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1.GİRİŞ

HASTANEMİZE HOŞGELDİNİZ

Hastanemizde bulunduğunuz süre içerisinde kendinizi huzurlu ve güven
içinde hissetmeniz bizim için önemlidir. Birlikte geçireceğimiz bu süreci rahat ve
huzurlu bir hale getirebilmek, tüm sorularınıza cevap verebilmek ve size yol
gösterebilmek amacıyla bu rehber kitapçığı hazırladık. Hedefimiz hastaneden
kaliteli ve güvenli bir sağlık hizmeti almış olarak ayrılmanızdır. Hasta
memnuniyeti ve güvenliği kurumumuzun temel ilkelerindendir.

Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
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2.KALİTE POLİTİKAMIZ
 Misyonumuzu ve vizyonumuzu gerçekleştirmek için temel değerlerimizden güç alarak;
hasta memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak,
 Oluşturduğumuz kalite kültürü ile ulusal ve uluslar arası standartlarda sürdürülebilir
hizmet mükemmelliği ilkesiyle kurumsal bilinirliğimizi en üst düzeye çıkarmak,
 Tüm hizmetlerimizde sağlıklı yaşam hakkının tüm insanların hakkı olduğunun bilinci ile
hizmet sunmak,
 Hizmet çeşitliliğimizi, teknolojimizi ve fiziki alt yapımızı sağlığın her alanında çağın
gerekliliklerine uygun olarak geliştirme,
 Kaliteli ve mükemmel sağlık hizmetini toplumun her bireyi için ulaşılabilir kılmak,
 Çalışanlarımızın bizimle olmaktan gurur duymalarını sağlamak,
 Stratejik planlarımız ve verimlilik ilkesine dayalı kararlarımız tüm paydaşlarımızın
memnuniyetini sağlamak,
VİZYONUMUZ
Hastanemizin kuruluş amacına uygun olarak mükemmeliyet odaklı hasta, hasta yakını ve
çalışanlarımızın memnuniyetinin arttırılmasını hedefleyen sürekli ve hızlı iyileştirilebilir hizmet sunan,
yüksek motivasyon ve ekip ruhu içerisin de yeniliklerin ve teknolojinin talep edildiği öneri ve örnek
uygulamalarla fark yaratan ''güvenli''' bir sağlık kuruluşu olmaktır.
MİSYONUMUZ
Etik ilkelerden ödün vermeksizin tüm çalışmalarımız ve yönetim kadromuzla birlikte sağlıklı
çalışma yaşamı koşulların da, hasta güvenliği ve hasta memnuniyeti odaklı uluslararası kalite
standartların da hizmette etkinlik, süreklilik anlayışı ile çalışan memnuniyetini esas alarak hizmet
sunmaktır.
KURUMSAL DEĞERLERİMİZ















Dürüstlük
Araştırmacılık
Yenilikleri Takip Etme
Sorumluluk
Ekip Ruhu
Duyarlılık
Hoşgörülü Olmak
5

Örnek ve Öncü Uygulamalar
Güvenilirlik
Adil Davranma
Sürekli Gelişme
Hasta Odaklılık
Çalışan Odaklılık
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3.HASTANEMİZİN TARİHÇESİ
Ayaktan ve yatan hastalara hizmet vermek amacıyla, 75 yatak kapasiteli, genel bütçe
kaynaklı olarak, 2 ayrı bina (ana bina 4800m2 ve ek bina 2340m2) olmak üzere betonarme olarak
kurulmuştur. Toplam oturum alanı ana bina 1400 m², ek bina 780 m², ana binada 30 ve ek binada
50 olmak üzere toplam 80 araçlık açık otopark alanı bulunmaktadır. 1991 yılında zemin kat, giriş
kat ve 1.kat ve 2. olarak hizmete açılmıştır.
Hastanemizde ana bina içerisinde 2 adet hasta asansörü ve 2 adet sedye asansörü
bulunmaktadır. Ana bina için yangın merdiveni mevcuttur. Ana binada 2 giriş ve çıkış kapısı ve 1
ambulans giriş-çıkış kapısı olmak üzere toplam 3 giriş ve çıkış kapısı vardır.
Hastanemiz, coğrafi konumunun vermiş olduğu önemle toplam 40.699 nüfusa Sağlık Hizmeti
sunmaktadır. Ahlat İlçesine idari yönden bağlı bulunmayan yerleşim yerlerindeki vatandaşlarımıza da
en iyi şekilde sağlık hizmeti verilmektedir.

4.HASTANEMİZİN ORGANİZASYON ŞEMASI
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5.BEBEK DOSTU HASTANE
Anne sütünün özendirilmesi ve annelere emzirme konusunda bilgi ve doğru alışkanlıkların
kazandırılmasına yönelik olarak;
Sağlık Bakanlığı ve UNICEF’in çalışmaları kapsamında, doğum hizmeti veren hastanelerde
emzirmeni başarılı ve yerleşik bir uygulama haline gelmesini sağlamak üzere 1991 yılında ‘’Anne
Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Hastaneler’’ programı başlatıldı.
Doğum hizmeti veren hastanelerden; gebeliklerinden itibaren anne adaylarını anne sütü ve
emzirme konusunda bilgilendiren, doğumdan hemen sonra annelerin bebeklerini emzirmesini
sağlayan, güncel bilgilerle eğitilmiş sağlık personeli ile annelere bebeklerini nasıl emzirecekleri
konusunda yardımcı olan hastaneler ''Bebek Dostu Hastane’’ unvanını almıştır. Halen ‘’Bebek Dostu
Hastane’’çalışmalarını aktif olarak yürütmektedir.
Hastanemiz 2017 yılında ‘’Bebek Dostu Hastane ‘’ unvanını almıştır.
Tüm doğan bebeklerin anne sütü almasını ve bu sayede kendine güvenen sağlıklı nesiller oluşmasını
sağlamaktır. Ayrıca annelere verilen eğitimlerle sorunsuz bir emzirme dönemi sağlayarak anne bebek
ilişkisini oluşturmak hastanemizin amaçlarındandır.

AHLAT DEVLET HASTANESİ EMZİRME POLİTİKASI
1-Hastanemizde çalışan tüm sağlık personeli emzirme politikası doğrultusunda eğitim almıştır.
Annelere anne sütü ve emzirme konusunda yardımcı olabilecek beceriye sahiptirler.
2-Doğumdan sonra bebekler ilk yarım saat içerisinde sağlık personeli yardımı ile emzirtilir.
3-Tıbbi bir gereksinim olmadıkça bebeklere anne sütünden başka yiyecek ve içecek verilmez.
4-Anne ve bebeğin, görsel ve tensel teması kolaylıkla sağlayabilecekleri şekilde aynı odada kalmaları
sağlanır, sağlık sorunları dışında ayrı kalmalarına izin verilmez.
5-Annelere bebeklerini, bebeğin istediği sıklıkta ve sürede emzirmeleri öğütlenir.
6-Hastanede oldukları süre içerisinde ve taburculuk esnasında anne ve diğer aile bireylerine anne
sütünün önemi anlatılır. Karşılaşılabilecek sorunlar hakkında sözlü ve yazılı olarak bilgi verilir.
7-Bebeğin emzirtilmesi, anneye uygun emzirme tekniği uygulamalı olarak gösterilerek anlatılır.
8-Tüm annelere bebeklerinden ayrı kalmak zorunda olduklarında emzirmeyi nasıl sürdürecekleri ve
süt sağma konusunda bilgi verilir.
9-Hastanemizde takip edilen tüm hamilelere anne sütü ve emzirmesinin önemi anlatılır.
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10-Yalancı emzik ve biberon kullanımı önerilmez. Sağılan anne sütünün bebeğe verilmesi konusunda
yardımcı olunur.
11-Doğum yapan anneler taburcu olduktan sonra sağlık personeli tarafından yapılan ev ziyaretlerinde
emzirmenin devamına yönelik destek sağlanır.
12-Hastanemizde mama reklamına izin verilmez ve reklam içeren herhangi bir materyal
bulundurulmaz.
13-Anneler bebeklerine ilk 6 ay sadece anne sütü vermeleri hususunda desteklenir. 6. Aydan sonra
tamamlayıcı beslenme ile birlikte bebeklerini 2 yaşına kadar emzirmeleri yönünde teşvik edilir.
14-Kurumumuzda annelerin bebeklerini rahatça emzirebilecekleri emzirme odası bulunur.
15-Annelere bebeklerini istediği sıklıkta ve sürede emzirmeleri önerilir.
16-Anneler, taburcu olduktan sonra da emzirmeye devam edebilmeleri, karşılaşabilecekleri sorunları
çözebilmeleri, bebeklerinin ve kendilerinin kontrollerinin takibi için Çocuk Hastalıkları ve Kadın
Doğum Polikliniğine belirli aralıklarla davet edilir.

Bebeğinize vereceğiniz en değerli armağan
‘’ANNE SÜTÜ’’dür.

6.ANNE DOSTU HASTANE
Anne sağlığı hizmetlerinin niteliğini ve niceliğini artırarak anne adaylarının güvenli, kaliteli
doğum hizmetine ulaşmalarını sağlamak amacı ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kadın
ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından yürütülen “ANNE DOSTU HASTANE” projesi kapsamında
AHLAT DEVLET HASTANESİ olarak başvurmuş bulunmaktayız. Hastanemiz 2018 yılı itibariyle anne
dostu hastane kriterlerinde hizmet vermektedir.
Anne, bebek ve aile dostu bir proje olan “Anne Dostu Hastane” projesinde, mahremiyete
dayalı tek kişilik “Doğum Üniteleri”nin oluşturulması esas alınmıştır. Normal doğumu özendirmek, son
yıllarda hızla artan sezaryen ile yapılan doğumları ve müdahale oranlarını azaltmak hedeflenmektedir.
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Yanında uygun bir refakatçi ile gebelerin kendilerini rahat ve ev ortamında gibi hissetmeleri ve yatağa
bağlı kalmadan özgürce hareket edebilmeleri, tek kişilik odalarda doğum yapabilmelerini sağlamak
amaçlanmaktadır.
Anne Dostu Hastane unvanı almak isteyen bir kurum olarak amacımız, tüm gebelerin,
gerektiğinde bir yakınının da kalabileceği tek kişilik odalarda doğum yapmalarını sağlamak, gereksiz
sezaryen ameliyatlarını önlemek ve doğum yapacağı hastaneyi, personeli, ebe ve doktorunu gebelik
döneminde tanımasını ve hastanemizin doğum için en çok tercih edilen hastane olmasını sağlamaktır.
Tüm gebeleri hastanemizde takip edilmeye, gebe okulumuzu, doğum salonu ve servislerimizi
görmeye davet ediyoruz.
ANNE DOSTU HASTANE KRİTERLERİ
1.Güvenli ve kaliteli gebelik izlemi ve doğum hizmeti almak bütün anne adaylarının hakkıdır.
-Gebe ve lohusa takipleri güncel bilimsel kriterlere göre hazırlanmış olan yazılı takip protokollerine
uygun olarak yapılmalıdır.
2.Verilen hizmet, gebelik dönemi, travay, doğum ve doğum sonrası bakım ve danışmanlık
hizmetlerini kapsamalıdır.
-Gebelere doğum öncesi bakım ve danışmanlık hizmeti verilirken gerekli bilgilendirmeler yapılmalı ve
“Aydınlatılmış Onam Formu” okutulup imzalatılmalıdır.
-Gebeler doğumun planlanmasına katkıda bulunabilmelidir.
-Gebe ve yakınlarının doğum şekilleri ve verilecek ilaçlarla, yapılacak tetkik ve müdahalelerin, gebe
açısından muhtemel yarar ve zararları konusunda tam ve doğru olarak bilgilendirilmesini esas alan bir
hizmet modeli uygulanmalı, gebe ve yakınlarına yönelik gebelik ve doğumla ilgili bilgilendirme
materyalleri (yazılı, görsel, maketler, modeller vs.) olmalıdır.
3.Kurumlarda poliklinik, eğitim, danışmanlık ve doğum hizmeti verilen ortamlar ulusal
standartlara uygun hazırlanmalıdır.
-Kurumlar 7 gün 24 saat hizmet verebilen, anne ve bebek ihtiyaçlarına göre düzenlenen ünitelerden
oluşmalıdır.
-Doğum üniteleri ulusal denetimlerle sınıflandırılmış olmalı ve kurumlar sağladıkları bakımın
kalitesinden sorumlu olmalıdır.
-Doğum hizmeti sunan yataklı tedavi kurumları, her gebe ile birebir ilgilenen, onlarla iyi iletişim kuran
yeterli sayı ve kalitede sağlık personeline sahip olmalıdır.
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-Doğum hizmeti sunan yataklı tedavi kurumları güvenli kan transfüzyonunun sağlanması ve hastane
enfeksiyonlarının önlenmesine yönelik gerekli tedbirleri almalıdır.
4.Mahremiyet beklentileri itina ile karşılanmalı, hijyen ve konfor standartları yüksek tutulmalıdır.
-Gebenin kendini rahat ve konforlu hissetmesi sağlanmalı, yanına uygun bir refakatçi seçebilmelidir.
-Doğum sürecinde servislerde gebeye fiziksel ve duygusal destek birebir olmalı ve gebeler bu desteğe
kolaylıkla ulaşılabilmelidir.
-Travay sırasında gebe için pozisyon kısıtlaması olmamalı, istediği pozisyonda yatabilmeli, odada
rahatça yürüyebilmeli, hareket edebilmelidir.
-Gebelerin aktif pozisyonlarda ıkınmaları teşvik edilerek, doğum gerçekleştirilmelidir.
5.Kanıta dayalı olmayan müdahaleler rutin olarak uygulanmamalıdır.
-Beslenme ve sıvı alımı kesilmemelidir.
-Lavman, traş gibi işlemler rutin olarak uygulanmamalıdır.
-Erken amniyotomi, sık tuşe, üretral kateter uygulanmamalıdır.
-Kurumun sezaryen oranı, kabul edilebilir minimum ve maksimum seviyeleri aşmamalıdır.
6.Hizmet sunumu için gerekli olan insan kaynakları ve lojistik destek optimum düzeyde olmalıdır.
-Doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası hizmetler multidisipliner yaklaşım ile donanımlı bir ekip
tarafından verilmelidir. Yüksek riskli gebelere yaklaşım ve sevk konusunda doğum hizmeti sunan
yataklı tedavi kurumunun yazılı bir eylem planı olmalıdır.
-İsteyen hastalara doğum analjezisi hizmeti sunulabilmelidir.
7.Acil obstetrik durumlarda sevk kriterlerine uyulmalıdır.
-Doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası hizmetlerin yönetiminde devamlılık gözetilmelidir.
-Gebelik, doğum ve lohusalığa bağlı bir komplikasyon nedeniyle müracaat eden gebeler hemen kabul
edilip gerekli tıbbi müdahale gecikmeksizin yapılmalıdır.
-Hasta stabilize edildikten sonra sevk edilmelidir.
-Sevk, 112 ile irtibata geçilerek yapılmalıdır.
-Sevk edilen kurum, sevk eden kuruma vakalarla ilgili geri bildirim yapmalıdır.
8.Doğum hizmeti anne ve bebek odaklı olmalıdır.
-Bebek Dostu Hastane kriterlerine uyulmalıdır.
-Anne ve ailelerin doğan bebeklerini kucaklamaları ve dokunmaları sağlanmalı ve devamı
desteklenmelidir.
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-Lohusa normal doğum sonrası en az 24, sezaryen doğum sonrası en az 48 saat hastanede kalmalı,
postpartum bakım almalıdır.
9.Hizmet sunanların bilgi ve beceri kapasitesini güçlendirmeye yönelik aktiviteler planlanmalı ve
uygulanmalıdır.
-Hizmet içi eğitimlerin sürekliliği sağlanmalıdır.
-“Doğum Öncesi Bakım”, “Acil Obstetrik Bakım”, “Doğum ve Sezaryen Eylemi”, “Doğum Sonu Bakım
Yönetim” Rehberlerinin kullanımı konusunda izleme değerlendirme çalışmaları yapılmalıdır.
-Bünyesinde çalışan hekim ve diğer sağlık personelinin bu prensip ve ilkeleri benimsemeleri ve
bilgilendirilmeleri sağlanmalıdır.
-Çalışanlar referans materyallere 24 saat erişebilmelidir.
10.Verilen hizmetlerle ilgili gerekli kayıtlar tutulmalı ve düzenli aralıklara analizleri yapılarak
hizmetlerin geliştirilmesinde kullanılmalıdır.
-Merkezler, sunulan hizmetlerin nitelik ve niceliğine yönelik kayıtları elektronik ortamda düzenli ve
doğru bir şekilde tutmalıdır.
-İstatistiksel veriler internet ortamında yayınlamalı, tüm kurumların ve vatandaşların erişimine açık
tutulmalıdır.
-Maternal ve perinatal mortalite ve morbiditeleri dikkatlice izlenmeli, bu amaçla düzenli geribildirim
toplantıları yapılmalıdır.

