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1. AMAÇ: KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesindeki tüm çalışanların sağlığı ve 

güvenliğinin korunması ve geliştirilmesi. 

 

2. KAPSAM: KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi 4/A,4/B ve 4/D çalışanları ile alt 

işverene bağlı çalışanların denetimini kapsar. 

 

3. KISALTMALAR:  

 

4.TANIMLAR: 

 

5.SORUMLULUKLAR: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında tanımlanan 

sorumluluklar ile birlikte Çalışan sağlığı ve güvenliği Biriminde çalışanlar ve görevlendirilenler 

sorumludur. 

 

6.FAALĠYET AKIġI: 

6.1. Çalışma alanının büyüklüğü, çeşitliliği ve iş kolunun doğası gereği çalışan sağlığı ve 

güvenliği birimi hizmetleri iki başlıkta değerlendirilir: 

6.1.1.Koruyucu Hizmetler 

Çalışma ortamından kaynaklı tehlike ve riskler belirlenir, belirlenen riskler ortadan kaldırılır ya 

da önlenir. Bölüm bazında kullanılması gereken kişisel koruyucu ekipmanlar tespit edilir. Bu 

ekipmanların ulaşılır olması sağlanır ve bölüm çalışanlarına gerekli eğitim verilir. Çalışanların 

sağlık değerlendirmesi, işe giriş, periyodik muayene, bağışıklama ve iş güvenliği hizmetleri ile 

ilgili önlemlerin alınması için gerekli girişimlerin planlanması sürecini kapsar. Çalışan sağlığı ve 

güvenliği Birimi Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Radyasyon Güvenliği Komitesi ve Eğitim 

Komitesi gibi komitelerle birlikte çalışır. 

6.1.1.1.Tüm çalışanlara işe başlarken oryantasyon programı sırasında, Çalışan sağlığı ve 

güvenliği Biriminin yapısı, işleyişi ve ilgililerin telefon numaraları konusunda bilgi verilir. 

6.1.1.2.Yeni işe başlayacak kişiler Özlük Birimi tarafından Çalışan sağlığı ve güvenliği Birimine 

yönlendirilerek bir kişisel sağlık dosyası açılması sağlanır. 

6.1.1.3.İşe giriş sağlık bakısı; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 15. maddesi gereği 

işe girişte sağlık muayeneleri yapılır ve sağlık raporu düzenlenir. Bu raporun çalışan sağlığı ve 

güvenliği birimi kişisel dosyalarına eklenip, çalışılacak birimle ilgili izlem başlatır. Alt işverene 

bağlı çalışanlar ise işe girişte kendi İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından sağlık raporu 

alırlar. İşe giriş işlemleri tamamlandıktan sonra alt işveren, çalışanlarının çalıştıkları yerleri 

gösteren bir listeyi Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birimine iletir.  

6.1.2.ĠyileĢtirici Hizmetler  
Çalışma ortamlarının ve çalışma yaşamının geliştirilmesi için gerekli fiziki ve sosyal imkânlar 

sağlanır, çalışanın iş yaşamı ile ilgili bireysel ihtiyaçları karşılanır. Buna yönelik olarak 

çalışanların dinlenme alanı, giyinme alanı ve kişisel eşyalarını koyabilecekleri dolaplarının 

teminini sağlatır. Çalışanların fiziksel ortamları, kullanılan malzemelerin seçimi gibi konularda 

çalışanların görüşü alınır. 

Çalışanların çalışma ortamından kaynaklanan sağlık sorunlarının giderilmesi ile ilgili süreçleri 

kapsar. Bu kapsamda yer alan hizmetleri işyeri hekimleri ve ilgili klinik uzmanları ile yürütür. 

