
TESİS YÖNETİMİ KOMİTESİ
ÇALIŞMA TALİMATI

Doküman No KU. TL.07

Yayın tarihi 01.12.2014
Revizyon No 0
Revizyon Tarihi 0

Sayfa No 1/10

AMAÇ: Hastalar, refakatçiler, çalışanlar ve ziyaretçiler için güvenli fonksiyonel ve destekleyici
bir tesis sağlamak üzere çalışmalar yapmak.

KAPSAM: Tüm Hastane

SORUMLULAR: Tesis güvenliği komitesi tıbbi, idari, başhemşire, kalite yönetim direktörü,
güvenlik amiri, afet ve acil durum yönetimi sorumlusu ve tıbbi cihaz yönetim sorumlusundan
oluşur.

• Tesis güvenliği komitesi 3 ayda bir toplanır. Bina turlarından elde edilen verileri değerlendirir
ve gerektiğinde açılmış olan düzeltici önleyici faaliyetleri sonuçlandırır.

Komite kalite yönetim tarafından gönderilmiş olan olay bildirim ya da düzeltici önleyici
faaliyetler için kök neden analizi yapar, analiz sonuçları değerlendirir tekrar kalite yönetim
birimine gönderir.

• Bina turları tesis denetleme formu ile 3 ayda bir yapılır,

• Bina turlarının veri sonuçları raporlanır gerektiği durumlarda olay bildirim formu ile kalite
yönetim birimine bildirir.

• Hastanenin elektrik alt yapısı sağlanıp güvenli hizmet vermektedir, Trafoların periyodik
bakımları (yılda bir kez) tüm elektrik sisteminin kontrolü bakım takvimine göre yapılmaktadır.
Hastanede bir adet 900 kw ve bir adette 250 kwlık 2 jeneratör bulunmaktadır. Her ikisi de
ruhsatlandırılmıştır. Jeneratör kontrolleri günlük ve aylık olarak teknik servisimiz tarafından
yılda 2 kez de anlaşmalı firma tarafından yapılmaktadır. Elektrik alt yapısı UPS sistemi ile
destekleniş ve UPS li prizler tanımlanmıştır. Tüm prizler sabitlenmiş olup, çocuk servisindeki
prizler korumalıdır.

Hastanenin günlük enerji tüketimi 9.166 kwdır.her iki jeneratör bu ihtiyacı karşılamak için saatte
127 L yakıt kullanmaktadır.Depo kapasitesi 5000 L dir.Bu da yaklaşık 40 saat boyunca elektrik
ihtiyacını karşılamaktadır.yakıt tankına ilavelerle bu süre uzatılabilir.ayrıca var olan UPS ler 15
dakika boyunca ihtiyaç duyulan cihazların elektrik beslemesini yapabilmektedir.

• Beton yapıdaki su depomuz temizlenebilir özellikteki boya ile kaplanmış ve sızdırmazlığı
sağlanmıştır.  Yılda bir kez boşaltılarak temizlenmekte, yılda 2 kez de bakteriyolojik ve kimyasal
analizler yapılmaktadır. Haftalık olarak klor ölçümleri yapılmakta ve kayıt altına alınmaktadır.

Hastanenin günlük su ihtiyacı 80 ton dur.300 tonluk depomuz 3,5 gün su ihtiyacını karşılayabilir.
Hastane önünde bulunan depoya bağlantılı vana ile su takviyesi tankerler aracığıyla yapılabilir.

• Binanın deprem dayanıklılığı açısından değerlendirmek için karot basınç dayanım testi
yaptırılmıştır.
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• Merkezi havalandırma sisteminin ve klimaların bakım ve kontrolleri bakım takvimlerine göre
yapılmakta ve kayıt altına alınmaktadır.

Asansörlerin güvenli kullanımı ;

Üretici firma tarafından asansör uygunluk belgesi alınmıştır. Asansörlerde çağrı sistemi
bulunmaktadır. Engellilerin kullanabileceği şekilde asansörler dizayn edilmiştir. Bakımları aylık
olarak yapılmakta ve kayıt altına alınmaktadır.