7.HASTANEMİZİN YAPILANMASI
POLİKLİNİKLER
-Hastanemiz polikliniklerinde muayene olmak isteyen hastalarımız telefon ve internet ile
MHRS (182 Merkezi Hekim Randevu Sistemi ) internet üzerinden randevu alarak T.C. kimlik
numaraları ile müracaat etmektedirler. Aynı zamanda hastanemizin web sayfası MHRS randevu
bölümünden ve hastanemiz hasta kayıt biriminden de bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Poliklinikler
11
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ana bina zemin katında bulunmaktadır. Hastanemiz ek binasında ise Diş Polikliniği hizmet
vermektedir. Polikliniklerin bulunduğu yerde hasta kabul Biriminde kaydınız yapıldıktan sonra Kayıt
sonrası size verilen barkotla muayene olacağınız polikliniğe uğrayınız. Muayene için size verilen
evraktaki sıranızı bekleyiniz. Hasta çağrı ekranında isminiz ve sıra numaranız yanınca polikliniğe
giriniz.
-Genel hizmetin aksamasına meydan vermeyecek şekilde belirlenen öncelik sırası:
 Acil vakalar,
 Engelli vatandaşlarımıza,
 65 yaş üstü yaşlılar,
 Yedi yaşından küçük çocuklar,
 Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gazileri.
-Eğer hastanemize ilk kez başvuruda bulunuyorsanız hasta kayıt biriminden hekiminizi
seçebilip kaydınızı yaptırabilirsiniz.
-Hasta kabulü ve diğer tüm işlemler için resmi kimlik ve kurum belgeleriniz kullanılacağından
yanınızda getirmeyi lütfen unutmayınız.
-Özlük bilgileriniz alındıktan ve bilgisayar sistemine girişiniz yapıldıktan sonra ilgili bölüme
yönlendirmeniz yapılacaktır.
-Hastanemizde sigara içmek yasaktır.
-Hastanemizde poliklinik hizmetleri; çalışma günlerinde 09.00-12:00 ile 13:30-16.00 saatleri
arasında, yatan hasta hizmetleri ise 7 gün 24 saat verilmektedir.
-Hastanemizde acil servis hizmetleri de 7 gün 24 saat aralıksız verilmektedir.
-ENGELLİ HASTALAR İÇİN; Hastanemizde engellilere yönelik düzenlemeler bulunmaktadır.
Engellileri karşılamak için hastane girişinde bulunan hasta karşılama personeli bu hastalara yardımcı
olacaktır. Engelli girişi, engelli tuvaleti ve engelli bekleme alanı bulunmaktadır.
HASTANEMİZDE POLİKLİNİK HİZMETİ VERİLEN BÖLÜMLER
 İç Hastalıkları 1–2
 Genel Cerrahi Polikliniği
 Kadın Hastalıkları/Doğum Polikliniği
 Göz Hastalıkları Polikliniği
 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği
 Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği
 Hekimlerimizle ilgili bilgilere WEB sitemizden ulaşabilirsiniz.
 https://ahlatdh.saglik.gov.tr
12
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DİĞER HİZMET BİRİMLERİMİZ















Kalite Yönetim Birimi
Genel Yoğun Bakım Ünitesi
Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi
Evde Sağlık Hizmetleri
Ameliyathane
Hemodiyaliz
Acil Servisi
Klinikler
Eczane
Psikolog
Diyetisyen
Çocuk Gelişimcisi
Hasta İletişim Birimi
Çalışan Hakları Birim

8.HASTANEMİZİN TANITIMI
ANA BİNA
Acil servis
Hasta Kabul Birimi
Güvenlik
Santral
Laboratuvar
Röntgen
Kan Alma
Poliklinikler
Diyetisyen
TİG Birimi
SFT/Holter Birimi
Emzirme Odası
Mescit
Tıbbı ve Evsel Atık Deposu
Bilgi İşlem
Palyatif Bakım Birimi
Genel Yoğun Bakım Birimi
Ameliyathane
Gebe Okulu
Evde Sağlık Birimi
Yenidoğan Yoğun Bakım Birimi
Kadın Doğum Servisi
Arşiv
Yemekhane

Zemin Kat
Zemin Kat
Zemin Kat
Zemin Kat
Zemin Kat
Zemin Kat
Zemin Kat
Zemin Kat
Zemin Kat
Zemin Kat
Zemin Kat
Zemin Kat
Zemin Kat
Zemin Kat
Birinci Kat
Birinci Kat
Birinci Kat
Birinci Kat
Birinci Kat
Birinci Kat
İkinci Kat
İkinci Kat
İkinci Kat
Üçüncü Kat

EK BİNA-1
Başhekimlik
Başhekim Yardımcısı
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
İdari Ve Mali Hizmetler Müdürü
İdari Ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı
Güvenlik
Santral
Özlük Birimi
Satın Alma Birimi
Diş Polikliniği
Yemekhane
Kantin
Dahiliye-Çocuk Servisi
Kalite Birimi
Eğitim ve Enfeksiyon Birimi
Eczane
Hasta Hakları Birim / Psikolog
Mescit
Eczane Deposu
Çamaşırhane / Terzi
Kazan Dairesi
Morg
EK BİNA-2
Hemodiyaliz Ünitesi
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Zemin Kat
Zemin Kat
Zemin Kat
Zemin Kat
Zemin Kat
Zemin Kat
Zemin Kat
Zemin Kat
Zemin Kat
Zemin Kat
Zemin Kat
Zemin Kat
Birinci Kat
Birinci Kat
Birinci Kat
Birinci Kat
Birinci Kat
Bodrum Kat
Bodrum Kat
Bodrum Kat
Bodrum Kat
Bodrum Kat
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9.HASTANEMİZİN KROKİSİ

10.HASTANEMİZİN İLETİŞİM BİLGİLERİ
TELEFONLAR
ANA BİNA : 0(434) 412 40 13
EK BİNA 1 : 0(434) 412 41 51
EK BİNA 2 : 0(434) 412 40 21
FAX

: 0(434)412 40 14

WEB SİTESİ : https://ahlatdh.saglik.gov.tr/
E-MAİL

: ahlatdh@ahlatdh.gov.tr

ADRES
ANA BİNA : Selçuklu Mahallesi Hastane Caddesi i Ahlat/ BİTLİS
EK BİNA-1 : Tunus Mahallesi Erzen Hatun Sahil Park Yanı
EK BİNA-2 : Selçuklu Mahallesi Hastane Caddesi i Ahlat/ BİTLİS

11.GENEL VE DESTEK HİZMETLERİMİZ
11.1.KALİTE BİRİMİ
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığınca (http://www.kalite.saglik.gov.tr/)
yürütülen hizmet standartlarının Özel Ceyhan Çınar hastanesinde uygulanmasını sağlayan, Hizmet
kalitesi standartları çerçevesindeki çalışmaları yürüten birimimizdir.
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11.2.MAAŞ MUTEMETLİK BİRİMİ
Hastanemizde göreve başlayan personelimiz, personel servisine evraklarını teslim ettikten
sonra, kurumumuzun anlaşmalı olduğu bankaya ait hesabı varsa hesap numarasını, muhasebeye
bildirmelidir. İlgili bankaya ait hesabı yoksa kendisine ait hesap açtırmalıdır. Personel evli, çocuk
sahibi ise muhasebenin vereceği Aile Yardımı Bildirimi ve Aile Durumu Bildirimi formlarını doldurması
gerekmektedir. Muhasebe birimi; kurumun finans işleyişini yöneten ve personel maaşlarını
düzenleyen birimdir.
11.3.PERSONEL ŞUBE
Hastanemizde görev yapan tüm personelin özlük işlemleri ile ilgili çalışmaların ve maaş
işlemlerinin düzenlenmesini sağlayan birimimizdir. Kongre İzin İşlemleri, Yurtdışı İzin İşlemleri,
Pasaport İşlemleri, Görevlendirme Yazıları, Terfi İşlemleri, Emeklilik İşlemleri, Hizmet Belgesi
Düzenleme, Özlük Hakları, Aylıksız İzin İşlemleri, Personel İzin ve Rapor İşlemlerini yapan birimimizdir.
Detaylı bilgi için Personel işleri Birimimize başvurunuz.
Özlük Birimi tüm personelin özlük bilgilerinin bulunduğu, Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü vb.
makamlardan gelen personel ile ilgili yazıların tebliğ edildiği, terfi, sicil raporları işlemlerinin yapıldığı,
nakil, emeklilik, geçici görev işlemlerinin takip edildiği, disiplin ve ceza ile ilgili idare tarafından açılan
soruşturmalarda gerekli işlem ve yazışmaları yaparak alınan bilgi ve açıklamalar kapsamında ilgili
mercii ve kişilere gerekli cevapların sunulduğu birimimizdir. Personelin izinlerinin düzenlenmesi,
personelin almış olduğu raporlarla ilgili işlemlerin ve yazışmaların yapıldığı, izin ve rapor dönüşlerinde
bu bilgilerin Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Ç.K.Y.S. ‟ye işlendiği birimimizdir.
Giriş işlemleriniz için hastanemiz bahçesinde bulunan Özlük birimine başvurunuz. Başvuru
için 2 adet fotoğraf ve kimlik fotokopisi, ilk atama veya nakil yoluyla gelmiş iseniz ilgili resmi yazıları,
sağlık raporu, adli sicil kaydı, diploma örneği (aslı Gibidir onaylı), öğrenim belgesi, mal bildirim
beyannamesi, askerlik durum belgesini teslim ediniz.
Günlük Çalışma Saatleri: Memurlar için 40 saat işçi statüsündeki çalışan için ise 45 saatlik çalışma
süreleri 24 saat hizmet sunulan bir kuruluş olmamız nedeni ile hizmetin gereğine göre çeşitlilik
göstermektedir. Uygulama 08.00-16.00, 16:00-08:00 normal mesai, nöbet ve yarı vardiya iledir.
Ancak, kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi halinde hamileliğinin yirmi dördüncü
haftasından önce ve hamileliğin yirmi dördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki iki yıl
süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmez. Özürlü memurlara da isteği dışında gece nöbeti
ve gece vardiyası verilmez.
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İZİNLER
Yıllık İzinler: Memur personel için 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 102‟nci maddesi
çerçevesinde; Hizmet süresi 1 yıldan 10 yıla kadar (on yıl dâhil) olan memurların yıllık izin süreleri 20
gün, 10 yıldan fazla olanların ise 30 gündür. Sözleşmeli personel için sözleşmelerinde belirtilen
süreler kadar yıllık izin verilir. Amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre
bölünerek kullanılabilir.
Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Yarıyıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait
kullanılmayan izin hakları düşer. Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl
yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni (Şua izni) verilir.
Doğum İzni: Kadın Memura doğum yapmadan önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren de 8
hafta olmak üzere toplam 16 hafta analık izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki 8
haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Doğum yapan kadın memura analık izin süresinin bitim
tarihinden itibaren ilk 6 ayda günde 3 saat, ikinci 6 ayda 1,5 saat süt izni verilir. Çalışan 1.doğumda 2
ay, 2.doğumda 4 ay ve 3.doğumda 6 ay saat 12.00‟a kadar (yarım gün) çalışır. Süt izninin hangi
saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususun da, memurun tercihi esastır. Doğum yapan
memura analık izin süresinin bitiminden itibaren, isteği üzerine en çok 24 aya kadar aylıksız izin
verilir. Bu sürenin tamamı bir defada verilebileceği gibi istek üzerine daha az sürede de verilebilir. Bu
tarihten sonra belirli bir süre görev yaparak aylıksız izin almak isteyenlere 24 aylık süreden görev
yaptığı süreler düşülerek kalan süre kadar aylıksız izin verilir. Erkek memura, isteği üzerine eşinin
doğum yapması nedeniyle 10 gün babalık izni verilir. Doğum yapan memura doğumdan sonra 24 ay
(2 yıl) nöbet verilemez ve gece vardiyasında çalıştırılamaz. Memura, isteği üzerine;
-Kendisinin veya çocuğunun evlenmesi (7 gün),
-Eşinin, çocuğunun ölmesi (7 gün),
-Çalışan erkek memurun çocuğunun doğması halinde (10 gün)
-Kendisinin veya eşinin anne, baba ve kardeşinin ölümü halinde (7gün) mazeret izni verilir.
Mazeret İzinleri: Memurlara mazeretleri nedeniyle bir yıl içinde toptan veya parça parça olarak10
gün izin verilebilir. Zorunluluk halinde on gün daha aynı usulle mazeret izni verilebilir. Ancak, ikinci
kez verilen bu on günlük mazeret izni, memurun yıllık izninden düşülür.
Hastalık İzni: Memura tek hekim tarafından, bir defada 10 gün veya göreve başlamadan kısım kısım
olmak üzere toplam kırk güne kadar hastalık raporu verilebilir. Bu raporlara göre verilen hastalık izni
sonunda hastalığın devamı veya başka bir hastalığa yakalanma nedeniyle görevine başlayamayan

16

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
AHLAT DEVLET HASTANESİ
HASTANE BİLGİ REHBERİ
KOD:HE.RH.01

YAY.TARİHİ:HAZİRAN 2020

REV.TARİHİ: -

REV.NO:-

SAYFA NO:59

memurun müteakip muayene ve tedavileri resmî yataklı tedavi kurumlarınca yapılır ve hastalık
raporları adı geçen kurumların sağlık kurullarınca düzenlenir. Resmî Sağlık Kurullarınca düzenlenen
veya onaylanan raporlara göre verilen hastalık izinleri hariç, tek hekimlerin değişik tarihlerde
düzenledikleri hastalık raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine, kendilerine yıl içinde toplam 40
gün hastalık izni verilen memurların, o yıl içinde 40 günü aşan ilk ve müteakip bütün hastalık
raporlarının geçerli sayılabilmesi için sağlık kurulunca onaylanması gerekir.
Refakat İzni: Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı
tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya
tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla
belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu
süre bir katına kadar uzatılır. Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilen refakat izninin toplam
süresi 6 ayı geçemez.
PERSONEL YAKA KARTI
Hastanemizde göreve başlayan tüm personelimiz, kurum içinde çalıştığı süre boyunca yaka
kartı takmakla yükümlü olup, yaka kartlarını personel işlerinden temin edebilir.
AHLAT DEVLET
HASTANESİ
PERSONEL KİMLİK
KARTI
ADI

:

SOYADI :
SİCİL NO :
GÖREVİ :

