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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: Hastane Yönetimi 

                                   Tüm Ameliyathane çalışanları 

                                   Teknik servis çalışanları 

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. 

6.4.Ameliyathane içi ameliyat odalarında tüm cihazların bağlandığı prizler kesintisiz güç kaynakları ile 

beslenmektedir diğer odalar ve koridorlarda yeterli sayıda priz kesintisiz güç kaynağı ile 

desteklemektedir. 

6.4.1 Kesinti durumunda kullanılmak üzere 300 KW lik jeneratör bulunur. Jeneratör tam yükle 45 dk 

çalışabilmektedir. Jeneratörlerin bakım ve kontrolleri Jeneratör bakım planı doğrultusunda yapılır. 

6.5.Medikal gaz kontrol panosundan ve anestezi cihazı üzerindeki göstergelerden tıbbi gaz basınç düzeyleri 

izlenmektedir. Takipleri yapılıp AH.FR.001 Ameliyathane  Medikal Gaz Kontrol Formuna kayıt edilmektedir. 

6.6.Merkezi havalandırma ve klimaların bakımları AH.TL.004 AMELİYATHANE HAVALANDIRMA 

VE KONTROLÜ  TALİMATI  doğrultusunda yapılır. 

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

kamerası belirli alanlarda aktif çalışır konumdadır. 

6.8.Ameliyathanede ıslak zemin uyarı levhası bulunur. Zemin kaymaz özelliği bulunan madde ile 

kaplanmıştır. Tesis kaynaklı düşme olayları kalite birimine bildirilir. 

6.9. 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 
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yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve ilgili sorumlu/sorumluların afet yönetimi eğitimi almalarının 

sağlanır. 

6.9.1 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 ) 

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

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

cihazları bulunmaktadır. 

6.9.4. Yangın söndürücüler, çalışanların kolay ulaşabilecekleri koridorlarda bulunmaktadır. Yangın 

söndürücülerin kontrolleri ve bakımları Hastane Sivil Savunma Uzmanı tarafından yapılmaktadır. 

6.10. Ameliyathane atık yönetimi AY.PL.03 AMELİYATHANE ÜNİTESİ ATIK YÖNETİM PLANI 

doğrultusunda yapılır. 

6.11. Ameliyathane de bulunan tıbbi cihazların ölçümlerinde güvenilirliğin sağlanması ve korunması 

için kalibrasyon işlemlerinin Cihazların Kalibrasyon Planı doğrultusunda düzenli olarak yapılır. 

Cihazlar üzerinde kalibrasyonu yapan firmanın adı, tarihi, geçerlilik süresi ve sertifika numarası içerir 

kalibrasyon etiketleri bulunur. 

 

 

 


