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1. AMAÇ: Hastanemizin her kademesinde çalışan tüm hekim, sağlık personeli, idari ve 
hizmet alımı personelinin görevleri ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmek, çağdaş 
sağlık bakım sistemlerini tanıtmak, kuruma ve birime etkin ve verimli hizmet vermeleri için 
eğitim materyallerini ve bilimsel mesleki metotları kullanmalarını teşvik etmek üzere planlı 
eğitimler etkin ve etkili bir şekilde yapmak ve sürekliliğini sağlamaktır. 

2. HEDEFLER: Etkinlik, etkililik, sağlıklı çalışma yaşamı, hasta güvenliği 

3. KAPSAM: Tüm Hastane çalışanları 

4. KISALTMALAR: 

5. TANIMLAR: 

5.1. ORYANTASYON EĞİTİMİ: Kuruma yeni başlayan tüm personelin hastaneye 
uyumunun kısa sürede olabilmesi amacıyla yapılan eğitim faaliyetidir. Genel Oryantasyon 
Eğitimi ve Birim/bölüm oryantasyon eğitimi şeklinde verilen eğitimlerdir. 
5.2. AYLIK GENEL EĞİTİMLER: Kurumda her ay Eğitim Koordinatörü tarafından eğitim 
planı dahilinde verilen genel teorik ve uygulamalı eğitimlerdir. 
5.3. HİZMET İÇİ EĞİTİM: Klinikte çalışanlara kendi kliniklerine özel ihtiyaç durumda, 
hizmet içi eğitim hemşiresi tarafından organize edilerek verilen eğitimdir. 
Aylık, genel ve klinik içi eğitimlerde verilen eğitim konularının anlaşılıp birim çalışanlarınca 
uygulanması beklenmektedir. Bu nedenle çalışanların doğru ve etkin bakım uygulamalarının 
takibi sorumlu hemşire, eğitim hemşirelerince yapılmaktadır. 
 

6. SORUMLULAR: 

Hastane Başhekimi, Kalite Yönetim Birimi, Eğitim Komitesi, Eğitim Koordinatörü, Hizmet 
İçi Eğitim Hemşiresi, Servis Sorumluları 
 

7.FAALİYET AKIŞI 

7.1.Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi: Eğitim ihtiyacı Eğitim Koordinatörü tarafından 
çalışanların istek ve önerileri, anket sonuçları, bir önceki eğitimlerdeki belirlenmiş ihtiyaçlar, 
teknolojik ve mesleki gelişmeler dikkate alınarak belirlenir. Eğitimler 3 (üç) aylık olarak 
planlanmaktadır. 
7.2.Hizmet İçi Hemşirelik Eğitim Planının Hazırlanması ve Onaylanması: Yıllık eğitim 
ihtiyaçları Eğitim Koordinatörü tarafından bölümlerden talep edilir. Eğitim Hemşiresi Hizmet 
İçi Eğitim Planını, düzenledikten sonra Eğitim Koordinatörüyle beraber yürütür.  
7.3.Talep Edilen Eğitimler: Planlanan eğitimler dışında kalite sisteminin işleyişinden ya da 
birimlerin ihtiyaçlarından doğan program değişiklikleri, EY. FR.003 Eğitim Talep Formu 
ile Eğitim Koordinatörüne sunulur. Değişiklik uygun bulunursa talep edilen eğitim olarak 
eğitim planına dahil edilir. 
7.4.Genel Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi: Onaylanan eğitim programı eğitim başlamadan 
bir hafta önce tüm birimlere yazıyla, hastane web sayfasında, anons sistemiyle ve hasta 
otomasyon sisteminde duyurularla iletilir. Eğitim sırasında katılımcılar EY. FR.001 Eğitim 
Katılım Formuna imza ya da Eğitim Salonu girişinde bulunan kart okuyucularla tanımlanıp 
kayıt altına alınır ve dosyalanır.  
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7.5.Hizmet İçi Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi: Kliniğe özel eğitimler eğitim hemşiresi ve 
birim sorumlu hemşiresi ile belirlendikten sonra kliniğin çalışma saatlerine uygun gün ve saat 
belirlenir. Eğitimler daha çok vaka tartışması ve hemşirelik bakım planı sunma şeklinde 
düzenlenmektedir. Eğitim sırasında alınan katılım imzaları ile eğitim hemşiresi tarafından 
bilgisayar ortamında kayıtları tutulur. Ayrıca dosyalanarak yazılı kayıtları da tutulur. 
7.6.Oryantasyon Eğitimi: Hastanemizde yeni başlayan tüm çalışan gruplarına düzenlenen 
genel oryantasyon eğitiminde mesleğe özel anlatılacak konular, hastanemiz Eğitim 
Koordinatörü tarafından iki günlük planlanan oryantasyon eğitimi programıyla verilir. Bu 
bölümde verilecek eğitimlerin konu başlıkları asgari olarak şunlardır. 

•  Hastane Yönetimi ile Tanışma ve Açılış Konuşması 
•  Hastanenin Tanıtımı ve Uyulması Gereken Kurallar  

• Personel ve Özlük hakları 

• Sağlıkta Kalite Standartları 

• Mesleki hizmetlerde malpraktis, 

• Renkli Kodlar 

• Enfeksiyon Kontrol Önlemleri 

• Standart Önlemler ve El Hijyeni 

• Atık Yönetimi 

• Yangın Güvenliği ve Yangın Söndürücülerinin Kullanımı 

• Güvenli Hasta Uygulamaları 

• Çalışan ve Hasta Hakları  

• Çalışan Sağlığı ve Güvenliği 

• Kişiler Arası İletişim 

• HBYS nin Kullanımı 

• Hastanede Kullanılan Rehber ve Dokümanların Kullanımı  

 
 

Yukarıda belirlenen konular ve daha fazlası eğitime katılan meslek gruplarına Genel Uyum 
Eğitim Programında anlatılır ve EY. FR.001 Eğitim Katılım Formu ile kayıt altına alınır 
ve dosyalanır. Çalışmaya başladığı bölümde ise birim eğitim sorumlu öğretim üyesi ya da 
bölüm sorumluları tarafından yeni başlayan çalışana bölüm uyum eğitimini verdikten sonra 
Birim/Bölüm Uyum Eğitim Formu’ na kaydedilir ve Eğitim Koordinatörüne ulaştırılır. 

Bölüm Uyum Eğitim Formu eğitimi alan kişinin dosyasına kaydedilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


