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1.AMAÇ
Hastanedeki ekip ve komitelerin iĢleyiĢlerinde; sağlıkta kalite standartları ve kalite yönetim sistemine
uygunluğunun ve devamlılığının sağlanması için; planlanmıĢ aralıklarla yapılan toplantıların periyotlarını, içerik
ve kapsamını gözden geçirme faaliyetlerini standart hale getirmek için ilgili yöntemleri belirlemektir.
2.KAPSAM
Komite ve Ekiplerin yönetim ve mevzuatlar doğrultusunda gerçekleĢtirdiği ve aĢağıda belirtilen tüm faaliyetleri
kapsar.
3.SORUMLULAR
Ġlgili BaĢhekim Yardımcıları,
Kalite Yönetim Direktörü,
Komite ve Ekiplerde Görevli ÇalıĢanlar,
4.KISALTMALAR
SKS: Sağlıkta kalite standartları,
EKK: Enfeksiyon kontrol komitesi,
DAS: Dezenfeksiyon antisepsi sterilizasyon,
5.TANIMLAR
Kurul: Bir iĢi yapmak, yönetmek veya bir kurum ve kuruluĢu temsil etmek için görevlendirilmiĢ kiĢilerden
oluĢmuĢ topluluk.
Komite: Kitlesel bir getiri sağlamak için bireysel çabanın yetersiz olduğunu öngören insanların bir araya
gelmesiyle oluĢan topluluk.
Ekip: Aynı görevde, aynı iĢte çalıĢan kimseler topluluğu.
6.FAALĠYET AKIġI
6.1. Genel
 Komite baĢkanları ve üyeleri hastane kalite yönetim direktörü ve üst yönetim tarafından belirlenerek
kiĢilere yazılı olarak tebliğ edilir.
 Toplantıların yönetici ve katılımcıları, gündem maddeleri, yeri, zamanı ve süresi kalite yönetim birimi
tarafından, katılımcılara 15 (on beĢ) gün öncesinden yazılı veya sözlü olarak bildirilir.
 Belirlenen tarihte komite toplantısına katılamayacak üye, mazeretini ve yerine bakacak kiĢiyi yazılı yada
sözlü olarak 1 (bir) hafta öncesi kalite yönetim birimine bildirir.
 Toplantılarda alınan kararlar toplantı tutanağına veya karar defterine kayıt edilir ve üst yönetime sunulur.
Üst yönetimin onayı ile birlikte alınan kararlar doğrultusunda uygun çalıĢmalar baĢlatılır.
 Toplantılar; Uygulamaların, sağlıkta kalite standartları doğrultusunda, mevzuata ve kalite yönetim
sistemine uygunluğunun; sürekliliğini, yeterliliğini ve yetkinliğini değerlendirmek amacıyla yapılır.
 Komite üyeleri görev alanları ile ilgili çıkabilecek problemler üzerinde tartıĢır ve komite üyelerince alınan
kararları kendi biriminde uygulatılması ile ilgili görev alır.
 Komite kararlarında çalıĢanlara, eğitim verilmesi gerektiği durumlarda komite üyeleri, eğitim vermekle de
görevlidirler.
6.2.Hasta Güvenliği Komitesi
Hastane yönetimince oluĢturulan komite, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeĢitliliği dikkate alınarak hastanede
yürütülen çalıĢmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak Ģekilde planlanmıĢ olup; hasta
güvenliği komitesinde hastane yönetiminden en az bir kiĢi, kalite yönetim direktörü, cerrahi branĢ uzmanı, dahili
branĢ uzmanı, laboratuar branĢ uzmanı, anesteziyoloji ve reanimasyon branĢ uzmanı, hastane bilgi sistem
sorumlusu, eczacı, hekim dıĢı sağlık personelinden bir temsilci ve bölüm kalite sorumlularından iki temsilci yer
almaktadır.
Komitenin Görev Alanları:
 Hastaların doğru kimliklendirilmesi
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ÇalıĢanlar arasında etkili iletiĢim ortamının sağlanması
Ġlaç güvenliğinin sağlanması
Transfüzyon güvenliğinin sağlanması
Radyasyon güvenliğinin sağlanması
DüĢmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması
Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması
Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması
Hasta mahremiyetinin sağlanması
Hastaların güvenli transferi
Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalıĢanları arasında güvenli bir Ģekilde devredilmesi
Bilgi güvenliğinin sağlanması
Enfeksiyonların Önlenmesi
Laboratuvarda hasta güvenliğinin sağlanması gibi konuları kapsar.
Ayrıca;
Akılcı Ġlaç Güvenliği Ekibinin çalıĢmalarını denetler ve sonuçlarını değerlendirir.
Bilgi Güvenliği Ekibinin çalıĢmalarını denetler ve sonuçlarını değerlendirir.
Görev alanına iliĢkin gerekli iyileĢtirme çalıĢmalarını sürdürür.
Görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirler ve ekip üyeleri tarafından eğitim faaliyetleri
planlanır ve organize edilir.
Komitenin Toplanma Aralıkları:
Komite üç ayda bir yılda dört kez, her dönemde iki kez ve ihtiyaç halinde daha sık olarak toplanır.
6.3.ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
Ġlgili mevzuat gereğince bünyesinde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kurulu bulunan hastanelerde çalıĢan sağlığı ve
güvenliği alanındaki sorumluluklar bu kurul tarafından yürütülür.
Kurulun Görev Alanları:
 ĠĢyerinin niteliğine uygun bir iĢ sağlığı ve güvenliği iç yönetmelik taslağı hazırlamak, iĢverenin veya
iĢveren vekilinin onayına sunmak ve iç yönetmeliğin uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını rapor
haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine almak,
 ĠĢ sağlığı ve güvenliği konularında o iĢyerinde çalıĢanlara yol göstermek,
 ĠĢyerinde iĢ sağlığı ve güvenliğine iliĢkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek, tedbirleri belirlemek,
iĢveren veya iĢveren vekiline bildirimde bulunmak,
 ĠĢyerinde meydana gelen her iĢ kazası ve tehlikeli vaka veya meslek hastalığında yahut iĢ sağlığı ve
güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde gerekli araĢtırma ve incelemeyi yapmak, alınması gereken tedbirleri
bir raporla tespit ederek iĢveren veya iĢveren vekiline vermek,
 ĠĢyerinde iĢ sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak, bu konu ve kurallarla ilgili programları
hazırlamak, iĢveren veya iĢveren vekilinin onayına sunmak ve bu programların uygulanmasını izlemek,
 Tesislerde yapılacak bakım ve onarım çalıĢmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak ve bu
tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek,
 ĠĢyerinde yangınla, doğal afetlerle, sabotaj ve benzeri ile ilgili tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin
çalıĢmalarını izlemek,
 ĠĢyerinin sağlık ve güvenlik durumuyla ilgili yıllık bir rapor hazırlamak, o yılki çalıĢmaları değerlendirmek,
elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın çalıĢma programında yer alacak hususları ve gündemi tespit etmek,
iĢverene teklifte bulunmak, planlanan gündemin yürütülmesini sağlamak ve uygulanmasını
değerlendirmek,
 4857 sayılı ĠĢ Kanununun 83 üncü maddesinde belirtilen taleplerin vukuunda acilen toplanmak ve karar
vermek,
 Ayrıca iĢ sağlığı ve güvenliği kurulu, çalıĢan sağlığı ve güvenliği komitesinin SKS’ de belirtilen
parametrelerdeki görevlerini de yerine getirmesi gerekmektedir. Bunlar;
o ÇalıĢanların zarar görme risklerinin azaltılması
o Riskli alanlarda çalıĢanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması
o Fiziksel Ģiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması
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o Kesici delici alet yaralanmasına yönelik risklerin azaltılması
o Kan ve vücut sıvılarıyla bulaĢma risklerinin azaltılması
o Sağlık tarama programının hazırlanması, takibi gibi konuları kapsar.
o Ayrıca;
 Radyasyon Güvenliği Ekibinin çalıĢmalarını kontrol eder ve sonuçlarını değerlendirir.
 Görev alanına iliĢkin gerekli iyileĢtirme çalıĢmalarını sürdürür.
 Görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirler ve ekip üyeleri tarafından eğitim faaliyetleri
planlanır ve organize edilir.
***ĠĢ sağlığı ve güvenliği kurulları inceleme, izleme ve uyarmayı öngören bir düzen içinde ve aĢağıdaki
esasları göz önünde bulundurarak çalıĢırlar.
a) Kurullar en az ayda bir kere toplanır. Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az kırk sekiz saat
önce kurul üyelerine bildirilir.
Gündem, sorunların ve projelerin önem sırasına göre belirlenir. Kurul üyeleri gündemde değiĢiklik isteyebilirler.
Bu istek kurulca uygun görüldüğünde gündem buna göre değiĢtirilir.
b) Ağır iĢ kazası halleri veya özel bir tedbiri gerektiren önemli hallerde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu
olağanüstü toplantıya çağırabilir. Bu konudaki tekliflerin kurul baĢkanına veya sekreterine yapılması gerekir.
Toplantı zamanı, konunun ivedilik ve önemine göre tespit olunur.
c) ĠĢyerinde iĢ sağlığı ve güvenliği açısından kendisinin sağlığını bozacak ve vücut bütünlüğünü tehlikeye sokacak
yakın, acil ve hayati bir tehlike ile karĢı karĢıya kalan iĢçi, iĢ sağlığı ve güvenliği kuruluna baĢvurarak durumun
tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilir. Kurul, aynı gün acilen toplanarak kararını verir, bu
durumu tutanakla tespit eder ve karar iĢçiye yazılı olarak bildirilir.
d) Kurulun olağan toplantılarının süresi toplam olarak ayda yirmi dört saati geçemez. Bu toplantıların günlük
çalıĢma saatleri içinde yapılması asıldır. Kurulun toplantılarında geçecek süreler günlük çalıĢma süresinden sayılır.
