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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. 

Op.Dr.Anıl ESEN 

BASKAN 
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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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UZ.DR..ÖZDEN 

YILDIRIM AKAN 

 

UZ.DR.MEHMET SAĠT 
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             OP.DR.NÜKET YOLDAġ 

 

 

 

 

ĠDARĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRÜ 

 

 
 

Erhan KARAGAN 
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SAĞLIK BAKIM HĠZMETLERĠ MÜDÜRÜ 

 

 
 

                                                      AYġEN YALÇINKAYA 
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                  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. 
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6 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. 

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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7 HĠZMET SUNULAN BĠRĠMLER 

7.1 Hastanemizin Fiziki Yapısı 

7.1.1 Ana Bina A- Blok 

KAT KLĠNĠK ADI 

7. Kat Organ Nakli - Göğüs Hastalıkları – Hematoloji- Kardiyoloji - Gastroenteroloji -  Tıbbi Onkoloji  

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 
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7.1.2 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 

 

 

 

 

7.1.3 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 

Röntgen 

Eczane 

Kemoterapi Ünitesi 
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Satın Alma 

Kalite  

Santral 

Tıbbi Malzeme Marketi 

Muhasebe 

ġoförler 

Z. Kat ArĢiv - Odyometri BT, MR, 

 

7.1.4 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 

 

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 
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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 

Sivil Savunma Birimi  

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Birimi 

 

   -1. Kat Tüketim Ambarı 

Teknik Ambar 

Sualtı hekimliği ve Hiperbarik Tıp 

Birimi 

112 Kontrol Odası 

 

 

 

 

7.2 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. 

7.3 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, 

 

 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.  
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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.  

7.4 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) 

 

7.5 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.  

7.6 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.7 Laboratuvar Hizmetlerimiz 

Tıbbi Biyokimya 

Tıbbi Mikrobiyoloji -Tıbbi Patoloji 

7.8 Diğer Tıbbi Birimlerimiz 

 

Acil Tıp Kliniği 

Ağrı Polikliniği 

Aile Hekimliği 

Diyaliz (Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi)   

Endoskopi ( Cerrahi ve Gastr 

Fizik Tedavi Ünitesi      

Kan Transfüzyon Merkezi 

Kemoterapi   
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8 HASTANEMĠZDE SUNULAN HĠZMETLER VE SÜRELERĠ 

8.1 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 
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8.2 GÖRÜNTÜLEME HĠZMETLERĠ 

8.2.1 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 

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 
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8.2.2 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. 

 

8.2.3 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. 

8.2.4 Odyometri 

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

Sonuç testin yapılmasının ardından hastaya verilmektedir. 

9 HASTANEMĠZE BAĞLI SEMT POLĠKLĠNĠKLERĠ 

 

Karabağlar Semt Polikliniği ĠletiĢim Bilgileri: 

Santral: (0232) 254 41 41 

Fax: (0232) 254 49 99 

Göztepe Semt Polikliniği ĠletiĢim Bilgileri: 

         Tel: 0232 244 45 00 

10 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. 

http://www.izmire�itim.gov.tr/
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11 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.  

 

12 ÖZLÜK BĠLGĠLERĠ 

12.1 ÇalıĢma Saatleri: 

Yataklı tedavi kurumları iĢletme yönetmeliğine göre düzenlenmiĢtir.(Madde 37 ve madde 

38) 

Hastanemizde 24 saat hizmet verilmesi nedeniyle meslek gruplarına göre çalıĢma saatleri 

değiĢiklik göstermektedir. Sağlık çalıĢanları ve idari çalıĢanlar için temel 3 vardiya 

uygulanmaktadır. 

08.00-16.30  

16.00-08.00  

08.00-08.00 

12.00–13.00 saatleri arasında personel hizmeti aksatmayacak Ģekilde öğle yemek 

izinlerini dönüĢümlü olarak kullanmaktadır. 

Resmi tatiller ve diğer izinler Sağlık Bakanlığı Ġzin Yönergesine göre iĢlem görmektedir. 

12.2 Kılık Kıyafetler 

Hastanemiz personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Kamu Kurum ve 

KuruluĢlarında ÇalıĢan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğe tabidir. Temiz, ütülü ve 

çalıĢma ortamına uygun kıyafetlerin giyilmesi, genel hijyen kurallarına uyulması ve erkek 

personelin saç-sakal tıraĢına dikkat etmeleri hastanemizi temsil etmesi adına önem taĢımaktadır.  

Doktorlar: ÇalıĢtıkları birimlere uygun renklerde doktor üniforması giyerler. 

HemĢire-Ebe-Sağlık Memuru: ÇalıĢtıkları birimlerde Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürünün 

onayı ile karar verilen renklerde hemĢire üniforması giyerler. 
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Lab. Teknisyenleri-anestezi teknisyeni- rad. Teknisyeni: ÇalıĢtıkları birimlerde baĢhekimlik 

onayı ile karar verilen renklerde üniforma giyerler. 

Güvenlik Görevlileri: Hizmet satın alınan firmanın temin ettiği güvenlik üniformasını giyerler. 

Tıbbi Sekreterler: Hastane yönetimince belirlenen renklerde pantolon ve gömlek giyerler. 

KarĢılama Yönlendirme: Hastane yönetimince belirlenen renklerde pantolon, gömlek giyer ve 

fular takarlar. 

Temizlik Personeli: Hizmet satın alınan firmanın belirlediği renklerde forma giyerler. 

12.3 Ġzinler: 

ÇalıĢan tüm personel kullanacak olduğu iznini bağlı olduğu birim yöneticisinden onay 

alarak bireysel probel Ģifresi ile kendisi alır imzalar ve ilgili yöneticiye onaylatıp personel 

servisine teslim eder. 

 

 
 

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. 
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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. 

13.5 Doç. Dr. Nazif Erkan 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, 2/3/4/5/6 yaĢ grubu çocuklar kabul edilmektedir. 2 yaĢ grubu 

kontenjanı baĢvuru durumuna göre belirlenmektedir. Diğer yaĢ gruplarında 20 Ģer 

kontenjan ayrılmıĢtır. 07.30–17.30 saatleri arasında, R – Blok ta hizmet 

vermektedir. 

Tel Ġç Hat:4541 

tel:4541
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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.  

 

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. 
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ĠDARĠ BĠRĠMLERĠMĠZ 

13.10 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 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.  
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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 

13.11 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.  

13.12 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 kolaylaĢtırılmasını sağlamaya yönelik sunulan hizmetlerin 
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bütünüdür.  

(2) Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürünün 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.  

13.13 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.  
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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.  

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. 

13.14 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.  
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13.15 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.  

 

 

 

MaaĢ Tahakkuk 

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. 

Hastanemiz ana bina 1. katındadır. 

 

13.16  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 
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 eğitiminin verildiği birimimizdir. Hastanemiz 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.  

 

13.17 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. 

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

Enfeksiyon Kontrol Komitesine yönlendirilir. D Blok 2. Katta Enfeksiyon Hastalıkları (Ġntaniye) 

Kliniği içinde bulunmaktadır. Dahili no: 2641‟dir. 

 

13.18  Kalite Yönetim Birimi 

Ana Bina 2. 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.  
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13.19 Sosyal 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, 

 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.  

13.20 Kanser 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. 
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13.21 Evde 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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13.22 Sağlık 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.  

D) TSK personeli ve adaylarına düzenlenen raporlar: 669 sayılı KHK sonrası TSK 

personeli, öğrencileri ve adayları ile askerlik yükümlülüğü bulunan vatandaĢların 

sağlık yeteneklerini tespit etmek için sağlık raporu iĢlemleri 2016-15 sayılı genelge 

ve TSK sağlık yeteneği yönetmeliği kapsamında gerçekleĢtirilir. 

 Veri Kayıt Operatörleri tarafından müracaat kaydı, istenilen belgelerle (kimlik fotokopisi, 

evrak kaydı yapılmıĢ resmi yazı, evrak kaydı yapılmıĢ dilekçe, tedavi evrakları ve 

kullanılan ilaç raporları) otomasyon sistemi üzerinden fotoğraf çekilerek 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 alınır.  

 

13.23  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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13.24 ArĢiv 

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.  

 

13.25 Hasta 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 

13.26 ÇalıĢan 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, 

http://www.saglik.gov.tr/
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• 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. 

• 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.  

 

 

 

 

  

13.27 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. 
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13.28  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. 

 

 

 

 

 

13.29  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 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. 

 



 

45 

 

 

TÜRKĠYE 

KAMU HASTANELERĠ KURUMU 

Ġzmir Güney Bölgesi  Kamu  Hastaneleri  Birliği Genel Sekreterliği 

Bozyaka Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi 

 

SAĞLIK BAKIM HĠZMETLERĠ ORYANTASYON REHBERĠ 

EY.RH.02 Yay. Trh:01.01.16 Rev. Trh:09.11.16 Rev.No: 02 Sayfa 1 / 168 

13.30 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. 

Hastanemizde 14.03.2017 tarihinde itibaren Diyabet Okulu açılmıĢtır. Okul her ayın ilk 3 

haftası Salı günleri, 10.00-12.00 saatleri arasında, ortalama 10-12 kiĢilik hasta grubuna (talep 

olursa ve uygun Ģartlarda hasta yakınları da katılabilmektedir), diyabet hemĢiresi, psikolog, fizik 

tedavi uzmanı, diyetisyen, dahiliye uzmanı tarafından eğitim verilerek, hizmet vermektedir. 3 

haftanın sonunda diploma verilerek, 3 ayda bir de okuldan mezun olan hastalar takip 

edilmektedir (biyokimya, HbA1C, göz dibi muayenesi, bel çevresi, BKĠ kontrolleri 

yapılmaktadır).. 

 

13.31 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.   

 

 

13.32 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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13.33 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. 

13.34 Uluslararası Hasta Birimi 

Tıbbi teknolojik donanımı,  nitelikli ve uzman sağlık personeli, otelcilik hizmetleri ve 

hizmet kapasitesi yeterli olan Birliğe bağlı hastanelerin bünyesinde, Kurumun uygun gördüğü 1. 

ve 2. Seviye illerdeki hastanelerde kurulan birimlerdir. Ana bina 1. Katta bulunmaktadır. 

13.35  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 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. 

14 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 
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14.1 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. 

14.2  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. 

14.3 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 verilmelidi 

 

14.4  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. 

15 Mavi Kod Prosedürü 

Hastanemiz sınırları içerisinde kardiyopulmoner arrest ve/veya bilinç kaybı ya da ani 

hemodinamik bozulma olan bir hastaya olabilecek en hızlı ve güvenli biçimde, eğitimli ve 

bu konuda özel görevlendirilmiĢ personel tarafından müdahale edilerek canlandırılmasının 

amacı ile uygulanan standart yöntemlerin belirlenmesidir. 

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, 
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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. 

15.1 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.   

 

15.2 ĠġLEMLER: 

15.2.1 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. 



 

49 

 

 

TÜRKĠYE 

KAMU HASTANELERĠ KURUMU 

Ġzmir Güney Bölgesi  Kamu  Hastaneleri  Birliği Genel Sekreterliği 

Bozyaka Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi 

 

SAĞLIK BAKIM HĠZMETLERĠ ORYANTASYON REHBERĠ 

EY.RH.02 Yay. Trh:01.01.16 Rev. Trh:09.11.16 Rev.No: 02 Sayfa 1 / 168 

15.2.2 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 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 
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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. 

 

15.2.3 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  

 

15.2.4 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,  
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 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  

 Mağnezyum sülfat  

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

eklenebilir.)  
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16 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 telefon 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. MHRS 

sisteminde cep telefonu  kayıtlı olan hastane 

çalıĢanlarımıza SMS ile de duyuru yapılmaktadır.  

 

17 ORYANTASYON EĞĠTĠMĠ KONU BAġLIKLARI 

17.1 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ 

17.1.1 Uygulanan Kalite Yönetim Sistemi 

Sağlık Hizmeti Kalitesinin GeliĢtirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik 

doğrultusunda hastanemizde hizmet veren birimdir. 

17.1.2 Kalite Yönetim Biriminde Kurulan Komite ve Ekipler 

1-Komiteler 

1- Hasta Güvenliği 

2- ÇalıĢan Güvenliği 

3- Tesis Güvenliği 

4- Eğitim Komiteleri 

5- Radyasyon Güvenliği Komitesi 

6- Transfüzyon Güvenliği Komitesi 

7- Enfeksiyon Kontrol Komitesi   

2-Ekipler 

 Akılcı Ġlaç Kullanımı Ekibi 

 Mavi Kod Ekibi 

 Kırmızı Kod Ekibi 
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 Beyaz Kod Ekibi 

 Acil Durum ve Afet Yönetim Ekibi 

 Bina Turu Ekibi 

 Bilgi Güvenliği Ekibi bulunmaktadır.  

 

Komite üyeleri SKS Hastane setinde belirtilen üyelerden oluĢturulur. Komite 

üyeleri bir yıllığına görevlendirilir ve her yıl üye görevlendirmeleri güncellenir.  

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: SKS 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. 

Akılcı Ġlaç ve Antibiyotik Kontrol 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. Antibiyotik 

kullanım kontrolü ve antibiyotik profilaksi rehberi hazırlar. Antibiyotik kullanımını hasta 

dosyaları ve eczane aracılığı ile denetler ve görülen aksaklıklara karĢın düzeltici faaliyetler 

baĢlatır. 

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

yedeklenmesi gibi konuları planlamak ve uygulatmakla görevlidir. 

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 
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17.1.3 Kalite Dokümantasyon Sistemi 

Hastanede kullanılan tüm dokümanlar Sağlıkta Kalite Standartları Doküman Yönetim 

Sistemi Rehberi doğrultusunda birimlerin ihtiyaçlarına göre ilgili birim tarafından 

hazırlanır,Kalite Yönetim Birimi tarafından kontrol edilir,Yönetici tarafından onaylanır.Orjinal 

dökümanlar Kalite Yönetim Birimi tarafından ıslak imzalı olarak saklanmaktadır.Dokümanlara 

intranetten ulaĢılmaktadır.Hastanemizde kullanılan dokümanlara ait tanımlar aĢağıdaki gibidir. 

Doküman: Bilginin yer aldığı ortamdır. 

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

Talimat: Tek bir faaliyetin iĢlem basamaklarını içeren dokümandır. 

Rehber: Yapılan faaliyetlerde yol gösterme ve bilgilendirme amacıyla oluĢturulan dokümandır. 

Form: Ġstenilen veri veya bilgilerin yazılması, doldurulması için hazırlanmıĢ dokümandır. 

DıĢ Kaynaklı Doküman: Kurumun kendisi tarafından hazırlanmayan, ancak faaliyetlerin 

gerçekleĢtirilmesinde faydalanılan dokümandır.  

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 

dokümandır. 

Liste: Benzer öğelerin ardıĢık sıralandığı dokümandır. 

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

destekleyici nitelikteki dokümandır. 

Dokümanın Adı: Dokümanın iliĢkili olduğu konuyu ifade eder. 

Dokümanın Kodu: Dokümanın izlenebilirliğini sağlayan Doküman Yönetim Rehberinde 

belirlenen kurallara göre oluĢturulan tanımlama sistemine denir. 

Yayın Tarihi: Dokümanın yürürlüğe girdiği tarihi ifade eder. 

Revizyon Tarihi: Dokümanın en son güncellendiği tarihi ifade eder 

17.1.4 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 
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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 

17.1.5 Güvenlik Raporlama Sistemi(GRS) 

AMAÇ: Kurumda hizmetin yürütüldüğü aĢamada kiĢinin tespit ettiği olumsuzlukları bildirmesi 

amacıyla kullanılmaktadır. Probelde, Güvenlik Raporlama Bildirim formu kullanılarak bildirim 

yapılır. 

Güvenlik Raporlama Bildirim Sistemi: Hastanemizde hasta ve çalıĢan güvenliğini tehdit eden 

her türlü ramak kala yada gerçeleĢen tün olayların bildirilmesi amacıyla kullanılan sistemdir. 

Gizlilik ilkesi esastır. 

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. 

4. Laboratuvar Güvenliği: Preanalitik -Analitik –Postanalitik süreçte yaĢanan bütün 

olumsuzlukların bildirilmesini kapsar. 

Olay Bildirimleri 

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

olayın niteliğine göre ilgili komiteye yönlendirilir. Komite tarafından olay hakkında gerekirse 

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 sağlıkta kalite standartlarının düzenli olarak yürütülüp yürütülmediğini kontrol 

etmek amacıyla yılda en az bir defa düzenli olarak özdeğerlendirme yapılır. SKS eğitimi almıĢ 

kiĢilerden oluĢan çalıĢanlar tarafından 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 
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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 komisyonca değerlendirilerek isteklerin karĢılanması için 

çalıĢmalar baĢlatılır.  

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

değerlendirmeler her ay bitiminde rapor olarak hastane yönetimine bildirilir. 

17.2 YASAL HAKLARIMIZ VE SORUMLULUKLARIMIZ 

17.2.1 Mesai Saatleri ve Nöbet Esasları 

Mesai saatleri: 

Mesai BaĢlangıç-BitiĢ Saatleri: 08:00-17.00 

Nöbet Esasları:  

Madde 41 - Genel olarak yataklı tedavi kurumlarında nöbet; normal çalıĢma saatleri dıĢında ve 

resmi tatil günlerinde dıĢarıdan gelecek hastalarla, kurum içindeki hastaların acil durumlarında 

tıbbi ve bununla ilgili idari ve teknik yardımları vaktinde sağlayabilmek, olması muhtemel idari 

ve teknik olay ve kazalara zamanında müdahale edebilmek amacını güder. 

a) Nöbet Saat 8.00 den ertesi gün 8.00 e kadar devam eder. Nöbetçi olanlar hiçbir 

surette kurumdan ayrılamazlar. b) Nöbetçi personel nöbeti teslim alacak personel gelmeden ve 

nöbetinde geçen önemli olaylar, izlenecek hususlar hakkında gerekli bilgiyi vermeden ayrılamaz. 

Nöbeti teslim alacak vaktinde gelmediği takdirde,durum baĢtabibe bildirilir, gerekli tedbir 

alındıktan sonra eskisi ayrılabilir. c) Nöbet günleri ancak baĢtabiblik müsaadesiyle değiĢtirilir. 

Bu takdirde nöbetçinin kabul edilebilir bir mazeretinin bulunması, değiĢikliğin hastane müdürü 

tarafından daha önceden nöbet cetvellerine iĢlenmesi ve ilgililere duyurulması gerekir. Nöbet 

hizmetleri, yataklı tedavi kurumlarının tiplerine, yatak ve personel kadrosuna, yer ve önemine, 

faaliyetinin çokluğuna göre ayrı ayrı hükümlere tabidir. 

c) Gece nöbeti tutanlara ertesi günü görev verilmez. Geceyi yoğun mesai ile uykusuz 

geçiren personele, kurumun personel durumu ve imkânları müsait olmak, hizmeti aksatmamak 

kaydıyla evinde veya kurum içersinde lüzum görüldüğü sürece dinlenmesi için baĢtabip izin 

verebilir. Bu takdirde de bunlar acil durumlarda baĢtabip veya nöbetçi tabibin davetine uymaya 

mecburdurlar. 

Hafta tatillerinde ve resmi tatil günlerinde nöbet tutanlara hizmeti aksatmamak kaydıyla diğer iĢ 

günlerinde nöbet süresi kadar izin verilebilir. 
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f) Kurum nöbet cetvelleri her hizmet bölümü veya meslek gurubu için ayrı ayrı 

düzenlenir. Nöbet listeleri aylık olarak hazırlanır; tabip ve doğrudan baĢtabipliğe bağlı 

görevlilerin listelerini baĢtabiplik, idareye bağlı personelin listesini hastane müdürlüğü, sağlık 

bakım hizmetleri müdürlüğüne bağlı olanların listelerini ise sağlık bakım hizmetleri müdürlüğü 

düzenler ve bunları baĢtabip onaylar. Nöbet listelerinin birer örneği baĢtabip odasına, nöbetçi 

tabip odalarına ve ayrıca kurumun görülebilen bir yerine asılır. Nöbet listeleri normal günler için 

ayrı, Cumartesi, Pazar, bayram ve tatil günleri için de ayrı olarak düzenlenir. Nöbet listelerinin 

düzenlenmesinde yıllık izinler dikkate alınır.  

g) Nöbet tutan her meslek grubu için sahifeleri numaralı ve tasdikli bir nöbet defteri 

tutulur. Nöbetçiler bu deftere nöbetlerinde geçen önemli olayları saat belirleyerek ve bir sonraki 

nöbetçiye devredilen tıbbi, idari ve teknik iĢlerle ilgili önerilerini kaydeder. Nöbet defterleri her 

gün hastane müdürü tarafından tetkik edilerek gerekleri yapılır. Önemli hususlarda baĢtabibe 

iletilir.  

 

17.2.2 Ġzinler 

Doğumda Annenin Ölmesi Halinde Babaya Ġzin 

Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine 

memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir. 

Babalık Ġzni 

Memura, eĢinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni verilir. 

Ölüm Ġzni 

Kendisinin veya eĢinin ana, baba ve kardeĢinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin 

verilir. 

Evlilik Ġzni 

Kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde yedi gün izin verilir. 

Süt Ġzni 

Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden 

itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir.  

Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun 

tercihine bırakılır. 

Hastalık Ġzni  

Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, 

verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya 

kadar, diğer hastalık hâllerinde ise on iki aya kadar izin verilir. 

3 Ay Ücretli Refakat Ġzni  

Anne, baba, eĢ ve çocukları ile kardeĢlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun 

süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi 

Ģartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir 

katına uzatılır. 
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Refakatten Dolayı Aylıksız Ġzin 

Hasta olan memura Ġznin bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi Ģartıyla, 

istekleri üzerine on sekiz aya kadar aylıksız izin verilebilir. 

Doğum Yapan Kadın Memura 24 Ay, Aylıksız Ġzin 

Doğum tarihinden itibaren; istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir. 

Doğumdan Dolayı Babaya, 24 Ay, Aylıksız Ġzin 

EĢi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmi dört aya kadar 

aylıksız izin verilir. 

Evlat Edinme Ġzni 

Çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleĢtiği tarihten veya veraset dairelerinin izin verme 

tarihinden itibaren, istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilebilir.  

5 Yıl Hizmeti Olan Memura Aylıksız Ġzin 

Memura,  beĢ hizmet yılını tamamlamıĢ olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla 

iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. 

Ayrıntılı bilgi için 13.04.2016 tarih ve 29683 Resmi Gazete sayılı Kamu Personeli Genel 

Tebliği‟ne bakabilirsiniz. 

 

17.2.3 Kadro Terfi ĠĢlemleri: 

Terfi zamanı gelen memurun terfisi 

personel Ģefliği tarafından hazırlanır. ÇalıĢana 

tebliğ edilir. ĠĢlem yapılmak üzere ilgili birim olan 

mutemetliğe ve Genel Sekreterliğe iletilir.  

17.2.4 Disiplin ve Ceza ĠĢlemleri: 

 VatandaĢ ve çalıĢan Ģikâyetlerinde izlenilen 

disiplin ve ceza iĢlemlerinin uygulanması   

 SoruĢturma açılması 

 SoruĢturmacı tayini 

 SoruĢturma onayı 

 SoruĢturmanın yapılması 

 SoruĢturma raporu 

 Sanığın savunmasının alınması 

 Disiplin Cezası vermeye yetkili merciler 

 Kararların ilgiye tebliği ve uygulama ve itiraz gibi iĢlemler sırasıyla uygulanır. 
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17.3  BĠLGĠ ĠġLEM EĞĠTĠMĠ 

17.3.1 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. 

17.3.2 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. 

 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 
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17.3.3 Tahlil ve Tetkik Ġstemleri 

Laboratuar tahlil ve tetkiklerinin sisteme girilmesi 

17.3.4  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 

17.3.5 Bilgi Güvenliği  

 Hastanede yeni baĢlayan personeller için talep gelmesi durumunda bilgisayarda Windows 

oturumu açabilmeleri için kiĢisel kullanıcılar (isim. Soy isim) oluĢturulmaktadır ve 

kiĢilerin meslek gruplarına göre internete çıkıĢ yetkileri düzenlenmektedir. 

 Aynı düzenleme kapsamında kullanıcılar için yeni Ģifreleme politikası oluĢturulmuĢtur. 

