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14.3. Bilgi İşlem Eğitimi 

14.3.1. Enlil  Giriş ve Yetkilendirme 

14.4. Enfeksiyon Kontrol Eğitimi 

14.4.1. Hastane Enfeksiyonları Tanımı 

14.5. Hasta Hakları Eğitimi 

14.5.1. Hastane Hasta İletişim Birimi 

14.5.2. Hasta Haklari ve Sorumlulukları 

14.5.3. Hasta Haklari ve Sorumlulukları 

14.5.4. Hasta Memnuniyeti 

                14.5.5.Hasta Memnuniyetini Etkileyen Faktörler 

 

14. Radyasyondan koruyucu materyal kullanım ve Kontrol Faaliyeti;  

15. Enfeksiyon Risklerinin Azaltılması 

16. Iletişim ve Iletişim Becerileri 

17. İç İletişim Sistemi 

18. Öfke, Öfkeli Hastayla Başa Çıkma Yolları 

19. Stres, İş Stresi, Stresle Başa Çıkma Yoları 

20. Çalışan Hakları Güvenliği 

21. İlaç Güvenliği 

22. Acil Afet Yönetimi 

 

1.Giriş: Uyum eğitimi kuruma yeni başlayan çalışanların işe ve kuruma uyumunu çabuklaştırmak; 

kurum çalışanların yeni görevine en kısa sürede uyum sağlaması amacı ile yapılır.  

2.Vizyon: Ağız ve diş sağlığı eğitimi ve hizmeti alanında öncü, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih 

edilen; toplum ihtiyaçlarına cevap verme yönünde sorun çözen; üretken, uzlaşmacı, paylaşımcı ve 

lider bir kurum olmak. 

3.Misyon: Çağdaş eğitim-öğretim vererek yetkin diş hekimi ve araştırmacı yetiştirmek, uluslararası 

düzeyde bilimsel araştırma yapmak, kaynakları etkin kullanarak ileri tetkik ve tedavi hizmeti vermek 

ve toplumun ağız-diş sağlığı konusundaki bilincini artırmaktır.   
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4.Kalite Politikamız: Deneyimli akademik kadrosu ile, Kalite Yönetim Sistemi Standartları 

doğrultusunda, teknoloji ve bilimin ışığı altında; mesleki bilgi-beceri ve özgüvene sahip, kendini 

geliştirebilen diş hekimleri yetiştiren, etkili, güvenli ve güncel tedavi yöntemleri ile ağız ve diş sağlığı 

hizmeti vermenin yanında, koruyucu diş hekimliği uygulamaları ile toplumu bilinçlendiren tüm iç ve 

dış paydaşların memnuniyetini artırmak için fiziki ortamı, teknolojik ve bilimsel standartları 

önemseyen ve meslek içi eğitim olanakları sunan çalışan oluşturulan kalite sisteminin etkinliğini 

sürekli arttıran kurum olmak.  

5.Tarihçe:  

         Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1995 yılında şehir merkezinde eski 

Sümerbank binasında kurulmuş ve aynı yıl öğrenci eğitimi ve öğretimine başlanmıştır. Kurucu Dekan 

olarak Prof. Dr. M. Şenol TÜZÜM (1996 – 2002) görev yapmış ve sırası ile 2002 - 2004 yılları 

arasında Prof. Dr. Sadullah ÜÇTAŞLI, 2005 – 2008 yılları arasında Prof. Dr. Musa Üstün GÜLDAĞ, 

2008 – 2011 yılları arasında Prof. Dr. F. Yeşim KIRZIOĞLU, 2015 yılından bu yana Prof Dr. Timuçin 

BAYKUL Dekan olarak görev yapmışlardır. 1995 yılından günümüze çalışmalarına aralıksız devam 

eden Fakültemiz ülke çapında saygın bir konuma gelmiştir. Şu anda 24560 metrekarelik kullanım alanı 

ile Türkiye’nin en büyük fakülteleri arasındadır. 1042 lisans, 145’den fazla doktora öğrencisi,70 den 

fazla uzmanlık öğrencisi ile eğitim ve öğretime ve yılda ortalama 169.280’den fazla hasta 

başvurusuyla sağlık hizmetlerine katkıda bulunmaktadır. 

           SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nin amacı, hasta memnuniyetini ön planda tutan, yenilikçi ve 

araştırmacı diş hekimleri yetiştirerek toplumun ağız ve diş sağlığının korunmasına yardımcı olmak ve 

yaptığı araştırmalarla bilime doğru yönde katkıda bulunmaktır. 

          SDÜ Diş Hekimliği Fakültesinde teorik eğitimler, alanında uzmanlaşan öğretim üyeleri 

tarafından verilmektedir. Kliniklerde hasta almadan önce, öğrencilere kazandırılacak el becerisi ve 

yeteneğin verildiği preklinik dersleri, protez, endodonti ve restoratif diş tedavisi dersleri için ayrı ayrı 

tahsis edilmiş, modern ve güncel teçhizat ile donatılmış laboratuvarlarda verilmektedir. Bunların 

dışında hasta üzerindeki tedavi uygulamalarına geçmeden önce, her öğrenci kendisine ait, normal 

insan ağzını ve vücudunu taklit eden fantom maketlerde pratik eğitimine devam etmektedir. 

    SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri eğitimlerini, yurt dışında anlaşmalı olduğumuz 

fakültelerde, Erasmus programı ile burslu olarak 3, 6 ve 12 ay süreyle devam ettirebilmektedirler. 

    Temel bilimler ve preklinik eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, klinik eğitimlerine, sürekli olarak 

yenilenen gelişmiş cihazlarla donatılmış kliniklerde devam etmektedirler. Öğrenciler kendileri için 
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ayrılmış ünitlerde, bir öğretim üyesinin eşliğinde, aldıkları teorik eğitiminin uygulamasını hasta 

ağzında gerçekleştirmektedirler. 

 

6.Fiziki Yapı: 

A BLOK (KLİNİKLER BLOĞU) 

-1.KAT 

 

Danışma ve Hasta Kayıt Birimi 

Döner Sermaye Birimi 

Teknik Birim Servisi 

Mahkum Bekleme Odası 

Depolar ve Arşiv 

Santral Odası 

Kompresör Odası 

Eczane  

Sterilizasyon 

Oral Diagnoz ve Radyoloji Kliniği 

ZEMİN KAT Konservatif Diş Tedavisi Kliniği 

Endodonti Kliniği 

Periodontoloji Kliniği 

Kantin 

Kırtasiye ve Fotokopi 

Güvenlik 

1.KAT Protez Kliniği 

 

Ortodonti  Kliniği 

 

Fakülte Sekreteri 

 

İdari Birimler 

Bilgi İşlem  

 

2.KAT Pedodonti Kliniği 

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Kliniği 

Bebek Emzirme ve Bakım Odası 

Dekanlık 
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Başhekimlik 

Dekan Yard.Odaları 

Toplantı Odası 

Çay Ocağı 

 

B BLOK (ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ ODALARI BLOĞU) 

ZEMİN KAT Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

Satın Alma Birimi 

Hastane Müdür Yrd.Odası 

Öğretim Görevlileri Odaları 

1.KAT Öğretim Görevlileri Odaları 

Başhemşire Odası 

Hasta İletişim Birimi 

Kalite Yönetim Birimi 

2.KAT Öğretim Görevlileri Odaları 

Akademik Personel Yemekhanesi 

ÇATI KATI Konferans Salonu 

Hemşire Giyinme Odası 

 

C BLOK (ÖĞRENCİ DERSLİKLERİ BLOĞU) 

-1.KAT Fantom Labaratuarları 

Abdesthaneler 

Bay-Bayan Mescitler 

Bay-Bayan Personel Giyinme Odaları 

Bay-Bayan Öğrenci Giyinme Odaları 

Temizlik Malzemeleri Deposu 

ZEMİN KAT Öğrenci Derslikleri 

Büyük Konferans Salonu 

1.KAT Personel Yemekhanesi 
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Öğrenci Yemekhanesi 

Kütüphane 

Preklinikler 

Diş Teknisyeni Labaratuarı 

 

YATAKLI SERVİS BLOĞU 

ZEMİN KAT Danışma ve Hasta Kayıt 

Kan Alma ve Labaratuvar 

Çamaşırhane 

1.KAT Geriatri Kliniği 

2.KAT Genel Anestezi Ameliyathanesi 

Hasta Odaları 

Temizlik Malzemeleri Odası 

3.KAT Hasta Odaları 

 Hekim Odaları 

Hemşire Odası 

Hasta Muayene Odası 

Mutfak 

TERAS KATI Teras 
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7.Yönetimsel Yapı Ve Yöneticiler: 
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8.İletişim Bilgileri: 

Adres: Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Doğu Yerleşkesi ÇÜNÜR/ISPARTA 

Telefon: 0 246 211 33 34 

Fax:      0 246 237 0 607  

Mail adresi: dishekhalklailiski@sdu.edu.tr 

 

9. Kliniklerimiz: 

Ağız Diş ve Çene  Radyolojisi  

Periodontoloji Kliniği 

 Protez Kliniği 

Endodonti Kliniği  

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Kliniği  

Genel Ameliyathane 

 Yataklı servis 

 Ortodonti Kliniği 

Pedodonti Kliniği 

Konservatif Diş Tedavisi Kliniği 

Geriatri Kliniği 

Merkezi sterilizasyon ünitesi 

10.Özlük Bilgileri 

Akademik personel özlük hakları kapsamında 657 

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.657.pdf ve özel haklar kapsamında 2547 

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547.pdf sayılı kanuna tabidirler. 

 Çalışma Saatleri: 

Hastanemizde mesai saatleri Hafta içi 8.30 ve 16.30 saatleri arasıdır. Yataklı Servis çalışanları için 

yatan hasta olduğu durumlarda 1 hekim,1 hemşire ve 1 personel olarak nöbet tutulmaktadır 

 İzinler: 

mailto:dishekhalklailiski@sdu.edu.tr
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.657.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547.pdf
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Çalışan tüm personel 2547 sayılı Kanunda belirlenen süreler esas alınarak izin gün sayısı hesaplanır. 

Çalışan  izne çıkmadan önce izin formunu Personel bilgi yönetim sisteminden alarak, bağlı olduğu 

anabilim dalı başkanına imzalatıp personel işlerine teslim eder. 

İlk 10 yıl yıllık izin 20 gün 11.yıldan itibaren 30 gündür. 

 Resmi tatiller ve diğer izinler yürürlükte olan mevzuta göre gerçekleştirilir. 

 Kılık Kıyafet: 

Doktorlar: 

Beyaz önlük ya da renkli Ameliyathane forması giyerler. 

11.Genel Hizmetler 

İç İletişim Sistemi 

Kurum Yönetimi çalışanlar ile iletişiminden Personel-Özlük İşleri Birimi sorumludur. Resmi nitelikli 

her türlü duyuru, ilan, genelge, yönerge, talimat, iç emir imza karşılığı ilgili çalışanlarımıza 

duyurulur.Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile iç yazışmalar yapılır 

Hastanemizde, çalışmamızı etkileyecek resmi toplantılar imza karşılığı duyurulup, toplantı gerekir ise 

öncesinde hastane içi mail sistemi ve dahili telefon aracılığı ile hatırlatılır. 

Hastane dahili hat telefon rehberine göre birimler ve çalışanlar arası anında haberleşme sağlanır. 

Bütün  personelin ev-cep telefon numara listesi personel işlerinde bulunmaktadır. 

 

SBYS Modülü 

Sağlık bilgi yönetimine ilişkin  süreçler hastanemizde Enlil firması tarafından sağlanmaktadır. Kuruma 

başlayan görevli,personel işleri birimi tarafından hastane enlil BYS görevlisine 

yönlendirilir,görevli,bilgi yönetim sistemi için kullanıcı kodu ve şifre oluşturur. Kullanacak kişiye 

sistemi tanıtır ve kullanım konusunda eğitim verir. 

 

Labaratuvar Hizmetleri 

Labaratuvarımız diş hekimliği bünyesinde yataklı servis hastalarımızın  ve ameliyathanemizde tedavi 

gören hastalarımızın ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası işlemlerinde destek olmaktadır.Engelli 

hastalarımızı başka sağlık kurumlarına yönlendirmeden hastane bünyesindeki labaratuvarda tetkikleri 

yapılmaktadır.Labaratuvarımızda biyokimya,hemogram,koagülasyon ve hepatit testleri yapılmaktadır. 

 

Eczane 

Yapılan İşlemler; 

İlaç ve malzeme istemlerinin eczaneye yapılması 

İlaç ve malzeme temini 
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İlaç ve malzemelerin teslim alınması ve yerleştirilmesi 

İlaç ve malzemelerin saklama koşulları 

Yüksek riskli ilaçların yönetimi 

Stok seviyesi ve miat takibi 

Eczaneden ilaç ve malzeme istemi, hazırlanması ve transferi 

Kullanımdan arta kalan ilaçların eczaneye iadesi ve değerlendirilmesi 

Advers Etki Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Noktalar 

 

Yemekhane: Akademik personel yemekhanesi 2.katta, idari personel yemekhanesi ise 1. katta 

bulunmaktadır. Mesai saatleri içersinde 11.30 -13.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. 

 

Kantin:  

Hastanemiz zemin katında bulunmaktadır. Mesai saatleri içersinde bütün personel, öğrenci ve 

hastalara hizmet vermektedir. 

Kırtasiye: 

Hastanemiz zemin katında bulunmaktadır. Mesai saatleri içersinde bütün personel, öğrenci ve 

hastalara hizmet vermektedir. 

Teknik Birim: 

Kliniklerden gelen ve Bina turlarında tespit edilen arızaların giderilmesi faaliyetlerini yürütürler. 

Hastanenin bütün teknik bakım ve kontrollerini (tıbbi cihazlar, elektrik klima santralleri, medikal 

gazlar vs.) yaparlar. 

Toplantı Salonu: 

Hastanemizde zemin katta büyük konferans salonu ve çatı katında ise küçük konferans salonu 

bulunmaktadır. Salonlarda sosyal faaliyet toplantıları ve hizmet içi eğitim faaliyetleri 

sürdürülmektedir. 

12.Yönetim ve İdari Birimler 

12.1. Yönetim 

12.1.1. Dekan Görevleri: Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin tüm hizmet ve 

işlemlerinin kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere uygun olarak, kalite, toplumsal sorumluluk ve 

çağdaş yönetim anlayışları içerisinde en iyi şekilde yapılmasını sağlamaktır. 

Yetki, Sorumluluk ve Görev Listesi 

 

 Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte 

birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 
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 Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre 

rapor vermek, 

 Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte 

bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe 

sunmak, 

 Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini 

yapmak, 

 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Fakültenin 

ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve 

geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal 

hizmetlerin sağlanmasında, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli 

bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve 

kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur. 

 

 

12.1.2.  Başhekim Görevleri: Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma 

Merkezinin tüm hizmet ve işlemlerinin kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere uygun olarak, kalite, 

toplumsal sorumluluk ve çağdaş yönetim anlayışları içerisinde en iyi şekilde yapılmasını sağlamaktır. 

Yetki, Sorumluluk ve Görev Listesi 

 

 Merkezin döner sermaye hizmetleri satın alma komisyonunun başkanlığını yapmak. 

 Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları hazırlayarak Dekanlığa sunmak. 

 Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri almak ve 

Merkeze bağlı idari, sağlık ve teknik tüm Merkez personelinin yönetim, koordinasyon, denetim 

ve genel gözetimini yapmak. 

 Merkeze alınacak her türlü cari mal ve demirbaş malzemenin ilgili mevzuat hükümleri 

çerçevesinde giriş-çıkış, yılsonu devir ve düşüm işlemlerinin yapılması ile kurulacak muayene 

kabul komisyonlarının görev ve işlemlerini izlemek. 

 Merkez döner sermaye faaliyetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi, gelir kaybının 

azaltılması ile giderlerinin rasyonel olarak yapılması için gerekli koordinasyonu sağlamak, 

tedbirleri almak ve gerekli girişimlerde bulunmak, bünyesinde hizmet veren anabilim dalı/bilim 

dalı faaliyetlerinin gelir-gider dengesine göre performanslarını tespit etmek. 

 Bütçe, ödenek, kadro ve personel ihtiyaçları ile ilgili önerilerini gerekçesi ile birlikte 

hazırlayarak Dekanlığa sunmak. 

 Hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağlamak. 

 Merkez için gerekli her türlü bilgisayar otomasyon programlarını geliştirmek, uygulamak ve 

denetlemek. 

 Merkez hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü cari mal ve hizmet alımı ile cihaz ve 

diğer demirbaş malzeme temin ve bakım-onarım ihtiyacının, bina bakım-onarım ihtiyacının 

tespiti, zamanında temin edilmesi ve yapılması için gerekli tedbirleri almak, koordinasyonu 

sağlamak ve gerekli girişimde bulunmak. 

 Enfeksiyon kontrol komisyonunun çalışmasını sağlamak. 

 Görevini, kalite yönetim sistem politikası, hedefleri ve işlemlerine uygun olarak yürütmek. 

 Hastanenin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yönetilmesinden Dekana karşı sorumludur. 

 

12.1.3. Dekan Yardımcıları Görevleri: Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin 

tüm hizmet ve işlemlerinin kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere uygun olarak, kalite, toplumsal 
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sorumluluk ve çağdaş yönetim anlayışları içerisinde en iyi şekilde yapılmasını sağlamak için Dekan’a 

yardımcı olmaktır. 

Yetki, Sorumluluk ve Görev Listesi 

 

Eğitim-öğretim ve mali işler konusunda Dekanın verdiği görevleri yerine getirir.  

Fakültede meydana gelen veya gelebilecek aksaklıklar, problemler konusunda Dekana bilgi 

vermek, öneriler geliştirmek, 

Dekanın verdiği görev ve sorumluluklarını yerine getirmek. 

 

12.1.4. Fakülte Sekreteri Görevleri: 2547 Sayılı Kanunun 51-52-53-64. Maddeleri, 124 Sayılı kanun 

hükmünde kararnamenin ve Yüksek Öğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elamanı ve Memurları 

Disiplin Yönetmeliği’nin ilgili maddelerince vermiş olduğu idari görevlerde yetkili ve sorumludur. 

Yetki, Sorumluluk ve Görev Listesi 

 

 Fakülte idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlamak. 

 Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulunda raportörlük yapmak. Alınan kararları ilgili 

birimlere kişilere iletmek. Fakülte kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu defterlerini düzenli tutmak. 

Alınan kararların muhafazasını sağlamak. 

