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ORYANTASYON(UYUM) NEDİR 

Hastanemiz, hasta hakları ve etik ilkeler doğrultusunda; hastaların günlük yaşam 

gereksinimlerinin karşılanması, sunulan tüm hizmetlerde hasta ve yakınlarının 

memnuniyetinin sağlanması için gerekli tüm tedbirleri alır ve kesintisiz olarak uygular. 

Bu kapsamda uyum rehberi, hastanemizde yeni göreve başlayan personelin uyum sürecini 

kolaylaştırmak amacıyla;  yönetim yapısı ve işleyişi, hastane , hizmet alanları, çalışma 

saatleri ve nöbet hizmetleri, hasta hakları ve sorumlulukları, hasta ve çalışan güvenliği 

vb.gibi bölümlerden oluşmaktadır. 

Hazırlanan oryantasyon rehberinin kurumumuza yeni katılan personelin uyum sürecini 

kolaylaştırmasının yanında, hastanemizde halen görev yapan personelimizin çalışmalarına 

da rehberlik edeceği düşünülmektedir. 

 ORYANTASYON (UYUM); çalışanın kuruma uyumunu sağlar. Bu ise personelin 

kuruma olumlu bakmasını, kurum kültürünü algılayarak doğrudan işe yönelebilmesini, 

endişe yerine güven taşımasını sağlar. 

                                  HASTANENİN TARİHÇESİ 

Samsun Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hastalıkları hastanesi 1987 yılında, Samsun 

Göğüs Hastalıkları Hastanesi bitişiğinde 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 

hastanesinin boşalttığı şu anki Dr. Mehmet Aydın Sağlık Kompleksi içinde Samsun 

Devlet hastanesine bağlı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi olarak faaliyete 

başlamıştır. Hizmet etkinliği ve verimliliğin arttırılması düşünülerek, sağlık 

bakanlığının 2602 sayılı yazı ve 26.07.1998 tarihli onaylarıyla 50 yataklı hastane 

konumuna gelmiştir.1999 yılı başından itibaren başlatılan modernizasyon 

çalışmalarıyla hastanemiz fiziki, teknik hizmetler, ekipman ve hizmet anlayışıyla 

röntgen ve laboratuvar ve BMD bölümleri hizmete girmiştir. Daha sonra 9755 sayılı 

yazı ve 15.12.2006 sayılı onayları ile 100 yataklı ve 2064 sayılı yazı ve 12.09.2012 tarihli 

onayları ile de 135 yataklı hastane konumuna getirilmiştir. 

 

HASTANE HAKKINDA GENEL BİLGİ 

• Hastanemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi 

Kurumları İşletme Yönetmeliğine göre çalışılmaktadır. 

• Hastanemizde hekim seçme hakkı olup; her hekim için bir poliklinik düzenlenmiştir.  

• Hastanemiz 135 (yüz otuz beş) yatak kapasitesiyle hizmet vermektedir. Çevre ilçe ve 

illere de hizmet veren ve hasta yoğunluğunun her geçen gün arttığı bir konumda bölge 

hastanesi niteliğinde hizmet vermektedir. 
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• Hastanemizin yemekhane, çamaşırhane, temizlik, bilgisayar, güvenlik hizmetleri, 

elektroterapi, laboratuvar hizmetleri özel şirketlere ihale edilmiş olarak hizmet 

sunumu verilmektedir.  

• Yemek Saatleri; 12:00-13:00 arasında olup; personel dönüşümlü olarak yemeğe gider. 

• Maaş ödemesi için; zemin kattaki mutemetlik birimiyle görüşülmesi gerekmektedir. 

• Giyim kuşamlarla ilgili olarak ta mutemetlik sorumludur. 

• Hastanemizde kantin mevcut olup; irtibat telefonu 1156’dir. 

• Telefon kullanımı; resmi telefonlar  0 (sıfır) numarası aranarak santralden bağlatılır. 

• Hastanemizde emniyet, yangın, sabotaj vb. gibi acil durumlarda birim amirlerine 

haber verilir.Yangın durumunda 110 (itfaiye) aranır.  

• Hastanemizde 4207 sayılı kanun gereği sigara içmek yasaktır. 

 

YÖNETSEL YAPI VE YÖNETİCİLER 

 

BAŞHEKİM\YÖNETİCİ:UZM.DR.AHMET A. İSMAİLOĞLU 

BAŞHEKİM YARDIMCISI:Dr. Yılmaz HEKİMOĞLU 

 SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ:AYBİKE KÖSE 

İDARİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ:AYHAN BENLİ 

MÜDÜR YRD.:BETÜL YAZICI KÖK 

HASTANENİN FİZİKİ YAPISI 

Hastanemiz 4 kattan oluşmaktadır. Yerleşim Şeması her katta asılı bulunmaktadır. 

• Zemin Kat(0) de ; erkek  servisi, Eczane,  Fatura Birimi,Çamaşırhane, Hemşire ve 

personel giyinme odaları, mutemetlik, Kalite Birimi ,Satın alma, Teknik Servis, 

ambar, personel yemekhanesi ve arşiv bulunmaktadır. 

• Kat 1 de; kadın  servisi ve Elektroterapi salonu-Çocuk rehabilitasyon salonu 

•  Kat 2 ön kısımda(0 Kat); Radyoloji,BMD, Danışma, ,Hasta İletişim Birimi, Kan 

alma, Hasta Kabul, Bebek Emzirme Odası, Poliklinikler, Çalışan hakları ve güvenliği 

birimi, Acil ünitesi,Uzman Doktor Odası,, Eğitim ve EKK odası,idare bulunmaktadır. 

• Kat 2 arka kısmında; Rehabilitasyon salonu, Hasta Yatış-Taburcu kat sekreterliği, 

Fizik tedavi servisi, Hemşire Banko ve Odası bulunmaktadır. 

• Kat 3; Rehabilitasyon servisi, Refakatçi bekleme salonu, hemşire Banko ve odası, 

Rehabilitasyon salonları bulunmaktadır. 
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• Resmi araçlarımız için ön girişte garaj olup, hastane çalışanları için ön ve arka girişte 

2 adet otopark mevcuttur.Arka taraftaki personel otoparkına kartla giriş çıkış 

yapılmaktadır.Hasta ve hastane yakınları içinde ön girişte otopark mevcuttur.  