(Büyük Harf, Küçük Harf, Rakamlar ve Özel karakterlerden oluĢan en az 6 karakterli 

Ģifre) 

 

17.3.6  Bilgi Güvenliği SözleĢmesi 

  
a) Hastanemiz bilgisayarlarında HBYS (probel) kullanabilmek için, bilgi iĢlem biriminden 

adınıza aldığınız kullanıcı adını ve Ģifreyi kullanmak zorundasınız.  

b) ġifrelerinizi kimseyle paylaĢmamalısınız. Kullanıcı adınızla yapılan her türlü iĢlemden siz 

sorumlusunuz.  

c) ġifre belirlerken çok basit Ģifreler kullanmayınız. ġifreniz içerisinde rakam, sayı ve özel 

karakter kullanmaya dikkat ediniz.  

d) Hasta ile ilgili ne tür bilgi olursa olsun, dıĢarıya çıkarmak üçüncü kiĢilere vermek kesinlikle 

yasaktır.  

e) Bütün kullanıcılar kendi bilgisayar sisteminin güvenliğinden sorumludur. Bu bilgisayarlardan 

kaynaklanabilecek, kuruma veya kiĢiye yönelik saldırılardan kullanıcının sorumlu olduğunu 

unutmayınız.  

f) Kurumun bilgisayarlarını kullanarak taciz veya yasadıĢı olaylara karıĢılmamalıdır.  

g) Ağ güvenliğini (yetkili olmadığı halde sunuculara eriĢmek istemesi) veya ağ trafiğini 

bozacak ve tehtid edecek (packet sniffing, proxy tünel programları, packet spoofing, denial of 

service vb.) eylemlerde bulunmak kesinlikle yasaktır.  

h) Kurum bilgileri kurum dıĢından üçüncü kiĢilere iletilmemelidir.  

i) Kullanıcıların kiĢisel bilgisayarlarını, Bilgi ĠĢlem Biriminin onayı alınmaksızın hastanemizde 

kullanmaları yasaktır.  

j) Cihaz, yazılım ve veri izinsiz olarak kurum dıĢına çıkarılmamalıdır.  

k) Kurumun kullanmakta olduğu yazılımlar hariç kaynağı belirsiz olan programları (Dergi 

CD‟leri veya internetten indirilen programlar vs.) kurmak ve kullanmak yasaktır.  
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l) Yetkisi olmayan personelin, kurumdaki gizli ve hassas bilgileri görmesi yasaktır.  

m) Bilgi ĠĢlem birimi tarafından atanan yetkili kiĢiler kullanıcıya haber vermeksizin yerinde 

veya uzaktan, çalıĢanın bilgisayarına eriĢip güvenlik, bakım ve onarım iĢlemleri yapabilir. Bu 

durumda uzaktan bakım ve destek hizmeti veren yetkili personel kiĢisel bilgisayardaki kiĢisel 

veya kurumsal bilgileri görüntüleyemez, kopyalayamaz ve değiĢtiremez.  

n) Bilgisayarlarda oyun ve eğlence amaçlı programlar çalıĢtırılmamalı/ kopyalanmamalıdır.  

o) Birimlerde sorumlu Bilgi ĠĢlem personeli ve ilgili teknik personel bilgisi dıĢında bilgisayarlar 

üzerindeki ağ ayarlarları, kullanıcı tanımları, kaynak profilleri vs. üzerinde mevcut yapılmıĢ 

ayarlar hiçbir surette değiĢtirilmemelidir.  

p) Bilgisayarlara herhangi bir Ģekilde lisanssız program yüklenmemelidir.  

q) Bilgisayar üzerinde bir problem oluĢtuğunda, yetkisiz kiĢiler tarafından müdahale 

edilmemeli, ivedilikle Bilgi ĠĢlem Birimine haber verilmelidir.  

17.4 ENFEKSĠYON KONTROL EĞĠTĠMĠ 

17.4.1 Enfeksiyon Kontrol Komitesi 

Yataklı tedavi kurumlarında, Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği kapsamında belirtilen 

faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu komitedir. 

17.4.2 Hastane Enfeksiyonları Tanımı: 

Hastaların; 

 Hastaneye baĢvurduktan 48-72 saat sonra 

 Taburcu olduktan ilk 10 gün  

 Bazı operasyonlardan sonra ilk 30 gün içinde (apendektomi vb.) 

 Bazı operasyonlardan sonra ilk 90 gün içinde (diz, kalça protez op. vb.) 

 Annede enfeksiyon yok, 48-72 saat sonra doğan bebek enfekte ise hastane enfeksiyonu 

kabul edilir. 

17.4.3 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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17.4.4 Hastane Enfeksiyonlarının BulaĢma Yolu: 

Enfeksiyöz etkenin kaynaktan duyarlı konağa geçiĢ yoludur. 

 Temas  (Direkt veya indirekt) 

 Hava yolu 

 Damlacık  

 Vetktör aracılığı ile geçiĢ olmaktadır. 

 

17.4.5 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 
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• Hijyenik alıĢkanlıklar 

El hijyenin etkin yapılmaması olarak sıralanmaktadır. 

 

17.4.6 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 

 

17.4.7 El Hijyeni 

El temizliği bireysel hijyenin ilk adımıdır.  

Su - sabunla ve alkol bazlı el antiseptiği ile yapılabilir. Eldiven kullanımı el hijyeni yerine 

geçmez. 

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. 
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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. 

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.  
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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 

▪ 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 

▪ Hastaya temastan önce ve sonra 

▪ Pansuman değiĢimlerinden önce ve sonra 

▪ Hastada kontamine vücut bölgesinden temiz bölgeye 

geçerken 

▪ Ġmmün yetersizliği olan hastaya temastan önce ve 
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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 tekniğinde dikkat edilmesi gereken noktalar: 

▪ 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. 

▪ Kâğıt havlu ile eller kurulanır. 

▪ Ellerin kurulandığı kâğıt havlu ile musluk kapatılır. 

 

▪ Alkol bazlı el antiseptiği ile yapılan el hijyeni uygulamasında, iĢleme solüsyon kuruyana dek 

devam edilir. 

▪ Eller kurumadan ateĢe yaklaĢılmamalı, yanıcı olduğu unutulmamalıdır. 
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Hijyenik El Yıkama Tekniği 

 
 

 

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. 
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4.Hijyenik El Ovma (Alkol bazlı el antiseptikleri ile): Alkol ancak temiz Ģartlarda etkili 

olduğundan görünür kir varsa eller önce su ve sabunla yıkanarak el hijyeni sağlanır. 

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

edecek (hijyenik el yıkama tekniği ile) Ģekilde eller kuruyana dek iyice ovuĢturulur. 

 
 

 

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 ortadan kaldırmaz, bu nedenle eldiven kullanımı el 

yıkama yerine kullanılmamalıdır. 

 Eldiven giymeden önce ve eldiveni çıkardıktan sonra mutlaka el hijyeni sağlanmalıdır. 

 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.Üst üste eldiven giyip üsteki 

eldiven çıkartılarak altaki eldivenle  iĢleme devam edilmemelidir. 

 Eldiven üzerine alkol bazlı el dezenfektanı uygulanmaz. 

17.4.8 Hastanede Üretilen Atıklar 

Hastanelerde atıklar dörde ayrılır; 

17.4.8.1 Tıbbi Atık: 

1- Enfeksiyon yapıcı atık: Enfeksiyon yapıcı etkenleri taĢıdığı bilinen veya taĢıması muhtemel; 

baĢta kan ve kan ürünleri olmak üzere her türlü vücut sıvısı, insan dokuları, organları, anatomik 

parçaları, otopsi materyali, plasenta, fetus ve diğer patolojik materyali, bu tür materyal ile 

bulaĢmıĢ eldiven, örtü, çarĢaf, bandaj, flaster, tamponlar, eküvyon ve benzeri atıkları, karantina 

altındaki hastaların vücut çıkartılarını, bakteri ve virüs tutucu hava filtrelerini, enfeksiyon yapıcı 

ajanların laboratuvar kültürlerini ve kültür stoklarını, enfekte hayvanlara ve çıkartılarına temas 

etmiĢ her türlü malzemeyi, veterinerlik hizmetlerinden kaynaklanan atıklardır. Örneğin; Foley 
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sondalar, idrar torbası ve bağlantıları, mikrobiyolojik kontamine araç ve gereçler, kullanılmıĢ 

eldiven ve maskeler, insan patolojik atıkları, kullanılmıĢ pansuman malzemeleri, kan ve kan 

ürünleri, serum setleri, laboratuvar atıkları, nazogastrik sondalar, gaita ve balgam kapları, tek 

kullanımlık tıbbi malzemeler, trakeostomi kanülü gibi.) 

 

2-Patolojik Atık: Cerrahi giriĢim, otopsi veya anatomi çalıĢması sonucu ortaya çıkan dokuları, 

organları, vücut parçalarını, insan fetusunu ve hayvan cesetlerinini içeren atıklardır. Patolojik 

atıklar yakma yöntemiyle bertaraf edilir. Ancak herhangi bir kimyasalla muamele görmemiĢ kan 

torbaları ve kan yedekleri dâhil vücut parçaları ve organları sterilizasyon tesisinde iĢlenebilir. 

Yalnızca kol, bacak, fetus gibi tanınabilir nitelikte olan ve enfeksiyon riski taĢımayan patolojik 

atıklara defin iĢlemi uygulanabilir. Defnedilmesi talep edilen patolojik atıklar sağlık kuruluĢu 

tarafından düzenlenecek belge ile talep eden hasta ya da hasta yakınına teslim edilir. Defin 

iĢleminin uygulanmasında 19/1/2010 tarihli ve 27467 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanan 

Mezarlık Yerlerinin ĠnĢaası ile Cenaze Nakil ve Defin ĠĢlemleri Hakkında Yönetmelik hükümleri 

uygulanır. 

 

       3-Kesici-Delici Atık: Batma ve sıyrık gibi yaralanmalara neden olabilecek atıklardır. Örneğin; 

enjektör iğneleri, kırık ampuller, traĢ bıçakları, bistüri uçları, lam ve lameller, lansetler, 

branüller, süturlar, IV kateter gibi kesici delici özellikteki atıklar,  ortopedi cerrahisinde 

kullanılan vida ve benzeri atıklar, ameliyathanede oluĢan; ligaĢürler, kapatıcı kesici lineer stapler 
(CIA), otomatik klips atıcılar, tek kullanımlık laporoskopik aletler, ve ucu kesici delici olan 

diğer tüm aletler).. 

 

17.4.8.2 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. 

5-Diğer Tehlikeli Atıklar: Atık Yönetimi Yönetmeliğinde tanımlanan atıklardır. 

Sitotoksik atıklar (anestezik ve antineoplastik ilaç ve bulaĢı olan atıklar), alkol, ksilen, formol, 

parafin, opa (ortofitaldehit), parasetik asit, biyolojik boya atıkları, floresanlar, toner, kartuj, pil 

atıkları, bitmiĢ aküler, atık bitkisel yağlar, elektronik atıklar, farmasötik atıklar 
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Hastanemizde kullanılan Tehlikeli atıklar listesi ve  maruz kalma durumunda 

yapılacaklara TEHLİKELİ MADDE ENVANTER ÇALIŞMASI’ dokümanından 

ulaĢılabilir.. 

 

17.4.8.3 Radyoaktif Atık: 

Radyoaktif madde içeren atıklardır. 

 

17.4.8.4 Evsel Atık: 

1-Genel atıklar: Ünitelerden kaynaklanan, baĢta mutfak, bahçe ve idari birimlerden 

kaynaklanan atıklar olmak üzere kontamine olmamıĢ atıklardır. Örneğin; organik yiyecek içecek 

atıkları, peçete ve kağıt havlular, market poĢetleri, kan bulaĢmamıĢ alçılar, biyolojik risk 

taĢımayan hasta bezleri gibi 

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

tekrar kullanılabilir atıklardır. 

 

17.4.9 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,  üzerinde biyotehlike amblemi olan özel nitelikli torbada 

toplanır. 

e- Kesici-delici atıklar kırmızı/sarı renkli üzerinde biyotehlike amblemi olan özel nitelikli 

kesici-delici alet kutusu ya da özel üretilmiĢ karton kutularda toplanır. 

f- Tehlikeli atıklar diğer atıklardan ayrı, mavi renkli üzerinde atığın içeriği ve oluĢtuğu 

tarih, yer gibi bilgilerin yazıldığı etiket olan varillerde toplanır.  

g- Patolojik tıbbi atıklar; kırmızı renkli, üzerinde Dikkat! Patolojik Tıbbi Atık yazan ve 

biyotehlike amblemi olan etiketi bulunan sızdırmaz kapaklı bidonlarda toplanır. 

 

17.4.10 Kesici Delici Alet Yaralanmaları ve Önlenmesi 

Sağlık çalıĢanları bu tür yaralanmalar sonucunda; 

 Hepatit C (HCV), 

 Hepatit B (HBV), 

 AIDS (HIV) virüsüne maruz kalabilirler. 
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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! 

 Standart önlemlere her hastada uyulmalı ve 

- 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). 

 

17.4.11Standart 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  
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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.  

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 multi doz ilaç kullanılmamalıdır. Tek kullanımlıklar tercih edilmelidir.  
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Diğer Standart önlemler  

 Doğrudan ağızdan ağza resüsitasyon yaptırılmamalıdır.  

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

temizlenmesi 

 

 

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.  

 Ġzolasyon odasının giriĢ kapısında MAVĠ ÇĠÇEK tanımlayıcıları kullanılmalı  
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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,  

 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.  
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 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 

 

 

17.4.12 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 
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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. 

 

Mop Kullanımı 

RENK-TÜR  KULLANIM ALANI 

MAVI MOP  KURU SÜPÜRME 

BEYAZ MOP   NEMLĠ SĠLME VE BAKIM 

SAÇAKLI MOP  ISLAK SĠLME  
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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, 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) 

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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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 her 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 10.000 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, 10.000 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.  

12- Hasta nakil, EX veya taburcu olduğunda tüm temizlik iĢlemleri uygulanır. Odaya/yatağa 

yeni hasta alımı öyle yapılır. 
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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  

13. Hasta nakil, EX veya taburcu olduğunda tüm temizlik iĢlemleri uygulanır. Odaya/yatağa 

yeni hasta alımı öyle yapılır. 
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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.  

 

17.5  HASTA HAKLARI EĞĠTĠMĠ 

17.5.1 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.  

 

17.5.2 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.  
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 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. 

 

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. 

17.5.3 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 

11-  
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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. 

17.5.4 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. 
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17.5.5 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.        

 

 

17.6  HASTA GÜVENLĠĞĠ 

17.6.1 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. 

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. 
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17.6.1.1 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 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 



 

86 

 

 

TÜRKĠYE 

KAMU HASTANELERĠ KURUMU 

Ġzmir Güney Bölgesi  Kamu  Hastaneleri  Birliği Genel Sekreterliği 

Bozyaka Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi 

 

SAĞLIK BAKIM HĠZMETLERĠ ORYANTASYON REHBERĠ 

EY.RH.02 Yay. Trh:01.01.16 Rev. Trh:09.11.16 Rev.No: 02 Sayfa 1 / 168 

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. 

17.6.1.2 Ġlaç Güvenliği Uygulamaları 

 HemĢire, hekim isteminde yazılan, hastanın 

kullanacağı ilaçların otomasyon sistemi üzerinden 

eczaneden onamını yapar. Eczanede hazırlanan ilaçlar, taĢıma personeli tarafından ilgili 

kliniğe getirilerek hemĢireye imza karĢılığı teslim edilir. Hastaya gerekli olan ilaçlar 

hastane eczanesinde yok ise “hekim tarafından reçete edilen ilaçlar eczaneden yoktur” 

kaĢesi ve idari onayları yapılarak  hasta yakını veya hasta tarafından dıĢarıdan alınarak 

hemĢiresine teslim edilir. 

Hastaların Tedavi Sürecinde Kullanılacak Ġlaçların Kontrolü 

 Hekim tarafından otomasyon üzerinden hasta adına, ilacın adı, uygulama zamanı, dozu, 

uygulama Ģekli ve veriliĢ süresini içerecek Ģekilde istemi yapılan ilaçlar, öncelikle 

hemĢire tarafından onaylanır. Eczane otomasyon ekranına düĢen ilaç istemlerine göre 

eczane tarafından hasta bazında hazırlanan ilaçlar kurye sistemi ile üniteye getirilir. 

 Kırmızı ve yeĢil reçeteye giren ilaçların tesliminde kurye sistemi kullanılmaz,  bu ilaçlar 

Eczane‟den bizzat hemĢire tarafından imza karĢılığında teslim alınır.  

 Ġlaçlar hastaya özel kapalı poĢetler içinde eczane tarafından hazırlanır.     

 Ġlaçlar ünitede hemĢire tarafından teslim alınır. Ġlaçların teslimi için sorumlu hemĢire 

tarafından günlük olarak ilaç teslimi için bir hemĢire görevlendirilir. Ġlaçların kuryeden 

tam ve doğru olarak teslim alınması, tedavi dolabı ve hastalara ayrılmıĢ ilaç gözlerine 

yerleĢtirilmesinden gün içinde o hemĢire sorumludur. 

 Uygulanacak oral ilaçlar hastaya özel kapalı ilaç kutusu içinde tedavi zamanında gerekli 

kontroller yapılarak,  hemĢiresi tarafından verilir. 

 Hastaya uygulanacak parenteral ilaçlar tedavi saatine uygun Ģekilde hastaya ayrılmıĢ ilaç 

gözünden alınır ve gerekli kontroller yapılarak hazırlanır. 

 Tedavi planına göre hazırlanan ilaçlar, hemĢirelik bakım standardına uygun olarak 

uygulanır ve gerekli izlemler yapılır. 

 Uygulama yapıldıktan sonra uygulamayı yapan hemĢire tarafından otomasyon üzerinden 

tedavi uygulama onayı yapılır. 

Hasta baĢında asla ilaç bırakılmaz. 

 Ġlaç uygulamaları esnasında stajyerler hemĢire gözetiminde uygulama yaparlar. 

Kullanılmayan Ġlaçların Kontrolü 

 Eczaneden ilaçlar günlük olarak gelir ve gün içinde kullanılır. Herhangi bir nedenle 
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(hasta reddi, hekim istemi, hasta vital bulgularındaki değiĢim vs.) kullanılmayan ilaçlar o 

gün ilacın özelliğine göre (oda sıcaklığı, 2-8˚C vs.) uygun Ģekilde saklanır. 

 Ġlacın adı, adedi, iade nedeni ve tarihinin de belirtildiği Ġlaç Ġade Formu ile Eczaneye 

iadesi yapılır.   

 Form iki nüsha haline getirilir. Ġlaç Ġade Formu‟nun bir nüshası Eczane‟de saklanır, diğer 

nüsha ünitede/hasta dosyasında dosyalanır. 

YeĢil ve Kırmızı Reçete Ġlaçları 

 YeĢil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlar hastaya uygulanacaksa hekim tarafından otomasyon 

üzerinden order edilir. HemĢire tarafından eczaneden alınır ve uygulanır. Narkotik Ġlaç 

Devir Teslim Formu‟nda ilgili bölüme hasta adı, protokol no‟su, ilacın adı, ilacın dozu, 

yapılıĢ saati, yapılıĢ yolu, uygulayan kiĢi ve istemi yapan hekim olarak kaydedilir.  

 Yapılan ilaçtan kalan miktar ya da taĢıma ve muhafaza sırasında zarar gören ilaçlar varsa 

“Klinikler Ġçin Narkotik Ġlaç Ġmha Tutanağı Formu‟ iki nüsha olarak düzenlenerek imha 

edilir. Formun bir nüshası klinikte bir nüshası eczanede muhafaza edilir.  

 YeĢil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlar kilit altında tutulur ve her vardiya değiĢiminde teslim 

alan ve teslim eden isimleri de belirtilerek imza karĢılığı devir teslimleri yapılır. 

Acil Arabası Ġlaç ve Malzeme Kontrolü 

 Acil ilaç arabalarında Mavi Kod Uygulama Talimatı‟na göre bulunması gereken ilaçlar, 

malzemeler ve cihazlar her vardiyada görevli hemĢire tarafından kontrolleri yapılarak, „Acil 

Arabası Ġlaç ve Malzeme Kontrol Formu‟ na kayıt edilir.  

 Acil arabalarındaki ilaç ve malzemelerin minimum-maksimum stok seviyeleri ile miat 

takipleri (yedek larengoskop pillerinin miatları dahil) her vardiyada sorumlu hemĢirenin gün 

baĢında belirlemiĢ olduğu hemĢire tarafından yapılır, takiplerin yapıldığı sorumlu hemĢire 

tarafından kontrol edilir.  

 Acil arabasının kullanıldığı durumlarda, hastaya müdahale sonrasında vakit geçirmeden, 

kullanılan malzemelerin istemleri hastanın primer hemĢiresi tarafından, kullanılan ilaçların 

istemleri de hekimi tarafından HBYS üzerinden yapılır.  

 Eczane ve tıbbi ayniyattan gelen malzemeler yerlerine konarak acil arabası eksiklikleri 

tamamlanır. 

Hastanın Yanında Getirdiği Ġlaçların Kontrolü 

 Hastanın yanında getirdiği ilaçlar öncelikle hasta yakınına teslim edilerek eve gönderilir, 

teslim Alınmaz. 

 Hastanın evine gönderilemeyen ya da hastane eczanesinde bulunmayan ilaçlar hasta 

yanından alınarak Ġlaç Teslim Formu ile kayıt altına alınarak tedavi dolabında muhafaza 

edilir ve doktoruna bildirilir. Hastanın yanında ilaç kesinlikle bırakılmaz. 

 Hastanın yanında getirdiği ve eve gönderilmeyecek olan süspansiyon, damla, pomat ve 

günlük dozda bölünemeyen ilaçlar Ġlaç Teslim Formu ile kayıt altına alınarak tedavi 

dolabında hasta adına muhafaza edilmek üzere teslim alınır ve doktoruna bildirilir. 

Pediatrik Dozda Kullanılacak Ġlaçların Kontrolü 

 Pediatrik dozdaki ilaçların listeleri ünite tedavi bölümlerinde bulunmaktadır. 

 Ayrıca kullanılabilecek pediatrik ilaçların kilograma göre doz listesi de ünite tedavi 

bölümlerinde bulunmaktadır. 

 Pediatrik ilaçlar için ilaç dolaplarında yerleĢimleri diğer ilaçlardan ayrı olacak Ģekilde 

düzenlenmiĢtir. 
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Ġlaç ve Kitlerin Muhafaza Edildiği Buzdolaplarının Takibi 

 Buzdolabının içinde bulunan ilaç ve kitlere göre günde 2 kez (her vardiyada) buzdolabı 

sıcaklık takibi yapılır ve Buzdolabı Isı Takip formuna kaydedilir. 

 Sıcaklık takiplerinde saptanan herhangi bir uygunsuzlukta öncelikle buzdolabı içinde 

bulunan ilaç ve kitler geçici olarak sıcaklık yönünden uygun baĢka bir buzdolabına 

transfer edilir. 

 Buzdolabı sıcaklığındaki uygunsuzluk arıza talep Ģeklinde ilgili yerlere bildirilir ve 

arızanın giderilmesi sağlanır. 

 Arıza giderilip buzdolabı ısısı, istenen düzeye ulaĢtığında ilaç ve kitler buzdolabına tekrar 

geri alınır. 

 

Advers Etki Bildirimi 

 Ciddi ve beklenmeyen advers etki gözlendiğinde ilacın uygulaması sonlandırılır. 

 Hastanın damar yolu açık tutularak hekime haber verilir. 

 Hastaya hekim istemi dahilinde müdahalesi yapılır. 

 Durum hastanın hekimi tarafından farmakovijilans sorumlusuna bildirilir. (Hastanemiz 

Farmakovijilans irtibat noktası sorumlusu Farmakoloji BaĢ. Eczacı Müyesser 

Keskiner‟dir. Advers Etki Bildirim Formunun doldurulmasıyla ilgili kendisinden yardım 

alabilirsiniz. Dâhili 2551‟dir.) 

 

Ġlaç Güvenliğinde Dikkat Edilecek Hususlar: 

 Benzer isimli, yüksek riskli, ilaç-ilaç, ilaç-besin etkileĢim listeleri kullanım alanlarında 

bulundurulur. (Bu listelere HBYS sistemi üzerinden Kalite Yönetim Birimi Doküman 

Oku bölümünden ulaĢabilirsiniz.)  

 Ambalajı ve isim benzerliği olan ilaçlar yan yana olmamak koĢuluyla ayrı bölümlerde 

bulundurulmalıdır. 

 Ġlaç isimleri kısaltılarak yazılmamalıdır. Kullanılmaması gereken kısaltmalar listesi 

kullanım alanlarında bulunmalıdır. 

Hastanın Taburcu Olduktan Sonraki Süreçte Kullanacağı Ġlaçların 

Yönetimi 

 Hastanın taburcu olması durumunda kullanması gereken ilaçları hekimi tarafından 

reçete edilir. Hastadan alınan ilaçlar da hastaya iade edilir. Kullanmaya devam etmesi gereken 

ve kullanmayacağı ilaçlar hekimi ve/veya hemĢiresi tarafından anlatılır kayıt altına alınır. 

Tedavisi hakkında hastaya veya yakınlarına bilgi verilir. Taburcu eğitimleri tamamlanarak 

birime ait taburcu eğitim formları hastaya imza karĢılığında verilir. Verilen eğitim taburcu 

eğitim formuyla kayıt altına alınır. 

