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GİRİŞ
Özel Ceyhan Çınar Hastanesi; hasta hakları ve etik ilkeler doğrultusunda hastanın
günlük yaşam gereksinimlerinin karşılanması, yaşam kalitesinin artırılması, hasta ve
yakınlarının memnuniyetinin sağlanması için gerekli sağlık uygulamalarını belirli bir
sistem dahilinde kesintisiz aynı nitelikte yapılmasını çalışmalarında esas alır.
Özel Ceyhan Çınar Hastanesi; ÇALIŞANLAR İÇİN UYUM EĞİTİMİ REHBERİ,
hastanemizde yeni göreve başlayan çalışanlarımızı, hastanemizin yönetim yapısı ve
işleyişi hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Rehber aynı zamanda, hizmet
alanları, personelin yeni başlama işlemleri, çalışma saatleri ve nöbet hizmetleri vs.
bulunduğu bölümlerden oluşmaktadır. Hazırlanan ÇALIŞANLAR İÇİN UYUM
EĞİTİMİ REHBERİ' nin kurumumuza yeni katılan çalışanlarımızın uyum sürecinin
kolaylaştırmasının yanında hastanemizde halen görev yapan çalışanlarımıza da
çalışmalarında rehberlik edeceği düşünülmektedir. Rehber iki bölümden oluşmaktadır;
Genel Uyum Eğitimi ve Bölüm Uyum Eğitimi.
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Giriş işlemleriniz için ,-1.Katta bulunan Personel işleri bölümünden ,işe başlamanız
için gereken evrak listenizi alınız.Listede istenen evrakları hazırlayıp, resmi nitelikli
evrakları; birimde bulunan görevli personele, sağlık taraması için istenen evrakları ;giriş
katta bulunan Enf.Hemşiresine teslim ediniz.
Personel işleri tüm personelin özlük bilgilerinin bulunduğu, giriş-çıkış işlemlerinin
takip edildiği, personelin maaş yönetiminin düzenlendiği ,İzin ve Raporların
düzenlenmesi, personelin almış olduğu raporlarla ilgili işlemlerin ve yazışmaların
yapıldığı, izin ve rapor dönüşlerinde bu bilgilerin yazışmalarının yapıldığı ve kayıtların
tutulduğu birimdir.Evrak tesliminden sonra , başhemşirelikten üniformanızı teslim
alarak ,Oryantasyon Eğitiminizin tarihini öğrenmek üzere2.katta bulunan; Kalite ve
Eğitim birimine gidiniz.
Oryantasyon eğitiminizi
başlayabilirsiniz……

aldıktan

sonra;

belirlenen
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işe

MİSYONUMUZ
İnsan sağlığını ilke edinerek koruyucu ve iyeleştirici sağlık hizmetini tüm yeniliklerle hastalarımıza sunmak
bu hizmeti sunarken hasta haklarını gözeten sürekli büyüyüp gelişerek çağdaş standartlarda ulaşılabilir,
beklenti ve ihtiyaçları en üst düzeyde karşılayan açık çağdaş ve güvenilir tedavi uygulamaktır.

VİZYONUMUZ
Çınar Hastanesi Etik değerlerden ödün vermeyen hizmet anlayışı ile güven kazanmış çağdaş alt yapısı ve
üstün nitelikli çalışanlarıyla kesintisiz hizmet sunarken dürüst, doğru, çağdaş çalışmalarımızla ön plana
çıkmak, hasta ve yakınlarının yüksek memnuniyetini kazanarak bölgenin referans hastanesi olarak
gösterilmesini sağlamaktır.

KALİTE POLİTİKAMIZ
 Etik değerlere önem veren
 Hasta haklarına saygılı
 Çağdaş
 Yenilikçi
 Güvenilir
 Güler yüzlü
 Deneyimli
 Donanımlı
 Sürekli gelişmeyi ilke edinmiş bir sağlık kurumu olarak,
Hastalarımızın ve çalışanlarımızın memnuniyeti ilkesi çerçevesinde;
etkili, verimli, artan bir kalite anlayışı ile verdiğimiz sağlık hizmetini sürekli iyileştirmektir.

KALİTE İNSANA SAYGIYLA BAŞLAR…
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HASTANE ORYANTASYON REHBERİ AMAÇ ve KAPSAM

AMAÇ:
Kuruma yeni başlayan tüm personelin, kurum hizmet ve süreçlerini tanımasını
sağlayıp, yapacağı iş ile ilgili bilgilerin ana hatları ile öğretilerek, adaptasyon sürecinin
hızlandırılması.
KAPSAM:
Kurumda yeni çalışmaya başlayan tüm personeli kapsar.
UYGULAMA:
Göreve yeni başlayan personel Personel Birimindeki işlemleri tamamladıktan sonra
Kalite ve Eğitim Birimine yönlendirilir.
Her meslek grubu için eğitim içerikleri ayrı ayrı planlanmıştır. Oryantasyon eğitimi
başvurudan itibaren bir hafta içinde tamamlanır. Eğitimin sonunda eğitimi veren ve alan
personel Eğitim Formunu imzalar bu formlar eğitim biriminde arşivlenir.
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GENEL UYUM EĞİTİMİ: Hastanemizde işe yeni başlayan personelimizin,
hastanemize ve görevine uyum sürecini kolaylaştırmak, hastanemizin kurum kültürünü,
genel kurallarını ve uygulamalarını aktarmak için düzenlenen eğitimlerdir.
HASTANE TANITIMI: Hastanenin Fiziki Yapısı, Hizmet Sunulan Bölümler,
Yönetsel Yapı ve Yöneticiler, Çalışma Koşulları, İzinler, Hastaneye Ulaşım, Hastane
İletişim Bilgilerini kapsayan işe yeni başlayan çalışana hastanede göreve başladığı ay
içinde verilen eğitimdir.
BÖLÜM U Y U M E Ğ İ T İ M İ : Hastanemizde iş e yen i b aş layan p ers on eli mi z
i le gö rev yeri d eği ş en personelimize mesleki bazda; çalıştığı biriminin
özgüllüklerini ve birim kurallarını aktarmak için düzenlenen eğitimlerdir.
UYUM EĞİTİM SORUMLUSU: Genel uyum eğitim sorumlusu eğitim birimidir.
Meslek bazında her bölümün eğitim sorumlusu belirlenmiştir.
BÖLÜM UYUM EĞİTİM SORUMLUSU: Meslek bazında her bölümün
uyum eğitim sorumlusu, o birimin idari sorumlusudur.
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GENEL UYUM EĞİTİMİ
Hastanemizde işe yeni başlayan tüm çalışanlarımıza genel uyum eğitimi verilir. İşe
yeni başlayan çalışana; uyum eğitimi Eğitim Birim tarafından göreve başladığı hafta
içerisinde verilir. Katılımcılara Eğitim Formu doldurulur.
Uyum eğitiminde meslek gruplarının ihtiyaçlarına göre belirlenmiş konularda eğitim
verilir.
Uyum eğitim programının; planlanması, süresi, eğiticilerinin belirlenmesi ve diğer
eğitim ihtiyaçlarının temin edilmesi Eğitim Biriminin görevidir.
Eğitim kayıtları Eğitim Birimi tarafından saklanır.
Uyum eğitimleri hastane bilgi yönetim sistemine kayıt edilir.
Tedarikçi firma personellerinin eğitim kayıtları firma ve Eğitim Birimi tarafından
saklanır.
BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ
Hastanemizde işe yeni başlayan ve görev yeri değişen personelimize Bölüm uyum
eğitimi verilir.
Bölüm uyum eğitimi sorumluları tarafından takip edilir.
Bölüm uyum eğitimi sorumluları, birimlerin meslek bazında sorumluları ve bu
sorumluların yetkilendirdiği çalışanlardır.
Bölüm uyum eğitimi konularını zorunlu eğitimler dışında birimler kendi ihtiyaçlarına
göre belirler.
Verilen eğitimler çalışanların Bölüm uyum eğitimi Takip Formuna kayıt edilir. Formlar
Eğitim Birimi tarafından onaylanır ve birim sorumlusu tarafından saklanır.
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GENEL UYUM EĞİTİMİ ve BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ
1. KURUMA YENİ KATILAN PERSONELİN BAŞLAMA İŞLEMLERİ
Başlayışınızın yapılabilmesi için öncelikle Personel işlerine başvurmanız
gerekmektedir. Çalışanlarımız bu işlemlerin ardından oryantasyon eğitimine tabi
tutulur.
*GENEL UYUM EĞİTİMİ
1. Hastanenin Genel Tanıtımı

*PERSONELİN
EĞİTİMİ

BÖLÜM

UYUM

2. Hizmet Sunulan Bölümler

1.Bölüm Yöneticileri Ve Çalışanları

3. Organizasyon Yapısını

2.Bölümün Faaliyetleri Ve İşleyişi

4. Hasta Hakları

3.Bölümün Tanıtımı

5. Kalite Yönetim Sistemi ve SKS
Hakkında Bilgi

4.Enfeksiyon Kontrolü

6. Hasta Güvenliği

5.Güvenlik Raporlama Sistemi (Olay
Bildirim)

7. Çalışan Güvenliği

6.Tıbbi ve İdari Protokoller

8. Renkli Kod Eğitimi
9. Atık Yönetimi
10. Advers Etki Bildirim
11. Organ Bağışı
12. Acil Durum ve Afet Yönetimi
13. İletişim ve İletişim Becerileri
14. Yasal Sorumluluklar ve Özlük
Hakları
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MESLEK GRUPLARINA GÖRE EĞİTİM KONULARI
1) İdari personel, Teknisyen, Tekniker
Kalite Yönetim Sistemi ve SKS Hakkında Bilgi
Hastanenin Genel Tanıtımı (Ulaşım, İletişim, Organizasyon Yapısı, Çalışma
Koşulları ve Hizmet Sunulan Bölümler)
Enfeksiyon Kontrolü
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Çalışan Güvenliği
Hasta Güvenliği
İletişim ve İletişim Becerileri
Bilgi İşlem Eğitimi (HBYS' de Çalışacağı Bölüm ile İlgili Modül Eğitimi) Hasta
Hakları Renkli Kodlar Organ Bağışı Başladığı Birim Eğitimi
2) Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru ve ATT
Kalite Yönetim Sistemi ve SKS Hakkında Bilgi
Hastanenin Genel Tanıtımı (Ulaşım, İletişim, Organizasyon Yapısı, Çalışma
Koşulları ve Hizmet Sunulan Bölümler)
Çalışan Güvenliği
Hasta Güvenliği
İletişim ve İletişim Becerileri
Bilgi İşlem Eğitimi (HBYS' de Çalışacağı Bölüm ile İlgili Modül Eğitimi)
Yasal Sorumluluklar ve Özlük Hakları
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Anne Sütü ve Önemi
Enfeksiyon Kontrolü
Hasta Hakları,sorumlulukları
Organ Bağışı
Renkli Kodlar
Başladığı Birim Eğitimi
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3) Laboratuvar, Radyoloji, Anestezi, Diyaliz ve Diğer Tıbbi Teknisyen / Tekniker
Kalite Yönetim Sistemi ve SKS Hakkında Bilgi
Hastanenin Genel Tanıtımı (Ulaşım, İletişim, Organizasyon Yapısı, Çalışma Koşulları
ve Hizmet Sunulan Bölümler) Enfeksiyon Kontrol Eğitimi
Bilgi İşlem Eğitimi (HBYS' de Çalışacağı Bölüm ile İlgili Modül Eğitimi)
Çalışan Güvenliği
Hasta Güvenliği
İletişim ve İletişim Becerileri
Yasal Sorumluluklar ve Özlük Hakları
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Hasta Hakları,sorumlulukları
Organ Bağışı
Renkli Kodlar
Başladığı Birim Eğitimi Anne sütünün önemi
4) Tıbbi Sekreter
Kalite Yönetim Sistemi ve SKS Hakkında Bilgi
Hastanenin Genel Tanıtımı (Ulaşım, İletişim, Organizasyon Yapısı, Çalışma Koşulları
ve Hizmet Sunulan Bölümler) Enfeksiyon Kontrolü
Bilgi İşlem Eğitimi (HBYS' de Çalışacağı Bölüm ile İlgili Modül Eğitimi)
Çalışan Güvenliği
Hasta Güvenliği
İletişim ve İletişim Becerileri
Yasal Sorumluluklar ve Özlük Hakları
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Hasta Hakları,sorumlulukları
Organ Bağışı
Renkli Kodlar
Başladığı Birim Eğitimi
Anne sütünün önemi
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5) Uzman Hekim, Pratisyen Hekim
Kalite Yönetim Sistemi ve SKS Hakkında Bilgi
Hastanenin Genel Tanıtımı (Ulaşım, İletişim, Organizasyon Yapısı, Çalışma Koşulları
ve Hizmet Sunulan Bölümler) Enfeksiyon Kontrolü
Bilgi İşlem Eğitimi (HBYS' de Çalışacağı Bölüm ile İlgili Modül Eğitimi)
Çalışan Güvenliği
Hasta Güvenliği
İletişim ve İletişim Becerileri
Yasal Sorumluluklar ve Özlük Hakları
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Hasta Hakları,sorumlulukları
Organ Bağışı
Renkli Kodlar
Başladığı Birim EğitimiAnne sütünün önemi
6) Temizlik Personeli ve Hasta Yönlendirme
Kalite Yönetim Sistemi ve SKS Hakkında Bilgi
Hastanenin Genel Tanıtımı (Ulaşım, İletişim, Organizasyon Yapısı, Çalışma
Koşulları ve Hizmet Sunulan Bölümler)
Çalışan Güvenliği
Hasta Güvenliği
İletişim ve İletişim Becerileri
Yasal Sorumluluklar ve Özlük Hakları
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Enfeksiyon Kontrolü
Hasta Hakları,sorumlulukları
Organ Bağışı
Renkli Kodlar
Başladığı Birim Eğitimi
Anne sütü ve önemi
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HASTANEMİZİN TARİHÇESİ

Özel Çınar Hastanesi , 2010 yılında hasta kabulüne başlayarak Sağlık camiasındaki yerini
aldı…..
Çınar hastanesi, 8 katta 1.483 metrekare kapalı ve toplamda 6896 metrekare alana sahiptir.
Ceyhan’da hastane mimarisi ile inşa edilen ilk özel hastanedir. Çınar hastanesi 4 donanımlı
ameliyathane odası ve 62 yatak kapasitesine sahiptir. Ayrıca yoğun bakım ünitelerinde de
hasta kabulü yapılmaktadır. Çınar Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji, Kardiyoloji, Beyin
ve Sinir Cerrahisi, KBB, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Üroloji, Göz, Dahiliye, Genel Cerrahi,
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Nöroloji ve Diş branşlarında hizmet vermektedir.
İletişim Bilgileri
Adres cumhuriyet mahallesi ebulfeyz elçibey caddesi numara 64
Telefon (322)6113030
Faks (322)6123031
E-posta info@cinarhastanesi.com.tr
(*)Web Adresi www.cinarhastanesi.com.tr
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HASTANE YERLEŞİMİ

ÖZEL CEYHAN ÇINAR HASTANESİ
Çamaşırhane
Personel Giyinme odaları
Arşiv
Bodrum Kat
Taş Kırma
Bilgi işlem
Diyetisyen
Faturalama
Muhasebe
Hastane Müdürü
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi
Morg
Teknik Servis
Depo
Başhekimlik
Başhemşirelik
Acil Servis
Hasta Hakları
Kan Alma ve Laboratuar
Zemin Kat
Radyoloji Birimi
Acil Dr.odası
Rapor Onay
Güvenlik
Kafeterya
Hasta Hakları birimi
Vezne
Hasta Kabul
Santral
Emzirme odası
FTR
Eczane
1.Kat
Satın Alma
Efor
Endsokopi Ünitesi
Poliklinkler
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2.Kat

3.Kat
4.Kat

5.Kat
6.Kat

Kalite birimi
Poliklinikler
Diş Ünitesi
Transfüzyon Birimi
Dahili Servis
Cerrahi Servis
Hasta Yatış Birimi
Ameliyathane
Genel Yoğun Bakım
Yenidoğan Yoğun Bakım
Doğum Salonu
Yemekhane/Mutfak
Eğitim ve Toplantı Salonu

ACİL DURUM TOPLANMA ALANI: Hastanemizde Acil Durum toplanma alanı , ACİL SERVİS çıkışında
bulunan alan olup, herhangi bir afet durumunda bu alanda toplanılacaktır.
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BEBEK DOSTU HASTANE
Anne sütünün özendirilmesi ve annelere emzirme konusunda bilgi ve doğru alışkanlıkların
kazandırılmasına yönelik olarak;
Sağlık Bakanlığı ve UNICEF' in çalışmaları kapsamında, doğum hizmeti veren hastanelerde
emzirmenin başarılı ve yerleşik bir uygulama haline gelmesini sağlamak üzere 1991 yılında
“Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Hastaneler” programı başlatıldı.
Doğum hizmeti veren hastanelerden; gebeliklerinden itibaren anne adaylarını anne sütü ve
emzirme konusunda bilgilendiren, doğumdan hemen sonra annelerin bebeklerini
emzirmesini sağlayan, güncel bilgilerle eğitilmiş sağlık personeli ile annelere bebeklerini
nasıl emzirecekleri konusunda yardımcı olan hastaneler “Bebek Dostu Hastane'' ünvanını
almştır. Halen “Bebek Dostu Hastane” çalışmalarını aktif olarak yürütmektedir.
Hastanemiz 2014 yılında “Bebek Dostu Hastane” olarak kabul edilmiştir.