HİZMET SUNULAN BÖLÜMLER 

YATAKLI SERVİSLER 

• Hastanemizde Rehabilitasyon Servisi(36 yatak), Fizik Tedavi Servisi (53yatak),FTR1 

(23yatak) ve FTR2 (22 yatak) olmak üzere 4 servis bulunmaktadır. Hasta odaları1-

2 yataklı olarak düzenlenmiştir. Yatak başlarında çağrı zilleri bulunmaktadır. Tüm 

servisler güvenlik amaçlı kamera sistemiyle izlenmektedir. Hasta yatış ve 

taburculuk işlemlerini yapmak üzere kat sekreterliği bulunmaktadır.  

 

POLİKLİNİK HİZMETLERİ 

• Polikliniklerde hasta kayıtları 07:30 da başlamaktadır. Kayıtlar 09:00 a kadar 

Poliklinik sekreterlerinde 09:00 dan sonra hasta kabul biriminde yapılmaktadır. 

Merkezi Hastane randevu alma sistemi 182 nolu telefon aranarak randevu 

alınabilir. Polikliniklerde acil vakalar, özürlüler, hamileler,65 yaş üstü olanlar, 

harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malül ve gazilerine genel hizmeti 

aksatmayacak şekilde öncelik hakkı tanınmaktadır. 

• Hasta muayeneleri saat09:00 da başlamaktadır. Hastalar sıralarını monitörlerden 

takip edebilmektedir.  Yapılan tüm tetkikler otomasyon üzerinden 

görülebilmektedir. 

• Hasta kabul sekreterliği, karşılama, danışma ve yönlendirme görevlileri polikinik 

katında hizmet vermektedirler 

 

RADYOLOJİ HİZMETLERİ 

• Hastanemizde röntgen ve BMD cihazı bulunmaktadır ve mesai saatleri içinde 

çekim yapılmaktadır. MR,CT vb tetkikler anlaşmalı olduğumuz hastanede 

yapılmaktadır. Randevular  röntgen sekreteri tarafından alınmaktadır. 

 

 

HASTA İLETİŞİM  BİRİMİ 

• Hastanelerde hasta hakları ihlallerinin önlenmesi amacıyla başvuruları kabul eden 

,acil sorunlara yönelik çözümü sağlayan ,sağlık çalışanlarının ve hastaların hasta 

hakları  ile ilgili eğitimlerinden sorumlu birimdir. Birim Hasta Hakları kurul 

başkanı olan başhekim yardımcısına bağlı olarak faaliyet gösterir.  

• Hastanemizle ilgili her türlü memnuniyet öneri ve şikayetleri için hastalar; 

✓ Hastanemiz hasta hakları birimine 

✓ İnternetten hasta hakları başvuru formuna 
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✓ Sağlık bakanlığı bilgi iletişim merkezi(SABİM) 184 nolu telefonla başvuru 

yapabilirler 

• Hastanemizde yazılı olmayan başvurular için yerinde çözüm yapılmakta,yazılı 

başvurular için hasta hakları kurulu toplanmaktadır. 

Tüm çalışanlar hastalara kendini tanıtmalı, personel tanıtım kartlarını takmalı, 

hasta haklarına saygılı ve ihlale girmeden çalışmalıdır. 

 

         HASTA HAKLARI 

Hizmetten genel olarak faydalanma: 

• Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma. 

Hastaların Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal 

durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır. 

Bilgilendirme ve bilgi isteme:  

• Her türlü sağlık hizmetinin ve imkânının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık 

durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır. 

Sağlık kuruluşunu  ve personelini, seçme ve değiştirme: 

• Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık 

hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek, vermekte olan tabiplerin ve 

diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye seçme ve 

değiştirmeye hakkı vardır. 

Mahremiyet:  

• Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır.  

Reddetme, durdurma ve rıza: 

• Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının 

alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır. 

Güvenlik: 

• Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya hakkı vardır. 

Dini vecibeleri yerine getirebilme: 

• Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini 

vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.  

İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık: 

• Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü 

hijyenik şartlar sağlanmış gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir 

sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.  

Ziyaret ve refakatçi bulundurma: 

• Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve 

mevzuatın ve sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde 

refakatçi bulundurmaya hakkı vardır. 

• Müracaat, şikayet ve dava hakkı: 

Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava 

hakkını kullanmaya hakkı vardır.  
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HASTA SORUMLULUKLARI 

Genel Sorumluluklar 

• Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam 

için verilen   tavsiyelere uymalıdır.  

• Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.  

• Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır. 

 

Sosyal Güvenlik Durumu  

• Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında 

bildirmek durumundadır.  

• Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak 

zorundadır.  

Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme  

• Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi 

görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili 

bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.  

Hastane Kurallarına Uyma 

• Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.  

• Hasta sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk 

zincirine uymalıdır.  

• Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği 

içinde olması beklenir.  

• Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih 

ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir. 

•  Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı 

göstermelidir.  

• Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.  

Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma 

• Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri 

sormalıdır.  

• Hastanın;  tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise 

bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.  

• Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı 

doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur. 
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FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON SALONLARI 

• Hastanemizde 4 tane rehabilitasyon 1 tane(60 bölümlü) elektroterapi salonu 

bulunmaktadır. Salonlarımız yatan ve ayaktan başvuran hastalara hizmet vermektedir. 

Ayaktan hastaların ulaşımı ücretsiz servislerle sağlanmaktadır. 

 

ECZANE VE SARF DEPOSU HİZMETLERİ 

• Hastanemizde ilaçlar ve tıbbi sarf malzemelerinin kayıtları otomasyon sisteminde 

tutulmakta, ilaç ve tıbbi malzeme istemleri otomasyon üzerinden yapılmaktadır. 

Doktorlarımız elektronik order sistemini kullanmaktadırlar 

 

TEKNİK SERVİS 

• Alet cihaz ve binada oluşan arıza ,bakım ve onarım hizmetinin yürütüldüğü, 

yapılamayan arıza bakım ve onarımların satın alma birimiyle işbirliği halinde 

dışarıdan hizmet alınarak yapılmasının sağlandığı birimdir. 