 Fakültenin yıllık bütçesini hazırlamak. Tahsis edilen bütçenin düzenli harcanmasını sağlamak. 

 İdari personelin sicille ilgili tüm işlerini takip etmek. 

 Fakültenin her türlü yazışmasının yapılmasını sağlamak. Evrak Kayıt Sisteminin (papirüs) düzenli 

uygulanmasını sağlamak.   

 İhtiyaç duyulan demirbaş malzemelerini temin etmek, tasarruflu bir şekilde kullanımını sağlamak. 

 Birim içi uyum sağlamak için idari personelle zaman zaman toplantılar yapmak. 

 Öğrenci İşleri ile ilgili faaliyetleri düzenlemek kayıt altına almak. Öğrencinin ihtiyaç duyduğu 

bilgi ve belgeleri tanzim etmek. (Transkrip,öğrenci belgesi, Askerlikle ilgili belgeler vs.) 

 Fakülte binasının kapalı mekanlarında yerleşmenin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak. 

Anabilim Dallarına ait laboratuar v.b mekanları ihtiyaca cevap verecek şekilde düzenlemek. 

 Sınav dönemlerinde sınav sorularının çoğaltılmasını sağlamak. 

 Sınıfları eğitime hazır hala getirmek ve en modern şekilde tanzimini sağlamak. 

 Fakültenin muhasebe işlerini düzenli bir şekilde yürütmek. Gerçekleştirme Görevliliği yapmak. 

 Fakültenin araç gerecinin daimi işler şekilde hazır bulundurmak. Araç ve gereçlerin onarım-

bakım işlerinin düzenli olmasını sağlamak. 

 Alınan demirbaş malzemenin ayniyat işlerinin düzenli olmasını sağlamak. 

 Yazışma işlerinin düzenli olmasını sağlamak, posta işlerini düzenlemek ve usulüne uygun 

dosyalamak. 

 Rektörlük, Genel Sekreterlik, Daire Başkanlıkları ile devamlı iletişim kurarak Fakültenin işlerinin 

yürütülmesini sağlamak.  

 Dekanlığa görüşler bildirerek fakültenin düzenli çalışmasını sağlamak.     

 Dekanın vereceği işleri yapmak. 

 

12.1.5. Hastane Müdürü Görevleri: Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama 

Merkezinin tüm hizmet ve işlemlerinin kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere uygun olarak, kalite, 

toplumsal sorumluluk ve çağdaş yönetim anlayışları içerisinde en iyi şekilde yapılmasını sağlamaktır. 
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Yetki, Sorumluluk ve Görev Listesi 

 

 Hastane Müdürü; sağlık idaresi veya sağlık kurumları işletmeciliği lisans mezunu veya temel 

eğitimi idare ve işletmecilik olan fakültelerden mezun olup, tercihen sağlık kurumları 

işletmeciliği alanında yüksek lisans yapmış olan ve/veya hastane yönetim hizmetlerinde beş yıl 

deneyimi olan adaylar arasından ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Dekanın önerisi ile 

Rektör tarafından atanır. 

 Hastane Müdürü, Merkez Müdürünün görev ve sorumluluk alanları ile sınırlı olup, Merkezin 

diğer yönetim organlarının belirlediği usul ve esaslara göre çalışmak ve verilen görevleri 

yapmakla yükümlüdür.Hastanenin; idari, mali ve teknik işlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre 

yürütmek, 

 Her türlü makina, teçhizat, eşya ve bina onarımı gibi işlerin zamanında yapılmasını sağlamak, 

 Hastane için gerekli emniyet tedbirlerini almak ve uygulamasını sağlamak, 

 Hastanenin periyodik olarak yapılması gereken  istatistik, poliklinik ve laboratuar çalışma 

cetvellerini vaktinde, doğru ve eksiksiz olarak düzenletmek ve bunların ilgililere gönderilmesini; 

sıhhi, idari, mali ve her çeşit evrak ve cetvellerin Merkez tarafından zamanında düzenlenmesini 

ve bunların ilgililere iletilmesini; bulaşıcı hastalık teşhislerini ve bulaşıcı hastalıklardan ölenlerin 

ilgili sağlık amirine ve en seri şekilde Başhekimliğe bildirilmesini sağlamak, 

 Tıbbi dokümantasyon ve arşiv işlerini düzenlemek ve yürütmek." 

 Hastanenin idari, mali ve teknik konularında planlama, koordinasyon ve denetim gibi temel 

yönetim işlerini Başhekime karşı sorumlu olarak yürütmek, 

 İlgili mevzuat hükümlerine göre Hastanenin genel ihtiyaçlarının tespit ve temin 

edilmesini, depolanmasını sağlamak, Hastanenin iaşe hizmetlerini yürütmek ve güvenliği 

sağlayıcı önlemler almak, 

 Başhekim tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak. 

 

12.1.6.Anabilim Dalı Başkanının Görevleri: 

 

Yetki,Sorumluluk ve Görev Listesi: 

1.Anabilim Dalı Kurulunun düzenli olarak ve olağanüstü durumlarda toplanmasını sağlamak. 

2.Anabilim dalının her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalarının yürütülmesi. 

3.Anabilim dalı kaynaklarının etkili bir biçimde kullanılmasının sağlanması. 

 4.Anabilim dalında görevli öğretim elemanlarının görevlerini yapmalarının sağlanması. 

5.Yükseköğretim kurumlarında ve 2547 sayılı yüksek öğretim kanunundaki amaç ve ilkelere uygun 

biçimde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim - öğretim ve uygulamalı çalışmaların 

yapılması ve yaptırılması 

6.2547  yılı kanunla verilen diğer görevleri yapmak. 

7..Hastalara sunulan sağlık hizmetinin nitelik ve nicelik olarak yüksek düzeyde verilmesi için gerekli 

önlemleri almak. 

8.Hasta ve çalışanların eğitimlerinin çağdaş bir anlayışla düzenli bir şekilde yapılmasının sağlanması.  

 9.Ek ders ve  sınav ücret çizelgelerinin zamanında ve doğru bir biçimde hazırlanması ve onaylanması. 

 10.Yukarıdaki belirtilen maddelerin yerine getirilmesi için gerekli çalışma programının ve görev 

dağılımının yapılması ve uygulanmasının denetlenmesi. 

11.İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve Çevre Yönetim Sistemi ile ilgili talimat, prosedür ve 

yasal mevzuatlara uymak. 

 

GEREKLİ NİTELİK: 

1.Diş Hekimliği fakültesinde öğretim üyesi olarak atanmış olmak. 
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2.Anabilim dalındaki en yüksek unvana sahip kişi olmak, bu unvanda birden   fazla kişi bulunması 

halinde, anabilim dalındaki öğretim üyelerinin katılacağı seçimde en yüksek oyu almak 

3.Adaylar arasında eşitlik halinde dekanın oy verdiği kişi olmak. 

 

12.1.7 Öğretim Üyesi Görevleri: 

 

GÖREVİN KISA TANIMI 

Üst yönetim tarafından belirlenen fakülte hedeflerine uygun olarak eğitim-öğretim ve araştırma 

faaliyetleri yapmak.  

 

YETKİ, SORUMLULUK VE GÖREV LİSTESİ 

1.Fakülte ve bulunduğu Anabilim Dalı’nın amaç ve hedeflerine ulaşmaya çalışmak. 

2.Fakülte kalite yönetim sistemi kapsamında kendi sorumluluğunda belirtilen faaliyetleri 

gerçekleştirmek. 

3.Yükseköğretim kurumlarında ve bu kanundaki amaç ve ilkelere uygun biçimde önlisans, lisans ve 

lisansüstü düzeylerde eğitim - öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje 

hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek.  

4.Yükseköğretim kurumlarında, bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak.  

5.İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, 

onlara gerekli konularda yardım etmek, bu kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol 

göstermek ve rehberlik etmek.  

6.Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirmek. 

7.Yükseköğretim Kanunuyla verilen diğer görevleri yapmak. 

8.Kendini sürekli geliştirmek, yabancı dil ve akademik bilgi seviyesi ile entelektüel donanımını 

geliştirmek, ders dışı üniversite etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen faaliyetlere katkı sağlamak, 

sosyal sorumluluk projeleri yapmak, topluma ve öğrencilerine önder olmak.  

9.Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak, gerekli araç ve 

gereci kullanabilmek. 

 

 

12.1.8.Öğretim Elemanı Görev Tanımı 

 

1.Araştırma Görevlileri: Yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde 

yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarıdır. Bunlar 

ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanlarının önerisi, Bölüm Başkanı, Dekanın olumlu görüşü 

üzerine rektörün onayı ile araştırma görevlisi kadrolarına en çok üç yıl süre ile atanırlar; atanma süresi 

sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunlar aynı usulle yeniden atanabilirler. Lisansüstü eğitim 

- öğretim için yurt dışına gönderilecek araştırma görevlileri ile ilk defa bu amaçla bu göreve 

atanacaklarda aranacak nitelikler ve diğer hususlar Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir. 

 

2.Uzmanlar: Öğretimle doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ilgili olan, özel bilgi veya uzmanlığa 

ihtiyaç gösteren bir işle laboratuvarlarda, kitaplıklarda, atölyelerde ve diğer uygulama alanlarında 

görevlendirilen öğretim yardımcılarıdır.  

 

3.DUS: Uzmanlık öğrencisi; kurumlarındaki kadro unvanı ne olursa olsun, tıpta ve diş hekimliğinde 

uzmanlık ana veya yan dallarından birinde uzman olarak yetiştirilmek amacıyla, bu Yönetmelik ve 

ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde eğitim ve öğrenim gören, araştırma ve uygulama yapan tabip 

veya diş hekimidir. 
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12.1.9. Hemşirelik Hizmetleri Görevleri: Fakültenin sağlık hizmetlerinde çalışan sağlık personelinin 

ve temizlik hizmetlerinde çalışan yardımcı personelin çalışma sisteminden sorumlu olmak.  

Yetki, Sorumluluk ve Görev Listesi 

 

 Başhemşire olabilmek için hemşirelikte en az lisans eğitimine sahip olmak gerekir. Ancak 

kurum/kuruluşta, hemşirelikte lisans eğitimine sahip hemşire bulunmaması halinde diğer 

hemşirelerden de görevlendirme yapılabilir. 

 Hemşirelik hizmetleri için kısa, orta ve uzun vadeli amaç ve hedefler geliştirmek. 

 Hasta bakım kalitesini değerlendirmek sorun ve gereksinimleri belirlemek üzere, belirli aralarla 

ünite ziyaretleri yapmak, kayıtları incelemek, gözlem yapmak ve raporlamak. 

 Kurum dışında mesleki ilişkileri sürdürmek, diğer kurumların hemşirelik yöneticileriyle 

Hemşirelik hizmetleri hakkında görüşmeler yapmak 

 Hemşirelik Hizmetleri personeline sosyal programlar düzenleyerek motivasyon düzeyini 

artırmak. 

 Hemşirelik personelinin oryantasyon programları, sürekli eğitim programları, seminer, konferans 

gibi etkinlikler ve diğer sürekli eğitim olanaklarından yararlanmaları için eğitim hemşiresi ile 

birlikte planlama yapmak ve uygulanmasını sağlamak. 

 Dekanlığa; hemşirelik hizmetleri bölümünün çalışmaları, gereksinimleri ve sorunları konusunda 

yazılı / sözlü rapor halinde bilgi vermek. 

 Enfeksiyon kontrol programını, yönetmelik hükümlerine uygun yürütülmesini sağlamak.   

 Hemşirelik hizmetleri organizasyonu doğrultusunda görevli hemşirelerin mevzuata ve meslek 

ilkelerine uygun olarak görev yapmalarını sağlamak, hemşirelik hizmetlerinin etkin ve verimli 

sunumunu sağlamak. İstenmeyen olaylar ve hatalı hemşirelik uygulamalarını önleyici tedbirleri 

alarak, meydana gelen menfi olayların kaydının tutulmasını ve bildirilmesini sağlamak. 

 Hemşirelik hizmetlerinde istihdam edilen personeli ilgili birimlere görevlendirmek ve göreve 

uyumunu sağlamak. Hizmet birimlerinde görevlendirilecek hemşirelerin sayısını ve niteliğini 

belirlemek. 

 Komite, konsey, yönetim kurulu toplantılarına üye olarak katılmak. 

 Kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerin kendisine verdiği diğer görevleri yerine getirmek. 

 

12.2. Idari Birimler 

12.2.1. Personel işleri:  

Kurumumuza yeni başlayan personel gerekli evraklarla yasal süresi içerisinde personel işlerine 

başvurur ve işe başlama yazısı yazılır, sonrasında muhtemetliğe yönlendirilir.Personel işleri 

hastanemizin 1. Katında bulunmaktadır.Kurumumuzdaki tüm personeller özlük hakları ile ilğili 

konularda bu birimle iletişim halinde bulunmalıdır. 

 

12.2.2. Maaş Mutemetliği: 

Hastanemizin 1. katında bulunmaktadır. Hastanemize yeni başlayan personele, oryantasyon 

sırasında mutemetliğin yeri bildirilerek banka hesap açtırma işlemleri için 

yönlendirilmelidir.Aylık bordrolar için mutemetliğe başvurması belirtilmelidir. 

 

12.2.3. Bilgi İşlem: 

 

 Bilgi işlem hastanenin -1. katındadır.  
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 Enlil üzerinden İlk Kayıt, Tedavi İşlemlerinin kaydı gerçekleştirilmektedir. Eğitimler kullanıcılara 

uygulamalı olarak verilmektedir. 

   Gelen kişi doktor , öğretim üyesi diş hekimi kullanıcı   adları tanımlanarak kullandıkları ekran 

hakkında eğitim verilir. 

 

12.2.4. Enfeksiyon Kontrol Birimi 

Hastanemize yeni gelen her personele, aşılarının takibi ve bu birimden alacağı eğitimler için 

enfeksiyon kontrol hemşiresine yönlendirilir. 

 

     12.2.5.  Kalite Yönetim Birimi 

 

Kurumumuzun 1. katında bulunmaktadır. Sağlıkta Kalite Standartlarına göre hizmet vermektedir. 

Hastanede kullanılan tüm dokümanlar ilgili birim sorumluları ile birlikte Kalite Yönetim Birimi 

tarafından hazırlanmaktadır. Kalite yönetim birimi eğitimleri KEY02.PL.01 Eğitim Planı’nda 

sunulmuştur 

 

12.2.6.   Ayniyat Deposu 

Kurumumuzun -1 katındadır. Hastanemize giren tüm malzemelerin stok yönetiminden sorumludur. 

Birimlere haftanın 1 günü malzeme çıkışı yapılmaktadır. Malzeme istemleri SBYS üzerinden 

yapılmaktadır. 

 

12.2.7.  Arşiv 

Kurumumuzun -1 katında bulunmaktadır.Arşiv memurları Arşiv Prosedürü’ne göre faaliyetlerini 

sürdürür.  

 

12.2.8. Hasta İletişim Birimi 

Hasta iletişim birimi 2. Kat Kalite Yönetim Biriminde bulunmaktadır. Hasta veya hasta yakını Hasta 

İletişim Birim çalışanı tarafından karşılanır, dilek ve şikayetleri alınarak üst yönetime rapor edilir ve 

çözüm önerileri geliştirilir. 

12.2.9. Çalışan güvenliği Birimi  

6331 Iş Sağliği ve Güvenliği Kanunu ve Yönetmelikleri  çerçevesinde kurulan, çalışan 

güvenliğinin ve motivasyonunun en üst düzeyde tutulmasını ve çalışan farkındalığını arttırılmasını 

hedefleyen, kişinin fiziksel ve psikolojik açıdan zarar görmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması 

muhtemel olan sözlü veya fiili hareketler olarak tanımlanan şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla 

hastanemiz bünyesinde “Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi” kurulmuştur.Çalışan güvenliği birimi 
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hastanemizde zemin kata bulunmaktadır. 

 

Çalışan Güvenliği  Birimi: 

Asgari olarak aşağıdaki görevleri yapmak amacıyla her dönem en az 4defa düzenli olarak 

toplanmaktadır. 

 Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması 

 Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması 

 Fiziksel şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması 

 Kesici- Delici alet yaralanma risklerinin azaltılması 

 Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması 

 Sağlık taramalarının yapılması 

Bu görevler dışında sağlık çalışanlarını ilgilendiren Düzeltici Önleyici Faaliyet (DÖF) veya 

İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi bildirimleri sonucunda olağan dışı toplantılar yapılmaktadır. 

Toplantı sonuçları Çalışan Güvenliği Komitesi karar defterine işlenmektedir. 

12.2.10. Eğitim Birimi 

Hastanemizde hizmet kalitesini artıracak eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu eğitimlerin 

sürekliliğinin sağlanması, eğitimler için planların hazırlanması ve uygulama kayıtlarının tutulması 

Eğitim Komitesi tarafından Eğitim Prosedürü’ne göre yürütülmektedir. Ayrıca hastanemizde 

Enfeksiyon Kontrol Birimi, Hasta Hakları, Çalışan Hakları, Kalite Yönetim Birimi ve tüm 

birimlerin hizmet içi eğitim çalışanları tarafından belirlenen planlara göre eğitimler verilmektedir. 

Gerektiğinde Eğitim Birimi ile işbirliği içinde eğitim faaliyetlerini yürütmektedirler. 

13. Acil Kod Sistemleri 

Hastanemizde renkli kod uygulamaları etkin bir şekilde uygulanmaktadır. Ekipler olaya 

müdahale ettikten sonra müdahale ettikleri kodun bildirim formunu doldurarak kalite birimine 

formun bir nüshasını iletir.  

 

                        Beyaz Kod (Şiddet Durumu)                             Mavi Kod (Acil Tıbbi Durum) 

                              1111                                                                     2222 

                       Pembe Kod (Çocuk Kaçırma)                            Kırmizi Kod (Yangın Durumu) 

                                         3333                                                                     4444 
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 Beyaz Kod: Hastanemizin çalışanlarına karşı meydana gelebilecek saldırılara karşı 

kurulmuş bir uyarı sistemidir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında hastanemizin dâhili 

telefonlarından 1111 numaraları tuşlanmalıdır. 

 Hastanemizde Beyaz Kod Olayının Bildirimi: Beyaz Kod Talimatı’na göre 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. 

 Mavi Kod: Hastanemizin herhangi bir biriminde meydana gelen tıbbi müdahale  gerektiren 

olayların acil uyarı sistemidir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında hastane dahili 

telefonlarından 2222 numaralı telefon aranarak bilgi verilmelidir. 

