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1. AMAÇ:  

                   Hastanede  etkin olarak denetim ve kontrolün sağlanması, önem ifade eden kritik 

bölgelerde oluşabilecek risk ve tehlikelerin önlenmesi ve güvenlik faaliyetlerinin doğru 

olarak planlanması için yöntem belirlemektir. 

2. KAPSAM: 

                      Hastanede bulunan tüm yönetim, tıbbi hizmet ve destek hizmet birimlerini kapsar. 

3. KISALTMALAR: 

UPS:Kesintisiz Güç Kaynağı 

HAP:Hastane Afet Planı 

4. TANIMLAR: 

5. SORUMLULAR: 

Hastane Yöneticisi 

Başhekim Yardımcısı 

İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı 

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü 

Tesis Güvenliği Komitesi 

Tıbbi Cihaz Yönetim Komisyonu 

6. FAALİYET AKIŞI: 

6.1. TESİS GÜVENLİĞİ  KOMİTESİ 

Tıbbi, idari ve hemşire hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü, teknik 

servis sorumlusu, hastane güvenlik amiri, afet ve acil durum yönetimi sorumlusu, tıbbi cihaz 

yönetimi sorumlusu, hekim dışı sağlık personelinden en az bir temsilci ve bölüm kalite 

sorumlularından en az iki temsilcinden oluşur. 

6.2. KOMİTENİN  TOPLANMASIYLA İLGİLİ 

6.2.1. Tesis güvenliği konusunda ekip tarafından bir plan/program hazırlar. 

6.2.2. Ekip, düzenli olarak 3 ayda bir kez  toplanır, 

6.2.3. Çalışmalarını ve alınan kararları kayıt altına alır, gerektiğinde üst yönetime bildirir. 

6.2.4. Bu ekip hastanede Tesis güvenliği ile ilgili mevcut durumu tespit eder, 

6.2.5. Tesis güvenliğinin tehdit edildiği durumları veya tesis güvenliği ile ilgili olası riskleri 

                belirler, düzeltici önleyici faaliyet başlatır. 

6.2.6. Personele konu ile ilgili hizmet içi eğitim düzenler, tatbikatlar yaptırır ve kayıt altına alır. 

 

 

Hazırlayan: Kalite Yönetim Direktörü Kontrol Eden: Kalite Yönetim Direktörü Onaylayan:  Başhekim Yardımcısı 
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6.3. KOMİTENİN GÖREV TANIMI  

6.3.1. Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi, 

 

6.3.2. Hastane alt yapı güvenliğinin sağlanması, 

6.3.3. Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması, 

6.3.4. Acil durum ve afet yönetimi çalışmaları, 

6.3.5. Atık yönetimi çalışmaları, 

6.3.6. Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme, ayar ve kalibrasyon planlarının ve 

                 kalibrasyonlarının yapılması, 

6.3.7. Tehlikeli maddelerin yönetimi 

6.4. BİNA TURLARINDAN ELDE EDİLEN VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Hastanemiz Bina Turları Ekibi 3 ayda bir yaptığı bina turları ile hastanedeki  Fiziksel     

durum ve işleyiş ile ilgili aksaklıkları tespit eder.Tespit edilen aksaklıklara yönelik     

düzeltici-önleyici faaliyetler başlatır. 

6.5. HASTANE ALT YAPI GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI     

Hastanemizde;içme suyu,elektrik enerjisi ve medikal gaz hizmetleri kesintisiz olarak  

verilmektedir.Kritik cihazlar için kesintisiz güç kaynağına(UPS) bağlı prizler 

tanımlanmıştır. Asansörlerimizde yardım çağrı sistemi ve engellilere yönelik düzenlemeler  

mevcuttur.Asansörlerin,havalandırma sisteminin ve klimaların,hastane 

trafolarının,jeneratörün,su depolarının,medikal gaz sistemlerinin ve sıkıştırılmış gaz 

konteynırlarının periyodik bakım,kontrol ve ölçümleri yapılmaktadır. 

Çalışanlar ve hastaların kullanımı için birer adet otoparkımız mevcut olup;araç  

giriş çıkışının kontrolü özel güvenlik şirketi personellerince sağlanmaktadır.  

6.6. KURUMDA CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI 

               Hastanemizde hizmet alımı yoluyla güvenlik hizmeti verilmektedir.Müşterek kullanım 

alanları güvenlik kamerasıyla izlenmekte ve kayıtları 2 ay süre ile  saklanmaktadır. 

Renkli Kod uygulamaları ile (Mavi Kod-Beyaz Kod-Pembe Kod) hasta ve çalışanlarımızın 

temel yaşam ve güvenlik gereksinimleri karşılanmaktadır. Düşmeleri engelleyecek 

korkuluk,bariyer,uyarı levhaları vb.mevcuttur.Tesis kaynaklı düşmelerin bildirimi Kalite 

Yönetim Birimine yapılmaktadır 

6.7. ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI 

Acil durum yönetimi ile ilgili usul ve esaslar HAP ile belirlenmiştir. Acil Servis ve katlarda 

bulunan krokilerle acil çıkışlar gösterilmiş,standartlara uygun levhalarla acil çıkış 

yönlendirmesi yapılmıştır.Ses ve ışık uyaranlı acil durum  erken uyarı sistemimiz ve yangın 

algılama sistemimiz UPS’e bağlıdır.Uygun yangın söndürücüler ve yangın dolabı 

ekipmanları mevcut olup,yerleri  hastane krokilerinde gösterilmiştir.Yangın tüpü,yangın 
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hortumu ve vanaların bakım ve kontrolü yapılmaktadır.Bina çatısında yangına sebep olacak  

malzeme ve ekipman kalmaması için belirli aralıklarla temizlenmektedir.Hastane  

personeline Acil Durum Planı,yangın söndürücü ve hortumların kullanımı ve deprem 

konuları ile ilgili eğitimler düzenlenmektedir.Çalışanların katılımı ile Tesis Tahliye 

Tatbikatı yapılmakta ve kayıt altına alınmaktadır. 

6.8. ATIK YÖNETİMİ/TEHLİKELİ MADDELERİN YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI 

Hastanemizde;atık yönetimi ile ilgili sorumlular,üretilen atık çeşitleri, ayrıştırılması, 

toplanma ve taşınması, depolanması ve lisanslı atık taşıyıcılarına teslim edilmesi ile ilgili 

süreç    Hastane Atık Yönetim Planında ayrıntılı olarak belirlenmiştir. Atıkların 

kaynağında ayrıştırılmasına yönelik olarak Bölüm Bazında Atık Yönetim Planı 

hazırlanmıştır.Atık çeşidine uygun atık kutuları kullanılmaktadır. 

6.9. TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM,ÖLÇME,AYAR VE KALİBRASYON 

PLANLARININ VE KALİBRASYONLARININ YAPILMASI 

Bölüm Bazında Tıbbi Cihaz Envanterinde yer alan tıbbi cihazların ölçme, ayar ve  

kalibrasyonları Tıbbi cihaz yönetiminden sorumlu ekip tarafından, hazırlanan plan 

dahilinde yapılmaktadır.Cihazların kalibrasyonlarının yapıldığına dair kalibrasyon etiketler 

cihazların üzerinde yer almaktadır. 

             

                

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR :  
 SHKS- Hastane Seti 
                Hastane Atık Yönetim Planında 
                 Tıbbi Cihaz Envanterinde 
                 HAP 
 

 
 

 

 