• Hastane medikal gaz sistemleri periyodik olarak kontrol edilmekte ve kayıt altına
alınmaktadır. Sıkıştırılmış gaz konteynırları sabitlenmiş olup sertifikaları bulunmaktadır. Günlük
370 kg gaz ihtiyacı vardır 4000 kg lık depomuz 10 gün boyunca gaz ihtiyacını karşılar. Depodaki
gazın bitmesi durumunda 15 adet 50 kglık seyyar tüpler yaklaşık 2 gün ihtiyaca cevap verir. Bu
süreç içinde tedarikçi firma ya da firmalar ile iletişime geçilerek ihtiyaçlar karşılanır.

• Araç giriş çıkışları görevli kontrolünde gerçekleştirilmekte olup,  çalışanlar ve hastaların
kullanımı için otopark alanları belirlenmiştir. Engelli araçlar için ise lobi ve acil girişinde özel
park alanları oluşturulmuştur.

• Hasta ve çalışanların can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelik düzenlemeler
yapılmaktadır.

• Hastanede 24 saat güvenlik hizmeti verilmektedir. Hastane genel kullanım alanları güvenlik
kamerasıyla izlenmekte kamera kayıtları 2 ay süre ile muhafaza edilmektedir.

• Tesis kaynaklı düşmeleri önlemek için tüm merdivenlerde korkuluk vardır, ıslak zemin uyarı
levhaları kullanılmaktadır. Tesis yönetimi komitesinin uygun gördüğü alanlara alçak tavan ve
zemin engeli levhaları asılır. Hastanede meydana gelen tüm düşmeler olay bildirim formu ile
kalite yönetim birimine bildirilir.

• Acil durum ve afet yönetim çalışmaları Hastane acil eylem planına göre yürütülür. Bu
konuyla ilgili görevlendirmeler yedekleri ile birlikte yapılmıştır. Yılda bir kez tüm hastaneye acil
durum ve afet yönetimi eğitimi verilir.

Atık yönetimi ;

Kırmızı Çöp Poşetine Atılacaklar

Ejektörler (enjektör ucu ve bistüri gibi kesici ve delici aletler koruyucu bir kapta biriktirildikten
sonra kırmızı poşete atılmalıdır.)

İntravenözkataterler

Foley sonda
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Nazogastrik sonda

Trakeostomikanülü

İdrar torbası ve bağlantıları (idrar torbası içi özel kanalizasyon sistemine boşaltıldıktan sonra
kırmızı çöp poşetine atılmalıdır.)

Kullanılmış pansuman malzemeleri

Kullanılmış eldiven, gaita, idrar ve balgam kapları

Bildirimi zorunlu hastaların atıkları

İnsan patoloji atıkları

Kan ve kan ürünleri

Sekresyon ve diğer tüm vücut sıvıları

Laboratuvar atıkları

Siyah Çöp Poşetine Atılacaklar

İdare birimi atıkları

Hasta, doktor, hemşire odası atıkları

Hasta bakım ünitesi atıkları

İnfekte olmayan tıbbi atıklar

Flakonlar

Ortamda oluşan ve organik olmayan atıklar

Kırmızı poşet: Tıbbi atık: ünitelerden kaynaklanan patolojik ve patolojik olmayan enfekte
atıklar ile kesici delici malzemeleri kapsar. Yırtılmayı önleyecek kadar dayanıklı üzerinde
ulusların klinik atıklar amblemi taşıyan atık torbasına atılır.

Mavi / Siyah poşet Evsel atık: ünitelerden atılan ancak enfekte olmamış atıkların toplanması
için kullanılan torba

• Atık miktarlarının azaltılması için günlük olarak tartılmalı ve ölçülmeli

• Enfeksiyöz olmayan atığın enfeksiyöz atıkla karışmasını önlemek için kaynağında ayrılması
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• Personele atık yönetimi ile ilgili eğitimler verilmesi ve Atık yönetiminin bir hastane kültürü
haline gelmesi için çalışmalar yapılması.