 Pembe Kod: Hastanemizde yaşanabilecek bebek ya da çocuk kaçırma olaylarına müdahale 

edilebilmek amacıyla kurulmuş bir uyarı sistemidir.Böyle bir durumla karşılaşıldığında 

dahili telefonlardan 3333 tuşlanmalıdır. 

 Kırmızı Kod:Hastanemizde oluşabilecek yangın durumlarında 4444 numaraları tuşlanarak 

kod devreye sokulmalıdır. 

14. UYUM EĞİTİMİ KONULARI 

14.1. Kalite Yönetim Sistemi 

TC. Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı Hastane Sağlıkta 

Kalite Standartları doğrultusunda çalışılmaktadır. 

https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/10932,sks-adsh-2017pdf.pdf?0 

1. Oluşturulan komite ve ekiplerin toplantı kayıtları KKY05.FR.02 toplantı karar tutanağı 

dolduralarak komite defterine  kayıt edilir.  

2. Hastane yönetimi ve Kalite Birimi tarafından oluşturulan bu komite ve ekipler belirli 

aralıklarda toplanarak  Sağlıkta  Kalite  Standartları  (SKS)  kapsamındaki  görevleri  ve  

toplantılar   sırasında alınan kararlar doğrultusunda çalışmalarını devam ettirir. 

3. İlgili komitelerde görevli olan kişilerin sorumluların resmi yazıları mevcuttur 

.(Görevlendirme) 

4. Komite ve ekipler ilgili oldukları konularda karşılaşılan aksaklıklarla ilgili 

KKY11.FR.01.Düzeltici Önleyici Faaliyet başlatır ve sonuçlarını takip edilir. 

 

 

 

https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/10932,sks-adsh-2017pdf.pdf?0
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14.1.1. Kalite Yönetim Biriminde Kurulan Komite ve Ekipler 

 Toplam Kalite komitesi 

 Enfeksiyon Kontrol Komitesi 

 Hasta Güvenliği Komitesi 

 Çalışan Güvenliği Komitesi 

 Tesis Güvenliği Komitesi 

 Eğitim Komitesi 

 Radyasyon Güvenliği Komitesi 

 Mavi Kod Ekibi  

 Beyaz Kod Ekibi 

 Pembe Kod Ekibi 

 Kırmızı Kod Ekibi 

 İlaç Yönetim Ekibi 

 Acil Durum ve Afet Yönetimi Ekibi 

 Bina Turları Ekibi 

 Çalışan-Hasta- Anket Değerlendirme Ekibi 

 Atık Yönetim Ekibi 

Enfeksiyon Kontrol Komitesi: Enfeksiyon Kontrol Prosedürüne göre çalışır. (Yataklı Tedavi 

Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği) 

Hasta Güvenliği Komitesi: Hasta Güvenliği Prosedürü’ne göre çalışır. 

Çalışan Güvenliği Komitesi: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu ve yönetmeliklerine göre 

çalışır. 

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

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

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

düzenler. 

Eğitim Komitesi: SKS eğitimlerini yaparak çalışanları 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. 

Kalite Yönetim Birimi: Kalite çalışmalarından, Sağlıkta Kalite Standartları uygulamalarından 
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sorumludur. 

14.1.2. Kalite Dokümantasyon Sistemi 

Hastanede kullanılan tüm dokümanlar Sağlıkta Kalite Standartları Doküman Yönetim 

Sistemi Rehberi doğrultusunda, birimlerin ihtiyaçlarına göre Kalite Yönetim Biriminde 

hazırlanmaktadır. Dokümanlara intranetten ulaşılmaktadır. İntranetle dokümanlara ulaşamayan 

çalışanlar birimlerinde Kalite Yönetim dosyası bulundurabilirler. Dokümanlara ait tanımlar 

aşağıdaki gibidir. 

Doküman: Bilginin yer aldığı ortamdır. 

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

Talimat: Tek bir faaliyetin işlem basamaklarını içeren dokümandır. 

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

Form: İstenilen veri veya bilgilerin yazılması, doldurulması için hazırlanmış dokümandır. 

Dış Kaynaklı Doküman: Kurumun kendisi tarafından hazırlanmayan,ancak  

faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde faydalanılan dokümandır. 

 Görev Tanımı: Meslek gruplarının görevlerini belirten dokümandır. 

 Plan: Hedeflenen bir amaca ulaşılmasını sağlayacak adımlardan oluşan; neyi, ne zaman, niçin ve 

nasıl yapacağımızı gösteren dokümandır. 

 Rıza Belgesi: Uygulanacak tıbbi işleme ilişkin, işlemi yapacak sağlık personeli tarafından hastaya 

aktarılan bilgilerin yer aldığı ve hastanın rızasını almak için oluşturulmuş dokümandır. 

 Liste: Benzer öğelerin ardışık sıralandığı dokümandır. 

 Yardımcı Doküman: Prosedür, Talimat, Rehber, Form, Plan, Liste, Rıza Belgesi ve Dış Kaynaklı 

Dokümanın dışında kalan veya bu dokümanları destekleyici nitelikteki dokümandır. 

 Dokümanın Adı: Dokümanın ilişkili olduğu konuyu ifade eder. 

 Dokümanın Kodu: Dokümanın izlenebilirliğini sağlayan Doküman Yönetim Sistemi Rehberinde 

belirlenen kurallara göre oluşturulan tanımlama sistemine denir. 

 Yayın Tarihi: Dokümanın yürürlüğe girdiği tarihi ifade eder.  

 Revizyon Tarihi: Dokümanın en son güncellendiği tarihi ifade eder.  

 Revizyon Numarası: Dokümanın kaç kez güncellendiğini ifade eder. 

 İlaç Güvenliği; Yanlış ilaç istenmesi, yanlış ilaç uygulaması, ilacın yanlış yolla uygulanması,  ilacın 

yanlış zamanda uygulanması, eczaneden yanlış ilaç gelmesi, eczaneden ilaçların uygun şartlarda 

gelmemesi, kayıtların yanlış olması vb. gibi konuları kapsar. 
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 Cerrahi Güvenlik; Hasta kimlik doğrulamasının yapılmaması, ameliyat taraf işaretleme 

yapılmaması, yanlış taraf/organ cerrahisi, Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi’nin yanlış doldurulması, 

cerrahi işlem sırasında oluşan istenmeyen olayların gerçekleşmesi konularını kapsar. 

Olay bildirimleri KİO.FR.01 İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi Formu doldurularak Kalite Yönetim 

Birimi’ne iletilir.Bildirim formları bilgi yönetim sistemi üzerinde saklanır. Uygun olmayan bildirimler 

Kalite Yönetim Birimi tarafından işleme alınmaz. Değerlendirme sonunda kabul edilen formlar, olayın 

niteliğine göre ilgili hasta güvenliği komitesine iletilir. İlgili komite/sorumlular tarafından olay 

hakkında neden analizi yapılır ve gerektiğinde düzeltici/önleyici faaliyet başlatılır. Olay bildirimine 

ilişkin analiz sonuçları ve yapılan düzeltici/önleyici faaliyet çalışmaları kalite yönetim birimine 

gönderilir. 

 

 Risk Analizi 

Hastanemizde, hizmet sunumu esnasında hasta güvenliği, çalışan güvenliği, tesis güvenliği, 

afet yönetimi gibi konularda ortaya çıkabilecek tehlikelerin, risklerin ve istenmeyen olayların 

tanımlanması, ortadan kaldırılması, önlem almak suretiyle ve etkilerinin azaltılması amacıyla risk 

analizi yapılır. 

Risk analizi sonuçları İş sağlığı güvenliği uzmanı ,Risk değerlendirme ekibi ve kapsamda 

bulunan birim sorumluları değerlendirilir. Yüksek riskler tespit edilerek düzeltici önleyici faaliyetler 

başlatılır. 

Risk analizindeki konular asgari olarak; 

 Radyasyon, 

 Gürültü, 

 Tehlikeli maddeler, 

 Kanserojen/mutajen maddeler, 

 Tıbbi atıklar, 

 Enfeksiyon, 

 Alerjen maddeler, 

 Ergonomi, 

 Şiddet, 

 İletişim 
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 Pisiko Sosyal 

 Yangın ve acil durum 

Mevcut risklerle ilgili bir istenmeyen olayın meydana gelmesi halinde, KKY.PR.04 Düzeltici 

Önleyici Faaliyet Prosedürü’ne uygun olarak Kalite Yönetim Birimi’ne bildirilir. Belirlenen 

risklerle ilgili gerekli uyum eğitimleri, hizmet içi eğitimler klinik/birim yönetimi,  ilgili komiteler ve 

Kalite Yönetim Birimi tarafından planlanarak uygulanır, gereğinde uygulamaya yönelik dokümanlar 

(prosedür, talimat vb.) hazırlanarak yürürlüğe sokulur. 

14.2 Yasal Hak ve Sorumluluklar 

14.2.1. Mesai Saatleri 

Mesai Başlangıç Saati:8.30                   Mesai Bitiş Saati:16.30 

 

   14.2.2.   İzinler 

10 Yıla kadar 20 gün 10 yıl sonrası 30 gün senelik izin hakkı verilir. 

 

 

 Babalık izni: Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine memurlar için 10 gün, 

sürekli işçi statüsündekiler için 5 gün babalık izni verilir. 

 

 Ölüm izni: Kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine 7 gün 

izin verilir. 

 

 Evlilik izni: Kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde 7 gün izin verilir. 

 

 Süt izni: Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası annelik izni süresinin bitim 

tarihinden itibaren ilk 6 ayda günde 3 saat, ikinci 6 ayda günde 1.5  saat süt izni,sürekli işçi 

statüsünde çalışan anneler için çocuk 1 yaşına gelene kadar günde 1.5 saat süt izni verilir. Süt 

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

bırakılır. 

 

 Hastalık İzni: 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 on sekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise on iki aya kadar izin verilir. 

 

Refakatten dolayı aylıksız izin: Bakmakla yükümlü oldukları veya refakat etmediklerinde hayatı 

tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi ya da 

tedavisi uzun süren hastalıklarının bulunması hallerinde, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmek 

şartıyla aylıksız izin verilir. 
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 Doğum yapan kadın memura 24 ay aylıksız izin: Doğum sonrası annelik izni süresinin 

bitiminden; yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir. 

 

 Doğumdan dolayı babaya, 24 ay aylıksız izin: Eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden 

itibaren istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir. 

 Evlat edinme izni: Çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya veraset 

dairelerinin izin verme tarihinden itibaren, istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin 

verilebilir. 

 5 yıl hizmeti olan memura aylıksız izin: Memura, beş yıl hizmetini tamamlamış olması ve isteği 

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

14.2.3. Kadro Terfi İşlemleri 

Terfi zamanı gelen memurun terfisi özlük işleri tarafından hazırlanır. Çalışana tebliğ edilir. İşlem 

yapılmak üzere ilgili birim olan mutemetliğe iletilir. 

14.2.4. Disiplin ve Ceza İşlemleri 

 Vatandaş ve çalışan şikâyetlerinde izlenilen disiplin ve ceza işlemlerinin uygulanması 

 Soruşturma açılması 

 Soruşturmacı tayini 

 Soruşturma onayı 

 Soruşturmanın yapılması 

 Soruşturma raporu 

 Sanığın savunmasının alınması 

 Disiplin Cezası vermeye yetkili merciler 

Kararların ilgiye tebliği ve uygulama ve itiraz gibi işlemler sırasıyla uygulanır 

14.3 Bilgi İşlem Eğitimi 

14.3.1. Enlil  Giriş ve Yetkilendirme 

Kullanıcılar kendileri için belirlenmiş olan kullanıcı adı ve şifreyle sisteme giriş yapabilmekte 

olup yalnızca çalıştıkları birim, branş ve rolleriyle ilgili modül ve ekranlara erişim iznine sahiptir.  

Kullanıcıların erişim izinleri Bilgi İşlem Merkezi tarafından izlenmektedir.HBYS  bölüm uyum 

eğitimleri sısrasında anlatılır. 

14.3.2 Klinik İşlemleri 

AYAKTAN HASTA 

Yeni hasta kaydı ve kaydı bulunan hastaların bulunması 

Hastane dahilindeki laboratuvarlarda yapılamayan tetkikler için sevk işlemlerinin 

gerçekleştirilmesi ve bu tetkiklerin hastanın mali kayıtlarına yansıtılması  

Birden fazla incelemeyi içeren paketler kullanılması 

Kontrol için gelen hastalara ait işlemlerin gerçekleştirilmesi 

Sevk İşlemlerinin yapılması ve sevk işlemleri ile ilgili bilgilerin tutulması 
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E-Reçete ve İlaç Raporlarının oluşturulması 

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

laboratuvar, vb.) sisteme girilmesi ve sonuçların görülebilmesi 

 

YATAN HASTA 

Hastanın yatışları ile ilgili tüm kayıtların tutulması (Hasta bilgileri, yatış onayı bilgileri gibi) 

Hasta tabelası bilgileri ve hastanın yatışı sırasında gerçekleştirilen tetkik ve tedavilerin 

sisteme girilebilmesi ve bu kayıtlara ulaşılabilmesi 

Doktor isteklerinin (tedavi, ilaç vb.) sisteme girilmesi 

Hastane dahilinde yapılmayan tetkikler için sevk işlemleri gerçekleştirilmesi 

Konsültasyon isteklerinin yapılması.sisteme girilmesi 

Hastanın yatışı sırasında yapılan ameliyat, eczane, laboratuvar, röntgen vs. gibi işlemler ve 

kullanılan tüm malzemelerin sisteme girilmesi 

Hasta refakatçilerine ait işlemlerin yapılabilmesi 

Taburculuk özeti raporlarının hazırlanması  

Serviste yapılan cerrahi müdahalelerle ilgili bilgilerin tutulması 

Düzenlenmesi gereken matbu formların çıktılarının alınabilmesi 

Bildirimi zorunlu hastalıkların sisteme girilmesi  

 

14.4 Enfeksiyon Kontrol Eğitimi 

Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği kapsamında belirtilen faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu 

komite Enfeksiyon Kontrol Komitesi’dir. 

14.4.1. Hastane Enfeksiyonları Tanımı 

 

 Hastaların; 

 Hastaneye başvurduktan 48-72 saat sonra 

 Taburcu olduktan ilk 10 gün  

 Operasyondan sonra ilk 30 gün 

 Operasyonda implant konulmuşsa 1 yıl içinde ortaya çıkabilen enfeksiyonlar hastane 

enfeksiyonu kabul edilir. 

 

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMININ AMAÇLARI: 

  Hastayı korumak 

 Sağlık çalışanlarını, ziyaretçileri ve hastane ortamındaki diğer insanları korumak 

 Mümkün olan her durumda ilk iki amaca “maliyet etkin” bir şekilde ulaşmak 
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HASTANE ENFEKSİYONLARININ BULAŞMA YOLU: 

Enfeksiyöz etkenin kaynaktan duyarlı konağa geçiş yoludur. 

 Temas  (Direkt veyaindirekt) 

 Hava yolu 

 Damlacık  

 Vektör aracılı 

 

 

 

 Hasta veya yakını müracaatı kabul edilip, başvuru formu doldurulur. 

 Çok acil bir durum var ise hastane idaresi ile görüşülür. 

 Hakkında başvuru yapılan hastane çalışanından bilgi istenir. 

 Tarafların dışında bilgi alınması gereken kişiler varsa onlardan da bilgi alınır. 
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HASTANE ENFEKSİYONLARININ RİSK FAKTÖRLERİ: 

• Mikrobiyal faktörler 

– Artmış antibiyotik kullanımı (flora değişikliği, multiple dirençli patojenler) 

• H Konakçı faktörleri 

– Kronik akciğer hastalığı, yaş, malnütrisyon, diabetesmellitus, alkolizm, nöropati, 

miyopati, travma, yanık, vb. 

• Tedavi yöntemleri 

– Sedatif ilaçlar, paralitik ilaçlar, kortikosteroidler, antasidler, stres ülseri profilaksisi, 

antibiyotik tedavisi, multipl kan transfüzyonları 

• Çevresel faktörler 

– Cerrahi (tip, süre) 

– İnvaziv girişimler (kateterizasyon, entübasyon, vb.) 

• Nozokomiyalpnömonilerin %83’ü mekanik ventilasyonla 

• Üriner sistem enfeksiyonlarının %97’si üriner kateter kulanımı ile 

• Primer kan dolaşımı enfeksiyonlarının %87’si santral kateterlerle ilişkili 

Hijyenik alışkanlıklar 

– El hijyeni 

 

 

HASTANE ENFEKSİYONLARI VE PERSONEL SAĞLIĞI 

– Sağlık hizmeti veren,  

– Diş Hekimi 

– Hemşire  

– Diş Teknisyenleri 

– Diş hekimliği öğrencileri ve  diğer sağlık personelleri risk altındadır  

– Bu personelin infeksiyon açısından izlemi personel sağlığı ve Hastane enfeksiyonunun 

yayılımı açısından önemlidir  

Sağlık personelinin izleminde temel noktalar; 

    Sağlık çalışanlarının infeksiyondan korunması 3 amaca yöneliktir  

 Çalışanın sağlığının korunması  

 İş gücü kaybının önlenmesi  

 Hastane kökenli infeksiyonların önlenmesi 

  İzlemde temel noktalar: 

 Eğitim  

 Aşı ile önlenebilen infeksiyonlara karşı bağışıklama  

Hasta sağlık personeli için alınacak önlemlerin belirlenmesidir 

• Enfeksiyon Kontrolü 

– El hijyeni 

– Standart önlemler ve izolasyonlar 

– Enfeksiyon kontrol kılavuzları 

                  _     Kontrollü antibiyotik kullanımı  

sistemlerinin zayıf olması nedeniyle enfeksiyon riskleri yüksektir. 
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 Sadece hasta teması değil odasındaki eşya ve yüzeylerle temas da kontaminasyona neden olabilir. 

Enfeksiyon oluşumunun önlenmesinde en kolay ve etkin yollardan biri, tüm sağlık çalışanları, 

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 çalışanlarının 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 dolaşımına girmesine ve 

enfeksiyon gelişimine sebep olur. 

EL HİJYENİ İLE İLGİLİ TANIMLAR 

Kontaminasyon: Bulaşma, kirlenme  anlamına  gelmektedir. 

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

Kalıcı Flora: Cildin derin tabakalarında bulunan bakterilerdir, uzaklaştırılamaz. Hastane 

enfeksiyonlarından sorumlu değildir. 

