
 

1.0 AMAÇ  
Hasta ve çalışanların güvenliğini tehdit edebilecek, gerçekleşmek üzereyken son anda gerçekleşmeyen (ramak kala) ya da 
gerçekleşen istenmeyen olayların bildirilmesini sağlamak, bu olayları izlemek, bildirimlerin sonucunda bu olaylara yönelik 
gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktır.  

2.0 KAPSAM  
Hastanemizdeki tüm hasta ve çalışanlarını kapsar. 

3.0 KISALTMALAR 
DÖF:  Düzeltici-önleyici faaliyet. 
FDH:  Fethiye  Devlet Hastanesi 
İOBS: İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi 
KYB:  Kalite Yönetim Birimi 
SKS :  Sağlık Kalite Standartları 

4.0 SORUMLULAR  
Başhekim, Başhekim yardımcısı, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, İdari Mali Hizmetler Müdürü, Kalite Yönetim 
Direktörü, Tüm bölüm sorumluları ve sağlık çalışanları. 

5.0 TANIMLAR 
Düzeltici Faaliyet: Uygunsuzlukların sebeplerinin kaldırılması için ihtiyaç duyulan faaliyet. 
Önleyici Faaliyet: Potansiyel uygunsuzluk nedenlerinin ortadan kaldırılması için ihtiyaç duyulan faaliyet gereksinimi. 
Ramak kala olay: Hasta ve çalışanların güvenliğini tehdit edebilecek, gerçekleşmek üzereyken son anda gerçekleşmeyen 
istenmeyen olayları ifade eder. 

6.0 FAALİYET AKIŞI  
Sistem; Hasta güvenliği ve Çalışan Güvenliği olmak üzere iki ayrı modül de ele alınır. İstenmeyen olay bildirim sistemi, 
hasta ve çalışanların güvenliğini tehdit edebilecek her türlü olayı (ramak kala, gerçekleşen istenmeyen olaylar, hukuka 
yansımış) kapsayacak şekilde düzenlenmelidir. Hasta güvenliğini tehdit eden bir olay gerçekleştiği zaman, sağlık personeli 
veya hekimi tarafından hasta yakınına bilgilendirme yapar. Olay bildirimi, ilgili personel tarafından veya başka bir personel 
tarafından istenmeyen olay bildirimi web tabanlı, elektronik ortamda veya basılı formlar üzerinden kalite yönetim birimine  
bildirim yapılır. Formlara, tüm kurum çalışanları kurumun tüm bölümlerinden kolaylıkla ulaşabilir . Bildirim sürecinde, 
kullanıcının gizlilik talebi olması durumunda, raporlama ve raporların paylaşılması durumunda gizlilik ilkesi uygulanır.  
Bildirimi yapılacak olaylar, 
 İlaç güvenliği, 
 Kesici Delici Alet Yaralanmaları,  

 Ramak kala olaylar, 

 Gerçekleşen olaylar 

 Diğer. 

Kalite Yönetim Birimi olay bildirimlerini değerlendirerek, ilgili komitelere ve bölüm sorumlularına iletir. İlgili komite ve 

bölüm sorumluları olayla ilgili Düzeltici-önleyici faaliyet başlatır, olay bildirimi ile  ilgili kök neden analizi yapar, hastane 

yönetimine bildirilerek, iyileştirme çalışmaları yapılır. Olay bildirimine ilişkin analiz sonuçları ve yapılan faaliyetler kalite 

yönetim birimine gönderilir. Gerçekleştirilen DÖF faaliyetleri hakkında çalışanlara sözel ya  da yazılı geri bildirim(ilgili 

birim sorumlularına, personel ilan panosu vb.) yapılır.  

Kalite Yönetim Birimi Tarafından Çalışanlara; 

İstenmeyen olay bildirim sisteminin amacı, önemi ve sorumlulukları, s istemin, çalışanların kendini güvende hissetmelerine 
yönelik kurgulanmış yapısı, sistemin odağı olan hatalardan öğrenme ve sürekli iyileştirme amacının vurgulanması, 
İstenmeyen olay bildirim sisteminde hangi olayların bildirim kapsamında ele alınacağı, bildirimin yapılma şekli, uyulması 
gereken kurallar ve gizlilik, örnek olaylar üzerinden, bildirim formlarının nasıl doldurulacağı, bildirimlerin nasıl 
değerlendirileceği ve analiz edildiğine ilişkin genel bilgiler , hakkında eğitimler verilir. Bildirim sistemi ile ilgili çalışanların 
görüş ve önerileri alınmakta, ve düzenli aralıklarda çalışanlara sistemin kullanımı ve geri bildirimleri hakkında eğitim 
yapılmaktadır. İstenmeyen olaylar sonucu yaşanan tıbbi ve psikolojik sorunlara yönelik destek hizmeti alabilmesi 
sağlanmaktadır. 
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