Kurul üyeleri yaptıkları görev dolayısıyla maddi-manevi zarara uğratılamaz.
e) Kurul, üyelerin çoğunluğu ile toplanır, kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eĢitliği
halinde baĢkanın oyu kararı belirler.
Çoğunluğun sağlanamadığı veya baĢka bir nedenle toplantının yapılmadığı hallerde durumu belirten bir tutanak
düzenlenir.
f) Her toplantıda, görüĢülen konularla ilgili alınan kararları içeren bir tutanak düzenlenir. Tutanak, toplantıya
katılan baĢkan ve üyeler tarafından imzalanır ve gereği yapılmak üzere iĢverene bildirilir. Ġmzalı tutanak ve kararlar
sırasıyla özel dosyasında saklanır.
g) Toplantıda alınan kararlar gereği yapılmak üzere ilgililere duyurulur. Ayrıca iĢçilere duyurulması faydalı görülen
konular iĢyerinde ilân edilir.
h) Her toplantıda, önceki toplantıya iliĢkin kararlar ve bunlarla ilgili uygulamalar hakkında baĢkan veya kurulun
sekreteri tarafından kurula gerekli bilgi verilir ve gündeme geçilir.
***Hastanemiz ĠĢ sağlığı ve güvenliği Kurulu ilgili mevzuat uyarınca ve hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin
çeĢitliliği dikkate alınarak hastanede yürütülen çalıĢmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak
Ģekilde planlanmıĢ olup kurulda, baĢhekim yardımcısı, sağlık bakım hizmetleri müdürü, idari ve mali iĢler müdür
yardımcısı, enfeksiyon hastalıkları uzmanı, mikrobiyoloji laboratuvarı sorumlu teknisyeni, radyoloji birimi sorumlu
teknisyeni, anestezi birimi sorumlu teknisyeni, mühendis, çalıĢan sağlığı ve güvenliği sorumlusu, temizlik personel
Ģefi, veri giriĢ personel Ģefi, güvenlik personel Ģefi, yemekhane personel Ģefi ve atölye sorumlusu bulunmaktadır.
6.4.Eğitim Komitesi
Hastane yönetimince oluĢturulan komite, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeĢitliliği dikkate alınarak hastanede
yürütülen çalıĢmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak Ģekilde planlanmıĢ olup; komitede
hastane yönetiminden en az bir kiĢi, kalite yönetim direktörü, bir hekim, eğitim hemĢiresi, psikolog veya sosyal
hizmet uzmanı, hekim dıĢı sağlık personelinden en az bir temsilci ve bölüm kalite sorumlularından iki temsilci yer
almaktadır.
Komitenin Görev Alanları:
 Eğitim faaliyetlerinin planlanması ve eğitimlerin gerçekleĢtirilmesini sağlar.
 Görev alanına iliĢkin gerekli iyileĢtirme çalıĢmalarını sürdürür.
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 Görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirler ve ekip üyeleri tarafından eğitim faaliyetleri
sürdürülür.
 Eğitim faaliyetleri öncelikle;
 Sağlıkta Kalite Standartları eğitimlerini,
 Hizmet içi eğitimleri,
 Uyum eğitimlerini,
 Hastalara yönelik eğitimleri,
 Ayrıca ihtiyaç durumuna ve bakanlık isteklerine göre istenen tüm eğitimler komitenin görev alanına girer.
Komitenin Toplanma Aralıkları:
Komite üç ayda bir yılda dört kez, her dönemde iki kez ve ihtiyaç halinde daha sık olarak toplanır.
6.5.Tesis Güvenliği Komitesi
Hastane yönetimince oluĢturulan komite, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeĢitliliği dikkate alınarak hastanede
yürütülen çalıĢmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak Ģekilde oluĢturulmuĢ olup; komitede
hastane yönetiminden en az bir kiĢi, kalite yönetim direktörü, teknik servis sorumlusu, hastane güvenlik amiri, afet
ve acil durum yönetimi sorumlusu ve tıbbi cihaz yönetimi sorumlusu, hekim dıĢı sağlık personelinden bir temsilci
ve bölüm kalite sorumlularından iki temsilci yer almaktadır.
Komitenin görev alanları:
 Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi
 Hastane alt yapı güvenliğinin sağlanması
 Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması
 Acil durum ve afet yönetimi çalıĢmaları
 Atık yönetimi çalıĢmaları
 Tıbbi cihazların bakım, ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonlarının yapılması
 Tehlikeli maddelerin yönetimi gibi konuları kapsar.