Geçici Flora: Cildin yüzeysel kısmına kolonize olur ve uzaklaştırılabilir. Hastane enfeksiyonlarından 

sorumludur. 

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

türlü canlı ve aktif şekillerinden temizlenmesidir. 

Dezenfeksiyon: Patojen mikroorganizmaların ve çok dirençli olmayan diğer mikroorganizmaların 

tahrip edilmesi veya virüslerin inaktive edilmesidir. 

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

denmektedir. Dezenfektan maddeler enfeksiyon oluşturabilecek 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. 

 

EL HİJYENİ 

  El temizliği bireysel hijyenin ilk adımıdır. El yıkama, 

günlük yaşantı içinde her şeyden önce kişinin kendi 

sağlığı için önemliyken, çalışma ortamında, diğer 

kişilerin sağlığı için de önem kazanmaktadır. Başta 

sağlık sektörü olmak üzere birçok iş kolunda, çalışanların 

el yıkamasındaki aksaklıklar, toplumu tehdit eden ciddi 

sorunlara yol açabilmektedir.  
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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 karşı 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 şekilde 

kontamine olmuş 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 dahil 

olmak üzere tüm uygulamaları kapsayan genel bir tanımdır. 

El antisepsisi: Antiseptik el yıkama veya antiseptik el ovmayı ifade eder.  

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

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

 

 

 

EL YIKAMA: El yıkamayı, basit sosyal tip, hijyenik tip, cerrahi tip olarak 3 ana başlıkta incelemek 

mümkündür. 

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

▪ Ellerin her kirlenmesinde 

▪ Yiyecek tutmadan, yemek yemeden ve hastaya yemek yedirmeden önce 

▪ Hasta bakımına başlamadan önce 

▪ Tuvaleti kullanmadan önce ve sonra 

 

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

dezenfektan  

ile kalıcı florayı da bir miktar azaltmak işlemidir. Kirli olmasa bile aşağıdaki durumlarda eller yıkanır.  

▪ Mesaiye başlamadan önce 

▪ Kirlilik hissedildiği anda 

▪ Eldiven giymeden önce ve sonra 

▪ Her türlü açık yara ile temastan önce ve sonra 

▪ Mikroorganizmaların bulaşma olasılığı yüksek cisimlere temas sonrası 
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▪ Vücut sıvıları, sekresyonlar, mukoza, bütünlüğü bozulmuş deri ya da yara ile temas halinde 

▪ Aseptik teknik gerektiren işlemler ve invaziv girişimlerden önce ve sonra 

▪ İnfeksiyon olasılığı olan hastaya temastan sonra 

▪ İnfekte hastaya temastan sonra 

▪ Hastada kontamine vücut bölgesinden temiz bölgeye geçerken 

▪ İmmun yetersizliği olan hastaya temastan önce ve sonra 

  Tuvalet kullanımından önce ve sonra 

 

Hijyenik el yıkama tekniği 

▪ Elde bulunan tüm takılar ve saat çıkarılır.  

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

 

 

 

 

▪ El yüzeyinin tamamı avuç içi sabunlanır. 

▪ Bol su ile eller durulanır. 

▪ Kağıt havlu ile eller kurulanır. 

▪ Kağıt havlu ile musluk kapatılır. 

▪ Alkol bazlı el antiseptiği üretici firmanın talimatı doğrultusunda ellere uygulanır 

▪ İşleme solüsyon kuruyana dek devam edilir. 
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3. Cerrahi el yıkama: Ellerde bulunan kalıcı floranın büyük bir kısmını uzaklaştırarak cerrahi girişim 

boyunca  

eldivende yırtılma ve delinme olasılığına karşı ellerdeki bakteri sayısını düşük tutmaktır. 

4.Hijyenik El Ovma 

 

kurutulur. 

-5 ml. avuca alır. İki el birleştirilerek tüm el yüzeyi ve parmaklara temas 

edecek şekilde 1 dk. süre ile iyice ovuşturulur, kendi halinde kuruması beklenir. 

5.Eldiven Kullanımı 

n elinden hastalara veya steril malzemelere, hastadan  

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

kullanılmamalıdır. 

n önce ve eldiveni çıkardıktan sonra eller mutlaka yıkanmalıdır. 
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başka  

bir bölgeye temas etmeden önce eldiven değiştirilmelidir. 

 

korumak için eldiven giymelidir. 

 

 

 

KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMALARI VE ÖNLENMESİ 

Sağlık çalışanları bu tür yaralanmalar sonucunda; 

 Hepatit C (HCV), 

 Hepatit B (HBV), 

 AIDS (HIV) virüsüne maruz kalmaktadırlar. 

Kesici Delici Aletlerle Yaralanma Nedenleri 

 Yanlış kullanım, 

 Güvenli aletlerin uygunsuz kullanımı ve yanlış seçimi, 

 

 Uygun olmayan tekniklerin kullanılması,  

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

 Çalışan birisiyle çarpışma, 

 Temizlik esnasında oluşan sıçramalar vb nedenlere bağlı olabilir. 

NE ÖNLEM ALMALIYIZ ? 

 Güvenli aletlerin kullanımı yaygınlaştırılmalı, 

 İğneler hiçbir zaman yeniden kılıfına geçirilmemeli, ucu bükülmemelidir. 

 Her tür kesici-delici alet özel kesici-delici alet kutularına atılmalıdır. 

 Her hastaya infekte olduğu kabul edilerek yaklaşılmalı! 

 Kanla, her tür vücut sıvısı ve ter dışında her tür vücut salgısı ile, 

 Mukoza ile  

 Bütünlüğü bozulmuş 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. 
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 Kesici delici alet ile yaralanma bildirim formu ve kan ve vücut sıvıları ile temas bildirim 

formu gibi vaka kayıt formlarımız mevcuttur. Yaralanma sonrasında ilgili formlar 

doldurularak enfeksiyon birimine kişi takibi ve tedavisi için yönlendirilir. 

 Yaralanmalarla ilgili aylık verilerin istatistiği, enfeksiyon birimi tarafından yapılır. 3aylık 

veriler kalite birimine bildirilir. Birim hedefine ulaşılamayan 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 çamaşır suyu vb. kostik maddeler ve dezenfektan 

solüsyonlar sürülmemeli 

• Yaralan kişinin markerları bilinmiyor ise hemen kan alınarak HBsAg, anti-HBs Ab, anti-HCV 

Ab bakılmalı  

• Kesici delici alet yaralanması olduğunda en kısa sürede EKK ile iletişime geçilir, kaynak 

biliniyor ise; kaynak ile ilgili bilgi alınır ve ‘’Kesici Delici alet yaralanma bildirim formu 

çalışılan birimde  doldurulur, çalışan formla birlikte Enfeksiyon Kontrol Hemşiresine gider. 

Sağlık çalışanı yaralanma prosedürüne göre işlem yapılır 

STANDART ÖNLEMLER VE İZOLASYON ÖNLEMLERİ 

İzolasyon; ayırma tecrit etme anlamına gelmektedir. 

Enfekte ve kolonize hastalardan 

– diğer hastalara, 

– hastane ziyaretçilerine 

– sağlık personeline 

mikroorganizmaların bulaşının engellenmesidir 

 

İZOLASYON ÖNLEMLERİ 

1)Standart önlemler 

                     2) Bulaşma yoluna yönelik önlemler 

–Temas önlemleri 

–Damlacık önlemleri 

–Hava yolu önlemleri 

 

 

 

1)Standart Önlemler: Hastanın tanısına ve enfeksiyonu olup olmadığına bakılmaksızın bütün 

hastalara uygulanan önlemlerdir 

El yıkama 

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

bozulmuş deriye dokunmadan önce eldiven giyilmelidir 

– Aynı hastada farklı girişimler için eldiven değiştirilmelidir 

Kullanımdan sonra hiçbir yere dokunmadan eldivenler çıkarılıp el hijyeni sağlanmalıdır. 

_Hepatit B, HepatitC ve HİV gibi kan yoluyla bulaşan hastaların invaziv girişimlerinde çift katlı 

bariyerli eldiven kullanılır. 

_Dirseklere kadar uzanan eldiven doğumhanede kullanılır. 

 

Maske, yüz-göz koruyucu:  

–İşlemler sırasında vücut sıvıları, salgılar, çıkartılar 

ve kan sıçrama olasılığı olduğunda göz, burun ve 

ağız mukozasını koruma amaçlı kullanılmalıdır. 

_Endüstriyel tip toz maskesi teknik servis personeli 

tarafından kullanılır. 

 

 
 

Önlük:  

– İşlemler sırasında vücut sıvıları, salgılar, çıkartılar ve kan sıçrayabileceğinden deri ve 

giysilerin kirlenmesini önlemek için giyilir 

– Kirlenen önlük dış yüzüne dokunmadan çıkarılmalı ve eller yıkanmalıdır 

 

Hasta bakım malzemeleri:  

– Kan, vücut sıvıları, salgılar ve çıkartılar, kontamine eşyalar, mukozalar ve deriye 

dokunmadan, giysiler ve diğer malzemeler, başka hastalar ve çevre kontamine 

edilmeden uzaklaştırılmalıdır  

– Bir kullanımlık malzemeler hemen atılmalı, tekrar kullanılacak olanlar uygun 

yöntemlerle steril/dezenfekte edilmelidir 

Yatak çarşafları 

– Çevreyi kontamine etmeden uygun şekilde çamaşırhaneye gönderilmelidir 

 

2)Bulaşma Yoluna Yönelik Önlemler 

 

Temas İzolasyonu 

 

 

 

- Tek kişilik oda veya kohort uygulaması yapılır. 

- Oda kapısına temas izolasyonu olduğunu simgeliyen kımızı yıldız asılır. 
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- Hasta odasına girişte temiz, steril olmayan eldiven giyilir 

- İnfekte materyalle (dışkı/yara drenajı ,vb) temas olursa eldivenler değiştirilir. 

- Eldiven ve önlüğün hasta odasını terk etmeden önce veya hasta başından ayrılırken 

çıkarılması 

- El hijyeni 

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

yüzeylerle temas edilmemesi 

- Odalar veya hastalar arasında eşya ve tıbbi malzeme transferinin önlenmesi 

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

 

Damlacık İzolasyonu 

- Büyük partiküllü (> 5µm) damlacıkların geçişinin önlenmesinde kullanılır. 

- Partiküller büyük olduğu için yere çöker 

- Bulaşmanın olması için kaynak ve duyarlı kişi arasında yakın mesafe (yaklaşık 1 m) 

gereklidir 

- Oda kapısına damlacık izolasyonu olduğunu gösteren mavi papatya asılır. 

- Duyarlı kişiye burun-ağız-konjonktiva yoluyla bulaşma olur: Enfekte hastaların 

konuşması, öksürmesi ya da burun silmesi, Aspirasyon, entubasyon, bronkoskopi gibi 

işlemler sırasında. 

- Hasta tek kişilik odaya alınmalıdır 

- Eğer tek kişilik oda yoksa aynı mikroorganizma ile enfekte ve başka enfeksiyonu olmayan 

bir hasta ile aynı odayı paylaşabilir 

- Eğer farklı tanılı hastalarla aynı odayı paylaşması gerekiyorsa yataklar arası mesafe en az 

1 m olmalıdır. Özel havalandırma gerekmez 

- Oda kapısı açık olabilir 

- Sağlık personeli hastaya 1 metreden yakın mesafede çalışırken maske takmalıdır 

- Hasta çok gerekmedikçe oda dışına çıkmamalıdır. Oda dışına çıkacaksa cerrahi maske ile 

çıkarılmalıdır 

 

Solunum İzolasyonu 

 

 

- Küçük partiküllerin (<5µm) geçişinin 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 

- Odanın kapısına solunum izolasyonu olduğunu gösteren sarı yaprak asılır. 
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- Hava akımı koridordan odaya olmalı (negatif basınç) 

- Saatte 6-12 kez hava değişimi sağlanmalı 

- Odadan dışarı hava çıkıyorsa filtre edilmeli 

- Oda kapısı kapalı tutulmalıdır 

- Çok geçerli nedenler olmadıkça hasta oda dışına çıkarılmaz. Çıkması gerekiyorsa cerrahi 

maske takılır 

• Pulmoner tüberküloz tanısı veya  

 şüphesi olan hasta; 
– Odasına girerken N95 solunum maskesi takılmalıdır 

• Kızamık, suçiçeği tanısı olan hasta; 
– Odasına duyarlı kişiler girmemelidir.  

– Mutlaka girmesi gerekiyorsa N95 solunum maskesi ile girmelidirler.  

Bağışık iseler maske takmalarına gerek yoktur 

HASTANEDE ÜRETİLEN ATIKLAR 

Hastanelerde atıklar dörde ayrılır; 

A)TIBBİ ATIK: 

1-Enfekte Atık: Enfeksiyon yapıcı etkenleri taşıdığı bilinen veya taşıması muhtemel başta kan ve kan 

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

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

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

filtreleridir. 

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

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

parçaları, plezanta, kesik uzuvlar, biyolojik deneylerde kullanılan kobay leşleri patolojik atıklardır. 

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

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

intraket, kırık cam, ampul, lam-lamel, kırılmış cam tüp ve petri kapları gibi atıklardır. 

 

B)TEHLİKELİ ATIK: 

1-Farmasötik Atık: Kullanım süresi dolmuş veya artık kullanılmayan, ambalajı bozulmuş, dökülmüş 

ve kontamine olmuş ilaçlar, aşılar, serumlar ve diğer farmasötik ürünler ile bunların artıklarını ihtiva 

eden kullanılmış eldivenler, hortumlar, şişeler ve kutulardır. 

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

düşüğe 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 dışkı gibi vücut çıkartıları genotoksik atıklardır. 

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

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

atıklarıdır. 

4-Ağır Metal İçeren Atık: Ünitelerde tanı, tedavi veya deneysel araştırmalar gibi tıbbi alanlarda 

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

ekipmanların içinde veya bünyesinde bulunan civa, kadmiyum ve kurşun içeren atıklardır. 
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C)RADYOAKTİF ATIK: 

Radyoaktif madde içeren atıklardır. 

D)EVSEL ATIK: 

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

ambar ve atölyelerden gelen atıklardır. 

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

kullanılabilir atıklardır. 

Atıkların Doğru Ayrıştırılması 

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

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

karıştırılmadan siyah renkli poşetlerde toplanır. 

c-Ambalaj atıkları, kontamine olmamak koşuluyla mavi renkli poşette toplanır. 

d-Tıbbi atıklar kırmızı renkli özel nitelikli torbada toplanır. 

e-Kesici-delici atıklar kırmızı/sarı renkli kesici-delici alet kutusu sharpbox’larda toplanır. 

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

kırmızı renkli kesici-delici alet kutusunda toplanır. 

 

14.5. Hasta Hakları Eğitimi 

 ‘’Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’ gereğince; 

Madde 42/B – Hasta hakları uygulamalarının yürütülmesi amacıyla sağlık kurum ve kuruluşları 

bünyesinde Hasta İletişim Birimleri oluşturulmuştur. 

14.5.1. Hastanemiz Hasta İletişim Birimi 

Hasta İletişim Birimi hastanemizde 1.   katta hizmet vermektedir 

 Hasta veya yakını birim çalışanı tarafından kabul edilir ve Dilek ve önerileri değerlendirilir. 

  Hasta veya yakını müracaatı kabul edilip, başvuru formu doldurulur. 

 Çok acil bir durum var ise hastane idaresi ile görüşülür. 

 Hakkında başvuru yapılan hastane çalışanından bilgi istenir. 

 Tarafların dışında bilgi alınması gereken kişiler varsa onlardan da bilgi alınır. 

 Hasta İle İlgili Yapılacaklar 

 Kurul kararı hakkında hastaya yazılı bilgi verilir 

 Hastaya bu aşamadan sonra yapması gerekenler konusunda bilgi verilir 

 Hasta hakları yönetmeliği ve mevzuat hükümleri doğrultusunda kurum tarafından 

yürütülecek işlemler hakkında bilgi verilir 
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 Hastanın sonraki süreci takip etmesini kolaylaştırıcı olmak üzere irtibat veya kayıt numarası 

verilir 

 Kararın sonucu idari ve adli takip açısından hastane idaresine bildirilir. 

 

 Personelle İlgili Yapılacaklar; Kurulun kararı ilgili personele bildirilir. Kurul, ilgili personeli 

kusurlu bulmuş ise dosya gerekli idari ve adli takibat için Başhekimliğe üst yazı ile bildirilir. 

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

 Sonuçlar Hasta ve Çalışan-Anket Değerlendirme ekibiyle değerlendirilip Üst Yönetime sunulur 

gerekli iyileştirme çalışmaları yapılır 

14.5.2 Hasta Haklari ve Sorumluluklari 

 

Hasta Hakları 

  1.Sağlık hizmetlerinden Adalet ve Hakkaniyete Uygun olarak faydalanma 

 2-  Bilgilendirme ve bilgi isteme 

  3-Sağlık kuruluşunu ve personelini, seçme ve değiştirme 

 4-  Mahremiyete saygı gösterilmesi 

5- Tedaviyi reddetme, durdurma ve rıza gösterme 

6-  Güvenliğin sağlanması 

 7-Dini vecibelerini yerine getirebilme 

 8-İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık  

 9-  Ziyaret ve refakatçi bulundurma 

 10- Müracaat, şikâyet ve dava hakkı 

 

 

 

 

Hasta Sorumlulukları 

1- Sağlığımıza dikkat etmek 

 

2- Uygunsa kan ve organ bağışında 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 
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4- Hizmet aldığımız hastanenin tüm kural ve uygulamalarına uymak 

5- Sağlık Bakanlığınca belirlenen sevk zincirine uymak 

6- Tedavi süresince sağlık çalışanları ile işbirliği 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 verilmişse bu zararı karşılamak 

10- Hekimin verdiği tedavi ve tavsiyeleri dikkatlice dinlemek ve anlaşılamadıysa tekrar 

sormak 

11- Eğer verilen tedaviye uyum sağlanmamışsa bunu sağlık çalışanlarına bildirmek 

12- Eğer bir tedavi reddedilmişse ya da verilen tavsiyelere uyulmamışsa doğacak sonuçtan biz 

sorumluyuz. 

 

14.5.3 Hasta Memnuniyeti 

Hasta memnuniyeti, verilen hizmetin hastanın beklentilerini karşılaması ya da hastanın 

verilen hizmeti algılamasına dayanmaktadır. Hasta memnuniyeti ile ilgili yapılan çalışmalarda bu 

birlikteliğin odak noktasının iletişim olduğu belirlenmiştir. 

