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1. GİRİŞ

Bu rehber; göreve yeni başlayan sağlık personelinin kuruma; kurum içinde pozisyon değişikliği mey-
dana gelen sağlık personelinin yeni görevine en kısa sürede uyumlaşmasını ve bakım hizmetlerinin 
kurumun hedeflerine uygun kalitede sürdürülmesini sağlamak ve uygulayıcılara kılavuzluk etmek 
üzere hazırlanmıştır.

2. ORYANTASYON EĞİTİMİNİN AMACI

• Çalışana “kuruma hoş geldin” diyerek kuruma bağlılığı sağlamak,
• Organizasyonun yapısı, amaçları, felsefesi vb. konularda çalışana bilgi vermek,
• Kişide kendine güven duygusu yaratmak,
• Bireyde ait olma duygusunu geliştirmek ve verimli olma isteğini uyandırmak,
• Çalışana içinde bulunduğu şartları tanıtmak ve mevcut durumu öğrenme zamanını kısaltmak,
• Motivasyonu arttırmak,
• Çalışanı daha sonraki eğitimlere hazırlamak,
• Disiplin suçlarını azaltmak,
• Deneme yanılma yoluyla öğrenmeye fırsat vermemek,
• Hizmet verirken kendisi ile arkadaşları için risk oluşturabilecek hususları kontrol altına almak,
• Kişiyi görev-yetki ve sorumlulukları konularında bilgilendirmek,
• Kurumun misyon ve vizyonunu çalışana benimsetmektir.

İdari Memur, Teknisyen, Tekniker ve Diğer Personel
 
Konular Uyum Eğitimi Bölüm Sorumlusu
Hastanenin Genel Tanıtımı Eğitim Hemşiresi
Yönetsel Yapı ve Yöneticiler Özlükten Sorumlu Müdür Yardımcısı
Çalışma Koşulları ve Özlük Hakları Özlükten Sorumlu Müdür Yardımcısı
Atık Yönetimi Eğitim Hemşiresi
Kalite Yönetim Sistemi Kalite Birimi Görevlisi
Bilgi İşlem Eğitimi Bilgi İşlem Sorumlusu
Sarf Depo Malzeme Yönetimi Sarf Depo Sorumlusu Müdür Yardımcısı
Enfeksiyondan Korunma Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Bina Turu Kalite Yönetim Birimi-Eğitim Hemşiresi
Başladığı Birim Eğitimi İlgili Birim Sorumlusu

 
  

 



3. MİSYONUMUZ

Sağlık hizmetinde insan odaklı, güvenilir, çevreye duyarlı, hasta güvenliğini ve hastaların sosyal de-
ğer yargılarını önemseyen, personelinin çalışma koşulları ile ilgili taleplerini göz önünde tutan, yeni-
likçi ve sürekli kendini geliştiren yönetim anlayışını kurum kültürü haline dönüştürmektir.

4. VİZYONUMUZ
 
Sunduğumuz Sağlık Hizmeti Standartlarının yükseltilmesi için, tecrübeli ve uzman eğitim kadromuz-
la, tıbbi ve teknolojik gelişmeleri takip ederek, elde ettiğimiz bilgi ve deneyimlerimizi, hastalarımızın 
ve çalışanlarımızın hizmetine sunarak, bilimsel çalışmalarla bölgemizin referans hastanesi olmaktır.

5. KURUMUN TANITIMI

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1951 100 yataklı olarak hizmete başlarken, gü-
nümüzde merkez kampüsde 650, korucuk kampüsde 250 yatak ile elindeki tüm imkanları kullanarak 
halkımıza kesintisiz sağlık hizmeti sunmaktadır.  

Hastanenin Fiziki Yapısı ve Ulaşım
Hastane, Merkez kampüs, Korucuk kampus ve Toplum Ruh Sağlığı merkezi olarak 3 merkezden 
hizmet vermektedir. 

Merkez kampüs binamız 6 katlı olup poliklinikler, acil ve yataklı tedavi birimleri ile hizmet vermekte-
dir.

Korucuk kampüs binamız 4 katlı olup poliklinikler ve yataklı tedavi birimleri ile hizmet vermektedir.
Toplum Ruh Sağlığı merkezi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Hastanesi’ne bağlı olarak 
hizmet sunmaktadır. 

Ünitede;
• Hastaların tedavisi
• Danışmanlık hizmetleri
• Hastalar ve aileleri için ruhsal eğitim içeren gurup terapileri
• Psiko-sosyal beceri terapileri
Müzik, resim, el sanatları, spor ve uğraşı terapileri gibi uygulamalar yapılmaktadır.

• Hastanemiz Merkez Kampusu ve korucuk Kampusu arasında 07.30 / 17.30 arasında belediye 
otobüsleriyle direkt ulaşım; 

• Şehir merkezi Kraas alışveriş merkezi yanındaki ulaşım noktasından da her 20 dakikada bir hare-



ket eden araçlarla Korucuk Kampusuna;
• Hastanemiz Merkez ve Korucuk Kampusları arasında çalışan yaklaşık her saatte bir hareket eden 

link hattı ile iki kampus arasında sürekli iletişim sağlanabilmektedir. 

Adres ; 
Merkez Kampüsü : Adnan Menderes Cad. No:195 Adapazarı /SAKARYA  
Merkez § : 0.264.275 10 10 -15
        
Korucuk Kampüsü  : Korucuk Mah.   Adapazarı / SAKARYA 
Korucuk   : 0.264.255 21 06 -13 
Faks    : 0.264.275 91 92
Web Sitesi  : www.seah.gov.tr

Hizmet Sunulan Bölümler:
 
ANA BİNA

-1.Kat Zemin Kat 1.Kat 2.Kat 3.Kat 4.Kat 5. Kat

Poliklinikler Poliklinikler
Kardiyoloji 

Kliniği
Beyin 

Cerrahi Kliniği

Ortopedi ve 
Travmatoloji 

Kliniği

Çocuk Hast-
alıkları Kliniği

Enfeksiyon 
Hast. ve 

Mikrobiyoloji 
Kliniği

İdari 
Birimler

Nöroloji 
Kliniği

Kadın Doğum 
Kliniği

Üroloji-KBB 
Kliniği

Genel 
Cerrahi-
Çocuk 

Cerrahi Kliniği 

Acil Tıp Kliniği Nefroloji Kiniği
Çocuk ve 
Yenidoğan 

Yoğun Bakım

Yoğun 
Bakımlar

Ameliyathane
Doğumhane

KORUCUK KAMPÜS
-1.Kat Zemin Kat 1.Kat 2.Kat 3.Kat

MR- Poliklinikler Poliklinikler Poliklinikler
Yoğun Bakım - 
Ameliyathane

Dahiliye Kliniği Göz Genel Cerrahi Kliniği

Gastroenteroloji
Plastik Cerrahi - 

Cildiye
Onkoloji 

Cerrahisi Kiliniği

Biyokimya-
Mikrobiyoloji-Patoloji  

  



Yönetsel Yapı ve Yöneticiler:
         

       

Kalite Yönetim Birimi: Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından 
yayınlanan ‘Hastane Hizmet Kalite Standartları Rehberi’ne göre Kurumsal Hizmet Yönetimine yöne-
lik gerekli düzenleme ve planlamalar yapar. Hizmetlerdeki eksiklik ve aksaklıklar belirlenerek, sorun-
ların giderilmesine yönelik çalışmalar ve planlamalar yapar. Hastane işleyişi ile ilgili her konu hakkın-
da öneri, istek, aksaklıkları birim sorumluları Kalite Yönetim Birimi tarafından hazırlanmış olan DÖF 
formunu doldurup yazılı olarak KPKYB bildirilmektedir. Hastanemizde Kalite Yönetim Birimi ve Kalite 
Yönetim Direktörü bulunmaktadır. Kalite Yönetim Birimi ve Kalite Ekibi-Komiteleri tüm çalışmalarını 
Kalite Yönetim Direktörü sorumluluğunda yürütmektedir. Hizmet Kalite Standartları doğrultusunda 
Kalite Yönetim Birimi yılda 2 kez öz değerlendirme yapmaktadır. Yılda 2 kez de Sağlık Bakanlığı tara-
fından Merkezi Değerlendirme yapılmaktadır.
 
