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    KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
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HASTANESİ 



Çalışanların; 

 Fiziki, ruhsal ve sosyal durumlarının en üst 

düzeye taşınması, sağlıklarına gelebilecek 

zararların en aza indirilmesi için korunma 

yöntemlerinin uygulanması, kişinin işine ve 

işin kişiye uygunluğudur. 

 
 

World Health Organization.  

 

ÇALIŞAN  SAĞLIĞI NEDİR? 



Amaç 

 Sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışanların sağlık 
hizmeti sunum sürecinde karşılaşabilecekleri muhtemel 
risk ve zararlardan korunmasının sağlanmasıdır.  

“Terzi Kendi söküğünü dikemez” 
 anlayışı içinde olan sağlık 

çalışanları her türlü imkan içinde 
olmalarına karşın en az sağlık 
taramasından geçen meslek 

gruplarındandır. 



Kapsam 

Çalışan Güvenliği:  

 Genel olarak sağlık, teknik ve idari personel grubunun  
çalışma ortamları ve yaptıkları işlerden dolayı  
karşılaşabilecekleri riskleri tanımlamak  ve 
koruyucu önlemler almak  gibi geniş bir kapsama 
sahiptir. 
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Çalışan Güvenliği Komitesi 

Komitenin görev tanımı asgari; 
•Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması 
•Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin 
alınması 
•Fiziksel şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması 
•Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin 
azaltılması 
•Sağlık taramalarının yapılması 
Konularını kapsar 
 



Çalışan Güvenliği Açısından Bölüm 
Bazında Risk Değerlendirmesi 
yapılmalıdır. 

 Risk değerlendirmesi asgari; radyasyon, 
gürültü, tehlikeli maddeler, 
kanserojen/mutajen maddeler, tıbbi 
atıklar, enfeksiyon,alerjen maddeler, 
ergonomi, şiddet, iletişim konularını 
kapsamalıdır. 

Önce  
Kendini 
Koru 

 

Önce  
Zarar 
Verme 

 



 Bölüm bazında tespit edilen risklere 
yönelik çalışan güvenliği için koruyucu 
önlemler alınmalıdır. 

 Çalışanların maruz kaldığı olaylar kayıt 
altına alınmalıdır. 

 Çalışanların sağlık taramaları 
yapılmalıdır. 

 Sağlık tarama programı hazırlanmalı, 

 Program, bölüm bazında belirlenen 
riskler ve uzman hekimlerin görüşleri 
doğrultusunda hazırlanmalıdır. 

 



  SGOT , SGPT     

  Kretinin     

  Üre     

Yılda bir Elektrolitler (Ca,K,Mg,CI;Na) Sitotoksik Ajanlar 

Üroloji kliniğinde yapılan  

onkoloji tedavileri 

  Hemogram     

Yılda bir Odio takipleri Gürültü   

Yılda bir  Anket     

Yılda bir Hemogram   

Yılda bir SGOT , SGPT Etilen Oksit Sterilizasyon 

- Et O Desimetre     

- Anamnez , Anket Latex Allerjisi   

Olay olduğunda Kesici , delici alet yaralanmaları Travma Laboratuar 

Yılda bir Hepatit B , Tetanoz,Grip İnfeksiyon   

Anamnez , Anket Latex Allerjisi   

  Kesici , delici alet yaralanmaları Travma Diyaliz 

6 ayda bir Hepatit B , Tetanoz,Grip İnfeksiyon   

6 ayda bir Hemogram   Anjio 

    Radyoaktıvite   

2 ayda bir Dozimetre takipleri   Endoskopi-skopi 

- Manuel periferik yayma      

6 ayda bir Hemogram X - Ray Radyoloji 

2 ayda bir Dozimetre takipleri     

- Anamnez Latex   

      

Olay olduğunda 

Kesici ve delici alet yaramaları 

 Travma   

                                   Grip   Tüm Çalşanlar 

İlk İşe Giriş AŞILAMALAR          Tetanoz İnfeksiyon   

                                       Hepatit B     

PERİYOT TAKİP İŞLEMLERİ RİSKLER RİSK GRUBU 

SAĞLIK PERSONELİ TARAMALARI 

 Sağlık tarama sonuçları ilgili uzmanlar tarafından 
değerlendirilmeli ve çalışanlar sonuçları hakkında 
bilgilendirilmelidir. 
 



 Çalışanlar tarafından kişisel koruyucu 
ekipman kullanılmalıdır. 