Hasta memnuniyeti, hizmetin sunumunu, hasta ile hizmeti verenlerin etkileşimini, hizmetin 

varlığını, hizmetin sürekliliğini, hizmeti verenlerin yeterliliği ve iletişim özelliklerini içeren çok 

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

genellikle hizmet kalitesinin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. 

14.5.3.1 Hasta Memnuniyetini Etkileyen Faktörler; 

 Hastaya İlişkin Faktörler: Edindiği bilgiler, beklentileri, yaşı, cinsiyeti, eğitim düzeyi, 

sosyal statüsü, sağlık durumu, tanısı, hastanın kendi sağlık durumunu algılayışı hasta 

memnuniyetini etkileyebilmektedir. 

 Hizmet Verenlere İlişkin Faktörler: Sağlık personelinin kişilik özellikleri, gösterilen 

nezaket, şefkat, ilgi ve anlayış, profesyonel tutumları, bilgi ve becerilerini sunma biçimleri, 

özellikle hasta- sağlık personeli ilişkisi hasta memnuniyeti üzerinde önemli rol 
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oynamaktadır. 

 Çevresel ya da Kurumsal Faktörler: Hastanenin ulaşabilirliği, ortamı, çalışma saatleri, 

otopark, temizlik, yiyecek hizmetlerinin kalitesi gibi konular çevresel ve kurumsal faktörleri 

içermektedir.  

 

 

14.6 Radyasyon Güvenliği 

Görüntüleme biriminin radyasyon koruyucuları ( gonat, troid, eldiven, gözlük ve kurşun 

önlükler) Röntgen çekim makinesinin yanında bulunmaktadır. Kişisel koruyucu kitleri de 

aynı alandadır 

14.6.1 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. 6 ayda bir 

rutin olarak ayrıca düşme, buruşma, çarpma, delinme gibi durumlarda hasar gördüğüne dair şüphe 

varsa röntgen filmi çekilerek ve/veya ihtiyaç halinde skopi altında incelenerek sağlam olup olmadığı 

kontrol edilir. Kontrol sonuçları SRG.FR.01 Kurşun Önlük Kontrol Formu’nda kayıt altına alınarak 

filmlerle birlikte dosyalanır. Çekim sırasında expojür anında hastanın yanında bulunan hasta yakını 

ve personel kurşun yelek kullanır.  

14.6.2 Dozimetre Kullanımı; 

 Tüm radyasyon alanlarında çalışan personel dozimetre kullanmaktadır. Dozimetreler 

TAEK’in belirlediği süreler içerisinde (2 ayda bir yılda 6 periyot) ölçümü ve sonuç 

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

dosyalanır. 

 

 

14.7 Iletişim ve Iletişim Becerileri 

 

İLETİŞİM 

AMAÇ: Sağlık hizmetlerini sunarken doğru iletişim tekniklerini kullanmak. 

 ÖĞRENİM HEDEFLERİ:   

 İletişimin önemini açıklayabilmek 

 Sözlü iletişim tekniklerini uygulayabilmek 
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 Sözsüz iletişim tekniklerini uygulayabilmek 

 Etkin dinleme yapabilmek 

 Empati kurabilmek 

SAĞLIK SİSTEMİNDEKİ AMACIMIZ 

 Halkın bilgisizliğini ve ilgisizliğini gidermek 

 Yanlış sağlık davranışlarını gidermek 

 Sağlık hizmetlerinin kabulünü arttırmak 

 Sağlık hizmetlerini nitelikli hale getirmek 

İLETİŞİM: Bilgi, haber, düşünce, fikir ve duyguların sözlerle, işaretlerle ya da hareketlerle bir 

kaynaktan yani bir vericiden bir alıcıya yani hedefe aktarılması, iletilmesidir.  

İletişim kısaca “bilgi üretme, aktarma ve anlamlandırma süreci” olarak tanımlanabilir. 

 İki insan birbirinin farkına vardığı andan itibaren iletişim başlar; kişilerin söylediği 

söylemediği, yaptığı yapmadığı her şeyin anlamı vardır.   

 Bizim sektörümüzde ise sağlık çalışanlarının hasta ve hasta yakınları ile iletişimi çalışanın 

hastane sınırlarına girdiği anda başlar. 

Etkili İletişimin Amacı 

İletmek istediğimizi, karşımızdaki kişiye amaçladığımız biçimde iletebilmek ve beklenen tepkiyi 

oluşturmaktır. 

İletişimin Öğeleri 

 Mesaj 

 Kaynak 

 Kanal 

 Alıcı 

Geri bildirim İletişim Öğelerinin Nitelikleri   

Kaynak (verici): 

 Konuyu iyi bilen, 

 Konuyla yakından ilgilenen, 

 Ulaşmak istediği çevrenin ortamını ve insanlarını tanıyıp onlarla iyi ilişkileri olan, 

 Alıcının anlayacağı dilde konuşan, 

 Uygun bir iletişim kanalını seçmiş, 

İleti (Mesaj): 

 Açık ve kısa, 

 Doğru, 

 Alıcının ihtiyaçlarına cevap veren, 

 Anlamlı, 

 Uygun zamanda olmalı, 

 

Kanal (Yol; Araç; Aracı): 

 Uygun, 

 Ulaşılabilir, 

 Temin edilebilir, 

 Hoşa giden, dikkat çekici ve hitap eden, 

ETKİN İLETİŞİM İÇİN İPUÇLARI 

ŞUNLARI YAPIN:                                                                                                                                      
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• YALIN BİR DİL                                                                            

• SORUNA ODAKLANMA 

• ÖRNEKLER 

• GERİ BİLDİRİM 

• AKTİF DİNLEME 

• BEDEN DİLİNE DİKKAT! 

• GÖZ TEMASI 

ŞUNLARDAN KAÇININ: 

• UZUN CÜMLELER 

• DİNLERKEN BAŞKA ŞEYLERLE İLGİLENME 

• KİŞİYE ODAKLANMA 

• DUYGUSALLIK 

• GENELLEMELER 

• HIZLI / YAVAŞ KONUŞMA 

• ÖN YARGILAR 

• DESTEKLEYİCİ İLETİŞİM Mİ? 

• SAVUNUCU İLETİŞİM Mİ? 
Sağlık çalışanları çalıştıkları ortamda destekleyici iletişimi kullanarak savunucu iletişimden 

kaçınmalıdırlar. 

 

 

Destekleyici İletişim 

 Karşındakine eşitlik duygusunu hissettirebilmeliyiz. (İnsan = İnsan) 

 Kişileri olduğu gibi kabul etmeliyiz. 

 Doğal olup saklı gizli hareketler yapmamaya özen göstermeliyiz. 

 Empati kurunuz. 

Empati 

 Karşıdaki kişinin duygu ve düşüncesini anlamak. 

 İçinde bulunduğu durumun boyutlarını kavramak. 

 Olayın dışında kalmak. 

 Kabul etmek. 

Sempati 

 Karşıdaki kişinin sahip olduğu duygu ve düşüncenin aynısına sahip olmak.(yandaşlık) 

sevinmek ve birlikte acı çekmek. 

 Olayın içinde yer almak. 

 Hak ve onay vermek 

 

Savunucu İletişim 

 Yargılayıcı tutum; Yargılayan ve tehdit eden bir ses tonu savunuculuğu arttırır. 

 Kontrol etme tutumu; baskıcı ve zorlayıcı iletişim sıklıkla karşımızdaki kişinin 

savunuculuğunu ve direncini arttırır. 

 Kesin tutum; kesin tutumlu kimseler dinleyende "Kendi düşündüğümün dışında bir gerçek 

kabul etmiyorum" yargısı uyandırır. 

 Aldırmaz/ umursamaz tutum; umursamaz bir tutum içerisindeysek dinleyende dolaylı 

olarak (beden dilimizle) «Sen benim için dikkatimi sana yöneltecek kadar önemli değilsin ya 

da senin problemin için yeterince zamanım yok" mesajı verir. 

Sizce iletişim kurmada ; 
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  Beden Dili Mi? 

  Ses Tonu Mu? 

  Sözler Mi?                            daha etkilidir??? 

 
            10 sözler              30 ses tonu      60 beden dili 

 

HASTA VE HASTA YAKINLARIYLA İLETİŞİM                                

• Hasta ve yakınıyla başarılı bir iletişim genellikle görünüşle başlar.  

• Personelin iyi giyimli olması ve profesyonel tavırları güven duygusunu artırır. 

• Hasta ve yakını, personelle iletişimi sırasında utangaçlık, korku ve kızgınlık gibi duygulara 

bürünebilir ve sağlık problemleri stresini artırabilir. 

• Uzun süren ve acı veren durumlar hayal kırıklığı ve umutsuzluğunu tetikleyebilir ve duygusal 

tepkilerini artırabilir. 

•          Hastanın sinirliliğinin korkudan, ummadığı veya yanlış anladığı olaylardan, organik ya da 

psikolojik karışıklıklardan kaynaklanabileceği unutulmamalıdır. 

• Personel, kızgın bir hastayla ilgilenirken sinirli ve savunmacı olmaktan kaçınmalıdır. 

• Personel, güler yüzlü ve hoşgörülü olmalıdır. 

• Hasta ve yakınına karşı sıcak ve ilgili olmalıdır. 

•          Hasta ile oturup onun seviyesinde konuşmalıdır. 

• Sorunları dikkatle ve nazikçe ve sabırla dinlemeli 

• Hasta ve yakınına karşı saygılı olmalıdır 

Mantıksız bile olsa bütün şikayetleri kabul etmeli.

 
• Açık sözlü ve dürüst olmalı. 

• Durumu anlaşılır hale getirmek için kesin bilgiler vermeli. 

• Personel herkese eşit davranmalı (milliyet, ırk, mezhep, renk, yaş, cinsiyet, sosyo-ekonomik 

düzey vb) 

Yatan ve acil hastanın veya poliklinik hastasının sağlık kuruluşunda tetkik ve tedavilerini yaptırmak 

üzere çoğunlukla bir yerden bir yere gitmesi gerektiğinden (bekleme odasından görüşmeye, 
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laboratuvara, röntgen bölümüne, muayene odasına gibi), hastaya açık, kesin gidiş istikametlerinin 

gösterilmesi ile nereye ve niçin gidileceğine dair açıklamada bulunması, hastanın kaybolmasını, 

laboratuvardaki veya röntgendeki randevusunu kaçırmasını önleyeceğinden, personel hastaya kesin ve 

yeterli bilgi vermelidir. 

Sağlıklı iletişim için ilk izlenimin çok önemli olduğu unutulmamalıdır. Önce kişiye bir “merhaba,  hoş 

geldin” demeli, kişinin yüzüne bakmalı ve onunla göz teması kurmalıyız. Kişiyi anlamaya çalışmalı ve 

ona yer göstermeliyiz. Gülümsemeliyiz; çünkü hasta, güven duymalı, varlığının bizim için önemli 

olduğunu hissetmeli, ihtiyacı olduğunda yanında olacağımızı bilmeli ve memnun olmalıdır. Herkes 

güler yüzle ve samimi karşılanmayı hak eder.  

Ön yargının tehlikeli olduğu unutulmamalı, işlemlere ve soru sormaya hemen başlanmamalıdır. Hasta 

mutlaka rahatlatılmalıdır. Önce dinlemeli, sonra soru sorulmalıdır. Bilgilendirme yapılmalı, hasta ve 

yakınlarının endişeleri giderilmeli, işbirliği sağlanmalıdır 

Olumlu sözsüz iletişim örnekleri: 

* Başvurana doğru eğilmek 

* Gülümsemek, gerginliğini belli etmemek 

* Sinirli ya da uygunsuz hareketlerden kaçınmak 

* Güven telkin eden mimikler kullanmak 

* Başvuran ile göz teması kurmak 

* Baş sallamak gibi teşvik edici hareketlerde bulunmak 

* Karşıdaki kişi ile 90º açı ile oturmak, 

* Açık bir beden dili kullanmak 

Olumsuz sözsüz iletişim örnekleri: 

-  Göz teması kurmamak 

-  İlgisiz kalmak 

- Okuyarak anlatmak 

- Saatine bakmak 

 

- Esnemek ya da etraftaki nesnelere bakmak 

- Surat asmak 

- Kımıldayıp durmak. 

 

 ÖFKE & NEDENLERİ 

 Kendisine sunulacak hizmet gecikmiş olabilir. 

 Kendisine saygısızca davranılmış olabilir. 

 Yorgun, uykusuz ve stresli olabilir. 

 Kendisini kimsenin anlamadığını düşünüyor olabilir. 

ÖFKE 

 

Öfke uygun ifade edildiğinde, son derece sağlıklı ve 

doğal bir duygudur. Ancak kontrolden çıkıp da yıkıcı 

hale dönüşürse okul-iş hayatında, kişisel ilişkilerde ve 

genel yaşam kalitesinde sorunlara yol açar. 
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 Bağırarak isteklerinin yerine geleceğini sanıyor olabilir.  

 Beklentileri yerine getirilmemiş olabilir 

Öfkeli Bireye (hastaya) Karşı Önlemler 

 Sakin olmaya çalışın 

 Karşınızdakini ilgiyle ve ciddi bir şekilde dinleyin. Araya girmeyin. 

 Duygularına saygı gösterin ve onları isimlendirin “sesiniz çok öfkeli geliyor”. 

 Onu kendisini dinlediğinize inandırın. 

 Onu öfkelendiren özel noktaları belirleyin. 

 Dikkatinizi, karşınızdakinin sözünü ettiği sorun ve sorunun çözümü üzerinde yoğunlaştırın 

 Asla “sinirlenmeyin”, “sinirlenmeye gerek yok” demeyin. 

 Münakaşa etmeyin, tartışmaya girmeyin. 

 Eğer o şaka yapmıyorsa, şaka yapmaya kalkışmayın. Konuyu espri ile hafifletmeyin. 

Unutmayın! HASTA BİREY HASTANEDEKİ EN ÖNEMLİ BİREYDİR. 

 

 

 STRES 

 

Humphrey(1998)çalışmalarına dayanarak en stresli  meslekleri sağlık 

profesyonelleri (hekim, hemşire ve diş hekimleri) öğretmen ve 

hukukçular olarak göstermiştir.  Stres; sıkıntı yaratan olaylar karşısında 

kişinin verdiği tepki sürecidir 

İŞ STRESİ: Çalışanı normal fonksiyonlarından saptıran psikolojik ve fiziksel davranışlarını 

değiştiren, işle ilgili etkenlerin sonucunda oluşan psikolojik bir durum. 

 

SAĞLIK KURUMLARINDA STRES NEDENLERİ 

♣Çalıştığı birimin kendi ilgi ve uzmanlık alanı dışında olması 

♣Oryantasyon eğitiminin yapılmaması veya yetersiz olması  

♣İşe oryantasyon sürecinde başvuracağı uzman kişilerin olmaması 

♣Hizmet verdiği hasta sayısının fazla olması ve aşırı iş yükü 

♣İşleri yetiştirmede yaşanılan zaman baskısı 

♣Dinlenme zamanlarının az olması 

♣Keyfi, adil olmayan performans değerlendirme 

♣ Hizmet verilen hasta profili 

♣Mesleki görev yetki ve sorumluluklarının dışında başka işler yapmaya zorlanılması 

♣Aldığı mesleki eğitimle çalışma ortamında karşılaştığı mesleki uygulamalar, iletişim ve ilişkilerde 

yaşanılan çatışmalar 

♣ Vardiya veya nöbet usulü çalışma, çalışma saatlerinin uzun olması 

♣Uykusuzluk 

♣Yetki yetersizliği ve hataları 

♣Kurumun sosyal olanaklarının azlığı veya yararlanılamaması 

♣Çalışanlar arasında destek ve sosyal ilişkilerin olmaması 

♣ Ücretlerin azlığı, ek işte çalışma, ücret eşitsizliği 

♣ Personel sayısının az olması 

♣ Hasta ve yakınlarının olumsuz davranışları 
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♣ İş riskinin fazla olması ve sağlığı etkilemesi 

♣Çalışanların güvenliğinin sağlanamaması  

♣Hizmet içi eğitimlerin olmaması                                                                                                                                                              

♣Kariyer gelişimi için yeterli fırsatların tanınmaması 

♣Teşvik edilmeme, ödül ve takdirlerin az olması 

♣Özel tatil günlerinde aile bireyleri ile birlikte olamama                                                                                          

İŞLE İLGİLİ STRES KAYNAKLARI                                                                                                                            

♣İşin zorluğu, sık sık iş ve yer değiştirme 

♣Gerçekçi olmayan iş tanımları, katı kurallar 

♣Tekdüze çalışma ve monotonluk 

♣İş ortamındaki fiziki şartların kötü olması 

♣Otoriter yönetim, hiyerarşik ve merkezi örgüt yapıları 

♣Kurumsal iletişim sisteminin yetersiz olması, iş yerinde dedikodu 

♣Yükselme olanağının bulunmaması, statü düşüklüğü 

♣Çalışanların kararlara katılım düzeyinin azlığı  

♣Ekip anlayışının olmayışı 

♣Rol çatışması ve rol belirsizliği 

♣Fiziksel, sözel saldırı, cinsel taciz 

♣Mobbing (Psikolojik, duygusal taciz, yıldırma) 

 

Stresin Sağlık Kurumlarına Olan etkileri 
Düşük performans, 

İş doyumsuzluğu 

Düşük moral 

İşten ayrılmaların artması 

İşe devamsızlık, geç gitme 

İşten uzaklaşma ( yabancılaşma) 

Hasta ve yakınlarının şikayetlerinin artması 

Hizmetin niteliğinin düşmesi, uygulama hatalarının artması, verimsizlik 

Kurum çalışanlarında bedensel ve psikolojik sorunların artması 

Güvensizlik ve çalışanların terfi ve mesleki gelecek konusunda belirsizlik yaşamaları 

Yapıcı eleştirilerin, yeniliklerin, üretken ve yaratıcı çabaların yetersizliği 

Meslektaşlarla ya da diğer disiplinlerle iletişim ve uyumda belirgin güçlüklerin çatışmaların olması 

Maliyetin artması 

Fizyolojik 

Bazı şeyleri erteleme ya da sürüncemede bırakma 

http://www.google.com.tr/imgres?q=stres&start=279&sa=X&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=KWmFs_2we38rFM:&imgrefurl=http://www.netgazete.com/haber/Is-yerinde-stres-hasta-ediyor_530452.html&docid=1dToQubeVeCPqM&imgurl=http://yeniresimler.ihlassondakika.com/haber/533/Is_yerinde_stres_hasta_ediyor_n.jpg&w=535&h=332&ei=vMfSUaKhLMvfPdqggbgM&zoom=1&ved=1t:3588,r:99,s:200,i:301&iact=rc&page=14&tbnh=177&tbnw=239&ndsp=23&tx=95&ty=84
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♣İşe karşı coşkunun ve ilginin azalması 

♣Aşırı işle ilgili yüklenildiğinin hissedilmesi 

♣İşe geç gelme, izinsiz olarak ya da hastalık nedeni ile işe gelmeme 

♣İşi bırakma eğilimi, iş yapmada isteksizlik, hizmetin niteliğinde bozulma 

Psikolojik Belirtiler 

♣Kronik sinirlilik hali, çabuk öfkelenme 

♣Zaman zaman bilişsel becerilerde güçlükler yaşama 

♣Hayal kırıklığı, anksiyete, huzursuzluk 

♣Sabırsızlık  

♣Karar vermekte yetersizlik 

♣Öz güvenin ve benlik saygısının azalması, değersizlik 

♣Alkol, sigara kullanımının artması 

♣Eleştiriye aşırı duyarlılık, Duygusal yoksunlaşma 

♣Boşluk ve anlamsızlık hissi, ümitsizlik 

♣Nezaket, saygı ve arkadaşlık gibi pozitif duygulanımlarda azalma. 

