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➢ GİRİŞ

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.
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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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➢ Kalite Politikamız

• Hasta ve çalışan memnuniyeti odaklı hizmet sunmak.

• Çağın gerektirdiği bilgi ve teknolojiyi kullanarak, sağlık alanında uluslararası standartlara uygun hizmet veren 

bir kurum olarak, çalışmalarını sürdürmek.

• Sürekli eğitimi teşvik etmek ve uygulamak. 

• Kanıta dayalı veri takibi ile göstergeleri izlemek ve süreçleri iyileştirmek. 

• Hasta ve çalışan güvenliğine odaklı hizmet anlayışını sürdürmek. 

• Hasta haklarını gözetmek ve şikâyet çözümünde öncü kurum olmak. 

• Hasta bilgi gizliği ve mahremiyetini her alanda korumayı hedeflemek. 

• Etik kurallara uygun uluslararası kalitede hizmet sunmak. 

• Çalışanlarımızın çevre bilincini artırmak. 

• Hastane kaynaklarını etkin kullanmak ve süreç verimliliğini artırmak. 

• Toplumun geniş kesimine kaliteli hizmeti sunmak. « Kalite, İnsana Saygı İle Başlar «5



➢ Rehber Amaç ve Kapsamı

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 kişinin özlük dosyasında saklanır.

6



➢ Tanımlar

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 UYUM EĞİTİMİ:

Hastanemizde işe yeni başlayan personelimiz ile görev yeri değişen 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 Eğitimi

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. 
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➢ Bölüm Uyum Eğitimi

Hastanemizde işe yeni başlayan ve görev yeri değişen personelimize Bölüm uyum eğitimi 

verilir. 

Bölüm uyum eğitimi sorumluları tarafından verilir ve 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 kişilerin özlük dosyasında saklanır. 
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➢ Genel Uyum Eğitimi ve Bölüm Uyum Eğitimi

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

❖ Genel Yönetim Sistemleri Hakkında Bilgilendirme 

❖ Genel İşleyiş Çalışmaları Hakkında Bilgilendirme

❖ Eğitim faaliyetleri 

❖ Kalite yönetim sistemleri temel eğitimi 

❖ İletişim becerileri 

❖ Biz bilinci - takım çalışması

❖ İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi-

❖ Bilgi Güvenliği-

❖ Temel Enfeksiyon Eğitimi
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➢ Genel Uyum Eğitimi ve Bölüm Uyum Eğitimi

BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ

❖ Çalışacağı bölümün tanıtımı

❖ Çalışma arkadaşlarının tanıtılması

❖ Bölüm ile ilgili prosedür - talimatların aktarılması

❖ Bölümün faaliyet ve işleyişi

❖ HBYS modülünün anlatımı - HBYS üzerinden doldurulan 
klinik kalite formlarının tanıtımı

❖ Görev tanımları 

❖ Tıbbi cihaz ve malzemelerin kullanımı

❖ Özellikli hasta gruplarının tanıtımı

❖ Güvenli cerrahi uygulamaları

❖ Düşme riski ile ilgili alınan 5 temel önlem 

❖ Temel enfeksiyon önlemleri

❖ Güvenli hasta transferi

❖ Kan transfüzyon uygulamaları ve transfüzyon güvenliği

❖ Atıkların ayrıştırılması

❖ Özellikli ilaçların tanımı ve uygulanması

❖ Ortam ısı-nem takibi

❖ Buzdolabı sıcaklık ölçümlerinin takibi

❖ Narkotik ilaçların takibi ve kayıt edilmesi

❖ Crash card (Acil müdahale arabası) 'ın içeriği ve aylık takibi

❖ Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli transferi

❖ Mesai giriş çıkış saatleri
11



➢ Meslek Gruplarına Göre Eğitim Konuları

1) İdari Personel, Teknisyen, Tekniker 

Kalite Yönetim Sistemi ve SKS Hakkında Bilgi 

Hastanenin Genel Tanıtımı 

Enfeksiyon Kontrolü 

Enfeksiyon Eğitimi 

Acil Durum ve Afet Yönetimi 

Çalışan Güvenliği 

Hasta Güvenliği 

İş Sağlığı ve Güvenliği 

İletişim ve İletişim Becerileri 

Bilgi İşlem Eğitimi 

Organ Bağışı

Ulusal Kod Eğitimi

Başladığı Birimini Eğitimi 

Anne Sütü ve Önemi

2) Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru ve ATT 

Kalite Yönetim Sistemi ve SKS Hakkında Bilgi 

Hastanenin Genel Tanıtımı 

Enfeksiyon Kontrolü 

Enfeksiyon Eğitimi 

Acil Durum ve Afet Yönetimi 

Çalışan Güvenliği 

Hasta Güvenliği 

İş Sağlığı ve Güvenliği 

İletişim ve İletişim Becerileri 

Bilgi İşlem Eğitimi 

Organ Bağışı

Ulusal Kod Eğitimi

Başladığı Birimini Eğitimi 

Yasal Sorumluluklar ve Özlük Hakları 

Anne Sütü ve Önemi
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➢ Meslek Gruplarina Göre Eğitim Konuları

3) Laboratuvar, Radyoloji, Anestezi, Diyaliz ve 

Diğer Tıbbi Teknisyen / Tekniker 

Kalite Yönetim Sistemi ve SKS Hakkında Bilgi 

Hastanenin Genel Tanıtımı 

Enfeksiyon Kontrolü 

Enfeksiyon Eğitimi 

Acil Durum ve Afet Yönetimi 

Çalışan Güvenliği 

Hasta Güvenliği 

İş Sağlığı ve Güvenliği 

İletişim ve İletişim Becerileri 

Bilgi İşlem Eğitimi 

Organ Bağışı

Ulusal Kod Eğitimi

Başladığı Birimini Eğitimi 

Yasal Sorumluluklar ve Özlük Hakları 

Anne Sütü ve Önemi

4) Tıbbi Sekreter 

Kalite Yönetim Sistemi ve SKS Hakkında Bilgi 

Hastanenin Genel Tanıtımı 

Enfeksiyon Kontrolü 

Enfeksiyon Eğitimi 

Acil Durum ve Afet Yönetimi 

Çalışan Güvenliği 

Hasta Güvenliği 

İş Sağlığı ve Güvenliği 

İletişim ve İletişim Becerileri 

Bilgi İşlem Eğitimi 

Organ Bağışı

Ulusal Kod Eğitimi

Başladığı Birimini Eğitimi 

Yasal Sorumluluklar ve Özlük Hakları 

Anne Sütü ve Önemi
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➢ Meslek Gruplarina Göre Eğitim Konuları