11.4.EĞİTİM BİRİMİ
Hastane çalışanları için hizmet içi eğitim ve hastanemizde tedavi görmekte olan hastalarımız
için bilgilendirici eğitim faaliyetlerini düzenleyen ve gerekli eğitimleri veren birimimizdir.
11.5.ENFEKSİYON KONTROL BİRİMİ
Hastanemiz enfeksiyon kontrol komitesi 2011 yılında kurulmuş olup, 2005 yılında yayımlanan
Yataklı Tedavi Kurumları Hastane Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği esas alınarak çalışmalarını
sürdürmektedir. Enfeksiyon kontrol programı, el hijyenine uyumu arttırmak, atık yönetimi, asepsi
dezenfeksiyon sterilizasyon uygulamaları, hastane temizliği, izolasyon önlemleri, uygun antibiyotik
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kullanımı, YBÜ enfeksiyonlarının kontrolü, sürveyans çalışmaları, çalışan güvenliği ve bağışıklama,
eğitim programlarını yürütmektedir. Detaylı bilgi için zemin katta bulunan Enfeksiyon Kontrol
Hemşireliğine başvurunuz.
11.6.BİLGİ İŞLEM
Hastane bünyesindeki tüm birimlerin kendi hizmetlerini yerine getirmeleri için ihtiyaç
duydukları bilgi sistemlerini birbiriyle koordine etmek tüm kullanıcıların, gerekli yazılım ve donanım
alt yapısı ile oluşturulacak ortak veri havuzundan yetki ve sorumlulukları çerçevesinde
yararlanmalarını sağlamak ve uygulanmakta olan Hastane Yönetim Bilgi Sistemi kapsamında yer alan
tüm bilgisayar donanımı ve yazılımının kullanım esaslarını, yetkilendirme ve arıza bakım süreçlerinin
işleyişi ile ilgili ilkeleri tanımlayan birimimizdir.
Hastanemizde kurum içi iletişimde, otomasyon sisteminde bulunan mesaj(intranet)bölümü
kullanılmaktadır. Mesaj bölümünden; personele bilgilendirme yazıları, duyurular, eğitimler, işleyişte
olan değişiklikler gibi bilgilendirmeler yapılabilmektedir.
Personel Ortak Ağ: Hastane Bilgi Yönetim Sisteminde bulunan bu ağ, kurum içinde
paylaşılmak istenen her türlü dosya, klasör, yazı, resim vb. materyallerin bilgisayar sistemi üzerinden
paylaşıldığı ve saklandığı ağ’dır.
11.7.ARŞİV
-Hasta dosyalarının arşive kabulünü,
-Hasta dosyasında bulunması gereken evrakları,
-Teslim edilecek dosyaların taşıması gereken kriterleri,
-Arşive teslim edilen evrakları kontrol ve muhafaza eden birimimizdir.
11.8.GÜVENLİK HİZMETLERİ
Hastalarımızın ve çalışanlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması sağlıklarının korunması
kadar önemsenmektedir.
11.9.İBADETHANE
Hastanemizde hastalarımız ve ziyaretçilerinin dini vecibelerini yerine getirmek üzere
kullanabilecekleri ibadethanemiz bulunmaktadır.
11.10.KAT VE TEMİZLİK HİZMETLERİ
Hastanemizde enfeksiyon kontrolüne verilen önem nedeniyle hijyen ve temizlik şartlarına en
üst düzeyde önem verilmektedir. Tedaviniz süresince her gün, gerektiğinde günde birden fazla kat
hizmetlisi, odanızı ve çevresini temiz tutmak amacıyla sizi ziyaret edeceklerdir.
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11.11.YEMEK HİZMETLERİMİZ
Diyetisyen tarafından hazırlanan menüler, personel ve hastalarımıza sunumu sağlanır. Tüm
mutfak çalışanların düzenli olarak portör ve diğer muayeneleri yapılır. Sunumu yapacak elemanların
maske, bone kullanımı sağlanır. Düzenli eğitimleri verilir.
Hastalarımız ve refakatçileri için yemek servisimiz;
 Sabah Kahvaltısı Servisi: 07.00
 Öğle yemeği servisi: 11.00
 Akşam yemeği: 17.00
11.12.TEKNİK SERVİS
Hastane bünyesinde meydana gelen cihaz arızaları ve yapılması istenilen tadilatlar ilgili
personelce birimlerde bulunan evraklarla Hastane Otomasyon Sistemindeki "Arıza Formu"
doldurularak teknik servis birimine iletebilirler.
11.13.MORG
Ex olan hastanın cenaze defin işlemlerinin yapılmasıdır. Ex olan hasta bilgilerini içeren
dosya ve evraklarıyla, çenesi ve ayakları bağlanarak morg bölümüne gelir. Cenaze bekleme alanlarına
alınır, ilgili usul ve yöntemlere göre yıkama işlemleri yapılır. Defin ruhsatının alınmasına müteakip
hasta yakınlarına teslim edilir.
11.14.ÇAMAŞIRHANE
Tüm sağlık uygulama alanlarının temiz ve kullanıma hazır çarşaf, nevresim vb. ürünlerinin
temizlenmesi, kurutulması ve ütülenmesidir. Eğitimler verilen çamaşırhane personeli kirli alan
ayrıştırmasını yapar, yıkama ve ütüleme işlemlerini yaparak ilgili servise yönlendirir. Servis deposunda
bulunan alanlarda nevresim, çarşaf, battaniye vb. düzenli olarak yerleşimi yapılır.
11.15.SANTRAL HİZMETİ
Hastanemizde 24saat santral hizmetleri verilmektedir. Kurumun içinden veya dışından gelen
telefonlardan kurum içi ile iletişim konularında (dâhili telefonlar) danışmanlık yapar. Kurum içinde
personelin istemiş olduğu resmi görüşmeleri yapar.
11.16. AYNİYAT-AMBAR
Satın alınan malzemelerin muayene kabul işlemlerinden sonra demirbaş kayıtlarını alır.
Hastanede kullanılan demirbaşların kişilere zimmetlenmesi, zimmetlenen demirbaşların takibinin
yapılması, personel ayrılışında demirbaşların devir teslim işlemleri, kurum içi malzeme talep işlemleri,
kullanıma verilecek malzemelerin teslim işlemlerini yapan birimimizdir.
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11.17.OTOPARK
Otoparkımız mevcut olup, sizlere bu konuda sorun yaratmayacaktır.
11.18.HASTA KARŞILAMA VE YÖNLENDİRME HİZMETLERİ
-Hastane Girişinde, Hasta Karşılama Ve Yönlendirme Görevlileri bulunmaktadır.
-Danışma Birimlerinde görevli; Tüm tıbbı sekreterlerimiz, hastanemiz ve sunulan tüm
hizmetler konusunda sizleri bilgilendireceklerdir. Hasta karşılama personelimiz ise kimsesiz, yaşlı ve
engelli vatandaşlarımıza, hizmet alacakları polikliniğe kadar refakat etmekte ve işlemlerine birebir
yardımcı olmaktadır.
11.19.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 bağışı birimine
başvurabilirsiniz.
11.20.HASTA HAKLARI BİRİMİ
Hastalar şikayetlerini;
-Sağlık Bakanlığı Web Sayfası (www.saglik.gov.tr)
- ALO 184 SABİM (Sağlık Bilgi İletişim Merkezi) hattından yapabilmektedirler.
-Hastanemizde Hasta Hakları Birimi giriş kattadır. En temel hasta haklarından biri de hekimini
seçebilme hakkıdır. Hastanemizde "Hekim Seçme Uygulaması" başlatılmıştır.

12.HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ
Sağlık kurumları; uygulama yapmak, hasta ve çalışan güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli
faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla, kendi iç düzenlemelerini yapmak ve tedbirleri almakla
yükümlüdür. Sağlık kurumları, hasta ve çalışan güvenliğine ilişkin tedbirleri alırken ve düzenlemeleri
yaparken Daire Başkanlığınca hazırlanan ve Bakanlığın resmî internet sayfasında yayımlanan Sağlıkta
Kalite Standartlarını esas alır.
Hasta güvenliği uygulamaları
a) Hasta kimlik bilgilerinin tanımlanması ve doğrulanması,
b) Hastaya uygulanacak girişimsel işlemler için hastanın rızasının alınması,
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c) Sağlık hizmeti sunumunda iletişim güvenliğinin sağlanması,
ç) İlaç güvenliğinin sağlanması,
d) Kan ve kan ürünlerinin transfüzyon güvenliğinin sağlanması,
e) Cerrahi güvenliğin sağlanması,
f) Hasta düşmelerinin önlenmesi,
g)Radyasyon güvenliğinin sağlanması,
ğ) Engelli hastalara yönelik düzenlemelerin yapılması, hususlarında gerekli tedbirleri alır ve
düzenlemeleri yapar.
Çalışan güvenliği uygulamaları
a)Çalışan güvenliği programının hazırlanması,
b)Çalışanlara yönelik sağlık taramalarının yapılması,
c)Engelli çalışanlara yönelik düzenlemelerin yapılması,
ç) Çalışanların kişisel koruyucu önlemleri almasının sağlanması,
d)Çalışanlara yönelik fiziksel saldırıların önlenmesine yönelik düzenleme yapılması,
hususlarında gerekli tedbirleri alır ve düzenlemeleri yapar.

13. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ
Hastanemize başvuruda bulunan kişilere ait bilgilerin güvenliğinin sağlanması amaçlı öncelikle
verilerin doğru olarak toplanması, depolanması ve kullanılmasına ilişkin uygulamalarımızı ve güvenlik
önlemlerimizi dâhili olarak gözden geçirmek ve kişisel verileri depoladığımız sistemleri yetkisiz erişime
karşı korumak için fiziksel güvenlik önlemlerini almak ve bunun devamlılığını sağlamaktır.
Hastanemizde tüm hasta bilgilerinin girişi HBYS‟ ne tanımlanan alanlara yapılmaktadır. Göreve yeni
başlayan personel çalışmakta olduğu Birimde Hastane Otomasyon Sistemine dahil herhangi bir modül
kullanacak ise Bilgi İşlem Birimi Sorumlusuna başvurarak kendisine verilecek olan HBYS kullanıcı kodu
ve şifresini almalıdır.
13.1.Parola Yönetimi ve Kullanımı
- Kullanıcı hesaplarına ait parolalar (örnek: e-posta, web, masaüstü bilgisayar vs.) en geç 3( üç) ayda
bir değiştirilmelidir.
- Sistem yöneticileri, kendi yönetimindeki sistem ve kendi kullanıcı hesapları için farklı parolalar
kullanmalıdır.
- Parolaların e-posta iletilerine veya herhangi bir elektronik forma eklenmesi yasaktır.
- Kullanıcı, parolasını başkası ile paylaşmaması, kâğıtlara ya da elektronik ortamlara yazmaması
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konusunda BGYS Birimi tarafından yapılan farkındalık eğitimleri ve farkındalık e-postaları ile
düzenli aralıklarla bilgilendirilir.
- Kurum çalışanı olmayan kişiler için açılan geçici kullanıcı hesapları da bu yönergenin ilgili
maddelerinde belirtilen parola oluşturma özelliklerine uygun olmak zorundadır.
- Bütün parolalar Ahlat Devlet Hastanesi‟ ne ait gizli bilgi niteliğindedir. Paylaşılamaz, kâğıtlara ya
da elektronik ortamlara yazılamaz.
- Web tarayıcısı ve diğer parola hatırlatma özelliği olan uygulamalardaki "parola hatırlama" seçeneği
kullanılması bilgi güvenliği açısından sakıncalı olup, kullanıcılara farkındalık eğitimlerinde bu
hususun önemi iletilir.
- Parola kırma ve tahmin etme operasyonları belli aralıklar ile güvenlik tatbikatlarında gerçekleştirilir.
Güvenlik taraması sonucunda parolalar tahmin edilirse veya kırılırsa kullanıcıdan parolasını
değiştirmesi talep edilir.
-Kullanıcının son 3 parolayı tekrar kullanması ve aynı parolayı düzenli kullanması engellenmelidir.
- En az 8(sekiz) karakterli olmalıdır.
- İçerisinde en az 1(bir) tane büyük ve en az 1(bir) tane küçük harf bulunmalıdır.
- İçerisinde en az 1(bir) tane rakam bulunmalıdır.
- İçerisinde en az 1(bir) tane özel karakter bulunmalıdır. (@, !,?,A,+,$,#,&,/,{,*,-,],=,...)
- Aynı karakterler peş peşe kullanılmamalıdır. (aaa, 111, XXX, ababab...)
- Sıralı karakterler kullanılmamalıdır. (abcd, qwert, asdf,1234,zxcvb...)
- Bir kullanıcı adı ve parolası, birim zamanda birden çok bilgisayarda kullanılmamalıdır.
- Kişisel bilgiler gibi kolay tahmin edilebilecek bilgiler parola olarak kullanılmamalıdır. (Örneğin
12345678, doğum tarihiniz, çocuğunuzun adı, soyadınız gibi)
- Sözlükte bulunabilen kelimeler parola olarak kullanılmamalıdır.
- Çoğu kişinin kullanabildiği aynı veya çok benzer yöntem ile geliştirilmiş parolalar kullanılmamalıdır.
- Basit bir kelimenin içerisindeki harf veya rakamları benzerleri ile değiştirilerek güçlü bir parola elde
edilebilir.
13.2.Kişisel Sağlık Kayıtların Güvenliği:
Kullanıcılar tarafından hasta ile ilgili muayene ve reçete bilgiler girildikten sonra hasta kaydı
kapatılır. Tekrar kullanıcılar bilgileri değiştirilemez. Kişisel bilgiler kişinin kendisi veya mahkeme
tarafından istenildiği takdirde verilir.
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13.3. İnternet Erişim Ve Kullanım:
İnternet erişimi hastane genelinde yönetimin belirlediği çerçeve içerisinde verilmektedir.
- Gün içerisinde hastane internet ağına bağlı olan tüm bilgisayarların hangi zamanda, hangi internet
sitesine bağlandığını, ne kadar süreyle o sayfada kaldığı gibi tüm bilgiler hastane fiziksel güvenlik
duvarında ( cihaz Kamu Hastaneler Birliğinde bulunmaktadır) yedeklenip log‟ları kayıt altına
alınmaktadır.
- Özellikli birimlerin talepleri doğrultusunda yönetimin uygun görmesi halinde internet erişimi
genişletilmektedir.
-İnternet erişim kayıtları güvenlik duvarı üzerinde loglarda tutulmaktadır.
- Tüm loglar izlenebilir durumdadır.
13.4. E-Posta Kullanım:
Tüm birimler e -posta gelen ve giden olarak kullanabilmektedir. Ahlat Devlet Hastanesine hizmet
veren ve Ahlat Devlet Hastanesi fiziki alanlarında çalışan tüm personel (memur, danışman ve firma)
için kurumsal e-posta (@saglik.gov.tr) hesabı tahsis edilir ve tüm iş amaçlı e-postaların kurumsal eposta hesabı ile gerçekleştirilmesi zorunludur.
- Kullanıcıya resmi olarak tahsis edilen e-posta adresi, kötü amaçlı ve kişisel çıkar amaçlı kullanılamaz.
- İş dışı konulardaki haber grupları kurumsal e-posta adres defterine eklenemez.
- Kurumun e-posta sunucusu, kurum içi ve dışı başka kullanıcılara Spam (istenmeyen e-posta),
Phishing (kimlik avı) mesajlar göndermek için kullanılamaz.
- Kurum içi ve dışı herhangi bir kullanıcı ve gruba; küçük düşürücü, hakaret edici ve zarar verici
nitelikte e-posta mesajları gönderilemez.
- İnternet haber gruplarına mesaj yayımlanacak ise, kurumun sağladığı resmi e-posta hesabı
kullanılamaz. Ancak iş gereği üye olunması yararlı internet haber grupları için yöneticisinin onayı
alınarak kurumun sağladığı resmi e-posta adresi kullanılabilir.
- Hiçbir kullanıcı, gönderdiği e-posta adresinin Kimden bölümüne yetkisi dışında başka bir kullanıcıya
ait e-posta adresini yazamaz.
- Personel konu alanı boş bir e-posta mesajı göndermemelidir.
- Konu alanı boş ve kimliği belirsiz hiçbir e-posta açılmamalı ve silinmelidir.
- E-postaya eklenecek dosya uzantıları “.exe”, “.vbs” veya yasaklanan diğer uzantılar olamaz. Zorunlu
olarak bu tür dosyaların iletilmesi gerektiği durumlarda, dosyalar sıkıştırılarak ( zip ve/ya rar
formatında) mesaja eklenecektir.
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- Bakanlık ile ilgili olan gizli bilgi, gönderilen mesajlarda yer almamalıdır. Bunun kapsamı içerisine
iliştirilen öğeler de dâhildir. Mesajların gönderilen kişi dışında başkalarına ulaşmaması için gönderilen
adrese ve içerdiği bilgilere özen gösterilmelidir.
- Kurumun e-posta sistemi üzerinden taciz, suistimal veya herhangi bir şekilde alıcının haklarına zarar
vermeye yönelik öğeleri içeren mesajlar gönderilemez. Bu tür özelliklere sahip bir mesaj alındığında
Kullanıcı Hesapları ve e-Posta Yönetimi Birimine haber verilmelidir.
- Kullanıcı hesapları, doğrudan ya da dolaylı, ticari ve kâr amaçlı olarak kullanılamaz. Diğer
kullanıcılara bu amaçla e-posta gönderilmesi yasaktır.
- Zincir mesajlar ve mesajlara iliştirilmiş her türlü çalıştırılabilir dosya içeren e-posta alındığında,
eposta başka kullanıcılara iletilmeden Kullanıcı Hesapları ve e-Posta Yönetimi Birimine haber
verilmelidir.
- Zararlı e-posta, zincir e-posta, sahte e-posta vb. zararlı e-postalara yanıt verilmemelidir.
- Kullanıcı, e-posta kullanımı sırasında dile getirdiği tüm ifadelerin kendisine ait olduğunu kabul
etmektedir. Suç teşkil edebilecek, tehditkâr, yasadışı, hakaret edici, küfür veya iftira içeren, ahlaka
aykırı mesajların içeriğinden kullanıcı sorumludur.
- Kullanıcı, gelen ve/veya giden mesajlarının kurum içi veya dışındaki yetkisiz kişiler tarafından
okunmasını engellemelidir.
- Kullanıcı, kullanıcı kodu/parolasını girmesini isteyen e-posta geldiğinde, bu e-postalara herhangi bir
işlem yapmaksızın Kullanıcı Hesapları ve e-Posta Yönetimi Birimine haber vermelidir.
- Kullanıcı, kurumsal mesajlarına, kurum iş akışının aksamaması için zamanında yanıt vermelidir.
- Kaynağı bilinmeyen e-posta ekinde gelen dosyalar kesinlikle açılmamalı ve tehdit unsuru olduğu
düşünülen e-postalar Kullanıcı Hesapları ve e-Posta Yönetimi Birimine haber verilmelidir.
- Kullanıcı, kendisine ait e-posta parolasının güvenliğinden ve gönderilen e-postalardan doğacak
hukuki işlemlerden sorumlu olup, parolasının çalındığını fark ettiği anda Kullanıcı Hesapları ve E Posta
Yönetimi Birimine haber vermelidir.

