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HASTANEMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 
❖ Mesai saatleri 08:00-16:30 arasındadır, mesaiye giriş ve 

çıkışlarda personel giriş kartı okutulur.  
❖ Kurumumuzda, kurum kimlikleri takılması zorunludur. 
❖ Saatlik izinler birim sorumlusundan alınır. Yıllık izinler idarenin 

(ilgili birim sorumlusunun) izniyle sicil biriminden izinden 1 hafta 
önce yazdırılır. 

❖ Hastanemizde kılık kıyafet yönetmeliğine ve iç yönergeye uygun 
şekilde giyinilmesi gerekmektedir. 

❖ Araç-gereç malzeme kullanımı kurallara uygun olmalıdır. 
❖ Giyim kuşam yardımı her yıl maaş hesabına nakit olarak 

yatırılmaktadır. 
❖ Hastanemizin   Tel :0362 4400037 Fax:0362 4405420 
❖ mail:samsunftr@saglik.gov.tr 
❖ Mavi kod(2222)-Beyaz kod (1111)-Pembe kod:3333-Kırmızı 

kod:4444 
❖ Teknik Servis:1027 
❖ ADRES: Reşadiye Mah. Dr.KamilFurtunsok.Dr. Mehmet Aydın 

Sağlık Kompleksi   İlkadım \Samsun 
❖ Hastanemizde sigara içmek yasaktır. 
❖ Hastanemizde yemek saatleri 12.00-13.00 arasıdır. 
❖ Olağanüstü durumlarda (yangın, doğal afet vb.)birim amiri 

bilgilendirilmelidir. 
❖ Hastanemizdeki tüm sağlık taramaları Çalışan Güvenliği 

aşılamalar ise Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından takip 
edilmektedir. 
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BÖLÜM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI 

Hastanemizde diyetisyen Başhekim Yardımcısına bağlı olarak 
çalışmaktadır. Hastanemizde yemek hizmeti dışardan temin yoluyla 
verilmektedir. Hizmet alınan firma çalışanlarının çalışmalarından 
diyetisyen ve Müdür Yardımcısı   sorumludur. 

 

BEYAZ KOD (TEL:1111) 

❖ 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. Gerçekleşen 
olaylar telefonla (1111) aranarak beyaz kod başlatılır.Güvenlik 
görevlisi olay yerine intikal eder ,olaya müdahale eder. Olay 
yerinde aynı telefondan 1111 aranıp  6yı tuşlayıp güvenlik görevlisi 
beyaz kodu sonlandırır. 

 

MAVİ KOD (TEL:2222) 

❖ Samsun Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesi içinde 
solunum veya kardiyakarrest durumundaki bir hastanın   güvenli 
bir şekilde resusitasyonunu (yeniden canlandırma) sağlamak,   
resüsitasyona başlama ve sonlandırma işleminin kurallarını 
tanımlamak   ve kardiyopulmonerarrest ile karşılaşan hasta, hasta 
yakınları ve  personel için gerekli kaynak, ekipman ve CPR ekibi 
üyelerini tanımlamaktadır.  

Ani Kardiyak Ölüm  : Mekanik ve elektriksel kardiyak fonksiyonların 
durmasıdır. 

❖ Gerçekleşen kardiyopulmonerarrestlerde, CPR gereksiniminde  
2222 aranıp mavi kod başlatılır. Ekip cihazında olay yerini görür 
,olay yerine intikal ederek vakaya müdahale eder. Her vakaya 

Kardiyak Arrest  : Kalp fonksiyonunun ani olarak durmasıdır. 
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Güvenlik Görevlisi de gelerek mavi kod verilen telefondan 2222 
aranıp mavi kodu sonlandırır. 

PEMBE KOD(3333) 

Hastanemizde bebek ve çocuk hastalarımız da yatmaktadır.Bir 
bebeğin yada çocuğun kaçırıldığından şüpheleniyorsa hemen 3333 
nolu telefon aranarak pembe başlatılır.Olay yerine hemen 1 
güvenlik görevlisi ve bir müdür yardımcısı gelir.Güvenlik görevlisi 
çağrıyı alır almaz tüm kapıları otomatik kapatır ve suçluya ulaşılır. 

