirilir. 

 Eldiven ve önlüğün hasta odasını terk etmeden önce veya hasta baĢından ayrılırken çıkarılması 

 Eldiven ve önlük çıkarılıp el hijyeni sağlandıktan sonra hastanın yakın çevresindeki yüzeylerle 

temas edilmemesi 

 Odalar veya hastalar arasında eĢya ve tıbbi malzeme transferinin önlenmesi 

 Odadaki her türlü atık içerde kalır, atık poĢetinin rengi kırmızıdır, ayrı toplanır. 

 Ġzolasyon odasının giriĢ kapısında KIRMIZI YILDIZ tanımlayıcıları kullanılmalıdır.  

 

 

 

Damlacık Ġzolasyonu 

 Büyük partiküllü (> 5µm) damlacıkların geçiĢinin önlenmesinde kullanılır. 

 Partiküller büyük olduğu için yere çöker. 

 

 Hasta tek kiĢilik odaya alınmalıdır.  

 Eğer tek kiĢilik oda yoksa aynı mikroorganizma ile infekte ve baĢka 

enfeksiyonu olmayan bir hasta ile aynı odayı paylaĢabilir.  

 Eğer farklı tanılı hastalarla aynı odayı paylaĢması gerekiyorsa yataklar arası mesafe en az 1 m 

olmalıdır.  

 Hasta odasına girerken cerrahi maske takılmalıdır.  

 Özel havalandırma gerekli değildir.  

 Oda kapısı açık olabilir.  

 Hasta çok gerekmedikçe oda dıĢına çıkmamalıdır. Oda dıĢına çıkacaksa cerrahi maske ile 

çıkarılmalıdır ve solunumsal hijyen/öksürük iĢaretlemesi uygulanmalıdır.  

 zolasyon odasının giriĢ kapısında MAVĠ ÇĠÇEK tanımlayıcıları kullanılmalı  

 

Solunum Ġzolasyonu 

 

 Küçük partiküllerin (<5µm) geçiĢinin önlenmesinde kullanılır. 

 Partiküller küçük olduğu için havada asılı kalır 

 Bu asılı partiküller hava akımıyla çok uzak mesafelere kadar gidebilirler. 



 Özel havalandırma ya da ventilasyon sistemi gereklidir,  

 Saatte 6-12 kez hava değiĢimi sağlanmalıdır.  

 Hava akımı koridordan odaya olmalıdır (negatif basınç).  

 Odadan çıkan hava sisteme tekrar dönüyorsa veya yakın boĢluklara gidiyorsa HEPA filtre 

kullanılmalıdır.  

 Uygun oda yoksa uygun odası olan bir merkeze hasta gönderilmelidir,  
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 Oda kapısı kapalı tutulmalıdır,  

 Çok geçerli nedenler olmadıkça hasta oda dıĢına çıkarılmamalıdır. Çıkması gerekiyorsa cerrahi 

maske takılır,  

 Pulmoner veya laringeal tüberküloz tanısı veya Ģüphesi olan hastanın odasına girerken N95-

FFP3 solunum maskesi takılmalıdır,  

 Kızamık, suçiçeği tanısı olan hasta odasına mümkünse aĢısız kiĢiler girmemelidir.,  

 Mutlaka girmesi gerekiyorsa N95-FFP3 solunum maskesi ile girmelidirler.  

 BağıĢık iseler maske takmalarına gerek yoktur,  

 Ġzolasyon odasının giriĢ kapısında SARI YAPRAK tanımlayıcıları kullanılmalıdır.  

 

Sıkı Temas Önlemleri  

Vankomisin-dirençli enterokok (VRE) ile enfekte veya kolonize hastaya yaklaĢım  

 

 

 Antimikrobiyal tedavi ile VRE kolonizasyonun temizlenmesi 

mümkün olmadığı için gaitada VRE tedavi edilmez.  

 VRE-pozitif bulunan hastanın klinik durumu uygun olur olmaz 

hastaneden taburcu edilmeli, yatıĢ süresi gereksiz uzatılmamalıdır.  

 Hastaların odasına girerken temiz, steril olmayan önlük ve eldiven 

giyilmelidir.  

 

 Hastanın odasını terk etmeden hemen önce önlüğün ve eldivenlerin çıkarılması, ellerin 

antimikrobiyal bir ajanla yıkanarak ya da su içermeyen alkollü el antiseptikleri kullanılarak 

dezenfekte edilmesi gerekir.  

Hasta bakımı sırasında yoğun kontaminasyona neden olabilecek iĢlemleri takiben (gaita ve 

enfekte yaraların drenajı ile direkt temas) eldivenler değiĢtirilmelidir. 

 Her türlü tıbbi cihazın diğer hastalarla ortak kullanımından kaçınılmalı, ortak kullanım 

gerekiyorsa bu aletler diğer hastalar için kullanılmadan önce temizlenmeli ve dezenfekte 

edilmelidir.  

 Hastaların odalarındaki tüm yüzeyler hergün Enfeksiyon Kontrol Komitesi önerilerine uygun 

olarak dezenfekte edilmelidir.  

 VRE ile kolonize veya enfekte olan hastaların taburculuğunu takiben hasta odalarındaki tüm 

yüzeyler dezenfekte edilecek ve enfeksiyon kontrol ekibi tarafından bu odalardan ortam 

kültürleri alınacaktır.  

 Ortam kültürlerinin sonuçları belli olana kadar bu odalara yeni hasta yatırılmaması ve odadaki 

malzemelerin baĢka hastalar için kullanılmaması tercih edilir.  

 Eğer yeni hasta yatıĢı zorunlu ise dezenfeksiyon iĢleminin (ortam yüzeyleri ve aletler) 

enfeksiyon kontrol hemĢirelerinden biri veya servis sorumlu hemĢiresinin denetiminde iki kez 

uygulanması zorunludur.  

Ġzolasyon odasının giriĢ kapısında KIRMIZI ÜÇGEN tanımlayıcıları kullanılmalıdır 
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18.4.12 Hastane Temizliği 

Amaç:Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek, hasta, hasta yakını ve hastane 

çalıĢanları için sağlıklı bir ortam oluĢturmak amacıyla uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemek 

ve uygulanmasını sağlamaktır.  

 
 Hastanedeki bölümlerin risk durumlarına göre sınıflandırılması ve temizliğinin doğru ve etkin yapılması 

için yöntem belirlemektir  

 

 

Hastane Temizliğinde Kullanılan Bezler 

 

BĠRĠMLER                     BEZ RENGĠ  

Hasta Odaları                     Sarı  

Tuvaletler                     YeĢil  

Doktor HemĢire Sekreter 

Odaları ve Ofisler 

                    Mavi  

Yüksek Riskli Alanlar                     Pembe   

 

 Tüy bırakmayan temizlik bezleri tercih edilmelidir, bez ve kova renkleri kullanım alanına göre 

belirlenmelidir. 

• Kirli bezle temizliğe devam edilmemeli, sık bez değiĢtirilmelidir.  

• Kirlenen bezler sıcak su ve deterjanla yıkanıp kurutulduktan sonra kullanılmalıdır 

. 

Hastane Temizliğinde Eldiven Kullanımı 

ALAN  ELDĠVEN TÜRÜ RENK 

Tuvalet Plastik Kırmızı 

Hasta Odaları Plastik Sarı 

Doktor HemĢire 

Sekreter Odaları 

Ofisler 

Plastik Mavi 

 

• Toz alma dıĢında her tür temizlik iĢlemi sırasında uygun eldiven giyilmeli, iĢlem bitiminde 

eldiven çıkarılıp el hijyeni sağlanmalıdır  

• Ellerinde yara, çizik, vb. bulunan temizlik personeli toz alma iĢlemi sırasında steril olmayan 

temiz eldiven giymelidir. 

• Eldivenli ellerle kapı kolu, telefon, masa, vb. yüzeylere temas edilmemelidir.  

• Tuvalet temizliği için kullanılan eldivenler diğer alanların temizliğinde kesinlikle 

kullanılmamalıdır. Kirli mop ile temizlik yapılmamalı, kirlenen moplar sıcak su ve deterjanla 

çamaĢır       makinasında yıkanıp kurutularak saklanmalıdır.  

• Gün sonunda tüm moplar mutlaka sıcak su ve deterjanla çamaĢır makinesinde yıkanıp 

kurutularak saklanmalıdır.  

• Saçaklı mop kullanımında zemin ıslak bırakılmamalı, kurulama iĢlemi yapılmalı ve kirlenme, 

kayma ve düĢmeleri önlemek için uyarı levhaları konulmalıdır. 
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Mop Kullanımı 

RENK-TÜR  KULLANIM ALANI 

MAVI MOP  KURU SÜPÜRME 

BEYAZ MOP   NEMLĠ SĠLME VE BAKIM 

SAÇAKLI MOP  ISLAK SĠLME  

 

 

 

 

Hastane Temizliğinde Risk Sınıflaması ve Farklı Alanların Temizliği 

 

Çok Yüksek Riskli Alanlar: Ameliyathaneler, yoğun bakımlar, enfeksiyon hastalıkları kliniği, 

immunsupresif hastaların bulunduğu bölümler (hemodiyaliz, yanık üniteleri, onkoloji üniteleri), 

izolasyon odaları, ve bu alanlardaki banyo, koridor, depo, toplantı odası, büro ve personel odaları  

 

Yüksek Riskli Alanlar: Acil servis, merkezi sterilizasyon ünitesi, steril destek alanları, Mikrobiyoloji 

laboratuarı (Mikoloji, mikobakteriyoloji, bakteriyoloji vb.) ve bu alanlardaki banyo, koridor, ofis, depo, 

toplantı odası, büro ve personel odaları  

 

Orta Riskli Alanlar: Günlük kullanım alanları, genel klinikler, koroner yoğun bakım ünitesi, mutfak, 

çamaĢırhane, laboratuvarlar, radyoloji, halka açık iĢlek bölümler, poliklinikler, rehabilitasyon alanları, 

RiskDüzeyi  Hastane Bölümü        Uygun Temizlik 

Yüksek Riskli 

Alanlar 

Ameliyathane, Yoğun Bakım Üniteleri,  

Hemodiyaliz, Yanık Ünitesi, 

Kemoterapi Ünitesi, 

Hemotoloji Enfeksiyon  

Hastalıkları servisi,  

Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından 

belirlene özel alanlar(izolasyon odaları) ve 

bu alanlardaki tüm odalar 

Temizlik + dezenfeksiyon 

Orta Riskli 

Alanlar 

Tüm servisler, 

Koroner  Yoğun  Bakım  Ünitesi,  Mutfak, 

Labaratuarlar, 

Radyoloji, Poliklikler, Patoloji, Eczane, 

Tedavi odaları, Bekleme Odaları , 

Morg, Kafeterya diğer iç alanlar 

Temizlik* 

DüĢük Riskli Anlar Ġdare birimler, Konferans Salonları Temizlik* 
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patoloji, eczane, tedavi odaları, bekleme odaları, morg, kafeterya ve diğer iç alanlar (banyo, koridor, 

asansör, toplantı odası, ofis, bürolar, merdivenler, personel odaları ve depolar)  

 

DüĢük Riskli Alanlar: Ġdari bölümler, konferans salonları, steril olmayan destek bölümleri ve diğer iç 

alanlar (banyo, balkon, koridor, asansör, mutfak, depo, toplantı odası, büro ve personel odaları, 

yükleme-boĢaltma odaları) 

 

En Az Riskli Alanlar: ArĢiv, teknik servis, çevre alanlar ve bu alanlardaki iç bölümler (balkon, tuvalet, 

koridor, yollar, bahçe bölümleri, asansör, depo, toplantı odası, bürolar) 

 

Hastane Temizliğinde Risk Sınıflaması ve Farklı Alanların Temizliği 

 

1. Temizlik temiz alandan kirli bölgeye doğru yapılır 

2. Temizlik malzemeleri her bölüm için farklıdır 

3. Temizlik çalıĢan personelin hareketliliği baĢlamadan önce yapılır. 

4. Temizlik solüsyonu temizlenen bölgenin risk durumuna göre hazırlanır.  

5. Temizlenecek alana göre kova ve bez rengi belirlenir.  

6. Temizlik bitiminde malzemeler uygun Ģekilde yıkanıp kurutulur.  

7. Temizlik malzemeleri kova içinde ve ıslak bırakılmaz.  

8. Temizlik maddeleri ve dezenfektanlar birbiri ile karıĢtırılmaz.  

9. Tuvaletler en son temizlenir.  

10. Kuru süpürme, silkeleme yapılmaz. 

11. Temizlik/dezenfektan çözeltileri kirlendiğinde ve/veya 2-3 hasta odasında kullanımdan sonra, 

her izolasyon odası için kullanımda sonra (koruyucu izolasyon hariç), koruyucu izolasyon 

odasında kullanımdan önce dezenfektan/temizlik solüsyonu değiĢtirilmelidir.  

12. Kısmen boĢalmıĢ sıvı sabun dağıtıcılarına ekleme yapılmamalıdır. Sabun dağıtıcıları yıkanıp 

kurutulduktan sonra sıvı sabun tekrar konulmalıdır 

 

Orta, düĢük riskli veya en az riskli bölümlerin temizliği;  

Hasta Odalarının Temizliği  

1- Steril olmayan eldiven kullanılarak çöpler günde en az iki kere “ Atık Yönetimi Talimatına “ 

göre toplanır.  

2- Çöp kovaları görünür kir varlığında hemen, periyodik olarak da haftada bir kere servisin temizlik 

odasında yıkanıp durulanır.  

3- Atık kovaları riskli infeksiyöz materyalle kontamine olduysa 10000 ppm klor tablet 

konsantrasyonu ile dezenfekte edilir.  

4- Lavabolar günlük temizlenir.  

5- Pencere kenarları ve kapı kolları günlük temizlenir.  

6- Hasta yatağı, etajer, sandalye, yemek masası gibi düz yüzeyler deterjanlı su ile günlük 

temizlenir.  

7- Duvarlar, kapı ve kapı çevresi gerektiğinde ıslak temizlik veya leke temizliği yapılır.  

8- Oda zeminindeki kaba kirler çekçek ile temizlenir.  

9- Kan ve diğer potansiyel riskli materyal ile bulaĢma durumunda kirli alan kağıt havlu ile silinir, 

10000 ppm klor çözeltisi ile temizlenir, temiz su ile durulanır.  

10- Kan ve diğer riskli materyalle temasta, temizlikten sonra paspas baĢlığı değiĢtirilir, kirlenmiĢ 

olan paspas 1000 ppm konsantrasyonda hazırlanmıĢ olan klor çözeltisi solüsyonunda 

bekletildikten sonra yıkanır, kurumaya bırakılır.  

11- Bütün bu iĢlemler yapılırken toz kalkmamasına özen gösterilmelidir.  
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Personel Odalarının Temizliği  

 

1. Steril olmayan eldiven ile çöpler “Atık Yönetimi Talimatına” göre toplanır.  

2. Temiz alandan kirli alana doğru her yer su ve sabunla silinir.  

3. Cam, kapı, kapı tokmağı periyodik olarak haftada bir silinir.  

 

Zemin ve Koridor Temizliği  

Deterjanlı su ile kirlendiğinde ve günlük olarak paspaslanır, kurulanır.  

 

Banyo ve Tuvaletlerin Temizliği  

1. Temizlik eldiveni ve çizme giyilir.  

2. Çöpler toplanır.  

3. Sifon çekilir.  

4. Klozetler, klozet kapakları ve dıĢı, lavabolar ve duĢ teknesi klorlu ovma tozu ile ovulur.  

5. Musluk baĢları klorlanır.  

6. Aynalar silinir.  

7. Zemin deterjan ile yıkanır ve kurulanır.  

8. Klorlu paspas yapılır. Zeminler kuru tutulur.  

9. Havalandırma yapılır.  

10. Tuvaletlere sıvı klorak dökülebilir.  

11. Kapı kolları ve kapılar 1000 ppm klor çözeltisi ile silinir.  

 

Riskli ve yüksek riskli bölümlerin temizliği;  

Hasta Odaları  

1. Oda temizliği için kullanılacak temizlik malzemeleri odaya taĢınır.  

2. Personel “el yıkama ve eldiven giyme talimatına” göre ellerini yıkar ve eldiven giyer.  

3. Ġzolasyon odalarında uygulanması önerilen izolasyona göre gömlek, maske, galoĢ vs kullanılır.  

4. Çöpler “atık yönetimi talimatına” göre toplanır.  

5. Tıbbi atık kovaları 1000 ppm klor tablet konsantrasyonu ile dezenfekte edilir, kurutulur ve temiz 

poĢet yerleĢtirilir.  

6. Yüzeylerin dezenfeksiyonu için 1000 ppm klor çözeltisi kullanılır.  

7. Hasta ekipmanı, pompa ve cihaz yüzeyleri özel ünitelerde ünite sorumlu hemĢiresi veya yatak 

baĢı hemĢiresi nezaretinde silinir.  

8. Masa, dolap, etajer vb. yüzeyler silinir, kurulandıktan sonra eĢyalar yerine konulur.  

9. Cam kenarları, karyola kenarlıkları, kapı kolları, sandalye vb. yüzeyler silinir.  

10. Taburcu sonrası dolap içleri, duvarlar, tavanlar da silinir. 

11.  1000 ppm klor tablet konsantrasyonlu paspas ile oda ve baĢka bir paspas ile tuvalet zemini 2 kez 

silinir, paspas ve kullanılan malzemeler temizlenir, kurutulur.  

12. Diğer bir odaya ya da baĢka bir hastaya geçmeden önce eldiven çıkarılır, eller yıkanır, temizlik 

bezleri değiĢtirilir  

 

Kan ve/veya Vücut Sıvıları Döküldüğünde Yapılacak Temizlik  

1. Koruyucu giysi ve eldiven giyilir  

2. Kan ve vücut sıvıları döküldüğünde beklemeden hemen kağıt havlu ile kaba kiri alınır, atıklar 

kırmızı poĢete atılır. Ortamda cam kırıkları var ise öncelikle faraĢ ile kırıklar toplanarak delici 

kesici alet kutusuna atılır.  

