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Oryantasyon rehberinin amacı; aramıza yeni katılan ekip arkadaşlarımızın kurum kültürünü benimsetmek, Dursun 

Odabaş Tıp Merkezi'nin vizyonuna, misyonuna, değerlerine, organizasyon yapısına ve kurum hizmet 

standartlarına uyumlarını sağlamaktır. Bu rehberde yer alan bilgiler, çalışmalarınız esnasında sizlerden olan 

beklentilerimize de ışık tutacaktır. Bu bilgilendirme rehberi hastane personelimizin ast ve üstlerini, idari 

amirlerini, varsa kendisine bağlı bulunan birimleri tanımasına, görev tanım ve sorumluluklarını öğrenmesine, 

herhangi bir sorunla karşılaştıklarında kime, nereye başvurabileceğini bilmesine katkı sağlayacaktır. Dursun 

Odabaş Tıp Merkezi ekibinin bir parçası olarak koronavirüs salgınıyla en ön cephede savaşan sağlık çalışanları, 

covid-19 hastalarını iyileştirmek için canları pahasına fedakarca mücadele eden herkese teşekkür eder, 

kolaylıklar dileriz.
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Tarihçemiz - Vizyon – Misyon – Fiziksel Yapı

• Kasım 1994'te 35 yatakla ilk 

yataklı tedavi kurumu olarak 

hizmete girmiştir.  

• 2011 yılı itibari ile şehir 

merkezinde bulunan 

hastanemiz 550 yatak ile 

tamamlamış, 

• 2012 mayıs ayında kampüs 

yerleşkesinde bulunan, 400 

yatak ile  hizmete başlamış ve 

647 yatak sayısına ulaşarak 

yeni binasına taşınmıştır. 

En ileri teknolojinin yeterli 
ve tatmin edici düzeyde 
kullanıldığı, huzurlu bir 

ortam içinde yönetimiyle 
örnek bir model oluşturan 

ulusal ve uluslararası 
düzeyde tanınan ve tercih 

edilen, hasta ve 
çalışanların 

memnuniyetinin 
mükemmel olduğu 

bölgede lider bir sağlık 
kuruluşudur.

Tüm sağlık hizmetlerinde tıbbi 
etik ilkelerden ödün vermeden, 
hasta haklarına saygı duyarak, 
gelişmiş sağlık teknolojisi ile 
toplumumuza kaliteli sağlık 

hizmeti sunulması, toplumun 
beden ve ruh sağlığının 

korunması, bireye üst düzeyde 
uzmanlaşmış personel ile kaliteli 

tanı ve tedavi hizmetinin 
sunulması, çağın gerektirdiği 

bilgi ve teknolojiyi bulundurarak 
evrensel standartlarda eğitim, 
öğretim ve araştırma yapılması 
için gerekli altyapı desteğinin 

sağlanmasıdır.

• 175.000 m2  Açık 
Alan

• 57.000 m2  Kapalı 
Alan

• 647 Yatak Kapasitesi
• 32 Anabilim Dalı
• 13 Ameliyat Odası
• Helikopter Pisti
• Çift Yataklı Odalar
• TV, Buzdolabı ve 

Banyolu Odalar
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Ünitelerimiz - Laboratuvarlarımız

•Terapötik Aferez Ünitesi
•İnme Ünitesi
•Radyoloji Ünitesi
•Girişimsel Radyoloji
•Koroner Anjiyo Ünitesi
•Endoskopi Ünitesi
•Kemoterapi Ünitesi
•Kemik İliği Nakli Ünitesi
•Nükleer Tıp Ünitesi
•Uyku Bozuklukları Ünitesi
•Hemodiyaliz Ünitesi
•Periton Diyaliz Ünitesi

• Biyokimya Laboratuvarı
• Hematoloji Laboratuvarı

• Mikrobiyoloji Laboratuvarı
• Parazitoloji Laboratuvarı
• Genetik Laboratuvarı
• Kan Bankası Laboratuvarı
• Kök Hücre Laboratuvarı
• PCR Laboratuvarı

4



• TEMİZLİK PERSONELLERİ

• HEMŞİRE, SAĞLIK MEMURU

• EBE, A.T.T.

Kurumumuzda:

Yılda ortalama

: 700.000 Ayaktan

:   45.000 Yatan

Hastaya Hizmet Verilmektedir.

17 Dahili – 11 Cerrahi  Branş

Toplam 28 Klinik Bulunmaktadır.

1.573 İdari ve Sağlık Personel

422 Akademik Personel 

Bulunmaktadır.

Mesai Saatleri;

Başlangıç : 08:00

Bitiş : 16:00

Gece Nöbetleri Klinik 

İşleyişlerine Göre;

16:00-24:00 / 24:00-08:00

16:00-08:00 / 08:00-08:00

Olarak Değişiklik Değişlik

Gösterebilmektedir.

İdari Personel ve Poliklinik 

Hizmetleri

Mesai Bitimi : 17:00 Olarak 

Belirlenmiştir.

HASTANEMİZDE NÖBETLERDE;

NÖBETÇİ
AMİR

SUPERVİZÖR 
HEMŞİRE

NÖBETÇİ ŞEF

• TÜM KADROLU HASTABAKICI

• MUTFAK,ATÖLYE vb. Çalışanlar

Olmak üzere yetkili kişiler bulunmaktadır.
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Hemşire Görev ve Sorumlulukları

ACİL TIP HEMŞİRESİ

• Acil ünitesindeki hemşire hizmetlerinin yerine getirilmesinden sorumludur.

• Mevcut duruma odaklı, uygun fiziksel muayeneyi yapar/kayıt eder.

• Aynı anda acil birimde bulunan olgular arasında öncelikleri belirler.

• İlk tanılama ve genel tanılama işlevlerini yapar; acil girişimde bulunur.

• Hekimin olmadığı durumlarda yaşam kurtarıcı girişimlerde bulunur.

• Hastaya, yaralıya hemşirelik süreci ve standartlar doğrultusunda acil bakım

hizmeti verir.

• Mesleğin getirdiği ahlaki unsurlar çerçevesinde, bireysellik ve bütünlüğün

zarar görmemesi ilkesi ile yaklaşımda bulunur.

• Eğitim ve iyileştirme hizmetlerine önem verir.

• Yaşam bulgularını ölçer ve değerlendirir.

• Hastanın esas şikâyeti ve tıbbi öyküsü hakkında ayrıntılı bilgi alır ve kayıt

eder.

• Hasta bakım planı hazırlar.

• Yapılan tüm işleri kayıt eder.

• Birimin işleyiş koşullarını iyileştirmek amacı ile klinik ve teknik olası

sorunları önler.

• Bilgi ve uzmanlık sağlayacak deneyimleri edinme amacı ile hizmet içi eğitim

planlama ve uygulamasını sağlar.

• Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar..

AMELİYATHANE HEMŞİRESİ

• Müdürlüğün belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda hizmetleri etkin bir şekilde gerçekleştirir. Cerrahi

işlemler süresince dolaşan ya da steril hemşirelik hizmetlerini yapar.

• Ameliyat odasının nem ve ısısını kontrol eder ve gerektiği şekilde düzenlemesi için ilgili birimle işbirliğinde sorumlu

hemşireye yardım eder.

