
HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
ÇALIŞMA TALİMATI

Doküman Kodu KU. TL.06

Yayın tarihi 07.01.2016
Revizyon No 0
Revizyon Tarihi 0
Sayfa No 1 / 8

AMAÇ: Hastane yönetimince oluşturulan komite, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin
çeşitliliği dikkate alınarak hastanede yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve
sistematikliğini sağlamayı amaçlamaktadır.

KAPSAM :Hasta güvenliği komitesi kapsamı;

Bu komite;

• Hastaların doğru kimliklendirilmesi,

• Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması,

• İlaç güvenliğinin sağlanması,

• Transfüzyon güvenliğinin sağlanması,

• Radyasyon güvenliğinin sağlanması,

• Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması,

• Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması,

• Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması

• Hasta Mahremiyetinin sağlanması

• Hastaların Güvenli Transferi

• Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi

• Bilgi Güvenliğinin sağlanması

• Enfeksiyonların önlenmesi

• Laboratuvarda hasta güvenliğinin sağlanması

KISALTMALAR

TANIMLAR

SORUMLULAR :Tüm Hastane

Her 3 ayda bir ve gerektiğinde komite toplanıp, gündemleri görüşülerek gerekli düzeltici
önleyici faaliyetler başlatır.

FAALİYET AKIŞI:

KİMLİK DOĞRULAMA

• Birinci basamaktan başlayarak kimlik ve protokol bilgileri eksiksiz kayıt altına almak
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• Kimlik doğrulama için, çalışanlara kimlik tanımlayıcıların kullanımı ile ilgili yılda bir
kez eğitim verilmesini sağlamak

• Tanı tedavi yapılacak tüm işlemler için hasta kimliğini doğrulamak.

• Hastaya yapılacak her türlü müdahale öncesi hasta kimlik bilekliğindeki bilgiler ve kayıt
bilgileri yapılacak uygulama bilgileri gözden geçirilmek.

• 3 parametrenin (protokol numarası, hasta adı soyadı, doğum tarihi; gün ay, yıl)bulunduğu
hasta bilekliği kullanmak

Kimlik bileklikleri renkleri;

• Yeni doğan kız bebek ve anne pembe

• Yeni doğan erkek bebek ve anne mavi,

• Alerjisi olan kırmızı,

• Yatışı yapılan her hasta beyaz

Bileklik değiştirilmesini gerektiren durumlar;

• Annedeki beyaz kimlik tanımlayıcı doğumdan sonra uygun renkle değiştirilir.

• Hasta başka bir kliniğe nakil olduğunda,

• Yatıştan sonra alerji tespit edilirse kırmızı bileklikle değiştirilir.

• Kimlik tanımlayıcı özelliğini yitirdiğinde

Hasta ve yakınları servise kabulde hemşire tarafından verilen ilk eğitime kimlik tanımlayıcı
konusunda bilgilendirilir.

Kimlik doğrulama hastanemizde:

• Hasta kabul bankosunda hasta kimliği ile (fotoğraf doğrulaması yaparak) (aktif iletişim)

• Polikliniğe kabulde doktor tarafından , (aktif iletişim)

• Tahlil ve tetkik işleminde ilgili birimde ,(aktif iletişim)

• Bilgilendirme rıza işlemleri , (aktif iletişim)

• Kan transfüzyonu (aktif iletişim+kimlik tanımlayıcılar+2 sağlık personeli gözetiminde)

• İnvaziv tedavi uygulamaları, (aktif iletişim+kimlik tanımlayıcılar)

• Taraf işaretleme ve ameliyathaneye kabul , (aktif iletişim+kimlik tanımlayıcılar) yapılır.

• Yeni doğan bebek ebe ya da hemşire tarafından, daha önceden hazırlanarak bir eşi anneye
takılmış bilekliği bebeğe de takıp ve kimlik doğrulama yaparak bebeği teslim eder.
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• Kimlik tanımlayıcıya yapıştırılan barkotta hastanın adı soyadı, protokol numarası ve
doğum tarihi (gün/ay/yıl) yer alır.