3. Ortam 10.000 ppm klor çözeltisi ile silinir, temiz su ile durulanır  

4. ĠĢlem sonrası paspas 1000 ppm klor çözeltisi ile dezenfekte edilir, eldiven çıkarılıp, tıbbi atık 

kovasına atılır ve eller yıkanır.  
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18.5  HASTA HAKLARI EĞĠTĠMĠ 

18.5.1 Hasta Haklarının Tarihsel Süreci 

Hasta Hakları MÖ.400‟lü yıllardan Hipokrat ile baĢlamıĢ olarak kabul edilebilir. O yıllarda tıbbi 

etik ile ilgili metinlerde Hipokrat Andında hasta hakları vardır.  

Hasta hakları insan haklarının sağlık hizmetindeki yansıması olduğu için, bir bakıĢ açısına göre 

insan haklarının tarihsel geliĢimi bir anlamda hasta haklarının tarihsel geliĢimi veya bu geliĢiminin 

baĢlangıcı olarak kabul edilebilir.  

Hasta hakları kavramı ilk olarak Amerika da hastalara daha kaliteli hizmet sunmak düĢüncesi ile 

yolan çıkan bir grup hekim tarafından ortaya atılmıĢ olup, daha sonra uluslar arası bir çok bildirge ile 

geliĢimini sürdürmüĢtür. 

Ülkemizde 01.08.1998 tarihinde hasta haklarını somut olarak göstermek, sağlık hizmetinin 

verildiği her yerde, sağlık hizmetini alan herkesin faydalanmasını, hak ihlallerinden korunmasını, 

gerekirse hukuki yollara baĢvurabilmesini sağlamak amacı ile Hasta Hakları Yönetmeliği (01.08.1998 

tarih ve 23420 sayılı) yayınlanmıĢtır.  

 

18.5.2 Hasta Hakları Kurulunun ĠĢleyiĢi  

Hasta Hakları Birimi Hastanemizde hasta yoğunluğunun olduğu poliklinik giriĢ katta hizmet 

vermekte olan hasta ve hasta yakınlarının müracaat ettikleri bölümdür.  

 Hasta veya hasta yakını Hasta Hakları Birim sorumlusu tarafından kabul edilir ve müracaatı 

dinlenir. 

 Hasta veya Hasta yakını müracaatı kabul edilip, baĢvuru formu doldurulur.  

 BaĢvuru formundaki hasta veya hasta yakınına ait baĢvuru aynı gün internet ortamında 

Bakanlığımız Web sayfasına aktarılır. 

 Çok acil bir durum var ise hastane idaresi ile görüĢülür. 

 Hakkında baĢvuru yapılan hastane çalıĢanından 2 gün içinde bilgi istenir. 

 Tarafların dıĢında bilgi alınması gereken kiĢiler varsa onlardan da 2 gün içinde bilgi alınır. 

 3. günün sonunda alınan tüm bilgi ve belgeler bir dosya halinde Hasta Hakları Kuruluna Hasta 

Hakları ihlali yönünden değerlendirilmek üzere Bakanlığımız Web sayfasına aktarılır.  

 Kurul Ġl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde on beĢ günde bir toplanır dosyaları değerlendirir ve oy 

çokluğu ile karar verir.  

 Kurula, hastaneden Sorumlu BaĢhekim Yardımcısı ve eğer üye ise üye olduğu sendikanın iĢyeri 

temsilcisi katılır. 

 Hasta Hakları Kurulu, gelen baĢvuru dosyalarını değerlendirerek Hasta Hakları mevzuatı 

çerçevesinde kesin bir karara bağlar. BaĢvurunun birim tarafından alınmasından sonra karar 

verme süresi 15 iĢ günüdür 

 Teknik bilgi veya uzmanlık isteyen konularda kurum dıĢında bir bilirkiĢinin incelemesi için 

baĢvuru dosyasını kurul, Kurum idaresine gönderir. Gerekli iĢlemleri idare gerçekleĢtirir. Bu 

konuda baĢvuru sahibine konu hakkında bilgi verilir. 

 Kurul gizlilik esasına göre hareket eder. Kararları gizli oyla alır.  

 Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eĢitliği halinde Kurul BaĢkanının taraf olduğu görüĢ kabul 

edilir 

 Kurulda belirlenen öneriler Kurul Önerileri Formuna kaydedilerek imza altına alınır.  

 Adli yargıya intikal eden, idari soruĢturmaya konu olduğu halde kurula intikal eden baĢvurular 

kurulda görüĢülmez, baĢvuru sahibine yapılan diğer iĢlemler hakkında bilgi verilir. 
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Hasta Ġle Ġlgili Yapılacaklar 

 Kurul kararı hakkında hastaya yazılı bilgi verilir 

 Hastaya bu aĢamadan sonra yapması gerekenler konusunda bilgi verilir 

 Hasta hakları yönetmeliği ve mevzuat hükümleri doğrultusunda kurum tarafından yürütülecek 

iĢlemler hakkında bilgi verilir 

 Hastanın sonraki süreci takip etmesini kolaylaĢtırıcı olmak üzere irtibat veya kayıt numarası 

verilir 

 Kararın sonucu idari ve adli takip açısından hastane idaresine bildirilir. 

 

 

Personelle Ġlgili Yapılacaklar  

 Kurulun kararı ilgili personele bildirilir. 

 Kurul, ilgili personeli kusurlu bulmuĢ ise dosya gerekli idari ve adli takibat için BaĢhekimliğe 

üst yazı ile bildirilir. 

 Ġdare 657 sayılı kanuna göre gerekli idari ve adli takibi yapar. 

18.5.3 Hasta Hakları ve Sorumlulukları 

Hasta Hakları 
1- Sağlık hizmetlerinden Adalet ve Hakkaniyete Uygun olarak faydalanma 

2- Bilgilendirme ve bilgi isteme 

3- Sağlık kuruluĢunu ve personelini, seçme ve değiĢtirme 

4- Mahremiyete saygı gösterilmesi 

5- Tedaviyi reddetme, durdurma ve rıza gösterme 

6- Güvenliğin sağlanması 

7- Dini vecibelerini yerine getirebilme 

8- Ġnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık 

9- Ziyaret ve refakatçi bulundurma 

10- Müracaat, Ģikâyet ve dava hakkı 

 

Hasta Sorumlulukları 

1- Sağlığımıza dikkat etmek. 

2- Uygunsa kan ve organ bağıĢında bulunmak. 

3- Hastalığımız ile ilgili yakınmaları, daha önce geçirdiğimiz hastalıkları, yatarak herhangi bir 

tedavi görüp görmediğimizi varsa halen kullandığımız ilaçları ve sağlığımızla ilgili diğer 

bilgileri sağlık personeline tam ve eksiksiz olarak vermek. 

4- Hizmet aldığımız hastanenin tüm kural ve uygulamalarına uymak. 

5- Sağlık Bakanlığınca belirlenen sevk zincirine uymak. 

6- Tedavi süresince sağlık çalıĢanları ile iĢbirliği içinde bulunmak. 

7- Randevu ile verilen bir hizmetten yararlanılıyorsa randevunun tarih ve saatine uymak. 

8- Sağlık tesisinde diğer hasta ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermek. 

9- Eğer hastane malzemelerine zarar verilmiĢse bu zararı karĢılamak. 

10- Hekimin verdiği tedavi ve tavsiyeleri dikkatlice dinlemek ve anlaĢılamadıysa tekrar sormak. 

11- Eğer verilen tedaviye uyum sağlanmamıĢsa bunu sağlık çalıĢanlarına bildirmek. 

12- Eğer bir tedavi reddedilmiĢse ya da verilen tavsiyelere uyulmamıĢsa doğacak sonuçtan biz 

sorumluyuz. 
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18.5.4 Hasta Memnuniyeti 

Hasta memnuniyeti, verilen hizmetin hastanın beklentilerini karĢılaması ya da hastanın verilen 

hizmeti algılamalarına dayanmaktadır. Hasta memnuniyeti ile ilgili yapılan çalıĢmalarda bu birlikteliğin 

odak noktasının iletiĢim olduğu belirlenmiĢtir. 

Hasta Memnuniyetini Etkileyen Faktörler; 

 Hastaya ĠliĢkin Faktörler: Edindiği bilgiler, beklentileri, yaĢı, cinsiyeti, eğitim düzeyi, sosyal 

statüsü sağlık durumu, tanısı, hastanın kendi sağlık durumunu algılayıĢı hasta memnuniyetini 

etkileyebilmektedir. 

 Hizmet Verenlere ĠliĢkin Faktörler: Sağlık personelinin kiĢilik özellikleri, gösterilen nezaket, 

Ģefkat, ilgi ve anlayıĢ, sağlık personelinin profesyonel tutumları, bilgi ve becerilerini sunma 

biçimleri, özellikle hasta-sağlık personeli iliĢkisi hasta memnuniyeti üzerinde önemli rol 

oynamaktadır. 

 Çevresel ya da Kurumsal Faktörler: Hastanenin ulaĢabilirliği, ortamı, çalıĢma saatleri, otopark, 

temizlik, yiyecek hizmetlerinin kalitesi gibi konular çevresel ve kurumsal faktörleri 

içermektedir. 

Sonuç olarak hasta memnuniyeti, hizmetin sunumunu, hasta ile hizmeti verenlerin etkileĢimini, 

hizmetin varlığını, hizmetin sürekliliğini, hizmeti verenlerin yeterliliği ve iletiĢim özelliklerini içeren 

çok boyutlu bir kavramdır. Bundan dolayı, hasta memnuniyeti sağlık hizmetlerinin bir sonucu ve 

genellikle hizmet kalitesinin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. 

18.5.5 Hekim Seçme Hakkı 

Hastanemizde „’Hekim Seçme Hakkı‟‟ bulunmaktadır. 

Hastalar istediği hekime randevu alarak veya sıra numarası alarak 

muayene olabilmektedir. Hastanemiz polikliniklerimizde Uzman 

Hekimlerimizle birlikte Asistan Hekimlerimiz de görev yapmaktadır. 

Hekimlerimizin klinik veya ameliyathanede olması durumunda hastalara 

Asistan hekimlerimiz yardımcı olmaktadır.        

 

 

18.6  HASTA GÜVENLĠĞĠ 

18.6.1 Servise Hasta Kabülü ĠĢlemleri:  

Poliklinikten yatıĢ kararı verilen hastalar için: 

Dâhili Birimlerine yatan hastalar için; Poliklinikten yatıĢ kararı ve yatıĢ kağıdı verilen hasta klinik kat 

sekreterliğine gelir. Kat sekreterliği tarafından karĢılanan hastanın dosyası hazırlanarak hemĢiresine 

teslim edilir. Randevulu yatıĢ verilecek hastalar için; yatıĢ sırası gelen hasta klinik sekreterliği/ilgili 

hekimi/hemĢiresi tarafından telefonla aranarak randevusuna çağırılır.  

Cerrahi Birimlerine yatan hastalar için; Poliklinikten yatıĢ kararı verilen hastaya öncelikle klinikte 

yatak bulunması durumunda yatıĢı, klinikte yatak bulunmaması durumunda ise yatıĢ günü randevusu 

verilir. Randevu verilen hastalar için hasta yatıĢ kartları hazırlanır. Bu kartlar klinik sekreterliğinde 

saklanır. Randevusu gelen hasta klinik sekreterliği/ilgili hekimi/hemĢiresi tarafından telefonla aranarak 

randevusuna çağırılır. YatıĢ için baĢvuran hastanın klinik doktorundan yatıĢ kağıdı imzalatılarak kat 

sekreterliğinden yatıĢı yapılır. Hazırlanan hasta dosyası ve hasta hemĢiresine teslim edilir. 
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Acil Servisten yatan hastalar için; hastaların yatıĢları acil kayıt bölümünden yapılır. Acil kayıt 

bölümünde yatıĢ dosyası hazırlanan hasta durumuna göre doktor, hemĢire veya personel eĢliğinde 

yatacağı birime götürülür. 

Yoğun bakımdan yataklı servise çıkarılacak hastalar için; ilgili bölümün sekreteri, yataklı servis 

sekreteri ile iletiĢime geçer. Hasta; hasta yönlendirme refakat elemanı ve sağlık personeli eĢliğinde 

tekerlekli sandalye veya sedye ile yataklı servise getirilir. Servis hemĢiresi tarafından odasına 

yerleĢtirilir. YatıĢı yapılan klinik veya birimde hastaya kalacağı oda ve yatak, servis sorumlu hemĢiresi 

veya servis hemĢiresi tarafından gösterilir. Hastanın odasına gelen hemĢire kendini tanıtır, sağlık 

tesisinde olduğu süre içersinde bakım hizmetlerini kendisinin yapacağını bildirir. Servise yatırılan 

hastaya ilgili sorumlu hemĢire veya hemĢiresi tarafından servis (Birim ve çalıĢan tanıtımı, iĢleyiĢ, 

ziyaret saatleri, refakatçi iĢlemleri, telefon hizmeti vb.) tanıtılır. Hastaya yemek saatleri, nöbet 

değiĢimleri ve doktor viziteleri hakkında açıklamalar yapılır. Hastanemiz "Hastane Bilgi Rehberi" 

verilir. 

 

18.6.1.1 Hasta Kimlik Bilgileri ve Otomasyon Kaydı: 

 Hastanemize ayaktan ve yatarak tedavi hizmeti almak için baĢvuran hastaların tüm bilgileri (adı 

soyadı, TC kimlik numarası, hizmet tarihi, hangi hizmeti aldığı, protokol ve sıra nosu, vb.) bilgisayara 

girilerek otomasyona dahil edilir.  

Hastanemize bu Ģekilde baĢvuran hastaların laboratuvar tetkik sonuçları ve tüm diğer bilgileri 

ilgili hekimce izlenebilir ve geriye dönük bulunabilir. Hasta kaydı hastanın kimliği ile birlikte 

baĢvurması ile yapılır. Fakat acil müdahale gereken vakalarda hastanın durumu stabilleĢinceye kadar 

herhangi bir evrak istenmez. 

Hasta Kimliği Tanımlama 

Hasta kimliğinin tanımlanması amacıyla hastanemize yatan her hastaya hasta kimlik bilekliği 

takılır. 

Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) gereğince, hastanemize yatıĢı yapılan her 

hastada beyaz renkli hasta bilekliği kullanılmakta, alerjik hastalarda ise sadece kırmızı bileklik 

kullanılmaktadır.       

 

 
 

Bilekliklerin Ģeffaf bölümüne hastanın adı-soyadı, gün/ay/yıl olarak doğum tarihi, protokol 

numarası bilgileri bulunan barkod yerleĢtirilir. Hastanın oda ve yatak numarası kesinlikle 

tanımlayıcı olarak kullanılmaz. 

Kliniğe gelen hastanın hasta bileklikleri, hastayı yatağına alan hemĢire tarafından hastanın el 

bileğine, el bilekleri yoksa tespit edilen en uygun yere takılır. 

Bileklik hastaya takılmadan önce, hastanın kimlik bilgileri hasta dosyasındaki protokol 

numarası ile hastanın adı soyadı ve doğum tarihi hasta/hasta yakınına sorularak bileklikten doğrulanır. 

Hastanın yanında yakını yok ve hasta bilgileri doğrulayacak durumda değilse; çalıĢan hasta 

dosyasından kimlik doğrulama iĢlemini yapar. Hastanın her türlü tedavisinde tedavi üstleniciler ( 

doktor- hemĢire) hastanın kimlik bilgileri ile dosya bilgilerini gözden geçirmek zorundadır. 

YaĢ grubuna bakılmaksızın, yatan her hastaya bu iĢlemler uygulanır. Hasta ve ailesine kimlik 

tanımlayıcılar konusunda hemĢiresi tarafından bilgilendirme eğitimi verilir ve kayıt altına alınır. 

Herhangi bir tedavi iĢlemi öncesi tedavi uygulanacak yatan hastaya veya refakatçisine hasta adı-soyadı 

sorulur. Cevap sonrası hasta adı-soyadı bileklikten doğrulanarak uygulama yapılır. Doğrulama 
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iĢleminde fark varsa, kayıtlar tekrar gözden geçirilerek doğru hastaya doğru iĢlem uygulanması 

sağlanır. 

Hasta bilekliği takmayı reddederse, kimlik bilekliği takmamanın potansiyel riskleri hakkında 

hastaya bilgi verilir. Hasta kabul etmez ise, kabul etmediği bilgisi hasta dosya kayıtlarına geçirilir. 

Bileklikte kopma, barkodunda yazıların silinmesi durumunda, yeni bileklik takılır ve barkodu 

yapıĢtırılır. Hasta klinik değiĢtirdiğinde (klinikler arası nakil) aynı Ģekilde bilekliği kontrol edilir ve 

yeni kliniğe ait bilgileri içeren barkodu yapıĢtırılır. Ameliyata gidecek olan her hastanın, klinikten 

ayrılmadan önce hasta bilekliği (enfeksiyon riskini azaltmak amacıyla) yenisiyle değiĢtirilir. Hastada 

alerji geliĢmesi durumunda kırmızı renkli bileklikle değiĢtirilir Taburcu olan hastanın bilekliği iĢlemler 

bittikten sonra serviste çıkarılır. Ex olan hastanın “ Bilekliği”  yakınları cenazeyi teslim alıncaya kadar 

çıkarılmaz. 

Doğum sırasında kız bebeklere pembe, erkek bebeklere mavi kimlik tanımlayıcı kullanılmalıdır. 

 Aynı seri numaralı anne-bebek kimlik tanımlayıcısı kullanılmalı, 

 Annedeki beyaz kimlik tanımlayıcı bebeğin cinsiyetine göre belirlenen kimlik tanımlayıcısı ile 

değiĢtirilmeli, 

 Bebeğin kimlik tanımlayıcısında; annenin adı-soyadı, bebeğin doğum tarihi(gün/ay/yıl) bilgileri 

ve anne veya bebeğin protokol numarası bulunmalıdır. 