• Ameliyata gelen hastaya kendini tanıtır. Hasta bilgilerini gözden geçirir ve hastanın endişesini azaltmak için psikolojik destek

sağlar.

• Hastanın ameliyat masasına alınmasına, uygun pozisyon verilmesine, emniyetinin sağlanmasına yardım eder, mahremiyetini

korur.

• Cerrahi işlem süresince odada kalarak ihtiyaca yönelik destek verir. İhtiyaç duyulan sarf malzemeyi temin eder. Paket açma

standartlarını uygular.

• Cerrahi doku örneklerinin (spesmen) uygun şekilde hazırlar, etiketler, kayıt eder yada kayıt edilmesi için sekreterliğe teslim

eder ve laboratuvara gönderilmesini sağlar.

• Hastanın ameliyat sonunda sedyeye alınmasına yardım eder.

• Hastanın işlem sonrası güvenli bir biçimde ünite hemşiresine yazılı ve sözlü şekilde teslim eder.

• Cerrahi işlem süresince ekipte yer alır.

• Ellerini tekniğe uygun olarak fırçalar ve steril ameliyathane giysisini giyer. Cerrahi ekibin steril giyinmesine yardımcı olur.

• Malzemeleri (örtüler, araç/gereç, küvetleri, solüsyonları ve özel malzemeyi) alet masasına yerleştirir. Masaya açtığı setleri,

spançları tek tek sayarak kaydettirir.

• Hastanın steril örtülmesine yardım eder.

• Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar.
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Hemşire Görev ve Sorumlulukları
SERVİS HEMŞİRESİ

➢ Kurumun ve Başhemşireliğin belirlediği, hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesinden

sorumlu kişidir. Hemşire Hizmetleri Müdürlüğü tarafından görevlendirme yapılır.

➢ Hastayı kabul eder, kuruma uyumunu sağlar.

➢ Hemşirelik süreci hasta tanımlama formunu kullanarak, hastanın kapsamlı değerlendirmesini

yapar, bakım gereksinmelerine belirler ve kaydeder. Hasta bakım planını hazırlar, uygular

sonuçlarını değerlendirir. Gereksinimlere göre bakımda yeni düzenlemeler yapar.

➢ Hasta vizitleri yaparak hastaların durumunu izler, ekiple bilgi alışverişinde bulunur, hasta ve

yakınlarını bilgilendirir. Hasta ve ailesine hastalığına ilişkin ve genel sağlık konularında eğitim

ve danışmanlık yapar.

➢ Enfeksiyon ve kazalara karşı güvenli bir çevre sağlar. Hemşirelik bakımında gerekli olan

tekniklere (asepsi, sterilizasyon, izolasyon vb) uyar ve uyulmasını sağlar.

➢ İzolasyonu gereken hastalar için gerekli tedbirleri alır. Enfeksiyon belirtileri saptandığında

servis sorumlu hemşiresine bildirir.

➢ Hekimin yazılı ve imzalı istemini, planlanan tedaviyi hemşire gözlem formuna kaydeder ve

uygular. İlaçların etki ve yan etkilerini izler, kaydeder.

➢ Kan ve kan ürünleri transfüzyonunda ürün bilgilerinin kontrolünü sağlar, komplikasyonları

izler ve alınacak önlemlere ilişkin hemşirelik yaklaşımını geliştirir.

➢ İlaçları güvenli bir şekilde temin eder, uygun koşullarda, güvenli ve düzenli bir şekilde

korunmasının sağlar. Narkotik ilaçların kullanımını kontrol altına alır, bunlara ilişkin

talimatlara uyar.

➢ Ameliyat olması planlanan hastanın ameliyat öncesi ve sonrası hemşirelik bakımını planlar,

uygular ve değerlendirir.

➢ Hastanın güvenli bir şekilde taşınmasını sağlar. Hastayı ilgili bölümün hemşiresine hasta

transfer formunu ve hasta eşyaları teslim formunu doldurarak yazılı şekilde teslim eder.

➢ Taburculuğuna karar verilen hastanın taburculuk planlamasını yapar.

➢ Acil durumları saptayarak kurumun politikalarına uygun şekilde girişimde bulunur, kayıt eder,

acil müdahale malzemelerinin daima kullanıma hazır tutulmasını sağlar.

➢ Özel bakıma ihtiyacı olan hastaları servis sorumlusuna bildirir.

➢ Hastaya uygulanan bakım, tedavi ve ilgili uygulamalar ile gözlemlere ilişkin

hemşirelik nöbet ve kayıtları nöbet değişimlerinde yazılı ve sözel olarak teslim eder.

➢ Hastanın bakımını hasta hakları ve etik kurallar doğrultusunda uygular. Hasta

mahremiyetine özen gösterir.

➢ Hemşirelik uygulamaları için gerekli malzemelerin yeterli ve çalışır durumda

olmasını kontrol eder. Gürültü, ışık, ısınma, havalandırma gibi çevresel uyaranları

kontrol altına alarak hastaların uyku ve dinlenmelerini sağlar.

➢ Koordinatör hemşire, Eğitim Hemşiresi ve Sorumlu Hemşire ile işbirliği yaparak

eğitim gereksinmelerine yönelik önerilerde bulunur. Hizmet içi eğitim etkinliklerine

katılır.

➢ Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uymak.

YOĞUN BAKIM HEMŞİRESİ

➢ Yoğun Bakım Hemşiresi, karmaşık ve yaşamı tehdit edici problemleri olan hastanın

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

tedavi girişimleri uygulamak, hasta ve yakınları ile terapotik ilişki kurmak,

koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici girişimleri uygulamaktan sorumlu sağlık

personelidir. Yoğunbakım hemşireleri profesyonel (tecrübeli) olmak zorundadır.

➢ Yoğun bakım enfeksiyonlarının gelişiminin önlenmesi için gerekli önlemlerin

alınmasını sağlar.

➢ Hasta değerlendirmesinde kurumun benimsediği skorlama sistemleri ve skalaları

uygular ve değerlendirir.

➢ Hastaların monitörizasyonu sağlar; non invaziv monitörizasyon tekniklerini

kullanır. Kardiyak ritmi izler, yorumlar, öldürücü ritimleri tanır ve gerekli acil

girişimleri bilir ve uygular (aritmi, fibrilasyon, ekstrasistol vb.).

➢ Acil durumlarda hekimle işbirliği sağlayarak ve kurumun benimsemiş olduğu

protokoller doğrultusunda temel/ileri yaşam desteğinin uygulanmasını sağlar ve

uygun hemşirelik aktivitelerini yerine getirir.

➢ Acil ilaç seti, tıbbi malzeme ve cihazları kullanıma hazır bulundurur.

➢ Aspirasyon, oksijen tedavisi, kan gazı izlemi, vücut pozisyonları, genel vücut

bakımı, postural drenaj, aseptik uygulamalar (sonda/kateter bakımı vb.) gibi temel

girişimsel uygulamalara yönelik uygun hemşirelik aktivitelerini planlar, uygular ve

değerlendirir.

➢ Sıvı-elektrolit ve asit baz dengesine yönelik mevcut ve olası sorunların dikkate

alınarak uygun hemşirelik bakımını planlar, uygular ve değerlendirir.

➢ Bası yaraları, risk faktörleri, prognoz üzerindeki etkilerinin gelişiminin önlenmesi

için uygun hemşirelik yaklaşımını sağlar, oluşması halinde uygun hemşirelik

bakımını planlar, uygular ve değerlendirir.