ÇALIŞANLAR ARASINDA ETKİLİ İLETİŞİM ORTAMININ SAĞLANMASI,

• Sözel orderya da konsültasyon istemi sözlü olarak tekrar okumalarla teyit edilir.
Gerekirse kodlama yapılır.

GÜVENLİ İLAÇ UYGULAMALARININ SAĞLANMASI

• Tedavi planı hekim tarafından ilacın tam adı, uygulama zamanı, dozu, uygulama şekli ve
veriliş süresini içerecek şekilde yazılır, kaşelenip ve imzalanır.

• Hemşire hekimin tedavi planını hemşire gözlem formuna kaydeder.
• Orderlar günlük olarak eczaneden çekildiğinde kullanılmayan ilaç gün sonunda yine iade

tutanağıyla eczaneye teslim edilir.
• Taburculukta hastaya ilaçların kullanımına ait bilgi verilir.
• İlaçlar hastaya hemşire tarafından uygulanır. Stajyerler ancak hemşire gözleminde ilaç

uygulaması yapar.
• Yazılışı, okunuşu ve ambalajı benzeyen ilaç listeleri hazırlanır, tüm ilaç uygulaması

yapılan birimlerde bulunması sağlanır. Bu tip ilaçlar eczanede de ayrı raflarda ve etiketlenerek
bulundurulur.

• İlaçların pediatrik dozları hesaplanarak ilgili birimlerde bulundurulur.
• Pediatrik dozlu ilaçlar diğer ilaçlardan ayrı dolaplarda saklanır.
• Acil durumlarda kullanılacak ilaçların pediatrik dozları kg göre hesaplanır, ilgili

birimlerde bulundurulur.(acil çantaları, çocuk servisi, yeni doğan yoğun bakım)
• Yeşil ve kırmızı reçeteye tabii ilaçlar kilit altında bulundurulur.
(eczane, servis, yoğun bakım, acil)
• Yeşil ve kırmızı reçeteye tabii ilaçlar günlük olarak nöbet değişimlerinde teslim defteriyle

devir alınır devir edilir. Bu defterde ilacın, hangi hastaya kaç adet kullanıldığı, kullanıldığı tarih,
kimin uyguladığı, kime kaç adet teslim edildiği imza ile kayıt altına alınır.

İlaç güvenliği ile ilgili hataların gerçekleşmesi durumunda
• Hata belirlenir, ilaç kesilir,ilgili hekimle temasa geçilir hekim tarafından gerekli müdahale

yapılır, güvenlik raporlama sisteminden ilaç hataları bildirimi yapılır

Advers etki bildirimi;
• Hastanemizde advers etki bildirimiFarkakovijilans Sorumlusu görevli öğretim üyesi

tarafından yapılır.
• Advers etki geliştiğinde advers etki bildirim formu doldurulur ve farmakovjilans hocasına

gönderilir, bir örneği de kaliteye iletilir.

İlaç ile ilgili istenmeyen reaksiyon gerçekleşmesi durumunda;
İleri derece bir reaksiyon ya da sistemik şok geliştiğinde de hekimiyle koordineli olarak hastaya

müdahale edilir, gerekirse mavi kod uygulanır.
• Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili bir ekip oluşturulmuştur.
• Hastalar ilaçların kullanımı hakkında servise yatış sırasında hemşire tarafından

bilgilendirilir. Polikliniklerde akılcı ilaç kullanımına yönelik bilgilendirme broşürleri bulundurulur.

SÖZEL ORDER
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• Hastanemizde sözel ordermesai saatleri dışında gerçekleştirilir.. Sözel order formuna
kaydedilir. İstemi alan kişi bu forma yazar, yazdığını geri okuyarak doktorun onayını alır.
Gerektiğinde kodlama yaparak sözel olarak orderı onaylatır. Sözel istemler 24 saat içinde tedavi
planına yazılır.