 

 

17.6.1.3 Kan Transfüzyonu   

 Tedavi sırasında kan ve kan ürünleri transfüzyonu yapılacaksa, istemi hekim tarafından 

yapılmalı ve istem formunda; hastanın adı ve soyadı, protokol numarası, tedavi gördüğü 

bölüm, tanısı, kan grubu, transfüzyon endikasyonu, hastaya daha önce transfüzyon 

yapılıp yapılmadığı, hasta kadın ise daha önce doğum yapıp yapmadığı, kan ve / veya kan 



 

89 

 

 

TÜRKĠYE 

KAMU HASTANELERĠ KURUMU 

Ġzmir Güney Bölgesi  Kamu  Hastaneleri  Birliği Genel Sekreterliği 

Bozyaka Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi 

 

SAĞLIK BAKIM HĠZMETLERĠ ORYANTASYON REHBERĠ 

EY.RH.02 Yay. Trh:01.01.16 Rev. Trh:09.11.16 Rev.No: 02 Sayfa 1 / 168 

ürününün türü ve miktarı, planlanan veriliĢ süresi ve istemi yapan hekimin kaĢe ve imzası 

olmalıdır. 

 Hastaya kan ve kan ürünleri kullanımı hakkında bilgilendirme hekim tarafından yapılır. 

Gerekli onam belgeleri doldurularak hastanın imzası alınır. 

 HemĢiresi tarafından Cross-Match kanı alınıp, paraf atılarak numune kan personel ile kan 

merkezine gönderilir.  

 Kan veya kan ürünü hazır olduğunda kan merkezi istemde bulunan bölüme bilgi verir, 

personel, hasta yönlendirme veya taĢıma elemanı gönderilerek kan ürünü aldırılır.  

 Kan torbası üzerinde hasta bilgileri, kan grubu bilgileri ile hasta bilgileri karĢılaĢtırılarak 

kontrolü yapılır. Standart transfüzyon kontrolleri yapılmadan ve onam alınmadan hastaya 

verilmez.  

 Transfüzyon öncesi, çapraz karĢılaĢtırma test sonucu ile hasta bilgileri 2 sağlık çalıĢanı 

tarafından  ( hasta kimliği, kan ve/veya kan ürünü türü ve miktarı ürünün planlanan 

veriliĢ süresi ) doğrulanır.-Hasta baĢı cross-match kontrolü yapılır. 

 Tarnsfüzyonun baĢlangıcında ve 15. dakikada vital bulgular alınarak kayıt edilir. 

Transfüzyon boyunca her 30 dakikada bir hastanın vital bulguları izlenir. Kan 

transfüzyonu izlem formuna kayıt edilir. 

 Kan transfüzyonu esnasında reaksiyon geliĢmiĢse transfüzyon hemen durdurulur. Hekime 

haber verilir. Transfüzyon takip ve geri bildirim formu 2 nüsha halinde doldurulur. Bir 

nüshası hasta dosyasına konulup, diğer nüsha kan torbası, kan torbası içinde kalan ve 

hastadan alınan kan örneğiyle birlikte kan merkezine gönderilir. 

 

17.6.1.4 Güvenli Cerrahi Uygulamalarının Sağlanması 

 

 
YanlıĢ Taraf Cerrahisinin Önlenmesi ve Güvenli Cerrahi Uygulamaları 

YanlıĢ Taraf Cerrahisinin Önlenmesi ve Güvenli Cerrahi Uygulamaları 

 Hastaya ameliyat öncesi servis hemĢiresi tarafından kimlik doğrulama iĢlemi yapılarak Pre-

op Hasta Hazırlama Talimatı uyarınca gerekli hazırlıklar ve son kontroller yapılır.  

 Ġlgili tabip tarafından hastanın da katılımıyla taraf iĢaretleme süreci gerçekleĢtirilir. 



 

90 

 

 

TÜRKĠYE 

KAMU HASTANELERĠ KURUMU 

Ġzmir Güney Bölgesi  Kamu  Hastaneleri  Birliği Genel Sekreterliği 

Bozyaka Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi 

 

SAĞLIK BAKIM HĠZMETLERĠ ORYANTASYON REHBERĠ 

EY.RH.02 Yay. Trh:01.01.16 Rev. Trh:09.11.16 Rev.No: 02 Sayfa 1 / 168 

 Taraf iĢaretlemesi için cerrahi taraf iĢaretleme kalemi kullanılır. 

 YapıĢkan taraf iĢaretleyicileri kullanılmaz. 

 ĠĢaret ameliyat bölgesine veya yakınına belirgin ve silik olmayacak Ģekilde konulur. Diğer 

bakım süreçleri için gerekmedikçe ameliyat edilmeyecek bölgeler iĢaretlenmez. 

 Taraf iĢaretleme mutlaka hastanın uyanık ve bilinçli olduğu zaman diliminde yapılır.  

 Çoklu yatay yapılar (el ve ayak parmakları ve lezyonlar) veya çoklu düzeylerde (lomber ve 

torakal ve servikal omurlar) en uygun ve en yakın bölge iĢaretlenir. 

 Göz tarafı iĢaretlemesi için kaĢın üzeri kullanılır. 

 Kateter ve enstrümanların takılmasında, cerrahi prosedürün tasarlandığı açık yara ve 

lezyonlarda, acil müdahalelerde, iĢaretleme yapılmayabilir. 

 Hazırlıkları tamamlanan hasta görevli personelle sedyeye alındığında kimlik bilekliği 

değiĢtirilerek yenisi takılır. Dosyasıyla beraber görevli hemĢire ve personel refakatında 

ameliyathaneye gönderilir. 

 Hasta ameliyathaneye kabul edilirken, ameliyathane hemĢiresi ve anestezi teknisyeni 

tarafından kimlik doğrulama iĢlemi yapılarak beraberce teslim alınır.Hastanın 

Ameliyathaneye alınması ve ameliyat sırasında da Ameliyathane ÇalıĢma Kuralları ilgili 

talimatlar ve Cerrahi Güvenlik Doğrulama Formunda yer alan kontroller yapılır. 

 

Hastaların Bilgilendirilmesi ve Onamının Alınması 

Hastanemizde yatan hastalarımıza uygulanacak giriĢimsel ve tedavi amaçlı iĢlemler 

öncesi uygulanacak iĢleme yönelik tedavi ve bakım hizmetleri, olası riskler hakkında 

bilgilendirme yapılmakta özel aydınlatılmıĢ onam formları ile hasta ve/veya yakınlarının onayı 

alınarak hastaya müdahale edilmektedir. 

17.6.1.5 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 
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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. 

 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. 
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17.6.1.6 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. 

 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. 

 

17.6.1.7 Radyasyon Güvenliği 

Görüntüleme biriminin radyasyon yayan bütün cihaz 

odalarında koruyucu ekipmanlar  (gonat, troid, eldiven ve 

kurĢun önlükler) bulunmaktadır. 

 

 

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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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. 

17.6.1.8 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. 

17.7 ACĠL DURUM VE AFET YÖNETĠMĠ EĞĠTĠMĠ 

17.7.1 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; 
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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-Detektörler: Hastanemizde duman detektörleri bulunmaktadır. Bu detektörler 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.  

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. 
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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. 

17.7.2 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. 

17.7.3 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 

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. 
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 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. 

*Elektrikli malzemelerin zeminden 

yüksekte olmasını sağlayın. 

*Mevcutsa kum torbalarını 

*Ġdareyi bilgilendirin. 

*Su ve elektrik teknisyenlerine 

haber verin. 

*Bulunduğu bölgeye ait acil 

çıkıĢtan çıkarak, acil durum 

toplanma alanına gidin. 
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kullanın. 

*Belediye, itfaiye, ilkyardım ve acil 

tıbbi yardım ekiplerine haber verin. 

Gerekiyorsa polisi arayın. 

*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 

*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 



 

98 

 

 

TÜRKĠYE 

KAMU HASTANELERĠ KURUMU 

Ġzmir Güney Bölgesi  Kamu  Hastaneleri  Birliği Genel Sekreterliği 

Bozyaka Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi 

 

SAĞLIK BAKIM HĠZMETLERĠ ORYANTASYON REHBERĠ 

EY.RH.02 Yay. Trh:01.01.16 Rev. Trh:09.11.16 Rev.No: 02 Sayfa 1 / 168 

toplanma alanına gidin.  

*KiĢi ya da kiĢilere yaklaĢtırmayın. 

Müdahale etmeyin. Emniyetli bir 

alana geçin. 

toplanma alanına gidin.  

*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. 

 

17.8 ĠLETĠġĠM VE ĠLETĠġĠM BECERĠLERĠ 

ĠletiĢim 

17.8.1 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. 
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ĠletiĢimin Öğeleri 

 Mesaj 

 Kaynak 

 Kanal 

 Alıcı 

 Geri bildirim 

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 
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• 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. 

 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 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Duygu
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17.8.2 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 

 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 

 

17.8.3 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. 
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 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. 

 

17.8.4 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 
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 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 

 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 
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 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, 

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  
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 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 

 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 
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 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. 

 

17.8.5 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. 

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.  

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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• 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 

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. 
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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 

 

17.8.6 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. 
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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. 

 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 
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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  

• 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. 

 

17.9 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. 
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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. 

 

17.9.1 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.  
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17.9.2 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.  

 

17.9.3 Kan Transfüzyonunda Güvenli Uygulamaların Sağlanması 

 Kan takılmadan hemen önce kanın takılacağı hastanın kimlik bilgileri iki sağlık çalıĢanı 

tarafından kontrol edilir. Kimlik doğrulama hasta bilekliği ve kan torbası üzerindeki 

barkotların üzerindeki bilgilerin karĢılaĢtırılması ile yapılır. 

 Kan ürünün türü, miktarı ve planlanan veriliĢ süresi de yine 2 sağlık çalıĢanı tarafından 

doğrulanmalıdır. Hasta baĢı crossu da yapıldıktan sonra hiçbir aĢamada sorun yoksa kan 

takılır. 

17.9.4 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. 

 

Ne Önlem Almalıyız? 

 

 Güvenli aletlerin kullanımı yaygınlaĢtırılmalı, 

 Ġğneler hiçbir zaman yeniden kılıfına geçirilmemeli, ucu bükülmemelidir. 

 Kesici -delici aletler özel kesici-delici alet kutularına atılmalıdır. 
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 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. 

17.9.5 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 

 

17.9.6 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. 
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3. Önlük çıkarılırken 

•Omuz kısımlarından tutulur 

•Kontamine dıĢ yüz içe doğru çevrilir 

•Yuvarlayarak katlanır 

•Çıkarıldığında sadece temiz taraf görünmelidir. 

 
 

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 

 

17.9.7 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 



 

118 

 

 

TÜRKĠYE 

KAMU HASTANELERĠ KURUMU 

Ġzmir Güney Bölgesi  Kamu  Hastaneleri  Birliği Genel Sekreterliği 

Bozyaka Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi 

 

SAĞLIK BAKIM HĠZMETLERĠ ORYANTASYON REHBERĠ 

EY.RH.02 Yay. Trh:01.01.16 Rev. Trh:09.11.16 Rev.No: 02 Sayfa 1 / 168 

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. 

 

 

Yönetmelik kapsamında ilgili personele 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. 

 

17.9.8 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. 

 

  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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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. 

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. 
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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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SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ 

MÜDÜRLÜĞÜ 
 

 

 

 

18 SAĞLIK BAKIM HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI  

18.1 HEMġĠRE GÖREV TANIMI 

 

1. HemĢirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemĢirelik bakımını 

kanıta dayalı olarak planlar, uygular.  

2. Hastanın hemĢirelik süreci kapsamında değerlendirilebilmesi için hastanenin / kurumun 

belirlediği formları ve ölçme değerlendirme ölçütlerini ( DüĢme Riski Skalası, Dekübit Skalası, 

Ağrı Değerlendirme Skalası vb.) kullanır.  

3. Verilen hemĢirelik bakımının kalitesini ve sonuçlarını değerlendirir, hizmet sunumunda bu 

sonuçlardan yararlanarak gerekli iyileĢtirmeleri yapar ve sonuçları ilgili birime iletir.  

4. Tıbbi tanı ve tedavi planının uygulanmasında; hekim tarafından, acil durumlar dıĢında yazılı 

olarak verilen tedavileri uygular, sözel order durumunda ise, sağlıkta kalite standartları 

kapsamında uygun giriĢimleri yapar ve kayıt eder.  

5. Hekim istemine göre ilaç uygulamalarını sekiz doğru ilkesine (doğru ilaç, doğru doz, doğru 

hasta, doğru zaman, doğru yol, doğru ilaç Ģekli, doğru kayıt, doğru yanıt) göre yapar.  

6. Hastaya lüzumu halinde uygulanmak üzere hekim tarafından reçete edilen hekim istemini 

bilimsel esaslara göre belirlenen sağlık bakım, tanı ve tedavi protokolleri doğrultusunda yerine 

getirir.  

7. Tıbbi tanı ve tedavi iĢlemlerinin hizmetten faydalanana zarar vereceğini öngördüğü 

durumlarda, hastanın hekimi ile durumu görüĢür, hekim iĢlemin uygulanmasında ısrar ederse 

durumu kayıt altına alarak hekimin yazılı istemi üzerine söz konusu iĢlemi uygular.  

8. Tıbbi tanı ve tedavi giriĢimlerinin hasta üzerindeki etkilerini izler, istenmeyen durumların 

oluĢması halinde gerekli kayıtları tutarak hekime bildirir ve gerekli önlemleri alır.  
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9. Görevi teslim alacak hemĢire gelmeden ve gerekli bilgiyi hasta baĢında sözlü ve yazılı olarak 

teslim etmeden kurumdan ayrılamaz. Ayrıca doğal afet, toplu kazalar gibi olağanüstü durumlarda 

ise hemĢireye olan ihtiyaç ortadan kalkmadan kurumdan ayrılamaz.  

10. HemĢirelikle ilgili eğitim, danıĢmanlık, araĢtırma faaliyetlerini yürütür. Mesleği ile ilgili 

bilimsel etkinliklere katılır. Toplumun, öğrenci hemĢirelerin, sağlık çalıĢanlarının ve adaylarının 

eğitimine destek verir ve katkıda bulunur.  

11. Sağlık hizmetlerinin verildiği tüm alanlarda etkin bir Ģekilde görev alır, oluĢturulan sağlık 

politikalarının yürütülmesinde, mevzuat çerçevesinde karar mekanizmalarına katılır.  

12. Hizmet sunumunda, hizmetten faydalananların bireysel farklılıklarını kabul ederek; insan 

onurunu, mahremiyetini ve kültürel değerlerini azami ölçüde göz önünde bulundurur.  

13. Tüm uygulamaları, yaptığı uygulamayı takiben kayıt altına alır.  

14. Hastaneye yatıĢ iĢlemleri tamamlanmıĢ hasta ve varsa refakatçisinin servise ve hastaneye 

uyumunu sağlar.  

15. Hasta ve ailesini, hastaneye yatıĢ yapıldığı andan itibaren taburculuğa ve evde bakıma 

hazırlar, gerekli eğitimleri verir.  

16. Hastanın varsa beraberinde getirdiği ilaçlarını gerekli kontrollerini (adı, adeti, son kullanma 

tarihi vb.) yaparak teslim alır, kurumun/hastanenin belirlediği formları kullanarak kayıt eder, 

uygun koĢullarda saklanmasını ve korunmasını sağlar.  

17. Hastası için kullanacağı ilaçları güvenli bir Ģekilde temin eder. Uygun koĢullarda 

saklanmasını ve korunmasını sağlar, son kullanma tarihlerini kontrol eder.  

18. Narkotik ilaçları talimatlara uygun saklar ve kullanır. Nöbet teslimlerinde narkotik ilaçları 

sayarak teslim alır ve kayıt eder.  

19. Acil durumlar için kullanılan acil müdahale setini her vardiyada kontrol ederek sürekli 

kullanıma hazır halde bulundurur.  

20. HemĢirelik uygulamaları için gerekli diğer malzemelerin yeterli ve çalıĢır durumda olduğunu 

kontrol eder.  

21. Tanı amaçlı hastadan alınan kan, idrar, sıvı ve doku örneklerinin uygun Ģekilde ve en kısa 

sürede ilgili laboratuara transferini sağlar.  

22. Hekim tarafından gerçekleĢtirilen invaziv tanı ve tedavi giriĢimlerine katılır; bu giriĢimler 

için hastayı hazırlar, iĢlem sırasında destek olur, iĢlem sonrası hastayı izler.  

23. Diğer sağlık çalıĢanları ile beraber hasta vizitine katılır, hastanın tedavi ve hemĢirelik bakım 

planının oluĢturulmasına katkıda bulunur.  

24. Enfeksiyon geliĢmesinin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar. HemĢirelik 

bakımında gerekli olan asepsi, antisepsi, sterilizasyon, izolasyon vb. tekniklere uyar ve 

uyulmasını sağlar.  

25. Ġzolasyonu gereken hastalar için gerekli tedbirleri alır ve enfeksiyon kontrol hemĢiresine 

bildirir.  
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26. Aspirasyon*, oksijen tedavisi*, vücut pozisyonları, genel vücut bakımı, postural drenaj*, 

aseptik uygulamalar (sonda/kateter bakımı vb.), stoma bakımı gibi temel giriĢimsel uygulamalara 

yönelik uygun hemĢirelik aktivitelerini planlar, uygular ve değerlendirir.  

27. Bası yaraları, risk faktörleri, prognoz üzerindeki etkilerini değerlendirerek, geliĢiminin 

önlenmesi için uygun hemĢirelik yaklaĢımını sağlar. Bası yarası oluĢması halinde uygun 

hemĢirelik bakımını planlar, uygular ve değerlendirir.  

28. Hastanın tıbbi durumuna uygun beslenme ihtiyaçlarını diyetisyen ve nutrisyon hemĢiresi ile 

iĢbirliği yaparak planlar ve hastanın öğünlerini tam almasına destek olur, kayıt eder. Yetersiz 

beslenen ya da beslenemeyen hastaların nutrisyon desteği gereksinimine (enteral ve parenteral 

beslenme) göre uygun hemĢirelik bakımını planlar, uygular, devamlılığını sağlar.  

29. Hastalara verilen yemeğin diyetine uygunluğunu ve hastaların yemek yeme durumlarını 

kontrol eder.  

30. Hastanın transferi gerektiğinde; hastanın güvenli kurum politikalarına uygun bir Ģekilde 

transferini sağlar.  

31. Hizmet içi eğitim hemĢiresi ve sorumlu hemĢire ile iĢbirliği yaparak eğitim gereksinimlerine 

yönelik önerilerde bulunur. Hizmet içi eğitim seminerlerine katılır, klinik içi eğitimlerin 

hazırlanması ve sunumunda klinik içi eğitim hemĢiresine katkıda bulunur.  

32. Sağlıkta Kalite Akreditasyon Standartları ve Hasta ve ÇalıĢan Güvenliği uygulamaları 

kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesinde rol alır.  

33. Sağlık bakım hizmetleri uygulamalarının yürütüldüğü ve hemĢire görev tanımı kapsamındaki 

giriĢimlerin olduğu poliklinik alanları/tanı birimlerinde Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü‟nün 

onayı ile görev yapar.  

34. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğünün verdiği diğer görevleri yerine getirir.  

 

Bunlara ek olarak Kan Bankasında çalıĢan hemĢire‟nin ek görevleri;  

1. Kan ve kan ürünleri kanunu ile yönetmeliğinde, kan bankası müdürü dıĢındaki personelin 

sorumlulukları konusunda bir düzenleme bulunmamakta ve bu personellerin çalıĢmalarının 

düzenlenmesinden kan bankası sorumlu hekimi sorumlu tutulmaktadır.  

2. Kan alma öncesi testler (kan sayımı, kan grubu) için, kan numunesi alır, uygun donörlerden 

kanın torbaya alınımını ve torba bilgilerinin kaydını yapar.  

3. Hazırlanan ürünleri uygun Ģekilde(kan saklama dolabı,ajitatör,derin dondurucu v.b.)saklar.  

4. Donör reaksitonlarını izler, reaksiyon oluĢması halinde ilk müdahaleyi yapar ve kan bankası 

hekimine haber verir. Doktorun direktifi ve sorumluluğu altında gerekli takip ve tedavileri yapar.  

5. Kan alma iĢlemini takiben donörleri dinlendirir, ikramları (yiyecek, içecek) yapar.  

6. Hastanın muayene, tetkik tedavi ve izlem iĢlerinde hekimine yardım eder.  

7. Donör kanlarının serolojik, immünohematolojik ve uygunluk testlerini yapar ve kaydeder.  

8. Kan ürün bilgilerini torba üzerine ve kayıt ortamına yazar.  

9. Testler sırasında gerekli solüsyon, boya ve antikoagülen hazır ise uygun ortamlarda 

saklanmasını, değilse formülüne göre hazırlanmasını sağlar.  
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10. Laboratuvarın genel temizliği ile kullanılan eĢya/aletlerin temizlik, bakım dezenfeksiyon ve 

sterilizasyondan sorumludur.  

11. Malzeme cihazların devamlı kontrolünü yaparak eksik yada arızalı olanları amirine 

bildirir,defter kaydını tutar.  

12. ÇalıĢma alanının temizliğini ve gerekli malzemelerin (enjektör, kan torbası, sinek tüpler, 

hemostatik bant, pamuk, gazlı bez v.b.) hazırlığını sağlar.  

13. Donörle ilgili tüm iĢlemler, bağıĢa teĢvik edici yapıda olmalıdır. Bunun için gerekli ortamın 

sağlar; donörlerin anlayıĢ ve güler yüzle karĢılar; güven telkin edecek tavırları sergiler.  

14. Kan bankasında tıbbi teknisyen ve biyolog sayısının yetersizliğinden dolayı laboratuar 

hizmetlerinden sorumludur.  

 

18.2 ÇALIġILAN BĠRĠM/SERVĠS/ÜNĠTE/ALANLARA GÖRE HEMġĠRELERĠN 

GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI 

 

18.2.1 YOĞUN BAKIM HEMġĠRESĠ:  

 

Yoğun bakım hemĢiresi, karmaĢık ve yaĢamı tehdit edici problemleri olan hastaların 

tanılamasını yapmak, hastaları sürekli izlemek, kaliteli ve ileri yoğun bakım ve tedavi giriĢimleri 

uygulamak, hasta ve yakınları ile terapötik iliĢki kurmak, koruyucu, iyileĢtirici ve rehabilite edici 

giriĢimleri uygulamaktan sorumlu hemĢiredir. 

Görev, yetki ve sorumluluklar 

HemĢirelerin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra; 

1.HemĢirelik bakımı: 

a) Yoğun bakım enfeksiyonlarının geliĢiminin önlenmesi için gerekli önlemlerin 

alınmasını sağlar. 

b) Hasta değerlendirmesinde kurumun benimsediği skorlama sistemleri ve skalaları 

uygular ve değerlendirir. 

c) Hastaların monitorizasyonu sağlar. Monitorizasyonda non-invazif monitörizasyon 

tekniklerini kullanır. Kardiyak ritmi izler, acil durumlarda gerekli ekip ile iletiĢim kurar. 

ç) Sıvı-elektrolit ve asit baz dengesine yönelik mevcut ve olası sorunların dikkate alınarak 

uygun hemĢirelik bakımını planlar, uygular ve değerlendirir. 

d) Hastaların solunuma iliĢkin sorunlarını çözmeye yönelik giriĢimleri planlar, uygular, 

değerlendirir, ventilatördeki hastaya bakım verir. 

e) Aspirasyon, oksijen tedavisi, vücut pozisyonları, genel vücut bakımı, postural drenaj, 

aseptik uygulamalar (sonda/kateter bakımı vb.) gibi temel giriĢimsel uygulamalara yönelik 

uygun hemĢirelik aktivitelerini planlar, uygular ve değerlendirir. 
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f) Bası yaraları, risk faktörleri, prognoz üzerindeki etkilerinin değerlendirilerek geliĢiminin 

önlenmesi için uygun hemĢirelik yaklaĢımını sağlar, oluĢması halinde uygun hemĢirelik bakımını 

planlar, uygular ve değerlendirir. 

g) Hastalarda kontraktür oluĢumunu önleyici giriĢimleri planlar ve uygular. 

ğ) Hastalarda emboli oluĢumunu önleyici giriĢimleri bilir, hekimle birlikte gerekli 

planlamayı yapar ve uygular. 

h) Nörolojik hastalıkları olan (Anevrizma, KĠBAS, SVO vb.) ve bilinci kapalı olan 

(intrakraniyal kanama vb.) hastaların izlemini ve uygun pozisyon verilmesini sağlar, nörolojik 

değerlendirmelerini yapar. 