5) Uzman Hekim, Pratisyen Hekim 

Kalite Yönetim Sistemi ve SKS Hakkında Bilgi 

Hastanenin Genel Tanıtımı 

Enfeksiyon Kontrolü 

Enfeksiyon Eğitimi 

Acil Durum ve Afet Yönetimi 

Çalışan Güvenliği 

Hasta Güvenliği 

İş Sağlığı ve Güvenliği 

İletişim ve İletişim Becerileri 

Bilgi İşlem Eğitimi 

Organ Bağışı

Ulusal Kod Eğitimi

Başladığı Birimini Eğitimi 

Yasal Sorumluluklar ve Özlük Hakları 

Anne Sütü ve Önemi

6) Temizlik Personeli ve Hasta Yönlendirme 

Kalite Yönetim Sistemi ve SKS Hakkında Bilgi 

Hastanenin Genel Tanıtımı 

Enfeksiyon Kontrolü 

Enfeksiyon Eğitimi 

Acil Durum ve Afet Yönetimi 

Çalışan Güvenliği 

Hasta Güvenliği 

İş Sağlığı ve Güvenliği 

İletişim ve İletişim Becerileri 

Bilgi İşlem Eğitimi 

Organ Bağışı

Ulusal Kod Eğitimi

Başladığı Birimini Eğitimi 

Yasal Sorumluluklar ve Özlük Hakları 

Anne Sütü ve Önemi
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➢ Ünitelerimiz -Laboratuvarlarımız

Ünitelerimiz

•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
•Radyasyon Onkoloji

Laboratuvarlarımız

• Biyokimya Laboratuvarı
• Hematoloji Laboratuvarı
• Mikrobiyoloji Laboratuvarı
• Parazitoloji Laboratuvarı
• Genetik Laboratuvarı
• Kan Bankası Laboratuvarı
• Kök Hücre Laboratuvarı
• PCR Laboratuvarı
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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…

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 

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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➢ Kalite Yönetimi

MAVİ KOD:
Kardiyopulmoner arrest durumundaki bir hastanın hızlı ve güvenli biçimde, eğitimli ve deneyimli personel tarafından, kalp ve solunum sistemine müdahale ile canlandırılmasını sağlamak için standart bir yöntem 

belirlemeyi amaçlar. 

FAALİYET AKIŞI: 

Ayaktan Hasta Hizmet Alanı 

➢ Mavi Kod çağrısına öncelik verebilmek için hastanemiz santralinde kullanıma sunulan 2222 numaralı “Acil Durum Telefon Numarası” kullanılır. 

➢ Olaya tanık olan personel 2222 numaralı “Acil Durum Telefon Numarası” tuşlar’’Mavi Kod’’bildirimi PAGER cihazına verilir. 

➢ Çağrıyı alan PAGER cihazları Mavi Kod bildirimini ve çağrı yerinin gösterir durumda ekibin olay yerine gitmesi için sürekli sesli ikaz verir.

➢ PAGER cihazında olayın meydana geldiği dahilisine ve isim çıktığından eğer gerek duyulursa; telefonla Mavi Kod ekibinin bulunduğu ilgili birimleri arayarak olayın yerini bildirir, santral görevlileri ekip üyelerini 

cep telefonundan da arayabilir. 

➢ PAGER cihazıyla çağrıyı alan mavi kod ekibinde olan güvenlik görevlisi olay yerine ulaşır. 

➢ Mavi Kod çağrısını alan Mavi Kod Ekibi 3 (üç) dakika içinde çağrı yapılan yere ulaşmalıdır. 

➢ Gerekli müdahale Mavi Kod ekibi tarafından uygulanır. 

➢ Hasta başka bir üniteye transfer edilecekse organizasyon anestezi ve reanimasyon hekimi tarafından yapılır. 

➢ Mavi Kod ekip lideri, olay yerine ulaşıp gerekli müdahale yapıldıktan sonra en geç 24 saat içinde Mavi Kod Olay Bildirim Formu’nu düzenleyerek Kalite Yönetim Direktörlüğü’ne teslim eder.

➢ Başlatılan kod, aynı telefondan sonlandırma yapılır. 

Yatan Hasta Hizmet Alanı 

➢ Mavi Kod çağrısına öncelik verebilmek için hastanemiz santralinde kullanıma sunulan 2222 numaralı “Acil Durum Telefon Numarası” kullanılır. 

➢ Olaya tanık olan personel 2222 numaralı “Acil Durum Telefon Numarası” ile santrale çağrı bırakır. 

➢ Çağrıyı alan PAGER cihazları Mavi Kod bildirimini ve çağrı yerinin gösterir durumda ekibin olay yerine gitmesi için sürekli sesli ikaz verir. 

➢ PAGER cihazında olayın meydana geldiği dahilisine ve isim çıktığından eğer gerek duyulursa; telefonla Mavi Kod ekibinin bulunduğu ilgili birimleri arayarak olayın yerini bildirir, santral görevlileri ekip üyelerini 

cep telefonundan da arayabilir. 

➢ PAGER cihazıyla çağrıyı alan mavi kod ekibinde olan güvenlik görevlisi olay yerine ulaşır. 

➢ Mavi Kod çağrısını alan Mavi Kod Ekibi 3 (üç) dakika içinde çağrı yapılan yere ulaşmalıdır. 

➢ Serviste görevli olan hekim /hemşire Mavi Kod ekibi gelene kadar müdahaleden sorumludur. CPR’i başlatır ve Mavi kod ekibi gelince hasta hakkında bilgi vererek yetkiyi Mavi kod ekibine bırakır.Ekibe eşlik 

ederek yardımcı olur. 

➢ Hastaya ulaşıldığında mavi kod ekibi liderliği diğer ekipten devralır. (Ventilasyon ve kardiyak masaj). Hastanın hemşiresi veya hekiminden bilgi alır. Defibrilatör ve monitorizasyonu, damar yolunu kontrol eder. 

Gerekiyorsa hemen entübasyon yapar ve hastayı mekanik ventilatöre bağlar. CPR sürdürür ve tüm İleri Yaşam Desteği girişimlerini yönetir. 