• Tüm sağlık personeline en az yılda 1 kez ve gerektiğinde verilir..

TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI;
Transfüzyonda dikkat edilmesi gereken noktalar: Bkz. transfüzyon talimatı

RADYASYON GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI
• Radyasyon yayan cihazların tümü için Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan lisans alınır.
• Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanlarda iyonize havanın dışarı atılmasını sağlayan

aspirasyon sistemi bulunur.
• Radyoloji biriminde görüntü hizmetlerinin sunulduğu alanlarda radyasyon uyarı levhaları

bulunur.
• Gebe ve gebelik şüphesi olanlar radyasyon güvenliği konusunda bilgilendirilir.
• Çekime girecek hasta yakınları için koruyucu ekipman kullanılır.
• Bu koruyucuların etkinliği yılda 1 ve gerektiğindeskopi veya filmle kontrol edilir.
• Tekrar edilen çekim sayıları aylık olarak takip edilir, gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet

açılır.
• Görevli tüm personel, tanı ve tedavinin gerektirdiği radyasyon güvenliği konularında eğitilmiş

almıştır.

DÜŞMELERDEN KAYNAKLANAN RİSKLERİN AZALTILMASI: Yatan her hastaya düşme
değerlendirmesi yapılır. Değerlendirme ölçütü komite tarafından belirlenmiştir.

RİSKLER DEĞERLENDİRME

YÖNTEMİ

ÖNLEMLER

Hasta yatağı Yatak kenarlıkları kaldırılır.

Zemin

Merdivenler

Pürüzsüz yüzey

Islak zemin levhası

Merdiven korkulukları

Transfer Taşıma personeli eğitimi

Sedye kenarlıkları kaldırılır, tekerlekler
kilitlenir.

Bel kemerleri takılır, tekerlekler
kilitlenir.

Hastaya bağlı faktörler (65 yaş
üstü, kullanılan ilaçlar, mevcut
hastalık, önceki düşme hikâyesi)

HENRİCH II < 5 risk yok

= > 5 ise : her durum değişikliğinde ve
gün aşırı yeniden değerlendirme, hasta ve
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yakınına düşme eğitimi,

Dört yapraklı yonca figürü

İlk mobilizasyon Hemşire gözetiminde

• Hasta servise ilk geldiğinde hemşire düşme formunda bulunan düşme skoruna göre hasta
değerlendirilir, bu değerlendirme hastanın durumunda değişiklik olduğunda tekrarlanır.Düşme riski
değerlendirilmesi hastanemizde HENRİCH II skalasıyla yapılır.

• Düşme riski olan hasta dört yapraklı yonca figürü ile tanımlanır. Hastanın yatak başına
asılır. Ona göre şu önlemler alınır;

Hasta ve refakatçisine düşme önleme konusunda eğitim verilir;
• Islak zemin
• Yatak kenarlıkları
• İlk kalkışta hemşireye haber verme
• Çağrı zilinin yeri ve kullanımı öğretilir
• Hasta kaymayan ayakkabı veya terlik kullanması için bilgilendirilir.
• Hastanın bireysel ihtiyaçlarına uygun aydınlatma sağlanır.
• Hastanın kas güçsüzlüğünü ve eklemlerin tutulumunu gidermek için belli aralıklarla

yürüyüş gibi kondisyon arttırıcı hareketler yaptırılır.
• Portatif yemek masası, etejer, sandalye hasta yatağına yakın olarak yerleştirilir.
• Hastanın ilk ayağa kalkışında destek \yardım sağlanır.
• Karyola kenarlıkları bilinç bozuklukları olan hastaların yatarken düşmesini ve kalkıp

inmesini engeller. İndirilebilen kenarlıkların işlem bitiminde yükseltilir.
• Yerler temiz ve düzenli olmalıdır.
• Islak zeminde uyarı levhaları bulundurularak hastalar ve çalışan personel uyarılır.
• Yatan Hastaların camdan düşmelerini önlemek amacıyla camlar alttan ve 10 cm mesafede

açılabilir ayarlanmıştır.
• Düşmeler yaşandığında ilgili hasta için düşme bildirim formu doldurularak kaliteye bildirilir.