ı) Kurum politika ve talimatları doğrultusunda, intravenöz sıvı infüzyonyonu ve kan/kan 

ürünleri transfüzyonu iĢlemlerini baĢlatır, takip eder, kaydeder; olası sorun ya da 

komplikasyonlar ortaya çıkar ise durumu hekime bildirir ve kurumda benimsenmiĢ standartlara 

göre gerekli giriĢimleri uygular. 

i) Pace makerli hastayı izler, bakımını bilir ve uygular. 

j) Ġntra aortik balon pompası yerleĢtirilmiĢ hastayı izler, bakımını bilir ve uygular. 

k) Hastaların beslenme gereksinimlerini belirler (enteral ve parenteral beslenme), 

gereksinimlerine göre hemĢirelik bakımını planlar ve uygular, beslenmede kullanılan cihazların 

sterilizasyonunun devamlılığını sağlar. 

l) Yoğun bakım hastaları ile hasta yakınlarının psikososyal problemlerine uygun hemĢirelik 

yaklaĢımını sağlar.  

2.Tıbbi tanı ve tedavi planının uygulanmasına katılma: 

a) Hastadan topladığı verileri ve hastanın genel durumundaki değiĢiklikleri değerlendirir, 

kaydeder, normalden sapmaları hekime bildirir. 

b) Diğer sağlık personelleri ile beraber hasta vizitine katılır, hastanın tedavi ve bakım 

planının oluĢturulmasına katkıda bulunur. 

c) Hekim tarafından gerçekleĢtirilen invazif tanı ve tedavi giriĢimlerine katılır; bu 

giriĢimler için hastayı hazırlar, iĢlem sırasında destek olur, iĢlem sonrasında hastayı izler. 

ç) Hastanın laboratuvar tetkikleri için kan, idrar, sıvı ve doku örneklerini toplar; 

laboratuvara gönderir, değerlendirir ve hastanın hekimine bilgi verir. 

d) Her yaĢ grubuna özgü uygulanması gereken ilaç çeĢitlerini, farklı dozlarını ve olabilecek 

yan etkilerini bilir; ilaç uygulamaları ve ilaç güvenliği ilkelerine bağlı kalarak, hekim istemine 

göre hastaya enteral, parenteral ve haricen verilecek ilaçları verir; uygulanan ilaç ve tedavilerin 

etki ve yan etkilerini, hastanın tedavi ve bakıma verdiği yanıtları gözler, kaydeder ve 

gerektiğinde ilgililere rapor eder. 

e) Acil ilaçları, tıbbi malzeme ve cihazları kullanıma hazır bulundurur. 

f) Kardiyak ritmi izler, yorumlar, öldürücü ritimleri tanır ve gerekli acil giriĢimleri bilir. 

g) Konsültasyonun yapılmasını takip eder; katılır. 

ğ) Acil durumlarda hekimle iĢbirliği sağlar. Arrest durumunda mavi kod çağrısı yapar. 

Kurumun benimsemiĢ olduğu protokoller doğrultusunda temel/ileri yaĢam desteği 

uygulamalarına katılır (oksijen verme, solunum desteği, kalp masajı, acil ilaçlar, tıbbi cihazların 
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uygulanması gibi). Eğer o an ünitede hekim yok ve (geçerlilik süresi dolmamıĢ) ileri yaĢam 

desteği sertifikası var ise temel ve ileri yaĢam desteği uygulamalarını baĢlatır, kalp masajı, 

solunum desteği, defibrilasyon ve acil senkronize kardiyoversiyon uygular. Vakaları rapor eder. 

h) Acil durumlarda hekimle iĢbirliği sağlayarak ve kurumun benimsemiĢ olduğu 

protokoller doğrultusunda temel/ileri yaĢam desteğinin uygulanmasını sağlar ve uygun 

hemĢirelik aktivitelerini yerine getirir. 

 

18.2.2 ACĠL SERVĠS HEMġĠRESĠ 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

HemĢirelerin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra; 

1.HemĢirelik bakımı: 

a) Hastanın acil servise kabulünü sağlar. 

b) Hastaların monitorizasyonunu (EKG, solunum, SpO2, vücut ısısı, arteryel kan basıncı) 

sağlar. Bu parametreleri izler, değerlendirir, sonuçlarını kaydeder ve normalden sapmaları 

hekime bildirir. 

c) Hastaların hızlı fiziksel değerlendirmesini yapar, verileri değerlendirir, sonuçlarını 

kaydeder, normalden sapmaları hekime bildirir. 

ç) Aynı anda acil birimde bulunan olgular arasında öncelikleri belirler. 

d) YatıĢına karar verilen hastaları ve ameliyata alınacak hastaları kurum içi transfer 

prosedürüne göre naklini gerçekleĢtirir. 

e) Periferik IV kateter takar ve kateter pansumanlarını yapar, oksijen ve buhar tedavisini 

uygular, trakeal aspirasyon yapar; gerekirse endotrakeal tüp, trakeostomi, kolostomi, gastrostomi 

bakımı verir; nazogastrik tüp takar, gastrik lavaj uygular; rektal tüp uygular, lavman yapar; 

perine bakımı verir, prezervatif sonda / üriner kateter takar ve kateter bakımı verir; sıcak ve 

soğuk uygulama yapar; göğüs tüplerini ve diğer drenaj sistemlerini kontrol eder, drenaj 

torbalarını değiĢtirir; yaptığı iĢlemleri gözlemleri ile birlikte kaydeder f) Ġnfüzyon ve transfüzyon 

iĢlemlerini kurum politika ve talimatları doğrultusunda baĢlatır, izler ve kaydeder. 

g) Hastaların beslenme gereksinimlerini belirler (enteral ve parenteral beslenme), 

gereksinimlerine göre hemĢirelik bakımını planlar ve uygular, beslenmede kullanılan cihazların 

sterilizasyonunun devamlılığını sağlar. 

ğ) Hastaya uygun pozisyon verir, gereken sıklıkta pozisyonunu değiĢtirir ve 

mobilizasyonunu sağlar. 

h) Sıvı-elektrolit dengesine yönelik mevcut ve olası sorunları dikkate alınarak uygun 

hemĢirelik bakımını planlar, uygular ve değerlendirir. Aldığı-çıkardığı sıvı takibi yapar ve 

kaydeder. 

ı) Hastaların solunuma iliĢkin sorunlarını çözmeye yönelik giriĢimleri planlar, uygular, 

değerlendirir. 

i) Pace makerli hastayı izler ve gerekli bakımı uygular. 
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j) Acil servis hastaları ve hasta yakınları ile terapötik iletiĢim kurar, onların psikososyal 

problemlerine uygun hemĢirelik bakımı verir. 

k) Acil servis Ġnfeksiyonlarının geliĢmesi ve yayılmasının önlenmesi için gerekli önlemleri 

alır ve alınmasını sağlar (el yıkama, eldiven, izolasyon, maske, gömlek vb). 

l) YaĢamı sona eren hastayı ilgili talimatlar doğrultusunda hazırlar morga transferini sağlar 

ve yakınlarına destek olur. 

m)Adli vakalarda kurumun politikası doğrultusunda hareket eder ve varsa adli tıp 

hemĢiresi ile iĢbirliği yapar.  

n)Yaptığı tüm uygulamaları ve topladığı verileri ilgili formlara kayıt eder.  

 

2.Tıbbi tanı ve tedavi planının uygulanmasına katılım: 

a) Hekim tarafından gerçekleĢtirilen invazif giriĢimlere katılır; hemĢirelik iĢlevlerini yerine 

getirir. 

b) Acil ilaçları, tıbbi malzeme ve cihazları kullanıma hazır bulundurur. 

c) Acil durumlarda hekimle iĢbirliği sağlar. Arrest durumunda mavi kod çağrısı yapar. 

Kurumun benimsemiĢ olduğu protokoller doğrultusunda temel/ileri yaĢam desteği 

uygulamalarına katılır  

(oksijen verme, solunum desteği, kalp masajı, acil ilaçlar, tıbbi cihazların uygulanması gibi). 

Eğer o an ünitede hekim yok ve (geçerlilik süresi dolmamıĢ) ileri yaĢam desteği sertifikası var 

ise temel ve ileri yaĢam desteği uygulamalarını baĢlatır, kalp masajı, solunum desteği, 

defibrilasyon ve acil senkronize kardiyoversiyon uygular. Vakaları rapor eder. 

ç) Hastanın laboratuvar tetkikleri için kan ve idrar örneklerini toplar, laboratuvara 

gönderir, sonuçlarını takip eder, değerlendirir ve hastanın hekimine bilgi verir. 

d) Hastaya uygulanacak radyolojik tetkikler için hastayı hazırlar, ilgili birime transferini 

organize eder, gerekli durumlarda transfere eĢlik eder. 

e) Eğitim HemĢiresi ve Sorumlu HemĢiresi ile iĢbirliği yaparak eğitim gereksinimlerine 

yönelik önerilerde bulunur. Hizmet içi eğitim etkinliklerine katılır.  

f) Hastane yönetimi ve Sorumlu HemĢiresi tarafından istenen toplantılar ile mesleki 

ilerleme ve geliĢimi için kurum içi/kurum dıĢındaki seminer ve toplantılara katılır.  

g) Hastanenin SKS Kalite Sistemi çalıĢmalarına katılır ve kendisine verilen görevi yerine 

getirir.  

 

18.2.3  ĠÇ HASTALIKLARI HEMġĠRELĠĞĠ  

18.2.3.1 Diyabet Eğitim HemĢiresi 

Görev yetki ve sorumluluklar 

HemĢirenin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra; 

a) Diyabetli bireye uygulanan bakım ve tedavi ile ilgili uygulamalar ile eğitim ve 

gözlemlere iliĢkin verileri Hasta Tanılama Formuna kaydeder, ilgili hemĢireye bilgi verir. 
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b) Hekim veya hemĢire tarafından konsültasyon istenen poliklinik, servis/ünite hastalarını 

geliĢtirdiği Diyabet Ġzlem ve Eğitim  

Formunu kullanarak değerlendirir, eğitim ve bakım ihtiyacını belirler. Bakımın planlanmasını ve 

uygulanmasını organize eder. 

c) Diyabetli bireylerin bakımında görev alır, bireyi yaĢam kalitesini yükseltmede her 

aĢamada destekler ve gereksinim duyulan konularda danıĢmanlık yapar. Diyabetli bireyin kendi 

kendini yönetimine destek olur. 

ç) Kabul edilmiĢ protokoller ve reçete edilen seçenekler çerçevesinde tedaviyi yönlendirir. 

d) Diyabetli bireylerin takibini düzenli olarak yapar, komplikasyonların önlenmesine 

yönelik hasta ve ailesine gerekli eğitimleri verir. 

e) Diyabetli bireye diyabet kimlik kartı vererek yanında taĢımasının önemini anlatır. 

f) Diyabetli bireye/yakınlarına insülin uygulama becerisi kazandırır. 

g) Diyabet ile ilgili her düzeyde eğitim programı geliĢtirilmesinde rol alır. 

ğ) Diyabetli bireyi diyabetik ayak yönünden değerlendirir, bakımı ve bakımın önemi 

konusunda bilgilendirir. 

h) Diyabetli bireyin gereksinimleri doğrultusunda grup veya bireysel eğitimleri planlar, 

uygular, değerlendirir ve kaydeder. 

ı) Eğitim hemĢiresi ile iĢbirliği yaparak hemĢirelerin diyabet konusunda eğitim 

gereksinimlerini belirler, önerilerde bulunur. Hizmet içi eğitim etkinliklerine katılır. Eğitim 

programının içeriğini hazırlar ve eğitim materyali geliĢtirir. 

18.2.3.2 Onkoloji HemĢiresi 

Görev, yetki ve sorumlulukları 

HemĢirelerin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra; 

1. HemĢirelik Bakımı: 

a) Kanserli birey ve ailesinin yaĢam kalitesini geliĢtirmek için semptom yönetimi ve destek 

bakımı sağlar. 

b) Kanser tanısı almıĢ birey ve ailesini sistematik olarak değerlendirir, sağlık sorunlarını ve 

önceliklerini belirler. 

c) ÇalıĢma ortamının risklerini değerlendirir ve standartlara uygun önlem alır. 

ç) Diğer ekip üyelerini çalıĢma ortamının risklerine karĢı bilgilendirir ve rehberlik eder, 

çalıĢma ortamının (antineoplastik ajanların) risklerine yönelik ortamı ve ekipmanı standartlara 

göre düzenler ve temin eder. 

d) Yapılacak tedavinin türüne göre tedavi öncesi bireyi değerlendirir. Normalden sapma 

durumlarda doktoruna bilgi verir. 

e) Onkoloji hemĢireliği ile ilgili bakım ilkeleri, yöntemleri ve ürünler konusundaki 

geliĢmeleri takip ederek bilgisini güncelleĢtirir ve uygulamaya aktarır. 

f) Kemoterapi uygulamadan önce ilaç almayı engelleyecek durumlar (infeksiyon, kilo 

kaybı, toksisite, ilaçların yan etkisi vb.) yönünden hastayı değerlendirir. Kemoterapi alması 
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planlanan hastanın kemoterapi protokolünün uygunluğunu (doz, ilaç veriliĢ yolu, tedavi Ģeması 

vb.) değerlendirir ve hastaya bilgi verir. 

g) Antineoplastik ilaç uygulanan hastaların vücut sıvıları ve atıklarına maruz kalınabilecek 

her türlü iĢlemde koruyucu önlemleri alır ve alınmasını sağlar. 

ğ) Hazırlanan ilacın adını, dozunu, hazırlanma saatini yazarak ilacın üzerine etiketler. 

h)HemĢire birey ve ailesine sürekliliği olan bir duygusal destek sağlar.  

I)Hastanın ağrı ve diğer semptomlarını değerlendirir ve yönetimini sağlar, birey ve ailesini 

evde semptom kontrolünü yapabilmeleri konusunda bilinçlendirir.  

i) Birey ve ailesinin hastaneye ve acil hizmetlere ulaĢabilme konusunda gerekli bilgileri 

verir.  

k)Bireyin günlük bakımı sırasında bağımsızlığını ve kontrolünü sürdürme ve seçimlerini 

yapabilmesine yardımcı olarak yaĢam kalitesini arttırır.  

l)Birey ve ailesi için var olan sosyal destekleri belirler ve destek almalarında yardımcı olur.  

m)Birey ve ailesine hastalığın ekonomik boyutu ve alabilecekleri ekonomik destekler 

konusunda bilgi verir. 

 

2.Tıbbi tanı ve tedavi planının uygulanmasına katılma: 

2.1.Kemoterapi ve Biyoterapi; 

a) Birey ve aileye, uygulanması planlanan kemoterapi/biyoterapi protokolü, potansiyel yan 

etkilerine iliĢkin özbakım önlemleri ve antiemetik Ģeması gibi konularda uygun öğretim planı 

yapar, uygular ve değerlendirir. 

b) Birey ve yakınlarının hastalık, tanı ve tedavi seçenekleri ile bakım konusunda sorularını 

yanıtlar, gerekli durumlarda hekime yönlendirir. 

c) Kemoterapi/biyoterapiden önce, bireye psikolojik destek sağlar ve/veya psikolojik 

destek alması için yönlendirir. 

ç) Bireyin tedavi ve bakımı ile ilgili kararlara katılmasını sağlar ve destekler. 

d) Kurumunda, kemoterapi/biyoterapiye bağlı yan etkilerin önlenmesi ve kontrolüne 

yönelik bakım standartlarını geliĢtirir, geliĢtirilmesini sağlar. 

e) Hasta ve hasta yakınlarını geliĢtirilen standartların kullanılması konusunda eğitir. 

f) Kemoterapi öncesi bireyi sistematik olarak değerlendirir; kapsamlı öykü alır ve fizik 

değerlendirme yaparak objektif ve subjektif verileri elde eder. 

g) Tedavi öncesi laboratuar bulgularını değerlendirir. Bir önceki tedavinin toksisitelerini 

değerlendirir (infeksiyon, nötropeni, stomatit vb). 

ğ) Kemoterapi/biyoterapinin güvenli uygulanmasını sağlar. 

h) BilgilendirilmiĢ onayın alınıp alınmadığının kontrol eder. 

ı) Periferal IV ya da santral venöz kataterler, port katater uygulamalarını izler (infüzyon 

hızı ve infiltrasyon bulguları yönünden). 

i) Ġnfüzyon tamamlandıktan sonra iğnenin çıkarılması, santral ya da port katateri uygun 

miktarda serum fizyolojik ile yıkadıktan sonra tedaviyi sonlandırır. 
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j) Ġnfüzyon süresince hastayı ekstravazasyon, anaflaksi, hipotansiyon, hipertansiyon, 

yüksek ateĢ, bronkospazm, larengospazm vb. yönden gözler, giriĢimde bulunur ve kayıt tutar. 

k) Birey ve/veya ailenin giriĢimlere yanıtını ve hedeflenen sonuca ulaĢılıp ulaĢılmadığını 

sistematik olarak değerlendirir. 

l) Bireye tedaviye bağlı oluĢabilecek yan etkilerle (bulantı-kusma, diyare, konstipasyon, 

stomatit, yorgunluk vb.) baĢ etme yöntemlerini anlatır. Tedavi süresince dikkat etmesi gereken 

konularda hastayı uyarır, bilgilendirir. 

2.2.Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu Olan Hastanın Bakımı; 

a) Kök hücre transplantasyonu planlanan hasta ve ailesinin hastalık ve nakil sürecine 

iliĢkin bilgilendirilmesinde görev alır. 

b) Hasta ve ailesinin tedavi kararına aktif katılımını destekler; verilen bilgileri anlama 

durumunu değerlendirir, endiĢe ve sorularını dile getirmelerini cesaretlendirir. 

c) Bilgilendirildikten sonra hastadan uygun onam formlarının alınmasını sağlar. 

ç) Hastaya nakil öncesi gerekli tetkiklerin yapılmasını sağlar ve sonuçlarını izler. 

d) Hastanın kök hücre nakline hazırlanmasında görev alır (testler, konsültasyonlar, 

kateterlerin takılması ve gerekli ilaç/malzeme sağlanması gibi). 

e) Hastanın bakımında primer sorumluluk alacak hasta yakınına (bakım verici) bakıma 

yönelik eğitim verir ve cesaretlendirir. Bakım vericinin durumunu ve hazır oluĢluğunu 

değerlendirerek gerekli desteği sağlar. 

f) Hastaya katater takılması ile ilgili bilgi verir, hazırlıklarını planlar. 

g) Hasta ve hastanın bakımından sorumlu olacak kiĢiye kateter bakımı konusunda bilgi 

verir. 

ğ) Allojenik transplantasyonlarda vericinin eğitimi ve hazırlanmasını sağlar. 

h) Otolog nakil yapılacaksa aferez ünitesi ile, kemik iliği toplanacak ise ameliyathane ile 

iletiĢim kurarak uygulamalar için gerekli düzenlemeleri (malzeme, personel, verici ile ilgili 

düzenlemeler vb.) yapar. 

ı) Alınan kemik iliğinin hastaya verilene dek uygun Ģekilde naklini ve temiz koĢullarda 

saklanmasını sağlar. 

i) Kök hücre toplama iĢlemini hasta ve/veya vericiye anlatır. 

j) Toplanan kök hücrelerin uygun koĢullarda taĢınması ve verilmesinde rol alır. 

k) Kök hücre transplantasyonu sürecinde hastayı izler, bulguları kaydeder, bakımını planlar 

ve uygular, tedavisini uygular, hastanın güvenliğini sağlar, gerekli durumları rapor eder. 

l) Gerekli durumlarda hasta ve ailesine duygusal destek verir. 

m) Transplantasyon sonrası hastanın düzenli kontrollerine iliĢkin eğitim yapar, takip eder, 

gerekli test ve muayenelerin yapılmasını sağlar. 

n) Birey ve ailenin transplantasyon sonrası iyileĢme sürecinde günlük yaĢam ve iĢ 

yaĢamına uyumunu ve yaĢam kalitesini değerlendirir; destek için uygun kaynaklara yönlendirir. 

o) Hasta ile ilgili tüm verilerin raporlanmasında ve gerekli yerlere ulaĢtırılmasında görev 

alır. 

ö) Kök hücre transplantasyonu ile ilgili çalıĢmalara katılır. 
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p) Transplantasyon sonrası bireyin izlenmesine katılır; kullanılan ilaçlar, etki ve yan 

etkileri konusunda bilgi verir; ilaç kullanımına uyumunu değerlendirir. 

2.3.Radyoterapi sürecinde; 

a) Birey ve ailesini planlanan tedavi, süresi, cihazlar ve saati gibi konularda bilgilendirir. 

b) Birey ve ailesini radyoterapiye bağlı oluĢabilecek genel semptomlar (cilt reaksiyonları 

ve yorgunluk gibi) ve tedavi alacağı bölgeye özel yan etkiler ve kontrolüne yönelik bilgilendirir. 

c) Planlanan radyoterapide olası yan etkileri (mukozit, cilt reaksiyonu, yorgunluk, bulantı-

kusma v.b.) izler ve erken saptanmasını sağlar. 

ç) Brakiterapi süresince hasta bakımına katılır; hasta ve/veya ailesini bilgilendirir; 

gerektiğinde hastayı sedatize eder/ağrı kesici ilaç verir; muayene ve aplikatörün yerleĢtirilmesi 

sırasında yardım eder; kullanılan malzemeleri temizleme ve sterilizasyon için hazırlanmasını 

sağlar. 

d) Bireyi radyoterapi süresince uygun aralıklarla cilt reaksiyonları, yorgunluk ve bölgelere 

özel diğer yan etkiler yönünden değerlendirir ve uygun giriĢimlerde bulunur. 

e) Hasta ve ailesinin sosyal hizmet gereksinimlerini (ulaĢım, konaklama, sevk iĢlemleri 

gibi) değerlendirir. 

f) Hasta ve ailesine olası yan etkilere yönelik rehberlik yapar ve profesyonel destek sağlar. 

g) Hasta ve ailesini beslenme konusunda bilgilendirir. 

ğ) Bireyi radyoterapinin uzun dönemde görülebilecek geç yan etkileri yönünden 

değerlendirir ve bilgilendirir. 

2.4. Palyatif Bakım Süresince; 

a) HemĢire birey ve ailesine sürekliliği olan bir duygusal destek sağlar. 

b) Hastanın ağrı ve diğer semptomlarını değerlendirir ve yönetimini sağlar, birey ve 

ailesini evde semptom kontrolünü yapabilmeleri konusunda bilinçlendirir. 

c) Birey ve ailesinin hastaneye ve acil hizmetlere ulaĢabilme konusunda gerekli bilgileri 

verir. 

ç) Bireyin günlük bakımı sırasında bağımsızlığını ve kontrolünü sürdürme ve seçimlerini 

yapabilmesine yardımcı olarak yaĢam kalitesini arttırır. 

d) Birey ve ailesi için var olan sosyal destekleri belirler ve destek almalarında yardımcı 

olur. 

e) Birey ve ailesine hastalığın ekonomik boyutu ve alabilecekleri ekonomik destekler 

konusunda bilgi verir. 

 

18.2.3.3  Diyaliz HemĢiresi 

Görev, yetki ve sorumluluklar 

HemĢirenin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra; 

a) Hastanın kendi kendine yönetimi ve bakımını destekler. Hastayı diyalize hazırlar. Hasta, 

ilk defa diyalize giriyor ise diyaliz ekibi ve diğer hastalarla tanıĢtırır. ĠĢlem ve diyaliz merkezi 

hakkında bilgi verir. Diyalizin komplikasyonları, belirtileri yönünden bilgilendirir. 
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b) Diyaliz iĢlemi sırasında oluĢabilecek komplikasyonlara müdahale eder. 

c) Hemodiyalize alınacak hastanın vasküler giriĢ yolunu değerlendirir. 

ç) Hasta ve yakınlarını diyaliz iĢlemi, süresi, randevu saati konularında bilgilendirir. 

d) Gerekli durumlarda hastayı sosyal ve psikolojik destek açısından yönlendirir. 

e) Diyaliz öncesi ve sonrası hastayı tartar, diyaliz süresince yaĢam bulgularını kontrol eder. 

f) Diyaliz giriĢ yerinin bakımını yapar. 

g) Hekim istemi doğrultusunda uygun diyalizer ve diyalizatı hazırlar. 

Arteriovenöz fistül giriĢimini yapar. 

h) Hasta ve hasta yakınlarına diyaliz iĢlemi, diyaliz süresi ve fistül bakımı gibi konularda 

gerekli eğitimi verir. 

ı) Diyaliz ekibi ile birlikte hastanın evdeki bakımına iliĢkin eğitim verir (banyo,  beslenme, 

fistül bakımı, sıvı alımı ve hastanın kendi kendine bakım desteği). 

18.2.3.4  Rehabilitasyon HemĢiresi 

Görev, yetki ve sorumlulukları 

HemĢirelerin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra; 

a) Uygun değerlendirme parametrelerini kullanarak hasta hakkında; uyum ve baĢ etme, 

biliĢsel durumu ve iletiĢim kurma durumu, ekonomik kaynakları, çevresel faktörleri, aile 

dinamikleri, fonksiyonel yeterliliği, fizyolojik durumu ve güvenliği konularında bilgi toplar. 

b) Hastayı bütüncül olarak ele alır, günlük yaĢam sürecinde gerekli olan iletiĢim ve 

bağımsız yaĢam becerilerinin kazandırılmasını sağlar. Kendine bakımı geliĢtirerek yaĢam 

kalitesini artırmayı öğretir, destekler ve gözler. 

c) Hastanın stresle baĢa çıkma yolları ile problem çözme becerilerini değerlendirerek, 

becerilerin geliĢmesine yardım eder. Vücut değiĢikliklerine uyumunu değerlendirir, destekler, 

gerekirse ilgili birime yönlendirir. 