 Ayrıca;
 Tıbbi Cihaz Biriminin çalıĢmalarını kontrol eder ve sonuçlarını değerlendirir.
 Bina Turu Ekibinin çalıĢmalarını kontrol eder ve sonuçlarını değerlendirir.
 Görev alanına iliĢkin gerekli iyileĢtirme çalıĢmalarını sürdürür.
 Görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirler ve ekip üyeleri tarafından eğitim faaliyetleri
planlanır ve organize edilir.
Komitenin Toplanma Aralıkları:
Komite üç ayda bir yılda dört kez, her dönemde iki kez ve ihtiyaç halinde daha sık olarak toplanır.
6.6.Enfeksiyon Kontrol Komitesi
Enfeksiyon kontrol komitesinde; ilgili baĢhekim yardımcısı, tıbbi mikrobiyoloji uzmanı, enfeksiyon hastalıkları
branĢ uzmanı, dahili branĢ uzmanı, cerrahi branĢ uzmanı, enfeksiyon kontrol hemĢireleri, sağlık bakım hizmetleri
müdürü, idari ve mali iĢler müdürü, eczacı, anestezi uzmanı, çocuk hastalıkları uzmanı ve kalite yönetim direktörü
yer almaktadır.
Enfeksiyon kontrol komitesinin üyeleri üç yıl süre ile görevlendirilir. Enfeksiyon kontrol komitesi baĢkanlığını,
enfeksiyon hastalıkları uzmanı yürütür. Enfeksiyon hastalıkları veya klinik mikrobiyoloji uzmanını katılmadığı
durumlarda toplantılarda baĢkanlık görevini komitede görevli baĢhekim yardımcısı yürütür.
Enfeksiyon kontrol komitesinin üyeleri, enfeksiyon kontrol ekibi tarafından hazırlanan ve kendilerine önceden
sunulan gündemi görüĢmek üzere toplanır. Toplantı daveti; toplantı yeri, tarihi, saati ve gündemi ile birlikte,
toplantıdan en az iki gün önce üyelere bildirilir. Olağanüstü durumlarda enfeksiyon kontrol komitesi, baĢkanın
davetiyle veya üyelerden birinin baĢkanlığa yapacağı baĢvuru ve baĢkanın uygun görmesiyle toplanabilir. Herhangi
bir sebeple, olağan ya da olağanüstü toplantılara katılamayacak olan üyeler, baĢkana yazılı mazeret bildirmekle
yükümlüdür.
Enfeksiyon kontrol komitesi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alır.
Oylarda eĢitlik olması halinde, baĢkanın taraf olduğu görüĢ kararlaĢtırılmıĢ sayılır. Komite kararları, karar defterine
yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Karara karĢı olanlar, karĢı görüĢ gerekçesini yazılı olarak belirtmek
suretiyle karara imza atarlar.
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Enfeksiyon kontrol komitesinin yıllık çalıĢma raporu, enfeksiyon kontrol ekibi tarafından hazırlanır ve Komite’de
görüĢüldükten sonra Yönetim’e sunulur.
Komitenin görev alanları:
a) Bilimsel esaslar çerçevesinde, yataklı tedavi kurumunun özelliklerine ve Ģartlarına uygun bir enfeksiyon kontrol
programı belirleyerek uygulamak, Yönetime ve ilgili bölümlere bu konuda öneriler sunmak,
b) Güncel ulusal ve uluslararası kılavuzları dikkate alarak yataklı tedavi kurumunda uygulanması gereken
enfeksiyon kontrol standartlarını yazılı hale getirmek, bunları gerektikçe güncellemek,
c) Yataklı tedavi kurumunda çalıĢan personele, bu standartları uygulayabilmeleri için devamlı hizmet içi eğitim
verilmesini sağlamak ve uygulamaları denetlemek,
d) Yataklı tedavi kurumunun ihtiyaçlarına ve Ģartlarına uygun bir sürveyans programı geliĢtirmek ve çalıĢmalarının
sürekliliğini sağlamak,
e) Hastane enfeksiyonu yönünden, öncelik taĢıyan bölümleri saptayarak ve bulgulara göre harekete geçerek,
hastane enfeksiyon kontrol programı için hedefler koymak, her yılın sonunda hedeflere ne ölçüde ulaĢıldığını
değerlendirmek ve yıllık çalıĢma raporunda bu değerlendirmelere yer vermek,
f) Antibiyotik, dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon araç ve gereçlerin, enfeksiyon kontrolü ile ilgili diğer
demirbaĢ ve sarf malzeme alımlarında, ilgili komisyonlara görüĢ bildirmek; görev alanı ile ilgili hususlarda, yataklı
tedavi kurumunun inĢaat ve tadilat kararları ile ilgili olarak gerektiğinde Yönetime görüĢ bildirmek,
g) Hastalar veya yataklı tedavi kurumu personeli için tehdit oluĢturan bir enfeksiyon riskinin belirlenmesi
durumunda, gerekli incelemeleri yapmak, izolasyon tedbirlerini belirlemek, izlemek ve böyle bir riskin varlığının
saptanması durumunda, ilgili bölüme hasta alımının kısıtlanması veya gerektiğinde durdurulması hususunda karar
almak,
h) Sürveyans verilerini ve eczaneden alınan antibiyotik tüketim verilerini dikkate alarak, antibiyotik kullanım
politikalarını belirlemek, uygulanmasını izlemek ve yönlendirmek,
ı) Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon iĢlemlerinin ilkelerini ve dezenfektanların seçimi ile ilgili standartları
belirlemek, standartlara uygun kullanımını denetlemek,
i) Üç ayda bir olmak üzere, hastane enfeksiyonu hızları, etkenleri ve direnç paternlerini içeren sürveyans raporunu
hazırlamak ve ilgili bölümlere iletilmek üzere Yönetime bildirmek,
j) Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından hazırlanan yıllık faaliyet değerlendirme sonuçlarını Yönetime sunmak,
k) Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından iletilen sorunlar ve çözüm önerileri konusunda karar almak ve Yönetime
iletmek
***Enfeksiyon kontrol komitesi, görev alanı ile ilgili olarak, gerekli gördüğü durumlarda çalıĢma grupları
oluĢturabilir.