➢ Mavi Kod ekip lideri, olay yerine ulaşıp gerekli müdahale yapıldıktan sonra en geç 24 saat içinde Mavi Kod Olay Bildirim Formu’nu düzenleyerek Kalite Yönetim Direktörlüğü’ne teslim eder. 

➢ Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetler Kalite Yönetim Direktörlüğü tarafından başlatılır. 

➢ Başlatılan kod, aynı telefondan sonlandırma yapılır. 
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➢ Kalite Yönetimi

BEYAZ KOD:
Hastanemizde, hasta ve çalışanların fiziksel saldırı, cinsel taciz ve şiddete maruz kalmalarına karşı gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması için bir tehlike anında güvenlik personelinin en hızlı bir biçimde durumdan 

haberdar edilmesi ve olay yerine yönlendirilerek oluşan tehdidin önüne geçilmesini sağlamaktır.

FAALİYET AKIŞI: 

➢ Beyaz Kod çağrısına öncelik verebilmek için hastanemiz santralinde kullanıma sunulan 1111 numaralı “Acil Durum Telefon Numarası” kullanılır. 

➢ Olaya tanık olan personel 1111 numaralı “Acil Durum Telefon Numarası” tuşlar “Beyaz Kod” bildirimi PAGER cihazına verilir. 

➢ PAGER cihazıyla çağrıyı alan Beyaz Kod ekibi olay yerine ulaşıncaya ve olaya müdahale edip beyaz kodu iptal edinceye kadar sesli ikaz devam eder. 

➢ Ardından telefonla Beyaz Kod ekibinin bulunduğu ilgili birimleri arayarak olayın yerini bildirir, gerek duyulması halinde ekip üyelerini cep telefonundan da arayabilir. 

➢ Çağrıyı alan güvenlik görevlisi telsiz anonsu ile olay yerine en yakın güvenlik görevlisini yönlendirir. 

➢ Beyaz Kod çağrısını duyan Beyaz Kod ekibi en kısa zamanda çağrı yapılan yere ulaşmalıdır. 

➢ Eğer olay yerine giden güvenlik görevlisi olayı tek başına çözümleyemeyecek ise gerek duyulması halinde diğer güvenlik görevlilerini de olay yerine yönlendirir. 

➢ Olaya sebebiyet veren kişi/kişiler olay yerinden uzaklaştırılır. 

➢ Konu ile ilgili olarak gerekli durumlarda güvenlik amiri adli makamlara haber verir. Adli makamlar gelinceye kadar da güvenlik görevlileri gerekli önlemleri alır. Adli makamlar geldiği zaman ise durum ile ilgili 

bilgiler verilir. 

➢ Olay hastane yönetimi tarafından incelenerek gerektiğinde olaya maruz kalan çalışanlara gerekli destek sağlanır. 

➢ Beyaz Kod ekip lideri, olaydan sonra en geç 24 saat içinde Beyaz Kod Olay Bildirim Formu’nu düzenleyerek Kalite Yönetim Direktörlüğü’ne teslim eder. 

➢ Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetler başlatılır. 

➢ Beyaz kod uygulamasına yönelik olarak her dönem tatbikat yapılır ve tatbikatta ne kadar süre içinde olay yerine ulaşıldığına dair kayıt tutulur.

➢ Çalışanlara Beyaz Kod ile ilgili eğitim verilmesi sağlanır. Başlatılan kod, aynı telefondan sonlandırma yapılır. 

PEMBE KOD:
Hastanemizde yeni doğan, bebek ve çocuk kaçırılması veya kaybolması durumlarına karşı önlem almak ve güvenliğini sağlamaktır.

FAALİYET AKIŞI: 

➢ Pembe Kod çağrısına öncelik verebilmek için hastanemiz santralinde kullanıma sunulan 3333 numaralı “Acil Durum Telefon Numarası” kullanılır. 

➢ Olaya tanık olan personel 3333 numaralı “Acil Durum Telefon Numarası” ile PAGER cihazına çağrı bırakır. 

➢ PAGER cihazıyla çağrıyı alan Pembe Kod ekibi çağrı yerini PAGER cihazında görür; olay yerine gidip, olaya müdahale edip ve PAGER den çağrıyı iptal edinceye kadar sesli ikaz devam eder. 

➢ Ardından telefonla Pembe Kod ekibinin bulunduğu ilgili birimleri arayarak olayın yerini bildirir, gerek duyulması halinde ekip üyelerini cep telefonundan da arayabilir. 

➢ PAGER cihazıyla çağrıyı alan güvenlik görevlisi telsiz anonsu ile olay yerine en yakın güvenlik görevlisini yönlendirir. 

➢ Pembe Kod çağrısını duyan Pembe Kod ekibi en kısa zamanda gerekli önlemleri almalıdır. 

➢ Teknik servis görevlisi öncelikle hastane bodrum katındaki çıkış kapılarının kapalı olup olmadığını kontrol eder. 

➢ Güvenlik görevlileri, zemin kattaki hastane giriş ve çıkış kapıları ile acil çıkış kapılarının kontrolünü sağlar. 

➢ Teknik servis görevlisi bodrum katındaki önlemleri aldıktan sonra zemin katta asansörlerin önüne geçer, gerek duyulması halinde asansörü kapatır.

➢ Bu sırada güvenlik görevlisi kamera kayıtlarını izleyerek şüphelinin en son nerede görüldüğünü ve özelliklerini ekip liderine bildirir. 

➢ Ekip lideri hem bilgi akışını sağlar hem de pembe kod ekibinin de organizasyonunu yapar. 

➢ Güvenlik amiri konu ile ilgili olarak gerekli durumlarda adli makamlara haber verir. Adli makamlar gelinceye kadar da gerekli önlemleri alır. Adli makamlar geldiği zaman ise durum ile ilgili bilgileri verir. 

➢ Pembe Kod ekip lideri, olaydan sonra en geç 24 saat içinde Pembe Kod Olay Bildirim Formu’ nu düzenleyerek Kalite Yönetim Direktörlüğü’ne teslim eder.

➢ Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetler başlatılır. 

➢ Eğer durum bir çocuğun kaybolması veya kaybolmuş bir çocuğun bulunması ise, anons sistemi ile hastane genelinde anons yaptırılır. Eğer bulunan çocuk ise ailesi hakkında bilgi alınarak iletişim kurulmaya 

çalışılır ve konu ile ilgili olarak adli makamlarla iletişime geçilir. 