Bebeğinize vereceğiniz en değerli armağan ‘’ANNE
SÜTÜ ‘’ dür.
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YAPISAL ORGANİZASYON ŞEMASI
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İZİNLER
1. Yıllık Ücretli İzini

Yıllık ücretli izne hak kazanmak için personelin işe başladığı günden itibaren deneme süresi
de dahil olarak en az bir (1) yıl işyerinde çalışmış olma şartı aranır.
Personele verilecek izin süreleri ise 4857 sayılı İş Kanunu m.53 uyarınca;




Bir yıldan 5 yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara on dört (14) gün,
Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi(20) gün,
On beş yıl dahil ve daha fazla olanlara yirmi altı (26) gün, olarak
belirlenmiştir.

Yıllık izin sürelerinin içine rastlayan hafta tatilleri, ulusal bayram ve genel tatil günleri yıllık
ücretli izinden sayılmaz.
2.Sosyal İzinler

Evlenme,Vefat,Hamilelik,Eşinin Doğum Yapması ve Süt İzni durumlarında çalışan personele
aşağıda yer alan sürelerle ücretli izin verilebilir.





Evlilik halinde 3 gün,
Birinci derece yakınının ölümü halinde 3 gün,
Eşinin doğum yapması halinde 5 gün,
Hamilelik durumunda 8 hafta doğum öncesi, 8 hafta doğum sonrası doğum izni.

İşveren ve personel uygun gördüğü takdirde, sağlık durumu doktor onayı ile uygun olduğu
anlaşılan personel, doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda
kadın işçinin çalıştığı süreler, doğum sonrası doğum izni süresine eklenir.
Doğumdan sonra annenin çocuğunu emzirmek üzere doğum tarihinden itibaren 1 yıl
boyunca kullanabileceği günde;1,5 saatlik süt izni vardır.
Yukarıda sayılan izinlerden zamanında kullanılmayanlar varsa bunlar ileri tarihe
ertelenemez.
İşten Ayrılma

İşten ayrılan personel için 4857 sayılı İş Kanunun ilgili maddeleri kullanılır.
İstifa eden personel, istifa nedenini ve ayrılma tarihini belirten istifa dilekçesini, yöneticisinden
“uygundur” onayını alarak görev yaptığı yere göre İnsan Kaynakları Birimi’ne teslim eder.
İstifa eden personele 4857 sayılı İş Kanunun ilgili maddeleri uygulanır.
Çalışma Süreleri İhbar Süreleri
0-6 ay arası
2 hafta
6 ay-1,5 yıl arası
4 hafta
1,5 yıl- 3 yıl arası
6 hafta
3 yıldan fazla
8 hafta
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KURUM İŞLEYİŞİ
Hastanemizde mesailer işin gereğine uygun düzenlenmiştir. Mesailerimiz ; 08-17 ,17-08 ve
17-24 olarak devam etmektedir. Mesailer’de herhangi acil bir durumda veya yoğunluk
halinde değişiklik olabilir.
Yemek saatleri ; gündüz mesaisinde 11.30-14.00 , gece mesaisinde 18.30-20.30 olmakla
beraber birimlerin işleyişine göre değişiklik gösterebilmektedir. Mola saatlari yemek
saatlerine uygun kullanılır.
Yıllık izinler ; 1 yılını dolduran personel yıllık izin kullanma hakkını elde eder. Kurum
işleyişini göz önünde bulundurarak ; yıllık izin talepleri 1 ay öncesinden başhemşireliğe
bildirildiği taktirde yıllık izin planlaması yapılır.
Kıyafet ve kimlik kartı uygulaması ; Özel Hastaneler yönetmeliği gereğince ; hastanede
çalışan personelin işin gereğine uygun üniforma giymesi ve mesai bitimine kadar kimlik
kartı kullanması gerekmektedir.

İLK 6 AY ANNE SÜTÜNÜ ÖNERİYORUZ……..
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KALİTE BİRİMİ
Hastanemizin 2. katında bulunmaktadır.
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığınca (http://www.kalite.saglik.gov.tr/)
yürütülen hizmet standartlarının Özel Ceyhan Çınar hastanesinde uygulanmasını
sağlayan, Hizmet kalitesi standartları çerçevesindeki çalışmaları yürüten birimimizdir.
MUHASEBE BİRİMİ
Muhasebe birimi -1.katta bulunmaktadır.
Hastanemizde göreve başlayan personelimiz, personel servisine evraklarını teslim
ettikten sonra, kurumumuzun anlaşmalı olduğu bankaya ait hesabı varsa hesap
numarasını, muhasebeye bildirmelidir. İlgili bankaya ait hesabı yoksa kendisine ait hesap
açtırmalıdır. Personel evli, çocuk sahibi ise muhasebenin vereceği Aile Yardımı
Bildirimi ve Aile Durumu Bildirimi formlarını doldurması gerekmektedir. Muhasebe
birimi ; kurumun finans işleyişini yöneten ve personel maaşlarını düzenleyen birimdir.

PERSONEL ŞUBE
Personel işleri -1. Kat bölümünde bulunmaktadır. Hastanemizde görev yapan tüm
personelin özlük işlemleri ile ilgili çalışmaların ve maaş işlemlerinin düzenlenmesini
sağlayan birimimizdir. Kongre İzin İşlemleri, Yurtdışı İzin İşlemleri, Pasaport İşlemleri,
Görevlendirme Yazıları, Terfi İşlemleri, Emeklilik İşlemleri, Hizmet Belgesi
Düzenleme, Özlük Hakları, Aylıksız İzin İşlemleri, Personel İzin ve Rapor İşlemlerini
yapan birimimizdir. Detaylı bilgi için Personel işleri Birimimize başvurunuz.
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BİLGİ İŞLEM
Bilgi İşlem -1.katta bulunmaktadır.
Hastane bünyesindeki tüm birimlerin kendi hizmetlerini yerine getirmeleri için ihtiyaç
duydukları bilgi sistemlerini birbiriyle koordine etmek tüm kullanıcıların, gerekli
yazılım ve donanım alt yapısı ile oluşturulacak ortak veri havuzundan yetki ve
sorumlulukları çerçevesinde yararlanmalarını sağlamak ve uygulanmakta olan Hastane
Yönetim Bilgi Sistemi kapsamında yer alan tüm bilgisayar donanımı ve yazılımının
kullanım esaslarını, yetkilendirme ve arıza bakım süreçlerinin işleyişi ile ilgili ilkeleri
tanımlayan birimimizdir.
 Hastanemizde kurum içi iletişimde, otomasyon sisteminde bulunan
mesaj(intranet)bölümü kullanılmaktadır. Mesaj bölümünden; personele
bilgilendirme yazıları, duyurular, eğitimler, işleyişte olan değişiklikler gibi
bilgilendirmeler yapılabilmektedir.
 Personel Ortak Ağ :Hastane Bilgi Yönetim Sisteminde bulunan bu ağ, kurum
içinde paylaşılmak istenen her türlü dosya , klasör, yazı ,resim vb..materyallerin
bilgisayar sistemi üzerinden paylaşıldığı ve saklandığı ağ’dır.
HASTANE OTOMASYON SİSTEMİNDE KULLANILAN MODÜLLER:
Hastanemizde MEDDATA otomasyon programı kullanılmaktadır. Bu program
kullanılan bölümlere göre farklı içerikler taşır.
MAVİ MEDDATA: Bu modülü , Hasta Kabul Birimi , Vezne , Laboratuar , Radyoloji ,
Muhasebe ,İdari Birimler , Faturalama , Yatan Hasta katları kullanmaktadır.
KIRMIZI MEDDATA:Bu modül Doktor modülü olup, poliklinikler tarafından
kullanılmaktadır.
ECZANE/STOK MODÜLÜ:Bu modül DEPO ve ECZANE tarafından kullanılmaktadır.
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PERSONEL YAKA KARTI
Hastanemizde göreve başlayan tüm personelimiz, kurum içinde çalıştığı süre boyunca
yaka kartı takmakla yükümlü olup, yaka kartlarını-1.KATTA bulunan; personel
işlerinden temin edebilir.
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GÜVENLİK HİZMETLERİ
BEYAZ KOD TELEFON NO: 1111 (herhangi bir şiddete maruz kalma durumlarında)
MAVİ KODTELEFON NO: 2222 (acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç
durumlarında)
PEMBE KOD TELEFON NO: 3333 (Herhangi bir çocuk kaçırılma durumunda)
Herhangi bir şiddete maruz kalındığında BEYAZ KOD UYGULAMASI BİLDİRİM
FORMU doldurularak ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNE bildirilmelidir. Detaylı bilgi için
Eğitim veya Kalite Birimlerimize başvurunuz.
KIRMIZI KOD TELEFON NO : 4444 ( Yangın durumunda )

DEPO
Depo -1.katta bulunmaktadır.
□ Hastanede kullanılan demirbaşların kişilere zimmetlenmesi,
□ Zimmetlenen demirbaşların takibinin yapılması,
demirbaşların devir teslim işlemleri,
□ Kurum içi malzeme talep işlemleri,
□ Kullanıma verilecek malzemelerin teslim işlemleri,
□ Satın alınan malzemelerin kabul işlemlerini, yapan birimimizdir.

ARŞİV
Arşiv Birimimiz -1. kattadır.
□ Hasta dosyalarının arşive kabulünü,
□ Hasta dosyasında bulunması gereken evrakları,
□ Teslim edilecek dosyaların taşıması gereken kriterleri,
□ Arşive teslim edilen evrakları kontrol ve muhafaza eden birimimizdir.
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EĞİTİM HEMŞİRELİĞİ
2.katta bulunmaktadır. Hastane çalışanları için hizmet içi eğitim ve hastanemizde
tedavi görmekte olan hastalarımız için bilgilendirici eğitim faaliyetlerini düzenleyen ve
gerekli eğitimleri veren birimimizdir.
TOPLANTI VE EĞİTİM SALONU
Eğitim, toplantı vs. aktivitelerin yapıldığı salonumuz, 6. Katta bulunmaktadır.
ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ
Hastanemiz enfeksiyon kontrol komitesi 2011 yılında kurulmuş olup, 2005 yılında
yayımlanan Yataklı Tedavi Kurumları Hastane Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği esas
alınarak çalışmalarını sürdürmektedir. Enfeksiyon kontrol programı, el hijyenine uyumu
arttırmak, atık yönetimi, asepsi dezenfeksiyon sterilizasyon uygulamaları, hastane
temizliği, izolasyon önlemleri, uygun antibiyotik kullanımı, YBÜ
enfeksiyonlarının kontrolü, sürveyans çalışmaları, çalışan güvenliği ve bağışıklama,
eğitim programlarını yürütmektedir.
Detaylı bilgi için zemin katta bulunan Enfeksiyon Kontrol Hemşireliğine başvurunuz.
HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ
Hastanemizde Halkla ilişkiler birimi, ayaktan veya yatarak tedavi gören hastalarda,
hastaneye giriş sürecinden başlayarak, hizmet aldıkları ve hastaneden ayrıldıkları süreye
kadar mevcut imkânları kullanarak hasta beklentilerine maksimum düzeyde karşılık
verebilmek için çalışır. Hastanemizde halkla ilişkiler, sağlık hizmeti sunumunun otel
konforunda gerçekleştirilmesini hedef almaktadır.
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ORGAN VE DOKU BAĞIŞI BİRİMİ

Organ Nakli; Vücutta görevini yapamayan bir organın yerine canlı bir vericiden veya
ölüden alınan sağlam ve aynı görevi üslenecek bir organın nakledilmesi işlemidir.
Organ Bağışı; Bir kişinin hayatta iken serbest iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten
sonra doku ve organlarının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesi ve
bunu belgelendirmesidir.
Organ ve Doku Bağışı hakkında bilgi almak istiyorsanız hastanemizin 5.katında
bulunan organ bağışı birimine başvurabilirsiniz.