l)Ayrıca;
 Görev alanına iliĢkin gerekli iyileĢtirme çalıĢmalarını sürdürür.
 Görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirler ve ekip üyeleri tarafından eğitim faaliyetleri
planlanır ve organize edilir.
Komitenin Toplanma Aralıkları
Enfeksiyon kontrol komitesi, Enfeksiyon kontrolünde en üst karar organı olarak çalıĢır ve düzenli olarak
yılda üç defa toplanır.
EKK; Enfeksiyon Kontrol Ekibinin (EKK) oluĢturacağı gündem ve EKK baĢkanının belirleyeceği
tarihlerde toplanır. Bunun dıĢında EKK baĢkanı komiteyi olağanüstü toplantıya çağırabilir.
6.6.Akılcı Ġlaç Kullanımı Ekibi
Akılcı Ġlaç Kullanımı Ekibinde; yönetimden bir temsilci, kalite yönetim direktörü, enfeksiyon hastalıkları uzmanı,
mikrobiyoloji uzmanı, gastroenteroloji uzmanı, ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı, çocuk sağlığı ve hastalıkları
uzmanı, eczacı, enfeksiyon kontrol hemĢiresi ve bir sorumlu hemĢire yer almaktadır.
Ekibin Görev Alanları:
 Hastane akılcı ilaç kullanım politikalarının belirlenmesi, belirlenen politikalar çerçevesinde faaliyetlerin
planlanması ve uygulanmasını kapsar.
 Hasta Güvenliği Komitesinin verilerini ve çalıĢma sonuçlarını değerlendirir.
 Görev alanına iliĢkin gerekli iyileĢtirme çalıĢmalarını sürdürür.
 Görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirler ve ekip üyeleri tarafından eğitim faaliyetleri
sürdürülür.
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"Antibiyotik Kullanım Kontrolü ve Antibiyotik Profilaksi Rehberi" hazırlamak,
EEK komitesine verilerini ve çalıĢma sonuçlarını sunmak,
Görev alanına iliĢkin gerekli iyileĢtirme çalıĢmalarını sürdürmek,
Görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirlemek ve ekip üyeleri tarafından eğitim faaliyetleri
sürdürmektir.
Ekibin Toplanma Aralıkları:
Ekip altı ayda bir yılda iki kez, her dönemde bir kez ve ihtiyaç halinde daha sık olarak toplanır.
6.7.Tıbbi Cihazların Yönetimi Ekibi
Tıbbi Cihazların Yönetimi Ekibinde; yönetimden bir temsilci, tıbbi cihazların yönetiminden sorumlu müdür
yardımcısı, hastane ayniyat saymanı, hastane teknik servis sorumlusu, kalite yönetim direktörü ve biyomedikal
mühendis yer almaktadır.
Ekibin Görev Alanları:
 Tıbbi cihazların bölüm bazında envanterinin bulunmasını sağlar,
 Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme, ayar ve kalibrasyonlarına yönelik planı düzenleyerek bu doğrultuda
kontrol ve kayıtları tutar.
 Tesis güvenliği komitesine yaptığı çalıĢmaların raporunu sunarak, komite üyelerine gerekli bilgilendirmeyi
yapar.
 Ayrıca;
 Görev alanına iliĢkin gerekli iyileĢtirme çalıĢmalarını sürdürür.
 Görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirler ve ekip üyeleri tarafından eğitim faaliyetleri
sürdürülür.