➢ Anne ve babası ayrı ya da ailevi sorunları olduğuna dair bilgi verilmiş bebeklerin farkındalığının ortaya konulması ve takibi için anne, hemşire bankosuna yakın bir odada yatırılır ve bebeğin farkındalığını ortaya 

koyacak ve sadece hemşireler tarafından fark edilecek bir belirteç oluşturulur. 

➢ Pembe kod uygulamasına yönelik olarak her dönem tatbikat yapılır ve tatbikatta ne kadar süre içinde olay yerine ulaşıldığına dair kayıt tutulur. 

➢ Çalışanlara Pembe Kod ile ilgili eğitim verilmesi sağlanır. Başlatılan kod, aynı telefondan sonlandırma yapılır. 
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➢ Kalite Yönetimi

KIRIMIZI KOD:
Kırmızı kod; hastanemizde çıkabilecek herhangi bir yangın tehlikesi halinde, yangına en hızlı şekilde müdahale edilerek oluşabilecek tehlikeleri ve zararları en aza indirmek ve/veya önlemek amaçlı oluşturulan acil 

uyarı kodudur. 

FAALİYET AKIŞI: 

➢ Kırmızı Kod çağrısına öncelik verebilmek için hastanemiz santralinde kullanıma sunulan 4444 numaralı “Acil Durum Telefon Numarası” kullanılır. 

➢ Kırmızı kod durumunu tespit eden personel 4444 numaralı “Acil Durum Telefon Numarası” tuşlar’’ Kırmızı Kod’’ bildirimi PAGER cihazına verilir. 

➢ Çağrıyı alan PAGER cihazları Kırmızı Kod bildirimini ve çağrı yerinin gösterir durumda ekibin olay yerine gitmesi için sürekli sesli ikaz verir. 

➢ PAGER cihazında olayın meydana geldiği dahilisine ve isim çıktığından eğer gerek duyulursa; telefonla Kırmızı Kod ekibinin bulunduğu ilgili birimleri arayarak olayın yerini bildirir, santral görevlileri ekip 

üyelerini cep telefonundan da arayabilir. 

➢ PAGER cihazıyla çağrıyı alan Kırmızı kod ekibinde olan güvenlik görevlisi olay yerine ulaşır. 

➢ Kırmızı Kod hangi telefondan verilmiş ise tekrar’4444’aranarak sonlandırılır. 

➢ Gerekli güvenlik önlemlerini alır. 

➢ Gerekli müdahale Kırmızı Kod ekibi tarafından uygulanır. 

➢ Yangın müdahale edecek boyutta ise söndürme işlemi gerçekleştirilir. Yangın müdahale edecek boyutta değil ise güvenlik personeli İtfaiyeyi, Polisi, Doğalgazı ve hastanenin teknik servis birimlerini arayarak 

gerekli güvenlik önlemlerini alır. 

➢ Kırmızı Kod ekip lideri, olay yerine ulaşıp gerekli müdahale yapıldıktan sonra en geç 24 saat içinde Kırmızı Kod Olay Bildirim Formu’ nu düzenleyerek Kalite Yönetim Direktörlüğü’ne teslim eder.

➢ Başlatılan kod, aynı telefondan sonlandırma yapılır.

TURUNCU KOD:
Hastane içerisinde kimyasal, biyolojik ve radyoaktif maddelerle çalışan personelin fiziki olarak zarar görmesini önlemek için alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesini ve KBRN ajanlarına maruz kalarak 

hastaneye başvuran hastaların en sistemli ve hızlı şekilde dekontamine edilerek tedavilerine başlanması için yapılacak düzenlemeleri belirlemek amacıyla Turuncu Kod prosedürü düzenlenmiştir. 

İŞLEYİŞ

➢ KBRN atağının ardından HAP Başkanı, HAP Yönetim Kurulu’nu toplar, durum değerlendirmesi yapılır.( Kod Teyakkuz ,Turuncu Kod).

➢ HAP Başkanı tarafından içinde bulunulan duruma göre Hastane Afet Planı tamamen ya da kısmen aktive edilir. 

➢ HAP Başkanı tarafından TURKUAZ Kod verilerek travma ünitesi ( Yetişkin Acil Servis ) aktif hale getirilir. 

➢ Kurumlararası Koordinasyon Sorumlusu ( İrtibat Direktörü ) ilgili kurumlar ile irtibata geçer. ( 112 – Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi İl Ambulans Servisi Başhekimliği, 114 – Ulusal Zehir Danışma 

Merkezi, Tuşba Belediyesi Emniyet Amirliği, Van Belediyesi İtfaiye Dairesi, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ). 

➢ Alan Sorumlusu sorumluluğunda tüm hastane girişleri kontrol altına alınır. Hastaneye başvuran tüm hastalar Acil Servis’e yönlendirilir. 

➢ Dekontaminasyon ( Arındırma ) ünitesi hazır hale getirilir. Dekontaminasyon işlemi için Van İl Afet Acil Durum Müdürlüğü’nden destek alınır.
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➢ Kalite Yönetimi

HASTA DÜŞMELERİ
DÜŞME RİSKİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ: 

➢ Hasta “İtaki Düşme Riski Ölçeği” ndeki skala kullanılarak değerlendirilir ve forma kaydedilir. Değerlendirme sonucu elde edilen skor: 

❖ “Düşük Risk” Toplam puanı 5’in altında 

❖ “Yüksek Risk” Toplam puanı 5 ve 5’in üstünde düşme riski yüksek hasta figürü kullanılır. 

➢ Hastanın hastanede kaldığı süre içinde genel durumunda değişikliğe neden olabilecek cerrahi ve girişimsel işlemler sonrasında, düşme riskini etkileyebilecek ilaç uygulandığında, hastanın düşmesi durumunda, 

hastanın servisler arası transferini ve her türlü yeniden kabulünü takiben düşme riski yeniden değerlendirilir. 

➢ 0-6 yaş grubu hastalar yüksek riskli olarak değerlendirilir. Harizmi Düşme Riski Ölçeği kullanılır. Buna göre gerekli önlemler alınır.

HASTANIN DÜŞMESİ DURUMUNDA YAPILACAKLAR: 

➢ Hasta henüz yerde iken en yakındaki hekim veya yardımcı sağlık personeli tarafından değerlendirmesi yapılır. Hasta ağrı ve yaralanma yönünden sorgulanır ve çevre güvenliği sağlanır.

➢ Olası yaralanmalar tanımlanıp hasta güvenliği sağlanmadan, hasta yerinden oynatılmaz. Hastanın yerinden oynatılmasına engel olacak yaralanma yok ise, diğer ekip üyeleriyle beraber hasta yatağına alınır. 