➢ Nörolojik hastalıkları olan (anevrizma,KİBAS,SVO vb.) ve bilinci kapalı olan (intra

kraniyal kanama vb.) hastaların izlemini ve uygun pozisyon verilmesini sağlar,

nörolojik değerlendirmelerini yapar.

➢ Pace-makerli hastayı izler, bakımını bilir ve uygular.

➢ Hasta ve ailesi ile ilgili kayıtların gizliliğini sürdürür.

➢ Hastanın mahremiyetini sağlar.

➢ Hastanın başka bir bölüme transferlerinin güvenli bir şekilde gerçekleşmesini, devir

notu yazarak sağlar.

➢ Hasta ve ailesinin eğitiminde, onların geleneksel ve kültürel özelliklerini dikkate

alır.

➢ Uygulamalarında kanıta dayalı araştırma sonuçlarından yararlanır.

➢ Hizmet içi eğitim etkinliklerine katılır ve görev alır.

➢ Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uymak.
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Anne Sütünün Önemi

EMZİRME ÖNERİSİ 

Doğumdan sonra İlk YARIM/BİR saat 

içerisinde emzirmeye başlanması

İlk 6 ay sadece anne sütü

Tamamlayıcı besinlere 6 ayda başlanması

Emzirmenin iki yıl ve ötesine 

uzatılması...

Sağlık  Bakanlığı, Amerikan 

Pediatri Derneği, Dünya Sağlık 

Örgütü, UNICEF 

Yenidoğanlar için en uygun beslenme 

şekli kendi annesi tarafından 

emzirilmesidir.

ANNE SÜTÜ

İlk 6 ayda bebeğin ihtiyacının %100’ ünü, 

6-12 ayda bebeğin ihtiyacının   %50’ sini,

12.aydan itibaren de  %30’ unu karşılar.

ANNE SÜTÜ İLE BESLENMENİN 

YARARLARI

Bebek için;

Her zaman hazırdır, ısı derecesi uygundur

Besin öğesi bileşimi idealdir

Koruyucu etmenler içerir

Sindirime yardımcı aktif enzimler

Hormonlar ve büyüme faktörleri

Antioksidanlar

Ig’ler

ANNE SÜTÜ İLE BESLENMENİN 

YARARLARI

İleriki yaşlarda ve erişkin çağda aşırı 

kilolu /obez olma ve Tip2 diyabet riski 

daha düşüktür

Yapılan çalışmalarda anne sütünün aşırı 

kilo insidansını önemli ölçüde azalttığını 

ve uzun süreli emzirmenin OBEZİTEYE 

KARŞI ÇOCUKLARDA EN ÖNEMLİ 

KORUYUCU FAKTÖR  olduğunu 

göstermektedir

Emzirme ve orta kulak iltihabı

İlk 6 ayda anne sütü almanın özellikle ilk 

2 yıllık süreçte orta kulak iltihaplarında 

%43 azalma sağladığı gösterilmiştir.

Çene ve dişlerde kapanma bozuklukları 

daha az görülür.

Emzirme 12 aya kadar diş çürüklerinden 

korur.

>12 aydan sonra ise oluşan diş 

çürüklerine günlük alınan şeker miktarı 

veya oral hijyenin neden olabileceği 

düşünülmektedir.
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El Hijyeni ve Eldiven Kullanımı

CİLT BULAŞI
Her gün normal deriden, canlı mikroorganizma 
içeren 1.000.000 hücre dökülür.
Hasta yakınındaki cansız çevre kontamine olur.
Cansız çevreye temas ile sağlık çalışanlarının 
elleri de kontamine olur.
Kontamine eller ile hasta ve çevresine temas 
çapraz kontaminasyona yol açar.

Hemşirelerin elleri ‘‘ Temiz işler’’

Hastayı kaldırma, 

Nabız, tansiyon ölçme

Hastanın vücut ısısını ölçme

Hastaya dokunma

Hastane içerisinde çoklu ilaç direnci gösteren 
mikroorganizmaların hastalar arasında taşınması 
ve bulaşında (Çapraz bulaş) en önemli kaynak 
(%20-40), sağlık çalışanlarının  elleridir. 
Bu nedenle el hijyeni uygulamaları hastane 
enfeksiyonlarının önlenmesinde tek başına;  EN 
BASİT, EN ETKİLİ ve EN ÖNEMLİ
infeksiyon kontrol önlemidir.

En çok kullanılan tıbbi alet

EL dir…

El HİJYENİ İÇİN 5 AN

EL HİJYENİ NE ZAMAN ???

ÖNCE
Hasta ile temas
Hasta çevresindeki  yüzeylerle temas
Her tür invaziv girişim
Eldiven giyme 
İlaçların hazırlanması
Yemek
İşten ayrılma

SONRA
Hasta ile temas
Hasta çevresindeki       yüzeylerle temas
Her tür invaziv girişim
Eldivenlerin çıkartılması 
Kan, kanlı sekresyon ile kontamine olma olasılığı olan 
herhangi bir alete temas 
Diğer vücut sekresyonları ile temas 
Tuvalet 

HİJYENİK EL YIKAMA

Yoğun bakım ve yeni doğan ünitelerinde, yemeklerin ve 

mamaların hazırlandığı kritik alanlarda, 

İnvaziv işlemlerin yapılacağı bazı durumlarda ve

Dirençli bakterilerle infeksiyonların olduğu durumlarda 

hijyenik el yıkama uygulanmalıdır. 

Hijyenik el yıkamada antibakteriyel etkinliği olan ajanlar 

(iyodofor, klorheksidin glukonat, triklosan ve alkoller) 

kullanılmaktadır

Amaç; sadece ellerin temizlenmesi değil aynı zamanda 

temiz kalmasıdır. 

Hİjyenİk El YIkama TEKNİĞİ
Hijyenik el yıkamada öncelikle yüzük ve takılar çıkarılır.
Ilık su ile eller ıslatılır. Antibakteriyel ajan bir miktar 
dökülür.
Ellerin iç yüzeyleri, ellerin dış yüzeyleri, parmak araları, 
başparmaklar, parmak uçları, avuç ortası ve bileklere 
özen gösterilmeli, sırayla bu yüzeylere en az 5’er saniye 
ovalama yapılmalıdır.
Eller su altında iyice durulanır.
Eller kağıt havlu ile kurulanır ve aynı kağıt havlu ile 
musluk kapatılır.
En az 40-60 saniye eller yıkanır.
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El Hijyeni ve Eldiven Kullanımı

EL YIKAMAYA UYUM DÜŞÜK

El yıkamaya uyumun düşük olmasının en 

önemli nedeni fazla zaman almasıdır. 

El yıkama için asgari 40 saniye gerekli 

olmasına rağmen lavaboya gidilip ellerin 

yıkanması, kurulanması ve tekrar hasta 

başına dönülmesi 60-80 saniye almaktadır. 

Bu da iş yükünün fazla olduğu ve en fazla el 

yıkamanın gerekli olduğu yoğun bakım 

üniteleri başta olmak üzere kliniklerde 

personelin uyumunu azaltmaktadır. 

EL ANTİSEPSİSİ

El antisepsisinin amacı; ellerdeki kontaminant

bakterilerin en etkili ve hızlı bir şekilde 

elimine edilmesidir. 