Ekibin Toplanma Aralıkları:
Ekip yılda en az bir kez ve ihtiyaç halinde daha sık olarak toplanır.
6.8.Bina Turu Ekibi
Bina Turu Ekibinde; hasta hizmetleri ve otelciliği müdürü, idari ve mali iĢler müdür yardımcısı, kalite yönetim
direktörü ve teknik iĢler sorumlusu yer almaktadır.
Ekibin Görev Alanları:
 Bina turlarında hastanedeki fiziksel durum ve iĢleyiĢ ile ilgili aksaklıkları tespit eder.
 Tesis güvenliği komitesine verilerini ve çalıĢmalarını sunar.
 Görev alanına iliĢkin gerekli iyileĢtirme çalıĢmalarını sürdürür.
Ekibin Toplanma Aralıkları:
Ekip üç ayda bir yılda dört kez toplanır.
6.9.Radyasyon Güvenliği Ekibi
Radyasyon Güvenliği Ekibinde; kalite yönetim direktörü, bir radyoloji uzmanı ve radyoloji birimi sorumlu
teknisyeni bulunmaktadır.
Ekibin Görev Alanları:
 Hastane radyasyon uygulamalarının standartlara uygunluğunu değerlendirilmek,
 Uygunsuz olduğu durumlarda DÖF açmak için kalite yönetim birimine baĢvurmak,
 Toplantı karar tutanağının bir nüshasını il sağlık müdürlüğüne göndermek,
 ÇalıĢan Sağlığı ve Güvenliği Komitesine verilerini ve çalıĢmalarını sunmak,
 Ayrıca;
 Görev alanına iliĢkin gerekli iyileĢtirme çalıĢmalarını sürdürmek,
 Görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirlemek ve ekip üyeleri tarafından eğitim faaliyetleri
sürdürmektir.
Ekibin Toplanma Aralıkları:
Ekip altı ayda bir yılda iki kez, her dönemde bir kez ve ihtiyaç halinde daha sık olarak toplanır.
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6.10.Bilgi Güvenliği Ekibi
Bilgi Güvenliği Ekibinde; idari ve mali iĢler müdürü, bilgi iĢlem birim sorumlusu, kalite yönetim direktörü ve bir
HBYS firma çalıĢanı yer almaktadır.
Ekibin Görev Alanları
 Bilgi güvenliği ile ilgili mevcut durum tespiti yapar.
 Bilgi güvenliği için olası risklerin belirlenmesini sağlar.
 Tanımlı kullanıcılar için yapılan yetki değiĢiklikleri izler.
 Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet baĢlatılmasını kapsar.
 Hasta Güvenliği Komitesine verilerini ve çalıĢmalarını sunar.
 Ayrıca;
 Görev alanına iliĢkin gerekli iyileĢtirme çalıĢmalarını sürdürür.
Görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirler ve ekip üyeleri tarafından eğitim faaliyetlerini
sürdürürü.
Ekibin Toplanma Aralıkları:
Ekip altı ayda bir yılda iki kez, her dönemde bir kez ve ihtiyaç halinde daha sık olarak toplanır.
6.11.Beyaz Kod Yönetim Ekibi
Beyaz Kod Yönetim Ekibinde; baĢhekim yardımcısı, çalıĢan sağlığı ve güvenliği birim sorumlusu, idari ve mali
iĢler müdür yardımcısı, kalite yönetim direktörü ve güvenlik amiri yer almaktadır.
Ekibin Görev Alanları
 Beyaz kod ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonunu yapar.
 Kalite Yönetim Birimi tarafından iletilen olay bildirimine iliĢkin analiz sonuçlarını inceler ve gerektiğinde
düzeltici önleyici faaliyetleri baĢlatır.
 Olaya maruz kalan personele gerekli desteğin sağlanması faaliyetlerini baĢlatır.
 Ayrıca;
 Görev alanına iliĢkin gerekli iyileĢtirme çalıĢmalarını sürdürmek,
 Görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirlemek ve ekip üyeleri tarafından eğitim faaliyetleri
sürdürmektir.
Ekibin Toplanma Aralıkları:
Ekip yılda en az 2 kez ve ihtiyaç halinde daha sık olarak toplanır.
6.12.Mavi Kod Yönetim Ekibi
Mavi Kod Yönetim Ekibinde; baĢhekim yardımcısı, sağlık bakım hizmetleri müdürü, kalite yönetim direktörü ve
anestezi ve reanimasyon uzmanı yer almaktadır.
Ekibin Görev Alanları
 Mavi kod ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonunu yapar.
 Mavi kod ekiplerinin belirler ve acil müdahale setinin miat ve kritik stok seviyelerinin takibini kontrol
eder.
 Kalite Yönetim Birimi tarafından iletilen olay bildirimine iliĢkin analiz sonuçlarını inceler ve gerektiğinde
düzeltici önleyici faaliyetleri baĢlatır.