Hastanın yerinden oynatılmasına engel olacak yaralanma var ise, olay yerinde hekim tarafından uygun müdahale yapılır, hasta ek girişim ve tetkik ihtiyacı yönünden değerlendirilir. 

➢ Vital bulgular alınır ve “Hasta Takip/Tedavi Bakım Kayıt Formu” na kaydedilir. Hemşirelik bakım planı yeniden düzenlenir. 

➢ Çevre güvenliği değerlendirilir ve hastanın nasıl düştüğü hastaya/hasta yakınına sorulur. 

➢ HBYS ye entegre olan İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi’ne bildirim yapılır. 

➢ Düşen Hasta Oranı Gösterge Kartına göre düşme oranları izlenir ve dönemsel analizler yapılır. Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyette bulunulur ve sonuçlar çalışanlar ile paylaşılır.

Harizmi Düşme Riski SKALASI İtaki Düşme Riski Skalası 

Kayan adam figürü ile tanımlanır. Ve 
bu tanımlayıcı hasta odasının giriş 
kapısına yada hasta yatak başına 

konur.
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➢ Kalite Yönetimi

KİMLİK TANIMLAMA:
Hastalara yapılan tüm tanı ve tedavi hizmetleri sırasında kimlik bilgilerinin doğru tanımlanması, doğru hastaya doğru işlem ve tedavi yapılmasını sağlamak amacıyla kimlik doğrulama 

işlemlerinin yapılmasına yönelik standart yöntemler belirlemek.

Hastalarda Kimlik Tanımlayıcı 

Beyaz renkli kol bandı: Yatışı yapılan her hasta için kullanılan kol bandı. 

Kırmızı renkli kol bandı: Alerjisi olan hasta için kullanılan kol bandı. 

Pembe renkli kol bandı: Kız bebekler için kullanılan kol bandı.

Mavi renkli kol bandı: Erkek bebekler için kullanılan kol bandı. 

Mor renkli kol bandı: Psikiyatri hastaları için kullanılan kol bandı. 

Diyaliz Hasta Tanıtım Kartı: Diyaliz ünitesinde ayaktan diyaliz hizmeti alan hastalar için kimlik tanımlayıcı. 

Yeni Doğan Ünitesi Bebek Tanıtım Kartı: Yeni doğan ünitesine yatışı yapılan hastalar için kullanılan kimlik tanımlayıcı. 

Hasta Kimliğinin Doğrulanması 

❖ Tanı ve tedavi için yapılacak tüm işlemlerde hasta kimliği doğrulanmalıdır. 

❖ Hasta ile ilgili her türlü bilginin, bir sağlık çalışanından diğer sağlık çalışanına aktarılmasında.

❖ Herhangi bir çekim, test veya işlem öncesinde, 

❖ Hastadan tetkik almadan önce, 

❖ Cerrahi operasyonlarda operasyondan önce, 

❖ İlaç ve kan/kan ürünü uygulaması öncesinde, 

❖ Yatan hasta takip işlemleri öncesinde, 

❖ Hasta transferi esnasında yapılır. 

❖ Hasta kimlik doğrulama işleminde, hasta kimlik tanımlayıcısı kullanılır. Oda ve yatak numarası kullanılmaz. 

İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİM

İstenemeyen Olay: Hasta, hasta yakını ,çalışanlar ve/veya sağlık hizmeti verilen kuruluşta bulunan diğer işlerin güvenliğini olumsuz etkileyen veya 

etkileyebilecek olaylardır.

Ramak Kala Olay: Hasta ve çalışanların güvenliğini tehdit edebilecek, gerçekleşmek üzereyken son anda gerçekleşmeyen istenmeyen olayları ifade eder. 

Ulusal Bazda Yapılması Durumunda Kullanılması Gereken Kriterler:

1. İlaç Güvenliği 

2. Transfüzyon Güvenliği 

3. Cerrahi Güvenlik 

4. Hasta Düşmeleri 

5. Kesici Delici Alet Yaralanmaları 

6. Kan ve Vücut Sıvıları ile Temas 

ÇALIŞAN SAĞLIĞI:

İstenmeyen Olay Bildirimi

Kök Neden Analizi 

Hasta Düşme Olayı Bildirimi 

Kesici Delici Alet Yaralanmaları Bildirimi 

Kan Vücut Sıçramaları Bildirimi

Düzeltici Önleyici Faaliyeti

Ramak Kala Olay Bildirimi 23



➢ 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 çöp torbası :

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. 
24



➢ Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi

SAĞLIK  BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

Kısaca SBYS 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

SBYS‘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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➢ Organ Nakli

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 Organ Nakli Koordinatörü Musa 

GÜNDÜZ’e başvurabilirsiniz. 
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➢ Hasta Hakları

Hasta hakları kavramı;
✓hasta-sağlık çalışanı ya da hasta-hastane (kurum) ilişkisinde ortaya çıkan hak unsurlarını;

Sağlık hakkı kavramı ise; toplum ya da onun örgütlü gücü olan devlet tarafından, kişinin;

✓sağlığının korunmasını,
✓ gerektiğinde tedavi edilmesini- iyileştirilmesini
✓bu alanda toplumun sağladığı olanaklardan yararlanabilmesini ifade etmektedir.

BİR HASTA NE İSTER ? SAĞLIK ÇALIŞANI NE İSTER ?

Kendine yeterli süre ayrılmasını ister. Hastasına yeterli süre ayırmak ister.

Temiz ve çağdaş sağlık tesisi ister. Temiz ve çağdaş sağlık tesisinde çalışmak ister.

Aralarına parasal konuların girmesini 

istemez.

Aralarına parasal konuların girmesini istemez.

Tıbbi gelişmeleri izleyen hekim ister. Bilimsel gelişmeleri takip etmek ister.

Sevgi, saygı ve şefkat görmek ister. Kendisine saygılı davranılmasını ve güvenilmesini 

ister.

Saatlerce poliklinik sırasında beklemek 

istemez.

Kapısında hastaların yığılmasını istemez.