Eğitim Koordinatörlüğü: Tüm çalışanların, eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi, önceliklerin sap-
tanması, planlanması, duyurulması ve eğitimlerin verilmesini sağlar. Çalışanların sağlık alanında ya-
pılan yeniliklerden, değişen uygulamalardan ve sağlıkla ilgili güncel konulardan haberdar olması için 
sürekli eğitim programları düzenler. Bu eğitimler; hizmet kalite standartları gereği hasta-çalışan gü-
venliği amaçlı yapılan eğitimler, hizmet içi eğitimler, oryantasyon eğitimleri, hastalara yönelik yapılan 
eğitimlerdir. Ayrıca, önemli gün ve haftalarla ilgili eğitim ve bilinçlenme programları hazırlar ve yürü-
tür. Eğitim amaçlı broşür, afiş hazırlar ve yıllık hizmet içi eğitim programlarını yapar ve yürütür.

Tüm çalışanlar planlanan hizmet içi eğitim programlarına katılmak zorundadır.

“....En önemli, en temel nokta eğitim sorunudur. Eğitimdir ki, bir ulusu ya özgür, bağımsız, şanlı, 
yüksek bir toplum durumunda yaşatır ya da bir ulusu tutsaklık ve düşkünlüğe bırakır.”                                
                                                 M. Kemal ATATÜRK

Başhekim

Doç. Dr. Ali Fuat ERDEM

Başhekim Yardımcıları 

Uzm. Dr. Malik AKÇAY   

Dr. Hakan SEZEN

Hastane Yöneticisi

Uzm. Dr. Aydın SARI

İdari Mali Müdür

Erkan YAMAÇ

Müdür Yardımcıları

Figen KARAOĞLU

Yücel SOLAK

Sağlık Bakım 

Hizmetleri Müdürü

Müzeyyen KAYA

Müdür Yardımcıları

Kevser DURDU



Enfeksiyon Kontrol Birimi:
Enfeksiyon kontrol biriminin faaliyet alanları şunlardır:
• Sürveyans ve kayıt, 
• Antibiyotik kullanımının kontrolü,
• Dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon, 
• Sağlık çalışanlarının meslek enfeksiyonları,
• Hastane temizliği, çamaşırhane, mutfak, atık yönetimi gibi destek hizmetlerinin hastane enfek-

siyonları yönünden kontrolü.
• Enfeksiyon kontrol önlemlerini içeren düzenli hizmet içi eğitimler.

Çalışma Koşulları ve Özlük Hakları 
Sağlık hizmetleri, kesintisiz devam eden sağlık hizmetidir. Mesai saatleri dışında, hizmetin sürekliliği 
nöbetle sağlanır. Günlük çalışma saatleri 657 DMK’ya göre düzenlenir. Gündüz mesai saatleri 08.00- 
17.00, gece nöbeti çalışma saati ise 16.00-08.00 olarak uygulanmaktadır. Yaklaşık 840 kadrolu per-
sonel ve hizmet alımı yöntemiyle 463 personel fiilen görev yapmaktadır. Yıllık, ölüm, nikah, mazeret, 
şua, babalık, kongre izinleri için özlük birimine başvurulur, kullanılan formu da 2 nüsha halinde bu 
birimde doldurarak başhekimliğe imzalattıktan sonra tekrar bu birime dosyanıza konmak üzere bırakı-
lır. Yıllık izinler en az 15 gün önceden yazdırılarak ve bölüm sorumlusuna da imzalatılıp onayı alındık-
tan sonra başhekimliğe, başhemşireliğe bağlı birimler için başhekimlikten önce başhemşireliğe de 
imzalatılır. Kılık kıyafet düzeni Yataklı Tedavi Kurumlar İşletmeliğinin 189. Maddesinde açıklanmıştır. 

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi
Hemşire otomasyon sisteminden hastanın yatış kabulünü yapar, hastaya uygulanan tedavileri kod-
lar, istenilen tetkikler için barkod çıkartır. Birim için sarf malzeme istemi ve arıza bildirimlerini oto-
masyona girer.
Bu eğitim bilgi işlem çalışanı tarafından kişi kuruma başladığında oryantasyon eğitimi kapsamında 
verilir.  

Komite ve Ekipler
Enfeksiyon Kontrol Komitesi Temizlik komitesi
Akıllı ilaç kullanımı komitesi Enfeksiyon kontrol komitesi
Memnuniyet değerlendirme komitesi Hasta güvenliği komitesi
Tesis güvenli komitesi Çalışan güvenliği komitesi
Güvenlik raporlama komitesi Eğitim komitesi
Bilgi güvenli komitesi

         
Komiteler kendi işleyişine göre düzenlenmiş olan tarihlerde belli aralıklarla toplanarak hasta ve çalı-
şan güvenliği ile ilgili konuları, gündemde gözlemlenen sorunları tartışmakta, gerekli görülen konu-
larda kök neden analiz yaparak düzenleyici önleyici faaliyetler gerçekleştirmektedir.   



6. HASTANE KURALLARI
• Hastane kalite politikası doğrultusunda çalışır ve tüm çalışanlar süreci uygulamak
• zorundadır.
• Bütün hastane çalışanlarımız mesai saatlerine uymak zorundadır.
• Belirtilen kılık kıyafet kurallarına uymak zorundadır.
• Hastanemiz içinde kapalı alanlarda sigara içmek yasa gereği yasaktır.
• İdari izin olmaksızın hastane içinde fotoğraf çekmek yasaktır.
• Çalışanlar bağlı olduğu kurumun belirlediği izin alma sürecine uyarak izine çıkabilir.
• Mesai saatleri içinde tanıtıcı kimlik kartı takmak zorunludur.
• Yasa gereği çalışanlar amirine karşı sorumlu ve verilen görevi tam ve zamanında
• yerine getirmekle yükümlüdür.
• Çalışan kendisine teslim edilen Devlet Malını korumak ve hizmete hazır
• bulundurmakla sorumludur.
• Çalışanın kusuru veya tedbirsizliği sonucu ortaya çıkan zarar ÇALIŞANA
• ÖDETTİRİLİR.
• Çalışan Resmi Belge, Araç ve gereçleri yetki verilen mahaller dışına ÇIKARAMAZ.
• Basına Bilgi veya Demeç VEREMEZ.
• Çalışanın toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı, grev yasağı, ticaret ve diğer
• kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı, hediye alma menfaat sağlama yasağı vardır.

7. HİZMET KALİTE STANDARTLARI KAPSAMINDA HASTA ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ

Hizmet Kalite Standartları Oluşum Süreci:

Ülkemizde sunulan sağlık hizmetleri, her geçen gün son teknoloji kullanımı, alt yapı gelişimi, insan 
gücü kapasitesi ve niteliği anlamında gelişmiş ülkeleri aratmayacak şekilde hatta birçok alanda da 
örnek olacak şekilde gelişmektedir.

Sağlık hizmetlerinin sürekli geliştirilmesi, hasta ve çalışan güvenliğinin ön planda tutularak sağlık 
hizmetlerinin sunulması, şu anda dünyanın da gündeminde bulunmaktadır. Bu hedeflere ulaşmada 
da kalite çalışmaları önem kazanmıştır.
• Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedeflerinden biride sağlık hizmetlerinde sürekli kalite gelişi-

mini sağlamaktır. 2003 yılında ülkemize özgü bir uygulama olarak performansa dayalı ek ödeme 
sistemi geliştirilmiş, ikinci bir aşama olarak da bu sisteme 2005 yılında sağlık hizmet sunumunda 
kaliteyi esas alan Kurumsal Performans ve Kaliteyi Geliştirme çalışması ile kalite boyutu eklen-
miştir.

• Böylece sağlık hizmetine erişim, hizmet alt yapısı, süreçlerin değerlendirilmesi, hasta memnu-
niyetinin ölçülmesi ve belirlenen hedeflere ulaşma derecesinin ölçümüne dayalı kapsamlı bir 
hastane değerlendirme sistemi hayata geçirilmiştir.