• Her birimde uygun atık kutuları bulundurulması

ATIKLARIN TOPLANMASI VE TAŞINMASI

• Hasta ile bulaşan malzemeler (enjektör, serum setleri, kan torbaları, pamuk, gazlı bez vs.) özel
amblemli kırmızı poşetli kovalarda, kâğıt, karton, plastik, ambalaj atıkları mavi poşet bulunan
ayrı bir kovada toplanmaktadır.

• Tedavi yapıldıktan sonra pansuman malzemeleri, serum ve kan setleri kırmızı tıbbi atık
poşetlerinde; delici ve kesici materyaller tıbbı atık kovalarında toplanır

• Tıbbi atıklar her gün ilgili personelce toplanır.

• Tıbbi atıklar ¾ oranında dolmuş atık torbası hemen yenisi ile değiştirilir.

• Tıbbi atıklar torbadan torbaya boşaltılmaz.

• Tıbbi atık torbaları toplanma esnasında, bir ip yardımıyla ağzı bağlanarak taşıma aracına
nakledilir.

• Tıbbi atık torbaları ağızları sıkıca bağlanmış ve sıkıştırılmadan taşıma araçlarına yüklenir.

• Tıbbi atıklar günde 2 kez ilgili birimlerden toplanır.

• Toplanan atıklar maske ve eldiven takmış, turuncu renkli özel giysili personel tarafından
taşınmaktadır

• Taşıma sırasında poşetlerden herhangi biri zarar görürse, bu torba ikinci bir kırmızı çöp
torbası içine konmalı, atıklar dökülürse, güvenli bir şekilde toplanıp yer ve araç dezenfekte
edilmelidir

• Taşıma ve depolama sırasında, tıbbi atık torbasının zarar görmesi ve yırtılması halinde
enfeksiyon kontrol komisyonu bilgilendirilir.

• Tıbbi atıklar, bu iş için ayrılmış özel turuncu renkli, kapaklı, “DİKKAT TIBBİ ATIK” ibaresi
bulunan taşıma araçları ile taşınır. Bu araçlar başka işlerde kullanılmaz.

• Atıklar geçici depolama yerlerine götürülerek, çok sıkıştırılmadan boşaltılır.

• Toplanan atıklar lisanslı kuruluş tarafından bertaraf edilir.
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• Tıbbi atık deposuna görevlilerinden başka kimse giremez, depo kapısı sürekli kapalı tutulur,
depolar günde 1 kez ve gerektikçe dezenfekte edilir.

• Temizliği yapılan deponun ilgili personelce kaydı tutulur.

• Bu uygulamalar,20 Mayıs 1993 21886 sayılı kanun ile resmi gazetede yayınlanan tıbbi atık
kontrol yönetmeliğine göre yapılır.

EKİPMAN ;

• Kırmızı, siyah ve mavi poşetler

• Eldiven, maske, gözlük, çizme, turuncu giysi

• Tıbbi atık arabası ve tıbbi atık konteynırları hastanemizde tıbbi atık ekipmanlarıdır.

• Tıbbi atık toplama görevlisinin kıyafetleri günaşırı yıkanması sağlanır.

• Tıbbi atık arabası her toplamadan sonra basit gün sonunda kapsamlı temizliği yapılır.

• Tıbbi atık konteynırları her boşaltımdan sonra temizlenir.

• Tıbbi atık deposunun günde bir kez temizliği yapılır

DEPO

• Tıbbi atıklar günlük olarak lisanslı atık taşıyıcılarına teslim edilir. Her teslimden sonra
depolar ve konteynırlar enfeksiyon komitesinin belirlediği dezenfeksiyon kurallarına göre
dezenfekte edilir