HASTA HAKLARI BİRİMİ
Hastalar şikayetlerini; Sağlık Bakanlığı Web Sayfası
•
(www.saglik.gov.tr)
• ALO 184 SABİM (Sağlık Bilgi İletişim Merkezi) hattından
yapabilmektedirler.
• Hastanemizde Hasta Hakları Birimi giriş kattadır..
En temel hasta haklarından biri de hekimini seçebilme
hakkıdır. Hastanemizde "Hekim Seçme Uygulaması"
başlatılmıştır..
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DAHİLİ TELEFON NUMARALARIMIZ

BODRUM KAT TLF NUMARALARI
ODA
NO

ODA
NO

ODA İSMİ
KULLANAN KİŞİ
TAŞ KIRMA
HÜSEYİN KURT
FATURALAMA
FATURALAMA
MEHMET KUŞAR
HASTANE MÜDÜRÜ
VEYSEL AKDENİZ
STERİLİZASYON
HÜSEYİN KURT
MUHASEBE MÜDÜRÜ
HAVVA ERKMEN
MUHASEBE
HÜSEYİN ÖVET
DEPO
ÖZLEM ARIBOĞA
DİYETİSYEN
GİZEM YAZAR
BİLGİ İŞLEM
ZEKİ ARIKAN
ÇAMAŞIRHANE
GÜZELLİK MERKEZİ
MELİKE GERMEN
TEKNİK SERVİS
ABDURRAHMAN YAYLACI
TEKNİK SERVİS
SONER KOCA
TEKNİK SERVİS
ABDÜLVAHAP ŞAHİN
ZEMİN KAT TLF NUMARALARI
ODA İSMİ
GİRİŞ HASTA KABUL
ÜCRETLİ HASTA KAYIT
MR
USG.2
RADY.UZM ODASI
USG.1
ACİL MUAYENE
ACİL NÖB.DR ODASI
KURUMSAL İLTŞ.PAZ. HASTA HAKLARI
RÖNTGEN
RADYOLOJİ KAYIT
KAN ALMA
ÖN GİRİŞ GÜVENLİK

TELSİZ NO

203
1058-1046
1059
1060
1045
1040
1201
1037
1775
1064
1065
1063

207

206

TELSİZ NO

İLHAN ÇIRAK
CELAL DOĞRUDUR
NİLAY TEMİZ
HASİBE ÖNTEMEL
EDA GÖKAN MURAT

TLF NO
1000-1025
1001
1006
1008
1009
1011
1015
1017
1029
1026
1027
1024
1028

BAŞHEKİM ( MESUL MÜDÜR )

DR.İRFAN GÖRGÜLÜ

1031

202

BAŞ HEMŞİRE

MELTEM GÜLEN

KANTİN
LABORATUVAR
RAPOR ONAY
ACİL
SANTRAL

KULLANAN KİŞİ
FUNDA BİLGE
GAMZE KOÇ
HATİP BAYRAM
DR.RAMİZ DİNÇER
DR.RAMİZ DİNÇER
DR.RAMİZ DİNÇER
NİLAY SAYGILI

TLF NO
1789
1044
1779

DR.YALÇIN,DR.MEHMET ,DR.AYHAN

ZÜBEYDE DİREK
PINAR
FERDİ-MUSTAFA-SEYİTHAN
NİHAL SÜSLÜ

1034
1035

201

217
216
219

208

204
224
209

3002-1225
3000-9-1021
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KAT.1 TLF NUMARALARI (POLİKLİNİK)
NO
101
102
103
105
107
108
109
117
116
119
120
121
122
123
125
ODA
NO
203
204
205
206
207
208
209
210
211
215
217
218
219
220
221

ODA İSMİ

KULLANAN KİŞİ
EDA EREN
ALİ YAMAN
MUSTAFA POLAT
CEMAL RAHMANİ

ODYOLOJİ
K.B.B
KARDİYOLOJİ
ECZANE
BEYİN CERRAHİ
EFORLU EKG
GÜLBİN
KADIN DOĞUM
AYŞE HÜMEYRA YILDIRIM
FTR PLK
AHMET TARIK GİZER
FTR SEKRETERİ
FATMA TEMİR
FİZYOTERAPİST
GÖKÇE ÜNAL
GENEL CERRAHİ 1
MÜDAHALE ODASI
ENDESKOPİ
GENEL CERRAHİ 2
DR.SEZAİ KURT
SATIN ALMA
EMRE SÜSLÜ
KADIN DOĞUM
DR.OĞUZ LOĞOĞLU
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
DR. İBRAHİM HAKAN ÖNGÜ
KAT 2. TLF NUMARALARI (POLİKLİNİK)
ODA İSMİ
COCUK HASTALIKLARI
ÇOCUK HASTALIKLARI
DAHİLİYE-2
DAHİLİYE-1
NÖROLOJİ
KALİTE BİRİMİ
GÖZ HASTALIKLARI
GÖĞÜS HASTALIKLARI
ÜROLOJİ
İÇ HASTALIKLARI
DİŞ LABORATUVARI
DİŞ POLİKLİNİK 2
DİŞ POLİKLİNİK 1
KADIN HASTALIKLARI
ÇOCUK HASTALIKLARI

KULLANAN KİŞİ
İLHAMİ CİHAN
SÜLEYMAN İMREN
DR. İSHAK MURAT AKBAŞ
DR.AHMET GÖK
DR.ALİ SAYGI
SELDA İNCE
DR.MUHAMMED EHSANİ

DR.HAKAN NAS

ELİF NUR KOŞAR
İSMAİL DURU
DR.MURAT KARSLI
MEHTAP ÇUBUKÇU

TLF NO
1101
1102
1103
1106
1214
1108
1109
1117
1110
1116
1120
1121
1107
1123
1125

TLF NO
1200
1203
1204
1124
1205
1210
1208
1209
1210
1211
1215

TELSİZ NO

223

220

TELSİZ NO

210

1218
1219
1220
1221
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ODA NO
301
302
303
304
305
306
308
309
310
312
313
312
313
314
315
316
317
318

ODA NO
401
402
403
404
405
406
407

KAT 3. TLF NUMARALARI (SERVİS)
ODA İSMİ
KULLANAN KİŞİ
hemşire deski. Kuzey
hasta odası
hasta odası
hasta odası
hasta odası
hasta odası
hasta odası
hasta odası
hasta odası
hasta odası
hasta odası
hasta odası
hasta odası
hasta odası
hasta odası
hasta odası
hasta odası
hasta odası
hasta odası
hemşire deski. Güney
KAT 4. TLF NUMARALARI (SERVİS)
ODA İSMİ
KULLANAN KİŞİ
hasta odası
hasta odası
hasta odası
hasta odası
hasta odası
hasta odası
hasta odası

TLF NO
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1308
1309
1310
1312
1313
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1325
TLF NO
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407

408

hasta odası

1408

409
410
413
414
415
416
417

hasta odası
hasta odası
hasta odası
hasta odası
hasta odası
hasta odası
hasta odası
hasta odası
hasta odası

1409
1410
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1421
1423
1424
1518

421

HASTA YATIŞ

hemşire deski . Güney
hemşire deski . Kuzey

EDA ÜSTÜN
GÜLBAHAR OKUR

TELSİZ NO

TELSİZ NO

215
1400
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ODA NO

ODA NO

KAT 5. TLF NUMARALARI (AMELİYATHANE)
ODA İSMİ
KULLANAN KİŞİ
TLF NO
AMELİYATHANE PER.DİNLENME
NİHAL ATEŞ
1503
Y.DOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİ.
AYTEN VAY
1504
AMELİYATHANE SEKR.
AZİME ÇAY
1505
DOĞUMHANE NÖB.DR
GENEL YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
HALİME DİNLER
1514
DOĞUMHANE.1
1515
ANESTEZİ UZMANI
DANYAL ÖNAL
1501
AMELİYATHANE 1
1509
AMELİYATHANE 2
1507
AMELİYATHANE 3
1510
HEMŞİRE DESKİ
DOĞUMHANE.2
ŞENAY İLGAZİ
1516
SANCIODASI.1
KAT 6. TLF NUMARALARI (YEMEKHANE)
ODA İSMİ
YEMEKHANE

KULLANAN KİŞİ
FATİH KÖKSAL

TLF NO
1512

TELSİZ NO

214

TELSİZ NO
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YEMEKHANE
Acil servis, Poliklinik ve yataklı servislerde hizmet veren çalışanlarımız 6. Katta mevcut
olan yemekhaneden yaka kartları ile yemek alabilmektedirler.
TEKNİK SERVİS
Hastane bünyesinde meydana gelen cihaz arızaları ve yapılması istenilen tadilatlar ilgili
personelce birimlerde bulunan evraklarla Hastane Otomasyon Sistemindeki "Arıza Formu"
doldurularak teknik servis birimine iletebilirler.
OTOPARK
Otoparkımız mevcut olup , sizlere bu konuda sorun yaratmayacaktır.