14.ETKİLİ VE DOĞRU İLETİŞİM
İnsan ilişkileri selamlaşma ile başlar. Hatır sorma ile devam eder. Sağlık çalışanları için hatır
sorma "geçmiş olsun, acil şifalar dileriz vb" şeklinde olabilir. Sonra hasta veya yakınına nasıl yardımcı
olabileceğiniz konusuna girilmelidir.
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İletişim: Duygu, düşünce, haber veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla, başka kişilere
veya merkezlere iletilmesi, aktarılması haberleşme; komünikasyondur. İletişim; bazen duymak, bazen
görmek, bazen dokunmaktır. Bazen de sadece hissetmektir.
Doğru İletişimin Kuralları
Sevgi, saygı, Güven, dürüstlük, Hakkaniyet, eşitlik, adalet, Yararlılık, zarar vermeme,
Mahremiyet, hoşgörü, Toplumsal fayda, Karşınızdakinin iyi niyetli olduğunu varsayarak diyaloga
başlamak Mesajı en uygun şekilde sunmak, Muhatabınızın gereksinim ve beklentilerini algılamak,
Farklılıklara saygı göstermek, Geri bildirimleri değerlendirmek, Kurum temsili, statü temsili.
Hastalarla Sağlık Çalışanını Karşı Karşıya Getiren Nedenler
İletişim kusurları, Altyapı, ekipman ve donanım eksikliği, Ağır iş yükü, personel eksikliği,
Finans sorunları, Mesleki bilgi ve beceri eksikliği, Kasıtlı davranışlar, Kötü işletmecilik.
İletişimde Hastaya Ait Güçlükler
Ani ve planlanmamış bir ilişki içindedir. İstekle değil zorunlulukla karşılaşmaktan kaynaklı
stres yaşamaktadır. Karşılığı olmayan hesap dışı gider söz konusudur. Ağrı, acı, hüzün, güçsüzlük,
halsizlik, Korkular, endişeler, panik, depresyon gibi psikolojik etkilerin altında olabilirler. Kronik
hastalıkta tamamen iyileşmek veya ciddi bir travma sonrası tamamen eski hayatına dönmek istemek
gibi büyük beklentileri olabilir ve bunların karşılanamamasından kaynaklı öfke gelişebilir.
İletişimde Sağlık Çalışanına Ait Güçlükler
Aşırı iş yükü; personel eksikliğinden kaynaklı fiziksel yorgunluk her hasta ile uygun iletişim
kurulmasına engel olur. Ekonomik beklentiler; tatminsizliğin yarattığı gerginlik. Uygunsuz çalışma
koşullarının fiziksel ve psikolojik yansımaları. Stres, öfke, umursamazlık ve tükenmişlik gelişmesine
bağlı iletişim kurma isteğinin olmaması. İletişim becerileri eksikliğinden dolayı uygun iletişim
kuramamak.
Hasta ile Doğru İletişim Kurmanın Sırları
Hasta ile doğru iletişim kurmak için; hasta ile ilk karşılaşmada, selamlaşma, iyilik dileme,
dinlendirme, rahatlatma, hastayı dinleme; ilgilenme, samimi sorularla hastanın talebini anlamaya
çalışma ile hastanın endişeleri ölçülür, fikri alınır ve beklentileri öğrenilir. Hastanın kendini ifade
etmesine izin verilir, hastaya dinlendiği mesajı verilir, cesaretlendirilir; ortamı benimsemesi sağlanır,
doğru sorular sorularak asıl sorun anlaşılmaya çalışılır; anlaşılır dil kullanmak gerekir, güler yüzlü,
saygılı ve sevecen tavır sergilenerek hastanın rahatlaması sağlanır, empati kurularak hasta
anlaşılmaya çalışılır.
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Hasta ile Yanlış İletişim ve Davranışlar
Asık surat; problemi varmış gibi, ilgisizlik ve baştan savma, sert ses tonu, göz teması
kurmamak, hastayı azarlamak, suçlamak; (geç kalmışsınız) zaman ayırmama, sabırsızlık gösterme,
soruları yanıtlamamak; geç yanıtlamak, açıklama yapmamak; kayıtsız kalmak.
Hasta ile Doğru İletişim ve Davranışlar
İşini; bölümünü, rolünü benimseme, kolay ulaşılabilirlik; aynı seviyede, güvenilirlik; güler
yüzlülük, hastaya saygı duymak, empati yapmak, hastaya zaman ayırmak, bilgi vermek, yol
göstermek, eğitmek, açıklama yapmak.
Dinlemenin Yararları
Anlamak;

Öğrenmek,

Gelişmek,

Geliştirmek,

Çatışmaları

önlemek,

Anlaşmazlıkları

çözümlemek, Motivasyonu yükseltmek, Performansı artırmak.
Kişilik Hakları ve Gizlilik:
İşinizle ilgili sır veya bilgileri üçüncü şahıslara vermeyiniz. Hasta ile ilgili bilgileri asla
başkalarına/üçüncü şahıslara vermeyiniz. Zorunlu olmadıkça üçüncü şahıslar hakkında konuşmayınız.
Hastaların ve yabancıların yanında mesai arkadaşlarınızla tartışmayınız.
Dinleme Çeşitleri: Görünüşte dinleme, Tuzak kurucu dinleme, Yüzeysel dinleme, Etkili
dinleme (Empati kurarak dinleme) İyi dinleyiciler dikkat ve ilgi ile dinler, sözlerin içeriği kadar
duyguları da dinler, göz teması ve tavırları ile dinlediğini belli eder, konuşanın sözünü kesmez,
sabırlıdır, duygularını kontrol eder, anlamadığı yönleri kısa sorular sorarak açıklığa kavuşturur;
anladığını belli eder, söylenenler hoşuna gitmese de, söyleneni ve söyleyeni yargılamaktan kaçınır.
Aktif Dinleme:
Bilinçli olarak ve geri iletim kullanarak dinlemek, eşit şartlarda ve seviyede diyalog
geliştirmek, karşısındakinin aktardığı bilgiyi ve duyguyu dinlemek, daha iyi anlamak için kısa sorular
sormak, yansıtıcı özet ifadeler kullanmak, hastanın anlatımını açarak duygu ve düşüncelerini daha iyi
ifade etmesini sağlar. Bireyi önemsediğini, gösterir.
Teşekkür ve Özür: İnsanlara hata yapma hakkı verin, kendi hatalarınızı kabul edin, hata
yaptığınızda özür dilemek sizin erdeminizi gösterir, işini eksiksiz yapmak teşekküre değerdir, üstün
başarı gerekmez; sıkça teşekkür edin.

15.AFET DURUMUNDA HASTANE ACİL EYLEM PLANI
Genel hayatı etkileyecek düzeyde bir doğal afet sonrasında hastaneye gönderilen hasta ve
yaralıların teşhis ve tedavisinde başarılı ve organize olmak; afet nedeni ile hastane içinde oluşabilecek
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panik ve kargaşayı önlemek, çıkabilecek sorunları en aza indirmek; bu planda yer alan her birimin
görevlisini ve görevlerini önceden belirlemek amacı ile hastane afet planı hazırlanmıştır.
Afet Nedir?
Aniden meydana gelen veya belirli bir süreç içerisinde gelişen, insan için fiziksel, ekonomik ve
sosyal kayıplar meydana getiren, genel hayatı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye
uğratarak toplumu olumsuz etkileyen doğal, teknolojik ve insan kökenli olaylara 'Afet' denir.
Afetin Çeşitleri ve Etkileri:
Temel olarak iki tür afet çeşidi bulunmaktadır;
1.Doğal Afetler: Deprem, sel, toprak kayması, kuraklık, çığ düşmesi, Tsunami, Volkan
patlamaları, Yangınlar vb.
2.İnsan Kaynaklı: Teknolojik Kazalar, Terör, Savaş ve Yangınlar.
Etkileri: Afetlerin temel özelliği, bugünü ve geleceği altüst edip, normal yaşamı bozmasıdır.
Getirisi; fiziksel hasarlar, sosyal yıkım, insan kaybı ve ülke ekonomisi bozması vb. olgular.
Hastane İçin Afet veya Acil Durum Unsurları:
1. Hastane İçindeki Tehlikeler: Kaza veya kasıtlı çıkartılan yangınlar, su baskını, bir karantina
durumu, uygulanan yöntemler nedeni ile biyolojik, kimyasal zehirlenme veya radyasyon tehlikesi
sonucu hastaların ve çalışanların tehlike altında kalması.
2. Hastane Dışındaki Tehlikeler: Hastane bölgesindeki salgın hastalıklar, çok sayıda
yaralanmanın olduğu trafik kazaları, toplu zehirlenmeler vb. vakalar sonucu hizmet kapasitesinin çok
üzerinde hasta ve yaralı gelmesi. Hastane İçindeki ve Dışındaki Tehlikeler: Deprem, yakın çevrede
büyük yangınlar, savaş ve yapay afetler sonucu hizmet sunumunun ileri derecede güçleşmesi ve
yaşamsal tehlikeler yaratması. Acil Komuta Merkezi: Afetin yönetildiği yer. (1.Konferans Salonu, 2.
Gebe Okulu)

16.HASTANE ENFEKSİYONLARI VE İZOLASYON ÖNLEMLERİ
Hastaların hastaneye başvurma anında inkübasyon döneminde olmayan ve hastaneye
yattıktan 48-72 saat sonra gelişen veya taburcu olduktan 10 gün sonra ortaya çıkabilen enfeksiyonlar
"hastane enfeksiyonu" olarak tanımlanır. Ayrıca hastaya cerrahi bir girişim yapılmış ise ilk bir ay,
herhangi bir implant (protez, kalp pili vb.) takılmış ise takiben bir yıl içerisinde gelişen enfeksiyon
hastane enfeksiyonu olarak kabul edilir.
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Hastane enfeksiyonları neden önemlidir?
Hastanede kalış süresinde uzama, Morbiditede artış, yaşam kalitesinde bozulma, Mortalitede
artış, İş gücü ve üretkenlik kaybı, Maliyette artışa neden olmaktadır.
16.1.HASTANE ENFEKSİYONLARININ GENEL RİSK FAKTÖRLERİ
1. Mikrobiyal Faktörler:
Artmış antibiyotik kullanımı: Flora değişikliği, dirençli patojenler İnvaziv girişimler
2. Konakçı Faktörleri:
Yaş, İmmunsupresyonun varlığı, Travma-Yanık, Altta yatan hastalıklar (Diyabet, tansiyon...)
3. Çevresel Faktörler:
Cerrahi(tip, süre), Kateterizasyon (damar, idrar), İnvaziv diagnostik girişimler
4.Hijyenik alışkanlıklar;
el yıkama ve diğer alışkanlıklar
16.2.İZOLASYON ÖNLEMLERİ
16.2.1.STANDART ÖNLEMLER
Hastanın tanısına ve enfeksiyonu olup olmadığına bakılmaksızın bütün hastalara uygulanan
önlemlerdir. Kan, tüm vücut sıvıları (semen, vajinal sekresyonlar, serebrospinal, sinoviyal, plevral,
peritoneal, perikardiyal ve amniyotik sıvılar),bütünlüğü bozulmuş deri, mukoz membranlar için
uygulanır. Tüm hastaların kan ve vücut sıvılarının potansiyel olarak HIV, HBV ve diğer kan yoluyla
bulaşan patojenlerle kontamine olabileceğinin ve gerekli önlemlerin alınmasının düşünülmesini
içermektedir.
Eldiven: Kan, vücut sıvıları, salgılar ve çıkartılar, kontamine eşyalar, mukozalar ve bütünlüğü
bozulmuş deriye dokunmadan önce eldiven giyilmelidir Aynı hastada farklı girişimler için eldiven
değiştirilmelidir Kullanımdan sonra hiçbir yere dokunmadan eldivenler çıkarılıp el hijyeni
sağlanmalıdır. Temizden kirliye doğru çalışılmalıdır. Eldiven ile çalışırken kendine ve çevreye
kontamine temas sınırlanmalıdır. Eldivenler tekrar kullanılmamalıdır.
ELDİVEN

ÜZERİNE

EL

DEZENFEKTANI

UYGULANMAMALI

VEYA

ELDİVENLİ

ELLER

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

16.2.3.DAMLACIK İZOLASYONU
Büyük partiküllü (> 5um) damlacıkların geçişinin önlenmesinde kullanılan izolasyon
yöntemidir. Partiküller büyük olduğu için yere çöker. Bulaşmanın olması için kaynak ve duyarlı kişi
arasında yakın mesafe (yaklaşık 1 m) gereklidir.
Duyarlı kişiye burun-ağız-konjonktiva yoluyla bulaşma; Enfekte hastaların konuşması,
öksürmesi ya da burun silmesi, Aspirasyon, entübasyon, bronkoskopi gibi işlemler sırasında olur.
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Hasta tek kişilik odaya alınmalıdır. Eğer tek kişilik oda yoksa aynı mikroorganizma ile enfekte
ve başka enfeksiyonu olmayan bir hasta ile aynı odayı paylaşabilir.
Eğer farklı tanılı hastalarla aynı odayı paylaşması gerekiyorsa yataklar arası mesafe en az 1 m
olmalıdır. Özel havalandırma gerekmez. Oda kapısı açık olabilir.
Sağlık personeli hastaya 1 metreden yakın mesafede çalışırken maske takmalıdır. Hasta çok
gerekmedikçe oda dışına çıkmamalıdır. Oda dışına çıkacaksa cerrahi maske ile çıkarılmalıdır.
Damlacık izolasyonunda tanımlayıcı olarak mavi çiçek kullanılmalıdır.

