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Standart No: 8.5. Doğru ve Yanlış Emzirme Resimleri 
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Laboratuvar Hizmetleri 
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Standart No: 9.1. Örnek Kabul ve Red Kriterleri 
 

ÖRNEK RET KAYIT ÇİZELGESİ 
 

TARİH/SAAT HASTANIN 
ADI SOYADI 

PROTOKOL 
NO/  

BARKOD NO 

İLGİLİ KLİNİK 
BİRİM 

İSTEMİ 
YAPAN 

HEKİMİN ADI 
SOYADI 

ÖRNEK RET 
NEDENİ 
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Standart No: 9.5.  Eksternal Kalite Kontrol Değerlendirme Formları (İki 
Örnek) 

Form 1: 
 

HASTANE 
LOGOSU 

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI  
……………. HASTANESİ  

DIŞ KALİTE KONTROLÜ DEĞERLENDİRME FORMU 

DOKÜMAN KODU: 
 

YÜRÜRLÜK 
TARİHİ: 

REVİZYON 
TARİHİ: 

/NO: 
SAYFA NO: 

 
Dış Kalite Çalışmasının Yapıldığı Tarih:  
Dış Kalite Kontrol Programı Örnek No: 
Cihaz: 
Dış Kalite Programı Tarafından Sonucu Kabul Edilmeyen Testler 
 
 
 
 
Olası Sebepler 
Kontrol serumunun miyadı geçmiş mi?  
Kontrol serumunun saklama koşulları doğru mu?  
Kontrol serumunun ön hazırlıkları doğru yapılmış mı?  
Bulunan değer doğru kaydedilmiş mi?  
Bulunan değerin birimi doğru mu?  
Testin çalışıldığı gün kit kalibrasyonu uygun muydu?  
Testin çalışıldığı gün iç kalite kontrol sonuçları uygun muydu?  
Diğer (Belirtiniz)  
..  
..  
 
Yapılan Düzeltici Faaliyet: 
Formu Düzenleyen      Birim Sorumlusu 
Tarih ve İmza        Tarih ve İmza
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Form 2:  
Bu form Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Merkez Laboratuvarı’ndan 
Yrd. Doç. Dr. Tamer C. İnal tarafından düzenlenmiştir. 
 

EKSTERNAL KALİTE KONTROLÜ DEĞERLENDİRME TAKİP FORMU 
 
I.  Değerlendirme Bilgisi: 
Birim:      
Değerlendirme No:  
Örnek Geliş Tarihi 
Sonuç Geliş Tarihi ve Değerlendirme:  
Araştırılması gereken kabul edilemez sonuçlar  
 
II. Son iki sonuç raporu: 
Değerlendirme Tarihi:   
Değerlendirme No: 
Sonuçlar: 
Araştırılması gereken kabul edilemez sonuçlar   
Değerlendirme Tarihi:  
Değerlendirme No: 
Sonuçlar: 
Araştırılması gereken kabul edilemez sonuçlar: 
 
III. Değerlendirme:  � Tüm sonuçlar Kabul edilebilir, araştırma gereksiz.    � Araştırılması gereken 
kabul edilemez sonuçlar   
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ARAŞTIRMA ARAÇ ve SÜREÇLERİ 

Örneğin Gelişi Evet Hayır Bilinmiyor 

Örnek uygun sıcaklıkta gönderilmiş mi?    

Örnek geldiğinde hasarlı mıydı?    

Örnek test tarihine kadar uygun sıcaklıkta saklandı 
mı? 

   

……    

 

Hazırlık ve Analiz  Evet Hayır Bilinmiyor 

Örnekler uygun şekilde sulandırıldı mı?    

Örnekler istenen sürede analiz edildi mi?    

Test veya kayıt sırasında örnekler düzgün 
barkodlandı mı? 

   

……    

 

Sistematik Araştırma  Evet Hayır Bilinmiyor 

Sonuçlar geldikten sonra örnekler tekrarlandı mı?     

Tekrarlanan sonuçlar kabul edilebilir sınırlarda mı?    

İlk testler ve tekrarlanan testler arasında cihaza 
bakım yapıldı mı?    

İki sonuç arasında cihazda büyük bir parça değişimi 
veya tamir uygulandı mı?  

   

Yapıldıysa, bu işlemden sonra cihaz kabul edilebilir 
kalite kontrol sonuçları ve kalibrasyonu açısından 
değerlendirildi mi?  

   

Sonuç yöntemin linearitesi içinde miydi?     

Birden fazla analizde benzer hata oluşmuş mu?     

….    
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Sonuçların Raporlanması Evet Hayır Bilinmiyor 

Gönderilen ana formda cihaz, yöntem kodu ve 
birimler doğru şekilde kaydedilmiş mi? 

   

Tüm test sonuçları rapor formuna işlenmiş mi?    

Rapor formuna işlerken yazım hatası yapılmış mı 
(yer kaydırma, yanlış rakam, noktalama işareti, vs)? 

   

Hesaplama hatası var mı (üre-üre azotu veya birim 
çevirme gibi)? 

   

….    

…..    

 

Teknik Problem Evet Hayır Bilinmiyor 

Üretici firmanın altı ayda bir yapması gereken cihaz 
kalibrasyonu veya verifikasyonları yapılmış mı? 

   

Üretici firmanın önerdiği diğer bakımlar (günlük, 
haftalık) yapılmış mı?    

Pipetleme hatası var mı?    

Üretici firma teknik servisi aranmış mı?    

Testin yapıldığı gün internal kalite control sonuçları 
iyi mi?    

…..    

 

Hasta Sonuçları Evet Hayır Bilinmiyor 

Eksternal sonuçlar yönünde hasta sonuçlarında da 
benzer etkilenmeler var mı? 

   

…..    

 
  



 

65 

 
Sonuç:  
 
Düzeltici Faaliyet (gerekli dokümanları ekleyiniz):  
 
Değerlendirme No: 
 
IV. Gözden Geçirenler: 
 
VI.  Birim Kalite Kontrol Sorumlusu:  
 
 Birim Sorumlusu:  
 
 
Yorum:  
 
 
 
Laboratuvar Genel Kalite Kontrol Sorumlusu:  
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Standart No:9.6. Numunelerin Toplanması ve Transferi  
 

KAN ALMADAN ÖNCE VEYA KAN ALIMI ESNASINDA 
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR 

 
• Postür Etkisi: Plazma proteinleri ayakta duran bir kişiden alındığında 30 dakika dinlenmiş bir 

kişiye göre % 15 fazla bulunur. 
• Tokluk etkisi: Trigliserid, koletsterol, glukoz vb birçok parametre yüksek bulunur. 
• Egzersiz Sonrası: SGOT, CPK, KREATİNİN, ÜRE, LDH, transferrin artarken, glukoz düşer.         
• Venöz staz neticesinde ( 15 sn den fazla ) Ca, proteinler artar.   
• İlaç alımı : İnfüzyonla KCl verilen bir hastada aynı koldan başka bir damardan da olsa kan 

alınması K ve Cl düzeylerinin anormal yüksek çıkmasına sebep olmaktadır. 
• Hemoliz neticesinde K, Mg gibi parametreler yükselir. ( hemoliz sebepleri; alınan kanın 

enjektörden iğneyi çıkarmadan tüpe boşaltılması, alınan kanın laboratuvara gönderilmeden 
önce uzun süre bekletilmesi vb. ‘dir .) 

• Kan beklediği zaman kan glukoz düzeyi 10 mg/saatte düşer. Gece alınmış kanın 
laboratuvara sabah gönderilmesi ile kan glukozu yaşamla bağdaşmayacak kadar düşük 
sonuç çıkmaktadır.  

• Bazı koruyucu antikoagülanlı tüplere alınan kanlar yanlış sonuçlara neden olmakta, Ör. K-
EDTA içeren tüplerde bakılacak K, Ca düzeyleri, Na-sitratlı tüplerde bakılan Na düzeyi 
anormal olacaktır. 

• İstek kâğıdına yazılacak bir ön tanı sonuçların tekrarını önlemektedir.  
  



 

67 

Standart No: 9.7. Kan Alma Ünitelerinde Tıbbi Atık Kapları  
 

 
 
 
 
 
 
  



 

68 

Standart No: 9.8. Panik Değer Listesi Örnekleri 
 

BİYOKİMYA LABORATUVARI PANİK DEĞERLERİ 
 

TEST DÜŞÜK DÜZEY MUHTEMEL 
SONUÇ YÜKSEK DÜZEY MUHTEMEL 

SONUÇ 

Kalsiyum <6 mg/dL Tetani, 
konvülzyon >13 mg/dL Koma 

CO2 <10 meq/L Kompleks 
asidosiz/Alkalozis >40 mEq/L  Kompleks 

asidosiz/Alkalozis 

Glukoz(Erişkin) <40 mg/dL Beyin Hasarı >500 mg/dL Diyabetik koma 
 

Glukoz 
(yenidoğan) <30 mg/dL Beyin Hasarı >300 mg/dL Diyabetik koma 

Lityum ****** ****** >1.5 meq/L Toksisite 

Magnezyum <1 mg/dL Havale/Koma ****** ****** 

Fosfor <1 mg/dL Havale/Koma ****** ****** 

Potasyum <2.5 meq/L Kardiak Aritmi >6.5 meq/L 
(Hemoliz?) Kardiyotoksisite 

Sodyum <120 meq/L Hipervolemi Kalp 
yetmezliği >160 meq/L Kalp yetmezliği 

Dehidratasyon 

Neonatal Bil. ****** ****** >18 mg/dL Beyin hasarı 

Total Bil. ****** ****** >18 mg/dL Beyin hasarı 
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İLAÇ PANİK DEĞERLERİ 
 

İlaç Minimum Değer Tedavi aralığı 

Karbamazepin  
0,5  

 
4-10 µg/mL 

 
Digoksin 

 
0,3 

 
0,9-2,2 ng/mL 

 
Fenitoin 

 
0,5 

 
10-20 µg/mL 

Valproik Asit 0,7 50-100 µg/mL 

 
                                                              

HEMATOLOJİK PANİK DEĞERLER 
 

 Düşük Değer Muhtemel Sonuç Yüksek Değer Muhtemel Sonuç 

INR ****** ******* >3.5 Kanama 

aPTT ******* ******* >110 sn Kanama 

FİBRİNOJEN <130 Kanama ******* ******* 

WBC <2,500 Enfeksiyon >40,000 Lösemi 

HBC <7.5 Kalp Yetmezliği 
Hipoksemi ******* ******* 

HCT <%20 Kalp Yetmezliği >%65  

PLT <50,000 Kanama ******* ******* 

CSF ******* ******* >1000 Enfeksiyon 

Malarya Paraziti    Enfeksiyon 
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Standart No: 9.9. Panik Değer Bildirimi 

 
  

HASTANE 
LOGOSU 

HASTANE ADI 

PANİK DEĞER BİLDİRİM FORMU 

NO 
HASTANIN 

İLGİLİ 
BİRİM 

TEST 
ADI 

PANİK 
DEĞER 

BİLDİRME 
TARİHİ / 
SAATİ 

AD/SOYAD 

GÖRÜŞÜLEN 
KİŞİ 

BİLGİLENDİRMEYİ 
YAPAN KİŞİ 

ADI ve 
SOYADI DOSYA NO AD/SOYAD AD/SOYAD 
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Standart No: 9.12.  Cihaz Bakım Formları Kan Sayım Cihazı Günlük Bakım Formu 
 

Hastane Logosu KAN SAYIM CİHAZI GÜNLÜK BAKIM TABLOSU 

YAYIN TARİHİ  

REVİZYON NO  

REVİZYON TRH  

SAYFA NO  

Bölüm  

Cihaz Adı  

Firma Adı  

Tarih  

GÜNLÜK KONTROL 
G Ü N L E R 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Printer Kağıdının 
Kontrolü                                
Solüsyonların 
Kontrolü                                
Propların 
Kontrolü                                
Atık Kaplarının 
Boşaltılması                                
Kontrol Kanının 
Çalışılması                                
Günlük Çalışmanın 
Backup' ının alınması                                
Kontrol 
Eden İmza  

  



 

72 

Sedimentasyon Cihazı Yıllık Bakım Formu  
 

Hastane Logosu SEDİMENTAYON CİHAZI YILLIK BAKIM FORMU 

YAYIN TARİHİ  

REVİZYON NO  

REVİZYON TRH  

SAYFA NO  

HAFTALIK BAKIM HAFTALAR 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

8 tuşuna basılarak check edilmesi                           

6 tuşuna basılarak check edilmesi                           

Kontrol Eden Çalışan 
Ad SOYAD                           

Kontrol Eden Çalışan 
Ad SOYAD                           

 

HAFTALIK BAKIM HAFTALAR 

 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

8 tuşuna basılarak check edilmesi                                                     

6 tuşuna basılarak check edilmesi                                                     

Uzman/ İmza-Kaşe 
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Standart No: 9.14.  Laboratuvar Temizlik Formu Örneği 
………HASTANESİ LABORATUVAR TEMİZLİK TAKİP FORMU YIL/AY 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

27
 

28
 

29
 

30
 

31
 

Yerler sabah akşam süpürülüp paspaslandı                                

% 1’lik çamaşır suyu ile (99 ölçek su+1 ölçek 
çamaşır suyu) ikinci kez paspas yapıldı                                

Her odanın temizliği için ayrı paspas ve 
temizlik bezi kullanıldı. ( Eğer mümkün değilse 
paspas ve bezleri ılık su ve deterjanla yıkayıp 
%2 lik çamaşır suyu 10 dakika bekletildikten 
sonra diğer odalarda kullanılabilir.) 

                               

Temizlik kovaları başka bir oda için 
kullanılmadan önce sıcak su ve deterjanla 
iyice yıkandı 

                               

Kan ve vücut sıvıları döküldüğünde 
beklemeden hemen kâğıt havlu ile kaba kiri 
alındı, atıklar kırmızı poşete atıldı 

                               

Kan ve vücut sıvılarının temas ettiği yüzeylerin 
temizliğinde %10’ luk çamaşır suyu kullanıldı. 

                               

Yüzey dezenfektanı olarak %1’ lik çamaşır 
suyu hazırlandı. (1 litre suya 10 ml (10 cc) 
çamaşır suyu ya da 99 ölçü suya 1 ölçü 
çamaşır suyu konarak hazırlandı) 

                               

Atık kovaları gün bitiminde %10’luk çamaşır 
suyu ile temizlendi.                                

Koruyucu giysi ve eldiven giyildi                                

Kapı, pencere ve duvarlar uygun periyotlarla 
deterjanlı su ile silindi                                

Kullanılan paspaslar temizlik sonunda su ve 
deterjanla yıkandıktan sonra %1’lik çamaşır 
suyunda 20 dakika bekletilerek sıkıldı ve 
kurumaya bırakıldı. 

                               

Doktor odaları temizlendi.                                

Laborant Odaları Temizlendi.                                

Sekreter Odaları Temizlendi.                                

Lavabo ve tuvaletler her gün klorlu bir toz 
ovucu ile temizlendi. Yerler % 1’lik çamaşır 
suyu ile silindi. 
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Standart No: 9.17.  Laboratuvar Güvenliği 
 
Temel Biyogüvenlik Düzeyleri (BGD)1 
Mikroorganizmalarla çalışmada, mikroorganizmanın patojenitesi (risk grubu) ile laboratuvar 
teknikleri, güvenlik ekipmanı ve laboratuvar bina/dizayn özelliklerinin bir kombinasyonu 
şeklinde dört düzey tarif edilmektedir. 
 

• BGD1: Sağlıklı erişkin bireylerde hastalığa neden olmadığı bilinen ajanlarla çalışma; 
“iyi mikrobiyoloji teknikleri” ve lavabo gereklidir; güvenlik ekipmanı gerekli değildir. 

• BGD2: İnsanda hastalık yapan mikroorganizmalarla çalışma; “iyi mikrobiyoloji 
tekniklerine ek olarak giriş sınırlaması, biyotehlike işareti, kesici-delici önlemleri ve 
biyogüvenlik el kitabı zorunludur; saçılmaya yol açan veya aerosol üreten işlemlerde 
biyogüvenlik kabini (BGK) kullanılır; laboratuvar önlüğü, eldiven ve yüz koruyucu 
önlemler alınır; kontamine atıklar otoklavlanır. 

• BGD3: Aerosol bulaş potansiyeli taşıyan ve/veya ciddi veya ölümcül sonuçlar 
doğurabilecek yerel veya ekzotik ajanlarla çalışma söz konusudur. BGD2 
uygulamalarına ek olarak kontrollü giriş gereklidir; tüm laboratuvar atıklarının ve 
laboratuvar kıyafetlerinin dekontaminasyonu; base-line serumların incelenmesi; tüm 
manüplasyonlarda Biyogüvenlik kabini kullanımı; gerektiğinde solunum koruması; 
geçiş koridorlarından fiziksel ayrım; çift kapılı giriş; laboratuvar içine negatif hava 
akımı; çıkan havanın (exhaust) yeniden dolaşıma sokulmaması. 

• BGD4: Yaşamı tehdit eden özellikte tehlikeli/ekzotik veya bulaş riski bilinmeyen 
ajanlarla çalışma sözkonusudur. BGD3 uygulamalarına ek olarak laboratuvara 
girerken tam kıyafet değiştirme; çıkışta duş zorunluluğu; tüm materyalin çıkış öncesi 
dekontaminasyonu; giriş için pozitif basınçlı kişisel giysi; ayrı/izole bina; yalnızca bu 
binaya ait hava desteği/hava çıkış (exhaust) ve dekontaminasyon sistemi. 

 
Daha Fazla Bilgi? 
Biosafety in microbiological and biomedical laboratories. CDC/NIH Publication, 1999. 
Harding L, Liberman DF. Epidemiology of laboratory associated infections. Laboratory safety: 
Principles and practices ASM, Washington D.C. 1986. p. 7-15. 
 
İyi Mikrobiyoloji Teknikleri (GMT)1 
 

1. Enfeksiyöz ajanlarla çalışılan laboratuvara giriş laboratuvar sorumlusu tarafından 
sınırlanır veya yasaklanır. 

2. Laboratuvarda yeme-içme, sigara içme, kontakt lense dokunma ve makyaj yapmaya 
izin verilmez. 

3. Ağızla pipetaj kesinlikle yasaktır! 
4. Tüm işlemler aerosol oluşumunu veya saçılmaları en aza indirecek şekilde uygulanır. 
5. Aerosol oluşumu veya saçılma potansiyeli varsa veya enfeksiyöz ajanların büyük 

volümleri ya da yüksek konsantrasyonları ile çalışılıyorsa, BGK (Biyogüvenlik kabini) 
kullanılmalıdır. 

6. Laboratuvarda çalışırken mutlaka laboratuvar önlüğü veya benzeri kıyafet giyilir. 
7. Yüze sıçrama olasılığında yüz koruyucu kullanılır. 
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8. Enfeksiyöz materyale, klinik örneklere (kan, serum, balgam, idrar, dışkı v.b.), 
kontamine ekipmana veya yüzeylere dokunulacaksa veya enfekte hayvanla 
çalışılacaksa eldiven giyilir. 

9. Enfeksiyöz materyale veya enfekte hayvana temastan sonra, eldiven çıkarıldıktan 
sonra ve laboratuvar terk edilmeden önce eller mutlaka yıkanır. 

10. Çalışma yüzeyleri her gün en az bir kez ve eğer enfeksiyöz materyal dökülürse; 
dökülmenin hemen ardından laboratuvarcının kendisi tarafından dekontamine edilir. 

11. Tüm kültürler, stoklar ve düzenli olarak üretilen diğer kirliler ve tüm enfeksiyöz 
materyal atılmadan önce dekontamine edilir. Bunun için otoklavlama, yakma veya 
diğer uygun bir metot seçilir. 

12. Böcek ve kemirici kontrolü yapılır. 
 
1Kaynak: Laboratuvarda Güvenli Çalışma Teknikleri Rehberi ve Refik Saydam Hıfzıssıhha 
Merkezi Başkanlığı Laboratuvar Güvenliği Yönergesi  
 

 
 
Taşımak veya saklamak üzere potansiyel enfeksiyöz materyal konulan her türlü kabın dış 
yüzeyinde BİYOTEHLİKE! sembolü bulunmalı veya yapıştırılmalıdır. 
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Biyogüvenlik Kabini 
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Görüntüleme Hizmetleri 
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Standart No: 10. Tetkik Sonuçları İle İlgili Süreçler 
 

………… 
HASTANESİ 

USG 
 GECİKMİŞ RANDEVU 

SÜRELERİ TAKİP FORMU 

YAYIN TARİHİ  
REVİZYON NO   
REVİZYON TRH  
SAYFA NO  

SIRA 
NO HASTA ADI SOYADI BARKOD NO 

RANDEVU 
GECİKME                                                                                                                                                                                                              

VERME NEDENİ 
GECİKME SÜRESİ 

(saat/gün) 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

6 
   

7 
   

8 
   

9 
   

10 
   

11 
   

12 
   

13 
   

14 
   

15 
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………… HASTANESİ 
AYLIK USG RANDEVU 
SÜRELERİ İNCELEME 

FORMU 

YAYIN TARİHİ  
REVİZYON NO   
REVİZYON TRH  
SAYFA NO  

GECİKMELİ VERİLEN 
USG RANDEVU 
SAYISI:  VERİLEN TOPLAM 
USG RANDEVU 
SAYISI: 

GECİKMİŞ RANDEVU                                                                                                                                                                                                               
VERME NEDENİ 

İLGİLİ NEDENİN GECİKMELİ 
VERİLEN RANDEVULAR 

İÇİNDEKİ ORANI (YÜZDE) 

YAPILAN DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ 
FAALİYET 
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……….. HASTANESİ 
 

ULTRASONOGRAFİ 
SONUÇLARI 

30 DAKİKA İÇİNDE 
VERİLMEKTEDİR 

 
BAŞTABİP 
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Standart No: 10.1. CT Raporlarının Verilme Süreleri 
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Standart No: 10.13. Tekrar Edilen Çekim Sayıları İçin Düzeltici ve 
Önleyici Çalışmalar 
 

…….. 
HASTANESİ 

RÖNTGEN TEKRAR 
ÇEKİM TAKİP FORMU 

 
BÖLÜM 

YAYIN TRH  
REVİZYON 
NO  

…..RÖNTGEN 
REVİZYON 
TRH  

SAYFA NO  

TARİH HASTA 
ADI SOYADI 

ÇEKİMİ 
YAPAN 

TEKNİSYEN 

 
TEKRAR NEDENİ 
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Standart No: 11.1. Dozimetre Takipleri 
 

RADYOLOJİ BÖLÜMÜ DOZİMETRE KULLANMA VE TAKİP TALİMATI 
 

1. AMAÇ 
Radyoloji bölümünde dozimetre kullanımı ve takibinin usul ve esaslarının belirlenmesidir. 
2. KAPSAM 
Radyoloji bölümünün tüm çalışma alanlarını kapsar. 
3. SORUMLULAR  
Bu talimatın yürütülmesinden Radyoloji Bölümü sorumlu uzman hekimi ve Radyoloji 
Bölümü sorumlu teknisyeni sorumludur. İlgili birimin diğer çalışanları talimata uymakla 
sorumludur. 
4. UYGULAMA 
Dozimetre, radyoloji ile ilgili tüm alanlarda çalışan ve radyasyona aktif olarak maruz kalan 
çalışanların kullanmak zorunda oldukları bir kontrol aracıdır. Dozimetre kullanımını 
zorunlu kılan durumlar ve işleyiş aşağıda sıralanmıştır: 
1- Radyasyona maruz kalabilecek ve kalma ihtimali olabilecek kişiler (sekreter veya 

kayıt elemanı da dâhil) için birim sorumlusu (Radyoloji uzmanı) tarafından TAEK’e 
gönderilmek üzere talep formu doldurulur. Bu forma, dozimetre istenecek çalışanın 
çalıştığı yer, adı soyadı, kadrosu yazılır ve radyoloji uzmanı tarafından imzalanarak 
yetkili kuruma ulaştırılır. 

2- Dozimetresi hazır olan çalışan idari bölümde bu konuyla yetkilendirilmiş amirden imza 
karşılığında dozimetresini teslim alır. Aktif çalışılan zamanlarda, Ankara Nükleer 
Araştırma ve Eğitim merkezi’nin belirlediği kullanma esaslarına uygun olarak 
dozimetre formanın üst sol cebinde taşınır ve eğer çalışılmıyorsa dozimetre,  
radyasyon ortamlarından uzak bir dolapta muhafaza edilir.  

3- İdari bölümde bu konuyla görevlendirilmiş yetkili, TAEK’in talimatları doğrultusuna 
belli periyodik zaman aralıklarında çalışanlardan dozimetreleri ister ve içindeki filmi 
alarak TAEK tarafından gönderilmiş güncel filmlerle değiştirir. Radyasyona maruz 
kalmış filmler aynı yetkili tarafından TAEK’e ulaştırılır. Yeni film konulmuş 
dozimetreler kullanıcılarına teslim edilir. 

4- TAEK tarafından değerlendirilen filmler için hazırlanmış sonuç raporları idari yetkili 
tarafından radyoloji uzmanına ulaştırılır. Uzman sonuçları değerlendirir, doz aşımına 
uğramış çalışan yoksa raporları düzenli bir şekilde dosyalar. Varsa TAEK’in belirlediği 
sınırlar içinde çalışan radyasyon ortamından uzaklaştırılır. 

5- Radyasyona maruz kalan çalışanlar yasalar gereği her yıl 30 günden az olmamak 
üzere düzenli olarak şua iznine çıkarılır. Bu izin zorunludur ve birim yetkilisi tarafından 
koordine edilir. 
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……… HASTANESİ 
 

 
RÖNTGEN LABORATUVARI DOZİMETRE 

TAKİP FORMU 
 

YIL/AY 
  

 
  

İSİM DOZİMETRE 
NUMARASI FİLM NO DEĞİŞİM 

TARİHİ 
KULLANIM 

SÜRESİ 
DEĞİŞECEĞİ 

TARİH GELEN SONUÇ SONUCA GÖRE 
YAPILAN İŞLEM 

                

                

                

                

                

                

        

        

                
  BÖLÜM SORUMLUSU ADI-SOYADI- TARİH-  İMZA 
YAYIN TARİHİ: REVİZYON NO: REVİZYON TARİHİ: SAYFA NO: 
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Standart No: 11.2. Radyoloji Ünitesinde Kurşun Yelek Kullanılması 
 

 
 
 
 

………… HASTANESİ 
 

ÇEKİM SIRASINDA  
HASTANIN YANINDA BULUNAN 

 
HASTA YAKINLARININ  

KURŞUN YELEK GİYMESİ ZORUNLUDUR 
                                                                              
                                                                             BAŞTABİP 
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Standart 11.3. Kurşun Yeleklerin Kontrol 
 

…………….. 
HASTANESİ KURŞUN ÖNLÜK KONTROL FORMU 

BÖLÜM Röntgen 

NUMARA  

TARİH FİZİKSEL KONTROL 
SONUCU 

GRAFİ KONTROL  
SONUCU 

KULLANIMA UYGUN 
MU? KONTROL EDEN İMZA 

……../………./ 200… 
      Uygun 

 
Uygun değil 

      Uygun 
 

Uygun değil 

     Uygun 
 

 Uygun değil 

      Uygun 
 

Uygun değil 

      Uygun 
 

Uygun değil 

……../………./ 200… 
      Uygun 

 
Uygun değil 

      Uygun 
 

Uygun değil 

      Uygun 
 

Uygun değil 

      Uygun 
 

Uygun değil 

      Uygun 
 

Uygun değil 

……../………./ 200… 
      Uygun 

 
Uygun değil 

      Uygun 
 

Uygun değil 

      Uygun 
 

Uygun değil 

      Uygun 
 

Uygun değil 

      Uygun 
 

Uygun değil 

……../………./ 200… 
      Uygun 

 
Uygun değil 

      Uygun 
 

Uygun değil 

      Uygun 
 

Uygun değil 

      Uygun 
 

Uygun değil 

      Uygun 
 

Uygun değil 

YAYIN TARİHİ: REVİZYON NO: REVİZYON TARİHİ: SAYFA NO: 
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KURŞUN ÖNLÜK KONTROL TALİMATI 
 
1.AMAÇ 
Kullanılmakta olan kurşun önlüklerin kırılma, katlanma gibi nedenlerle hasar görmemeleri 
için uygun bir biçimde muhafazasını sağlamaktır. 
2. KAPSAM 
Hastanede kullanılan tüm kurşun önlüklerin nasıl ve ne zaman kontrol edileceğini kapsar. 
3. SORUMLULAR 
Bu talimatın yürütülmesinden Radyoloji Sorumlu Uzman Hekimi ve Radyoloji Sorumlu 
Teknisyeni sorumludur. Diğer Radyoloji çalışanları bu talimata uymakla sorumludur. 
4. UYGULAMA 
1. Radyoloji Sorumlu Teknisyeni tarafından hastanede ilgili birimlerde bulunan tüm 

kurşun önlüklerin envanteri çıkarılır. 
2. Radyoloji Sorumlu Uzman Hekimi ve Radyoloji Sorumlu Teknisyeni, kullanılmakta 

olan kurşun önlüklerin kırılma, katlanma gibi sebeplerle hasar görmemeleri için kurşun 
önlüklerin uygun bir biçimde (düzgün ve katlanmayacak) muhafaza edilmesini temin 
etmek üzere gerekli çalışmaları yapar. 

3. Radyoloji Sorumlu Teknisyeni, Radyasyon uygulaması yapılan tüm birimlerde bulunan 
kurşun önlüklerin yılda iki kez kontrolünü yapar ve yaptığı kontrolleri Kurşun Önlük 
Kontrol Formuna kaydeder. 

4. Yılda iki kez kurşun önlüklerin mevcut olan en büyük ebatta kasete tüm alanları X ışını 
ile görünür hale getirilebilecek şekilde direk grafi çekimleri yapılır veya uygun bir 
durumda Uzman Doktor gözetiminde skopi altında incelenir. 

5. Direkt Grafi çekimleri Radyoloji Sorumlu Uzman Hekimi tarafından kontrol edilir ve 
uygunluğu onaylanır. 

6. Radyoloji Sorumlu Uzman Hekimi tarafından kurşun önlük inceleme sonuçları Kurşun 
Önlük Kontrol Formuna kaydedilir.  
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Standart No: 11.6. Radyasyon Uyarı Levhaları 
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Standart No: 12.11. Kateter Laboratuvarı Girişi 
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Ameliyathane Hizmetleri 
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Standart No: 13.5. Steril, Yarı Steril ve Steril Olmayan Alanlar 
 

AMELİYATHANEYE GİRİŞ TALİMATI 
 

1. Ameliyathane katı; steril, yarı steril ve steril olmayan alan olmak üzere üç bölümden 

oluşmakta olup bu bölümler bariyerlerle ve uyarı yazıları ile ayrılmıştır.  

2. Steril, yarı steril ve steril olmayan alanlarda bulunma koşulları ve giyilecek ekipmanlar 

farklıdır. 

3. Kat girişi steril olmayan alan olup, kat girişinden soyunma odaları girişine kadar olan 

bölümler yarı steril alandır. Bu bölgelerde günlük kıyafetle ancak ayakkabı üzerine 

geçirilen galoş ile dolaşılabilir.  

4. Steril Alana Giriş: Ameliyathane girişlerindeki personel soyunma odalarında günlük 

elbise ve ayakkabılar çıkarılarak dolaplara yerleştirilir. Özel terlik giyilir. Yeşil renkli 

ameliyathane giysileri giyilir. İşaretlenmiş alanda terlik tekrar değiştirilir ve 

ameliyathane içi terlikler giyilir. Bone ve maske takılarak ameliyathane içi steril alana 

geçilir.  

5. Ameliyathanede kullanılan giysilerle ameliyathane dışına kesinlikle çıkılmaz. 

6. Hastaları servisten getiren sedyeler hasta giriş kapısından kızak değiştirilerek içeri 

alınır. Tekerlekli alt bölüm dışarıda kalır. 
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Standart 13.6.  Ameliyathanede sıcaklık ve nem takibi  
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……….. 
HASTANESİ 
 

AMELİYATHANE SICAKLIK VE NEM ÖLÇÜM ÇİZELGESİ 
AY/YIL 

 

SALON NO  

TARİH SICAKLIK NEM KONTROL 
EDEN TARİH SICAKLIK NEM KONTROL EDEN 

…/…../……    …/…../……    

…/…../……    …/…../……    

…/…../……    …/…../……    

…/…../……    …/…../……    

…/…../……    …/…../……    

…/…../……    …/…../……    

…/…../……    …/…../……    

…/…../……    …/…../……    

…/…../……    …/…../……    

…/…../……    …/…../……    

…/…../……    …/…../……    

…/…../……    …/…../……    

…/…../……    …/…../……    

…/…../……    …/…../……    

…/…../……    …/…../……    

…/…../……    …/…../……    

YAYIN TRH: REVİZYON NO: REVİZYON TRH: SAYFA NO: 
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Standart No: 13.10. Hasta Yakınları İçin Bekleme Alanları 
 

 
 

 
 



 

105 
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Klinikler 
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Standart No: 14. Mobil Acil müdahale Seti 
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Standart No: 15.  Acil İlaç Arabaları 
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Standart No: 16.1. Yeşil Ve Kırmızı Reçeteli İlaçlar Kilit Altında 
Tutulması 
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Standart No: 18.1. Tıbbi Gaz Sistemine Bağlı Yatak Başı Paneli 
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Standart 18.2. Hasta Odalarında Lavabo 
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Standart No: 18.3. Hasta Odalarında Banyo-Tuvalet 
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Standart No: 18.5. Hasta Mahremiyeti 
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Standart No: 18.6. Yatak Başı Bağlantılı Çağrı Sistemi 
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Standart No: 18.7. Boş Yatakların Her An Kullanıma Hazır Olması 
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Standart No: 18.8.  Hastane Yataklarının Kullanımı 
 

HASTA YATAKLARININ KULLANIMI TALİMATI 
 
1. AMAÇ 

Hastane boş yataklarının etkili ve verimli şekilde kullanımının sağlanmasıdır. 
2. KAPSAM 

Tüm yataklı ünitelerimizi kapsar.  
3.   SORUMLULAR 

C-Blok Başhekim yardımcısı, hasta kabul birimi sorumlusu, blok başhemşire 
yardımcısı, sorumlu hemşireler, tıbbi sekreterler 

1. UYGULAMA 
1. Hastanemizin yataklı ünitelerinde bulunan tüm yataklar “hastane yatağı“ 

olarak tanımlanır. 
2. Hastane yataklarının kullanılması ve yatış işlemleri, Başhekimlikçe 

belirlenen kurallar çerçevesince yürütülür. 
3. Yatış işlemlerinde boş yatak bulunan tüm servislere yatış yapılabilir. 
4. Yatış kararı verilen hastaların yatacağı klinik hasta kabul tarafından 

belirlenerek ilgili servise yönlendirilir. 
5. Hastanemiz poliklinik ve acil servisinden yatış kararı verilen hastalarımızın 

yatış işlemi kat sekreterleri tarafından yapılır. Mesai saatleri dışında acil 
servisten verilen yatışlar nöbetçi memur tarafından yapılır. 

6. Taburculuk işlemleri ise kat sekreterleri tarafından yapılıp, taburcu dosyaları 
zimmetle hasta kabule eksiksiz olarak teslim edilir. 

7. Hasta Kabul Servisi taburcu dosyaları içerisinden fatura servisine gitmesi 
gereken evrakları ayırıp, dosyayı zimmetle arşive teslim eder. 

8. Hastanede boşalan tüm yataklar, en kısa sürede temizlenip, çarşafları 
değiştirilerek kullanıma hazır hale getirilir. Bu işlemden sorumlu hemşireler 
sorumludur. 

9. Kliniklerde boşalan hastane yatakları, klinik sekreterinin Hastane Bilgi 
Sistemi üzerinden taburculuğu düşmesi ile birlikte otomasyon sistemi 
aracılığıyla hasta kabul birimine bildirilir. 

10. Hastanenin tüm yataklı ünitelerinde boşalan yataklar en kısa sürede ilgili 
ünite tarafından hemen otomasyondan düşülerek otomasyon sistemi 
aracılığıyla hasta kabul birimine bildirilir. 

11. Kliniklerde, boş hastane yataklarının takibinden ve hasta kabul birimine 
bildirilmesinden servis sorumlu hemşireleri sorumludur. 

12. Ayrıca boş yatak listeleri Blok Başhemşire Yardımcıları tarafından hasta 
kabul birimine gönderilir. 

13. Hasta boş yataklarının kullanılması ile ilgili tüm işlemlerin takibi ve 
izlenmesinden C-Blok Başhekim Yardımcısı ve hasta kabul birimi 
sorumlusu sorumludur. 
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Standart No: 19.1.  Refakatçilerin İstirahat Edebilmelerine Yönelik 
Düzenlemeler 
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Standart No: 19.2. Hasta Ziyaretleri 
 

ZİYARETÇİ BİLGİLENDİRME NOTU 
 
SEVGİLİ ZİYARETÇİLERİMİZ; 
 

1. Hastanemizde ziyaret saatleri;   
HAFTA İÇİ  14.00 – 18.00 
HAFTA SONU 11.00 – 18.00 saatleri arasıdır.  

2. Hastane düzeninin sağlanması açısından bu saatler dışında ziyaretçi kabul 
edilmemektedir. Bu konuda anlayışınız için teşekkür ederiz. 

3. 0–16 yaş Çocukları ziyarete getirmeyiniz. 
4. Ziyaretçiler tarafından hastalara dergi ve kitap gibi hediyeler getirilebilir. 
5. Lütfen canlı çiçek, yiyecek ve içecek getirmeyiniz.  
6. Kesinlikle sigara içmeyiniz. 
7. Yataklara oturmayınız. 
8. Ziyaretinizi kısa süreli tutunuz. 
9. Yerlere çöp atmayınız.   
10. Görevlilerin talimatlarına uyunuz. 
11. Olumlu ve olumsuz yönlerimizi dilek-şikâyet kutularına yazınız. 
12. Bir gün aynı hastanede hasta olarak yatacağınızı düşünerek hareket ediniz. 
13. Hastane kurallarına uyduğunuz için teşekkür ederiz. 
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………………… HASTANESİ 
 

HASTA VE ZİYARETÇİLERİMİZİN 
ÖZEN GÖSTERMESİNİ İSTEDİĞİMİZ HUSUSLAR 

 
ZİYARET SAATLERİMİZ 

Hafta İçi: 14.00-18.00 
Hafta Sonu: 11.00-18.00 

 
Lütfen ziyaret saatlerine uyunuz 

 
Canlı çiçek ve yiyecek getirmeyiniz 

Ziyaretlerinizde yanınızda çocuk getirmeyiniz 
Hasta odalarında ısıtıcı alet kullanmayınız 
Değerli eşyalarınızı hastaneye getirmeyiniz 

Ziyaretleriniz sırasında hasta yataklarına oturmayınız 
                                                 Acil şifalar dilerim 
                                                         BAŞTABİP 
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Standart No:20.1. Hastalara Tedavi Süreci vb. İle İlgili Eğitim 
Verilmesi 
 

 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

…………………… HASTANESİ 
 

HASTA EĞİTİM FORMU 
 
 
TEDAVİ SÜRECİNDE 
 
    O  Hastane kuralları ve klinik işleyiş anlatıldı 

      O    Hastalığı hakkında eğitim verildi 

   O    Ek hastalıkları (DM, hipertansiyon gibi) hakkında eğitim eğitim verildi 

   O    İlaç kullanma eğitimi verildi 

   O  Nebulize/inhale ilaç kullanımı hakkında eğitim verildi 

      O   Beslenmesi hakkında bilgi verildi 

   O  Yattığı sürece yapacağı solunum egzersizleri anlatıldı 

      O   Ameliyata hazırlık eğitimi verildi 

      O   Ameliyat sonrası yara bakımı ve dren taşınması konusunda eğitim verildi 

      O    Ameliyat sonrası beslenme konusunda eğitim verildi 

      O    Ameliyat sonrası mobilizasyon, solunum egzersizi (triflo ile), öksürük egzersizleri eğitimi verildi 
 
TABURCU OLDUKTAN SONRA 
 
    O  Hastalığı ile ilgili dikkat etmesi gereken hususlar hakkında eğitim verildi 

   O    Herhangi bir sorunla karşılaştığında nerelere başvuracağı anlatıldı 

   O  Ne zaman kontrole geleceği anlatıldı 

   O    Taburculuk sonrası kullanacağı ilaçlar hakkında (kullanım şekli, yan etkileri vs) eğitim verildi 

      O    Evde beslenme hakkında bilgi verildi 

   O    Evde yapması gereken egzersizleri anlatıldı 

   O    Evde bakımın nasıl olacağı hakkında eğitim verildi 

   O  Yara yeri ve pansumanı hakkında (Ne zaman dikişiler alınacak, banyo yapılacak vs) eğitim verildi  
 
 
 
HASTANIN   EĞİTİMİ VEREN 
        
Adı ve Soyadı :……………………………………………                           Adı ve Soyadı :…………………………………………… 
 
İmzası            :……………………………………………                           İmzası            :…………………………………………… 
 
 
 
Form hasta ve hekim tarafından mutlaka imzalanacaktır. 
Bu form hasta dosyasında kalacaktır. 

