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1.AMAÇ: KSÜ SUA Hastanesi ameliyathanesinde hastalar ve çalışanlar için güvenli ve işlevsel
sağlık tesisinin oluşturulması, tehlike ve risklerin azaltılıp kontrol altına alınması, kazaların ve
yaralanmaların önlenmesi ve emniyet koşullarının sağlanması için etkili bir yönetim
oluşturulmasını sağlamaktır.

2.KAPSAM

●Tüm Ameliyathane çalışanları

● Hastalar

3.KISALTMALAR:

4.TANIMLAR:

5.SORUMLULAR: Tesis Güvenliği Komitesi Üyeleri

6.FAALİYET AKIŞI:

6.1. Tesis Güvenliği Komitesi aynı zamanda ameliyathane tesis güvenliğinden de sorumludur.

6.2.Tesis güvenliği komitesi 3 aylık periyotlarda yılda 4 kez toplanır.

6.3. Tesis güvenliği komitesi bina turu ekibi ile koordinasyon içinde çalışır. Bina turu ekibi
tarafından 3 aylık periyotlarda bina turu yapılır, elde edilen veriler değerlendirilir. Gerektiğinde
düzeltici önleyici faaliyet hazırlanır. Görülen aksaklılar başhekime rapor ile bildirilir. Bina turu
ekibinde;

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ ÜYELERİ

Tıbbi Temsilci: Yrd.Doç. Dr. Fatih Nazmi YAMAN

Kalite Direktörü: Nevzat İNAL

Hastane Müdürü: Sadullah BAL

Hastane Müdürü: Hasan ALIÇ

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü: Dilek SOYLU

Hastane Müdür Yrd.: Derya BAYTON

Hemşirelik Hiz.Müd.Yrd.: Ayşe MARAŞLIGİL

Teknik Servis Sorumlusu: Türkay ÇINAR

İSG Uzmanı: Cengiz TOSYALI
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BİNA TURU EKİBİ

Tıbbi Temsilci: Başhekim Doç.Dr. İsrafil ORHAN

İdari Temsilci: Yrd.Doç. Dr. Fatih Nazmi YAMAN

İdari Temsilci: Yrd.Doç.Dr. Bora BİLAL

Kalite Direktörü: Nevzat İNAL

Hastane Müdürü: Sadullah BAL

Hastane Müdürü: Hasan ALIÇ

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü: Dilek SOYLU

Hastane Müdür Yrd.: Derya BAYTON

Hemşirelik Hiz.Müd.Yrd.: Ayşe MARAŞLIGİL

Teknik Servis Sorumlusu: Türkay ÇINAR

İSG Uzmanı: Cengiz TOSYALI

6.4. Ameliyathane de alt yapı güvenliğinin sağlanması

6.4.1. Ameliyathane de su ve elektrik hizmetleri kesintisiz verilir.

6.4.2. Merkezimizde kesinti durumunda kullanılmak üzere 3800 lt lik su deposu bulunur. Su
deposunun su tesisatı bakımı periyodik olarak yapılır, su deposu temizlik dezenfeksiyon formuna
kayıt altına alınır. Haftalık klor ölçümleri yapılır ve ilgili kontrol formuna kayıt edilir.

6.4.3. Kesinti durumunda kullanılmak üzere ….. KW lik jeneratör bulunur. Jeneratörlerin bakım
ve kontrolleri Jeneratör bakım planı doğrultusunda yapılır.

6.5.Merkezi havalandırma ve klimaların bakımları da Klima bakım planı doğrultusunda yapılır.

6.6. Kurumda can mal güvenliğinin sağlanması

6.6.1. Ameliyathane de can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenlik hizmeti verilir.

6.6.2. Güvenlik kamerası belirli alanlarda aktif çalışır konumdadır.

6.6.4. Ameliyathanede ıslak zemin uyarı levhası bulunur.

6.6.5. Zemin kaymaz özelliği bulunan madde ile kaplanmıştır.

6.6.6. Tesis kaynaklı düşme olayları kalite birimine bildirilir.
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6.7. Acil durum ve afet çalışmaları konusunda tüm çalışanları bilgilendirilmelidir.

6.7.1. Acil durum ya da afet gibi olayların gelişmesi halinde, çalışanların ve hastaların can
güvenliklerinin korunması ile ilgili sivil savunma planı doğrultusunda tatbikatların yapılması; acil
durum ve afetlere yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve ilgili sorumlu/sorumluların afet yönetimi
eğitimi almalarının sağlanır.

6.7.2. Acil durum ve afet planında görevli personele yılda en az bir kez teorik eğitim verilir ve bu
eğitimler kayıt edilir.

Ameliyathane de acil durum riskleri;

- Yangın

- Deprem

- Radyasyon

-Sel, heyelan, yıldırım düşmesi,

-Kesici – delici  alet yaralanmaları

- Genel elektrik kesintisi

- Genel su kesintisi

-Kimyasal dezenfektanlar(opa,formol )

6.7.3. Ameliyathane de acil durumlarda çıkışı gösteren ışıklı levhalar bulunur.

6.7.4. Yangın veya benzeri bir acil durumda bina içindekileri haberdar etmek için sesli ve ışıklı
uyarı cihazları bulunmaktadır.

6.7.5. Yangın söndürücüler, çalışanların kolay ulaşabilecekleri koridorlarda bulunmaktadır.
Yangın söndürücülerin kontrolleri ve bakımları yapılmaktadır. Yangın söndürme işlemi Yangın
Söndürme Talimatına göre yapılır.

6.8. Atık yönetim çalışmaları

6.8.1. Ameliyathane de tıbbi atıklarının toplanılmadan önce depolanması için geçici depolama
ünitesinin kurulması; atıklardan kaynaklı enfeksiyöz ajanların bulaşmasının engellenmesi;
atıkların kaynağında ayrıştırılması; tıbbi atık tasıma araçlarının temizliği ve bakımının sağlanması,
taşıyıcıların düzenli sağlık kontrollerinin yapılmasını kapsayan Tıbbi Atık Yönetim Planı
doğrultusunda yapılır.

6.8.2 Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme, ayar ve kalibrasyon planlarının ve kalibrasyonlarının
yapılması
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6.8.3. Ameliyathane de bulunan tıbbi cihazların ölçümlerinde güvenilirliğin sağlanması ve
korunması için kalibrasyon işlemlerinin Cihazların Kalibrasyon Planı doğrultusunda düzenli
olarak yapılır.

6.8.2. Cihazlar üzerinde kalibrasyonu yapan firmanın adı, tarihi, geçerlilik süresi ve sertifika
numarası içerir kalibrasyon etiketleri bulunur.

6.9. Tehlikeli maddelerin yönetimi konularını kapsar.

6.9.1. Hastanede mevcut olan tehlikeli madde ve atıkların kontrolünün sağlanması; hastanede
bulunan tehlikeli maddelerin (kimyasallar, kemoterapötik ajanlar, radyoaktif malzeme ve atıklar,
zararlı gaz ve buharları) kullanımı, kontrolü, depolanması, taşınması, imhası Tehlikeli maddelerin
kontrolü talimatına yönelik yapılır.