 

BİLGİ İŞLEM 

• Hastanemizde hasta takibi; poliklinik, görüntüleme, laboratuar ( 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 2038 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. 

 

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ 

Hastanemizde  2005 yılından beri sağlık hizmetlerinde kalitenin geliştirilmesine 

yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Ülkemizde uygulanan kalite yönetim sisteminin 

yapılanması; Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Daire Başkanlığı, İl 

Performans ve Kalite Koordinatörlüğü ve Hastane Kalite Yönetim birimleri 

şeklindedir. 
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Hastanemizde kalite   çalışmaları Kalite Yönetim Direktörü, Kalite Birim Sorumlusu 

ve diğer çalışanlar tarafından yürütülmektedir.(tel:1017)Kalite Yönetim Direktörü 

Kalite Yönetim biriminden ve hastanedeki tüm süreçlerden sorumludur. 

Kalite Yönetim biriminin sorumlulukları 

✓ Bölüm kalite sorumlularının çalışmalarının koordinasyonu 

✓ Anket sonuçlarının değerlendirilmesi 

✓ Doküman yönetimi 

✓ Bölüm hedef analiz sonuçlarının değerlendirilmesi 

✓ Öz değerlendirme sürecinin yönetimi 

✓ Düzeltici-önleyici faaliyetlerin yönetimi 

 

Bölüm Kalite Sorumluları 

Hizmet verilen bölümlerde hizmet kalite standartlarının uygulanmasından 

sorumludurlar. Bölümleri ile ilgili HKS yiuygulama ,bölüm hedefleri için yapılan 

çalışmalara katılma ve analizlerini yaparak Kalite Yönetim birimine bildirme 

görevleri vardır .Hastanemizde bölüm sorumluları aynı zamanda bölüm kalite 

sorumluları olarak görevlendirilmiştir. 

 Hizmet kalite standartları bakanlık değerlendiricileri tarafından 6 ayda bir 

değerlendirilmektedir . Hastane içinde de 6ayda bir öz değerlendirme denetimleri 

yapılmaktadır. 

İndikatör Yönetimi 

 Hizmetin kalitesini, etkinliğini, sonuçlarını  izlemek; ileriye dönük politikalar 

oluşturmak , planlama ve karşılaştırma yapabilmek için ölçmek ve ölçüm sonuçlarını 

değerlendirmek için  HKS de izlenmesi istenen veriler indikatör yönetimi sürecinde 

tanımlanmıştır. 

Düzeltici-Önleyici Faaliyetler(DÖF) 

Hastanemiz hizmetlerinde ve HKS uygulamaları sırasında oluşabilecek hata , 

uygunsuzlukları tespit etmek, analiz yapmak ve tekrar ortaya çıkmasını önlemek için 

düzeltici önleyici faaliyet başlatılır. Hastanemizde çalışan tüm personel  DÖF 

başlatabilir. 

KOMİTE/EKİPLERİMİZ 

 

Hasta güvenliği komitesi Mavi kod ekibi 

Çalışan güvenliği komitesi Beyaz kod ekibi 

Eğitim komitesi Antibiyotik kontrol ekibi 

Enfeksiyon kontrol komitesi Akılcı ilaç kullanımı ekibi 

Tesis güvenliği komitesi Bina turu ekibi 

Temizlik komitesi Tıbbi cihaz yönetim ekibi 

Bilgi yönetimi ekibi Hasta ve çalışan şikayetleri değerlendirme 

ekibi 
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EĞİTİM KOMİTESİ 

Hizmetiçieğitim:Çalışan personele çalışma süresi boyunca işe yönelik her türlü 

değişime ve gelişime uyum sağlayabilmesi için gerekli bilgi beceri ve davranışların 

sistemli bir şekilde öğretilmesidir .Amaç ;hizmet sunumunda ;   

etkinliğin,verimin,kalitenin yükseltilmesi,üretim ve tüketim sürecinde meydana 

gelebilecek hataların ve kazaların azaltılmasıdır 

 

Yıllık hizmetiçi eğitim planı 

Eğitimlerimiz; Aralık ayında birimlerden gelen eğitim talepleri doğrultusunda yıllık 

olarak planlanır. Ayrıca ihtiyaç halinde birimlerden gelen eğitim talepleriyle plan dışı 

olarakta eğitimler yapılır.    

 

Eğitim Talep Formlarımız;  

•  Eğitim konularının belirleyip ,eğitim planı hazırlamak için  eğitimi alacak 

kişilere\birimlere her yıl Aralık ayında hizmet içi eğitim talep formları verilir. İlgili 

birim sorumlusu tarafından formlar doldurularak eğitim birimine gönderilir.    

Hastanemizde eğitim komitesi kurulmuş olup, 4 (dört) ayda bir toplanarak yapılacak 

faaliyetleri planlamakta ve sorunlar görüşülmektedir. 

 

Eğitim Komitesi nin Görevleri 

• Hizmet Kalite Standartları eğitimi 

• Hizmet içi eğitimler 

• Uyum eğitimleri 

• Hastalara yönelik eğitim planlaması  

 

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ 

• Sağlık bakım hizmetlerinin hastalara vereceği zararı önlemek amacıyla sağlık 

kuruluşları ve bu kuruluşlardaki çalışanlar tarafından alınan önlemlerin tamamıdır. 

Hasta Güvenliği Komitesinin Asgari Görev Alanı 

• Hastaların doğru kimliklendirilmesi 

• Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması 

• Güvenli ilaç uygulamalarının sağlanması 

• Transfüzyon güvenliğinin sağlanması 

• Radyasyon güvenliğinin sağlanması 

• Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması 

• Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması 

 

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ 

• Çalışanlarımız için tehlikeli ve riskli durumları azaltmaya, kaza ve yaralanmaları 

önlemeye,  güvenli bir çalışma ortamı sağlamaya çalışmak. 

Çalışan Güvenliği Komitesinin Asgari Görev Alanı 
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• Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması 

• Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması 

• Fiziksel şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması 

• Kesici delici alet yaralanma risklerinin azaltılması 

• Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması 

• Sağlık taramalarının yapılması  

konularını kapsamaktadır. Bu kapsamda hastanemizde gerekli çalışmalar 

yapılmaktadır. 

