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Hazırlayan İnceleyen Onaylayan 

Kalite Temsilcisi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 
 
 
 

 

1.AMAÇ  

Sağlık personeli meslek risklerini Meslek Hastalıkları ve İş Kazalarını belirlemek, hasta ve çalışan sağlığını 

korumak için gerekli önlemleri almak.                    

2.KAPSAM 

Hastanenin tüm birimlerini kapsar. 

3.KISALTMALAR 

Kısaltma kullanılmamıştır. 

4.TANIMLAR 

Özel bir tanım yoktur. 

5.SORUMLULUKLAR 

5.1. Onay ve yürürlük 

Bu prosedür Başhekim’in onayı ile yürürlüğü girer. 

5.2. Prosedürün Kullanıcıları 

Bu prosedürün uygulanmasından tüm hastane çalışanları sorumludur. 

6. PROSEDÜR 

6.1.Sağlık Personeli Meslek Riskleri: 

 Enfeksiyon 

 Kesici – delici alet yaralanmaları 

 Radyasyon 

 Toksik –kimyasal maddeler 

 Biyolojik ajanlar 

Fiziksel riskler ve önlemler 

 Isı- yanık ve gürültü gibi fiziksel ajanlar 

 Gürültü: İstenmeyen seslerin iş üretimini olumsuz etkilediği bilinmektedir. Gürültünün kardiyovasküler, 

endokrin, nörolojik ve diğer fizyolojik fonksiyonlarda değişikliğe yol açabildiği bilinmektedir 

 Isı: Özellikle havalandırma sistemlerinin yetersiz olduğu birimlerde ve yaz aylarında, ter ile sıvı-elektrolit 

bağlı aşırı yorgunluk, kas krampları görülmektedir. 

 Ergonomik sorunlar 

 Kas – iskelet sistemi sorunları 

 Stres 

 Şiddet ve kötü muamele 

6.2. Meslek Hastalıkları ve İş Kazaları: 

 Varis 
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 Baş,boyun, sırt ve bel ağrıları 

 Bel ve boyun fıtığı 

 Hepatit B 

 Hasta yakınları ,sağlık çalışanları ve hastalar tarafından şiddet 

 Psikolojik sorunlar (depresyon, anksiyete vb.) 

 Stres  

 İş stresine bağlı olarak; 

 Anksiyete, depresyon ve iş memnunsuzluğu gibi affekt bozuklukları, 

 Uyumsuz davranış ve yaşam tarzı, 

 Alkol ve madde bağımlılığı gibi sorunlar.   

 Dermatit, alerji 

 Zehirlenme 

 Mesleki hatalar 

 Kesici -delici cisim batmaları ve yaralanmaları 

 Hastane çalışanlarının Hastanede Biyolojik ajanlardan korunma ve enfeksiyonun önlenmesi 

 Hepatit B hastalığından korunmak için hastanemizde tüm çalışanlara aşılama yapılmaktadır. 

 Hastanede Enfeksiyonu Önleme Prosedürü 

 Kesici-Delici-Batıcı Alet Yaralanmalarını Önlemesi  

 Çalışanlara gürültünün verdiği zararlardan korunmak için Gürültünün Sağlık Üzerindeki Olumsuz etkileri  

 Şiddet ve kötü muamele önlemek ve zararlarından korunmak için  

 Dermatit, alerji riskine karşı alerji yapmayan eldiven kullanılmaktadır. Tehlikeli maddelerin çeşitli 

etkilerinden korumak için eldiven, maske, gözlük vb. kullanılır.  

 Hastane çalışanlarına kimyasal maddeler ve kimyasalları güvenli kullanımı ile ilgili eğitim verilir. 

 Gaz zehirlenmelerini önlemek için ameliyathanedeki gaz sistemlerinin kullanın güvenliğine uyulur. 

 Hastane kullanılan suyun sağlığa uygun olması için Su depolarının temizlik ve dezenfeksiyonunu  

o Su Depolarının Temizliği ve Dezenfeksiyonu Talimatına uygun yapılır 

 Gıda Zehirlenmelerine karşı yiyeceklerin hazırlanması ve bozulmaması için koruyucu önlemler Mutfak 

Sanitasyonu Ve Gıdaların Hazırlanması uygun yapılmalı. 

6.3.Mesleki hataları önlemek için; hastane içinde sürekli eğitimler verilmekte ve çalışanlar çeşitli kongrelere 

gönderilmektedir.  

 Ayrıca çalışanlar çalıştıkları bölümde diğer çalışanlarla sürekli fikir alış verişi yaparak veya bildiklerini 

diğerleriyle paylaşarak, bölüm içi kararlar alarak düzenlemeler yapılır. 

 Çalışanlar tarafından oluşabilecek hatalar öngörülerek, nöbet-mesai dönüşümünde veya bölümden 

ayrılırken hasta numune, tahlil, sonuç, tedavi, hastanın durumundaki değişik gelişmeler vb gibi 

konularda zamanında ve doğru iletişim metotları kullanılarak gerekli önlemler alınır. 