• Hasta ve çalışan güvenliği son yıllarda sağlık sektöründe ülkemizde ve dünyada büyük önem ka-
zanmıştır. hasta ve çalışan güvenliği için güvenli hizmet sunulması, kalitenin artırılmasına,  hasta 
ve çalışanlar için risklerin belirlenmesine ve belirlenen risklerin en aza indirgenmesine,eğitimler 
ile güvenli hizmet sunumu ve güvenli çalışma ortamının sağlanması için ülkemizde 6 Nisan 2011 
tarihinde 27897 sayılı “Hasta Ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik” yayınlan-
mıştır.

HASTA GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI:
Bu Yönetmelik kapsamındaki hasta güvenliği uygulamaları;
• Hasta kimlik bilgilerinin tanımlanması ve doğrulanması,
• Hastaya uygulanacak girişimsel işlemler için hastanın rızasının alınması,
• Sağlık hizmeti sunumunda iletişim güvenliğinin sağlanması,
• İlaç güvenliğinin sağlanması,
• Kan ve kan ürünlerinin transfüzyon güvenliğinin sağlanması,
• Cerrahi güvenliğin sağlanması,
• Hasta düşmelerinin önlenmesi,
• Radyasyon güvenliğinin sağlanması,
• ğ) Engelli hastalara yönelik düzenlemelerin yapılması, başlıklarını içermektedir.

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI
Bu Yönetmelik kapsamındaki çalışan güvenliği uygulamaları;
• Çalışan güvenliği programının hazırlanması,
• Çalışanlara yönelik sağlık taramalarının yapılması,
• Engelli çalışanlara yönelik düzenlemelerin yapılması,
• ç) Çalışanların kişisel koruyucu önlemleri almasının sağlanması,
• Çalışanlara yönelik fiziksel saldırıların önlenmesine yönelik düzenleme yapılması,    başlıklarını 

içermektedir.

HASTA KİMLİĞİNİN DOĞRULANMASI                       
• Tanı ve tedavi için yapılacak tüm işlemlerde hasta kimliği doğrulanmalıdır. 
• Yatışı yapılan her hastada beyaz renkli kimlik tanımlayıcı kullanılmalıdır.
• Alerjik hastalarda ise sadece kırmızı renkli kimlik tanımlayıcı kullanılmalı, 
• Kimlik tanımlayıcıda; protokol numarası, hasta adı–soyadı, doğum tarihi (gün/ay/yıl) bilgileri yer 

almalı.
        
GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ
Güvenlik Raporlama Sisteminde asgari;
• Transfüzyon güvenliği
• İlaç güvenliği



• Cerrahi güvenlik konularında bildirim yapılmalıdır.

Güvenlik Raporlama Sistemlerinde kullanılacak formlarda;
• Olayın konusu
• Olay
• Olayın nedeni ve/veya çözümü hakkında görüş ve öneriler bölümleri bulunması yeterlidir.
 

RENKLİ KODLAR
• Acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan hastalar, hasta yakınları ve tüm hastane personeline en kısa 

sürede müdahale edilmesi için; MAVİ KOD 
• Hastanelerde çalışanlara yönelik şiddet uygulanması durumlarında; BEYAZ KOD 
• Hastanede servislerde tedavi için bulunan bebek veya çocuk hastayı kaçırma girişimi veya kaçır-

ma durumlarında; PEMBE KOD yönetim sistemlerini kullanınız…
• Mavi kod çağrısı verildikten sonra 3 dk içinde olay yerinde olunmalıdır. Ekip lideri müdahale son-

rası ‘ Mavi Kod Bildirim Form’unu doldurması gerekmektedir.
• Mavi kod pager tesliminde nöbet defterleri yazılıp imzalanmalı, nöbet içerisinde çağrı verildi ise 

deftere kaydedilmeli ve bir sonraki nöbetçiye pager cihazı ile birlikte teslim edilmelidir.                                                                           
 



MAVİ KOD 
2222’ TUŞLAYIN

BEYAZ KOD 
1111’ TUŞLAYIN

PEMBE KOD 
3333’ TUŞLAYIN

İZOLASYON ÖNLEMLERİ
• Enfekte hastalarınız için izolasyon önlemleri alınız. 
• Solunum izolasyonunda sarı yaprak,
• Damlacık izolasyonunda mavi çiçek,
• Temas izolasyonunda kırmızı yıldız tanımlayıcıları kullanınız …

   
HASTA BAŞI TEST CİHAZI (HBTC)
• Hasta başı test cihazı (HBTC) sorumlusu kliniklerde klinik sorumlu hemşiresidir. 
• HBTC sorumlusu HBTC nın envanterini tutmak zorundadır. 
• HBTC sorumlusu ayda bir HBTC nın bakımını ve doğrulamalarını yapar. Sonuçlarını HBTC Takip 

Formuna kaydeder. 
• Doğrulama sonucunda çıkabilecek yanlış sonuçlarda düzeltici faaliyet başlatır. 
• HBTC nı kullanacak çalışanlara HBTC nın kullanımı, bakım ve temizliği hakkında eğitim verir. 
• HBTC da çalışılmış olan tüm test sonuçları hasta dosyasına kaydedilir
 



ATIK YÖNETİMİ:
 

SAĞLIK KURULUŞLARINDAN KAYNAKLANAN ATIKLARIN SINIFLANDIRILMASI

EVSEL NİTELİKLİ ATIKLAR TIBBİ ATIKLAR TEHLİKELİ 
ATIKLAR

RADYOAKTİF 
ATIKLAR

A  
GENEL 

ATIKLAR

B  
AMBALAJ 
ATIKLARI

C  
ENFEKSİYON 

ATIKLAR

D 
PATOLOJİK 

ATIKLAR

E
KESİCİ DELİCİ 

ATIKLAR

F 
TEHLİKELİ 
ATIKLAR

G
RADYOAKTİF 

ATIKLAR
Sağlıklı insanların 
bulunduğu kısım-
lar, hasta olma-
yanların muayene 
edildiği bölümler, 
ilk yardım alanları, 
idari birimler, 
temizlik hizmetleri, 
mutfaklar, ambar 
ve aatölyelerden 
gelen atıklar: 
B,C,D,E,F, ve 
G gruplarında 
anılanlar hariç, 
tıbbi merkezlerden 
kaynaklanan tüm 
atıklar

Tüm idari birimler, 
mutfak, ambar, 
atölye v.s. den 
kaynaklanan tekrar 
kullanılabilir atıklar:
• Kağıt
• Karton
• Mukavva
• Plastik
• Cam
• Metal
• v.b.

Enfeksiyöz 
ajanların yayılımını 
önlemek için taşın-
ması ve imhası 
özel uygulama 
gerektiren atıklar:
Başlıca kaynakları:
1. Mikrobiyolo-

jik Laboratu-
var atıkları

• Kültür ve 
Stoklar

• Enfeksiyon 
vücut sıvıları

• Serolojik 
atıklar

• Diğer 
kontamine 
laboratuvar 
atıkları (lam-
lamel, pipet, 
petri v.b.)

2. Kan,kan 
ürünleri ve 
bunlarla kon-
tamine olmuş 
nesneler

3. Kullanılmış 
ameliyat 
giysileri (ku-
maş, önlük 
ve eldiven 
v.b.)

4. Diyaliz atıkları 
(atık su ve 
ekipmanları)

5. Karantina 
atıkları

6. Bakteri ve 
virüs içeren 
hava filtreleri

7. Enfekte 
deney 
hayvanı 
leşleri, organ 
parçaları, kanı 
ve bunlarla 
temas eden 
tüm nesneler 

Anatomik atık 
dokular, organ ve 
vücut parçaları ile 
ameliyat, otopsi 
v.b. tıbbi müda-
hele esnasında 
ortaya çıkan vücut 
sıvıları:

1. Ameli-
yathaneler, 
morg, otopsi, 
adli tıp gibi 
yerlerden 
kaynakla-
nan vücut 
parçaları, 
organik 
parçalar, 
plasenta 
kesik uzuvlar 
v.b. (insani 
patolojik 
atıklar)

2. Biyolojik 
deneylerde 
kullanılan 
kobay leşleri

Batma, delme 
sıyrık ve yaral-
anmalara neden 
olabilecek atıklar:

• Enjektör 
iğnesi

• İğne içeren 
kesiciler

• Bistüri
• Lam-lamel
• Cam pastör 

pipeti
• Kırılmış diğer 

cam
• v.b.