18.6.1.2 DüĢmelerden Kaynaklanan Risklerin Önlenmesi 

 
Hastanemize yatıĢ amacıyla kabulü yapılan yetiĢkin her hastanın düĢme riski açısından 

taĢıdıkları potansiyel risk ĠTAKĠ DÜġME ÖLÇEĞĠ ile hemĢiresi tarafından değerlendirilerek aĢağıda 

belirtilen yöntemler doğrultusunda izlenir. Hastanın yatıĢını takip eden 12 saat içinde düĢme riski 

anemnezinin alınarak Ġtaki düĢme ölçeğinin doldurulması gereklidir.  

DüĢme riski değerlendirilmesi: 

 Yatan hastaların bölüme ilk kabulünde (Ġlk Değerlendirme),  

 Post- Operatif dönemde,  

 Bölüm değiĢikliğinde,  

 Hasta düĢmesi durumunda,  

 Risk faktörleri kapsamındaki durum değiĢikliklerinde yapılır ve güncellenir. 

GeliĢtirilen bu ölçek hasta düĢmelerine neden olabilecek risk faktörlerini içerecek Ģekilde, toplam 19 

risk faktöründen oluĢmaktadır. Risk faktörleri majör ve minör olarak kategorize edilerek minör risk 

faktörlerine 1 puan, majör risk faktörlerine ise 5 puan verilmiĢtir. Risk faktörlerinin değerlendirilmesi 

sonucu elde edilen toplam puan üzerinden düĢük ve yüksek olmak üzere iki risk düzeyi belirlenmiĢtir.  

Yüksek riskli hastaları ayırt etmek ve gerekli önlemleri almak için düĢme riski yüksek hastalarda “Dört 

Yapraklı Yonca” figürünün kullanılması gereklidir. 

 

1.Yüksek Riskli Hastalar: 

Toplamda 5 puan ve üzeri puan verilen hastalar yüksek riskli olarak değerlendirilir ve bu hastaların 

izlemleri Ģu Ģekilde gerçekleĢtirilir: 

 DüĢme riski tespit edilen hastaların yatak baĢına dört yapraklı yonca figürü asılır. 

 Bu gruba giren hastalar günde en az bir kez olmak üzere hemĢiresi tarafından kontrol edilir. 

 Hasta, bilinç düzeyine göre durumu ile ilgili olarak bilgilendirilir. 
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 DüĢme riski yüksek bulunan hastalar için standart önlemlerin yanı sıra aĢağıdaki önlemler 

alınır. 

 Hastanın durumu gerektirdiğinde hekim onayı alınarak hareket kısıtlaması tedbirleri sağlanabilir. 

 Hastanın yatak seviyesi mümkün olduğunca en alt seviyede tutulur ve yatak kenar korkulukları 

yüksek seviyeye getirilir. 

 Hasta bilinçli ise yatıĢ kabulünde hemĢire çağrı butonunu kullanması kendisine ve yakınlarına 

öğretilir. 

 Serum askıları vs. tıbbi aparatların sabit olması sağlanır. 

 Mümkünse hemĢire deskine en yakın yatağa alınır yatak arası perdeleri, hastayı rahat 

gözlemleyebilecek Ģekilde tutulur. 

 Hastanın mobilizasyonu söz konusu ise; yatak çevresinde takılmalara yol açabilecek faktörler 

gözden geçirilerek gereksiz eĢyalar ortadan kaldırılır, mobilizasyona refakat edilir.  

 

2.DüĢük Riskli Hastalar: 

Toplamda 5 puanın altında puan verilen hastalar düĢük riskli olarak değerlendirilir, Bu hastaların 

izlemlerinde standart düĢme önlemleri alınır: 

 Çevre ve ekipman güvenliği açısından gerekli düzenlemeler her yatak ve çevresi için yapılır. 

Arızalı ya da bozuk yatak korkulukları, sedye ve tekerlekli sandalyeler servis sorumlu hemĢiresi 

tarafından günlük kontrolle saptanarak teknik servise bildirilir. 

 Islak ve kaygan zeminlere uyarı tabelaları konulur. 

 Mobilizasyonu söz konusu ise, hastaların kullandığı banyo ve tuvaletlere tutunma barı temin 

edilir. 

 IĢıklandırmanın sürekli çalıĢır durumda olması sağlanır.  

 Hastaların kurum içinde ve kurum dıĢına nakillerinde hasta nakil talimatı, Sedye kızaklarının 

sabitlenmesi talimatları doğrultusunda hareket edilir. 

 Tüm önlemlere rağmen düĢme gerçekleĢti ise; derhal ilgili kiĢiler tarafından HBYS üzerinden 

Olay Bildirim Formu doldurulur. Bu form Kalite Yönetim Birimi‟ne iletilir. Kalite Yönetim 

Birimi‟nde kayıt altına alınan formlar periyodik olarak Hasta ve Hasta Yakınları Güvenliği 

Komitesi‟ne iletilerek düĢmeye yol açan faktörler tespit edilip iyileĢtirme çalıĢmaları yapılır. 

Birimlerin hasta düĢme oranları Hasta ve Hasta Yakınları Güvenliği Komitesi tarafından 

indikatör takibi olarak yapılır. Üçer aylık periyotlar dâhilinde yatan hasta düĢme oranları 

analizleri yapılarak Kalite Yönetim Birimi‟ne raporları teslim edilir. 

 

18.6.1.3 Hastaların Güvenli TaĢınması 

Hastanemizde sedye ve tekerlikli sandalye ile taĢınması gereken hastalar düĢme riski açısından 

değerlendirilip gerekli önlemler alınmıĢtır. Bu amaçla “Güvenli Hasta Transfer Talimatı” 

oluĢturulmuĢtur. 

Hastanemizde ayrıca hasta taĢıma ekibimiz bulunmaktadır.Tüm sedye ve taĢıma arabalarının 

bakım ve sürekli çalıĢır durumda olması teknik atölye bakım ve kalibrasyon ekibi tarafından düzenli 

olarak takip edilerek sağlanmaktadır. 

Tekerlekli Sandalye ve Sedye ile Hasta TaĢıma 

 Hasta sedye ve tekerlekli sandalye ile taĢınıyor ise sedye kenar korumaları kaldırılarak ve 

emniyet kemeri takılarak taĢınmalıdır. 

 Hastanın üstü örtülmelidir. 

 Hasta bir klinikten diğerine nakil edilirken hastayla gitmesi gereken dosyası, laboratuvar 

sonuçları, filmleri, ilaçları ve benzeri malzemeler beraberinde gönderilmelidir. 

 Hasta yatağının ve sedyenin kilitlenebiliyor ise tekerlekleri kilitlenir. 
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 Hasta en az üç kiĢi ile yataktan sedyeye alınır. Ortak komut ile hastayı kaldırır ve baĢ kısmını, 

bir kiĢi kalça ve kollarını, bir kiĢi de ayaklarının altından tutar. 

 Nakil sırasında sedye kenarlıkları kaldırılmalıdır. 

 Hasta ajite ise nakil iki personel ile gerçekleĢtirilmelidir. Hastanın genel durumu kötü ise 

solunum sıkıntısı var ise nakil sırasında hekim eĢlik etmelidir. 

 Hasta özel bir cihaza bağlı ise nakil sırasında da bulunduğu ortamdaki tüm koĢullar 

sağlanmalıdır. 

 Hastanın travma nedeniyle hasar görmüĢ organı var ise nakil sırasında zarar görmemesi için 

korunmalıdır. 

 

 Solunum Desteğine Ġhtiyacı Olan Hastanın TaĢınması 

 Hasta sedye, tekerlekli sandalye veya ambulansla servis hekimi ve yardımcı personel ile gideceği 

kliniğe gönderilir.  

 Hastanın yanına gidecek oksijen tüpünde yeterli oksijen miktarının olup olmadığı kontrol edilir.  

 GeliĢebilecek solunum arrestinde kullanılmak üzere ambu, acil çantası hastanın yanında refakat 

eden hekime verilir.  

 Ġntravenöz sıvı tedavisi var ise damar yolunun güvenilirliği ve açık olup olmadığı kontrol edilir. 

 Sedye ve tekerlekli sandalyelerin emniyet kemeri takılır. 

 

18.6.1.4 Radyasyon Güvenliği 

Görüntüleme biriminin radyasyon yayan bütün cihaz 

odalarında koruyucu ekipmanlar  (gonat, troid, eldiven ve 

kurĢun önlükler) bulunmaktadır. 

 

Radyasyondan koruyucu materyal kullanım ve Kontrol 

Faaliyeti: Radyoloji ünitesine bağlı her çekim 

departmanında yeterli sayıda; her personel için ve 

gerektiğinde hasta ve hasta yakını içinde uygun ebatlarda 

koruyucu materyal bulundurulur.  

Bu materyaller kodlandırılarak kayıt altına alınır. 6 ayda bir rutin olarak ayrıca düĢme, buruĢma, 

çarpma, delinme gibi durumlarda hasar gördüğüne dair Ģüphe varsa röntgen filmi çekilerek ve/veya 

ihtiyaç halinde skopi altında incelenerek sağlam olup olmadığı kontrol edilir. Kontrol sonuçları KurĢun 

Önlük Kontrol Formu‟nda kayıt altına alınarak filmlerle birlikte dosyalanır. Çekim sırasında expojür 

anında hastanın yanında bulunan hasta yakını ve personel kurĢun yelek kullanır. 

Dozimetre Kullanımı: Tüm radyasyon alanlarında çalıĢan personel dozimetre kullanmaktadır. 

Dozimetreler TAEK‟in belirlediği süreler içerisinde (yılda altı periyot 2 ayda bir) ölçümü ve sonuç 

takibi yapılır. Yüksek doz çıktığında gerekli tedbirler alınır. Ölçüm ve sonuç değerleri dosyalanır. 

ÇalıĢanların ġua izinleri yıl içinde kullandırılır. 

 

Sağlık Kontrolleri: Radyoloji ÇalıĢanlarının Sağlık Kontrolleri yılda 2 kere olmak üzere ilk altı ayda 

Dahiliye-Göz-Dermatolojik muayene ile birlikte Hematolojik tetkikleri, ikinci altı ayda ise sadece 

Hemogram ve Periferik Yayma tetkikleri yapılır. Sağlık Kontrolü yapılan Radyoloji ÇalıĢanlarının 

sonuçları Radyoloji Kliniğinde dosyalanır. Ayrıca Sağlık Kontrolü yapılan çalıĢanların listesi ÇalıĢan 

Güvenliği Komitesine yazılı olarak teslim edilir. Sağlık Kontrolü sonuçları takip edilmesi gerekli 

görülen personelin takipleri Hematoloji Kliniği tarafından yapılır. 

http://www.google.com.tr/imgres?q=radyasyon+g%C3%BCvenli%C4%9Fi&hl=tr&qscrl=1&rlz=1T4AURU_trTR525TR525&biw=1607&bih=666&tbm=isch&tbnid=wRRoR55ohgiwMM:&imgrefurl=http://www.turksagliksen.org.tr/haberler/sendikamizdan-haberler/11364-sua-izinlerinde-yanlistan-donuldu.html&docid=_seBoZo_md19hM&imgurl=http://www.turksagliksen.org.tr/haber/radyasyon_fiilihizmet.png&w=600&h=260&ei=qRPXUaS7F83WPf-CgZAN&zoom=1&ved=1t:3588,r:26,s:0,i:161&iact=rc&page=2&tbnh=148&tbnw=341&start=20&ndsp=26&tx=231.3529510498047&ty=97.64706420898437
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18.6.1.5 Enfeksiyon Risklerinin Azaltılması 

Hastanemizde meydana gelebilecek enfeksiyonların önlenmesi, meydana gelen enfeksiyon 

kaynaklarının tespit edilmesi ve etkisiz hale getirilmesi ile ilgili çalıĢmalar için gerekli olan koruyucu ve 

önleyici tedbirlerin planlanması, organizasyonun yürütülmesi ve denetlenmesi hastalarımızın hastanede 

bulundukları sürece maruz kalabilecekleri enfeksiyon riskine karĢılık alınacak önlemler “Enfeksiyon 

Kontrol Komitesi” tarafından belirlenir. Enfeksiyon riskine karĢı alınacak önlemler hastanemiz 

“Ġzolasyon Önlemleri ve Koruyucu Ekipman Kullanımı Talimatı” nda ayrıntılarıyla belirtilmiĢtir.  

Yatan hasta, enfeksiyon geliĢme riski yönünden değerlendirilir. Perkütan yaralanma ile personelimiz 

için risk oluĢturabilecek hastaların  tanımlanması için dört çeĢit figür kullanılır. Sıkı temas için kırmızı 

üçgen, temas izolasyonu için kırmızı yıldız, solunum izolasyonu için sarı yaprak, damlacık izolasyonu 

için ise mavi çiçek figürü kullanılır. Figürler hasta odasının kapısına asılır ve anlamları tüm hasta ve 

çalıĢanlar tarafından bilinmelidir.  

Hastanemiz de bölüm bazında temizlik planı bulunmaktadır,  risk düzeylerine göre temizlik kuralları, 

temizlik malzemeleri ve malzemelerin kullanımı ile ilgili kurallar belirlidir. 

 

18.7 ACĠL DURUM VE AFET YÖNETĠMĠ EĞĠTĠMĠ 

18.7.1 Yangın Söndürücü Ve Hortumların Kullanımına Yönelik Eğitim: 

Hastanemiz sivil savunma birimi tarafından yılda 1 defa tüm hastane çalıĢanlarına acil durum ve 

afet yönetim eğitimi verilmektedir. Eğitimler Ģartlar çerçevesinde bazen birim ve servislerde verilirken 

bazen de hastane konferans salonunda gerçekleĢtirilmektedir.     

Bu eğitimler; 

1-Ġlk ĠĢlemler: ÇalıĢanlar yangını ilk gördüklerinde boyutu ne olursa olsun önce soğukkanlı olup en 

yakın yangın butonuna basarak tüm binayı yangından haberdar etmelidirler. Butonun alarm sesiyle 

birlikte tüm hastanedeki yangın çıkıĢ kapıları ve servislerde bulunan kapılar açılacaktır.  

2-Müdahale: En yakın yangın dolabından yangın tüpü alınarak önce hafifçe çalkalanarak içinde dibe 

çökmüĢ gaz aktif hale getirilir. Yangın tüpü güvenlik kilidi açıldıktan sonra yangın tüpündeki müdahale 

hortumu plastik bölümden tutularak yanan kitleye 45 derecelik bir açı ile üstten sıkılır. Yangın tüpü 

müdahalede yetersiz gelirse yangın dolaplarında bulunan yangın vanaları açılarak hortum (standart 20 

m) yanan kitleye doğru hızla çekilerek götürülür. Yanan kitle katı ve bütün halde yanıyorsa yangın 

hortumunun uç kısmındaki vana saate ters yönde ilk etap açılarak yanan cismin parçalanması sağlanır 

eğer yanan madde dağılabilecek bir yapıya sahipse vana sonuna kadar açılarak yağmurlama sistemi ile 

üstten oksijen kesimi sağlanarak söndürülür.  

3-Dedektörler: Hastanemizde duman dedektörleri bulunmaktadır. Bu dedektörler hassas algılayıcıları 

vasıtası ile dumanı önceden algılayıp uyarı sistemini devreye sokmaktadır. Böylece yangın ve benzeri 

olaylara önceden müdahale etmemizi sağlamaktadır.  

 

Hastane Afet ve Acil Durum 

1- Masa BaĢı Tatbikatı 

Masa baĢı tatbikatı hastanemizin konferans salonunda gerçekleĢtirilir. Masa baĢı tatbikatı hastane 

afet planı organizasyon Ģemasında yer alan asil ve yedek üyelerin katılımı ile yapılır. Masa baĢı tatbikatı 

iki aĢamadan oluĢmaktadır. Birinci aĢama hastane afet planlamada görevli kiĢilere gönderilen dosyalar 

dâhilinde bilgilendirilmenin yapılması, ikinci aĢama senaryo eĢliğinde tatbikatın gerçekleĢmesi Ģeklinde 

gerçekleĢmiĢtir.  
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Ġlk kısımda hastane afet planını sadece afet yöneticisinin aktivite edebileceği veya 

sonlandırabileceğinin; H.A.P‟ın ana görevliler, onlara bağlı Ģefler ve Ģeflerin alt birimlerinden oluĢan 

hiyerarĢik bir disiplin olduğunun önemi vurgulanır. 

Hastane; olağandıĢı durumda, herhangi bir iç veya dıĢ afet nedeni ile kısmen ya da tamamen 

boĢaltılma kararını HAP baĢkanı verir. Hastanenin tamamen boĢaltılarak hastaların gönderileceği yeri 

belirleyecek kiĢi ve boĢaltım iĢinin organizasyonundan ve idaresinden sorumlu kiĢi HAP baĢkanıdır. 

Hastanenin hangi kısımlarının güvenli olmadığına ve boĢaltılacağına karar verme, arama ve 

kurtarma çalıĢmalarını yürütme, merdiven ve asansörlerin kullanılıp kullanılmayacağına karar verme, 

hastane transport yollarının sağlanma yetkisi Lojistik bölüm Ģefinin görevidir. 

Hangi hastanın nereye tahliye edildiği ile ilgili dokümantasyonu yapan Planlama 

Ģefidir.Hastanenin boĢaltılması sırasında ve sonrasında güvenliğin sağlanmasından Güvenlik Direktörü 

sorumludur. 

HAP baĢkanı, Ģefler ve alt birimlere afet anında görev ve sorumluluklarını bildiren detaylı 

dokümanlar verilmektedir. Görevli personel ile istiĢare yapılarak afet bilincinin yerleĢmesi 

sağlanmaktadır. 

Ġkinci kısımda senaryo eĢliğinde ana görevlilerin istekleri doğrultusunda Ģeflerin alt birilerinden 

aldığı verileri mesajlar doğrultusunda aktarması tatbik edilmektedir. Katılımcılara soru-cevap Ģeklinde 

senaryo çerçevesinde görev tanımlamalarını kavrama ve uygulayabilme becerisi kazandırılmaktadır. 