 

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ 

• Hastanemizde enfeksiyon kontrol komitesi kurulmuş olup faaliyetlerini mevzuata 

uygun olarak sürdürmektedir. 
• Hastane enfeksiyonları;  genel olarak herhangi bir nedenle hastaneye başvuran ve 

yatan hastada gelişen enfeksiyon olarak tanımlanmaktadır. Hasta hastaneye yattığı 

zaman inkübasyon döneminde değilse veya o enfeksiyonun belirti ve bulguları yoksa 

hastanede çıkan enfeksiyonlar “hastane enfeksiyonları” olarak değerlendirilir. 

Hastane enfeksiyonları genellikle hasta hastaneye yattıktan 48-72 saat sonra ve 

taburcu olduktan sonra 10 gün içerisinde gelişebilmektedir. 
 

 RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR? 

• Artmış antibiyotik kullanımı, multiple dirençli patojenler. 

• Yeni prosedürler, aletler 

• Yaş  

• Metabolik ve immunsupresyona yol açan bozukluklar  

• Cerrahi girişimler 

• Kateterizasyon, İnvaziv girişimler (endoskopi, endotrakeal tüp) 

• Asepsi ve antisepsi kurallarına uyulmaması 

• İzolasyon prosedürlerine uyulmaması 

• El yıkama alışkanlığı 

• Prosedürlere uygun olmayan dezenfeksiyon ve antisepsi 

• Çevresel sanitasyon yetersizliği 

 
 EN SIK GÖRÜLEN HASTANE ENFEKSİYONLARI 

• ÜSİ 

• Bakteriyemi 

• Sepsis 

• Pnömoni 

• Cerrahi alan enfeksiyonları 
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• Kateterenfeksiyonları 

 
            ENFEKSİYON KONTROL ÖNLEMLERİ 

• El yıkama. 

• Hastalar arasında eldiven değiştirilmelidir. 

• Hasta yanına giden ziyaretçi sınırlandırılmalıdır 

• Canlı çiçek kabul edilmemelidir. 

• Yere hiç bir şey değmemelidir. 

• Paspaslar günün sonunda çamaşır makinesinde 70 derecede yıkanmaktadır.                              

• Hastaların hastanede kalış süresi kısaltılmalıdır. 

• Ördek ve sürgü kişisel olmalıdır. 

• Personel işe uygun önlük, maske, eldiven giymelidir. 

• Kullanılacak dezenfektanların sulandırılması doğru yapılmalıdır. 

• Steril malzemeler uygun koşullarda saklanmalıdır 

• Sterilizasyondan gelen malzemeler ıslak ise kesinlikle kullanılmamalıdır. 

• Enfekte atık, hasta ve hasta materyali ile temas eden atıklar kırmızı renkli üzerinde 

infekte atık amblemi bulunan  atık poşetine atılmalıdır. 

• Kesici ve delici cisimler özel kaplarda toplanıp uzaklaştırılmalıdır. 

 
KAN YOLUYLA SAĞLIK PERSONELINE BULAŞMA RISKI OLAN  INFEKSIYONLAR 

• HEPATIT B VIRUS (HBV) 

• HEPATIT C virus (HCV) 

• HEPATIT D virus (HDV) 

• Human Immunodeficiency virus (HIV) 

KanlaBulaşanİnfeksiyonlarAçısındanRiskliVücutSıvıları 

• Kanvekanürünleri 

• Serebrospinal, vaginal, sinoviyal, plöral, perikardiyal, peritoneal veamniyotiksıvılar 

• Kanlabulaşmışdiğervücutsıvıları 
KAN YOLU İLE BULAŞAN HASTALIKLARDAN KORUNMA                           

ÖNLEMLERİ 

• Tüm hastaların kan ve diğer vücut sıvıları infekte kabul edilerek gerekli önlemler 

alınmalıdır. 

• İğne batmasını önlemek için disposble iğneler kullanıldıktan sonra  mutlaka kutuya 

atılmalıdır, 

• Kullanılmış iğne, enjektör, bistüri ucu ve diğer kesici aletler delinmeye dayanıklı 

sağlam kutulara konulmalıdır. 

• Bütün kan ve diğer vücut sıvı örnekleri taşınma sırasında akma ve sızmayı 

engelleyecek sağlam kapaklı kutulara konulmalıdır. 

• Kan ve vücut sıvılarıyla konjunktival temas, kesici/delici yaralanmaya denk risk taşır. 

Bu nedenle sıçrama riskinin yüksek olduğu durumlardan gözlük veya yüz koruyucu 

maskeler kullanılmalıdır. 
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• İnfekte materyal ile kontaminasyon halinde önce materyal silinmeli, 1/10 dilue 

çamaşır suyu ile dekontamine edilmelidir. 

• HBV enfeksiyonundan korunmada en etkili yöntem aşılanmaktır. 

• HBV na karşı bağışık  hale gelmiş sağlık personelinin diğer kan yoluyla bulaşan 

enfeksiyonlardan korunmak amacıyla korunma önlemlerine uyması gereklidir. 

• Eller veya diğer cilt yüzeyleri kan ya da diğer vücut sıvılarıyla kontamine olursa 

derhal su ve sabunla yıkanmalıdır. 

• Virüsler %70 alkolde canlılığını kaybetmektedirler. 

• Kontamine materyal eğer tekrar kullanılacaksa üzerindeki kirler temizlendikten sonra 

sterilize veya dezenfekte edilmelidir. 

•  Girişimler sırasında hasta yapılacak işlem hakkında bilgilendirilmelidir. 
 
PERSONEL AŞILAMA PROGRAMI 

• Hastanemizde çalışan tüm personele Hepatit-B aşısı tarama yapılarak 
uygulanmaktadır. Belirlenen aşı takvimine göre Enfeksiyon Kontrol Komitesi 
Hemşiresi tarafından, programa dahil olan kişilerin aşılarını yapılmakta ve kayıtları 
tutulmaktadır. Bunun haricinde her yıl Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık çalışanlarına 
uygulanmak üzere verilen grip aşısı ve diğer aşılama programları E.K.K.Hemşiresi 
tarafından yapılmakta ve kaydı tutulmaktadır. 

