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YAPILACAK TESTLER

Anti Hbs, HbsAg ,
Anti HCV, Anti HIV, 

Hemogram, AST, 
ALT,Kreatinin,BUN,

AKŞ

Akciğer filmi

Hemogram
Periferik Yayma 

AST,ALT,BUN,Kreatinin,AKŞ

Odiyo testi

Dozimetre takibi

Göz muayenesi

PLANLANAN 
PERSONEL/BÖLÜM

(KAPSAM)

Radyoloji birimi 
tekniker/teknisyen, anjio, 
Rutin ameliyathane skopi 

odalarında çalışanlar

Radyoloji birimi, doku 
tipleme, 

Radyoloji birimi

Marangozhane, çamaşırhane, 
MSÜ, klima otomasyon, 

metal atölyesi, 

Çalışanın başvurusu ile İş 
Sağlığı ve Güvenliği 

biriminde

Çalışanın başvurusu ile İş 
Sağlığı ve Güvenliği 

biriminde

Radyoloji birimi

Çalışanın başvurusu ile İş 
Sağlığı ve Güvenliği 

biriminde

SONUCU 
DEĞERLENDİREN

OLUMSUZ SONUÇLARDA 
İZLENECEK YOL

Çalışanın başvurusu ile İş 
Sağlığı ve Güvenliği 

biriminde

Çalışanın başvurusu ile İş 
Sağlığı ve Güvenliği 

biriminde

NASIL VE NEREDE 
YAPILACAĞI

       Tüm Personel

Tüm Personel

İşyeri hekiminin görüş ve önerileri 
doğrultusunda çalışan gerekli bölümlere 

yönlendirilir. Çalışan sonucunu İş 
Sağlığı ve Güvenliği birimine bildirir, 

gerekli bakım ve tedavi olanakları 
sağlanır.

İşyeri hekimlerimiz sonucu 
değerlendirir.

Çalışanlarımız sonuçları 
hakkında bilgilendirilir.

İşyeri hekiminin görüş ve önerileri 
doğrultusunda çalışan gerekli bölümlere 

yönlendirilir. Çalışan sonucunu İş 
Sağlığı ve Güvenliği birimine bildirir, 

gerekli bakım ve tedavi olanakları 
sağlanır.

İşyeri hekiminin görüş ve önerileri 
doğrultusunda çalışan gerekli bölümlere 

yönlendirilir. Çalışan sonucunu İş 
Sağlığı ve Güvenliği birimine bildirir, 

gerekli bakım ve tedavi olanakları 
sağlanır.

İşyeri hekiminin görüş ve önerileri 
doğrultusunda çalışan gerekli bölümlere 

yönlendirilir. Çalışan sonucunu İş 
Sağlığı ve Güvenliği birimine bildirir, 

gerekli bakım ve tedavi olanakları 
sağlanır.

İşyeri hekimlerimiz sonucu 
değerlendirir.

Çalışanlarımız sonuçları 
hakkında bilgilendirilir.

İşyeri hekimlerimiz sonucu 
değerlendirir.

Çalışanlarımız sonuçları 
hakkında bilgilendirilir.

İşyeri hekimlerimiz sonucu 
değerlendirir.

Çalışanlarımız sonuçları 
hakkında bilgilendirilir.

Alanında uzman hekimlerce 
değerlendirilip İş Sağlığı ve 

Güvenliği Birimine bilgi 
verilir.

İşyeri hekiminin görüş ve önerileri 
doğrultusunda çalışan gerekli bölümlere 

yönlendirilir. Çalışan sonucunu İş 
Sağlığı ve Güvenliği birimine bildirir, 

gerekli bakım ve tedavi olanakları 
sağlanır.

İşe girişlerde ve tehlike sınıfına göre
Yılda bir kez

İki ayda bir/yılda altı kez

İşe girişlerde ve tehlike sınıfına göre
Yılda bir kez 

İşyeri hekiminin görüş ve önerileri 
doğrultusunda çalışan gerekli bölümlere 

yönlendirilir. Çalışan sonucunu İş 
Sağlığı ve Güvenliği birimine bildirir, 

gerekli bakım ve tedavi olanakları 
sağlanır.

İşyeri hekimlerimiz sonucu 
değerlendirir.

Çalışanlarımız sonuçları 
hakkında bilgilendirilir.