Çalışan sağlığı ve güvenliği birimi bu hizmetlerin uygulanmasına yardımcı olur. İş yasası 

kapsamında yer alan alt işveren çalışanlarının sağlığı kendi çalışan sağlığı ve güvenliği birimi 

tarafından izlenir, bu bilgilerin her yılın sonunda çalışan sağlığı ve güvenliği birimine 

aktarılması; yaptığı işi olumsuz etkileyecek şekilde sağlık durumu değişen, iş kazası geçirme gibi 

sorun yaşayan çalışanın durumunu 48 saat içinde çalışan sağlığı ve güvenliği  birimine bildirmesi 
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gereklidir. 20 gün ve üzeri hastalık izinlerinden dönüşlerde çalışanın durumu çalışan sağlığı ve 

güvenliği birimi tarafından değerlendirilir, sağlık durumlarındaki değişiklikler izlenir. Son 

durum çalışanın sağlığı açısından risk oluşturuyorsa yönetime bilgi verilir. 

6.2.Periyodik Ġzlemler 
İşe başlayan her çalışanın sağlık izlemleri, iş kazaları, işle ilgili hastalıklar, meslek hastalıkları, 

kronik sağlık sorunları, bağışıklamalar gibi bilgiler kişisel sağlık dosyasında yer alır. 

6.2.1.Sağlık Taramaları/Biyolojik İzlemler 

Çalışanlar için yapılacak tarama testleri, testlerin hangi sıklıkta ve kimlere uygulanacağı Sağlık 

Tarama Planında belirlenir. Birim bu programı yıllık olarak hazırlayıp başhekimliğin onayından 

sonra çalışanlara duyurur. Çalışanlara yönelik sağlık tarama ve takip kartı oluşturulur. Sağlık 

taramaları için çalışan, çalışan sağlığı ve güvenliği birimi muayene odasında, işyeri hekimi ve 

hemşiresi tarafından periyodik muayenesi yapılır, gerekli tahliller istenir, sonuçlar işyeri hekimi 

tarafından değerlendirilir ve sonuç çalışana iletilir. Olumsuz sonuçlar, gerekirse ilgili branş, 

uzman hekime yönlendirilir. Sağlık tarama sonuçları bilgi güvenliği açısından saklanır. Çalışan 

Sağlığı ve Güvenliği Birimi bütün çalışanlar ve çalışma alanları için gerekli izlem protokollerini, 

sıklık ve hedef kitle ile ilgili çizelgeleri yasal düzenlemeler ışığında hazırlamak ve yönetime 

sunmakla yükümlüdür.  

6.2.2.ĠĢ Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Bildirimi ve Ġzlemi 

6.2.2.1. İşyerinde meydana gelen bütün kazaların bildirimi ve izlemi çalışan yaralanmaları ve 

bildirimi talimatına göre yapılır. Çalışanların mesleki kaza ve yaralanmalarının tedavisi ve 

çalışanlarıngüvenliğini tehdit eden, ramak kala ya da gerçekleşenistenmeyen olayların 

bildirimlerinin yapılması sağlanır.Çalışanların maruz kaldığı olaylar kayıt altına alınır  ve gerekli 

düzeltici önleyici faaliyetler başlatılır. Çalışanların, mesleki kaynaklı olaylar sonucu 

gelişebilecek tıbbi ve psikolojik durumlara yönelik destek hizmeti alabilmesi sağlanır. 

6.2.2.2.Bütün çalışan guruplarında kaza ve meslek hastalıkları ile ilgili izlemler, uygulanması 

gereken koruyucu önlemler ve girişimleri işveren adına Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birimi 

gerçekleştirir. 

6.2.2.3.Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birimi iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili yıllık 

değerlendirme raporu hazırlar. 

6.3.ĠĢ Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Korunma 

Çalışan sağlığı ve güvenliği birimi, kurum kapsamında iş gören bütün çalışanları iş kazaları ve 

meslek hastalıklarından korunmak için gerekli önlemleri belirler, uygular ve izler. Bu kapsamda 

yürütülecek çalışmalar 3 ana başlık altında toplanır. 

6.3.1.ÇalıĢanları BağıĢıklama Hizmetleri 
Hepatit B, tetanoz gibi rutin olarak işe girişte yapılması gereken ya da çalışılan birime göre gerek 

duyulan aşıların belirlenmesi, yapılması ve izlemi Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından 

yürütülür. Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birimi bu hizmetin yürütülmesi sürecinde Enfeksiyon 

poliklinik doktorları ile birlikte çalışır. 