16.2.4.SOLUNUM İZOLASYONU
Küçük partiküllerin (<5um) geçişinin önlenmesinde kullanılan izolasyon yöntemidir.
Partiküller küçük olduğu için havada asılı kalır. Bu asılı partiküller hava akımıyla çok uzak mesafelere
kadar gidebilirler.
Özel havalandırma ya da ventilasyon sistemi gereklidir. Hava akımı koridordan odaya
olmalıdır (negatif basınç). Saatte 6-12 kez hava değişimi sağlanmalıdır. Odadan dışarı hava çıkıyorsa
filtre edilmelidir. Oda kapısı kapalı tutulmalıdır.
Çok geçerli nedenler olmadıkça hasta oda dışına çıkarılmaz. Çıkması gerekiyorsa cerrahi
maske takılır.
Pulmoner tüberküloz tanısı veya şüphesi olan hasta; Odasına girerken N95 solunum maskesi
takılmalıdır.
Kızamık, suçiçeği tanısı olan hasta;
Odasına duyarlı kişiler girmemelidir.
Mutlaka girmesi gerekiyorsa N95 solunum maskesi ile girmelidirler. Bağışık iseler maske
takmalarına gerek yoktur.
Solunum izolasyonunda tanımlayıcı olarak sarı yaprak kullanılmalıdır.
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16.3.EL HİJYENİ
Sağlık personeli ve hastalar arasında bakteri geçişini önlemek amacıyla ellerin, sabun,
antimikrobiyal sabun (30-60 sn.) ile yıkanması ve alkol bazlı antiseptiklerle (10- 20 sn. ) ovulmasıdır.
Hastane enfeksiyonlarının yayılımının önlenmesinde el hijyeninin önemi kanıtlanmıştır. Hastadan
hastaya mikroorganizmaların yayılımı, uygun el hijyeni ile en aza indirilebilir.
El Yıkama İşlemi Aşağıdaki Aşamalar İzlenerek Gerçekleştirilmelidir:
El hijyeni öncesinde bütün takılar (yüzük, saat, bileklik v.b) çıkarılmalıdır. Eller suyla
ıslatılmalıdır. Sabunluklardan 3-5 ml sıvı sabun alındıktan sonra, her iki elin yüzeyi, parmak araları ve
başparmak, avuç içleri, sabun ve suyla iyice ovulmalı, takiben her iki elin parmak uçları, diğer avucun
içerisinde ovularak su ve sabunun tüm elin iç ve dış yüzeyini kaplaması sağlanmalıdır. Bu işlem 30-60
sn. süre ile yapılmalıdır. Akan su altında eller iyice durulanmalıdır. Tek kullanımlık kağıt havlu ile eller
kurulandıktan sonra musluk kağıt havlu ile kapatılmalıdır. Temiz ellerle musluğa dokunulmamalıdır.
Ayrıca el hijyeni sağlamak için izlenecek yolar bütün lavabolarda broşürler ile tarif edilmiştir
El Hijyeninde Önemli Noktalar
-Alkol bazlı el dezenfektanı kullanılırken, ellerin ıslak olmamasına dikkat edilmelidir. Eller
yıkandıktan veya alkol bazlı el dezenfektanıyla ovalandıktan sonra eldiven giyilecekse ellerin kuru
olmasına dikkat edilmelidir.
-Dermatit riskini artırabileceği için sıcak su kullanımından kaçınılmalıdır.
-El tırnaklar tırnak yatağını geçmemelidir. Suni tırnak ve oje kullanılmamalıdır.
-Eldiven kullanımının el hijyeni gerekliliğini ortadan kaldırmadığı unutulmamalıdır.
-El yıkama lavaboları başka amaçlarla kullanılmamalıdır. Ellerde gözle görülür kirlenme
varlığında, antimikrobiyal sabun veya su ile yıkanmalıdır.
-Ellerde gözle görülür kirlenme yoksa;
-Alkol bazlı el antiseptikleri ile el hijyeni sağlanır. El antiseptikleri; Antiseptik solüsyon avuç
içine alınır. Elin bütün yüzeyine yayılır. Her iki elin tüm yüzeyleri ve parmaklar eller kuruyana kadar
antiseptikle ovulur. Bu işlem yaklaşık 10-20 sn. sürer.
-Ayrıca el antiseptiklerinin kullanımı antiseptiklerin bulunduğu bütün alanlarda broşürler ile
tarif edilmiştir.
El Hijyeni (Yıkama/ El Antiseptiği) Ne Zaman Gerekli?
-Hasta ile her temas öncesinde ve sonrasında el hijyeni sağlanmalıdır.
-Hasta çevresinde bulunan yüzeyler ve tıbbi cihazlarla temas sonrası el hijyeni sağlanmalıdır.
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Aseptik İşlemler Öncesi ve Sonrası
Her türlü invaziv girişim (küçük/büyük cerrahi girişimler, periferik veya santral damar içi
katater takılması endotrakeal entübasyon vb.) ve invaziv aletlerle temas (üretral katater, periferik
veya santral damar içi katater, endotrakeal tüp, mekanik ventilatör devreleri, drenaj tüp ve
kataterleri vb.) öncesinde ve sonrasında el hijyeni sağlanmalıdır.
Aynı hasta üzerinde temiz bölgeden kirli bölgeye geçilirken eldiven çıkarılarak el hijyeni
sağlanmalı, sonrasında gerekirse yeniden eldiven giyilmelidir. İlaçların hazırlanması ve parenteral
karışımların hazırlanmasına başlanmadan önce el hijyeni sağlanmalıdır.

17.ATIK YÖNETİMİ
Hastanede oluşan tüm atıkların hasta, hasta yakınları, ziyaretçiler ve hastane çalışanlarının
sağlığını tehdit etmeyecek şekilde toplanması, taşınması, ayrı uzaklaştırılmasıdır.
Tıbbi ve Evsel atık poşetlerinin üzerine barkotla hangi servise ait olduğu yazılmalıdır.
17.1. ATIKLARIN SINIFLANDIRILMASI
17.1.1.TIBBİ ATIK
Vücut sıvı ve salgıları (kan ve kan ürünleri dahil),
Vücut sıvı ve salgıları ile kontamine olmuş her tür atık, doku ve organ parçaları (patoloji
atıkları dahil), bakteri ve virüs tutucu hava filtreleri, günü geçmiş veya artmış antineoplastik ilaçlar ve
bu ilaçlarla kontamine olmuş her tür malzeme tıbbı atıktır.
Tıbbi Atıkların Toplanmasında;
Yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı; orijinal orta yoğunluklu polietilen
hammaddeden sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz olarak üretilen, Tıbbi Atık Yönetmeliği'nde
tanımlanan şartlara uygun, her iki tarafında Uluslararası Tıbbi Atık amblemi ile Dikkat Tıbbi Atık
ibaresi bulunan kırmızı renkli plastik torbalar kullanılır.
Torbalar en fazla ¾ oranında doldurulur, ağızları sıkıca bağlanır ve gerekli görüldüğü hallerde
her bir torba yine aynı özelliklere sahip diğer bir torbaya konularak kesin sızdırmazlık sağlanır. Bu
torbalar hiçbir şekilde geri kazanılmaz ve tekrar kullanılmaz. Evsel nitelikli atıklar ile tıbbi atıklar aynı
taşıma arabası ile aynı anda taşınmamalıdır. Tıbbi atık kovasının taşınması için kullanılan taşıma
araçları sadece bu iş kullanılmalıdır. Kullanılan bu araçlar turuncu renkli olacak ve üzerinde "Uluslar
arası Biyotehlike" ve "Dikkat! Tıbbi atık "ibaresi olacaktır. Tıbbi atık içeren çöp torbalarından birisinin
toplama veya taşıma aşamasında patlaması halinde bu torba hemen ikinci bir kırmızı çöp torbası içine
konur, kirlenen alan dezenfekte edilir ve toplama veya taşıma işlemine devam edilir.
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17.1.2.KESİCİ DELİCİ ATIK
Enjektör ucu, sütur iğnesi, Bistüri, lanset, İntraket, Katater biyopsi iğneleri, metal içeren
protezler, ampuller kesici-delici atık kutularına atılmalıdır.
Delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, Su geçirmez ve sızdırmaz, Açılması
ve karıştırılması mümkün olmayan nitelikte olmalıdır. Kesici ve delici nitelikte tıbbi atıklar diğer tıbbi
atıklardan ayrı olmalıdır. Bu biriktirme kapları, en fazla ¾ oranında doldurulur, ağızları kapatılır ve
kırmızı plastik torbalara konulur.
Herhangi bir kesici-delici atık yaralanmalarında mutlaka EKK birimine başvurunuz.
17.1.3.GERİ DÖNÜŞMEYEN EVSEL ATIK
Vücut sıvıları ile kontamine olmamış cam şişeler, Flakonlar, Serum şişeleri, Kağıt ambalaj
atıkları, Karton, Galoş, Gıda maddeleri, Havlu peçete, Hastane ile ilgisi olmayan ürünler, içecek
kutuları vb. evsel atık sınıfına girer.
17.1.4.GERİ KAZANILABİLEN –AMBALAJ ATIKLAR
Cam atıklar, Kağıt/karton, plastik atıklar
17.1.5.TEHLİKELİ ATIKLAR
Ünitelerden kaynaklanan genetoksik, farmasotik ve kimyasal atıklardır.
17.2.GEÇİCİ ATIK DEPOLAMA ALANI
Dört ayrı bölmeden oluşur (tıbbi atık+tehlikeli atık+ambalaj atığı + evsel atık), deponun tabanı
ve duvarları sağlam, geçirimsiz, mikroorganizma ve kir tutmayan, temizlenmesi kolay bir malzeme ile
kaplanır, yeterli aydınlatma ve pasif havalandırma sistemi bulunur, kapılar dışa açılır veya sürmeli
olur, kapılar turuncu renge boyanır, üzerinde "Uluslar arası Biyotehlike" amblemi ve "Dikkat! Tıbbi
Atık" ibaresi bulunur, Atık taşıma araçlarının rahatlıkla ulaşabileceği ve yanaşabileceği yerlerde inşa
edilir, Hastane giriş-çıkışı, otopark gibi yoğun insan ve hasta trafiğinin olduğu yerler ile gıda
depolama, hazırlama ve satış yerlerinin yakınlarında inşa edilemez. Tıbbi atık bölmesinin
temizliği/dezenfeksiyonu kuru olarak yapılır.
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TIBBİ ATIK (KIRMIZI ÇÖP POŞETİNE ATILACAK)






IV kateterler
Foley sonda
Nazogastrik sonda
Trakeostomi kanülü atıklar
Kontamine cerrahi pansuman
malzemeleri
Gaita kapları, idrar kapları, balgam
kapları
İzolasyon uygulanan hastaların atıkları
İdrar torbası ve bağlantıları (idrar
boşaltıldıktan sonra)





TIBBİ ATIK-KESİCİ DELİCİ ALET
KUTUSUNA ATILACAKLAR



















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

GERİ DÖNÜŞÜM-AMBALAJ ATIKLARI
(MAVİ ÇÖP POŞETİNE ATILACAK)

Enjektör iğnesi
İğne içeren diğer kesiciler
İntraket
İlaç ampulleri
Bistüri
Lam-lamel-lanset
Cam laboratuvar tüpleri

 Kağıt ve tıbbi malzeme ambalajı
 Plastik
 Cam serum şişesi ve plastik serum
torbası (içi boş-setsiz)
 Metal
 Flakonlar (içi boş)

GERİ DÖNÜŞMEYEN-EVSEL ATIK (SİYAH
ÇÖP POŞETİNE ATILACAK)

TEHLİKELİ ATIKLAR (SARI ÇÖP POŞETİNE
ATILACAK)

 Tıbbi atık, tehlikeli atık ve geri
dönüşüm grubuna girmeyen tüm
atıklar
 Islak mendil
 Porselen tabak
 Süprüntü

 Pil ve akü atıkları
 Tehlikeli maddeler içeren ya da
tehlikeli maddelerden oluşan
kimyasallar
 Kartuş ve tonerler
 Flüoresan lambalar ve diğer cıva
içeren atıklar
 Amalgam atıkları
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18.SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI
Sağlık hizmetinin bireylere ve topluma eldeki en son profesyonel bilginin ışığında ve arzu
edilen sağlık çıktılarına ulaşacak şekilde sunulmasıdır. Sağlık kuruluşu, hizmetlere erişimi
engelleyebilecek her türlü engeli ortadan kaldırmalıdır.
Vatandaşlarımızın

