
 

 

 

 
 

1.0 AMAÇ 

Hastanemizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risklerin azaltılması için çalışan güvenliği kültürünün 

geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına, bunu tesis edecek uygun yöntem ve tekniklerin belirlenmesine iş sağlığı 

ve güvenliği  konusunda geliştirilen iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılmasına, hizmet içi eğitim yoluyla 

personelin farkındalığının ve niteliklerinin artırılmasına, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili raporlama sistemlerinin 

oluşturulmasına çalışanların sağlık hizmeti sunum sürecinde karşılaşabilecekleri muhtemel risk ve  zararlardan 

korunmasına yönelik, usul ve esasları düzenlemektir. 

2.0 KAPSAM 

Tüm bölümler 

3.0 KISALTMALAR 

SKS :  Sağlık Kalite Standartları 

KYB:  Kalite Yönetim Birimi 

FDH:  Fethiye  Devlet Hastanesi 

4.0 SORUMLULAR 

Tüm Çalışanlar 

5.0 TANIMLAR 

Kişisel Koruyucu Ekipman: Çalışma ortamındaki risklere ve tehlikelere karşı çalışan tarafından kullanılan 

giysi, araç ve malzemelerdir. Bölümün niteliğine göre farklı özellikte kişisel koruyucu ekipman bulundurulması 

gerekir.  

Kesici Delici Atık: Şırınga, enjektör ve diğer tüm deri altı girişim iğneleri, kullanılan gazları içinde bulunduran 

silindirler, kartuşlar ve kutular lanset, bistüri, bıçak serum seti iğneleri, cerrahi sütür iğneleri, biyopsi iğneleri, 

kırık cam, ampul, lam, lamel, kırılmış cam tüp ve petri kapları gibi batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara neden 

olabilecek atıklardır. 

6.0 FAALİYET AKIŞI 

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu; asgari tıbbi idari ve hemşire hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite 

yönetim direktörü, bir hekim, enfeksiyon hemşiresi, güvenlik amiri, psikyatrist veya psikolog veya sosyal hizmet 

uzmanı, iki (2) bölüm sorumlusu ve diğer meslek gruplarından (laboratuar teknisyeni, anestezi teknisyeni, 

radyoloji teknisyeni) bir temsilci yer alır. Toplantıdan 2 (iki) gün önce toplantı yeri, zamanı, süresi ve gündem 

belirlenip ilgili kişilere yazılı veya sözlü veya eposta olarak çağrı yapılır. İş sağlığı ve Güvenliği Kurulu yılda en 

az 4 kez ve gerektiğinde toplanır, alınan kararlar toplantı tutanağına kayıt edilir.  Toplantı kararları Kalite 

Yönetim Birimine bildirilir. İş sağlığı ve kurulu bulunan hastanelerde çalışan sağlığı ve güvenliği alanındaki 

sorumluluklar bu kurul tarafından yürütülür. 

 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu görev tanımı asgari; 

  Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması, 

  Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması, 

  Fiziksel şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması. 

  Kesici-delici alet yaralanma risklerinin azaltılması, 

  Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması, 

  Sağlık tarama programının hazırlanması, takibi yapılması konularını kapsamalıdır. 

Kurul tarafından görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmaları yapar, gerektiğinde düzeltici önleyici 

faaliyetleri başlatır. Olay bildirimine ilişkin analiz sonuçları ve yapılan faaliyetlerini Kalite Yönetim Birimine 

bildirir. Komite eğitim faaliyetlerini belirler. 

ÇALIŞANLARIN ZARAR GÖRME RİSKLERİNİN AZALTILMASI 
Hastanemiz personellerinin maruz kalabilecekleri enfeksiyon riskine karşılık alınacak önlemler “ 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu” ve “Enfeksiyon Kontrol Komitesi” tarafından belirlenir. Enfeksiyon riskine 

karşı alınacak önlemler Hastanemiz “Hastane Enfeksiyon Kontrolü Yıllık planında ’’ belirtilmiştir. 

