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HASTANE İÇİ DEPREM STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ (HAP.PR.38) 

Eylemlerin 
gerçekleştirilmesi 
ve raporlama için 
zaman çizelgesi 

Temel Faaliyet:  
Personel, hastalar ve serviste bulunan diğer kişilerin güvenliğini sağlamak ve deprem 
anında tehlike oluşabilecek maddelerin önlemini almak, maddi kayıp ,yaralanma ve can 
kaybı riskini azaltmaktır. 
Hedefler: 

 Durumu değerlendirmek,  Olay Yönetim Ekibine haber vermek,  OYE kararıyla triyaj, 
vakit kaybetmeden kurtarma çalışmalarına başlamak. 

 Elektrik ve su tesisatının ve doğal gaz ve tıbbi gazların kapatılması 
Kazan dairesinin kontrol edilmesi 

 

Sırası ile Gerçekleştirilecek Eylemler; 
Deprem öncesi; 

 Yapısal risklerin azaltılması için bina güçlendirme çalışmaları yapılır. 

 Yapısal olmayan riskler; Dolaplar, raflar, beyaz eşyalar vb. asılı duran tüm eşyalar 
sabitlenir. 

 Jeneratörlerin sarsıntıya duyarlı sistem yerleştirilmesi 

 Doğalgazın sarsıntı esnasında otomatik kesilmesinin sağlanmalı 
Deprem esnasında; 

 Sallanma başladığında çök, kapan tutun pozisyonu alınır. 

 Pencere kenarı, aynalar ve dolap önlerinde duruktan kaçının 

 Çelik dolaplar, çamaşır makinesi önleri kanepe önlerinde pozisyon alınması         
sağlayın 

 Deprem esnasında dışarı çıkmayın, 

 Asansör kullanılmayın, 
Deprem sonrasında; 

 Elektrik, su, doğalgaz vanaları kesilmeli. 

 OYE aşağıdaki adımları izlemelidir; 

 Deprem özel planı kullanmak, 

 Hasar tespit çalışmalarını yapmalarını istemek, 

 Hastane ekipman ve kritik sistemlerin işleyişi ile ilgili bilgi almak, 

 Hastane hasarına göre tahliye kararı verilmek; 

 Tahliye gerektiği durumda sop 22,SOP 35,SOP 36,SOP 37 kullanın 

 Hastane içinde yangın çıkması halinde; 

 yangın ekip personelini seferber etmek 

 Topluma hizmet veren kurum ve kuruluşlarla kritik ekipman ve sistemlerin eski haline 
getirilmesi için işbirliği yapmak ve eylem planı oluşturmak. 

 

 

İş Güvenliği Kuralları ve Kontrol Prosedürleri 

 Olay Yönetim Ekibi l başında henüz faaliyete geçmemiş olabileceğinden tahliye,  
departman/servis/birimin yetkilisinin kararıyla yapılmalıdır (Hastanenin kısmi ya da tam 
tahliye kararı HAP başkanı veya HAP Başkanının olmadığı durumlarda en yetkili 
Yönetici tarafından verilir), 

 Servisin tahliye işlemi tamamlandığında, hiçbir hastanın kalmadığından emin olmak 
için gidip odaları tekrar kontrol edin. Bu son kontrol, Olay Yönetim Ekibi’ nden birinin 
izniyle iki kişilik bir ekip tarafından yapılmalıdır, 

Her türlü güvenlik tehdidini değerlendirin ve hemen Güvenlik Sorumlusuna rapor verin 
(ciddi tehdit oluşturabilecek devam eden herhangi bir durum duyurulmalıdır). 
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Kullanılacak Materyaller 

 Anons sistemi, megafon 

 Yangın var ise yangın söndürme sistemleri 

 Yataklar, sedyeler, 

 Mevcut durumun çok hızlı bir tahliyeyi gerektirdiği durumlarda hastaları taşımak için 
battaniyeler, 

 Mümkünse tekerlekli sandalyelerin koridorları kapamadan kullanılmaları. 
Kalite Kontrol 

 Hastaların servisten tahliye edilmelerinin ardından, servisin boşaltıldığını belirtecek bir 
işaret koyun (örn: her odanın kapısının önünde bir yastık), 

 Tahliye tamamlandığında, bir kez daha yukarıda bahsi geçen prosedüre göre son bir 
kontrol yapın. 