sağlık

kuruluşunda

sunulan

hizmetler

ve

hizmetlerden

nasıl

faydalanabileceği konusunda bilgiye ulaşabilmesi, Sağlık kuruluşu içinde ulaşmak istediği noktayı
kolaylıkla bulması (Hastane dışı ve içi yönlendirmeler yapılmalı, danışma hizmeti verilmeli ve özellikle
engelli vatandaşları için gerekli fiziksel düzenlemeler). Hastanın hastaneye girdiği anda durumunun
değerlendirilmesi, acil hastalara öncelik tanınması, ilgili birime yönlendirilmesi, gerektiğinde diğer
birimlerle koordinasyonun zamanında sağlanması gerekmektedir. Hastanın ihtiyacı olan sağlık hizmeti
ile buluşturulabilmesi için öncelikle etkili bir değerlendirme sürecinden geçirilmesi gereklidir.
Laboratuvar kalite ve güvenlik programının oluşturulması, laboratuvar cihazlarının kalibre
edilmesi, düzenli olarak internal, eksternal kalite kontrollerinin yapılması, numunelerin kabul edilme
kriterlerinin tanımlanması, tetkiklerin çalışılma sürelerinin belirlenmesi ve duyurulması, enfekte
atıkların imhası radyoloji kalite ve güvenlik programının oluşturulması, radyoloji ünitelerinin
izolasyonlarının yapılmış olması, çalışan güvenliği açısından dozimetre takipleri, kurşun yelek
giyilmesi, tekrar edilen film sayılarının azaltılması yönünde çaba sarf edilmesi, hastanın
değerlendirilmesinin ardından, ihtiyacı olan bakım hizmeti tanımlanmalı ve planlanmalıdır.
Hastanın ihtiyaçlarına uygun güvenilir bir bakım sürecinden geçmesi için; uygulanacak
tedavinin belirlenmesi, hastaya uygulanacak işlemlerin (anestezi, cerrahi, ilaç, beslenme)
planlanması, tedavisi ile ilgili tüm bilgilerin hasta ve yakınlarına verilmesi, onaylarının alınması,
hemşirelik bakımının planlanması, hasta kayıtlarının düzenli tutulması gereklidir. Hastanın ihtiyacı
olan sağlık hizmetini zamanında doğru bir şekilde alabilmesi sunulan hizmetin kalitesinin bir
göstergesidir.
Hasta ve yakınları hastanın tedavisinin bir parçası haline getirilmelidir. hasta ve yakınlarıyla
güvene dayalı açık bir iletişim kurulmalı, hasta ve yakınları hakları ve sorumlulukları konusunda
bilgilendirmelidir, kişilerin değer ve inançlarına, mahremiyetlerine saygılı olunmalıdır, hastalar
hastalıkları, tedavileri hakkında anlayabilecekleri bir şekilde bilgilendirilmelidir, yapılacak işlemler
öncesinde hasta ve yakınlarından yazılı izin alınmalıdır. Sağlık kuruluşları hastaların hekimlerini
seçebilmelerine imkan verecek düzenlemeler yapmalıdır.
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Sunulan sağlık hizmetleri ile arzu edilen sonuçlara ulaşılabilmesi için hasta ve ailelerinin
ihtiyaçları doğrultusunda eğitilmeleri gerekmektedir. Eğitim hasta ve ailesinin tedavi süreçlerine
katılımını sağlayabilmelidir. İlaçların kullanım şekli, yan etkileri, ilaçların birbirleriyle veya besinlerle
etkileşimleri, beslenmeleri ve tedavilerinde beslenmenin önemi, yapması gereken egzersizler,
tedaviye yardımcı olabilecek temel bilgilerin hastalara, yakınlarına anlatılması gereklidir. Bu bilgiler
hastaların anlayabilecekleri bir şekilde ifade edilmelidir.
Çalışanların iş tanımlarının yapılarak, görev ve sorumluluklarının belirlenmiş olması, tüm
çalışanların, işe başlarken veya bölüm değişikliklerinde yapacağı işin sorumluluklarına yönelik
oryantasyon eğitimi almaları, çalışanların sahip oldukları bilgi ve becerileri geliştirmeleri için periyodik
olarak eğitime katılmalarının sağlanması, çalışanların Tıp alanındaki gelişmeleri takip edebilmelerine
imkan sağlayacak çalışmaların gerçekleştirilmesi Bir sağlık kuruluşunda bilgi yönetiminin odak
noktasını, doğru bilginin kullanıcılara sürekli olarak aktarılması oluşturur.
Kurum, hangi veri ve bilgilerin düzenli olarak toplanacağını belirlemeli ve bu verileri
toplamaya yönelik bilgi yönetim sistemi altyapısını oluşturmalıdır. Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri
sunulan tüm hizmetleri kapsamalıdır, hasta kayıtları, tıbbi cihaz ve ilaç bilgileri, malzeme yönetimine
ait her türlü envanter ve stok bilgileri... vb. hastane bilgi yönetim sistemi içinde izlenebilmelidir. Bu
bilgilerin düzenli olarak yedeklenmesi ve uygun şartlarda saklanması gereklidir, hizmet sunumunun
yüksek maliyetlerle gerçekleştiği sağlık kuruluşlarında etkililik ve verimlilik önemli bir konudur.
Mevcut kaynakların, kurumun misyonu ve politikaları doğrultusunda etkili ve verimli bir
şekilde kullanması gereklidir. Sağlık kuruluşları hastalar, yakınları ve çalışanları için tehlikeli ve riskli
durumları azaltmaya, kaza ve yaralanmaları önlemeye, güvenli bir tesis ortamı sağlamaya
çalışmalıdırlar.
Tüm kuruluşlar yangına karşı korunmak için planlama yapmalıdır. Kuruluşun yöneticileri
yangın güvenliği ile ilgili tedbirleri (yangın söndürme sistemleri, yanıcı maddelerin taşınması ve
depolanmasında alınacak önlemler, yangın söndürme tüpleri, yangın emniyet planı, vb) almalıdır.
Toplumsal olaylar, salgınlar ve afetlere yönelik planlama yapılmalıdır. Acil durumlarda görev alacak
personelin sorumlulukları ve diğer kuruluşlarla gerçekleştirecekleri işbirlikleri, vb. önceden
planlanmalıdır. Plan tatbikatları periyodik olarak yapılmalıdır.
Sağlık kuruluşlarının; çeşitli kimyasallar, radyoaktif malzemeler, kemoterapötik ajanlar, vb.
tehlikeli maddelerin kullanımı, taşınması, depolanması, imhası konularında bir planı, bir düzenlemesi
olmalıdır.
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Sağlık kuruluşunda bulunan tıbbi ekipmanlar düzenli olarak kontrol edilmeli, gerekli bakım ve
onarımları yapılmalı, kullanıma hazır halde bulundurulmalıdır.
Tüm personelin, tesisin yangın güvenliği, tehlikeli malzemeler ve acil durum planlarında
alacakları görevler hakkında eğitilmeleri gereklidir.
Tesiste işleyişin yerinde görülmesi, aksaklıkların tespiti ve giderilmesi amacıyla bir plan
dahilinde " Bina Turları " yapılarak kayıt altına alınmalıdır. Önce zarar verme" Pek çok kişi tıbbi hatalar
yüzünden yaşamını yitirmektedir. Ancak bu hatalardan bazıları hastaya ulaşmadan önce önlenebilir
Sağlık kuruluşlarında, hasta ve çalışan güvenliğini olumsuz etkileyebilecek pek çok faktör
bulunmaktadır. Yanlış hasta kayıt bilgisi girilmesi, yanlış ilaç uygulaması, bilgilendirme eksikliği,
laboratuvar -radyoloji cihazlarının ve diğer ölçüm cihazlarının kalibre olmaması, tesis güvenliğinde
yaşanan aksaklıklar, iğne ucu yaralanmaları, yanlış taraf cerrahisi, hastane enfeksiyonları, hastaların
transferinde yaşanılan olumsuz olaylar (Düşmeler ve yaralanmalar), koordinasyon eksikliği, vb.
Sağlık kuruluşlarının, süreçlerdeki basit hataların hastaya zarar verecek şekilde ortaya
çıkmasını engelleyecek yeni tasarımlar yapmaları, hataların hastaya ulaşmadan önce tespit edilmesini
ve düzeltilmesini sağlayacak önlemleri almaları gereklidir.
Sağlık hizmetinin odak noktası insandır ve sunulan hizmetlerde gerek hasta ve yakınlarının
gerekse çalışanların memnuniyeti esastır. Kuruluş yöneticileri, sahip oldukları imkânlar doğrultusunda
hastaların memnuniyetini sağlayacak güvenilir, temiz, rahat ortamları sağlamalı, çalışanlarının da
işlerini keyifle yapabilecekleri tedbirleri almalıdır. Sağlık kuruluşunun Enfeksiyon Kontrol ve Önleme
Programı olmalıdır. Bu programda kuruluş epidemiyolojik olarak önem taşıyan enfeksiyonları
(Solunum yolu, üriner sistem, cerrahi alan enfeksiyonları gibi) belirlemelidir, kuruluş, hastane
enfeksiyon risklerini, hızlarını ve bu enfeksiyonlardaki eğilimlerini izlemeli, izlem sonuçlarını
çalışanlarla paylaşmalıdır, kuruluştaki enfeksiyon riski ile ilgili işlem ve süreçler belirlenerek (Tıbbi
araç- gereçlerin temizliği ve sterilizasyonu, enfekte çamaşırların yıkanması, enfekte atıkların imhası,
mutfak sanitasyonu, gıdaların hazırlanması, vb.) riski azaltmaya yönelik önlemler alınmalıdır.
Eldiven, maske, sabun ve dezenfektanların hastanede bulundurulması ve doğru bir şekilde
kullanılması sağlanmalıdır. Sağlık kuruluşu, hastalar, yakınları ve çalışanları için hastane enfeksiyonları
riskini azaltmak için eğitimler vermelidir.
Hastanemizde hizmet kalite standartları ile ilgili tüm dokümanlara (Prosedür, Talimat, Form
vs.) hastanenin her biriminden bilgisayar ağı üzerindeki kalite yönetim modülünden bireysel şifrenizi
kullanarak ulaşabilirsiniz.
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19.DÜZELTİCİ /ÖNLEYİCİ FAALİYET
Düzeltici Faaliyet: Saptanan bir uygunsuzluğun sebebini veya diğer istenmeyen durumu yok
etmek için yapılan faaliyettir.
Önleyici Faaliyet: Potansiyel bir uygunsuzluğun sebebinin veya diğer istenmeyen potansiyel
durumların önlenmesi için yapılan faaliyetlerdir.
Düzeltici ve Önleyici Faaliyet İstekleri
Düzeltici ve Önleyici Faaliyet istekleri, Düzeltici ve Önleyici Faaliyet İstek Formunun
uygunsuzluğu saptayan kişi tarafından hazırlanması ile başlar. Uygunsuzluğu belirleyen kişi
tarafından, uygunsuzluğun oluşmasına sebep olan nedenler de biliniyorsa belirtilerek uygunsuzluk
açık olarak tanımlanır. Düzeltici ve Önleyici Faaliyet istek Formu, Kalite Yönetim Sistemi Sorumlusu’na
iletilir. Kalite Yönetim Sistemi Sorumlusu, herhangi bir talep olmadan da Düzeltici ve Önleyici Faaliyet
isteminde bulunabilir.

DÖF İSTEK FORMU
DÖF NO

DÖF TESPİT TARİHİ

DÖF İSTEYEN KİŞİ

KONTROL TARİHİ
DÖF AÇILAN BİRİM
SORUMLUSU

DÖF AÇILAN BİRİM
TESPİT EDİLEN
UYGUNSUZLUK, HATA YA
DA RİSK

DÖF İÇİN ÖNERİLER
GERÇEKLEŞTİRİLEN DÖF
FAALİYETİ VE
SORUMLUNUN İMZASI
DÖF’ÜN DURUMU
DÖF KAPATILDI İSE

 KAYNAK GEREKİYOR
 KAPATILDI


TARİH:

ONAY:

KYT ONAYI VE ONAY
TARİHİ
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20.ORYANTASYON EĞİTİMİ
Hastanemizin hastalarına kaliteli bir sağlık hizmeti sunabilmesinde çalışanların sahip oldukları
nitelikler oldukça önemlidir. Çalışanların iş tanımlarının yapılarak görev ve sorumluluklarının
belirlenmiş olması hizmetin kalitesinin geliştirilmesi için temel bir gerekliliktir. Oryantasyon eğitimi
kuruma yeni başlayan çalışanların işe ve kuruma uyumunu kolaylaştırmak ve hızlandırmak, yaptığı
hizmete ve kuruma uyumunu sağlamak, mevcut çalışanların ise işe ve kuruma yabancılaşmasını
önlemek, sosyal kaynaşmayı sağlamak, iş ortamındaki belirsizlikleri ortadan kaldırmak, belirsizlik ve
bilgisizlikten doğabilecek sorunların ortaya çıkmasını önlemek, değişen uygulamalar ve iş akışına
uyumunda fayda sağlayarak iş gücü kaybını önlemeyi amaçlar.
Oryantasyon programımız iki bölümden oluşmaktadır.
20.1.GENEL UYUM EĞİTİMİ
Kurumumuza başlayış yapan personel Özlük Birimi tarafından Eğitim Birimi‟ne yönlendirilir,
Eğitim Birimi tarafından da gerekli bilgilendirme yapıldıktan sonra genel uyum eğitimi için kurumun
tanıtılması amacı ile görevlendirilmiş genel uyum eğitimcilerimizce eğitimler yapılarak Genel Uyum
Eğitim Formu doldurularak kayıt altına alınır.
*Genel Uyum Eğitimi
1. Hastanenin Genel Tanıtımı
2. Hizmet Sunulan Bölümler
3. Organizasyon Yapısını
4. Hasta Hakları
5. Kalite Yönetim Sistemi ve SKS Hakkında Bilgi
6. Hasta Güvenliği
7. Çalışan Güvenliği
8. Renkli Kod Eğitimi
9. Atık Yönetimi
10. Advers Etki Bildirim
11. Organ Bağışı
12. Acil Durum ve Afet Yönetimi
13. İletişim ve İletişim Becerileri
14. Yasal Sorumluluklar ve Özlük Hakları

41

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
AHLAT DEVLET HASTANESİ
HASTANE BİLGİ REHBERİ
KOD:HE.RH.01

YAY.TARİHİ:HAZİRAN 2020

REV.TARİHİ: -

REV.NO:-

20.1.1Meslek Gruplarına Göre Eğitim Konuları
1) Uzman Hekim, Pratisyen Hekim
-Kalite Yönetim Sistemi ve SKS Hakkında Bilgi
-Hastanenin Genel Tanıtımı (Ulaşım, İletişim, Organizasyon Yapısı, Çalışma Koşulları
ve Hizmet Sunulan Bölümler) Enfeksiyon Kontrolü
-Bilgi İşlem Eğitimi (HBYS' de Çalışacağı Bölüm ile İlgili Modül Eğitimi)
-Çalışan Güvenliği
-Hasta Güvenliği
-İletişim ve İletişim Becerileri
-Yasal Sorumluluklar ve Özlük Hakları
-Acil Durum ve Afet Yönetimi
-Hasta Hakları, Sorumlulukları
-Organ Bağışı
-Renkli Kodlar
-Başladığı Birim Eğitimi
-Anne sütünün önemi
2) Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru ve ATT
-Kalite Yönetim Sistemi ve SKS Hakkında Bilgi
-Hastanenin Genel Tanıtımı (Ulaşım, İletişim, Organizasyon Yapısı, Çalışma
Koşulları ve Hizmet Sunulan Bölümler)
-Çalışan Güvenliği
-Hasta Güvenliği
-İletişim ve İletişim Becerileri
-Bilgi İşlem Eğitimi (HBYS' de Çalışacağı Bölüm ile İlgili Modül Eğitimi)
-Yasal Sorumluluklar ve Özlük Hakları
-Acil Durum ve Afet Yönetimi
-Anne Sütü ve Önemi
-Enfeksiyon Kontrolü
-Hasta Hakları, Sorumlulukları
-Organ Bağışı
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-Renkli Kodlar
-Başladığı Birim Eğitimi
3) Laboratuvar, Radyoloji, Anestezi, Diyaliz ve Diğer Tıbbi Teknisyen / Tekniker
-Kalite Yönetim Sistemi ve SKS Hakkında Bilgi
-Hastanenin Genel Tanıtımı (Ulaşım, İletişim, Organizasyon Yapısı, Çalışma Koşulları
ve Hizmet Sunulan Bölümler) Enfeksiyon Kontrol Eğitimi
-Bilgi İşlem Eğitimi (HBYS' de Çalışacağı Bölüm ile İlgili Modül Eğitimi)
-Çalışan Güvenliği
-Hasta Güvenliği
-İletişim ve İletişim Becerileri
-Yasal Sorumluluklar ve Özlük Hakları
-Acil Durum ve Afet Yönetimi
-Hasta Hakları, Sorumlulukları
-Organ Bağışı
-Renkli Kodlar
-Başladığı Birim Eğitimi
-Anne sütünün önemi
4) Tıbbi Sekreter
-Kalite Yönetim Sistemi ve SKS Hakkında Bilgi
-Hastanenin Genel Tanıtımı (Ulaşım, İletişim, Organizasyon Yapısı, Çalışma Koşulları
ve Hizmet Sunulan Bölümler) Enfeksiyon Kontrolü
-Bilgi İşlem Eğitimi (HBYS' de Çalışacağı Bölüm ile İlgili Modül Eğitimi)
-Çalışan Güvenliği
-Hasta Güvenliği
-İletişim ve İletişim Becerileri
-Yasal Sorumluluklar ve Özlük Hakları
-Acil Durum ve Afet Yönetimi
-Hasta Hakları, Sorumlulukları
-Organ Bağışı
-Renkli Kodlar

43

SAYFA NO:59

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
AHLAT DEVLET HASTANESİ
HASTANE BİLGİ REHBERİ
KOD:HE.RH.01

YAY.TARİHİ:HAZİRAN 2020

REV.TARİHİ: -

REV.NO:-

-Başladığı Birim Eğitimi
-Anne sütünün önemi
5) Temizlik Personeli ve Hasta Yönlendirme
-Kalite Yönetim Sistemi ve SKS Hakkında Bilgi
-Hastanenin Genel Tanıtımı (Ulaşım, İletişim, Organizasyon Yapısı, Çalışma
Koşulları ve Hizmet Sunulan Bölümler)
-Çalışan Güvenliği
-Hasta Güvenliği
-İletişim ve İletişim Becerileri
-Yasal Sorumluluklar ve Özlük Hakları
-Acil Durum ve Afet Yönetimi
-Enfeksiyon Kontrolü
-Hasta Hakları, Sorumlulukları
-Organ Bağışı
-Renkli Kodlar
-Başladığı Birim Eğitimi
-Anne sütü ve önemi
6) İdari personel, Teknisyen, Tekniker
-Kalite Yönetim Sistemi ve SKS Hakkında Bilgi
-Hastanenin Genel Tanıtımı (Ulaşım, İletişim, Organizasyon Yapısı, Çalışma
Koşulları ve Hizmet Sunulan Bölümler)
-Enfeksiyon Kontrolü
-Acil Durum ve Afet Yönetimi
-Çalışan Güvenliği
-Hasta Güvenliği
-İletişim ve İletişim Becerileri
-Bilgi İşlem Eğitimi (HBYS' de Çalışacağı Bölüm ile İlgili Modül Eğitimi)
-Hasta Hakları
-Renkli Kodlar
-Organ Bağışı
-Başladığı Birim Eğitimi
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20.2.BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ
Çalışma Alanı: Hastanemizde görev yapacağınız birime özel bilgilendirme, birimlerde bölüm
sorumluları(ya da bölüm sorumlularının belirlediği kişiler ) tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu
oryantasyon süresince klinikteki işleyişi tanımanız amacı ile oryantasyonunuz tamamlanıncaya kadar
size genel olarak bilgi verilecektir. Oryantasyonunuzun sona erdirilmesi bölüm uyum sorumluları
tarafından verilecek bir karardır. Oryantasyonu tamamlanan personel için Bölüm Eğitim Formu
doldurularak bölüm uyum sorumlusu tarafından dosyalanarak arşivlenir.
Bölüm Uyum Eğitimi
1.Bölüm Yöneticileri Ve Çalışanları
2.Bölümün Faaliyetleri Ve İşleyişi
3.Bölümün Tanıtımı
4.Enfeksiyon Kontrolü
5.Güvenlik Raporlama Sistemi (Olay
Bildirim)
6.Tıbbi ve İdari Protokoller
Eğitim birimi; Hastanemiz çalışanlarının tüm hizmet içi, hizmet kalite standartları ve
bilgilendirme eğitimlerini yılbaşında planlayarak yıl içinde verilmesini organize eder. Yıl içerisinde
Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen eğitimler, meslek grupları ve birimlerden gelen talepler de göz
önünde bulundurularak planlanır ve yapılır. Hastanemiz eğitim salonunda/online katıldığınız ve
katılmadığınız tüm eğitimler kayıt edilmektedir. Konu ile ilgili detaylı bilgi almak amacı ile Eğitim
Birimi ve Eğitim Komitemiz ile görüşmenizi önemle rica ediyoruz.
20.3.BÖLÜM VE MESLEK BAZINDA UYUM EĞİTİMİ
20.3.1.UZMAN HEKİM, PRATİSYEN HEKİM
Hekimlerin genel görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür.
1.Tanıtım Kartı kullanılmalıdır. Tanıtım Kartı çalışma süresince takılmalıdır.
2.Hekimler Poliklinik çalışmalarını aylık listeye göre yapmalıdır.
3.Yatışı yapılan hastaların orderleri ilgili hekim tarafından yazılarak tedavi işlemine başlanılır. Yatan
hastaların tedavileri Hasta Tabelasına günlük olarak yazılır.
4.İlaçların güvenli uygulanmasına yönelik; Tedavi planı hekim tarafından yazılmalı kaşelenmeli ve
imzalanmalı, tedavi planı; ilacın tam adını, uygulama zamanını, dozunu, uygulama şeklini ve veriliş
süresini içermelidir.

