
 

 

 

 
 

1.0 AMAÇ 

 Sağlık hizmetlerimizin sunumu sırasında hastalarımıza zarar verilmesini önlemek amacıyla hastanemiz ve 

çalışanlarımız tarafından alınması gereken önlemlerin belirlenmesidir. 

2. 0 KAPSAM  

Tüm Hastane 

3.0 KISALTMALAR 

SKS :  Sağlık Kalite Standartları 

KYB:  Kalite Yönetim Birimi 

FDH:  Fethiye Devlet Hastanesi 

4.0 SORUMLULAR 

Baştabip, baştabip yardımcısı, hasta güvenliği komitesi, tüm hekimler, idari ve mali hizmetler müdürü, idari ve 

mali hizmetler müdür yardımcısı, sağlık bakım hizmetleri müdürü, sağlık bakım hizmetleri müdür yardımcısı, 

servis sorumlu hemşireleri, sağlık çalışanları, laboratuar ve röntgen çalışanları, teknik servis sorumluları. 

5.0 TANIMLAR 

Hasta Güvenliği: Sağlık bakım hizmetlerinin hastalara vereceği zararı önlemek amacıyla sağlık kuruluşları ve 

bu kuruluşlardaki çalışanlar tarafından alınan önlemlerin tamamıdır. 

6.0 FAALİYET AKIŞI 

Hasta Güvenliği Komitesi asgari; tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite 

yönetim direktörü, cerrahi ve dahili branş uzmanı, laboratuvar branş uzmanı, anesteziyoloji ve reanimasyon 

branş uzmanı, hastane bilgi işlem sorumlusu, eczacı ve iki (2) bölüm sorumlusu yer almalıdır. Hasta Güvenliği 

Komitesi yılda en az 4 kez ve gerektiğinde  toplanır, alınan kararlar toplantı tutanağına kayıt edilir. 

Komitenin görev alanları asgari; 

 Hastaların Doğru Kimliklendirilmesi, 

 Çalışanlar arası etkili iletişim ortamının sağlanması, 

 İlaç güvenliğinin sağlanması, 

 Transfüzyon güvenliğinin sağlanması, 

 Radyasyon güvenliğinin sağlanması 

 Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması, 

 Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması, 

 Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması,  

 Hasta mahremiyetinin sağlanması, 

 Hastaların güvenli transferi, 

 Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi, 

 Bilgi güvenliğinin sağlanması, 

 Enfeksiyonların önlenmesi, 

 Laboratuvarda hasta güvenliğinin sağlanması gibi konularını kapsar. 

 Kalite Yönetim Birimi tarafından iletilen olay bildirimlerine yönelik kök neden analizi yapar, gerektiğinde 

düzeltici önleyici faaliyetleri başlatır. Olay bildirimine ilişkin analiz sonuçları ve yapılan faaliyetlerini Kalite 

Yönetim Birimine bildirir. Komite görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirler. 

DEĞERLENDİRİLECEK HUSUSLAR 

 Hasta güvenliği konusunda ekip tarafından bir plan/program hazırlanmalıdır. 

 Ekip, gerekli oldukça toplanmalı, çalışmalarını ve yapılan toplantıları kayıt altına almalıdır. 

 Bu ekip hastanede hasta güvenliği ile ilgili mevcut durumu tespit etmeli, hasta için olası riskleri belirlemeli, 

düzeltici önleyici faaliyet planları yapmalı ve bu planları hastane idaresi ile birlikte gerçekleştirmelidir. 

 Personele konu ile ilgili hizmet içi eğitim düzenlemeli ve bu eğitimler kayıt altına alınmalıdır. 

HASTALARIN DOĞRU KİMLİKLENDİRİLMESİ 

Hastanemizde tetkik, tedavi, cerrahi girişimler ile girişimsel işlemler öncesinde ve ilaç, kan ve kan ürünü 

uygulamalarından önce, klinik testler için numune alımında ve hasta transferinde kimlik doğrulama işlemi  
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gerçekleştirilir. Hasta kimlik tanımlama ve doğrulama işleminde hasta kol bandı kullanılır, oda ve 

yatak numarası kullanılmaz. 

ETKİN İLETİŞİMİN SAĞLANMASI 

Hasta bakım ve tedavi sürecinde sözlü/telefon talimatlarının verilmesi ve alınmasında; 

 Sözlü talimatlar; steril girişimler sırasında, tabibin hastanede ya da serviste olmadığı durumlar ile acil olarak ilaç 

verilmesi gerekli olan durumlarda verilir. 