Zaman Dilimi: 

 Alarm ver: Hemen 

 Can güvenliği al: hemen 

 Kurtar: Hemen 

 Tahliye: Duruma göre 

 Durum tespit: tahliye sonrası ve can güvenliği sağladıktan sonra 
 

 

Diğer Standart Operasyon Prosedürleri ve/veya Paydaşlar ile Koordinasyon 

 Tahliye ile ilgili Standart Operasyon Prosedürü, 

 Tıbbi bakım sunumunun devamlılığı ile ilgili Standart Operasyon Prosedürü, 

 Olay Yönetim Ekibi Başkanı (HAP Başkanı) İş Akış Talimatı 

 Bölüm Sorumlusu  İş Akış Talimatı. 
Hastane içinde meydana gelen yangın güvenliğine karşı standart operasyon Prosedürü 

 

Karşılaşılabilecek özel durumlar 

 Güvenliğiniz/sağlığınız için kendinizi olası tehlikeli durumlara maruz bırakmayın, 
deprem artçıları olabileceği için hemen binaya girmeyin 

Binadaki yangın nedeniyle tahliyenin mümkün olmadığı durumlarda, hastaları odalarında 
tutun; pencereleri ve kapıları kapatın; tam donanımlı itfaiye ekiplerinin dışarıdan sizi 
kurtarmasını bekleyin. Bu olağanüstü bir durumdur. Tahliyeye her zaman öncelik 
verilmelidir. 

 

Sürece Dahil Olan Kişiler 

 Servisin tüm sağlık personeli ve destek personeli, 

 Komşu servislerin tahliye edilmeyecek olan personeli, 
Hastaların olmadığı bir alanda çıktığı durumlarda teknik personel (örn. Eczane) 

 

Ekler 

 Tahliye yolları için harita/kroki, 
Raporlama için kayıtlar ve formlar. 

 

Eylemlerin Kaydedilme Şekli 
Kayıtlar: Hasta tahliye kaydı, 
Formlar: Tahliye durumunda hasta tanımlama formu (her bir hastaya iliştirilir)/tıbbi 
kayıtları da ayrıca hastanın formuna eklenir. 
Raporlama mekanizması; 

 Olay Yönetim Ekibi 'nin talimatlarını izleyin 
İzleme 
Temel faaliyet: Kaliteli tıbbi bakım sunumunun devamlılığı ile personelin, hastaların, 
işilerin ve kritik ekipmanın güvenliğini sağlamak. 

 

Güvenlik Konuları 

 Paratonerlerin bakım periyodlarının zamanında yapılması (mevsime göre) 

 Hidroforun bakımının yapılması, 

 Yangın algılama sistemlerinin kontrolü, 

 Yangın dopları ve yangın söndürme cihazlarının kontrolü, 

 Acil aydınlatma ve yangın merdivenlerinin uygunluğunun sağlanması. 
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 Tahliye yollarının açık olması, 

 Elektrik sistemlerinin uygunluğunun kontrolü, 

 Elektrik kablolarının, priz, ve elektronik cihazların vb. Uygun koşul ve yükseklikte  

bulunmaları. 

 İtfaiye vb. Araçlar için gerekli düzenlemelerin yapılması. 

 Gaz, ısı ve deprem sensörünün bakımı, 

Medikal gazların güvenliğinin sağlanması. 

İlk yayınlanma tarihi: 15.01.2021 Rev.No: 00  

 
 