EĞİTİM VE TOPLANTI SALONU (6.katta bulunmaktadır.)
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EĞİTİM KONULARI
ETİK VE HASTA HAKLARI
Etik, felsefenin, insanın oluşturduğu bu değerler evrenini inceleyen, onu "iyi", "kötü"
ya da "onaylanabilir", "onaylanamaz", "doğru", "yanlış" biçiminde yorumlayan bir alt
dalıdır. Etik yargılar değer sorunlarından kaynaklanmaktadır. Bireyin yalnızca öteki
bireylerle ilişkisi sırasında değil, birey-toplum, aile-devlet vb. farklı düzeylerdeki insan
ilişkilerinde de etik sorunlar ortaya çıkmaktadır. Değer sorunlarının ortaya çıkışının
temel nedeni, insanlar arasındaki düşünce, yaklaşım ve görüşlerin farklılığıdır.
İnsanlar arasındaki tüm ilişkilerin temel, doğal ve vazgeçilmez ilkeleri vardır. Bunlar;
1. Yararlılık ilkesi (Karşılıklı zarar vermeme ve yarar sağlama)
2. Dürüstlük İlkesi (Aldatmama)
3. Saygı İlkesi
4. Özerklik İlkesi (Tarafların bağımsızlığı, iradeliği, istekliliği)
5. Eşitlik ilkesi (Bireysel ve toplumsal bağlamda eşitlik)
6. Hakkaniyet ve Adalet İlkesi'dir.
Genelde insanlar arası ilişkilerin erdemli olması gerekir ve bu ilişkilerde de insanlar
arasındaki ilişkilerin tüm kuralları geçerlidir. Hasta merkezli ilişkiler düşünüldüğünde,
bu ilişkinin başlıca tarafları; hastanın kendisi, ailesi, sağlık çalışanı, sağlık kurumu
(insan gücü, örgüt ve fizik yapılarından oluşan kurumsal bütün), sağlık sektörü, ulus /
devlet / sağlık politikası, uluslararası platform ve doğa / küremiz oluşturur. Günlük
yaşamda, hasta merkezli ilişkiler iki veya üç tarafın basit, yalın ilişkileriymiş gibi
görünür ve algılanır ise de, aslında tüm tarafların bu anlamdaki ilişkilerinden oluşan bir
yumağın, bir bütünün parçalandır. Bu tarafların, gerek hasta ve birbiri ile olan teke tek
ilişkilerinin gerekse bir bütün olarak tüm ilişki yumağının erdemli ilişkiler olması bir
zorunluluktur. Bu ilişkilerin, birbirinden soyutlanarak, yalnızca bir kısmının erdemli
olmasını beklemek doğru değildir. Çünkü sağlık çalışanın hastaya karşı olan tavrım
kurumu, sektör ve yürürlükte olan sağlık politikası biçimlendirir. Buna karşılık, hastanın
sağlık çalışanına karşı oluşan tavrını biçimlendiren de yine aynı ilişkiler yumağıdır.
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Özetle, hasta merkezli ilişkilerde tüm tarafların erdemli olması gerekir. Taraflardan
birinin, yalnızca sağlık çalışanının, erdemli olması ya da yalnızca onlardan erdemli
davranışlar beklenilmesi doğru değildir. Buna karşın, ilişkiler yumağındaki
olumsuzluklar sağlık çalışanının erdemsiz davranmasının gerekçesi olamaz,
olmamalıdır. Sağlık çalışanı her koşulda erdemli olmak zorundadır. Tarafların hastalarla
olan ilişkileri erdemliliğin tüm ilkelerine ve bu arada da hasta haklarına uygun
olmalıdır. Hastalar ile olan ilişkilerinin genel insan ilişkilerine olan ayırdı da bu noktada
başlar. Aynı şekilde, sağlık çalışanı, hasta ilişkilerinde erdemli ilişkilerin öğelerinden
birisi, hakkaniyet, adalet, yani insan haklarına uygunluk iken diğeri de, bunun bir alt
kümesi olan, hasta haklarına uygunluktur. Hasta haklan ile insan haklarının ilişkisi de
bu noktada başlar. Başka bir anlatımla, hasta merkezli ilişkilerin önce genel insan
haklarına sonra da bunun bir alt kümesi olan hasta haklarına uygun olması gerekir.
Sağlık çalışanı, hasta ilişkilerinin erdemlilik ilkelerine uygunluğu, genel insan
ilişkilerine göre daha da önem kazanır ve bu ilkeleri pekiştirme anlamında, özel
terminoloji ile de ifade edilir.
"Sağlık hakkı, kişinin toplumdan, devletten, sağlığının korunmasını, gerektiğinde
tedavi edilmesini, iyileştirilmesini isteyebilmesi ve sağlığını sürekli geliştirebilmesi için
toplumun sağladığı olanaklardan yararlanabilmesidir."
1 Ağustos 1998 tarihinde Sağlık Bakanlığı'nca yayınlanan "Hasta Hakları
Yönetmeliği"nde ifade edilen hasta hakları " sağlık kuruluşuna, sağlık hizmeti almak
için başvuran herkesin; Hizmetten genel olarak faydalanma: Adalet ve hakkaniyet
ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve
koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,
Eşitlik içinde hizmete ulaşma: Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi
inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya, Bilgilendirme:
Her türlü hizmet ve imkânın neler olduğunu öğrenmeye, Kuruluşu seçme ve değiştirme:
Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık
hizmetlerinden faydalanmaya, Personeli tanıma, seçme ve değiştirme: Sağlık hizmeti
verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve
unvanlarını öğrenmeye,
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seçme ve değiştirmeye,
Bilgi isteme: Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak istemeye,
Mahremiyet: Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya,
Rıza ve izin: Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde
hizmetten faydalanmaya,
Reddetme ve durdurma: Tedaviyi reddetmeye veya durdurulmasını istemeye, Güvenlik:
Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,
Dini vecibelerini yerine getirebilme: Kuruluşun imkanları ölçüsünde ve idarece
alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye, Saygınlık görme:
Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir yaklaşımla sağlık
hizmeti almaya,
Rahatlık: Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici bütün etkenler
bertaraf edilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya, Ziyaret: Kurum ve kuruluşlarca
belirlenen usül ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye,
Refakatçi bulundurma: Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları
ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye,
Müracaat, şikayet ve dava hakkı: Haklarının ihlali halinde, mevzuat
çerçevesinde her türlü müracaat, şikayet ve dava hakkını kullanmaya,
Sürekli hizmet: Gerektiği sürece, sağlık hizmetlerinden yararlanmaya,
Düşünce belirtme: Verilen hizmetler konusunda düşüncelerini ifade etmeye, hakkı
vardır."
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ÖNCELİKLİ HASTA GRUPLARI
Anayasamızın 10 uncu maddesine eklenen fıkralarda yer alan; "Kadınlar ve erkekler
eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu
maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz." hükmü ile
"Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malül ve
gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz." hükmü özellikle dikkate
alınarak, genel hizmetin aksamasına meydan vermeyecek şekilde poliklinik
muayenelerinde öncelik sırası alacak gruplar aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
A) Acil vakalar (Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlar ile ivedilikle
tıbbi müdahale yapılması gerektiğine hekim tarafından karar verilen vakalar),
B) Özürlüler (Değişik 2010/80 sayılı Genelge),
C) Hamileler,
D) 65 yaş üstü yaşlılar,
E) Yedi yaşından küçük çocuklar,
F) Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malül ve gaziler,
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HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ
Sağlık kurumları; uygulama yapmak, hasta ve çalışan güvenliğini sağlamaya yönelik
gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla, kendi iç düzenlemelerini yapmak ve
tedbirleri almakla yükümlüdür. Sağlık kurumları, hasta ve çalışan güvenliğine ilişkin
tedbirleri alırken ve düzenlemeleri yaparken Daire Başkanlığınca hazırlanan ve
Bakanlığın resmî internet sayfasında yayımlanan Sağlıkta Kalite Standartlarını esas alır.
Hasta güvenliği uygulamaları
a) Hasta kimlik bilgilerinin tanımlanması ve doğrulanması,
b) Hastaya uygulanacak girişimsel işlemler için hastanın rızasının alınması, c) Sağlık
hizmeti sunumunda iletişim güvenliğinin sağlanması,
ç) İlaç güvenliğinin sağlanması,
d) Kan ve kan ürünlerinin transfüzyon güvenliğinin sağlanması, e) Cerrahi güvenliğin
sağlanması,
f) Hasta düşmelerinin önlenmesi,
g) Radyasyon güvenliğinin sağlanması,
ğ) Engelli hastalara yönelik düzenlemelerin yapılması, hususlarında gerekli tedbirleri
alır ve düzenlemeleri yapar.
Çalışan güvenliği uygulamaları
a) Çalışan güvenliği programının hazırlanması,
b) Çalışanlara yönelik sağlık taramalarının yapılması,
c) Engelli çalışanlara yönelik düzenlemelerin yapılması,
ç) Çalışanların kişisel koruyucu önlemleri almasının sağlanması,
d) Çalışanlara yönelik fiziksel saldırıların önlenmesine yönelik düzenleme yapılması,
hususlarında gerekli tedbirleri alır ve düzenlemeleri yapar.
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Hasta ve Çalışan Güvenliği Ortak Uygulamaları
a) Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi ile ilgili olarak;
1) Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesine yönelik bir programın hazırlanması,
2) Hastane enfeksiyonlarının izlenmesine yönelik sürveyans çalışmalarının
yapılması,
3) El hijyeninin sağlanmasına yönelik düzenlemelerin yapılması,
4) İzolasyon önlemlerinin alınması,
5) Temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon uygulamalarının gerçekleştirilmesi,
ETKİLİ VE DOĞRU İLETİŞİM
İnsan ilişkileri selamlaşma ile başlar. Hatır sorma ile devam eder. Sağlık çalışanları
için hatır sorma "geçmiş olsun, acil şifalar dileriz vb" şeklinde olabilir. Sonra hasta veya
yakınına nasıl yardımcı olabileceğiniz konusuna girilmelidir.
İletişim: Duygu, düşünce, haber veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla, başka
kişilere veya merkezlere iletilmesi, aktarılması haberleşme; komünikasyondur.
İletişim; bazen duymak, bazen görmek, bazen dokunmaktır. Bazen de sadece
hissetmektir.
Doğru İletişimin Kuralları
Sevgi, saygı, Güven, dürüstlük, Hakkaniyet, eşitlik, adalet, Yararlılık, zarar vermeme,
Mahremiyet, hoşgörü, Toplumsal fayda, Karşınızdakinin iyi niyetli olduğunu
varsayarak diyaloga başlamak Mesajı en uygun şekilde sunmak, Muhatabınızın
gereksinim ve beklentilerini algılamak, Farklılıklara saygı göstermek,
Geri bildirimleri değerlendirmek, Kurum temsili, statü temsili
Hastalarla Sağlık Çalışanını Karşı Karşıya Getiren Nedenler
İletişim kusurları, Altyapı, ekipman ve donanım eksikliği, Ağır iş yükü, personel
eksikliği, Finans sorunları, Mesleki bilgi ve beceri eksikliği, Kasıtlı davranışlar, Kötü
işletmecilik
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İletişimde Hastaya Ait Güçlükler
Ani ve planlanmamış bir ilişki içindedir. İstekle değil zorunlulukla karşılaşmaktan
kaynaklı stres yaşamaktadır. Karşılığı olmayan hesap dışı gider söz konusudur. Ağrı,
acı, hüzün, güçsüzlük, halsizlik, Korkular, endişeler, panik, depresyon gibi psikolojik
etkilerin altında olabilirler. Kronik hastalıkta tamamen iyileşmek veya ciddi bir travma
sonrası tamamen eski hayatına dönmek istemek gibi büyük beklentileri olabilir ve
bunların karşılanamamasından kaynaklı öfke gelişebilir.
İletişimde Sağlık Çalışanına Ait Güçlükler
Aşırı iş yükü; personel eksikliğinden kaynaklı fiziksel yorgunluk her hasta ile uygun
iletişim kurulmasına engel olur. Ekonomik beklentiler; tatminsizliğin yarattığı gerginlik.
Uygunsuz çalışma koşullarının fiziksel ve psikolojik yansımaları. Stres, öfke,
umursamazlık ve tükenmişlik gelişmesine bağlı iletişim kurma isteğinin olmaması.
İletişim becerileri eksikliğinden dolayı uygun iletişim kuramamak.
Hasta ile Doğru İletişim Kurmanın Sırları
Hasta ile doğru iletişim kurmak için; hasta ile ilk karşılaşmada, selamlaşma, iyilik
dileme, dinlendirme, rahatlatma, hastayı dinleme; ilgilenme, samimi sorularla hastanın
talebini anlamaya çalışma ile hastanın endişeleri ölçülür, fikri alınır ve beklentileri
öğrenilir. Hastanın kendini ifade etmesine izin verilir, hastaya dinlendiği mesajı verilir,
cesaretlendirilir; ortamı benimsemesi sağlanır, doğru sorular sorularak asıl sorun
anlaşılmaya çalışılır; anlaşılır dil kullanmak gerekir, güler yüzlü, saygılı ve sevecen
tavır sergilenerek hastanın rahatlaması sağlanır, empati kurularak hasta anlaşılmaya
çalışılır.
Hasta ile Yanlış İletişim ve Davranışlar
Asık surat; problemi varmış gibi, ilgisizlik ve baştan savma, sert ses tonu, göz teması
kurmamak, hastayı azarlamak, suçlamak; (geç kalmışsınız) zaman ayırmama, sabırsızlık
gösterme, soruları yanıtlamamak; geç yanıtlamak, açıklama yapmamak; kayıtsız
kalmak.
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Hasta ile Doğru İletişim ve Davranışlar
İşini; bölümünü, rolünü benimseme, kolay ulaşılabilirlik; aynı seviyede, güvenilirlik;
güler yüzlülük, hastaya saygı duymak, empati yapmak, hastaya zaman ayırmak, bilgi
vermek, yol göstermek, eğitmek, açıklama yapmak.
Dinlemenin Yararları
Anlamak; Öğrenmek, Gelişmek,Geliştirmek,Çatışmaları önlemek, Anlaşmazlıkları
çözümlemek, Motivasyonu yükseltmek, Performansı artırmak.
Kişilik Hakları ve Gizlilik:
İşinizle ilgili sır veya bilgileri üçüncü şahıslara vermeyiniz. Hasta ile ilgili bilgileri asla
başkalarına/üçüncü şahıslara vermeyiniz.
Zorunlu olmadıkça üçüncü şahıslar hakkında konuşmayınız. Hastaların ve yabancıların
yanında mesai arkadaşlarınızla tartışmayınız.
Dinleme Çeşitleri:
Görünüşte dinleme, Tuzak kurucu dinleme, Yüzeysel dinleme, Etkili dinleme (Empati
kurarak dinleme)
İyi dinleyiciler dikkat ve ilgi ile dinler, sözlerin içeriği kadar duyguları da dinler, göz
teması ve tavırları ile dinlediğini belli eder, konuşanın sözünü kesmez, sabırlıdır,
duygularını kontrol eder, anlamadığı yönleri kısa sorular sorarak açıklığa kavuşturur;
anladığını belli eder, söylenenler hoşuna gitmese de, söyleneni ve söyleyeni
yargılamaktan kaçınır.
Aktif Dinleme:
Bilinçli olarak ve geri iletim kullanarak dinlemek, eşit şartlarda ve seviyede diyalog
geliştirmek, karşısındakinin aktardığı bilgiyi ve duyguyu dinlemek, daha iyi anlamak
için kısa sorular sormak, yansıtıcı özet ifadeler kullanmak, hastanın anlatımını açarak
duygu ve düşüncelerini daha iyi ifade etmesini sağlar. Bireyi önemsediğini, gösterir.
Teşekkür ve Özür:
İnsanlara hata yapma hakkı verin, kendi hatalarınızı kabul edin, hata yaptığınızda özür
dilemek sizin erdeminizi gösterir, işini eksiksiz yapmak teşekküre değerdir, üstün başarı
gerekmez; sıkça teşekkür edin.
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AFET DURUMUNDA HASTANE ACİL EYLEM PLANI
Genel hayatı etkileyecek düzeyde bir doğal afet sonrasında hastaneye gönderilen hasta
ve yaralıların teşhis ve tedavisinde başarılı ve organize olmak; afet nedeni ile hastane
içinde oluşabilecek panik ve kargaşayı önlemek, çıkabilecek sorunları en aza indirmek;
bu planda yer alan her birimin görevlisini ve görevlerini önceden belirlemek amacı ile
hastane afet planı hazırlanmıştır.
Afet Nedir?
Aniden meydana gelen veya belirli bir süreç içerisinde gelişen, insan için fiziksel,
ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren, genel hayatı ve insan faaliyetlerini
durdurarak veya kesintiye uğratarak toplumu olumsuz etkileyen doğal, teknolojik ve
insan kökenli olaylara 'Afet' denir.
Afetin Çeşitleri ve Etkileri:
Temel olarak iki tür afet çeşidi bulunmaktadır;
1. Doğal Afetler: Deprem, sel, toprak kayması, kuraklık, çığ düşmesi, Tsunami, Volkan
patlamaları, Yangınlar vb.
2. İnsan Kaynaklı: Teknolojik Kazalar, Terör, Savaş ve Yangınlar.
Etkileri: Afetlerin temel özelliği, bugünü ve geleceği altüst edip, normal yaşamı
bozmasıdır. Getirisi; fiziksel hasarlar, sosyal yıkım, insan kaybı ve ülke ekonomisi
bozması vb. olgular.
Hastane İçin Afet veya Acil Durum Unsurları:
1. Hastane İçindeki Tehlikeler: Kaza veya kasıtlı çıkartılan yangınlar, su
baskını, bir karantina durumu, uygulanan yöntemler nedeni ile biyolojik,
kimyasal zehirlenme veya radyasyon tehlikesi sonucu hastaların ve çalışanların
tehlike altında kalması.
2. Hastane Dışındaki Tehlikeler: Hastane bölgesindeki salgın hastalıklar, çok
sayıda yaralanmanın olduğu trafik kazaları, toplu zehirlenmeler vb. vakalar
sonucu hizmet kapasitesinin çok üzerinde hasta ve yaralı gelmesi.
Hastane İçindeki ve Dışındaki Tehlikeler: Deprem, yakın çevrede büyük yangınlar,
savaş ve yapay afetler sonucu hizmet sunumunun ileri derecede güçleşmesi ve yaşamsal
tehlikeler yaratması.Acil Komuta Merkezi: Afetin yönetildiği yer. (Başhekimlik veya
Acil Servis Hekim Odası)
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HASTANE ENFEKSİYONLARI VE İZOLASYON ÖNLEMLERİ
Hastaların hastaneye başvurma anında inkübasyon döneminde olmayan ve hastaneye
yattıktan 48-72 saat sonra gelişen veya taburcu olduktan 10 gün sonra ortaya çıkabilen
enfeksiyonlar "hastane enfeksiyonu" olarak tanımlanır. Ayrıca hastaya cerrahi bir
girişim yapılmış ise ilk bir ay, herhangi bir implant (protez, kalp pili vb.) takılmış ise
takiben bir yıl içerisinde gelişen enfeksiyon hastane enfeksiyonu olarak kabul edilir.
Hastane enfeksiyonları neden önemlidir?
Hastanede kalış süresinde uzama, Morbiditede artış, yaşam kalitesinde bozulma,
Mortalitede artış, İş gücü ve üretkenlik kaybı, Maliyette artışa neden olmaktadır.
Hastane Enfeksiyonlarının Genel Risk Faktörleri
1. Mikrobiyal Faktörler:
Artmış antibiyotik kullanımı: Flora değişikliği, dirençli patojenler İnvaziv girişimler
2. Konakçı Faktörleri:
Yaş, İmmunsupresyonun varlığı, Travma-Yanık, Altta yatan hastalıklar (Diyabettansiyon...)
3. Çevresel Faktörler:
Cerrahi(tip, süre), Kateterizasyon (damar, idrar), İnvaziv diagnostik girişimler
4. Hijyenik alışkanlıklar; el yıkama ve diğer alışkanlıklar
İZOLASYON ÖNLEMLERİ
Standart Önlemler: Hastanın tanısına ve enfeksiyonu olup olmadığına bakılmaksızın
bütün hastalara uygulanan önlemlerdir.
Kan, tüm vücut sıvıları (semen, vajinal sekresyonlar, serebrospinal, sinoviyal, plevral,
peritoneal, perikardiyal ve amniyotik sıvılar),bütünlüğü bozulmuş deri, mukoz
membranlar için uygulanır.
Tüm hastaların kan ve vücut sıvılarının potansiyel olarak HIV, HBV ve diğer kan
yoluyla bulaşan patojenlerle kontamine olabileceğinin ve gerekli önlemlerin alınmasının
düşünülmesini içermektedir.
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Eldiven: 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.
Temizden kirliye doğru çalışılmalıdır.
Eldiven ile çalışırken kendine ve çevreye kontamine temas sınırlanmalıdır. Eldivenler
tekrar kullanılmamalıdır.
ELDİVEN ÜZERİNE EL DEZENFEKTANI
E LD İVEN Lİ E LLER YIKANMAMALIDIR.

UYGULANMAMALI

VEYA

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 Maske ve yüz-göz koruyucu: İşlemler
sırasında vücut sıvıları, salgılar, çıkartılar ve kan sıçrama olasılığı olduğunda göz, burun
ve ağız mukozasını koruma amaçlı kullanılmalıdır.
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.
Tek kullanımlık malzemeler hemen atılmalı, tekrar kullanılacak olanlar uygun
yöntemlerle steril/dezenfekte edilmelidir.
İğneler hiçbir zaman yeniden kılıfına geçirilmemeli, ucu bükülmemelidir. Kullandıktan
sonra kesici-delici alet kutularında biriktirilerek uzaklaştırılmalıdır.
Yatak çarşafları: Çevreyi kontamine etmeden uygun şekilde çamaşırhaneye
gönderilmelidir..
Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı
Hastanede çalışan sağlığının ve hasta güvenliğinin sağlanmasına yönelik kişisel
korunma malzemelerinin kullanılacağı durumlar; Koruyucu Önlük
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1. Özellikle kontamine vücut çıkartılarının olduğu veya beklendiği durumlarda sıvı
geçirmeyen önlük giyilmelidr.
2. İshalli, ileostomili ya da kolostomisi olan veya kapatılmamış yara dreni olan
hastaların odasına girerken önlük giyilmelidir.
3. Epidemiyolojik açıdan önemli mikroorganizma ile kolonize veya infekte hastaya
bakım veren personel hastadan veya hastanın çevresinden diğer hastalara ve çevresine
epidemik özelliği olan mikroorganizmayı taşımamak için.
4. Kemoterapi hazırlarken ve uygularken önlük giyilmelidr.
Koruyucu Maske ve Gözlük
1. Mikroorganizmaların solunum yolu ile bulaşmasını engellemek için maske
takılmalıdır.
2. Yapılan tıbbi işlemler sırasında, hastanın kanının vücut sıvılarının ve
sekresyonlarının göze sıçramasını önlemek için koruyucu gözlük takılmalıdır.
3. Kızamık, Suçiçeği, Açık tüberküloz, SARS tanısıyla yatan hastaların odalarına giren
herkes, yüzüne uygun büyüklükte partikülleri filtre edebilen filtrasyon özelliği en az
%95 olan, N95 veya FFP3 maskesi takmalıdır.
4. Konuşma, öksürük, aksırık veya tıbbi işlemler sırasında infekte kişiden saçılan
damlacıkların mukozalara (burun, boğaz, konjuktiva) bulaşmasını önlemek için,
hastanın l m yakınına yaklaşması gereken herkes cerrahi maske takmalıdır
5. Kemoterapi hazırlarken ve uygularken koruyucu gözlük ve maske takılmalıdır.
Bulaşma Yoluna Yönelik İzolasyon Önlemleri
> Temas önlemleri,
> Hava yolu önlemleri,
> Damlacık önlemleri,
Temas İzolasyonu: Mikroorganizmaların enfekte ya da kolonize hastalardan direkt
temas ya da indirekt temasla (enfekte objelerle temas) bulaşmasını engellemek için
kullanılır.
Temas İzolasyonunda:
Hastanın tek kişilik odaya alınması veya kohort uygulaması yapılır.
Hasta ile veya çevresindeki cansız yüzeylerle temas ederken steril olmayan temiz
eldiven giyilmesi,
Hasta ile veya odasındaki yüzeylerle temasın fazla olmasının beklendiği durumlarda,
hastada idrar veya gaita inkontinansı olması, ileostomi, kolostomi
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veya açık drenaj varlığında odaya girerken eldivene ek olarak steril olmayan temiz bir
önlük giyilmesi
Eldiven ve önlüğün hasta odasını terk etmeden önce veya hasta başından ayrılırken
çıkarılması,
Eldiven ve önlük çıkarılıp el hijyeni sağlandıktan sonra hastanın yakın çevresindeki
yüzeylerle temas edilmemesi, Odalar veya hastalar arasında eşya ve tıbbi malzeme
transferinin önlenmesi gerekmektedir. Temas izolasyonunda tanımlayıcı olarak kırmızı
yıldız kullanılmalıdır.