El hijyeni hem hasta hem de çalışan güvenliği açısından çok önemli olup, El Hijyeni ve Eldiven Kullanma, 

Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanma Talimatı”nda enfeksiyonların ve çapraz bulaşmaların önlenmesi 

amacıyla sağlık personelinin uygun el temizliği ve eldiven kullanma yöntemleri belirlenmiştir. 
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BÖLÜMSEL RİSK ANALİZİ VE PERSONEL SAĞLIK TARAMALARI 

Riskli alanlarda çalışan Hastanemiz personellerine ait sağlık taramalarının sıklığı ve ne şekilde yapılacağı 

Sağlık taramaları Talimatına göre yapılır. Program gereği, bölüm bazında belirlenen tetkikler ve izlemler 

yapılır ve sonuçlar ilgili uzman Hekimler tarafından değerlendirilir. Ayrıca Personel sağlık tarama kayıtları 

çalışan güvenliği hemşiresi tarafından toplanır, sağlık çalışanı sonuçları hakkında bilgilendirilir. Sağlık taraması 

sonuçları sadece ilgili birim sorumluları ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu ile paylaşılır. Kişisel koruyucu 

ekipman kullanımı konusunda çalışanlara eğitim verilir. 

FİZİKSEL ŞİDDETE MARUZ KALINMA RİSKLERİNİN AZALTILMASI 

Hastanemizde 24 saat süreyle özel güvenlik hizmeti sağlanmakta ve kamera ile takip edilerek kayıt altına 

alınmaktadır. Acil kod uygulamalarından beyaz kod sistemine bildirim yapılmakta, yapılan bildirimler kayıt 

altına alınmaktadır. Bildirimlerle ilgili çalışan güvenliği biriminde konu ile ilgili bilgi verilmekte olup, gerektiği 

durumlarda  personele psikolog yardımı ile psikososyal destek sağlanmaktadır. 

KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMALARI NEDENLERİ  
 Kesici-delici aletlerin yanlış atığa atılması,  

 Kullanılan Kesici-delici aletlerin bir başkası tarafından toplanması, 

 Kullanılan Kesici-delici aletlerin iş bitiminde ortalarda bir başkasına zarar verecek şekilde dağınık, ucu açık 

bırakılması,  

 Kesici-delici ve sivri aletlerin doğru teknikle atılmaması.  

Kesici-Delici Alet Yaralanmalarında Alınacak Önlemler  

 Kesici-delici aletler yanlış atığa atılmamalı 

 Tedavi, bakım ve onarımda kullanılan geri dönüşümlü araç-gereçler (tornavida, çivi, penset, makas vb) 

Çalışma ortamında, hasta odalarında unutulmamalıdır. Uygun taşıma kap ve çantalarında toplanmalıdır.  

 Çalışma ortamında kırılmış cam parçaları varsa diğer çalışanlar ve hastalar kazalara karşı uyarılmalı ve 

ortam hemen temizlenmelidir.   

 Kullanılan Kesici-delici aletlerin iş bitiminde ortalarda bir başkasına zarar verecek şekilde dağınık, ucu açık 

bırakılmamalı ve bu aletler kullanan kişi tarafından toplanmalı,  

 Kullandıktan sonra enjektör iğneleri ve bistüri v.b. kesicilere temas en aza indirilir. Enjektör iğnelerini 

atmadan önce eğip bükmek ya da kırmak gibi gereksiz ve sakıncalı uygulamalar yapılmaz.  Kullanımdan 

sonra enjektör iğnelerinin ve kan alınan İğnelerinin kılıfı ya da kapağı yerine takılmaya çalışılmamalıdır.  

Her türlü kesici-delici aletler, Kesme, batma veya delme potansiyeline sahip her şey Örneğin, kullanılmış ve 

kullanılmamış enjektör, serum seti ve kan alma iğneleri, cerrahi sütür iğneleri lam-lamel, bistürü bıçakları, 

kırılmış cam pipet, cam tüp ve şişeleri, petri kapları, kullanılmış ilaç ampulleri gibi batma, delme, sıyrık ve 

yaralanmalara neden olabilecek atıklar hangi amaçla kullanıldığına bakılmaksızın "tıbbi atık" olarak 

değerlendirilir ve genel çöpe atılmaz. Bu tür kirli malzeme, tehlikeli atık kovasına ve kesici delici çöp 

kovasına atılır. 

KAN VE VÜCUT SIVILARIYLA BULAŞMA RİSKLERİNİN AZALTILMASI, 

Entübasyon, bronkoskopi, aspirasyon, laboratuvar çalışmaları sırasında vücut sıvıları, salgılar, çıkartılar ve 

kan sıçrama olasılığında, Cerrahi girişimler esnasında, kan ve doku sıçramasına maruz kalmamak için kişisel 

koruyucu ekipman kullanım talimatına uyulur. 

Kurul tarafından görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmaları ve eğitim faaliyetlerini düzenler. 
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