2- Yangın Söndürme Tatbikatı 

Hastane içi yangın söndürme ekibi oluĢturur. Bu ekipler; söndürme, kurtarma, koruma ve 

ilkyardım Ģeklinde ekiplerden oluĢmaktadır. Ayrıca yangında ilk haberdar edilecek personel belirlenir. 

Bu personel hastanenin idari yapısı (baĢhekim, hastane yöneticisi, müdür ve müdür yardımcısı, Ģefler) 

içinde yer alan kiĢilerdir. OluĢan ekip personeline resmi yazı ile görevlendirmeler yapılır. Sonrasında 

tatbikat senaryosu ile birlikte tatbikat yer- zaman ve saati bildirilir. Ayrıca ilçe itfaiyesine resmi yazı ile 

ihtiyaç duyulan itfaiye arabası ve personel isteminde bulunulur. 

Tatbikattan bir-iki gün önce toplantı yapılarak tatbikatta görevli personele ön bilgilendirme 

yapılır. Eğitim verilir. Tatbikat önceden hazırlanan senaryo doğrultusunda gerçekleĢtirilir. Ġlçe 

itfaiyesinden gelen görevliler tarafından yapılan tatbikatın raporu bir nüsha hastane sivil savunma 

birimine verilir. Diğer nüsha itfaiye ekibinde kalır. Tatbikat hem yazılı hem de görüntülü olarak 

kaydedilir. Amaç, çalıĢanların olası yangın durumunda acil müdahale yetisi kazanmasını sağlamaktır. 

18.7.2 KYO ( Kitlesel Yaralanma Olayları) Tatbikatı 

KYO uygun senaryo hazırlanır. Hastane personeli yazılı olarak görevlendirilir. Acil servis 

çalıĢanları bu senaryoda aktif yer alır. Hasta rolünde oynayacak kiĢiler belirlenir. Senaryo çoğaltılıp 

tatbikatta görevli kiĢilere dağıtılır. Hastane ambulansı veya 112 servisinden resmi yazı ile ambulans 

talebinde bulunulur. 

Tatbikattan bir-iki gün önce masa baĢı toplantısı yapılarak senaryonun görevlilerce kavranması 

sağlanır. Tatbikat günü gerekli hazırlıklar yapılarak tatbikat senaryo doğrultusunda yapılır. Tatbikat 

kaydedilir. Amaç, olası kitlesel yaralanmalarda acil servis ekibinin koordineli bir Ģekilde müdahale 

yetisi kazanmasını sağlamaktır. 

18.7.3 HAP Bilgilendirme 

Hastane Afet Planı, deprem baĢta olmak üzere tüm doğal, insan kaynaklı veya teknolojik 

Afetlere hazırlıklı olmak, gerekli tedbirleri almak, hasta ve yaralılara sunulacak sağlık hizmetleri 
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düzeninin olağan dönem hizmet sürecinden Afet Dönemi uygun hizmet sistemine hızlı geçiĢi sağlamak 

için yapılır. 

Acil Müdahale Planı 

Amaç: Afet, yangın, kimyasal madde dökülmesi, yaralanma, gaz kokusu/elektrik kaçağı, deprem ve su 

baskınında mal ve can kaybını en aza indirmek amacı ile tehlike sırasında alınacak tedbirlerin 

uygulanmasını belirlemektedir. 

 

 SERVĠS VE 

LABORATUVARLARDA 

ÇALIġANLAR 

SERVĠS VE 

LABORATUVARLAR 

SORUMLULARI 

YANGIN *Sorumluya ve diğer laboratuar 

çalıĢanlarına haber verin. 

*kırmızı kod alarmı verin. 

*Yangın alarm butonlarına basın. 

*Tek baĢınıza müdahale etmeyin. 

*Yanıcı,parlayıcı malzemeleri 

uzaklaĢtırın. 

*Yangına müdahale edebiliyorsanız 

yangın tüpü ve yangın hortumu ile 

müdahale edin 

*Asansörü acil çıkıĢ olarak 

kullanmayın. 

*kırmızı kod alarmı verin. 

*Yangın alarm butonlarına 

basın. 

*Gerekiyorsa itfaiyeye, polis, 

ilkyardım, acil tıbbi yardım 

ekiplerine haber ver.                      

*  ĠTFAĠYE 110 ara. 

*Elektrikleri kesin. 

*Ġdareyi bilgilendirin. 

*Yangına müdahale 

edebiliyorsanız yangın tüpü ve 

yangın hortumu ile müdahale 

edin 

*Gerekiyorsa tahliye iĢlemlerini 

gerçekleĢtirin. 

*Bulunduğu bölgeye ait acil 

çıkıĢtan çıkarak acil durum 

toplanma alanına gidin. 

DEPREM *Panik yapmayın. 

*Korozif kimyasalların 

yanındaysanız hemen uzaklaĢın. 

*Ağırlık merkezi yere yakın 

eĢyaların yanına eğilip kollarınızı 

baĢınızın üzerine koyun. BaĢınızı 

dizlerinizin arasına eğip bekleyin. 

*Pencere kenarından uzak durun. 

*Panik yapmayın. 

*Korozif kimyasalların 

yanındaysanız hemen uzaklaĢın. 

*Ağırlık merkezi yere yakın 

eĢyaların yanına eğilip 

kollarınızı baĢınızın üzerine 

koyun. BaĢınızı dizlerinizin 

arasına eğip bekleyin. 

*Sarsıntı bittikten sonra 

gerekiyorsa çalıĢanları tahliye 

edin. 

* Ġdareyi bilgilendirin. 

SU BASKINI *Sorumluya ve görevliye haber 

verin. 

*Elektrik Ģalterini indirin. 

*Ġdareyi bilgilendirin. 

*Su ve elektrik teknisyenlerine 

haber verin. 
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*Elektrikli malzemelerin zeminden 

yüksekte olmasını sağlayın. 

*Mevcutsa kum torbalarını 

kullanın. 

*Belediye, itfaiye, ilkyardım ve acil 

tıbbi yardım ekiplerine haber verin. 

Gerekiyorsa polisi arayın. 

*Bulunduğu bölgeye ait acil 

çıkıĢtan çıkarak, acil durum 

toplanma alanına gidin. 

*Suyun tahliyesinden sonra 

gerekli temizlik çalıĢmalarını 

yapın. 

*Havalandırmayı sağlayın. 

GAZ 

KOKUSU/ELEKT

RĠK KAÇAĞI 

*Sorumluya ve görevliye haber 

verin. 

*Kapı ve pencereleri açık bırakın. 

* Elektrik teknisyenlerine haber 

verin. 

*Elektrik düğmelerini, elektrikli 

cihaz ve ekipmanları asansör, kapı 

zili ve telefonları kullanmayın.  

*Sigara içmeyin. 

 

*Gaz ve elektrik kaçağının 

kaynağını belirleyin. 

* Ġdareyi bilgilendirin. 

*Elektrik düğmelerini 

kullanmayın. 

*Elektrik kaçağı olan bölgenin 

Ģalterlerini indirin. 

*Doğal gaz kaçağında yetkili 

firma telefonları bina dıĢından 

aranır. 

KĠMYASAL 

MADDE 

DÖKÜLMESĠ 

*Sorumluya ve diğer çalıĢanlara 

haber verin 

*ÇalıĢanları çevreden uzaklaĢtırın. 

*Dökülen maddeye temas etmeyin 

ve maddeyi koklamayın. 

*AteĢle yaklaĢmayın. 

*Kimyasal maddenin 

özelliklerini tespit edin. 

*Bol su ile yıkayın veya 

vakumlu süpürge ile temizleyin. 

*Temizlik sırasında koruyucu 

ekipman kullanın. 

YARALANMA *Sorumluya ve diğer çalıĢanlara 

haber verin  

*Küçük yaralanmalarda ilkyardım 

dolabını kullanın. 

*Yaralanan kiĢiye zarar 

gelmeyeceğinden emin olmadan 

kiĢiyi hareket ettirmeyin. 

*Küçük yaralanmalarda 

ilkyardım dolabını kullanın 

*Tıbbi müdahale gerektiren 

durumlarda acil polikliniğe 

haber verin. 

* Ġdareyi bilgilendirin. 

 

SABOTAJ *Panik yapmayın. 

*Acil durum sirenini çaldırın. 

Ġtfaiye, polis, ilkyardım ve acil tıbbi 

yardım ekiplerine haber verin. 

*POLĠS ĠMDAT: 155 arayın. 

*Makine ve ekipmanları, alet ve 

cihazları kapatın. Kimyasalların 

güvenliğini sağlayın. 

*Bulunduğu bölgeye ait acil 

çıkıĢtan çıkarak acil durum 

toplanma alanına gidin.  

*Panik yapmayın. 

*Acil durum sirenini çaldırın. 

Ġtfaiye, polis, ilkyardım ve acil 

tıbbi yardım ekiplerine haber 

verin. 

*Makine ve ekipmanları, alet ve 

cihazları kapatın. Kimyasalların 

güvenliğini sağlayın. 

*Bulunduğu bölgeye ait acil 

çıkıĢtan çıkarak acil durum 

toplanma alanına gidin.  
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*KiĢi ya da kiĢilere yaklaĢtırmayın. 

Müdahale etmeyin. Emniyetli bir 

alana geçin. 

*KiĢi ya da kiĢilere 

yaklaĢtırmayın. Müdahale 

etmeyin. Emniyetli bir alana 

geçin. 

SAVAġ *SavaĢ durumuna geçiĢi sağlamak için Milli Alarm Talimatı 

uygulamaya konulacaktır. Her türlü önlem alınarak alt katta bulunan 

sığınak yerleri sığınak talimatına uygun olarak hazırlanarak kullanıma 

sunulacaktır. 

 

18.8 ĠLETĠġĠM VE ĠLETĠġĠM BECERĠLERĠ 

ĠletiĢim 

18.8.1 Etkili ĠletiĢimde Amaç:  

Sağlık hizmetlerini sunarken doğru iletiĢim tekniklerini kullanmak. 

ÖĞRENĠM HEDEFLERĠ: 

 ĠletiĢimin önemini açıklayabilmek 

 Sözlü iletiĢim tekniklerini uygulayabilmek 

 Sözsüz iletiĢim tekniklerini uygulayabilmek 

 Etkin dinleme yöntemlerini uygulayabilmek 

 Empati kurabilmek 

 Ġlkelere uygun geri bildirim verebilmek. 

Sağlık Sistemindeki Amacımız 

 Halkın bilgi eksikliğini gidermek 

 YanlıĢ sağlık davranıĢlarını tanımlamak 

 Sağlık hizmetlerini nitelikli hale getirmek 

ĠletiĢim: Bilgi, haber, düĢünce, fikir ve duyguların sözlerle, iĢaretlerle ya da hareketlerle bir kaynaktan 

yani bir vericiden bir alıcıya yani hedefe aktarılması, iletilmesidir. 

ĠletiĢim kısaca “bilgi üretme, aktarma ve anlamlandırma süreci” olarak tanımlanabilir. 

 Ġki insan birbirinin farkına vardığı andan itibaren iletiĢim baĢlar; kiĢilerin söylediği söylemediği, 

yaptığı yapmadığı her Ģeyin anlamı vardır.   

 Bizim sektörümüzde ise sağlık çalıĢanlarının hasta ve hasta yakınları ile iletiĢimi çalıĢanın 

hastane sınırlarına girdiği anda baĢlar. 

 

Etkili ĠletiĢimin Amacı 

Ġletmek istediğimizi, karĢımızdaki kiĢiye amaçladığımız biçimde iletebilmek ve beklenen tepkiyi 

oluĢturmaktır. 

ĠletiĢimin Öğeleri 

 Mesaj 

 Kaynak 

 Kanal 

 Alıcı 

 Geri bildirim 
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ĠletiĢim Öğelerinin Nitelikleri 

Kaynak (verici): 

 Konuyu iyi bilen, 

 Konuyla yakından ilgilenen, 

 UlaĢmak istediği çevrenin ortamını ve insanlarını tanıyıp onlarla iyi iliĢkileri olan, 

 Alıcının anlayacağı dilde konuĢabilen, 

 Uygun bir iletiĢim kanalını seçebilen, 

Ġleti (Mesaj): 

 Açık ve kısa olmalı, 

 Doğru olmalı, 

 Alıcının ihtiyaçlarına cevap verebilmeli, 

 Anlamlı olmalı, 

 Uygun zamanda olmalı, 

 

Kanal (Yol; Araç; Aracı): 

 Uygun olmalı, 

 UlaĢılabilir olmalı, 

 Temin edilebilmeli, 

 HoĢa giden, dikkat çekici ve hitap edici olmalı, 

Etkin iletiĢim için ipuçları 

ġunları yapın 

Yalın bir dil kullanın. 

• Soruna odaklanın. 

• Örnekler vererek açıklayın. 

• Geri bildirimde bulunun. 

• Aktif dinleme yöntemlerini kullanarak dinlediğinizi belirtin. 

• Beden diline dikkat edin. 

• Göz temasını unutmayın. 

ġunlardan kaçının: 

• Uzun cümleler 

• Dinlerken baĢka Ģeylerle ilgilenme 

• KiĢiye odaklanma 

• Duygusallık 

• Genellemeler 

• Hızlı / yavaĢ konuĢma 

• Ön yargılar 

Destekleyici iletiĢim mi? Savunucu iletiĢim mi? 

Sağlık çalıĢanları çalıĢtıkları ortamda destekleyici iletiĢimi kullanarak savunucu iletiĢimden 

kaçınmalıdırlar. 

Destekleyici ĠletiĢim 

 Alıcıya eĢitlik duygusunu hissettirebilmeliyiz. (Ġnsan = Ġnsan) 

 KiĢileri olduğu gibi kabul etmeliyiz. 

 Doğal olup saklı gizli hareketler yapmamaya özen göstermeliyiz. 
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 Empati kurmalıyız. 

Savunucu ĠletiĢim 

 Yargılayıcı tutum; yargılayan ve tehdit eden bir ses tonu savunuculuğu arttırır. 

 Kontrol etme tutumu; baskıcı ve zorlayıcı iletiĢim sıklıkla karĢımızdaki kiĢinin 

savunuculuğunu ve direncini arttırır. 

 Kesin tutum; kesin tutumlu kimseler dinleyende "Kendi düĢündüğümün dıĢında bir 

gerçek kabul etmiyorum" yargısı uyandırır. 

 Aldırmaz/ umursamaz tutum; umursamaz bir tutum içerisinde olan kaynak dinleyende 

beden dili ile “Sen benim için dikkatimi sana yöneltecek kadar önemli değilsin ya da 

senin problemin için yeterince zamanım yok" mesajı verir. 

Empati: Bir baĢkasının duygularını, içinde bulunduğu durum ya da davranıĢlarındaki motivasyonu 

anlamak ve içselleĢtirmek demektir. Kendi duygularını baĢka nesnelere yansıtmak anlamında da 

kullanılır. 

 

 Sempati: KarĢımızdaki kiĢinin duygu ve düĢüncelerini hiç sorgulamadan, haklı olup olmadığına 

bakmaksızın aynı duygu ve düĢüncede olmak, ona katılmaktır.  

 

Sizce iletiĢim kurmada; 

 Beden Dili Mi? 

 Ses Tonu Mu? 

 Sözler Mi?   daha etkilidir? 

 

 
             7 sözler               38 ses tonu              55 beden dili 

18.8.2 Hasta ve Hasta Yakınlarıyla ĠletiĢim  

 Selamlama,  

 Gülümseme, 

 Göz teması, 

 Yer gösterme,  

 Fiziksel ve psikolojik olarak hastayı rahatlatma,  

 TanıĢma, onu dinleme ve sorularla onun talebini doğru olarak algılama,  

 KiĢiyi, yapılacak olan iĢlem hakkında bilgilendirme,  

 EndiĢelerini giderme ve ardından onunla iĢbirliği halinde gerekli iĢlemi yapma aĢamalarıdır.  

 

Olumlu sözsüz iletiĢim örnekleri: 

 BaĢvurana doğru eğilmek 

 Gülümsemek, gerginliğini belli etmemek 

 Sinirli ya da uygunsuz hareketlerden kaçınmak 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Duygu
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 Güven veren, telkin eden mimikler kullanmak 

 BaĢvuran ile göz teması kurmak 

 TeĢvik edici hareketlerde bulunmak 

 KarĢıdaki kiĢi ile 90º açı ile oturmak, 

 Açık bir beden dili kullanmak 

Olumsuz sözsüz iletiĢim örnekleri: 

 Göz teması kurmamak 

 Esnemek ya da etraftaki nesnelere bakmak 

 Surat asmak 

 Kımıldayıp durmak  

 Ġlgisiz kalmak 

 

18.8.3 Öfke ve Öfkeli Hastayla BaĢa Çıkma Yolları 

Öfke uygun ifade edildiğinde, son derece sağlıklı ve doğal bir duygudur. Ancak kontrolden çıkıp 

da yıkıcı hale dönüĢürse okul-iĢ hayatında, kiĢisel iliĢkilerde ve genel yaĢam kalitesinde sorunlara yol 

açar.  

Öfke  Nedenleri 

 Kendisine sunulacak hizmet gecikmiĢ olabilir. 

 Kendisine saygısızca davranılmıĢ olabilir. 

 Yorgun, uykusuz ve stresli olabilir. 

 Kendisini kimsenin anlamadığını düĢünüyor olabilir. 

 Bağırarak isteklerinin yerine geleceğini sanıyor 

olabilir.  

 Beklentileri yerine getirilmemiĢ olabilir 

 

Öfkeli Bireye (hastaya) KarĢı Önlemler 

 Sakin olmaya çalıĢın 

 KarĢınızdakini ilgiyle ve ciddi bir Ģekilde dinleyin, 

araya girmeyin. 

 Duygularına saygı gösterin ve onları isimlendirin “sesiniz çok öfkeli geliyor”. 

 Onu kendisini dinlediğinize inandırın. 

 Onu öfkelendiren özel noktaları belirleyin. 

 Dikkatinizi, karĢınızdakinin sözünü ettiği sorun ve sorunun çözümü üzerinde yoğunlaĢtırın 

 Asla “sinirlenmeyin”, “sinirlenmeye gerek yok” demeyin. 