 Sözlü/telefon talimatının alınması sırasında ilacın ismi, dozu, uygulama şekli ve veriliş sıklığı açık olarak 

belirtilir. 

 Sözlü/telefon talimatı alınırken önce talimat yazılır, yazılan talimat daha sonra geri okunur ve doğruluğu talimatı 

veren kişiye onaylatılır, lüzumu halinde verilen ilaç adının kodlama yöntemi ile tekrar edilmesi istenir. 

Sözlü/telefon talimatlarının kaydında; 

 Talimatı veren tabibin adı ve soyadı, talimatın alındığı tarih ve saat  Sözlü ve Telefonla Tabip Talimatları 

Formuna kaydedilir. 

 Talimatların altına “sözlü talimat” veya “telefon talimatı” olduğu yazılır. 

 Sözlü ve Telefonla Tabip Talimatları Formu, sözlü talimatı veren tabip tarafından 24 saat içinde imzalanır ve 

hasta tabelasına geçirilir. 

 Talimatı veren tabibe 24 saat içinde ulaşılamadığı takdirde Sözlü ve Telefonla Tabip Talimatları Formu, hastayı 

devralan servis tabibi tarafından onaylanır ve hasta tabelasına geçirilir. 

 Telefon talimatları, sağlık kurum veya kuruluşunun santralinde kayıt altına alınır. 

 Yüksek Riskli İlaçlar Listesi Formundaki ilaçların uygulanmasında sözlü/telefon talimatı kabul edilmez. 

İLAÇ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI 

Yatışına karar verilen hastanın varsa kullandığı ilaçlar hemşirelik süreci hasta tanılama formuna kayıt edilerek 

hemşire tarafından imza karşılığı teslim alınır, miat kontrolleri yapılarak  ilgili hekime bildirilir. İlgili hekim 

hastanın tedavisindeki ilaçlarla, sürekli kullandığı ilaçları kontrol ederek hasta tabelasına yazar.Hastanın 

kullandığı ilaçların tümü, ilgili hemşire tarafından verilir. Tedavi planı, ilaç dozu, zamanı ve uygulama şeklini 

içerecek şekilde okunaklı olarak her bir hasta tabelasına hastanın kendi tabibi tarafından yazılır, kaşelenerek 

imzalanır. Hastanın bakım sürecinde ve taburcu olduktan sonra kullanacağı ilaçlar  “Hasta Taburcu ve Eğitim 

Formu’ na kaydedilir, bir nüshası hastaya verilir, bir nüshası hasta dosyasında bırakılır. 

Hastaya verilen ilaçlar kapalı kaplarda ve kişiye özel olarak hazırlanır. Kaplarda hastanın kimlik tanımlayıcı 

bilgileri bulunur. Hemşire hekimin tedavi planını hemşire gözlem formuna kaydeder. İlaçlar hastaya hemşire 

tarafından uygulanır. Stajyerlerin ilaç uygulamaları da hemşire gözetiminde olmalıdır. İlgili hekim hasta 

tabelasına ilaç isimlerini kısaltarak yazmamalıdır. İlaç Uygulamalarında Kullanılmaması Gereken Kısaltmalar 

Listesi belirlenmiştir ve buna göre uygulama yapılır. Yazılışı okunuşu- ambalajı benzer ilaçlar, yüksek riskli 

ilaçlar, pediyatrik, dozda kullanılacak ilaçlar listesi birimlerde bulunur ve birimlerde ayrı raflarda saklanmalıdır. 

GÜVENLİ TRANSFÜZYON 

Güvenli transfüzyon için yapılması gereken işlemler şunlardır: 

 Transfüzyon öncesi, kan bankasından gelen kan ve kan ürününün türü ve miktarı, cross–match kayıtları ve kimlik 

bilgileri iki sağlık personeli tarafından kontrol edilir ve ürünün planlanan veriliş süresi doğrulanır.  

 Kan Transfüzyonu Bilgilendirilmiş Rıza Belgesi hasta veya hasta yakınına mutlaka okutulup imzalatılır. 

 Transfüzyon sürecinde; ilk 15 dakikası sağlık çalışanı tarafından gözlenir, her 30 dakikada bir hastanın vital 

bulguları izlenip Kan ve Kan Transfüzyonu İzlem Formu doldurulup imzalanır. 

RADYASYON GÜVENLİĞİ 

Hasta, yakınları, hastane çalışanlarının radyasyondan korunmasına yönelik alınacak tedbirler, Hasta ve Hastane 

Çalışanları İçin Radyoloji Prosedürü gereği önlem alınacaktır.  