ç) Mesane irrigasyonu ve idrar inkontinansı bakımı verir, mesane ve barsak eğitimi yapar. 

d) GiriĢimleri planlarken hastaya özelleĢtirilmiĢ sonuçları belirler. Amaçlar hastanın gerçek 

ve potansiyel, fonksiyonel, emosyonel ve geliĢimsel yeteneklerine uygun ve gerçekçi olmalıdır. 

e) Hasta ve yakınlarına kateter bakımı, bası yarasının önlenmesi ve bakımı, mesane ve 

barsak rehabilitasyonu, ayak bakımı, cihazların ve ilaçların kullanımı, beslenmenin önemi, sıvı 

kontrolü, pozisyon  

kontrolü ve önemi, deformitelerin önlenmesi ve eklem hareket açıklığının sağlanması amacıyla 

fiziksel aktivitelerin devamlılığının önemi ve benzeri konularda eğitim yapar. 

f) Hasta ve yakınlarının eğitimi; kronik hastalık ve sakatlığa uyumu, iletiĢim becerisi, 

iĢlevsel ve fonksiyonel beceriler, öz bakım becerileri, sağlığın sürdürülmesi, yönetimi ve 

destekleyici faktörler izlenerek sürdürülür. 

g) Gereksinim duyulan sağlık bakımını alabilmeleri için mevcut kaynaklara ulaĢmada hasta 

ve yakınlarına yardımcı olur. Evde bakım için mevcut merkezler, destek grupları ve diğer 

destekleyici kaynaklara ulaĢmalarını sağlar. 
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18.2.3.5 Endoskopi HemĢiresi 

Görev, yetki ve sorumlulukları 

HemĢirenin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra; 

a) ĠĢlem öncesi, endoskopi ünitesinde gerekli olan hazırlıkları yapar. 

b) Tanı ve tedavi amaçlı giriĢimler için bireyi bilgilendirir, iĢleme hazırlar, iĢlem sırası ve 

sonrasında takip eder ve gerekli uygulamaları yerine getirir. 

c) Üst gastrointestinal sistem endoskopisi, alt GĠS endoskopisi, perkütan giriĢimler, ERCP 

(Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreatografi), iĢlemlerinden önce hastanın hazırlıklarını 

kontrol eder, eksikliklerini tamamlar. 

ç) Hasta güvenliği önlemlerini alır. 

d) ERCP ünitesinde radyasyon güvenliği önlemlerini alır. 

e) Kullanılan malzeme, alet ve cihazların temini, bakımı, temizliği ve sterilizasyonunu 

sağlar. Endoskopların iĢleme hazır hale getirilmesi, iĢlemden sonra hastanın takibi ve 

gözlenmesi, kontamine endoskopların dezenfeksiyon ve sterilizasyon iĢlemlerinin yapılmasını 

sağlar. 

f) Endoskopi ünitesinin genel temizlik ve hijyenini sağlar. Sterilizasyon tekniklerini bilir, 

uygular ve uyulmasını gözetir. Periyodik aralıklarla skoplardan kültür alınmasını sağlar ve takip 

eder. 

g) ĠĢlemler sırasında steril Ģartların korunmasını sağlar. 

ğ) Acil giriĢimler ve invazif giriĢimler için gerekli olan malzemelerin yeterli ve daima 

kullanıma hazır tutulmasını sağlar. 

h) Hekim istemi ile premedikasyon uygular ve hastanın güvenliğini sağlar. 

) Hastanın ve yakınlarının hastalık, tanı ve tedavi seçenekleri ile bakım konusundaki 

sorularını cevaplandırır, gerekli durumlarda hekimine yönlendirir. 

i) Kolonoskopiden önce barsak hazırlığı konusunda hastayı bilgilendirir. 

 

18.2.4 CERRAHĠ HEMġĠRELĠĞĠ 

18.2.4.1 Ameliyathane HemĢiresi 

1.1. Steril (Scrub) Hemşire 

Görev, yetki ve sorumlulukları 

HemĢirenin görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra; 

a) Ameliyat sırasında steril alan içinde çalıĢır. 

b) Steril alanın korunmasına yönelik aseptik teknikleri uygular. BulaĢmayı 

(kontaminasyon) önlemek için gerekli önlemleri alır. 

c) Ameliyathanede hasta güvenliğine yönelik gerekli önlemlerin alınmasını sağlar ve 

uygular. 

ç) Bir gün önceden ertesi günün ameliyat ve iĢlem tiplerini gözden geçirir. Alet ve 

malzeme ile ilgili hazırlık yapar. 
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d) Cerrahi iĢlem süresince ekipte yer alır. 

e) Cerrahi el antisepsisini uygular. Steril gömlek ve eldiven giyer. Cerrahi ekibin steril 

gömlek ve eldiven giymesine yardımcı olur. 

f) ĠĢlem sırasında gereken steril alet, diğer malzemelerin hazırlanmasını ve kullanımını 

sağlar. 

g) Hastanın steril örtülmesine yardım eder. 

ğ) Malzemeleri kolay alınabilecek Ģekilde düzenler ve iĢlemin tipine göre cerrahın ihtiyacı 

olan malzemeyi önceden belirleyerek verir. 

h) Cerrahi iĢlem sırasında ihtiyaç duyulan iğne, iplik gibi sarf malzemeleri yeteri kadar 

hazırlayarak kullanıma hazır hale getirir. 

ı) ĠĢlem sonrası tüm aletleri, kompresler ve tamponları dolaĢıcı hemĢire ile birlikte sayar ve 

kaydeder. 

i) Ameliyat sırasında alınan doku örneklerini tanımlayarak dolaĢıcı hemĢireye güvenli bir 

biçimde teslim eder. 

j) Ameliyat sonrası malzemelerin temizlenmesini, sayılmasını, listeye uygun Ģekilde 

hazırlanmasını, steril edilmesini ve kullanıma hazır bulundurulmasını sağlar. 

18.2.4.2 DolaĢan (sirküle) HemĢire 

Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

HemĢirenin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra; 

a) Ameliyathanedeki hastanın hemĢirelik bakımından sorumludur. 

b) Ameliyat öncesi, sırası ve sonrasında cerrahi ekibin malzeme ihtiyaçlarını sağlar. 

c) Hastanın endiĢesini azaltmak için psikolojik destek sağlar. 

ç) Hasta için güvenli ve konforlu çevre sağlamada ekibi gözleyerek yardımcı olur. 

d) Uygun hasta bakımı ve hasta güvenliği için gereken tüm uygulamalarını yapar. 

e) Hastayı iĢlem sonrası güvenli bir biçimde ünite hemĢiresine yazılı ve sözlü Ģekilde 

teslim eder. 

f) Hastanın kimliğini doğrular, hasta bilgilerini gözden geçirir. 

g) Hastanın ameliyat masasına alınmasına, uygun pozisyon verilmesine, güvenliğinin 

sağlanmasına yardım eder, mahremiyetini korur. 

ğ) Cerrahi iĢlem süresince odada kalarak ihtiyaca yönelik destek verir. Ġhtiyaç duyulan 

tıbbi malzemeyi temin eder. Paket açma standartlarını uygular. 

h) Cerrahi doku örneklerini (spesmen) uygun Ģekilde hazırlar, etiketler, kayıt eder ya da 

kayıt edilmesi için sekreterliğe teslim eder ve laboratuara gönderilmesini sağlar. 

 

18.2.4.3 Stoma ve Yara Bakım HemĢiresi 

Stoma, yara, inkontinans ve fistül sorunu olan bireylere yönelik tanı, tedavi ve bakım 

hizmetlerinin etkin bir Ģekilde yerine getirilmesinden sorumlu özel dal hemĢiresidir. 

Görev, yetki ve sorumlulukları 

HemĢirenin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra; 
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a) Stoma, yara, inkontinans ve fistül sorunu olan bireyi, fiziksel ve psikososyal açıdan 

değerlendirir, değerlendirme sonuçlarını ilgili formlara kaydeder. Değerlendirme sonuçları ve 

ilgili kaynaklardan (hasta dosyası gibi) edinilen verileri yorumlayarak hemĢirelik tanılarını 

belirler. 

b) Gereksinim duyulan hemĢirelik bakımını kanıta dayalı olarak planlar ve yürütür. 

HemĢirelik bakımının kalitesini ve sonuçlarını değerlendirir; ve bu sonuçlar doğrultusunda 

hemĢirelik bakımını yeniden düzenler. 

c) Hastanın ameliyat öncesi hazırlığında cerrahla birlikte stoma bölgesini belirler. 

ç) Ameliyat sonrası erken dönemde (24 saat içinde) stoma ve peristomal cildi 

değerlendirir, stomayı erken dönem komplikasyonları açısından değerlendirir, gaz, gaita ve idrar 

çıkıĢını kontrol eder. 

d) Stomanın tipine, biçimine ve çapına uygun adaptörü/torbayı ve yardımcı stoma bakım 

ürünlerini uygular. 

e) Stomanın ve stoma çevresindeki cildin bakımını yapar. 

f) Kalıcı kolostomisi olan uygun hastalarda kolostomi irrigasyonu yapar, sonucunu 

kaydeder. 

g) Uygun hastalarda hekimle iĢbirliği içinde lavman (ante-grade continent) yapar. 

ğ) Stoma çevresinde geliĢen cilt problemlerinde, cilt bakımı yapar. 

h) Stomaya iliĢkin komplikasyonlarda ilgili hekimle iĢbirliği yaparak gerekli uygulamaları 

yapar (Kemer ve korse uygulama, prolapsusun elle redüksüyonu, ileostomi lavajı, kanamanın 

durdurulması, suppozituar ve lavman uygulama). 

ı) Fistül bakımı yapar ve fistül çevresindeki cildi korur. 

i) Gastrostomi, jejenostomi ve beslenme tüpü yerleĢtirilen durumlarda tüpün ve ostomi 

çevresindeki cildin bakımını yapar. 

j) Yarayı değerlendirir. Yaranın mekanik temizliğini yapar. Yara irrigasyonu yapar. Yara 

pansumanı yapar. Yaraya bandaj uygulaması yapar. 

k) Bakım verdiği bireyi, yarayı, yara bakımına iliĢkin ürünleri ve yara bakım 

uygulamalarını değerlendirerek en etkili ürüne karar verir, aileyi ve ekibi yönlendirir. 

l) Basınç ülseri açısından risk grubunda yer alan hastaları değerlendirir. Basınç ülseri 

geliĢmesi durumunda basınç ülserini değerlendirir, ülserin iyileĢmesini sağlayacak uygun bakım 

ve tedavi edici uygulamaları yapar. 

m) Hastaya yapılan bakım ve tedavi uygulamaları/gözlemlere iliĢkin hemĢirelik kayıtlarını 

nöbet/vardiya değiĢimlerinde yazılı ve sözel olarak bölüm hemĢirelerine/ilgili ekibe teslim eder. 

n) Stoma, yara ve inkontinans bakımında asepsi ilkelerine uyar, bu ilkelere uyulmasını 

sağlar. 

o) Stoma, yara ve inkontinansa yönelik kayıt formlarını geliĢtirerek bakım verdiği hastalara 

iliĢkin hemĢirelik uygulamalarının her aĢamasını zamanında ve eksiksiz olarak kaydeder. 

ö) Stoma ve yara bakım ilkeleri, yöntemleri ve ürünler konusundaki geliĢmeleri takip 

ederek bilgisini güncelleĢtirir ve uygulamaya aktarır. 
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p) Hastaya uygulanan bakım ve tedavi ile ilgili uygulamalar ve gözlemlere iliĢkin 

hemĢirelik kayıtlarını nöbet/vardiya değiĢimlerinde yazılı ve sözel olarak bölüm 

hemĢirelerine/ilgili ekibe teslim eder. 

r) Hasta vizitleri yaparak hastaların durumunu izler, ilgili ekiple bilgi alıĢ veriĢinde 

bulunur. Uygulamalarını ilgili formlara kaydeder. 

s) HemĢirelik uygulamaları için gerekli malzemelerin yeterli ve çalıĢır durumda olduğunu 

kontrol eder. 

Ģ) Stomadan idrar, dıĢkı örneği alır. 

t) Ġnkontinans tipini belirlemeye yönelik tanı iĢlemlerine katılır. 

u) Yaradan kültür alır. 

ü) Hekimle iĢbirliği içerisinde yaraya topikal ajanları uygular. 

Yaraya mekanik debritman uygular (Islak kuru pansuman, basınçlı yıkama) 

y) Hekimle iĢbirliği içerisinde yaraya kimyasal ve cerrahi debritman uygular. 

 

18.2.5 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMġĠRELĠĞĠ 

18.2.5.1  Psikiyatri Klinik HemĢiresi 

Görev Yetki ve Sorumlulukları 

HemĢirenin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra; 

1. HemĢirelik Bakımı: 

a) Hasta güvenliği açısından riskli olabilecek eĢyaların kontrolünü yapar, emanete alır, 

kaydeder ya da ailesine ulaĢtırır. 

b) Hastaya ait para ve özel eĢyaları emanete alır, kaydeder, gerektiğinde hastaya verir. 

c) Hastanın ihtiyacı olan kiĢisel eĢyalarının (pijama, terlik, havlu gibi) ailesi tarafından 

temin edilmesini sağlar. 

ç) Hastayla biyo-psiko-sosyal bir bütünlük içerisinde, terapötik iletiĢim tekniklerini ve 

kanıta dayalı değerlendirme araçlarını kullanarak sürekli ve sistematik biçimde veri toplar. 

d) Riskli davranıĢlara (intihar, Ģiddet, kendine ve/veya çevresine zarar verme, kötüye 

kullanım, ihmal) iliĢkin öykü alır, risk düzeyini değerlendirir. 

e) Hastaların öz bakımını yapması için teĢvik eder, destekler, gerektiğinde yapar. 

f) Hastanın servise kabulünde fiziki muayenesini yaparak yara, iz ve darp bulgularını 

kontrol ederek kaydeder. 

g) Ailesi olmayan, ya da ailesi hakkında bilgi alınamayan hastanın ihtiyacı olan kiĢisel 

eĢyaların (pijama, terlik vb.) hastane depolarından teminini sağlar. 

ğ) Hastanın sosyal güvencelerini takip eder, sosyal güvencesi olmayan hastaların sosyal 

güvencelerinin temini için ilgili birimlerle irtibata geçer. 

h) Hastanın özel gözlem, ziyaret, telefon izni ve tedbirlerin planlamasına katkıda bulunur, 

kararı uygular. 

ı) Hasta ziyaretçilerini ve getirdiklerini denetler. 
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i) Hastanın bakım gereksinimlerini ve sorunlarını belirler, hasta bakımında hemĢirelik 

süreci sistemini kullanır. 

j) Beslenme, kilo takibi, uyku takibi, konversiyon takibi, deliryum takibi, ilaç yan etki 

takibi, pnömoni takibi, hipomani takibi ve istisnaları önleme takibi yapar. 

k) HemĢirelik hizmetleri için gerekli olan araç, gereç ve malzemelerin tespit ve teminini 

sağlar. 

l) Düzenli olarak üst araması yapılarak yanıcı, yakıcı, kesici aletlerin ve madde giriĢinin 

engellenmesini sağlar, güvenlik önlemlerinin kontrollerini yapar (kamera takibi, dolapların kilit 

kontrolü vb.). 

m) Hasta yakını ve hekim ile iletiĢim kurarak hastanın servise kabul ediliĢ biçimine karar 

verir. 

 

2. Tıbbi tanı ve tedavi planının uygulanmasına katılma: 

a) Hastaların en az kısıtlayıcı olan çevrede güvenli tedavi ve hizmet almalarına yardımcı 

olur. 

b) Hastaların ruhsal ve fiziksel sağlığının değerlendirildiği, planlanan hemĢirelik 

uygulamaları doğrultusunda hasta sorunlarının ele alındığı planlı ve düzenli görüĢmeler yapar. 

c) Elektrokonvülzif tedavi planlanan hastaya iĢlem öncesi, en az dört saat aç kalmasını 

sağlar, mesane boĢaltımını kontrol eder, protezlerin çıkarılmasını sağlar, vital bulgu takibi yapar. 

ç) Elektrokonvülzif tedavi uygulaması sırasında hastaya uygun pozisyonun verilmesini 

sağlar, nöbet izlemi ve süresini kayıt eder. Uygulama sonrasında olası komplikasyonları 

gözlemler. 

d) Tecrit ya da tespit gerekiyorsa, bu iĢlemlerle ilgili hastaya açıklama yapar, güven verir 

ve sık aralarla gözlemler, gözlemleri kaydeder, olası riskler için tedbir alır. 

e) Hastanın kendine ya da çevresine zarar verme riskini gösteren belirtileri takip eder, kriz 

ve acil durum oluĢmasını engelleyici, önleyici yaklaĢımlar uygular. 

Psikiyatrik acil durumları yönetir ve etkili acil bakımı baĢlatır. 

3. Eğitim ve danıĢmanlık: 

a) Tedaviyle ilgili gözlemleri doğrultusunda ekibe tıbbi tedaviye iliĢkin gerekli önerilerde 

bulunur. 

b) Ruh sağlığı ekibinin önemli bir üyesi olarak grup terapisi görüĢmelerine katılabilir. 

c) Ruh sağlığı hizmetinin etkinliği için gerekirse baĢka birimlerden ya da disiplinlerden 

danıĢmanlık alır, danıĢmanlık alması için bireyi/aileyi yönlendirir. 

ç) Yararlı ve kullanabileceği destek sistemlerini ve toplum kaynaklarını değerlendirir, 

bireyi/aileyi yönlendirir. 

d) Hastanın geliĢim düzeyi, öğrenme istekliliği, bilgilenme ihtiyacı, kültürel yapısı ve 

inançlarını göz önüne alarak sağlık eğitimini ve hasta eğitimini planlar. 

e) Hastayı ve aileyi desteklemede stresle baĢ etme, stigmatizasyon, kiĢiler arası iliĢkiler, 

farkındalık ve giriĢkenliği artırma, problem çözme becerisi, sosyal beceriler eğitimi gibi 

konularda psiko-eğitim programlarını planlar ve uygular. 
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f) Hasta ve ailesine; ilaçların etki ve yan etkileri konusunda gerekli eğitimleri planlar, 

uygular, eğitimin etkinliğini değerlendirir. 

g) Klinikte çalıĢan destek hizmet personeline hasta ve yakınlarıyla iletiĢim ve yaklaĢımlar 

konusunda eğitim ve danıĢmanlık sağlar. 

 

 

18.2.6 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMġĠRELĠĞĠ 

 

HemĢire görev tanımında belirtilen görev yetki ve sorumlulukların yanı sıra; 

1. YatıĢ iĢlemleri tamamlanmıĢ çocuğu ve ailesini servise kabul eder, kendileri için ayrılan odaya 

ve yatağa alır, çocuk ve ailesinin servise/ kuruma uyumunu sağlar.  

2. Çocuk ve ailesine, rahat ve güvenli bir ortam sağlar, odada gerekli olan malzemelerin yeterli 

ve çalıĢır durumda olduğunu kontrol eder. 

3. Hastanın hemĢirelik süreci kapsamında değerlendirilebilmesi için hastanenin / kurumun 

belirlediği formları ve ölçme değerlendirme ölçütlerini (DüĢme Riski Skalası, Dekübit Skalası, 

Ağrı Değerlendirme Skalası, Oral Mukozit Tanılama Skalası vb.) kullanır. 

4. Çocuğun alınan öyküsünün değerlendirilmesi; çocuğun ve ailenin kültürel, sosyal, tıbbi 

durumuna iliĢkin veriler doğrultusunda gerekli hemĢirelik tanılarını koyar, hasta bakım planını 

hazırlar, belirlediği gereksinimlerin KargılaĢması için planladığı hemĢirelik giriĢimlerini uygular, 

bakımın sonuçlarını değerlendirir, kayıt eder, denetler. Bu sonuçlardan yararlanarak hizmet 

sunumunda gerekli iyileĢtirmeleri yapar ve sonuçları ilgili birime iletir. 

5. Hastalık sürecini objektif (ateĢ, kan basıncı ve solunum düzeyi) ve sübjektif veriler 

doğrultusunda değerlendirerek izler ve değiĢiklikleri kaydeder. 

6. Çocuğu, aile ve çevresi ile bir bütün olarak ele alır, vereceği bakımın her aĢamasında aileyi 

dahil eder.  

7. Çocuk/ aile/ çevresi ile iliĢki kurmada uygun iletiĢim tekniklerini kullanır. 

8. Hizmet sunumunda, hizmetten faydalananların bireysel farklılıklarını kabul ederek, insan 

onurunu, mahremiyetini ve kültürel değerlerini göz önünde bulundurur.  

9. Her yaĢ grubuna özgü uygulanması gereken ilaç çeĢitlerini, farklı dozlarını, yaĢa göre 

uygulama ġekillerini ve hasta üzerindeki yan etkilerini bilir, hekim istemine göre ilaç 

uygulamalarını sekiz doğru ilkesine (doğru ilaç, doğru doz, doğru hasta, doğru zaman, doğru yol, 

doğru ilaç ġekli, doğru kayıt, doğru yanıt) göre yapar.  

10. Tıbbi tanı ve tedavi giriĢimlerinin, ilaç uygulamalarının hasta üzerindeki etkilerini izler, 

istenmeyen durumların oluĢması halinde gerekli kayıtları tutarak hekime bildirir ve gerekli 

önlemleri alarak uygun giriĢimlerde bulunur. 

 11. Tıbbi tanı ve tedavi iĢlemlerinin hizmetten faydalanana zarar vereceğini öngördüğü 

durumlarda, hastanın hekimi ile durumu görüĢür, hekim iĢlemin uygulamasında ısrar ederse 

durumu kayıt altına alarak hekimin yazılı talebi üzerine söz konusu iĢlemi uygular. 



 

140 

 

 

TÜRKĠYE 

KAMU HASTANELERĠ KURUMU 

Ġzmir Güney Bölgesi  Kamu  Hastaneleri  Birliği Genel Sekreterliği 

Bozyaka Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi 

 

SAĞLIK BAKIM HĠZMETLERĠ ORYANTASYON REHBERĠ 

EY.RH.02 Yay. Trh:01.01.16 Rev. Trh:09.11.16 Rev.No: 02 Sayfa 1 / 168 

12. Tanı ve tedavi amaçlı giriĢimler/ameliyat için çocuk ve ailesini hazırlar, iĢlem sırasında 

destek olur, iĢlem sonrası hastayı izler.  

13. Basınç ülserleri, risk faktörleri, prognoz üzerindeki etkilerini değerlendirerek, geliĢiminin 

önlenmesi için uygun hemĢirelik yaklaĢımını sağlar. Bası yarası oluĢması halinde uygun 

hemĢirelik bakımını planlar, uygular ve değerlendirir.  

14. Diğer sağlık personelleri ile beraber hasta vizitene katılır, hastanın tedavi ve bakım planının 

oluĢturulmasına katkıda bulunur.  

15. Çocuk ve ailenin, taburcu olduktan sonra verilen bakımının devamlılığını sağlayabilmeleri 

için onlara gerekli bakım becerilerini öğretir, rehberlik ve danıĢmanlık yapar.  

16. Çocuğun sağlığını koruma ve geliĢtirme için, bakımın her düzeyinde aileye rehberlik eder, 

sağlık eğitimini planlar, uygular. 

17. Çocuk ihmal ve istismarı durumlarını tanır. Ģüpheli durumlarda ilgili yerlere bildirimde 

bulunur. 

 

18.2.7 ENFEKSĠYON KONTROL HEMġĠRELĠĞĠ 

  

1. Hastane enfeksiyonları sürveyansını yürütmek amacıyla, mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji 

laboratuvarından kültür sonuçlarını izler, günlük klinik ziyaretler yaparak ilgili hastaları 

değerlendirir, sorumlu hekim ve hemĢirelerle koordinasyon sağlayarak, hastane enfeksiyonu 

geliĢen ya da geliĢme ihtimali bulunan yeni vakaları saptar, bu hastaları enfeksiyon riski 

açısından değerlendirerek gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.  

2. Toplanan sürveyans verilerinin bilgisayar kayıtlarını tutar, düzenli olarak gözden geçirir, 

belirli periyodlarla yorumlar ve komite ve hastane yönetimine raporlar.  

3. Klinik enfeksiyon hızı artıĢlarını veya belirli mikroorganizmalarla oluĢan enfeksiyonlardaki 

artıĢı belirler ve bunları enfeksiyon kontrol hekimine bildirir.  

4. Hastane enfeksiyon salgını Ģüphesi olduğunda, bunun kaynağını aramaya ve sorunu çözmeye 

yönelik çalıĢmalara katılır.  