 MünakaĢa etmeyin, tartıĢmaya girmeyin. 

 Eğer o Ģaka yapmıyorsa, Ģaka yapmaya kalkıĢmayın. Konuyu espri ile hafifletmeyin. 

 

Unutmayın! HASTA BĠREY HASTANEDEKĠ EN ÖNEMLĠ BĠREYDĠR. 
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18.8.4 Stres, ĠĢ Stresi, Stresle BaĢa Çıkma Yolları 

Humphrey (1998) çalıĢmalarına dayanarak en stresli meslekleri sağlık profesyonelleri (hekim, 

hemĢire ve diĢ hekimleri) öğretmen ve hukukçular olarak 

göstermiĢtir.  

Stres; sıkıntı yaratan olaylar karĢısında kiĢinin verdiği tepki 

sürecidir. 

ĠĢ Stresi: ÇalıĢanı normal fonksiyonlarından saptıran 

psikolojik ve fiziksel davranıĢlarını değiĢtiren, iĢle ilgili 

etkenlerin sonucunda oluĢan psikolojik bir durumdur. 

 

Sağlık Kurumlarında Stres Nedenleri 

 ÇalıĢtığı birimin kendi ilgi ve uzmanlık alanı dıĢında 

olması 

 Oryantasyon eğitiminin yapılmaması veya yetersiz 

olması  

 ĠĢe oryantasyon sürecinde baĢvuracağı uzman kiĢilerin 

olmaması 

 Hizmet verdiği hasta sayısının fazla olması ve aĢırı iĢ yükü 

 ĠĢleri yetiĢtirmede yaĢanılan zaman baskısı 

 Dinlenme zamanlarının az olması 

 Keyfi, adil olmayan performans değerlendirme 

 Hizmet verilen hasta profili 

 Mesleki görev yetki ve sorumluluklarının dıĢında baĢka iĢler yapmaya zorlanılması 

 Aldığı mesleki eğitimle çalıĢma ortamında karĢılaĢtığı mesleki uygulamalar, iletiĢim ve 

iliĢkilerde yaĢanılan çatıĢmalar 

 Vardiya veya nöbet usulü çalıĢma, çalıĢma saatlerinin uzun olması 

 Uykusuzluk 

 Yetki yetersizliği ve hataları 

 Kurumun sosyal olanaklarının azlığı veya yararlanılamaması 

 ÇalıĢanlar arasında destek ve sosyal iliĢkilerin olmaması 

 Ücretlerin azlığı, ek iĢte çalıĢma, ücret eĢitsizliği 

 Personel sayısının az olması 

 Hasta ve yakınlarının olumsuz davranıĢları 

 ĠĢ riskinin fazla olması ve sağlığı etkilemesi 

 ÇalıĢanların güvenliğinin sağlanamaması  

 Hizmet içi eğitimlerin olmaması 

 Kariyer geliĢimi için yeterli fırsatların tanınmaması 

 TeĢvik edilmeme, ödül ve takdirlerin az olması 

 Özel tatil günlerinde aile bireyleri ile birlikte olamama  

ĠĢle Ġlgili Stres Kaynakları  

 ĠĢin zorluğu, sık sık iĢ ve yer değiĢtirme 

 Gerçekçi olmayan iĢ tanımları, katı kurallar 
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 Tekdüze çalıĢma ve monotonluk 

 ĠĢ ortamındaki fiziki Ģartların kötü olması 

 Otoriter yönetim, hiyerarĢik ve merkezi örgüt alt yapıları 

 Kurumsal iletiĢim sisteminin yetersiz olması, iĢ yerinde dedikodu 

 Yükselme olanağının bulunmaması, statü düĢüklüğü 

 ÇalıĢanların kararlara katılım düzeyinin azlığı  

 Ekip anlayıĢının olmayıĢı 

 Rol çatıĢması ve rol belirsizliği 

 Fiziksel, sözel saldırı, cinsel taciz 

 Mobbing (Psikolojik, duygusal taciz, yıldırma) 

 

 

Stresin Sağlık Kurumlarına Olan Etkileri 

 

 DüĢük performans 

 ĠĢ doyumsuzluğu 

 DüĢük moral 

 ĠĢten ayrılmaların artması 

 ĠĢe devamsızlık, geç gitme 

 ĠĢten uzaklaĢma ( yabancılaĢma) 

 Hasta ve yakınlarının Ģikâyetlerinin artması 

 Hizmetin niteliğinin düĢmesi, uygulama hatalarının artması, verimsizlik 

 Kurum çalıĢanlarında bedensel ve psikolojik sorunların artması 

 Güvensizlik ve çalıĢanların terfi ve mesleki gelecek konusunda belirsizlik yaĢamaları 

 Yapıcı eleĢtirilerin, yeniliklerin, üretken ve yaratıcı çabaların yetersizliği 

 MeslektaĢlarla ya da diğer disiplinlerle iletiĢim ve uyumda belirgin güçlüklerin çatıĢmaların 

olması 

 Maliyetin artması 

Fizyolojik Belirtiler 

 Yorgunluk 

 Halsizlik 

 Enerji Kaybı,  

 Kronik Soğuk Algınlığı, 

 Sık BaĢ Ağrıları, 

 Bulantı Kusma, 

 Kas Krampları,  

 Bel Ağrısı 

 Uyku Bozuklukları 

 Kilo Kaybı  

 Gastrointestinal Bozukluklar 

 Solunum Güçlüğü, 

 Psikosomatik Hastalıklar, 
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DavranıĢsal Belirtiler 

 Hatalar yapma, kiĢisel baĢarısızlık 

 Bazı Ģeyleri erteleme ya da sürüncemede bırakma 

 ĠĢe karĢı coĢkunun ve ilginin azalması 

 AĢırı iĢle ilgili yüklenildiğinin hissedilmesi 

 ĠĢe geç gelme, izinsiz olarak ya da hastalık nedeni ile iĢe gelmeme 

 ĠĢi bırakma eğilimi, iĢ yapmada isteksizlik, hizmetin niteliğinde bozulma 

Psikolojik Belirtiler 

 Kronik sinirlilik hali, çabuk öfkelenme 

 Zaman zaman biliĢsel becerilerde güçlükler yaĢama 

 Hayal kırıklığı, anksiyete, huzursuzluk 

 Sabırsızlık  

 Karar vermekte yetersizlik 

 Öz güvenin ve benlik saygısının azalması, değersizlik 

 Alkol, sigara kullanımının artması 

 EleĢtiriye aĢırı duyarlılık, duygusal yoksunlaĢma 

 BoĢluk ve anlamsızlık hissi, ümitsizlik 

 Nezaket, saygı ve arkadaĢlık gibi pozitif duygulanımlarda azalma. 

 TükenmiĢlik, depresyon, 

Stresle BaĢa Çıkma Stratejileri 

1.Organizasyonel Düzeyde Yapılması Gerekenler: 

 Devlet yönetimi düzeyinde  

 ĠĢ yeri yöneticileri düzeyinde  

2.Bireysel Düzeyde Yapılması Gerekenler 

 ĠĢ arkadaĢları düzeyinde yapılması gerekenler 

 Aile düzeyinde yapılması gerekenler 

 Devlet Yönetimi Düzeyinde Yapılması Gerekenler 

 ÇalıĢanların görevlerini ve yetkilerini belirleyen gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ve 

yaĢama geçirilmesi 

 Demokratik olarak sorumluluk ve yetkileri paylaĢtıran yönetim yaklaĢımının benimsenmesi 

 Sistemdeki ödül kaynaklarının arttırılması 

 Uzun çalıĢma saatlerinin azaltılması 

 DüĢük ücret sorunun giderilmesi 

 Tatil ve sosyal aktivite olanaklarının arttırılması 

 Personel yetersizliği sorununun giderilmesi 

 

ĠĢ Yeri Yöneticileri Düzeyinde Yapılması Gerekenler 

 Görev tanımlarının açık ve net olması, iĢe yeni baĢlayan kiĢinin oryantasyon eğitimi ve 

süpervizyon sağlanması 

 Stres danıĢmanlığı, bireysel baĢ etme becerilerinin kazandırılmasına yönelik stres yönetimi 

eğitimi 
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 ĠĢ ile çalıĢan arasında uyumu sağlamak için iĢin yeniden düzenlenmesi, yapılandırılması, iĢ 

değiĢtirme, rotasyon, iĢin zenginleĢtirilmesi, iĢin eĢit dağılımı 

 Bölümlerin özelliklerine göre uygun personel planının yapılması personel sayısının arttırılması 

 Etkin zaman yönetimi, uygun dinlenme imkânı verilmesi 

 Sistemdeki ödül kaynaklarının ve sosyal aktivitelerin arttırılması 

 ÇalıĢanların bireysel ihtiyaçlarının karĢılanmasına önem verilmesi 

 Alınan kararlara katılımın sağlanması, etkin iletiĢim 

 Dinleyen, değer veren bir yönetici olması 

 ÇalıĢma ortamının fiziksel olarak iyileĢtirilmesi ergonomik düzenlemelerin yapılması 

 Düzenli nöbetlerin oluĢturulması 

 

 

 

Bireysel Düzeyde Yapılması Gerekenler 

 Gereksiz ve kaldırılamayacak yüklerin altına girilmemesi 

 Özel yaĢamda iĢ konuĢmalarından uzaklaĢılması 

 Tatil ve dinlenme olanaklarının mutlaka kullanılması 

 ĠĢyerindeki rutin alıĢkanlıkların bırakılması, monotonluğun azaltılması 

 ĠĢ dıĢındaki yaĢam alanlarının geliĢtirilmesi, iĢ çıkıĢında rahatlatıcı aktivitelerde bulunulması 

ĠĢ ArkadaĢları Düzeyinde Yapılması Gerekenler 

 Aynı yerde çalıĢan kiĢilerin zaman zaman iĢ dıĢı konularda konuĢmaları ve birlikte hoĢça vakit 

geçirmeleri 

 Birlikte çalıĢmadan doğan sorunların 

zamanında, sorun kronikleĢmeden 

çözülmesi 

 Daha kıdemli çalıĢanların, iĢe yeni 

baĢlayan kiĢilere gerçekçi rol modeli 

olabilmeleri 

Aile Düzeyinde Yapılması Gerekenler 

ĠĢ dıĢındaki yaĢamda ailenin ve diğer yakın kiĢilerin desteği vazgeçilmezdir, ayrıca bu yolla kiĢi, iĢi 

dıĢında var olduğu ve takdir edildiği bir alan bulmuĢ olacaktır. 

 

18.8.5 TükenmiĢlik Sendromu 

TükenmiĢlik; özellikle birey iyi bir performans 

gösterdiği halde bu çabasının karĢılığında uygun bir 

ödül alamadığı veya takdir edilmediği ve bunu da kabul 

edemediği zamanlarda görülmektedir. 

TükenmiĢlik, belli bir dinlenme sonrası ortadan 

kalkan bir yorgunluk hali değildir. 

TükenmiĢliği stresten ayıran en önemli özellik, 

tükenmiĢliğin çalıĢan ile karsısındaki kiĢi arasında olan 

sosyal iliĢki kaynaklı bir stres olmasıdır. 

http://www.google.com.tr/imgres?q=aile&sa=X&hl=tr&rlz=1T4AURU_trTR525TR525&biw=1518&bih=629&tbm=isch&tbnid=uLZ-MHyDiVAyVM:&imgrefurl=http://aileterapisi.us/&docid=b-zliBmMqy45xM&imgurl=http://aileterapisi.us/FamilyStudies.jpg&w=308&h=300&ei=6E3UUeqcMcXsswa16oDICw&zoom=1&ved=1t:3588,r:13,s:0,i:125&iact=rc&page=2&tbnh=182&tbnw=177&start=13&ndsp=25&tx=80.22222137451172&ty=121.66667175292969
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TükenmiĢliğin Evreleri: 

• ġevk ve coĢku evresi  

• Bu evrede yüksek bir umutluluk, enerjide artma ve gerçekçi olmayan boyutlara varan 

mesleki beklentiler sergilenmektedir. KiĢi için mesleği her Ģeyin önündedir, uykusuzluğa, 

gergin çalıĢma ortamlarına, kendine ve yaĢamın diğer yönlerine zamanını ve enerjisini 

ayıramayıĢına karĢı üstün bir uyum sağlama çabasındadır.  

• DurağanlaĢma evresi  

• Bu evrede artık istek ve umutlulukta bir azalma olur. Mesleğini uygularken karĢılaĢtığı 

güçlüklerden, daha önce umursamadığı bazı noktalardan giderek rahatsız olmaya 

baĢlamıĢtır.  

 

 

 

• Engellenme evresi  

• BaĢka insanlara yardım ve hizmet etmek için çalıĢmaya baĢlamıĢ olan kiĢi, insanları, 

sistemi, olumsuz çalıĢma koĢullarını değiĢtirmenin ne kadar zor olduğunu anlar. Yoğun 

bir engellenmiĢlik duygusu yaĢar.  

• Umursamazlık evresi  

• Bu evrede, çok derin duygusal kopma ya da kısırlaĢma, derin bir inançsızlık ve 

umutsuzluk gözlenmektedir. Mesleğini ekonomik ve sosyal güvence için sürdürmekte, 

ondan zevk almamaktadır. Böyle bir durumda iĢ yaĢamı kiĢi için bir doyum ve kendini 

gerçekleĢtirme alanı olmaktan çok uzak, kiĢiye ancak sıkıntı ve mutsuzluk veren bir alan 

olacaktır  

TükenmiĢliğin Boyutları 

1) Duygusal Tükenme: ÇalıĢanların yorgunluk ve duygusal yönden kendilerini yıpranmıĢ 

hissetmelerindeki artıĢ, enerji kaybı, halsizlik, aĢırı yorgunluk olarak tanımlanır. Duygusal tükenme, 

tükenmiĢlik sendromunun baĢlangıcı ve merkezidir. 

Göstergeleri… Kendini iĢe verememe –Sorumluluğu yüklenememe- Gerginlik-Bıkkınlık-Ertesi gün iĢe 

gitmeme isteği 

2) DuyarsızlaĢma: Bu boyutta özellikle hizmet verilen bireylere karĢı tutumlarda ve tepkilerde olumsuz 

değiĢme vardır. Buna çoğunlukla sinirlilik ve iĢe iliĢkin idealizm kaybı eĢlik eder.  

3) DüĢük KiĢisel BaĢarı Hissi: Sorunları baĢarıyla çözememe ve kendini yetersiz hissetme 

düĢüncesinden kaynaklanır. 

TükenmiĢliğin Kaynakları 

ĠĢ yoğunluğundan kaynaklı kendi ilgi 

duyduğu konulara vakit ayıramamak 

Demokratik olmayan, hiyerarĢik ve 

merkeziyetçi bir yönetim tarzı 

 

Yapıcı olmayan bir eleĢtiri tarzının 

kullanılıyor olması 

 

Objektif ödüllendirme araçlarının 

olmaması 

 

ÇalıĢanlara eleĢtiri ve ödüllendirme 

konusunda eĢit davranılmaması 

 

ÇalıĢanların mesleki gelecekleri 

konusunda kendilerini güvensiz hissetmesi, 

belirsizlik ve engellenme yaĢıyor olmaları 
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ÇalıĢanların gereksinimlerini dikkate alan bir 

yönetim anlayıĢının bulunmaması 

ĠĢ yükünün fazla olması 

 

ĠĢin rutin olması, hep aynı Ģeylerin istenmesi, 

yeni Ģeyler üretmede teĢvik edilmemek 

Uzun çalıĢma saatleri. 

 

Beklenti düzeyinin yüksek olması, ulaĢılması 

olanaksız olan hedeflere sahip olmak 

 

Zihinsel yorgunluk ve iĢ stresi 

 

Kendi kendini aĢırı güdülemeye çalıĢmak 

 

Katı kurallar 

 

Her Ģeyi mükemmel yapma isteği 

 

Zamanı gelmeden üst makama terfi etme 

isteği 

 

 

TükenmiĢliğin Sonuçları 

TükenmiĢliğin bireysel sonuçlarında; psikolojik sorunlar ve psikosomatik rahatsızlıklar, 

depresyon, devamlı kaygı hali, öz-saygıda azalma, alınganlığın temel kiĢilik özelliklerinden biri haline 

dönüĢmesi, alkol ve ilaç kullanımında artıĢ, uyku bozuklukları, cinsel isteksizlik ve iktidarsızlık, ani 

öfke patlamaları, saldırganlık eğiliminde artıĢ, nefes alma güçlükleri ve alerjik rahatsızlıkların 

yoğunlaĢması öne çıkmaktadır. 

TükenmiĢliğin çevresel sonuçları; iĢi savsaklama ve aksatma eğilimleri, iĢe izinsiz olarak geç 

gelme ya da gelmeme, rapor kullanmak suretiyle izin süresini uzatma, örgütsel aidiyet duygusunda 

azalma, performansta düĢüĢ, iĢ doyumsuzluğu, iĢe karĢı giderek büyüyen bir hoĢnutsuzluk, baĢka iĢ 

alanlarına transfer olma veya yeni bir meslek eğitimi alma isteği, aĢırı risk alma eğilimi, verilen 

hizmetlerin kalitesinde bozulma, iĢ kazalarında artıĢ . 

TükenmiĢlikle Mücadele Yöntemleri 

 Genellikle bireysel, kurumsal ve hatta sistemden kaynaklanan etmenlerin bir arada rol oynaması 

ile ortaya çıkan tükenmiĢlik, bir sendrom ve sistem sorunu olarak ele alınmalıdır. 

 Etkili müdahale, hem bireysel hem de örgütsel zeminde olmalıdır. 