45

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
AHLAT DEVLET HASTANESİ
HASTANE BİLGİ REHBERİ
KOD:HE.RH.01

YAY.TARİHİ:HAZİRAN 2020

REV.TARİHİ: -

REV.NO:-

SAYFA NO:59

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

gönderilen

tüm

numunelerinin

üzerine

numune

alındığı

anda

barkod

yapıştırılmalıdır.
19.Birimlerinde bulunan hasta başı test cihazları (glukometreler, kan gazı vb.) belirlenen periyotlarda
laboratuvara gönderilerek kontrolleri yaptırılmalıdır.
20.Kan transfüzyonu yapılacak her hastaya, transfüzyon öncesi tetkik için numune alınırken, kimlik
doğrulama işlemi yapılmalıdır. Hastanın kimlik bilgileri dosyasından, kol bilekliğinden kontrol edilir.
Transfüzyon öncesi hasta/hasta yakınına Kan Transfüzyonu Onam Formu mutlaka imzalatılır.
21.Transfüzyon sürecinin güvenliğini sağlamaya yönelik: Transfüzyon öncesi, çapraz karşılaştırma test
sonucu ile hasta bilgileri iki sağlık çalışanı tarafından doğrulanmalıdır. Transfüzyondan hemen önce,
iki sağlık çalışanı tarafından; Hastanın kimliği, Kan ve/veya kan ürününün türü ve miktarı, Ürünün
planlan an veriliş süresi doğrulanmalıdır.
• Transfüzyonun ilk 15 dakikası sağlık çalışanı tarafından gözlenmelidir.
• Transfüzyon boyunca her 30 dakikada bir hastanın vital bulguları izlenmelidir.
22.Hastanın güvenli transferi sağlanmalıdır.
23.Yatan hastaların düşme riski değerlendirilmelidir.
• Yatan hasta, bölüme kabulünde düşme riski yönünden değerlendirilir, değerlendirme, yetişkin
hastalar için İTAKİ II DÜŞME RİSKİ ÖLÇEĞİ, çocuk hastalar için HARİZMİ II DÜŞME RİSKİ ÖLÇEĞİ ile
yapılır, hastanın klinik durumuna göre düşme riski değerlendirmesi tekrarlanmalıdır.
• Düşme riski olan hastalar için, hastanın risk düzeyine yönelik önlemler alınır.
• Düşme riski olan hastalar düşme riski yüksek hasta figürü ile tanımlanmalı ve bu tanımlayıcı
hastanın odasının giriş kapısında bulunmalıdır.
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• Hastane içinde düşen tüm hastalar için düşme bildirimi yapılmalıdır. Bildirimin yapılması, birimde
çalışan sağlık personelinin sorumluluğundadır. Düşme bildirimi veya hasta güvenliği için risk oluşturan
nedenler Kalite Yönetim Birimine bildirim yapılmalıdır.
24.Yatan hastalarda hareket kısıtlama kararı hekim tarafından verilmeli ve karar tedavi planında yer
almalıdır. Kısıtlılığın devamı ile ilgili karar en geç 24 saatte bir gözden geçirilmelidir.
25.Kesici delici cisim batması sonucu, kan veya vücut sıvılarının sıçramasına maruz kaldıklarında
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresine başvurmalıdır.
26.Personel için gerekli koruyucu ekipmanlar (maske, gözlük, eldiven, önlük vb.) kullanılmalıdır.
27.Herhangi bir şiddete maruz kalındığında BEYAZ KOD UYGULAMASI BİLDİRİM FORMU
doldurularak Çalışan Güvenliği Birimine bildirilmelidir.
28.Hasta güvenliğini tehdit eden olaylara karşı " Güvenlik Raporlama Sistemi" kullanılmaktadır. ilaç
Güvenliği, Transfüzyon Güvenliği ve Güvenli Cerrahi vb.. Konularını kapsamaktadır. Olay Bildirimleri
Güvenlik Raporlama Sistemi Bildirim Formu ile Kalite Yönetim Birimine bildirilir.
29.Yatan hastalara tedavi süresince eğitim verilmelidir. Bu eğitim; Kullanacağı ilaçlar, tıbbi cihazlar,
beslenmeleri, kontrol zamanı ve bakıma ilişkin dikkat edilecek hususlar, el hijyeni ve sigarayı bırakma
tavsiye, hasta hakları, hasta sorumlulukları ve acil durum eylem planı eğitimini kapsamalıdır.
30.Hasta yatakları kullanıma hazır olmalıdır.
31.Tüm personel Hasta Hakları Yönetmeliğine uygun olarak çalışmalıdır.
32.Hekim Seçme Hakkı: Hastaneye tanı veya tedavi amacıyla başvuran hastaların poliklinik
bölümünde hizmet veren ilgili branş uzmanlarından istediğini seçebilmesini ifade eder.
33.Hastanın kişisel bilgileri ile sağlık durumu hakkındaki bilgiler korunur. Hastanın onayı olmaksızın
birinci derece yakınları dışındaki kişilerle paylaşılamaz.
34.Hasta taburcu edilecekse yakınları çağırılır. Hekimler tarafından epikrizi yazılır. Bilgisayar ve tedavi
defterinden hastanın çıkışı yapılır
35.İlgili doktor hastanın yaşam bulguları ve EKG sini kontrol ederek EX durumu tespit eder. EX
personel ve hemşire tarafından hazırlanır.
36.Hastanede görevli tüm personel çalışma alanı ile ilgili hizmet içi eğitim toplantılarına katılır.
Göreve yeni başlayan tüm personel oryantasyon eğitimine katılmış olmalıdır.
37.Atık Ayrıştırılması: Evsel, tıbbi ve geri dönüşüm atıkları ayrı olarak kapalı atık kaplarında EKK
tarafından hazırlanan talimatlara göre biriktirilmektedir. Kesici, delici aletler için de ayrı kapaklı
toplama kapları bulunmaktadır.
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38.Hastane otomasyon sisteminde SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI (SKS) ve ilgili dokümanlar
yüklenmiştir. Her çalışan kendi birimi ile ilgili standartlara ve dokümanlara buradan ulaşabilmektedir.
39.Çalışanlar görüşlerini ve önerilerini intranet üzerinden veya ÖNERİ FORMU ile Kalite Yönetim
Birimine bildirebilirler.

20.3.3.LABORATUVAR,

RADYOLOJİ,

ANESTEZİ,

DİYALİZ

VE

DİĞER

TIBBİ

TEKNİSYENLER,

TEKNİKERLER
1.Teknisyenler genel görev, yetki ve sorumlulukları dahilinde çalışmakla beraber, bölüm bazında
uyum eğitimleri Birim Sorumluları tarafından verilir.
2.Tanıtım Kartı kullanılmalıdır. Tanıtım Kartı çalışma süresince takılmalıdır
3.Hastaya hizmet verecek olan bölüm çalışanları hasta/ hasta yakınına kendini tanıtmalıdır.
4.Hastaya uygulanacak her türlü riskli girişimde hastanın bilgilendirilmesi ve rızasının alınmasına
yönelik bilgilendirme ve rıza alınması ile ilgili süreçte; ilgili birim tarafından hazırlanan, kalite yönetimi
tarafından kontrol edilmiş ve başhekim tarafından onaylanmış Onam Formları kullanılır.
5.Acil müdahale arabasında ve çantasında bulunan ilaçların periyodik olarak miad ve stok kontrolleri
yapılır. Kullanılan ilaç ve malzemelerin yerine müdahalenin ardından eksilen ilaç ve malzeme
tamamlanır.
6.Delici-kesici alet yaralanma, kan ve vücut sıvıları ile temas durumunda E.K.K. Birimine başvurunuz.
7.Personel için gerekli koruyucu ekipmanlar (maske, gözlük, eldiven, önlük vb.) kullanılmalıdır.
8.Hastanede görevli tüm personel çalışma alanı ile ilgili hizmet içi eğitim toplantılarına katılır. Göreve
yeni başlayan tüm personel oryantasyon eğitimine katılmış olmalıdır.
9.Laboratuvara gönderilen tüm numunelerinin üzerine numune alındığı anda barkod yapıştırılmalıdır.
10.Hastane içinde düşen tüm hastalar için düşme bildirimi yapılmalıdır. Bildirimin yapılması, birimde
çalışan sağlık personelinin sorumluluğundadır. Düşme bildirimi veya hasta güvenliği için risk oluşturan
nedenler Kalite Yönetim Birimine OLAY BİLDİRİM FORMU ile bildirim yapılmalıdır.
11.Hasta güvenliğini tehdit eden olaylara karşı "Güvenlik Raporlama Sistemi" kullanılmaktadır. Bu
Form; İlaç Güvenliği, Transfüzyon Güvenliği ve Güvenli Cerrahi ,vb..Konularını kapsamaktadır. Olay
Bildirimleri Güvenlik Raporlama Sistemi Bildirim Formu ile Kalite Yönetim Birimine bildirilir.
12. Atık Ayrıştırılması: Evsel, tıbbi ve geri dönüşüm atıkları ayrı olarak kapalı atık kaplarında EKK
tarafından hazırlanan talimatlara göre biriktirilmektedir. Kesici, delici aletler için de ayrı kapaklı
toplama kapları bulunmaktadır.

51

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
AHLAT DEVLET HASTANESİ
HASTANE BİLGİ REHBERİ
KOD:HE.RH.01

YAY.TARİHİ:HAZİRAN 2020

REV.TARİHİ: -

REV.NO:-

SAYFA NO:59

13.Tüm personel Hasta Hakları Yönetmeliğine uygun olarak çalışmalıdır.
14.Hekim Seçme Hakkı: Hastaneye tanı veya tedavi amacıyla başvuran hastaların poliklinik
bölümünde hizmet veren ilgili branş uzmanlarından istediğini seçebilmesini ifade eder.
15.Hastanın kişisel bilgileri ile sağlık durumu hakkındaki bilgiler korunur. Hastanın onayı olmaksızın
birinci derece yakınları dışındaki kişilerle paylaşılmaz.
16.Panik değer bildirimi: Laboratuvarda saptanan kritik test sonuçları, hastanın sorumlu hekimine
hemen bildirilmelidir. Bildirimlerde; bildirimi yapan kişi, bildirimi yapılan kişi, panik değer sonucu,
bildirimin yapıldığı tarih ve saat kayıt altına alınmalıdır.
17.Laboratuvarda Preanalitik, Analitik ve Post analitik süreçlerle ilgili değerlendirme yapılmalıdır.
18.Hastane Otomasyon Sisteminde Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) ve ilgili dokümanlar yüklenmiştir.
Her çalışan kendi birimiyle ilgili standartlara ve dokümanlara buradan ulaşabilmektedir.
19.Çalışanların görüşlerini ve önerilerini intranet üzerinden veya ÖNERİ FORMU ile Kalite Yönetim
Birimine bildirebilirler.
20.3.4.TIBBİ SEKETER
1.Personel genel görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür. Bölüm bazında uyum
eğitimleri Birim Sorumluları tarafından verilir.
2.Tanıtım Kartı Kullanılmalıdır. Tanıtım Kartı çalışma Süresince Takılmalıdır
3. Hastaya hizmet verecek olan bölüm çalışanları hasta/ hasta yakınına kendini tanıtmalıdır.
4.Delici-kesici alet yaralanması, kan ve vücut sıvıları ile temas durumunda E.K.K. birimine başvurunuz.
5.Hastanede görevli tüm personel çalışma alanı ile ilgili hizmet içi eğitim toplantılarına katılır. Göreve
yeni başlayan tüm personel oryantasyon eğitimine katılmış olmalıdır.
6.Hastane içinde düşen tüm hastaların bildirimi yapılmalıdır.
7.Tüm personel Hasta Hakları Yönetmeliğine uygun olarak çalışmalıdır.
8.Hekim Seçme Hakkı: Hastaneye tanı veya tedavi amacıyla başvuran hastaların poliklinik bölümünde
hizmet veren ilgili branş uzmanlarından istediğini seçebilmesini ifade eder.
9.Hastanın kişisel bilgileri ile sağlık durumu hakkındaki bilgiler korunur. Hastanın onayı olmaksızın
birinci derece yakınları dışındaki kişilerle paylaşılmaz.
10.Atık Ayrıştırılması: Evsel, tıbbi ve geri dönüşüm atıkları ayrı olarak kapalı atık kaplarında EKK
tarafından hazırlanan talimatlara göre biriktirilmektedir. Kesici, delici aletler için de ayrı kapaklı
toplama kapları bulunmaktadır.
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11.Hastane Otomasyon Sisteminde Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) ve ilgili dokümanlar yüklenmiştir.
Her çalışan kendi birimiyle ilgili standartlara ve dokümanlara buradan ulaşabilmektedir.
12.Çalışanların görüşlerini ve önerilerini intranet üzerinden veya ÖNERİ FORMU ile Kalite Yönetim
Birimine bildirebilirler.
20.3.5.TEMİZLİK PERSONELİ
1.Tüm Temizlik Personeli görev tanımına uygun çalışır.
2.Bölüm bazında uyum eğitimleri Birim Sorumluları tarafından verilir.
3.Tanıtım Kartı Kullanılmalıdır. Tanıtım Kartı çalışma Süresince Takılmalıdır
4.Hastaya hizmet verecek olan bölüm çalışanları hasta/ hasta yakınına kendini tanıtmalıdır.
5.Hastane genel eğitim ve birim hizmet içi eğitimlerine katılır.
6.Servis sorumlu hemşiresi ve servis hemşiresinin verdiği işleri görev ve yetki sorumlulukları
çerçevesinde uygular.
7.Hasta yataklarının temiz kullanıma hazır olmasını sağlar.
8.Taburcu olan hastaların yataklarının temizliğini sağlar.
9.Kirli çamaşırları serviste bekletmeden çamaşırhaneye teslim defteriyle teslim eder ve aynı şekilde
teslim alır.
10.Hastane ana binaları, ek hizmet binaları ve dış çevresinin temizlik hizmetlerini sağlamalıdır.
11.Belirlenen temizlik alanlarını günlük olarak temizlenmelidir
12. Enfeksiyon Kontrol Komitesince verilen eğitime uygun olarak temizlik yapılmalıdır.
13. Hizmet kontrol elemanları vardiyalı çalışır ve her biri idarece belirlenir.
14. Hizmet kontrol elemanı idare tarafından istenildiğinde, herhangi bir ikaza gerek kalmadan
değiştirilebilir.
15.Temizlik personeli farklı özel kıyafette olmalıdır. Bu kıyafet idarece belirlenir.
16.Personel için gerekli koruyucu ekipmanlar (maske, gözlük, eldiven, önlük vb.) kullanılmalıdır.
17.Delici-kesici alet yaralanması, kan ve vücut sıvıları ile temas durumunda E.K.K. birimine
başvurunuz.
18.Hastanın kişisel bilgileri ile sağlık durumu hakkındaki bilgiler korunur.
19.Atık Ayrıştırılması: Evsel, tıbbi ve geri dönüşüm atıkları ayrı olarak kapalı atık kaplarında EKK
tarafından hazırlanan talimatlara göre biriktirilmektedir. Kesici, delici aletler için de ayrı kapaklı
toplama kapları bulunmaktadır.
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20.Hastane Otomasyon Sisteminde Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) ve ilgili dokümanlar yüklenmiştir.
Bu dokümanları Birim Sorumlunuz tarafından temin edebilirsiniz.
21.Çalışanların görüşlerini ve önerilerini intranet üzerinden veya ÖNERİ FORMU ile Kalite Yönetim
Birimine bildirebilirler.
20.3.6.YÖNLENDİRME/YARDIMCI PERSONEL
1.Tüm Yönlendirme ve yardımcı Personel, görev tanımına uygun çalışır.
2. Bölüm bazında uyum eğitimleri Birim Sorumluları tarafından verilir.
3. Tanıtım Kartı kullanılmalıdır. Tanıtım Kartı çalışma süresince takılmalıdır.
4. Hastaya hizmet verecek olan bölüm çalışanları hasta/ hasta yakınına kendini tanıtmalıdır.
5. Hastanın kişisel bilgileri ile sağlık durumu hakkındaki bilgiler korunur.
6. Hastane genel eğitim ve birim hizmet içi eğitimlerine katılır.
7. Gelen hastaların Hastane İdaresinin koyduğu kurallar çerçevesinde hastane hizmetlerine ulaşımını
kolaylaştırır ve en üst seviyede hizmet almalarını sağlar.
8. Konu ile ilgili danışma ve yönlendirme yapar.
9. Binaya içerden ve dışarıdan kaynaklanabilecek her türlü hırsızlığı ve eyleme karşı dikkatli ve duyarlı
olmak, şüpheli durumları Hastane İdaresine bildirmek.
10.Yaşlı, bakıma düşkün vs. ihtiyacı olan hastaları ya da kişileri hastane içerisinde gideceği yere kadar
refakat eder.
11.Bulunan kayıp eşyaların Kayıp Eşya Tutanak Formunu doldurularak hastane yönetimine veya
belirleyeceği birim sorumlularına teslim eder.
12.Çalıştığı yerin tertip düzen ve temizliğine özen gösterir.
13.Servis ve Birim Sorumlularının verdiği görevleri yapar, servislerdeki kan ve evrak nakillerini yapar.
14.Görevleri başında olan personel idarece belirlenen kıyafetleri giyer. Bu kıyafetlerin temiz, ütülü ve
düzgün olmasını sağlar.
15.Kalite ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ile Hastane idaresine destek sağlamak
16.Personel için gerekli koruyucu ekipmanlar (maske, gözlük, eldiven, önlük vb.) kullanılmalıdır.
17.Delici-kesici alet yaralanması, kan ve vücut sıvıları ile temas durumunda E.K.K. birimine
başvurunuz.
18.Hastanın kişisel bilgileri ile sağlık durumu hakkındaki bilgiler korunur.
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19.Atık Ayrıştırılması: Evsel, tıbbi ve geri dönüşüm atıkları ayrı olarak kapalı atık kaplarında EKK
tarafından hazırlanan talimatlara göre biriktirilmektedir. Kesici, delici aletler için de ayrı kapaklı
toplama kapları bulunmaktadır.
20.Hastane Otomasyon Sisteminde Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) ve ilgili dokümanlar yüklenmiştir.
Bu dokümanları Birim Sorumlunuz tarafından temin edebilirsiniz.
21.Çalışanların görüşlerini ve önerilerini intranet üzerinden veya ÖNERİ FORMU ile Kalite Yönetim
Birimine bildirebilirler.

