
 

 

1.0 AMAÇ 

Birimlerde 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 amacıyla hazırlanmıştır.  

 

2.0 KAPSAM 

Tüm çalışanları kapsar.  

 
3.0 KISALTMALAR 

EKU: Enfeksiyon Kontrol Uzmanı,  
EKH: Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi,  

EKK: Enfeksiyon Kontrol Komitesi.  
 

4.0 SORUMLULAR 

Enfeksiyon kontrol komitesi üyeleri (EKK),çalışan güvenliği birimi 

 

5.0  TANIMLAR 

 

6.0 FAALİYET AKIŞI 

 Tüm çalışanların sağlık taramaları yaptırılıp çalışan güvenliği biriminde, kişisel dosyalarda dosyalanır. 

 Servisler, eczane, poliklinikler ve diyaliz ünitesi, ameliyathane ,yoğun bakımlar, acil servis ,temizlik 

elemanları ve doğum salonu  çalışanları senede 1 kez hepatit markerlerı, HIV, HCV   tahlilleri, ayrıca göğüs 

hastalıkları, kardiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları klinik çalışanlarına yılda 1 kez PPD testi yapılır.   
 Radyoloji bölümü çalışanları, 2 ayda bir  dozimetre takibi,  6  ayda bir hemogram ve manuel periferik yayma, 

yılda  bir kez troid fonksiyon testleri (T3,T4,TSH), Cildiye ve göz muayenesi tiroid USG hepatit markırları, 

HIV,HCV yapılır. 
 Laboratuvar çalışanları yılda bir kez hepatit markerları HIV,HCV tahlilleri, 
 Sterilizasyon ünitesi çalışanlarının  senede 1 (bir) PA Akciğer  grafisi ve  ODYO, altı ayda bir SGOT, SGPT, 

Hemogram, SFT, periferik yayma  ve de  2 ayda bir  ETO dozimetre takibi yapılır.  
 Kemoterapi bölümü çalışanları  6 ayda bir hemogram, periferik yayma, SGOT,SGPT, üre, kreatinin ve 

elektrolitler (Ca.K,Mg.Cl,Na) ,yılsa 1 kez de Hepatit markırları,HIV,HCV bakılır. 
 Mutfak, yemekhane çalışanları yılda 1 kez akciğer grafisi, burun, boğaz ve gaita kültürü tahlilleri, hepatit 

markırları, HIV, HCV,  

 İdari personel ve teknik servis çalışanları olay olduğunda ve hastanemizde göreve başladıkları zaman Hepatit 
markırları ,HIV,HCV,PPD testi ce PA akciğer grafisi yapılır.  
 Patoloji laboratuvar çalışanları yılda bir PA akciğer grafisi ,SFT,HCV, HIV, Hepetit markerları altı ayda bir 

periferik yayma, hemogram, , SGOT, SGPT, yılda 1 kez ksilen ölçümü yapılır. 
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