Fiziksel veya kimy-
asal özelliklerinden 
dolayı ya da yasal 
nedenler dolayısı 
ile özel işleme tabi 
olacak atıklar:

• Tehlikeli 
• kimyasallar
• Sitotoksik 

ve sitostatik 
ilaçlar

• Amalgam 
atıkları

• Genotoksik 
ve sitotoksik 
atıklar

• Farmasötit 
atıklar

• Ağır metal 
içeren atıklar

• Basınçlı 
kaplar

Türkiye Atom 
Enerjisi Kuru-
mu mevzuatı 
hükümlerine göre 
toplanıp uzak-
laştırılır.

BİLGİ GÜVENLİĞİ:
Bu yazılı düzenlemenin amacı Hastanemiz Bilgi Güvenliğine yönelik, bilişim ve iletişim araçlarının 
her türlü faaliyetlerin yürütülmesinde gerekli teknolojik araç ve hizmetlerin etkili, verimli ve usulüne 
uygun olarak kullanımını sağlamak için gerekli ilkeleri belirlemektir.



Kurum olarak gizliliğin önemli olduğu düşünülmekte ve bu doğrultuda kullanılan tüm sunucular Bilgi 
İşlem Sorumlusu tarafından sağlanmaktadır. Her kullanıcı sadece yetkilendirildiği modüle erişebil-
mekte ve yetki seviyesine göre işlem yapabilmektedir. Kullanıcılara bilgi güvenliği ve hasta veri-
lerinin güvenliği konusunda eğitim verilmiştir. Ayrıca ismen tanınmak istemeyen hastalarımız için 
otomasyon üzerinde rumuz kullanma sistemi mevcuttur.

8. ENFEKSİYON KONTROL BİRİMİ 
Amacımız ; sağlık hizmetleri ile ilişkili olarak gelişen enfeksiyon hastalıklarını önlemek ve kontrol al-
tına almak, konu ile ilgili sorunları tespit etmek, çözümüne yönelik faaliyetleri düzenleyip yürütmek 
ve alınması gereken kararları gerekli mercilere iletmek, hasta ve çalışan güvenliği açısından gerekli 
tedbirleri alarak sağlıklı bir ortam oluşturmaktır.
 
Enfeksiyon Kontrol Komitesi;  
Yataklı tedavi kurumlarında, enfeksiyon kontrol programlarının belirlenmesi ve uygulanmasından so-
rumlu komitedir.

Enfeksiyon Kontrol Komitesi Üyeleri 
•  Enfeksiyon kontrol hekimi,
•  Mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji laboratuvarı temsilcisi,
•  Başhemşire veya hemşirelik hizmetleri müdürü,
•  Enfeksiyon kontrol hemşiresi,
•  Eczane sorumlusu,
•  Hastane müdürü 

EL HİJYENİ        
Neden önemli?
Nozokomiyalinfeksiyonların önlenmesinde uygulanabilir EN BASİT ve EN ETKİLİ yöntemdir.
El hijyeni endikasyonları ?

ÖNCE 

Hasta ile temas   

Hasta çevresindeki yüzeylerle temas

Her tür invaziv girişim

Eldiven giyme 

İlaçların hazırlanması

Yemek

İşten ayrılma

SONRA

Hasta ile temas

Hasta çevresindeki yüzeylerle temas

Her tür invaziv girişim

Eldivenlerin çıkartılması 

Kan, kanlı sekresyon ile kontamine olma olasılığı olan 

herhangi bir alet veya objeye temas 

Diğer vücut sekresyonları ile temas 

Tuvalet



El hijyeni, ama nasıl?
Ellerde gözle görülür kirlenme varlığında,       
• Nonantimikrobiyal sabun ve su  (sosyal el yıkamada kullanılır.)
• Antimikrobiyal sabun ve su (hijyenik el yıkama – cerrahi el yıkamada kullanılır.)

Ellerde gözle görülür kirlenme yoksa;       
• Alkol bazlı el antiseptikleri kullanılmalıdır.

Eldiven Kullanımı;
• Yanlış güven hissi!
• El hijyeni uyumu azaltan bir uygulama!
• ELDİVEN KULLANIMI ÖNCESİNDE VE SONRASINDA MUTLAKA EL ANTİSEPSİSİ SAĞ-

LANMALIDIR
• Eldivenler yıkanmamalı
• Tekrar kullanılmamalı
• Eldiven üstüne antiseptik solüsyon uygulanmamalı
• Hasta ile temas sonrası eldivenler çıkartılmalı 
• Bir başka hastaya aynı eldiven ile temas edilmemeli
• Hastadaki işlemler temiz alandan kontamine alana doğru yapılmalı
• Aynı hastada kontamine vücut alanından temiz alana geçişte eldivenler değiştirilmeli 

El antiseptiklerinin avantajları:
• Mikroorganizmalara ,
• Çok etkili
• Daha hızlı etki !
• Daha ucuz
• Durulama esnasında su kaynaklı tekrar  kontaminasyon riski yok

SABUN

EL HİJYEN 
AJANLARI

ALKOLKLORHEKSİDİN

POVİDON İYOD



Sabun :  
• Deterjan özelliği nedeniyle ellerdeki kir ve organik maddeleri uzaklaştırır.
• Deride kuruluk, İrritasyon yapabilir.
• Kontamine olabilir ve sağlık personelinin ellerini de kontamine edebilirler.
• Sıvı sabun kaplarına ilave yapılmamalıdır.

Alkoller :
• Alkol bazlı ürünlerin etkisi hızla başlar; ancak kalıcı etkinlik yoktur.
• Ellerde gözle görülür kir, kan  olduğunda alkollerin kullanımı uygun değildir.

Klorheksidin :
• Klorheksidinin kalıcı etkisi vardır. 
          Kalıcı etki   4-6 saat gibi uzun süreler devam etmektedir .
• Klorheksidinin, tüberküloz basiline ve rotavirüse etkinliği alkole göre daha azdır
• Klorheksidinin %1den yüksek konsantrasyonlarıyla göz temasında konjunktivit ve kornea hasarı 

oluşabilir. 
• İç yada orta kulak cerrahisinde kullanımı ototoksisiteye neden olabilir. Beyin dokusu ve meninks-

lerle direkt temasından kaçınılmalıdır. 
• Sık kullanımı dermatite neden olabilir. 
• Allerjikreaksiyonlar nadirdir.

İyot veiyodoforlar :
• Kalıcı etkileri vardır
• Süresi birkaç çalışmada 30-60 dakika olarak belirtilmiştir
• Organik madde varlığında inaktive olur.

 



KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMALARI –KAN VE VÜCUT SIVILARIYLA 
BULAŞMA VE KORUNMA ÖNLEMLERİ
 
NİYE ÖNEMLİDİR? 
Kontamine kesici-delici aletler hem sağlık personeli hem de hastalar için infeksiyon riski !!!

KAN YOLUYLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR;  
• Hepatit B
• Hepatit C
• Hepatit D
• HIV
            

BULAŞ RİSKLERİ             
                                                                              
HEPATİT B VİRÜSÜ (HBV) :
• HBsAg-pozitif, HBeAg pozitif: %37-62
• HBsAg-pozitif, HBeAg-negatif: %23-37
• Hepatit B, cansız yüzeyler üzerinde oda sıcaklığında en az bir hafta canlılığını korur.
• Kronik hepatit gelişme riski (%3-10)
 Siroz, hepatosellülerkarsinom
• Hepatit D enfeksiyonu için hepatit B taşıyıcılığı gereklidir.