Damlacık İzolasyonu: Büyük partiküllü (> 5um) damlacıkların geçişinin önlenmesinde
kullanılan izolasyon yöntemidir.
Partiküller büyük olduğu için yere çöker. Bulaşmanın olması için kaynak ve duyarlı kişi
arasında yakın mesafe (yaklaşık 1 m) gereklidir. Duyarlı kişiye burun-ağız-konjonktiva
yoluyla bulaşma; Enfekte hastaların konuşması, öksürmesi ya da burun silmesi,
Aspirasyon, entubasyon, bronkoskopi gibi işlemler sırasında olur.
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.
Damlacık izolasyonunda tanımlayıcı olarak mavi çiçek kullanılmalıdır.

Solunum İzolasyonu: Küçük partiküllerin (<5um) geçişinin önlenmesinde kullanılan
izolasyon yöntemidir. Partiküller küçük olduğu için havada asılı kalır. Bu asılı
partiküller hava akımıyla çok uzak mesafelere kadar gidebilirler.
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Özel havalandırma ya da ventilasyon sistemi gereklidir. Hava akımı koridordan odaya
olmalıdır (negatif basınç). Saatte 6-12 kez hava değişimi sağlanmalıdır. Odadan dışarı
hava çıkıyorsa filtre edilmelidir. 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.
Solunum izolasyonunda tanımlayıcı olarak sarı yaprak kullanılmalıdır.

EL HİJYENİ:
Sağlık personeli ve hastalar arasında bakteri geçişini önlemek amacıyla ellerin, sabun,
antimikrobiyal sabun (30-60 sn.) ile yıkanması ve alkol b azlı an t i s ept i klerle (1020 sn. ) ovu lmas ı dı r. Hastane en fek s i yon ları n ı n ya yı lı mı n ın ö n len mes i nd e
el hijyeninin önemi kanıtlanmıştır. Hastadan hastaya mikroorganizmaların yayılımı,
uygun el hijyeni ile en aza indirilebilir.
El Yıkama İşlemi Aşağıdaki Aşamalar İzlenerek Gerçekleştirilmelidir: El
hijyeni öncesinde bütün takılar (yüzük, saat, bileklik v.b) çıkarılmalıdır. Eller suyla
ıslatılmalıdır.
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Sabunluklardan 3-5 ml sıvı sabun alındıktan sonra, her iki elin yüzeyi, parmak araları ve
başparmak, avuç içleri, sabun ve suyla iyice ovulmalı, takiben her iki elin parmak
uçları, diğer avucun içerisinde ovularak su ve sabunun tüm elin iç ve dış yüzeyini
kaplaması sağlanmalıdır. Bu işlem 30-60 sn. süre ile yapılmalıdır. Akan su altında eller
iyice durulanmalıdır.
Tek kullanımlık kağıt havlu ile eller kurulandıktan sonra musluk kağıt havlu ile
kapatılmalıdır. Temiz ellerle musluğa dokunulmamalıdır.
Ayrıca el hijyeni sağlamak için izlenecek yolar bütün lavabolarda broşürler ile tarif
edilmiştir
El Hijyeninde Önemli Noktalar
Alkol bazlı el dezenfektanı kullanılırken, ellerin ıslak olmamasına dikkat
edilmelidir. Eller yıkandıktan veya alkol bazlı el dezenfektanıyla ovalandıktan
sonra eldiven giyilecekse ellerin kuru olmasına dikkat edilmelidir.
Dermatit riskini artırabileceği için sıcak su kullanımından kaçınılmalıdır.
El tırnaklar tırnak yatağını geçmemelidir. Suni tırnak ve oje kullanılmamalıdır.
Eldiven kullanımının el hijyeni gerekliliğini ortadan kaldırmadığı
unutulmamalıdır.
El yıkama lavaboları başka amaçlarla kullanılmamalıdır. Ellerde gözle görülür kirlenme
varlığında, antimikrobiyal sabun veya su ile yıkanmalıdır.
Ellerde gözle görülür kirlenme yoksa;
Alkol bazlı el antiseptikleri ile el hijyeni sağlanır. El antiseptikleri; Antiseptik solüsyon
avuç içine alınır. Elin bütün yüzeyine yayılır. Her iki elin tüm yüzeyleri ve parmaklar
eller kuruyana kadar antiseptikle ovulur. Bu işlem yaklaşık 10-20 sn. sürer.
Ayrıca el antiseptiklerinin kullanımı antiseptiklerin bulunduğu bütün alanlarda broşürler
ile tarif edilmiştir.
El Hijyeni (Yıkama/ El Antiseptiği) Ne Zaman Gerekli?
Hasta ile her temas öncesinde ve sonrasında el hijyeni sağlanmalıdır.
Hasta çevresinde bulunan yüzeyler ve tıbbi cihazlarla temas sonrası el hijyeni
sağlanmalıdır.
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Aseptik İşlemler Öncesi ve Sonrası
Her türlü invaziv girişim (küçük/büyük cerrahi girişimler, periferik veya
santral damar içi katater takılması endotrakeal entübasyon vb.) ve invaziv
aletlerle temas (üretral katater, periferik veya santral damar içi katater,
endotrakeal tüp, mekanik ventilatör devreleri, drenaj tüp ve kataterleri vb.)
öncesinde ve sonrasında el hijyeni sağlanmalıdır.
Aynı hasta üzerinde temiz bölgeden kirli bölgeye geçilirken eldiven
çıkarılarak el hijyeni sağlanmalı, sonrasında gerekirse yeniden eldiven
giyilmelidir. İlaçların hazırlanması ve parenteral karışımların hazırlanmasına
başlanmadan önce el hijyeni sağlanmalıdır.

ATIK YÖNETİMİ
Hastanede oluşan tüm atıkların hasta, hasta yakınları, ziyaretçiler ve hastane
çalışanlarının sağlığını tehdit etmeyecek şekilde toplanması,
taşınması,
ayrı uzaklaştırılmasıdır.
Tıbbi ve Evsel atık poşetlerinin üzerine barkotla hangi servise ait olduğu
yazılmalıdır.
ATIKLARIN SINIFLANDIRILMASI
TIBBİ ATIK

Vücut sıvı ve salgıları (kan ve kan ürünleri dahil),
Vücut sıvı ve salgıları ile kontamine olmuş her tür atık, doku ve organ
parçaları (patoloji atıkları dahil), bakteri ve virus tutucu hava filtreleri,
günü geçmiş veya artmış antineoplastik ilaçlar ve bu ilaçlarla kontamine
olmuş her tür malzeme tıbbı atıktır.
Evsel Atık
Vücut sıvıları ile kontamine olmamış cam şişeler, Flakonlar, Serum şişeleri,
Kağıt ambalaj atıkları, Karton, Galoş, Gıda maddeleri, Havlu peçete, Hastane
ile ilgisi olmayan ürünler, içecek kutuları vb. evsel atık sınıfına girer.
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Geri Kazanılabilen Atıklar
Cam atıklar, Kağıt atıklar
Tehlikeli Atıklar
Ünitelerden kaynaklanan genetoksik, farmasotik ve kimyasal atıklardır.
Radyoaktif Atıklar
Tekrar kullanılması düşünülmeyen her türlü radyoaktif maddeler veya radyoaktif
maddelerle bulaşmış diğer malzemelerdir.
Tıbbi Atıkların Toplanmasında;
Yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı; orijinal orta yoğunluklu
polietilen hammaddeden sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz olarak üretilen, Tıbbi
Atık Yönetmeliği'nde tanımlanan şartlara uygun, her iki tarafında Uluslararası Tıbbi
Atık amblemi ile Dikkat Tıbbi Atık ibaresi bulunan kırmızı renkli plastik torbalar
kullanılır.
Torbalar en fazla % oranında doldurulur, ağızları sıkıca bağlanır ve gerekli görüldüğü
hallerde her bir torba yine aynı özelliklere sahip diğer bir torbaya konularak kesin
sızdırmazlık sağlanır. Bu torbalar hiçbir şekilde geri kazanılmaz ve tekrar kullanılmaz.
Evsel nitelikli atıklar ile tıbbi atıklar aynı taşıma arabası ile aynı anda taşınmamalıdır.
Tıbbi atık kovasının taşınması için kullanılan taşıma araçları sadece bu iş
kullanılmalıdır. Kullanılan bu araçlar turuncu renkli olacak ve üzerinde "Uluslar arası
Biyotehlike" ve "Dikkat! Tıbbi atık "ibaresi olacaktır. Tıbbi atık içeren çöp
torbalarından birisinin toplama veya taşıma aşamasında patlaması halinde bu torba
hemen ikinci bir kırmızı çöp torbası içine konur, kirlenen alan dezenfekte edilir ve
toplama veya taşıma işlemine devam edilir.
Kesici Delici Atık Kutuları
Enjektör ucu, sütur iğnesi, Bistüri, lanset, İntraket, Katater biyopsi iğneleri, metal içeren
protezler, ampuller kesici-delici atık kutularına atılmalıdır.
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Delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, Su geçirmez ve sızdırmaz,
Açılması ve karıştırılması mümkün olmayan nitelikte olmalıdır. Kesici ve delici
nitelikte tıbbi atıklar diğer tıbbi atıklardan ayrı olmalıdır. Bu biriktirme kapları, en fazla
¾ oranında doldurulur, ağızları kapatılır ve kırmızı plastik torbalara konulur.
Herhangi bir kesici-delici atık yaralanmalarında mutlaka EKK birimine başvurunuz.
Geçici Atık Depolama Ünitesi
İki ayrı bölmeden oluşur (tıbbi atık + evsel atık),
En az iki günlük atığı alabilir, deponun tabanı ve duvarları sağlam, geçirimsiz,
mikroorganizma ve kir tutmayan, temizlenmesi kolay bir malzeme ile kaplanır, yeterli
aydınlatma ve pasif havalandırma sistemi bulunur, kapılar dışa açılır veya sürmeli olur,
kapılar turuncu renge boyanır, üzerinde "Uluslar arası Biyotehlike" amblemi ve
"Dikkat! Tıbbi Atık" ibaresi bulunur, Atık taşıma araçlarının rahatlıkla ulaşabileceği ve
yanaşabileceği yerlerde inşa edilir, Hastane giriş-çıkışı, otopark gibi yoğun insan ve
hasta trafiğinin olduğu yerler ile gıda depolama, hazırlama ve satış yerlerinin
yakınlarında inşa edilemez. Tıbbi atık bölmesinin temizliği/dezenfeksiyonu kuru olarak
yapılır.
Atıkların Bertaraf Tesislerine Taşınması
Tıbbi atıklar aşağıdaki özelliğe sahip araçlarla taşınır:
Araçların tıbbi atık taşıma lisansı olmalıdır. Dış yüzeyi turuncu olmalıdır. Sağ, sol ve
arka kısımlarında "Uluslararası Biyotehlike" ve "Dikkat! Tıbbi Atık "ibaresi olmalıdır.
Atıkların yüklendiği kısım tamamen kapalı olmalıdır. Atık yükleme kısmının kolaylıkla
temizlenebilen düzgün yüzeye sahip olması gerekir. Sıkıştırma mekanizmasının
bulunmaması gereklidir.
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TIBBİ ATIK – KESİCİ DELİCİ ALET KUTUSUNA ATILACAKLAR
· Enjektör iğnesi
· Enjektör iğnesi
· İğne içeren diğer kesiciler
· İntraket
· İlaç ampulleri
· Bistüri
· Lam-lamel-lanset
· Cam laboratuvar tüpleri

Tıbbi atık poşetine hiçbir kesici delici alet atmayınız!

TIBBİ ATIK (KIRMIZI ÇÖP POŞETİNE ATILACAK)
· IV kateterler
· Foley sonda
· Nazogastrik sonda
· Trakeostomi kanülü atıklar
· Kontamine cerrahi pansuman malzemeleri
· Gaita kapları, idrar kapları, balgam kapları
· İzolasyon uygulanan hastaların atıkları
· İdrar torbası ve bağlantıları
(idrar boşaltıldıktan sonra)
.İnsan patolojik atıklarIarı

· Serum seti
· Kan ve kan ürünleri
· Sekresyon ve çıkartılar
· Morgda oluşan enfekte
· Kontamine olmuş abeslang
· Diyaliz atıkları
· Kontamine olmuş lab.atıkları
· Kontamine olmuş eldiven, önlük
· Enjektörlerin plastik kısımları

GERİ DÖNÜŞÜM-AMBALAJ ATIKLARI (MAVİ ÇÖP POŞETİNE ATILACAK)
Tıbbi atık ve geri dönüşüm grubuna girmeyen
· Kağıt ve tıbbi malzeme ambalajı, Plastik, Cam serum şişesi ve plastik serum torbası (içi
boşaltılıp set kısmı ayrıldıktan sonra,) Metal, Flakonlar.
EVSEL ATIKLAR (SİYAH ÇÖP POŞETİNE ATILACAK)
Tıbbi atık ve geri dönüşüm grubuna girmeyen
· Hasta, doktor, hemşire odası, idari büro, mutfak, atölye, WC vb. atıkları

PİL ATIKLARI (ATIK PİL KUTUSUNA ATILACAK)
· Her türlü piller

İLAÇ VE KİT ATIKLARI
· Kullanım süreleri dolmuş ilaç ve kitler ayrı bir kapta toplanmalı ve eczaneye iade
edilmelidir.