 
BARKOD 



 

123 
 

Standart No: 21. Sigarayı Bırakma Tavsiye Eğitimi 
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Standart No: 22. Tıbbi Cihazların Kalibrasyon İşlemleri 
 

TEŞHİS, TEDAVİ, MÜDAHALE, ÖLÇME VE İZLEME CİHAZLARI 
KALİBRASYONU PROSEDÜRÜ 

1.  AMAÇ 
Sunduğumuz sağlık hizmetinin belirlenen şartlara uygunluğunu göstermek amacıyla 
kullandığımız izleme, ölçme ve deney teçhizatının kalibrasyonunu, bakımını ve sürekliliğini 
sağlamaktır.  
KAPSAM 
Hastanemizde, verdiğimiz sağlık hizmetinin kalitesine etki edecek tüm izleme, ölçme ve 
deney teçhizatını kapsar.  
SORUMLULAR 
Birim sorumluları, Başteknisyen, Satın alma ve Malzeme Servisi Sorumlusu, Kalibrasyondan 
Sorumlu Başhekim Yardımcısı. 
TANIMLAR  
Kalibrasyon: Bilinen hassas doğruluktaki bir ölçüm standardını kullanarak, diğer bir aletin 
hassasiyet doğruluğundaki sapmaları tespit etmek, ayarlamak, incelemek ve düzeltmek için 
yapılan karşılaştırma işlemidir. 
KTCL: Kalibrasyona Tabi Cihazlar Listesi. 
UYGULAMA 
Birim sorumluları kendi birimlerinde kaliteyi etkileyecek ölçümleri ve bu ölçümlerde doğruluk 
ve hassasiyeti sağlayacak uygun izleme, ölçme ve deney teçhizatını belirler ve “Kalibrasyona 
Tabi Cihazlar Listesi”ne kaydeder. 
Başteknisyen kendisine verilen KTCL deki cihazları gruplarına göre tasnif eder. Birim 
sorumluları ile birlikte cihazlara ait teknik belgeleri inceleyerek kalibrasyon şartlarını belirler 
(Isı, basınç, ağırlık, vb.). Kullandığımız ölçüm cihazlarının kullanım amacımıza uygun 
olmasına dikkat edilir (hassasiyet).  
Satın alma ve Malzeme Servisi Sorumlusu, TSE ve/veya Kalibrasyon Akreditasyon ile yetkili 
kuruluşları arayarak bu listedeki cihazlardan kalibrasyonu yapılabilecek olanların 
kalibrasyonlarını yaptırır.  
Türkiye’de kalibrasyonu yapılamayan cihazların üzerine “KALİBRASYONU YAPILAMIYOR” 
etiketi yapıştırılır. Ancak doğrulama metodu tarafımızca dokümante edilir.  
Başteknisyen, her bir cihaz için adı, markası, kullanım yeri, kalibrasyon ve bakım durumunu 
gösterir sicil kartı oluşturur. Listede belirtilen büyük cihazlar için bu sicil kartının kopyası cihaz 
üzerine konur. Listede belirtilen küçük cihazlar için de kalibre olduğunu gösterir etiket 
yapıştırılır, etiket konması mümkün olmayan durumlarda işaret konulur.  
Kalibrasyon kayıtları Başteknisyenlik ve Toplam Kalite Yönetimi birimi ile ilgili birimde takip 
edilir. 
Kalibrasyon sonucu kabul edilemez bir sapma tespit edildiğinde bir önceki kalibrasyon 
tarihinden itibaren ölçümler kontrol edilir, hizmet sunum aşaması bitmemiş ölçümlerde ölçüm,  
kalibrasyonu yapılmış bir cihazla yenilenerek sonuçlar düzeltilir.   
Kalibrasyon kayıt-kontrol ve takip formunda belirtilen kalibrasyon periyotlarına uygun olarak 
süresi gelen taşınabilir cihazlar birim sorumlusu tarafından cihaz üzerindeki kartlardan takip 
edilerek, kalibrasyon aralıklarına göre en az 1 hafta önceden başlayarak başka bir çağrıya 



 

125 
 

gerek kalmadan başteknisyenliğe teslim edilir. Kalibrasyon anlaşması yapılan tesiste bir 
sorun çıkarsa, yeni bir akreditasyon kuruluşu ile iletişim kurulur. 
Birim Sorumluları kalibrasyonu yapılmış cihazların uygulama alanlarında kalibrasyonları 
bozulmayacak şekilde kullanımlarını, taşınmalarını, depolanmalarını ve bakımını sağlar.  
Kullanma talimatlarında belirtildiği üzere kalibrasyonu yapılmış cihazların sorumlu personeli 
de dahil olmak üzere hiç kimse tarafından cihaz ayarlarıyla oynanmayacaktır.   
Kalibrasyon için dış laboratuvarlara gönderilecek cihazların kullanım sıklığı ve kullanım 
aralığı belirtilecektir ve dış laboratuvardan gelen kalibrasyon aralığı tavsiyesi sonucuna göre 
gelecek kalibrasyon tarihleri belirlenir. Kalibrasyon ve doğrulaması tarafımızdan yapılan 
cihazların kalibrasyon aralığı ise, kullanım sıklığına göre tarafımızca belirlenir.  
Kalibrasyonu kitlerle yapılan cihazların kalibrasyonu ise kullanıcı tarafından kullanım 
kılavuzuna göre yapılır, kalibrasyon dosyasında saklanır. 
Kalibrasyonu yapılan cihazlarımızla ilgili kalibrasyon kayıtları (dış laboratuvarlarda yapılanlar 
için kalibrasyon sertifikası ile tarafımızca yapılmışsa kalibrasyon kayıt kontrol ve takip 
formuna) kayıt edilir.  
Yeni bir ölçüm cihazı satın alındığında, kalibrasyonlu olması istenecektir. Olmaması 
durumunda tarafımızca yaptırılacaktır. 
 
İLGİLİ DOKÜMANLAR 
Kalibrasyona Tabi Cihazların Listesi 
Kalibrasyon kayıt-kontrol ve takip formu. 
Tıbbi cihaz bakım onarım dosyası. 
Kalite Kayıtlarının Kontrolü prosedürü.  
Cihazların Kullanım Talimatları 
Kalibrasyon Doğrulama Raporu 
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Kalibrasyon Kayıt, Kontrol ve Takip Formu 

 

HASTANE LOGOSU KALİBRASYON KAYIT, KONTROL VE TAKİP FORMU 
 

DOKÜMAN NO     
SAYFA No     
İLK YAYIN 
TARİHİ     

REVİZYON NO   
  
  

SIRA NO: CİHAZIN ADI MODEL/MARKA 
CİHAZIN 

SERİ 
NOSU: 

SON 
KALİB. 
TARİHİ: 

KALİB 
NO: 

KALİB 
SIKLIĞI 

KALİB. 
DURUMU 

CİHAZIN 
BULUND.YER SORUMLU AÇIKLAMA 200... 

YILI 
200... 
YILI 

200… 
YILI 

1                           
2                           
3                           
4                           
5                           
6                           
7                           
8                           
9                           
10                           
11                           
12                           
13                           
14                           
.                           
.                           
X Programlanan Yılı Gösterir Hazırlayan: KYM Kalite Temsilcisi:  Onaylayan   

(X) Kalibrasyon yapıldığını gösterir    
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Kalibrasyon Doğrulama Raporu 

 

  

HASTANE LOGOSU 
... HASTANESİ 
KALİBRASYON/DOĞRULAMA RAPORU 

YAYIN TARİHİ  
REVİZYON NO   
REVİZYON TRH  
SAYFA NO  

 

KALİBRASYON/DOĞRULAMA RAPORU KALİBRASYON STANDARDI   
YAPILAN CİHAZ                 
CİHAZ ADI     KALiBRATÖR       
              
MARKA /MODEL     STANDARD NO    
              
İMALAT SERİ NO    HASSASİYET     
              
ÖLÇÜM ARALIĞI     KAL. KODU     
              
HASSASİYET     KAL. TARİHİ     
              
CİHAZ KODU     İLGİLİ DOKÜMAN    
              
KULLANIM YERİ            
              

İLGİLİ DOKÜMAN               

TARİH 
SET 
EDİLEN 

OKUNAN 
DEĞER 

GERÇEK 
DEĞER HATA 

TOLERAN
S 

K0NTRO
L 

                    
                    
                    
                    
NOT/SONUÇ:       KAL/DOĞ. YAPAN:     
             

       İMZA:      

          TARİH:         
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Yoğun Bakım Üniteler 
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Standart No: 23.3.  Yatak Başı Tıbbi Gaz Sistemine Bağlı Hasta Başı 
Paneli 
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C
İH

A
Z 

 
……HASTANESİ 

YATAK BAŞI TIBBİ GAZ SİSTEMİ KONTROL FORMU 
BÖLÜM/SERVİS 
YIL/AY 
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1                                
2                                
3                                
4                                
5                                
6                                
7                                
8                                
9                                

10                                
11                                
12                                
13                                
14                                
15                                
16                                
17                                
18                                
19                                
20                                
21                                
22                                
23                                
24                                
25                                
26                                
27                                
28                                
29                                
30                                
31                                
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Standart No: 23.4. Cihazların Kalibrasyonu 
 

……… HASTANESİ SYB ÜNİTESİ CİHAZ BAKIM VE 
KALİBRASYON PLANI 

CİHAZIN ADI  

MARKA MODELİ  

BAKIM SIKLIĞI  

KALİBRASYON SIKLIĞI  

TAKİP SORUMLUSU  

BAKIMLAR KALİBRASYONLAR 
Tarih Yapan İmza Tarih Yapan İmza 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
SORUMLU HEKİM/İMZA 

 Yayın Tarihi:  Revizyon No: Revizyon Tarihi: Sayfa No:                                                                           
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…………………HASTANESİ SYB VENTİLATÖR BAKIM VE 
KALİBRASYON PLANI 

CİHAZIN ADI  

MARKA MODELİ  

BAKIM SIKLIĞI  

KALİBRASYON SIKLIĞI  

FİLTRE DEĞİŞİMİ HAVA FİLTRESİ ÜÇ AYDA BİR KEZ 
FAN FİLTRESİ AYDA BİR KEZ 

TAKİP SORUMLUSU  

BAKIMLAR KALİBRASYONLAR 
HAVA 

FİLTRESİ 
DEĞİŞİMİ 

FAN FİLTRESİ 
DEĞİŞİMİ 

Tarih Yapan İmza Tarih Yapan İmza Tarih Yapan İmza Tarih Yapan İmza 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
SORUMLU HEKİM/İMZA 
 Yayın Tarihi:   Revizyon No: Revizyon Tarihi: Sayfa No:                                                                           
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Standart No: 23.5. Yoğun Bakım Ünitesi Girişi 
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Standart No:23.6. Havalandırma Sistemi 
 

…………. HASTANESİ SYB HAVALANDIRMA  
BAKIM PLANI 

CİHAZIN ADI  

MARKA MODELİ  

BAKIM SIKLIĞI  

HEPAFİLTRE DEĞİŞTİRME SIKLIĞI  

TAKİP SORUMLUSU  

BAKIMLAR HEPAFİLTRE DEĞİŞTİRME 

Tarih Yapan İmza Tarih Yapan İmza 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
SORUMLU HEKİM/İMZA 
 Yayın Tarihi:   Revizyon No: Revizyon Tarihi: Sayfa No:                                                                           
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Standart No: 23.7. Yoğun Bakım Ünitelerinde Temizlik-
Dezenfeksiyon 
 

YOĞUN BAKIM TEMİZLİK-DEZENFEKSİYON TALİMATI 
 

1. AMAÇ: Yoğun Bakım Ünitesinde temizliğin etkili ve doğru yapılmasını sağlamaktır. 
 

2. KAPSAM: Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesi ve Postoperatif Yoğun Bakım Üniteleri’ni 
kapsar. 

 
3. SORUMLULAR: Yoğun Bakım Ünitesi sorumlu hekimleri, sorumlu hemşiresi, hizmetli 

personel, temizlik personeli, birim çalışanları, enfeksiyon kontrol komitesi,  temizlik 
komitesi. 

 
4. UYGULAMA 

 
4.1. Temizlik İşlemi Esnasında Uyulması Gereken Genel Kurallar: 
• Temizlik en az kirli alandan en çok kirli alana doğru yapılmalıdır. 
• Hasta bölgeleri, Hasta bölgesinin yanındaki alanlar, koridorlar ve en son tuvaletler 

temizlenmelidir. 
• Temizlik solüsyonu temizlenecek bölgenin risk durumuna göre hazırlanmalı,  

hazırlanan solüsyonlar kirlendikçe ve izolasyon odalarında kullanımdan sonra 
değiştirilmelidir. 

• Temizlikten sorumlu personel temizlik sırasında kendisini direk temastan korumak 
amaçlı eldiven kullanmalıdır. 

• Temizlik maddeleri ile dezenfektanlar birbiri ile karıştırılmamalıdır. 
• Temizlik malzemeleri temizlik sonrası uygun şekilde yıkanıp kurutulmalıdır. 
• Yoğun Bakım Ünitelerinde Islak temizlik yapılır. Temizlikten sonra düşük düzey bir 

dezenfektan ile dezenfekte edilebilir. 
• Toz ve bakteri yaydığından Yoğun Bakım Ünitelerinde elektrik süpürgeleri ile kuru 

temizlik yapılmaz. 
• Yoğun Bakım Ünitelerine ziyaretçi sayısı ve saatleri sınırlı tutulmalıdır. 
• Yoğun Bakım Ünitesinde Hasta alanlarında yapılan temizlik ile hasta alanları dışında 

kalan yerlerde yapılan temizlik ve temizlik malzemeleri ayrı olmalıdır. 
• Ziyaretçiler içeri girerken ellerini antiseptik solüsyonla ovmalı, galoş ve disposable 

cerrahi önlük giymelidirler. 
• Yoğun bakım çamaşırları çamaşırların toplanması ve taşınması talimatına göre 

toplanır ve transferi yapılır. 
 

4.2. Doktor, Hemşire, Sekreterya Odaları, Dolap, Depo ve Rafların Temizliği 
• Temizlik bezi ve kova rengi temizlenecek alana göre seçilir  
• Mavi Bez ve Mavi Kova: Masa, etajer, cam önü, cam ve kapı kolları, dolapların 

tezgahları, çalışma yüzeyleri ve benzeri yatay alanlar, duvarlar, pencereler, depolama 
amaçlı kullanılan raf veya benzer yüzeyler günde bir kez ve gerektikçe deterjan veya 
dezenfektanla ovalanarak temizlenmelidir. 

• Sarı Bez ve Sarı Kova: Tüm ıslak alanlar; banyo, duş, küvet, armatürlerin 
temizliğinde kullanılır 

• Kırmızı bez ve kırmızı kova: Klozet, pisuvar ve sifon tankı temizliğinde kullanılır. 
 

4.3. Hasta Alanlarının Temizliği  
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• Hasta mobilyaları, hasta yatakları, serum askıları, hasta transfer araçları, her hasta 
değişiminde dezenfektan ile tek kullanımlık bezlerle ovularak temizlenir. 

• Hasta yatak takımları: Her gün sabah ve kirlendikçe değiştirilir. Yatak takımları 
değişim esnasında hiçbir yere sürülmeden “kirli çamaşır toplama arabasına” atılır. 

• Yastıklar: Plastik koruyucu ile kaplı olmalıdır. Hasta değişiminde ve gerektiğinde 
deterjanlı su ve dezenfektan ile temizlenir. Hasta alaanlarının duvarları ayda bir kez 
veya gözle görünür kir ve leke olduğunda deterjanla ovularak temizlenmelidir 

• Hasta yataklarını bölen paravan perdeler haftada bir kez çıkarılıp yıkanmalı veya 
gözle görünür kirlenme olduğunda hemen çıkarılarak yıkatılmaya gönderilmeli ve 
yerine yedek temiz perdeler takılmalıdır.  
 

4.4. Lavabolar ve Tuvaletler 
• Lavabolar klor içeren bir deterjan ile sabah ve akşam saatlerinde ve kirlendikçe 

temizlenmelidir. 
• Temizlendikten sonra bol sıcak su akıtarak yıkamak yeterlidir. 
• Tuvaletler deterjan ve fırça ile temizlenir. 
• Oturma yerleri ise bir dezenfektanla silinmelidir. 

 
4.5. Kan ve /veya Vücut Sıvıları Döküldüğünde Yapılacak Temizlik 
• Koruyucu giysi ve eldiven giyilir. 
• Beklemeden hemen kâğıt havlu ile kaba kiri alınır, atıklar kırmızı poşete atılır. 
• Ortamda cam kırıkları var ise öncelikle faraş ile kırıklar toplanarak delici kesici alet 

kutusuna atılır. 
• Ortam Tablo 1’de belirtilen oranda (10.000 ppm klor tablet konsantrasyonu) 

dezenfektanlı solüsyon ile silinir, temiz su ile durulanır. 
• İşlem sonrası paspas 1.000 ppm klor konsantrasyonu ile dezenfekte edilir, eldiven 

çıkarılıp, tıbbi atık kovasına atılır ve eller yıkanır. 
 

4.6. Paspas Arabası Kullanımı ile Zemin Temizliği  
• Her gün, düzenli olarak günde en az iki kez, ayrıca kirlendikçe ve hasta taburcu 

olduğunda bütün alanı kapsayacak şekilde su ve deterjanla ıslak temizlik yapılması 
gereklidir. 

• Paspas arabası ile ilgili temizlikte; Çift kova yöntemi ve Mop yöntemi kullanılmalıdır. 
o Çift Kova Yöntemi:  
o Malzemeler; 2 kovalı araba, pres ve paspas 
o Mavi kovada temiz deterjanlı/dezenfektanlı su, kırmızı kovada durulama suyu 

bulunur 
o Paspas, mavi kovada ıslatılıp preste sıkılır ve daha sonra sıkma presinin ağzı 

kırmızı tarafa monte edilir. 
o Paspas ile 10-15 m2 alan ‘S’ şeklinde paspas hareketleri ile silinir sonra 

paspas kırmızı kovada yıkanır ve iyice sıkılır. 
o Daha sonra paspas, mavi kovada temiz deterjanlı/dezenfektanlı suya batırılıp 

yıkanır ve kırmızı kovada iyice sıkılır. 
o Bu şekilde devam eden işlem sonucunda mavi kovada bulunan temiz 

deterjanlı/dezenfektanlı su kirlenmeden biterken kırmızı kovada kirli su birikir 
o Temizlik malzemeleri kullanımdan sonra yıkanmalı ve kuru saklanmalıdır. 
o Mop Yöntemi: 
o Malzemeler; yeteri kadar mop, mop sapı, mop pres ve arabası 
o Temiz deterjanlı/dezenfeksiyonlu suya batırılan mop, preste sıkılır (aynı 

kovanın içine) ve yüzey silinir. Kirlenen mop yıkanmak üzere kirli torbasına 
konulur ve yenisi ile temizlenecek alan temizleninceye kadar işleme devam 
edilir.  

 
4.7. Atıklar 
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• Kesici ve delici atıklar delinmeye, yırtılmaya dayanıklı, su geçirmeyen, karıştırılması 
mümkün olmayan,  üzerinde  ‘Uluslararası Biyotehlike’  amblemi ile   ‘DİKKAT! 
KESİCİ ve DELİCİ TIBBİ ATIK’ ibaresi bulunan plastik kaplarda toplanırlar. 

• Tıbbi atık torbaları ve kesici delici alet kapları ¾ oranında dolduktan sonra yenileri ile 
değiştirilir. 

• Atık torbalarının ağızları sıkıca bağlanır ve atık taşıma araçlarına yüklenir. 
• Tıbbi atıklar ile evsel atıklar asla aynı araçla taşınmazlar. 
• Atık taşıma araçları her gün düzenli olarak temizlenir ve dezenfekte edilirler 

 
Tablo 1: Dezenfeksiyon amaçlı sodyum-dikloroisosayarunat solüsyonunun (klor tablet) 
kullanım alanları ve kullanım alanlarına göre p.p.m değerleri 
 

Kullanım bölgeleri Tavsiye edilen konsantrasyon 

Hassas bölgelerin dezenfeksiyonu (izole 
hasta odaları, ameliyathane, yoğun 
bakım üniteleri, acil servis, diyaliz, kan 
bankası) 

1.000 p.p.m 

Kan ve vücut sıvı döküntülerinin 
dezenfeksiyonu 

10.000 p.p.m 
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…….. HASTANESİ YOĞUN BAKIM TEMİZLİK TAKİP FORMU 
YIL/AY 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

27
 

28
 

29
 

30
 

31
 

Hasta bölgeleri, koridorlar ve tuvaletler temizlendi.                                

Temizlik solüsyonu temizlenecek bölgenin risk durumuna göre 
hazırlandı. 

                               

Temizlik sırasında eldiven kullanıldı.                                

Hasta alanlarında yapılan temizlik ile hasta alanları dışında 
kalan yerlerde yapılan temizlik ve temizlik malzemeleri ayrıdır.  

                               

Ziyaretçiler içeri girerken ellerini dezenfektanla yıkamakta ve 
galoş giymektedir. 

                               

Yoğun bakım çamaşırları, çamaşırların toplanması ve 
taşınması talimatına göre toplanır ve transferi yapılır. 

                               

Hasta mobilyaları, hasta  yatakları, serum askıları, hasta 
transfer araçları, her hasta değişiminde  dezenfektan ile tek 
kullanımlık bezlerle ovularak temizlendi. 

                               

Doktor hemşire sekreterya odaları, dolap, depo ve rafların 
temizliği talimata göre ayrı malzemeler kullanılarak 
yapılmaktadır. 

                               

Hasta yatak takımları her sabah ve kirlendikçe 
değiştirilmektedir. 

                               

Hastaların kullandığı yatak yastık ve diğer malzemeler her 
hasta değişiminde dezenfektan ile ovularak temizlendi. 

                               

Lavabolar ve tuvaletler temizlendi.                                

Yerler talimata uygun olarak temizlendi.                                

İzolasyon odası günde en az bir kez, deterjan ve 
dezenfektanlı solüsyon ile temizlendi. 

                               

İzolasyon odasının temizliğinde personel maske, önlük, 
eldiven, galoş, bone kullandı. 

                               

Kullanılan paspaslar %1’lik çamaşır suyu ile dezenfekte edildi.                                 

 
                                                                                                                                                                  Kontrol Eden Adı Soyadı-İmza  
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Standart No: 23.8. Yoğun Bakım Ünitesi 
 

 
 

 
  



 

140 
 

Standart No: 23.9. Hasta Mahremiyeti 
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Standart No: 23.10.  Hasta Yakınları İçin Bekleme Alanı 
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Standart No: 23.11. Hasta Yakınlarının Bilgilendirilmesi 
 
 

SOLUNUMSAL YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ HASTA YAKINLARINI BİLGİLENDİRME 
TALİMATI 

 
 

1. YBU hastası olan hasta yakınları hastaları ile ilgili bilgiyi ve tedavisinin takibini 
Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri saat 14.00-15.30 arası YBU 
girişinde sekreter odasında alırlar. 

2. Hasta yakınları Salı ve Cuma saat 13.00-14.00 arası hastalarını görmeleri 
sağlanır. 

3. Hasta yakınlarının hasta bekleme salonunda sürekli beklemelerine gerek yoktur. 
Acil durumlarda telefon ile hasta yakınlarına ulaşılır. 

4. Hasta ile ilgili bilgi vermek için yeni yatan hasta yakınlarına bilgilendirme talimatı 
gösterilir ve telefon ile bilgilendirmeye çağırılır, ancak telefonda bilgi verilmez. 

5. Bilgi SYBU sorumlu hekimi ya da YBU uzman hekimi tarafından verilir. 
6. Hastaların hukuki yakını olmayan (arkadaş, komşu) kişilere bilgi verilmez. 
7. Bilgi YBU girişinde sekreter odasında verilir.  
8. Hasta bilgilendirmesi, hastanın yakınlarından başka kimsenin duymayacağı 

şekilde ortam hazırlanarak verilir.  
9. Bilgilendirmede, mevsimine göre ısı ayarlamalı bir ortamda bilgiyi veren hekim ve 

hasta yakınlarının oturması sağlanır. 
10. Bilginin hasta yakını tarafından anlaşılır ve özet olması ve 5 dakikadan fazla 

olmamasına özen gösterilir. Hasta sayısı 20 olması nedeni ile buna tüm hasta 
yakınlarının titizlikle uyması sağlanır. 

11. Bilgilendirmeye çağrılan hastalar arasındaki sıra hasta yatak sırasıdır.  
12. Bilgilendirme saati dışında bilgi almak isteyen hasta yakınlarının, hekimler 

bilgilendirme için müsait olana kadar beklemesi gerekir. 
13. Gece acil yatışlarında, nöbetçi uzman hekimi, hasta yakınlarını bilgilendirir. 
14. Gündüz mesaisinde vefat eden hasta yakınlarına ölüm haberi, telefon ile hasta 

yakını çağrılarak hastanede YBU sorumlu hekimi tarafından verilir. 
15. Gece nöbette vefat eden hasta yakınlarına telefon ile vefat haberi nöbetçi doktor 

tarafından verilir.  
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Standart No: 23.12. İzolasyon Odaları 
 

MRSA (Metisilin dirençli Stafilokok) İNFEKSİYONLARINI ÖNLEME TALİMATI 
 
AMAÇ: Hastanede ortaya çıkabilecek MRSA enfeksiyonlarının oluşumu ve yayılımını  
Engellemektir.  
 
KAPSAM: Tüm hastane bölümlerini ve buralarda çalışan personel ve hastalar ile üçüncü  kuşak 
sefalosporin ve glikopeptid kullanan hastaları kapsar.  
 
UYGULAMA: 
 

1. MRSA izole edilen hastalara temas izolasyonu uygulanmalıdır.  
2. Tek kişilik oda varsa hasta bu odaya alınmalıdır. Yoksa MRSA ile enfekte veya kolonize 

olduğu saptanan kişiler aynı odaya alınmalıdır. 
3. Tek oda veya hasta gruplandırması yapılamıyorsa EKK’den yardım istenmelidir.  
4. Hasta odasına girerken, hastaya veya çevresindeki yüzeylere temas öncesinde temiz, non-

steril eldiven giyilmelidir.  
5. Hastanın kirli bölgesinden temiz bölgesine geçerken eldiven değiştirilmelidir  
6. Bir hastadan diğerine geçerken mutlaka eldiven değiştirilmeli ve eller yıkanmalı ya da el 

antiseptiği ile ovulmalıdır.  
7. Hasta ile veya odasındaki yüzeylerle temasın fazla olmasının beklendiği durumlarda, açık 

drenaj varlığında odaya girerken eldivene ek olarak steril olmayan temiz bir önlük 
giyilmelidir. 

8. Eldiven ve önlük hasta odasını terk etmeden önce veya hasta başından ayrılırken 
çıkarılmalıdır. 

9. Eldiven ve önlük çıkarılıp el hijyeni sağlandıktan sonra hastanın yakın çevresindeki 
yüzeylerle temas edilmemelidir. 

10. Hastaya kullanılan tıbbi cihazlar (tansiyon aleti, steteskop, termometre…) o hastaya özel 
olmalıdır. 

11. Başka hastaya kullanılmamalıdır. Başka hastada kullanılması çok gerekli olduğunda, 
dezenfeksiyonu tam  

12. olarak sağlanmalıdır. Odalar arasında tıbbi malzeme transferi olmamalıdır.  
13. Hasta odasının yer ve yüzeylerinin temizliğinde 1000 ppm klor konsantrasyonu sağlayacak 

şekilde klor tablet kullanılmalıdır. Ulaşılması güç ve dar alanlı yüzeylerin dezenfeksiyonu 
amacı ile hızlı yüzey dezenfektanı kullanılmalıdır. Oda temizliği her gün bu şekilde 
yapılmalıdır. 

14. Hastayla çok yakın temas olasılığında cerrahi maske giyilmelidir.  
15. Hastaların yatak takımları her gün değiştirilmelidir.  
16. MRSA olasılığı yüksek hastaların da izolasyonu değerlendirilmelidir. 
17. Kritik alanlarda hastaların ve personelin MRSA açısından taranmasını EKK 

değerlendirmelidir.  
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GRAM NEGATİF ÇOKLU İLAÇ DİRENÇLİ BASİLLER VE GENİŞ SPEKTRUMLU 

BETA-LAKTAMAZ ÜRETEN MİKROORGANİZMALARIN KONTROLÜ TALİMATI 
 
AMAÇ: Hastanede ortaya çıkabilecek Gram negatif çoklu ilaç dirençli basillerle gelişebilecek   
enfeksiyonların oluşumu ve yayılımını engellemek 
 
KAPSAM: Tüm hastane bölümlerini ve buralarda çalışan personel ve hastaları kapsar.  
 
UYGULAMA:  
 

1. ESBL(+) veya GN ÇİD basil izole edilen hastalar temas izolasyonu ile izlenmelidir.  
2. Tek kişilik oda varsa hasta bu odaya alınmalıdır. Yoksa aynı mikroorganizma ile enfekte 

veya kolonize hastalar aynı odada yatırılmalıdır.  
3. Tek oda veya hasta gruplandırması yapılamıyorsa EKK’den yardım istenmelidir.  
4. Hasta odasına girerken, hastaya veya çevresindeki yüzeylere temas öncesinde temiz, non-

steril eldiven giyilmelidir. İşlem bitince odadan çıkmadan önce eldivenler çıkartılmalı, eller 
yıkanmalı ya da alkol bazlı el antiseptiği ile ovulmalıdır.  

5. Hasta ile veya odasındaki yüzeylerle temasın fazla olmasının beklendiği durumlarda odaya 
girerken eldivene ek olarak steril olmayan temiz bir önlük giyilmelidir. 

6. Hastanın kirli bölgesinden temiz bölgesine geçerken eldiven değiştirilmelidir. 
7. Bir hastadan diğerine geçerken mutlaka eldiven değiştirilmeli ve eller yıkanmalı ya da el 

antiseptiği ile ovulmalıdır  
8. Eldiven ve önlük hasta odasını terk etmeden önce veya hasta başından ayrılırken 

çıkarılmalıdır. 
9. Eldiven ve önlük çıkarılıp el hijyeni sağlandıktan sonra hastanın yakın çevresindeki 

yüzeylerle temas edilmemelidir. 
10. Hastaya kullanılan tıbbi cihazlar (tansiyon aleti, steteskop, termometre…) o hasta için özel 

olmalı, başka hastaya kullanılmamalıdır. Kullanılması çok gerekli olduğunda dezenfeksiyonu 
tam ve uygun şekilde sağlanmalıdır. 

11. Hasta odasının yer ve yüzeylerinin temizliğinde 1000 ppm klor konsantrasyonu sağlayacak 
şekilde klor tablet kullanılmalıdır. Ulaşılması güç ve dar alanlı yüzeylerin dezenfeksiyonu 
amacı ile hızlı yüzey dezenfektanı kullanılmalıdır. Oda temizliği her gün bu şekilde 
yapılmalıdır. 

12. Hasta ile çok yakın temas gerekliliğinde cerrahi maske takılmalıdır. 
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SIKI TEMAS İZOLASYONU TALİMATI 
 
1.AMAÇ: Hastanede ortaya çıkabilecek VRE (Vankomisin dirençli enterokok) enfeksiyonlarının 
oluşumunu ve yayılımını engellemek  
 
2.KAPSAM: Tüm hastane bölümlerini, buralarda  çalışan personeli ve hastaları (özellikle üçüncü 
kuşak sefalosporin, glikopeptid  tedavisi verilen, Yoğun Bakım ünitesinde izlenen, uzun süreli 
hospitalize olup altta yatan kronik böbrek yetmezliği, malignitesi olan ya da organ transplantasyonu 
yapılmış olan hastaları) kapsar. 
 
3.UYGULAMA:  
 
3.1.Yoğun Bakım Ünitesinde yatmakta olan hastalardan rutin olarak ayda bir kez rektal sürüntü 
örneği alınarak VRE kolonizasyonu araştırılmalıdır. 
3.2.Genel Cerrahi kliniklerinden sadece glikopeptid tedavisi verilen hastalardan ayda bir kez 
rektal/perianal  sürüntü alınarak VRE sürveyansı yapılmalıdır. 
3.3.Mikrobiyoloji laboratuvarı VRE üremesi durumunu en hızlı şekilde enfeksiyon kontrol komitesine 
(EKK) bildirmelidir. 
3.4. Vakalar klinik olarak değerlendirilmelidir. VRE kolonizasyonu saptanan vakalara tedavisiz takip 
edilmelidir. 
3.5. Hastalar sıkı temas izolasyonu ile izlenmelidir. 

3.5.1. Hasta tek kişilik odaya alınmalıdır. 
3.5.2. Birden çok VRE’li hasta varsa aynı odaya alınabilir. 
3.5.3. Odada bir günlük malzemeden fazlası bulundurulmamalıdır.    
3.5.4. Odalar arası malzeme transferi yapılmamalıdır. 
3.5.5. Hastaya kullanılacak tansiyon aleti, steteskop, termometre vb hastaya özel olmalıdır. 
3.5.6. Her şiftte o hastaya bakım veren personel ayrı olmalı, bu personel başka hastaya 

bakım vermemelidir. 
3.5.7. Odanın içerisine alkol bazlı el antiseptiği konulmalıdır. 
3.5.8. Hastanın oda dışına transportu zorunlu haller dışında yapılmamalıdır. 
3.5.9. Transport zorunlu ise ilgili bölüm uyarılmalıdır. 
3.5.10. Odaya girişlerde mutlaka koruyucu önlük giyilmeli, eldiven, yakın temas halinde 

koruyucu maske takılmalı (vücut salgılarının sıçrama olasılığında)  
3.5.11. Hasta odasına girerken sırası ile koruyucu önlük, maske, gözlük(gerekli hallerde) ve 

en son eldiven giyilmeli ve eldiven önlük kolunun üzerine kadar çekilmeli, açık alan 
bırakılmamalıdır. 

3.5.12. Maske, gözlük hastaya çok yaklaşılmayacaksa takılmayabilir. 
3.5.13. Odadan çıkarken en önce eldiven çıkartılmalı,  önlüğün iç yüzü dışa gelecek biçimde 

katlanarak ve silkelenmeden etrafı kontamine etmeden, tıbbi atık çöpüne atılmalı ve 
varsa maske en son çıkartılmalıdır. Odadan çıktıktan sonra eller yıkanmalı veya alkol 
bazlı el antiseptiği ile ovulmalıdır.  

3.5.14. Vankomisin, teikoplanin ve 3. kuşak sefalosporinlerin rasyonel kullanımları 
sağlanmalıdır.    

3.5.15.  Hasta klinik açıdan uygunsa hemen taburcu edilmelidir. 
3.5.16. VRE izole edilmiş olan hastalardan haftalık  rektal sürüntü kültürü alınır. 
3.5.17. Üç kez rektal sürüntüde VRE üremesi olmayan vakalarda sıkı temas izolasyonu 

sonlandırılır. 
3.5.18. Hasta odalarının temizliğinde klor konsantrasyonu 1000 ppm olacak şekilde 

ayarlanmalıdır. 
3.5.19. Kan ve vücut sıvıları ile kontamine yüzeylerin temizliğinde 10.000 ppm klor 

konsantrasyonu ile yüzey temizlenecektir. 
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3.5.20. Ortam kültürleri negatif gelmeden odaya yeni hasta yatışı yapılmaz.  
3.5.21. VRE’li hastaların genel durumlarının iyi olması ve evde takip edilmeleri halinde erken 

taburculuk durumları değerlendirilmeli ve sonraki yatışlarında klinik uyarılmalı ve EKK ile 
iletişime geçilmelidir. 
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Standart No: 24.1. Organ Bağışı 
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Diyaliz Hizmetleri 
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Standart No: 26. Diyaliz Ünitesi 
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Standart No: 26.1. Diyaliz Hastaları İçin Nakil Hizmeti Verilmesi 
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Standart No: 26.2. Diyaliz Ünitesi Dezenfeksiyon İşlemleri 
 

HASTANE 
LOGOSU 

HEMODİYALİZ MAKİNESİ 
DEZENFEKSİYON İZLEM FORMU 

YAYIN TARİHİ  
REVİZYON NO   
REVİZYON TRH  
SAYFA NO  

Tarih 1.seans 
Saat 

Dez.Sür. 
/Dk  Uygulayan 2.Seans 

Saat 
Dez.Sür. 
/Dk  Uygulayan 3.Seans 

Saat 
01/……/…….        
02/……/…….        
03/……/…….        
04/……/…….        
05/……/…….        
06/……/…….        
07/……/…….        
09/……/…….        
10/……/…….        
11/……/…….        
12/……/…….        
13/……/…….        
14/……/…….        
15/……/…….        
16/……/…….        
17/……/…….        
18/……/…….        
19/……/…….        
20/……/…….        
21/……/…….        
22/……/…….        
23/……/…….        
24/……/…….        
25/……/…….        
26/……/…….        
27/……/…….        
28/……/…….        
29/……/…….        
30/……/…….        
31/……/…….        
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Standart No: 26.8. Diyaliz Hastaları İçin Tedavi Takip Formu 
 

HASTANE 
LOGOSU 

HEMODİYALİZ ÜNİTESİ 
AYLIK TEDAVİ ÇİZELGESİ 

YAYIN TARİHİ  
REVİZYON NO   
REVİZYON TRH  
SAYFA NO  

HASTANIN 

ADI VE SOYADI:……………………………………….. 

TARİH TARİH 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 
10 10 
11 11 
12 12 
TARİH TARİH 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 
10 10 
11 11 
12 12 

NOTLAR 
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HASTANE 
LOGOSU 

HEMODİYALİZ ÜNİTESİ 
TETKİK FORMU 

YAYIN TARİHİ  
REVİZYON NO   
REVİZYON TRH  
SAYFA NO  

TETKİK ADI 
TARİH 

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 
GLUKOZ       
ÜRE       

KREATİNİN             

TOTAL PROT.             

ALBUMİN       

TRİGLİSERİT       

KOLESTEROL       

HDL       

LDL       

Na       

K             

Ca       

P       

CaXP       

ALUMİNYUM       

PTH       

ALT       
ALP       

ÜRİK ASİT       

HbA1c       

HBsAg       

Anti HBs       

Anti HCV       

Anti HIV       
WBC       
RBC       

HGB       

HCT       

MCV       

RDW       
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PLT       

DEMİR       

TDBK       

FERRİTİN       

TRANSF. SAT.       

CRP       

URR       

Kt/V       
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Standart No: 26.11. Hastaların Diyaliz  Seansı Sırasında Tıbbi Yönden 
İzlenmesi 
 

HASTANE 
LOGOSU 

HEMODİYALİZ ÜNİTESİ 
DOKTOR GÖZLEM 

ÇİZELGESİ 

YAYIN TARİHİ  
REVİZYON NO   
REVİZYON TRH  
SAYFA NO  

GÖZLEM YAPAN:    SORUMLU DOKTOR                   SORUMLU UZMAN DOKTOR 

 
 
TARİH 
 
 
 
 
TARİH 
 
 
 
 
TARİH 
 
 
 
 
TARİH 
 
 
 
 
TARİH 
 
 
 
 
TARİH 
 
 
 
 
 
TARİH 
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Standart No: 26.12. Hemodiyaliz Ünitelerinde Kullanılan Suların Uygun 
Nitelikte Olması 
 

HASTANE 
LOGOSU 

HEMODİYALİZ ÜNİTESİ SU ANALİZ 
FORMU 

YAYIN TARİHİ  

REVİZYON NO   
REVİZYON TRH  
SAYFA NO  

YIL 

MİKROBİYOLOJİK ANALİZ 
Periyodu: 3 Ayda Bir 

KİMYASAL ANALİZ 
Periyodu: 6 Ayda Bir 

TARİH SONUÇ LABORATUAR TARİH SONUÇ LABORATUAR 

20
08

 

      
 

      
 

      
 

      
 

20
09

 

      
 

      
 

      
 

      
 

20
10

 

      
 

      
 

      
 

      
 

 
  



 

159 
 

 

 
 
 
 
 
 

Acil Servis Hizmetleri 
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Standart No: 27.1.  Hastane Dışında Acil Servise Ulaşımı Kolaylaştırıcı 
Tabela 
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Standart No:27.2.  Acil Servis Giriş Tabelasının Hastane Dışından 
Görülebilir Olması 
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Standart No:27.3. Acil Servis Girişinin Üstü Kapalı Olması 
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Standart No: 27.4.  Acil Servis Girişinin Engellilerin Erişimini 
Kolaylaştırıcı Olması 
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Sandart No: 27.5. Hasta Transferini Kolaylaştırıcı Önlemler 
 

 
 
Engelliler için karşılama görevlisi 
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Standart No: 27.7.  Acil Serviste Tekerlekli Sandalyeler 
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Standart No: 27.9. Odalardaki Her Yatak Başında Oksijen ve Vakum 
Paneli 
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Standart No:  27.10. Hasta Mahremiyetine Yönelik Paravan Uygulaması 
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Standart No:27.13.  Çağrı Sistemi 
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Standart No: 27.18. Triaj Uygulaması 
 

 
 

 

DÜZEY RENK 
KODU DERECESİ MÜDAHALE 

SÜRESİ ÖRNEK DURUMLAR 

Kategori 1 Kırmızı Kritik durum 
(En Acil) Hemen 

Kardiyak Arrest (Kalp Durması) 
Koma (Bilinç Kaybı) 
Akut Solunum Sıkıntısı 
Kardiak Göğüs Ağrısı 

Ağır Kafa Travması 
Anaflaksi 
Çoklu Travma 
Şok 

Açık göğüs ve Batın 
Yaralanması 
Kontrol Edilemeyen 
Kanama 
Yaşam Bulgularında 
Ani ve Önemli Değişim 

Kategori 2 Kırmızı Kritik Durum 
(Acil) ≤15 dakika 

 
Epilepsi krizi 
İntihar Girişimleri (İlaçların Aşırı 
Dozda alınması) 
Zehirlenme 
 

Açık kırıklar 
Ağır Yanık  

Kategori 3 Sarı Stabil olmayan 
Durum ≤ 60 dakika 

Solunum Sıkıntısı 
Karın Ağrısı 
Kardiyak Olmayan Göğüs Ağrısı 
Şiddetli Baş Ağrısı 
Tecavüze Uğramış Hasta 

Hiddetli Hasta 
Alkol 
İntoksikasyonu 
Kapalı Kırık 
Laserasyon 
Glop Vezikale 
Orta Dereceli Yanık 

Böbrek Ağrısı 

Kategori 4 Yeşil Stabil Durum ≤ 2 Saat 

 
Sistit 
Küçük Isırıklar 
Burkulma 
 

Konstipasyon 
Kaşıntı 
Boğaz Ağrısı 

Kulak Ağrısı Hafif 
Yanıklar 
Kronik Baş Ağrısı 

Kategori 5 Siyah Olağan Durum Ex Duhul  
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Standart No:27.19.  Zehirlenmeler İçin Tedavi Rehberi 
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Standart No: 27.22.  Kritik Hastalar İçin Monitorize Alan 
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Standart No:27.24. Bulunması Gereken Temel İlaçlar Listesi 
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Stanadart No: 27.29.  Acil Çalışılan Tetkiklerin Sonuçlanma Sürelerinin 
İyileştirilmesine Yönelik Bir Uygulama 
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Standart No: 27.35.  Acil Serviste Boyunluk Bulundurulması 
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Eczane Hizmetleri 
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Standart No: 29.1. Eczane İlaç Yerleşim Planı 
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Standart No: 29.2. Işıktan Korunması Gereken İlaçlar 
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Bu ilaçlar ışıktan korunarak muhafaza edilmelidir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IŞIKTAN KORUNMASI GEREKEN İLAÇLAR 
ATROPIN SULFAT 1/2 MG.100 AMPUL  
ATROPINE SULFAT 1 MG.100 AMP 
BIOSORB FİBRE 500ML 
BUTOPAN 100 AMP 
CALCIUM-PİCKEN AMP TEK 
DESAL 200 MG/ 2 CC 100 AMPUL  
DIKLORON 75 MG/3ML AMP 
DODEX 5 AMP 
GELOFUSINE 500 ML. 
KABİVEN 1540 ML N-7 
MAGNEZYUM SULFAT 100 AMPUL  
PARA-AMİNOSALİSİLİK ASİT 
PAS 1GR 100 TB 
POT.CHL.%7.5 AMP  
SEDAPERIDOL 5 MG AMP  
SER AMINOPLAZMAL HEPA%10 500 CC  
SER DEXT. % 10 500 CC SETSİZ 
SER DEXT. % 5 100 BX 
SER DEXT. % 5 500 MX 
SER FIZ. 100 PX 
SER FIZ. 3000 ML. 
SER FIZ. 500 MX 
SER ISOLYT 500 cc 
SER OLICLINOMELL N-4 550 1000 CC 
SER POUR BOTTLE 1000 ML 
SER REOMOCRODEX 500 CC CAM 
SER RHEOMACRODEX 500 MX 
SIKLOSERİN 250 MG TB 
TEOBAG-200 100 ML 
UREVER 20 MG 5 AMP 
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Standart No: 29.3.  Eczanelerde Isı ve Nem Kontrolü 
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Enfeksiyonların Kontrolü ve 

Önlenmesi 
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Standart No: 33.1. Enfeksiyon Kontrolü Ve Önleme Programı İle İlgili 
Örnek Prosedür, Form ve Talimatlar 

CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARINI ÖNLEME TALİMATI 
 
1. AMAÇ 
Cerrahi alan enfeksiyonlarını önlemek ve bu konuda bilinç oluşturmaktır. 
 
2. KAPSAM 
Cerrahi kliniklerde ve ameliyathanede çalışan tüm personeli ve enfeksiyon kontrol hemşirelerini 
kapsar.  
 
3. TANIMLAR VE KISALTMALAR 
3.1. CAE: Cerrahi Alan Enfeksiyonları 
 
4. UYGULAMA  
 
4.1. Preoperatif Öneriler 
4.1.1. Hastanın Hazırlanması 

1. Mümkünse elektif operasyon öncesi cerrahi girişim yerinin uzağındaki enfeksiyon tedavi 
edilmeli, gereğinde enfeksiyon düzelinceye kadar operasyon ertelenmelidir. 