HEPATİT C :
• Hepatit C: %2-3
• Hepatit C, ortamda uzun süre canlı kalmaz
• Kronik hepatit (≈%80-90) 
• Siroz
• Hepatosellülerkarsinom

HIV: 
• İğne batması: %0,3
• Mukozal temas: %0,09 (%0,006-%0,5)
• HIV, ortamda uzun süre canlı kalmaz.
• Tedavi almayanlarda AIDS’e progresyon
• Antiretroviral tedavi ile sonuçlar başarılı



KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMALARI VE KAN VE VÜCUT SIVILARIYLA TEMAS DURUMUN-
DA YAPILMASI GEREKENLER

• Yaralanmanın meydana geldiği cilt bölgesi su ve sabunla yıkanmalı
• Mukozal temas durumunda, kan veya vücut sıvısı ile temas eden mukoza bölgesi bol su ile yı-

kanmalı
• Yaralanmanın meydana geldiği bölge sıkılarak kanatılmamalı
• Yaralanmanın meydana geldiği bölgenin yıkandıktan sonra antiseptik solüsyonla silinmesinde 

sakınca yok (ek korunma sağlamıyor)
• Yaralanmanın meydana geldiği bölgeye çamaşır suyu vb. kostik maddeler ve dezenfektan solüs-

yonlar sürülmemeli
• Yaralan kişinin markerları bilinmiyor ise hemen kan alınarak HBsAg, anti-HBs Ab, anti-HCV Ab 

bakılmalı

YARALANMA SONRASINDA YAPILMASI GEREKENLER
• İlk müdahaleyi yap (su ve sabunla yıkama)
• Birim sorumlusuna ulaş
• Yaralanma formunu doldur
• Enfeksiyon kontrol komitesine bildir
• Enfeksiyon hastalıkları polikliniğine başvur

KAYNAKTA HEPATİT B POZİTİF İSE !!!
• Yaralanan kişinin anti HBs Ab düzeyi > 10 mIU/ml ise hepatit B’ye karşı yeterli korunma sağlar. 
• Yaralanan kişide HbsAg-negatif ve anti HBs düzeyi < 10 mIU/ml ise kaynağın durumuna göre 

Hepatit B aşısı ± Hepatit B Ig yapılmasına karar verilir.
• Gebelikte Hepatit B aşısı ve HBIG uygulaması kontrendike değildir. 

KAYNAKTA HEPATİT C POZİTİF İSE !!!
• Hepatit C için etkinliği kanıtlanmış aşı ve immünoglobulin yoktur.
• Riskli yaralanma sonrasında immmünoglobulin veya interferon uygulamalarının Hepatit C’ye kar-

şı korunma sağlamadığı gösterilmiştir.  
• Riskli yaralanma durumunda müdahale ve takip önemlidir.
• Yaralanan kişiden kan alınarak bazal anti-HCV Ab ve ALT düzeyi saptanmalıdır.
• Takip amacıyla 3. ay ve 6. ay sonunda ALT ve anti-HCV Ab testleri tekrarlanmalıdır.

KAYNAKTA HIV  POZİTİF İSE !!!
• HIV için etkinliği kanıtlanmış aşı ve immünoglobulin yoktur.
• Gerekli görülürse antiretroviral tedaviye saatler içinde başlanmalıdır.



KAYNAK BİLİNMİYOR İSE!!!
• Yaralanan kişinin Anti HBs düzeyi kontrol edilir.Anti HBs negatif ise aşı programına alınır. 
• Takip amacıyla 3. ay ve 6. ay sonunda ALT ve anti-HCV Ab testleri tekrarlanmalıdır.

KORUNMA ÖNLEMLERİ                                   
• HER HASTAYA İNFEKTE OLDUĞU KABUL EDİLEREK YAKLAŞILMALI!
 Kanla, her tür vücut sıvısı ve ter dışında her tür vücut salgısı ile,
 Mukoza ile 
 Bütünlüğü bozulmuş ciltle temas sırasında, 
 Eldiven giyilmeli, 
 Eldiven çıkarıldıktan sonra eller yıkanmalıdır.
• Standart önlemlere uyulmalı
• Disposable” iğneler kullanıldıktan sonra kapakları tekrar takılmamalı
• İğneler enjektörden çıkartılmamalı, eğilip bükülmemeli
• Tıbbi atık- evsel atık ayrımı doğru şekilde yapılmalı
• Kullanılmış iğne,enjektör, bistürivbkesici delici atıklar delinmeye dayanıklı sağlam kutulara atılma-

lıdır.
• Eldiven yırtılırsa eldiven derhal değiştirilmeli
• Atık kapları toplanırken çok dikkatli olunmalı

KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASINA – KAN VE VÜCUT SIVILARIYLA TEMASA  MARUZ 
KALDIĞINIZDA?

ENFEKSİYON KONTROL BİRİMİNE  BAŞVURUNUZ!!!     

KORUYUCU EKİPMAN UYGUN KULLANIMI
Sağlık çalışanları çeşitli mesleki risklere maruz kalmaktadır 
Alınacak koruyucu önlemlerden birisi olan  kişisel koruyucu ekipmanların kullanılması önemli yer 
tutar.
Sağlık çalışanları teşhis ve tedavi amaçlı hizmet verirken kendini ve bakım verdiği hastayı korumak 
için eldiven, maske, çalıştığı birime göre özel kıyafetler, ilave koruyucu ekipman ve giysiler kullan-
malıdır

Standart Önlemler
• Hastanın tanısına ve enfeksiyonu olup olmadığına bakılmaksızın bütün hastalara uygulanan ön-

lemlerdir 
• Eldiven: 
• Kan, vücut sıvıları, salgılar ve çıkartılar, kontamine eşyalar, mukozalar ve bütünlüğü bozulmuş 



deriye dokunmadan önce eldiven giyilmelidir
• Aynı hastada farklı girişimler için eldiven değiştirilmelidir
• Kullanımdan sonra hiçbir yere dokunmadan eldivenler çıkarılıp el hijyeni sağlanmalıdır.
 Maske, yüz-göz koruyucu: 
• İşlemler sırasında vücut sıvıları, salgılar, çıkartılar ve kan sıçrama olasılığı olduğunda göz, burun 

ve ağız mukozasını koruma amaçlı kullanılmalıdır
 Önlük: 
• İşlemler sırasında vücut sıvıları, salgılar, çıkartılar ve kan sıçrayabileceğinden deri ve giysilerin 

kirlenmesini önlemek için giyilir
• Kirlenen önlük dış yüzüne dokunmadan çıkarılmalı ve eller yıkanmalıdır

KORUYUCU EKİPMANIN UYGUN KULLANIMI

Giyme sırası;     

Önlük;              
• Malzemesi uygulanacak işleme göre seçilmeli
• Uygun tip ve boyut seçilmeli
• Arkadan bağlanmalı
• Eğer çok küçük ise iki tane önlük giyilmeli
• Biri öndenDiğeri arkadan

Maske;   
• Burnu, ağzı ve çeneyi tamamen içine almalıdır
• Yüze uygunluk tam olmalı
• N95 gibi özel tip maskeler için yüze uyum testi yapılmalı
• Tükrük veya sekresyonlarla ıslandığı zaman değiştirilmeli
• Tekrar kullanılmamalı
• Ortak kullanılmamalı

Gözlük-yüz koruyucu;
• Gözleri ve yüzü tam olarak kapatmalı
• Yüze uygunluk tam olmalı
• Yüze oturmalı ancak sıkmamalıdır

Eldiven;  
• Eldivenler en son giyilmeli
• Doğru tip ve boyutta eldiven seçilmeli
• Eldiven giymeden önce eller yıkanmalı veya el dezenfektanı ile ovalanmalı



• Önlüğün kol manşetleri üzerine çekilmeli

Çıkarma sırası;   

Eldiven;          
• Elin üzerinden sıyrılarak içi dışına çevrilir
• Diğer eldivenli el ile tutulur
• Eldivensiz parmakla bilekten diğer eldiven sıyrılır
• İçi dışına çevrilerek her iki eldivenden oluşan küçük bir torba şeklinde atılır