Burada antiseptik özelliklere sahip 

dezenfektan maddelerin kullanılması 

gerekmektedir.

El antisepsisi el yıkamanın yerini 

almamalıdır. 

Ellerde gözle görülür kirlenme olduğunda 

veya bireyin kendini kirli hissetmesi halinde 

eller yıkanmalıdır.

ELDİVEN KULLANIMI ENDİKASYONLARI

Sadece personeli koruyan bir uygulama 

değildir, uygun kullanıldığında hem sağlık 

personelini,  hem de hastayı koruyucu bir 

önlemdir.

Ancak kullanımı sınırlandırılmalıdır;

1. Kan ve/veya vücut sıvıları 

ile temas olasılığı 

durumunda 

2. Bütünlüğü bozulmuş cilt 

veya mukoza ile temas 

durumunda

3. Temas veya sıkı temas 

izolasyonundaki hasta 

odasına girmeden önce 

steril olmayan temiz 

eldiven giyilmelidir.

DİKKAT

Tekrar kullanılmamalı

Eldivenler yıkanmamalı, 

Eldiven üstüne antiseptik solüsyon 

uygulanmamalı

Hasta ile temas sonrası eldivenler 

çıkartılmalı 

Bir başka hastaya aynı eldiven ile temas 

edilmemeli

Hastadaki işlemler temiz alandan 

kontamine alana doğru yapılmalı

Aynı hastada kontamine vücut alanından 

temiz alana geçişte bile eldivenler 

değiştirilmeli 

ELDİVEN KULLANIMI

Yanlış güven hissi ile el hijyeni uyumu 

azaltan bir uygulama olmamalı!

Eldiven kullanımı öncesinde ve sonrasında 

mutlaka el hijyeni sağlanmalıdır.

KORUYUCU EKİPMANIN UYGUN KULLANIMI

Giyme Sırası

Önlük , Maske, Gözlük-yüz koruyucu

Eldiven

Çıkarma Sırası

Eldiven, Gözlük-yüz koruyucu, Önlük

Maske
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İlaç Güvenliği

İlaç Güvenliği

• Bir ilacın üretim aşamasından 
• Tüketim aşamasına, 
• Hatta ilacın uzun süreli etkilerinin 

ortaya çıkıp, tamamen vücuttan 
uzaklaştırıldıktan sonraki sürece 
kadar devam eden bir kavramdır.

• ABD’de ilaç güvenliği konusunda 
yapılan

çalışmalarda;

✓ 1 yıl içinde ilaç hatası : 1.500.000
✓ Zarar gören kişi sayısı : 60.000
✓ Hayatını kaybeden kişi sayısı : 

7000
İlaç uygulama hata nedenleri; 
• Okunaksız el yazısı,
• Ondalık noktaların doğru 

kullanılmaması,
• Kısaltma kullanımı,
• Yanlış doz, form, süre bilgileri,
• İlaç istem bilgilerinin yanlış 

okunması ve kaydedilmesi, 
• Sözel istemlerin doğrulanmaması,
• İlaçların yanlış hasta poşetine 

konulması, 
• İlaç- ilaç, ilaç- besin etkileşimine 

dikkat edilmemesi,
Advers Etki Bildirimi

Hastalarda beşeri tıbbi ürün kullanımına 
bağlı ortaya çıkan ürün

yan-advers etkilerinin bakanlığa spontan
bildirimi, advers etkiyi gözlemleyen 
hekim,eczacı ve hemşirenin mesleki 
sorumluluğundadır.

Hasta yanında ilaç bulundurulması Önemli İlaçların Kullanım Güvenliğinin Geliştirilmesi
Yazılışları okunuşları benzer ilaçların belirlenmesi ve ayrı yerlerde 
muhafaza edilmesi

Narkotik ilaçlarının çift kilit altında tutulması
İlaç konsantrasyonlarının standart hale getirilmesi
Acil ilaçların hazır bulundurulması
Acil ilaçların, kayıp veya hırsızlıktan korunması.

İlaç uygulamalarında 8 doğru kuralı

1- Doğru hasta
2- Doğru ilaç
3- Doğru yol
4- Doğru zaman
5- Doğru doz
6- Doğru form
7- Doğru etki
8- Doğru kayıt
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İleri Yaşam Desteği
Yaşam Kurtarma Zinciri

Erişkin İleri Yaşam Desteği

Kötüleşen Hastanın Tanınması ve Arrestin Önlenmesi

ABCDE YAKLAŞIMI

A airway – havayolu

B breathing – solunum

C circulation – dolaşım

D disability – nörolojik durum

E exposure – tüm vücut incelemesi

Hastanede resüsitasyon neden farklıdır?

Mekan

İlk müdahale eden kurtarıcının becerisi

Kurtarıcıların sayısı

Ekipman mevcudiyeti

Kardiyak arrest ve medikal acillere hastane yanıt sistemi

HASTANEDE RESÜSİTASYON ALGORİTMASI
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İleri Yaşam Desteği
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İleri Yaşam Desteği

ELEKTRO ŞOK UYGULANAN RİTİMLER

Ventrikül Fibrilasyon

Tanı kriterleri:

Ventrikülün farklı odaklarından 

350-450/dk hızında düzensiz 

uyarılar

QRS kompleksleri birbirine 

benzememekte.

Nabızsız Ventrikül Taşikardi

Tanı kriterleri:

Geniş QRS’ler

R-R aralıkları düzenli veya hafif 

düzensiz

Şok vermeyi unutmayın!

MANUEL DEFİBRİLASYON
VENTRİKÜL FİBRİLASYON /NABIZSIZ VT PROTOKOLÜ

ŞOK 150-200J bifazik,         (JEL - Jule- Defibrilasyon)

360J monofazik

İki dakika göğüs kompresyonu 

iki kişi : kompresyon  100-120/d ve 10-

12/dk balon maske havalandırma

bir kişi 5 siklus: 30 kompresyon 2  balon 

maske havalandırma

2.  ŞOK       150-360J bifazik,               

360J monofazik Ritim kontrol

İki dakika göğüs kompresyonu  

3. ŞOK 150-360J bifazik,         Ritim kontrol

360J monofazik

İki dakika göğüs kompresyonu  VE 2 dakikalık süreçte 1 

mg ADRENALİN

300 mg AMİODARON  (yavaş puşe) (Amiodaron yoksa 

1m/kg Lidokain düşün) Amiodaron alan ilerde Lidokain

VERME

4. ŞOK    150-360J bifazik,  Ritim kontrol

360J monofazik

İki dakika göğüs kompresyonu 

5. ŞOK 150-360J bifazik,  Ritim kontrol

Sonra 150 mg Amiodaron (yavaş puşe)

ritim ŞOK verilen ritim ise ise her 3-5 dakika ara  ile 1 mg 

adrenalin (Her iki siklusta bir)
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İleri Yaşam Desteği
VENTRİKÜL FİBRİLASYON /NABIZSIZ VT PROTOKOLÜ

2 dakika

Göğüs kompresyonu

Balon-valve maske 

havalandırma

10 soluk/dakika

150, 200, 270  Bifazik Defibrilatör

360 J Monofazik Defibrilatör

ASİSTOL /NABIZSIZ ELEKTRİKSEL AKTİVİTE PROKTOKOLÜ

İnce Vetriküler

Fibrilasyon da asistol

protokolü uygulanır.