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ 

Tıbbi, İdari ve Hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, Kalite Direktörü 
Teknik Servis sorumlusu, Hastane Güvenlik amiri, Afet ve Acil Durum Yönetimi 
sorumlusu ve Tıbbi Cihaz Yönetimi sorumlusu yer alır. 

Komitenin görev alanı: 

• Bina turlarında elde edilen verilerin değerlendirilmesi 

• Hastane alt yapı güvenliğinin sağlanması 

• Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması 

• Acil durum ve afet yönetimi çalışmaları 

• Atık yönetimi çalışmaları 

• Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme ve kalibrasyon planlarının ve kalibrasyonların 
yaptırılmasının sağlanması 

• Tehlikeli maddelerin yönetimi 

ATIKLARIN KONTROLÜ 

Atıkların; Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak toplanması, 

taşınması, geçici depolanması ve ilgili birimlere tesliminin sağlanmasıdır. Tıbbi 

atıkyönetiminin uygulama amacı; tıbbi atıkların hastanemiz sağlık personeline ve 



 

 

13 
 

çevreye zarar vermeden bertaraf edilmelerinin sağlanmasıdır. Hastane atıkları üçe 

ayrılır               

• Tıbbi atıklar: Tıbbi atık; özel işlem görmek üzere ayrılan sağlık kuruluşu 

kaynaklı atıklara verilen isimdir. 

• Evsel nitelikteki atıklar: Ünitelerden atılan ancak enfekte olmamış; mutfak atığı, 

bahçe atığı, büro atığı, ambalaj malzemeleri,  vb. maddelerden oluşan atıklardır. 

• Geri kazanılabilen atıklar: Kontamine olmamış şişe, cam, plastik, metal ve kağıt 

atıklardır. 

• Tehlikeli Atıklar: Piller, florasanlar, boya ve tiner kutuları,flakonlar. 

 

UYGULAMA: 

• Tıbbi atıklar, evsel nitelikteki atıklar ve geri kazanılabilen atıkların 

toplanmasında farklı renkli torbalar kullanılmalıdır. 

• Evsel nitelikteki atıklar, tıbbi atıklardan ayrı olarak siyah torbalarda toplanmalı 

ve ayrı olarak geçici depolanmalıdır. 

• Geri kazanılabilen atıklar mavi torbalarda toplanmalıdır. 

• Tıbbi atıklar, bu iş için eğitilmiş personel tarafından diğer atıklardan ayrı olarak 

sızdırmaz, taşınmaya dayanıklı, en az 100 mikron kalınlığında, üzerinde uluslar 

arası tıbbi atık amblemi ve ‘TIBBİ ATIK’ yazısı bulunan kırmızı renkli plastik 

torbalarda toplanmalıdır.  

            Kırmızı çöp poşetine atılacaklar: 

• Enjektörler 

• İntravenözkateterler 

• Foley sonda 

• Nazogastrik sonda 

• İdrar torbası ve bağlantılar 

• Delici-kesici aletler (koruyucu bir kapta toplandıktan sonra atılmalıdır) 

• Kullanılmış pansuman malzemeleri 

• Kullanılmış eldiven, gaita kapları, idrar kapları, balgam kapları 

• Kontamine araç ve gereçler 

• Kan ve kan ürünleri 

• Sekresyon ve çıkartılar 

• Laboratuvar atıkları 

 

  Siyah çöp poşetine atılacaklar: 

• İdare binası atıkları 

• Hasta, doktor, hemşire odası atıkları 

• Hasta bakım üniteleri atıkları 

• Enfekte olmayan hastane atıkları 
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Mavi çöp poşetine atılacaklar: 

• Geri kazanılabilen atıklar (serum, ilaç şişeleri, flakon vs.) 

• Atık  kağıtlar. 

• Plastik Atıklar 

 

 

TIBBİ ATIK TOPLAMAKLA GÖREVLİ PERSONEL 

• Göreve başlamadan önce eğitilmelidir. Yıl içinde belirlenen aralıklarla eğitim 

tekrarlanmalıdır. Tıbbi atık toplayan elemanlar koruyucu başlık, maske, gözlük, iş 

tulumu, çizme, özel eldiven kullanmalıdır. 

 
ÇALIŞMA KOŞULLARI 

• Hastanemizde çalışma saatleri yasal mevzuat çerçevesinde düzenlenmektedir. 

• mesai 08:00’de başlar, 16:30 da biter. 

• 12:00-13:00 saatleri arası hizmetin devamlılığının sağlanması koşuluyla kurumdan 

ayrılmadan izin kullanılabilir. 

• Hizmet satın alma yoluyla aldığımız hizmet çalışanlarının mesai saatleri farklılık 

gösterebilir. 

• Nöbet sistemiyle çalışan birimlerde hizmet 24 saat kesintisiz devam eder. 

 

 

  İZİNLER  

• İzinler; birim sorumlularının bilgisi dahilinde giriş katındaki sicil biriminde izin 

tarihinden bir hafta önce yazdırılır.Gün içindeki saatlik izinler ilgili birim sorumlusu 

tarafından verilmektedir. 

• Devlet memurlarının haftalık çalışma süresi 45 saattir ve bu süre Cumartesi Pazar 

günleri tatil olacak şekilde düzenlenir. Maddenin devamında “ancak özel kanunlarla 

yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve 

yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı 

çalışma süreleri tespit olunabilir” denmektedir.  

• Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) 

olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde 

bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir 

• Memura doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta 

olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde 

doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir  

• Erkek memura, eşinin doğum yapması sebebiyle isteği üzerine üç gün izin 

verilirMemurlara, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir 

buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.  
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• Memura isteği üzerine, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, 

eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde beş gün izin verilir.  

• Bir yıl içinde toptan veya parça parça olarak, mazeretleri sebebiyle memurlara 10 gün 

izin verilebilir. Zaruret halinde on gün daha aynı usulle mazeret izni verilebilir. Bu 

takdirde ikinci defa aldığı bu izin yıllık izninden düşülür. On yıla kadar hizmeti 

olanlara altı aya kadar 

•  On yıldan fazla hizmeti olanlara on iki aya kadar, Kanser, verem ve akıl hast. gibi 

uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlara on sekiz aya kadar 

izin verilir. İzin süresinin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmi sağlık 

kurullarının raporu ile tesbit edilenlerin izinleri bir katına kadar uzatılır.  