GÜVENLİ CERRAHİ UYGULAMALARININ SAĞLANMASI
• Tüm cerrahi işlemlerde, klinikte doğru bölge ve taraf işaretleme süreci hekim tarafından

gerçekleştirilir ve işlem hastaya doğrulatılmalıdır.

• Cerrahi Güvenlik Kontrol Listesi; kontrol listesi sorumlusu tarafından anestezi
verilmeden önce, ameliyat kesisinden önce ve hasta ameliyathaneden çıkmadan önce uygulanır.

• Cerrahi Güvenlik Kontrol Listesi hasta dosyasında saklanır.

• Ameliyathane işlemleri kontrolü cerrahi güvenlik kontrol formuna işaretlenir.
• Anestezi güvenlik formu anestezi  tarafından doldurulur.
• Anestezi verilmeden önce hastaya Kimlik Bilgileri Ameliyat Bilgileri Gerçekleştirilecek

girişimler aktif iletişim tekniği ile onaylatılır.

TIBBİ CİHAZ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

• Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme, ayar ve kalibrasyon planlarına göre yapılır

• Kalibrasyonu yapılan cihazların kalibrasyon etiketi bulunur
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• Tıbbi cihazların bölüm bazında envanteri bulunur

• Hastanenin tüm cihaz bakım ve kontrollerinden teknik servis sorumludur. Teknik servis
elemanları her yılın başında oluşturdukları periyodik bakım planı eşliğinde cihaz ve tesisatın
bakımını gerçekleştirir.

• Yapılan cihaz kontrolleri, bakım planı çerçevesinde gerçekleştirilir ve ilgili formlara
kaydı yapılır.

• Özellikli birimlerin tıbbi cihazları elektrik kesintisi oluştuğunda çalışmaya devam edecek
şekilde gerekli altyapı oluşturulmuştur.

HASTALARIN GÜVENLİ TRANSFERİ

Hasta Sedye ile Taşınacaksa

• En az iki kişi ile yapar.

• Ortopedi, nöroşirurji ve trafik kazalarında uygun taşıma teknikleri kullanılarak daha
dikkatli taşıma yapar.

• Taşıma sedyelerinin kenar korkulukları her taşıma öncesinde kontrol edilerek taşıma
yapılır.

• Taşınacak hasta yatağından alınacak ise yatak ile sedyenin baş kısmı aynı yöne bakar.

• Hastaya takılı katater, tüp ve cihazlar güvenli şekilde sabitlenir.

• Hastanın ayak ve baş kısmına birer kişi geçer.

• Hastanın durumuna göre üçüncü bir kişinin destek vermesi istenebilir.

• Taşıma ekibinden bir kişinin “1.2.3” komutuyla hasta sedyeye alınır.

• Hasta sedyeye alındıktan sonra emniyet kenarlıkları yükseltilir.

• Ambulansla taşınacak hastada sedye kızakları kilitlenmelidir.

• Hasta mahremiyetine dikkat edilerek üzeri örtülür.

• Hastayla ilgili bilgiler edinilerek ilgili bölüme taşınır.

Hasta tekerlekli sandalye ile taşınacaksa;

• Tekerlekli sandalye hastanın bulunduğu yere getirilir.

• Sandalye frenleri kilitlenir.

• Sandalye ayakları yana doğru açıldıktan sonra hasta nakli yapılır.

• Emniyet kemerleri bağlanır.
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• Hasta sabitlendikten sonra frenler açılır.

• Hasta mahremiyetine dikkat edilir.

• İlgili bölüme taşınır.

• Hastane dışında başka bir merkeze sevk yapılacak ise ek4-a formu düzenlenir. Hastanın
epikrizi eklenerek sevki sağlanır.

• Doktor konsültasyonu sonrasında hastalar hastane içerisinde başka bir servise ya da
acilden servise sevk edilecek ise; konsültasyon formu ve dosyası ile birlikte transferi sağlanır.