Gözlük-yüz koruyucu;        
• Eldivensiz ellerle çıkarılır

Önlük;    
• Önlük çıkarılırken Omuz kısımlarından tutulur
• Kontamine dış yüz içe doğru çevrilir
• Yuvarlayarak katlanır
• Çıkarıldığında sadece temiz taraf görünmelidir

Maske;
• Maske bağları (önce alttaki) çözülür
• Maskenin ön yüzü kontamine olduğu için elle temas etmemelidir
• Bağlardan tutularak atılır 



9. HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI 
 
Hizmetten Genel Olarak Faydalanma: Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde
sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık
hizmetlerinden faydalanmaya,
• Eşitlik İçinde Hizmete Ulaşma: Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, 

ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya,
• Bilgilendirme: Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye,
• Kuruluşu Seçme ve Değiştirme: Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık ku-

ruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,
• Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme: Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve 

diğer personelin kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, ilgili kişileri seçmeye ve değiştir-
meye,

• Bilgi İsteme: Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak istemeye,
• Mahremiyet: Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya,
• Rıza ve İzin: Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve mevcut imkanlar çerçevesinde hizmetten 

faydalanmaya,
• Reddetme ve Durdurma: Tedaviyi reddetmeye veya durdurulmasını istemeye,
• Güvenlik: Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,
• Dini Vecibelerini yerine Getirebilme: Kuruluşun imkânları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler 

çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye,
• Saygınlık Görme: Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir yaklaşımla 

sağlık hizmeti almaya,
• Rahatlık: Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici bütün etkenler bertaraf 

edilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya,
• Ziyaret: Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye,
• Refakatçi Bulundurma: Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkânları ölçüsünde ve tabibin 

uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye, hakkı vardır.   
     
HASTALARLA ETKİN İLETİŞİM KURMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER:

1. Sağlık personeli hasta ikilisinin bulunduğu ortamda hasta unutulmamalı, empati kurallarına dikkat 
edilmelidir.

2. Tıbbi terimler kullanılması gerekiyorsa, bunlar hastaya anlayacağı dilde iletilmelidir.
3. Hastaya hastalığı ile hitap etmek yerine adı ile hitap ederek, kimliğini, bireyselliğini, duygularını ve 

düşüncelerini önemsediğimizi hissettirmeli saygı duymalıyız.
4. Rutin ve yoğun işler sırasında iletişimin kopabileceği dikkate alınmalı ve geri bildirim alınmalıdır.
5. Hastanede çalışan diğer ekip elemanları ile iyi ilişkiler kurulmalıdır. Olumsuz iletişimlerin hasta ve 

yakınları üzerinde ‘güvensizlik’ oluşturabileceği unutulmamalıdır.



6. Hasta ailesi de iletişim zincirine alınarak, onların da hasta bakımına katılımının sağlanabileceği 
unutulmamalıdır.

7. Hastayı ve yakınlarını dinlemede gerçekten istekli olunmalı, ilginin tamamen hastada ve yakının-
da olduğu hissi verilmelidir.

8. Hastayı anlama zor bir deneyimdir. Hastaya önyargısız bir yaklaşımda bulunulmalı ve onu anlama-
ya çalışılmalıdır. Empati ve sempati yapabilmek için hastayı kendimiz yakın hissetmemiz, ondan 
hoşlanmamız, aynı olayları yaşamamız gerekmez. Hastayı gözlemlememiz yeterlidir iyi ))ve kötü 
halini hasta yansıtacaktır.

10. ÇALIŞILAN BİRİM/SERVİS/ÜNİTE/ALANLARA GÖRE HEMŞİRELERİN GÖREV,  
YETKİ VE SORUMLULUKLARI

1. Hemşire nöbet teslimleri nöbeti devreden ve devralan hemşireler arasında; önce deskte, sonra 
hasta başında yapılmalı ve hasta bakım sürecindeki bilgileri kapsamalıdır. 

2. Yatan hastaların tedavileri Hasta Tabelasına uygun olarak yapılır. Standartlara uygun olarak yatışı-
na karar verilen her hastayı hemşire karşılar ve kliniğe kabulünü yapar. Hemşire hastadan aldığı 
bilgiler ile Hemşirelik Hizmetleri Hasta Ön Değerlendirme  Formu doldurur.

3. Hastalara uygulanan tetkik ve tedaviler sırasında, girişimsel işlemler ve kan transfüzyonu ön-
cesinde hasta kimlik bilgileri mutlaka doğrulanmalıdır. İşlemin yanlış hastaya uygulanmasının, 
kol bandı ile ilgili önlemlerin dikkate alınmamasının sorumluluğu sağlık personeline aittir. Klinik 
hemşiresi tarafından kabul edilen hasta veya yakınına hastane kuralları, yemek saatleri, odadaki 
eşyaların  kullanımı konusunda bilgi ve doküman verilir.

4. Hemşire tarafından yapılan takip ve tedaviye ilişkin bilgiler hastaya ait Hemşire Gözlem Formuna 
kaydedilir. Tedavisi yapılan hastanın ilaçları hemşire gözlemi ve tedavi defterine işlenir, tedaviyi 
yapan hemşirenin adının baş harfi soyadı açık şekilde yazılır.

5. Tüm personel Hasta Hakları Yönetmeliğine uygun olarak çalışmalıdır.
6. Hastanın kişisel bilgileri ile sağlık durumu hakkındaki bilgiler korunur. Hastanın onayı olmaksızın 

birinci derece yakınları dışındaki kişilerle paylaşılmaz.
7. Hastanede görevli tüm personel çalışma alanı ile ilgili hizmet içi eğitim toplantılarına katılır. Göre-

ve yeni başlayan tüm personel oryantasyon eğitimine katılmış olmalıdır.
8. Bölüm İle İlgili Yazılı Düzenlemeler: Hastanede mevcut işleyişi gösteren tüm dokümanlara, iş-

lerin nasıl yapılacağına ilişkin prosedürlere, talimatlara, görev tanımlarına ve listelere birimlerde 
bulunan Kalite Klasöründen ulaşabilirsiniz. Dökümanlar üzerinde değişiklik yapılamaz. Döküman 
dağıtımı kalite yönetim birimi tarafından yapılır. Revizyon, yeni ve iptal edilecek doküman talebi 
için kalite birimi ile iletişime geçilir

 A) YOĞUN BAKIM HEMŞİRESİ: 

Yoğun bakım hemşiresi, karmaşık ve yaşamı tehdit edici problemleri olan hastaların tanılamasını 



yapmak, hastaları sürekli izlemek, kaliteli ve ileri yoğun bakım ve tedavi girişimleri uygulamak, hasta 
ve yakınları ile terapötik ilişki kurmak, koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici girişimleri uygulamak-
tan sorumlu hemşiredir. 

 Görev, yetki ve sorumluluklar 

Hemşirelerin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra; 

 1.Hemşirelik bakımı: 
1. Yoğun bakım enfeksiyonlarının gelişiminin önlenmesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlar. 
2. Hasta değerlendirmesinde kurumun benimsediği skorlama sistemleri ve skalaları uygular ve de-

ğerlendirir. 
3. Hastaların monitorizasyonu sağlar. Monitorizasyonda non-invazif monitörizasyon tekniklerini kul-

lanır. Kardiyak ritmi izler, acil durumlarda gerekli ekip ile iletişim kurar. 
4. Sıvı-elektrolit ve asit baz dengesine yönelik mevcut ve olası sorunların dikkate alınarak uygun 

hemşirelik bakımını planlar, uygular ve değerlendirir. 
5. Hastaların solunuma ilişkin sorunlarını çözmeye yönelik girişimleri planlar, uygular, değerlendirir, 

ventilatördeki hastaya bakım verir. 
6. Aspirasyon, oksijen tedavisi, vücut pozisyonları, genel vücut bakımı, postural drenaj, aseptik uy-

gulamalar (sonda/kateter bakımı vb.) gibi temel girişimsel uygulamalara yönelik uygun hemşirelik 
aktivitelerini planlar, uygular ve değerlendirir. 

7. Bası yaraları, risk faktörleri, prognoz üzerindeki etkilerinin değerlendirilerek gelişiminin önlenme-
si için uygun hemşirelik yaklaşımını sağlar, oluşması halinde uygun hemşirelik bakımını planlar, 
uygular ve değerlendirir. 