2. Bir engel oluşturmayan kıllar preoperatif olarak kesilmemelidir. 
3. Gerekli ise, kıllar makine ile kesilmelidir. 
4. Diyabetik hastaların glisemisi regüle edildikten sonra opere edilmelidir. 
5. Sigara içenlerin bırakması ya da operasyondan en az 30 gün öncesinden itibaren 

kullanmaması önerilmelidir. 
6. Hastaya operasyondan 1 gece önce antiseptikli banyo aldırılmalıdır. 
7. Antiseptik cilt hazırlığı yapılmadan önce insizyon hattı ve etrafı temizlenmelidir. 
8. Cilt hazırlığı için uygun antiseptik kullanılmalıdır. 
9. Cildin antiseptiklerle hazırlığı, insizyon hattından dışa doğru dairesel şekilde uygulanmalıdır. 

Hazırlanan alan kesi değişimlerine ve dren yerleştirmeye izin veren yeterlilikte olmalıdır. 
10. Hastanede preoperatif kalış süresi, ön tetikler elverdiği kadar kısa olmalıdır. 

 
4.1.2. Cerrahi Ekip İçin El ve Ön Kol Antisepsisi 

1. Tırnaklar kısa olmalı, takma tırnak kullanılmamalıdır. 
2. Preoperatif, eller dirseklere kadar en az iki-beş dakika uygun antiseptik ile ovulmalıdır. 

Tırnak dipleri 30 saniye süre ile fırçalanmalıdır. Cilt bütünlüğü bozulabileceği için tırnak 
dipleri haricindeki cilt fırçalanmamalıdır. 

3. Cerrahi yıkanmayı takiben dirsekler fleksiyonda, eller yukarıda ve vücuttan uzakta duracak 
şekilde tutulur. Akacak su, el parmak ucunda dirseğe doğru olmalıdır. Eller steril havlu ile 
kurulanmalı, steril operasyon önlüğü ve eldiveni giyilmelidir. 

4. Her tırnağın altı, günün ilk operasyonundan önce temizlenmelidir. 
5. El ve kollarda takı bulunmamalıdır. 

 
 
4.1.3. Enfekte ya da Kolonize Olan Cerrahi Personel Yönetimi 

1. Bulaşıcı enfeksiyon hastalığı bulgu/semptomu olan cerrahi personel, durumu hakkında 
yetkililere gecikmeden haber vermelidir. 

2. Cildinden drenajlı lezyonu olan cerrahi personel; kültürleri alınıp, enfeksiyon olmadığı 
ispatlanıncaya / enfeksiyonu kayboluncaya kadar görevden uzaklaştırılmalıdır. 

 
4.1.4. .Antimikrobiyal Profilaksi 
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1. Sadece endikasyon bulunan olgulara, CAE’ye neden olan en yaygın mikroorganizmalara 
etkin olan ve rehberlerde önerilen antibiyotikler seçilmelidir. 

2. Profilaktik antibiyotiğin ilk dozu intravenöz yolla, insizyon yapıldığında serum ve dokuda 
bakterisidal konsantrasyona ulaşacak zamanlama ile verilmelidir. Serum ve doku ilaç düzeyi 
operasyon boyunca ve ameliyathanede insizyonun kapatılmasından birkaç saat sonrasına 
kadar devam ettirilmelidir. 

3. Elektif kolorektal operasyonlardan bir gün önce lavman ve oral yoldan emilmeyen 
antimikrobiyal ajanlar ile kolon, mekanik olarak hazırlanmalıdır. 

4. Yüksek riskli sezeryan operasyonlarında profilaktik antibiyotik, umblikal kord klemplendikten 
hemen sonra verilmelidir. 

 
4.2. İntraoperatif Uygulamalar 
4.2.1. Havalandırma 

1. Ameliyathanede pozitif basınçlı havalandırma sağlanmalıdır. 
2. Saatte üçü taze temiz hava olmak üzere, en az 15 hava değişimi sağlanmalıdır. 
3. Sirküle hava kullanımında standart filtre tercih edilmelidir. 
4. Tüm hava tavandan içeri verilip, zemine yakın yerden dışarı atılmalıdır. 
5. Ameliyathanede UV ışını kullanılmamalıdır. 
6. Operasyon odaları, malzeme-personel-hasta girişi dışında kapalı tutulmalıdır. 
7. Ortopedik implant operasyonları çok temiz hava ile desteklenen operasyon odalarında 

yapılmalıdır. 
8. Operasyon odasında sadece gerekli personel bulunmalıdır. 

 
4.2.2. Çevre–Zemin Temizliği ve Dezenfeksiyonu 

1. Alet ve yüzeyde, gözle görülen kan veya vücut sıvıları kontaminasyonu / kirlenmesi varsa, 
dezenfektan ile sonraki operasyondan önce temizlenmelidir. 

2. Kontamine veya kirli operasyonlardan sonra özel temizlik veya operasyon odasının 
kapatılması gibi uygulamalar yapılmalıdır. 

3. Ameliyathane bölümüne ya da operasyon odasına girişte yapışkanlı paspas kullanılmalıdır. 
4. Zemin temizliği, günün son operasyonundan sonra veya gece, ıslak vakumlu yöntemle, 

dezenfektanlarla yapılmalıdır. 
 
4.2.3. Mikrobiyolojik Örnekleme 

1. Operasyon odasından rutin örnekleme yapılmamalıdır. 
2. Sadece epidemiyolojik araştırma amacı ile mikrobiyolojik örnekleme yapılmalıdır. 

 
4.2.4. Cerrahi Aletlerin Sterilizasyonu 

1. Cerrahi aletler, kılavuzlara uygun olarak sterilize edilmelidir. 
2. Sadece hemen kullanılacak hasta bakım malzemelerine “anlık sterilizasyon”(flash) yapılır. 

Zaman kazanmak ya da yenisini almamak için anlık sterilizasyon kullanılmaz. 
 
4.2.5. Cerrahi giysi ve örtüler 

1. Cerrahi aletler açılmışsa, başlarken ya da sürerken, operasyon odasına girerken ağzı ve 
burnu kapatacak maskeyi giyilmelidir. 

2. Operasyon odasına girerken kep takılmalıdır. 
3. Galoş kullanılmamalıdır. 
4. Cerrahi ekip, (önlüğü giydikten sonra ) steril cerrahi eldiven takmalıdır. 
5. Sıvı geçirmeyen eldiven ve önlükler kullanılmalıdır. 
6. Cerrahi giysiler görünür şekilde kirlendiğinde, kontamine olduğunda ve / veya kan ya da diğer 

muhtemel enfekte materyal ile penetre olduğunda değiştirilmelidir. 
 
4.2.6. Asepsi ve cerrahi teknik 

1. İntravenöz ilaç verirken veya epidural, spinal ya da intravevöz kateter yerleştirirken asepsi 
ilkelerine bağlı kalınmalıdır. 

2. Steril gereçler ve solüsyonlar, kullanımdan hemen önce açılmalıdır. 
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3. Cerrahi alanda dokuya nazik davranılmalı, dikkatli kanama denetimi sağlanmalı; devitalize 
dokular, yabancı cisimleri (sütür, yanmış doku, nekrotik debris v.b) içeren dokular 
olabildiğince çıkarılmalı, ölü boşluklar önlenmelidir. 

4. Cerrahi alanın ciddi bir şekilde kontamine olduğu düşünülüyorsa, geç primer ya da sekonder 
kapatmak üzere cilt açık bırakılmalıdır. 

5. Drenaj için kapalı-emici dren kullanılmalıdır. Dren, insizyondan ayrı bir kesi ile yerleştirilmeli 
ve mümkün olan en kısa sürede çekilmelidir.  

 
4.3. Postoperatif İnsizyon Bakımı 

1. Primer kapatılmış kesiler postoperatif 24–48 saat steril pansuman ile kapatılmalıdır. 
2. Cerrahi alana temastan önce ve pansumanı değiştirdikten sonra eller yıkanmalıdır. 
3. Pansuman değiştirilirken steril teknik kullanılmalıdır. 
4. Özellikli insizyonlarda, CAE semptomları oluşunca durumun ilgililere bildirilmesi açısından 

hasta ve refakatçiler eğitilmelidir. 
 
4.4. Sürveyans 

1. Cerrahi ekipten biri tarafından, operasyonun bitiminde cerrahi yara sınıflaması yapılmalıdır. 
2. Operasyona alınan her hastada, takip için belirlenmiş CAE riskine eşlik edebilecek veriler  

(yara sınıflaması, ASA sınıflaması, operasyon süresi ) kaydedilmelidir. 
3. Cerrahi alan infeksiyon riskine eşlik edecek periyodik değişkenlere göre ayrılmış gruplarda, 

operasyona spesifik CAE oranları hesaplanmalıdır. 
4. Uygun olarak gruplandırılmış, operasyona spesifik CAE oranları cerrahi ekibe bildirilmelidir. 

Bu hesaplamaların sıklığı ve düzeni, gruplardaki olgu sayısı ve lokal sürekli kalite geliştirme 
yöneticisinin amacına göre belirlenmelidir. 
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PERSONEL YARALANMALARI PROSEDÜRÜ 
 
1. AMAÇ: Personelin enfekte ya da enfekte olmayan bir materyalle yaralanması sonrasında 
yapılacak takip ve tedavi işlemlerini belirleyerek, yaralanmalara bağlı kan yoluyla bulaşan 
enfeksiyonlardan personeli korumak ve oluşabilecek komplikasyonları önlemektir. 
 
2. KAPSAM: …… Hastanesi çalışanları 
 
3. PROSEDÜR AKIŞI 
 
3.1. Her türlü yaralanmalarda yara yeri ve deri sabun ve su ile hemen yıkanır, povidon iyot ile 
pansumanı yapılır. Muköz membran yaralanmalarında  (göz vb)  ise tazyikli su ile yıkanır. Yara 
yerinin sıkılıp kan çıkarılmasının faydası yoktur. 
 
3.2. Kaydedilmesi gereken bilgiler aşağıdadır. 
3.2.1. Yaralanma biçimi(enjektör, bistüri, ısırılma, yanık vb), 
3.2.2. Yaralanma bölgesi (sağlam deri, muköz membranlar, sağlam olmayan deri vb)  
3.2.3. Bulaşan vücut sıvısı (kan, BOS, idrar vb) sorgulanıp kaydedilir. 
 
3.3. İğne ucu ya da bistüri ucunun kontaminasyon varlığı açısından test edilmesine gerek yoktur.  
 
3.4. Her türlü kesici-delici alet yaralanmasında personelin tetanos aşı durumu sorgulanır ve 
Kanamalı Hastanın Kontrolü Prosedürü ve Tetanos Riskli Yaralanma Prosedürü ‘ne göre 
hareket edilir. 
 
3.5. Her türlü delici-kesici alet yaralanmasında, mesai saatleri içinde maruz kalan kişi bölüm 
yöneticisine olay hakkında bilgi verir. Bölüm yöneticisi Eğitim ve Enfeksiyon Kontrol Hemşiresine 
haber verir ve İşyeri Hekimini bilgilendirir. Tutanak tutulur.  
 
3.6. Olay mesai saatleri dışında olmuş ise, gece Süpervizör hemşireye haber verilir ve ilk 
müdahaleyi Acil Servis Hekimi yapar. Tutanak tutulur. Daha sonra İşyeri Hekimine bu konuda bilgi 
verilir. 
 
3.7. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı’na haber verilerek yaralanan personelin gerekli tetkiklerine ve 
profilaksi tedavisine hemen başlanması sağlanır. 
 
3.8. Personelin profilaktik tedavisinin takibi, devamlılığından ve ilgililere bildiriminden İşyeri Hekimi 
sorumludur. 
 
3.9. Formaldehit dökülme ve saçılmalarında Formaldehit Dökülme ve Saçılmalarında Temizlik 
Prosedürü’ ne uygun hareket edilir. 
 
3.10. Enfekte materyalle yaralanma sonrasında kaynak kişide Hepatit B, Hepatit C ve HIV 
sorgulanır. Kaynak kişide sorgulama ve tetkik sonrası bu enfeksiyonlar saptanmazsa personele 
herhangi bir ilaç uygulaması ve laboratuvar tetkiki yapmaya gerek yoktur. Ancak personel aşısızsa 
Hepatit B aşı serisi başlatılır.  
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3.11. Kaynak kişide HIV virüsü saptanması durumunda; yaralanan personele antirertroviral 
profilaksi uygulanması için, ilk müdahaleden sonra Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği bulunan Sağlık 
Bakanlığı Eğitim Hastanelerinden birine sevk edilir. Maruziyetten hemen sonra, 6.haftada, 3.ayda ve 
6.ayda Anti HIV testi kontrolleri yapılır. 
 
3.12. Kaynak kişide Hepatit B virüsü saptanması  (kaynak kişi HBsAg pozitif ise) durumunda; 
yaralanan personele ilk müdahale sonrasında aşağıdaki yol izlenir: 
3.12.1. Personelin Hepatit B aşısı yoksa 
3.12.1.1. İlk 48 saat içerisinde Hepatit B serumu(HBIG) 0,06 ml/kg dozunda IM yapılır 
3.12.1.2. Hepatit B aşısı (0,1 ve 6.ayda)  uygulanarak Hepatit B aşıları tamamlanır. 
3.12.2. Personelin üç doz Hepatit B aşısı varsa; 
3.12.2.1. Anti HBs titresine bakılır, yanıt yeterli (AntiHBs >10mlU/ml) ise Hepatit B’ ye yönelik 
herhangi bir müdahaleye gerek yoktur. 
3.12.2.2.Yanıt yetersiz (Anti HBs titresi <10mlU/ml) ise HBIG 0,06ml/kg ve tek doz Hepatit B aşısı 
yapılır. 
3.12.3. Aşıya yanıt yoksa 3.11.1.uygulanır. 
3.12.4. Personelin HBsAg pozitifliği varsa pansuman dışında herhangi bir müdahaleye gerek yoktur. 
 
3.13. Kaynak kişide Hepatit C virüsü saptanması durumunda; uygulanacak genel kabul gören bir 
kemoprofilaksi yoktur. Yaralanan personele, Anti HCV (maruzdan hemen sonra ve 6.ayda)ve ALT 
bakılır. Bu süre sonunda Anti HCV pozitifliği saptanan personel, takip için İşyeri Hekimine devredilir. 
 
3.14. Kaynak bilinmiyorsa; 
3.14.1. Hepatit B için; 
3.14.1.1. Personel aşılı ancak aşı yanıtı yetersizse (Anti HBs titresi <10mlU/ml)  ve kaynak yüksek 
risk taşıyorsa, HBsAg pozitif kaynak gibi (3.7.1.) işlem uygulanır. 
3.14.1.2. Personelin aşı yanıtı bilinmiyorsa, Anti HBs titresine bakılır, yanıt yeterli ise tedaviye gerek 
yok. Yanıt yetersizse tek doz Hepatit B aşısı yapılır. 
3.14.2. Hepatit C için; uygulanacak genel kabul gören bir profilaktik tedavi yoktur. İlk müdahaleden 
sonra Anti HCV (maruzdan hemen sonra ve 6.ayda)ve ALT bakılır. Bu süre sonunda Anti HCV 
pozitifliği saptanan personel, takip için İşyeri Hekimine devredilir. 
3.14.3. HIV için; Maruziyetten hemen sonra ve 6.aylarda Anti HIV çalışılır. Bu süre sonunda Anti 
HIV pozitifliği saptanan personel takip için İşyeri Hekimine devredilir. 
 
4.İLGİLİ DOKÜMANLAR 
 
4.1. Kanamalı Hastanın Kontrolü Prosedürü 
4.2. Tetanos Riskli Yaralanma Prosedürü 
4.3. Formaldehit Dökülme ve Saçılmalarında Temizlik Prosedürü 
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HASTANE İNFEKSİYONU TESPİTİNDE ORGANİZASYON VE ÇALIŞMA AKIŞI 
 

1. Hastalara ait klinik verilere ve laboratuvar verilerine dayanarak bir hastane enfeksiyonu 
olduğu ön tanısı konur. 

2. Enfeksiyon kontrol hemşiresi tarafından söz konusu hasta için surveyans çalışma formu 
doldurulur. 

3. Vaka enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanına sunulur. 
4. Enfeksiyon kontrol hemşiresi ve enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı 

hastayı, hastanın hemşiresi ve doktoru ile birlikte değerlendirir. 
5. Hastane enfeksiyonu tanısı konur. 
6. Hasta, hastane enfeksiyon hastaları için ayrılan odaya geçirilerek daha önce yattığı oda 

gerekli kontrol kültürleri alındıktan sonra temizlenir, gereken yerler dezenfekte edilir. 
7. Olası diğer enfeksiyon kaynakları belirlenerek buralardan da kontrol kültürleri alınır. 
8. Yeni olası vakalar için söz konusu birimde risk altındaki tüm hastalar günlük olarak takip 

edilir.  
9. Enfeksiyonun kaynağı tespit edildiğinde buralara yönelik tedbirler hızlı ve aktif olarak alınır. 
10. Belirlenen hastane enfeksiyon etkenine yönelik antibiyotik tedavisi gerekiyorsa tekrar 

planlanarak, hasta her gün yakından takip edilir. 
11. Vaka ile ilgili bilgiler enfeksiyon kontrol komitesine sunularak, eksik tedbirlerle ilgili çalışma 

planlanır. 
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DAMAR İÇİ KATATER İLE İLİŞKİLİ HASTANE ENFEKSİYONLARININ KONTROLÜ 
TALİMATI 
 
Tanımlar 
 
1. Damar içi Kateter (DİK): Sıvı replasmanı, parenteral beslenme, kan ve kan ürünlerinin 
transfüzyonu, ilaç uygulamaları ve hemodinamik izlem amacı ile santral veya periferik damarlara 
yerleştirilen kateterler. 
 
2. Venöz ve Arteriyel Erişim İçin Kullanılan Kateterler: 
 Periferik venöz kateterler (PVK) 
 Periferik arteriyel kateterler 
 Orta-hat kateterleri 
 Tünelsiz santral venöz kateterler (SVK) 
 Tünelli SVK 
 Periferik Yolla Takılan SVK (PICC) 
 Pulmoner arter kateterleri 
 Tamamen implante edilen kateterler (port) 
 Umbilikal kateterler 
 

UYGULAMA: 
1. Sürveyans 
 DİK giriş bölgesini her gün kontrol edin. 
 Şeffaf örtü kullanılan hastalarda kontrol amacıyla kateter giriş bölgesine bakın. 
 Gazlı bez kullanılan hastalarda bu bölgeyi bütünlüğü bozulmamış gazlı bez üzerinden palpe 

edin. 
 Kateter giriş yerinde duyarlılık saptanması, gösterilebilen bir enfeksiyon odağı bulunmaksızın 

ateşinin çıkması veya lokal enfeksiyonu yada kan dolaşımı enfeksiyonunu düşündüren diğer 
bulguların saptanması durumunda kateter giriş yerindeki örtüyü kaldırararak kateter giriş 
bölgesini inceleyin. 

 Kateterin takıldığı-çıkarıldığı gün ve saatleri, pansuman değiştirilme tarihlerini kayıt altına 
alın. 

 Servis hemşiresi tarafından, hastalara ve hasta bakımında görev alan yakınlarına kateter 
giriş yerinde fark ettikleri herhangi bir değişiklik veya rahatsızlığı doktor/hemşireye 
bildirmeleri gerektiği konusunda eğitim verin. 
 

2. El Hijyeni 
 DİK giriş bölgesinin palpasyonu öncesinde ve sonrasında, kateter takılmasından, pansuman 

değiştirilmesinden ve kateterle ilgili her tür manüpülasyondan önce ve sonra el hijyeninizi 
sağlayın. 
 

3. Aseptik Teknik, Kateter Takılması 
 DİK takılması ve bakımı sırasında aseptik teknik kullanın. 
 Periferik DİK’leri takarken steril olmayan temiz eldiven giyin ve ilgili hemşirelik protokolüne 

uygun olarak damar yolu açın. 
 Arteriyel veya santral DİK’ler takılırken steril eldiven giyin. 
 Periferik venöz DİK’lerin bakımı sırasında steril olmayan eldiven, diğer tüm kateterlerin 

bakımı sırasında steril eldiven giyin. 
 

 
4. Kateter Giriş Yerinin Bakımı:  
 DİK takılmasından önce ve pansuman değişimi sırasında cildi uygun bir antiseptik 

solüsyonla temizleyin. 
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 %2’lik klorheksidin içeren antiseptik solüsyonlar tercih edilmekle birlikte,  iyodofor veya 
%70’lik alkol de kullanılabilir. 

 Kateter takılmadan önce giriş yerine sürülen antiseptik solüsyonun hava ile temas ederek 
kurumasını bekleyin. 
 

5-Kateter Giriş Yeri Örtüleri: 
 Kateter giriş yerinin örtülmesi için steril gazlı bez veya steril, şeffaf, yarı geçirgen örtüler 

kullanın.  
 Arteriyel kateter giriş yerlerinde steril gazlı bez tercih edin. 
 Tünelli santral venöz kateterlerin (SVK) ve portların giriş yeri tamamen iyileştikten sonra 

kapatılmasına gerek yoktur. 
 Hasta fazla terliyor ise veya kateter giriş yerinden kanama veya sızdırma var ise, gazlı bez 

örtüleri, şeffaf örtülere tercih edin. 
 Steril gazlı bezle yapılan pansumanları (arteriyel giriş yerleri dahil) 48 saatte bir, şeffaf örtü 

kullanılan pansumanları haftada bir değiştirin. 
 Kateter pansumanını, nemlendiğinde, gevşediğinde (bütünlüğü bozulduğunda) veya gözle 

görülebilir kirlenme meydana geldiğinde mutlaka değiştirin. 
 Fungal enfeksiyonları ve antimikrobiyal direnci arttırıcı etkileri nedeniyle kateter giriş yerine 

antibiyotik içeren krem uygulamayın. 
 DİK’ler su ile temas ettirilmemelidir. Hasta duş almadan önce kateter, bağlantı cihazları ve 

kateter giriş yerini su geçirmez bir örtü ile kaplayın. 
 

6. Damar İçi Kateterlerin Seçimi ve Değiştirilmesi:  
 DİK’in takılacağı bölgeyi seçerken hem enfeksiyon, hem de mekanik komplikasyon gelişme 

riskini dikkate alın. 
 Yarar/zarar oranını gözönünde bulundurarak komplikasyon gelişme riskinin en düşük olduğu 

bölge ve tekniği tercih edin. 
 Kullanım endikasyonu ortadan kalkar kalkmaz kateteri çekin. 
 Santral venöz veya arteriyel kateterleri rutin olarak değiştirin. 

(Her yeni girişim ek enfeksiyon riskini beraberinde getirir) 
 Aseptik kurallara uyularak takıldığı konusunda şüphe bulunan tüm DİK’leri mümkün olan en 

kısa zamanda (mutlaka ilk 48 saat içinde) değiştirin. 
 Erişkin hastalarda, flebit gelişimini önlemek için PVK’leri 72-96 saatte bir değiştirin. 
 Bir enfeksiyon kaynağı olabileceği düşünülen DİK’in değiştirilmesi konusundaki karar 

klinisyen tarafından, hastanın durumu değerlendirilerek verilir. 
 Erişkin hastalarda kısa PVK’ları flebit riskini azaltmak için 72-96 saatte bir değiştirin. 

(Eğer yeni periferik venöz damar yolu bulma konusunda sorun yaşanıyor ve flebit veya 
enfeksiyon bulguları yok ise PVK’lar daha uzun aralıklarla değiştirilebilir. Ancak bu durumda 
hem hasta, hem de kateter giriş yerleri çok yakından takip edilmeli (her shiftte en az bir kez)) 

 Tedavinin altı günden uzun sürmesi bekleniyorsa orta hat kateterleri veya periferik yoldan   
takılan santral kateterlerin kullanımı tercih edilmelidir. 

 Çocuk hastalarda, komplikasyon (flebit veya enfeksiyon) gelişmediği sürece, PVK’ları i.v 
tedavi tamamlanana kadar değiştirmeyin. 

 Sadece ateşi olan bir hastada rutin olarak kateter değiştirmeyin. 
 Kateter giriş yerinde pürülan materyal (enfeksiyon göstergesi) görülen her tür DİK’i en kısa 

süre içinde değiştirin. 
 Hemodinamik yönden stabil olmayan ve kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonundan 

şüphelenilen her hastada DİK’i değiştirin. 
 İnfüzyon setlerinin değiştirilme tarihlerini kayıt altına alın. 
 Katetere bağlı enfeksiyon kanıtlanmadığı veya bu yönde bir şüphe olmadığı sürece, sürekli 

infüzyon için kullanılan setleri ve bunlarla ilgili her tür bağlantıyı 72 saatten daha kısa 
aralıklarla değiştirmeyin. 

 Damar yolu sürekli olarak açık tutulmayan ve sadece günün belirli zamanlarında infüzyonla  
parenteral ilaç verilen hastalarda (örneğin, günde iki, üç veya dört kez “minibag” içinde 
hazırlanarak verilen antibiyotikler) her seferinde yeni set kullanın. 
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Kullanım amacına göre infüzyon setlerinin değiştirilme sıklıklarını aşağıdaki 
açıklamaya göre yapın: 

 Sadece dekstroz ve amino asit içeren solüsyon veriliyorsa;  72-96 saatte bir 
 Propofol infüzyonu için kullanılan setler: 6-12 saatte bir  
 Kan, kan ürünleri ve lipid emulsiyonlarının (glukoz ve amino asitlerle kombine olarak verilen 

üçlü solüsyonlar veya tek başına uygulanan lipid solüsyonları) verilmesi için kullanılan setler: 
infüzyonun başlamasını takiben 24 saat içinde değiştirilmelidir. 
 
Parenteral sıvıların değiştirilmesinde aşağıdaki kurallara uyun: 

 Lipid içeren solüsyonların (üçlü solüsyonlar gibi) infüzyonu 24 saat içinde tamamlanmalıdır. 
 Sadece lipidden oluşan solüsyonların infüzyonu 12 saat içinde tamamlanmalıdır.  
 Volüm yüklenmesi konusunda endişe duyuluyorsa bu süre 24 saate kadar uzatılabilir. 
 Kan ve kan ürünlerinin infüzyonu dört saat içinde tamamlanmalıdır. 

 
7. İntravenöz İlaçların Puşe Edilmesi: 
 Sadece damar içine sulandırılmadan direkt olarak verilmesinde sakınca olmayan ilaçlar 

intravenöz yolla puşe edin. Antibiyotikler kesinlikle puşe edilerek vermeyin. 
 İntravenöz yolla puşe edilecek ilacı tercihen ven valflerinden veya intraketler üzerindeki 

kapak yada stop-cockları kullanarak verin. Ven valflerini kullanmadan önce mutlaka %70’lik 
alkol veya bir iyodofor ile temizleyin. 

 Kullanılmayan bütün üçlü muslukları (stopcock) kapalı tutun.  
 

  İntravenöz Karışımların Hazırlanması ve Kalite Kontrolü  
 Her parenteral solüsyonu açmadan önce son kullanma tarihi ve görüntü kontrolü yapın. 
 Son kullanım tarihi geçmiş olan, bulanık olduğu görülen, içinde partikül bulunan, kabında 

çatlak olan veya sızdırdığı fark edilen hiçbir parenteral solüsyonu kullanmayın. 
 Parenteral ilaçlar veya katkı maddeleri için mümkün olduğunca tek dozluk ampul veya 

flakonlar tercih edin. 
 Tek dozluk ampul veya flakonlar içinde kalan solüsyonları daha sonra kullanılmak üzere 

birbirine ekleyerek saklamayın. 
 Parenteral karışımların hazırlanmasına başlamadan önce “El Hijyeni Talimatı”na uygun 

olarak el hijyeni sağlayın. 
 
Multidoz flakonlar halinde kullanımlarda şu noktalara dikkate dilmelidir: 

 Üretici firmanın önerdiği saklama koşullarına uyun. 
 Kulanım öncesinde multidoz flakonların giriş diyaframını %70’lik alkol ile temizleyin. 
 Multidoz flakonların giriş diyaframına mutlaka steril bir iğne ile girin ve dokunarak kontamine 

etmeyin 
 Yukarıda belirtilen kurallara uyularak kullanılan ve saklanan multidoz flakonlar, üzerinde 

yazılı olan son kullanım tarihine kadar kullanılabilir. 
 Sterilitesi bozulan veya sterilitesinin bozulduğundan şüphe edilen multidoz flakonları 

kullanmadan atın. 
 İçinde prezervatif bulunmayan hiçbir ilaç (ampul/flakon) multidoz olarak kullanılamaz. Bu tür 

ampul veya flakonlardan enjektöre çekilen ilaçların üzerine mutlaka hazırlandığı tarihi-saati, 
ilacın adını ve enjektördeki miktarı belirten etiket yapıştırılmalı ve bu ilaçlar 24 saatten uzun 
süre ile saklanmamalıdır. 
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Standart 33.4. Kirli Çamaşırların Toplanması ve Transferine İlişkin 
Talimat 

ÇAMAŞIRLARIN TOPLANMASI VE TAŞINMASI TALİMATI 
 
1. AMAÇ 
Hastanede enfeksiyon kontrolünü sağlamak amacıyla uygun çamaşır toplama ve taşınma yöntemini 
belirlemek ve uygulanmasını sağlamaktır. 
2. KAPSAM 
Hastanedeki tüm servisleri, yoğun bakımları, poliklinikleri, ameliyathaneyi ve acil ünitesini kapsar. 
3. UYGULAMA 
 İlgili personel çamaşırların toplanması işleminden önce eldiven giymelidir. 
 Hastanedeki tüm kirli çamaşırlar enfekte kabul edilmelidir.  
 Kirli çamaşırlar toplanırken silkelenmemeli ve havalandırılarak toplanmamalıdır. 
 Oda içinde yerlere atılmadan ve mobilyalara değdirilmeden toplanmalıdır. 
 Kirli çamaşırlar, makinelere ve çamaşırhane personeline zarar verecek kesici, delici ve batıcı 

materyallerden arındırıldıktan sonra çamaşır torbaları içinde kapalı konteynırlara 
konulmalıdır. Konteynırların kapağı mutlaka kapatılmalı ve bu şekilde çamaşırhaneye 
gönderilmelidir. 

 Personel kirli çamaşırları topladığı sırada kullandığı eldivenle kapı kollarına, servis 
bankosuna, telefona, hasta mobilyalarına vs. dokunmamalıdır. 

 Çamaşır toplama işlemi bittikten sonra eldivenler çıkarılmalı ve eller yıkanmalıdır. 
 Konteynırların taşınması sırasında asansörde gıda malzemeleri ve hasta olmamalıdır. 
 Hasta çamaşır takımları her gün ve ihtiyaç halinde, muayene ve ameliyat çamaşırları her 

hastadan sonra değiştirilmelidir. 
 Kirli çamaşır toplama ve teslim işlemi bittikten sonra servis personeli eldiven giymeli ve 

boşalan konteynırların içini %10’luk çamaşır suyu ile dezenfekte etmelidir. Daha sonra 
eldivenini çıkarmalı ve ellerini yıkamalıdır.  
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Standart No: 33.6. 
 

 
 

İZOLASYON ÖNLEMLERİ TALİMATI 
 
STANDART ÖNLEMLER  
Tüm hastaların bakımında kan, vücut sıvıları ve çıkartılarına karşı ilk sırada uygulanacak 
önlemlerdir. Bunların esasını temizlik ve riskli materyalle teması engelleyecek uygun bariyerlerin 
kullanılması oluşturur. 
UYGULAMA  

1. Kontamine materyalle  (kan, vücut  sıvıları, bütünlüğü bozulmuş deri  ve muköz  
membranlar, kontamine eşyalar vb.)  temastan önce;  eldiven, maske ve koruyucu önlük    
giyilir, damlacık  oluşması ihtimalinde göz koruması (gözlük veya yüz siperi) yapılır. Temiz 
eşyalara veya diğer hastaya dokunmadan önce eldiven çıkartılıp “el hijyeni ve eldiven 
kullanımı talimatına” göre eller yıkanır   

2. Kesici, delici, tek kullanımlı aletler kullanıldıktan sonra delinmeye dayanıklı uygun kaplara 
atılır. Yaralanmadan kaçınmak için iğneler yeniden kapatılmaz  

3. Eksüdatif deri lezyonu olan sağlık personeli iyileşene kadar doğrudan hasta bakımından 
uzaklaştırılır  

4. Kan veya kanlı sıvılar ile kirlenen çarşaflar ve diğer materyal su geçirmeyen özel torbalar 
içinde uzaklaştırılır  

5. Tanımlanmış ya da şüphe edilen kan yoluyla bulaşan enfeksiyonlar için hastalığa özgü 
önlemler yada diğer izolasyon önlemleri alınır  

 



 

198 
 

Standart No: 33.7.  Damlacık ve Hava Yolu İle Temas İzolasyonu  
 

DAMLACIK İZOLASYONU 
 
Konuşma, öksürük, aksırık veya tıbbi işlemler sırasında enfekte kişiden saçılan 5 mikrometreden 
büyük partiküllerin mukozalara (burun, boğaz, konjonktiva)  bulaşmasını önlemek için standart 
önlemlerin yanı sıra ek olarak alınan önlemlerdir. 
 
ENDİKASYONLARI 

1. Haemophilus influenza tip b enfeksiyonları (menenjit, pnömoni, epiglottit, sepsis)  
2. İnvaziv Neisseria meningitidis enfeksiyonları (menenjit, pnömoni, sepsis)  
3. Damlacık yoluyla bulaşan diğer ciddi bakteriyel solunum yolu enfeksiyonları (difteri, 

boğmaca, veba)  
4. Damlacık yoluyla bulaşan ciddi viral solunum yolu enfeksiyonları  (grip, kabakulak, 

kızamıkçık, parvovirus B 19 ve adenovirüs infeksiyonları )  
UYGULAMA  

1. Damlacık izolasyonu gerektiren bir durum saptanması veya şüphesinde hasta tek kişilik 
odaya alınır,  aynı enfeksiyonu olan hastalar aynı odada yatabilir, her iki seçenek de 
uygulanamıyorsa diğer hastalar arasında en az 1 metre mesafe bırakılacak şekilde 
yerleştirme yapılır.  

2. Hastanın 1 metre yakınına yaklaşması gereken herkes maske takar. 
3. Hastanın nakledilmesi gerekli durumlarda hastaya maske taktırılır.  

 

SOLUNUM İZOLASYONU 
 
Solunum yolu ile bulaşabilen 5mikronmetreden küçük partüküllerle oluşabilecek enfeksiyonları 
önlemek amacıyla standart önlemlerin yanı sıra ek olarak alınan önlemlerdir  
 
ENDİKASYONLARI  
Kızamık, suçiçeği, açık tüberküloz, SARS  
 
UYGULAMA  
 

1. Solunum izolasyonu gerektiren bir durum saptanması veya şüphesinde hasta özel 
havalandırma sistemi  (negatif basınç, saatte 6-12 hava değişimi, kirli havanın dışarı atılma 
veya yeniden sirküle edilmesi için HEPA filtreden geçirilmesi) olan tek kişilik odaya alınır,  
aynı enfeksiyonu olan hastalar aynı odada yatabilir, odanın kapısı kapalı tutulur  

2. Hasta odasına giren herkes N95 solunum maskesi takar, duyarlı kişiler odaya sokulmaz  
3. Hastanın nakledilmesi halinde hastaya maske taktırılır  
4. Hasta taburcu olduktan sonra ikinci bir hastanın kabulü için (tüberküloz izolasyon odaları 

dışında) odanın havalandırılarak belli bir süre beklenmesi gerekmez. 
 
  



 

199 
 

TEMAS İZOLASYONU 
 
Epidemiyolojik önem taşıyan, hasta veya çevresiyle direkt veya indirekt temas yoluyla bulaşabilen 
mikroorganizmalarla kolonize veya enfekte olan hastalar için standart önlemlere ek olarak alınması 
gereken önlemlerdir. 
 
ENDİKASYONLARI   
 

1. Çoklu antibiyotik direnci taşıyan bakteriler (MRSA, VRE, Acinetobacter, ESBL (+) gram 
negatif basiller, Pseudomonas aeruginosa,)   

2. Cansız yüzeyler üzerinde uzun süre yaşayabilen ve enfeksiyöz dozu düşük olan 
mikroorganizmalarla meydana gelen enterik enfeksiyonlar  ( Clostridium difficile, gaita 
inkontinansı olan hastalarda enterohemorajik  Escheria coli O157:H7, Shigella, Hepatit A 
veya Rotavirüs enfeksiyonları)  

3. Bulaşıcılığı yüksek cilt enfeksiyonları  (deri difterisi, neonatal veya mukokütanoz herpes  
simplex enfeksiyonu, impetigo, bitlenme, uyuz, zona, bebek  ve çocuklarda stafilokoksik  
enfeksiyonlar, açık apseler, selülit veya dekübitüs ülser enfeksiyonları)  

4. Bebeklerde ve çocuklarda respiratuvar sinsityal virüs, parainfluenza virüs enfeksiyonları   
5. Viral / hemorajik konjonktivit ve diğer hemorajik infeksiyonlar (Ebola, Lassa vb)  

 
UYGULAMA  
 

1. Temas izolasyonu gerektiren bir durum saptanması veya şüphesinde hasta tek kişilik odaya 
alınır, aynı enfeksiyonu olan hastalar aynı odada yatabilir, her iki seçenek de 
uygulanamıyorsa EKK ile temasa geçilir  

2. Hasta odasına girerken, hastayla ve hasta çevresindeki her türlü yüzeyle temas öncesi 
temiz, steril olmayan eldiven giyilir.  Hasta bakımı sırasında yoğun kontaminasyona neden 
olabilecek işlemler sonrası eldivenler değiştirilir, odadan çıkmadan önce eldivenler çıkartılır 
ve eller  “el yıkama talimatına” göre yıkanır. 

3. Hasta ile veya odasındaki yüzeylerle temasın fazla olabileceği durumlarda önlük giyilmelidir. 
Önlük odadan çıkmadan önce çıkartılmalıdır  

4. Odada kullanılan tıbbi cihazlar başka hastalarla ortak kullanılmaz, gerektiğinde bunlar ancak 
dezenfekte edildikten sonra kullanılmalıdır. 
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Resim: Temas İzolasyon Talimatı 
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Standart No: 33.9.  
 
CERRAHİDE PROFİLAKTİK ANTİBİYOTİK KULLANIMI 

(Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi Önerileridir) 

GENEL İLKELER 

Cerrahide profilaktik antibiyotik kullanımının genel kabul gören bazı temel prensipleri vardır.  

1) Profilaktik antibiyotik kullanımı klinik çalışmalarla postoperatif enfeksiyon riskini azalttığı 
gösterilen cerrahi girişimler için önerilir. Birçok girişimde, antibiyotik profilaksisinin yararlı 
olduğunu gösterir yeterli kanıt henüz bulunmadığı için kullanılıp kullanılmaması tartışmalıdır. 

2) Antibiyotiğin uygulama zamanı kritik önem taşır. İnsizyon sırasında ve dokuların 
mikroorganizmalarla potansiyel kontaminasyon süresi boyunca antibiyotiğin dokuda 
bulunması istenir. Amaç, bakteriyel floranın azaltılması ve konağın normal savunma 
mekanizmalarının karşı koyabileceği düzeye getirilmesidir.  

3) Profilaktik antibiyotiğin optimum uygulama zamanı, ameliyattan 30-60 dakika öncedir. Pratik 
olarak, anestezi indüksiyonu ile verilmesinin en iyi zamanlama olduğu belirtilmektedir.  

4) Antibiyotiklerin profilaktik olarak kullanım süreleri sınırlıdır. Birçok cerrahi girişimde, 
antibiyotiklerin postoperatif dönemde verilmeye devam edilmesinin gerekli olmadığı, 
süperinfeksiyon ve direnç gelişimini artırdığı bilinmektedir. Genel olarak profilaktik 
antibiyotiğin tek doz olarak verilmesi yeterlidir. Operasyon uzun sürüyor, kan kaybı fazla ve 
kullanılan antibiyotiğin yarı ömrü kısa ise, ikinci doz gerekebilir.  

5) Özel durumlar dışında profilakside tek doz 1. kuşak sefalosporin yeterlidir. 
6) İmmunsupresif hastaların profilaksisinde, ilgili girişim ve lokalizasyonla ilgili standart öneriler 

geçerlidir. Profilaksi maksimum 72 saatte sonlandırılmalıdır.  
7) Greft, protez, implant uygulamalarında önerilen standart profilaktik ajan 1. kuşak 

sefalosporindir; ancak ilgili kliniğin metisilin dirençli stafilokok sıklığı dikkate alınabilir.  
8) Dren konulan operasyonlarda kanıtlanmış veri olmamakla birlikte, genel eğilim profilaksinin 

en çok 72 saatte sonlandırılması şeklindedir.  
9) Penisilin allerjisi olan hastalarda profilakside genellikle önerilen ajan klindamisindir.  
10) Laparaskopik ve endoskopik uygulamalarda, ilgili lokalizasyon için önerilen profilaksi 

geçerlidir.  
11) Ekte belirtilen profilaksi önerileri tavsiye niteliğindedir  
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İNFEKTİF ENDOKARDİT PROFİLAKSİSİ  

Prostetik kapak varlığı, geçirilmiş endokardit öyküsü, siyanotik konjenital kalp hastalıkları, hipertrofik 
kardiyomiyopati, romatizmal ve diğer edinilmiş kapak hastalıkları, regürjitasyonlu mitral kapak 
prolapsusu profilaksi gerektiren yüksek ya da orta riskli durumlardır. Bu hastalar için riskli girişimler 
ve profilaktik antibiyotik önerileri aşağıda belirtilmiştir.  