DÜŞMELERE BAĞLI RİSKLERİN AZALTILMASI 

Hastane içerisinde düşme riski bulunan hastalar,  Tüm çocuk hastalar (0-16) yaş Harizmi Düşme Riski Ölçeğine 

Göre, Yetişkin hastalar, İtaki Düşme Riski Ölçeğine göre değerlendirilip, düşme riski olan hastalar Yeşil yapraklı 

yonca figürü; hasta tek yataklı oda da ise oda kapısına, birden fazla yataklı oda da ise yatak başlarına  asılmalıdır. 
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Alınan tüm tedbirlere rağmen hasta düşerse  Hasta Düşme Bildirim Formu doldurularak, en kısa zamanda kalite 

yönetim birimine bildirim yapılır, olay ile ilgili gerekli düzeltici önleyici çalışmalar başlatılır. Düşen hasta ilgili 

sorumlu hekimi, nöbetçi uzman hekim veya klinik durumunun gerektirdiği uzman hekim tarafından 

değerlendirilir. 

GÜVENLİ CERRAHİ UYGULAMALARININ SAĞLANMASI 

Güvenli cerrahi uygulamaları için alınması gereken tedbirler şunlardır: 

Cerrahi işlem güvenliği için; 

 Cerrahi İnvaziv İşlem Doğrulama formu ve Cerrahi Güvenlik kontrol Listesinin klinikten ayrılmadan önceki 

bölümü  ilgili hemşire tarafından doldurulur. 

 Ameliyathanedeki tüm cihaz ve ısı kaynaklarının periyodik bakım ve kalibrasyonlarının yapılması sağlanır ve 

ameliyat öncesi son teknik kontrolleri yapılır. 

 Hatalı gaz ve gaz karışımı verilmesini önlemek amacıyla, ameliyat öncesi gerekli kontroller yapılır. 

 Cerrahi işleme başlamadan önce tüm ekipmanların mevcut ve fonksiyonel olduğu kontrol edilir. 

 Cerrahi Güvenlik kontrol listesi; kontrol listesi sorumlusu tarafından anestezi verilmeden önce, ameliyat 

kesisinden önce ve ameliyathaneden çıkmadan önce uygulanır. Cerrahi güvenlik kontrol Listesi hasta dosyasında 

saklanır. 

Yanlış hasta ve yanlış taraf cerrahi uygulamalarının önlenmesinde; 

 Cerrahi işlemlerin, Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen hasta güvenliği çözümlerine ve evrensel protokole 

uygunluğunun sağlanması esastır. 

 Ameliyat öncesi serviste hasta ile ilgili son kontroller tabip tarafından yapılarak hastanın da katılımıyla taraf 

işaretleme süreci gerçekleştirilir. 

 Hastaya ameliyat öncesi servis hemşiresi tarafından kimlik doğrulama işlemi yapılır ve hasta, dosyası ile birlikte 

görevli refakatinde ameliyathaneye gönderilir. 

 Hasta ameliyathaneye kabul edilirken, ameliyathane hemşiresi ve anestezi teknisyeni tarafından kimlik 

doğrulama işlemi yapılarak beraberce teslim alınır. 

Cerrahi işlemlerde taraf işaretleme sürecinde uygulanacak kurallar şu şekildedir; 

 Taraf işaretlemesi için cerrahi taraf işaretleme kalemi kullanılır. 

 Yapışkan taraf işaretleyicileri kullanılmaz. 

 İşaret ameliyat bölgesine veya yakınına belirgin ve silik olmayacak şekilde konulur. Diğer bakım süreçleri için 

gerekmedikçe ameliyat edilmeyecek bölgeler işaretlenmez. 

 Taraf işaretleme mutlaka hastanın uyanık ve bilinçli olduğu zaman diliminde yapılır. 

 Çoklu yatay yapılar (el ve ayak parmakları ve lezyonlar) veya çoklu düzeylerde (lomber ve torakal ve servikal 

omurlar) en uygun ve en yakın bölge işaretlenir. 

 Göz tarafı işaretlemesi için kaşın üzeri kullanılır. 

 Tek organ vakaları (sezaryen bölgesi, kalp cerrahisi gibi), müdahaleler sırasında, kateter ve enstrümanların 

takılmasında, cerrahi prosedürün tasarlandığı açık yara ve lezyonlarda, acil müdahalelerde, prematüre bebeklerle 

ilgili müdahalelerde işaretleme yapılmaz. 

Elektro cerrahi, lazer ve diğer elektrikli cihazlarla yapılan işlemlerde cerrahi yanıkların oluşmasını 

önlemek için cihazların kullanımında dikkat edilecek hususlar şunlardır: 

 Cihazın kalibrasyon periyodu belirlenir ve sadece kalibrasyonlu cihazlar kullanılır. 