KPR’ye elektro ŞOK 

için ara vermeden 

uygulanması daha iyi

P Dalga Asistol

Pace Maker uygulanmasından fayda görür

Nabızsız elektriksel aktivite

Asistol
nVT, VF, 

NABIZSIZ ELEKTRİKSEL AKTİVİTE

Nabızsız VT, Ventrikül Fibrilasyon, Asistol dışındaki nabız alınmayan 

diğer ritimler 

ASİSTOL /NABIZSIZ ELEKTRİKSEL AKTİVİTE PROKTOKOLÜ

2 

dakika

Nabız 

Kontrolü

Balon-valve maske 

havalandırma

10 soluk/dakika

2 dak KPR, ritim kontrolü/nabız kontrolü/ her 3-5 dakikada bir 

1 mg adrenalin uygula (her iki siklusta bir)
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Kalite Yönetimi
KALİTE ;

ŞARTLARA
İLK DEFASINDA
ZAMANINDA   

HER DEFASINDA

UYMAKTIR

ETKİN KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 

UYGULAMANIN YARARLARI
☺ Maliyet ve zamandan tasarruf,
☺ Hata payı azalır.
☺ Daha az şikayet
☺ Daha az servis – bakım giderleri
☺ Yönetim kolaylığı
☺ Sağlıklı bilgi akışı
☺ Hasta ve Çalışan 
memnuniyetinde artış
☺ Etkinlik ve verimlilik
☺ Sürekli iyileştirme

KALİTE POLİTİKAMIZ

• Siz kıymetli çalışan ve hasta     

memnuniyetini esas alan,

• Mevzuat ve kalite 

standartlarına uygun,

• Etkin, verimli, güvenilir 

hizmet vermek  ve

• Bunu sürekli  iyileştirmektir.

KOMİTELER 

Hasta Güvenliği Komitesi

Çalışan Güvenliği Komitesi

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Eğitim Komitesi

Tesis Güvenliği Komitesi

Kan Transfüzyon Güvenliği 

Komitesi

BİNA TURLARI

ÖZDEĞERLENDİRMELER

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Bölüm kalite sorumlularının 

çalışmalarının koordinasyonu,

Anket sonuçlarının değerlendirilmesi,

Doküman yönetimi,

Bölüm hedeflerine yönelik analiz 

sonuçlarının değerlendirilmesi,

Hizmet sunumuna yönelik istatistiki 

bilgilerin değerlendirilmesi,

Öz değerlendirme sürecinin yönetimi,

Düzeltici önleyici faaliyet sürecinin 

yönetimi birimin sorumluluğundadır.

BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI

Bölümler, hizmetin verildiği ve SAĞLIKTA 

kalite standartlarının uygulama 

alanlarıdır. Bölümlerde SKS’ nin

uygulanmasında sorumlu kişiler bölüm 

kalite sorumlularıdır. Görevlerinin önemi 

gereği bölüm kalite sorumluları, doğru 

kişiler arasından seçilmeli, mutlaka 

yardımcıları olmalı ve 

görevlendirilmeleri başhekim tarafından 

yapılmalıdır.

Bölüm kalite sorumlularının;

Bölümleriyle ilgili SKS’ yi uygulamak,

Eğitim ihtiyaçlarını Eğitim Hemşiresine 

veya KYB’ ye bildirmek,

Bölüm hedeflerinin belirlenmesi için 

yapılan çalışmalara katılmak,

Bölüm hedeflerine ilişkin analizleri KYB’ 

ye bildirmek gibi önemli görevleri 

mevcuttur.

GÜVENLİ RAPORLAMA SİSTEMİ 

Hastanelerde meydana gelen olaylardan ders 

çıkartmak ve benzer olayların bir daha 

yaşanmasını engellemek amacıyla oluşturulan 

bir sistemdir.

GÜVENLİ  RAPORLAMA SİSTEMİ 
İŞLEYİŞİ

Olay

Form 
Doldurma

Dolu Formun 
kalite 

birimine 
gönderilmesi

Bildirimlerin 
ilgili 

komitelere 
gönderilmesi

Kök  Neden 
Analizi 

Yapılması

Çıktılar

Önlemler

Çalışanlar tarafından doldurulan formlar kalite 
yönetim biriminin dolabında gizli olarak saklanır. En 
üst yönetici dahil kimseye gösterilmez. Komitelere 
formların orijinalleri değil bilgisayar çıktıları verilir. 
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Kalite Yönetimi
İLAÇ GÜVENLİĞİ BİLDİRİM 
YAPILABİLECEK ÖRNEK OLAYLAR

Yanlış ilaç istenmesi

Yanlış ilaç uygulanması

İlacın yanlış yolla uygulanması

İlacın yanlış zamanda uygulanması

Eczaneden yanlış ilaç gelmesi

Eczaneden ilaçların uygun şartlarda gelmemesi

Kayıtların yanlış olması

CERRAHİ GÜVENLİK BİLDİRİM 
YAPILABİLECEK ÖRNEK OLAYLAR

Hasta kimlik doğrulamasının yapılmaması

Ameliyat taraf işaretleme yapılmaması

Yanlış taraf/organ cerrahisi

Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi'nin yanlış 
doldurulması

Cerrahi işlem sırasında oluşan istenmeyen 
olayların gerçekleşmesi (Yanık gelişmesi gibi)

TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİ 
BİLDİRİM YAPILABİLECEK 
ÖRNEK OLAYLAR

Hasta kimlik doğrulamasının yapılmaması

Yanlış kan ve/veya kan ürünü

Kan ve/veya kan ürününün yanlış etiketlenmesi

Kan ve/veya kan ürününün uygun olmayan depolanması

Transfüzyon sırasında uygun takip yapılmaması

Uygulama sonrası reaksiyon gelişmesi

HKS GÖRE RENKLİ KOD     UYGULAMALARI 

* Beyaz Kod : Kurallara uymayan hasta/ziyaretçi, 

(saldırı, darp, hırsızlık girişimi vb.)(1111)

* Mavi kod : CPR -Kardiyak Arrest (2222)

* Pembe Kod : Bebek kaçırma girişimi (3333)

• Kırmızı Kod : Yangın (4444)

Solunum 
izolasyonu

Damlacık 
izolasyonu

Temas 
izolasyonu

Düşme 
riski

Hasta kimlik tanımlayıcıda ;
• Dosya  numarası
• Hasta adı-soyadı
• Doğum tarihi (gün/ay/yıl) 

bilgileri yer almalıdır.
• Klinik adı
Hasta kimliğinin doğrulanması 

işlemi;
»   Tanı ve tedavi işlemleri öncesi
»   Herhangi  bir test veya işlem 

öncesi
»   İlaç ve kan/kan ürünü uygulamadan 

önce
»   Hasta transferi  sırasında 

yapılmalıdır.
Kimlik tanımlayıcılar;

»   Anne doğum yaptığında,
»   Hasta başka bir kliniğe nakil 

olduğunda,
»   Hastanın bir alerjisi tespit 

edildiğinde,
»    Kimlik tanımlayıcı özelliğini 

yitirdiğinde değiştirilmelidir.

• Sözel İstem Uygulamaları Nasıl 
Olmalıdır

• Sözel istem/ telefonla istem 
ancak, acil bir durumda, hekim 
sterilse alınabilir. 