GASTROİNTESTİNAL VE ÜROGENİTAL GİRİŞİMLER 

Bilier obstrüksiyon varlığında ERCP 

Safra yolları cerrahisi 

İntestinal mukozayı ilgilendiren diğer girişimler 

Prostat cerrahisi 

Sistoskopi 

Üretral dilatasyon 

Vajinal histerektomi 

GASTROİNTESTİNAL VE ÜROGENİTAL GİRİŞİMLERDE PROFİLAKSİ ÖNERİLERİ  

Standart rejim 

Ampisilin 2g iv/im  
+ 
Gentamisin 1,5 mg/kg 
iv/im 

İşlemden 30 dakika önce 
verilir. 6 saat sonra ampisilin 
1g iv/im tekrarlanır 

Penisilin 
allerjisi 
olanlarda 

Vankomisin 1g iv  
+ 
Gentamisin 1,5 mg/kg 
iv/im 

Vankomisin 2 saatte gidecek 
ve işlemden 30 dk önce 
bitecek şekilde  
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ORAL-DENTAL, SOLUNUM YOLLARI VE ÖSEFAGUSU İLGİLENDİREN GİRİŞİMLER  

Gingiva cerrahisi  

Damak / mukoza ile ilgili kanamalı girişimler  

İmplant yerleştirilmesi 

Ekstraksiyolar 

Kanal tedavisi 

Tonsillektomi  

Adenoidektomi 

Rijit bronkoskopi 

Solunum sistemi mukozasını ilgilendiren tüm diğer girişimler 

Özefagus varisi için skleroterapi 

Özefagus darlığı dilatasyonu 

 

ORAL-DENTAL, SOLUNUM YOLLARI VE ÖSEFAGUS GİRİŞİMLERİNDE PROFİLAKSİ 
ÖNERİLERİ  

Standart profilaksi  
oral  

parenteral 

Amoksisilin 3g oral veya 

Ampisilin 2 g iv. / im. 

İşlemden 1 saat önce 

İşlemden 30 dk önce 

Penisilin allerjisi olanlarda  
oral 

parenteral 

Klindamisin 600 mg oral 
veya 
Eritromisin 1 gr oral 

Klindamisin 600 mg iv. 

Vankomisin 1 g iv. 

İşlemden 1 saat önce 

İşlemden 1 saat önce 

İşlemden 30 dk önce  

2 saatte gidecek ve 
işlemden 30 dk önce 
bitecek şekilde 
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KULAK BURUN BOĞAZ  

Tonsillektomi, adenoidektomi ve rinoplastide profilaksi gerekli değildir. 

Kulak cerrahisinde profilaksi ile ilgili öneri bulunmamakla birlikte, yapılması hekim 
tarafından gerekli görüldüğünde aşağıdaki öneriler geçerlidir.  

KULAK-BAŞ-BOYUN CERRAHİSİ  

Profilaktik antibiyotik önerileri  Uyarılar 

Sefazolin 1-2 gr iv 
veya 
Sefuroksim 1,5 gr iv 
veya 
Klindamisin 600 mg iv 

 

MAJOR BAŞ-BOYUN CERRAHİSİ (Ağız boşluğu ve farinkse girilen)  

Profilaktik antibiyotik önerileri  Uyarılar 

Sefazolin 1-2 gr iv  
+ 
Metronidazol 500 mg iv  
veya 
Ampisilin + sulbaktam 1,5-3 gr iv 
veya 
Klindamisin 600 mg iv  

Mikst enfeksiyon riski yüksektir.  
 

GENEL CERRAHİ 

Splenektomide profilaksi önerilmiyor 

Tiroidektomide profilaksi önerilmiyor  

Safra yolları normalse, stent yoksa profilaksi önerilmiyor 

Herniorafi (greft konulmayan) ve meme cerrahisinde profilaksi genel olarak 
önerilmemekle birlikte, kullananlar da vardır (1. kuşak sefalosporin) 

Karaciğer rezeksiyonu ve pankreas cerrahisinde profilaksi gereği tartışmalı 
olmakla birlikte kullanılmaktadır (Bkz. Safra cerrahisi) 

Diabetik ayağa yapılacak girişimlerde enfeksiyon varsa, etkene yönelik 
tedavi uygulanır (Enfeksiyon yoksa bkz. Vasküler cerrahi). 
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SAFRA CERRAHİSİ  

Profilaktik antibiyotik önerileri  Uyarılar 

Sefazolin 1-2 gr iv  
veya 
Sefoksitin 2 gr iv 
veya 
Klindamisin 600 mg iv  
+ 
Gentamisin 1,5 mg/kg iv 

Sadece akut kolesistit, tıkanma sarılığı, safra taşı, stent 
varlığı, fonksiyonel olmayan safra kesesi, 70 yaş üzeri, 
geçirilmiş safra yolları cerrahisi gibi yüksek riskli 
durumlarda önerilir. 
 

GASTRODUODENAL CERRAHİ  

Profilaktik antibiyotik önerileri  Uyarılar 

Sefazolin 1-2 gr iv 
veya 
Sefoksitin 2 gr iv 
veya 
Klindamisin 600 mg iv  
+ 
Gentamisin 1,5 mg/kg iv  

Sadece H2 reseptör blokörü veya proton pompa 
inhibitörü kullanımına bağlı mide pH'sı yüksek olanlara, 
gastrik obstrüksiyon, artmış motilite, gastrointestinal 
kanaması olanlara ve ileri obezitede önerilir. 
 

ÖZEFAGUS CERRAHİSİ  

Profilaktik antibiyotik önerileri  Uyarılar 

Sefazolin 1-2 gr iv  
veya 
Klindamisin 600 mg iv 

 

KOLOREKTAL CERRAHİ 

Profilaktik antibiyotik önerileri  Uyarılar 

Gentamisin 1,5 mg/kg iv  
+ 
Metronidazol 500 mg iv 
veya 
Gentamisin 1.5 mg/kg iv 
+ 
Klindamisin 600 mg iv 
veya 
Sefoksitin 2 gr iv  

Bu öneriler barsak temizliği yapıldıktan sonrası için 
geçerlidir. 
 

 

 

APENDEKTOMİ 
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Profilaktik antibiyotik önerileri  Uyarılar 

Komplike değilse 
Sefazolin 1-2 gr iv 
+ 
Metronidazol 500 mg iv 
veya 
Sefoksitin 2 gr iv 
veya 
Klindamisin 600 mg iv 
+ 
Gentamisin 1,5 mg/kg iv 

Apendektomi sonrası gelişecek enfeksiyöz 
komplikasyonlar, operasyon sırasında apendiksin 
durumuna bağlıdır. Perfore apandisit, tedavi gerektirir. 
 

VASKÜLER CERRAHİ 

Profilaktik antibiyotik önerileri  Uyarılar 

Sefuroksim 1.5 gr iv 
veya 
Sefazolin 1-2 gr iv 

Karotis ya da brakiyal arterle ilgili girişimlerde profilaksi 
önerilmez. Varislere yönelik girişimlerde profilaksi 
tartışmalıdır. 
Abdominal aorta ile ilgili girişimler, periferik vasküler 
girişimler (kasık insizyonu içeren/ amputasyon dahil), A-
V fistül açılması, Hickman vb. kateter yerleştirilmesi, 
protez/ yabancı cisimle ilgili girişimlerde profilaksi 
önerilir.  
 

JİNEKOLOJİK VE OBSTETRİK CERRAHİ 

Histerosalpingografi, RİA yerleştirilmesi: doksisiklin 200 mg oral girişim 
öncesi önerilir. 

Sistosel/rektosel onarımı, adnexal cerrahi, konizasyon, manuel plasenta 
çıkartılması, komplike olmayan dilatasyon ve küretaj işlemlerinde profilaksi 
önerilmiyor.  

VAJİNAL HİSTEREKTOMİ  

Profilaktik antibiyotik önerileri  Uyarılar 

Sefazolin 1 gr iv 
veya 
Sefoksitin 1-2 gr iv veya 
Metronidazol 500 mg iv+Gentamisin  
1.5 mg/kg iv 

 

ABDOMİNAL HİSTEREKTOMİ  
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Profilaktik antibiyotik önerileri  Uyarılar 

Sefazolin 1 gr iv Bu girişimde bakteri kontaminasyonu minimaldir. 
 

SEZERYAN 

Profilaktik antibiyotik önerileri  Uyarılar 

Sefazolin 2 gr iv 
veya 
Sefoksitin 2 gr iv  

Membran rüptürü varsa, enfeksiyon riski maksimumdur. 
Bu girişimde kullanılacak profilaktik antibiyotikler, kordon 
klampe edildikten sonra uygulanmalıdır. 
 

ABORTUS / GEBELİĞİN SONLANDIRILMASI 

Profilaktik antibiyotik önerileri  Uyarılar 

Sefazolin 1-2 gr iv  
Sadece ikinci trimestrde profilaksi önerilir. Gonore, pelvik 
inflamatuvar hastalık varlığında tedavi gerekir. 
 

KALP CERRAHİSİ  

Pacemaker ve kardiyoverter defibrilatör yerleştirilmesi işlemlerinde 
profilaksi sıkça kullanılmakla birlikte, etkinliği tartışmalıdır.  

Median sternotomi, koroner by-pass ve kapak cerrahisi yapılan 
girişimlerde, operasyon sırasında damar içi elektrod varlığında, 
reoperasyonda, uzun sürmesi beklenen operasyonlarda profilaksi önerilir  

 

 

 

 

 

 

Profilaktik antibiyotik önerileri  Uyarılar 

Sefuroksim 1.5 gr 
veya 
Sefazolin 1-2 gr iv 
Beta laktam allerjisi olanlarda; 
Klindamisin 600 mg iv 
kullanılabilir. 

Profilaksi 24-48 saatte sonlandırılır. 
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TORAKS CERRAHİSİ  

Toraks cerrahisinde profilaktik antibiyotik kullanımına ilişkin sınırlı sayıda 
çalışma olması nedeniyle, standart öneriler mevcut değildir. Ancak 
lobektomi, pnömonektomi, wedge rezeksiyonu, toraks travması, özefagus 
cerrahisi, mediastinoskopi, torasik outlet sendromu, göğüs tüpü takılması 
ve median sternotomi yapılan tüm diğer girişimlerde genel eğilim profilaksi 
uygulanması yönündedir.  

Profilaktik antibiyotik önerileri  Uyarılar 

Sefazolin 1-2 gr iv 
veya 
Sefuroksim 1,5 gr iv  

Profilaksi 24-48 saatte sonlandırılır.  
 

BEYİN CERRAHİSİ  

Spinal cerrahide genel olarak profilaksi önerilmez. Ancak füzyon, yabancı 
madde yerleştirilmesi ya da uzun süren girişimlerde yararı kanıtlanmamış 
olmakla birlikte profilaksi (sefazolin veya klindamisin ile) kullananlar da 
vardır  

KRANİYOTOMİ  

Profilaktik antibiyotik önerileri  Uyarılar 

Sefazolin 1-2 gr iv 
veya 
Klindamisin 600 mg iv 

Operasyon 3 saatten uzun sürecekse, 8 saat içinde aynı 
doz tekrarlanır 
 

SEREBROSPİNAL ŞANT 

Profilaktik antibiyotik önerileri  Uyarılar 

Sefuroksim 1,5 gr iv  
veya 
TMP/SMZ 160/800 mg iv.  

Profilaksinin 48 saatte sonlandırılması önerilir. 
 

SİNÜSLER, NAZOFARİNKS VE OROFARİNKSİ İLGİLENDİREN GİRİŞİMLER 

Profilaktik antibiyotik önerileri  Uyarılar 

Klindamisin 600 mg iv 
veya 
Ampisilin / sulbaktam 1.5-3 gr 
iv 
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ORTOPEDİ  

El cerrahisinde, artroskopik girişimlerde ve protez konulmayan spinal 
cerrahide profilaksi önerilmez. 

Protez revizyonunda çimentoya antibiyotik konulması tartışmalıdır. 

Açık veya multiple kırıklarda sefazolin (2 gr iv 8 saat ara ile) veya 
klindamisin (600 mg, iv 8 saat ara ile) 5-10 gün süre ile tedavi önerilir.  

TOTAL EKLEM REPLASMANI, KALÇA-DİZ ARTROPLASTİSİ  

Profilaktik antibiyotik önerileri  Uyarılar 

Sefazolin 1-2 gr iv 
veya 
Sefuroksim 1,5 gr iv 

Protez cerrahisinde antibiyotiklere uygun aralıklarla 24-
48 saat devam edilir. 
 

KAPALI KIRIĞIN AÇIK REDÜKSİYONU (+İNTERNAL FİKSASYON)  

Profilaktik antibiyotik önerileri  Uyarılar 

Sefazolin 1-2 gr iv veya 
Sefuroksim 1.5 gr 

Profilaksi 48 saate tamamlanır. 
 

ÜROLOJİ 

Tüm ürolojik girişimlerde sonradan gelişecek sepsisi önlemenin en önemli 
şartı, cerrahi girişim sırasında idrarın steril olmasıdır. İdrarda bakteri 
üremişse, kültür ve antibiyogram sonucuna göre uygun antibiyotik tedavisi 
verilip, kültür negatif olduktan sonra cerrahi girişim uygulanır.  

TUR sonrası profilaksiye devam edilmemelidir. Aksi halde enterokok, 
dirençli gram negatif basil ve kandida ile nozokomiyal üriner sistem 
enfeksiyonu riski artar. 

Üst üriner sistem instrümentasyonu, üriner sistemin endoskopik 
incelemeleri, üretra dilatasyonu enfeksiyon bulgusu yoksa profilaksi 
gerektirmez.  
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TRANSURETRAL VEYA TRANSVEZİKAL PROSTATEKTOMİ  

Profilaktik antibiyotik önerileri  Uyarılar 

Sefazolin 1 gr iv veya Gentamisin 
80 mg iv + 
Ampisilin 1 gr iv veya 
Siprofloksasin 400 mg iv  

 

TRANSREKTAL PROSTAT BİYOPSİSİ  

Profilaktik antibiyotik önerileri  Uyarılar 

Siprofloksasin 500 mg oral 
veya 
Norfloksasin 400 mg oral 

Biyopsiden 12 saat önce ve sonra birer doz verilir. 
 

NEFREKTOMİ, NEFROLİTİYAZİS 

Profilaktik antibiyotik önerileri  Uyarılar 

Sefazolin 1 gr iv  

Ameliyat öncesi uzun süre kateter takılmış hastalarda etken 
mikroorganizmalar büyük olasılıkla dirençli nozokomiyal 
patojenler olacaktır. Profilakside bu durum dikkate alınmalıdır. 
İdrar steril ise tek doz antibiyotik profilakside yeterlidir. Aksi 
halde kültür sonucuna göre tedavi verilir. 

İMPLANTE PROTEZ  

Profilaktik antibiyotik önerileri  Uyarılar 

Sefuroksim 1,5 gr 
Enfeksiyon riski düşük olmakla birlikte, sonuçları açısından 
düşünüldüğünde profilaksi önerilebilir. 
 

OKÜLER CERRAHİ  

Bu alanda profilaksi uygulanmasına ilişkin klinik veriler sınırlıdır. Katarakt 
cerrahisi, anterior segment rezeksiyonu, vitrektomi ve protez yerleştirilmesi 
gibi girişimlerde, topikal antibiyotik (polimiksin B, gramisidin, gentamisin) 
veya topikal antiseptik (%5 povidin-iyot) operasyondan 2-24 saat önce 
kullanılabilir. gerektirmez.  

PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ  

Mevcut klinik çalışmalar çerçevesinde, bu alandaki çoğu girişim için profilaksi 
önerilmemektedir. Eğer hekim tarafından kullanılması gerekli görülüyor ise, genel 
ilkeler dikkate alınarak yönlendirilir.  
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Standart No: 33.10.  
 

KISITLI ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTİ BİLDİRİMİ TALİMATI 
 
AMAÇ 
 Antibiyotiklerin doğru kullanımını sağlamak, antibiyotiklere karşı direnç gelişimini 
yavaşlatmak ve gereksiz antibiyotik kullanımını önlemektir.  
 Kısıtlı bildirim, duyarlılık test sonuçları klinikteki geniş spektrumlu antimikrobik ilaçların aşırı 
kullanımının yol açtığı çoğul dirençli nozokomiyal suşların seleksiyonunu azaltmaya yardımcı bir 
uygulamadır. 
 Klinisyenin antibiyotik seçimi laboratuvar raporundan etkilenir. Kısıtlı antibiyotik duyarlılık 
testi raporlama sisteminin uygulanması daha pahalı ve toksik ilaçların kullanımını kısıtlar. Yeni 
ilaçların uygunsuz ve gereksiz kullanımını engeller, dolayısı ile direnç gelişiminin önüne geçilmiş 
olur. Ayrıca bazı enfeksiyonların tedavisinde, bazı antibiyotikler invitro duyarlı çıksa da invivo 
etkisizdir. Kısıtlı raporlamada bu ilaçlar raporlanmadığı için gereksiz kullanımları engellenebilir. 
 
İLGİLİ BİRİMLER 
 
1.1. Mikrobiyoloji Laboratuvarı  
1.2. Antibiyotik Kontrol Ekibi 
1.3. Enfeksiyon Kontrol Komitesi 
1.4. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği  
1.5. Hastane Eczanesi 
 
UYGULAMA 
 
ANTİBİYOTİK SEÇİMİ (LABORATUVAR YÖNÜNDEN) 
 Laboratuvar yönünden test edilecek antibiyotiklerin seçiminde ele alınması gereken hususlar 
aşağıda sıralanmıştır. 
FDA onayına sahip olup olmaması 
Test edilebilecek formunun olup olmaması 
Rutin test ve stoklama koşullarındaki stabilitesi 
Maliyeti 
Kabul edilebilir kalite kontrol değerleri var mı? 
Mikrobiyolojik aktivite spektrumu 
Uygun olan diğer antibiyotiklerle uyumluluğu 
Test endikasyonları 
Invitro testlerin prediktif değerleri 
 
 
ANTİBİYOTİK SEÇİMİ (KLİNİK YÖNDEN) 
 Klinik yönden kullanılması gereken antibiyotiğin seçiminde ele alınması gereken hususlar 
aşağıda sıralanmıştır. 
Mikrobiyolojik aktivite spektrumu 
Uygulama yolu(PO, IM, IV) 
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Doku ve vücut sıvılarına dağılımı 
Yarılanma ömrü 
Toksisitesi 
Bu veya benzer ilaçlarla daha önce edinilmiş deneyimler 
Maliyet 
Kullanım endikasyonları 
 
TEST VE RAPOR EDİLECEK İLAÇLARIN SEÇİMİ 
Test edilecek ve rapor edilecek antibiyotiklere Antibiyotik kontrol ekibinde görevli Mikrobiyoloji ve 
Klinik Mikrobiyoloji uzmanı tarafından karar verilir. Bu karar verilirken aşağıdaki hususlar dikkate 
alınır: 
Test edilecek organizmalar 
Bu organizmaların izole edildiği vücut bölgeleri 
Hastaneden sıklıkla izole edilen patojenlerin duyarlılık dağılımları 
CLSI önerileri 
Duyarlılık testi yapılan ancak bildirimi kısıtlanan antimikrobik ilaçlarla ilgili sonuçlar otomasyon 
sisteminde kayıtlı olarak bulunur. 
Bildirimi kısıtlanan antimikrobiklerle ilgili bilgilere sadece Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı 
tarafından ulaşılabilmektedir. 
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanınca bildirimi kısıtlanan bilgilerin kimlerle, hangi koşullarda 
paylaşılabileceği Kısıtlı Bildirim Raporlama Kuralları Talimatında belirtilmiştir. 
 
1.6. KISITLI RAPORLAMA 
 Kısıtlı Bildirim Sistemine göre raporlamada temel olarak izlenen yol şöyledir:  
1.6.1. Hastanemizde ‘Antibiyotik Duyarlılık Testleri ve Antibiyotik Duyarlılık Bildirimleri’ konu ile ilgili 
CLSI standartlarına göre yapılmaktadır. Esas olarak, bu standartlara göre; primer ilaçlar ilk önce 
raporlanır. Bunlar en dar spektrumlu, en ucuz ve en az toksisiteye sahip olanlardır.  
1.6.2. Bunlara ek ilaçlar; 
• primer ilaçlara direnç söz konusu ise, 
• özellik arz eden vücut bölgeleri (BOS gibi) söz konusu ise, 
• hasta ilacı tolere edemiyor ve tedaviye cevap vermiyor ise, 
• polimikrobiyal bir enfeksiyon söz konusu ise, 
• birden fazla bölgede enfeksiyon var ise 
bildirilir. 
 
CLSI M100-S18 Test/Raporlama Grupları 
 
A: Primer Test/ Primer raporlama 
B: Primer Test/ Selektif raporlama 
C: Ek Test, Selektif raporlama 
U: İdrar izolatları için Primer Test/Primer raporlama 
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Antimikrobiyal Duyarlılık Testlerinde Kolay Üreyen Mikroorganizmaların Rutin Test ve 
Bildirimde Önerilen Antimikrobik İlaç Gruplamaları (CLSI M100-S18) 
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1.6.3. İlaç Gruplama Nedenleri 
Antimikrobik ilaçlar gruplandırılırken her mikroorganizma grubu için yapılan öneriler, etkinlikleri ve 
invitro performansı saptanmış ilaçlar seçilmiştir. A, B, C ve U gruplaması yapılırken klinik etkinlikleri, 
direnç sıklığı, direncin en aza indirilmesi, fiyat, klinik kullanım endikasyonları, ilk seçenek ve 
alternatif ilaçlar göz önünde tutulmuştur. Buna karşılık klinik laboratuvar, enfeksiyon hastalıkları 
uzmanları, hastane eczanesi, enfeksiyon kontrol komitesi beraber tartışarak ülkeye ve koşullara 
uygun kararlar alabilir. 
 
1.6.4. Aynı Kutu İçinde Verilen İlaçlar 
Aynı kutu içinde verilen ilaçların diskleri birbirinin yerine kullanılabilir, bu disklerden sadece biri test 
edilip diğerlerinin duyarlı olup olmadığı söylenebilir.  “veya” ifadesi kullanılan ilaçlar: büyük ve çok 
büyük hata payı %3’den, küçük hata payı %10’dan az bulunan,  dolayısı ile çapraz‐direnç ya da 
duyarlılık söz konusu olan ilaçlardır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

215 
 

Standart 34.2 Sterilizasyon ünitesinde yapılan işlemlerin sürekli ve 
düzenli olarak kayıt altına alınması için örnek formlar 

 
 
 

http://www.das.org.tr/ 

http://www.das.org.tr/�
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Standart 34.6 Biyolojik Sterilizasyon İndikatörü 
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Hasta ve Çalışan Güvenliği 
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Standart No: 35.1 Hasta Güvenliği Çalışmalarının Kayıt Altına alınması 
 

Hastane Logosu 

 
HASTA GÜVENLİĞİNDE TEMEL HEDEFLER 

VE İLGİLİ İNDİKATÖRLER* 

YAYIN TARİHİ  

REVİZYON NO   

REVİZYON TARİHİ  

SAYFA NO  
Hastanın Kimlik Güvenliği *Hatalı hizmet girişi  

*Hatalı kurum kabulü                                                                            
*Hatalı numune     
*Hatalı rapor                                                                                                       
*Hatalı istem                                                                                       
*Yanlış hasta, yanlış tetkik, yanlış çekim, yapılmaması gereken çekim (hamile hastaya çekim yapılması) 

Güvenli Cerrahi İşlem Uygulaması *Yanlış kişi, yanlış ameliyat, yanlış taraf                                
 *Hatalı numune    

Sağlık Bakımında Enfeksiyon Riskinin 
Azaltılması 

 *Prosedür spesifik cerrahi alan enfeksiyon hızı                                                                  
*Santral venöz katetere bağlı bakteriyemi hızı           
*Ventilatör ilişkili pnömoni hızı 
*Kateter ilişkili üriner sistem infeksiyon hızı                                                         

Hastaların Bilgilerinin Güvenliği  

Güvenli İlaç Verme *Hatalı ilaç uygulama oranı           
*Cihazların planlanan kalibrasyonlarının gerçekleşmesi                          
 *Besin -İlaç etkileşimi         

Güvenli Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu *Transfüzyon reaksiyonları   
*Kan ve kan ürünlerinin kullanımı    
*Beklenmedik olay oranı 

Radyoloji Tetkik ve Çekimlerinin Güvenliği *Yanlış hasta, yanlış tetkik, yanlış çekim, yapılmaması gereken çekim (hamile hastaya çekim yapılması)                         
*Radyolojik işlemler sonrası gelişen komplikasyonlar 

Kullanılan Cihazların Güvenliği *Cihazların planlanan bakımlarının gerçekleşmesi                  
*Cihazların planlanan kalibrasyonlarının gerçekleşmesi                     
*Teknik arızaları giderme süresi? 
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Hasta Odasının Güvenliği *Düşen hasta oranı      
*Acil Eylem plan tatbikatı     
*Kurumda meydana gelen olay sayısı    
*Beklenmedik olay                               

Güvenli Hasta Transferi *Düşen hasta oranı 

Hastanın Hastane İçi ve Dışından Gelecek 
Tehlike ve Suç Unsurlarına Karşı Güvenliği 

*Kurumda meydana gelen olay sayısı 
 

Hayati Önem Taşıyan Test Sonuçlarının 
Bildirilmesi 

*Panik Değerlerin Bidirim Sayısı 

Tedavi ve Bakım Hizmeti Verenler Arasında 
İletişim Güvenliği 

 

*İndikatörler belirlenen hedeflerle ilgili çalışmalarda hastanemizin durumunu izleme, değerlendirme sürecinde ve gerekli görülen iyileştirmelerin 
planlanmasında yol gösterici olarak kullanılacaktır ve sürekli güncellenmeye açıktır. 
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……… HASTANESİ HASTA GÜVENLİĞİ PLANI 

SIRA 
NO 

HASTA GÜVENLİĞİ 
HEDEFİ PLANLANAN FAALİYETLER SORUMLU UYGULAMA TERMİN İZLEME YÖNTEMİ 

1 

Hasta kimliğinin 
belirlenmesinde 
doğabilecek hataların en 
aza indirilmesi 

Hasta kimlik bileziklerinin 
kullanılması 

Hasta ve Çalışan Güvenliği 
Plan/Programından Sorumlu 
Ekip 
Hasta bakım ve tedavisini 
sağlayan tüm sağlık personeli 

Erkek hasta için mavi, kadın hasta için 
pembe, ilaç alerjisi olan hasta için kırmızı kol 
bandı kullanılmalıdır. 

2008 
Hasta kimlik 
bileziklerinin kullanım 
oranı 

Bakım, tedavi veya hizmet 
sağlarken hastayı tanımlayıcı en 
az üç belirleyicinin kullanılması 

Hasta ve Çalışan Güvenliği 
Plan/Programından Sorumlu 
Ekip 
Hasta bakım ve tedavisini 
sağlayan tüm sağlık personeli 

Kol bantlarındaki belirleyiciler hastanın adı-
soyadı, T.C kimlik no, dosya no, yattığı servis, 
vb. bilgilerden en az üçünü içermelidir. 

2008 
Yanlış hastaya 
uygulanan girişim ve 
tedavi sayısı 

Tüm hastalar için aynı belirleyici grubu 
kullanılmalıdır.   

Belirleyici olarak hastanın oda numarası asla 
kullanılmaz 

Hastaya; tanı, tedavi, tedaviye hazırlık veya 
tedavi takibi için yapılacak her türlü işlemde 
hasta kimliği aktif iletişim tekniği ile 
doğrulanmalıdır. 
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2 İlaç kullanım güvenliğinin 
geliştirilmesi 

Okunuşu ve görünüşü benzer 
ilaçlar, farklı dozdaki aynı ilaçlar 
ve uygulama formları farklı olan 
ilaçların kullanımındaki 
karışıklıkları ve ilaç hatalarını 
önlemek için tanımlanması  

Hasta ve Çalışan Güvenliği 
Plan/Programından Sorumlu 
Ekip 
Eczane sorumlusu 
Hasta bakım ve tedavisini 
sağlayan tüm sağlık personeli 

Yazılışı-okunuşu benzer ilaçların listesinin 
hazırlanması 2008 

Yanlış ilaç uygulama 
oranı 
İlaç hata oranları 

Ambalajı benzer ilaçların listesinin 
hazırlanması 2008 

Farklı dozdaki aynı ilaçlar ve uygulama 
formları farklı olan ilaçların listesinin 
hazırlanması 

2008 

Hazırlanan listelerin yıllık olarak gözden 
geçirilmesi 2008 

Bu listeler hasta takip ve tedavisinin yapıldığı 
tüm birimlerde, tedavilerin hazırlandığı 
bölümlerde bulundurulmalı 

2008 

Hasta takip ve tedavisinin yapıldığı tüm 
birimlerde ilaç depolama ile ilgili kurallar 
belirlenirken karışıklıkları önlemeye yönelik 
tedbirler (örn. bu ilaçların ayrı raflarda 
saklanması, eczanede uyarıcı yazıların 
bulunması vb.) alınmış olmalı 

2008 

İlaç –ilaç etkileşimleri ve ilaç 
besin etkileşimlerinin 
tanımlanması 

Hasta ve Çalışan Güvenliği 
Plan/Programından Sorumlu 
Ekip 
Eczane sorumlusu 
Bilgi işlem sorumlusu 
Hasta bakım ve tedavisini 
sağlayan tüm sağlık personeli 

Birbirleriyle etkileşen ilaçlar ve besinlerin neler 
olduğunun belirlenmesi 2008 

İlaç hata oranları 

Otomasyon sistemi aracılığıyla bu ilaçlar 
birlikte kullanıldığında veya besinlerle 
etkileşen ilaçlar kullanıldığında bir uyarı 
sisteminin geliştirilmesi 

2008 

İlaç –ilaç etkileşimleri ve ilaç besin 
etkileşimleri order yazılırken, ilaç uygulanırken 
kontrol edilmeli 
 

2008 
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3 

 
 
 
 
İlaç uygulama hatalarının 
önlenmesi 

 
 
Tedavi planlarında ilaç 
güvenliğini olumsuz yönde 
etkileyen risklerin azaltılması 

 
 
Hasta ve Çalışan Güvenliği 
Plan/Programından Sorumlu 
Ekip 
Hasta bakım ve tedavisini 
sağlayan tüm sağlık personeli 

 
Her hasta için belirlenmiş olan tedavi planları 
hastayı takip eden doktor tarafından hasta 
kayıtlarına okunaklı şekilde yazılmalı 

 
2008  

Yanlış ilaç uygulama 
oranı 
İlaç hata oranları 

Tedavi planında ilacın dozu, uygulama şekli 
ve zamanı mutlaka belirtilmeli 2008 

İlaç isimleri kısaltılarak yazılmamalı 2008 

İlaçların verilmesi aşamasındaki 
risklerin azaltılması 

Hasta ve Çalışan Güvenliği 
Plan/Programından Sorumlu 
Ekip 
Hasta bakım ve tedavisini 
sağlayan tüm sağlık personeli 

Tüm ilaçları sadece ilgili hemşire tarafından 
verilmeli 2008 

Yanlış ilaç uygulama 
oranı 
İlaç hata oranları İlaçlar hastalara isimlerinin yazılı olduğu ilaç 

kadehleri vb. araçlarla verilmeli 2008 

Acil pediatrik ilaçların güvenli 
kullanımı 

Hasta ve Çalışan Güvenliği 
Plan/Programından Sorumlu 
Ekip 
Çocuk hekimleri 
Hasta bakım ve tedavisini 
sağlayan tüm sağlık personeli 

Acil kullanılabilecek pediatrik ilaçların 
kilograma göre çocuk dozları listelenmeli, bu 
listeler acil servisler ve çocuk hasta bakımı 
yapılabilen tüm klinik/servislerde kolay 
ulaşılabilecek bir yerde bulundurulmalı 

2008 
Yanlış ilaç uygulama 
oranı 
İlaç hata oranları 

Yüksek riskli ilaçlarla ilgili ilaç 
uygulama hatalarını önlemek 

Hasta ve Çalışan Güvenliği 
Plan/Programından Sorumlu 
Ekip 
Eczane sorumlusu 

Hastanede kullanılan yüksek riskli ilaçlar listesi 
eczane sorumlusu tarafından belirlenmeli 2008 

Yanlış ilaç uygulama 
oranı 
İlaç hata oranları 

Yüksek riskli ilaçlar üzerine eczanede uyarıcı 
kırmızı “yüksek riskli ilaç” etiketlemesi 
yapılmalı 

2008 



 

228 
 

4 
İlaç güvenliğinde geri 
bildirim mekanizmasının 
oluşturulması 

İlaç hatalarının bildiriminin 
sağlanması 

Hasta ve Çalışan Güvenliği 
Plan/Programından Sorumlu 
Ekip 
Eczane sorumlusu 
Hasta bakım ve tedavisini 
sağlayan tüm sağlık personeli 

İlaç hatası durumunda veya ilaçla ilgili 
istenmeyen bir reaksiyon geliştiğinde 
bildirimde bulunulmalı 

2008 İlaç hata bildirim oranı 

5 Narkotik ilaç güvenliğinin 
arttırılması 

Narkotik ilaçların kontrolsüz 
kullanımının önlenmesi 

Hasta ve Çalışan Güvenliği 
Plan/Programından Sorumlu 
Ekip 
Eczane sorumlusu 
Hasta bakım ve tedavisini 
sağlayan tüm sağlık personeli 

Hastanedeki tüm birimlerde (eczane, 
servisler, ameliyathane, acil servis vb.) 
bulunan yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlar 
genel kullanıma açık olmayan kilitli alanlarda 
muhafaza edilmeli 

2008 
Yanlış ilaç uygulama 
oranı 
İlaç hata oranları 

Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçların devir 
teslimine ait kayıtlar tutulmalı 2008 

6 
İlaçların güvenli şekilde 
muhafazasının 
sağlanması 

İlaçların uygun ısı, ışık ve nem 
ortamında saklanmasının 
sağlanması 

Hasta ve Çalışan Güvenliği 
Plan/Programından Sorumlu 
Ekip 
Eczane sorumlusu 
Hasta bakım ve tedavisini 
sağlayan tüm sağlık personeli 

Işıktan etkilenen ilaçların listesinin yapılması 2008 

İlaç hata oranları 

Işıktan etkilenen ilaçların ışıktan korunaklı 
şekilde saklanmasının sağlanması 2008 

Buzdolabında saklanması gereken ilaçların 
belirlenerek buzdolabında muhafazasının 
sağlanması 

2008 

İlaçların bulunduğu ortamların ısı ve nem 
takiplerinin yapılması 2008 
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7 
Son kullanma tarihleri 
geçmiş ilaçların 
kullanımının önlenmesi 

Tüm ilaçların son kullanma 
tarihlerinin kontrolünün 
sağlanması 

Hasta ve Çalışan Güvenliği 
Plan/Programından Sorumlu 
Ekip 
Eczane sorumlusu 

Eczaneden birimlere gönderilen ambalajından 
çıkmış ilaçlar poşetlenerek üzerlerine son 
kullanma tarihleri belirtilmeli 

2008 İlaç hata oranları 

8 Cerrahi güvenliğin 
sağlanması 

Anestezi öncesi doğru bölge ve 
doğru taraf işlem 
doğrulamasının sağlanması 
 

Hasta ve Çalışan Güvenliği 
Plan/Programından Sorumlu 
Ekip 
Cerrahi ve anestezi ekibi 

Cerrahi Güvenlik Kontrol Listesine göre 
anestezi öncesi, doğru bölge ve taraf 
işaretlenmeli ve bu işlem hastaya da 
doğrulatılmalı 

2008 

Yanlış hasta, yanlış 
taraf, yanlış işlem oranı 

 
Cerrahi kesi öncesi doğru hasta, 
doğru taraf ve doğru işlem 
doğrulamasının sağlanması 

 
Hasta ve Çalışan Güvenliği 
Plan/Programından Sorumlu 
Ekip 
Cerrahi ve anestezi ekibi 

 
 
Ameliyat odasında sesli olarak doğru hasta, 
doğru taraf, doğru işlem doğrulaması 
yapılmalı 
 

2008 

Anestezi öncesi, cerrahi esi 
öncesi ve hasta 
ameliyathaneden çıkmadan 
önce güvenli cerrahi için 
önlemlerin alınmasını sağlamak  

Hasta ve Çalışan Güvenliği 
Plan/Programından Sorumlu 
Ekip 
Cerrahi ve anestezi ekibi 

Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği Cerrahi 
Güvenlik Kontrol Listesi uygulanmalı 2008 
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9 
Hastanın düşmelerden 
kaynaklanabilecek zarar 
görme riskini azaltmak 

Hastaların düşme risklerini 
tespit ederek, iyileştirici 
önlemleri almak 

Hasta ve Çalışan Güvenliği 
Plan/Programından Sorumlu 
Ekip 
Hasta bakım ve tedavisini 
sağlayan tüm sağlık personeli 

Öncelikle düşme riski olan hastalar tespit 
edilmeli ve bu hastalara uygulanacak 
bakımda dikkat edilmesi gereken kurallar 
belirlenmeli 

2009 

Hasta düşme oranı 

Hasta yatakları en düşük seviyede tutulmalı ve 
hasta yatakları, sedyeleri ve diğer hasta 
taşıma araçlarında, düşmelere engel olacak 
korkuluk, kemer vb. kullanılmalı 

2009 

Sedye ve yatak korkulukları periyodik olarak 
servis sorumlu hemşiresi tarafından kontrol 
edilmeli 

2009 

Hasta odasında gereksiz eşyalar, yerlerde 
kablo vs. bulundurulmamalı 2008 

Düşme riskinin yüksek olduğu bölgelere 
uyarıcı tabela, resimler ile uyarı levhaları (ıslak 
zemin, alt yapı çalışması vb.) konulmalı 

2008 

Hasta ve Çalışan Güvenliği 
Plan/Programından Sorumlu 
Ekip 
Teknik ekip 

Tuvaletlerde tutunma kolları bulundurulmalı 2009 

Merdiven korkulukları kontrol edilmeli 2008 

Yürürken ayağın takılabileceği çıkıntı, yükselti 
gibi basamaklar, engeller giderilmeli 2008 

Zeminler kaygan olmayan malzeme ile 
döşenmeli 2009 

Hasta ve Çalışan Güvenliği 
Plan/Programından Sorumlu 
Ekip 
Ambulans personeli 

Ambulansta kullanılan ana sedyede korkuluk 
bulunmalı 2008 

Hasta düşme oranı Ambulans sedye, kızakları ve emniyet 
kemerinin kullanılabilir durumda olmasına 
yönelik günlük kontroller yapılmalı 

2008 

Hasta sedyeyle ambulansa alındıktan sonra 
sedye kızaklarının sabitlenmesi sağlanmalı 2008 
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10 İletişim hatalarından 
doğan riskleri azaltmak 

Bakım sağlayıcılar arasındaki 
iletişimin etkinliğini arttırmak 

Hasta ve Çalışan Güvenliği 
Plan/Programından Sorumlu 
Ekip 
Eczane sorumlusu 
Hasta bakım ve tedavisini 
sağlayan tüm sağlık personeli 

Tüm hastane çapında kullanılan kısaltmaların, 
kısa adların, sembollerin ve doz tanımlarının 
listesini oluşturarak standardizasyon 
sağlanmalı 

2009 Hatalı işlem oranı 

Hastanın transferi sırasında kurum içi veya 
kurum dışında bir sonraki hizmet 
sağlayıcısına hastaya ait bilgilerin iletilmesi 
sağlanmalı 

2008 Hasta sevk formu 

Sözel orderlarda istemi alan kişi orderı 
kaydetmeli ve geri okuyarak ile doğrulama 
yapmalı 

2008 İlaç hata oranları 

Hasta ve Çalışan Güvenliği 
Plan/Programından Sorumlu 
Ekip 
Laboratuvar personeli 

Laboratuvarda çalışılan testlerde hasta 
güvenliğini tehlikeye atabilecek sonuçlar elde 
edildiğinde ilgili hekimin veya hemşirenin en 
kısa zamanda bilgilendirilmesi sağlanmalı 

2008 Panik değer bildirim 
formu 

Hasta ve Çalışan Güvenliği 
Plan/Programından Sorumlu 
Ekip 
Teknik ekip 

Servislerde yatakbaşı bağlantılı ve hastaların 
kullandığı tüm banyo ve tuvaletlerde çağrı 
sistemi bulunmalı 

2008 Hemşirelerin vakaya 
ulaşma süresi 

11 Acil müdahale risklerini 
azaltmak 

Acil CPR uygulamalarının 
etkinliğinin arttırılması 

Hasta ve Çalışan Güvenliği 
Plan/Programından Sorumlu 
Ekip 
Eczane sorumlusu 
Hasta bakım ve tedavisini 
sağlayan tüm sağlık personeli 

Acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyulan hallerde 
ilgili sorumlu ekibin en kısa zamanda olay 
yerine ulaşmasını temin etmektir 

2008 
Mavi kod 
uygulamasında vakaya 
ulaşma süresi 

12 
Sağlık bakımı ile ilişkili 
enfeksiyon risklerini 
azaltmak 

El hijyen kurallarına uymak 
 

Hasta ve Çalışan Güvenliği 
Plan/Programından Sorumlu 
Ekip 
Enfeksiyon kontrol ekibi 
Hasta bakım ve tedavisini 
sağlayan tüm sağlık personeli 

Her sağlık personelinin cebinde taşıyabileceği 
büyüklükte alkol bazlı el antiseptik solüsyon 
kutusu bulunmalı veya duvara monte alkol 
bazlı el antiseptiği olmalı 

2008 

El hijyeni personel uyum 
oranı 

El antiseptik solüsyonlarının kullanımı 
konusunda personel uyumu ile ilgili 
değerlendirme yapmak için birimlerden 
hastane deposuna yapılan iç istemlerin düzenli 
periyotlarla takibi yapılmalı 

2008 

Personel ve hastaların görebileceği alanlarda 
el antiseptiklerinin uygulanması ile ilgili 
bilgilendirici materyal (resimli tabela, grafik, 
yazı vb.) bulunmalı 

2008 

Sağlık hizmeti verilen her yerde, ‘El Hijyeni İçin 
5 Durum (Endikasyon) Kuralı asılı olmalı 2008 
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El Hijyeni İçin 5  Durum (Endikasyon) Kuralı 
Gözlem Formu’  ile her üç ayda bir en az 30 
hastane çalışanı üzerinde gözlem yapılmalı ve 
sonuçları hastane personeli ile paylaşılmalı 