İnsan haklarına yakışır şekilde 

faydalanma

• ADALET

• HAKKANİYET

• BİLGİ

• SAĞLIK KURUMU SEÇME

• SAĞLIK KURUMU DEĞİŞTİRME

• MODERN TIBBİ TEKNOLOJİLER

• TIBBİ DİKKAT VE ÖZEN

• RIZA

• GÜVENLİK

• DİNİ VECİBE

• ZİYARET – REFAKAT

Hak ihlallerinden korunabilme

• MAHREMİYET

• BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ

Hukuki yolları kullanabilme

• MÜRACAAT

• ŞİKAYET

• DAVA AÇMA

❖ Hizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkı

❖ Bilgilendirilme ve Bilgi İsteme Hakkı

❖ Sağlık Kuruluşunu, Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme Hakkı

❖ Mahremiyete Saygı Gösterilmesi

❖ Bilgilerin Gizli Tutulması Hakkı

❖ Bilgilendirilmiş Rıza ( Aydınlatılmış Onam )

❖ Tedaviyi Reddetme ve Durdurma Hakkı

❖ Güvenlik

❖ Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme

❖ İnsani Değerlere Saygı ve Ziyaret

❖ Refakatçi Bulundurma

❖ Başvuru ve Dava

❖ Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme Hakkı

1. Acil vakalar (Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılması gerektiğine hekim tarafından

karar verilen vakalar),

2. Engelli hastalar,

3. Hamileler,

4. Hizmetteki TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı rütbeli personeli

5. Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malül ve gaziler ile aileleri,

6. 65 yaş üstü hastalar,

7. Yedi yaşından küçük çocuklar,

8. Öncelikli olarak garnizon dışından sevkle gelenler olmak üzere, hizmetteki TSK,

J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı personeli ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler,

9. Emekli TSK,J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı personeli ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler

HASTA HAKKI İHLALİNDE HASTALARIMIZ, ZEMİN KATTA BULUNAN «HASTA HAKLARI BİRİMİ»NE BAŞVURABİLMEKTEDİRLER.
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➢ Hasta Mahremiyeti

Bireyin kendi durumu ile ilgili maddi ve manevi varlıklara, yine kendisiyle ilgili tüm bilgilere, öteki bireylerin erişimine engel koyduğu noktada mahremiyet başlamaktadır. 

Hasta mahremiyeti kavramını Dünya Sağlık Örgütü “bireyin kişisel sağlık bilgilerine erişebilmeyi belirleme hakkı” şeklinde tanımlamıştır. Sağlık kuruluşlarında hasta 

mahremiyeti uygulamaları yapılandırılırken bütün boyutlar ele alınmalıdır.

• Bilişsel Mahremiyet

• Fiziksel Mahremiyet

• Psikolojik Mahremiyet

• Sosyal Mahremiyet

Polikliniklerde Mahremiyet Uygulamaları

1. Kurumunuzda poliklinik odasında muayene alanı paravanla tam olarak ayrılmış ya da hasta muayene sedyesi etrafı perde ile tam olarak kapanabilen tasarımda olmalıdır.

2. Kurumunuzda poliklinikte hasta varken aynı zamanda başka bir hasta alınmamalıdır.

3. Poliklinik odasında doktor dışında kimselerin (Hemşire, sekreter, personel vb.) olmamasını isteme hakkı vardır.

4. Poliklinik odasında hastanın verdiği bilgileri üçüncü kişilerin duyması engellenmelidir.

5. Poliklinik odasında kontrolsüz girişlerin önlenmesi için kapının dışarıdan açılması engellenmelidir.

Doktor Odalarında Mahremiyet Uygulamaları

1. Doktor odasında muayene alanı paravan vb. ile ayrılmış olmalıdır.

2. Doktor odasında hasta varken aynı zamanda başka bir hasta veya yardımcı personel alınmamalıdır.

3. Doktor odasında hastanın verdiği bilgileri üçüncü kişilerin duyması engellenmelidir.

4. Doktor odasına kontrolsüz girişlerin önlenmesi için kapının dışarıdan açılması engellenmelidir. 

Görüntüleme Birimlerinde Mahremiyet Uygulamaları

1. Her bir görüntüleme odasında ayrı bir soyunma odası veya paravanla ayrılmış ayrı bir bölüm bulunmalıdır.

2. Hastaların görüntüleme salonuna tek tek alınmaları sağlanmalıdır.

3. Görüntüleme odalarında kontrolsüz girişlerin önlenmesi için kapının dışarıdan açılması engellenmelidir.

Kliniklerde Mahremiyet Uygulamaları

1. Yataklı servise kabul ve taburcu işlemleri esnasında hastanın verdiği bilgileri üçüncü kişilerin duyması engellenmelidir.

2. Yataklı servislerde birden fazla hastanın bulunduğu odalarda her yatak arasında bir perde ya da paravan bulunmalıdır. 

3. Yataklı servislerde ameliyat öncesi hastaya önlük giydirme ve bone takma gibi konularda mahremiyete özen gösterilmelidir.

4. Yataklı servislerde ameliyat sonrası hasta servise nakil edilirken hasta mahremiyetine özen gösterilmedir.

5. Yataklı servislerde pansuman esnasında mahremiyete dikkat edilmelidir.

6. Yataklı servislerde doktor vizite esnasında mahremiyete dikkat edilmelidir.

7. Yataklı servislerde hemşire nöbet değişimlerinde hasta başında yapılan devir teslimde mahremiyete dikkat edilmelidir.

8. Yataklı servislerde hasta bilgilerinin bulunduğu dosyaların üçüncü kişilerin görmesi engellenmelidir.

9. Yataklı servislerde hastaya sürgü veya ördek verirken mahremiyete dikkat edilmelidir.

10. Yataklı servislerde hasta odalarında bulunan tuvalet ve duş kullanımda mahremiyete dikkat edilmelidir. 28



➢ Hasta Mahremiyeti

Yoğun Bakım Ünitelerinde Mahremiyet Uygulamaları

1. Yoğun bakım ünitesinde her yatak arasında bir perde ya da paravan bulunmalıdır.

2. Yoğun bakım ünitelerinde bilinci kapalı hastanın beden mahremiyetine azami özen gösterilmelidir.

Diyaliz Merkezinde Mahremiyet Uygulamaları

1. Diyaliz ünitelerinde hastaların giyinme soyunma işlemini rahatlıkla yapabilmesi için yeterli dolap bulunmalıdır.

Acil Serviste Mahremiyet Uygulamaları

1. Acil servislerde her bir kabin perde/paravanla ayrılmalı ve mahremiyete dikkat edilmelidir.

2. Acil servislerde hastanın taşınması sürecinde mahremiyete dikkat edilmelidir.

3. Acil servislerde bilinci kapalı veya hayatını kaybetmiş olarak acil servise gelen hastanın mahremiyetine dikkat edilmelidir.