• Sözel ilaç istemleri, ilgili forma 
yazıldıktan sonra teker teker 
istemi veren kişiye okunmalıdır.

• İstemi alan kişi, istemleri açık 
ve anlaşılır bir şekilde 
kaydetmeli ve en geç 24 saat 
içerisinde hekim tarafından 
tedavi planına yazılmalıdır.

Sözel/telefonla İstem Alımına 
Yönelik Uygulamalar

»   Sözel İstem; steril 
girişimler, hastaya acil ilaç 
verilmesi gibi zorunlu durumlar 
dışında uygulanmamalıdır.
»   Sözel istem alımı sırasında 
mutlaka  doğrulama  
yapılmalıdır.

Güvenli Cerrahi

Hasta 

Güvenliği/

Bilgilendirme 

ve Rıza

Çalışan 

Güvenliği/

Hukuki 

Sorumluluk
En az 2 dakika

En çok 4 dakika

Doğru hasta/doğru 

taraf

Ameliyat için hazır

Klinik 

Süreci

Sağlık görevlisi 

teslimi

Ameliyat öncesi 

doğrulama

Hasta ve numune 

güvenliği

Ameliyathane

ye

Teslim ve 

Ameliyat

Süreci

Sağlık görevlisi 

teslimi

Bakımın 

planlanması

Ameliyathaned

en Alınma 

Süreci

Nasıl?
➢1. basamak  : Klinikten ayrılmadan önce
➢2. basamak   : Anestezi öncesi
➢3. basamak   : İnsizyon öncesi
➢4. basamak  :  Ameliyathaneden ayrılmadan önce
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Tıbbi Atık

TIBBİ ATIĞIN HALK SAĞLIĞI RİSKLERİ

AİDS

Hepatit B ve C

Prionlar

Radyoaktif madde etkileri

Taşıyıcılar tarafından (kemirici ve sinekler) patojenlerin yayılması

TANIMLAR

Tıbbi Atık:

– 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),

Kesici Delici Alet:   

Hastane ortamında kullanılan ve yaralanmaya neden olabilen 

kesici ve delici cisimler (bistüri, iğne ucu, vb.)

Tıbbi Atık Taşıma Arabası:  

Hastanede üretilen tüm tıbbi atıkların toplanarak geçici atık

depolarına taşınmasında kullanılan arabalar.

Kırmızı çöp torbası: 

Tıbbi atıkların toplanması için kullanılan, Tıbbi Atık 

Yönetmeliği’nde tanımlanan şartlara uygun, her iki tarafında 

Uluslararası Tıbbi Atık Amblemi ile ’’Dikkat Tıbbi Atık’’ ibaresi 

bulunan

kırmızı renkli plastik torba

Mavi çöptorbası :

Geri kazanılabilen malzemelerin toplanması için kullanılan 

mavi

plastik torba

Siyah çöp torbası: 

Evsel nitelikli atıkların toplanması için kullanılan siyah plastik 

torbadır.

Kesici-Delici Alet Kutusu: 
Delinmeye, yırtılmaya, patlamaya dayanıklı, su geçirmez, açılması 

ve karıştırılması mümkün olmayan, üzerinde Uluslararası Tıbbi Atık 
Amblemi ile ’’ Dikkat Kesici ve Delici Tıbbi Atık ’’ ibaresi taşıyan 
plastik veya aynı özellikte kartondan yapılmış kutudur.

TEMEL İLKELER

Evsel nitelikli atıklar ile tıbbi atıklar aynı taşıma arabası ile aynı 

anda taşınmamalıdır.

Sıvı tıbbi atıklar da uygun emici maddeler (talaş vb) ile yoğunlaştırılarak 
yukarıda belirtilen torbalara konulur.
Kesici ve delici özelliği olan atıklar diğer tıbbi atıklardan ayrı olarak 
delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, su geçirmez ve 
sızdırmaz, açılması ve karıştırılması mümkün olmayan, üzerinde 
“Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “DİKKAT! KESİCİ ve DELİCİ TIBBİ 
ATIK” ibaresi taşıyan plastik veya aynı özelliklere sahip lamine 
kartondan yapılmış kutu veya konteynerler içinde toplanır. 

Kesici-delici alet kutuları ¾ oranında dolduktan sonra ağızları 

kapatılıp uygun büyüklükte kırmızı çöp torbalarına konulduktan sonra 

geçici depolama alanına transfer edilmelidir. Ağızları açılarak 

boşaltma yapılmamalıdır.

Kırmızı çöp torbaları normal servislerde ve polikliniklerde tedavi 

odalarında, Yoğun Bakım Ünitelerinde, Ameliyathane ve Hemodiyaliz 

Ünitesinde ofis alanları dışında tüm alanlarda

bulundurulmalıdır.

Hasta bakım hizmeti verilen

tüm alanlarda (hasta odası, muayene ve tedavi odaları, 

ameliyathane, hemodiyaliz, vb.) kesici-delici alet kutusu 

bulundurulmalıdır.

Hastane atıkları ayırımında dikkat edilmesi gereken hususlar:
1. Tıbbi atıklar, kimyasal, radyoaktif atıklarla karıştırılmamalı,
2. Kesici aletler diğer tıbbi atıklardan ayrılmalı,
3. Patolojik atıklar diğer tıbbi atıklardan ayrılmalı,
4. Kemoterapi atıkları diğer tıbbi atıklardan ayrılmalı,

Atık üretimin azaltılması ve atıkların yerinde ayrıştırılması atık 

miktarını düşüren en önemli faktörlerdir.

Yeterli miktarda tıbbi atık kovası gerekli yerlere konulmalı, sağlık 

personelinin görebileceği yerlere de tıbbi atık kovalarına hangi 

malzemenin atılacağı konusunda afiş ya da yazı asılmalıdır. 
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Laboratuvar Güvenliği

PREANALİTİK SÜREÇ YÖNETİMİ

Numune alımı sürecinin güvenli ve etkili bir şekilde 

tamamlanması için kritik aşamalar şunlardır:

• Numune alımı ile ilgili eğitim verilmesi

• Numunenin doğru zamanda alınması

• Numunenin uygun yöntem ve teknikle alınması

• Numune alma zamanının kayıt altına alınması

ANALİTİK SÜREÇ

Analitik süreç numunelerin laboratuvara teslimiyle

başlar.

• Kabul edilen örneklerin çalışma birimlerine göre

ayrılması (Tam Kan sayımı, Koagülasyon,

Sedimantasyon, Serolojik ve kültür testleri) ve ilgili

birimlerin örnekleri alması ve çalışma için hazırlık

yapılması bu süreçtedir.

• Cihazlar çalışmaya hazır hale getirilir

• İnternal kalite kontrolleri, gerekirse kalibrasyon

yapılır. kalite kontrolü ve kalibrasyon değerleri

geçerli ise; kanların veya diğer numuneler cihaza

yüklenir ve çalışma başlatılır

• Cihazlar çalışırken takip yapılır, böylece eksilen

solüsyon vs. ihtiyaçların zaman kaybetmeden

giderilmesi ve çıkabilecek sorunların engellenmesi

sağlanmış olur.