2008 

13 
Laboratuvardan 
kaynaklanan riskleri 
azaltmak 

Numune kabul ve red 
kriterlerinin belirlenmesi 

Hasta ve Çalışan Güvenliği 
Plan/Programından Sorumlu 
Ekip 
Laboratuvar personeli  
Hasta bakım ve tedavisini 
sağlayan tüm sağlık personeli 

Numunelerin çalışma zamanı, numune türü, ön 
hazırlık işlemi gerektiren testlere ait bilgi, 
numune kabul veya red kriterleri vb. hususları 
içeren kılavuz veya Test Rehberi bulunmalıdır 

2008 Reddedilen örneklerin 
oranı 

Testlerin internal kalite 
kontrollerinin yapılmasının 
sağlanması 

Hasta ve Çalışan Güvenliği 
Plan/Programından Sorumlu 
Ekip 
Laboratuvar personeli 

Testlerin çalışıldığı tarihlerde iç (internal) 
kalite kontrolü en az iki seviyeli olarak (normal 
ve patolojik kontrol serumu gibi) yapılmalı 

2008 Kalite kontrol kayıtları 

Testlerin eksternal kalite 
kontrollerinin yapılmasının 
sağlanması 

Hasta ve Çalışan Güvenliği 
Plan/Programından Sorumlu 
Ekip 
Laboratuvar personeli 

Çalışılan testlerden dış (eksternal) kalite 
kontrol programına bağlanabilen parametreler 
için dış kalite kontrolleri periyodik olarak 
yapılma 

2008 Kalite kontrol kayıtları 

Numunelerin uygun şekilde 
toplanması ve transferinin 
sağlanması 

Hasta ve Çalışan Güvenliği 
Plan/Programından Sorumlu 
Ekip 
Laboratuvar personeli  
Hasta bakım ve tedavisini 
sağlayan tüm sağlık personeli 

Numunelerin doğru şekilde alınması ve 
transferine ilişkin talimat hazırlanmalı 2008 

Reddedilen örneklerin 
oranı Konu hakkında ilgili personele eğitim verilmeli 2008 

14 Bilgi güvenliğinin 
arttırılması 

Hasta mahremiyetinin ve hasta 
bilgilerinin gizliliğinin 
sağlanması 

Hasta ve Çalışan Güvenliği 
Plan/Programından Sorumlu 
Ekip 
Bilgi işlem sorumlusu 

HBS’de hastalarla ilgili her türlü kaydın kim 
tarafından ve hangi tarihte girildiği 
saptanabilmeli 

2008 

HBS kayıtları 

HBS’de kimin hangi yetkilerle ne tür verilere 
ulaşabileceği tanımlanmalı 2008 

Bilgi Sisteminde sadece sistem yöneticisi 
yetkisi ile girilebilecek, sisteme giriş yapan 
kullanıcılar, gerçekleştirdikleri işlemler, sistem 
ayarlarında gerçekleştirilen değişiklikler, 
sistem mesajları ve hatalarının yer aldığı ayrı 
bir veri tabanı bulunmalı 

2008 

Bilgi Sistemine ait veri tabanının düzenli bir 
biçimde yedeklenmesini sağlanmalı 2008 

Hasta tıbbi bilgilerinin 
kontrolünü sağlamak Tıbbi kayıt kontrol ekibi 

Hasta tıbbi dosyalarında hangi dokümanların 
bulunacağı belirlenmeli 2008 Tıbbi kayıt kontrol 

sonuçları Belirli periyotlarla oluşturulan kontrol listeleriyle 2008 
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dosyaların içeriği kontrol edilmeli 
                    HAZIRLAYAN                                                                                                                                ONAYLAYAN 
           Kalite Yönetim Temsilcisi                                                                                                                              Baştabip 
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Standart No: 35.2. Kimliklendirme 
 

 
 

Erkek hasta   

Bayan Hasta  

Allerjik hasta   
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Standart No: 35.4. Benzer İsimli İlaç Listesi 
 

HASTANE LOGOSU 
İSMİ VE/VEYA SÖYLENİŞİ 

BENZEYEN 
 İLAÇ LİSTESİ 

YAYIN TARİHİ  

REVİZYON NO   

REVİZYON TARİHİ  

SAYFA NO  

    
FORANE FLK GENEL ANESTEZİK 
FORCEF FLK ANTİBAKTERİYEL İLAÇ 
   
HEPARİNE FLK ANTİTROMBOTİK İLAÇ 
HEPATAMİNE ŞİŞE KAN YERİNE GEÇEN PREPERAT VE PERFÜZYON ÇÖZELTİSİ 
   
ISOHES ŞİŞE KAN YERİNE GEÇEN İLAÇ VE PERFÜZYON ÇÖZELTİSİ 
ISOLYT-S ŞİŞE ELEKTROLİT DENGESİNİ ETKİLEYEN ÇÖZELTİ 
   
ISOPTİN 5 MG AMPUL ANTİHİPERTANSİF 
ISORDİL 5 MG TABLET KALP HASTALIKLARINDA KULLANILAN VASODİLATÖR 
   
MERONEM FLK ANTİBAKTERİYEL İLAÇ 
METROSEL İNF ANTİPARAZİTİK İLAÇ 
   
NEOSİTİGMİN AMP İSKELET KASINI GEVŞETEN İLAÇ 
NEPHRAMİNE ŞİŞE KAN YERİNE GEÇEN PREPERAT VE PERFÜZYON ÇÖZELTİSİ 
              
NOVASEF FLK ANTİBAKTERİYEL İLAÇ 
NOVUXOL POMAD DERMATOLOJİK  PREPERAT 
   
PREDNİSOLON AMP ANTİİNFLAMATUVAR VE ANTİROMATİZMAL İLAÇ 
PREDNOL AMP KORTİKOSTEROİDLER 
   
DOLANTİN AĞRI KESİCİ 
DORMİCUM SEDATİF AJAN 
              
MUSCORİL KAS GEVŞETİCİ 
MİYADREN ANTİİNFLAMATUVAR 
   
00 Tarih Rev. No:  
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Standart No: 35.5. Hastaların Düşme Risklerinin Azaltılmasına 
Yönelik Uygulamalar 

HASTA TAŞIMA –KALDIRMA TALİMATI 
 

1. Hasta taşınması öncesi hasta transport prosedürüne göre hareket ediniz. 
2. Hastanın sedye ile taşınması gerekiyorsa taşıma işlemini minimum iki kişi ile 

yapınız. 
3. Hasta taşınmasından önce mutlaka hastanın hastalığı hakkında bilgi edininiz. 
4. Özellikle ortopedik vakalar, Nöroşirurji vakaları ve trafik kazaları için uygun taşıma 

teknikleri kullanınız ve gerektiğinde taşıma işlemi esnasında ilgili hekimin desteğini 
alınız. 
İşlem aşağıdaki gibidir; 
a)- Hasta taşınmasına yardımcı olacak personeli haberdar ediniz. 
b)- Sedyenin üzerine temiz bir örtü yerleştirerek gerekli hazırlığı tamamlayınız. 
c)- Hasta sedyeye alınmadan önce yapılacak işlemi ve nedenini açıklayınız. 
d)- Sedyeyi hasta yatağının yanına getiriniz. 
e)- Yatak ile sedyenin baş kısmının aynı yönde olmasına dikkat ediniz. 
f)- Hastanın ayak ve baş kısmına geçiniz. Eğer gereksinim var ise üçüncü kişiyi 
orta kısmında bulundurunuz. 
g)- Hasta taşıma ekibinden birinin “bir, iki, üç…” komutuyla hastayı kaldırarak 
sedyeye alınız. 
h)- Hastaların üzerini örtünüz ve mahremiyetine dikkat ediniz. 
İ)- Sedyenin emniyet kenarlıklarını yükseltiniz. 
j)- Sedyenin ön ve arka tarafına geçiniz ve yönü belirlendikten sonra ilgili bölüme, 
ilgili evraklarla transfer ediniz. 

5. Hastanın tekerlekli sandalye ile taşınması gerekiyor ise bu işlem aşağıdaki gibidir. 
a)- Tekerlekli sandalyeyi hasta yatağının yanına getiriniz. 
b)- Tekerlekli sandalyenin frenlerini kilitleyiniz. 
c)- Hastaya işlemi ve gerekliliğini açıklayınız. 
d)- Hastanın önce oturup karşıya bakmasını sağlayınız. 
e)- Hastanın ayaklarını yataktan aşağıya sarkıtınız. 
f)- Tekerlekli sandalyenin ayak gelecek kısmını dış yanlara doğru açınız. 
g)- Hastayı ayağa kaldırınız ve sonra kendi ekseni etrafında döndürerek yüzünün 
sandalyenin tersi yönde olmasını sağlayınız. 
h)- Hastayı oturtunuz ve sandalyenin frenlerini açınız. 
i)- Hastanın üzerini örtünüz ve mahremiyetine dikkat ediniz. 
j)- Hastayı ilgili bölüme gerekli evraklarla birlikte transfer ediniz. 
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Düşme riskinin yüksek olduğu bölgelerde uyarıcı tabela 

 
Pencerelerin en fazla 20 cm. açılması
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

*Hastanın dosyasında birden fazla tıbbi tanı
var mı?

……………………
15 PUAN

…………………………………………………. ……………………
*Mobilyadan destek alıyor 30 PUAN

……………………

……………………

   (  ) Yatak kenarlıkları yukarıda
(  ) Pencereler kapalı

         ………………..

DÜŞME RİSKİ DEĞERLENDİRME ( MORS ÖLÇEĞİ)
         ADI SOYADI
         PROTOKOL NO
         YATIŞ TARİHİ

0-25 PUAN

YENİDEN DEĞERLENDİRME SIKLIĞI

17.10.2008 KYB FR 11000

(  ) Yatak başı düzenini sağla
(  ) Gereksiz ekipman yok
(  ) O2 sistemi açık
(  ) O2 sistemi kapalı

Haftada 1 kezTemel güvenlik önlemleri

(  ) Pencereler kilitli

GENEL TOPLAM

4 günde 1 kez
Günaşırı

TEMEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

   (  ) Yatak frenleri kapalı

Düşme  riski olan hastanın bakım protokolü uygulanır.
Düşme riski olan hastanın bakım protokolü uygulanır.

RİSK YOK
DÜŞÜK RİSK
YÜKSEK RİSK

30-55 PUAN
60-125 PUAN

   (  ) Ekipman alarmı

YAPILMASI GEREKEN FAALİYETLERRİSK ÖLÇÜMÜ PUANLAMA

Refakat gereksinimi  (   ) Var     (   ) Yok
Özel bakım ihtiyacı    (   ) Var     (   ) Yok

   (  ) Yatak en düşük seviyede

20 PUAN

*" tuvalete giderken yardıma ihtiyacınız
oluıyor mu?" sorusuna;
*Mevcut durumu ile uyumlu cevap veriyorsa

kısa adımla, ayak sürüyerek)
………………………………………………….
*Yürümekte zorlanıyor. (ayağa kalkarken

………………………………………………….
*Güçsüz yürüyor. (Baş dik, duraklayarak 10 PUAN

…………………………………………………..

15 PUAN*Mevcut durumu ile uyumsuz cevap veriyorsa
( abartma, unutkanlık olarak değerlendirilir)

6-Zihinsel statü

0 PUAN

…………………………………………………
*Koltuk değneği, baston, walker kullanıyor

4-I.V. Tedavi

güçlük. Mobilya, yüürme aleti ve hemşireden
destek alma)

VAR: 25 PUAN
YOK: 0 PUAN

5-Yürüyüş biçimi
0 PUAN*Normal yürüyebiliyor ( baş dik, eller yanda

rahat adımlarla yürüme

2- Teşhis VAR: 15 PUAN
YOK: 0 PUAN

3-Hareket desteği

0 PUAN

*Desteksiz yürüyebiliyor
*Hemşire yardımı ile yürüyebiliyor
*Tekerlekli sandalye kullanıyor
*Yatak istirahatinde
*Yatağa bağımlı

VAR: 25 PUAN
YOK: 0 PUAN

GÜNLER

1- Düşme Öyküsü
*Hastada yakın zamanda fizyolojik düşme
öyküsü (yürüyüş bozukluğu ve ani hastalık
nöbetine bağlı)

DÜŞME RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
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Standart No: 35.6 Mavi Kod Uygulaması 

MAVİ KOD SİSTEMİNİN KURULMASI 
 
Amaç: Hastane de, acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyulan hallerde ilgili sorumlu ekibin en 
kısa zamanda olay yerine ulaşmasını ve olaya müdahalesini sağlamaktır. 
Mavi Kod Sistemi 2 farklı yöntemle kurulabilir: 
A. Mavi Kod Çağrı Butonu ve Çağrı Cihazları İle Sistemin Kurulması 
B. Çağrı Butonu ve Çağrı Cihazları Kullanılmadan Anons/Telsiz Gibi Benzeri Yöntemlerle 

Sistemin Kurulması 
 

A. Çağırı Sistemi ve Çağrı Cihazları İle Sistemin Kurulması: 
 

Gerekli Ekipmanlar: Sistem Merkezi (Kodlayıcı), Adres Kartı, Butonlar, Çağrı Cihazı ve 
Aktarıcı (Kablosuz sistem için). 

       
1) Mavi kod ekibi, mesai saatleri içi ve mesai saatleri sonrası olmak üzere iki ayrı ekip 

olarak kurularak kesintisiz hizmet vermeleri sağlanacaktır. 

Uygulama: 

2) Mesai saatlerinde; anestezi, kardiyoloji, nöroloji, göğüs hastalıkları, dâhiliye, genel 
cerrahi uzmanlarından biri veya bu branşların bulunmadığı yerlerde, idare tarafından 
görevlendirilen bir tabip, ekip lideri olacaktır. 

3) Tüm hastane personeline mavi kod uygulanması ile ilgili eğitim verilecektir. 
4) Mavi kod ekibine CPR eğitimi verilecektir. 
5) Hastanenin tüm katlarına mavi kod çağırı butonu konularak ilgili tüm mavi kod ekibine 

(doktor/hemşire v.s) çağırı cihazı verilecektir. 
6) Mavi kod butonuna basıldığında ilgili birim veya kattan, çağrı cihazına sinyal 

gelecektir. 
7) Ekip bildirilen olay yerine derhal ulaşacaktır. 
8) Nöbet değişimlerinde çağrı cihazlarının teslim kayıtları mevcut olmalıdır. 
9) Olaydan sonra mavi kod ekibi, olay bildirim formu düzenleyerek kalite birimine teslim 

edecektir. 
10) Mavi kod sistemin işleyişinin kontrolü amacıyla belirli periyotlarla tatbikat yapılır.  

 
Bu şekilde kurulan Mavi Kod Sistemine aşağıdaki uygulamalar eklenerek hastane için 
ikincil fayda da yaratılabilir: 
 
 Konsültan hekimlere çağrı cihazı ve her bir branş için ayrı bir kod numarası verilir.  
 Konsültan hekime ihtiyaç duyulduğunda telefondan branşa ait kod numarası 

çevrilir.  
 O branş hekimin çağrı cihazında aranan numara görünür. 
  Branş içi nöbet değişimlerinde çağrı cihazlarının teslim kayıtları mevcut olmalıdır. 
 Aynı yöntem hastanede sabit yerde bulunmayan kişiler içinde (Başteknisyen, 

elektrik teknisyeni vb.) kullanılabilir. 
 

 
B. Çağrı Butonu Ve Çağrı Cihazları Kullanılmadan Anons/Telsiz/Benzeri Yöntemle 
Sistemin Kurulması: 

Gerekli Ekipmanlar: Santrale mavi kod için ayrı bir hat, anons veya benzeri sistem 
Uygulama: 
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1) Mavi kod çağrısına öncelik verebilmek için santrale ayrı bir hat ve telefon verilecektir. 
Örneğin: 55) 

2) Santral memuruna eğitim verilerek bu hattan çağrı düştüğünde öncelik tanınması 
gerektiği konusunda eğitim verilecektir. 

3) Santral Mavi Kod bildirimini ve çağrı yerinin teyidini aldığı anda anonsunu yapmak 
için ikaz alarm sesi verip, ekibin olay yerine gitmesi için olay yerini belirterek anons 
yapacak ve anonsu 4 kez tekrarlayacaktır. 

4) Anons sistemi hastanenin her yerinden duyulabilir olacaktır.  
5) Mavi Kod ekibine anonsun duyulmadığı yerlere çıkmayacaklarına dair tebliğ 

yapılacaktır.  
6) Hastanenin her katına ve görülebilir bölgelere Mavi kod bilgilendirme numarası 

okunaklı ve duvar renginden ayırt edilebilir şekilde yazılacaktır.  
7) Mavi kod ekibi, mesai içi ve mesai sonrası olmak üzere iki ayrı ekip olarak kurularak 

kesintisiz hizmet vermeleri sağlanacaktır. 
8) Mesai saatlerinde; anestezi, kardiyoloji, nöroloji, göğüs hastalıkları, dâhiliye, genel 

cerrahi uzmanlarından biri veya bu branşların bulunmadığı yerlerde, idare tarafından 
görevlendirilen bir tabip, ekip lideri olacaktır. 

9) Tüm hastane personeline mavi kod uygulanması ile ilgili eğitim verilecektir. 
10) Mavi kod ekibine CPR eğitimi verilecektir. 
11) Mavi Kod ekibinin sorumlusu olan hekim, olay yerine ulaşılıp gerekli müdahale 

yapıldıktan sonra en geç 24 saat içinde olay bildirim formunu düzenleyerek kalite 
birimine teslim edecektir. 

12) Mavi Kod Ekibi sorumluluğunu önceden tanımlanmış yedeklerine devretmeden binayı 
terk etmeyecektir.  

13)  Mavi kod sistemin işleyişinin kontrolü amacıyla belirli periyotlarla tatbikat yapılır.  
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Standart No: 35.7. Sözel Orderlerin Doğrulanması 

SÖZEL ORDER TALİMATI 

1. Herhangi bir sözel order olduğunda mutlaka not alınması ve bir yere yazılması 
gerekmektedir. 

2. Sonra bu yazılan metin muhataba geri dönülerek okunmalıdır.  
3. Order etmeye yetkili kişi ise, bunları doğrulamalı ve ya onaylamalıdır.  
4. İşlemin doğru hastaya yapılması sağlanmalıdır ( hasta kimliklendirme). 
5. Sözel orderla ilgili bir kodlama SO, telefonla orderler TO şeklinde kodlanır. 
6. Acil durumlarda not alma veya yazmak işlemi en fazla 1 saat ertelenebilir. 
7. İlgili orderlar ilgili hekime 24 saat içinde imzalatılmalıdır.  
8. Mümkünse sözel orderlar ve telefon orderları sürecine iki kişi katılmalıdır.  
9. Anlaşılmayan ifadeler ve özellikle ilaç isimleri için kodlamaya gidilmelidir. 

 Kimliğini doğrulat 

 Orderi işit 

 Orderi kayıt altına al 

 Orderi oku doğrulat 

 Düzgün olarak kaydet imzalat 
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Standart No:  36.1. Doğru Bölge/Taraf İşaretlemesi 
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YANLIŞ TARAF CERRAHİSİNİ ÖNLEME PROSEDÜRÜ 
 
Amaç: Cerrahi işlemlerin hasta güvenliği çözümlerine uygunluğunu sağlamak 
Sorumlular: Operasyona yetkili operatör doktorlar ve onların yetkilendirdiği yardımcı sağlık 
personeli (hemşire ve sağlık memuru)  
Faaliyet Aşamaları:  

1. Operasyon öncesi doğrulama süreci 
2. Cerrahi tarafın işaretlenmesi 
3. Son doğrulama işlemlerinin yerine getirilmesi 

 
1.OPERASYON ÖNCESİ DOĞRULAMA SÜRECİ 
Doğrulama, doğru insan, doğru prosedür ve doğru tarafı içermelidir. 
 Cerrahi uygulama/prosedür planlanmalıdır. 
 Planlanan cerrahi süreç ve prosedür durumunda doğrulama sürecine gidilmelidir. 
 Ameliyathane mekânına giriş veya kabul zamanında olmalıdır. 
 Bir sağlık çalışanından diğerine hastanın sorumluluğunun nakli sırasında hasta 

bilgileri karşılıklı doğrulanarak eksiksiz bir şekilde aktarılmalıdır.  
 Eğer mümkünse hastanın (uyanık ve bilinçli ise) katılımı sağlanmalıdır.  

Doğrulama süreci hastanın bilekliği üzerinden de yapılmalıdır. Hastanın ad soyadı, doğum 
tarihi ve protokol numarasının doğrulaması yapılmalıdır.  
Operasyon öncesi doğrulamada kontrol listesi, izlemenin incelenmesini ve elde edilebilirliğini 
sağlamaktadır.  Cerrahi işlem öncesi Ameliyat Hazırlık Formu üzerinden kontrol yapılmalıdır: 
Ayrıca prosedür başlamadan önce şu dokümanlar incelenmelidir. 

• İlgili dokümanlar (örneğin onam formları, anamnez, laboratuvar tetkikleri) 
• Özellikle ameliyat edilecek bölgeye ilişkin radyolojik tetkikler 
• Herhangi bir özel ekipman ve implantlar 
 

2.CERRAHİ TARAFIN İŞARETLENMESİ 
• İşaret kesik bölgesinde veya yakınında olmalıdır. Diğer bakım süreçleri için 

gerekmedikçe opere edilmeyecek bölgeler işaretlenmemelidir. 
• İşaret belirsiz ve silik olmamalıdır (örneğin ismin baş harfleri veya insizyonu temsil 

edecek bir çizgi olabilir.  X işareti kullanılmamalıdır). 
• Hastanenin tüm birimlerinde işaretleme metodu ve tipi sabit olmalıdır. 
• Taraf işaretleme eğer mümkünse hastanın uyanık ve bilinçli olduğu zaman diliminde 

yapılmalıdır. 
• Prosedür taraf işaretlemeyi reddetme durumlarını tanımlamalıdır. 
• Taraf işaretlemenin doğrulamasında, son doğrulama( time-out) yapılmalıdır. 
• En azından çoklu yatay yapılar ( el ve ayak parmakları ve lezyonlar) veya çoklu 

düzeyler (lomber, torakal ve servikal omurlar işaretlenmelidir. Buna ek olarak, genel 
spinal bölgenin operasyon öncesi deri işaretlemelerinde radyografik teknikler 
vertebral düzeylerin kati işaretlemesinde kullanılabilir. 

• Yapışkan taraf işaretleyicileri kullanılmamalıdır. Deri hazırlığı tamamlandıktan sonra 
bile görülebilir kalacak yeterlilikte bir taraf işaretleyici kullanılmalıdır. 

• Göz tarafı işaretlemesi için kaşın üzeri kullanılabilir.  
• Taraf işaretlemede kişi bir yöntem belirlemelidir. Hastanemizin yöntemi şu şekildedir: 

o Operasyona yetkili cerrah veya onların yetkilendirdiği yardımcı sağlık 
personeli hastanın işaretlenecek tarafına cerrahın ad ve soyadının baş 
harflerini yazar. Üç isimden fazla ismi olanlar için sadece üç harf kullanılır. 
Aynı kodlamaya sahip olan cerrahlar var ise cerrahın soyadı kodlanır. 
 

2.1.TARAF İŞARETLEMEDE İSTİSNALAR 
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• Müdahaleler sırasında, kateter ve enstrümanların takılmasında 
• Cerrahi prosedürün tasarlandığı açık yara ve lezyonlarda 
• Acil müdahalelerde 
• Prematüre bebeklerle ilgili müdahalelerde ( çünkü işaretleme kalıcı iz bırakabilir.) 

 
3. OPERASYON ÖNCESİ SON DOĞRULAMA (AMELİYAT MASASINDA YATAN AMA 
HENÜZ AMELİYAT EDİLMEYEN HASTA İÇİN) 
Henüz ameliyat edilmemiş ancak ameliyat masasında yatar halde olan hasta için yapılması 
gereken son doğrulama sürecine (Time-out); ameliyathane ekibi, aktif iletişim ve son sürece 
ait kontrol listeleri dâhil olmaktadır. Süreçte bulunması gerekenler ise şunlardır:  

• Hasta kimliğinin doğrulanması 
• Doğru taraf ve doğru bölge 
• Yapılacak prosedürde anlaşma 
• Hasta pozisyonunun doğrulanması 
• Özel ihtiyaçlar için gerekli olan özel ekip ve implantların bulunabilirliliği 
 
Son Kontrol sürecinde, , hastanenin proses ve süreçlerinde farklı çalışma gruplarının 
etkileri en aza indirgenmeli ve bu uygulamada bir uzlaşma sağlanmalıdır. 

 

 
 

Resim. Taraf İşaretleme 
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Standart No: 38. Bilgi Güvenliği Politikası 

BİLGİ GÜVENLİĞİ TALİMATI 
1.AMAÇ:   
……………….. Hastanesine 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. Bu talimatın amacı, hastaya ait bilgilerin 
mahremiyeti konusunda uyulması gereken kuralları tanımlamaktır.  
 
2.SORUMLULAR: 
Başhekim, Bilgi İşlemden Sorumlu Başhekim Yardımcısı, Sorumlu Müdür Yardımcısı, hizmet 
satın alınan firma yöneticisi, firma sorumluları, tüm bilgi işlem firma elemanları, Hastane Bilgi 
Yönetimi Sistemini kullanan tüm çalışanlar. 
 
3. TANIM VE KISALTMALAR  
HBYS: Hastane Bilgi Yönetimi Sistemi 
 
4.UYGULAMA 
4.1.Genel 
4.1.1. ……………. Hastanesi’nde tüm hasta bilgilerinin girişi HBYS’ nde tanımlanan alanlara 
yapılmaktadır.  
4.1.2.Hasta bilgilerinin güvenliği için tüm kullanıcılar için her kademede yetkilendirme 
yapılmalı ve kontrol edilmelidir.  
4.1.3.Sunucu üzerindeki her türlü yazılım, işletim sistemi, veritabanı, Yazılım Firması 
elemanları tarafından, Bilgi İşlem Bölümü denetiminde yapılır.  
4.1.4.Tüm fax-modem üniteleri ile haberleşme ve İnternet erişim yazılımlarının kurulması ve 
ayarları Hastane Bilgi İşlem Bölümünün yetkisinde olacaktır. .  

 
4.2.Bilgi Güvenliğinin Sağlanması 
4.2.1. Hasta bilgi güvenliğinin sağlanması için HBYS firmasından destek hizmeti 
alınmaktadır. 
4.2.2.Her kademedeki Hastane personeli ancak yetkilendirilmiş olduğu işlemleri, diğer 
Hastane prosedürlerine uygun olarak uygular.   
4.2.3.Kişilere ait bilgilerin güvenliğinin sağlanması için öncelikle verilerin doğru olarak 
toplanması, depolanması ve kullanılmasına ilişkin uygulamalarımızın ve güvenlik 
önlemlerimizin dâhili olarak gözden geçirilmesi ve kişisel verileri depoladığımız sistemleri 
yetkisiz erişime karşı korumak için fiziksel güvenlik önlemlerinin alınmasını içerir. 
4.2.4.Hastanemiz otomasyon sistemine kimlerin hangi yetkilerle ne tür verilere ulaşabileceği 
Bilgi İşlem Yetkilendirme Talimatı ile belirlenmiştir. 
4.2.5.Kişisel bilgilere erişim hizmetlerimizi işletmek, geliştirmek ve iyileştirmek için onları 
bilmeleri gereken hastane çalışanları, yüklenicileri ve aracılarıyla sınırlı tutulur. Bu bireyler 
gizliliği koruma yükümlülükleri altında çalışırlar ve bu yükümlülüklere uymamaları 
durumunda, işlerine son verilmesi, disiplin cezası ve yasal işlemler başlatılır.  
 
 
4.3. Veri Bütünlüğünün Sağlanması  
4.3.1. Sağlık hizmetlerimizin devamlılığını sağlamak veya geliştirmek için gerekli olan kişisel 
bilgileri topladığımızdan, depoladığımızdan ve kullandığımızdan emin olmak için, veri 
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toplama, depolama ve kullanmaya ilişkin uygulamalar tekrar kontrol edilerek, kullanılan 
bilgilerin doğru, tam ve geçerli olmasını sağlamak amacıyla kişisel bilgilerin güncellemeleri 
gerektiğinde hastalara başvurulur. 
 
4.4. Bilgi İsteme Hakkını Kullanması 
4.4.1.Kurumumuza başvuran kişiler için hazırlanmış Hastane Genel Tanıtım Broşürü’nden 
yararlanılabilir. Hastanemize başvuran kişiler sosyal, dinsel, fiziksel, ruhsal ve düşünsel 
özelliklerine bakılmaksızın, var olan tanı, tedavi ve rehabilitasyon olanaklarından en üst 
düzeyde yararlanma hakkına sahiptir.  
4.4.2.Kurumumuzda verilen tüm hizmetler için hastane tanıtım kitapçığı bulunmaktadır. Bu 
kitapçık tüm hizmetlerimize ulaşım konusunda gereken bilgiyi içerir. Ayrıca Hastanemizde 
verilen hizmetler, topluma yönelik tanıtım seminerleri vb. bilgiler duyuru panoları aracılığı ile 
de yapılmaktadır.  
4.4.3.Hastalarımızın, kendileri ya da yasal vasileri kanalı ile tanı ve tedavinin tüm süreçlerine 
ve hastalığın olası gidişatına ilişkin tam ve yeni bilgi alma, kuruluşumuzun kendilerine ilişkin 
tıbbı dokümantasyonun bir kopyasını alma hakkı vardır. 
 
4.5. Kayıtları İnceleme Hakkını Kullanması 
4.5.1. Hastalar, dosyasında bulunan bilgi kayıtlarını, doğrudan veya vekili veya kanuni 
temsilcisi vasıtası ile inceleyebilir ve bir suretini alabilir. Bu kayıtlar, sadece hastanın tedavisi 
ile doğrudan ilgili olanlar tarafından görülebilir. 
4.5.2.Hasta katlarında bulunan hasta dosyalarımız hasta taburcu işlemleri tamamlandıktan 
sonra güvenliği sağlanmış arşivlerde ve bilgisayar sistemlerinde tutulmaktadır. 
4.5.3.Bakım verecek sağlık çalışanları hastaya ait eski kayıtlara gerekli görüldüğü 
durumlarda ulaşabilmelidir. 
 
4.6. Bilgilerin Düzeltilmesinin sağlanması 
4.6.1 Kurumumuza müracaat eden kişiler talep ettikleri kayıtlarda herhangi bir kayıt eksikliği, 
tanımlama hatası, açıklama ya da düzeltme talep ederler ise; hasta dosyası Başhekim ve 
onun belirleyeceği yetkili muhakkik tarafından incelenerek uygun bulunur ise düzeltme 
yapılarak kişiye düzeltme bildirilir. Yapılan inceleme neticesinde düzeltme tıbbi, etik ve yasal 
kurallara uygun bulunmuyor ise düzeltmenin yapılmayacağı ilgili kişiye bildirilerek yasal 
süreci başlatabileceği bildirilir. 
  
4.7. Bilgi Verilmesi Uygun Olmayan Ve Tedbir Alınması Gereken Hallerle İlgili Bilginin 
Verilmesi 
4.7.1. Kurumumuzda hasta ile ilgili tüm tıbbi bilgiler her gün hekim ve sorumlu hemşire 
tarafından hastaya veya hasta yakınına anlatılarak durumu hakkında bilgilendirme yapılır.  
4.7.2. Konulan teşhisin hastaya söylenmesinin doğuracağı olumsuz etkiler göz önünde 
bulundurularak hastalığının artması ihtimalinin bulunması veya hastalığın seyrinin ve 
sonucunun vahim görülmesi hallerinde, teşhis hastadan saklanabilir. Ancak hastanın yasal 
temsilcisine tüm bilgiler verilerek beraber karar oluşturulur. 
4.7.3. Tedavisi olmayan bir teşhis, ancak bir hekim tarafından ve tam bir ihtiyat içinde 
bildirilir. 
4.7.4.Yasal konular dışında, hasta, sağlık durumu hakkında kendisine veya ailesine, 
yakınlarına bilgi verilmemesini isteyebilir. Hasta veya hasta yakını hakkında bilgi almak 
istediği alanları ve sınırları tarafımıza bildirmelidir. 
 
4.8. Bilgi Verilmesini Yasaklama durumu 
4.8.1. Hastalarımız sağlık durumu hakkında verilecek gerçek bilgilerin kendisini etkileyeceğini 
düşünüyor ise bu konuda kendisine ve ailesine bilgi verilmemesini talep edebilir. Bu durum 
Genel Bilgilendirme ve Onam Formu’na not olarak yazılır. 
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4.8.2.Bu amaçla bilgi verilmesi yasaklanan durum ve kişiler (yasal yeterlilik çerçevesinde) 
kurumumuz yetkililerine yazılı olarak bildirilir. Hastalarımız tek kişilik odalardayken yapılan 
işlemler esnasında yanlarında bulunacak veya bulunmayacak yakınlarına karar vererek bunu 
bildirirler. 
4.8.3.Hastalarımız ile ilgili bilgilerin paylaşımları hastalarımızın ve yasal temsilcilerinin 
belirlediği kişilerin yanında ve onların belirlediği ortamlarda yapılmaktadır. Hastalarımızın 
ismi ve kendileri tarif edilerek yapılacak bilgi paylaşımları genel ortamlarda ve başkalarının 
bulunduğu alanlarda yapılamaz. 
4.8.4.Hastalarımızın sağlık değerlendirmelerine “Hastane Bilgi Sistemi”ndeki yetkilendirilmiş 
kişiler tarafından ulaşılabilmektedir. 
4.8.5.Hastalarımızın ölümü halinde mahremiyet hakları bozulmaz.  
4.8.4.Hastanemizde hasta ile ilgili bilgilerin bütünlüğü ve güvenliği kurulmuş olan bilgisayar 
yazılım programlarında yetkilendirilmiş girişler ile korumaya alınmıştır. Elektronik ortamdaki 
verilerin güvenliği sağlanmaktadır. 
4.8.6.Hasta dosyalarına yetkili olmayan kişilerin ulaşımına / kullanımına izin verilmemektedir. 
4.8.7.Basılı doküman ile ilgili güvenlikler Arşiv Talimatlarında belirlendiği şekilde güvenliği 
sağlanmakta ve belirli zaman aralıklarındaki denetimlerle kontrolü yapılmaktadır. 
4.8.8.Resmi makamların kurumumuzdan istediği evraklar tarafımızdan onlara 
ulaştırılmaktadır. Ancak rutin dışı resmi evrak talepleri kurumumuzun ilgili birimlerinden talep 
edilmelidir. 
 
4.9.Bilgi Güvenliği Uygulama Politikamız 
4.9.1. Kurumumuz bilgi güvenliği politikasına uygun davranıp davranılmadığını düzenli olarak 
kontrol ederek gözden geçirir. Kurumumuzun kişisel bilgileri kullanma biçimi ile ilgili her türlü 
sorunuzu veya kaygınızı iletmek için lütfen iletişim yollarını veya kurumumuza gelerek bizzat 
yetkili kişilere durumu bildiriniz. Şikâyetinizi yazılı olarak bildirdiğinizde ise sizinle en yakın 
zamanda iletişime geçmek kurumumuz politikasıdır. Şikâyetlerin çözüme kavuşturulması için, 
yasal yollar dâhil olmak üzere, düzenleme yapma konumundaki ilgili yetkililerle işbirliği 
yapılmaktadır.  
 
 
5.İLGİLİ DOKÜMANLAR 
5.1.Arşiv Talimatı 
5.2.Bilgi İşlem Yetkilendirme Talimatı 
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BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ 
 

• Hastalarımıza ait bilgilerin güvenliği açısından Hastanemiz sistem ve internet 
altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır. 

• Hastalarımıza ait sağlık bilgilerine muayene olduğu doktor dışındaki personelimiz 
tarafından ulaşılması kısıtlanmıştır.  

• Hastanemiz söz konusu bilgileri hastaların onayı dışında ya da yasal bir yükümlülük 
altında bulunmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş 
ile paylaşmayacaktır.    

• Hastanemiz bu bilgileri sadece gerekli yetkiler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde 
açıklayabilir.  

• Hastalarımızın kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla Hastanemizde gerekli 
önlemler alınmıştır. 

• Ek olarak bilgi alınmak istenen konularda Hastanemize danışabilirsiniz.    
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Standart No: 39.1. İlaçların Güvenli Uygulanmasına Yönelik 
Prosedür 

İLAÇ HATALARININ ÖNLENMESİ VE RAPORLANMASI PROSEDÜRÜ 
 

1. AMAÇ: ….. Hastanesi’nde ilaç hatalarının önlenmesi amacıyla stratejilerin belirlenmesi, 
ilaç kullanım sürecinin tüm safhalarında görev alan sağlık bakımı sunanların rollerinin 
belirlenmesi, ilaç hatalarında ve istenmeyen olaylarda izlenecek uygulamaları kapsar. 

2. KAPSAM: Hekim, Hemşire, Eczacı ve Yöneticiler  
3. TANIMLAR: 
3.1 Ters Etki: İnsanda, ilaç kullanımıyla ilgili ortaya çıkan herhangi bir yan etkiye denir: 

• Yanlışlıkla ya da bilinçli olarak uygulanan doz aşımı sonucunda oluşan ‘ters etki’ 

• İlacın kullanım amacını kötüye kullanma sonucunda ortaya çıkan ‘ters etki’ 

• Kullanılan ilacın kesilmesinden dolayı ortaya çıkan ‘ters etki’ 

• Beklenen bir farmakolojik etkinin oluşmaması sonucunda ortaya çıkan ‘ters etki’ 

Ters etki’ rapor eden kişinin, ters etkinin uygulanan ilaçtan kaynaklandığına ya da ilacın bu 
ters etkide rolü olduğuna dair kesin bir yargıya vardığı anlamına gelmez. 
3.2. Beklenen ters etki: İlaçların Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmış prospektüslerinde 
belirtilen ters etkilerdir. 
3.3. İlk raportör: Ters etkiyle ilgili bilgi veren ilk kaynaktır.  
3.4. Ani ters etki: Oluştuğu anda insan hayatını tehdit eden ters etkilerdir. Ölüme yol açan 
ters etkiler bu kapsamda yer almaz 
3.5. Tehlikeli ters etkiler: Oluştuğunda aşağıdaki sonuçlara yol açan deneyimlerdir. 

• Ölüm 
• İnsan hayatını tehdit eden ters etki oluşması 
• Hastanın oluşan ters etki sonucunda hastaneye yatırılması 
• Hastanın, ters etkiye bağlı olarak hastanede kaldığı sürenin uzaması 
• Ciddi ya da bir türlü geçmeyen yetersizlik/sakatlık oluşması 
• Doğuştan gelen anormallik / doğum hatası (fetüste oluşanlar dâhil) 
• Doktor tarafından gerekli görüldüğü durumlarda, yukarıda belirtilen sonuçların 

oluşmasını engellemek için yapılan önemli tıbbi müdahaleler 
 

3.6.Beklenmedik ters etki: İlaçların Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmış prospektüslerinde 
belirtilmeyen ters etkilerdir. Şiddet veya önem açısından, beklenen ters etkilerden farklı olan 
ters etkileri de içerir. Ters etkiler, belirli bir ilaca göre değil de ilaç sınıfına göre tanımlandığı 
için, ilaca bağlı ters etkiler ‘beklenmedik’ olarak nitelendirilir. Prospektüste, oluşabilecek ters 
etkinin ölümle sonuçlanabileceği belirtilmiyorsa, ters etkiden kaynaklanan ölümler 
beklenmedik olarak nitelendirilir. 
3.7. İlaç Hatası:  İlacın, sağlık çalışanları, hasta ve yakınının kontrolünde olduğu sırada 
yanlış ilaç kullanımına veya hastanın zarar görmesine sebep olabilecek tüm olaylardır. 
3.8. İlaç Kullanım Sistemi: Güvenli, efektif, uygun ve etkili ilaç kullanımı için altı doğrunun 
sağlanmasıdır. Bunlar: 

• Doğru ilaç 
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• Doğru hasta 
• Doğru doz 
• Doğru zaman  
• Doğru yol 
• Doğru sonuçtur. 
 

4. PROSEDÜR AKIŞI 
4.1 İlaç kullanım aşamalarında görev alan sağlık çalışanlarının sorumlulukları belirlenmiştir. 
Bölümlere göre bu sorumluluklar: 
4.1.1 İdareciler:  

• Bakım ve organizasyon ihtiyaçlarına göre ilaçların temini, seçimi, saklanması 
hakkında karar verirler. 

• Çalışanların eğitimi ve gelişimini sağlarlar. 
4.1.2  Doktorlar: 

• Uygun ilaç tedavisine karar vererek uygun ilacı seçer ve order ederler. 
• Hastaların klinik durumlarını izleyerek ilacın etkilerini değerlendirir; gerekli durumda 

ilacın seçimi, sıklık ve süreyi yeniden gözden geçirirler. 
4.1.3 Eczacılar ve Eczacı sorumlusu: 

• İlaçların temini, saklanması- depolanması, hazırlanması, doğru etiketleme, doğru 
zamanlama ve hatasız dağıtımını sağlarlar. 

• Yeni ilaç tedavileri hakkında diğer uzmanlara bilgi sağlarlar. 
4.1.4. Hemşireler: 

• Doktorun order ettiği ilaçları hazırlar ve doğru ilacın doğru hastaya doğru dozda doğru 
zamanda doğru yoldan uygulanmasını sağlarlar. 

• Hastanın alerjik durumu ve ilaç yan etkilerini gözlemlerler. 
• Uygulanan ilacın etkilerini izler ve Hemşire Gözlem Formu’na kaydeder. 
• Uygulanan ilaç hakkında hastayı bilgilendirirler. 

4.2. İlaç Hatalarının Gruplandırılması: İlaç hataları aşağıda belirtildiği şekilde 
gruplandırılmıştır: 

 Order Hataları 

 Sistem Hataları 

 Eczaneden Kaynaklanan Hatalar 

 Uygulama Hataları 

4.3. İlaç Hatalarının Önlenmesi: İlaç hatalarının önlenmesi konusunda stratejiler 
belirlenmiştir. 

4.3.1. Hemşirelere farmakolojik bilgi, ilaç uygulama ve prosedürler konusunda hizmet 
içi eğitim verilir. 

4.3.2. Yeni göreve başlayan hemşirelerin politika ve prosedürlere uygun olarak ilaç 
uygulamaları, proses liderleri, hemşireler tarafından sürekli olarak kontrol edilir. 

4.3.3. İlaçlar hastaya uygulanmak üzere İlaç Hazırlama Prosedürü’ne uygun olarak 
hazırlanır. Doz hatalarını önlemek ve ilaçların güvenli bir şekilde kullanımını sağlamak 
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amacıyla ilaçlar Intra Müsküler (Im) Enjeksiyon Uygulama Talimatı, Intradermal  (Id)  İlaç 
Uygulama talimatı, Subcutan (Sc) İlaç Uygulama Talimatı ne göre uygulanır. Pediatrik 
ilaçlar için Acil Kullanılabilecek İlaçların Çocuk Dozları listesinden yararlanılır. 