KIRMIZI KOD(4444) 

Hastanemizde yangın sistemi santralimize bağlı 4444 aranarak 
başlatılır.Güvenlik amiri ve güvenlik görevlisi olay yerine intikal 
ederek duruma göre itfaiyeyi arar.Bu arada Sivil Savunma 
Sorumlusu ve Başhekimliğe haber verilir. 

 

İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİMİ 

Hastaya ve çalışana zarar veren veya zarar oluşmadan önce fark 
edilen olayların benzerlerinin oluşmasını engellemek için yapılan 
raporlama sistemidir. 

DİYETİSYEN  GÖREV ,  SORUMLULUK ve YETKİLERİ: 
 

GÖREV TANIMI: 

Samsun Fiziksel Tıp ve RehabilitasyonHastanesi  bünyesinde; yemek  
hizmetlerinin uygulanmasından sorumludur. 

SORUMLULUK ve YETKİ: 

• Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Madde 124’te 
kendisine verilen görev ve yetkileri kullanmak. 

• Kanun ve yönetmeliklere eksiksiz uymak. 

• Başhekim tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
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• Kalite yönetim sisteminde sorumluluğuna verilen diğer işleri 
yapmak. 

• Hizmet kalitesi ve verimliliğin artırılması için yönetime 
önerilerde bulunmak.  

• Kendisine verilen eğitimleri uygulamak ve yaygınlaşmasını 
sağlamak.  

• Düzeltici faaliyet gerektiği takdirde düzeltici  faaliyet talebinde 
bulunmak. 

BÖLÜM FAALİYETLERİ VE İŞLEYİŞİ 

❖ Yemeklerin besin değerinin yeterli ve besin maddelerinin dengeli 
olmasını sağlar. 

❖ Kuruma satın alınacak beslenme ile ilgili maddelerin teknik 

şartnamelerinin hazırlanmasında katkıda bulunur. 

❖ Planlanan yemek listeleri ve yönetmelik eki istihkak cetvellerine 

göre tüketim maddeleri günlük tabelalarını hazırlar. 

❖ Mutfağın temizlik ve düzenini, mutfak personelinin sağlıklı 

olmasını(portör taramaları), yiyeceklerin hijyen kurallarına uygun, 

lezzet ve besin değerlerinden kayba uğramadan pişirilmesini sağlar 

ve dağıtımını kontrol eder. 

❖ Hazırlanmış veya çiğ yiyeceklerin hijyen standartlarına uygun 

olarak saklanmasını sağlar ve denetler. 

❖ Yemek tariflerini standartlaştırır ve gerektiğinde günün şartlarına 

uygun düzeltmeler yapar. 
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❖ Beslenme ile ilgili lüzumlu araç gereçleri saptar ve sağlanması için 

Hastane Müdürüne bildirir. 

❖ Hazırlanan yiyeceklerin hastalara ve personelin sofrasına kadar 

kaliteli ve gerekenlerin sıcak bir şekilde getirilmesini sağlar. Servis 

ofislerinin yemek dağıtımı, bulaşık yıkanması, hasta kahvaltı ve  

yiyeceklerin muhafazası vb hususlarda bunların düzenli ve usulüne 

uygun olması için gerekli tedbirleri aldırır.   

❖ Mutfak personelinin hizmet içi eğitim programını Hastane Müdür 

ile birlikte planlayarak yaptırır. Beslenme ile ilgili seminer ve 

konferanslara katılır.  

❖ Tabibin saptayıp önerdiği esaslara göre hastaya rejim yemeği 

tertip eder. Hasta ile mülakat yaparak istek ve alışkanlıkları ile 

hastane olanaklarını göz önünde tutmak suretiyle gıda ve yemek 

çeşitlerinin planlamasını yapar.  

❖ Diyet yemeği tabelalarını hazırlar. 

❖ Rejim yemeği hazırlama ve pişirme esasları hakkında ilgililere 

direktif verir.  

❖ Rejim yemeği tepsilerini kontrol eder. Rejim yemeklerinin  cins, 

miktar, nitelik, görünüş, sıcaklık, soğukluk v.s bakımından hastalara 

önerilen ve tertip edilen rejim yemeğine uygun olup olmadığını,  

dağıtılmadan evvel görür  ve düzenli dağıtım yapılması için gerekli 

tedbirleri aldırır. 
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❖ Diyetisyenler, yatan hastaları muntazam dolaşarak diyet ve 

normal yemekleri ile ilgili istek ve eğilimlerini tespit eder. Yemek 

listelerinin yapımında bu istekleri dikkate alır. Normal veya rejim 

yemeği yiyen hastaların tabibin tespit ettiği esaslar içinde kalmak 

suretiyle mümkün olduğu kadar değişik yemekler verilmesini 

sağlar. 

