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1. AMAÇ :  

Hastanemizin faaliyetlerini yürüten bütün çalışanların ve hastaların eğitim ihtiyaçlarının tespiti, 

eğitimlerin sağlanması, özellikle sağlık personelinin yeni teknikler ve uygulamalardan haberdar 

edilmesi 

2. KAPSAM :  

Tüm Hastane 

3. SORUMLULAR :  

Eğitim Komite Başkanı, Eğitim Komite Üyeleri, Eğitim Hemşireleri 

4. TANIMLAR/KISALTMALAR: 

5. FAALİYET AKIŞI : 

         

5.1. Eğitim komitesinde Hizmet Kalite Standartlarının 00.01.01.17.00 kodlu standardı gereği; Tıbbi, idari ve 

hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü, bir hekim, bir hemşire, 

psikolog veya sosyal hizmet uzmanı, hekim dışı sağlık personelinden en az bir temsilci ve bölüm kalite 

sorumlularından en az iki temsilci yer almalıdır. 

5.2. Eğitim komitesi; 3 ayda bir toplanır. Hizmet Kalite Standartları eğitimi, hizmet içi eğitimler, uyum 

(oryantasyon ve adaptasyon) eğitimleri ve hastalara yönelik eğitimlerinin planlanıp, yapılmasından ve 

takibinden sorumludur.  

5.3. Eğitim komitesi özel gün ve haftalarda yapılacak eğitim ve etkinliklerin planlayıp uygulanmasından 

sorumludur. 

5.4. Eğitim komitesi tarafından eğitim programlarının nasıl ve ne yönde geliştirileceği hakkında araştırmalar 

yapılır ve öneriler hazırlanır. 

5.5. Kuruma müracaat eden her hasta ve yakınının eğitim ihtiyaçlarının tanımlanması ve planlanması eğitim 

komitesi tarafından sağlanır. 

5.6. Hasta ve hasta yakınlarına hangi konularda eğitim verileceği eğitim komitesi tarafından belirlenir. 

5.7. Eğitimin hasta dosyasına kaydedilmesinden ve eğitimden sorumlu personelin tanımlanmasından eğitim 

komitesi sorumludur. 

5.8. Hasta, çalışan, enfeksiyon ve tesis güvenliği komitelerinin vereceği eğitimler eğitim komitesi tarafından 

organize edilir. 

5.9. Eğitim komitesi eğitim planlarının intranet ortamında tüm birimlere duyurulmasını sağlar.   

5.10. Eğitim komite üyeleri ya da eğitim hemşireleri çalışanların eğitime katılım ve başarıları konusunda 

değerlendirmelerini yapar ve gerektiğinde Kalite Birimine ve Hastane İdaresine görüş bildirir. 

5.11. Eğitim hemşireleri eğitim süresi içinde, sözlü veya yazılı sınav yapar, eğitimin etkinliğini 

değerlendirir. 

5.12. Eğitim komite üyeleri eğitim süresince eğitimci ile işbirliği yapar.  

5.13. Eğitim komitesi Bakanlığın veya diğer resmi kurum ve kuruluşların mesleki geliştirmeye yönelik 

yaptığı eğitimler, seminerler, kongreler hakkında personeli bilgilendirir. 

 

Hazırlayan: Kalite Yönetim Direktörü Kontrol Eden: Kalite Yönetim Direktörü Onaylayan: Başhekim Yardımcısı 
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5.14. Eğitim hemşiresi; eğitim planı dâhilindeki konular dışında personelin talepleri ve oluşan yeni eğitim 

ihtiyaçları doğrultusunda plan dışı eğitimleri yapmak ve kaydetmekle sorumludur. 

5.15. Eğitim hemşiresi farklı konu ve sorunlarda halkı bilinçlendirme amaçlı halk eğitimleri düzenlemekle 

sorumludur. 

5.16. Eğitim hemşiresi Kalite Yönetim Birimi ve Hastane İdaresinin düzenlediği zorunlu eğitimleri birim 

çalışanlarına duyurmak, katılımlarını sağlamak, takibini yaparak eksiklikleri belirlemek, raporlamakla 

sorumludur. 

5.17. Eğitim komitesi ayda bir defa Eğitim Komite Başkanının  başkanlığında toplanır. 

5.18. Toplantı duyuruları Eğitim Birimi tarafından Toplantı Duyuru Formu ile yapılır. 

5.19. Toplantıda görüşülen konu ve alınan kararlar toplantı tutanak formuna yazılır ve komite başkanı 

tarafından imza altına alınır. 

5.20. Toplantı kararının bir nüshası Genel Sekreterliğe gönderilmek üzere Kalite Yönetim Birimine verilir. 

 

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR : 

       SHKS-Hastane Seti 