4.3.4. Hemşire ve doktorlar için servislerde ve doktor odalarında ilaç rehberi 
(vademecum) mevcuttur. Bu kitap, mümkün olduğunca ilaç hazırlama yerlerine yakın 
bulundurulur.  

4.3.5. Yeni bir ilacın kullanımı söz konusuysa doktor ve hemşireler bu konuda 
bilgilendirilir. 

4.3.6. Orderlar okunaklı bir şekilde yazılır. 

4.3.7. Orderlardaki kısaltmalara dikkat edilir. 

4.3.8. Direktif tedavi planına geçirilirken dikkatli olunur. 

4.3.9. İkili kontrol sistemiyle tedavi planı ve orderlar karşılaştırılır. 

4.3.10. Sözlü orderlar orderı alan kişi tarafından yazılı hale getirilerek tekrarlanır; 
ilacın adı ve dozajı harflerle kodlanarak söylenir. Servis hekimleri doktor direktif formuna 
orderı geçirir. 

4.3.11. İlaçlar güvenli bir şekilde muhafaza edilmektedir. İlaç alınırken gün sonunda 
düşüm yapılmasına dikkat edilir. 

4.3.12. Yüksek riskli ilaçlar, ilaç istasyonlarında Yüksek Riskli İlaçların Yönetim 
Prosedürü ne uygun olarak saklanır ve hastaya uygulanır. 

4.3.13. İlaçların bozulmasını engellemek için, ilaçların saklandığı oda ve 
soğutucuların ısısı sürekli kontrol edilerek oda ısısının 25 0C’nin altında, buzdolabı ısısının 2–
8 0C olması sağlanır ve Isı Ve Nem Takip Formu’na kaydedilir 

4.3.14. Uygulama öncesi ilacın etiketi iki kez kontrol edilir ve etiketi okunmayan ilaç 
kullanılmaz. 

4.3.15. İlaç hazırlama alanları iyi ışıklandırma, sessizlik ve temizlik bakımından uygun 
dizayn edilir. 

4.3.16. Eczanedeki ve katlardaki tüm ilaç stoklarının miat kontrolleri İlaç Temini, 
Depolanması Ve Kontrolü Prosedürü ne uygun olarak yapılır. 

4.3.17. Narkotik ve psikotrop ilaçlar cep depolarında ve eczane deposunda özel 
bölümlerde bulundurulur ve bir şahit eşliğinde, order edilen miktarda ilaç alınabilir.  

4.3.18. Doktor odaları ve katlarda ilaç numunesi bulundurulmaz; numune ilaçları 
eczaneye gönderilir,  

4.3.19. Buzdolabında saklanan ilaçlar hastaya kullanılıyorsa İlaç Ve Süreli Kullanımı 
Olan Maddelerin Etiketlenmesi Prosedürü uygulanır. 

4.3.20. Hastanın kendisine ait evden getirdiği ilaçlar varsa Hastanın Yanında 
Getirdiği İlaçları Saklama Prosedürü uygulanır. 

4.3.21. Hasta, ilaç uygulama sürecinin aktif bir parçası olarak kabul edilerek güvenli 
ilaç kullanımı konusunda eğitilir; endişeleri açıklanarak soru sorma konusunda 
cesaretlendirilir. İlaç ve besin etkileşimi konusunda bilgilendirilir. 
4.4. İlaç Hatalarının Raporlanması:  

4.4.1.İlaç hatalarıyla karşılaşıldığında hastanın doktoru ve sorumlu hemşire 
bilgilendirilir ve ilk 24 saat içinde İlaç Hatası Rapor Formu doldurularak bir nüshası 
eczaneye diğer nüshası   başhekimliğe gönderilir. Tüm ilaç hataları ilaç kurulunda 
değerlendirilir, gerekirse komite olağan dışı da toplanabilir.  
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4.4.2.İlaç kurulunun aylık olağan toplantılarında geçen geçmiş son aya içinde 
hastanede yatarak tedavi gören hastalardan seçilen on tanesinin otomasyondan alınan ilaç 
kullanım raporları ile doktor orderları karşılaştırılır. İlaç hatası tespit edilirse bir raporla Kalite 
Yönetim Departmanı bilgilendirilir. 

4.4.3. Kurul gerekli iyileştirme alanlarını saptar ve Kalite Yönetim Departmanı 
koordinasyonunda iyileştirmeleri yapar veya yapılmasını sağlar. İlaç kurulu 3 aylık olarak ilaç 
hatalarını ve denetim sonuçlarını Kalite Konseyinde değerlendirilmek üzere, Kalite Yönetim 
Departmanına rapor eder. 
5.İLGİLİ DOKÜMANLAR: 
5.1.Hastanın Yanında Getirdiği İlaçları Saklama Prosedürü 
5.2.İlaç Hatası Rapor Formu 
5.3.Acil Kullanılabilecek İlaçların Çocuk Dozları  
5.5.Intra Müsküler (Im) Enjeksiyon Uygulama Talimatı 
5.6.Intradermal  (Id)  İlaç Uygulama talimatı 
5.7.Subcutan (Sc) İlaç Uygulama talimatı 
5.10.Isı Ve Nem Takip Formu  
5.11.İlaç Temini, Depolanması Ve Kontrolü Prosedürü 
5.12.İlaç Ve Süreli Kullanımı Olan Maddelerin Etiketlenmesi Prosedürü  
 
İLAÇ UYGULAMALARINDA HASTA GÜVENLİĞİ TALİMATI 

1. Hastanın ilaçları yalnız hemşiresi tarafından verilir, yakınları tarafından verilemez 
2. İlaçlar hastalara isimlerinin yazılı olduğu ilaç kadehleriyle verilir. 
3. Ex hastalara ait narkotik ve psikotrop ilaçlar hasta yakınına iade edilmez, Eczaneye 

teslim edilir. 
4. Hastanın yanında getirdiği ilaçları hastanede kaldığı sürece kullanmaması için teslim 

alınır, eczaneye teslim edilir ve hasta taburcu olacağı zaman kendisine iade edilir. 
5. Hasta odasında ilaç, boş veya dolu kullanılmayan serum şişesi bulundurulmaz. 
6. Shift teslimlerinde IV infüzyon giden hastalar, infüzyon sıvıları kontrol edilerek teslim 

alınırlar. 
7. Hasta başında, IV yolun açılması amacıyla kullanılacak enjektör içinde sıvı 

bırakılmaz. 
8. Narkotik ve Psikotrop ilaçların uygulamasında; ikinci bir hemşirenin şahitliği alınarak 

ilaç alınır. Bu ilaçlar Narkotik/psikotrop Kartına kayıt edilir ve hastanın Doktoru 
tarafından onaylanır. 

9. Hasta ünitelerinde acil arabalarında, uygulandığında hayati tehlike oluşturacak olan 
ilaçlar kırmızı renkli uyarıcı etiketle etiketlenir ve benzer flakonlu ilaçlarla karışmasını 
önlemek için ayrı ayrı, birbirinden uzak çekmecelere konulur. 

10. Eczanede adı, ambalajı birbirine benzeyen ilaçlar,  farklı dozdaki aynı ilaçlar ve 
uygulama formları ayrı raflarda depolanır ve üzerine yeşil renkli uyarıcı etiket 
yapıştırılır. 

11. Hastanemizde infüzyonla verilecek ilaçların (Dopamin, Adrenalin gibi) yoğunluğu 
standardize edilmiştir ve infüzyon skalalarından kontrol edilerek iki kişi tarafından doz 
doğrulaması yapılır. 

12. İlaçların tekrar kontrolünün, doğruluğunun ve eksiksiz olmasının sağlanması için 
Sorumlu Hemşireler tarafından sürekli olarak kontrol edilir ve İlaç-ilaç, ilaç besin 
etkileşimleri yönünden değerlendirilir. 

13. İlaç verme sürecinde yaşanan sorunlarda "Olası İlaç Hatası Formu" doldurulur. 
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Standart No: 39.2. Adı-Ambalajı Benzer İlaçlar, Farklı Dozdaki Aynı 
İlaçlar ve Farklı Uygulama Formu Bulunan İlaç Listeleri 
 
 

BENZER İSİMLİ İLAÇ ÖRNEKLERİ LİSTESİ 
ANDAZOL ANDOLOR 

CLARİNASE CLARİCİDE 
CİPRALEX CİBADREX 
COMBİCİD COMBİVENT 

DOBUTABAG DOBUTAMIN 
DOPAMINE 

FLİXOTİDE FLİXONASE 
FLOMAX FOSAMAX 
FLOMAX FLORAK 
FLUDIN FLUZOLE 

HALOXAN ENDOXAN 
IESEF IESETUM 

İNSİDON İNCİDAL 
JETMONAL JETOKAİN 

KAPRIL KAPTORİL 
LASİX LOSEC 

LAMİSİL LACİPİL 
METOPRİM METPAMİD 

MIKOSTATIN MITOMYCİN 
NEUVİTAN NEVPARİN 
NOVADE NOVALGINE 
PRİTOR LİPİTOR 

PROPYCİL PROPOFOL 
PROTAMİN PROTİFAR 

SEKROL CECLOR 
SULFAPRİM SULFARHİN 
SUPRANE SUPRAX 
TRASYLOL TRAVAZOL 
TRENTAL TRENTILIN 

 
 
Yukarıda belirtilen ilaçlar order edildiğinde dikkatli şekilde yazılarak ve okunarak hastaya 

verilmelidir. Order ile ilgili en küçük bir şüphe olduğunda lütfen ilgili hekimi arayıp 
teyid ediniz. 

Bu ilaçları ayrı raflarda bulundurunuz. 
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Yukarıda belirtilen ilaçlar order edildiğinde dikkatli şekilde, doğru ilaç olduğu 
doğrulandıktan sonra hastaya verilmelidir.  

 

Bu ilaçları ayrı raflarda bulundurunuz. 
 

AMBALAJI BENZER İLAÇLAR ÖRNEK LİSTESİ 
CIFLOSIN 200MG FLK CIFLOSIN 400 MG 200 ML FLK 

DILTIZEM 30 MG TB DILTIZEM 60 MG TB 
DILTIZEM-L AMP 

DUROGESİC 100 MCG 
FLASTER 

DUROGESİC 25 MCG FLASTER 
DUROGESİC 50 MCG FLASTER 

PREDNOL 16 MG 20 TB 

PREDNOL 4MG 20TAB 
PREDNOL-L 20mg AMPUL 

OKSAMEN FLK. 
NEVOFAM AMP. 
NEVPARİN FLK 

TARGOCID 400 MG.FLAKON TARGOCİD 200 MG 
TENSART 8 MG 28 TB TENSART PLUS 16 MG 28 TB 

ZESPIRA 4 MG 28 CIGNEME 
TABLETI ZESPİRA 10 MG 28 TB 

DELIX 2.5 MG 28TB DELIX 5  MG 28TB 
DOBUTABAG 1000 MCG/ML 

INF.SOL 
DOBUTABAG 4000 MCG/ML INF 

SOL 
SERETIDE 250 MCG DISK. SERETIDE 500 MG DISCUS 

VASOSERC 8 MG TB VASOSERC 18 MG TB 
CANCIDAS 50MG FLK CANCİDAS 70 MG FLK 
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Yukarıda belirtilen ilaçlar order edildiğinde 

FARKLI DOZDAKİ AYNI İLAÇLAR VE FARKLI UYGULAMA 
FORMLARI VE PEDİATRİK FORMLARI 

dikkatli şekilde yazılarak ve okunarak hastaya 
verilmelidir. 

ADEPİRON 1 MG/2 ML AMPUL ADEPİRON 250 MG/5 ML SÜSP. 
ADRENALİN 1 GR AMPUL ADRENALİN 1/5 MG AMPUL 
AKİNETON 5 MG AMPUL AKİNETON 2 MG TABLET 

AMOKLAVIN BID 200/28 70 CC 
SÜSP 

AMOKLAVIN-BID 400/57 MG 70 
CC SÜSP 

ASTAFEN TABLET ASTAFEN 1 MG/5 ML ŞURUP 
ATROPIN SULFAT 1/2 MG.100 

AMPUL 
ATROPINE SULFAT 1 MG.100 

AMP 
AZİTRO 500 MG TABLET AZİTRO 200 MG/5 CC SÜSP 

BELOC ZOK 50 MG TABLET BELOC 5 MG/5 CC AMPUL 
BUTOPAN DRAJE 10 MG BUTOPAN 20 MG AMPUL 

CANCIDAS 50MG FLK CANCİDAS 70 MG FLK 
CIFLOSIN 200MG FLK CIFLOSIN 400 MG 200 ML FLK 

CISPLATİN 100MG/100ML DBL 1 
FLK CISPLATİN 50MG FLK 

CİPROXİN 200 MG FLK CİPROXİN 400 MG FLAKON 

CLEXANE 0.4 ML 2ENJ 
CLEXANE 0.6 ML 2ENJ 
CLEXANE 0.8 ML 2ENJ 
CLEXANE 1.2 ML 2ENJ 

  

DELIX 2.5 MG 28TB DELIX 5  MG 28TB 
DELIX PROTECT 10 MG 28TB 

DILTIZEM 30 MG TB DILTIZEM  60 MG TB 
DİLTİZEM 25 MG AMPUL 

DOBUTABAG 1000 MCG/ML 
INF.SOL 

DOBUTABAG 4000 MCG/ML INF 
SOL 

DOBUTABAG 2000 MCG/ML 
INF.SOL. 

DUROGESİC 100 MCG 
FLASTER 

DUROGESİC 25 MCG FLASTER 
DUROGESİC 50 MCG FLASTER 

HOLOXAN 1 GR FLK HOLOXAN 2 GR FLK 
ISOPTIN 40 MG 30 TB ISOPTIN SR 240 MG 50 TB 

ISORDİL 10 MG 50 TABLET ISORDİL 5mg 50 TABLET 
İESEF 1 GR FLAKON İESEF 0,5 MG FLAKON 

MAGNEVIST 20 ML FLAKON MAGNEVİST 15 CC 
OPTIRAY 300,100ML CAM 

SISE(636MG 
OPTIRAY 300,50 ML CAM 

SISE(636MG 

PREDNOL 16 MG 20 TB 
PREDNOL 4MG 20TAB 

PREDNOL 20 MG FLAKON 
PREDNOL 250 MG FLAKON 

PULMICORT 0,5 MG/ML NEBUL PULMICORT 0,25 MG/ML 
NEBUL 

SERETIDE 250 MCG DISK. SERETIDE 500 MG DISCUS 
TARGOCID 400 MG.FLAKON TARGOCİD 200 MG 

TENSART 8 MG 28 TB TENSART PLUS 16 MG 28 TB 
VASOSERC 6 MG TB VASOSERC 18 MG TB 

ZESPIRA 4 MG 28 CIGNEME 
TABLETI ZESPİRA 10 MG 28 TB 
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Standart No: 39.3 Yüksek Riskli İlaç Listeleri ve Üzerine Kırmızı 
Etiket Yapıştırılması 

Bu ilaçları ayrı raflarda bulundurunuz. 
 
 
 
 
 

 
YÜKSEK RİSKLİ İLAÇ ÖRNEKLERİ LİSTESİ 

İLAÇ GRUBU İLAÇ İSMİ ANTİDOT 
Adrenerjik Agonistler  Adrenalin (Epinefrin)   

Anestezikler 

Propofol   
Sevorane  
Forane  
Pental  Na   
Dormicum   

Analjezik Duragesic   
Asetilkolin Antagonisti Atropin   
Insulin  IV Humulin  Glucagen 
IV Heparin Nevparin Protamin 

Kardiyovasküler İlaçlar 

Dobutamine Flk   
Dopamin Ampul   
İsoptin amp   
Digoxin amp/tb   
Diltizem amp/tb   
Perlinganit amp   
Jetocain   
Beloc amp   
Efedrin amp   

Konsantre Elektrolitler Potasyum Klorür Ampul >1 mEq/ml   
Serum Sale Ampul   

Narkotik Analjezikler 

Aldolan Ampul   
Fentanyl Ampul-Flakon   
Morfin Ampul Naloxone 
Rapifen ampul   
Ultiva Flakon   
Contramal amp   

Nöromüsküler Blokör 
Ajanlar 

Esmeron Flakon  Neostigmin 
Lystenon Fort Amp   
Pavulon Amp   

Teofilin Carena Amp/Teobag   
Trankilizan Diazem Ampul   

Kemoterapötikler 

CISPLATİN 100MG/100ML DBL 1 
FLK  

CISPLATİN 50MG FLK  
EMTHEXATE 2,5 MG 100 TABLET  
ETOPOSID EBEWE 100MG/5ML 
FLK  
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GEMZAR 1 GR FLK  
HOLOXAN 1 GR FLK  
HOLOXAN 2 GR FLK  
HYCAMTIN 4 MG FLK  
MITOMYCİN-C 10 MG.FLK.  
NEUPOGEN 30MU SC/IV INF  

Yüksek 
konsantrasyonlu IV 
Dextroz 

%50 Dextroz Solüsyonu   
%30 Dextroz Solüsyonu   
%20 Dextroz Solüsyonu   

Yüksek 
konsantrasyonlu IV 
Sodyum Klorür 

%3 NaCl Solüsyonu   
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Standart No: 39.4 Adı ambalajı Benzer İlaçların Ayrı Raflarda 
Depolanması 
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Standart No: 39.5. İlaç-İlaç,  İlaç Besin Etkileşimi Örnekleri 
 
Kullanılan ilaç Etkileşimi olan besinler Etkileşim sonuçları 

 
Antibiyotikler 

   Penisilin 
  Eritromisin 

Asitli besinler; Meyve 
suları, kafein, domates 

Asitli besinlerden dolayı artan mide asidi ilacın 
midede harabiyetini artırır. 

  Tetrasiklin 
 Siprofloksasin 

Süt ve süt ürünleri gibi 
kalsiyumca zengin 
besinlerle birlikte 
alınmamalı 

Kalsiyum, ilacın emilimini azaltabilir. 

 
Antikoagülanlar 

  Warfarin 
  

K vitaminince zengin 
besinlerle; Brokoli, 
Brüksel lahanası, 
ıspanak, lahana 

K vitamini antikoagülanların etkisini azaltır. 

E vitamini Kanama riskini azaltır. 
 
Antideprasanlar 
 MAO inhibitörleri Tiramince zengin 

besinler; Eski peynir, 
fermente edilmemiş 
sosis, sucuk, distile 
edilmemiş alkollü içecek 
(şarap vb), incir, bakla, 
lahana turşusu, soya 
sosu, bazı biralar, tavuk 
veya dana ciğeri. 

Tiramin, kan basıncını ölümcül seviyeye 
çıkarabilir. Baş ağrısı, kusma ve ölüme neden 
olabilir. 

  İzokarboksazid 
Fenelzin 

  Tranylsipromin 

 
Kalsiyum kanal blokerleri 
  Felodipine 

Greyfurt suyu 
  
  
  

  Nicardipine 
  Nifedipine 
  Nimodipine  
  Nisoldipine 
  Verapamil  
 
Benzodiazepinler 
  Midazolam 

Greyfurt suyu   
    Triazolam 

 
HMG - COA redüktaz inhibitörleri 
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  Lovastatin 
Greyfurt suyu 

  
  
 

  Atorvastatin 
  Simvastatin 
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İLAÇ-İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ ÖRNEKLERİ LİSTESİ 

İLAÇ ADI ETKİLEŞTİĞİ İLAÇ 
ADI ETKİLEŞİM UYARISI 

STREPTOMYC
İN  

CEFAMEZİN  Sinerjik etki, aditif etki 
CEFAKS  Sinerjik etki, aditif etki 
IESEF  Sinerjik etki, aditif etki 

      

GETAMİSİN  
CEFAMEZİN  Sinerjik etki, aditif etki 
CEFAKS  Sinerjik etki, aditif etki 
IESEF  Sinerjik etki, aditif etki 

      
RIF  COUMADİN Etkisini azaltabilir, doz ayarlaması yapılmalıdır. 
      

CARENA  

CİPROXİN  Hepatik metabolizma inhibisyonu 
CİFLOSİN  Hepatik metabolizma inhibisyonu 
TEOBAG Hepatik metabolizma inhibisyonu 
DİAPAM Hepatik metabolizma inhibisyonu 
PENTAL Hepatik metabolizma inhibisyonu 

      

TEOBAG 

CİPROXİN  Hepatik metabolizma inhibisyonu 
CİFLOSİN  Hepatik metabolizma inhibisyonu 
DİLTİZEM Hepatik metabolizma inhibisyonu 
DİAPAM Hepatik metabolizma inhibisyonu 
KLACİD Hepatik metabolizma inhibisyonu 

      

COUMADİN 

ECOPİRİN Kanama riski 
TAZOCİN Kanama riski 
SULPERAZON Kanama riski 
CEFAMEZİN Kanama riski 
CİPROXİN  Hepatik metabolizma inhibisyonu 

      

DELİX 

POTASYUM 
KLORÜR Aditif etki 

ALDACTAZİDE Aditif etki 
UREVER Sinerjik etki 

ECOPİRİN Renal prostaglandin inhibisyonu, sodyum ve sıvı 
retansiyonu 

      

PENTAL CARENA Pental'in etkisini azaltır 
TEOBAG Pental'in etkisini azaltır 

   DİLTİZEM DIGOKSİN Klirens düşer, aditif etki. 
      
İSOPTİN TEOBAG Hepatik metabolizma inhibisyonu 
      
DEKORT ALDACTAZİDE Aditif etki, antagonist etki. 
      

UREVER 
DIGOKSİN Hipokalemi 
GETAMİSİN Yüksek toksisite 
AMİKOZİT Yüksek ototoksisite 

      

AMBİSOME GETAMİSİN Yüksek nefrotoksisite 
AMİKOZİT Yüksek nefrotoksisite 
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VANCOMYCİN Yüksek nefrotoksisite 
      
ALDOLAN AKLOVİR Toksisite 
      
ALDACTAZİDE DIGOKSİN Potasyum elektrolit dengesizliği 
 

Bu ilaçların birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır. 
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Standart No: 40.2 Kan Transfüzyonu İzlem Formu 
 

 
KAN VE KAN TRANFÜZYONU İZLEM FORMU 

 
Hasta adı, soyadı: 

Doğum tarihi: 
 Cinsiyeti: 

Protokol numarası: 

Ünite:  

Bölüm: .                                                        

Tarih: .... /... / 20.....  

Kan Grubu/Rh:  

Daha önce kan transfüzyonu sonrası gelişen komplikasyon:  Yok        Var  

Transfüzyon yapılmamış:  

• Hastanın adı-soyadı ile ürün etiketindeki hasta adı-soyadı aynı mı? 

• Hastanın kan grubu ile ürün etiketindeki kan grubu aynı mı? 

• Cross-match yapılmış mı? Uygun mu? 

• Serolojik testler (viral tarama testleri ve RPR) yapılmış ve negatif mi? 

• Son kullanma tarihi uygun mu? 

 
 

TRANSFÜZYON UYGULAMA 
 
Başlama  

Saati 

Kan 

Torba 

No 

Miktar/Türü Cross-

Match  

Raporu 

İmza Branül 

No/Bölge 

Bitiş 

Saati 

Hemşire 

   Var Yok 1. 

Kişi 

2. 

Kişi 

   

   Var Yok     

   Var Yok     

Vital Bulgular İzlemi 
Saat Kan 

Basıncı 

Nabız Vücut Isısı Solunum 

Sayısı 

Saturasyon Ağrı 

Skoru 

Hemşire 
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KAN TRANSFÜZYONU BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU 
 

Doktorumun yetkisi, gözlemi ve yönetimi altında, hastalığımın veya tıbbi 
durumum için uygunluğu onaylanmış ve testleri yapılmış olan kan ve kan ürünlerinin 
gerekirse seri olarak, sağlık profesyonelleri tarafından bana uygulanmasına yetki 
veriyorum. 

Kan ve kan ürünlerinin uygulamasının amaçları, yararları, olası risk ve 
komplikasyonları, enfeksiyon dahil olmak üzere bazı hastalıklara yol açabileceği 
açıklandı ve sorularım yanıtlandı. 

                                                                               Tarih:…/…/200.. 
 
Yukarıdaki metnin tamamını okudum ve anladım. 
 

 
Hastanın Adı Soyadı: 
Hastanın (veya hastanın ebeveyni/ yasal temsilcisi) İmzası: 
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Standart No: 40.6 Kan ve Komponentlerinin Hastane İçinde 
Transferi 
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………….. HASTANESİ Standart No: 41. Çalışan Güvenliği İçin Düzenlemeler 
ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI 

SIRA 
NO 

ÇALIŞAN 
GÜVENLİĞİ 

HEDEFİ 
PLANLANAN 

FAALİYETLER SORUMLU UYGULAMA TERMİN İZLEME 
YÖNTEMİ 

1 El Hijyenine bağlı 
risklerin azaltılması 

El hijyeni malzemelerine 
tüm personelin her zaman 
ulaşabilirliğini sağlamak 

Hasta ve Çalışan 
Güvenliği 
Plan/Programından 
Sorumlu Ekip 
Enfeksiyon kontrol 
ekibi 
Hasta bakım ve 
tedavisini sağlayan 
tüm sağlık personeli 

Her doktor odasında el hijyeni 
malzemeleri (alkol bazlı el 
antiseptikleri, sıvı sabun, kağıt 
havlu vb.) bulunmalı 

2008 

El hijyeni 
personel uyum 
oranı 

Her sağlık personelinin cebinde 
taşıyabileceği büyüklükte alkol 
bazlı el antiseptik solüsyon kutusu 
bulunmalı 

2008 

El antiseptik solüsyonlarının 
kullanımı konusunda personel 
uyumu ile ilgili değerlendirme 
yapmak için birimlerden hastane 
deposuna yapılan iç istemlerin 
düzenli periyotlarla takibi yapılmalı 

2008 

Personel ve hastaların görebileceği 
alanlarda el antiseptiklerinin 
uygulanması ile ilgili bilgilendirici 
materyal (resimli tabela, grafik, 
yazı vb.) bulunmalı 

2008 

Sağlık hizmeti verilen her yerde, ‘El 
Hijyeni İçin 5 Durum (Endikasyon) 
Kuralı asılı olmalı 

2008 

Personelin el hijyeni 
uyumunun gözlemlenmesi 

Hasta ve Çalışan 
Güvenliği 
Plan/Programından 
Sorumlu Ekip 
Enfeksiyon kontrol 

El Hijyeni İçin 5  Durum 
(Endikasyon) Kuralı Gözlem 
Formu’  ile her üç ayda bir en az 
30 hastane çalışanı üzerinde 
gözlem yapılmalı ve sonuçları 

2008 
El hijyeni 
personel uyum 
oranı 
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ekibi 
Hasta bakım ve 
tedavisini sağlayan 
tüm sağlık personeli 

hastane personeli ile paylaşılmalı 

Tüm hasta bakım ve müdahale 
alanlarında yeterli sayıda kişisel 
koruyucu ekipman (maske, gözlük, 
eldiven, boks gömleği, vb.) 
bulundurulmalıdır. 

2 
Çalışanların 
bulaşıcı hastalık 
riskinin azaltılması 

Personelin kişisel koruyucu 
ekipmanlara her zaman 
ulaşabilirliğini sağlamak 

Hasta ve Çalışan 
Güvenliği 
Plan/Programından 
Sorumlu Ekip 
Enfeksiyon kontrol 
ekibi 
Hasta bakım ve 
tedavisini sağlayan 
tüm sağlık personeli 

Hastaya tanı, tedavi ve bakım 
uygulamaları yapılan birimlerde 
(pansuman odaları, yoğun bakım 
üniteleri,  ünitesi, hemodiyaliz 
ünitesi, doğumhane, acil, 
laboratuvar, otopsi salonu, morg 
vb.) el antiseptik solüsyonları,  
sabun, kağıt havlu, eldiven, maske, 
gözlük ve koruyucu önlük/elbise 
bulunmalıdır. 

2008 
Kişisel koruyucu 
ekipmanların 
kontrolü 

Hava yolu ile bulaş ihtimali 
(tüberküloz, suçiçeği, kızamık, 
SARS, yaygın zoster enfeksiyonu 
vb.) olan hastalara hizmet verilen 
birimlerde solunum maskeleri (N95 
vb.) olmalı 

3 
Çalışanların 
yaralanma riskinin 
azaltılması 

Hastanelerimizde kesici ve 
delici alet yaralanmalarını 
önlemeye yönelik 
düzenlemelerin yapılması 

Hasta ve Çalışan 
Güvenliği 
Plan/Programından 
Sorumlu Ekip 
Enfeksiyon kontrol 
ekibi 
Hasta bakım ve 

Kontamine kesici ve delici alet 
yaralanmalarında yapılacak işler ile 
ilgili tanımlanmış bir süreç olmalı 

2008 
Kesici delici alet 
yaralanmalarının 
takibi Bu tür yaralanmalar belirlenen ekip 

tarafından takip edilerek kayıt 
altına alınmalıdır. 
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tedavisini sağlayan 
tüm sağlık personeli 

Hastanede kesici ve delici aletlerin 
atılacağı özel kutular 
bulundurulmalı, kutuların uygun 
kullanımı ve uzaklaştırılması 
sağlanmalıdır 
Hastanede kesici ve delici alet 
yaralanmalarını en aza indirmek 
için personele planlanmış eğitimler 
verilmelidir 

Kesici ve delici alet yaralanmalarını 
önlemeye yönelik güvenlik 
önlemleri (aşılama, eğitim, sarı 
kovalar) alınmalı 

4 
Çalışanlar üzerinde 
radyasyon riskini 
azaltmak 

Radyasyon yayan 
cihazlarla çalışan 
personeller için koruyucu 
önlemlerin alınması 

Hasta ve Çalışan 
Güvenliği 
Plan/Programından 
Sorumlu Ekip 
Röntgen sorumlu 
hekimi 
Röntgen personeli 

Radyoloji ünitesinde tüm 
personellerin dozimetre kullanması 
ve takibinin yapılması 

2008 Dozimetre 
sonuçları 

Radyoloji ünitesinde çalışan 
personel kurşun yelek kullanmalı 2008 

Kurşun yelek 
kullanım 
kontrolü 

Kurşun yeleklerin en az 6 ayda bir 
olmak üzere röntgen filmi çekilerek 
sağlam olup olmadığı kontrol 
edilmeli 

2008 Kurşun önlük 
kontrol formu 

Radyoloji ünitesinde çalışan 
personelin yılda en az bir kez rutin 
hematolojik tetkikleri yapılmalı 

2008 Sağlık tarama 
kayıtları 

5 
Laboratuvarlarda 
çalışanlar için 
riskleri azaltmak 

Laboratuvarlarımızı en az 
BSL-2 alt yapı ve iyi 
laboratuvar uygulamalarına 
uygun hale getirmek 

Hasta ve Çalışan 
Güvenliği 
Plan/Programından 
Sorumlu Ekip 
Laboratuvar sorumlu 

Klinik materyal ile çalışan tüm 
hastane laboratuvarlarımızın en az 
biyogüvenlik seviye 2 (BSL-2) alt 
yapı ve iyi laboratuvar 
uygulamaları kurallarına uygun 

2009 Uygulamaların 
kontrolü 



 

274 
 

hekimi 
Laboratuvar personeli 

hale getirilmeli 

Sıçrama, dökülme ve aerosol 
oluşturan işlem ve teknikleri (klinik 
materyal ile kültür ekimi gibi) 
kullanan laboratuvarlarımızda 
biyogüvenlik kabinleri olmalı 

2009 

Laboratuvarlara giriş laboratuvar 
sorumlusu tarafından sınırlanmalı 
veya yasaklanmalı 

2008 

Laboratuvarda yeme-içme, sigara 
içme, kontakt lense dokunma ve 
makyaj yapmaya 
izin verilmemeli 

2008 

Ağızla pipetaj kesinlikle 
yasaklanmalı 2008 

Laboratuvarda çalışırken mutlaka 
laboratuvar önlüğü veya benzeri 
kıyafet giyilmeli 

2008 

Yüze sıçrama olasılığında yüz 
koruyucu kullanılmalı 2009 

Enfeksiyöz materyale, klinik 
örneklere (kan, serum, balgam, 
idrar, dışkı v.b.) 
veya kontamine ekipmana 
dokunulacaksa veya çalışılacaksa 
eldiven giyilmeli 

2008 

Enfeksiyöz materyale temastan 
sonra, eldiven çıkarıldıktan sonra 
ve laboratuvar terk edilmeden önce 
eller mutlaka yıkanmalı 

2008 
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Çalışma yüzeyleri her gün en az 
bir kez ve eğer enfeksiyöz 
materyal dökülürse; 
dökülmenin hemen ardından 
laboratuvar personelinin kendisi 
tarafından dekontamine edilmeli 

2008 

5 
Laboratuvarlarda 
çalışanlar için 
riskleri azaltmak 

Laboratuvarlarımızı en az 
BSL-2 alt yapı ve iyi 
laboratuvar uygulamalarına 
uygun hale getirmek 

Hasta ve Çalışan 
Güvenliği 
Plan/Programından 
Sorumlu Ekip 
Laboratuvar sorumlu 
hekimi 
Laboratuvar personeli 

Tüm kültürler, stoklar ve düzenli 
olarak üretilen diğer kirliler ve tüm 
enfeksiyöz 
materyal atılmadan önce 
dekontamine edilmek üzere 
otoklavlama yapılmalı 

2009 

Uygulamaların 
kontrolü 

Laboratuvarda böcek ve kemirici 
kontrolü yapılarak ilaçlama 
yapılmalı 

2009 

Tüm laboratuvar girişlerine 
üzerinde sorumlu laboratuvar 
personelinin adının ve çalışılan 
ajanların listesinin yazılı olduğu 
“BİYOTEHLİKE” işareti asılmalı 

2009 

Her laboratuvarda “tehlikeli 
dökülme prosedürleri” yazılı olarak 
bulunmalı ve görünür bir yere 
asılmalı 

2009 

Laboratuvarda parmakları 
meydanda bırakan sandalet veya 
terlik giyilmemeli 

2008 

Uygun bir şekilde dekontamine 
edilmedikçe hiçbir laboratuvar 
malzemesi (laboratuvar önlükleri, 
eldivenler, gözlükler v.b.) dışarıya 
çıkarılamamalı 

2009 

Kesici-delici alet yaralanmalarına 
karşı önlemler alınmalı 2008 
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Laboratuvar biyogüvenlik el kitabı 
hazırlanmalı 2009 

Her laboratuvarda lavabo olmalı 2008 

6 

Sterilizasyon 
ünitesinde 
çalışanlar için 
risklerin azaltılması 

Sterilizasyon ünitesinde 
zararlı gazlara karşı 
çalışanları korumak 

Hasta ve Çalışan 
Güvenliği 
Plan/Programından 
Sorumlu Ekip 
Sterilizasyon ünitesi 
sorumlusu 

Etilen oksit sterilizatörünün 
klimatizasyonu bağımsız olmalı ve 
bağımsız bir bacadan dışarı 
verilmeli 

2008 Önlemlerin 
kontrolü Sterilizasyon ünitesinde gaz 

maskesi kullanılmalı 
Sterilizasyon ünitesinde gaz 
ölçümü yapabilen dedektörler 
bulunmalı 

7 

Kemoterapi 
uygulanan 
alanlarda 
çalışanlar için 
risklerin azaltılması 

Kemoterapi hazırlama-
uygulama alanlarında 
çalışan personelin 
güvenliklerini sağlamaya 
yönelik tedbirlerin alınması 

Hasta ve Çalışan 
Güvenliği 
Plan/Programından 
Sorumlu Ekip 
Onkoloji sorumlusu 

Kemoterapi ilaç uygulama 
alanlarında koruyucu elbise, 
maske, gözlük, eldiven gibi kişisel 
koruyucu ekipman bulundurulmalı 

2008 
Kişisel koruyucu 
ekipmanların 
kontrolü 

İlaç uygulama kabini bulunmalı 2008 Kabinin kontrolü 

8 
Çalışanların sağlık 
risklerinin tespit 
edilmesi 

Riskli birimlerde 
çalışanların düzenli sağlık 
taramalarının yapılması 

Hasta ve Çalışan 
Güvenliği 
Plan/Programından 
Sorumlu Ekip 
Personel hekimi 

Hastanemizde riskli bölümler 
tanımlanmalı 

2008 Sağlık tarama 
kayıtları 

Onkoloji ve röntgen gibi riskli 
bölümlerde çalışan 
personellerimizin düzenli sağlık 
kontrolleri yapılmalı 

                    HAZIRLAYAN                                                                                                                                ONAYLAYAN 
       Hasta ve Çalışan Güvenliği Plan/Programından Sorumlu Ekip Başkanı                                                                                                                      
Baştabip 
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Standart No: 41.2 Kesici Delici Alet Yaralanmalarını Önlemeye Yönelik 
Düzenlemeler 
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PERSONEL YARALANMALARI TAKİP TALİMATI 
 

1. AMAÇ: Personelin Enfekte ya da Enfekte olmayan bir materyalle yaralanması sonrasında 
yapılacak takip ve tedavi işlemlerini belirlemek. Yaralanmalara bağlı olası enfeksiyonları, diğer 
sağlık sorunlarını ve sekelleri engellemek veya en aza indirmek.  

2. KAPSAM: Tüm hastane çalışanları.  

3. UYGULAMA: 

3.1. İlk müdahale yapıldıktan sonra personel Acil Servise yönlendirilir.  

3.2. İş Kazası Bildirim Formu kazanın gerçekleştiği yerde ya da Acil Servis’te ilk girişimi yapan 
hekim tarafından doldurulur. 

3.3. Enfeksiyon Kontrol Hemşiresine haber verilir. EKH yoksa Hemşirelik Hizmetleri Koordinatör 
Yardımcısına, olay gece olmuşsa süpervizör hemşireye haber verilir. 

3.4.  Enfekte materyalle yaralanma sonrasında kaynak kişide Hepatit B, Hepatit C, ve HIV aranır. 
Hepatit B ve HIV enfeksiyonu taşıyan bir kişinin kanı veya vücut salgıları ile kirlenmiş materyalle 
yaralanma durumunda koruyucu tedbirler almak ve enfeksiyonun ortaya çıkmasını önlemek 
mümkün olabilir. Yaralanan kişinin de HBV, HCV ve HIV açısından araştırılması ileri bir tarihte bu 
enfeksiyonlardan birinin saptanması durumunda açıklayıcı olabilmesi açısından uygun olacaktır. 

Yaralanan personelin kan ve vücut sıvıları ile bulaşması olası hastalıklardan korunması amacıyla; 

a) Yaralanmaya neden olan cisim kesici-batıcı ise yaralanan kişinin tetanos aşısı anamnezi 
araştırılır. Tetanos aşısı yok ise aşılama yapılır. 

b) Yaralanmaya neden olan cismin kullanıldığı kaynak kişide hepatit B ( HBsAg ), hepatit C ( 
anti-HCV ) ve HIV ( anti-HIV ) aranır. 

c) Yaralanan personelde HBV, HCV, HIV enfeksiyonları varlığı araştırılır. Başlangıç 
değerlerini bilmek için ALT ve AST bakılır. Hepatit B bağışıklığı araştırılarak gerekirse 
hepatit B aşısı uygulanır. 

3.5. Kaynak kişide HIV virüsü saptanması durumunda, yaralanan personele antiretroviral profilaksi 
uygulanması için, ilk müdahaleden sonra hemen ilgili kuruma sevk edilir 1, 3, 6 ve 12. aylarda anti-
HIV testi kontrolleri yapılır. 

3.6.  Kaynak kişide hepatit B virüsü saptanması durumunda yaralanan personele hepatit B serumu 
tek doz ve hepatit B aşısı 0, 1, 2, 12. aylarda uygulanır. 6. hafta, 3, 6, 12. aylarda ALT, AST, 
HBsAg ve Anti-HBs bakılır. 

3.7. Kaynak kişide hepatit C virüsü saptanması durumunda uygulanacak genel kabul gören bir 
profilaktik tedavi yoktur. Akut HCV enfeksiyonunda enfeksiyon tedavisi hastalığın kronikleşmesini 
engelleyebilmektedir. 7. ve 20. günlerde 6 hafta, 3,6 ve 12. aylarda anti-HCV aranır, ALT ve AST 
bakılır. 

3.8. Formun aslı yaralanan personelin hasta dosyasında kalır, ikinci nüshası personelin enfeksiyon 
yönünden takibi için enfeksiyon hemşiresine teslim edilir.  

3.9. Kaynak kişide HBU, HCU veya HIV saptanması durumunda Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanına 
en geç 24 saat içinde bildirilir. 

4.İLGİLİ DOKÜMANLAR: 

4.1. ENF-F13/P01 İş Kazası Bildirim Formu 
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ENFEKTE MATERYALLER İLE OLUŞAN İŞ KAZALARI İÇİN BİLDİRİM FORMU 
 

HASTANE LOGOSU 

…..HASTANESİ Yayın Tarihi  
Revizyon Tarihi  

ENFEKTE 
MATERYALLER İLE 

OLUŞAN İŞ 
KAZALARI İÇİN 

BİLDİRİM FORMU 

Revizyon No  
Sayfa No  

Kaza Geçiren Personelin 
Adı-Soyadı: 
Görevi: 
Bölümü: 
Kazaya Ait Açıklayıcı Bilgiler: 
 
Tarih: 
Saat: 
Yer: 
Kaza Sonrası Yapılacak İşlemler: 
1- Enfeksiyon Kontrol Komite Hemşiresine haber veriniz(1727 pager). 
2- Acil servise uğrayınız, ilk müdahalenizi yaptırınız. 
3- Formu doldurup, imzalatınız. 
4- Formu Enfeksiyon Kontrol Komite Hemşiresine teslim ediniz. 

