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Hazırlayan İnceleyen Onaylayan 
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1.GÖREV TANIMI:  

Özel Çevre Hastanesi, çalışan tüm personelinin yeniliklere ve eğitime açık, mesleki bilgi ve becerilerini 

geliştirmeye yönelik, Hastane Kalite Hedef ve Politikaları doğrultusunda gelişimini sağlamak için gereken 

eğitimleri belirlemek, planlamak ve uygulanmasının organizasyonunu sağlamak. 

2. KOMİTE GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI        

2.1.Sağlıkta kalite standartları eğitimi, hizmet içi eğitimler, uyum eğitimleri ve hastalara yönelik eğitimleri 

planlamak ve düzenlemek. 

2.2.Hasta, çalışan, enfeksiyon ve tesis güvenliği komitelerinin vereceği eğitimleri organize etmek. 

2.3. Hizmet içi eğitimleri verecek eğitim grubunu belirlemek ve eğitim konularını paylaştırmak. 

2.4. Yıllık eğitim planını oluşturmak ve oluşturulan programda belirtilen konuları işlemek ve konuların personel 

tarafından dikkatle izlenmesini sağlayacak önlemleri almak 

2.5.Eğitimlerin etkinliğini değerlendirmek için kullanılacak yöntemleri belirlemek. Eğitimlerde sözlü ya da yazılı 

ön test- son test yapmak ve sonuçları değerlendirmek.  

2.6.Eğitim konularını işlerken modern eğitim tekniklerinin uygulanması için gereken teknik altyapıyı sağlamak. 

2.7.Eğitim süresince eğitim veren ile işbirliği yapmak ve ihtiyaç duyulan malzeme tedarik etmek. 

2.8.Bakanlığın veya diğer resmi ve özel kuruluşların mesleki geliştirmeye yönelik yaptığı eğitimler, seminerler, 

kongreler hakkında personeli bilgilendirmek ve ilgili personelin organizasyonlara katılımı konusunda plan 

yapmak ve destek olmak 

2.9-Eğitim planı dahilindeki konular dışında personelin talepleri ve oluşan yeni eğitim ihtiyaçları doğrultusunda 

plan dışı eğitimleri yapmak ve kaydetmek. 

2.10. Farklı konu ve sorunlarda halkı bilinçlendirme amaçlı eğitimler düzenlemek. 

2.11.Uyum Eğitimleri: İşe yeni başlayan çalışanlara genel işe giriş uyum/oryantasyon eğitimi, bölüm uyum 

eğitimi, temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, ile kalite uyum/oryantasyon eğitimi almaları için gereken 

organizasyonu yapmak. 

2.12.Sağlıkta Kalite Standartları Eğitimleri: Sağlıkta hastane kalite standartları kapsamında verilmesi gereken 

çalışan ve hastalara yönelik olan eğitimlerin yıllık plan içinde uygulanmasını sağlamak. 

2.13.Hizmet İçi Eğitimler: Hizmet sunumunda geliştirilmesi gereken mesleki ve diğer uygulamalara yönelik 

hizmet içi eğitimlerin verilmesini sağlamak. 

2.14.Hastalara Yönelik Eğitimler: Ayaktan ve yatan hastalara verilmesi gereken eğitimlerin planlanması, 

çalışanlara ilgili eğitim konuları hakkında eğitim yapılması ve hasta eğitimlerinin uygun şekilde yapılmasının 

sağlanması. Hastalara verilecek eğitimlerde, hasta ve eğitim gruplarının belirlenmesi, eğitimlerin uygulanması 

ve kaydedilmesi ile ilgili süreçlerin belirlenmesini sağlamak.  
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3.TOPLANTI SIKLIĞI 

Eğitim komitesi 3 ayda bir defa kalite yönetim direktörü başkanlığında toplanır. Toplantı duyuruları kalite birimi 

tarafından Toplantı Duyuru Formu ile yapılır. Toplantıda görüşülen konu ve alınan kararlar toplantı tutanak 

formuna yazılır ve komite üyeleri tarafından imza altına alınır 

4.KOMİTE ÜYELERİ 

Başhekim 

Başhemşire 

Hastane Müdürü 

Kalite Yönetim Direktörü 

İş Güvenliği Uzmanı 

İşyeri Hekimi 

İnsan Kaynakları Uzamanı 

Servis Sorumlu Hemşiresi  

Radyoloji Teknisyeni 

Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi 

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi 

Psikolog/Sosyal Hizmet Uzmanı 

Biyomedikal Teknikeri 

 

 