Genel Kullanım Alanlarında Mahremiyet

1. Emzirme odalarına perde ve paravan konulmalıdır.

2. Kan alma gibi işlemlerde perden ya da paravan kapatmadan organ açılmamalıdır.

3. Hasta hakları birimine müracaat esnasında hasta mahremiyetine dikkat edilmelidir.

4. Hasta ve refakatçilerin kullandığı ortak alanlar, bekleme salonları vb. yerlerde mahremiyet korunması yönünde gereken özenli yaklaşım gösterilmelidir.

5. Hastalar mahremiyetin korunması yönünde gereken özen gösterilmez ise şikayet edebilmelidir.

6. Hastalar sağlık kuruluşundan ayrılsalar bile mahremiyet hakları devam etmelidir.

7. Hastalar mahremiyetin korunmasını açıkça talep edebilirler.

8. Hastalığın mahiyeti gerekmedikçe hastaların şahsi ve ailevi hayatına müdahale edilmemelidir.

9. Hasta harcamalarının kaynağı gizli tutulmalıdır. 

10. Hastalar tedavi süreçleri hakkında sağlık profesyonellerinin hiçbir tesir altında kalmadan karar vermelidir. 

11. Ölüm olayı, mahremiyetin bozulması hakkını vermemelidir.

HASTA GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI 

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. 
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➢ Özlük Hakları

İNSAN KAYNAKLARI (İDARİ BÜRO)

İnsan Kaynakları (İdari Büro) birimimiz, Başhekimlik katından bulunmaktadır. Hastanemizde görev yapan tüm personelin özlük 

işlemleri ile ilgili çalışmaların düzenlenmesini sağlayan birimimizdir. Görevlendirme Yazıları, Terfi İşlemleri, Emeklilik İşlemleri, 

Hizmet Belgesi Düzenleme, Özlük Hakları, Aylıksız İzin İşlemleri, Personel İzin ve Rapor İşlemlerini yapan birimimizdir. Detaylı

bilgi için İdari Büro birimine başvurunuz. 

İdari Personel ve Poliklinik Hizmetleri 
Mesai Bitimi: 

17:00

Gece Nöbetleri Kliniklerin İşleyişine Göre;
16:00-24:00 / 24:00-08:00
16:00-08:00 / 08:00-08:00

Olarak Değişiklik Gösterebilmektedir.

MESAİ BAŞLANGIÇ SAATİ: 08:00
MESAİ BİTİŞ SAATİ            : 16:00

M E S A İ  S A A T L E R İ
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➢ Acil, Afet ve Ulusal Kodlar

AFET NEDİR?
Toplumun tamamı veya belli bir kesimi için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran,  Normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan,  Etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin 

olmadığı doğa, teknolojik ve insan kaynaklı olaylardır. 

HAP NEDİR?
Afet planlama kapsamında Hastanenin çatı planıdır, Kendi içinde üç ayrı plana daha sahiptir. Bunlar Acil Müdahale Planı, Olay Eylem Planı ve Olaya özel planlardır. 

AMAÇ: Hastanede veya bölgemizde; afet öncesi gerekli önlemleri almak, afet sırasında ve sonrasında hastane içinde oluşan panik ve kargaşayı önlemek, ortaya çıkabilecek sorunları en aza indirmek, hastaneye 

gönderilen H/Y teşhis-tedavisinde organize bir şekilde başarılı olmak ve bu planda yer alan her birimin görevlilerin önceden belirlemek ve birimler arasında iyi organizasyon sağlamaktır.

ULUSAL KODLAR
BEYAZ KOD; Çalışana Saldırı : 1111 

MAVİ KOD; Medikal Acil durum : 2222

PEMBE KOD; Bebek/ Çocuk Kaçırma : 3333

KIRMIZI KOD; Yangın : 4444

GRİ KOD; Saldırgan silahlı kişi 

tarafından rehine tehdidi : 5555 

SİYAH KOD; Bomba tehdidi

TURKUAZ; Acil Müdahale 

Planı Aktivasyonu (MOR)

TURUNCU KOD; KBRN Olayları

YEŞİL KOD; Acil Durum Sonlandırma

EĞİTİM VE TATBİKAT
✓ Hastane Afet Planında 

✓ Görevli tüm personele, 

✓ Sivil Savunma Ekibine, 

✓ Hastane UMKE Timine, 

✓ Acil Durum Ekiplerine, 

✓ Afet, Yangın, Kurtarma, Tahliye ve Müdahale konularında 

✓ teorik ve uygulamalı pratik eğitimler verilir.

YANGIN GÜVENLİĞİ
Hastanelerde yangınların başlıca çıkış nedenleri

▪ Sigara %2

▪ Elektronik aletler %2

▪ Medikal aletler %2

▪ Çamaşır yıkama ve kurutma %4

▪ Isıtma aletleri %4

▪ Elektrik tesisatı ve aydınlatma %7

▪ Çöp veya atık %9

▪ Pişirme aletleri %52

Yanma: Yanıcı maddenin, ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Hiçbir yangın (patlama ve parlama dışında) başlangıçta büyük ve şiddetli değildir. Yangına başlangıç anında müdahale 

edilmezse yangının büyüklüğü ve şiddeti artar.

Bir cismin yanabilmesi için, en az ortamda % 14 - % 16 oranında OKSİJEN bulunması gereklidir.(Normal şartlar altında, havada bulunan OKSİJEN oranı % 21’dir.)

Yangının Nedenleri

A — Yangınlardan korunma önlemlerinin

alınmaması,

B — Bilgisizlik,

C — İhmal ve dikkatsizlik,

D — Kazalar,

E — Sıçrama,

F — Sabotaj,

G — Tabiat olayları.

Yangının Etkenleri

a— Bacalar,

b— Sigara, kibrit,

c— Kıvılcım,

d— Elektrik,

e— Benzin,

f— Likit Petrol Gazı, Doğal Gaz,

g— Hayvanlar,

h— Yıldırım,

ı— Güneş Işığı,

Yangın Yerindeki Tehlikeler

A. Yangının yayılma tehlikesi

B. Binaların çökme tehlikesi

C. Göçük altında kalma tehlikesi

D. Zehirlenme tehlikesi

E. Patlama tehlikesi

Yangın Söndürmede Kullanılan 

Maddeler

A. Su

B. Kuru Kimyevi Toz

C. Köpük

D. Yangın Söndürme Topu

Olası Bir Afet Durumunda Acil Durum Ekipleri

❖ KURTARMA EKİBİ; Yangın/Afet vukuunda can ve mal 

kurtarma işlemi yürütür

❖ İLK YARDIM EKİBİ; Yangın/ Afet dolayısıyla yaralanan H/Y 

acil ilk yardım yapma ile yükümlüdür.