 Ayrıca;
 Görev alanına iliĢkin gerekli iyileĢtirme çalıĢmalarını sürdürür.
 Görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirlemek ve ekip üyeleri tarafından eğitim faaliyetleri
sürdürmektir.
Ekibin Toplanma Aralıkları:
Ekip yılda en az 2 kez ve ihtiyaç halinde daha sık olarak toplanır.
6.13.Hasta GörüĢlerini Değerlendirme Ekibi
Hasta GörüĢlerini Değerlendirme Ekibi; kalite yönetim direktörü, hasta iletiĢim birim temsilcileri ve bir yönetim
temsilcisinden oluĢmaktadır.
Ekibin Görev Alanları
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Dilek ve Ģikâyet kutularından çıkan ya da hastane web sitesine bırakılan mesajların değerlendirmesini
yapar.
Gerektiğinde görüĢ bildiren hasta ve yakınına geri bildirimde bulunur.
Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet baĢlatır.
Ekibin Toplanma Aralıkları:
Ekip ayda 1 kez toplanır.
6.14.ÇalıĢan GörüĢlerini Değerlendirme Ekibi
ÇalıĢan GörüĢlerini Değerlendirme Ekibi; kalite yönetim direktörü, çalıĢan sağlığı ve güvenliği sorumlusu ve bir
yönetim temsilcisinden oluĢmaktadır.
Ekibin Görev Alanları
Dilek ve Ģikâyet kutularından çıkan ya da hastane web sitesine bırakılan mesajların değerlendirmesini
yapar.
Gerektiğinde görüĢ bildiren hasta ve yakınına geri bildirimde bulunur.
Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet baĢlatır.
Ekibin Toplanma Aralıkları:
Ekip ayda 1 kez toplanır.
6.15.Transfüzyon Ekibi
Transfüzyon ekibi; hastane baĢhekimi veya görevlendireceği bir baĢhekim yardımcısı, kan merkezinden sorumlu
hekim, laboratuvar sorumlu teknisyeni, cerrahi, anesteziyoloji, dahiliye, pediatri, kadın hastalıkları ve doğum branĢ
hekimleri, hastanede mevcut ise hematoloji, onkoloji, yeni doğan ünitesi, ortopedi, nefroloji (hemodiyaliz),
kardiyovasküler cerrahi, yoğun transfüzyon yapan servisler ile kan merkezinden birer temsilci, hemĢire, istatistikler
ve kayıtlar önem taĢıyacağından bir istatistik veya arĢiv görevlisi veya kayıt tutacak bir memur.
Ekibin Görev Alanları
Kan ve kan ürünlerinin temini, kan kompenentlerinin hazırlanma oranları, kanın saklanma ve kullanım
güvenliği konularında hastane politikası oluĢturur.
Kan ve kan ürünlerinin kullanıldığı tüm olgularda transfüzyon endikasyonunu değerlendirir.
Hasta ihtiyacını karĢılama konusunda kan merkezinin yeterliliğini değerlendirir.
Kan ve kan ürünlerine bağlı transfüzyon reaksiyonlarını değerlendirir.
Ekibin Toplanma Aralıkları:
Ekip, yılda en az 4 kez, gerektiğinde daha sık toplanır, toplantıda alınan kararlar kayıt altına alınır ve alınan
kararlardan hastane personeline duyurulur. Toplantı tutanağının bir kopyası Ġl Sağlık Müdürlüğüne gönderilir.
6.16.Nutrisyon Ekibi
Nutrisyon ekibi; dahili, çocuk branĢ hekimlerinden birer temsilci, yoğun bakımlardan sorumlu anestezi
hekimlerinden bir temsilci, eczacı ve diyetisyenden oluĢur.
Ekibin Görev Alanları
Hastane kaynaklı infeksiyonlara bağlı mortalite ve morbiditenin azaltılmasına yardımcı olmak ve kurumun
hizmet kalitesinin artırılmasına katkı sağlamak,
Enteral ve parenteral beslenme ürünlerinin kullanım kararını almak, kontrol ve takibini yapmak,
Nutrisyon desteğine bağlı komplikasyonları belirlemek ve tedavisini planlamak,
Ekonomik nutrisyon desteğini sağlamak,
Ekip içi ve dıĢı koordinasyon ve iĢbirliğini sağlamak,
Nutrisyonel istatistikleri derlemek,
Nutrisyonel destek planını güncellemek,
Taburcu sonrası(evde) desteği planlamak,
Nutrisyon destek eğitimleri düzenlemek,
Ekibin Toplanma Aralıkları:
Ekip yılda en az 3 defa dört aylık periyotlar halinde, gerektiğinde daha sık toplanır.