• Hastaların servis-ameliyathane-servis transferlerinde hasta transfer formu kullanılır ve
transfer sağlık personeli eşliğinde yapılır.

• Tüm  personellere yılda 1 kez transfer eğitimi verilir.

BİLGİLENDİRME VE ONAM;

Bilgilendirme ve onam poliklinik sürecinde doktor tarafından, o işleme ait form aracılığıyla
yapılmalıdır.

Bilgilendirme ve rıza ile ilgili süreçte yapılması gerekenler;

• İşlemin kimin tarafından yapılacağı

• İşlemden beklenen fayda

• İşlemin uygulanmaması durumunda karşılaşılacak sorunlar

• Varsa işlemin alternatifleri

• İşlemin riskleri ve komplikasyonları

• İşlemin tahmini süresi

• Hastanın adı, soyadı ve imzası

• İşlemi uygulayacak hekimin adı soyadı ünvanı ve imzası

• Rızanın alındığı tarih ve saat yer alır.

Bilgilendirme ve onam alınacak girişimsel işlemler:

HASTALARIN MAHREMİYETİNİN SAĞLANMASI

• Çift kişilik odalarda perde ya da paravan kullanılır.

• Transferlerde mahremiyeti sağlayacak şekilde hasta üzeri örtülür.

• Polikliniklerde hastalar tek tek alınır.
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• Kan alma ünitelerinde mahremiyeti sağlayacak paravan kullanılır.

• Radyoloji çekimlerinde hastalar tek tek içeri alınır.

HASTA BİLGİLERİ VE KAYITLARININ SAĞLIK ÇALIŞANLARI ARASINDA
GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE DEVREDİLMESİ: Bkz. Bilgi güvenliği talimatı

BİLGİ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI:
Hastanemizde, hizmetin sunumu için gerekli olan ve hastalarımıza ait özel ve hastalıklarıyla
ilgili bilgiler gizlidir. Bu bilgiler otomasyon sisteminde ve hasta dosyalarında muhafaza edilir.

Bu bilgi ve belgeler; hastalarımızın yazılı izni olmadan (yasal şartlar hariç) hiç kimse veya
kuruluşa verilemez, temin edilen bilgiler açıklanamaz. Bütün süreç Personel Gizlilik
Sözleşmesine göre yapılır.

ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİ:HastaneEnfeksiyonlarını önlemek amacıyla Enfeksiyon
Kontrol Komitesi kurulmuştur. Enfeksiyon Hemşiresi tarafından Surveyans takibinin yapılması
ve 3 ayda bir raporlanması sağlanmıştır. Hastanenin tüm bölümlerini kapsayan ve risk
düzeylerine göre Prosedür hazırlanmış ilgili temizlik hizmetleri personeline eğitim verilmiştir.
Bölümlere göre Temizlik planları oluşturulmuş, Kontrol sorumluları belirlenmiştir. Üretilen
atıklar birimlere göre planlanmış, uygun atık kutuları ilgili bölümlerde bulundurulması sağlanmış
ve gerekli eğitimler yapılmıştır

LABORATUVARDA HASTA GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI:Hastanemiz
Laboratuarında çalışılan tetkiklere ait sonuçların kritik değerlerlerde çıkması durumunda, hasta
güvenliği açısından ilgili birim çalışanlarının test sonuçları hakkında bilgilendirilmesini ve
tetkiklere ait panik değer aralıkları hakkında bilgilenmelerini sağlamaya yönelik olarak Panik
Değer Bildirim Talimatı (BL.TL.07) oluşturulmuştur. Panik değerler hem otomasyon sistemi
üzerinde tanımlanmış ve hekimlerin renkli uyaranlarla panik değerleri ayırt edebilmeleri
sağlanmıştır hem de Panik değer bildirim formu(BİY.FR.03) ile tespit edilen değerler yazılı
olarak ilgili hekime bildirilerek kayıt altına alınması sağlanmıştır.
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