TEHLİKELİ ATIKLAR
· Basınçlı kutular (spreyler, medikal gaz kutuları), ağır metal içeren atıklar (elektrik
lambaları), yazıcı tonerleri ve kartuşları ayrı bir yerde toplanmalı ve çevre yönetim
birimine teslim edilmelidir.
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SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI:
Sağlık hizmetinin bireylere ve topluma eldeki en son profesyonel bilginin ışığında ve
arzu edilen sağlık çıktılarına ulaşacak şekilde sunulmasıdır. Sağlık kuruluşu, hizmetlere
erişimi engelleyebilecek her türlü engeli ortadan kaldırmalıdır.
Vatandaşlarımızın sağlık kuruluşunda sunulan hizmetler ve hizmetlerden nasıl
faydalanabileceği konusunda bilgiye ulaşabilmesi, Sağlık kuruluşu içinde ulaşmak
istediği noktayı kolaylıkla bulması (Hastane dışı ve içi yönlendirmeler yapılmalı,
danışma hizmeti verilmeli ve özellikle engelli vatandaşları için gerekli fiziksel
düzenlemeler). Hastanın hastaneye girdiği anda durumunun değerlendirilmesi, acil
hastalara öncelik tanınması, ilgili birime yönlendirilmesi, gerektiğinde diğer birimlerle
koordinasyonun zamanında sağlanması gerekmektedir. Hastanın ihtiyacı olan sağlık
hizmeti ile buluşturulabilmesi için öncelikle etkili bir değerlendirme sürecinden
geçirilmesi gereklidir.
Laboratuvar kalite ve güvenlik programının oluşturulması, laboratuvar cihazlarının
kalibre edilmesi, düzenli olarak internal, eksternal kalite kontrollerinin yapılması,
numunelerin kabul edilme kriterlerinin tanımlanması, tetkiklerin çalışılma sürelerinin
belirlenmesi ve duyurulması, enfekte atıkların imhası radyoloji kalite ve güvenlik
programının oluşturulması, radyoloji ünitelerinin izolasyonlarının yapılmış olması,
çalışan güvenliği açısından dozimetre takipleri, kurşun yelek giyilmesi, tekrar edilen
film sayılarının azaltılması yönünde çaba sarf edilmesi, hastanın değerlendirilmesinin
ardından, ihtiyacı olan bakım hizmeti tanımlanmalı ve planlanmalıdır.
Hastanın i ht i yaçları n a u ygu n gü ven i li r bir bakım sürecinden geçmesi için;
uygulanacak tedavinin belirlenmesi, hastaya uygulanacak işlemlerin (anestezi, cerrahi,
ilaç, beslenme) planlanması, tedavisi ile ilgili tüm bilgilerin hasta ve yakınlarına
verilmesi, onaylarının alınması, hemşirelik bakımının planlanması, hasta kayıtlarının
düzenli tutulması gereklidir. Hastanın ihtiyacı olan sağlık hizmetini zamanında doğru
bir şekilde alabilmesi sunulan hizmetin kalitesinin bir göstergesidir.
Hasta ve yakınları hastanın tedavisinin bir parçası haline getirilmelidir. hasta ve
yakınlarıyla güvene dayalı açık bir iletişim kurulmalı, hasta ve yakınları hakları ve
sorumlulukları konusunda bilgilendirmelidir, kişilerin değer ve
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inançlarına, mahremiyetlerine saygılı olunmalıdır, hastalar hastalıkları, tedavileri
hakkında anlayabilecekleri bir şekilde bilgilendirilmelidir, yapılacak işlemler öncesinde
hasta ve yakınlarından yazılı izin alınmalıdır. Sağlık kuruluşları hastaların hekimlerini
seçebilmelerine imkan verecek düzenlemeler yapmalıdır.
Sunulan sağlık hizmetleri ile arzu edilen sonuçlara ulaşılabilmesi için hasta ve
ailelerinin ihtiyaçları doğrultusunda eğitilmeleri gerekmektedir. Eğitim hasta ve
ailesinin tedavi süreçlerine katılımını sağlayabilmelidir. İlaçların kullanım şekli, yan
etkileri, ilaçların birbirleriyle veya besinlerle etkileşimleri, beslenmeleri ve tedavilerinde
beslenmenin önemi, yapması gereken egzersizler, tedaviye yardımcı olabilecek temel
bilgilerin hastalara, yakınlarına anlatılması gereklidir.
Bu bilgiler hastaların anlayabilecekleri bir şekilde ifade edilmelidir.
Çalışanların iş tanımlarının yapılarak, görev ve sorumluluklarının belirlenmiş olması,
tüm çalışanların, işe başlarken veya bölüm değişikliklerinde yapacağı işin
sorumluluklarına yönelik oryantasyon eğitimi almaları, çalışanların sahip oldukları bilgi
ve becerileri geliştirmeleri için periyodik olarak eğitime katılmalarının sağlanması,
çalışanların Tıp alanındaki gelişmeleri takip edebilmelerine imkan sağlayacak
çalışmaların gerçekleştirilmesi
Bir sağlık kuruluşunda bilgi yönetiminin odak noktasını, doğru bilginin kullanıcılara
sürekli olarak aktarılması oluşturur.
Kurum, hangi veri ve bilgilerin düzenli olarak toplanacağını belirlemeli ve bu verileri
toplamaya yönelik bilgi yönetim sistemi altyapısını oluşturmalıdır. Hastane Bilgi
Yönetim Sistemleri sunulan tüm hizmetleri kapsamalıdır, hasta kayıtları, tıbbi cihaz ve
ilaç bilgileri, malzeme yönetimine ait her türlü envanter ve stok bilgileri... vb. hastane
bilgi yönetim sistemi içinde izlenebilmelidir.
Bu bilgilerin düzenli olarak yedeklenmesi ve uygun şartlarda saklanması gereklidir,
hizmet sunumunun yüksek maliyetlerle gerçekleştiği sağlık kuruluşlarında etkililik ve
verimlilik önemli bir konudur.
Mevcut kaynakların, kurumun misyonu ve politikaları doğrultusunda etkili ve verimli
bir şekilde kullanması gereklidir. Sağlık kuruluşları hastalar, yakınları ve çalışanları için
tehlikeli ve riskli durumları azaltmaya, kaza ve yaralanmaları önlemeye, güvenli bir
tesis ortamı sağlamaya çalışmalıdırlar.
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Tüm kuruluşlar yangına karşı korunmak için planlama yapmalıdır. Kuruluşun
yöneticileri yangın güvenliği ile ilgili tedbirleri (yangın söndürme sistemleri, yanıcı
maddelerin taşınması ve depolanmasında alınacak önlemler, yangın söndürme tüpleri,
yangın emniyet planı, vb) almalıdır.
Toplumsal olaylar, salgınlar ve afetlere yönelik planlama yapılmalıdır.
Acil durumlarda görev alacak personelin sorumlulukları ve diğer kuruluşlarla
gerçekleştirecekleri işbirlikleri, vb. önceden planlanmalıdır. Plan tatbikatları periyodik
olarak yapılmalıdır.
Sağlık kuruluşlarının; çeşitli kimyasallar, radyoaktif malzemeler, kemoterapötik
ajanlar, vb. tehlikeli maddelerin kullanımı, taşınması, depolanması, imhası konularında
bir planı, bir düzenlemesi olmalıdır.
Sağlık kuruluşunda bulunan tıbbi ekipmanlar düzenli olarak kontrol edilmeli, gerekli
bakım ve onarımları yapılmalı, kullanıma hazır halde bulundurulmalıdır.
Tüm personelin, tesisin yangın güvenliği, tehlikeli malzemeler ve acil durum
planlarında alacakları görevler hakkında eğitilmeleri gereklidir.
Tesiste işleyişin yerinde görülmesi, aksaklıkların tespiti ve giderilmesi amacıyla bir
plan dahilinde " Bina Turları " yapılarak kayıt altına alınmalıdır. Önce zarar verme"
Pek çok kişi tıbbi hatalar yüzünden yaşamını yitirmektedir. Ancak bu hatalardan
bazıları hastaya ulaşmadan önce önlenebilir
Sağlık kuruluşlarında, hasta ve çalışan güvenliğini olumsuz etkileyebilecek pek çok
faktör bulunmaktadır. Yanlış hasta kayıt bilgisi girilmesi, yanlış ilaç uygulaması,
bilgilendirme eksikliği, laboratuvar -radyoloji cihazlarının ve diğer ölçüm cihazlarının
kalibre olmaması, tesis güvenliğinde yaşanan aksaklıklar, iğne ucu yaralanmaları, yanlış
taraf cerrahisi, hastane enfeksiyonları, hastaların transferinde yaşanılan olumsuz olaylar
(Düşmeler ve yaralanmalar), koordinasyon eksikliği, vb.
Sağlık kuruluşlarının, süreçlerdeki basit hataların hastaya zarar verecek şekilde ortaya
çıkmasını engelleyecek yeni tasarımlar yapmaları, hataların hastaya ulaşmadan önce
tespit edilmesini ve düzeltilmesini sağlayacak önlemleri almaları gereklidir.
Sağlık hi zmeti n in odak noktası in s and ı r ve s un u lan h i zmet lerd e gerek
h as t a ve yakı n ları n ı n gereks e çalışanların memnuniyeti esastır. Kuruluş
yöneticileri,
sahip oldukları imkânlar doğrultusunda hastaların
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memnuniyetini sağlayacak güvenilir, temiz, rahat ort amları s ağlamalı ,
çalışanlarının d a i ş lerin i keyi fle yap ab i lecekleri t ed bi rleri almalıdır.
Sağlık kuruluşunun Enfeksiyon Kontrol ve Önleme Programı olmalıdır.
Bu programda kuruluş epidemiyolojik olarak önem taşıyan enfeksiyonları (Solunum
yolu, üriner sistem, cerrahi alan enfeksiyonları gi b i ) belirlemelidir, kuruluş, hastane
enfeksiyon risklerini, hızlarını ve bu enfeksiyonlardaki eğilimlerini izlemeli, izlem
sonuçlarını çalışanlarla paylaşmalıdır, kuruluştaki enfeksiyon riski ile ilgili işlem ve
süreçler belirlenerek (Tıbbi araç- gereçlerin temizliği ve sterilizasyonu, enfekte
çamaşırların yıkanması, enfekte atıkların imhası, mutfak sanitasyonu, gıdaların
hazırlanması, vb.) riski azaltmaya yönelik önlemler alınmalıdır.
Eldiven, maske, sabun ve dezenfektanların hastanede bulundurulması ve doğru bir
şekilde kullanılması sağlanmalıdır.
Sağlık kuruluşu, hastalar, yakınları ve çalışanları için hastane enfeksiyonları riskini
azaltmak için eğitimler vermelidir.
Hastanemizde hizmet kalite standartları ile ilgili tüm dökümanlara (Prosedür, Talimat,
Form vs.) hastanenin her biriminden bilgisayar ağı üzerindeki kalite yönetim
modülünden bireysel şifrenizi kullanarak ulaşabilirsiniz.

DÜZELTİCİ /ÖNLEYİCİ FAALİYET :
Düzeltici Faaliyet: Saptanan bir uygunsuzluğun sebebini veya diğer istenmeyen durumu yok
etmek için yapılan faaliyettir.
Önleyici Faaliyet: Potansiyel bir uygunsuzluğun sebebinin veya diğer istenmeyen potansiyel
durumların önlenmesi için yapılan faaliyetlerdir.
Düzeltici ve Önleyici Faaliyet İstekleri
Düzeltici ve Önleyici Faaliyet istekleri, Düzeltici ve Önleyici Faaliyet İstek Formunun
uygunsuzluğu saptayan kişi tarafından hazırlanması ile başlar. Uygunsuzluğu belirleyen kişi
tarafından, uygunsuzluğun oluşmasına sebep olan nedenler de biliniyorsa belirtilerek
uygunsuzluk açık olarak tanımlanır. Düzeltici ve Önleyici Faaliyet istek Formu, Kalite
Yönetim Sistemi Sorumlusu’na iletilir. Kalite Yönetim Sistemi Sorumlusu, herhangi bir talep
olmadan da Düzeltici ve Önleyici Faaliyet isteminde bulunabilir.
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DÖF İSTEK FORMU

DÖF NO

DÖF TESPİT
TARİHİ

DÖF İSTEYEN KİŞİ

DÖF AÇILAN
BÖLÜM VE
SORUMLUSU

TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUK,
HATA YA DA RİSK

KONTROL
TARİHİ

DÖF İÇİN ÖNERİLER

GERÇEKLEŞTİRİLEN DÖF FAALİYETİ
VE SORUMLUNUN İMZASI

DÖF’ÜN DURUMU DÖF KAPATILDI İSE KALİTE BİRİMİ ONAYI VE ONAY TARİHİ
KAYNAK GEREKİYOR
KAPATILDI
Form No: KYS/FR/01

Yür. Tar.: 15.12.2010

Rev. No: 02

Rev. Tar.: 26/11/2014
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HASTA HAKLARI
Hastalarımız hiç bir din, dil, cinsiyet,ırk, inanç ya da ödeme şekli gözetmeksizin
mevcut imkanlardan yararlanma, doktorunu ve sağlık kuruluşunu seçme ve tedavinin
herhangi bir aşamasında değiştirme hakkına sahiptir.
Hastalarımız her zaman her koşulda saygılı,nazik,şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda
hizmet alma hakkına sahiptir.
Hastalığı ile ilgili kayıtların ve bilgilerin, güvenliğini ve gizliliğini isteme hakkına,
Hasta tedavisi ile ilgisi doğrudan olmayan kişiler ile konuşmayı veya bu kişileri
görmeyi reddetme hakkına,
Görüşme ve muayene aşamalarında, yeterli görsel ve işitsel gizlilik sağlayacak bir
ortamda bulunmayı isteme hakkına,
Hastaya ait eşyaların korunması ve ek güvenlik isteme hakkına sahiptir.
Hasta aldığı hizmetler boyunca ilgili personelin kimliklerini ve görevlerini bilme
hakkına sahiptir.
Hastaya bilgi verilmesinin tıbben uygun olmadığı durumlarda, bilgiyi yasal vasisi
isteyebilir.
Hasta yabancı uyruklu ise, bilgilerin tercüman aracılığı ile verilmesi hakkına
sahiptir.
Hasta sağlık kuruluşunun kuralları çerçevesinde ziyaretçi kabul etme, dışarıdaki
kişilerle yazılı ve sözlü olarak iletişim kurma hakkına,
Yabancı uyruklu hastalar, ücretini kendisi ödeyerek tercüman talep etme hakkına
sahiptir.
Hasta tedavisi ile ilgili olarak verilecek kararlara katılma hakkına sahipti .Rızası
olmadan araştırma amacı ile çalışmalara dahil edilemez , hastanın bir bedel
veya başka bir menfaat karşılığı, organ veya dokusu alınamaz,
satılamaz.Hastanın yasal temsilcisinin onayının gerektiği ve girişimin acil
olduğu durumlarda eğer temsilcinin onayı zamanında alınamıyorsa, tıbbi
girişim iki hekim kararı ve yazılı onayı ile yapılabilir.
Hastamız kendi talebi ve ilave ödemeyi kabul etmesi halinde, başka bir uzmandan
konsültasyon isteyebilir.Konsültasyon sonrası önerilen tedavi ise hastane
personelince uygulanır. Hasta ya da yasal temsilcisi, önerilen tedaviyi
reddetme hakkına sahiptir. Hasta ya da yasal temsilcisi, önerilen tedaviyi
reddetme hakkına sahiptir.
Hasta, sağlanan hizmet karşılığında ödeyeceği ücretlerin açık ve detaylı faturasını
alma hakkına sahiptir.
Hastalarımız, tedavisine engel olunmadığı sürece kendilerine has kıyafetleri giyme
ve inançları ile ilgili görev ve sembolleri kullanma, sosyal ve psikolojik destek
alma, ziyaretçi ve refakatçi kabul etme haklarına sahiptir.
Hasta, sağlık kuruluşu kural ve uygulamaları hakkında bilgilendirilme hakkına
sahiptir. Hastalarımız diğer hastaları etkilemeden,kendi sağlığını riske etmeden
hastane kuralları çerçevesinde dini ibadetlerini yerine getirebilirler.Bedelini
ödemek kaydıyla din adamı İsteyebilirler.
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HASTA SORUMLULUKLARI
Hasta mevcut şikayetleri, sağlık durumu, kullandığı ilaçlar ve sağlığı ile ilgili tüm hususlarda doğru ve tam bilgi
vermelidir.