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6.17.DAS Komitesi
DAS komitesinde; baĢhekim tarafından görevlendirilen baĢhekim yardımcısı, sağlık hizmetleri ve otelcilik müdürü,
sağlık bakım hizmetleri müdürü, enfeksiyon hastalıkları uzmanı, mikrobiyoloji uzmanı, sterilizasyon birim
sorumlusu, enfeksiyon kontrol hemĢiresi, kalite yönetim direktörü ve bir sağlık çalıĢanı yer alır.
Ekibin Görev Alanları
Merkezi Sterilizasyon Ünitesinin çalıĢma düzenini sağlar.
Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde, Enfeksiyon Kontrol Komitesi’nin hazırladığı politikalar doğrultusunda
dekontaminasyon, dezenfeksiyon ve sterilizasyon iĢlemlerinin uygulanmasını sağlar.
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi personellerinin çalıĢma düzenini sağlar, gerekli eğitimleri verir.
Sarf ve demirbaĢ malzemelerin ihtiyacını belirler, cihazların periyodik bakımlarını yaptırır ve arızalı
cihazların takip ve tamirini sağlar.
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi’nin diğer birimlerle uyum içinde çalıĢma düzenini sağlamak için uygun
formları oluĢturur / oluĢturulmasını sağlar.
Ekibin Toplanma Aralıkları:
DAS (Dezenfeksiyon antisepsi sterilizasyon) komitesi EKK’ nin alt komitesi olarak kurulmuĢ olup, Enfeksiyon
Kontrol Komitesinde alınan kararlar doğrultusunda toplanır.
6.18. Organ BağıĢ Ekibi
Organ bağıĢ ekibinde; baĢhekim tarafından görevlendirilen baĢhekim yardımcısı, organ ve doku nakil konusunda
sertifika sahibi hekim ve hemĢireden oluĢur.
Ekibin Görev Alanları
Karaman Devlet Hastanesi yoğun bakımlarında potansiyel beyin ölümü vakalarını tespit etmek ve beyin
ölümü gerçekleĢmiĢ vakaların yakınları ile organ bağıĢı için görüĢerek vakanın donör olmasını ve beyin
ölümü kurulunun en kısa sürede toplanmasını sağlar.
Ayrıca tespit edilen beyin ölümleri ve donörleri bölge koordinasyon merkezine bildirir.
Harvesting ameliyatına katılır.
Adli vakaların savcılığa bildirilmesini sağlar.
Organ BağıĢı ve Nakli ile ilgili koordinasyonu sağlar.
Ayrıca halkı bilgilendirmek amaçlı çalıĢma ve organizasyonlara katılır, ilgili eğitimleri verir.
Ekibin Toplanma Aralıkları:
Ekipte yer alan sertifikalı hemĢirenin günlük olarak yaptığı yoğun bakım ziyaretleri sırasında tespit ettiği aday
donör olması durumunda ekip üyesi hekim ile direk iletiĢime geçer ve hekim organ bağıĢ ve beyin ölümü ekibinin
toplanmasına karar verir.
6.19. Beyin Ölümü Ekibi
Beyin ölümü ekibi; nöroloji, nöroĢirurji, kardiyoloji ve anesteziyoloji-reanimasyon uzmanı olan toplam 4 branĢ
ekibinden oluĢur.
Ekibin Görev Alanları
Hastane bünyesinde oluĢturulan beyin ölümü ekibi, organ bağıĢ sorumlularının tespit ettiği ve onay aldıkları
donörlerin bütün tetkiklerini yaptırarak organ nakil onayına karar verir.
Ekibin Toplanma Aralıkları:
Ekip, organ bağıĢ sorumlu hekiminin her çağrısında toplanır.
6.20.Tedarikçi Firma Değerlendirme Ekibi
Hizmet alımı ile çalıĢan iĢçilerin hastane içerisindeki uyum ve çalıĢmalarını denetlemek, eksikleri tespit ve
giderilmesi amacı ile kurulan ekip; ilgili birimlerin bağlı oldukları üst yöneticilerden ve baĢhekimin belirlediği
baĢhekim yardımcısından oluĢur.
Ekibin Görev Alanları
Hizmet alımı ile çalıĢan iĢçilerin hastane içerisindeki uyum ve çalıĢmalarını denetlemek, eksiklerini tespit ve
giderilmesi için gerekli çalıĢmaları yürütmek.
Ekibin Toplanma Aralıkları:
Ekip üç aylık periyotlar halinde ve ihtiyaç durumunda daha sık toplanır.
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7.0.ĠLGĠLĠ DÖKÜMANLAR:
SAĞLIKTA KALĠTE STANDARTLARI,
Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK,
YATAKLI TEDAVĠ KURUMLARI ENFEKSĠYON KONTROL YÖNETMELĠĞĠ,
KOMĠTELERĠN GÖREV TANIMLARI,

HAZIRLAYAN
KALĠTE YÖNETĠM BĠRĠMĠ

KONTROL EDEN
KALĠTE YÖNETĠM DĠREKTÖRÜ

ONAY
BAġHEKĠM