 

Bireysel Düzeyde TükenmiĢlikle BaĢa Çıkma Yolları 

TükenmiĢlikle ilgili bilgi sahibi olmak Zaman yönetimi konusunda bilgi sahibi 

olmak 

Kendini iyi tanımak ve ihtiyaçlarını 

belirlemek 

Tatile çıkmak 

ĠĢle ilgili gerçekçi hedefler belirlemek ĠĢte ve özel hayatta monotonluğu azaltmak 

KiĢisel geliĢim gruplarına katılmak Huzurlu bir yaĢam tarzı belirlemek 

Nefes alma ve gevĢeme tekniklerini 

öğrenmek, müzik dinlemek, spor yapmak 

Kendisini stresle baĢa çıkma konusunda 

geliĢtirmek 

Hobi edinmek Kendi sınırlılıklılarını bilmek 
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Örgütsel Düzeyde TükenmiĢlikle BaĢa Çıkma Yolları 

Görev tanımları açık ve net olarak belirlemek Örgüt içi iletiĢimin yeterli düzeyde ve kaliteli 

olmasını sağlamak 

Serbest karar verme imkânlarını ve kararlara 

katılımı arttırmak 

Üst yönetim desteği sağlamak 

Adil bir ödül sistemi geliĢtirmek Sık sık pozitif geri bildirim vermek 

ĠĢ yükünün aynı kiĢilere birikmesini önlemek Hizmet içi eğitim planlamak 

Örgütsel bağlılık sağlamak Uzun çalıĢma saatlerini kısaltmak 

Takım çalıĢmalarını desteklemek Astların yaptıkları iĢ konunda yönetsel beceri 

sahibi olmalarını sağlamak 

 

18.8.6 Mobbing 

Mobbing; bir veya birkaç kiĢi tarafından diğer bir kiĢiye 

yönelik olarak, düĢmanca ve ahlak dıĢı yöntemlerle sistematik 

bir biçimde uygulanan psikolojik terördür. 

 ĠĢyerinde gerçekleĢir. 

 Bir veya daha fazla kiĢi tarafından,  

 Bir veya daha fazla kiĢiye, 

 Sistemli bir Ģekilde, 

 Süreklilik gösteren bir sıklıkta, 

 Çok çeĢitli sebeplerden dolayı, 

 KiĢiyi sindirme maksadı ile yapılır. 

 

Mobbinge hedef olan kiĢilerin kiĢilik özellikleri 

 Çoğu üstün özelliklere sahip, zeki, baĢarı odaklı, yaratıcı, kendisini iĢine adamıĢ, 

 Dürüst, insanlara güvenen, iyi niyetli, politik davranmayan, 

 Yetkinlik düzeyleri yüksek, 

 Özellikle yaratıcı ve yenilikçi görüĢleri, gelenekçi eski çalıĢanlar tarafından taciz edilir, 

 Dürüst ve güvenilir, örgüte sadık, 

 Mobbinge baĢvurandan daha üstün özelliklere sahip olan bireylerdir. 

 

Mobbing uygulamaya yatkın kiĢilerin kiĢilik özellikler 

 Kendi yetersizlik duygularını hedef aldıkları kiĢinin zor durumlarıyla eğlenerek yenmeye 

çalıĢan, 

 Ġkiyüzlü, farklılıklara karĢı hoĢgörüsüz, kıskanç ve aĢırı denetleyici kimselerdir. 

 Kendi statülerini yükseltmek ve ihtirasları uğruna, kötü niyetli ve hileli eylemlere baĢvurmaktan 

çekinmez. 
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 Ayrıcalıklı ve vazgeçilmez olduğuna inanır. 

 Narsist kiĢilik, “gerçek”ten ziyade gösteriĢli bir hayal ortamında yaĢar, kendini sürekli diğer 

insanlardan üstün görür, 

 Örgütte yöneticilik pozisyonlarına ulaĢmak için çırpınıp durur.  

 

Örnek Olarak; 

Bireyi gruptan hariç tutma (DIġLAMA) 

AĢağılama, alay etme 

Dedikodu yapma,  

Kurbana karĢı meslektaĢlarını kıĢkırtma,  

Etrafa yalan bilgi yayma, (ĠFTĠRA) 

Tehdit ve Ģiddet,  

 

 

Mobbingin kurumsal yaygınlaĢma nedenleri 

• Yönetimde “kapalı kapı” politikası, 

• Yetersiz liderlik, aĢırı hiyerarĢi 

• Adil olmayan baĢarı değerleme ve ücretleme, 

• Karar verme ve yönetimde otokratik yaklaĢım, 

• Yetersiz iletiĢim, 

• Etik değerlerin kaybolması, 

• Örgüt yapısındaki radikal değiĢiklikler, 

• Duygusal zekâdan yoksunluk, 

• ĠĢ yerinde yüksek düzeyde stres, 

• ĠĢ yerindeki monotonluk, 

Mobbingle karĢılaĢan birey ne yapmalı 

• Duygusal tacizde bulunan kiĢi ile konuĢmak 

• Söz ve davranıĢlarını durdurmalarını açıkça söylemek  

• YaĢadıkları olayları, verilen anlamsız emirleri ve uygulamaları yazılı olarak kaydetmek,  

• Tacizde bulunan kiĢiyi bağlı bulunduğu birimin en üst amirine, insan kaynakları departmanı 

ve/veya yönetim kuruluna raporlamak,  

• Tıbbi ve psikolojik yardım almak ve iĢ arkadaĢları ile durumu paylaĢmak 

 

 

Mobbingin örgüt içinde yayılması nasıl önlenir? 

• Öncelikle eğitim ile tüm çalıĢanları mobbing olgusu ve öğeleriyle tanıĢtırılması 

• Bu olgunun yıkıcı olduğunun resmen ilan edilmesi, 

• ÇalıĢanların katılımı sağlanarak bir politika oluĢturulup yazılı hale getirilmesi, 

• Kötü bir çalıĢma ortamından ayrıcalıksız tüm çalıĢanların korunması, 

• Uygulanan duygusal tacizin ihbar olarak kabul edilmesi ve soruĢturma baĢlatılabilmesi 

• Hedef olan kiĢinin hakları korunarak, baĢka bir departman da çalıĢmasının sağlanması,  

• Tüm çalıĢanların adil ve geçerli olduğunu kabul ettiği bir soruĢturma yönteminin saptanması, 

• KiĢilerin güvenliği korunarak tanıklık etmeleri için koĢulların belirlenmesi  
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• Son kararlar kuruluĢun tek bir yöneticisine bırakılmadan, en az üç karar verici tarafından 

verilmesi, 

• Maddi ve manevi zararın saptanması ve yazıya dökülmesi (Tıbbi teĢhisler, ücretli izinler, 

kaybedilen sosyal haklar) 

• ġikâyet durumunda, yönetimin olumlu ve zamanında vereceği tepkinin, Ģikâyetçiye doğrudan 

bildirilmesi, 

• Sorunu çözme ile ilgili alınacak önlemlerin açıklanması 

• Tacizcinin açık olarak özür dilemesinin sağlanması, 

• ĠĢyerindeki konumunun düĢürülmesi veya yer değiĢtirmesi, 

• Tacizi kesinleĢen ve suçlu bulunan kiĢinin cezalandırılması  

• Misilleme veya intikam almayı engelleyen tedbirlerin alınarak bunun yeni bir taciz olarak kabul 

edileceğinin belirtilmesidir. 

 

18.9 ÇalıĢan Hakları Güvenliğinin Sağlanması 

 ÇalıĢan personelin zarar görme risklerinin azaltılmalıdır. 

 ÇalıĢan güvenliği ve risklerin azaltılması kapsamında düzenlemeler yapılmalıdır. 

 Bölümlerdeki belirlenen olası tehlike ve risklere göre önlemler alınmalıdır.  

 Hastanede bölüm bazında risk analizleri ve risk değerlendirmesi yapılmalıdır. 

 ÇalıĢanların karĢılaĢabileceği olası riskler, (Radyasyon, gürültü, tehlikeli maddeler  

kanserojen/mutajen maddeler, tıbbi atıklar, enfeksiyon enfeksiyon, kesici delici alet yaralanması, 

kan ve vücut sıvıları sıçramasına maruz kalma, Ģiddet, ergonomik  vs.)  önlemek amacıyla kiĢisel 

koruyucu ekipman temini ve kullanımının sağlanması,  sağlık taramalarının yaptırılması, aĢılama 

faaliyetlerinin yapılması , fiziksel çalıĢma Ģartlarının düzeltilmesi,  güvenlik raporlama 

sisteminin kurulması,  Beyaz Kod uygulamasının baĢlatılması,  çalıĢan güvenliği  eğitimleri   

düzenlenmesi gibi faaliyetler yapılmalıdır. 

ÇalıĢanların maruz kaldığı olaylar, olayın niteliğine göre ; 

 Güvenlik Raporlama Sistemi Bildirim Formu  

 Beyaz Kod Olay Bildirim Formu,  

 ġiddet Bildirme Formu,  

 Kesici Delici Alet 

Yaralanmaları Bildirim 

Formu,  

 ĠĢ Kazası Bildirim 

Formu düzenlenir ve kayıt 

altına alınır.  

Yapılan iĢlemler, Kalite 

Yönetim Direktörü 

tarafından değerlendirilip, 

ÇalıĢan Güvenliği 

Komitesine gönderilir ve 

düzeltici faaliyet baĢlatılır. 



 

95 

 

 

18.9.1 ÇalıĢanların Sağlık Taramaları:  

Hastanede riskli vediğer birimlerde çalıĢan personelin güvenliği açısından gerekli olan  sağlık 

taramalarının, belirlenen  aralıklarda düzenli olarak yapılmasını sağlamak.  Yapılan sağlık taramaları ve 

sonuçları ilgili uzmanlar tarafından değerlendirilir. Bilgiler, ÇalıĢan Güvenliği Birimi ve Enfeksiyon 

Komitesinde muhafaza edilir. 

 ĠĢe GiriĢ Muayene ve Tarama Yapılması: Personel ilk iĢe giriĢte ĠĢyeri Hekimi tarafından “ĠĢe 

GiriĢ Sağlık Muayene Formu” doldurulur. Hastane personelinin sağlık durumunun tespiti ve 

gerektiğinde aĢılanması yapılır. Hastane personelini enfeksiyonlardan korumak için personel 

yaralanmalarında EN.FR.01 Kesici Delici Alet Yaralanması Veri Toplama Formu düzenlenir. Hastane 

personelinin belirli aralıklarla aĢılanmasının sağlanması, parenteral yolla bulaĢan hastalıklara mesleki 

temas olması durumunda önleyici tedavi verilmesi ve kiĢilerin takibi Bildirimi zorunlu olan BulaĢıcı 

hastalıkların tespiti, bildirimi ve tedavisi,   Bildirimi Zorunlu Hastalıklar Yönetmeliğine uygun Ģekilde 

yürütülür.  

 

18.9.2 Radyasyon Güvenliğinin Sağlanması 

Hastanemiz Röntgen Laboratuvarları‟nda çalıĢan Radyoloji Hekimleri ve Teknisyenlerinin 

dozimetre takipleri 2 aylık aralar ile 6 periyotta Radyoloji Eğitim sorumlusu ve BaĢteknisyenin 

sorumluluğunda yapılmaktadır. Sonuçlar Radyoloji Ġdari Birim Sorumlusu tarafından 

değerlendirilmekte ve kayıtları Radyoloji Bölümünde arĢivlenmektedir.  

Takiplerde yüksek dozda radyasyona maruz kalındığında belirlenen personeller için yapılacak iĢlemler 

Radyoloji Eğitim Sorumlusu ve Radyoloji Personelinin sağlık kontrolünü yapan ilgili doktor tarafından 

belirlenir.  

Gebe personeller ıĢına maruz kalınan bölümlerde çalıĢtırılmamaktadır. Radyoloji Bölümü 

içerisinde röntgen ıĢınına maruz kalınan birimlerde çalıĢan personelin kurĢun yelek kullanması zorunlu 

olup, yeterli miktarda kurĢun yelek temin edilmiĢ durumdadır. KurĢun yeleklerin kullanımından 

kaynaklanabilecek deformasyonlar Radyoloji BaĢteknisyeninin sorumluluğunda rutin takip 

edilmektedir. (KurĢun Önlük Kontrol Formu RG.FR.05) Tüm görüntüleme cihazlarının bakımları bütün 

birimler için belirlenen aralıklar çerçevesinde Radyoloji Ģefi ilgili Sorumlu Hekimler ve BaĢteknisyen 

kontrolünde düzenli olarak yapılmakta ve kayıtları Radyoloji Bölümünde muhafaza edilmektedir. Tüm 

röntgen cihazlarımızın TAEK lisansı mevcuttur. Nükleer Tıp Bölümü çalıĢanları Radyasyon Korunma 

Talimatı (RG.TL.09 ) göre çalıĢır. Nükleer Tıp Bölümümüz TAEK Standartlarına göre düzenlenmiĢtir.  

 

18.9.3 Kesici Delici Alet Yaralanma Risklerinin Azaltılması 

Kesici Delici Aletlerle Yaralanma Nedenleri 

 YanlıĢ kullanım, 

 Güvenli aletlerin uygunsuz kullanımı ve yanlıĢ seçimi, 

 Uygun olmayan tekniklerin kullanılması,  

 Alet ya da enjektörün uygunsuz yerleĢtirilmesi (hastanın aniden hareket etmesi vb) 

 ÇalıĢan birisiyle çarpıĢma, 

 Temizlik esnasında oluĢan sıçramalar vb gibi nedenlere bağlı olabilir. 
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Ne Önlem Almalıyız? 

 

 Güvenli aletlerin kullanımı yaygınlaĢtırılmalı, 

 Ġğneler hiçbir zaman yeniden kılıfına geçirilmemeli, ucu bükülmemelidir. 

 Kesici -delici aletler özel kesici-delici alet kutularına atılmalıdır. 

 Her hasta enfekte gibi kabul edilip gerekli önlemler alınarak yaklaĢılmalı 

 Kanla, her tür vücut sıvısı ve ter dıĢında her tür vücut salgısı ile, mukoza ile bütünlüğü bozulmuĢ 

ciltle temas sırasında eldiven giyilmeli,  

 Eldiven çıkarıldıktan sonra eller yıkanmalıdır. 

 

 

18.9.4 Kan ve Vücut Sıvılarıyla BulaĢ Risklerinin Azaltılması 

Hastanın sekresyonlarının etrafa sıçrama ihtimalinin yüksek olduğu durumlarda ek bariyer önlemleri 

kullanılmalı: 

 Maske 

 Önlük 

 Gözlük 

Hepatit veya HIV marker sonuçları bilinen veya bilinmeyen tüm hastalarda bu önlemlere uyulmalıdır. 

Herhangi bir yaralanma sonrasında ilgili formlar (Kesici delici alet ile yaralanma bildirim formu ve kan 

ve vücut sıvıları ile temas bildirim formu) doldurularak enfeksiyon birimine kiĢi takibi ve tedavisi için 

yönlendirilir. 

Yaralanmalarla ilgili aylık verilerin istatistiği, enfeksiyon birimi tarafından yapılır. 3aylık veriler kalite 

birimine bildirilir. Birim hedefine ulaĢılamayan durumlarda düzeltici önleyici faaliyetler planlanır, 

uygulanır. 

 

Riskli Yaralanma Anında Yapılması Gerekenler 

• Yaralanmanın meydana geldiği cilt bölgesi su ve sabunla yıkanmalı 

• Mukozal temas durumunda, kan veya vücut sıvısı ile temas eden mukoza bölgesi bol su ile 

yıkanmalı 

• Yaralanmanın meydana geldiği bölge sıkılarak kanatılmamalı 

• Yaralanmanın meydana geldiği bölgenin yıkandıktan sonra antiseptik solüsyonla silinmesinde 

sakınca yok (ek korunma sağlamıyor) 

• Yaralanmanın meydana geldiği bölgeye çamaĢır suyu vb. kostik maddeler ve dezenfektan 

solüsyonlar sürülmemeli 

• Yaralan kiĢinin markerları bilinmiyor ise hemen kan alınarak HBs Ag, anti-HBs Ag, anti-HCV 

Ag bakılmalıdır 

 

18.9.5 Koruyucu Ekipman Kullanımı  

 

Maske, yüz-göz koruyucu: ĠĢlemler sırasında vücut sıvıları, salgılar, çıkartılar ve kan sıçrama olasılığı 

olduğunda göz, burun ve ağız mukozasını koruma amaçlı kullanılmalıdır 
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Giyme sırası 

1. Önlük 

2. Maske  

3. Gözlük-yüz koruyucu 

4. Eldiven 

 
 

1.  Önlük giyerken 

•Önlük malzemesi uygulanacak iĢleme göre seçilmelidir. 

•Malzeme uygun tip ve boyutta olmalıdır. 

•Arkadan bağlanmalıdır. 

•Eğer çok küçük ise biri önden, diğeri arkadan olmak üzere önlük giyilmelidir     

 

2.  Maske takarken 

•Maske burnu, ağzı ve çeneyi tamamen içine almalıdır. 

•Yüze uygunluk tam olmalıdır. 

•N95-FFP3 gibi özel tip maskeler için yüze uyum testi yapılmalıdır. 

•Maske takıldıktan sonra, tükürük veya sekresyonlarla ıslandığı zaman değiĢtirilmelidir. 

•Maske tekrar kullanılmamalıdır.  

•DıĢ yüzüne çıplak elle dokunulmamalıdır. 

 
 

3.  Gözlük-yüz koruyucusu giyerken 

•Gözleri ve yüzü tam olarak kapatmalıdır. 

•Yüze uygunluk tam olmalı, yüze oturmalı ancak sıkmamalıdır. 
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4.  Eldiven giyerken 

•Eldivenler en son giyilmeli. Doğru tip ve boyutta eldiven seçilmelidir. 

•Eldiven giymeden önce eller yıkanmalı veya el dezenfektanı ile ovalanmalıdır. 

•Önlüğün kol manĢetleri üzerine çekilmelidir. 

 

Çıkarma sırası 

1.Eldiven 

2.Gözlük-yüz koruyucu 

3.Önlük 

4.Maske 

 

1. Eldiven çıkarılırken 

Elin üzerinden sıyrılarak içi dıĢına çevrilir 

Diğer eldivenli el ile tutulur 

Eldivensiz parmakla bilekten diğer eldiven sıyrılır 

Ġçi dıĢına çevrilerek her iki eldivenden oluĢan küçük bir torba Ģeklinde atılır 

 
 

2. Gözlük-yüz koruyucusu çıkarılırken 

•Eldivensiz ellerle çıkarılır. 