5. En az haftada bir kez enfeksiyon kontrol hekimi ile bir araya gelerek, çalıĢmaları 

değerlendirir.  

6. Bölümlerle ilgili sorunları enfeksiyon kontrol hekimi ile birlikte o bölümlere iletir, bu 

bölümlerin kontrol tedbirlerinin oluĢturulması, uygulanması ve değerlendirilmesine katılımlarını 

sağlar.  

7. Enfeksiyon kontrol programlarının geliĢtirilmesi ve uygulanmasında görev alır.  

8. Yataklı tedavi kurumu genelinde enfeksiyon kontrol uygulamalarını izler.  

9. Yataklı tedavi kurumu çalıĢanlarına hastane enfeksiyonları ve kontrolü konusunda eğitim 

verir.   

10. Enfeksiyon kontrol politikaları, uygulamaları, enfeksiyonların belirlenmesi ve izolasyonu ile 

bunlara iliĢkin sorunlar konusunda sağlık çalıĢanları ile iletiĢim kurar ve değerlendirme yapar.  
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11. Hastane enfeksiyonu geliĢen hastalarda tedavi amacıyla kullanılan ilaçların hasta üzerinde 

etkisini izleyerek, sonuç ve değerlendirmelerine iliĢkin komite üyeleriyle birlikte çalıĢmalar 

yapar.  

12. Enfeksiyon kontrolü kural ve düzenlemelerine uyulması konusunda sorumlu hemĢirelerle 

iĢbirliği yapar.  

13. Ġzolasyon yöntem ve uygulamaları konusunda danıĢmanlık yapar ve önerilerde bulunur.  

14. Hastanenin enfeksiyon riski oluĢturabilecek bütün birimlerine (çamaĢırhane, morg, mutfak, 

atık deposu vb.) enfeksiyon kontrol uygulamaları ile ilgili danıĢmanlık yapar, izlenecek politika 

ve prosedürlerin oluĢturulması ve geliĢtirilmesi çalıĢmalarına katılır.  

15. Enfeksiyon kontrol önlemlerinin hastane politikalarına uygun olarak yürütülüp 

yürütülmediğini denetleyerek, sağlık çalıĢanlarına enfeksiyon kontrolüne iliĢkin bilgi verir, izler 

ve gerekli birimlerle iĢbirliği yapar.  

16. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından istenen enfeksiyon kontrolü ile ilgili kayıtlı 

ve istatistikleri tutar, indikatörleri takip eder.  

17. Enfeksiyon Kontrol Ekibi ile birlikte personelin mesleğe bağlı enfeksiyon ile ilgili risklerini 

takip etmek, koruyucu tıbbî önerilerde bulunmak, gerekli durumlarda bağıĢıklama ve profilaksi 

programlarını düzenlemek ve uygulamak üzere enfeksiyon kontrol komitesine teklifte bulunur.  

18. Hizmet Ġçi Eğitim hemĢiresi ile iĢbirliği yaparak hemĢirelerin enfeksiyon kontrolüne iliĢkin 

eğitim gereksinimlerini belirler, önerilerde bulunur ve her düzeydeki çalıĢanların hizmet içi 

eğitim etkinliklerine katılır.  

19. Mesleki geliĢimi için seminer, kongre, toplantı ve benzeri etkinliklere katılır, bilimsel 

yayınları takip eder ve yayın geliĢtirir.  

20. Enfeksiyon kontrolü ile ilgili araĢtırma yapar ve yapılan araĢtırmalara katkıda bulunur.  

21. Üç ayda bir sürveyans çalıĢmalarını değerlendirir, yorumlar, komite ve hastane yönetimine 

raporlar.  

22. Antibiyotik direnç durumlarını takip eder, komite ve hastane yönetimine raporlar.  

23. Uygun dezenfektan ve antiseptiklerin seçiminde görev alır, komite ile birlikte antisepsi-

dezenfeksiyon-sterilizasyon konularında standart oluĢturulmasına katkı sağlar ve bu konuda 

gerekli eğitimleri verir.  

24. Öğrenci hemĢireleri eğitimlerine katkıda bulunur.  

25. Atıkların kaynağında ayrıĢtırılması, toplanması, taĢınması ve depolanması sürecini 

enfeksiyon kontrolü açısından izler.  

26. Kan ve vücut sıvıları ile bulaĢan enfeksiyonlara yol açabilecek durumları kayıt altına alır ve 

komiteye bildirir.  

27. El Hijyeni uyum gözlemini yapar. Belirlenen periyotlar halinde El Hijyeni gözlemlerine 

iliĢkin rapor hazırlar ve hazırladığı raporu hastane yönetimi ve tüm çalıĢanlarla paylaĢır.  

28. Hastanemizde yürütülmekte olan SKS Kalite Yönetim Sistemi çalıĢmalarına katılıp, destek 

sağlar.  
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18.2.8 EĞĠTĠM HEMġĠRELĠĞĠ 

  

1.HemĢirelik hizmetlerinin amaç ve felsefesi doğrultusunda, hastanede çalıĢan hemĢire-ebe ve 

sağlık memurlarının gereksinimlerine uygun olacak Ģekilde hizmet içi eğitim programlarını 

planlar, yürütür ve değerlendirir.  

2. Hastanede göreve baĢlayan tüm hemĢire, ebe ve sağlık memurlarının genel oryantasyon 

eğitimlerini planlar, yürütür ve değerlendirir; genel oryantasyon eğitimi sonrası birim 

oryantasyon eğitimlerini yaparak ve kurum prosedürleri ile belirlenmiĢ değerlendirme araçlarını 

kullanarak birime uyumlarını takip eder.  

3. Hizmet içi eğitim planlarını oluĢtururken bilimsel geliĢme ve yenilikleri, Sağlık Bakım 

Hizmetleri Müdürlüğü ve Süpervizör hemĢireler tarafından iletilen gereksinimleri, önemli gün ve 

haftaları göz önünde bulundurur.  

4. Eğitim programlarının oluĢturulması ve uygulanmasında gerekli hallerde ilgili kiĢi ve 

kurumlarla iĢ birliği yapar, eğitim ortamı için gerekli kaynak ve malzemelerin kontrolünü sağlar.  

5. Hizmet içi eğitim planlarının ve programlarının kurum prosedür ve olanakları doğrultusunda 

mevcut iletiĢim araçlarını kullanarak duyurulmasını ve çalıĢanların haberdar olmasını sağlar.  

6. Hastanede yapılan diğer eğitim programları ile koordinasyonu sağlamak üzere ilgili birimlerle 

sürekli iletiĢim halinde olur. HemĢirelerin birim bazında hazırlanan hizmet içi eğitim planlarının 

oluĢturulmasında sorumlu hemĢire ile iĢbirliği yaparak eğitim gereksinimleri ile ilgili önerilerde 

bulunur.  

7. Hizmet içi eğitim ve genel oryantasyon eğitimine katılanlara ait kayıtların tutulmasını sağlar 

ve takibini yapar. GerçekleĢtirilen hizmet içi eğitimlere ait bilgileri, her ayın ilk haftası içinde 

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü‟ ne rapor olarak sunar ve verileri Kamu Hastaneler Birliği 

Güney Sekreterliği‟ ne gönderir.  

8. GerçekleĢtirilen eğitim programlarını değerlendirir ve sonuçlara göre gerekli değiĢiklikleri 

yapar, belirlenen eksikliklere göre eğitim planlar.  

9. Eğitim değerlendirmeleri sonucunda elde edilen katılım sonuçlarını Sağlık Bakım Hizmetleri 

Müdürü ile paylaĢır ve kurum olanakları ve prosedürleri doğrultusunda ödül sistemi (yeni 

sorumluluklar, katılım/teĢekkür belgesi vb.) geliĢtirmeye çalıĢır.  

10. Mesleki bilgi ve becerilerini arttırmak için kongre, sempozyum, workshop vb. etkinliklere 

katılır. Eğitim teknolojisindeki yeni geliĢmeleri izler ve uygular.  

11. HemĢirelik hizmetlerinin ve hasta bakımının geliĢtirilmesine yönelik araĢtırmalar yapar ve 

projeler geliĢtirir. GerçekleĢtirilen araĢtırma ve proje sonuçlarının klinik uygulamaya 

yansımasını sağlar. HemĢirelik alanında bilimsel araĢtırma ve çalıĢma yapmak isteyen hemĢire, 

ebe ve sağlık memurlarına rehberlik eder.  
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12. Güncel ve mesleki yayınları izler, meslektaĢlarını geliĢme ve yeniliklerle ilgili bilgilendirir. 

Bilgi ve becerileri arttırmak amacıyla hemĢire, ebe ve sağlık memurlarının kurum dıĢında 

düzenlenen kurs, kongre, sempozyum vb. etkinliklere katılımını teĢvik eder.  

13. Hasta ve hasta yakınları için bilgilendirme amaçlı broĢür, afiĢ, kitapçık v.b. hazırlar, hasta ve 

hasta yakınlarının eğitimine katkıda bulunur.  

14. Hastalara verilen hemĢirelik bakımı ve ilgili hemĢirelik aktivitelerine yönelik standart, 

politika, hedeflerin geliĢtirilmesini ve uygulanmasını sağlar.  

15. Kliniklerde hastalara verilen hemĢirelik bakımını değerlendirmek üzere düzenli olarak 

ziyaret eder, hemĢirelik hizmetlerine iliĢkin kayıtları gözden geçirir, verilen bakımı gözler ve 

değerlendirir; tespit edilen eksik ve hataların giderilmesine yönelik gerekli eğitimleri planlar, 

uygular ve değerlendirir.  

16. Öğrenci hemĢirelerin eğitimi için uygun çalıĢma ortamını oluĢturur, öğretim elemanları ile 

iĢbirliği yaparak okul-hastane iĢbirliğini sağlar.  

Öğrenci hemĢirelerin eğitimi için uygun çalıĢma ortamını oluĢturur, öğretim elemanları ile 

iĢbirliği yaparak okul-hastane iĢbirliğini sağlar.  

17. OluĢturulan sağlık politikalarının yürütülmesinde, mevzuat çerçevesinde karar 

mekanizmalarına katılır.  

18. Hastanemizde yürütülmekte olan SHKS Kalite Yönetim Sistemi çalıĢmalarına katılıp, destek 

sağlar.  

 

18.2.9 EVDE BAKIM HEMġĠRELĠĞĠ 

 

Hemşire görev tanımında belirtilen görev yetki ve sorumlulukların yanı sıra; 

1. Ev ortamını hastanın gereksinimlerine uygunluk yönünden değerlendirir (ısı, ıĢık, 

havalandırma, hijyen, tekstil, zemin, duvarlar vb.). Gürültü, ıĢık, ısınma, havalandırma gibi 

çevresel uyaranları kontrol altına alarak hastanın uyku ve dinlenmesini sağlar. 

2. Bireyin günlük yaĢam aktivitelerinin karĢılanması, çevre düzenlemesi ve sosyal 

gereksinimlerinin karĢılanmasına yönelik görev alan bakım destek elemanlarının denetimini 

yapar, gerektiğinde ilgililere bildirimde bulunur.  

3. Birey ve ailenin eğitim ve danıĢmanlık ihtiyacının belirlenmesini ve yerine getirilmesini 

sağlar.  

4. Hastaya evde sağlık hizmeti kapsamında uygulanacak giriĢimlerde hekime ve diğer ekip 

üyelerine destek sağlar. 

5. Rutin takibe alınan hastaların bakım planındaki iĢleri yapar, yaĢamsal bulgularını 

değerlendirir, kaydeder, değiĢiklikleri hekime rapor eder.  

6. Tedavi planına göre hastaya oral, parenteral ve haricen verilecek ilaçları uygular ve kaydeder, 

uygulanan ilaçların etki ve yan etkilerini gözler, kaydeder. 
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7. Hizmetlerde gerekli olacak araç-gereç, malzemeler için istem yapar, bunların yeterli ve çalıĢır 

Ģekilde bakımı için görüĢ bildirir. 

8. Araç-gereçleri kullandıktan sonra temizler, dezenfekte eder ve gerektiğinde sterilizasyon için 

hazırlar. 

9. Hasta ve ailesine, gereksinimlerine göre, hastalığa özel, kendi kendine bakım ya da yardımla 

bakım teknikleri gibi konularda ve genel sağlık konularında eğitim yapar.  

10. Tüm uygulama ve iĢlemlerini etik kurallarına uyarak, hasta hakları doğrultusunda uygular. 

11. Bireyin öneri, istek ve Ģikâyetlerini dinler ve değerlendirir ve ilgili birimlere yönlendirir. 

18.2.10YENĠDOĞAN HEMġĠRELĠĞĠ 

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları hemşiresi görev tanımında belirtilen görev yetki ve 

sorumlulukların yanı sıra;  

1. Bebeğin anomalili olması, erken doğması, düĢük doğum ağırlıklı olması veya bebeğin kaybı 

gibi ailelerde anksiyete ve strese neden olan kriz dönemlerinde aileye destek olur. 

2. Yenidoğan genel sağlık durumunun değerlendirilmesini standarda uygun Ģekilde yapar. 

Yenidoğanın normalden sapma durumunda hekime bildirir. 

 3. Yenidoğanın hemĢiresi, yenidoğanın vücut ısısının korunması ve sürdürülmesini sağlar. 

Doğum haftası ve kilosuna uygun küvöz ısısı ve ortam ısısını ayarlar.  

4. Gürültü, ıĢık vb. çevresel uyaranları kontrol altına alır ve rahat bir çevre sağlar.  

5. Aile bebek etkileĢiminin en erken dönemde baĢlamasına yardımcı olur. Bunun için annenin 

bebek bakım gereksinimlerini belirler, anne bebek arasındaki iliĢkinin niteliğini değerlendirir. 

6. Bebeğin sağlığını koruma ve geliĢtirme için bakımın her düzeyinde aileye rehberlik eder, 

sağlık eğitimini planlar uygular. (Anne sütünün önemi ve emzirme tekniği, meme bakımı, 

yenidoğan tarama testleri, bebek masajı, büyüme geliĢme, kazaları önleme, aĢılama, izlem ve 

kontrolleri ) 

7. Hasta izleminde yenidoğana beslenmesi için anneden alınan sütü teslim alır. Buzdolabı ve 

derin dondurucuda muhafazası, saklanmasını sağlar ve hasta adına kayıt eder.  

8. Saklanan ve muhafaza edilen anne sütünü verilecek miktar kadarını uygulanacak hale getirir, 

yenidoğana verir ve uygulanan miktar hemĢire gözlem formuna kayıt edilir.  

9. Anne sütüyle beslenemeyen yenidoğanların enteral veya peranteral beslenmesini sağlar, 

gerekli kayıtları tutar.  

10. Yenidoğanın günlük olarak öz bakım ihtiyaçlarını belirler, saptanan gereksinimlere yönelik 

hemĢirelik sürecini planlar, uygular ve değerlendirir.  

11. Yenidoğan tarama programları için örnekleri uygun Ģekilde alır, muhafaza eder ve uygun 

koĢulları sağlayarak ilgili yerlere gönderir.  

12. Yenidoğan bebeklerin aĢılama durumlarını sorgulayarak aĢı uygulanmamıĢ bebeklere Hepatit 

B aĢısını uygular, kayıt eder ve aileye bilgi vererek uygun yönlendirmeleri yapar. 

 13. Yenidoğan ve ailesini, taburculuğa ve evde bakıma hazırlar, anneye gereksinim duyduğu 

konularda rehberlik eder. 
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18.2.11 KADIN DOĞUM HEMġĠRELĠĞĠ 

 

Hemşire görev tanımında belirtilen görev yetki ve sorumlulukların yanı sıra;  

1. Gebelik takibinin yapıldığı alanlarda çiftlere, gebelik öncesi eğitim ve danıĢmanlığını yapar.  

2. Kadının gebelik dönemine özgü bakım ve izlemlerini yapar.  

3. Gebelik takibinin yapıldığı alanlarda gebelikte geliĢebilen riskli durumları erken dönemde fark 

eder ve önerilen tedavileri uygular ve gerektiğinde sevk eder.  

4. Doğumun uygun koĢullarda yapılması için hastayı yönlendirir.  

5. Doğum eylemiyle ilgili normalden sapmaları izler ve bildirir. 

 6. Yenidoğan bebeğin bakımını ve muayenesini yapar.  

7. Erken ve geç lohusalık döneminde anne ve yenidoğan bakımını yapar. 

 8. Ana çocuk sağlığının korunup geliĢtirilmesinde kadına eğitim ve danıĢmanlık yapar (Aile 

planlaması danıĢmanlığı, emzirme danıĢmanlığı, sağlıklı cinsel yaĢam, genetik hastalık riski 

taĢıyan ailelere danıĢmanlık, periyodik jinekolojik ve meme kontrolü, pap smear vb. testler için 

yol gösterir ve yardımcı olur). 

18.2.12NUTRĠSYON HEMġĠRELĠĞĠ 

HemĢire görev tanımında belirtilen görev yetki ve sorumlulukların yanı sıra; 

1.Kurumun belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda, nütrisyon destek 

ünitesindeki HemĢirelik Hizmetlerinin etkin bir Ģekilde yerine getirilmesinden sorumludur. 

2.HemĢirelik hizmetleri ile ilgili sorun ve gereksinimlerini müdürlüğe bildirir. 

3.Konsültasyon istenen poliklinik, servis hastalarının Nütrisyon destek tedavisi 

değerlendirmelerini ekip iĢbirliği çerçevesinde hekim ve diyetisyenle birlikte yapar. Nütrisyon 

desteği alan ve Nutrisyon Destek Birimi tarafından izlenen hastaların günlük izlemlerini yapar.  

4.Hastaya ve yakınlarına kendini tanıtır, HemĢirelik Süreci Hasta Takip Formunu günlük 

doldurur. 

5.Nütrisyon destek tedavisi (ürünler, TPN içeriği gibi.) hakkında hasta/hasta yakınlarını 

bilgilendirir, ilgili formları vererek eğitim yapar, günlük takibi sırasında yaptığı eğitimin 

etkinliğini denetler gerekirse verdiği eğitimi tekrar eder. Hasta veya hasta yakını ile iĢbirliği 

içinde olur. 

6.Tüp takılacak hastalara iĢlem hakkında bilgi verir ya da verilmesini sağlar. 

7.Nütrisyon ile ilgili formlar, yardımcı dokümanlar geliĢtirir, kullanımını sağlar. 

8.Nütrisyon desteğinde kullanılan tüm araç ve gerecin korunması bakımı ve eksiklerinin 

tamamlanmasında klinik sorumlu hemĢiresi ile iĢbirliği yapar. 

9.Ekiple iĢbirliği içerisinde hasta/hasta yakınlarının sorularını cevaplandırır, öneri, istek ve 

Ģikâyetlerini dinler, değerlendirir. 

 

10. Tedavi protokolünde yapılan değiĢikliği hastanın bakımından sorumlu kiĢilere aktarır.  

11. Nütrisyon destek tedavilerinin (oral destek, entegral ve parenteral beslenme için) doğru 

uygulanmasını ve beslenme yeterliliğine ulaĢmasını sağlar.  
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12.Enteral beslenmenin daha seyrek ya da ilk kez uygulandığı bölümlerde hasta baĢında enteral 

beslenme sistemini (pompa, set, ürün vb.) kurar. Hasta/hasta yakınları ve servis/ünite 

hemĢirelerine gerekli bilgileri uygulamalı olarak gösterir.  

13. Enteral beslenme uygulanan hastalarda kullanılan ürünlerin doğruluğu, saklama ve kullanma 

koĢullarını kontrol eder, aksaklıkları giderir ve kaydeder.  

14. Merkezi total parenteral nütrisyon ürünü hazırlanan birimlerde nütrisyon desteği alan 

hastaların torbalarının doğru, steril Ģartlarda hazırlanmasını ve servis/ünitelere ulaĢtırılmasını 

sağlar. 

15.Enteral beslenme uygulanan hastalarda komplikasyonların önlenmesi için tüpün ve setin 

yıkanması, doğru ürün, veriliĢ hızı, verildiği saatler, son kullanma tarihleri, saklama koĢullarını 

kontrol eder/edilmesini sağlar ve gözlemlerini kaydeder.  

16.Enteral beslenme uygulanan hastalarda geliĢebilecek, ishal, bulantı-kusma, hiperglisemi-

hipoglisemi, sıvı-elektrolit dengesizliği gibi komplikasyonları izler ve ilgili hekime bilgi verir. 

17.Nazogastrik ve gastrostomi tüplerinin bakımının yapılmasını sağlar ve takibini yapar, ilgili 

formlara kaydeder,aksaklıkları ilgili kiĢilere iletmekle yükümlüdür.  

18. Nütrisyon destek tedavisi uygulanan hastaların beslenme yolunun devamlılığı için katater 

bakımı ve tüp giriĢ yeri bakımı yapılmasını sağlar.  

19. Nütrisyon destek tedavisinde hemĢirelik uygulamaları için gerekli olan malzemelerin yeterli 

ve çalıĢır durumda olduğunu kontrol eder.  

20.Nazal beslenme tüplerinin korunması için tespit bantlarını değiĢtirilmesini sağlar, tüp yerini 

kontrol eder, gastrik rezidü bakılması için uygulamaları hasta baĢı uygulamalı hasta, hasta 

yakınları, servis/ünite hemĢirelerine gösterir, anlatır, her gün kontrol edilmesini sağlar ve ilgili 

forma kaydeder. 

21. Total parenteral nütrisyon sırasında meydana gelebilecek metabolik komplikasyonlar ve sıvı 

elektrolit dengesizlikleri gibi durumları izler ve ilgili hekime haber verir.  

22.Stoama ve yara bakımında (tüm hemĢirelik uygulamalarında) asepsi ilkelerine uyar ve 

uyulmasını sağlar. 

23. Multidisipliner nütrisyon ekibinin üyesi olarak ekip içi ve diğer bölümler arasında iletiĢim ve 

koordinasyonu sağlar. 

24. Nütrisyon destek tedavisinde kullanılan (set, pompa, tüp vb.) ve ihtiyaç duyulan araç-gerecin 

belirlenmesi ve en uygun ürün seçiminin yapılması ve alımı konusunda önerilerde bulunur.  

25.Eğitim hemĢiresi ile iĢbirliği yaparak nütrisyon hemĢireliği konusundaki eğitim 

gereksinimlerine yönelik önerilerde bulunur. Hizmet içi eğitim etkinliklerini yapar. (klinik 

hemĢirelerine, stajer öğrencilere, göreve yeni baĢlayan uyum sürecindeki sağlık çalıĢanlarına, 

hasta ve yakınlarına vs.)  

26. Kurum içi- kurum dıĢı seminer, toplantı, kongre ve benzeri etkinliklere katılır. Bilimsel 

yayınları takip eder, eğitim materyalleri ve yayın geliĢtirir. HemĢirelik ve nütrisyon hemĢireliği 

alanına araĢtırmalar yapar ve yapılan araĢtırmalara katılır. 

18.2.13 KANSER KAYIT HEMġĠRELĠĞĠ 

1. Kanser Kayıt Birimleri BaĢhekimliğe bağlı olarak faaliyetlerini yürütür.  

2. Kanser verileri gizlilik kurallarına tabi olduğundan hastanelerde en az bir olmak üzere 

merkez ve birim çalıĢma odaları düzenlenir.  
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3. Hastane Kanser Kayıt Elemanı, hastane veri tabanlı çalıĢarak arĢiv, patoloji laboratuarı, 

servis ve birimlerden aldığı bilgileri “Sağlık Bakanlığı” tarafından hazırlanmıĢ özel 

formlara geçer. Kalite kontrollerini yaparak bilgisayar ortamında kayıtlarını tutar.  

4. Kanser kayıt arĢivini kurar.  

5. Eksik olguların listelenip kayıtlarının yapılmasını sağlar.  

6. Dublikasyonları ayıklar.  

7. Aylık toplantılar halinde Ġl Güney Sekreterliği‟nde “Kanser Kayıt Birimi‟ne sunar.  

8. Hastanemizde yürütülmekte olan SKS Kalite Yönetim Sistemi çalıĢmalarına katılıp, 

destek sağlar.  

 

18.2.14 AMATEM HEMġĠRELĠĞĠ 

 

Hemşire görev tanımında belirtilen görev yetki ve sorumlulukların yanı sıra;  

1. Alkol, psikoaktif madde ya da bağımlılık yapıcı diğer maddeleri bırakma isteği ya da 

yoksunluk yakınmaları nedeniyle hastaneye baĢvuran hastaların ve ailelerinin fiziksel ve 

psikososyal tanılamasını yapar (özellikle hastanın madde kulanım öyküsü, önceki tedavi durumu, 

yasal sorunlar ve diğer kayıplar, danıĢanın/ailenin hastalığı, durumu algılamaları, emosyonel 

tepkileri, baĢ etme davranıĢları, madde kullanımının aile üzerindeki etkisi hakkında veri toplar).  

2. Hasta ve ailesine iliĢkin toplanan veriler doğrultusunda sorununu belirleyerek, hemĢirelik 

tanısını koyar.  