❖ Yatan hastalara sağlıklı beslenme, hastalığa özgü diyet programı 

ve ilaç besin etkileşimi konularında eğitim verir ve  verdiği 

eğitimleri yatan hasta eğitim formuna kayıt eder. 

❖ Hastaneden ayrılan hastalara önerilen yemek rejimi şeklini 

evlerinde uygulamaları için fikir verir, örnek listeler hazırlayarak  

hastayı rejimi hususunda eğitir. 

❖ Poliklinik hastalarına, tabibin belirttiği ilkelere ve hastanın sosyo- 

ekonomik durumuna göre rejim düzenler, yazılı ve sözlü olarak 

hasta ve yakınlarına rejim hakkında bilgi verir. 

❖ Beslenme ile ilgili poliklinik kayıtlarını tutar. 

BÖLÜMÜN FİZİKİ YAPISI 

Hastanemiz zemin katında personel yemekhanesi  bulunmaktadır. 
Yemekhanenin  yaklaşık elli kişilik kapasitesi  vardır.Ayrıca bulaşık 
yıkama bölümleri ve yemek servis ünitesi bulunmaktadır. 

 

BÖLÜMLE İLGİLİ YAZILI DÜZENLEMELER 

YEMEKHANE TEMİZLİK PLANI  
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YEMEKHANE TEMİZLİK TALİMATI 

YEMEKHANE TEMİZLİK KONTROL ÇİZELGESİ 

BÖLÜM ATIK LİSTESİ 

 

BİLGİ İŞLEM (OTOMASYON) 

• Hastanemizde hasta takibi; poliklinik, görüntüleme, laboratuvar  

( numune alma ve numune işleme), eczane,  yataklı servis hizmetleri, 

sicil, evrak kayıt, ambar, ayniyat, mutemetlik ve vezne hizmetleri 

otomasyon programı üzerinden takip edilmektedir. 

• Hastanemiz Bilgisayar Sitemleri ve Otomasyon Sistemi Bilgi İşlem Birimi 

tarafından takip edilmekte ve hizmetin devamlılığı bu birim tarafından 

sağlanmaktadır.  Bilgisayar ve otomasyon sistemleri üzerinde 

oluşabilecek her türlü soruna müdahale bu birim tarafından yapılır. Bu 

birime hastanemiz santrali iç hattı ile 1120 tuşlanarak ulaşılır. Bilgisayar 

kullanıcılarının bilgi ve sistem güvenliği nedeniyle internet ve program 

erişimleri kısıtlanmış olup sistem üzerinde kullandıkları birimlere göre 

yetkilendirilmişlerdir. 

• Hastanemiz Bilgi İşlem Birimi hastane otomasyonunun yedeğini hem 

server üzerinde hem de harici medyalar üzerine günde 2 kere   

almaktadır 
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ZEMİN KAT SERVİS:ERKEK ELEKTROTERAPİ VE REHABİLİTASYON HASTALARININ YATTIĞI SERVİS. 

PERSONEL YEMEKHANESİ :PERSONELE ÖĞLE VE AKŞAM YEMEK VERİLEN  BÖLÜM.. 

SOYUNMA ODASI :HEMŞİRE VE PERSONEL GİYİNME ODASI 

ÇAMAŞIRHANE :HASTA YATAK TAKIMLARININ VE PERSONEL FORMALARININ YIKANDIĞI BİRİM. 

DEPO :KULLANILACAK OLAN YENİ MALZEMELERİN BULUNDUĞU YER. 

ECZANE :HASTALAR İÇİN KULLANILACAK İLAÇ VE TIBBİ SARFIN BULUNDUĞU BİRİM. 

MUTEMETLİK:PERSONELİN GELİR GİDER İŞLERİNİN YÜRÜTÜLTÜĞÜ BİRİM. 

SİCİL:PERSONELİN ÖZLÜK İŞLERİNİN VE GELEN GİDEN YAZILRIN TAKİP EDİLDİĞİ BİRİM. 

SATIN ALMA:HASTANEYE ALINACAK  HER TÜRLÜ MALZEME ALIMI İÇİN  ÇALIŞMALARIN  

YÜRÜTÜLDÜĞÜ BİRİM. 