 
 

3. Önlük çıkarılırken 

•Omuz kısımlarından tutulur 

•Kontamine dıĢ yüz içe doğru çevrilir 

•Yuvarlayarak katlanır 

•Çıkarıldığında sadece temiz taraf görünmelidir. 
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4. Maske çıkarılırken 

•Maske bağları (önce alttaki) çözülür 

•Maskenin ön yüzü kontamine olduğu için elle temas etmemelidir 

•Bağlardan tutularak atılır. 

 
 

 ĠĢlemler sırasında vücut sıvıları, salgılar, çıkartılar ve kan sıçrama olasılığı olduğunda göz, burun 

ve ağız mukozasını koruma amaçlı kullanılmalıdır 

 

18.9.6 ÇalıĢanlara Yönelik ġiddetin Önlemesi:  

ÇalıĢanlara yönelik Ģiddetin önlenmesi için hastanemizde Ġl Sağlık Müdürlüğünde ve Sağlık 

Bakanlığı bünyesinde Beyaz Kod Birimleri oluĢturulmuĢtur. Sağlık Bakanlığı tarafından çalıĢan 

güvenliği sağlanması konulu genelge ve Sağlık Bakanlığı Personeline KarĢı ĠĢlenen Suçlar Nedeniyle 

Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yayımlanmıĢtır.  

Beyaz Kod Olayının Bildirimi: 

Hastanemizde Beyaz Kod Olayının Bildirimi: ÇalıĢanlara yönelik sözlü veya fiziksel Ģiddet olması 

durumunda olay anında hastane içinde beyaz kod telefonu olan 1111 aranır.  

Beyaz Kod Talimatınagöre olaya müdahale edilir. Olay sonucunda Beyaz Kod Ekibi 

tarafından(olaya müdahale eden güvenlik görevlileri) Beyaz Kod Bildirim Formu doldurularak Kalite 

Yönetim Birimi‟ne teslim edilir. 

   Ġl Sağlık Müdürlüğü’ne Beyaz Kod Olayının Bildirimi: Sağlık çalıĢanlarına sözlü ve fiziksel Ģiddet 

olayının meydana gelmesi durumunda mesai saatleri içerisinde BaĢhekimimiz mesai saatleri dıĢında ise 

Ġdari Nöbetçi ġef tarafından Sağlık Müdürlüğünün 441 21 89 nolu telefonuna bildirilir. Ayrıca Sağlık 

ÇalıĢanlarına Yönelik ġiddet Vakaları Bildirim Formu  doldurularak 446 59 21 nolu faksa iletilmelidir. 
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Y

önet

melik 

kapsa

mınd

a 

ilgili 

perso

nele 

karĢı iĢlenen fiiller, Beyaz Kod Uygulaması Sorumlu BaĢhekim Yardımcısı tarafından, 24 saat hizmet 

verecek olan, 113 nolu telefonla Bakanlık Beyaz Kod Birimine bildirilecek; ayrıca yöneticiler, 

“www.beyazkod.saglik.gov.tr” adresinde bulunan “ Beyaz Kod Bildirim Formu‟nu” dolduracaktır, eĢ 

zamanlı olarak olay adli mercilere intikal ettirilecek ve ilgili kurumun hukuk birimine olaya iliĢkin tüm 

evraklarla birlikte bildirilecektir. Adli mercilerce sağlıklı bir soruĢturma yapılabilmesi için, hazırlanan 

tutanaklarda olay açık ve net bir Ģekilde ifade edilmeli (Örneğin hakarette bulunduysa hangi ifadelerin 

kullanıldığı açıkça belirtilmeli) ve olaya iliĢkin tüm evrak ile kayıtlar eklenmelidir.  

Mağdur personelin kolluk birimlerince ifade alma iĢlemleri, kamu hizmetinin aksamaması nedeniyle, 

olayın meydana geldiği yerde aldırılmaya çalıĢılmalıdır. 

Hukuki Yardım Yapılacak Haller: ġiddete uğrayan personele veya bu personellerin vefatı halinde 

kanuni mirasçılarına ilgili yönetmelik kapsamında hukuki bulunulabilmesi için aĢağıda belirtilen 

hallerin gerçekleĢmiĢ olması gerekir. 

 Ġlgili personelin soruĢturma safhasında Ģüpheli, kovuĢturma safhasında ise sanık durumunda 

bulunmaması. 

 Personelin bir olayda hem mağdur hem de Ģüpheli veya sanık durumunda olması halinde mağdur 

sıfatıyla hukuki yardım yapılır. 

 

18.9.7 ÇalıĢan Hakları ve Güvenliği Birimi ĠĢleyiĢ Süreci 

Birim hastanemiz giriĢ katında olup çalıĢanların çalıĢan hakları ve güvenliğine yönelik talep ve 

Ģikayetlerini kabul eder. Bu baĢvuruları değerlendirilerek raporlar ve gerektiğinde düzenleyici önleyici 

faaliyet baĢlatarak talep sahiplerine geri bildirimde bulunur. Birim, çalıĢan hakları ve güvenliğine 

yönelik uygulamaları yakından takip eder, aylık olarak baĢhekimliğe rapor sunar. 

 

ÇalıĢanların Eğitimi: 

 BaĢta güvenlik görevlileri, acil çalıĢanları ve tıbbi sekreterler olmak üzere çalıĢanlara iletiĢim 

becerileri, öfke kontrolü ve özellikle öfkeli hasta ve hasta yakınıyla iletiĢim konularında yılda bir 

eğitim verilmektedir. 

 Sağlık çalıĢanlarına Ģiddet davranıĢına karĢı yılda bir defa tedbir alma eğitimleri verilecektir. 

 Eğitimler sırasında hastaların bilgilendirilmesinin önemi vurgulanmalıdır. TeĢhis, tanı ve tedavi 

süreçlerinde hastaların bekleme süreleri ve durumları konusunda bilgilendirilmesi Ģiddet 

olaylarının azaltılmasına katkı sağlayacaktır. 

 

 

 

  Sağlık Bakanlığı’na Beyaz Kod Olayının 

Bildirimi 

Sağlık çalıĢanlarına yönelik Ģiddet olaylarını 

takip etmek üzere  “ Bakanlık beyaz kod 

birimi “ kurulmuĢtur, 24 saat hizmet verecek 

113 numaralı telefon ve 

www.beyazkod.saglik.gov.tr internet sayfası 

oluĢturulmuĢtur. Bu birime ilgili sağlık 

çalıĢanı ve yönetici bildirim yapabilmektedir 
 

http://www.beyazkod.saglik.gov.tr/
http://www.beyazkod.saglik.gov.tr/
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Hizmetten Çekilme: 

Sağlık çalıĢanları, sağlık hizmeti sunumu esnasında Ģiddete uğraması 

halinde, acil verilmesi gereken hizmetler hariç olmak üzere hizmetten 

çekilme talebinde bulunabilir. 

 Hizmetten çekilme talebi, kurum tarafından belirlenen 

yöneticiye sözlü veya yazılı bildirilecektir. 

 Bildirim üzerine yetkili yönetici, olayı derhal değerlendirerek 

hizmetten çekilme talebinin uygun olup olmadığı hakkında 

gecikmeksizin karar verecektir. 

Yetkili yönetici, hizmetten çekilme talebini uygun bulduğu takdirde 

hastanın sağlık hizmeti almasına ve tedavisinin devamına yönelik tedbirleri güvenlik tedbirleriyle 

birlikte alacaktır. Bu kapsamda ilgili hastanın sağlık hizmetini devam ettirecek yeni sağlık çalıĢanını 

belirleyecek, kurum içerisinde bunun mümkün olmaması halinde hastanın hizmet alabileceği baĢka bir 

sağlık kurumuna sevkini ve hizmet alımını sağlayacaktır. Bu süreç sırasında hastanın tedavisinin 

aksatılmamasına itina edilecektir 

 

AsayiĢ ve güvenlik önlemleri 

Hastanemizin bina içi ve dıĢı güvenliği anlaĢmalı güvenlik Ģirketi görevlileri tarafından yerine 

getirilir ve Güvenlik Kontrol TeĢkilat BaĢkanı BaĢtabip Yardımcısı tarafından denetlenir. 

Hastanemizde hırsızlık, kavga vb asayiĢ olaylarını önlemek için Güvenlik Kameraları, Özel 

Güvenlik Görevlileri ve Emniyet Müdürlüğü Huzur Timi‟nde görev yapan 2(iki) sivil polis tarafından 

sürekli olarak kontrol edilir meydana gelen olaylar ayrıntılı bir Ģekilde tutanak altına alınır. 

Hastanemizde ziyaret Hafta içi :12³°- 14
00 

hafta sonu 12³°- 14
30

 saatleri arasındadır. Bu saatler 

dıĢında ziyaret amaçlı giriĢler hastalarımızın iyileĢme sürecinde bir aksamaya neden olacağı ve hastane 

düzenini bozacağından görevli güvenlik personeli daha dikkatli davranmaktadır. 

 

Yangın güvenliği 

Yangın; Sağlık KuruluĢlarının her an karĢılaĢabileceği risklerin baĢında gelmektedir. Bu nedenle 

hastanemiz Sivil Savunma Uzmanlığınca çalıĢanların ve hizmet alan hastalarımızın can ve mal 

güvenliğini sağlamak amacıyla Hastanemiz Yangın Talimatı hazırlanmıĢtır. Bu yönerge hükümlerine 

göre yangın güvenliği hizmetleri yürütülmektedir. 

 

ÇalıĢanların ĠĢ Kazalarından Korunması 
Hastanemiz marangozhane, elektrik atölyesi, kazan dairesi v.s. teknik iĢlerde çalıĢan personelleri 

ve tüm hastane personelinin çalıĢırken kazaya maruz kalmaması için hazırlanan talimat ve prosedürlere 

uygun çalıĢması sağlanır.Hastane içerisindeki tıbbi cihaz, elektrik tesisatı, oksijen sistemi vs. tüm 

sorunlar, sorunu tespit eden birim sorumlusu tarafından Mühendislik Talep Edilecek/Arıza Formu 

doldurularak hastane Mühendislik Birimine bildirilir.Arıza giderilinceye kadar Birim Sorumlusu arızalı 

ürünün üzerine “Arızalıdır Kullanmayınız” levhası yapıĢtırır. 

 

Beklenmedik Olay 

 

 Hastane personelimiz beklenmedik bir olaya maruz kaldığında HBYS üzerinden Olay 

Bildirim Formu doldurur veya DÖF (Düzeltici Önleyici Faaliyet) baĢlatarak ÇalıĢan Güvenliği 

Komitesine ulaĢır. Komiteye ulaĢan DÖF ve Olay Bildirim Formları komite üyeleri tarafından 

değerlendirilir.  
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VERİ KAYIT 

GÜVENLİK 

TEMİZLİK 

YEMEKHANE HİZMETLERİ 
 

  

 

 

 

 

19 DESTEK HĠZMET ÇALIġANLARININ GÖREV,YETKĠ VE SORUMLULUKLARI 

19.1 VERĠ HAZIRLAMA VE KONTROL ĠġLETMENĠ 

Görev Ve Sorumlulukları     

1. Yazılımı yapılan programların veritabanı üzerindeki çalıĢma senaryosunu ve iĢ akıĢ 

diyagramlarına göre veritabanına girilmesi gereken bilgileri ilgili birimlerden toplamak, kontrol 

etmek, veri yapılarını düzenleyerek veritabanına veri giriĢi yapmak. 

 

2. Sağlık Bakanlığı SHKS ile hasta ve çalıĢan güvenliği kapsamında faaliyetlerin sürekliliğinin 

sağlanması ve istenilen düzeyde tutulması için yapılan çalıĢmaları idare ile eĢ güdüm halinde 

yürütür ve gerekli önlemleri alır. 

19.2 DANIġMA, KARġILAMA YÖNLENDĠRME, HASTA KAYIT ÇALIġANI  

Görev Yetki ve Sorumlulukları: 

1. Hasta hakları, hasta memnuniyeti, iletiĢim, hekim seçme, MHRS konularında eğitim almıĢ 

diksiyonu düzgün olmak 

2. idarece belirlenen kıyafetle hizmet vermek. KarĢılama Yönlendirme çalıĢanı fuları farklı renk 

olmalıdır. DanıĢma, Hasta Kabul ve MHRS çalıĢanının fuları aynı olmalıdır. 

3. Hastanın ve hasta yakınının hastaneye giriĢ anından hastaneden ayrıldığı ana kadar geçirdiği 

bütün aĢamalarda ve bölümlerde hastayı karĢılamak ve ihtiyaçlarına yönelik yardımcı olmak. 

4. Hastanın ve hasta yakının karĢılanmasına müteakip mevcut durumuna göre hastane içerisinde 

dolaĢma zamanını en kısa süreye indirecek Ģekilde gerekli yönlendirmeyi yapmak. 

5. Hasta ve hasta yakınlarını hizmet alacağı süreçler konusunda bilgilendirmek. 

6. Hasta ve hasta yakınlarının sorduğu bütün sorulara gerektiği kadar, net, kesin ve açık cevaplar 

vermek. 
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7. Hastanemize gelen özürlü, yaĢlı, kimsesiz, yardıma muhtaç ve refakate gereksinim duyan 

bütün hastalara, hasta; hastanemizi terk edinceye kadar refakat edecek personel ayarlamak. 

8. Gerekli hallerde hasta ve hasta yakınını tekerlekli sandalye ve sedye yardımı ile istediği 

birimlere götürmek. 

9. KarĢılama, yönlendirme ve danıĢma görevlisi bu hizmetleri yaparken hastane bilgi rehberi, 

tanıtıcı broĢür, hastane krokisi ve bilgisayardan faydalanır. 

10. DanıĢma, yönlendirme ve karĢılama görevlileri hastalara yardımcı oldukları iĢlemlerde HBYS 

üzerinde yaptıkları iĢlemlere ait kimlik tespiti, gerekli kayıt defterlerinin tutulması, belge ve 

formların hazırlanması ve ilgili birimlere teslimi iĢlemlerini de yürütmekle görevlidir. 

11. Hasta Kayıt Görevlisi; Hasta kayıt iĢlemlerinin yapıldığı bölümde, bölümde hizmet veren 

hekimlerin listesi ile çalıĢarak baĢvuran hastalara HBYS üzerinden kayıt yapmakta görevlidir. 

12. Hasta Kayıt Görevlisi; hastalara yardımcı oldukları iĢlemlerde HBYS üzerinde yaptıkları 

iĢlemlere ait kimlik tespiti, gerekli kayıt defterlerinin tutulması, belge ve formların 

hazırlanması ve ilgili birimlere teslimi iĢlemlerini de yürütmekle görevlidir. 

19.3 GÜVENLĠK GÖREVLĠSĠ  

Görev Tanımı: 
 

1. Güvenlik Hizmetinin, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Özel Güvenlik 

Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına ĠliĢkin Yönetmelik de belirtilen usul ve esaslara göre görev 

yapmak, 

2. Özel Güvenlik Görevlileri, Hastanemizde hizmet binamızda nöbet noktaları için hastane idaresince 

belirlenen vardiya sistemine uygun olarak çalıĢtırılır. 

3. Özel Güvenlik Görevlilerinin sevk ve idaresini, Hastane Yöneticisinin görevlendireceği birim 

sorumlusu emrinde olmak üzere bir Koruma ve Güvenlik Amiri ve nöbet nokta ve alanlarında 

uygulanmakta olan günlük vardiya hizmetinin her biri için de birer kiĢi olmak üzere 3 (Üç) Gezici 

Vardiya ġefi belirlenir. 

4. Özel Güvenlik Görevlileri olağan süreçlerde hastanedeki hiyerarĢik yapılanma içerisinde rutin 

nöbet, kontrol ve önleme hizmetlerinin yanı sıra,  ilgili tüm kanun, yönetmelik, ihale Ģartnamesi ve 

yerleĢmiĢ kuralları baz alarak; hastane personeli, hasta, refakatçiler, ziyaretçi ve iĢ takipçileri ile hastane 

binaları, tesisatları, araç ve gereçleri ile evrakların güvenliğinin sağlanması; yıkıcı faaliyetler ile sabotaj, 

hırsızlık, yangın risklerine karĢı gerekli tüm önlemlerin alınıp bu risklerin oluĢması halinde gerekli 

müdahalenin yapılması yolundaki hizmetleri yerine getirmekle sorumludurlar. 

5. Özel Güvenlik Görevlileri ayrıca savaĢ, yangın, afet, kalkıĢma, eylemli provakasyon vb. olağan dıĢı 

süreç ve durumlarda da ortamın gereklerine uygun koruyucu güvenlik hizmetlerini de yürütüp hastane 

idaresi ve hastane sivil savunma yükümlüleriyle birlikte koordinasyon içinde arama, kurtarma, 

söndürme, güvenlik sağlama, kontrol yapma ve tahliye gibi aktiviteleri de yerine getirirler.  

6. Hastane binalarında bulunan yangın alarm sistemleri dâhil tüm güvenlik sistemleri hakkında bilgi 

edinilip bu tesisatların korunması ve çalıĢtırılması hususunda gerekli duyarlılığı gösterirler.  

7. Özel Güvenlik Görevlileri, kimlik kartlarını görev sırasında sürekli olarak görünür Ģekilde 

üzerlerinde taĢırlar.  

8. Güvenlik Durumu Ve Ekip Listeleri 

 Sabotaj, kavga, taciz, bomba, ihbarı, güvenlik ihlali olaylarını kapsar ve hemen santralde 

bulunan Acil Durum arama listesi aranır. 

 Genel Güvenlik Tedbirleri 

 Hastanede bulunan kritik noktalarda (elektrik panoları, malzeme depoları, bilgi iĢlem, jeneratör, 

telefon ve klima santrali, v.s ) sabotaj ve yangın tehlikesine karĢı duyarlı ve gerekli kontroller 

yapılır. 
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 Hastaneye gelen protokol ve VIP ziyaretlerde resmi makamlarla görüĢülerek güvenlik önlemleri 

arttırılır. 