8. Hastalarda kontraktür oluşumunu önleyici girişimleri planlar ve uygular. 
9. Hastalarda emboli oluşumunu önleyici girişimleri bilir, hekimle birlikte gerekli planlamayı yapar 

ve uygular. 
10. Nörolojik hastalıkları olan (Anevrizma, KİBAS, SVO vb.) ve bilinci kapalı olan (intrakraniyal kanama 

vb.) hastaların izlemini ve uygun pozisyon verilmesini sağlar, nörolojik değerlendirmelerini yapar. 
11. Kurum politika ve talimatları doğrultusunda, intravenöz sıvı infüzyonyonu ve kan/kan ürünleri 

transfüzyonu işlemlerini başlatır, takip eder, kaydeder; olası sorun ya da komplikasyonlar ortaya 
çıkar ise durumu hekime bildirir ve kurumda benimsenmiş standartlara göre gerekli girişimleri 
uygular. 

12. Pace makerli hastayı izler, bakımını bilir ve uygular. 
13. İntra aortik balon pompası yerleştirilmiş hastayı izler, bakımını bilir ve uygular. 
14. Hastaların beslenme gereksinimlerini belirler (enteral ve parenteral beslenme), gereksinimlerine 

göre hemşirelik bakımını planlar ve uygular, beslenmede kullanılan cihazların sterilizasyonunun 
devamlılığını sağlar. 

15. Yoğun bakım hastaları ile hasta yakınlarının psikososyal problemlerine uygun hemşirelik yaklaşı-



mını sağlar. 

 2.Tıbbi tanı ve tedavi planının uygulanmasına katılma: 

1. Hastadan topladığı verileri ve hastanın genel durumundaki değişiklikleri değerlendirir, kaydeder, 
normalden sapmaları hekime bildirir. 

2. Diğer sağlık personelleri ile beraber hasta vizitine katılır, hastanın tedavi ve bakım planının oluş-
turulmasına katkıda bulunur. 

3. Hekim tarafından gerçekleştirilen invazif tanı ve tedavi girişimlerine katılır; bu girişimler için has-
tayı hazırlar, işlem sırasında destek olur, işlem sonrasında hastayı izler. 

4. Hastanın laboratuvar tetkikleri için kan, idrar, sıvı ve doku örneklerini toplar; laboratuvara gönde-
rir, değerlendirir ve hastanın hekimine bilgi verir. 

5. Her yaş grubuna özgü uygulanması gereken ilaç çeşitlerini, farklı dozlarını ve olabilecek yan etki-
lerini bilir; ilaç uygulamaları ve ilaç güvenliği ilkelerine bağlı kalarak, hekim istemine göre hastaya 
enteral, parenteral ve haricen verilecek ilaçları verir; uygulanan ilaç ve tedavilerin etki ve yan etki-
lerini, hastanın tedavi ve bakıma verdiği yanıtları gözler, kaydeder ve gerektiğinde ilgililere rapor 
eder. 

6. Acil ilaçları, tıbbi malzeme ve cihazları kullanıma hazır bulundurur. 
7. Kardiyak ritmi izler, yorumlar, öldürücü ritimleri tanır ve gerekli acil girişimleri bilir. 
8. Konsültasyonun yapılmasını takip eder; katılır. 
9. Acil durumlarda hekimle işbirliği sağlar. Arrest durumunda mavi kod çağrısı yapar. Kurumun be-

nimsemiş olduğu protokoller doğrultusunda temel/ileri yaşam desteği uygulamalarına katılır (ok-
sijen verme, solunum desteği, kalp masajı, acil ilaçlar, tıbbi cihazların uygulanması gibi). Eğer o 
an ünitede hekim yok ve (geçerlilik süresi dolmamış) ileri yaşam desteği sertifikası var ise temel 
ve ileri yaşam desteği uygulamalarını başlatır, kalp masajı, solunum desteği, defibrilasyon ve acil 
senkronize kardiyoversiyon uygular. Vakaları rapor eder. 

10. Acil durumlarda hekimle işbirliği sağlayarak ve kurumun benimsemiş olduğu protokoller doğ-
rultusunda temel/ileri yaşam desteğinin uygulanmasını sağlar ve uygun hemşirelik aktivitelerini 
yerine getirir. 

 B) ACİL SERVİS HEMŞİRESİ 

 Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

Hemşirelerin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra; 

 1.Hemşirelik bakımı: 
1. Hastanın acil servise kabulünü sağlar. 
2. Hastaların monitorizasyonunu (EKG, solunum, SpO2, vücut ısısı, arteryel kan basıncı) sağlar. Bu 



parametreleri izler, değerlendirir, sonuçlarını kaydeder ve normalden sapmaları hekime bildirir. 
3. Hastaların hızlı fiziksel değerlendirmesini yapar, verileri değerlendirir, sonuçlarını kaydeder, nor-

malden sapmaları hekime bildirir. 
4. Aynı anda acil birimde bulunan olgular arasında öncelikleri belirler. 
5. Yatışına karar verilen hastaları ve ameliyata alınacak hastaları kurum içi transfer prosedürüne 

göre naklini gerçekleştirir. 
6. Periferik IV kateter takar ve kateter pansumanlarını yapar, oksijen ve buhar tedavisini uygular, 

trakeal aspirasyon yapar; gerekirse endotrakeal tüp, trakeostomi, kolostomi, gastrostomi bakımı 
verir; nazogastrik tüp takar, gastrik lavaj uygular; rektal tüp uygular, lavman yapar; perine bakımı 
verir, prezervatif sonda / üriner kateter takar ve kateter bakımı verir; sıcak ve soğuk uygulama ya-
par; göğüs tüplerini ve diğer drenaj sistemlerini kontrol eder, drenaj torbalarını değiştirir; yaptığı 
işlemleri gözlemleri ile birlikte kaydeder. 

7. İnfüzyon ve transfüzyon işlemlerini kurum politika ve talimatları doğrultusunda başlatır, izler ve 
kaydeder. 

8. Hastaların beslenme gereksinimlerini belirler (enteral ve parenteral beslenme), gereksinimlerine 
göre hemşirelik bakımını planlar ve uygular, beslenmede kullanılan cihazların sterilizasyonunun 
devamlılığını sağlar. 

9. Hastaya uygun pozisyon verir, gereken sıklıkta pozisyonunu değiştirir ve mobilizasyonunu sağlar. 
10. Sıvı-elektrolit dengesine yönelik mevcut ve olası sorunları dikkate alınarak uygun hemşirelik bakı-

mını planlar, uygular ve değerlendirir. Aldığı-çıkardığı sıvı takibi yapar ve kaydeder. 
11. Hastaların solunuma ilişkin sorunlarını çözmeye yönelik girişimleri planlar, uygular, değerlendirir. 
12. Pace makerli hastayı izler ve gerekli bakımı uygular. 
13. Acil servis hastaları ve hasta yakınları ile terapötik iletişim kurar, onların psikososyal problemleri-

ne uygun hemşirelik bakımı verir. 
14. Acil servis İnfeksiyonlarının gelişmesi ve yayılmasının önlenmesi için gerekli önlemleri alır ve 

alınmasını sağlar (el yıkama, eldiven, izolasyon, maske, gömlek vb). 
15. Yaşamı sona eren hastayı ilgili talimatlar doğrultusunda hazırlar morga transferini sağlar ve yakın-

larına destek olur. 

 2.Tıbbi tanı ve tedavi planının uygulanmasına katılım: 

1. Hekim tarafından gerçekleştirilen invazif girişimlere katılır; hemşirelik işlevlerini yerine getirir. 
2. Acil ilaçları, tıbbi malzeme ve cihazları kullanıma hazır bulundurur. 
3. Acil durumlarda hekimle işbirliği sağlar. Arrest durumunda mavi kod çağrısı yapar. Kurumun be-

nimsemiş olduğu protokoller doğrultusunda temel/ileri yaşam desteği uygulamalarına katılır (ok-
sijen verme, solunum desteği, kalp masajı, acil ilaçlar, tıbbi cihazların uygulanması gibi). Eğer o 
an ünitede hekim yok ve (geçerlilik süresi dolmamış) ileri yaşam desteği sertifikası var ise temel 
ve ileri yaşam desteği uygulamalarını başlatır, kalp masajı, solunum desteği, defibrilasyon ve acil 
senkronize kardiyoversiyon uygular. Vakaları rapor eder. 