ZAMANI VE TEKRARLAMA 
SIKLIĞI

İşe girişlerde ve tehlike sınıfına göre
Yılda bir kez

İşe girişlerde ve tehlike sınıfına göre
Yılda bir kez 
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NOT: *Delici-kesici yaralanma, kan ve vücut sıvılarına maruziyet olduğunda seroloji çalışılacaktır.
          * Özellikli durumlar uzman doktor görüşü alınarak değerlendirilecektir.
          * Risk Değerlendirme Ekibi tarafından bölüm bazında belirlenen riskler kapsamında Çalışan Sağlık Tarama Planı hazırlanmıştır.

.İşveren Vekili                                           İşyeri Hekimi                                    İşyeri Hekimi                                   İşyeri Hemşiresi

Hepatit B aşısı

Tiroid USG
 TSH, T4

Dermatolojik muayene

Burun-boğaz kültürü, gaita 
tahlili

Çalışanın başvurusu ile İş 
Sağlığı ve Güvenliği 

biriminde

Çalışanın başvurusu ile İş 
Sağlığı ve Güvenliği 

biriminde

Tüm personel

Çalışanın başvurusu ile İş 
Sağlığı ve Güvenliği 

biriminde

İşyeri hekiminin görüş ve önerileri 
doğrultusunda çalışan gerekli bölümlere 

yönlendirilir. Çalışan sonucunu İş 
Sağlığı ve Güvenliği birimine bildirir, 

gerekli bakım ve tedavi olanakları 
sağlanır.

İşyeri hekimlerimiz sonucu 
değerlendirir.

Çalışanlarımız sonuçları 
hakkında bilgilendirilir.

İşyeri hekimlerimiz sonucu 
değerlendirir.

Çalışanlarımız sonuçları 
hakkında bilgilendirilir.

İşyeri hekiminin görüş ve önerileri 
doğrultusunda çalışan gerekli bölümlere 

yönlendirilir. Çalışan sonucunu İş 
Sağlığı ve Güvenliği birimine bildirir, 

gerekli bakım ve tedavi olanakları 
sağlanır.

İşyeri hekimlerimiz sonucu 
değerlendirir.

Çalışanlarımız sonuçları 
hakkında bilgilendirilir.

İşyeri hekiminin görüş ve önerileri 
doğrultusunda çalışan gerekli bölümlere 

yönlendirilir. Çalışan sonucunu İş 
Sağlığı ve Güvenliği birimine bildirir, 

gerekli bakım ve tedavi olanakları 
sağlanır.

İşyeri hekiminin görüş ve önerileri 
doğrultusunda çalışan gerekli bölümlere 

yönlendirilir. Çalışan sonucunu İş 
Sağlığı ve Güvenliği birimine bildirir, 

gerekli bakım ve tedavi olanakları 
sağlanır.

İşyeri hekimlerimiz sonucu 
değerlendirir.

Çalışanlarımız sonuçları 
hakkında bilgilendirilir.

Radyoloji birimi,anjio,Rutin 
ameliyathane skopi 

odalarında çalışanlar

Radyoloji birimi, doku 
tipleme, 

Yemekhane

SFT(solunum fonksiyon testi)

Çalışanın başvurusu ile İş 
Sağlığı ve Güvenliği 

biriminde

MSÜ, marangozhane, 
mekanik atölyesi, , 

çamaşırhane, patoloji ve 
doku tipleme lab.

İşyeri hekimlerimiz sonucu 
değerlendirir.

Çalışanlarımız sonuçları 
hakkında bilgilendirilir.

İşe girişlerde ve tehlike sınıfına göre
Yılda bir kez 

İşyeri hekiminin görüş ve önerileri 
doğrultusunda çalışan gerekli bölümlere 

yönlendirilir. Çalışan sonucunu İş 
Sağlığı ve Güvenliği birimine bildirir, 

gerekli bakım ve tedavi olanakları 
sağlanır.

İşe girişte ve
Periyodik muayeneler sırasında anti hbs 

düşerse.

İşe girişlerde ve tehlike sınıfına göre
Yılda bir kez 

İşe girişlerde ve tehlike sınıfına göre
Yılda bir kez 

Çalışanın başvurusu ile İş 
Sağlığı ve Güvenliği 

biriminde

İşe girişlerde ve tehlike sınıfına göre
Yılda bir kez 
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