21.HASTANE KURALLARI
-Hastane çalışanları, mesleklerinin gereklerini yasalar, yönetmelikler ve talimatlar çerçevesinde
profesyonelce yerine getirmeli, genel ve hizmet alanına özel olarak yayınlanan mevzuattaki kurallara
uymalıdır.
-Kurumun misyonunu ve vizyonunu bilmeli, kurum çalışmalarından haberdar olmalıdır.
-Hasta Haklarını bilmeli ve saygılı olmalıdır.
-Çalışan Haklarını bilmeli.
-Çalışan personel, birbirleriyle, hasta ve hasta yakınlarıyla olan iletişimlerinde mesleki vizyonuna
uygun davranmalıdır.
-Çalışanlar mesleki risklere karşı koruyucu önlemleri içeren kurallara uymalıdır.
-Çalışanlar mesai saatleri içerisinde yönetmeliklerin ve Hastane yönetiminin belirlemiş olduğu kılık
kıyafetlere uygun olarak çalışmalıdır.03.01.2002 gün ve 24629 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak
yürürlüğe giren Kamu kurum ve Kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetine dair yönetmelik
hükümleri uygulanmaktadır.
-Nöbet tutan çalışanlar, nöbet ile ilgili kurallara uymalıdır.
-Hastane içerisinde sigara içilmemelidir.
-Hastalık durumlarında ve izinlerde birim sorumlusu/yöneticisi bilgilendirilmelidir.
-Hastanemizde göreve başlayan tüm personellere ve stajyerlere Özlük Birimi tarafından kimlik
kartları tanzim edilerek imza karşılığı verilir. Hastanemizde mesai saatleri içerisinde kimlik kartlarının
takılması zorunludur. Kimlik kartları mesai giriş ve çıkışların da belirlenen istasyonlarda okutmak
zorunludur.
-657 Sayılı Devlet Memurlarının Kanunun Disiplin Cezalarının Çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve
haller ile ilgili 125. Madde hükümleri uygulanır.
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22.HASTANE ZİYARETÇİ KURALLARI
Hastanemizde size en uygun hizmeti verebilmek, tedavi ve bakımlarınızın zamanında aksamadan
yapılabilmesi için hastane içinde bazı kurallara ve düzene uymanız gerekmektedir.
Bu kurallara uymakta gösterdiğiniz özen ve işbirliği için şimdiden teşekkür ederiz.
-Hastanemizde 4207 sayılı kanun gereğince SİGARA İÇİLMEMEKTEDİR.
-Refakatçi gereksiniminize doktorunuz karar verecektir.
-Hastanemiz güvenliğiniz için 24 saat güvenlik kamerasıyla izlenmektedir.
-Güvenlik görevlilerimiz, her türlü paketi kontrol etmeye ve olabilecek olaylara karşı müdahale
yetkisine sahiptir.
-Ziyaret saatlerimiz Sabah: 13.00 – 14.00

Akşam: 18.00 – 19.00

-10 yaşından küçük çocuklar sağlık nedeniyle ziyaretçi olarak hastanemize alınmamaktadır.
-Doktoru tarafından, ziyaret edilmesi sakıncalı bulunan hastalarımızın yanına ziyaretçi
alınmamaktadır.
-Hastanemizde bütün odalarda yatak başuçlarında hemşire çağrı düğmesi bulunmaktadır. İhtiyacınız
anında kullanabilirsiniz.
-Hastalarımızın sağlığı ve servis düzeni açısından gürültü yapılmaması gerekmektedir.
-Hastanemizde saat 07.00’ de sabah kahvaltısı 11.00’ de öğle yemeği 17.00’ de akşam yemeği
verilmektedir.
-Hastanemizde yatışınız süresince sizin için planlanan tedavi kapsamında gerekli olan tetkikleriniz ve
diğer doktorlara muayenelerinizde sizlere servis personelimiz yardımcı olacaktır.
-Her ay düzenli olarak hasta memnuniyet anketlerimiz yapılmaktadır. Doldurmuş olduğunuz anketler
titizlikle incelenmekte ve dikkate alınmaktadır. Ayrıca hastanemizin muhtelif yerlerinde sizin için dilek
ve öneri kutularımız bulunmaktadır. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir.
-Hastanemizde herhangi bir problemle karşılaştığınız zaman size çözüm sunabilecek olan HASTA
HAKLARI BİRİMİMİZ vermektedir.
-Tedavi sürecinizde öğrenmek istediğiniz bütün soruları ilgili hekiminize ve hemşirenize sorabilirsiniz.
-Tedavinizin tamamlandığı doktorunuzca belirlendiğinde, taburcu işlemleriniz her gün, günün her
saati yapılmaktadır.
Yoğun Bakım Birimine Ziyaretçi Kabulü
- Hastane ziyaret saatlerine göre birime alınır.
- Eğer tıbbi bir sakınca yoksa yoğun bakım hemşiresi ve hekimi ile görüşülerek hasta yakını 5-10
dakikalığına yoğun bakıma alınabilir.
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-Hasta ve hasta yakınlarının hastayı ziyaret etmeden önce ellerini dezenfekte etmeleri ve galoş
giyilmesi sağlanır.
-Ziyaretçiler ikişer kişi olarak alınmaktadır.
Yeni doğan Yoğun Bakım Birimine Ziyaretçi Kabulü
-Enfeksiyon kontrolü açısından anne ve baba ile sınırlıdır.
-Anne için ziyaret saati 24 saat açıktır, ünitenin uygun olmadığı durumlarda ziyaretler kısıtlanabilir.
-Aile üniteyi telefon ile arayarak ziyaretin uygunluğu onayını almalıdır.
-Hasta hakkında bilgi yalnız anne-babaya, doktor veya hemşire tarafından verilir.
-Hasta yakınlarının hastayı ziyaret yapmadan önce ellerini yıkamaları ve önlük ve terlik giymeleri
sağlanır.

23.HASTANEYE GELİRKEN YAPILMASI GEREKENLER
-Hastanemize gelirken yanınızda T.C kimlik numarasının yazılı olduğu nüfus cüzdanınızı, ehliyetinizi
veya özel sigorta kartınızı mutlaka getiriniz. Bu istenilen belgeler hastanemize geldiğinizde yapılacak
olan muayene veya yatarak tedavilerde herhangi bir yanlışlığa sebebiyet verilmemesi için
gerekmektedir.
-Tedavinizin eksiksiz sağlanabilmesi için evde kullandığınız ilaçlarınızı veya ilaç isimlerini yanınızda
getirmeyi unutmayınız.
-Reçeteli ilaçlarınızın yanı sıra kullandığınız vitaminler, aspirin ve bitki tedavilerini de getirmeyi,
hekiminiz talep ettiyse, ilgili röntgen, tetkik sonuçları ya da raporlarınızı da mutlaka beraberinizde
bulundurmanızda fayda olacaktır.
Doğum için gelirken yanınızda bulundurulması gerekenler
*Hastanede bulunacağınız süreyi göz önünde bulundurarak yetecek kadar gecelik veya pijama
*Dar olmayan iç çamaşırları ve çorap
*Kişisel temizlik malzemeleriniz (diş macunu, diş fırçası, krem, tarak gibi)
*Bebeğinize giydirilmesi kolay olan kıyafetler
*Taburcu olurken sizin ve bebeğinizin giyeceği mevsime uygun kıyafetler
Doğumunuzda sunduğumuz hizmetler
*Bebeğin ilk kontrolleri doğum alanınızda yapılacak, sonrasında temizlenip giydirilmek üzere bebek
odasına alınacaktır.
*Bebek dostu hastane olduğumuzdan bebeğin gerekli durumlar dışında (altının değiştirilmesi, doktor
muayenesi gibi) annenin yanında olmasına özen gösteriyoruz.
*Doğumda gerçekleşebilecek tüm risklere karşın erişkin ve yeni doğan yoğun bakım ünitelerimizde 24
saat güvence altındasınız.
*Tecrübe ve empati, ekibimizin en önemli özelliğidir.
*Bebek hemşirelerimiz bebeğinizin bakımını gereken hijyen kurallarına uygun olarak sunacaktır.
*Emzirme ve anne sütünün faydaları konusunda eğitileceksiniz.
*En özel gününüzün belgesi, doğum belgesini lütfen hastanemizden isteyiniz.
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24.HASTANEDEN AYRILIRKEN YAPILMASI GEREKENLER
-Hastanın ilgili servisten taburcu olmasına karar verilir ise hastaya veya yakınlarına ilgili hekim ve
servis hemşireleri tarafından evdeki bakım veya tedavi hakkında bilgilendirme yapılır.
-Hasta hastaneden ayrılmadan önce ilgili bölüm sekreterliğine uğrayarak resmi yapılması gereken
bir işlem olup olmadığını öğrenmelidir.
-Eğer hasta herhangi bir yerde çalışıyor ve çalıştığı kurum ya da kuruluşa hastanede yattığına veya
istirahat ile ilgili resmi bir belge vermesi gerekiyorsa bunu hekimine bildirmelidir.Hekim hastanın
tıbbi durumuna göre istirahat ile ilgili gerekli evrakları (iş görmezlik raporu veya kurul halinde rapor
alınması vb..) düzenler.
-Sekreterlikte taburculuk için evrakların kontrolü yapılır;Taburcu olurken Sekreterliğe
uğranılmaması durumunda hasta hastanede yatmamasına rağmen yatıyor gözükebilmektedir. (Not:
Bu süreçte herhangi bir ücret SGK veya hastadan tahsil edilmemektedir. Sadece hastalarımız başka
sağlık kurumlarının tedavi işlemlerinden yararlanamamaktadır.)
TABURCU OLMADAN ÖNCE;
-Eve gittiğinizde neler yapmanız gerektiği konusunda bilgi alın,
-Hastalığınız hakkında ve sağlığınızın korunmasıyla ilgili bilgilendirici dokümanları isteyin,
-Kullanacağınız ilaçlarla ilgili ayrıntılı bilgiyi anladığınızdan emin olun,
-Kontrol randevunuz varsa, randevunuzla ilgili tüm işlemlerin yapıldığından emin olun,
-Lütfen kontrol randevunuza, verilen gün ve saatte gelmeye özen gösterin

25.HASTA VE HASTA YAKINLARI SORUMLULUKLARI
-Hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi
gereken ödev ve yükümlülüklerdir.
-Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen
tavsiyelere uymalıdır.
-Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.
-Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.
-Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek
durumundadır.
-Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.
-Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp
görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz
vermelidir.
-Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.
-Hasta; Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk" Hastanın; tedavi,
bakım ve rehabilitasyon sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.
-Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine
uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.
- Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.
-Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.
-Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.
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- Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık
çalışanına bildirmesi gerekir.
-Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını
belirtmesi gerekir.
-Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan
kendisi sorumludur.

26.HASTA VE HASTA YAKINLARININ HAKLARI
Ahlat Devlet Hastanesinde size mümkün olan en iyi tedavi ve hizmet verilmektedir. Burada hasta
olarak siz;
1)Hizmetten genel olarak faydalanma
Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumlarınız dikkate alınmadan
hizmet alma hakkınız vardır.
2) Bilgilendirme ve bilgi isteme
Her türlü sağlık hizmetinin ve imkânının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her
türlü bilgiyi sözlü veya yazılı istemeye hakkınız vardır.
3) Mahremiyet
Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya hakkınız vardır.
4) Reddetme, durdurma ve rıza
Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalede rızasının alınmasına ve rıza
çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkınız vardır.
5) Sağlık kuruluşunu ve personeli seçme ve değiştirme
İmkânlar ölçüsünde sağlık kuruluşunu seçme, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık
hizmetinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanın
kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye hakkınız vardır. Sağlık hizmetlerini güvenli bir ortamda
almaya hakkınız vardır.
6) Dini vecibelerini yerine getirebilme
Sağlık tesisinin imkânları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde dini vecibelerinizi yerine
getirmeye hakkınız vardır.
7) İnsani değerlere saygı gösterilmesi
Saygınlık görme ve rahatlık; Saygı ve itina gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda her
türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti
almaya hakkınız vardır.
8) Ziyaret ve refakatçi bulundurma
Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye, mevzuatın ve sağlık
tesisinin imkânları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde, refakatçi bulundurmaya hakkınız
vardır.
9) Müracaat. Şikâyet ve dava hakkı
Hakların ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikâyet ve dava hakkını kullanmaya
hakkınız vardır.
SAĞLIKLI VE MUTLU GÜNLER DİLERİZ.
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