• Bu sürelerin sonunda da iyileşmeyen memurlar hakkında emeklilik hükümleri 

uygulanır. Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmi sağlık 

kurullarınca tespit edilenler tekrar görev almak istedikleri takdirde, eski derece ve 

niteliklerine uygun görevlere öncelikle atanırlar.  

• Görevlerinden dolayı saldırıya uğrayan memurlar ile görevleri sırasında ve 

görevlerinden dolayı bir kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan 

memurlar, iyileşinceye kadar izinli sayılırlar 

 

HASTANEYE ULAŞIM 
• Hastanemiz İlkadım ilçe sınırları içinde Reşadiye mah.Civan sokakta (eski tıp 

fakültesi)yer almaktadır. 

• Hastanemize ulaşım şehir içi belediye otobüsleri ve dolmuş hatları ile 

sağlanmaktadır.2.hat dolmuşları ve belediye otobüslerine  cumhuriyet meydanından 

binilmek suretiyle Reşadiye mahallesine gelinerek hastanemize ulaşılabilmektedir.  

• Otogardan 25-26 nolu otobüslerle hastanemize ulaşılabilir. 

• Hastanemiz  Göğüs  Hastalıkları Hastanesi ve Kadıköy aile sağlığı  aynı kompleks 

içinde bulunmaktadır. 

• Ayrıca Atakum  ilçesinden özel servislerlede ulaşım sağlanabilmektedir. 
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HASTANE İLETİŞİM BİLGİLERİ 
ADRES:ReşadiyeMah.Dr.KamilFurtun sok..Dr.Mehmet Aydın Sağlık Kompleksi       

İlkadım \Samsun 

❖ Tel :0362 4400037  

❖ Santral iç hat:0 

❖ Fax:0362 4405420 

Web: https://samsunftr.saglik.gov.tr 

❖ e-mail:samsunftr@saglik.gov.tr 

❖ Mavi kod    (2222) 

❖ Beyaz kod     (1111) 
❖ Pembe kod:3333 
❖ Kırmızı kod:4444 
❖ Teknik Servis:1027 

 

 

 

 
 

 

 

İŞE  BAŞLAYAN PERSONELDEN BEKLENEN HİZMETLER 

 

• Kendilerine verilen görevleri yasalara, yönetmeliklere  uygun şekilde zamanında ve 

eksiksiz yapmak, 

• Görev başındayken mutlaka yaka kartı takmak. 

• Mesai saatlerine uymak. 

• Yapılan tüm uygulama ve işlemleri sağlıkta kalite standartlarına uygun şekilde 

yürütmek 

• Hastanemizde verilen tüm hizmetlerimiz hasta-çalışan memnuniyeti doğrultusunda 

yapmak. 

• Hasta –çalışan,çalışan –çalışan iletişiminde kişilerarası iletişim tekniklerine uygun 

davranmak. 

• Her çeşit araç-gereci iyi muhafaza etmek, bakımını yapmak. 

• Sarf malzemelerinin kullanımında tasarruflu hareket etmek. 

 

 

https://samsunftr.saglik.gov.tr/
https://samsunftr.saglik.gov.tr/
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GENEL TASARRUF TEDBİRLERİ 

• Tedarik ve depolama işlemlerinde uygulanacak tedbirler, 

• Elektrik kullanımında, 

• Su kullanımında 

• Ulaştırma hizmetlerinde, 

• Sıvı ve katı yakıt sarfı esnasında.. 

 

 Elektrik Kullanımında Tasarruf Tedbirleri 

• Cihaz arızaları sorumlu kişilere bildirilmeli. 

• Elektrikli cihazların şarjı dolduktan sonra fişi prizden çıkarılmalıdır. 

• Elektrikli aletlerin bakımı bilirkişi tarafından yapılmalı, 

• Kullanılmayan elektrikli malzemeler ve yanan ampuller söndürülmelidir. 

• Gündüz çalışma yerleri dışındaki (ambar, depo vb.) yerler gereksiz aydınlatılmamalı, 

 

Isıtmada Uygulanacak Tedbirler: 

• Elektrik hiçbir şekilde ısıtma aracı olarak kullanılmamalı. 

• Isıtmada elektrikli aletler kullanılmamalıdır. 

 Ulaştırma Hizmetleri İle İlgili Tasarruf Tedbirleri 

• Hizmetin gereğine göre uygun araç seçilmeli, 

• Taşıt talepleri gerekli ise yapılmalıdır. 

Bina Isıtılmasında Tedbirler 

• Bakımları teknik personele yaptırılmalı, 

• Kalorifer yakmakla görevli personel eğitimli ve sertifikalı olmalıdır. 

Su Kullanımında Tedbirler 

• Musluk ve vanalar sürekli kontrol edilmeli, 

• Bozuk olanlar tamir ettirilmeli, 

• Gereken bakım ve kontrolü yapılmalı, 

• Bina araç-gereç ve bahçe sulamada israftan kaçınılmalıdır.. 

Yazı ve Teksir İşlerinde Uygulanacak Tedbirler 

• Kâğıt ve kırtasiye tüketimi en aza indirilmeli,(örn. reçete kâğıtları vs ile el kurulama) 

• Gerekli olmayan yazılar çıktı olarak alınmamalı, 

• Daktilo, yazı, bilgisayar gibi araçların bakımı zamanında yaptırılmalıdır. 

• Kullanma kılavuzuna uygun kullanılmalı, 

• Malzeme alımı DMO’ndan yapılmalıdır. 

           Yurtiçi Geçici Görevlerin Uygulanmasında Hususlar 

• Görevli personelin ekonomik bir araçla gitmesi, 

• Harcırah alması, 

• Vazife dönüşünde amirine gerekli bilgileri vermesi gerekir.  
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İLETİŞİM VE BEDEN DİLİ 

İletişim; evrensel bir deneyimdir ve insan yaşamında iletişimin yer almadığı bir an hemen 

hemen yok gibidir. İnsan yalnızken bile kendisi ile iletişim halindedir. En yalın tanımıyla 

iletişim; insanın kendini, duygu ve düşüncelerini, gereksinimlerini anlatma ve başkalarını 

anlama yoludur. 