 Bölüm bazında kullanılması gereken 
kişisel koruyucu ekipman 
belirlenmelidir. 

 Kişisel koruyucu ekipman çalışma 
alanlarında ulaşılabiliri olmalıdır. 

 Kişisel koruyucu ekipman konusunda 
çalışanlara eğitim verilmelidir. 



Olay Bildirim Formu.doc


ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ 
RİSKLER 

1. Hastane enfeksiyonları 

2. Personel yaralanmaları 

3. Fazla radyasyona maruz kalma 

4. Kan ve vücut sıvıları ile bulaşma 

5. Buharlaşan kimyasallara ve gazlara    
maruz kalma 

6. Şiddete maruz kalma 

7. Stres, tükenmişlik sendromu 

 



SAĞLIK SEKTÖRÜNDE  
İŞ KAZALARI RİSK GRUPLARI: 

 Hemşireler  

 Hekimler  

 Teknik Personel  

 Diğer Sağlık 

Çalışanları  

 



 Hepatit B hastalığı,  
 tüberküloz,  
 bel ağrısı,  
 varis,  
 iş stresi,  
 kas-iskelet sistemi yaralanmaları,  
 şiddet ve kötü muamele   
 Kesici-batıcı delici cisim yaralanmaları  

 Sağlık çalışanlarının en sıklıkla karşılaştığı sorun 
sağlık sorunlarının olduğudur ve son yirmi yıldır 
bu sorunların ciddi boyutlara ulaştığı 
bilinmektedir. 
 

Karşılaşılabilecek sağlık 
sorunları 



  ABD’de Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Merkezi (CDC) 
sağlık çalışanlarındaki tüberküloz sıklığını %13 
olarak belirlemiştir.  

 Sağlık çalışanlarının maruz kaldığı bu sağlık 
sorunları, sadece kendileri için değil aynı 
zamanda aileleri, çalışma arkadaşları ve 
hizmet verdiği hastaları için de önemlidir. 

 



Her doktor odasında el hijyenini sağlamaya 
yönelik malzeme bulundurulmalıdır. 

 Amaç: Hasta ve çalışan güvenliğinin temel 
unsurlarından olan el hijyeninin sağlanmasıdır. 

! 
Bu uygulama sadece kalite kontrol için 

değil  

Kendiniz ve çevrenizin sağlığı için çok 

önemlidir. 

HASTANE ENFEKSİYONLARI 



Personel her hasta ile temas öncesi gerekli 

koruyucu önlemleri almalıdır. 

 Amaç: Ünite içerisinde hasta ve çalışan güvenliğinin 
sağlanması, bulaşıcı hastalıkların kontrolü ve 
önlenmesidir. 

 Hastaya tanı, tedavi ve bakım uygulamaları yapılan 
birimlerde (pansuman odalar, yoğun bakım üniteleri, 
hemodiyaliz ünitesi, acil, laboratuar, otopsi salonu, 
ameliyathane vb.) 

  El antiseptik solüsyonları,  

  Sabun, kağıt havlu 

  Eldiven, maske, gözlük ve koruyucu önlük 
 bulunmalıdır. 



PERSONEL YARALANMALARI 

 Kesici ve delici alet yaralanmalarını 
önlemeye yönelik düzenleme 
yapılmalı ve meydana gelen 
yaralanmalar takip edilmelidir. 

Amaç: kesici ve delici alet yaralanmalarını 
önlemeye yönelik düzenlemelerin yapılması 

   



 CDC (Center of disease control)’nin 
tahminlerine göre her yıl 385.000 enjektör 
yaralanması ve günde ortalama 1000 kesici alet 
yaralanması olmaktadır. 

Enjektör Yaralanmaları 



En sık görülen sorunlardan biri olan  
İğne Ucu Yaralanmalarında... 

 
 

...yaralanma nedenleri: 
 

 Kesici ve sivri uçlu aletlerin yanlış atığa atılması 

 Kullanılan kesici ve sivri uçlu aletlerin bir başkası 
tarafından toplanması 

 İğne kapağının kullanımdan sonra kapatılmaması 

 Kesici ve sivri uçlu aletlerin doğru teknikle atılmaması 

 



KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASI 

BİLDİRİMLERİ 

Kesici Delici Alet Yaralanması ve Materyal Sıçraması 

Meslek Grubu Dağılımı
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KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASI 

BİLDİRİMLERİ 

Birimlere Göre Kesici Delici Alet Yaralanmaları ve 

Materyal Sıçramaları
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Kene Isırması Sonucu Hayatını Kaybetti 
 

 Çorum`da bir hemşire, kene ısırması sonucu 
hastaneye gelen bir hastadan kan örneği aldığı sırada 
iğneyi kendi eline batırması sonucu virüsle temas etti.  