 Özellikle koter cihazları için ekonomik kullanma ömrü belirlenir ve bu süre sonunda demirbaş kaydından 

düşürülür. 

 Üretici firmanın belirtmiş olduğu bakım aralıklarında bakım yapılır (altı aylık veya yıllık). 

Cerrahi işlem sürecinde dikkat edilecek hususlar şunlardır: 

 Cihazların teknik kontrolünde kabloların yeterli uzunlukta olduğu ve bağlantıların doğru kullanılıp 

kullanılmadığı kontrol edilir. 

 Hastanın ekstremiteleri metal masa kısmıyla temas etmemelidir. 

 Hastanın altında sıvı birikmesi önlenir. 
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 İşlem yapılacak bölgenin nem oranı % 50 seviyesinde tutulur. 

TIBBİ CİHAZ GÜVENLİĞİ 

Hastanemizde Tesis Güvenliği komitesi altında tıbbi cihaz yönetiminden sorumlu ekip oluşturulmuştur. Tıbbi 

cihazların bölüm bazında envanteri bulunur. Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme, ayar ve kalibrasyonlarına 

yönelik plan oluşturularak plan dahilinde uygulama yapılır. Kalibrasyonu yapılan cihazların kalibrasyon etiketi 

bulunur. Etikette; 

 Kalibrasyonu yapan firmanın adı 

 Kalibrasyon tarihi 

 Geçerlilik süresi 

 Sertifika numarası bulunur. 

HASTA MAHREMİYETİNİN SAĞLANMASI 

Sağlık hizmeti sunumu sırasında hastanın; fiziksel, psikolojik, bilişsel ve sosyal mahremiyeti dikkate alınmalıdır.  

Her türlü sağlık hizmeti sırasında, ilgili sağlık çalışanı ve hasta yakını (hastanın onayı dahilinde) dışındaki kişilerin 

ortamda bulunması engellenmelidir. Hasta muayene masaları ve yatakları arasında hasta mahremiyetini sağlamaya 

yönelik perde, paravan gibi araçlar kullanılmalıdır. Hastanın tıbbi değerlendirmeleri gizlilik içerisinde 

yürütülmelidir. Sağlık çalışanları arasındaki tıbbi bilgi akışı sırasında hasta mahremiyetine özen gösterilmelidir. 

Tüm hastane çalışanlarına hasta mahremiyeti konusunda eğitim verilmelidir.  

HASTALARIN GÜVENLİ TRANSFERİ 

Hastaların bölümlere transferi ve hastane dışına transferine bir sağlık çalışanı eşlik etmelidir. Transfer için uygun 

ekipman bulunmalı ve kullanılmalıdır. Kullanılan ekipmanların kontrolleri ve bakımları yapılmalıdır. Transfer 

sırasında hastaya ait gerekli kişisel bilgiler ile bakım sürecine ilişkin bilgiler ilgili sağlık çalışanları tarafından 

doğru ve tam olarak iletilmelidir.  

İlgili çalışanlara hastaların güvenli transferine yönelik eğitim verilmelidir. 

HASTA KAYIT İŞLEMLERİNİN YAPILDIĞI BİRİM BULUNMALIDIR 

Birimde ilgili bölümlerde hizmet veren hekimlerin listesi güncel olarak bulunmalıdır. Birimde çalışanlara hizmet 

sunum süreçlerine ilişkin yılda en az bir kez eğitim verilmelidir. 

Eğitim programında asgari aşağıdaki konular yer almalıdır 

 Hasta memnuniyeti, 

 Hasta hakları, sorumlulukları ve uymaları gereken kurallar, 

 İletişim becerileri. 

HASTA BİLGİLERİ VE KAYITLARININ SAĞLIK ÇALIŞANLARI ARASINDA GÜVENLİ BİR 

ŞEKİLDE DEVREDİLMESİ 

Hasta bilgileri ve kayıt devirleri sağlık çalışanları arasında, bilgi güvenliği ve hasta mahremiyetine uyularak 

yapılmalıdır. Ayrıca hasta devir teslimleri  önce hasta başında, sonra deskte nöbet devir teslim defteri ile 

yapılmalıdır. 

BİLGİ GÜVENLİĞİ 

Hastanemizde, hizmetin sunumu için gerekli olan ve hastalarımıza ait özel ve hastalıklarıyla ilgili bilgiler gizlidir. 

Bu bilgiler otomasyon sisteminde ve hasta dosyalarında muhafaza edilir. 