 Hataların önlenmesi için çeşitli talimatlar, prosedürler yapılmakta bunların kurum içinde kullanımı ve 

davranış alışkanlığına dönüşmesi için sürekli bilgilendirme çalışmaları ve belli aralıklarla denetimler 

yapılmaktadır.  
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 Hata sebepleri araştırılmakta sebebe yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 

 Miad takipleri, ısı nem takipleri 

 Ameliyathanede cerrahi riskleri önleme prosedürü  

 Tıbbi Hataları Önleme Prosedürü 

 Hataya sebep olan birim ve kişilerle görüşülerek neden, niçin, nasıl vb sebebe yönelik araştırma yapılarak 

sebebe yönelik çözüm üreterek hata tekrarları engellenir. 

 Tekrarlanan film takip formu ile hataların neden kaynaklandığı tespit edilmektedir. 

6.4.Diğer Önlemler: 

 Hastane sağlık ve iş güvenlik uygulamalarının geliştirilmesi gibi konularda olumsuzlukların giderilmesi  

 Nitelikli hizmet sunmak için güvenli çalışma ortamı sağlanmalıdır 

 Sağlık çalışanlarının sorunlarının çözümlenmesinde diğer kurumlarla işbirliği kurulması 

 Sağlık çalışanlarının, eğitim gereksinimlerinin saptanması ve bu doğrultuda girişimlerin yapılaması 

önerilebilir ve daha sonra teorik ve pratik eğitim yapılır. 

 Çalışan personele yük taşıma prensipleri ile ilgili eğitim verilmeli 

 Fiziksel şiddet için kurum içi ve dışında önlemler alınmalıdır( sivil polislerin hastane çevresinde görev 

alması gibi) 

6.5.İş gücünün verimli ve etkin kullanılması yönünde uygun şekilde düzenlemeler yapılmalı 

 Hastanelerde yeni bölümleri (ünitelerin) açılması sağlık çalışan kaynakları dikkate alınarak 

planlanmalıdır. 

 Çalışanların çalışma düzeni, insan gücü planlamaları iyi yapılmalı  

 Çalışma şartları ve çalışma süreleri ayarlanmalı 

 Çalışanların motivasyonu yükseltilmeli 

 Çalışanların mesleki gelişimine imkan sağlanmalı 

 Çalışanların sağlığının korunması sağlanmalı 

 Sağlık personelinin taramalarının yapılması ve aşılanması 

 Çalışanların kusurlu davranışlarının(hareketlerinin) saptanması ve uyarılması 

 Yetersiz eleman sayısının giderilmesi 

 İş yükünün hafifletilmesi 

 Eksik malzeme, bozuk cihazlarla çalışma engellenmeli 

 Kurum bünyesinde sosyal organizasyonlar oluşturulmalı 

 Gerekli hallerde görev yeri değişikliği yapılabilmeli 

 Hasta potansiyeline ve iş yükünü sayıda/özellikte personel ve tıbbi donanım sağlanmalı 

 İş ortamında kargaşanın ortadan kaldırılması için iş akış şemalarına ve görev tanımlarına göre 

çalışmasının sağlanmalı 

 Gerekli yerlere güvenlik levhaları, poster ve afiş konması 

 6.6.Çalışanların Aldığı Önlemler: 

 İşe uygun ekipman kullanılması (Eldiven giyme/ maske takma vb.) 

 Çalışılan bölüm özelliklerine göre belirlenen tarama testlerini yapılması 
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 Aşı yaptırma 

 Planlı çalışmak, yaptığı iş ile ilgili kazaları öngörerek gerekli koruma önlemlerini alma 

 Asepsi ve antisepsi kurallarına uygun çalışır 

 Hijyen kurallarına uyma 

 Güvenlik görevlileri ve diğer çalışanlar ile işbirliği yapma 

 Beslenmeye dikkat edilmesi 

 Uyku ve dinlenmelerine dikkat etmeli  

7.İLGİLİ DÖKÜMANLAR 

ÇAM.PR.01 Çamaşırhane İşleyiş Prosedürü  

ENF.PR.01 Enfeksiyon Kontrol Komitesi İşleyişi Prosedürü 

ENF.TL.10Yapım Onarım Çalışmalarında Enfeksiyon Kontrolü Talimatı 

YÖN.PR.08 Komitelerin İşleyişi ve Toplantı Esasları Prosedürü 

KLN.PR.03 Düşme Riski Değerlendirme ve Bakım Prosedürü  

ENF.PR.05 Hastane Temizlik Prosedürü 

ECZ.PR.03 İlaç Güvenliği Prosedürü 

TRF.PR.01 Kan Transfüzyonu İşleyiş Prosedürü 

ENF.TL.02 El Hijyeni ve Eldiven Kullanımı Talimatı 

ENF.PR.03 İzolasyon Prosedürü 

BİY.PR.04 Laboratuvar Güvenliği Prosedürü 

AML.FR.09 Ameliyathane Temizlik Formu 

 