 Çorum Kadın Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi Acil 
Servisi`nde görev yapan hemşire Nazlı Yazıcı, kene 
ısırması sonucu hastaneye başvuran kadından kan 
örneği aldığı sırada iğneyi kendi eline batırması sonucu 
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı(KKKA) virüsü 
kaptı.  

 Hastalığın pençesine düşen Nazlı hemşire hayatını 
kaybetti.  



FAZLA RADYASYONA MARUZ KALMA 



RADYASYON NEDİR ? 

  Radyasyon, elektromanyetik dalgalar 
veya parçacıklar biçimindeki enerji 
emisyonu (yayımı) ya da aktarımıdır. 

   

  Çevresine alfa(a), beta(b), gama(g) gibi 
çeşitli ışınlar saçarak parçalanan maddelere 
“radyoaktif madde” , çevreye yayılan 
alfa, beta, gama, gibi ışınlara ise 
“radyasyon” adı verilmektedir. 

 

  



Radyasyon Denizindeyiz… 

Kozmik  

 Radon 

Kayalar 
Radyoaktif Elementler 

Orman  
Vücut  

Radyasyon her yerde 



RADYASYON VE ÇEŞİTLERİ 

 

 

Hızlı elektronlar 

Beta parçacıkları 

Alfa parçacıkları 

PARÇACIK TİPİ 

X-Işınları 

Gama ışınları 

DALGA TİPİ 

İYONLAŞTIRICI RADYASYON 

Radyo dalgaları 

Mikrodalgalar 

Kızılötesi dalgalar 

Görülebilir ışık 

DALGA TİPİ 

İYONLAŞTIRICI OLMAYAN RADYASYON 

RADYASYON 

Dolaylı iyonlaştırıcı 

Nötron parçacıkları 



 

 
a)Gereklilik (Justification)  

    Net fayda sağlamayan hiçbir   

    radyasyon uygulamasına izin 

    verilmemelidir. 

 b)Etkinlik (Optimizasyon-

ALARA) 

    Maruz kalınacak dozlar      

mümkün 

    oldukça düşük tutulmalıdır.  

c) Kişisel Doz-Risk Sınırları:   

    Alınmasına izin verilen dozlar 

     sınırlandırılmalıdır. 

 

İYONİZAN RADYASYONDAN 
KORUNMADA 

TEMEL PRENSİPLER 
 



MÜSAADE EDİLEN MAKSİMUM DOZ 

Görevli Halk 

Yıllık Etkin Doz 20 mSv 1 mSv 

 

Yıllık 
Eşdeğer 

Doz 

Göz  150 mSv 15 mSv 

Cilt 500 mSv 50 mSv 

Kol-
Bacak 

500 mSv 50 mSv 

 18 yaşından küçükler radyasyon uygulamasında 

çalıştırılamazlar (16-18 eğitim veya staj için yıllık max. 6 

msv.) 

 Hamile radyasyon görevlileri için çalışma şartları yeniden 

düzenlenmeli ve doğacak çocuğun alacağı dozun mümkün 

olduğunca düşük düzeyde tutulması sağlanmalıdır. 





 Radyasyon koruyucular kullanılmalı,  
 Farklı ebatlarda radyasyon koruyucular bulunmalıdır.  
 Çalışanların dozimetre takipleri yapılmalıdır. Her çalışan için;  
 Her dozimetre takip dönemi sonundaki radyasyon dozu ölçülmeli, 
 Yıllık toplam radyasyon dozu ölçülmeli, 
 Radyasyon dozları dönemsel ve yıllık olarak yasal sınırlarla 

kıyaslanmalıdır.  
 Çalışanların muayene ve tetkikleri yapılmalı, 

 Altı ayda bir kez hemogram,  
 Altı ayda bir kez periferik yayma, 
 Yılda bir kez dermatolojik muayene yapılmalıdır.  

Çalışanların radyasyondan korunmasına 
yönelik tedbirler alınmalıdır.  