 Hastanede 7 gün 24 saat kayıt alabilen kamera sistemi kurulduğunda bu kameralarla sürekli 

izleme yapılacaktır. 

 Hastane içinde ve çevresinde güvenlik sistemlerinin  ( fiziki, elektronik, personel) sürekli 

koordine edilerek kontrollü iĢleyiĢi sağlanır. 

 Hastanede bulunan hasta, ziyaretçi ve çalıĢan personelin güvenlik ile ilgili vakaları Güvenlik 

raporu ile kayıt altına alınır, kontrollü ve takibi yapılır. 

 Hastanede gece çalıĢılmayan bölümlerde bulunan kapalı olması gerekli olan kapı, oda ve 

cihazların kontrolü, takibi gece vardiyasındaki güvenlik görevlileri ile sağlanır. 

 Hastanede 24 saat boyunca bina ve personel koruması sağlanır. 

 

 

 

9. ġÜPHELĠ DURUMLAR VE ġÜPHELĠ ġAHISLAR 

 ġüpheli bir durum oluĢtuğu gözlenir ya da Ģüpheli bir Ģahıs görülürse panik yapmadan Acil 

Durum Bilgilendirme Kartında güvenlik ile ilgili numara aranır ve ġahsın özellikleri (eĢkal 

tarifi) açık bir Ģekilde belirtilerek bildirilir 

 Güvenlik memuru olay yerine gelene kadar, Ģüpheli Ģahsın hareketleri gözlenir ancak Ģahısla 

diyaloga kesinlikle girilmez. 

 ġüpheli Ģahıs hastaneden çıkmak üzere ise hemen çıkıĢtaki görevliler durumdan haberdar edilir. 

 ġüpheli Ģahıs kamera sistemi ile sistemden takip edilerek güvenlik memuruna durumla ilgili bilgi 

verilir. 

 ġüpheli durumun haberini alan güvenlik memuru olaya müdahale eder. 

 Hastanede Ģüpheli çanta, paket vb. durumlarda hastane tahliye edilir, güvenlik Ģeridi oluĢturulur 

ve Ġlçe Emniyet Müdürlüğü‟nden yardım alınır. 

 

10. SABOTAJ, BOMBA VE TERÖR EYLEMĠ 

Sabotaj: Hastaneye zarar vermek, çalıĢmayı engellemek personelin ve idari yapının tamamen veya 

geçici bir süre durmasını amaçlayan saldırgan faaliyetlerdir. Hastanede bulunan ana hedeflere 

yönetilmiĢ ani Ģiddet hareketleri Ģeklinde ortaya çıkan hareketlerdir. 

Sabotaj Ģekilleri: 

 Patlayıcı maddelerle sabotaj: Patlayıcı maddelerle hastanenin kritik ve stratejik noktalarına zarar 

vermek amacıyla yapılır. 

 Mekanik sabotaj: Tek veya birkaç kiĢiyle gerçekleĢtirilir. Genelde çalıĢan personelin 

huzursuzluk çıkarmak amacıyla kullanılan cihazların bozulması veya bakımlarının yapılmaması 

Ģeklinde gerçekleĢir. 

 Kimyasal ve biyolojik sabotaj: Zehirli maddeler ve gazlar ile gerçekleĢtirilir. Ġçme suyu, gıda 

maddeleri, havalandırma sistemine konularak gerçekleĢtirilir. 

 Psikolojik sabotaj: Hastanede bulunan personel ve hastaların moralini bozmak amacıyla 

psikolojik harekettir. Toplum psikolojisinden faydalanarak panik, asılsız haber, asılsız ihbar, 

isyan gibi eylemlerle zarar verme amaçlıdır. 

11.  BOMBA ĠHBARI 

 Bomba ihbarı alan personel, ihbar anında hemen not alacaktır, mümkün olduğu kadar ihbarı 

yapanın sesini, geri plandaki sesleri, davranıĢını ayrıntılı olarak anlayıp kayıt etmeye, konuĢmayı 

olabildiğince uzun tutacak bombanın konulduğu yer ve yerleri, cinsini, olayın ciddiyetini 

anlamaya çalıĢacaktır. 

 Hastaneye bomba konulduğuna dair bir ihbar alındığında tüm güvenlik memuru alarm durumuna 

geçer ve tahliye iĢlemi baĢlar. 
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 Sabotaj, bomba ve terör ihbarı hızlı bir Ģekilde Acil Durum Bilgilendirme Kartındaki numaraya 

bildirilir.       

 Hastanede yatan hastalar arasında panik çıkarmaması için ihbar yetkisiz kiĢilere kesinlikle 

söylenmez.     

 ġüpheli görülen paket çevresinde emniyet Ģeridi oluĢturulur, koli v.b. açılmadan bomba imha 

uzmanı ekipler çağırılır.     

 Hastaneye gelen emniyet kuvvetlerinin istekleri doğrultusunda hareket edilir. Bunu takiben 

hastane  güvenlik ekibi genel kolluğun direktifi doğrultusunda hareket edilir.      

 Sabotaj olmasından Ģüphe duyulan her konuyu ciddiye alarak hareket edilir ve potansiyel 

hedefin bulunduğu bölgede sadece yetkili kiĢilere giriĢ hakkı verilir.           

 Hastane içinde orda olmaması gerekli malzemenin yerini değiĢtirmeden önce nöbetçi yetkiliye 

bildirilir.      

 Hastane güvenlik görevlisi bundan sonraki aĢamalarda (hastane personelinin, hasta ve hasta 

yakınlarının hastane dıĢına tahliyesinde) emniyet güçleriyle koordineli bir Ģekilde çalıĢır. 

Emniyet güçlerinin hastane genelinde alacağı her türlü güvenlik tedbirlerinin yürütülmesinde 

emniyet güçlerine yardımcı olur.      

 ġüpheli görülen paketin 30 metre uzağından güvenli emniyet hattı oluĢturulur.       

 Yapılan ihbarın asılsız çıkması durumunda, emniyet güçlerinin gerek görmesi halinde olayla 

ilgili aramalara son verilir.   

 Olayın bitimine müteakip emniyet güçlerinin olayla ilgili tutmuĢ olduğu Olay Tespit Tutanağına 

Hastane Nöbetçi ġefi imza altına alır, bir nüshasını güvenlik evrak dosyasında saklar.        

12. TAHLĠYE SONRASI TOPLANMA ALANI VE YEDEK MALZEME DEPOSU 

 Triaj sırasına göre yapılan tahliye sonrasında hastalar ve personel toplanma alanında toplanır. 

 Hastane Güvenlik Görevlileri iç ve çevre güvenliğini sağlar. 

 Toplanma bölgesinde ihtiyaca göre yedek malzeme güvenlik altında hazır tutulur. 

19.4 TEMĠZLĠK PERSONELĠ  

Görev, Yetki Ve Sorumlulukları 
Hastanemizdeki Temizlik Hizmetleri Tedarikçi Firma tarafından sağlanmaktadır. Hastane içindeki 

birimleri özelliklerine göre temizlik hizmetleri ihale Ģartnamesinde belirlenen sayıdaki iĢçi ve 

malzeme ile Ģartnameye göre ifa edilir. 

 

a) Temizlik gözetmenlerinden ve birim sorumlularından aldıkları emir ve talimatlar doğrultusunda 

çalıĢırlar.Kat sorumlu hemĢirelerinin temizlik ile ilgili talep ve isteklerini de yerine getirirler  

b) Temizlik hizmetleri hastanemizde kesintisiz hizmet verildiğinden dolayı sürekli olarak yapılır, 

denetlenir ve gerektiğinde tekrarlanır. 

c) Sorumlu olduğu yerin temizliğinin temizlik planı doğrultusunda yapılmasından ve kayıtlarının 

tutulmasından birinci derecede sorumludur  

d) Temizlik yaparken tuvaletleri ve banyoları dezenfekte ederler . Temizlik imzalarını atar. 

e) Görev yerlerindeki çöp toplama iĢlemini kendilerine verilen eğitimler doğrultusunda yerinde 

ayrıĢtırarak yerine getirirler  

f) Atık deposuna, görev yerinden getirdiği tıbbi atık ve evsel atık konteynırlarının yıkanmasından 

ve dezenfeksiyonundan sorumludurlar  

g) Görev yerlerindeki havalandırma ve kokuların önlenmesinden sorumludurlar  

h) Sorumlu oldukları bölgelerin temizliği ile ilgili malzemeyi,    kendilerine belirtilen gün ve 

saatlerde temizlik gözetmenlerinden haftalık olarak alırlar. Bu malzemeleri görev yerlerinde 

kendilerine gösterilen depoda  muhafaza ederler  
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i) Görev yerlerinde temizlik yapmak için kendilerine teslim edilen makine, ekipman vb. 

malzemelerin kullanım ve bakım talimatına göre kullanılması, muhafaza ve temiz olarak 

bulundurulmasından sorumludurlar  

j) Görevini yerine getirirken mutlaka eldiven ile çalıĢacaklardır  

k) Hasta ve hasta yakını Ģikâyetlerinin kontrolünü yapmak. 

l) Steril birimlerde temizlik Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından ayrıca izlenir. 

m) Görev yerlerinde karĢılaĢtıkları herhangi bir uyumsuzluk veya sorunu amirlerine bildireceklerdir. 

Kalite Yönetim Sistemi Ģartlarına uygun çalıĢır. 

19.5 AġÇI  

Görev Yetki Ve Sorumluluklar 

Sorumluluk : Kurumun belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda hizmetlerin 

yerine getirilmesini ve kurumdaki hizmet sürekliliğini sağlamaktır. 

 

Görevleri :  

a)   Yemekhane ile  mutfağın genel temizlik ve düzenini sağlar,     

b) Yemekhane ile mutfakta kullanılan tüm araç-gereçlerin temiz ve düzenli bir Ģekilde  kullanımını 

ve muhafazasını sağlayıp herhangi bir arıza olması durumunda sorumlu Müdür Yrd. Bildirir.  

c) Hasta ve hastane personelinin Günlük Diyet listesine göre  Muayene Komisyonu ve Sorumlu 

AĢçı huzurunda teslim alınan bütün gıda maddelerini  hijyenik Ģartlarda düzenli bir Ģekilde 

hazırlar ve  piĢirir, 

d) Çiğ ve piĢmiĢ olan gıda maddelerinin kalitesini ve görüntüsünü bozmadan servis sıcaklığına 

uygun olarak dağıtımını sağlar,  

e) Teslim aldığı gıda maddelerinin bozulmayacak Ģekilde muhafazasını ve ziyan edilmemesi  için 

yerinde sarfını  sağlar. 

f) Soğuk depoların kontrolünü günlük yaparak ısı takip çizelgesine günlük sıcaklığı kaydeder. 

g) Günlük yemek numunelerinin uygun koĢullarda alınıp   muhafazasından sorumludur. 

h) Bütün bu çalıĢmalarında Hastane Müdür Yardımcısı ‟na karĢı sorumludur. 

i) Görevini, Kalite Yönetim Sistemi politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütür 

19.6 BAHÇIVAN  

Görev Ve Sorumluluklar: 
a) Bahçe planlamasına göre sulama, mevsimine uygun bir Ģekilde dikim, budama, biçme, belleme, 

çim, fide yetiĢtirme, aĢılama, tohum toplama ve bakım iĢlerini yapmalıdır. 

b) Bahçe bitkilerini korumalı, hastalıklara karĢı gerekli önlemleri almalıdır. 

c) Bahçenin temizliğini bahçe temizlik personeli ile yürütülmelidir. 

d) Kullanımına verilen araç ve gereç korunmalı, bakım ve temizliği yapılmalıdır. 

e) Süs bitkisi ve çiçek yetiĢtirilip, bakımı yapılmalıdır.  

f) Bahçe bölümlerinde tespit ettiği uygunsuzluklarıbir üst amirine bildirmelidir. 

g) Bahçe ile ilgili teknik sorunlar saptanarak, ilgili birime iletilmeli ve takip etmelidir. 

19.7 ÇAMAġIRCI VE ÜTÜCÜ  

Görev Ve Sorumlulukları 

ÇamaĢırhane- Ütühane Sorumlusu Ve Görev Tanımı 

 

a) ÇamaĢırhanenin düzenli ve verimli bir Ģekilde iĢletilmesi sağlanmalıdır.  

b) Sorumlu olduğu alanda çalıĢanların görev taksimi yapılmalı, çalıĢmaları kontrol edilmelidir. 
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c) Kirli mefruĢatların servislerden alınıp, temiz mefruĢatların dağıtımı uygun teçhizatla 

sağlanmalıdır. 

d) Gelen malzemelerin hangi servisten geldiği ve sayısını kayıt altına alınmalı, temizlendikten 

sonra sayarak teslim edilmesi sağlanmalıdır. 

e) ÇamaĢırhane hizmet alımı kapsamında ise mefruĢatlar tartılarak verilmeli, sayılarak teslim 

alınmalıdır. Aylık sayımlar düzenli olarak yapılmalıdır. 

f) ÇamaĢırhane ve ütühane ile servisler arasındaki iliĢki ve alıĢveriĢ düzenlenmelidir. 

g) Yıkama sonrasında yıpranan ve yırtılan malzemeler, tamiratını yaptırmak üzere terzihaneye 

gönderilmeli, tamiri mümkün olmayan malzeme birim sorumlusu gözetiminde tutanakla imha 

edilmesi sağlanmalıdır.  

h) Yıkama ve kurutma makinelerinin bakım ve temizliğinin takibi yapılmalıdır. 

i) Arıza ve bakım durumlarında teknik servis ile iĢbirliği içinde olunmalıdır. 

j) Ġhtiyaç duyulan sarf malzemeler ilgili birim sorumluları ile tespit edilmelidir. 

k) Bölümlerinde tespit ettiği uygunsuzluklarla ilgili birim sorumlusuna bildirimde bulunulmalıdır. 

l) Sağlıkta Kalite Standartlarına uygun olarak çalıĢılmalıdır. 

19.8 ÇAMAġIRHANE GÖREVLĠSĠ GÖREV TANIMI  

a) Kirli mefruĢatların ilgili alanlardan toplanması yıkanması, kurutulması, depolanması, temiz 

mefruĢatların dağıtılması sağlanmalıdır. 

b) ÇamaĢırhanenin temizliği, tertip ve düzeni sağlanmalıdır. 

c) Verilen hizmetler kayıt altına alınmalıdır. 

d) Sağlıkta Kalite Standartlarına uygun olarak çalıĢılmalıdır. 

19.9 ÜTÜ GÖREVLĠSĠ  

a) Yıkanan çamaĢırları muntazam ütülemeli, paketlemeli, dizilerek depolamalı ya da askılara 

asılmalıdır.  

b) Yıpranan, yırtılan ve ütü yapılan malzemeler çamaĢırhane ve ütühanesorumlusuna 

bildirilmelidir. 

c) Ütühanenin ütülerin, buhar makinelerinin muntazam kullanılmasını, tertip ve düzeni 

sağlanmalıdır.  

d) OluĢan arızalar zamanında,  sorumluya bildirilmelidir.  

e) Bölümlerinde tespit ettiği uygunsuzluklarla ilgili birim sorumlusuna bildirimde bulunmalıdır. 

f) Verilen hizmetler kayıt altına alınmalıdır. 

 

19.10 TERZĠ  

Görev Ve Sorumlulukları: 

  

a) Terzi, çamaĢırhaneden gönderilen kurutulmuĢ çamaĢırların yırtık ve söküklerini tamir eder. 

KopmuĢ düğmeleri diker. 

b) Kurum tabip, memur ve müstahdemlerinin görev sırasında giyecekleri gömlekleri, hasta 

çamaĢırlarıyla yatak çarĢaf ve yastık kılıflarını ve benzeri kurum çamaĢırlarını biçer, diker ve 

bunları çamaĢırhane ve ütühane sorumlusuna verilmek üzere depoya teslim eder. 

c) Birden fazla terzi bulunan terzihanelerde içlerinden birisi terzihaneye ait idari iĢleri yönetmek, 

terzihanenin düzenli çalıĢmasını sağlamak için hastane müdürünce sorumlu seçilir.  

 

d) Hastanemizde yürütülmekte olan SHKS Kalite Yönetim Sistemi çalıĢmalarına katılıp, destek 

sağlar. 
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20 Ek 1: SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELER KURUMU  

20.1 KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠKLERĠNĠN KURULUġU  

663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı KuruluĢlarının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname (11.10.2011) ile Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu kurulmuĢ olup, Kamu Hastaneleri 

Birlikleri oluĢturulmuĢtur. Ġlgili teĢkilatların organizasyon yapıları aĢağıdaki Ģemalarla verilmiĢtir.  
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Şekil 1: Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı Görev Dağılımı 
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Şekil 2: Kamu Hastaneleri Kurumu Teşkilat Şeması 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3: İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Organizasyon Şeması 

DEĞĠSTĠRĠLECEK 

 



 

112 

 

 

 

 

 KISALTMALAR 

 

DÖF: Düzenleyici Önleyeci Faaliyetler 

GRS: Güvenlik Raporlama Sistemi 

HAP: Hastane Afet Planı 

HBYS: Hastane Bilgi Yönetim Sistemi 

HĠ: Hastane Ġnfeksiyonu 

KYD: Kalite Yönetim Birimi 

LIS: (Laboratory Information System) Laboratuvar Bilgi Sistemi 

MHRS: Merkezi Hastane Randevu Sistemi 

SKS: Sağlıkta Kalite Sistemi 

SHKS: Sağlık Hizmet Kalite Standartları 

TĠG: TeĢhis ĠliĢkili Gruplar 

TÜFAM: Türkiye Farmakoloji Merkezi 

 

 

 

 
 

 

 

 

ĠZMĠR BOZYAKA EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ 

 

Adres;Saim Çıkrıkçı Cad. No: 59 Bozyaka/Ġzmir 

Telefon: 0232 250 50 50 

Fax(Santral):0232 261 44 44 

Web:www.izmireğitim.gov.tr 

http://www.izmire�itim.gov.tr/
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