Hasta ilke olarak yetkili hekimi tarafından önerilen tedavi planına ,ilgili tıbbi personelin bakım planlarına uymakla
yükümlüdür.
Hasta planlanan tedaviyi reddetmesi halinde doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.
Hasta acil durumlar hariç sağlık giderlerinin nasıl ödeneceğini hastaneye müracaat aşamasında bildirmekle yükümlüdür

.
Hastamız ödemesi gereken miktarı kurumun belirlediği sürede ödemekle yükümlüdür.
Hasta,tedavi ve davranışları ile sağlık kuruluşunun kurallarına uymalıdır.

Hasta kurallara uymaması, uyarıları dinlememesi, gerekli tedaviyi yaptırmaması, diğer hastaların rahatsızlığına sebepolm
halinde hekimin teklifi ve kurum amirinin onayı ile kuruluştan çıkarılabileceği konusunda bilgilendirilmelidir,
Kurallara uyacağını yazılı olarak taahhüt etmelidir,
Sigara kullanma talimatına uymalıdır.
Hasta, diğer hastalar ile hastane personelinin haklarını dikkate almak zorundadır.
Gürültü,duman,ziyaretçi fazlalığı durumlarında hastane yönetiminin alacağı tedbirlere uymalıdır.
Hasta, sağlık kuruluşunun ve diğer kişilerin mallarına zarar vermemelidir.

Bulaşıcı hastalık şüphesi veya teşhisi olan hasta, yetkili hekimin çıkmasında sakınca olmadığını belirten izni olmadıkça
taburcu olmayı talep etmemelidir.

Hasta, yetkili hekimince uygun görülmeyen ve tedavi planında bulunmayan herhangi bir ilacın verilmesini veya uygulam
yapılmasını,yaşamın sonlandırılmasını talep etmemelidir.
Hasta,ziyaretçilerini, sağlık kuruluşu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde kabul etmelidir.
Hasta, kusurlu kullanım ya da kasıtlı olarak sağlık kuruluşunun malzemelerine ve eşyalarına verdiği zarar ve ziyanı
tazmin etmelidir.

.
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BÖLÜM ve MESLEK BAZINDA UYUM EĞİTİMİ
UZMAN HEKİM / PRATİSYEN HEKİM
Hekimlerin genel görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür.
1. Tanıtım Kartı kullanılmalıdır. Tanıtım Kartı çalışma süresince takılmalıdır.
2. Hekimler Poliklinik çalışmalarını aylık listeye göre yapmalıdır.
3. Yatışı yapılan hastaların orderleri ilgili hekim tarafından yazılarak tedavi işlemine
başlanılır. Yatan hastaların tedavileri Hasta Tabelasına günlük olarak yazılır.
4. İlaçların güvenli uygulanmasına yönelik; Tedavi planı hekim tarafından yazılmalı
kaşelenmeli ve imzalanmalı, tedavi planı; ilacın tam adını, uygulama zamanını, dozunu,
uygulama şeklini ve veriliş süresini içermelidir.
5. İlaçların karışmasını önlemeye yönelik olarak ilaç isimleri kısaltılarak
yazılmamalıdır.
6. Sözel istem: Hekimin hastanede bulunmaması vb. durumlarda hastaya uygulanacak
tedavi ve işlemler için hekim - hemşire arasında gerçekleşen sözel iletişimi ifade eder.
Sözel işlem en geç 24 saat içerisinde hekim tarafından Sözel Order Formu imzalanmalı
ve tedavi planına yazılmalıdır.
7. Yatan hastalarda hareket kısıtlama kararı hekim tarafından verilmeli ve karar tedavi
planında yer almalıdır. Kısıtlılığın devamı ile ilgili karar en geç 24 saatte bir gözden
geçirilmelidir.
8. Hastalara uygulanan tetkik ve tedaviler sırasında, girişimsel işlemler ve kan
transfüzyonu öncesinde onam formları mutlaka hekim tarafından imzalanmalıdır.
9. Hastanın yanında getirdiği ilaçlar hekim tarafından kontrol edilir. Hastanın
kullanması gereken ilaçlar order edilir.
10. Hastaya uygulanacak her türlü riskli girişimde hastanın bilgilendirilmesi ve rızasının
alınmasına yönelik bilgilendirme ve rıza alınması ile ilgili süreçte; ilgili birim tarafından
hazırlanan, kalite yönetimi tarafından kontrol edilmiş ve başhekim tarafından
onaylanmış Onam Formları kullanılır.
11. Ameliyat olacak her hasta için, dosyasında bulunan onam formlarını, Taraf
Cerrahisini ve Güvenli Cerrahi kontrol Listesini mutlaka hekimin imzalamış olması
gerekmektedir.
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12. Hasta ve yakınları hastanın genel durumu ve tedavi süreci hakkında hekim
tarafından bilgilendirilmelidir.
13. Hasta dosyaları eksiksiz doldurulmalı, hekim kaşe ve imzaları tam olmalıdır.
14. Hastalarda ciddi ve beklenmeyen advers etkiler, advers etki bildirim formu ile
hastane Farmokovijilans Sorumlusuna, Güvenlik Raporlama Bildirim Formu ile de
Kalite Yönetim Birimine bildirilir.
15. Hastane içinde düşen tüm hastalar için düşme bildirimi yapılmalıdır. Bildirimin
yapılması, birimde çalışan sağlık personelinin sorumluluğundadır. Düşme bildirimi
veya hasta güvenliği için risk oluşturan nedenler ile olay bildirimleri Olay Bildirim
Formu ile Kalite Yönetim Birimine bildirilir.
16. Hasta güvenliğini tehdit eden olaylara karşı "Güvenlik Raporlama Sistemi"
kullanılmaktadır. Bu Form; İlaç Güvenliği, Transfüzyon Güvenliği ve Güvenli Cerrahi
güvenlik vb..Konularını kapsamaktadır. Olay Bildirimleri Güvenlik Raporlama
Sistemi Bildirim Formu ile Kalite Yönetim Birimine bildirilir.
17. Personel için gerekli koruyucu ekipmanlar (maske, gözlük, eldiven, önlük vb.)
kullanılmalıdır.
18. İzolasyonu gereken hastaların işlemleri İzolasyon Önlemleri Talimatına göre
yürütülür.
19. Delici-kesici alet yaralanma, kan ve vücut sıvıları ile temas durumunda E.K.K.
Birimine başvurunuz.
20. Tüm personel Hasta Hakları Yönetmeliğine uygun olarak çalışmalıdır.
21. Hekim Seçme Hakkı: Hastaneye tanı veya tedavi amacıyla başvuran hastaların
poliklinik bölümünde hizmet veren ilgili branş uzmanlarından istediğini seçebilmesini
ifade eder.
22. Hastanın kişisel bilgileri ile sağlık durumu hakkındaki bilgiler korunur. Hastanın
onayı olmaksızın birinci derece yakınları dışındaki kişilerle paylaşılmaz.
23. Hasta taburcu edilecekse yakınları çağırılır. Hekimler tarafından epikrizi yazılır.
Bilgisayar ve tedavi defterinden hastanın çıkışı yapılır.
24. Hekim tarafından izinli çıkarılacak hastalar için Hasta İzin Formu hekim tarafından
imzalanır. Servis hemşiresine bildirilir.
25. İlgili doktor hastanın yaşam bulguları ve EKG sini kontrol ederek EX durumu tespit
eder. EX raporunu doldurur.
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26. Hastanede görevli tüm personel çalışma alanı ile ilgili hizmet içi eğitim
toplantılarına katılır. Göreve yeni başlayan tüm personel oryantasyon eğitimine katılmış
olmalıdır.
27. Atık Ayrıştırılması: Evsel, tıbbi ve geri dönüşüm atıkları ayrı olarak kapalı atık
kaplarında EKK tarafından hazırlanan talimatlara göre biriktirilmektedir. Kesici, delici
aletler için de ayrı kapaklı toplama kapları bulunmaktadır.
28. Hastane Otomasyon Sisteminde Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) ve ilgili
dökümanlar yüklenmiştir. Her çalışan kendi birimiyle ilgili standartlara ve dökümanlara
buradan ulaşabilmektedir.
29. Çalışanlar görüşlerini ve önerilerini intranet üzerinden veya ÖNERİ FORMU ile
Kalite Yönetim Birimine bildirebilirler.
HEMŞİRELER, EBE, SAĞLIK MEMURU ve ATT
YÖNETİCİ VE ÇALIŞMALARI
Hemşireler genel görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdürler.
Bölüm bazında uyum eğitimleri birim sorumluları tarafından verilir.
Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) kapsamında;
1. Çalışanlar tanıtım kartı kullanmalıdır. Tanıtım kartları çalışma süresince
takılmalıdır.
2. Hastaya hizmet verecek olan bölüm çalışanları, hasta/hasta yakınına kendini
tanıtmalıdır.
3. Hastanın bölüme kabulünde genel durumu değerlendirilmelidir. Hastanın genel
durumu fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden değerlendirilmelidir.
4. Hasta gereksinimleri doğrultusunda hemşire bakım planı düzenlenmelidir. Hemşire
bakım planı hekim tedavi planı ile koordineli olmalıdır. Hemşire bakım planına;
• Hastanın bakım gereksinimleri,
. Bakım gereksinimlerine yönelik hedefler,
• Bakım gereksinimlerine yönelik uygulamalar,
• Uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi kayıt edilmelidir.
5. Hemşire nöbet teslimleri:
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• Nöbeti devreden ve devralan hemşireler arasında yapılmalı,
• Önce deskte, sonra hasta başında yapılmalı,
• Hasta bakım sürecindeki bilgileri kapsamalıdır.
6. Yatışı yapılan her hastada, beyaz renkli kimlik tanımlayıcı kullanılmalıdır. Alerjik
hastalarda ise sadece kırmızı renkli kimlik tanımlayıcı kullanılmalı, kimlik tanımlayıcı
barkotlu olmalıdır. Barkod üzerinde; hasta adı soyadı-, protokol numarası, doğum tarihi
gün/ay/yıl olarak bulunmalıdır. Tanı ve tedavi için yapılacak tüm işlemlerde hasta
kimliği doğrulanmalıdır.
7. Yatan hastaların tedavileri Hasta Tabelasına uygun olarak yapılır.
8. Hastalara uygulanan tetkik ve tedaviler sırasında, girişimsel işlemler ve kan
transfüzyonu öncesinde hasta kimlik bilgileri mutlaka doğrulanmalıdır. İşlemin yanlış
hastaya uygulanmasının, kol bandı ile ilgili önlemlerin dikkate alınmamasının
sorumluluğu sağlık personeline aittir.
9. Yatışı yapılan her hasta veya yakınına hastane kuralları, yemek saatleri, ziyaret
saatleri ve kuralları, telefon kullanımı, tuvalet - banyo kullanımı, hemşire çağrı sistemi
kullanımı ve hekimin günlük vizitleri ,hasta hakları,hasta sorumlulukları ve acil eylem
planı konusunda bilgi verilir.
10. Hemşire tarafından yapılan takip ve tedaviye ilişkin bilgiler hastaya ait Hemşire
Gözlem Formuna kaydedilir. Tedavisi yapılan hastanın ilaçları hemşire gözlemi ve
tedavi defterine işlenir, tedaviyi yapan hemşirenin adının baş harfi soyadı açık şekilde
yazılır.
11. Hastanın yanında getirdiği ilaçlar hekim tarafından order edilir. Hemşire tarafından
miad kontrolleri yapılarak teslim alınır. Her ilaç saatinde hemşire tarafından hasta
kimlik tanımlayıcılarının bulunduğu kişiye özel ilaç kaplarında uygulanır.
12. İlaçların güvenli uygulanmasına yönelik; Tedavi planı hekim tarafından yazılmalı
kaşelenmeli ve imzalanmalı, tedavi planı; ilacın tam adını, uygulama zamanını, dozunu,
uygulama şeklini ve veriliş süresini içermelidir.
13. İlaçların karışmasını
yazılmamalıdır.