Bu bilgi ve belgeler; hastalarımızın yazılı izni olmadan (yasal şartlar hariç) hiç kimse veya kuruluşa verilemez, 

temin edilen bilgiler açıklanamaz. 

ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ 

Hastalarımızın hastanede bulundukları sürece maruz kalabilecekleri enfeksiyon riskine karşılık alınacak önlemler 

“Enfeksiyon Kontrol Komitesi”tarafından belirlenir. Enfeksiyon riskine karşı alınacak önlemler Hastanemiz 

“Enfeksiyon Kontrol Komitesince, El hijyeni hem hasta hem de çalışan güvenliği açısından çok önemli olup,“ El 

Hijyeni ve eldiven kullanım Talimatı” nda enfeksiyonların ve çapraz bulaşmaların önlenmesi amacıyla sağlık 

personelinin uygun el temizliği ve eldiven kullanma yöntemleri belirlenmiştir. Hastane enfeksiyonlarının rutin 

sürveyansı enfeksiyon kontrol hemşiresi tarafından yapılarak UHESA ya kaydedilir, surveyans sonuçlarına göre 

 

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ PROSEDÜRÜ 

    

Döküman  No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi Sayfa No 

KY.PR.04 01.08.2011 01 Mart-2020 4/5 



 

 

bölüm bazında DÖF başlatılır. Üç ayda bir bölüm bazında hastane enfeksiyon hızları, etkenleri, direnç paternlerini 

içeren sürveyans raporu hazırlanarak üst yönetim ve ilgili bölümlerle paylaşılır. 

LABORATUARDA HASTA GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI 

Laboratuarlar hasta güvenliğini doğrudan etkileyen öneme sahiptir. Laboratuar sürecini preanalitik, analitik ve 

postanalitik olmak üzere üç evreye ayırırsak, yapılan çalışmalarda hasta güvenliğini etkileyen laboratuar 

hatalarının en çok preanalitik dönemde (%70) yapıldığı görülmektedir. Bu bilgi ışığında hastanemiz laboratuar 

süreçlerine göre aşağıdaki önlemleri alarak laboratuar hatalarını en aza indirmeyi hedeflemektedir. 

Preanalitik Evre: Laboratuarlarımızda numunelerin doğru alınması ve doğru şekilde transferini sağlamak üzere 

“Laboratuvar Numune Nakil ve Kabul Talimatı”  talimatı hazırlanarak numunelerin uygun şekilde alınması 

ve transferinde dikkat edilecek hususlar belirlenmiştir. Numunelerin laboratuara kabul veya red kriterleri de  

belirlenerek “Laboratuar Numune Kabul ve Red Kriterleri” belirlenerek uygun olmayan numunelerin 

laboratuara kabulü önlenmiştir. 

Analitik Evre: Laboratuarda kullanılan cihazların bakım, onarım, ölçme, kalibrasyonları belli bir plan dahilinde 

laboratuar sorumlu hekimlerimizce yapılmakta veya yaptırılmaktadır. Yine laboratuarlarımızda çalışılan testlerin 

internal ve external kalite kontrolleri laboratuar hekimlerimizin sorumluluğunda yapılmakta ve kayıtları 

muhafaza edilmektedir. 

Postanalitik Evre: Laboratuarda çalışılan parametrelerin Laboratuar Panik Değer Listesi hazırlanarak, bu 

testlere ait düşük veya yüksek değerlerde klinisyene derhal haber verilmesi sağlanmıştır. Kritik test değerleri 

ile ilgili işlemlerde; Panik Değer Bildirim Formu  oluşturulmuştur. Acil olarak bildirilmesi gereken kritik test 

değerleri, ilgili laboratuar bölümlerinin uzmanı veya sorumluları tarafından, hastanın adı ve soyadı, protokol 

numarası ve kritik değerdeki testin sonucu ile birlikte, çift nüsha halinde hazırlanan forma yazılır ve zaman 

geçirilmeden hastanın doktoruna ve hemşiresine bildirilir. Telefon ile bildirilen testler geri okuma yöntemi 

kullanılarak kesinleştirilir. Laboratuar çalışanlarına panik değer ve bildirimi ile ilgili eğitim verilir. Mikrobiyoloji 

laboratuarında antibiyotik duyarlılık test sonuçları kısıtlı bildirimine yönelik uygulama Antibiyotik Kısıtlama 

Talimatı doğrultusunda yapılır. 

Teşhis ve tedavi sürecinde, hasta ve hastaya ait materyal/numunenin transferi hastane personeli tarafından 

gerçekleştirilmelidir. 

Komite tarafından görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmalarını yapar, gerekli eğitim faaliyetlerini belirler. 
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