DOZİMETRE TAKİP FORM U.xls
DOZİMETRE TAKİP FORM U.xls
DOZİMETRE TAKİP FORM U.xls
DOZİMETRE TAKİP FORM U.xls


KAN VE VÜCUT SIVILARI İLE BULAŞMA 

 Kan veya vücut sıvısının damlama/sıçrama riskinin 

olduğu tüm hasta bakım ve müdahale 

durumlarında kişisel koruyucu ekipman 

bulunmalıdır. 



Kan ve diğer vücut sıvıları yolu ile bulaşan patojenler 

Kan ve diğer vücut sıvıları  

 salya,  

 vajinal sekresyon,  

 serebrospinal sıvı,  

 sinovial sıvı,  

 perikardial sıvı,  

 pleural sıvı,  

 amnion sıvısı 

 Vb. 

Önem sırasına göre: 
 HIV 
 Hepatit B             
 Hepatit C       
 Hepatit A 
 Stafilokok ve Streptokok 

enf. 
 Shigella ve Salmonella enf. 
 Pnömoni              
 Sifilis  
 Sıtma 
 Kızamık 



 Kan ve vücut sıvılarına maruziyet olan bu 
yaralanmalarla karşılaşma yüzdeleri; 

 

% 48 ile en fazla HEMŞİRELER 

 

% 28 HEKİMLER 

 

% 15 TEKNİSYENLER 



BUHARLAŞAN KİMYASLALLARA VE 
GAZLARA MARUZ KALMA 

 Yüksek yoğunlukta toksik dumanlara 
ve gazlara maruz kalmak çeşitli 
solunum rahatsızlıklarına yol açabilir 

 Asit ve alkaliler, tuzlar, boyalar, uçucu 
organik solventler, başta kanser ilaçları 
olmak üzere çeşitli ilaçlar, allerjiden 
kansere kadar bir dizi hastalığın oluşumu 
için önemli risk faktörleridir. çeşitli 
deterjanlar formaldehit glutaraldehit ve gaz 
sterilizasyonunda kullanılan etilen oksit 
bunlardan bazılarıdır. 



Laboratuvarlarda uçucu kimyasal 
maddelere karşı koruyucu önlemler 
alınmalıdır. 

 Makroskobik kabin kullanılmalaıdır 

 Laboratuvarlarda uçucu kimyasal 
maddelerin arındırılmasına yönelik 
havalandırma sistemi bulunmalıdır. 

 Laboratuvar havasının formaldehit ve 
ksilen düzeyleri ölçülmeli 



TEHLİKELİ ATIK RİSK ALANLARI 

 Onkoloji tedavisi yapılan birimler 

 Sterilizasyon çalışanları 

 Patoloji çalışanları 

 Radyoloji ünitesi çalışanları 

 Laboratuar çalışanları 

 Temizlik personeli 

 Tüm sağlık personeli 

 

 



ŞİDDETE MARUZ KALMA 

 Sağlık ortamında hekime ve sağlık 
çalışanlarına yönelik şiddet son yıllarda artış  
göstermektedir. Hastaneler sağlık çalışanları 
için belki de gün geçtikçe tehlikeli ortamlar  
olmaktadır. Bu durumda hekimler ve sağlık 
çalışanları kendilerini güvende 
hissetmemektedir. 

BEYAZ KOD 





Şiddeti önlemeye yönelik neler 
yapılabilir ? 

 Öncelikle doğru ve empatik iletişim 
gereklidir. 

 Hasta yakınları tedirgin olabilecekleri 
için onları sakinleştirmek bize 
düşmektedir. 

 Hiçbir zaman inatlaşıp zıtlaşmamalıyız. 

 

 “Bütün erdemler övgüye değer; 

  Nezaket bir erdemdir; 

 O halde nezaket övgüye değer.” 



STRES VE TÜKENMİŞLİK 
SENDROMU 

 Sağlık çalışanları mesailerini bulundukları 
ortamdan ve yaptıkları işten dolayı stresli ve 
yorgun geçirmektedir.  

 

 Bu stresi atmanın ve çalışan 
motivasyonunun yüksek olması için; 

1. Kurumsal olarak yapılanlar 

2. Bireysel olarak yapılanlar 



Son olarak… 

  “Çalışan güvenliği doğrudan hasta 
güvenliği ile ilgilidir. Çünkü hastaya 
yapılan yanlış ya da eksik bir uygulama 
sonucunda bireysel ve kurumsal hukuki 
davalarla karşı karşıya geliriz..” 

      

 Teşekkürler… 

 Eğitim öğrenilen bilgiler unutulduktan sonra geriye kalan şeydir. 

 



Teşekkürler… 

43 