İlk Müdahale İçin Yapılanlar: 
  Görevli Dr. 
  İmza 
  Bölüm Sorumlusu                             EKH                                         KK 
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Standart No: 41.3 Riskli Bölümlerde Çalışan Personelin Sağlık 
Taramaları 

SAĞLIK TARAMALARI TALİMATI 
 
 1. AMAÇ: Bu talimat, çalışan tüm personelin birimine özel sağlık taramasının periyodik olarak 
yapılmasını temin etmek ve sağlık taraması sonucunda taşıyıcı/hasta olduğu saptanan personelin 
sağlık kontrollerinin yaptırılarak tedaviye alınmasını sağlamak ve raporların saklanması için bir 
yöntem belirlemek ve iş kazalarındaki izlenecek yolları tanımlamak amacıyla hazırlanmıştır. 
2. KAPSAM: Bu talimat, enfeksiyon kontrol uzmanını (EKU), enfeksiyon kontrol hemşiresini (EKH), 
enfeksiyon kontrol komitesi üyelerini (EKK), kafeterya sorumlusunu, diyetisyeni, laboratuvar 
çalışanlarını, radyoloji bölümü çalışanlarını ve personel özlük işleri bölümü çalışanlarını kapsar. 
3. UYGULAMA: 
3.1. Hastanede çalışan tüm personelin sağlık taramasından geçmesi için EKH tarafından ekte 
gösterilen Sağlık Taraması İçin Gerekli Laboratuvar ve Radyoloji Tetkikleri Listesi’nde yer 
alan tetkikler, laboratuvar ve radyoloji sorumluları ile görüşülüp ilgili randevular alınarak ve 
elemanların hizmeti aksatmayacak şekilde sıra ile randevulandırılması sağlanarak yaptırılır ve ilgili 
uzmanlar tarafından hazırlanan raporlar toplanır. 
3.2. Tetkikler sonucunda hazırlanan raporlar, EKH tarafından EKU’na sunulur. 
3.3. EKU tarafından gözden geçirilen raporlarda, hastalık tespit edilen personel için ilgili hekimlerle 
görüşülerek tedavi yoluna gidilir. Bu sırada, tespit edilen hastalıklar, personelin hizmetini yerine 
getirmesine engel teşkil edebilecek seviyede ise; personele EKU tarafından işten el çektirilir ve 
tedavisine devam edilir. Bu durum EKU tarafından Enfeksiyon Kontrol Komitesi’ne ve medikal 
direktöre bildirilir.  
3.4. Hasta olan personelin tedavisi sonucunda, hastanede çalışması uygun değil ise gerekli işlem 
ve tedbirler EKK tarafından alınarak medikal direktöre bildirilir. 
3.5. Enfeksiyon kontrol hemşiresi, Sağlık Raporlarını dosyalayarak, bir sonraki Sağlık Kontrolü için 
tarihleri belirleyip her seferinde belirlenen tarihlere göre takip eder. 
3.6.EKU, bütün bu işlemler esnasında meydana gelen aksaklıklar konusunda EKK’ ne bilgi verir. 
3.7. İş Kazası; çalışanın, çalışma ortamında ya da amiri tarafından görevlendirildiği ortamlarda, 
kendisinin kusuru bulunmadığı herhangi bir dış nedenle uğramış olduğu kazadır.  
3.7.1. Böylece bir kaza meydana geldiği zaman, enfeksiyon kontrol hemşiresine haber verilir ve İş 
Kazası Bildirim Formu doldurulur. Formun bir nüshası personel sağlık dosyasına, bir nüshası 
personel özlük işlerine gönderilir. Kaza enfekte materyal ile oluşmuşsa enfeksiyon hemşiresi 
tarafından takip edileceği için formun fotokopisi enfeksiyon hemşiresine verilir. Enfeksiyon 
hemşiresi tarafından dosyalanır.  
3.7.2. Kazaya uğrayan kişi derhal acil servise veya işyeri hekimine yönlendirilir.  
3.7.3. Derhal işyerinin adli yönden bağlı bulunduğu kolluk kuvvetine bildirilir. Bildirim telefonla 
yapılsa bile sonradan yazı halinde ulaştırılmalıdır. Aynı bildirim en geç kazadan sonraki 2 gün 
içinde, sigorta primlerinin ödendiği Sosyal Sigortalar Kurumu Şubesine ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne 
yazı ile yapılmalıdır.  
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

…………………. ……….. HASTANESİ 
 

PERSONEL SAĞLIK TARAMA VE TAKİP KARTI 
 
Adı-soyadı     :                                                                                         Kurum sicil no            :                               
Baba adı         :                                                                                         Çalıştığı bölüm           : 
Cinsiyeti        :                                                                                          Göreve başlama tarihi: 
Doğum tarihi :                                                                                          Telefon                       :   
Mesleği          :                                                                                          E-posta                       : 
 
Özgeçmişi 
Kan grubu                                                :                                                Sigara          : 
Geçirilmiş tüberküloz                              :                                                Bağışıklama: 
Geçirilmiş önemli hastalık ve operasyon:                                                 Tetanoz       : 
Konjenital/kronik hastalık                       :                                                 Hepatit B    : 
Allerji                                                      :                                                  Diğer          : 
                              
Soygeçmişi 
Tüberküloz hikayesi: 
 
Önemli fizik muayene bulguları: 
 
Serolojik tetkikler 
AntiHCV                             : 
HbsAg                                 : 
AntiHBs                              : 
Hepatit B aşılama programı: 
                                                                                                                 
PPD testi                                            Tarih Sonuç 

 
   
   
   
   
   
   
PA akciğer grafisi   
   
   
   
   
   
   
Diğer radyolojik tetkikler   
   
   
   
 
Balgam muayenesi 
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*Bu kart kurum hekimi tarafından doldurulacak ve muhafaza edilecektir. 
F-ÇG-01 
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Standart No: 41.4. Yüksek Riskli Bölümlerde Çalışan Personelin 
Güvenliklerinin Sağlanması 
 

CIVA SAÇILMALARI TEMİZLİK TALİMATI 
 
1. AMAÇ: ….. Hastanesi personeli, hastaları ve ziyaretçilerinin civanın zararlarından korunması, 
çevreye civa saçılması durumunda yapılacaklar için bir yol belirlenmesi. 
2. KAPSAM: Tüm hastane çalışanları.  

3. TANIM: Cıva: Cıva doğada çok çeşitli biçimlerde bulunabilen, ağır metaller grubundan toksik bir 
elementtir. Toprak, su, canlı organizmalar ve kayalarda sıvı, gaz veya katı şekilde bulunabilir. 
Hastanelerde termometrelerde ve cıvalı tansiyon aletlerinde bulunur. Cıva vücuda solunum yoluyla 
veya cilt yoluyla girebilir. Organizmadan temizlenmesi aylar sürer. 

4. UYGULAMA: 

4.1. Cıva saçılması durumunda Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi’ne/ Supervizör Hemşire’ye haber 
verilir. Cıva saçılmalarının temizlenmesinde kullanılacak olan kitler bir metal ve aktive edici bir ajan 
içeriri. Bu madde ıslatılıp cıva saçılan bölgeye uygulandığında bir metal-cıva bileşimi oluşturur ve 
bir kazıyıcı ve bir kürekle kolayca temizlenebilir. Cıva temizleme kiti süpervizör odasında 
bulundurulur.    

4.2. Tüm personel cıva saçılması durumunda yapılacaklar konusunda eğitim almalıdır. 

4.3. Cıva süngerleri özel bir tozla kaplanmıştır. Bunlar kirlenen alanın son dekontaminasyonu için 
kullanılabilir.  

4.4.  30 mililitreden daha az cıvanın pürüzsüz bir yüzeye dökülmesi durumunda temizlik sırasında 
izlenecek yol ve dikkat edilecek noktalar: 

• Cıvanın saçıldığı alanı boşaltın. Çocuklar, hamile kadınlar veya böbrek hastalığı öyküsü 
olanlar temizlik tamamlanana kadar bu bölgeden uzak tutulmalıdır. 

• Temizlik sırasında havalanması için cıva saçılan yerin kapıları ve pencereleri açılır. Aksi 
takdirde kapalı tutulur. 

• Cıva saçılması durumunda elektrik süpürgesi kullanılmaz. Cıva buharı tüm alana yayılıp 
çevredekilerin etkilenme olasılığı artar. 

• Eldiven, maske ve gözlük gibi koruyucu madde giyilir. Temizlik öncesinde tüm altın ve 
gümüş yüzük, saat ve bilezikler çıkarılır. 

• Cıva ile cilt temasından her zaman kaçınılmalıdır. Cıva cilt ile temas ederse, cilt bol sıcak 
su ile yıkanır. 

• Cıva saçılması durumunda kullanılan kit içindeki toz cıva yüzeyine serpilir. 

• Toz su ile ıslatılır. 

• Toz bir kazıyıcı yardımı ile cıva ile temas ettirilir. 

• Cıva-toz karışımı bir toz toplama küreği yardımı ile toplanır ve enfekte atık torbasına 
yerleştirilir. Ağzı sıkı bir şekilde kapatılır. 

• Atık torbası dayanıklı bir konteynıra konulur. Konteynır üzerine tarih, saat, bölüm, 
hazırlayan kişinin adı-soyadı yazılı etiket yapıştırıldıktan sonra, B2 katında bulunan enfekte 
atık deposundaki kimyasal atık muhafaza konteynırına gönderilir.  

• Cıva ile temas eden malzeme de  ( cıva temizleme süngeri, küreği vb. ) cıva atığı gibi işlem 
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görür. Malzeme çeşidini bildiren etiket yapıştırılır. 

• Cıva gibi toksik atıklar ‘ilgili firma’ tarafından toplanmaktadır. Atığın alınması için gerekli 
yerlerle temasa geçilir. 

• Cıva lavabo gibi akıp gidebileceği yerlerde herhangi bir işleme tabi tutulmaz. Kanalizasyona 
ve su giderlerine akmasına kesinlikle izin verilmez. 

4.5. 30 mililitreden daha fazla miktarda cıva dökülmesi veya cıvanın delikli bir yüzeye dökülmesi 
veya çok fazla yayılmış olması komplike bir durumdur. Bu durumda yerel otoritelerin ( zehirlenme 
merkezi, itfaiye veya halk sağlığı bürosu) desteği istenir. 

 
KEMOTERAPİ ÜNİTESİ İLAÇ DÖKÜLMELERİNDE ACİL YAPILMASI GEREKENLER 

1. Kendi güvenliğinizi sağlamak için çift lateks eldiven veya kemoterapi eldiveni, gözlük, bone, 
maske ve önlük giyiniz. 

2. İlaç dökülen bölgeyi emici bez (12x12 cm) ile kapatınız. 
3. Kontamine yüzeyi deterjanlı suyla 3 kez temizleyiniz ve havalandırarak bol suyla 

durulayınız. 
4. Deriye temas ettiyse bol su ve İzotonikle 15 dakika yıkayınız. 
5. Tıbbi kayıt defterine tutanak tutunuz.(İlaç adı ve miktarı) 
 
 

BİYOGÜVENLİK KABİNİ KABİN İÇİ TEMİZLEME TALİMATI 
 

1. Cihazın ön panel düğmesine parmağınızı basılı tutarak camı açınız. 
2. Yan tarafında bulunan kırmızı butona basıp cihazı kapalı konumuna getiriniz.(Hava akımı 

olmamalı.) 
3. Genel temizlikte sünger veya çizici kullanılmayınız. Dezenfekte spreyler sıkmayınız. HEPA 

filtreye zarar verebilir. 
4. Kabin içi paslanmaz yüzeyi nemli dezenfektan ve sabunlu bir bezle yukarıdan aşağıya 

doğru siliniz. 
5. Duvarların temizliğinden sonra alt zemini dip köşelerinden öne doğru süpürürcesine siliniz. 
6. Biyogüvenlik kabinini % 10 oranında çamaşır suyu ve % 70 oranında etanolle (nemli 

bez)siliniz. 
7. Güvenlik kabininin ön panel düğmesine basıp kapatınız. 
8. Ekonomik modunda UV lambasını çalıştırıp kendi kendini temizlemesini sağlayınız.(15 

dakika) 
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Biyogüvenlik Kabini 
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Standart No: 41.5 Tüm Hasta Bakım ve Müdahale Bölgelerinde Koruyucu Ekipman 
Bulundurulması ve Kullanımı 
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Standart No: 42.2.Alkol Bazlı El antiseptik Solüsyonları  
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291 
 

Standart No: 42.3. El Antiseptikleri Nasıl Kullanılır? 
EL HİJYENİ İÇİN EL ANTİSEPTİĞİNİ KULLANINIZ! 

SADECE GÖRÜNÜR KİRLER OLDUĞUNDA ELLERİNİZİ YIKAYINIZ! 
                                             
      Bu prosedürün süresi 20-30 sn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4. Avuç içlerini parmak 

aralarını da temizleyecek 

şekilde ovalayın 

1. Elinize yeterli miktarda (en az 3 mL) 

alkollü el antiseptiği alın 

 
 

 

2. Alkollü el antiseptiğini 

ellerinize sürün 
 

3. Sağ elinizle sol elinizin, 

sol elinizle sağ elinizin 

sırtını ovalayın 
 

5. Parmak sırtlarını 

diğer elin avucunun 

içine sürerek 

t i l i  

 
 

6. Her iki elinizin 

başparmağını diğer elinizle 

ovalayın 

7. Tırnak uçlarını 

temizlemeyi 

 

8. Bu işlemin sonunda 

(20-30 saniye) yeterli el 

hijyeni sağlanmış olur 
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EL HİJYENİ İÇİN 5 ENDİKASYON 
                                                
HASTA İLE TEMASTAN ÖNCE  
Hasta ile temastan önce ellerinizi temizleyiniz 
 
 
 
 
 

 
 
ASEPTİK GÖREVLERDEN ÖNCE 
Herhangi bir aseptik işlemden hemen önce ellerinizi temizleyiniz  
 
 
 

 
VÜCUT SIVILARININ 

BULAŞMA RİSKİNDEN SONRA 
Vücut sıvısı bulaşma riski olan herhangi bir işlemden hemen 
sonra ellerinizi temizleyiniz 
(eldivenleri çıkardıktan sonra da ellerinizi temizleyiniz)* 
 
 
 

 
 
HASTA İLE TEMASTAN SONRA 
 Hasta ile temastan sonra ellerinizi temizleyiniz 
 
 
 
 
 

 
HASTA ÇEVRESİ İLE 
TEMASTAN SONRA Hastanın 
kullandığı herhangi bir eşya-
objeye temas ettiyseniz 
ellerinizi temizleyiniz (hastaya 
temas etmeseniz bile) 
*Yukarıda belirtilen el hijyeni 
endikasyonlarına, ‘eldiven 
kullanılsın ya da kullanılmasın’ 

mutlaka uyulmalıdır. 
  



 

293 
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GÖZLEM FORMU 

Şehir  Hastane 
Gözlemci (paraf) 
Tarih (gün. ay. yıl) 
Başlangıç/Bitiş zamanı (saat: dakika) 
Çalışma süresi (dakika) 

Periyot no: 
Seans no: 
Form no: 

Bölüm: 
Servis adı: 
 

Mesleki kategori 
Kod 
Sayı 

Mesleki kategori 
Kod 
Sayı 

Mesleki kategori 
Kod 
Sayı 

Mesleki kategori 
Kod 
Sayı 

 
UZ 

 
Endikasyon 

 
Eylem 

 
UZ 

 
Endikasyon 

 
Eylem 

 
UZ 

 
Endikasyon 

 
Eylem 

 
UZ 

 
Endikasyon 

 
Eylem 

1  Has-ön 

 Asep-ön 

 Vü.sı-son 

 Has-son 

 Çev-son 

 

□ Ovma 

□ Yıkama 

□ Yok 

1  Has-ön 

 Asep-ön 

 Vü.sı-son 

 Has-son 

 Çev-son 

 

□ Ovma 

□ Yıkama 

□ Yok 

1  Has-ön 

 Asep-ön 

 Vü.sı-son 

 Has-son 

 Çev-son 

 

□ Ovma 

□ Yıkama 

□ Yok 

1  Has-ön 

 Asep-ön 

 Vü.sı-son 

 Has-son 

 Çev-son 

 

□ Ovma 

□ Yıkama 

□ Yok 

2  Has-ön 

 Asep-ön 

 Vü.sı-son 

 Has-son 

 Çev-son 

 

□ Ovma 

□ Yıkama 

□ Yok 

2  Has-ön 

 Asep-ön 

 Vü.sı-son 

 Has-son 

 Çev-son 

 

□ Ovma 

□ Yıkama 

□ Yok 

2  Has-ön 

 Asep-ön 

 Vü.sı-son 

 Has-son 

 Çev-son 

 

□ Ovma 

□ Yıkama 

□ Yok 

2  Has-ön 

 Asep-ön 

 Vü.sı-son 

 Has-son 

 Çev-son 

 

□ Ovma 

□ Yıkama 

□ Yok 

3  Has-ön 

 Asep-ön 

 Vü.sı-son 

 Has-son 

 Çev-son 

 

□ Ovma 

□ Yıkama 

□ Yok 

3  Has-ön 

 Asep-ön 

 Vü.sı-son 

 Has-son 

 Çev-son 

 

□ Ovma 

□ Yıkama 

□ Yok 

3  Has-ön 

 Asep-ön 

 Vü.sı-son 

 Has-son 

 Çev-son 

 

□ Ovma 

□ Yıkama 

□ Yok 

3  Has-ön 

 Asep-ön 

 Vü.sı-son 

 Has-son 

 Çev-son 

 

□ Ovma 

□ Yıkama 

□ Yok 

4  Has-ön 

 Asep-ön 

 Vü.sı-son 

 Has-son 

 Çev-son 

 

□ Ovma 

□ Yıkama 

□ Yok 

4  Has-ön 

 Asep-ön 

 Vü.sı-son 

 Has-son 

 Çev-son 

 

□ Ovma 

□ Yıkama 

□ Yok 

4  Has-ön 

 Asep-ön 

 Vü.sı-son 

 Has-son 

 Çev-son 

 

□ Ovma 

□ Yıkama 

□ Yok 

4  Has-ön 

 Asep-ön 

 Vü.sı-son 

 Has-son 

 Çev-son 

 

□ Ovma 

□ Yıkama 

□ Yok 

5  Has-ön 

 Asep-ön 

 Vü.sı-son 

 Has-son 

 Çev-son 

 

□ Ovma 

□ Yıkama 

□ Yok 

5  Has-ön 

 Asep-ön 

 Vü.sı-son 

 Has-son 

 Çev-son 

 

□ Ovma 

□ Yıkama 

□ Yok 

5  Has-ön 

 Asep-ön 

 Vü.sı-son 

 Has-son 

 Çev-son 

 

□ Ovma 

□ Yıkama 

□ Yok 

5  Has-ön 

 Asep-ön 

 Vü.sı-son 

 Has-son 

 Çev-son 

 

 □ Ovma 

□ Yıkama 

□ Yok 

6  Has-ön 

 Asep-ön 

 Vü.sı-son 

 Has-son 

 Çev-son 

 

□ Ovma 

□ Yıkama 

□ Yok 

6  Has-ön 

 Asep-ön 

 Vü.sı-son 

 Has-son 

 Çev-son 

 

 □ Ovma 

□ Yıkama 

□ Yok 

6  Has-ön 

 Asep-ön 

 Vü.sı-son 

 Has-son 

 Çev-son 

 

□ Ovma 

□ Yıkama 

□ Yok 

6  Has-ön 

 Asep-ön 

 Vü.sı-son 

 Has-son 

 Çev-son 

 

□ Ovma 

□ Yıkama 

□ Yok 

7  Has-ön 

 Asep-ön 

 Vü.sı-son 

 Has-son 

 Çev-son 

 

□ Ovma 

□ Yıkama 

□ Yok 

7  Has-ön 

 Asep-ön 

 Vü.sı-son 

 Has-son 

 Çev-son 

 

□ Ovma 

□ Yıkama 

□ Yok 

7  Has-ön 

 Asep-ön 

 Vü.sı-son 

 Has-son 

 Çev-son 

 

□ Ovma 

□ Yıkama 

□ Yok 

7  Has-ön 

 Asep-ön 

 Vü.sı-son 

 Has-son 

 Çev-son 

 

□ Ovma 

□ Yıkama 

□ Yok 

8  Has-ön 

 Asep-ön 

 Vü.sı-son 

 Has-son 

 Çev-son 

 

□ Ovma 

□ Yıkama 

□ Yok 

8  Has-ön 

 Asep-ön 

 Vü.sı-son 

 Has-son 

 Çev-son 

 

 □ Ovma 

□ Yıkama 

□ Yok 

8  Has-ön 

 Asep-ön 

 Vü.sı-son 

 Has-son 

 Çev-son 

 

□ Ovma 

□ Yıkama 

□ Yok 

8  Has-ön 

 Asep-ön 

 Vü.sı-son 

 Has-son 

 Çev-son 

 

 □ Ovma 

□ Yıkama 

□ Yok 

 
 

Genel tavsiyeler  
1. Gözlemlenen sağlık çalışanlarına ve hastalara kendinizi uygun şekilde tanıtın. 
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2. Eğer eylemlerin yoğunluğu buna müsaitse, aynı anda 3 sağlık çalışanını gözlemleyebilirsiniz 

3. Tek bir gözlem seansı esnasında daha fazla sağlık çalışanını arka arkaya ele alabilirsiniz. 

4. Bakım faaliyetlerini engellemeden gözlem yapabileceğiniz uygun bir yer bulun; daha sonra 
sağlık çalışanını takip etmeye başlayın, ama işine asla karışmayın. Fakat seanstan sonra geri 
bildirim verebilirsiniz. 

Form nasıl kullanılır  
1. Formu doldurmak için kurşun kalem ve düzeltme yapmak için silgi kullanın; (gözlemler 

sırasında) formu tutmak için sert bir destek kullanın. 

2. Formun üst kısmındaki detayları girin (bitiş zamanı ve seans süresi hariç olmak üzere) 

3. El hijyeni için ilk uygun zamanı tespit ettiğinizde bununla ilgili bilgiyi yukarıdan aşağıya 

doğru sıralanan uygun zaman kutularından ilkine yazın. Gözlemlenen sağlık çalışanının 

mesleki kategorisine karşılık gelen sütuna yazın. 

4. Her bir uygun zaman, her bir sütundaki bir satıra denk gelir, bir sütundaki satır diğer 

sütunlardaki satırlardan bağımsızdır. 

5. Doğru maddeye denk gelen kare veya dairenin içine çarpı işareti koyun (kare işareti birden 

fazla seçeneğin işaretlenebileceği anlamına gelir; daire işareti sadece tek bir seçeneğin 

işaretlenebileceği anlamına gelir). 

6. Tek bir uygun zaman için geçerli olan birden fazla endikasyon olması halinde, her birine 

denk gelen kareyi işaretleyin. 

7. Yapılan veya yapılmayan eylemler, o uygun zaman bağlamında mutlaka kaydedilmelidir.  

8. Bitiş zamanını not etmeyi, seans süresini hesaplamayı ve formu geri vermeden önce 

verileri kontrol etmeyi unutmayın. 
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Maddelerin özet tanımları  
 

Ülke/şehir Tam adını yazın (kısaltma kullanmayın) 
Hastane Tam adını yazın (kısaltma kullanmayın) 
Saha Kimliği DSÖ kodlarına göre (koordinatör tarafından sağlanacaktır) 
Gözlemci Paraf (ilk adın ve soyadın ilk harfleri) 
Tarih Gün/ay/yıl 
Başlangıç / bitiş 
sa. 

Saat/dakika 

Seans süresi Başlangıç ve bitiş saatleri arasındaki fark, dakika cinsinden 
Periyot no Kurumsal olarak numaralandırılır 
Seans no Kurumsal olarak numaralandırılır 
Form no Veri sayfası numarası 
Bölüm Aşağıdaki sınıflandırmaya göre: 

Dâhili branşlar(dermatoloji, nöroloji, hematoloji vs. dâhil) 
Cerrahi branşlar(KBB, göz, nöroşirurji vs. dâhil) 
Karma (dâhili ve cerrahi) 
Kadın doğum (ilgili cerrahi branş dâhil) 
Pediatri (ilgili cerrahi branş dâhil) 
Yoğun bakım ünitesi 
Acil 
Rehabilitasyon ünitesi 
Ayaktan hasta kliniği 
Diğer (lütfen belirtin) 

Servis/Koğuş adı Kurumsal sınıflandırmaya göre 
Mesleki 
kategori/kod 

Aşağıdaki sınıflandırmaya göre: 
 
1. hemşire/ebe 1.1 hemşire, 1.2 ebe, 1.3 öğrenci 
2. yardımcı  
3. tıp doktoru 3.1 klinik tıpta 

3.2 cerrah 
3.3 anestezist 
3.4 çocuk doktoru 
3.5 diğer 
3.6 tıp öğrencisi 
3.7diş hekimi 

4.diğer sağlık-bakım 
çalışanları 

4.1 Terapist (fizyoterapist, meslek terapisti, 
duyma terapisti, konuşma terapisti, vs) 
4.2 Teknisyen (radyoloji, kardiyoloji 
teknisyeni, ameliyathane teknisyeni, 
laboratuvar teknisyeni, vs) 
4.2 Diğer (diyetisyen, sosyal görevli ve hasta 
bakımına dâhil olan diğer sağlıkla ilgili meslek 
sahipleri) 

 

Sayı Gözlem sahasına giren ve gözlemlenen aynı meslek kategorisindeki sağlık 
çalışanlarının sayısını girin (aynı kod) 

Uygun Zaman En az bir endikasyon ile tanımlı 
Endikasyon El hijyeni eylemini motive eder: 

Has-ön: hastayla temastan önce 
Asep-ön: aseptik işlemden önce 
Vü-sı-son: vücut sıvısına maruz kalma riskinden sonra 
Has-son: hastayla temastan sonra 
Çev-son: hastanın çevresiyle temastan sonra 

Eylem El hijyeni endikasyonlarına yanıt: 
El ovma: alkol esaslı bir formülasyonla el hijyeni yapılması 
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Yıkama: su ve sabunla el hijyeni yapılması 
Yok: hiçbir eylem yapılmaması 
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Uyum (%) =  Eylemler     

Kullanma Talimatları 

x 100           
           Uygun zamanlar 
 

1. Gözlem formunda toplanan verileri kontrol edin. Uygun zaman ve eylemlerin toplamını her 
gözlem seansındaki mesleki kategorilerine göre hesaplayın ve seans numarasına denk gelen 
satırlardaki sonuçları kopyalayın. 

TEMEL HESAPLAMA FORMU 
Şehir  Hastane 
Tarih (gün. ay. yıl): Periyot no: Bölüm: 

Servis 
Seans 
no: 

Mesleki kategoriler 
(Gözlemlenen mesleki kategori sayısına göre sütun eklenebilir) 

 Mes. Kat. 
Kod 

Mes. Kat. 
Kod 

Mes. Kat. 
Kod 

Mes. Kat. 
Kod 

Mes. Kat. 
Kod 

Uygun 
zaman 

Eylem Uygun 
zaman 

Eylem Uygun 
zaman 

Eylem Uygun 
zaman 

Eylem Uygun 
zaman 

Eylem 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

10           
11           
12           
13           
14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           
21           
22           
23           
24           
25           

Kategori 
toplamı 

     

Uyum           
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2. Her seansın toplamını elde etmek için satır boyunca uygun zamanların ve eylemlerin 
toplamlarını hesaplayın. 
3. Tüm seanslardaki uygun zaman ve eylemlerin toplamını hesaplayın ve yukarıdaki denklemi 
kullanarak genel uyumu hesaplayın. 
4.Tüm mesleki kategorilerdeki uygun zaman ve eylemlerin toplamlarını hesaplayın ve denklemi 
kullanarak her kategorinin uyumunu hesaplayın. Sonucu “Uyum” satırına ve her bir “Kategori 
toplamı” satırına yazın. 



 

300 
 

EL HİJYENİ TALİMATI 
 

“El hijyeni, enfeksiyonların yayılımını kontrol etmede en etkili metoddur. 
Eldiven kullanımı asla el hijyeninin yerini alacak bir uygulama değildir.” 

 
1. Amaç: Hastane ortamında el hijyenine yönelik standart uygulamaları belirlemektir. 
2. Kapsam: Hastane ortamında hasta bakımı, tedavisi, hastaya uygulanacak invaziv girişimler 
öncesinde ve sonrasında, cerrahi işlemler öncesinde uygulamaya yönelik standartları kapsar. 
3. Sorumlu  kişiler: Hasta bakımında, izleminde, transferinde görev alan tüm hastane 
çalışanları (hizmet alımı ile hastanede görev yapmakta olan personel dahil). 
4. Temel ilkeler: 
4.1. El yıkama endikasyonları: 
              Eller hastane ortamında sıvı sabun ve su ile aşağıda belirtilen durumlarda yıkanmalıdır: 
4.1.1. Gözle görülür kir varlığında 
4.1.2. Proteinasöz materyalle kontamine ise 
4.1.3. Kan veya diğer vücut sıvıları ile kirlendi ise 
4.1.4. Spor yapan bakterilerle ispatlı veya düşünülen enfeksiyon varlığında 
4.1.5. Hasta ile her temas öncesinde ve sonrasında 
4.1.6. Hasta bakımında kullanılan aletlere temas öncesinde ve sonrasında 
4.1.7. İnvaziv işlemler öncesinde ve sonrasında 
4.1.8. Eldiven giyme öncesinde ve sonrasında 
4.1.9. Hasta çevresi ile temas öncesinde ve sonrasında 
4.1.10. Vücut sıvı ve sekresyonları ile, bütünlüğü bozulmuş cilt ile veya mukoz membranlarla temas 
sonrasında 
4.1.11. Hasta ile temasta önce kontamine bir alana temas edilmesi gerekti ise, bundan sonra temiz 
alana yapılacak temas öncesinde 
4.1.12. El antiseptiği ile her beş ovalama işlemi sonrasında bir kere eller yıkanmalıdır veya el 
antiseptiği içerisindeki yumuşatıcı maddenin ellerde birikme hissine sebep olduğu aşamada eller 
yıkanmalıdır 
4.1.13. Tuvalete girdikten sonra ellerin su ve sabunla yıkanması gereklidir. 
4.2. El yıkama işlemi aşağıdaki aşamalar izlenerek gerçekleştirilmelidir 
4.2.1. Hastane ortamında musluklar kollu, dirsekten açılabilir özellikte veya sensörlü olmalıdır. 
4.2.2. Eller önce su ile ıslatılmalıdır 
4.2.3. 3-5 ml sıvı sabun, sabun dağıtıcısından alındıktan sonra, avuç içleri, her iki elin yüzeyi, 
parmak araları ve başparmak 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 saniye süre ile yapılmalıdır. 
4.2.4. Akan su altında eller iyice durulanmalıdır 
4.2.5. Temiz ellerle musluk ellenmemelidir 
4.2.6. Tek kullanımlık kağıt havlu ile eller kurulanmalıdır 
4.2.7. Sıvı sabun dağıtıcılarında sabun azaldığında, dağıtıcıda kalan az miktarda sabun 
boşaltılmalı, kap iyice yıkanmalı ve tam olarak kuruması sağlandıktan sonra tekrar sıvı sabun ile 
doldurulmalıdır 
4.3. El antisepsisi endikasyonları 
4.3.1. Hasta ile her temas öncesinde ve sonrasında 
4.3.2. Hasta bakımında kullanılan aletlere temas öncesinde ve sonrasında 
4.3.3. İnvaziv işlemler öncesinde ve sonrasında 
4.3.4. Eldiven giyme öncesinde ve sonrasında 
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4.3.5. Hasta çevresi ile temas öncesinde ve sonrasında 
4.3.6. Hasta ile temasta önce kontamine bir alana temas edilmesi gerekti ise, bundan sonra temiz 
alana yapılacak temas öncesinde 
4.4. El antisepsisi aşağıdaki aşamalar izlenerek gerçekleştirilmelidir 
4.4.1. Alkol bazlı el antiseptikleri bu amaçla kullanımı en rahat olan solüsyonlardır 
4.4.2. Uygun dağıtıcı sistemi olan üründen avuç içerisine 3-5 ml antiseptik solüsyon alındıktan 
sonra avuç içleri, her iki elin yüzeyi, parmak araları ve başparmak solüsyon ile iyice ovulmalı, 
takiben her iki elin parmak uçları, diğer avucun içerisinde ovulmalı, en az 15-20 saniye süre ile eller 
tariflendiği şekilde ovularak alkol bazlı solüsyonun kendiliğinden kuruması beklenmelidir 
4.5. Cerrahi el hijyeni 
4.5.1. Cerrahi işlemler öncesinde el hijyeni amacı ile antiseptik sabun kullanılabileceği gibi (günün 
ilk ameliyatı öncesinde ve günlük aktiviteler öncesinde eller antiseptik sabunla yıkanmalıdır), 
ameliyatlar arasında alkol bazlı el antiseptikleri kullanılarak ta sağlanabilir. 
4.5.2. Cerrahi el hijyeni ameliyathanede ameliyat olacak vaka odasına steril olarak girecek herkes 
tarafından yapılması gereken işlemdir. 
4.5.3. Cerrahi el hijyeni öncesinde bütün takılar (yüzük, saat vs) çıkartılmalıdır 
4.5.4. Eller ve ön kol antimikrobiyal etkili sabun kullanılarak 3-5 dakika süresince ovalanarak 
sabunlanır 
4.5.5. Günün ilk ameliyatı öncesinde tırnak dipleri yumuşak bir fırça ile ovulmalıdır 
4.5.6. Eller ve ön kol durulandıktan sonra eller yukarıda tutularak steril havlu ile kurulanmalıdır 
4.5.7. Ellerde gözle görülür kirlenmenin olmadığı durumlarda, ameliyat aralarında cerrahi el hijyeni 
amacı ile alkol bazlı el antiseptikleri kullanılabilir 
4.5.8. Alkol bazlı el antiseptiklerinin kullanıldığı durumlarda ellerin ve ön kolun, alkol bazlı 
solüsyon ile iyice ovulması ve tam olarak kuruması beklenmelidir. Tam kuruma sağlanmadan steril 
eldiven giyilmemelidir.  
5. Önemli noktalar 
5.1. El hijyeni amacı ile kullanılacak ürünlerin seçiminde ciltte irritasyon etkisi en az olan 
ürünlerin seçimine dikkat edilmelidir 
5.2. Alkol bazlı el antiseptikleri, cilde kaybettiği nemi geri kazandıracak yumuşatıcı maddeler 
içermelidir 
5.3. Tırnaklar, tırnak yatağını geçmeyecek uzunlukta olmalıdır. 
5.4. Suni tırnak, oje kullanılmamalıdır.  
5.5. Eldiven kullanımı el hijyeninin yerini alacak bir uygulama olarak görülmemelidir. 
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Kurumsal Hizmet Yönetimi 
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Standart No: 43.1. Hasta Hakları Birimi 
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Standart No: 43.2. 
 

HASTA HAKLARI BAŞVURU FORMU 
 

BAŞVURUDA BULUNANIN BAŞVURU BİLGİLERİ 

ADI  

İL 

 

SOYADI   

EĞİTİM DURUMU  

BİRİM 

 

MESLEĞİ  

PERSONELİN 
ADI VE SOYADI 

 

CİNSİYET/YAŞ   

ADRESİ 
 

 

PERSONELİN ÜNVANI 

 

TELEFONLAR EV    
CEP  
İŞ  

FAX    

E-POST    

BAŞVURUYU YAPANIN 
ADI SOYADI / İMZASI 

FORMU DOLDURANIN (*) 
ADI SOYADI  /  İMZASI 

 

BAŞVURUNUN İÇERİĞİ 
VE KONUSU ( ** ) 

 
 
 
 
 
 

 
( * ) Bu form başvuran tarafından doldurulur. Okur-yazar olmayan başvuranın yerine 
başvuranın yakını veya onaylayacağı bir kişi tarafından el yazısı ile doldurulur. 
(** ) Bu form doldurulurken başvurunun içeriği ve konusu bölümünde başvuranın ve 
hakkında başvurulanın isimleri belirtilmeyecek sadece başvuran ve unvan belirtilecektir. 
(***) Bu form doldurulduktan sonra kimlik bilgileri kısmı birim sorumlusu tarafından 
görülmeyecek şekilde zımbalanarak kapatılır. Karar verildikten sonra yine birim sorumlusu 
ve kurul başkanı dışında kimse görmeden açılarak birimde arşivlenir. 

Standart No: 43.3. 
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HASTA HAKLARI KURUL KARARLARI FORMU 
 

BAŞVURU NO BAŞVURU 
TARİHİ 

VARSA 
İHLALİN TÜRÜ SONUÇ KARARIN 

GEREKÇESİ 
 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
Yukarıdaki başvurular …/…/…….tarihinde incelenmiş ve (….) adet dosya karara 
bağlanmıştır. 
 
Kurul Başkanı   Üye   Üye   Üye  
Adı-Soyadı Adı-Soyadı Adı-Soyadı  Adı-Soyadı 
Unvanı                          Unvanı                Unvanı   Unvanı 
İmza İmza                     İmza     İmza 
 
Üye    Üye   Üye   Üye  
Adı-Soyadı Adı-Soyadı Adı-Soyadı  Adı-Soyadı 
Unvanı                          Unvanı                Unvanı   Unvanı 
İmza İmza                     İmza     İmza 
 
(*)Bu form kurul toplantısında kararlar alındıktan sonra birim sorumlusu tarafından kurulda 
doldurulur, imzalanır ve birimde dosyalanır. 
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Standart No:45.1. Personel Tanıtım Kartları 
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Standart No: 49.1. Personel Dilek-Şikayet Kutuları 
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PERSONEL ÖNERİ FORMU 

Öneri Tarihi          
 

İyileştirme Önerisi  

İyileştirme Önerisinde Bulunan 
Bölüm  

İyileştirme Önerisinde Bulunan 
Çalışan  

 
 
Mevcut Durum           
 
 

 

İyileştirme Amacı  
 
Talep Eden Kişi;                                                                            İlgili Bölüm Sorumlusu  
Ad Soyad          :                                                                            Ad Soyad            :                                        
İmza                  :                                                                            İmza                    : 
 

Bu Bölüm BAŞTABİP Tarafından Doldurulacaktır. 
 
 
İyileştirme Önerisinin 
Değerlendirmesi 
 
 

 

Değerlendirme Tarihi  

 
Uygun İse Gerekçesi 
 

 

 
Oluşturulacak İyileştirme Ekibi 
 

 

İyileştirmenin Tamamlanma 
Tarihi  

 
 
Uygun Değil İse Gerekçesi 
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Standart No: 49.4. Özel Günlere Yönelik Kutlamalar, Piknik vb. Sosyal 
Aktiviteler 

 
 

 
 



 

310 
 

Standart No: 50.2 Personel Eğitimleri 
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Standart No: 50.3. Oryantasyon Rehberi 

ORYANTASYON REHBERİ 
 
1. AMAÇ: Bu rehber; Hastanemizde işe yeni başlayan veya görevi değişen personel ile hizmet 

aldığımız firma elemanlarını çalışacağı birimde işbaşı yapabilmesi için çalıştırılacağı görev 

alanına ve görevine uyum sağlayabilmesi için gerekli olan oryantasyon eğitimlerinin usul ve 

esaslarının belirlenmesi ve uygulayıcılara kılavuzluk etmek üzere hazırlanmıştır. 

2. KAPSAM: Bu rehber Hastanemizde göreve yeni başlayan veya görev yeri değişen personeller 

ile eğiticileri kapsar. 

3. SORUMLULAR: Eğitimden sorumlu baştabip yardımcısı, eğitimden sorumlu müdür yardımcısı, 

eğitim hemşireleri, personel servisi şefi  

4. UYGULAMA: 
4.1. Devlet Memuru Statüsündeki Personellere Verilecek Oryantasyon Eğitimleri 
 Hastanemize atanan, açıktan atanan ve naklen tayin olan tüm personeller Oryantasyon 

Eğitimine tabi tutulurlar. 

 Ayrıca hastane içinde bir görevde çalışırken farklı bir göreve getirilen personellere de 

oryantasyon eğitimi verilir. Ancak aynı ünvanla sadece görev yeri değişen personellere 

oryantasyon eğitimi verilmez. 

 Personel Servisi Şefi, her ay sonunda göreve yeni başlayan personellerimizin isimlerini eğitim 

hemşiresine bildirir. 

 Eğitim hemşiresi bu personellere verilecek olan oryantasyon eğitimini planlayarak eğiticileri, 

eğitimin zamanını, süresini ve eğitimle ilgili diğer ihtiyaçları temin eder. 

 Oryantasyon eğitimlerinde standart görsel sunular kullanılır. 

 Sağlık personellerine yönelik olarak yapılacak olan oryantasyon eğitimleri 11 konu başlığından 

oluşmakta olup toplam 2,5 gün sürmektedir. 

 Eğitim hemşiresi oryantasyon eğitimlerinin planlanan şekilde yürütülmesinden sorumludur. 

 Eğitim hemşiresi eğitim sonunda gerekirse eğitimin etkinliğini değerlendirebilir. Bunun için ön 

test-son test vs. gibi yöntemleri kullanabilir. 

 Yapılan oryantasyon eğitimleri sonunda her eğitime katılan personel için Oryantasyon Eğitim 
Formu düzenlenir. 

 Oryantasyon Eğitim Formunda personelin aldığı eğitimlerin konusu, zamanı, eğitimi veren 

bilgileri yer alır.  

 Form eğitimi verenler tarafından, eğitimi alan personel tarafından ve eğitimden sorumlu 

baştabip yardımcısı tarafından imzalandıktan sonra ilgili personelin kişisel dosyasına konur. 
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DEVLET MEMURLARI ORYANTASYON EĞİTİM PLANI 

 EĞİTİMİN KONUSU EĞİTİMİ VERECEK SÜRE 

1 
Kurum yapısı ve işleyişi 

a) SB teşkilatı 

b) Hastanemizin tanıtımı 

Eğitimden sorumlu 
başhekim  
yardımcısı veya 
eğitim hemşiresi 

1 saat 

2 Devlet malını koruma ve tasarruf 

Personelden 

sorumlu müdür 

yardımcısı 

1 saat 

3 Yasal sorumluluklar ve özlük hakları 

Personelden 

sorumlu müdür 

yardımcısı 

1 saat 

4 Kalite Yönetimi 
Kalite ekibinden bir 

kişi 
2 saat 

5 Etik ve hasta hakları 
Hasta hakları birim 

sorumlusu 
1 saat 

6 İletişim Eğitim hemşiresi 1 saat 

7 Afetlerde sağlık hizmetleri 

Afetlerden sorumlu 

başhekim yardımcısı 

veya sivil savunma 

uzmanı 

1 saat 

8 Enfeksiyonların kontrolü 
Enfeksiyon 

hemşiresi 
4 saat 

9 El Hijyeni 
Enfeksiyon 

hemşiresi 
1 saat 

10 Hasta ve Çalışan Güvenliği 
Kalite ekibinden bir 

kişi 
4 saat 

11 Atık Yönetimi 

Atık Yönetimi 

Sorumlu Müdür 

yardımcısı 

1 saat 

12 Organ Bağışı 
Organ Bağışı Birimi 

sorumlusu 
1 saat 

 TOPLAM SÜRE 2,5 gün 
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4.2. Firma Personellerine Verilecek Oryantasyon Eğitimleri 
 
 Bunun yanında hastanemizin dışarıdan aldığı yemek, temizlik, güvenlik, yönlendirme ve 

danışma gibi hizmetleri yürüten firma elemanlarına da göreve yeni başladıklarında oryantasyon 

eğitimi verilir. 

 Eğitim hemşiresi firma personeline verilecek olan oryantasyon eğitimini planlayarak eğiticileri, 

eğitimin zamanını, süresini ve eğitimle ilgili diğer ihtiyaçları temin eder. 

 Oryantasyon eğitimlerinde standart görsel sunular kullanılır. 