KALİTE BİRİMİ :HASTANENİN KALİTE İŞLERİNİN YÜRÜTÜLDÜGÜ  BİRİM. 

FATURALAMA: TİG İLE FATURALAMANI YAPILDIĞI BÖLÜM. 
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1.KAT YATAKLI SERVİS: KADINELEKTROTERAPİ VE REHABİLİTASYON HASTALARININ 

YATTIĞI  SERVİS. 

 

BEKLEME SALONU:  ELEKTROTERAPİYE GİREN HASTALALARIN DİNLENME ALANI. 

 

ELEKTROTERAPİ SALONU : AYAKTAN VE YATARAK TEDAVİ GÖREN HASTALARIN TEDAVİ 

GÖRDÜĞÜ BÖLÜM. 

 

EĞİTİM KONFERANS SALONU:EĞİTİM VE TOPLANTILARIN YAPILDIĞI BÖLÜM 
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ÇOCUK REHABİLİTASYON SALONU: ÇOCUK HASTALARIN TEDAVİYE GİRDİĞİ BÖLÜM. 

BİLGİ İŞLEM : HASTANENİN BİLGİSAYAR VE OTOMASYON İŞLERİNİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ BİRİM 
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POLİKLİNİK BEKLEME SALONU: HASTALARIN MUAYENE OLMAK İÇİN POLİKLİNİK EKRANINI TAKİP ETTİKLERİ 

ALAN. 

İDARİ BÖLÜM:.İDARİ İŞLERİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ  ALAN. 

POLİKLİNİKLER:HASTALARIN MUAYENE OLDUĞU ODALAR., 

RÖNTGEN:RADYOLOJİ ÇEKİMLERİN YAPILDIĞI ALAN. 

KAN ALMA.HASTALARIN TETKİK İÇİN KAN VERDİĞİ ALAN. 

ACİL ÜNİTESİ : POLİKLİNİKTEN DOKTORUN İSTEMDE BULUNDUĞU ENJEKSİYONLARIN YAPILDIĞI YER 
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HASTA İLETİŞİM BİRİMİ : HASTALARIN SORUNLARININ ÇÖZÜLDÜĞÜ BÖLÜMDÜR. 

ÇALIŞAN HAKLARI : ÇALIŞANLARIN ÖNERİLERİNİN ALINDIĞI VE SORUNLARININ ÇÖZÜMLENDİĞİ BİRİMDİR. 

EĞİTİM VE ENFEKSİYON : KURUMUN EĞİTİM İHTİYACININ GİDERİLDİĞİ VE ENFEKSİYON KONTROLÜNÜN 

YÜRÜTÜLDÜĞÜ BÖLÜM 

1 NOLU REHABİLİTASYON SALONU : AYAKTAN VE YATAN HASTALARIN REHABİLİTASYON HİZMETİ ALDIĞI 

BÖLÜMDÜR. 

2. KAT 1. SERVİS : FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTALARININ YATARAK TEDAVİ GÖRDÜĞÜ YER. 

2. KAT 2. SERVİS : FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTALARININ YATARAK TEDAVİ GÖRDÜĞÜ YER. 

KAT SEKRETERLİĞİ : YATARAK TEDAVİ GÖRECEK HASTALARIN HASTA DOSYALARININ HAZIRLANDIĞI BÖLÜM 
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2. NOLU REHABİLİTASYON SALONU : HASTALARIN AYAKTAN VE YATARAK REHABİLİTASYON TEDAVİSİ GÖRDÜĞÜ 

BÖLÜMDÜR. 

3. NOLU REHABİLİTASYON SALONU : HASTALARIN AYAKTAN VE YATARAK REHABİLİTASYON TEDAVİSİ GÖRDÜĞÜ 

BÖLÜMDÜR. 

3. KAT 1. SERVİS : YATARAK REHABİLİTASYON TEDAVİSİ GÖREN HASTALARIN BULUNDUĞU BÖLÜMDÜR. 

BEKLEME SALONU: HASTALARIN TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI DİNLENDİKLERİ ALANDIR. 

HASTA OFİSİ: YATARAK TEDAVİ GÖREN HASTALARIN YEME İÇME VE ÇAMAŞIR YIKAMA ALANIDIR. 

 

 

 

 

 

 

 