  İLETİŞİMİN ÇEŞİTLERİ 

Sözlü iletişim:  

• Kişilerin yazdıkları ve konuştukları sözcüklerle olur. Sözcükler; insanın, düşünce ve 

deneyimlerini başkalarıyla paylaştığı, dünyayı ve kendisinin dünya üzerindeki yerini 

algılayışının sembolleridir.  

 

            Sözsüz iletişim: 

• Kişilerin ses tonu, beden duruşu, yüz ifadesi, mimikler, ağlama, gülme, dans etme, 

şarkı söyleme, kişilerin giyim-kuşamı, kullandığı takılar, okuduğu gazete vb. 

özellikleri içerir.  

İletişimin önündeki engeller 

• Bireysel yetersizlikler 

• Sosyo-ekonomik farklılıklar 

• Güç ve otorite ilişkileri 

• Toplumsal rol 

• Kitle kültürü ve bireyci anlayış 

• Teknolojik yalnızlık ve yabancılaşma 

 

 

 

HASTA VE YAKINLARI İLE İLETİŞİMDE STANDARTLAR 

 

İnsanlar arasındaki tüm ilişkilerin temel, doğal ve vazgeçilmez ilkeleri vardır.    Bunlar;  

1.Özerklik İlkesi (Tarafların bağımsızlığı, iradiliği, istekliliği)  

 2.Dürüstlük İlkesi (Aldatmama)  

3.Saygı İlkesi   

4.Yararlılık ilkesi (Karşılıklı zarar vermeme ve yarar sağlama) 

5.Eşitlik ilkesi (Bireysel ve toplumsal bağlamda eşitlik)  

6.Hakkaniyet ve Adalet İlkesi'dir.  
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 Genelde insanlar arası ilişkilerin erdemli olması gerekir ve bu ilişkilerde de insanlar 

arasındaki  ilişkilerin tüm kuralları geçerlidir. Hasta merkezli ilişkiler düşünüldüğünde, bu 

ilişkinin başlıca tarafları;  

hastanın kendisi, 

ailesi,  

sağlık çalışanı,  

sağlık kurumu (insan gücü, örgüt ve fizik yapılarından oluşan  kurumsal bütün), s 

ağlık sektörü, 

 ulus / devlet / sağlık politikası, uluslararası platform ve doğa / küremiz  oluşturur.  

Günlük yaşamda, hasta merkezli ilişkiler iki veya üç tarafın basit, yalın ilişkileriymiş gibi 

görünür ve algılanır ise de, aslında tüm tarafların bu anlamdaki ilişkilerinden oluşan bir 

yumağın, bir bütünün parçalandır. Bu tarafların, gerek hasta ve birbiri ile olan teke tek 

ilişkilerinin gerekse bir bütün olarak tüm ilişki yumağının erdemli ilişkiler olması bir 

zorunluluktur. Bu ilişkilerin, birbirinden soyutlanarak,  yalnızca  bir  kısmının  erdemli  

olmasını  beklemek  doğru  değildir.  Çünkü,  sağlık  çalışanın  hastaya karşı olan tavrını 

kurumu, sektör ve yürürlükte olan sağlık politikası biçimlendirir. Buna karşılık, hastanın 

sağlık çalışanına karşı oluşan tavrını biçimlendiren de yine aynı ilişkiler yumağıdır.  Özetle, 

hasta merkezli ilişkilerde tüm tarafların erdemli olması gerekir. Taraflardan birinin, 

yalnızca  sağlık çalışanının, erdemli olması ya da yalnızca onlardan erdemli davranışlar 

beklenilmesi doğru değildir.  Buna karşın, ilişkiler yumağındaki olumsuzluklar sağlık 

çalışanının erdemsiz davranmasının gerekçesi  olamaz,  olmamalıdır.  

Sağlık  çalışanı  her  koşulda  erdemli  olmak  zorundadır.  Tarafların  hastalarla  olan 

ilişkileri  erdemliliğin  tüm  ilkelerine  ve  bu  arada  da  hasta  haklarına  uygun  olmalıdır.  

Hastalar  ile  olan ilişkilerinin genel insan ilişkilerine olan ayırdı da bu noktada başlar. Aynı 

şekilde, sağlık çalışanı, hasta ilişkilerinde erdemli ilişkilerin öğelerinden birisi, hakkaniyet, 

adalet, yani insan haklarına uygunluk iken diğeri  de,  bunun  bir  alt  kümesi  olan,  hasta  

haklarına  uygunluktur.  Hasta  haklan  ile  insan  haklarının    ilişkisi de bu noktada başlar.    

 



 

 

20 
 

 

 

 

 

ETKİN İLETİŞİM VE DİNLEME 

Sağlıklı ve etkin bir iletişimin iyi dinleyiciler ile kendi duygularını samimi ve dürüst ifade 

eden kişilere ihtiyacı vardır. Liderlik ve yöneticiliğin en önemli gereklerinden biri 

dinlemesini bilmektir. Dinlemesini bilen yönetici sorunları ve ekibini daha iyi tanır ve 

sorunlara daha kolay çözüm bulur. 

            Etkin Dinleyicinin Özellikleri  

• Söylenenlere ilgi gösterir. 

• Gerçek sorunun ne olduğunu duyana kadar yargıda bulunmaz. 

• Konuştuğu kişi ile göz teması kurar. 

• Söylenenleri anlayıp anlamadığını kontrol eder. 

• Sırasını bekler, anladığını düşündüğünün hemen üstüne atlamaz 

• Daha önemlisi, etkin dinleme sonucu karşımızdaki kişinin yaşayacağı rahatlık, onun 

bizim vereceğimiz öneriye uyum gösterme ihtimalini arttırır. 

Etkin Dinleme İle Kazanılan Özellikler  

• Kişiler yargılanmadıkları için başlangıçta söylemeyi düşündüklerinin daha fazlasını 

söyler,  

• Kendileri ile ilgili temelde yatan esas sorunun farkına varabilir, 

• Kendi sorunlarına çözüm bulabilir, 

• Yaşanmış ve bitmiş bir olay ile ilgili olarak çözümsüzlüğü kabullenir, 

• “Anlaşıldım” duygusunu yaşar, karşısındaki kişiye olumlu duygular besler, 

• Amaçları aşan bir şey söylediklerinde, bunu fark edip kendilerini düzeltebilir, 

• Karşısındaki kişiyi dinlemeye ve anlamaya hazır duruma gelir. 