önlemeye

yönelik

olarak

ilaç

isimleri

kısaltılarak

14. Sözel İstem: Hekimin hastanede bulunmaması vb. durumlarda hastaya uygulanacak
tedavi ve işlemler için hekim - hemşire arasında gerçekleşen sözel
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iletişimi ifade eder. Sözel istem en geç 24 saat içerisinde hekim tarafından tedavi
planına yazılmalıdır.
15. Hastalarda ciddi ve beklenmeyen advers etkiler, Advers Etki Bildirim Formu ile
hastane Farmakovijilans Sorumlusuna, Güvenlik Raporlama Bildirim Formu ile de
Kalite Yönetim Birimine bildirilir.
16. Acil müdahale arabasında ve çantasında bulunan ilaçların periyodik olarak miad ve
stok kontrolleri yapılır. Kullanılan ilaç ve malzemelerin yerine müdahalenin ardından
eksilen ilaç ve malzeme tamamlanır.
17. Bağımlılık yapan uyarıcı, uyuşturucu, yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlar kilit
altında tutulur. Mesai ve nöbet değişiminde kullanım kayıtları ile devir teslim işlemleri
düzenli olarak yapılır, teslim defterine kayıt edilir.
18. Laboratuvara gönderilen tüm numunelerinin üzerine numune alındığı anda barkod
yapıştırılmalıdır.
19. Birimlerinde bulunan hasta başı test cihazları (glukometreler, kan gazı vb.)
belirlenen periyotlarda laboratuvara gönderilerek kontrolleri yaptırılmalıdır.
20. Kan transfüzyonu yapılacak her hastaya, transfüzyon öncesi tetkik için numune
alınırken, kimlik doğrulama işlemi yapılmalıdır. Hastanın kimlik bilgileri dosyasından,
kol bilekliğinden kontrol edilir. Transfüzyon öncesi hasta/hasta yakınına Kan
Transfüzyonu Onam Formu mutlaka imzalatılır.
21. Transfüzyon sürecinin güvenliğini sağlamaya yönelik: Transfüzyon öncesi, çapraz
karşılaştırma test sonucu ile hasta bilgileri iki sağlık çalışanı tarafından doğrulanmalıdır.
Transfüzyondan hemen önce, iki sağlık çalışanı tarafından; Hastanın kimliği, Kan
ve/veya kan ürününün türü ve miktarı, Ürünün planlan an veriliş süresi doğrulanmalıdır.
• Transfüzyonun ilk 15 dakikası sağlık çalışanı tarafından gözlenmelidir.
• Transfüzyon boyunca her 30 dakikada bir hastanın vital bulguları izlenmelidir.
22. Hastanın güvenli transferi sağlanmalıdır.
23. Yatan hastaların düşme riski değerlendirilmelidir.
• Yatan hasta, bölüme kabulünde düşme riski yönünden değerlendirilir,
değerlendirme, İTAKİ DÜŞME RİSKİ ÖLÇEĞİ ile yapılır, hastanın klinik durumuna
göre düşme riski değerlendirmesi tekrarlanmalıdır.
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• Düşme riski olan hastalar için, hastanın risk düzeyine yönelik önlemler alınır.
Düşme riski olan hastalar dört yapraklı yonca figürü
ile tanımlanmalı ve
bu tanımlayıcı hastanın odasının giriş kapısında bulunmalıdır. • Hastane içinde düşen
tüm hastalar için düşme bildirimi yapılmalıdır. Bildirimin yapılması, birimde çalışan
sağlık personelinin sorumluluğundadır. Düşme bildirimi veya hasta güvenliği için risk
oluşturan nedenler Kalite Yönetim Birimine bildirim yapılmalıdır.
24. Yatan hastalarda hareket kısıtlama kararı hekim tarafından verilmeli ve karar tedavi
planında yer almalıdır. Kısıtlılığın devamı ile ilgili karar en geç 24 saatte bir gözden
geçirilmelidir.
25. Kesici delici cisim batması sonucu, kan veya vücut sıvılarının sıçramasına maruz
kaldıklarında Enfeksiyon Kontrol Hemşiresine başvurmalıdır.
26. Personel için gerekli koruyucu ekipmanlar (maske, gözlük, eldiven, önlük vb.)
kullanılmalıdır.
27. Herhangi bir şiddete maruz kalındığında BEYAZ KOD UYGULAMASI
BİLDİRİM FORMU doldurularak Çalışan Güvenliği Birimine bildirilmelidir..
28. Hasta güvenliğini tehdit eden olaylara karşı "Güvenlik Raporlama Sistemi"
kullanılmaktadır. ilaç Güvenliği, Transfüzyon Güvenliği ve Güvenli Cerrahi vb..
Konularını kapsamaktadır. Olay Bildirimleri Güvenlik Raporlama Sistemi Bildirim
Formu ile Kalite Yönetim Birimine bildirilir.
29. Yatan hastalara tedavi süresince eğitim verilmelidir. Bu eğitim ; Kullanacağı ilaçlar,
tıbbi cihazlar, beslenmeleri, kontrol zamanı ve bakıma ilişkin dikkat edilecek hususlar,
el hijyeni ve sigarayı bırakma tavsiye ,hasta hakları,hasta sorumlulukları ve acil durum
eylem planı eğitimini kapsamalıdır.
30. Hasta yatakları kullanıma hazır olmalıdır.
31. Tüm personel Hasta Hakları Yönetmeliğine uygun olarak çalışmalıdır.
32. Hekim Seçme Hakkı: Hastaneye tanı veya tedavi amacıyla baş vuran hastaların
poliklinik bölümünde hizmet veren ilgili branş uzmanlarından istediğini seçebilmesini
ifade eder.
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33. Hastanın kişisel bilgileri ile sağlık durumu hakkındaki bilgiler korunur. Hastanın
onayı olmaksızın birinci derece yakınları dışındaki kişilerle paylaşılamaz.
34. Hasta taburcu edilecekse yakınları çağırılır. Hekimler tarafından epikrizi yazılır.
Bilgisayar ve tedavi defterinden hastanın çıkışı yapılır
35. İlgili doktor hastanın yaşam bulguları ve EKG sini kontrol ederek EX durumu tespit
eder. EX personel ve hemşire tarafından hazırlanır.
36. Hastanede görevli tüm personel çalışma alanı ile ilgili hizmet içi eğitim
toplantılarına katılır. Göreve yeni başlayan tüm personel oryantasyon eğitimine katılmış
olmalıdır.
37. Atık Ayrıştırılması: Evsel, tıbbi ve geri dönüşüm atıkları ayrı olarak kapalı atık
kaplarında EKK tarafından hazırlanan talimatlara göre biriktirilmektedir. Kesici, delici
aletler için de ayrı kapaklı toplama kapları bulunmaktadır.
38. Hastane otomasyon sisteminde SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI (SKS) ve
ilgili dokümanlar yüklenmiştir. Her çalışan kendi birimi ile ilgili standartlara ve
dokümanlara buradan ulaşabilmektedir.
39. Çalışanlar görüşlerini ve önerilerini intranet üzerinden veya ÖNERİ FORMU ile
Kalite Yönetim Birimine bildirebilirler.
LABORATUVAR, RADYOLOJİ, ANESTEZİ, DİYALİZ VE DİĞER TIBBİ
TEKNİSYENLER
1. Teknisyenler genel görev, yetki ve sorumlulukları dahilinde çalışmakla beraber,
bölüm bazında uyum eğitimleri Birim Sorumluları tarafından verilir.
2. Tanıtım Kartı kullanılmalıdır. Tanıtım Kartı çalışma süresince takılmalıdır
3. Hastaya hizmet verecek olan bölüm çalışanları hasta/ hasta yakınına kendini
tanıtmalıdır.
4. Hastaya uygulanacak her türlü riskli girişimde hastanın bilgilendirilmesi ve rızasının
alınmasına yönelik bilgilendirme ve rıza alınması ile ilgili süreçte; ilgili birim
tarafından hazırlanan, kalite yönetimi tarafından kontrol edilmiş ve
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başhekim tarafından onaylanmış Onam Formları kullanılır.
5. Acil müdahale arabasında ve çantasında bulunan ilaçların periyodik olarak miad ve
stok kontrolleri yapılır. Kullanılan ilaç ve malzemelerin yerine müdahalenin ardından
eksilen ilaç ve malzeme tamamlanır.
6. Delici-kesici alet yaralanma, kan ve vücut sıvıları ile temas durumunda E.K.K.
Birimine başvurunuz.
7. Personel için gerekli koruyucu ekipmanlar (maske, gözlük, eldiven, önlük vb.)
kullanılmalıdır.
8. Hastanede görevli tüm personel çalışma alanı ile ilgili hizmet içi eğitim
toplantılarına katılır. Göreve yeni başlayan tüm personel oryantasyon eğitimine katılmış
olmalıdır.
9. Laboratuvara gönderilen tüm numunelerinin üzerine numune alındığı anda barkod
yapıştırılmalıdır.
10. Hastane içinde düşen tüm hastalar için düşme bildirimi yapılmalıdır. Bildirimin
yapılması, birimde çalışan sağlık personelinin sorumluluğundadır. Düşme bildirimi veya
hasta güvenliği için risk oluşturan nedenler Kalite Yönetim Birimine OLAY
BİLDİRİM FORMU ile bildirim yapılmalıdır.
11. Hasta güvenliğini tehdit eden olaylara karşı "Güvenlik Raporlama Sistemi"
kullanılmaktadır. Bu Form; İlaç Güvenliği, Transfüzyon Güvenliği ve Güvenli Cerrahi
,vb..Konularını kapsamaktadır. Olay Bildirimleri Güvenlik Raporlama Sistemi
Bildirim Formu ile Kalite Yönetim Birimine bildirilir.
12. Atık Ayrıştırılması: Evsel, tıbbi ve geri dönüşüm atıkları ayrı olarak kapalı atık
kaplarında EKK tarafından hazırlanan talimatlara göre biriktirilmektedir. Kesici, delici
aletler için de ayrı kapaklı toplama kapları bulunmaktadır.
13. Tüm personel Hasta Hakları Yönetmeliğine uygun olarak çalışmalıdır.
14. Hekim Seçme Hakkı: Hastaneye tanı veya tedavi amacıyla baş vuran hastaların
poliklinik bölümünde hizmet veren ilgili branş uzmanlarından istediğini seçebilmesini
ifade eder.
15. Hastanın kişisel bilgileri ile sağlık durumu hakkındaki bilgiler korunur. Hastanın
onayı olmaksızın birinci derece yakınları dışındaki kişilerle paylaşılmaz.
16. Panik değer bildirimi: Laboratuvarda saptanan kritik test sonuçları, hastanın
sorumlu hekimine hemen bildirilmelidir. Bildirimlerde; bildirimi yapan kişi,
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bildirimi yapılan kişi, panik değer sonucu, bildirimin yapıldığı tarih ve saat kayıt altına
alınmalıdır.
17. Laboratuvarda Preanalitik, Analitik ve Post analitik süreçlerle ilgili değerlendirme
yapılmalıdır.
18. Hastane Otomasyon Sisteminde Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) ve ilgili
dökümanlar yüklenmiştir. Her çalışan kendi birimiyle ilgili standartlara ve dökümanlara
buradan ulaşabilmektedir.
19. Çalışanların görüşlerini ve önerilerini intranet üzerinden veya ÖNERİ FORMU ile
Kalite Yönetim Birimine bildirebilirler.
TIBBİ SEKETER
1. Personel genel görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür.
Bölüm bazında uyum eğitimleri Birim Sorumluları tarafından verilir.
2. Tanıtım Kartı Kullanılmalıdır. Tanıtım Kartı çalışma Süresince Takılmalıdır
3. Hastaya hizmet verecek olan bölüm çalışanları hasta/ hasta yakınına kendini
tanıtmalıdır.
4. Delici-kesici alet yaralanması, kan ve vücut sıvıları ile temas durumunda E.K.K.
birimine başvurunuz.
5. Hastanede görevli tüm personel çalışma alanı ile ilgili hizmet içi eğitim
toplantılarına katılır. Göreve yeni başlayan tüm personel oryantasyon eğitimine katılmış
olmalıdır.
6. Hastane içinde düşen tüm hastaların bildirimi yapılmalıdır.
7. Tüm personel Hasta Hakları Yönetmeliğine uygun olarak çalışmalıdır.
8. Hekim Seçme Hakkı: Hastaneye tanı veya tedavi amacıyla baş vuran hastaların
poliklinik bölümünde hizmet veren ilgili branş uzmanlarından istediğini seçebilmesini
ifade eder.
9. Hastanın kişisel bilgileri ile sağlık durumu hakkındaki bilgiler korunur. Hastanın
onayı olmaksızın birinci derece yakınları dışındaki kişilerle paylaşılmaz.
10. Atık Ayrıştırılması: Evsel, tıbbi ve geri dönüşüm atıkları ayrı olarak kapalı atık
kaplarında EKK tarafından hazırlanan talimatlara göre biriktirilmektedir. Kesici, delici
aletler için de ayrı kapaklı toplama kapları bulunmaktadır.
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11. Hastane Otomasyon Sisteminde Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) ve ilgili
dökümanlar yüklenmiştir. Her çalışan kendi birimiyle ilgili standartlara ve dökümanlara
buradan ulaşabilmektedir.
12. Çalışanların görüşlerini ve önerilerini intranet üzerinden veya ÖNERİ FORMU ile
Kalite Yönetim Birimine bildirebilirler.

TEMİZLİK PERSONELİ
1. Tüm Temizlik Personeli görev tanımına uygun çalışır.
2. Bölüm bazında uyum eğitimleri Birim Sorumluları tarafından verilir.
3. Tanıtım Kartı Kullanılmalıdır. Tanıtım Kartı çalışma Süresince Takılmalıdır
4. Hastaya hizmet verecek olan bölüm çalışanları hasta/ hasta yakınına kendini
tanıtmalıdır.
5. Hastane genel eğitim ve birim hizmet içi eğitimlerine katılır.
6. Servis sorumlu hemşiresi ve servis hemşiresinin verdiği işleri görev ve yetki
sorumlulukları çerçevesinde uygular.
7. Hasta yataklarının temiz kullanıma hazır olmasını sağlar.
8. Taburcu olan hastaların yataklarının temizliğini sağlar.
9. Kirli çamaşırları serviste bekletmeden çamaşırhaneye teslim defteriyle teslim eder
ve aynı şekilde teslim alır.
10. Hastane ana binaları, ek hizmet binaları ve dış çevresinin temizlik hizmetlerini
sağlamalıdır.
11. Belirlenen temizlik alanlarını günlük olarak temizlenmelidir
12. Enfeksiyon Kontrol Komitesince verilen eğitime uygun olarak temizlik yapılmalıdır.
13. Hizmet kontrol elemanları vardiyalı çalışır ve her biri idarece belirlenir.
14. Hizmet kontrol elemanı idare tarafından istenildiğinde, herhangi bir ikaza gerek
kalmadan değiştirilebilir.
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15. Temizlik personeli farklı özel kıyafette olmalıdır. Bu kıyafet idarece belirlenir.
16. Personel için gerekli koruyucu ekipmanlar (maske, gözlük, eldiven, önlük vb.)
kullanılmalıdır.
17. Delici-kesici alet yaralanması, kan ve vücut sıvıları ile temas durumunda E.K.K.
birimine başvurunuz.
18. Hastanın kişisel bilgileri ile sağlık durumu hakkındaki bilgiler korunur.
19. Atık Ayrıştırılması: Evsel, tıbbi ve geri dönüşüm atıkları ayrı olarak kapalı atık
kaplarında EKK tarafından hazırlanan talimatlara göre biriktirilmektedir. Kesici, delici
aletler için de ayrı kapaklı toplama kapları bulunmaktadır.
20. Hastane Otomasyon Sisteminde Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) ve ilgili
dökümanlar yüklenmiştir. Bu dökümanları Birim Sorumlunuz tarafından temin
edebilirsiniz.
21. Çalışanların görüşlerini ve önerilerini intranet üzerinden veya ÖNERİ FORMU ile
Kalite Yönetim Birimine bildirebilirler.

YÖNLENDİRME/YARDIMCI PERSONEL
1. Tüm Yönlendirme ve yardımcı Personel, görev tanımına uygun çalışır.
2. Bölüm bazında uyum eğitimleri Birim Sorumluları tarafından verilir.
3. Tanıtım Kartı kullanılmalıdır. Tanıtım Kartı çalışma süresince takılmalıdır.
4. Hastaya hizmet verecek olan bölüm çalışanları hasta/ hasta yakınına kendini
tanıtmalıdır.
5. Hastanın kişisel bilgileri ile sağlık durumu hakkındaki bilgiler korunur.
6. Hastane genel eğitim ve birim hizmet içi eğitimlerine katılır.
7. Gelen hastaların Hastane İdaresinin koyduğu kurallar çerçevesinde hastane
hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırır ve en üst seviyede hizmet almalarını sağlar.
8. Konu ile ilgili danışma ve yönlendirme yapar.
9. Binaya içerden ve dışardan kaynaklanabilecek her türlü hırsızlığı ve eyleme
karşı dikkatli ve duyarlı olmak, şüpheli durumları Hastane İdaresine bildirmek.
10. Yaşlı, bakıma düşkün vs. ihtiyacı olan hastaları ya da kişileri hastane içerisinde
gideceği yere kadar refakat eder.
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11. Bulunan kayıp eşyaların Kayıp Eşya Tutanak Formunu doldurularak hastane
yönetimine veya belirleyeceği birim sorumlularına teslim eder.
12. Çalıştığı yerin tertip düzen ve temizliğine özen gösterir.
13. Servis ve Birim Sorumlularının verdiği görevleri yapar, servislerdeki kan ve evrak
nakillerini yapar.
14. Görevleri başında olan personel idarece belirlenen kıyafetleri giyer. Bu
kıyafetlerin temiz, ütülü ve düzgün olmasını sağlar.
15. Kalite ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ile Hastane idaresine destek sağlamak
16. Personel için gerekli koruyucu ekipmanlar (maske, gözlük, eldiven, önlük vb.)
kullanılmalıdır.
17. Delici-kesici alet yaralanması, kan ve vücut sıvıları ile temas durumunda E.K.K.
birimine başvurunuz.
18. Hastanın kişisel bilgileri ile sağlık durumu hakkındaki bilgiler korunur.
19. Atık Ayrıştırılması: Evsel, tıbbi ve geri dönüşüm atıkları ayrı olarak kapalı atık
kaplarında EKK tarafından hazırlanan talimatlara göre biriktirilmektedir. Kesici, delici
aletler için de ayrı kapaklı toplama kapları bulunmaktadır.
20. Hastane Otomasyon Sisteminde Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) ve ilgili
dökümanlar yüklenmiştir. Bu dökümanları Birim Sorumlunuz tarafından temin
edebilirsiniz.
21. Çalışanların görüşlerini ve önerilerini intranet üzerinden veya ÖNERİ FORMU ile
Kalite Yönetim Birimine bildirebilirler
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* Birlikte, ekip ruhu ile
* Ahlaki, etik kurallara bağlı
* Mesleğine ve birbirine saygılı
Çalışmak dileğiyle...
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