♣Tükenmişlik, depresyon, 

STRESLE BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİ 

1. Organizasyonel Düzeyde Yapılması Gerekenler: 

            Devlet yönetimi düzeyinde  

             İş Yeri Yöneticileri Düzeyinde  

2. Bireysel Düzeyde Yapılması Gerekenler 

3. İş arkadaşları düzeyinde yapılması gerekenler 

4. Aile düzeyinde yapılması gerekenler 

     Devlet Yönetimi Düzeyinde Yapılması Gerekenler 

♣Çalışanların görevlerini ve yetkilerini belirleyen gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ve yaşama 

geçirilmesi 

♣Demokratik olarak sorumluluk ve yetkileri paylaştıran yönetim yaklaşımının benimsenmesi 

♣Sistemdeki ödül kaynaklarının arttırılması 

♣Uzun çalışma saatlerinin azaltılması 

♣Düşük ücret sorunun giderilmesi 

•Yorgunluk 

•Halsizlik 

•Enerji kaybı,  

•Kronik soğuk 

algınlığı, 

•Sık baş ağrıları, 

•Bulantı kusma, 

•Kas krampları,  

•Bel ağrısı 

•Uyku bozuklukları 

•Kilo kaybı 

•Gastrointestinal 

bozukluklar 

•Solunum güçlüğü, 

•Psikosomatik 

hastalıklar, 

•Koroner kalp 

rahatsızlığı oranında 

artma, 

•Hastalıklara karşı 

hassas olma  
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♣Tatil ve sosyal aktivite olanaklarının arttırılması 

♣Personel yetersizliği sorununun giderilmesi 

İş Yeri Yöneticileri Düzeyinde Yapılması Gerekenler 

♣Görev tanımlarının açık ve net olması, işe yeni başlayan kişinin oryantasyon eğitimi ve süpervizyon 

sağlanması 

♣Stres danışmanlığı, bireysel baş etme becerilerinin kazandırılmasına yönelik stres yönetimi eğitimi 

♣İş ile çalışan arasında uyumu sağlamak için işin yeniden düzenlenmesi, yapılandırılması, iş 

değiştirme, rotasyon, işin zenginleştirilmesi, işin eşit dağılımı 

♣Bölümlerin özelliklerine göre uygun personel planının yapılması personel sayısının arttırılması 

♣Etkin zaman yönetimi, Uygun dinlenme imkanı verilmesi 

♣Sistemdeki ödül kaynaklarının ve sosyal aktivitelerin arttırılması 

♣Çalışanların bireysel ihtiyaçlarının karşılanmasına önem verilmesi 

♣Alınan kararlara katılımın sağlanması, etkin iletişim 

♣Dinleyen, değer veren bir yönetici olması 

♣Çalışma ortamının fiziksel olarak iyileştirilmesi ergonomik düzenlemelerin yapılması 

♣Düzenli nöbetlerin oluşturulması 

Bireysel Düzeyde Yapılması Gerekenler 

♣Gereksiz ve kaldırılamayacak yüklerin altına girilmemesi 

♣Özel yaşamda iş konuşmalarından uzaklaşılması 

♣Tatil ve dinlenme olanaklarının mutlaka kullanılması 

♣İşyerindeki rutin alışkanlıkların bırakılması, monotonluğun azaltılması 

♣İş dışındaki yaşam alanlarının geliştirilmesi, iş çıkışında rahatlatıcı aktivitelerde bulunulması 

 

İş Arkadaşları Düzeyinde Yapılması Gerekenler 

♣Aynı yerde çalışan kişilerin zaman zaman iş dışı konularda konuşmaları ve birlikte hoşça vakit 

geçirmeleri 

♣Birlikte çalışmadan doğan sorunların zamanında, sorun kronikleşmeden çözülmesi 

♣Daha kıdemli çalışanların, işe yeni başlayan kişilere gerçekçi rol modeli olabilmeleri 

Aile Düzeyinde Yapılması Gerekenler 

 

 

 

İş dışındaki yaşamda ailenin ve diğer yakın 

kişilerin desteği vazgeçilmezdir, ayrıca bu 

yolla kişi, işi dışında var olduğu ve takdir 

edildiği bir alan bulmuş olacaktır. 

 
 

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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TÜKENMİŞLİK 

Tükenmişlik; özellikle birey iyi bir performans gösterdiği halde bu çabasının karşılığında uygun bir 

ödül alamadığı veya takdir edilmediği ve bunu da kabul edemediği zamanlarda görülmektedir. 

.Tükenmişlik, belli bir dinlenme sonrası ortadan kalkan bir yorgunluk hali değildir. 

.Tükenmişliği stresten ayıran en önemli özellik, tükenmişliğin çalışan ile karsısındaki kişi arasında 

olan sosyal ilişki kaynaklı bir stres olmasıdır 

Tükenmişliğin en önemli kaynaklarından strese maruz kalan kişide şu safhalar görülür 

1.Alarm safhası: Stres hormonları kanda yükselerek organizmaya dövüş, kaç, kork, donakal 

komutlarını verir. Bunlar sorunu çözerse homeostazise geri dönülür 

2.Direnç safhası: Alarm tepkileri yetersiz kalırsa, bir takım adaptif tepkiler ortaya çıkar; kan 

basıncında ve kan şekerinde yükselme, bağışıklık sisteminde sorunlar gibi 

3.Tükenme safhası: Direnç yetersiz kalırsa organizma çöker ve her türlü hastalık ortaya çıkabilir 

TÜKENMİŞLİĞİN BOYUTLARI 

  

1) DUYGUSAL TÜKENME 

Çalışanların yorgunluk ve duygusal yönden kendilerini yıpranmış hissetmelerindeki artış, enerji kaybı, 

halsizlik, aşırı yorgunluk olarak tanımlanır. Duygusal tükenme, tükenmişlik sendromunun başlangıcı 

ve merkezidir. 

 

GÖSTERGELERİ…Kendini işe verememe –Sorumluluk yüklenememe-Gerginlik-Bıkkınlık-Ertesi 

gün işe gitmeme isteği 

 

 

 

 

2) DUYARSIZLAŞMA 

 

Bu boyutta özellikle hizmet verilen bireylere karşı tutumlarda ve tepkilerde 

olumsuz değişme vardır. Buna çoğunlukla sinirlilik ve işe ilişkin idealizm kaybı 

eşlik eder. Bu duyguya sahip olan öğretmen öğrencilere karşı ilgisiz bir tavır 

geliştirebilir. 

Duyarsızlaşmayla birlikte öğretmenler işlerine adapte olamamakta, umursamaz 

ve boş vermiş ya da alaycı bir tavır sergilemektedirler… 
 

 

3) DÜŞÜK KİŞİSEL BAŞARI HİSSİ: Sorunları başarıyla çözememe ve kendini yetersiz hissetme 

düşüncesinden kaynaklanır. 
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TÜKENMİŞLİĞİN KAYNAKLARI 

• İş yoğunluğundan kaynaklı kendi ilgi duyduğu 

konulara vakit ayıramamak 

• Demokratik olmayan, hiyerarşik ve 

merkeziyetçi bir yönetim tarzı 

• Yapıcı olmayan bir eleştiri tarzının kullanılıyor 

olması 

• Objektif ödüllendirme araçlarının olmaması 

• Çalışanlara eleştiri ve ödüllendirme konusunda 

eşit davranılmaması 

• Çalışanların mesleki gelecekleri konusunda 

kendilerini güvensiz hissetmesi, belirsizlik ve 

engellenme yaşıyor olmaları 

• Çalışanlarıngereksinimlerinidikkatealanbiryönet

imanlayışınınbulunmaması 

• İş yükünün fazla olması 

 

• İşin rutin olması, hep aynı şeylerin istenmesi, 

yeni şeyler üretmede teşvik edilmemek 

• Uzun çalışma saatleri. 

 

• Beklenti düzeyinin yüksek olması, ulaşılması 

olanaksız olan hedeflere sahip olmak 

• Zihinsel yorgunluk ve iş stresi 

 

• Kendi kendini aşırı güdülemeye çalışmak • Katı kurallar 

• Her şeyi mükemmel yapma isteği • Zamanı gelmeden üst makama terfi etme 

isteği 

 

Tükenmişliğin Sonuçları 

Tükenmişliğin bireysel sonuçları; psikolojik sorunlar ve psikomatik rahatsızlıklar, depresyon, 

devamlı kaygı hali, öz-saygıda azalma, alınganlığın temel kişilik özelliklerinden biri haline dönüşmesi, 

alkol ve ilaç kullanımında artış, uyku bozuklukları, cinsel isteksizlik ve iktidarsızlık, ani öfke 

patlamaları, saldırganlık eğiliminde artış, nefes alma güçlükleri ve alerjik rahatsızlıkların 

yoğunlaşması öne çıkmaktadır. 

 

Tükenmişliğin çevresel sonuçları; işi savsaklama ve aksatma eğilimleri, işe izinsiz olarak geç gelme 

ya da gelmeme, rapor kullanmak suretiyle izin süresini uzatma, örgütsel aidiyet duygusunda azalma, 

performansta düşüş, iş doyumsuzluğu, işe karşı giderek büyüyen bir hoşnutsuzluk, başka iş alanlarına 

transfer olma veya yeni bir meslek eğitimi alma isteği, aşırı risk alma eğilimi, verilen hizmetlerin 

kalitesinde bozulma, iş kazalarında 

Tükenmişlikle Mücadele Yöntemleri 

Genellikle bireysel, kurumsal ve hatta sistemden kaynaklanan etmenlerin bir arada rol oynaması ile 

ortaya çıkan tükenmişlik, bir sendrom ve sistem sorunu olarak ele alınmalıdır 

Etkili müdahale, hem bireysel hem de örgütsel zeminde olmalıdır 

Bireysel Düzeyde Tükenmişlikle Başa Çıkma Yolları 

Tükenmişlikle ilgili bilgi sahibi olmak Zaman yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak 

Kendini iyi tanımak ve ihtiyaçlarını belirlemek Tatile çıkmak 

İşle ilgili gerçekçi hedefler belirlemek İşte ve özel hayatta monotonluğu azaltmak 

Kişisel gelişim gruplarına katılmak Huzurlu bir yaşam tarzı belirlemek 

Nefes alma ve gevşeme tekniklerini öğrenmek, müzik 

dinlemek, spor yapmak 

Kendisini stresle başa çıkma konusunda geliştirmek 

Hobi edinmek Kendi sınırlılıklarını bilmek 
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Örgütsel Düzeyde Tükenmişlikle Başa Çıkma Yolları 

Görev tanımları açık ve net olarak belirlemek Örgüt içi iletişimin yeterli düzeyde ve kaliteli olmasını 

sağlamak 

Serbest karar verme imkanlarını ve kararlara katılımı 

arttırmak 

Üst yönetim desteği sağlamak 

Adil bir ödül sistemi geliştirmek Sık sık pozitif geri bildirim vermek 

İş yükünün aynı kişilere birikmesini önlemek Hizmet içi eğitim planlamak 

Örgütsel bağlılık sağlamak Uzun çalışma saatlerini kısaltmak 

Takım çalışmalarını desteklemek Astların yaptıkları iş konunda yönetsel beceri sahibi 

olmalarını sağlamak 

 

 

 Mobbing;  

 bir veya birkaç kişi tarafından diğer bir kişiye yönelik olarak, 

düşmanca ve ahlak dışı yöntemlerle sistematik bir biçimde uygulanan 

psikolojik terördür. 

Mobbing; 

 
 İşyerinde gerçekleşir 

 bir veya daha fazla kişi tarafından  

 bir veya daha fazla kişiye 

 sistemli bir şekilde 

 süreklilik gösteren bir sıklıkta 

 çok çeşitli sebeplerden dolayı kişiyi sindirme maksadı ile yapılır 

 

Mobbinge hedef olan kişilerin kişilik özellikleri Mobbing uygulamaya yatkın kişilerin kişilik 

özellikleri 

• Çoğu üstün özelliklere sahip, zeki, başarı odaklı, 

yaratıcı, kendisini işine adamış, 

 

• kendi yetersizlik duygularını hedef aldıkları 

kişinin zor durumlarıyla eğlenerek yenmeye 

çalışan, 

• Dürüst, insanlara güvenen, iyi niyetli, politik 

davranmayan, kurumuna bağlı, işiyle 

özdeşleşmiş,   

 ikiyüzlü, farklılıklara karşı hoşgörüsüz 

• Yetkinlik düzeyleri yüksek,   

 
 kıskanç ve aşırı denetleyici kimselerdir 

• Özellikle yaratıcı ve yenilikçi görüşleri, 

gelenekçi eski çalışanlar tarafından taciz edilir 
 Kendi statülerini yükseltmek ve ihtirasları 

uğruna, kötü niyetli ve hileli eylemlere 

başvurmaktan çekinmez 
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Mobbingle karşılaşan birey ne yapmalı 

• Duygusal tacizde bulunan kişi ile konuşmak 

• Söz ve davranışlarını durdurmalarını açıkça söylemek  

• Yaşadıkları olayları, verilen anlamsız emirleri ve uygulamaları yazılı olarak kaydetmek,  

• Tacizde bulunan kişiyi bağlı bulunduğu birimin en üst amirine, insan kaynakları departmanı 

ve/veya yönetim kuruluna raporlamak,  

• Tıbbi ve psikolojik yardım almak ve iş arkadaşları ile durumu paylaşmak 

Mobbingin örgüt içinde yayılması nasıl önlenir 

• Öncelikle eğitim ile tüm çalışanları mobbing olgusu ve ögeleriyle tanıştırılması 

• Bu olgunun yıkıcı olduğunun resmen ilan edilmesi, 

• Çalışanların katılımı sağlanarak bir politika oluşturulup yazılı hale getirilmesi, 

• Kötü bir çalışma ortamından ayrıcalıksız tüm çalışanların korunması, 

• Uygulanan duygusal tacizin ihbar olarak kabul edilmesi ve soruşturma başlatılabilmesi 

• Hedef olan kişinin hakları korunarak, başka bir departmanda çalışmasının sağlanması,  

• Tüm çalışanların adil ve geçerli olduğunu kabul ettiği bir soruşturma yönteminin saptanması, 

• Dürüst ve güvenilir, örgüte sadık, • Ayrıcalıklı ve vazgeçilmez olduğuna inanır, 

• Mobbinge başvurandan daha üstün özelliklere 

sahip olan, 

 

• Narsist kişilik, “gerçek”ten ziyade gösterişli bir 

hayal ortamında yaşar, kendini sürekli diğer 

insanlardan üstün görür, 

 • Örgütte yöneticilik pozisyonlarına ulaşmak için 

çırpınıp durur.  

 

ÖRNEK OLARAK; 

 

Bireyi gruptan hariç tutma (DIŞLAMA), 

Aşağılama, alay etme 

Dedikodu yapma,  

Kurbana karşı meslektaşlarını kışkırtma,  

Etrafa yalan bilgi yayma, (İFTİRA) 

Tehdit ve şiddet, 

 

Sözel taciz şeklinde mobbing yapılabilir. 

 

Mobbingin kurumsal yaygınlaşma nedenleri 

• Yönetimde “kapalı kapı” politikası, 

• Yetersiz liderlik, aşırı hiyerarşi 

• Adil olmayan başarı değerleme ve ücretleme, 

• Karar verme ve yönetimde otokratik yaklaşım, 

• Yetersiz iletişim, 

• Etik değerlerin kaybolması, 

• Örgüt yapısındaki radikal değişiklikler, 

• Duygusal zekadan yoksunluk, 

• İş yerinde yüksek düzeyde stres, 

• İş yerindeki monotonluk 
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• Kişilerin güvenliği korunarak tanıklık etmeleri için koşulların belirlenmesi  

• Son kararlar kuruluşun tek bir yöneticisine bırakılmadan, en az üç karar verici tarafından 

verilmesi, 

• Maddi ve manevi zararın saptanması ve yazıya dökülmesi (Tıbbi teşhisler, ücretli izinler, 

kaybedilen sosyal haklar) 

• Şikayet durumunda, yönetimin olumlu ve zamanında vereceği tepkinin, şikayetçiye doğrudan 

bildirilmesi, 

• Sorunu çözme ile ilgili alınacak önlemlerin açıklanması 

• Tacizcinin açık olarak özür dilemesinin sağlanması, 

• İşyerindeki konumunun düşürülmesi veya yer değiştirmesi, 

• Tacizi kesinleşen ve suçlu bulunan kişinin cezalandırılmas 

 

14.8.İlaç Güvenliğinin Sağlanması 

1-Hastanın Beraberinde Getirdiği İlaçların Yönetimi 

Hasta yatışı yapıldığında hemşire tarafından hastanın ön değerlendirmesi yapılır. Ön değerlendirme  

sırasında hasta/hasta yakınına yanında hastaya ait ilaç olup olmadığı sorulur.  Hasta yanındaki bütün 

ilaçlar miat kontrolü yapılarak teslim alınır. 