3. HemĢirelik tanılarına iliĢkin hasta/ailesine yönelik bakım giriĢimlerini planlar ve uygular 

(bağımlılığı açıklama, inkar üzerinde çalıĢma, etkin baĢ etme stratejilerini geliĢtirme, anksiyete 

yönetimi, destek sistemlerini harekete geçirme, duyguların ifade edilmesini kolaylaĢtırma, 

danıĢmanlık ve eğitim, rol modeli olma, psikoterapi, hasta takibi, psikofarmakolojik ilaçların etki 

ve yan etkilerini değerlendirme, psikiyatristle iĢbirliği, eğitim ve araĢtırma), bakımın etkinliğini 

değerlendirir. 

4. Detoks tedavi sürecinde yoksunluk belirtileri açısından hastayı gözlemler, bilinç takibi yapar, 

tremor, terleme, halusinasyon, ajitasyon, hezeyan, konvulsüyon varlığını takip eder, yoksunluk 

belirtilerinin Ģiddetini değerlendirir, kaydeder.  

5. Hastanın ihtiyacı olan uygun hidrasyonu sağlamak için, sıvı alabilmesine bağlı olarak oral ya 

da intravenöz sıvı alımı konusunda destek sağlar.  

6. Hastanın yoksunluk belirtilerine, vitamin ve mineral kaybına ya da genel tıbbi durumuna 

yönelik planlanan tedaviyi uygular.  

7. Hastaların bireysel geliĢimini ve sosyalizasyonunu sağlayacak, kiĢisel benlik saygılarını, 

giriĢimciliğini arttıracak terapötik grup çalıĢmalarını (günaydın, iĢe yönlendirme, uğraĢı, spor, 

sinema, kitap, gezi vb.) düzenler, hastaların katılımını teĢvik eder ve gözlemler. Rehabilitasyon 

ekibi ile iĢbirliği sağlar.  

8. Hastalardan terapötik amaçlı istenen etkinliklerin sürdürümünü izler. 
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9. Servise madde giriĢini önlemeye yönelik tedbirler alır, gözlem yapar, binada aramalar yaptırır 

ve güvenliği sağlar. 

 10. Hastaların hastanede kalmaya bağlı (kapalı servisler için) yaĢadıkları duyguları ifade 

etmeleri ve problemlerini çözmelerine yardımcı olur.  

11. Hasta ile ailesi arasında iletiĢim problemlerinin ve çatıĢmalarının çözümlenmesinde yardımcı 

olur, etkin kiĢiler arası iletiĢimi ve terapötik iliĢkiyi geliĢtirici giriĢimler planlar ve uygular.  

12. Gerekli durumlarda yasal sorunu olan hasta/danıĢanların ilgili mercilere iletilmek üzere 

tedavi sürecindeki durumlarını gözlemleyerek gözlem raporları kayıtlarını tutar. Gerekli 

durumlarda denetimde serbestlik yasası gereğince gözlem yapılan hasta/danıĢanların bağımlılık 

davranıĢı gözlemlerini yaparak raporlarını tutar.  

13. Taburculuk öncesi ya da sonrasında nükslerin önlenmesinde bireysel ya da grup danıĢmanlığı 

yapar ve psiko eğitim grupları oluĢturur. 

14. Hastaların adsız alkolik (AA), adsız narkotik (NA) gibi, ailelerinin (Al-Anon), çocukların 

(ACA) gibi kendi kendine yardım gruplarına katılımını sağlar.  

5. Sağlık hizmeti veren personelin bağımlılık alanında eğitimini/geliĢimlerini sağlayacak 

programları planlar, organize eder ve değerlendirir.  

16. Toplumu bilgilendirme aktivitelerinde rol alır, ruhsal sağlığını koruma ve geliĢtirme 

konusunda eğitim ve danıĢmanlık hizmeti verir.  

17. Hastaların öz bakımını yapması için teĢvik eder, destekler gerektiğinde yapar.  

18. Yemek saatlerinde yemek dağıtan personele eĢlik ederek, hastalara verilen yemeğin 

uygunluğunu ve hastaların yemek yeme durumlarını kontrol eder.  

19. Hastanın özel gözlem, ziyaret ve telefon izin ve yasaklarının planlanmasına katkıda bulunur, 

kararı uygular.  

20. Hasta ziyaretçilerini ve getirdiklerini denetler. Ziyaret saatlerinde göreli personel ile birlikte 

görüĢmelerin yapıldığı alanda bulunur. 

21. Genel vizitelere katılır, hasta gözlemlerini, bakım sonuçlarını iletir, öneriler sunar. Tedaviyle 

ilgili gözlemleri doğrultusunda ekibe tıbbi iliĢkin gerekli önerilerde bulunur. 

 22. Hastaların servis kurallarına uymalarını sağlar; kuralları ihlal eden hastaların puanını iĢler, 

yapılabilmesi için idrar ve kan örneği alır.  

23. Hastanın kendine ya da çevresine zarar verme riskini (suicid giriĢimi*)gösteren belirtileri 

takip eder, kriz ve acil durum oluĢmasını engelleyici, önleyici yaklaĢımlar uygular.(*) Ekip belli 

vakalarda neyin izleneceğine dair “ortak bakım planları” hazırlamış ya da kararlaştırmış ise 

“hekim istemi” beklemeden hemşire bu parametreleri izler.  

24. Psikiyatrik acil durumları yönetir ve etkili acil bakımı baĢlatır.  

25. Tecrit ya da tespit gerekiyorsa, bu iĢlemlerle ilgili hastaya açıklama yapar, güven verir ve sık 

aralarla gözlemler, gözlemleri kaydeder, olası riskler için tedbirler alır. 

26. Klinikte çalıĢan destek personeline hasta ve yakınlarıyla iletiĢim ve yaklaĢımlar konusunda 

eğitim ve danıĢmanlık sağlar.  

27. Hastanın taburculuk planlamasına katılır, taburculuk için hazırlanmasını sağlar. Hastanın 

ailesine hasta bakımı ve taburcu olduktan sonra evde bakım hizmetine yönelik eğitim verir, 

gerektiğinde bağlantı kurabilecekleri sosyal hizmet kurumlarına iliĢkin bilgi verir. 

18.2.15PALYATĠF BAKIM HEMġĠRELĠĞĠ 

1. HemĢirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemĢirelik bakımını 

kanıta dayalı olarak planlar, uygular.  
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2. Hastanın hemĢirelik süreci kapsamında değerlendirilebilmesi için hastanenin / kurumun 

belirlediği formları ve ölçme değerlendirme ölçütlerini (DüĢme Riski Skalası, Dekübit Skalası, 

Ağrı Değerlendirme Skalası vb.) kullanır.  

3. Verilen hemĢirelik bakımının kalitesini ve sonuçlarını değerlendirir, hizmet sunumunda bu 

sonuçlardan yararlanarak gerekli iyileĢtirmeleri yapar ve sonuçları ilgili birime iletir.  

4. Tıbbi tanı ve tedavi planının uygulanmasında; hekim tarafından, acil durumlar dıĢında yazılı 

olarak verilen tedavileri uygular, sözel order durumunda ise, sağlıkta kalite standartları 

kapsamında uygun giriĢimleri yapar ve kayıt eder.  

5. Hekim istemine göre ilaç uygulamalarını sekiz doğru ilkesine (doğru ilaç, doğru doz, doğru 

hasta, doğru zaman, doğru yol, doğru ilaç Ģekli, doğru kayıt, doğru yanıt) göre yapar.  

6. Hastaya lüzumu halinde uygulanmak üzere hekim tarafından reçete edilen hekim istemini 

bilimsel esaslara göre belirlenen sağlık bakım, tanı ve tedavi protokolleri doğrultusunda yerine 

getirir.  

7.Tıbbi tanı ve tedavi iĢlemlerinin hizmetten faydalanana zarar vereceğini öngördüğü 

durumlarda, hastanın hekimi ile durumu görüĢür, hekim iĢlemin uygulanmasında ısrar ederse 

durumu kayıt altına alarak hekimin yazılı istemi üzerine söz konusu iĢlemi uygular.  

8. Tıbbi tanı ve tedavi giriĢimlerinin hasta üzerindeki etkilerini izler, istenmeyen durumların 

oluĢması halinde gerekli kayıtları tutarak hekime bildirir ve gerekli önlemleri alır.  

9. Görevi teslim alacak hemĢire gelmeden ve gerekli bilgiyi hasta baĢında sözlü ve yazılı olarak 

teslim etmeden kurumdan ayrılamaz. Ayrıca doğal afet, toplu kazalar gibi olağanüstü durumlarda 

ise hemĢireye olan ihtiyaç ortadan kalkmadan kurumdan ayrılamaz.  

10. HemĢirelikle ilgili eğitim, danıĢmanlık, araĢtırma faaliyetlerini yürütür. Mesleği ile ilgili 

bilimsel etkinliklere katılır. Toplumun, öğrenci hemĢirelerin, sağlık çalıĢanlarının ve adaylarının 

eğitimine destek verir ve katkıda bulunur.  

11. Sağlık hizmetlerinin verildiği tüm alanlarda etkin bir Ģekilde görev alır, oluĢturulan sağlık 

politikalarının yürütülmesinde, mevzuat çerçevesinde karar mekanizmalarına katılır.  

12. Hizmet sunumunda, hizmetten faydalananların bireysel farklılıklarını kabul ederek; insan 

onurunu, mahremiyetini ve kültürel değerlerini azami ölçüde göz önünde bulundurur.  

13. Tüm uygulamaları, yaptığı uygulamayı takiben kayıt altına alır.  

14. Hastaneye yatıĢ iĢlemleri tamamlanmıĢ hasta ve varsa refakatçisinin servise ve hastaneye 

uyumunu sağlar.  

15. Hasta ve ailesini, hastaneye yatıĢ yapıldığı andan itibaren taburculuğa ve evde bakıma 

hazırlar, gerekli eğitimleri verir.  

16. Hastanın varsa beraberinde getirdiği ilaçlarını gerekli kontrollerini (adı, adeti, son kullanma 

tarihi vb.) yaparak teslim alır, kurumun/hastanenin belirlediği formları kullanarak kayıt eder, 

uygun koĢullarda saklanmasını ve korunmasını sağlar.  

17. Hastası için kullanacağı ilaçları güvenli bir Ģekilde temin eder. Uygun koĢullarda 

saklanmasını ve korunmasını sağlar, son kullanma tarihlerini kontrol eder.  
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18. Narkotik ilaçları talimatlara uygun saklar ve kullanır. Nöbet teslimlerinde narkotik ilaçları 

sayarak teslim alır ve kayıt eder.  

19. Acil durumlar için kullanılan acil müdahale setini her vardiyada kontrol ederek sürekli 

kullanıma hazır halde bulundurur.  

20. HemĢirelik uygulamaları için gerekli diğer malzemelerin yeterli ve çalıĢır durumda olduğunu 

kontrol eder.  

21. Tanı amaçlı hastadan alınan kan, idrar, sıvı ve doku örneklerinin uygun Ģekilde ve en kısa 

sürede ilgili laboratuara transferini sağlar.  

22. Hekim tarafından gerçekleĢtirilen invaziv tanı ve tedavi giriĢimlerine katılır; bu giriĢimler 

için hastayı hazırlar, iĢlem sırasında destek olur, iĢlem sonrası hastayı izler.  

23. Diğer sağlık çalıĢanları ile beraber hasta vizitine katılır, hastanın tedavi ve hemĢirelik bakım 

planının oluĢturulmasına katkıda bulunur.  

24. Enfeksiyon geliĢmesinin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar. HemĢirelik 

bakımında gerekli olan asepsi, antisepsi, sterilizasyon, izolasyon vb. tekniklere uyar ve 

uyulmasını sağlar.  

25. Ġzolasyonu gereken hastalar için gerekli tedbirleri alır ve enfeksiyon kontrol hemĢiresine 

bildirir.  

26. Aspirasyon*, oksijen tedavisi*, vücut pozisyonları, genel vücut bakımı, postural drenaj*, 

aseptik uygulamalar (sonda/kateter bakımı vb.), stoma bakımı gibi temel giriĢimsel uygulamalara 

yönelik uygun hemĢirelik aktivitelerini planlar, uygular ve değerlendirir. (*) Ekip belli vakalarda 

neyin izleneceğine dair “ortak bakım planları” hazırlanmış ya da kararlaştırmış ise “hekim 

istemi” beklemeden hemşire bu parametreleri izler.  

27. Bası yaraları, risk faktörleri, prognoz üzerindeki etkilerini değerlendirerek, geliĢiminin 

önlenmesi için uygun hemĢirelik yaklaĢımını sağlar. Bası yarası oluĢması halinde uygun 

hemĢirelik bakımını planlar, uygular ve değerlendirir.  

28. Hastanın tıbbi durumuna uygun beslenme ihtiyaçlarını diyetisyen ve nutrisyon hemĢiresi ile 

iĢbirliği yaparak planlar ve hastanın öğünlerini tam almasına destek olur, kayıt eder. Yetersiz 

beslenen ya da beslenemeyen hastaların nutrisyon desteği gereksinimine (enteral ve parenteral 

beslenme) göre uygun hemĢirelik bakımını planlar, uygular, devamlılığını sağlar.  

29. Hastalara verilen yemeğin diyetine uygunluğunu ve hastaların yemek yeme durumlarını 

kontrol eder.  

30. Hastanın transferi gerektiğinde; hastanın güvenli kurum politikalarına uygun bir Ģekilde 

transferini sağlar.  

31. Hizmet içi eğitim hemĢiresi ve sorumlu hemĢire ile iĢbirliği yaparak eğitim gereksinimlerine 

yönelik önerilerde bulunur. Hizmet içi eğitim seminerlerine katılır, klinik içi eğitimlerin 

hazırlanması ve sunumunda klinik içi eğitim hemĢiresine katkıda bulunur.  

32. Sağlıkta Kalite Akreditasyon Standartları ve Hasta ve ÇalıĢan Güvenliği uygulamaları 

kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesinde rol alır.  
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33. Sağlık bakım hizmetleri uygulamalarının yürütüldüğü ve hemĢire görev tanımı kapsamındaki 

giriĢimlerin olduğu poliklinik alanları/tanı birimlerinde Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü‟nün 

onayı ile görev yapar.  

34. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğünün verdiği diğer görevleri yerine getirir.  

Bunlara ek olarak Palyatif Bakım Merkezi‟nde çalınan hemĢire‟nin ek görevleri;  

1. HemĢire birey ve ailesine sürekliliği olan bir duygusal destek sağlar.  

2. Hastanın ağrı ve diğer semptomlarını değerlendirir ve yönetimini sağlar, birey ve ailesini evde 

semptom kontrolünü yapabilmeleri konusunda bilinçlendirir.  

3. Birey ve ailesinin hastaneye ve acil hizmetlere ulaĢabilme konusunda gerekli bilgileri verir.  

4. Bireyin günlük bakımı sırasında bağımsızlığını ve kontrolünü sürdürme ve seçimlerini 

yapabilmesine yardımcı olarak yaĢam kalitesini arttırır.  

5. Birey ve ailesi için var olan sosyal destekleri belirler ve destek almalarında yardımcı olur.  

6. Birey ve ailesine hastalığın ekonomik boyutu ve alabilecekleri ekonomik destekler konusunda 

bilgi verir.  

18.2.16KORONER ANJĠYO HEMġĠRELĠĞĠ 

 

Hemşire görev tanımında belirtilen görev yetki ve sorumlulukların yanı sıra;  

1.Koroner anjiyografi iĢlemi için gelen hastaları içlem için hazırlar ve hastaya iĢlem hakkında 

bilgi verir.  

2.ĠĢlem masasının hazırlanmasını ve iĢlemde kullanılacak malzemelerin hazırlanmasını sağlar.  

3.Kurumda belirlenmiĢ talimatlar ve prosedürler doğrultusunda hastanın kimlik doğrulamasını 

yapar, hastanın bilekliğini kontrol eder.  

4.Hastanın üniteye alınmasını ve masaya yatırılmasını sağlar. 

5.Hastanın damar yolu yoksa damar yolunun açılmasını sağlar. Gerekli ise kat eter kontrolünü 

yapar.  

6.Hasta ile gelen ve kullanılabilecek ilaçları dosya ve evraklarını kontrol eder. 7. Hastanın vital 

bulgularının takibini yapar.  

8.GiriĢim yapılacak hastanın giriĢimsel bölgesinin hazırlığını hastanede belirlenmiĢ talimatlara 

uygun olarak yapar. 

9.Anjiografi ve tüm giriĢimsel iĢlemlerde, salon ve kateter ön hazırlığında, iĢlem süresince 

gerekli tüm iĢlemlerin yapılmasında yardımcı olmak üzere hazır bulunur. 

10.ĠĢlem süresince gerekli hemĢirelik giriĢimlerini gerçekleĢtirir ve uygun kayıtlarını sağlar. 

11. Monitör takibi yapar, gerekli kayıtları tutar.  

12. iĢlem esnasında enfeksiyonların önlenmesi ile ilgili gereken tekniklere (asepsi, sterilizasyon, 

izolasyon vb.) uyulmasını sağlar. 

13. ĠĢlem sonrası hastanın sedyeye alır, vital bulgularının alınarak kanama kontrolünü yapar.  

14.Yeniden kullanılacak malzemelerin temizliğini sağlar. 15. Örtü ve set bohçalarının 

hazırlanmasının sağlar.  

16. ĠĢlem bittiğinde ünitesinin temizlenerek dezenfekte edilmesini sağlar.  

17. Ünitenin tertip ve düzenini sağlar. Ünitede kullanılan malzemelerin teminini sağlar. 

18. Ünitesinde kullanılan demirbaĢ, sarf, tıbbi malzeme vb. sayım ve takibini yapar. 
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19. Ünitede kullanılan ilaçların uygun Ģekilde saklanması, narkotiklerin kayıt ve kilit altında 

tutulması, son kullanma tarihlerine dikkat edilmesini sağlar.  

20. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından istenilen kayıt ve istatistikleri toplamak, 

çalıĢmalarına iliĢkin hemĢirelik hizmetleri müdürlüğüne yazılı ve sözlü rapor verir. 

18.2.17MERKEZĠ STERĠLĠZASYON ÜNĠTESĠ HEMġĠRELĠĞĠ 

 

Hemşirelerin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra;  

1. Ameliyathane sorumlu hemĢiresi ile iĢbirliği yaparak cerrahi setlerin ve malzemelerin 

sterilitesinin kontrolü ve denetimini sağlar. 

 2. Enfeksiyon Kontrol Komitesi ile iĢbirliği yaparak, enfeksiyon kontrol önlemlerinin 

uygulanmasını sağlar.  

3. Elektrik, su tesisatı, araç gereçlerin arızalarının bildirilmesi ve giderilmesini sağlamak 

amacıyla ilgili birimlerle bağlantı kurar.  

4. Birimler arası sterilizasyon uygulamalarında standart oluĢturulması konusunda ilgili birimlerle 

iĢbirliği yapar. 

5. Üniteye gelen kirli malzemelerin dekontaminasyon iĢleminden geçirilmesini, paketlenerek 

sterilize edilmesini ve steril malzeme deposunda muhafaza edilmesini sağlar. 

6. Malzemelerin hizmete hazır duruma getirilmesine iliĢkin iĢlemlerde nitelikli, güvenli yöntem 

ve teknikleri kullanır/kullanılmasını sağlar.  

7. Steril edilen malzemelerin raf ömrünü belirlemek için testler yapılmasını, bu düzeyin 

devamlılık gösterip göstermediğini belirlemek üzere yeni testlerle kontrol edilmesini sağlar. 

8. Steril edilen malzemelerin son kullanma tarihlerinin mevcudiyetini sağlar/sağlatır. 

9. Sterilizasyon merkezinde görevli personelin eğitim ihtiyacını belirleyerek gerekli eğitimleri 

verir/verilmesini sağlar. Yeni baĢlayan personele uyum eğitimi yapar. 

10. Merkeze yeni alınan makinaların, cihazların kullanım, bakım, temizlik programını yapar ve 

eğitimini organize eder. 

11. Sorumlu hemĢireler ile ihtiyaç duyulan malzeme ve aletlerin kalite ve tipleri hakkında karar 

verilmesine yardımcı olur. Alet ihtiyacını tespit eder, ilgili birime bildirir ve alımının yapılmasını 

sağlar.  

12. Kurumun/merkezin stok kontrol programlarını izler, malzeme sorunu oluĢmadan eksiklerin 

yerine konması konusunda ilgili birimlere görüĢ bildirir. 

13. Stokta bulundurulması gereken steril malzemeyi standartlaĢtırarak hazır bulundurulmasını 

sağlar.  

14. Eğitim hemĢiresi ile iĢbirliği yaparak hemĢirelerin sterilizasyon konusundaki eğitim 

gereksinimlerine yönelik iĢbirliği yapar, önerilerde bulunur, hizmet içi eğitim etkinliklerine 

katılır. 

15. Alet, alet setleri, cihazlar ve malzemelerin envanter kontrolünü yapar, kaydeder. 

16. Cerrahi setler ve kullanılan diğer malzemelerin sayısal kontrollerini yapar, kayıtlarını tutar, 

kayıtların arĢivlenmesini sağlar.  

17. Sterilizasyonun monitorizasyonu ile ilgili kayıtları yapar ve gerektiğinde ulaĢılabilecek 

Ģekilde arĢivler.  

18. Ünitede oluĢan iĢ kazalarına ait raporları tutar/tutulmasını sağlar ve ilgili birimlere bildirir. 

ÇalıĢma güvenliği için rutin sağlık kontrolleri yapılmasını ve kayıtların tutulmasını sağlar. 

19. Sterilizasyon ünitesinin ısı nem takiplerini kontrol ederek kayıtlarını tutar. Isınma, 

havalandırma, aydınlanma ve temizlik gibi hizmetlerine iliĢkin ilgili birimlerle iĢbirliği yapar. 
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18.2.18 ACĠL SORUMLU HEMġĠRELĠĞĠ 

 

1.ĠĢlemlerin daha önceden belirlenen Acil Servis ĠĢleyiĢ kuralları ve talimatlara göre yapılmasını 

sağlar.  

2.Acil servis hemĢirelerinin ve yardımcı sağlık dıĢı personelinin izin, iĢe devam, kılık-kıyafet, iĢ 

verimliliği vb. konularında denetim ve koordinasyonunu sağlar.  

3.Acil servis çalıĢanlarının ve kendisinin mesleki bilgi ve becerisini geliĢtirecek eğitim 

faaliyetlerine (seminer, konferans, kurs, workshop vb.) katılımlarını sağlar. Hizmet içi eğitim 

seminerlerini planlar ve uygular.  

4.Acil servisin ilgili olduğu hastane içi ve dıĢındaki kiĢi ve birimlerle, koordinasyonunu ve 

iletiĢimini sağlar.  

5.Eğitim, araĢtırma ve uygulama kuruluĢlarındaki bölüm faaliyetleri ile ilgili konularda; en son 

yenilik ve değiĢiklikleri yakından takip ederek, öneriler geliĢtirir ve uygulanmasını sağlar.  

6.Acil servis faaliyetlerine iliĢkin istatistikî verilerin toplanması, düzenlenmesi ve ilgili birimlere 

gönderilmesini sağlar.  

7. Hastanenin HemĢirelik Hizmetleri Müdürlüğünün ve Hastane Yönetiminin, bölümün politika, 

hedef, kural, yönetmelik ve düzenlemelerine uyar. Bunları sorumluluğu altındakilere açıklar ve 

benimsetir.  

8.Hastanın bakımıyla ilgili giriĢimleri planlar, acil durumlarda bizzat uygulamaya katılır.  

9.HemĢirelik hizmetlerinde 24 saat sürekli ve aktif olarak sürdürecek Ģekilde personel çalıĢma 

listelerini düzenler, izinlerin çalıĢma düzenini aksatmayacak Ģekilde kullanılmasını sağlayarak 

hemĢirelik müdürlüğü onayına sunar. Ġmza çizelgelerini kontrol eder onaylar ve hemĢirelik 

müdürlüğüne gönderir.  

10.Acil servisin sarf malzeme ve ilaçlarını temin eder.  

11.Yeni durumlara göre hemĢirelik felsefesini formüle eder, bölüm standardı ve bunları ölçecek 

kriterleri belirler. Teknik metot ve izlem geliĢtirir.  

12.Araç ve gereç malzemenin yerinde doğru ve ekonomik kullanımını sağlar. Arızaları tespit 

eder, gerekli yerlere bildiriminde bulunur.  

13.HemĢirelerin hemĢire öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmasını sağlar.  

14.Üniteye yeni baĢlayan hemĢirenin adaptasyonunu sağlar. Eğitimini yapar ve değerlendirir.  

15.Hasta gereksinimine ve mesleki yeterliliğe göre personeli görevlendirir.  

16.Tıbbi ve hemĢirelik vizitlerine katılır, ünite içinde bireysel vizitlerini düzenler.  

17.Hasta için bireysel bakım planının gereksinimin olup olmadığına karar verir.  