6.3.2.Risk Değerlendirme ÇalıĢmaları 
Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birimi çalışma ortam ve koşullarındaki durumu ve değişiklikleri 

izlemek, öncelikleri belirlemek için düzenli olarak risk değerlendirme çalışmaları yürütür. 

6.3.3.Eğitim ve 6.3.3. Eğitimlerin  Planlanması 

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birimi zorunlu eğitimlerini ve hastane çalışanlarının gereksinimleri 

doğrultusunda belirlenen konuları eğitim komitesi ile birlikte ve kalite kapsamında yürütür. 

6.4.Enfeksiyon Hastalığı Olan Sağlık ÇalıĢanının Değerlendirilmesi 
6.4.1.Tüm çalışan gruplarında herhangi bir enfeksiyon hastalığı tanısı yada kuşkusu olanlarla 

ilgili Enfeksiyon poliklinik doktorlarına yönlendirilir.  
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6.4.2.Herhangi bir enfeksiyon hastalığı olan sağlık çalışanın, görev sınırlamaları ve süresi, işe 

başlatılması ilgili konsültan hekim tarafından değerlendirilir. 

6.4.3.Hastalığın görüldüğü birimde oluşturulacak koruma süreçleri ile ilgili olarak Çalışan 

Sağlığı ve Güvenliği Birimi ve Enfeksiyon Kontrol Komite çalışma ortam ve koşullarını 

değerlendirir ve izler. 

6.4.4. Çalışan sağlığı ve güvenliği birimi iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili 

değerlendirme toplantısı yapar. Bu toplantılara gerekli görülen klinik birimlerle teknik ya da 

idari katılımcı çağrılabilir.Toplantıda alınan kararlar üst yönetime bildirilir. 

 

6.5. ÇalıĢan Sağlığı ve Güvenliği Birimi Enfeksiyon KuĢkulu ÇalıĢan Bildirimi 

6.5.1.  6.4.1. Maddesi uygulanır. Çalışanın kişisel bilgileri gizlilik esasına dayanır. 

 

6.6.Meslek Hastalığı ya da iĢle iliĢkili hastalık tanısı alan sağlık çalıĢanlarının 

değerlendirilmesi 
6.6.1.Meslek hastalığı veya işle ilgili (tıbbi ya da psikolojik durumlarda) hastalık tanısı 

alındığında ya da kuşkusu olduğunda kayıt ve izlem süreci başlatılır. İlgili birimlerden 

konsültasyon istenir, kişinin çalışma ortam koşulları değerlendirilir. 

6.6.2.Çalışan sağlığı ve güvenliği birimi iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme 

toplantısı yapar. Bu toplantılara gerekli görülen klinik birimlerle teknik ya da idari katılımcı 

çağrılabilir.Toplantıda alınan kararlar üst yönetime bildirilir. 

 

 

6.7.ĠĢ Kazası Geçiren Sağlık ÇalıĢanlarının Değerlendirilmesi 
6.7.1.İş kazası gerçekleştiğinde kayıt ve işlem süreci başlatılır, kişinin çalışma ortam ve koşulları 

değerlendirilir, kaza incelemesi gerçekleştirilir.Kök neden analizi yapılır.Gerektiğinde 

düzenleyici önleyici faaliyet başlatır.İSG kurulunda gündeme alır. 

6.7.2. Çalışan sağlığı ve güvenliği birimi iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili 

değerlendirme toplantısı yapar. Bu toplantılara gerekli görülen klinik birimlerle teknik ya da 

idari katılımcı çağrılabilir. Toplantıda alınan kararlar üst yönetime bildirilir 

6.7.3.İşten kalma süreci gerçekleşmiş ise dönüş süreci 6.1.2’de belirtildiği gibi Çalışan Sağlığı ve 

Güvenliği Birimi tarafından değerlendirilir. 

 

6.8.Hastanede engelli ve kronik hastalığı olan personele yönelik düzenleme 

6.8.1. İşe giriş ,periyodik muayeneler sonrasında kronik hastalık veya engelli personelin çalışma 

ortam ve koşullarında iş yapmasında engel bir durum bulunduğunda üst yönetim bilgilendirilir. 

 

 

 

 

 