2-Hastanın Yatış Sürecinde Kullanmaya Devam Edeceği İlaçların Yönetimi 

Hastadan teslim alınan ilaçlar hastanın hekimi tarafından kontrol edilir. Hastanın kullanacağı ilaçlar 

hasta tabelasına yazılır. Tabelada olan ilaçlar hastanın ilaç dolabına kaldırılır. Kullanmayacağı ilaçlar 

ayrı bir poşet içinde hasta dolabının arkasında muhafaza edilir. 

İlaçlar saklanma koşulları açısından değerlendirilir. Buzdolabında saklanması gerekiyorsa hasta 

barkodu ile buzdolabına koyulur. Işıktan korunması gerekiyorsa ışıktan korunması gereken ilaçlar 

dolabına yine hasta barkodu ile etiketlenerek muhafaza edilir. Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlar 

hastadan teslim alındıysa hasta dolabı kilitli tutulur. Teslim alınan bütün ilaçlar Hasta Dosyasında 

bulunan Forma kayıt edilir. 

 

3-Hastanın Taburcu Olduktan Sonraki Süreçte Kullanacağı İlaçların Yönetimi 

Hastanın taburcu olması durumunda hastadan alınan ilaçlar hastaya iade edilir. Fakat kullanmaya 

devam etmesi gereken ve kullanmayacağı ilaçlar hekimi tarafından anlatılır ve Taburcu eğitimi 

Formuna kayıt edilir. 

 

4-Yeşil ve Kırmızı Reçeteye Tabi İlaçların Yönetimi 

Yeşil ve Kırmızı Reçeteye Tabi İlaç Listeleri tıbbi hizmet sunan tüm birimlerde ilaç kullanım alanında 

bulundurulmalıdır. Birimin deposuna alınan ilaçlar narkotik dolabında kilitli olarak muhafaza edilir. 

Dolabın anahtarı gündüz mesaisinde birim sorumlusunda nöbetlerde ise nöbetçi hemşirede olmalıdır. 

Sadece mesai yapan birimlerde anahtar birim sorumlusunda olmalıdır. Hasta adına istenen ilaçlar 

hastanın dolabında kilitli olarak saklanır. 

   4-1-   Kırmızı Reçeteye Tabi İlaçların İstemi 

Kırmızı reçeteli ilaçlar hasta adına istenecekse SBYS üzerinden ve Kırmızı Reçeteli İlaç İstem Defteri 

ile istenir. 

Birimin deposuna istenecekse sadece Kırmızı Reçeteli İlaç İstem Defteri ile istenir.  
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4-2-Yeşil Reçeteye Tabi İlaçların İstemi 

Hasta adına istenen ilaçlar SBYS üzerinden istenir. Depoya istenecek ilaçlar Yeşil Reçete İstem 

Defteri ile istenir. 

 Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlar hemşire tarafından teslim alınır ve kliniğe gelir gelmez kilit 

altında muhafazası sağlanır. 

 

4-3-   Yeşil ve Kırmızı Reçeteye Tabi İlaçların Uygulanması 

Tedavi sırasında hasta odasına girilmesi durumunda tedavi arabası kilitlenir. Kullanılan ilaçlar depoya 

kayıtlıysa narkotik ilaç defterine kayıt edilir. Kayıtta ilacın hangi hastaya kaç adet uygulandığı, ilacın 

kullanıldığı tarih, uygulayan kişi, istemi yapan hekim ve kime kaç adet teslim edildiği ve teslim eden 

yazılmalıdır. 

Kullanılan narkotik ilaç hasta adına istendiyse 24 saatte bir ( her sabah saat 08:00’ dan sonra ) SBYS 

üzerinden narkotik ilaç listesi birim sorumlusu tarafından çekilir. İlaçları uygulayan hemşirelerin adı 

yazılır.  Kullanımdan arta kalan ilaç varsa veya hasta adına gelen narkotikle ilgili bir sorun yaşandıysa 

bu çıktının altına yazılır. Nöbetçi ve birim sorumlusu arasında devir teslim yapılır. 

Tedavi sırasında veya başka nedenlerle kırılan narkotik ilaç varsa kırık kutusu bir poşet içine 

koyularak İlaç İade Formu hekim ve hemşire tarafından imzalanarak eczaneye teslim edilir. Bu kaydın 

bir sayfası klinikte diğer sayfası eczanede muhafaza edilir.  

Kaybolan narkotikler söz konusu olursa ayrıntılı bir tutanakla durum hastane yönetimi ve hastane 

eczanesine bildirilir.  

Birimde bulunan kırmızı ve yeşil reçeteler kilitli dolaplarda muhafaza edilir. Sayfaları tamamen dolan 

reçeteler tutanakla hastane eczacısına imza karşılığı teslim edilir. 

 

5-İlaç güvenliği sağlamaya yönelik tedbirler 

_ İlaçların güvenliğini sağlamak amacıyla İlaçların hastaneye istenmesi hastane eczanesinde güvenle 

depolanması, birimlerden ilaç istemi, ilaçların birimlere transferi ve kullanımdan arta kalan ilaçların 

güvenliği ve dikkat edilmesi gereken konular Eczane Prosedürü’ nde anlatılmıştır.  

_ İlaç deposu bulunan birimlerin depolama sırasında dikkat etmeleri gereken durumlar Eczane Depo 

Talimatı’ nda anlatılmıştır. 

 _ Birimlerde ilaç uygulamaları sırasında oluşabilecek hataları engellemek amacıyla ilaç listeleri 

hazırlanmakta  ve meddata da yayınlanmaktadır. Bu listeler ilaç hazırlama alanlarında 

bulundurulmaktadır. Gerekli görülen durumlarda da güncellenmektedir. 

_ Tüm birimlerde ışıktan korunması gereken ilaçlar için ayrı bölümler oluşturulmuştur.  

_ Çocuk hasta kabul eden birimlerde ilaç muhafaza alanlarında (buzdolabı gibi) pediatrik alanlar 

belirlenmiştir. 

_ Tüm kliniklerde ilaç hazırlama alanı standardize edilmiştir.  

_ Yatan hastalar için ilaç istemi hasta adına yapılmaktadır. Sadece özel birimlerde depo usulü 

çalışılmaktadır. 

_ SBYS üzerinden birimdeki tüm ilaç ve sarf malzemelerin minimum, maksimum kritik stok 

seviyeleri ve miad kontrolleri en geç ayda bir ve istem sırasında yapılmaktadır. Miadını doldurmasına 

3 ay kalan ilaçlar için uyarı sistemi oluşturulmuştur. Stok seviyesi içinde aynı şekilde uyarı sistemi 

mevcuttur.  

_ Narkotikler için alınan önlemler bu prosedürde yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçların yönetimi 

maddesinde anlatılmıştır. 
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_ Tıbbi tedavi uygulanan tüm birimlerde acil çantaları bulunmaktadır. Bu çantaların içerikleri günlük 

olarak miad ve minimum, maksimum stok yönünden kontrol edilmektedir. 

_ Hastaların beraberinde getirdiği ilaçlar hemşire tarafından teslim alınıp gerekiyorsa doktor tarafından 

ordere edildikten sonra uygun koşullarda muhafaza edilir. Refakatçiye ait ilaçlar teslim alınmaz. Fakat 

hastaya vermemesi konusunda uyarılır. Hasta odasında hastanın ulaşabileceği hiçbir alanda ilaç 

bulunmamasına özen gösterilir. 

_İlaç uygulanan bütün birimlerde kimlik doğrulama işlemi yapılır. 

 

6-İlaç güvenliği ile ilgili hataların gerçekleşmesi durumunda yapılacaklar 6-1-  

Sistem Bildirimleri 

İlaç güvenliğini tehdit eden bir durum tespit edilirse Güvenlik Raporlama Sistemi Bildirim Formu 

doldurularak Kalite Yönetim Birimi’ne gönderilir. Bu hataları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz; 

_ Hasta tabelasında uygunsuz kısaltma yapılması 

_ Eksik hasta tabelası yazılması( ilacın tam adı, veriliş yolu, dozu, veriliş süresinin yazılmaması) 

_ Yanlış ilaç istenmesi 

_ Eczaneden yanlış ilaç gelmesi 

_ İlacın uygunsuz koşullarda saklanması 

_ Hastanın ilaç dolabında başka bir hastanın ilacının olması 

_ Narkotik ilaçların tesliminde sorun yaşanması(ilaç kaybolması gibi) 

_ İlacın tedavi saatinde yapılmaması 

_ Hastaya yanlış ilaç uygulamak 

_ Stajyerlerin hemşire gözetimi olmadan ilaç uygulaması 

 

Ve bunlara benzer ilaç istem, ilaç saklama ve ilaç uygulama konusunda yapılan hatalar İstenmeyen 

Olay Bildirim Sistemi aracılığı ile Kalite Yönetim Birimi’ne bildirilir. 

  

  6-2- Advers Etki 

Hastanemizde her hangi bir hastada ilaç uygulaması sırasında gelişen beklenmeyen ciddi advers etkiler 

gözlemlendiği anda ilaç uygulaması durdurularak hastanın hekimine haber verilmelidir. Hastaya 

müdahale edildikten sonra müdahaleyi yapan hekim ve hemşire tarafından Advers Etki Bildirim 

Formu doldurularak( hastanemiz eczacısı ) farmakovijilans sorumlusuna teslim edilir. Farmakovijilans 

sorumlusu bu bildirimi en geç 15 gün içerisinde TÜFAM ‘a elektronik raporlama sistemi ile veya 

doldurulan formu fakslayarak bildirim yapar. Yapılan bildirimler eczanede bulunan advers etki 

dosyasında saklanır14.9 Güvenli Cerrahi Uygulamalarının Sağlanması 

Güvenli Cerrahi Uygulamaları  

 

 Güvenli cerrahi uygulamaları için alınması gereken tedbirler 
şunlardır: 
Cerrahi işlem güvenliği için; 
 - Ameliyathanedeki tüm cihaz ve ısı kaynaklarının periyodik 

bakım ve kalibrasyonlarının yapılması sağlanır ve ameliyat 

öncesi son teknik kontrolleri yapılır 

 
- Hatalı gaz ve gaz karışımı verilmesini önlemek amacıyla, ameliyat öncesi gerekli kontroller yapılır. 
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- Cerrahi işleme başlamadan önce tüm ekipmanların mevcut ve fonksiyonel olduğu kontrol edilir. 
-Yapılacak uygulamanın eksiksiz ve doğru olmasını sağlamak için süreçle ilgili bir kontrol listesi 
hazırlanır. 
-Ameliyattan hemen önce durdurma, son kontrol uygulaması mutlaka yapılır ve de yer alan Cerrahi 

Güvenlik Ve Ameliyathaneye Hasta Teslim Formu ekip tarafından duyulacak şekilde okunarak 

doldurulur 

-Yanlış hasta ve yanlış taraf cerrahi uygulamalarının önlenmesinde; 

-Cerrahi işlemlerin, Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen hasta güvenliği çözümlerine ve 

evrensel protokole uygunluğunun sağlanması esastır. 

- Ameliyat öncesi serviste hasta ile ilgili son kontroller tabip tarafından yapılarak hastanın da 
katılımıyla taraf işaretleme süreci gerçekleştirilir. 
- Hastaya ameliyat öncesi servis hemşiresi tarafından kimlik doğrulama işlemi yapılır ve hasta, dosyası 
ile birlikte görevli refakatinde ameliyathaneye gönderilir. 
Hasta ameliyathaneye kabul edilirken, ameliyathane hemşiresi ve anestezi teknisyeni tarafından kimlik 
doğrulama işlemi yapılarak beraberce teslim alınır. 
 
 

Düşmelerden Kaynaklanan Risklerin Önlenmesi 

Hastanemize yatışı yapılan hastalar hastanemizde kullanılan Yetişkin Hasta Düşme Riski 

Değerlendirme Formu ve Çocuk Hasta Düşme Riski Değerlendirme Formuna göre değerlendirir. 

Düşme riski olan hastanın oda kapısına dört yapraklı yonca figürü asılır İki kişilik odalarda ise dört 

yapraklı yonca figürü hasta yatağının başına asılır. Hasta.  refakatçisi bu konuda eğitilir. Yatak frenleri 

kapatılır, yatak kenarlıkları yükseltilir.  

 

Çocuk servisindeki bütün yatan hastalar için rutin düşme tedbirlerinin yanı sıra yatak kenarlıkları için 

hastanemiz tarafından yaptırılan ek yatak kenarlığı aparatları kullanılmaktadır. 

Hastane içerisinde düşme olaylarını engellemek amacıyla kaygan zeminlere uyarı levhaları 

bırakılmaktadır. Tüm hastane koridorlarında tutunma barları bulunmaktadır.  

 

. Kapı önlerinde yükseltiler bulunmamaktadır.  

          Bu önlemlere rağmen düşme olayı gerçekleşirse Düşme Olayı Bildirim Formu doldurularak 

kalite birimine bildirilir. Bildirilen olaya göre düzeltici önleyici faaliyet başlatılır. 

Tekerlekli Sandalye ve Sedye ile Hasta Taşıma 

_Hasta sedye ve tekerlekli sandalye ile taşınıyor ise sedye kenar korumaları kaldırılarak ve emniyet 

kemeri takılarak taşınmalıdır. 

_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 kişi ile yataktan sedyeye alınır. Ortak komut ile hastayı kaldırır ve baş kısmını, bir kişi 

kalça ve kollarını, bir kişi de ayaklarının altından tutar. 

_Nakil sırasında sedye kenarlıkları kaldırılmalıdır. 

_Hasta ajite ise nakil iki personel ile gerçekleştirilmelidir. Hastanın genel durumu kötü ise solunum 

sıkıntısı var ise nakil sırasında hekim eşlik etmelidir. 

_Hasta özel bir cihaza bağlı ise nakil sırasında da bulunduğu ortamdaki tüm koşullar sağlanmalıdır. 

_Hastanın travma nedeniyle hasar görmüş organı var ise nakil sırasında zarar görmemesi için 

korunmalıdır. 
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14.10 Çalışan Güvenliğinin Sağlanması 

Çalışan Güvenliği Komitesi:  

Komite asgari olarak aşağıdaki görevleri yapmak amacıyla her dönem en az 1 defa düzenli olarak 

toplanmaktadır. 

a- Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması 

b- Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması 

c- Fiziksel şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması 

d- Kesici- Delici alet yaralanma risklerinin azaltılması 

e- Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması 

f- Sağlık taramalarının yapılması 

             Bu görevler dışında sağlık çalışanlarını ilgilendiren Düzeltici Önleyici Faaliyet(DÖF) veya 

Güvenlik Raporlama Sistemi bildirimleri(GRS) sonucunda olağan dışı toplantılar yapılmaktadır. 

Toplantı sonuçları Çalışan Güvenliği Komitesi karar defterine ve Komite ve Ekip Faaliyetleri 

Listesi’ne işlenmektedir.  

 
 

 

Çalışan Sağlık Taramaları: Hastanemizde sağlık taramaları İş Yeri Hekimi kontrolünde 

yaptırılmaktadır. Yemek dağıtmaktan sorumlu personeller ve görüntüleme hizmetleri sağlık taramaları 

6 ayda bir tekrarlanmaktadır. Kayıtlar mahremiyet ve güvenlik açısından İş Yeri Hekiminde kilitli bir 

dolapta muhafaza edilmektedir.  Tarama periyotları ve tarama içerikleri Çalışan Güvenliği Tarama 

Planı ve Sağlık Personeli Tarama Planında ayrıntılı olarak anlatılmıştır. 

Kişisel Koruyucu Önlemler: Her dönem 1 defa birim sorumlularıyla risk değerlendirmesi 

yapılarak yüksek risk tespit edilen birimlere yönelik özel tedbirler alınmaktadır.  

 Birimlerde iş yüküne göre sağlık çalışanı sayıları yeterli hale getirilmektedir.  

 Acil Servis, Ameliyathane, Yoğun Bakım ve Doğumhane bekleme alanları, tüm 

koridor ve ana giriş çıkışlar güvenlik kameralarıyla izlenmektedir. Tüm birimler 24 

saat merkezi olarak havalandırılmakta, iklimlendirilmekte ve aydınlatılmaktadır. 

 

 Koruyucu Ekipman Kullanımı: Tüm birimlerde kişisel koruyucu ekipmanlar, Kişisel 

Koruyucu Ekipman Planı’na göre ve yeterli sayıda bulundurulmaktadır. 

 Gürültülü birimlerde sterilizasyonda kulaklık kullanılmaktadır.  

 Görüntüleme hizmeti sunan tüm birimlerde koruyucu kurşun ekipmanlar 

bulundurulmaktadır.  

Radyoloji Güvenliğinin Sağlanması:: Radyoloji ünitesinde her çekim odasında her sağlık çalışanı 

için yeterli sayıda ve uygun ebatlarda koruyucu materyal bulunmaktadır. Bu materyaller 

kodlandırılarak kayıt altına alınır. 6 ayda bir rutin olarak düşme, buruşma, çarpma, delinme gibi 

durumlarda hasar gördüğüne dair şüphe varsa röntgen filmi çekilerek ve/veya ihtiyaç halinde skopi 
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altında incelenerek sağlam olup olmadığı kontrol edilir. Kontrol sonuçları Kurşun Önlük Kontrol 

Formu’nda kayıt altına alınarak filmlerle birlikte dosyalanır. 

 Dozimetre Kullanımı: Tüm radyasyon alanlarında çalışan 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. 

 Kan transfüzyonunda Güvenli Uygulama: Kan takılmadan hemen önce kanın 

takılacağı hastanın kimlik bilgileri iki sağlık çalışanı tarafından kontrol edilir. Kimlik 

doğrulama hasta bilekliği ve kan torbası üzerindeki barkotların üzerindeki bilgilerin 

karşılaştırılması ile yapılır. 

 Kan ürünün türü, miktarı ve planlanan veriliş süresi de yine 2 sağlık çalışanı 

tarafından doğrulanmalıdır. Hasta başı crossu da yapıldıktan sonra hiçbir aşamada 

sorun yoksa kan takılır. 

 Kesici Delici Aletlerle Yaralanma Nedenleri 

 Yanlış kullanım, 

 Güvenli aletlerin uygunsuz kullanımı ve yanlış seçimi, 

 Uygun olmayan tekniklerin kullanılması,  

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

 Çalışan birisiyle çarpışma, 

 Temizlik esnasında oluşan sıçramalar vb. nedenlere bağlı olabilir. 

NE ÖNLEM ALMALIYIZ? 

 Güvenli aletlerin kullanımı yaygınlaştırılmalı, 

 İğneler hiçbir zaman yeniden kılıfına geçirilmemeli, ucu bükülmemelidir. 