18.Ġhtiyaç duyulan hallerde hasta bakımını üstlenir.  

19.Hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde eğitim verilmesinde enfeksiyon kontrol hemĢiresiyle 

iĢbirliği yapar.  

20.Ünitede kullanılan demirbaĢ malzemelerin sayımını, tamirini, bakımını, kontrolünü ve 

temizliğini sağlar.  

21.Narkotik ilaçların denetimini ve tespitini yapar.  

22.Ġhtiyaçlar doğrultusunda servis hemĢireleriyle toplantılar yapar. Onların ihtiyaçlarını ve 

olanaklarını gözden geçirerek gerek gördüğü değiĢikliklerini, müdürlük onayıyla yapar.  

23.Hijyen ve dezenfeksiyon konularında temizlik personeline bilgi verir ve kontrollerini yapar.  

24.Verilen orderler doğrultusunda tedavi planı yapar.  

25.Resusitasyon ve müdahale odalarının düzenini ve malzemelerini sağlar.  

26.HemĢire performanslarını değerlendirir.  
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27.Acil Servise ait deponun sorumluluğunu yürütür.  

28.Hastane Afet Planının parçası olarak önceden belirtilen görevleri yerine getirir.  

29.Bağlı olduğu amire, çalıĢmaları ile ilgili rapor verir ve kendisine verilen konusu ile ilgili diğer 

görevleri de yapar.  

30.Hastanenin SKS Kalite sistemi çalıĢmalarına katılır ve kendisine verilen görevleri yerine 

getirir.  

 

18.2.19 SÜPERVĠZÖR HEMġĠRE 

 

 Hemşirelerin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra; 

 1. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğünün görevlerini normal mesai dıĢında ve resmi tatil 

günlerinde yürütür.  

2. Sorumluluğu altındaki hemĢirelik personelinin iĢ ile ilgili sorun ve Ģikayetlerine çözüm arar, iĢ 

doyumu ve morallerini yükseltici düzenlemelere katılır.  

3. Hasta bakımını değerlendirir, sorunları belirlemek üzere düzenli olarak birimleri ziyaret eder, 

hizmetlere iliĢkin kayıtları gözden geçirir bakıma iliĢkin eksik ve hataların giderilmesini sağlar 

ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü‟ne iletir.  

4. Kurumun tıbbi hizmet alanlarının temizliği, yemek sunum hizmetleri, refakatçi ve ziyaretçi 

uygulamalarını idari mali hizmetler/otelcilik müdürlüğünün görevlendirdiği çalıĢanla birlikte 

takip ederek gördüğü aksaklıkları ilgililere bildirir. 

 5. Acil durumlar için geliĢtirilen protokol çerçevesinde kararlar alarak uygular, hemĢirelik 

personeline yol gösterir ve vakaların rapor edilmelerini sağlar.  

6. Sağlık Bakım Hizmetlerinin devamlılığı için gelecek nöbetteki supervisor veya bölüm 

sorumlu hemĢiresine yazılı ve sözlü bilgi verir.  

7. Nöbet saatlerinde gerekli hemĢire sayısı ve niteliği konusunda Sağlık Bakım Hizmetleri 

Müdürü‟ne önerilerde bulunur. 

8. Nöbet saatlerinde çalıĢanların uyumunu izler, gerekli durumlarda izin isteğini değerlendirir, 

nöbet değiĢikliği yapılmasını sağlar.  

9. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından istenen kayıt ve istatistikleri tutar.  

10. Gerektiğinde yönetim toplantıları, komite ve personel toplantıları gibi toplantılara katılır.  

11. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü‟nün uygun gördüğü mesleki/eğitim faaliyetlerine katılır. 

12. HemĢirelik bakımındaki tüm uygulama ve iĢlemlerin etik kurallara uyularak hasta hakları 

doğrultusunda yapılmasını sağlar.  

13. Mesleksel ilerleme ve geliĢtirmeyi sağlamak üzere seminerlere, workshop‟lara, konferanslara 

katılır.  

14. ÇalıĢtığı saatlerde hemĢirenin kılık-kıyafet, davranıĢ ve iliĢkilerini izlemek ve gördüğü 

aksaklıkları düzeltmekten sorumludur.  

15. Sağlık Bakanlığı hizmet kalite standartları 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.  

16. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğünün verdiği diğer görevleri yerine getirir. 
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18.3 EBE 

a)Cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerinde; gebelik öncesi dönemde gebeliğe hazırlık 

eğitimi ile anne-babalığa ve doğuma hazırlık programlarının hazırlanmasını ve yürütülmesini 

sağlar. Doğurganlık sınırları içerisindeki kadınların üreme sağlığı konusunda izlemini yapar. 

b)Gebelik tanısını koyar, normal gebe izlemini ve gerekli muayenelerini yapar, riskli 

durumları erken dönemde belirler, gerekli önlemleri alarak sevk eder. 

c)Doğum sürecini yönetir; travay sırasında anne ve bebeğin sağlığını izler, normal 

doğumları ve tabibin olmadığı hallerde acil makat doğumları yaptırır, 

gerektiğinde epizyotomi uygular. Doğum sürecinde normalden sapmaları belirler, acil durum 

tedbirlerini alır ve tabibe haber verir, tabibin direktifleri doğrultusunda acil müdahalede bulunur. 

ç)Doğum sonrası dönemde; yenidoğanın ilk bakım ve muayenesini yapar, gerektiğinde 

acil resüsitasyongerçekleĢtirir, anneye emzirme eğitimi verir, annenin bakım ve izlemini yapar, 

normalden sapmaları tespit ederek sevk eder. 

d)Acil obstetrik durumlarda Bakanlıkça düzenlenen protokoller doğrultusunda tanımlanan 

ilaçları uygular. 

e)Gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde anne ve bebek sağlığını korumak ve 

geliĢtirmek için gerekli eğitim ve danıĢmanlık hizmeti verir. 

f)Aile planlaması hizmetlerinde, kadın ve yenidoğana ait tarama programlarında görev alır. 

g)0-6 yaĢ çocuk bakım ve geliĢimini izler, özellikle gebe ve 0-6 yaĢ çocuk aĢıları olmak 

üzere bulaĢıcı hastalıkların kontrol programlarında ve bağıĢıklama hizmetlerinde görev alır. 

 

18.4 RADYOTERAPĠ TEKNĠKERĠ 

a)Sorumluluğu altındaki cihazları kullanıma hazır hale getirir, arızaları en kısa sürede 

sorumlu kiĢiye bildirir. 

b)Tedavi sarf malzemelerini tedaviden önce hazır bulundurur. 

c)Radyasyon onkolojisi uzmanının belirlediği tedaviyi, sağlık fizikçisinin belirlediği ölçü 

ve hesaplara göre uygular. 

ç) Radyasyon onkolojisi uzmanı ve sağlık fizikçisi tarafından belirlenen fokalize blok 

dökümü ve diğer moulduygulamaları ile bolus, termoplastik maske ve aparatlarını uygulamaya 

hazır hale getirir ve uygulamada görev alır. 

d)Radyasyon onkolojisi uzmanı ve sağlık fizikçisi ile birlikte simülasyon iĢlemlerine katılır 

ve cihazları kullanır. 

e)Tedavi alanlarının simülasyon ve port filmlerinin çekimi ile ilgili iĢ ve iĢlemlerini yapar. 

f)Radyoterapi sırasında hastayı izler, beklenmeyen bir durum veya komplikasyon geliĢmesi 

halinde ilgili tabip ve sağlık fizikçisine haber verir. 

g)Ġmhası gereken radyoaktif atık malzemenin bertaraf edilmesine nezaret eder ve çevreye 

zararlı olmasını önlemek için gereken tedbirlerin alınmasında görev alır. 

ğ)Radyasyon güvenliği ve kalite-kontrol biriminde görev alır. Radyasyon güvenliği 

açısından gerekli tedbirleri alır. 

h)Tehlike anında radyasyon güvenliği kurulunca hazırlanmıĢ olan acil durum planını 

uygular. 
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18.5 ANESTEZĠ TEKNĠSYENĠ/TEKNĠKERĠ 

a)Anestezide kullanılacak tüm cihaz ve ekipmanı kontrol eder ve anestezi uygulamasına 

hazırlar. 

b)Merkezi gaz kaynaklarının bağlantılarının doğru olup olmadığını, oksijen, azot protoksit, 

tüplerinin doluluğunu ve bağlantılarını kontrol eder. 

c)Uygulanacak anestezi yöntemine göre gerekli ilaç ve malzemeleri hazırlar. 

ç)Anestezi cihazındaki arızaları, anestezik maddelerle, anestezide kullanılan bütün 

yardımcı ilaç ve malzeme ihtiyacını anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanına zamanında haber 

verir. 

d)Anestezi uygulamaları ve monitörizasyon için hastayı hazırlar. 

e)Anestezinin güvenli bir Ģekilde uygulanabilmesinde, sürdürülebilmesinde ve 

sonlandırılmasında anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanına yardımcı olur. 

f)Anestezi uygulamasında hastaya iliĢkin anestezi kayıtlarını tutar. 

g)Hasta ve anestezi iĢlemine ait takip bilgilerini anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanıyla 

paylaĢır. 

ğ)Anestezinin sonlandırılmasından itibaren hastanın derlenme odasına güvenli bir Ģekilde 

teslim edilmesine yardımcı olur. 

18.6 TIBBĠ LABORATUAR TEKNĠSYENĠ 

a)Laboratuarına numune kabul birimlerinde numuneyi kabul eder. Numunelerin analizi 

için ön hazırlığını yapar. 

b)Laboratuarı baĢvuran kiĢilerden usulüne uygun olarak klinik örnekleri alır. 

c)Kan alma ünitesinde, kan alma iĢlemini yapar. 

ç)Acil olan testleri ayırarak çalıĢır ve muhafazası gerekenleri usulüne göre ayırır, saklar. 

d)Red kriterlerine göre red edilmesi gereken örnekleri red ederek yeni örnek ister. Durumu, 

laboratuar uzmanı, örneği gönderen hemĢire ve/veya hekime bildirir. 

e)Laboratuar araç-gereçlerini kullanarak hekim tarafından istenilen deney, test ve analizleri 

yapar, bulgularını rapor haline getirerek onaya sunar, çıkan panik değerleri laboratuar uzmanına 

ve/veya ilgili klinik hekimine ve/veya hemĢiresine bildirilir. 

f)Ġnternal ve eksternal kalite kontrol çalıĢmalarını yapar, kayıt altına alır. ĠĢlem sırasındaki 

gözlemlerini kalite çalıĢmaları doğrultusunda formlara kaydeder. 

g)Laboratuar istatistik çalıĢmaları, malzeme ve kit sayımı ile miad kontrollerini yapar, 

kayıt altına alır. 

ğ)Laboratuar araç - gereçlerinin temizlik ve dezenfeksiyonunu sağlar. 

h)Laboratuarına test cihazları ve araçlarının, günlük bakımını ve kullanım öncesi 

kalibrasyon kontrollerini yapar. 

ı)Dekontaminasyon iĢlemlerini ve atıkların güvenli bir Ģekilde bertaraf edilmesini sağlar. 
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18.7 TIBBĠ LABORATUAR VE PATOLOJĠ TEKNĠKERĠ 

Tıbbi laboratuar ve patoloji teknikeri tıbbi laboratuar teknisyeninin görev, yetki ve 

sorumluluklarına ilave olarak; 

a)Patoloji laboratuarına gelen doku, sıvı, yayma ve ince iğne aspirasyonu örneklerinin 

kayıt ve kabulünü, fizyolojik ve anatomik özelliklerine 

göre fiksasyonunu yapar. Fiksasyonda kullanılan solüsyonların gerekli kimyasal hesaplama, 

ölçüm ve tartımlarını yapar ve hazırlar. 

b)Kemik, diĢ, tendon gibi dokuların dekalsifikasyonlarını yapar 

ve dekalsifikasyon ajanlarını kimyasal hesaplama, tartım ve ölçümlerle hazırlar. 

c)Alındığı gibi gönderilen sıvı örneklerin hücresellik değerlendirmesini yapar, doğrudan 

yayma veya sitosantifüj sistemlerini uygular, karar veremediği durumlarda uzman hekime 

danıĢır. 

ç)Makroskopik çalıĢmaya aktif olarak katılır. Doku takibini otomatik makine ve/veya elle 

yapar. Doku takibinden çıkan parçaları blok haline getirir. 

d)Ġstenen kalınlık ve özellikte kesit alır. Preparatın hekim tarafından öngörülen veya rutin 

yöntemler ile boyama iĢlemlerini yapar. Süreçte kullanılan temel boya çözeltilerini hazırlar, 

kontrollerini yapar. 

e)Preparatları istek formları ile birlikte sorumlu patoloğa teslim eder. Preparat ve blokları 

kayıt altına alır ve arĢivler. 

f)Taze doku ile çalıĢılan alanda; enfeksiyon kontrolünü yapar, güvenli çalıĢma ortamı 

sağlar, taze doku örneklerinden dokundurma, ezme, dondurma (frozen kesiti) 

preparatlarının fiksasyon, boyama, kapatma ve teslim iĢlemlerini yapar. 

g)Histokimyasal ve immünhistokimyasal boyama sistemleri için boya çözeltilerini ve 

antikorları hazırlar, uygun yöntemlerle boyama iĢlemini uygular. Boyama sonunda mikroskobik 

kontrollerini yapar, hata varsa kaynağını saptar, sorunu çözer ve kayıt altına alır. 

ğ)Mikroskop, doku takibi cihazı, boyama cihazı ve mikrotomun günlük ve haftalık bakımı, 

temizliği ilekalibrasyonunu yapar. 

  

18.8 TIBBĠ GÖRÜNTÜLEME TEKNĠSYENĠ/TEKNĠKERĠ 

a) Hasta ve çalıĢana yönelik radyasyon güvenlik önlemlerini uygular. 

b) Tıbbi görüntüleme cihazını ve ortamı radyografik incelemeye hazır hale getirir. 

Cihazların kalibrasyonunu kontrol eder, bakım ve tamirinin zamanında yapılması için ilgililere 

bilgi verir. 

c) Radyografik inceleme öncesinde hastayı hazırlar ve bilgi verir. 

ç) Doğrudan ya da radyoopaklı radyografi, bilgisayarlı tomografi ve kemik 

mineral dansitometresi çekimleri ile manyetik rezonans ve anjiyografi görüntülemesi yapar. 

d) Film banyo/baskı iĢlemleri ve görüntülerin elektronik kayıt iĢlemlerini yapar. 



 

158 

 

 

TÜRKĠYE 

KAMU HASTANELERĠ KURUMU 

Ġzmir Güney Bölgesi  Kamu  Hastaneleri  Birliği Genel Sekreterliği 

Bozyaka Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi 

 

SAĞLIK BAKIM HĠZMETLERĠ ORYANTASYON REHBERĠ 

EY.RH.02 Yay. Trh:01.01.16 Rev. Trh:09.11.16 Rev.No: 02 Sayfa 1 / 168 

e) Radyoaktif atıkların muhafazasını ve imha edilmesinde görev alır. 

f) Uzman eĢliğinde radyonüklid görüntüleme ve floroskopi yapar. 

g) Hekim eĢliğinde radyoopak madde enjeksiyonu yapar. 

  

18.9 AMELĠYATHANE TEKNĠKERĠ 

a)Ameliyat odasını malzeme ve teçhizat yönünden cerrahi iĢlemlerin yapılmasına hazır 

hale getirir. 

b)Ameliyat masasını her ameliyattan önce kontrol eder, ameliyata hazır hale getirir ve 

gerekli destek parçalarını hazırlayarak güvenli bir çalıĢma ortamı oluĢturur. 

c)Ameliyat esnasında çıkarılan herhangi bir cerrahi materyalin uygun bir Ģekilde ilgili 

birime gönderilmesine yardımcı olur. 

ç)Her bir iĢlemden veya ameliyattan sonra ortamın temizlenmesini ve dezenfeksiyonunu 

sağlayarak yeniden kullanıma hazır hale getirilmesini sağlar. 

d)Ameliyattan sonra cerrahi aletleri ve malzemeleri temizler, dezenfekte eder ve kullanıma 

hazır hale getirilmesini sağlar. 

e)Cerrahi malzemelerin sterilizasyonunu ve uygun Ģartlarda korunmasını sağlar. 

f)Hastanın ameliyat odasına alınmasına, pozisyon verilmesine ve ameliyat sonrası nakline 

yardımcı olur. 

g)Cerrahi alet ve ekipmanların periyodik muayenelerini yaptırır ve olası arızalarını 

zamanında haber verir. 

ğ) Cerrahi iĢlem sırasında hekimin uygun gördüğü durum ve Ģekilde cerrahi ekibe yardım 

eder. 

  

18.10 DĠYALĠZ TEKNĠKERĠ 

a)Diyaliz tedavisine iliĢkin tıbbi bakımı sorumlu hekimin direktiflerine göre yapar. 

b)Diyaliz hastalarını diyaliz uygulamaları hakkında bilgilendirir. 

c)Hemodiyaliz cihazlarını her hasta için diyalize hazırlar. 

 

ç)Hemodiyaliz cihazının her iĢlem sonrasında iç ve dıĢ dezenfeksiyonu ile malzemelerin 

sterilizasyon iĢlemlerini yürütür. 

d)Hemodiyaliz cihazlarını kullanıma hazır halde bulundurur, arıza durumunda teknik 

birime bildirir. 

e)Diyaliz iĢlemi öncesinde ve sonrasında hastayı tartar, diyaliz iĢlemi süresince hastanın 

yaĢam bulgularının takiplerini yapar ve tedavilere iliĢkin kayıtları tutar. 

f)Hastayı diyalize almadan önce damar yolunu değerlendirir, diyaliz giriĢ yerinin bakımını 

yapar, hemodiyaliz iĢlemini baĢlatır ve bitirir. 
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g)Diyaliz iĢlemi sırasında oluĢabilecek istenmeyen etkiler ve komplikasyonlar için gerekli 

önlemleri alır, oluĢması halinde hekime haber verir. 

ğ)Su sisteminden elde edilen suyun bakteriyolojik, kimyasal analizlerin takibinin 

yapılmasında görev alır ve kayıtlarını tutar. 

h)Hekimin istemi doğrultusunda uygun diyalizör ve diyalizatı hazırlar. 

ı)Periton diyalizi alanında, sorumlu uzmanın gözetimi ve denetiminde periton 

diyaliz kateter bakımını yapar, transfer set değiĢimi ve solüsyonların değiĢimini sağlar, hastanın 

evde ziyaretlerine gider, rutin takiplerini yapar ve eğitim verir. 

  

18.11 ACĠL TIP TEKNĠKERĠ 

a) Ġntravenöz ve intraossöz giriĢim ile hastaneye ulaĢıncaya kadar, Bakanlıkça belirlenen 

acil ilaçları ve sıvıları kullanır. 

b)Temel ve ileri hava yolu uygulamaları, endotrakeal entübasyon uygulaması, gerekli 

hallerde krikotirotomi ve oksijen uygulaması yapar. 

c)Travma stabilizasyonu, kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyon, yara kapatma ve 

basit kanama kotrolüyapar. 

ç)Hastanın nakle hazır hale gelmesini ve uygun taĢıma teknikleri ile hastanın naklini 

sağlar. 

d) EKG çekimi ve ritim değerlendirmesi 

yapar, monitörizasyon, defibrilasyon, kardiyoversiyon, externalpacemaker uygulaması gibi 

elektriksel tedavileri uygular. 

e) Acil doğum durumunda doğum eylemine yardımcı olur. 

f) Görevinin tüm aĢamalarında haberleĢme ağını doğru ve hızlı bir biçimde kullanır. 

g) Ambulansı teknik, tıbbi araç-gereç ve malzeme yönünden kullanıma hazır halde 

bulundurur, zorunlu hallerde ambulansta sürücülük görevi yapar. 

 

 

 

 

 

18.12 ACĠL TIP TEKNĠSYENĠ 

a)Ġntravenöz ve intraossöz giriĢim yapar. 

b)Temel hava yolu uygulamaları, endotrakeal entübasyon ve oksijen uygulaması yapar. 

c)Uygun taĢıma tekniklerini uygular. 

ç)Temel yaĢam desteği protokollerini uygular. Bu uygulama sırasında yarı otomatik ve tam 

otomatik eksternaldefibrilatörleri kullanır. 

d)Travma stabilizasyonu ile kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlar. 
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e)Hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlar. 

f)Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapar. 

g)Acil doğum durumunda doğum eylemine yardımcı olur. 

ğ) Monitörizasyon ve defibrilasyona yardımcı olur. 

h)Görevinin tüm aĢamalarında haberleĢme ağını doğru ve hızlı bir biçimde kullanır. 

ı)Ambulansı teknik, tıbbi araç-gereç ve malzeme yönünden kullanıma hazır halde 

bulundurur, gerektiğinde ambulansta sürücülük görevi yapar. 

  

18.13 FĠZYOTERAPĠ TEKNĠKERĠ 

 

a) Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı veya fizyoterapist gözetiminde fizik tedavi ve temel 

tıbbi egzersizlerin uygulanmasında yardımcı olur. 

b) Fizyoterapi sırasında, istenmeyen durumların oluĢması halinde ilgili kayıtları tutup 

gerekli önlemlerin alınmasına yardımcı olur. 

c) Fizyoterapi sürecinde hasta ve çalıĢan güvenliği açısından gerekli tedbirleri alır. 

d) Fizyoterapi uygulamaları çerçevesinde, sağlığın geliĢtirlmesi programlarına katılır. 

18.14 ODYOLOG 

a) ĠĢitme ve denge ile ilgili hastalıkların tanısında uzman hekiminin yönlendirmesiyle 

tanısal testlerin gerçekleĢtirilmesi ve rehabilitasyonu ile iĢitme rehabilitasyonu için 

kullanılacak cihazların belirlenmesi, seçimi ve programlanmasını yapar. 

b) ĠĢitme sağlığının korunması ve iĢitme kaybının önlenmesine yönelik çalıĢmalar yapar. 

c) ĠĢitme tarama programlarında görev alır ve bu programlardaki testleri yapar. 

d) Gürültü ölçümlerini yaparak iĢitmenin korunması hakkında gerekli önerilerde bulunur. 

e) Cerrahi iĢlemler esnasında cerrahın gerekli görmesi durumunda iĢitme ve denge ile ilgili 

sinir monitörizasyonu yapar 

f) Kulağa implante edilen cihazlarda ameliyat sırasında ve sonrasında cihaz ayarlamalarını 

yapar. 

g) ĠĢitsel algı değerlendirmesi ve rehabilitasyonu yapar. 

h) ĠĢitme ile ilgili eğitim programlarının hazırlanmasında görev alır. 

18.15 ODYOMETRĠ TEKNĠKERĠ 

a) Saf ses ve konuĢma odyometrisi, immitansmetri testlerini yapar. ĠĢitme kaybı, çeĢidi, 

seviyesi ve hastanın kooperasyonu ile ilgili bilgileri test formuna kayıt eder. 

b) Ġlgili uzman tabip denetiminde; vestibüler testlere otoakustik emisyon uygulamaları 

yapar. 

c) ĠĢitme tarama programlarında ve gürültü ölçümlerinde görev alır. 

d) ĠĢitme cihazı uygulamasına yönelik kulak kalıbı ölçüleri alır, uygun görülen cihazların 

kazanç ve çıkıĢ değerlerini ölçer ve ayarlarını yapar 
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18.16 BĠYOLOG 

a) Sağlık kurum ve kuruluĢlarında hematoloji, endokrinoloji, immünoloji, mikrobiyoloji, 

biyokimya, bakteriyoloji, parazitoloji, genetik, moleküler biyoloji, anatomi, patoloji, 

histoloji, sitoloji, embriyoloji, morfoloji, toksikoloji, metabolizma, biyoistatistik, tıbbi 

biyoloji, kan ve kan ürünleri, biyolojik ürünler, infertilite laboratuarları gibi alanlarda 

görev alır.   

b) Canlı organizmalar hakkında bilgiyi artırmak, yeni bilgiler ortaya koymak, yeni ürünler, 

iĢlemler ve teknikler geliĢtirmek amacıyla yapılan bilimsel araĢtırmalar ve araĢtırma-

geliĢtirme çalıĢmalarında görev alır. 

c) Biyoteknolojik araĢtırma-geliĢtirme çalıĢmalarında görev alır. 

Bilimsel araĢtırmalarda; problemin tanımlanması, amacın belirlenmesi, hipotezin geliĢtirilmesi, 

deney ve testlerin tasarlanması ve yürütülmesi ile elde edilen verilerin analiz edilerek 

sonuçlarının yorumlanması, bu doğrultuda tıbbi alanda uygulanmasına yönelik öneriler 

geliĢtirilmesi ve raporlanmasında görev alır. 

 

 

19 Ek 1: SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELER KURUMU  

19.1 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 
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ekil 3: İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Organizasyon Şeması 

ARALIK A2018 ITIBARIYLA DEVROLMUŞTUR. 

 

 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 
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