POSTANALİTİK SÜREÇ YÖNETİMİ

Sonuçların onaylanmasından sonra gerçekleşen 

laboratuvar dışı süreçler postanalitik ve post-

postanalitik süreçlerden oluşmaktadır. 

Bu süreçler; hasta sonuçlarının raporlanması ve 

sonuçların hasta yararına kullanılması konularını 

kapsamaktadır.

Sonuç verme sürelerinin belirlenmesi ve bilgilendirme

• Hasta sonuç raporları

• Arşivleme

D Ö F

D ü z e l t i c i    Ö n l e y i c i     F a l l i y e t

Amaç

Doğrudan ve dolaylı olarak tüm sağlık    

çalışanlarının rol aldığı bu süreçte

Hasta mağduriyetlerinin yaşanmaması

Zamandan tassarruf

Yüksek mali külfetten tassarruf

Kurumun imajı

Hematoloji Laboratuvarı Red Edilen Numuneler 

2019   OCAK ŞUBAT MART 

ACİL Srv 640 

İç Hast Srv 130

Genel cerrah yğb srv 104

Kardiyoloji yğb srv 102

Çocuk Srv 85

Kadın doğum srv 75

Nefroloji srv 70

Diğer Birimler Kan alma 469

TOPLAM %2,5 1675

Sonuç: Yüksek maliyet ve Hasta mağduriyeti

HATA KAYNAKLARI

Numunelerin tekniğine uygun alınmaması ve tüplerin öncelik sırasına

uyulmaması

Pıhtılı kan tüpündeki pıhtının çıkarılarak tekrar Laboratuvara

gönderilmesi

Hastanın serum giden kolundan veya kateterden kan alınması.

Kan tüpünden başka tüplere aktarım yapılması

Tüp üzerindeki standart işaretin çok altında veya üzerinde kan alınması

Alınan numunelerin uygun olmayan ortamda çok bekletilerek

gönderilmesi

HASTANEMİZDE KULLANILAN KAN TÜPLERİ
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Laboratuvar Güvenliği
HEMATOLOJİ LABORATUVARI KAN  TÜPLERİ VE ÇALIŞM PRENSİPLERİ

HEMOSTAZ

Hematolojik analizlerde antikoagülanlı kan örneği tercih edilir. 

Antikoagülanlı kan  tüplerine doğru zamanda, doğru teknikle  örnek 

alındıktan hemen sonra tüpler hafif şekilde alt üst edilerek 

antikoagülanlarla karışımı sağlanır. 

Usulüne uygun bir şekilde alınan numune bekletilmeden Laboratuvara 

gönderilmelidir.
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Hastane Bilgi Yönetim Sistemi

HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

Kısaca HBYS olarak adlandırılan terim bilgisayar 

programları ve etkileşim içinde olduğu hastanelerin 

yapmış olduğu operasyonları (lbys, ris, pacs, pdks) 

bilgisayar üzerinde gerçekleştiren yazılımlar 

grubuna verilen genel addır.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp 

Merkezi olarak enlil / mergentech (Mergen Yazılım 

A.Ş.) Firmasının Yazılımını Kullanmaktayız.

HBYS TEMEL ÖZELLİKLERİ NELERDİR? HASTANE 

BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİNİN FONKSİYONLARINI VE 

KULLANIM ALANLARININ  ÖZETİ

Hasta İşlemleri

Hastanın kimlik ve demografik bilgilerini (yaş, 

cinsiyet, vb.) bulundurur. Hastanın sağlık bilgilerini 

barındırır (Kronik hastalıkları, alerjileri, bulaşıcı 

hastalıkları gibi)

Hastanın giriş ve tedavi bilgilerini bulundurur. 

Tanılar, teşhisleri, röntgen, MR, laboratuvar 

sonuçları gibi tüm sonuçlarına ulaşılabilir.

Hastaya yapılmış işlemleri saklar. Hastanın tedavisi 

için yapılmış ameliyatları, yoğun bakım işlemleri 

gibi tüm işlemleri, verilen ilaçları, hasta rapor 

bilgilerini tutar.

HBYS, üzerindeki kontroller ve uyarılar ile hasta 

güvenliğine katkı sağlar.

DOKTOR İŞLEMLERİ – HEMŞİRE İŞLEMLERİ

Doktor ve hemşire kimlik bilgileri, hastanın tanı, tedavi, 

ameliyat, ilaç ve tüm istemlerini saklar.

Hemşirenin uyguladığı işlemleri saklar.

Yetki dahilinde hastaya yapılmış diğer işlemleri görür, 

tedavi sürecinin etkili ve kaliteli olmasını sağlar.

HBYS üzerindeki kontroller, uyarılar ve yönlendirmeler ile 

doktor ve hemşirenin daha doğru, hızlı ve güvenli karar 

almasını sağlar.

İLAÇ – TIBBİ MALZEME TAKİBİ

Hasta ve hastane malzemelerinin ihtiyaç tespitinden 

itibaren tedarik ve stok ve tüketim aşamalarının takibini 

yapar.

Hasta ve hastane için alınan tüm malzemelerin giriş ve çıkış 

işlemlerini, min/max stok seviye takibini, dönemlere göre 

ihtiyaç miktarlarını belirler.

BİLGİ GİZLİĞİNİN VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

HBYS‘ler, hastanelerde verinin güvenliği ve gizliliğin sağlanması için 

gerekli yetkilendirme ve şifreleme özelliğine sahiptir. Uygulama 

üzerinde yetkisiz kişilerin erişimine ulaşmasını önleyecek şekilde 

düzenlemeler mevcuttur.

Detaylı loglama ile şüpheli işlemlerin hangi kullanıcının, hangi IP 

üzerinden işleme yaptığı geriye dönük izlenebilir.
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Motivasyon (Dinleme, Kendini Açma, 
İfade Etme
DİNLEMENİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER

ENGELL
ER

AKIL 
OKUMA

TEKRAR
LAMA

SÜZGEÇ
TEN 

GEÇİRM
E

YARGILA
MA

DÜŞÜNC
ELERE 
DALMA

ÖZDEŞL
EŞTİRME

ÖĞÜT 
VERME

KARŞILA
ŞTIRMA

DİNLEME TÜRLERİ

EMPATİK

DİNLEME

ETKİN DİNLEME/

AKTİF DİNLEME

FARKINDA

OLARAK 

DİNLEME

AÇIKLIKLA

DİNLEME

TAM İLETİLER

Gördükleriniz Düşündükleriniz

Duygularınız Gereksinimleriniz

KENDİNİ İFADE ETME ETMENİN DİĞER YOLLARI

Açıklık - Uygun Övgüler - Ben Cümleleri

ETKİLİ İFADENİN KURALLARI

• İletiler dolaysız olmalı 

• İletiler dürüst olmalı

• İletiler açık olmalı

• İletiler anında olmalı

• İletiler destekleyici olmalı

İLETİLER AÇIK OLMALI

Bir şey söylemek istediğinizde sorular 

sormayın,

İletilerinizin kendi içinde tutarlı olmasını 

sağlayın,

Çifte iletilerden kaçının,

İstekleriniz ve duygularınız hakkında açık 

olun,

Gözlem ve düşünceleri birbirinden ayırın,

Bir defada yalnızca tek bir şeye odaklanın.