 Her tür kesici-delici alet özel kesici-delici alet kutularına atılmalıdır. 

 Her hastaya infekte olduğu kabul edilerek yaklaşılmalı! 

 Kanla, her tür vücut sıvısı ve ter dışında her tür vücut salgısı ile, 

 Mukoza ile  

 Bütünlüğü bozulmuş ciltle temas sırasında, 

 Eldiven giyilmeli, (Steril eldiven, Çift katlı bariyerli steril eldiven, Nonsteril eldiven, 

Halas(dirseklere kadar)eldiven. 

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. 

 Kesici delici alet ile yaralanma bildirim formu ve kan ve vücut sıvıları ile temas bildirim 

formu gibi vaka kayıt formlarımız mevcuttur. Yaralanma sonrasında ilgili formlar 

doldurularak enfeksiyon birimine kişi takibi ve tedavisi için yönlendirilir. 

 Yaralanmalarla ilgili aylık verilerin istatistiği, enfeksiyon birimi tarafından yapılır. 3aylık 

veriler kalite birimine bildirilir. Birim hedefine ulaşılamayan durumlarda düzeltici önleyici 

faaliyetler planlanır, uygulanır. 

 Endüstriyel tip toz maskesi(teknik birim için) 

Riskli Yaralanma Anında Yapılması Gerekenler 
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• 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 çamaşır suyu vb. kostik maddeler ve dezenfektan 

solüsyonlar sürülmemeli 

• Yaralan kişinin markerları bilinmiyor ise hemen kan alınarak HBsAg, anti-HBs Ab, anti-HCV 

Ab bakılmalı  

• Maske, yüz-göz koruyucu:  

 İşlemler sırasında vücut sıvıları, salgılar, çıkartılar ve kan sıçrama olasılığı olduğunda göz, 

burun ve ağız mukozasını koruma amaçlı kullanılmalıdır 

Çalışanlara Yönelik Şiddetin Önlemesi: Çalışanlara yönelik şiddetin önlenmesi için hastanemizde İl 

Sağlık Müdürlüğünde ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde Beyaz Kod Birimleri oluşturulmuştur. Sağlık 

Bakanlığı tarafından çalışan güvenliği sağlanması konulu genelge ve Sağlık Bakanlığı Personeline 

Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

yayımlanmıştır.  

Beyaz Kod Olayının Bildirimi: 

Hastanemizde Beyaz Kod Olayının Bildirimi: Çalışanlara yönelik sözlü veya fiziksel şiddet olması 

durumunda olay anında hastane içinde beyaz kod telefonu olan 1111 aranır. Beyaz Kod Prosedürüne 

göre 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. 

    İl Sağlık Müdürlüğü’ne Beyaz Kod Olayının Bildirimi: Sağlık çalışanlarına sözlü ve 

fiziksel şiddet olayının meydana gelmesi durumunda mesai saatleri içerisinde Mesul 

Müdürümüz mesai saatleri dışında ise Süpervisör hemşiresi tarafından Sağlık Müdürlüğünün 

441 21 89 nolu telefonuna bildirilir. Ayrıca Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Vakaları 

Bildirim Formu doldurularak 446 59 21 nolu faksa iletilmelidir 

 

 
 

  Sağlık Bakanlığı’na Beyaz Kod Olayının Bildirimi 

           Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarını takip 

etmek üzere  “ Bakanlık beyaz kod birimi “ kurulmuştur, 

24 saat hizmet verecek 113 numaralı telefon ve 

www.beyazkod.saglik.gov.tr internet sayfası 

oluşturulmuştur. Bu birime ilgili sağlık çalışanı ve 

yönetici bildirim yapabilmektedir 

 

http://www.beyazkod.saglik.gov.tr/
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 Yönetmelik kapsamında ilgili personele karşı işlenen fiiller, Beyaz Kod Uygulaması Sorumlu 

Başhekim 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, eş zamanlı olarak olay adli mercilere 

intikal ettirilecek ve ilgili kurumun hukuk birimine olaya ilişkin tüm evraklarla birlikte 

bildirilecektir. Adli mercilerce sağlıklı bir soruşturma yapılabilmesi için, hazırlanan 

tutanaklarda olay açık ve net bir şekilde ifade edilmeli (Örneğin hakarette bulunduysa hangi 

ifadelerin kullanıldığı açıkça belirtilmeli) ve olaya ilişkin tüm evrak ile kayıtlar eklenmelidir.  

Mağdur personelin kolluk birimlerince ifade alma işlemleri, kamu hizmetinin aksamaması nedeniyle, 

olayın meydana geldiği yerde aldırılmaya çalışılmalıdır.- Hukuki Yardım Yapılacak Haller: Şiddete 

uğrayan personele veya bu personellerin vefatı halinde kanuni mirasçılarına ilgili yönetmelik 

kapsamında hukuki bulunulabilmesi için aşağıda belirtilen hallerin gerçekleşmiş olması gerekir. 

 İlgili personelin soruşturma safhasında şüpheli, kovuşturma safhasında ise sanık durumunda 

bulunmaması. 

 Personelin bir olayda hem mağdur hem de şüpheli veya sanık durumunda olması halinde 

mağdur sıfatıyla hukuki yardım yapılır. 

 

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi: 

Birim hastanemiz ek binasında olup çalışanların çalışan hakları ve güvenliğine yönelik talep ve 

şikayetleri kabul eder. Bu başvuruları değerlendirilerek raporlar ve gerektiğinde DÖF başlatarak talep 

sahiplerine geri bildirimde bulunur.  

Birim, çalışan hakları ve güvenliğine yönelik uygulamaları yakından takip edecek olup aylık olarak 

başhekimliğe rapor sunacaktır. 

 

 

Çalışanların Eğitimi: 

Başta güvenlik görevlileri, acil çalışanları ve tıbbi sekreterler olmak üzere çalışanlara iletişim 
becerileri, öfke kontrolü ve özellikle öfkeli hasta ve hasta yakınıyla iletişim konularında 6 ayda bir 
eğitim verilmektedir. 
 
 

 verilecektir. 

 Eğitimler sırasında hastaların bilgilendirilmesinin önemi vurgulanmalıdır. Teşhis, tanı ve tedavi 

süreçlerinde hastaların bekleme süreleri ve durumları konusunda bilgilendirilmesi şiddet 

olaylarının azaltılmasına katkı sağlayacaktır. 

Hizmetten Çekilme: 

Sağlık çalışanları, sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete 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 çalışanını 

belirleyecek, kurum içerisinde bunun mümkün olmaması halinde hastanın hizmet alabileceği 

http://www.beyazkod.saglik.gov.tr/
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başka bir sağlık kurumuna sevkini ve hizmet alımını sağlayacaktır. Bu süreç sırasında hastanın 

tedavisinin aksatılmamasına itina edilecektir. 

 

14.11 Acil Durum Ve Afet Yönetimi Eğitimi 

 

YANGIN SÖDÜRÜCÜ VE HORTUMLARIN KULLANIMINA YÖNELİK EĞİTİM: 

Hastanemiz sivil savunma birimi tüm hastane çalışanlarına yangın söndürücü ve yangınların 

eğitimine yönelik eğitimi 6 ayda bir vermektedir. Eğitim hastanemizde bu konuda sertifika almış 

elemanlarca verilmektedir.  Eğitimler şartlar çerçevesinde bazen birim ve servislerde verilirken bazen 

de hastane konferans salonunda verilmektedir. Eğitim; üç konu başlığında verilmektedir: 

1-İLK İŞLEMLER: Çalışanlar yangını ilk gördüklerinde boyutu ne olursa olsun önce soğukkanlı 

olup en yakın yangın butonuna basarak tüm binayı yangından haberdar etmelilerdir. Butonun alarm 

sesiyle birlikte tüm hastanedeki yangın çıkış kapıları ve servislerde bulunan kapılar açılacaktır. Diğer 

yandan kırmızı kod- 4444 aranarak yangının bulunduğu yer bildirilmelidir. 

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

dibe çökmüş gaz aktif hale getirilir. Yangın tüpü güvenlik kilidi açıldıktan sonra yangın tüpündeki 

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

Yangın tüpü müdahalede yetersiz gelirse yangın dolaplarında bulunan yangın vanaları açılarak hortum 

(standart 20 m) yanan kitleye doğru hızla çekilerek götürülür. Yanan kitle katı ve bütün halde 

yanıyorsa yangın hortumunun uç kısmındaki vana saate ters yönde ilk etap açılarak yanan cismin 

parçalanması sağlanır eğer yanan madde dağılabilecek bir yapıya sahipse vana sonuna kadar açılarak 

yağmurlama sistemi ile üstten oksijen kesimi sağlanarak söndürülür.  

3- DEDEKTÖRLER: Hastanemizde duman detektörleri bulunmaktadır. Bu detektörler hassas 

algılayıcıları vasıtası ile dumanı önceden algılayıp uyarı sistemini devreye sokmaktadır. Böylece 

yangın ve benzeri olaylara önceden müdahale etmemizi sağlamaktadır. 

Ayrıca tahliye işlemleri sonrasında soğutma çalışmalarına yardımcı 60 C derecede kırılan içi civa olan 

soğutucular devreye girerek yağmurlama sistemi ile soğutma çalışmalarına yardımcı olmaktadır 

HASTANE AFET VE ACİL DURUM  

 

HAP NEDİR? 

 Hastane afet planı, deprem başta 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 geçişi sağlamak 

için yapılır 

    Kurumumuzda Hastane Acil Afet Planı Hazırlama Komisyonu tarafından HAP planı ocak ayında 

hazırlanıp Rektörlüğün onayına sunulduktan sonra uygulanmaktadır 

ACİL MÜDAHALE PLANI 

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 belirmektedir. 

 

 SERVİS VE KLİNİKLERDE 

ÇALIŞANLAR 

SERVİS VE KLİNİK SORUMLULARI 
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YANGIN 

*Sorumluya ve diğer laboratuvar 

çalışanlarına haber verin. 

*kırmızı kod:2406 alarmı verin. 

*Yangın alarm butonlarına basın. 

*Tek başınıza müdahale etmeyin. 

*Yanıcı,parlayıcı malzemeleri uzaklaştırın. 

*Yangına müdahale edebiliyorsanız yangın 

tüpü ve yangın hortumu ile müdahale edin 

*Asansörü acil çıkış olarak kullanmayın. 

*kırmızı kod:2406 alarmı verin. 

*Yangın alarm butonlarına basın. 

*Gerekiyorsa itfaiyeye, polis, ilkyardım, acil tıbbi 

yardım ekiplerine haber ver.                      

* İTFAİYE 110 ara. 

*Elektrikleri kesin. 

*İdareyi bilgilendirin. 

*Yangına müdahale edebiliyorsanız yangın tüpü ve 

yangın hortumu ile müdahale edin 

*Gerekiyorsa tahliye işlemlerini gerçekleştirin. 

*Bulunduğu bölgeye ait acil çıkıştan çıkarak acil 

durum toplanma alanına gidin. 

 

DEPREM 

*Panik yapmayın. 

*Korozif kimyasalların yanındaysanız 

hemen uzaklaşın. 

*Ağırlık merkezi  yere yakın eşyaların 

yanına eğilip kollarınızı başınızın üzerine 

koyun. Başınızı dizlerinizin arasına eğip 

bekleyin. 

*Pencere kenarından uzak durun. 

*Panik yapmayın. 

*Korozif kimyasalların yanındaysanız hemen 

uzaklaşın. 

*Ağırlık merkezi  yere yakın eşyaların yanına eğilip 

kollarınızı başınızın üzerine koyun. Başınızı 

dizlerinizin arasına eğip bekleyin. 

*Sarsıntı bittikten sonra gerekiyorsa çalışanları tahliye 

edin. 

* İdareyi bilgilendirin. 

 

SU BASKINI 

*Sorumluya ve görevliye haber verin. 

*Elektrik şalterini indirin. 

*Elektrikli malzemelerin zeminden 

yüksekte olmasını sağlayın. 

*Mevcutsa kum torbalarını kullanın. 

*Belediye, itfaiye, ilkyardım ve acil tıbbi  

 

 

yardım ekiplerine haber verin. Gerekiyorsa 

polisi arayın. 

*İdareyi bilgilendirin. 

*Su ve elektrik teknisyenlerine haber verin. 

*Bulunduğu bölgeye ait acil çıkıştan çıkarak, acil 

durum toplanma alanına gidin. 

*Suyun tahliyesinden sonra gerekli temizlik 

çalışmalarını yapın. 

 

 

*Havalandırmayı sağlayın. 

 

GAZ KOKUSU/ELEKTRİK 

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. 

* İdareyi bilgilendirin. 

*Elektrik düğmelerini kullanmayın. 

*Elektrik kaçağı olan bölgenin 

şalterlerini indirin. 

*Doğal gaz kaçağında yetkili firma 

telefonları bina dışından aranır. 

KİMYASAL MADDE 

DÖKÜLMESİ 

*Sorumluya ve diğer çalışanlara haber 

verin 

*Çalışanları çevreden uzaklaştırın. 

*Kimyasal maddenin özelliklerini tespit 

edin. 

*Bol su ile yıkayın veya vakumlu 
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*Dökülen maddeye temas etmeyin ve 

maddeyi koklamayın. 

*Ateşle yaklaşmayın. 

süpürge ile temizleyin. 

*Temizlik sırasında koruyucu ekipman 

kullanın. 

 

 

 

1- MASA BAŞI TATBİKATI 
Masa başı tatbikatı hastane afet planı organizasyon şemasında yer alan asil ve yedek üyelerin 

katılımı ile yapılır. Masa başı tatbikatı iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama hastane afet 

planlamada görevli kişilere gönderilen dosyalar dahilinde bilgilendirilmenin yapılması, ikinci aşama 

senaryo eşliğinde tatbikatın gerçekleşmesi şeklinde gerçekleşmiştir.  

 

 

İlk kısımda hastane afet planını sadece afet yöneticisinin aktivite edebileceği veya 

sonlandırabileceğinin; H.A.P’ın ana görevliler, onlara bağlı şefler ve şeflerin alt birimlerinden oluşan 

hiyerarşik bir disiplin olduğunun önemi vurgulanır. 

Hastane; olağandışı durumda, herhangi bir iç veya dış afet nedeni ile kısmen ya da tamamen 

boşaltılma kararını HAP başkanı verir. Hastanenin tamamen boşaltılarak hastaların gönderileceği yeri 

belirleyecek kişi ve boşaltım işinin organizasyonundan ve idaresinden sorumlu kişi HAP başkanıdır. 

 Hastanenin hangi kısımlarının güvenli olmadığına ve boşaltılacağına karar verme, arama ve 

kurtarma çalışmalarını yürütme, merdiven ve asansörlerin kullanılıp kullanılmayacağına karar verme, 

hastane transport yollarının sağlanma yetkisi Lojistik bölüm şefinin görevidir. 

 Hangi hastanın nereye tahliye edildiği ile ilgili dokümantasyonu yapan Planlama şefidir. 

YARALANMA *Sorumluya ve diğer çalışanlara 

haber verin 

*Küçük yaralanmalarda ilkyardım 

dolabını kullanın. 

*Yaralanan kişiye zarar 

gelmeyeceğinden emin olmadan 

kişiyi hareket ettirmeyin. 

*Küçük yaralanmalarda ilkyardım 

dolabını kullanın 

*Tıbbi müdahale gerektiren 

durumlarda acil polikliniğe haber 

verin. 

* İdareyi bilgilendirin. 

SABOTAJ *Panik yapmayın. 

*Acil durum sirenini çaldırın. İtfaiye, 

polis, ilkyardım ve acil tıbbi yardım 

ekiplerine haber verin. 

*POLİS İMDAT: 155 arayın. 

*Makine ve ekipmanları, alet ve 

cihazları kapatın. Kimyasalların 

güvenliğini sağlayın. 

*Bulunduğu bölgeye ait acil çıkıştan 

çıkarak acil durum toplanma alanına 

gidin.  

*Kişi ya da kişilere yaklaştırmayın. 

Müdahale etmeyin. Emniyetli bir 

alana geçin. 

*Panik yapmayın. 

*Acil durum sirenini çaldırın. İtfaiye, 

polis, ilkyardım ve acil tıbbi yardım 

ekiplerine haber verin. 

*Makine ve ekipmanları, alet ve 

cihazları kapatın. Kimyasalların 

güvenliğini sağlayın. 

*Bulunduğu bölgeye ait acil çıkıştan 

çıkarak acil durum toplanma alanına 

gidin.  

*Kişi ya da kişilere yaklaştırmayın. 

Müdahale etmeyin. Emniyetli bir alana 

geçin. 
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 Hastanenin boşaltılması sırasında ve sonrasında güvenliğin sağlanmasından Güvenlik 

Direktörü sorumludur. 

 HAP başkanı, şefler ve alt birimlere afet anında görev ve sorumluluklarını bildiren detaylı 

dokümanlar verilmektedir. Görevli personel ile istişare yapılarak afet bilincinin yerleşmesi 

sağlanmaktadır. 

 

2- YANGIN SÖNDÜRME TATBİKATI 

 

 Hastane içi yangın söndürme ekibi oluşturur. Bu ekipler; söndürme, kurtarma, koruma ve 

ilkyardım şeklinde ekiplerden oluşmaktadır. Ayrıca yangında ilk haberdar edilecek personel belirlenir. 

Bu personel hastanenin idari yapısı içinde yer alan kişilerdir. Oluşan 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 gerçekleştirilir. İlçe 

itfaiyesinden gelen görevliler tarafından yapılan tatbikatın raporu bir nüsha hastane müdürüne verilir. 

Diğer nüsha itfaiye ekibinde kalır. Tatbikat hem yazılı hem de görüntülü olarak kaydedilir. Amaç, 

çalışanların olası yangın durumunda acil müdahale yetisi kazanmasını sağlamaktır. 

 

3-KYO ( KİTLESEL YARALANMA OLAYLARI) TATBİKATI 

 

 KYO uygun senaryo hazırlanır. Hastane personeli yazılı olarak görevlendirilir. Acil servis 

çalışanları bu senaryoda aktif yer alır. Hasta rolünde oynayacak kişiler için hastane personelleri seçilir. 

Senaryo çoğaltılıp tatbikatta görevli kişilere dağıtılır. Hastane ambulansı veya 112 servisinden resmi 

yazı ile ambulans talebinde bulunulur. 

 Tatbikattan bir-iki gün önce masa başı 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 şekilde 

müdahale yetisi kazanmasını sağlamaktır. 

 

 

 

 

 