 Sağlık personellerine yönelik olarak yapılacak olan oryantasyon eğitimleri 11 konu başlığından 

oluşmakta olup toplam 2 gün sürmektedir. 

 Eğitim hemşiresi oryantasyon eğitimlerinin planlanan şekilde yürütülmesinden sorumludur. 

 Eğitim hemşiresi eğitim sonunda gerekirse eğitimin etkinliğini değerlendirebilir. Bunun için ön 

test-son test vs. gibi yöntemleri kullanabilir. 

 Firma personellerine verilecek olan eğitimlerde eğitim hemşiresi tarafından “Hizmet İçi Eğitim 
Toplantıları Katılım Formu” doldurulur ve eğitim hemşiresi tarafından dosyalanarak muhafaza 
edilir. 
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FİRMA PERSONELİ ORYANTASYON EĞİTİM PLANI 
 EĞİTİMİN KONUSU EĞİTİMİ VERECEK SÜRE 

1 
Kurum yapısı ve işleyişi 

a) SB Teşkilatı 
b) Kurumun tanıtımı 

Eğitimden sorumlu başhekim  
yardımcısı veya eğitim 
hemşiresi 
 

1saat 

2 Devlet malını koruma ve tasarruf Personelden sorumlu müdür 
yardımcısı 1 saat 

3 Hastanenin kalite politikaları Personelden sorumlu müdür 
yardımcısı 1 saat 

4 Hasta ve hasta yakınıyla iletişim Kalite ekibinden bir kişi 1 saat 
5 Etik ve hasta hakları Hasta hakları birim sorumlusu 1 saat 

6 Afetlerde sağlık hizmetleri 

Afetlerden sorumlu başhekim 

yardımcısı veya sivil savunma 

uzmanı 

1 saat 

7 Yazışma Kuralları 
(sadece tıbbi sekreterlere yönelik) Eğitim hemşiresi 1 saat 

8 Enfeksiyonların kontrolü Enfeksiyon hemşiresi 4 saat 

9 El Hijyeni Enfeksiyon hemşiresi 1 saat 

10 Hasta ve Çalışan Güvenliği Kalite ekibinden bir kişi 4 saat 

11 Atık Yönetimi 
Atık Yönetimi Sorumlu Müdür 

yardımcısı 
1 saat 

TOPLAM SÜRE 2 gün 
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Standart 50.6. Bilgilendirme Panosu 
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ARŞİV 
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Standart No: 68.1  
 
DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 

İKİNCİ KISIM 

ARŞİV MALZEMESİ İLE ARŞİVLİK MALZEMENİN KORUNMASI 
 

• Yangın, hırsızlık, rutubet, su baskını, toza ve her türlü hayvan ve haşaratın tahriplerine 
karşı gerekli tedbirlerin alınmasından, 

Koruma Yükümlülüğü 
 
Madde 4- Mükellefler, ellerinde bulundurdukları ve Genel Müdürlüğe teslim etmedikleri arşiv 
malzemesi ile arşivlik malzemeyi her türlü zararlı tesir ve unsurlardan korumak, mevcut aslî 
düzenleri içerisinde tasnif edip saklamakla yükümlüdürler. 
Mükellefler, arşiv malzemesi ile arşivlik malzemenin korunması ile ilgili olarak; 
 

• Yangına karşı, yangın söndürme cihazlarının yangın talimatı çerçevesinde daimî çalışır 
durumda bulundurulmasından, 

• Arşivin her bölümünde uygun yerlerde higrometre bulundurmak suretiyle, rutubetin %50-60 
arasında tutulmasından, 

• Fazla rutubeti önlemek için, rutubet emici cihaz veya kimyevî maddelerin kullanılmasından, 
• Yılda en az bir defa mikroorganizmalara karşı koruyucu tedbir olarak arşiv depolarının 

dezenfekte edilmesinden, 
• Işık ve havalandırma tertibatının elverişli bir şekilde düzenlenmesinden, 
• Isının mümkün olduğu kadar sabit (kâğıt malzeme 12-15 derece arasında) tutulmasından, 

sorumludurlar. 
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Standart No: 68.2 Dosyada Bulunması Gereken Muhteviyatın Yazılı 
Olarak Belirtilmesi 
 
 

ARŞİV GÖREVLİLERİNİN DİKKATİNE; 
 

 
Taburcu olan hastaların Hasta Dosyalarında aşağıdaki muhteviyatın olup olmadığı

1. Tıbbi Muayene ve Gözlem Formu (Özellikle Anemnez ve Fizik Muayene bölümleri 
doldurulmuş olacaktır) 

 mutlaka 
kontrol edilecektir. Bunlar: 
 

2. Hasta Günlük Gözlem ve Muayene Formu 
3. Doktor Direktifleri Formu 
4. Hasta Eğitim Formu (Mutlaka hasta ve hekim imzası olacak) 
5. Ameliyat, bronkoskopi, TTİAB, plevra biyopsisi, kan transfüzyonu gibi işlemlerin 
6. HASTA ONAMLARI (Mutlaka doktor va hasta imzası olacak-Bu işlemler yapılmamışsa 

olması gerekmez) 
7. Ameliyat Notu (hekim imzası olacak-ameliyat yapılmamışsa olması gerekmez) 
8. Hasta Taburcu ve Takip Formu 
9. Hemşire Takip Formu 
10. Derece Kâğıdı 
11. Hasta Tabelası 
12. Epikriz Formu 

 
 

Eksik tespit edilirse tamamlanmak üzere servisine iade edilecektir. 
                                                                                                                            
 

BAŞTABİP 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  



 

319 
 

Standart No: 68.3 Dosya Saklama, İmha Usul ve Esasları 
 

ARŞİV DOSYA SAKLAMA ESASLARI 
 
Arşiv dosyalarının saklanması, Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 5. Maddesi 
hükümlerine göre yapılır. 

Madde 5- Mükellefler, belirli bir süre saklayacakları arşivlik malzeme için “Birim Arşivleri”, daha 
uzun bir süre saklayacakları arşiv malzemesi veya arşivlik malzeme için “Kurum Arşivleri”ni 
kurarlar. 

Mükellefler elinde bulunan arşivlik malzeme birim arşivlerinde 1-5 yıl süre ile; arşiv malzemesi ise, 
kurum arşivlerinde 10-14 yıl süre ile saklanır. 

 

ARŞİV DOSYA İMHA USUL VE ESASLARI 
 
Kurum arşivinde yapılacak ayıklama ve imha işlemleri, Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında 
Yönetmeliğin dört ve beşinci kısmındaki hükümlere göre yapılır. 
 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Muhafazasına lüzum Kalmayan ve İmha Edilecek Malzeme, 

Ayıklama ve İmha Komisyonları 
 
İmha İşlemine Tabi Tutulmayacak Malzeme 
Madde 30- (Değişik 08/08/2001 tarihli Yönetmeliğin 5 inci maddesi ile) Cari işlemlerde fiilen 
rolü bulunan, saklanmaları belli sürelerde kanun ve diğer mevzuatla tayin olunanlar (özel mevzuat 
hükümlerine göre lüzumlu görülenler) ile herhangi bir davaya konu olan malzeme, 31 inci maddede 
sayılan malzeme içerisinde yer almış dahi olsalar, malzemede belirtilen süre ve mevzuatın tayin 
ettiği zaman sınırı içerisinde ve/veya davanın sonuçlanmasına kadar ayıklama ve imha işlemine 
tabi tutulamazlar. 
 

1. Şekli ne olursa olsun, her çeşit tekit yazıları, 

İmha Edilecek Malzeme 
Madde 31- İmha edilecek malzeme, aşağıda gösterilmiştir: 

2. Elle, daktilo ile veya bir başka teknikle yazılmış her çeşit müsveddeler, 
3. Resmî veya özel her çeşit zarflar (Tarihî değeri olanlar hariç), 
4. Adlî ve idari yargı organları ile PTT ve diğer resmî kuruluşlardan gelen ve genellikle bir 

ihbar mahiyetinde bulunan alındı, tebliğ ve benzeri her çeşit kağıtlar, PTT'ye zimmet 
karşılığında verilen evrakın (koli, tel, adî ve taahhütlü zarf ve benzeri) kayıt edildiği zimmet 
defterleri ve havale fişleri, 

5. Bilgi toplamak amacıyla yapılan ve kesin sonucu alınan yazışmalardan geriye kalanlar 
(anket soru kâğıtları, istatistik formları, çeşitli cetvel ve listeler, bunlara ait yazışmalar ve 
benzeri gibi hazırlık dokümanları), 

6. Aynı konuda bir defa yazılan yazıların her çeşit kopyaları ve çoğaltılmış örnekleri, 
7. Esasa taalluk etmeyip, sadece daha önce belirlenmiş bir sonucun alınmasına yarayan her 

türlü ara yazışmalar, 
8. Bir örneği takip veya saklanılmak üzere, ilgili ünite, daire, kurum ve kuruluşlara verilmiş her 

çeşit rapor ve benzerlerinin fazla kopyaları, 
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9. Ünite, daire, kurum ve kuruluşlar arasında yapılan yazışmalardan, ilgili ünite, daire, kurum 
ve kuruluşta bulunan asılları dışındakilerin tamamı, 

10. Bir ünite, daire, kurum ve kuruluş tarafından yazılan ve diğer ünite, daire, kurum ve 
kuruluşlara sadece bilgi maksadı ile gönderilen tamim, genelge ve benzerlerinin fazla 
kopyaları, aslı ilgili ünite, daire ve kuruluşlarda bulunan raporlar ile ilgili mütalâaların, diğer 
ünite ve kuruluşlarda bulunan kopya ve benzerleri, 

11. Dış kuruluşlardan bilgi için gelen rapor, bülten, sirküler, broşür, kitap ve benzeri basılı evrak 
ve malzeme ile her türlü süreli yayından ve basılı olmayan malzemeden, kütüphane ve 
dokümantasyon ünitelerine mal edilenler dışında kalanlar, kullanılmasına ve muhafazasına 
lüzum görülmeyen kitap, broşür, sirküler, form ve benzerleri ile mevzuat veya form 
değişikliği sebebiyle kullanılmayan basılı evrak ve defterlerden elde tutulacak örnekler 
dışındakilerin tamamı, 

12. Demirbaş, mefruşat ve benzeri talepler ile ilgili olarak yapılan yazışmalardan sonucu alınan 
ve işlemi tamamlanmış yazışmaların fazla kopyaları, 

13. İşlemi tamamlanmış bütçe teklif yazılarının fazla kopyaları, 
14. Çalışma raporlarının fazla kopyaları, 
15. Yanlış havale ve sevk sebebiyle, ilgili evrak için yapılan her türlü yazışmalar, 
16. Kanun, tüzük ve yönetmelik icabı, belli bir süre sonra imhası gereken şifre, gizli emir, yazı 

ve benzerleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre belli saklanma sürelerini doldurmuş bulunan 
yazışmalar, 

17. İsimsiz, imzasız ve adresi bulunmayan dilekçe, ihbar ve şikâyetler, 
18. Bilgi için gönderilmiş yazılar, müteferrik işler meyanında, kesin bir sonuç doğurmayan her 

türlü yazışmalar, 
19. Personel devam defter ve çizelgeleri, izin onayları, izin dönüşü bilgi verme yazıları, hasta 

sevk formları, 
20. İmtihan duyuruları, başvurular, imtihan tutanakları, imtihan yazılı kâğıtları, imtihan sonuç 

yazıları ve duyuru cetvelleri, 
21. Görev talepleri ve cevap yazıları, işleme konmamış (hıfzedilmiş) başvurular ve yazılar, 
22. Daireler arası müteferrik yazışmalar, vatandaşlarla olan müteferrik yazışmalar, 
23. Vatandaşlardan gelen istek, teklif, teşekkür yazıları ve cevapları, 
24. Davetiyeler, bayram tebrikleri ve benzerleri, 
25. İstifade edilmesi, onarılması ve yeniden yerine konması mümkün olmayan evrak ve 

benzerleri, 
26. Her türlü cari işlemlerde aktüalitesini kaybetmiş olup, değersiz oldukları takdir edilenler ile, 
27. Yukarıda, genel tarifler içerisinde sayılanlar dışında kalıp da, bürokratik gelişmeler 

sonucunda, zamanla kendiliğinden teşekkül eden evrak ve vesaik ile benzerlerinden delil 
olma vasfı taşımayan, hukuki ve ilmi kıymeti bulunmayan, muhafazasına lüzum 
görülmeyenlerin, 

28. İmhasına mükellefler bünyesinde kurulacak “Ayıklama ve İmha Komisyonları”nca karar 
verilir. 

 
Mükelleflerce Yapılacak Ayıklama ve İmha 
Madde 32- Mükellefler elinde bulunan, kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen her 
türlü malzemenin ayıklama ve imhası, kurum arşivlerinde kendilerince yapılır. Bu hizmet yerine 
getirilirken, eski yıllara ait malzemenin ayıklanmasına öncelik verilir. 
Kurum arşivi ayıklama ve imha komisyonları, çeşitli sebeplerle, zamanında kurum arşivine intikal 
ettirilmemiş olup, muhafazasına lüzum kalmamış malzemeyi ilgili birim arşivinde ayıklama ve imha 
işlemine tâbi tutup, arşivlik malzemeyi kurum arşivine intikal ettirirler. 
 
Ayıklama ve İmha Komisyonlarının Teşkili 
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Madde 33- Kurum arşivlerinde yapılacak ayıklama ve imha işlemleri için, arşiv hizmet ve 
faaliyetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu birim âmirinin veya kurum arşiv 
sorumlusunun başkanlığında, kurum arşivinden görevlendirilecek iki memur ile, malzemeleri 
ayıklanacak ve imha edilecek ilgili daire veya ünitenin âmiri tarafından görevlendirilecek kamu 
idaresi, evrak yönetimi ve aynı zamanda bağlı olduğu daire ve ünitenin verdiği hizmetlerde bilgi ve 
tecrübe sahibi iki temsilciden teşkil olunacak 5 kişilik bir “Kurum Arşivi Ayıklama ve İmha 
Komisyonu” kurulur. Mükellefler bünyesinde, kütüphane ve dokümantasyon hizmetleri yer almışsa, 
bu hizmetlerin sorumlusu veya sorumluları da, bu komisyona tabiî üye olarak katılırlar. 
 
Taşra, bölge ve yurt dışı arşivlerinde· yapılacak ayıklama ve imha işlemi için, arşiv hizmetlerinin 
düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu ünite âmirinin başkanlığında, varsa birim arşiv 
sorumlusu ve birim arşivinden, görevlendirilecek bir memur, yoksa bu işlerde görevlendirilmiş 
sorumlu kişi ile malzemeleri ayıklanacak ve imha edilecek ilgili daire veya ünitenin âmiri tarafından 
görevlendirilecek kamu idaresi ve evrak yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi iki temsilciden 
teşkil olunacak 5 veya 4 kişilik bir “Ayıklama ve İmha Komisyonu” kurulur. Yeterli personelin 
olmaması hâlinde, bu komisyon en az 3 kişiden teşkil olunur. 
 
Ayıklama ve İmha Komisyonlarının Yetki ve Sorumlulukları 
Madde 34- Kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen her türlü malzemenin imhası, 
ayıklama ve imha komisyonlarının nihaî kararı ile yapılır. Ancak, bu Yönetmeliğin 38 inci madde 
hükümleri saklıdır. 
 
Ayıklama ve İmha Komisyonlarının Çalışma Esasları 
Madde 35- Ayıklama ve İmha Komisyonları, her yılın Mart ayı başında çalışmaya başlar. 
Komisyonlar kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen malzemelerle, ayıklanması o yıla 
devredilmiş malzemeleri ayıklamaya tâbi tutarlar. 
 
(Değişik fıkra 08/08/2001 tarihli Yönetmeliğin 7 nci maddesi ile)Komisyonlar üye tam sayısı ile 
toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşit çıkması halinde, söz konusu malzemenin 
muhafazasına karar verilmiş sayılır. 
 
(Ek fıkra 08/08/2001 tarihli Yönetmeliğin 7 nci maddesi ile)İmhası reddedilen malzeme sonraki 
yıllarda ilgili komisyonlarca yeniden gözden geçirilebilir. 
 
 

 
BEŞİNCİ KISIM 
İmha İşlemleri 

Ayıklama ve Tasnif 
Madde 36- Ayıklama ve imha komisyonlarınca ayıklanan ve imhasına karar verilen malzeme, 
özelliklerine göre, birimi, yılı, mahiyeti, aidiyeti, aidiyet içerisindeki tarih ve sıra numarası, imha 
edileceği yıl, dosya plânı esas olmak üzere ayrılır ve tasnif edilir. 
 
İmha listesinin Düzenlenmesi 
Madde 37- İmha edilecek malzeme için bunların özelliğine göre, teşekkül ettiği birim, yılı, mahiyeti, 
aidiyeti, aidiyet içerisindeki tarih ve sıra numarası ve dosya plânı esas alınmak üzere iki nüsha 
olarak imha listesi hazırlanır. İmha listeleri, ayıklama ve imha komisyonlarının başkan ve üyeleri 
tarafından imzalanır. 
 
(Değişik fıkra 22/02/2005 tarihli Yönetmeliğin 3 üncü maddesi ile)Mükellefler, aynı tür ve 
vasıflara haiz malzemeyi, örneklerini saklamak suretiyle, tür ve yılları gösteren imha listeleriyle 
imhaya tabi tutabilirler. 
 
(Mülga üçüncü fıkra 08/08/2001 tarihli Yönetmeliğin 8 inci maddesi ile) 
İmha listelerinin Kesinlik Kazanması 



 

322 
 

Madde 38- (Değişik 08/08/2001 tarihli Yönetmeliğin 9 uncu maddesi ile) Kurum arşivlerinde 
hazırlanan imha listeleri, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün uygun görüşü alındıktan sonra, ilgili 
kurum ve kuruluşun en üst amirinin onayını müteakip kesinlik kazanır. 
 
(Değişik fıkra 22/02/2005 tarihli Yönetmeliğin 4 üncü maddesi ile)Taşra, bölge ve yurtdışı 
arşivlerinde ise, hazırlanan imha listeleri, kurum arşivlerinin uygun görüşü alındıktan sonra, kurum 
ve kuruluşların bu yerler için onay vermeye yetkili kıldığı kişilerin onayını müteakip kesinlik kazanır. 
 
İmha şekilleri 
Madde 39- (Değişik 08/08/2001 tarihli Yönetmeliğin 10 uncu maddesi ile) İmha edilecek 
malzeme, başkaları tarafından görülüp okunması mümkün olmayacak şekilde özel makinelerle 
kıyılarak, kağıt hammaddesi olarak kullanılmak üzere değerlendirilir. 
 
Özelliği gereği imha şekli kendi mevzuatında belirlenmiş malzemenin imhası hakkında ilgili 
mevzuat hükümleri uygulanır. 
 
İmha Edilecek Malzemenin Ayıklanması 
Madde 40- (Değişik 08/08/2001 tarihli Yönetmeliğin 11 inci maddesi ile) İmha edilecek 
malzeme iğne, raptiye, tel gibi madeni kısımlarından ve karbon kağıtlarından ayıklanır. Kullanma 
imkanı bulunan klâsör ve dosyalar ayrılır. 
İmha Tutanağı 
Madde 41- İmha işlemi, düzenlenecek iki nüsha tutanakla tespit edilir. Bu tutanak, ayıklama ve 
imha komisyonlarının başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. 
 
İmha listeleri ve Tutanaklarının Saklanması ve Denetleme 
Madde 42- İkişer nüsha olarak hazırlanan imha listeleri ve tutanakları, bunlarla ilgili yazışma ve 
onaylar, aidiyetleri göz önünde bulundurularak gruplandırılır. Bu nüshalardan birincisi birim, ikincisi 
kurum arşivinde muhafaza edilir. Listeler, denetime hazır vaziyette 10 yıl süreyle saklanır. 
 

 

Mükellefler ile Genel Müdürlük Arasında İşbirliği 
Madde 43- Mükellefler, ayıklama ve imha işlemlerinde tereddüt ettikleri konularda, Genel 
Müdürlüğün görüşünü talep ederler. 
 

     
   İMHA LİSTESİ          SAYFA NO:  

SIRA 
NO TARİH SAYI KONUSU SAYFA 

ADEDİ AÇIKLAMALAR 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



 

323 
 

            

            

            

            

            

            
Başkan        Üye     Üye   Üye   Üye  

Standart No: 68.4 Standart Dosya Planı 
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Tesis Yönetimi ve Güvenlik 
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Standart No: 69.1 Hastane Yerleşkesinde Oturma Bankları 

 
 

 



 

326 
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Standart No: 69.2 Araç Trafiği İçin Gerekli düzenlemeler 
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Standart No: 70. Tesis Güvenlik Planı 
 
………………. 
HASTANESİ 

TESİS GÜVENLİK PLANI 

SIRA NO İŞİN ADI SORUMLUSU BAKIM PERİYODU İLGİLİ DOKÜMAN 

1 Bina Turları 

Başhekim yardımcıları                                                       
Hastane Müdürü                                                   

Müdür yardımcıları                                                  
Başhemşire yardımcıları 

Haftalık Bina Turu Defteri 

2 Yangın söndürme tüplerinin kontrolü Sivil savunma uzmanı Altı aylık Kontrol kayıtları 
3 Yangın söndürme dolap ve vanaları Sivil savunma uzmanı Üç aylık Kontrol kayıtları 
4 Yangın tatbikatı Sivil savunma uzmanı Yıllık Tatbikat kayıtları 

5 Tıbbi atıkların kontrolü 
Hastane Müdürü                                                         

Başhemşire                                                             
Birim sorumluları 

Her gün Tıbbi ve evsel atık toplama talimatı 

6 Elektrik Sistemleri Elektrik Teknisyenleri Aylık Elektrik Panoları Bakım Kontrol Formu 
7 Medikal Gaz Sistemleri Teknik Servis Günlük Med. Gaz Sis. Periyodik Kont. Formu  
8 Kullanma Suyu Dağıtım Sistemleri Tesisat Teknisyenleri Aylık Pompa İstasyonu Aylık Bakım Çizelgesi 

9 Jenaratör  Elektrik Teknisyenleri 1- Aylık 
 2- Yıllık Jenaratör Bakım Kriteri Formu 

10 Asansörler Elektrik Teknisyenleri Aylık Asansör Bakım Kriteri Formu 
11 Aseptizörler İklimlendirme ve Soğutma Tekn. Aylık  Yük.Kap.Aseptizör Bakım Kriteri Formu 
12 Atık Su Sistemi Tesisat Teknisyenleri Aylık Blok Logar ve Atık Su Sis. Kont.Formu 
13 UPS bakımı Elektrik Teknisyenleri Altı aylık UPS Bakım Kriterleri Formu 
14 Etilen Oksit bakımı Teknik Servis Aylık  Etilen Oksit Bakım Kontrol Formu 
15 Otoklavlar bakımı Teknik Servis Aylık  Otoklav Bakım Kontrol Formu 
16 Havalandırma sistemleri bakımı Teknik Servis Aylık  Havalandırma Bakım Formu 

17 Su Depolarnın bakımı (temizlik ve 
dezenfeksiyon) Teknik Servis Altı aylık Su Depoları Bakım Kontrol Formu 

18 Su Deposu Numune Kontrolleri Teknik Servis Aylık Su Depoları Bakım Kontrol Formu 
19 Tehlikeli maddeler Tehlikeli atıklar sorumlusu Aylık Tehlikeli maddeler envanteri 

20 Tıbbi cihazların bakımı Teknik servis Değişken Tıbbi cihaz bakım planı                                                                                                                                                                                                                   
Tıbbi cihaz bakım onarım formu 

21 Tıbbi cihazların kalibrasyonu Teknik servis Yıllık Kalibrasyon kontrol ve takip formu                                                                                                                                                                                           
Kalibrasyon kayıtları 

22 Afet Planı Sivil savunma uzmanı Yıllık Eğitim kayıtları 
HASTANE MÜDÜRÜ                                                                                                           BAŞTABİP 
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TESİS GÜVENLİĞİ PLANI  
Ve Uygulama Esasları 

 
 
 
 

NOVA Projesi 
 

 
 
 
 
 

            KOD: Mastar 
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Tesis Güvenliği Planı Ana Unsurları 

Tesis Güvenlik Planı Ana Unsurları: 
 

1. GÜVENLİK 
 
Amaç: Bina yapısına, sistemlerine ve ekipmanlara ait risk unsurlarının tehlike oluşturmasının 
önlenmesi 
 
 

2. EMNİYET 
 
Amaç: Emniyet ile ilgili risk unsurlarına karşı mülk ve içindekilerin zarar ve kayıptan korunması 
 

 
3. ZARARLI MADDELER 

 
Amaç: Zararlı Maddeler ve atıkların muamelesi, depolanması, kullanımının kontrolü, atıkların 
uzaklaştırılması 
 

 
4. ACİL DURUMLAR 

 
Amaç: Acil Durumlara ilişkin risk unsurlarının planlaması ve etkinliği 
 

 
5. YANGIN EMNİYETİ 

 
Amaç: Mülk ve içindekilerin yangına ve dumana karşı korunması 
 

 
6. TIBBİ EKİPMAN 

 
Amaç: Ekipmanın riskleri azaltacak bir şekilde seçimi, bakımı ve kullanımı 
 

 
7. KULLANIM SİSTEMLERİ 

 
Amaç: Kullanım sitemlerinin işletme yetersizliklerini en aza indirmek için bakımları 
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Standart No: 70.1. Yangın Çıkış Levhaları 

 
 

 
  



 

332 
 

Standart No:70.2 Yangın Merdivenlerinin Çıkış Kapısının Kilitli 
Olmaması 
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Standart No: 70.3 Uygun Yer ve Sayılarda Yangın Söndürücülerin 
Bulunması 
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Standart No: 70.4. Yangın Tatbikatı  
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Standart 70.5. Acil Durum Eylem Planı 
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Standart No: 71.1. Tıbbi Atık Deposu 
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Standart No: 71.3 Tıbbi atıkların Yönetimine Yönelik Düzenleme 
 
T.C. Çevre Ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 
Güvenli Tıbbi Atık Yönetimi Kılavuzunda Ünitelerde Uygulanması 
İstenen Atık Yönetim Planı Formatı 
 
ÜNİTE İÇİ ATIK YÖNETİM PLANI FORMATI 
 
I-GENEL BİLGİLER 

 
ÜNİTENİN  
I.1. ADI : 
I.2. ADRESİ : 
I.3. TELEFON NUMARASI : 
I.4. FAKS NUMARASI : 

 
II-İDARİ BİLGİLER 

 
II.1. ÜNİTENİN BAĞLI OLDUĞU KURUM    : 
II.2. ÜNİTENİN TÜRÜ    : 
II.3.  YATAK SAYISI    : 
II.4. TIBBİ ATIKLAR SORUMLUSU    : 
II.5. TIBBİ ATIKLAR SORUMLUSUNUN İRTİBAT TELEFONLARI : 

 
III-ATIK YÖNETİMİ 

 
ATIK MİNİMİZASYONU 
III.1.a) Evsel atıkların oluşumunun ve miktarının azaltılması amacı ile yapılacak 
çalışmalar  
III.1.b)   Ambalaj atıkların oluşumunun ve miktarının azaltılması amacı ile yapılacak 
çalışmalar 
III. 1.c) Tıbbi atıkların oluşumunun ve miktarının azaltılması amacı ile yapılan 
çalışmalar  
III. 1.d)   Tehlikeli atıkların oluşumunun ve miktarının azaltılması amacı ile yapılan 
çalışmalar 

 
 
III.2. ATIKLARIN KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI VE BİRİKTİRİLMESİ 

 
III.2.a) Evsel nitelikli atıkların kaynağında ayrı toplanması, bu amaçla kullanılacak 
toplama ekipmanları ve özellikleri 
III.2.b) Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, bu amaçla kullanılacak 
toplama ekipmanları ve özellikleri 
III.2.c) Tıbbi atıkların (kesici-delici atıklar dâhil) kaynağında ayrı toplanması, bu 
amaçla kullanılacak toplama ekipmanları ve özellikleri  
III.2.d) Tehlikeli atıkların kaynağında ayrı toplanması, bu amaçla kullanılacak toplama 
ekipmanları ve özellikleri 
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III.3. ATIKLARIN TAŞINMASI, TAŞIMADA KULLANILACAK EKİPMAN VE ARAÇLAR 
 
III.3.a) Evsel atıkların taşınması, taşıma amacıyla kullanılacak araçlar 
III.3.b) Ambalaj atıklarının taşınması, taşıma amacıyla kullanılacak araçlar  
III.3.c) Tıbbi atıkların taşınması, taşıma amacıyla kullanılacak araçlar 
III.3.d) Tehlikeli atıkların taşınması, taşıma amacıyla kullanılacak araçlar 
 
 

111.4. ATIK TOPLAMA VE BİRİKTİRME EKİPMANLARININ BULUNDUĞU YERLER, 
TOPLAMA PROGRAMI VE TAŞIMA GÜZERGÂHI 
 

III.4.a) Evsel nitelikli atık biriktirme kaplarının bulunduğu yerler, toplanma saati ve atık 
taşıma araçlarının izleyeceği güzergâh 
III.4.b)   Ambalaj atığı biriktirme kaplarının bulunduğu yerler, toplanma saati ve atık 
taşıma araçlarının izleyeceği güzergâh 
III.4.c) Tıbbi atık biriktirme kaplarının bulunduğu yerler, toplanma saati ve atık taşıma 
araçlarının izleyeceği güzergâh 
III.4.d) Tehlikeli atık biriktirme kaplarının bulunduğu yerler, toplanma saati ve atık 
taşıma araçlarının izleyeceği güzergâh 

 
111.5. GEÇİCİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ 
 

III.5.a) Evsel atık geçici atık deposunun yeri ve özellikleri (20 yatak ve üstü üniteler 
için)  
III.5.b) Tıbbi atık geçici atık deposunun yeri ve özellikleri (20 yatak ve üstü üniteler 
için)  
III.5.c) Evsel atık geçici depolama konteynerinin bulunduğu yerler ve konteynerlerin 
özellikleri (20 yatak ve altı üniteler için) 
III.5.d) Tıbbi atık geçici depolama konteynerinin bulunduğu yerler ve konteynerlerin 
özellikleri (20 yatak ve altı üniteler için) 
III.5.e) Tıbbi atıkların geçici depolama amacıyla götürüleceği en yakın geçici 
depolama yeri (yataksız üniteler ile Yönetmelik EK-1 C'de belirtilen üniteler için) 

 
111.6. TOPLAMA EKİPMANLARININ TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU 
 

III.6.a) Tıbbi atık taşıma araçları ile geçici atık depolarının veya konteynerlerinin 
temizliği ve dezenfeksiyonu amacıyla yapılacak işlemler  
III.6.b) Dezenfeksiyon amacı ile kullanılacak dezenfektanlar 

 
111.7. KAZA ANINDA ALINACAK ÖNLEMLER VE YAPILACAK İŞLEMLER 
 

III.7.a) Tıbbi atıkların toplanması, ünite içi taşınması ve geçici depolanması sırasında 
oluşabilecek yaralanmalarda alınacak önlemler ve yapılacak işlemler 
III.8.b) Tıbbi atıkların toplanması, ünite içi taşınması ve geçici depolanması sırasında 
oluşabilecek dökülme ve yayılmalarda alınacak önlemler ve yapılacak işlemler  
III.8.c) Tıbbi atıkların toplanması, ünite içi taşınması ve geçici depolanması sırasında 
oluşabilecek yaralanmalar, dökülme-yayılma ve diğer kazaların bildirilmesi, kayıt 
altına alınması ve raporlanması 

 
111.8. SORUMLU PERSONEL 
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III.8.a) Evsel nitelikli atıklar ile ambalaj atıklarının toplanması ve taşınmasından 
sorumlu personel ve görev tanımları  
III.8.b) Tıbbi atıkların toplanması ve taşınmasından sorumlu personel, görev tanımları 
ve çalışma sırasında kullanılacak özel kıyafetler  
III.8.c) Geçici atık deposunun/geçici atık depolama konteynerlerinin işletilmesinden 
sorumlu personel ve görev tanımları 

 
111.9. KAYIT TUTMA VE RAPORLAMA 
 

III.9.a) Oluşan tıbbi atık miktarının belirlenmesi ve kayıt altına alınması 
III.9.b) Kayıt altına alma ve raporlamadan sorumlu personel 
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Tıbbi ve Diğer Atıkların Kaynağında Ayrıştırılması 
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Depolar 
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Standart No: 76.2 Depolarda Malzemeler İçin Yerleşim Planı 
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Standart No: 76. 6 Malzemelerin Cinsine Göre İstiflenmesi 
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Standart No: 76.7 Malzemelerin Uygun İstiflenmesi 
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Mutfak 
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Standart No: 77.1 Yiyecek Depolarının Isı ve Nem Kontrolünün 
Yapılması 
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ÇAMAŞIRHANE 
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Standart No: 78.2  
 
ÇAMAŞIRHANE TALİMATI 
 
1. AMAÇ:  
Çamaşırhanede yürütülen faaliyetleri tanımlamaktır. 
2. KAPSAM  
Bu talimat tüm çamaşırhane personelini kapsar. 
 
3. UYGULAMA 
3.1. Hastanede çamaşır hizmetleri biri çamaşırhane sorumlusu olmak üzere toplam 13 
personel tarafından yürütülmektedir. 
3.2. Kirli çamaşırlar her servisin temizlik personeli tarafından toplanmalıdır. 
3.3. Çamaşırları toplayan personel çamaşırları silkelemeden toplamalıdır. Çamaşırlar kirli 
olsa da, etraf kontaminasyonundan korunmalıdır. 
3.4. Çamaşırlar direkt olarak çamaşır aracına konulmalı ve ağzı tamamen kapatılmalıdır. 
3.5. Kirli çamaşırlar her gün sabah saat 08:00-10:00 arası (gerekli görüldüğünde başta yoğun 
bakım üniteleri ameliyathane ve cerrahi klinikler olmak üzere her vakit) toplanır ve servis 
sorumlu hemşiresinin imzaladığı çamaşırhane teslim formu ile servis personeli tarafından 
çamaşırhane sorumlusuna teslim edilmelidir. 
3.6. Tüm çamaşırları teslim eden, teslim alan ve yıkayan personel kırmızı eldiven, maske, 
bone, galoş ve boks gömleği giyinmelidir. Eldiven boks gömleğinin üzerine çıkacak şekilde 
giyilmeli, kollar açıkta kalmamalıdır. Yıkanmış çamaşırı tasnif eden personel eldiven ve 
koruyucu önlük giymelidir. 
3.7. Çamaşırhane tarafından servislerden gelen kirli çamaşırlar renk (beyaz, yeşil, mavi, 
pembe, gri) ve cinsine (pamuklu, ipek, keten) göre ayrılarak adedi tespit edilip, teslim formu 
teyit edilerek yıkanmak üzere teslim alınmalıdır. Çamaşırhanede bir deftere (çamaşırhane 
kayıt defteri) teslim alınan çamaşır adedi rengi ve cinsi kaydedilmelidir. 
 
4. YIKAMA İŞLEMİNİN PARAMETRELERİ 
4.1. Sağlık hizmetlerinde kullanılan tekstil ürünler, vejetatif patojenlerden yıkama işlemi 
sırasında dezenfekte edilmelidir. Yıkama çevrimleri, basınçlı su ile yıkama, ana yıkama, 
durulama ve sıkma işleminin gerçekleşmesidir. Temiz ıslak tekstil ürünleri, daha sonra 
kurutulmalı, gerekli ise ütülenmeli ve kullanım alanına geri verilmeden önce katlanmalı ve 
paketlenmelidir. Taşıma, yükleme ve indirme sırasında istenmeyen tozdan ve kirden 
kontaminasyonu engellemek amacı ile, çamaşırhaneden uzak alanda kullanıma verilecek 
olan çamaşırlar paketlenmelidir. 
4.2. Aynı cins ve renk çamaşırlar birleştirilerek çamaşır yıkama makinesinde sağlı-sollu 
doldurulmalıdır. 
4.3. Yıkama işleminin antimikrobiyal aktivitesi, mekanik, termal ve kimyasal faktörlerin 
kombinasyonundan oluşur. Çamaşırların suyla muamelesi, mikroorganizmaların önemli 
miktarını uzaklaştırır. Sabun ve deterjanlar kirleri geçici olarak uzaklaştırma fonksiyonuna 
sahiptir ve aynı zamanda mikrobiyosidal özellikleri açığa çıkarma fonksiyonu görürler. 
4.4. Sıcak su, mikroorgaznimaları öldürmek için etkin bir yoldur. 
4.5. Sıcak suyla yıkama çevriminde en az 71°C’de ve en az 25 dakikada yıkama gereklidir. 
4.6. Çamaşırlar çok kirli ve kanlı ise; bu çevrimde çamaşır suyu katılması ilave güvenlik 
sağlaması açısından önemlidir. Yıkama siklusunda 50-150 p.p.m klorin rezidüsünün 
sağlanması gereklidir. Klorin, 57.2-62.7 derecedeki ısıda aktive hale gelir. 
4.7. Tül ve battaniyeler diğer çamaşırlarda olduğu gibi çamaşırhane sorumlusu tarafından 
teslim alınmalıdır. Tüller ve battaniyeler 30 dakikada 20 derecede yıkanmalıdır. 
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5. KURUTMA 
5.1. Beyaz çamaşırlar 30 dakika 80 derecede, gri ve yeşiller 45 dakikada 85 derecede, 
pembe ve maviler 15 dakikada 20 derecede çamaşır kurutma makinesinde kurutulmalıdır. 
5.2. Tüller kurutulmadan direkt ütülenmeli, battaniyeler ise 45 dakikada 80 derecede 
kurutulmalıdır. 
 
6. ÜTÜLEME 
6.1. Yıkama ve kurutma işlemi biten çamaşırlar silindir ütü makinesinde ütülenmeli ve 
katlanmalıdır. Kullanıma hazır hale gelen temiz ve ütülü çamaşırlar renk ve cinsine göre 
çamaşırhane sorumlusu tarafından teslim tutanağı ile 24 saat içerisinde servis ve ünite 
personellerine teslim edilmelidir. 
6.2. Tüller kurutulmadan direkt ütülenmelidir. Diğer çamaşırlarda olduğu gibi teslim tutanağı 
ile 24 saat içerisinde servis ve ünite personellerine teslim edilmelidir. 
6.3. Birimlerden gönderilen hastane personelinin iş elbiseleri, teslim tutanağı ile getiren 
kişiden teslim alınmalı, renk ve cinsine göre ayrılmalıdır. Bu iş için ayrılmış olan 20 kg.lık 
çamaşır yıkama makinesinde yıkanmalı, genel kurutma makinesinde kurutulmalı, press ütü 
ile ütülenerek, çamaşırhane sorumlusu tarafından ilgili kişiye teslim edilmelidir. 
 
7. Çamaşırhane hizmeti sürekli bir hizmet olup, 24 saat kesintisiz devam etmelidir. 
7.1. Çarşaf, nevresim gibi çamaşırlar, ütüleme işleminden sonra düzgünce katlanmalı ve ilgili 
servis personeline teslim edilmelidir. Yıkanmış çamaşırları tasnif eden personel mutlaka 
eldiven ve koruyucu önlük giymelidir. 
7.2. Çamaşır yıkama makinesinde gözle görülür bir kirlenme var ise boş yıkama yapılır. 
7.3. Yatak koruyucular her hasta arasında mutlaka yıkanmalıdır. 
7.4.. Çamaşırhane sorumlusu tarafından çamaşırlar teslim alınıp, verilirken çamaşırın 
niteliğini tanımlayan tüm bilgiler teslim tutanağına belirtilmelidir. 
7.8. Teslim tutanakları çamaşırhane sorumlusu tarafından sıralı olarak dosyalanarak 
saklanmalı ve yetkililer istediğinde gösterilmelidir. 
7.9. Yıkanmış olan çamaşırlar çamaşır yıkama makinesinde bırakılmamalıdır. 
7.10.. Çamaşır yıkama ekibinde çalışan personel koruyucu ekipmanını (eldiven ve koruyucu 
ekipmanını) eksiksiz kullanmalıdır. 
7.11. Deforme olan çamaşırlardan onarımı yapılabilecek olanlar yıkama ve kurutma 
işleminden sonar terzihaneye gönderilmelidir. 
7.12 Salgın şüphesi olduğunda kültür ekimi, kültür plağına sürmek veya sıvı besiyerine 
batırmak şeklinde olabilir. 
7.13. Temiz ve kirli çamaşırlar aynı arabada, ayrı yerde saklanır. 
7.14. Temiz ve paketlenmemiş çamaşırlar temiz bir yerde paketlemeden ancak 1 yada 2 saat 
gibi kısa bir süre bekletilebilir. 
7.15. Çamaşırhanede kirli alan temiz alana göre daha negatif basınçlı olmalıdır. Yani hava 
akımı temiz alandan kirli alana doğru olmalıdır. 
7.16. Kirli çamaşır taşıma işleminde kullanılmış çamaşır torbaları tıbbi atık poşetine atılarak 
bertarafı sağlanmalıdır. 
7.17. Meydana gelen her türlü arızanın giderilmesi için, birim sorumlusu tarafından ‘Teknik 
arıza istem’ kâğıdı düzenlenerek Hastane Müdür Yardımcısı’na gönderilmelidir. 
7.18. Birimin ihtiyacı olan her türlü sarf ve demirbaş malzemenin temini ile ilgili olarak birim 
sorumlusu tarafından ‘ Depo istem defterine’ istem yapılarak hastane deposundan 
karşılanmalıdır. 
7.19. Birimin günlük temizlik, atıklarının toplanması ve taşınması işlemleri, yüklenici temizlik 
firması görevlileri tarafından yerine getirilmelidir. 
7.20. Çamaşırhanede işleme tabi tutulan tüm çamaşırların bilgisayar ortamında kaydı 
tutulmalıdır. Günlük, aylık, yıllık gibi belirli bir sürede yıkanan çamaşırların renk ve cinsine 
göre miktarı tespit edilebilmelidir. 
7.21. Kirli çamaşır arabaları günde en az bir kez temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. 
7.22. Çamaşırhane ile telefonla iletişim için, telefon numarası teslim tutanağına yazılmalıdır. 
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SORUMLULUKLAR: 
Bu talimatın uygulanmasından çamaşırhane personeli sorumludur. 
 
8.EKLER: 
8.1. Çamaşırhane Kayıt Defteri 
8.2. Teslim Tutanağı 
8.3. Teknik Arıza İstem Formu 
8.4. Depo İstem Defteri (ağ bağlantısına geçilecek) 
8.5. Hastane Telefon Rehberi 
8.6. Haftalık Çamaşırhane Personeli Nöbet Listesi 
  



 

355 
 

 
 
 
 
 
 
 

MORG 
  



 

356 
 

 

Standart No: 79.1 Paket Tipi Muhafaza Dolabı 
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Standart No: 79.2 Sıcak Su İmkanı 
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