ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
SAĞLIK TARAMALARI
Hastanemizde Personel çalışma ortamı ve birimine göre sağlık taramaları bir plan dahilinde
yapılmaktadır.Mevcut olan personel her yıl ocak ayı içerisinde sağlık taramaları tamamlanarak,İşyeri hekimi
tarafından değerlendirilir.İşe yeni başlayacak olan personel sağlık taraması işe girişi öncesi yapılarak iş yeri
hekimi tarafından değerlendirilir.Sağlık durumunun işe eyeterli olup olmadığı konusunda durum bildirir.
Örnek Tablo
KANAAT VE SONUÇ*:
1- ROMATEM HASTANESİ’NDE ………………………….. işinde bedenen ve ruhen çalışmaya elverişlidir.
(* Yapılan muayene sonucunda çalışanın gece veya vardiyalı çalışma koşullarında çalışıp çalışamayacağı ile vücut sağlığını ve bütünlüğünü tamamlayıcı uygun alet teçhizat vs… bulunması
durumunda çalışan için bu koşullarla çalışmaya elverişli olup olmadığı kanaati belirtilecektir.)

Tablo 1 Kişisel Sağlık Kartı

Taboloda görüldüğü gibi ilk işe girişde yapılacak olan tetkikler
Hepatit Paneli
Akciğer Grafisi
Kan Grubu
Glikoz
AST-ALT
ÜRE-KREATİN

Tam Kan
1.yılını dolduran personeller için yapılacak olan tetkikler
Akciğer Grafisi
Glukoz
Tam kan
Kesici delici alat yaralanmaları veya vücut sıvısına maruz kalma durumunda yapılacak olan tetkikler
KAYNAK
HIV pozitif
HBsAg pozitif
HCV pozitif
Bilinmiyor

HEMEN
Anti-HIV
Anti-HBs
Anti-HCV, ALT
Anti-HIV
Anti-HBs
Anti-HCV

2. HAFTA

HCV-RNA?
Anti-HIV

6. HAFTA
Anti-HIV

12. HAFTA
Anti-HIV

6. AY
Anti-HIV

Anti-HIV

Anti-HCV, ALT
Anti-HIV

Anti-HCV, ALT
Anti-HIV
Anti-HCV
ALT

HBs Ag
ALT

ÇALIŞANLARA YÖNELİK FİZİKSEL SALDIRILARIN ÖNLENMESİ
1. AMAÇ
Hastanede hasta/hasta yakını ve çalışanların başına gelebilecek hırsızlık, fiziksel saldırı ve taciz durumlarında
güvenlik personelinin en hızlı biçimde durumdan haberdar edilmesi ve olay yerine yönlendirilmesini sağlamaktır
Beyaz Kod: Olası bir kavga, taciz ve sağlık personeline yönelik bir tehdit olduğu zaman olay yerine en yakın olan
güvenlik görevlilerinin intikal ederek olayı çözümlemesi ve kayıt altına almasıdır.
113 Telefon Hattı: Sağlık bakanlığı Beyaz Kod ihbar hattı.
www.beyazkod.saglik.gov.tr: Sağlık Bakanlığı Beyaz Kod bildirimleri internet adresi.

BEYAZ KOD UYGULAMASI
Mesai saatleri içinde veya dışında hastane içerisinde veya hastane bahçesinde oluşabilecek olası bir saldırı ya
da taciz olaylarında 1111 numaralı telefon aranarak beyaz kod verilir. Beyaz kod verilirken 1111 i aradıktan
sonra üç kez ard arda beyaz kod denilir ve olay yeri bildirilir. Telefon kapandıktan sonra hastane içerisinde
beyaz kod anonsu verilir ve olay yeri bildirilir. Anonsu duyan beyaz kod ekibi derhal olay yerine intikal eder.
Beyaz kod ekibi maksimum 3 dakika sürede olay yerine intikal etmelidir. Olaya sebebiyet veren kişi/kişiler olay
yerinden uzaklaştırılır. Olay adli nitelikteyse derhal kolluk kuvvetlerine bildirilir. Olayla ilgili beyaz kod olay
bildirim formunu doldurur. Beyaz Kod Olay Bildirim Formunda;
Olayın olduğu tarih ve saat
Olay anında yapılan iş
Olaya başlama nedeni
Oluş şekli,
Varsa kullanılan nesneyi
Olayda çevrede oluşan olumsuzlukları,
olaya karışanların yaş, cinsiyet, varsa kişisel bilgileri,
Olayı görenlerin kişisel ve iletişim bilgileri gibi kayıtlar eksiksiz doldurularak form kalite yönetim birimine teslim
edilir. Kalite yönetim direktörü formu inceledikten sonra kök nedenleri analiz etmek üzere Çalışan Sağlığı ve
Güvenliği komitesine bildirir. Çalışan güvenliği komitesi ve beyaz kod ekibi toplanarak gerekli incelemeleri
yapar. Kararları alır ve gerekli gördüğü durumlarda DÖF başlatır. Olay yerindeki tüm deliller kolluk kuvvetleri
gelinceye kadar muhafaza edilir. Kolluk kuvvetleri intikal ettiğinde olay teslim edilir. Yaşanılan beyaz kod olayları
Sağlık Bakanlığı Beyaz Kod bildirim sistemine bildirilir.

KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMALARI ve KAN-VUCUT
SIVISI BULAŞ DURUMU
Kesici ve Delici Alet Yaralanma Nedenleri
Kesici-delici aletlerin yanlış yöntemle, yanlış atığa atılması.
Kullanılan kesici-delici aletlerin iş bitiminde ortamda bir başkasına zarar verecek şekilde dağınık ve ucu açık
bırakılması.
İnvaziv girişimlerde gerekli koruyucu önlemlere uyulmaması.
Kullanılan kesici-delici aletlerin iş bitiminde ortamda bir başkasına zarar verecek şekilde dağınık ve ucu açık
bırakılması önlenir.
Kesici-delici aletlerin kesici delici atık kutusuna atılması sağlanır.

Kesici-delici alet yaralanması meydana geldiğinde
Mukozal temas durumunda, kan veya vücut sıvısı ile temas eden mukoza bölgesi bol su ile yıkanmalıdır.
Yaralanmanın meydana geldiği bölge sıkılarak kanatılmamalıdır.
Yaralanmanın meydana geldiği bölgenin yıkandıktan sonra antiseptik solüsyonla silinmesinde sakınca yoktur
ancak ek korunma sağlamaz.
Yaralanmanın meydana geldiği bölgeye çamaşır suyu vb. maddeler ve dezenfektan solüsyonlar sürülmemelidir.
Kesici-delici alet yaralanması meydana geldiğinde yaralanan kişi en kısa sürede; hafta içi mesai saatlerinde
Çalışan Sağlığı Birimine başvurmaları gerekir.
Yaralanma meydana geldiğinde, maruz kalan kişi ve yaralanmanın kaynağı Hepatit B ve Hepatit C açısından
değerlendirilir ve İşyeri hekiminin kararları doğrultusunda gerekli müdahaleler yapılır.

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIMI

Koruyucu Ekipman Uygun Kullanımı






GİYME SIRASI
Önlük
Maske
Gözlük –yüz korucu
Eldiven







ÇIKARMA SIRASI
Eldiven
Gözlük –yüz korucu
Önlük
Maske