4. Hastanın laboratuvar tetkikleri için kan ve idrar örneklerini toplar, laboratuvara gönderir, sonuçla-
rını takip eder, değerlendirir ve hastanın hekimine bilgi verir. 

5. Hastaya uygulanacak radyolojik tetkikler için hastayı hazırlar, ilgili birime transferini organize eder, 
gerekli durumlarda transfere eşlik eder. 

 C) İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 

 1) Diyabet Eğitim Hemşiresi Görev yetki ve sorumluluklar 

Hemşirenin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra; 
1. Diyabetli bireye uygulanan bakım ve tedavi ile ilgili uygulamalar ile eğitim ve gözlemlere ilişkin 

verileri Hasta Tanılama Formuna kaydeder, ilgili hemşireye bilgi verir. 
2. Hekim veya hemşire tarafından konsültasyon istenen poliklinik, servis/ünite hastalarını geliştirdi-

ği Diyabet İzlem ve Eğitim Formunu kullanarak değerlendirir, eğitim ve bakım ihtiyacını belirler. 
Bakımın planlanmasını ve uygulanmasını organize eder. 

3. Diyabetli bireylerin bakımında görev alır, bireyi yaşam kalitesini yükseltmede her aşamada des-
tekler ve gereksinim duyulan konularda danışmanlık yapar. Diyabetli bireyin kendi kendini yöne-
timine destek olur. 

4. Kabul edilmiş protokoller ve reçete edilen seçenekler çerçevesinde tedaviyi yönlendirir. 
5. Diyabetli bireylerin takibini düzenli olarak yapar, komplikasyonların önlenmesine yönelik hasta ve 

ailesine gerekli eğitimleri verir. 
6. Diyabetli bireye diyabet kimlik kartı vererek yanında taşımasının önemini anlatır. 
7. Diyabetli bireye/yakınlarına insülin uygulama becerisi kazandırır. 
8. Diyabet ile ilgili her düzeyde eğitim programı geliştirilmesinde rol alır. 
9. Diyabetli bireyi diyabetik ayak yönünden değerlendirir, bakımı ve bakımın önemi konusunda bil-

gilendirir. 
10. Diyabetli bireyin gereksinimleri doğrultusunda grup veya bireysel eğitimleri planlar, uygular, de-

ğerlendirir ve kaydeder. 
11. Eğitim hemşiresi ile işbirliği yaparak hemşirelerin diyabet konusunda eğitim gereksinimlerini be-

lirler, önerilerde bulunur. Hizmet içi eğitim etkinliklerine katılır. Eğitim programının içeriğini hazır-
lar ve eğitim materyali geliştirir. 

 2) Diyaliz Hemşiresi Görev, yetki ve sorumluluklar 

Hemşirenin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra; 
1. Hastanın kendi kendine yönetimi ve bakımını destekler. Hastayı diyalize hazırlar. Hasta, ilk defa 

diyalize giriyor ise diyaliz ekibi ve diğer hastalarla tanıştırır. İşlem ve diyaliz merkezi hakkında bilgi 
verir. Diyalizin komplikasyonları, belirtileri yönünden bilgilendirir. 

2. Diyaliz işlemi sırasında oluşabilecek komplikasyonlara müdahale eder. 



3. Hemodiyalize alınacak hastanın vasküler giriş yolunu değerlendirir. 
4. Hasta ve yakınlarını diyaliz işlemi, süresi, randevu saati konularında bilgilendirir. 
5. Gerekli durumlarda hastayı sosyal ve psikolojik destek açısından yönlendirir. 
6. Diyaliz öncesi ve sonrası hastayı tartar, diyaliz süresince yaşam bulgularını kontrol eder. 
7. Diyaliz giriş yerinin bakımını yapar. 
8. Hekim istemi doğrultusunda uygun diyalizer ve diyalizatı hazırlar. 
9. Arteriovenöz fistül girişimini yapar.
10. Hasta ve hasta yakınlarına diyaliz işlemi, diyaliz süresi ve fistül bakımı gibi konularda gerekli eği-

timi verir. 
11. Diyaliz ekibi ile birlikte hastanın evdeki bakımına ilişkin eğitim verir (banyo, beslenme, fistül bakı-

mı, sıvı alımı ve hastanın kendi kendine bakım desteği). 

 D) CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ 

 1) Ameliyathane Hemşiresi 
  1.1. Steril (Scrub) Hemşire Görev, yetki ve sorumlulukları 

Hemşirenin görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra; 
1. Ameliyat sırasında steril alan içinde çalışır. 
2. Steril alanın korunmasına yönelik aseptik teknikleri uygular. Bulaşmayı (kontaminasyon) önlemek 

için gerekli önlemleri alır. 
3. Ameliyathanede hasta güvenliğine yönelik gerekli önlemlerin alınmasını sağlar ve uygular. 
4. Bir gün önceden ertesi günün ameliyat ve işlem tiplerini gözden geçirir. Alet ve malzeme ile ilgili 

hazırlık yapar. 
5. Cerrahi işlem süresince ekipte yer alır. 
6. Cerrahi el antisepsisini uygular. Steril gömlek ve eldiven giyer. Cerrahi ekibin steril gömlek ve 

eldiven giymesine yardımcı olur. 
7. İşlem sırasında gereken steril alet, diğer malzemelerin hazırlanmasını ve kullanımını sağlar. 
8. Hastanın steril örtülmesine yardım eder. 
9. Malzemeleri kolay alınabilecek şekilde düzenler ve işlemin tipine göre cerrahın ihtiyacı olan mal-

zemeyi önceden belirleyerek verir. 
10. Cerrahi işlem sırasında ihtiyaç duyulan iğne, iplik gibi sarf malzemeleri yeteri kadar hazırlayarak 

kullanıma hazır hale getirir. 
11. İşlem sonrası tüm aletleri, kompresler ve tamponları dolaşıcı hemşire ile birlikte sayar ve kayde-

der. 
12. Ameliyat sırasında alınan doku örneklerini tanımlayarak dolaşıcı hemşireye güvenli bir biçimde 

teslim eder. 
13. Ameliyat sonrası malzemelerin temizlenmesini, sayılmasını, listeye uygun şekilde hazırlanması-

nı, steril edilmesini ve kullanıma hazır bulundurulmasını sağlar. 



  1.2. Dolaşan (sirküle) Hemşire Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Hemşirenin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra; 
1. Ameliyathanedeki hastanın hemşirelik bakımından sorumludur. 
2. Ameliyat öncesi, sırası ve sonrasında cerrahi ekibin malzeme ihtiyaçlarını sağlar. 
3. Hastanın endişesini azaltmak için psikolojik destek sağlar. 
4. Hasta için güvenli ve konforlu çevre sağlamada ekibi gözleyerek yardımcı olur. 
5. Uygun hasta bakımı ve hasta güvenliği için gereken tüm uygulamalarını yapar. 
6. Hastayı işlem sonrası güvenli bir biçimde ünite hemşiresine yazılı ve sözlü şekilde teslim eder. 
7. Hastanın kimliğini doğrular, hasta bilgilerini gözden geçirir. 
8. Hastanın ameliyat masasına alınmasına, uygun pozisyon verilmesine, güvenliğinin sağlanmasına 

yardım eder, mahremiyetini korur. 
9. Cerrahi işlem süresince odada kalarak ihtiyaca yönelik destek verir. İhtiyaç duyulan tıbbi malze-

meyi temin eder. Paket açma standartlarını uygular. 
10. Cerrahi doku örneklerini (spesmen) uygun şekilde hazırlar, etiketler, kayıt eder ya da kayıt edilme-

si için sekreterliğe teslim eder ve laboratuara gönderilmesini sağlar. 
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