❖ SÖNDÜRME EKİBİ; Binada çıkacak yangına derhal 

müdahale etmek veya mani olmakla yükümlüdür.

❖ KORUMA EKİBİ; Kurtarılan eşyaları korumak, acil durumda 

meydana gelecek panik ve kargaşayı önlemekle 

yükümlüdür
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➢ Kesici – Delici Alet Yaralanmaları

PERSONEL YARALANMALARI:
Sağlık çalışanları öncelikle kendi sağlık ve güvenliğini sağlamak zorundadır.

Enfeksiyon etkenlerinin bulaşma yolları
▪ Perkütan yaralanmalar 
▪( Kesici/Delici alet yaralanmaları)
▪ Mukozal
▪ Bütünlüğü bozulmuş deri ile temas
▪Tıbbı atıkların alınması sırasındaki kazalar

Sağlık Personelini Tehdit Eden Kan Yoluyla Bulaşan Mikroorganizmalar: HBV, HCV, HİV

KESİCİ-DELİCİ YARALANMALARINI ÖNLEME
• Kullanılan kesici-delici aletlerin iş bitiminde ortamda bir başkasına zarar verecek şekilde dağınık ve ucu açık bırakılması önlenir.

• Kesici-delici aletlerin kesici delici atık kutusuna atılması sağlanır.

• Kullanımdan sonra enjektör iğnelerinin kapağı yerine takılmaya çalışılmamalıdır. 

• Enjektör iğnelerini atmadan önce eğip bükmek ya da kırmak gibi sakıncalı uygulamalardan kaçınılmalıdır 

• Kullanıldıktan sonra iğne uçları, bisturiler, LP iğneleri, cerrahi sütur iğneleri, bistürü bıçakları, kullanılmış ilaç ampulleri v.b. kesici-delici alet kutularına atılmalıdır.

• Bu kaplar ağzına kadar doldurulmamalıdır. 3/4’ü dolduğu zaman kapağı sıkıca kapatılıp kırmızı atık poşetine atılmalıdır.

• Tüm invaziv girişimlerde gerekli koruyucu önlemlere titizlikle uyulmalıdır. 

• Çalışma ortamında kırılmış cam parçaları varsa diğer çalışanlar ve hastalar kazalara karşı uyarılmalı ve ortam hemen temizlenmelidir 

• Bakım ve onarımda kullanılan araç-gereçler (tornavida, çivi, makas v.b.) olay yerinde unutulmamalıdır. Uygun taşıma kaplarında toplanmalıdır. 

• Birim sorumluları tarafından personel izlenmeli ve sorun tespit edildiğinde Çalışan Sağlığı Birimine ve İş Sağlığı ve Güvenliği Birimine bilgi verilmelidir. Gerekirse yerinde eğitim talep edilmelidir.

Kesici-delici alet yaralanması meydana geldiğinde;

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

• Yaralanmanın meydana geldiği bölge sıkılarak kanatılmamalıdır. 

• Yaralanmanın meydana geldiği bölgenin yıkandıktan sonra antiseptik solüsyonla silinmesinde sakınca yoktur ancak ek korunma sağlamaz. 

• Yaralanmanın meydana geldiği bölgeye çamaşır suyu vb. maddeler ve dezenfektan solüsyonlar sürülmemelidir.

• Kesici-delici alet yaralanması  meydana geldiğinde yaralanan kişi en kısa sürede; (Bildirim süresi 3 iş günüdür.)hafta içi mesai saatlerinde Çalışan Sağlığı Birimine, Mesai saatleri dışında meydana gelen kazalar 

dan sonraki ilk İş gününde Çalışan Sağlığı Birimine ve İş Sağlığı ve Güvenliği Birimine başvurabilirler.

• Mesai saatlerinde meydana gelen kazalarda kişi KYS de bulunan İş Kazası Tutanak Formunu doldurarak Enfeksiyon polikliniğe başvurur. İş kazası girişi yapıldıktan sonra Form la birlikte Çalışan Sağlığı Birimine 

başvurur.

• Mesai saatlerinde veya mesai saati dışında meydana gelen tüm kazalar Çalışan Sağlığı Birimine ve İş Sağlığı ve Güvenliği Birimine bildirilmelidir.

• Yaralanma meydana geldiğinde, maruz kalan kişi ve yaralanmanın kaynağı Hepatit B ve Hepatit C açısından değerlendirilir ve Enfeksiyon hekiminin kararları doğrultusunda gerekli müdahaleler yapılır.

• ÇSGB VE İSG Birimi doktor order’ı ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na 3 iş günü içinde bildirimde bulunur. 

SAĞLIK TARAMALARI

• Sağlık taramaları hastalıkların erken tanınması ve buna bağlı olarak hastalık ve ölümlerin azaltılabilmesi amacı ile sağlıklı insanlara düzenli aralıklarla uygulanan programlardır.

• Çalışan işveren tarafından uygulanan sağlık taramaları programına katılmakla yükümlüdür.

• Hastanemiz çalışan sağlığı birimi tarafından yürütülen yıllık tarama programına göre ,her çalışan yılda en az bir kere bulaşıcı hastalıkların kontrolü açısından sağlık gözetiminden geçmektedir.

• Ayrıca çalıştığı birimdeki çalışma koşulları gereği tarama sıklığı yılda iki kezdir. Çalışma koşullarına göre tarama programına; laboratuvar tetkikleri, radyolojik muayeneler, portör muayeneleri de eklenmektedir.
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➢ Motivasyon (Dinleme, Kendini Açma, İfade Etme)

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 göz ardı 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 İŞKUR'a 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 sadece para kazanmak için mi çalışıyorsunuz? Çalışıyor olmak 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…
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➢ İş Sağılığı ve Güvenliği

Dosyayı Açmak İçin 

Tıklayınız…
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➢ Dilek ve Temenni

Birlikte, ekip ruhu ile, 

Ahlaki, etik kurallara bağlı,

Mesleğine ve birbirine saygılı, 

Çalışmak dileğiyle... 
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