İLETİLER DESTEKLEYİCİ OLMALI

Kaçınılması Gerekenler;

Evrensel etiketler,

İğneleme,

Geçmişi hatırlatma,

Olumsuz karşılaştırmalar,

Yargılayıcı “sen” iletileri,

Tehditler

KISACASI 

Bütün duyguları dahil edin

Kılık değiştirmiş sen cümlelerinden kaçının

İletileriniz gözardı edilirse üsteleyin

Etkin dinlemeye geçin 

İŞİN EKONOMİK DEĞERİ

LÜTFEN GÖZLERİNİZİ KAPATIN….

* Şimdi bir düşünce şapkası takıyorsunuz. bu 

şapkanın bir rengini düşünün… düşünün siz bu 

hastanenin değerli bir personelisiniz.. her gün siz bu 

hastane için değerli ve önemli bir iş başarıyorsunuz 

ve her ayın maaş günü, bu hak ettiğiniz çalışmanın 

karşılığını alıyorsunuz…  çalıştığınız, paranızı 

hakkınızla kazandığınız için ne kadar değerli ve şanslı 

olduğunuzu düşünün…  biliyorsunuz ki çalıştığınızın 

karşılığını alıyorsunuz…  bu duygudurumunuzu

aklınızda tutun…

* Şimdi başka bir düşünce şapkası takıyoruz. işiniz 

olmadığını hayal edin... her gün iş aramak için işkura

gidiyorsunuz. gidiyorsunuz, yolda yürüyorsunuz 

evinizden çıkıp her gün yürüyorsunuz, iş arıyorsunuz, 

ancak bu yorgunluğunuzun sonunda endişeniz var.. 

ayın belli gününde maaş alma durumunuz şimdi 

olmadığı için zorlanacağınızı düşünüyorsunuz… 

şanslıysanız size döneceklerini söylediler.. beklemek 

gerekecek…   şimdi bu şapkayı da çıkarın, sanırım ilk 

taktığınız şapkayı takmak size daha iyi gelecek, 

kendinize, işinize ve inandıklarınıza şükran 

duyduğunuzu şu anda burada hissedin….

İŞİN SOSYALLEŞME DEĞERİ

Acaba sadace para kazanmak için mi 

çalışıyorsunuz?

Çalışıyor omak size neler kazandırıyor? yeni iş 

arkadaşları, arada gülen mesai arkadaşları?  

İş arkadaşlarının bile beynin daha sağlıklı 

kalmasına olumlu etki ettiğini biliyor muydunuz?

İşe giderken biraz bile kendi giyiminize 

özenmeniz, acaba sizi harekete geçiren bir durum 

mu?

İşe giderken evden çıkmak, hareket etmek, 

bedeniniz için de değerli olabilir mi?

İŞİN PSİKOLOJİK DEĞERİ

İşte yoruluyor olabilirsiniz, stresli durumlar da 

yaşıyor olabilirsiniz… az önce belirttiğimiz üzere her 

yorgun anınız bu hastane için değerli ve anlamlı…

Peki bu yorgunluğu yaşıyor olsanız bile sizi güldüren 

neler var? 

İşte psikolojik olarak sizi rahatlatan neler var?

MOTİVASYONU ARTTIRAN ETMENLER

Dün dündedir. Dünü dünde bırak. Şimdi ve buradasın

Ne olursa olsun kendine inan! Yaptığın işin senin bir 

parçan olduğuna inan!

Hayat fırsatlar, mucizelerle doludur… hayatta bir 

sonraki amacınız ne?

Elinizden gelenin en iyisini yapmak için çabalayın!

Elinizden gelenin en iyisini yapmak için umutlu olun!

İyi işler yaptığınızda da, örneğin amiriniz tarafından 

övgü aldığınızda siz de kendinizi ödüllendirin!!

İyimserlik sütunu. Bu da gelir, bu da geçer….

Kurban rolünü bırakmak: yapamam değil; denerim 

diyebilmek…

Çözüm yönelimli olmayı deneyebilirsin!

Minnettarlık günlüklerini not alabilirsiniz! Bugün 

kendinize ne için minnettarsınız??

MOBBİNG

Mobbing; cinsiyet, yaş, tecrübe, eğitim, hiyerarşi 

gözetmeksizin, tüm kültürlerde ve tüm iş kollarında 

görülen dünya çapında alarm veren boyutlara ulaşan 

bir iş sağlığı konusudur

Hemşireler, mobbinge maruz kaldıklarında travma 

sonrası stres bozukluğu, kaygı sıkıntıları, uyku 

bozuklukları ve kendine güven kaybı ve ciddi 

psikolojik sonuçlarla karşı karşıya kalabilirler. İleri 

aşamalarında, işe devamsızlık, istirahat alma, 

mallara zarar verme, güvenlik harcamalarında, 

hukuki davalarda, personel döngü hızında artışlar

gözlenir, hemşirenin performansı ve üretkenliği 

azalabilir. Hem fiziksel hem de sözlü şiddet 

olayları, hemşirelik mesleğini bırakma niyetini de 

arttırmaktadır.

MOBBİNG İLE MÜCADELE

Mobbing; iş yerinde sistematik bir yaklaşım ile 

ortaya çıkması önlenebilen, meydana geldikten 

sonrada, hem bireysel hem de kurumsal bazda 

mücadelesi mümkün olan bir iş sağlığı sorunudur. 

BİREYSEL MÜCADELE 

Girişken kişilik özellikleri kazanma eğitimi, stresle 

baş etme, etkili problem çözme becerisi, çatışma 

yönetimi gibi sağlık eğitimleri bireyi güçlendirerek 

mobbingle mücadele becerisi kazanmasında etkili 

yöntemlerdir. Mobbinge uğrayan kişi üzüntüsünü 

bilinçli yaşamalı, kurban zihniyetinden uzak 

durmalıdır. Mağdur sosyal destek sistemlerini 

harekete geçirmeli ve yaşadıklarını mutlaka ailesi 

ve arkadaşları ile paylaşmalıdır. 

Asla kendini izole etmemeli, özgüvenini artıracak, 

sevdiği işlerle uğraşarak yeni beceriler 

geliştirmelidir. 

KURUMSAL MÜCADELE 

Kurum mobbing ile mücadele için hem kendi

kazanımlarını hem de çalışanların kazanımlarını

gözetmelidir.

Kurum, çalışanlar arasında hem dikey hem de

yatay olarak, yanlış anlaşılmaları ve hataları

düzeltmek, saygısız davranışları mümkün

olduğunca erken tespit etmek maksadıyla etkili

iletişim kanalları oluşturmalıdır.
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Hastane Enfeksiyonları ve Korunma 
Yolları

Dosyayı Açmak İçin 

Tıklayınız…

24

http://hastane.yyu.edu.tr/upload/file/2020-12-29-hastane-enfeksiyonlari-ve-korunma-yollari-15feb2d3152967.pdf


Covid-19

Dosyayı Açmak İçin 

Tıklayınız…
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http://hastane.yyu.edu.tr/upload/file/2020-12-29-covid-19-15feb2ce53c394.pdf


İş Sağılığı ve Güvenliği

Dosyayı Açmak İçin 

Tıklayınız…
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http://hastane.yyu.edu.tr/upload/file/2020-12-30-sg-egitimi-15fec251bc9f30.pdf


Covid-19 Mücadelesinde Yitirdiğimiz 
Sağlık Emekçilerimiz Saygıyla Anıyoruz
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