 

YANLIŞ DİNLEME TÜRLERİ 

• Görünüşte Dinleme 

• Seçerek Dinleme 
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• Saplantılı Dinleme 

• Savunucu Dinleme 

• Tuzak Kurucu Dinleme 

• Yüzeysel Dinleme 

Görünüşte Dinleme: 

• Kişi dış görünüşüyle dinliyormuş gibi görünür, ancak; iç dünyası bambaşka bir 

yerdedir. 

Seçerek Dinleme:  

• Bu tür dinleyenler karşılarında konuşan kişinin söylediklerinden sadece kendilerini 

ilgilendirilen kısımları duyarlar, diğer söylenenleri dinlemezler. 

Saplantılı Dinleme: 

• Daha çok duygusal yönden saplantılı kişilerin dinleme tarzıdır. 

Savunucu Dinleme: 

• Bu kişiler her söyleneni kendilerine yönelmiş bir saldırı sayarlar. hemen karşı 

saldırıya veya savunmaya geçerler. 

• Tuzak Kurucu Dinleme: 

• Bu kişiler seslerini hiç çıkarmadan dinleme eğilimindedirler. Çünkü dinlediklerinden 

yararlanarak karşılarındakini zor duruma düşürecek fırsatı ararlar. 

Yüzeysel Dinleme: 

• Bireyler kişinin kullandığı kelimelerin yüzeyinde kalırlar. Kelimelerin sözcük 

anlamlarında veya kendilerince olan anlamlarında gezinirler. 

İyi bir dinleyici olmak için temel ilkeler: 

• Gerçek sorunun ne olduğunu duyana kadar yargıda bulunmayın. 

• Konuştuğunuz kişi ile göz teması kurun ve beden diline dikkat edin. 

• Söylenenleri anlayıp anlamadığınızı kontrol edin. 

• Öfke ve olumsuz duygularınızı kontrol edin. 

• Soru sorun. 

• Önemli noktaları not alın. Yazmak, dikkatinizi daha kolay toplamanızı sağlayacaktır. 

• Konuşmak için sıranızı bekleyin. 

 

 

 

İLETİŞİMDE BEDEN DİLİNİ KULLANMA 

        Beden dili duygu ve düşüncelerimizin yansımasıdır. İnsanların yüzyüze 

kurdukları ilişkide,  kelimeler %10, ses tonu %30, beden dili %60 önem taşır. 

 

Beden dilinin öğeleri: 

• Beden Duruşu 

• Mimikler 

• Giyim 

• Jestler 
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• Göz Teması 

• Oturma Biçimi 

• Mesafe 

 

ORGAN NAKLİ VE BAĞIŞI 

• Görev yapmayacak kadar hasta bir organın, bir yenisi ve sağlamı ile değiştirilmesi 

işlemine" Organ Nakli " veya" Organ Transplantasyonu “ denir. 

Organ kaynakları: 

• Canlıdan 

• Ölüden (kadavra) 

ORGAN NAKLİ KİMLERDEN YAPILIR? 

Kadavra donör  (verici): 

• Trafik kazası, kurşunlanma, beyin kanaması vb. nedenlerle yoğun bakımda tedavisi 

devam ederken, beyin ölümü denilen geri dönüşümsüz beyin hasarı gelişmiş 

hastaların organları bağışlandığı takdirde bunlar kadavra donör olarak 

tanımlanmaktadır. 

• Böbrek, karaciğer, pankreas, kalp, kalp kapakları, kornea kadavradan nakillerde 

kullanılmaktadır. 

 

 

Canlı donör: 

• Organ nakli gereken hastanın eşi veya yakın akrabaları doku, kan grubu vb. uyum 

mevcut ise organ bağışında bulunabilmektedir. Bunlar canlı donör olarak 

tanımlanmaktadır. 

• Böbrek ve karaciğer canlıdan nakil yapılabilen organlardır. 

 

 BEYİN ÖLÜMÜ NEDİR? 

• Beyin ölümü, beyin fonksiyonlarının irreversibl (geri dönüşümsüz) olarak 

kaybolmasıdır. Beyin ölümü gerçekleşen kişide solunum ve dolaşım ancak yoğun 

bakım koşullarında ventilatör gibi destek makinelerine bağlanarak 

sürdürülebilmektedir. Beyin Ölümü 

• Nöroloji 

• Nöroşirurji 

• Kardiyoloji  

• Anesteziyoloji ve reanimasyonuzmanı toplam 4 hekimden oluşan heyet tarafından, 

gerekli bütün tetkikler yapıldıktan sonra saptanır. Ölüm olayının tutanağını 

düzenleyecek bu 4 hekim, organ naklini gerçekleştirecek olan hekim ekibinden 

bağımsızdır. 

 

KİMLER ORGAN BAĞIŞINDA BULUNABİLİR? 

• 18 yaşından büyük ve akli dengesi yerinde olan herkes 2238 sayılı yasaya göre 

organlarının tamamını veya bir bölümünü bağışlayabilir. 
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ORGAN BAĞIŞI NEREYE YAPILIR? 

• Sağlık Müdürlüklerinde, 

• Hastanelerde, 

• Emniyet Müdürlüklerinde (Ehliyet Alımı Sırasında), 

• Organ Nakli Yapan Merkezlerde, 

• Organ nakli ile ilgilenen Vakıf,  Dernek... vs kuruluşlarda organ bağışı işlemi 

yapılabilir. 

.  
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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 
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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. 
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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. 
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ACİL ÜNİTESİ : POLİKLİNİKTEN DOKTORUN İSTEMDE BULUNDUĞU ENJEKSİYONLARIN YAPILDIĞI YER 

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. 

HEYET : HASTALARIN HEYET RAPORU İŞLERİNİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ BÖLÜMDÜR. 

BİLGİ İŞLEM : HASTANENİN BİLGİSAYAR VE OTOMASYON İŞLERİNİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ BİRİM 

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. 
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