DEZENFEKSİYON KURALLARI

 Solüsyon,  temizlenen bölgeye uygun oranda hazırlanır.
 Solüsyonun etki edeceği süre önceden belirlenir.
 Solüsyon işlemden hemen önce hazırlanarak uzun süre bekletilmez.
 Temizlenecek alana göre kova ve bez rengi belirlenir.
 Temizlik malzemeleri kova içinde bırakılmaz.
 Kullanılan solüsyon başka bir solüsyonla karıştırılmaz.
 Yüzey dezenfektanı olarak 1/100 lük çamaşır suyu hazırlanır.
 1 lt. Suya 10 cm 3 çamaşır suyu
 Kan ve vücut sıvılarının  temas ettiği yüzeylerin  temizliğinde 1/10 luk çamaşır suyu
hazırlanır.
 1 lt.suya 100 cm 3 çamaşır suyu
TAŞIMA VE TOPLAMA SIRASINDA OLUŞABİLECEK KAZALARA KARŞI
ÖNLEMLER
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• Toplama ve taşıma personeline yılda 2 kez eğitim verilir

• Personelin hepatit B tetanos aşıları yaptırılır.

• Taşıma insan trafiğinin yoğun olmadığı bölgelerde yaptırılır

• Toplama arabası kalın plastik malzemeden seçilmiştir. Torbaların hasarlaşmasına ve
delinmesine yol açabilecek keskin kenarlıkları yoktur.

• Taşıma sırasında poşetlerden delinen, yırtılan ya da dökülen olursa atıklar güvenli bir şekilde
toplanır yer ve araç dezenfeksiyon kurallarına göre temizlenir.

ATIK YÖNETİM SORUMLULARI

• Atığın kaynağında birim sorumluları

• Taşıması, depolanması ve uzaklaştırılması tesis yönetimi komitesi sorumluluğundadır.

GEÇİCİ DEPOLAMA ALANLARI

• Hastanemizde tıbbi evsel atıkları için 2 ayrı depo oluşturulmuştur.

• Diğer atıklar için ise evsel atık deposu içinde konteynırlar bulundurulur.

• Geçici depolama alanlarının temizliği temizlik talimatına göre yapılır.

TIBBİ CİHAZ BAKIM ONARIM ÖLÇME AYAR VE KALİBRASYON

• Tesisi komitesi tarafından tüm cihazların bakım ve kalibrasyon takvimleri yapılmış ve bu
takvime göre takipleri yapılmaktadır.

• Tıbbi cihazların bölüm bazında envanterleri oluşturulmuştur.

Cihaz kalibrasyonları sonrası, her cihaza etiket yapıştırılır. Etikette kalibrasyon yapan firmanın
adı, kalibrasyon tarihi,geçerlilik süresi ve sertifika numarası bulunur

TEHLİKELİ MADDELER

• Tehlikeli maddeler devrilme ihtimali olmayan dolaplarda muhafaza edilir.

• 25 derecenin altındaki sıcaklıklarda saklanır

ENGELLİLER İÇİN DÜZENLEMELER
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Engelliler için otopark yeri ayrılmıştır. Acil girişinde, merdivenlerde ve koridorlarda tutunma
barı oluşturulmuştur. Giriş katta ve asma katta engelli tuvaleti bulunmaktadır. 2 adet engelli
hasta odası teşrif edilmiştir. Engelli kişilerin poliklinik müracaatlarında muayene olmaları, kayıt
yaptırmaları ve oturma öncelikleri sağlanmıştır.

HASTA ZİYARETLERİ

Hastanemizde serviste yatan hastalar için ziyaret her gün …………………….. arasıdır.

Yoğun bakım ziyaret saati ……………………. arasıdır.

Yeni doğan yoğun bakım ziyaretler;

Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günler ……………………. arasıdır.

Hastaların ve çalışanların dini ibadetlerini yerine getirmesi için asma katta ibadethane
düzenlenmiştir.

HASTA YATAKLARI

Hasta yatakları kullanıma hazır olarak bulundurulur. Çarşaf, nevresim ve yastık kılıfları temiz
ve ütülüdür. Her gün ve gerektiğinde değiştirilir.

İLGİLİ DÖKÜMANLAR

• Olay bildirim formu

• Düzeltici önleyici faaliyet formu

• Cihaz bakım takvimi

• Tesis denetleme formu

• Bakım takvimleri

• Temizlik talimatı
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