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REF: KEY02 Belirlenen eğitim ihtiyaçları doğrultusunda eğitim planları oluşturulmalıdır 

Sıra 
No 

SKS Kod No Eğitimin Konusu Çalışan Hasta/Yakını 
Eğitimin 

Planlanan Tarihi 

1 KKY02.01 

"Kalite Yönetim Birimi"nde çalışan personel, 
kalite yönetimi, hasta güvenliği, 

dokümantasyon gibi konularda eğitim almış 
olmalıdır. 

+  OCAK 2016 

2 KDY01.08 
İlgili çalışanlara, gerektiğinde hazırlanan 

dokümanlara yönelik gerekli eğitimler 
verilmelidir. 

+  OCAK 2016 

3 
KGR03 

Çekirdek 

Güvenlik Raporlama Sistemi ile ilgili 
çalışanlara eğitim verilmelidir. 

o Güvenlik Raporlama Sistemi'nin amacı, 
önemi ve sorumluluklar 

o Sistemin, çalışanların kendilerini güvende 
hissetmelerine yönelik kurgulanmış yapısı 
o Sistemin odağı olan hatalardan öğrenme 

ve sürekli iyileştirme amacının 
vurgulanması 

o Güvenlik Raporlama Sisteminde hangi 
olayların bildirim kapsamında ele alınacağı 
o Bildirimin yapılma şekli, uyulması gereken 

kurallar ve gizlilik 
o Örnek olaylar üzerinden, bildirim 

formlarını nasıl doldurulacağı 
o Bildirimlerin nasıl değerlendirildiği ve 

analiz edildiğine ilişkin genel bilgi 

+  OCAK 2016 

4 KAD06.01 
Acil durumda görev alacak çalışanlara acil 

durum ve afet planına yönelik eğitim 
verilmelidir. 

+  OCAK 2016 

5 KAD08.04 
Hekim ve sağlık çalışanı KPR eğitimi almış 

olmalıdır. 
+  ŞUBAT 2016 

6 KAD08.09 
Çalışanlara mavi kod ile ilgili eğitim 

verilmelidir. 
+  ŞUBAT 2016 

7 KAD10.07 
Çalışanlara beyaz kod ile ilgili eğitim 

verilmelidir. 
+  ŞUBAT 2016 
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8 KAD11.06 
Çalışanlara kırmızı kod ile ilgili eğitim 

verilmelidir. 
+  ŞUBAT 2016 

9 KEY03.01 
Göreve yeni başlayan her çalışana; genel 

uyum eğitimi ve bölüm uyum eğitimi 
verilmelidir. 

+  MART 2016 

10 KEY04 
Çalışanlara yönelik hizmet içi eğitimler 

düzenlenmelidir. 
+  MART 2016 

11 KEY05 
Hasta/hasta yakını eğitimlerine yönelik 

düzenleme bulunmalıdır. 
 + MART 2016 

12 HHD06.05 
Tüm hastane çalışanlarına hasta 

mahremiyeti konusunda eğitim verilmelidir. 
+  MART 2016 

13 HHE01.04 
Birimde çalışanlara, yılda en az bir kez, 
hizmet sunum süreçlerine ilişkin eğitim 

verilmelidir. 
+  NİSAN 2016 

14 HHE02.03 
Birimde çalışanlara hizmet sunum 

süreçlerine ilişkin yılda en az bir kez eğitim 
verilmelidir. 

+  NİSAN 2016 

15 HYS05.03 
Morg personeline enfeksiyonlardan 
korunma ve iletişim becerileri eğitimi 

verilmelidir. 
+  NİSAN 2016 

16 HSÇ04.04 
Çalışan performansını artırmaya yönelik 

eğitimler planlanmalıdır. 
+  NİSAN 2016 

17 HSÇ08.03 
Kişisel koruyucu ekipman kullanımı 

konusunda çalışanlara eğitim verilmelidir. 
+  MAYIS 2016 

18 HSÇ09.03 
Çalışanların mesleki gelişiminin veya 

motivasyonunun teşvik edilmesine yönelik 
eğitimler ve faaliyetler düzenlenmelidir. 

+  MAYIS 2016 

19 SHB07.02 
Sağlık çalışanlarına kimlik tanımlayıcıların 
kullanımı ve hasta kimliğinin doğrulanması 

konusunda eğitim verilmelidir. 
+  MAYIS 2016 

20 SHB11.06 
Taburculuk sonrası nütrisyonel desteğe 

devam edilmesi gereken hastalara / 
yakınlarına eğitim verilmelidir. 

 + MAYIS 2016 
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21 SHB11.07 

Hastaların nütrisyonel destek ihtiyacının 
belirlenmesi, karşılanması ve izlemine 

yönelik süreçler hakkında sağlık 
çalışanlarına eğitim verilmelidir. 

 + HAZİRAN 2016 

22 SHB13.05 
İlgili çalışanlara hastaların güvenli 

transferine yönelik eğitim verilmelidir. 
+  HAZİRAN 2016 

23 SİY07.03 

Transferi gerçekleştirecek personele 
ilaçların güvenli transferi ve tehlikeli ilaç 

kırılmalarına müdahale konusunda eğitim 
verilmelidir. 

+  HAZİRAN 2016 

24 SEN09.07 
Dezenfektanların kullanımı hakkında 

uygulayıcılara eğitim verilmelidir. 
+  HAZİRAN 2016 

25 SEN11 
Enfeksiyonların önlenmesi hakkında sağlık 

çalışanlarına eğitim verilmelidir. 
+  TEMMUZ 2016 

26 SEN04.01 

Sağlık çalışanlarına el hijyenini sağlamaya 
yönelik eğitimler verilmelidir. 

o Eğitimlerin şekli, içeriği ve periyodu; 
meslek grupları ile çalışanların bilgi ve 
davranış düzeyine göre planlanmalıdır. 

Eğitim programlarının, etkin ve verimli bir 
şekilde düzenlenmesi sağlanmalıdır. 

o El hijyeni ile ilgili eğitim dokümanları 
asgari aşağıdaki konuları kapsamalıdır: 

• El hijyeninin önemi 
• El hijyeni endikasyonları 

• El hijyeni sağlama yöntemleri 
• Eldiven kullanımı ile ilgili kurallar 

• El antiseptikleri ile ilgili genel bilgiler 
• Alkol bazlı el antiseptikleri ile ilgili alınması 

gereken güvenlik önlemleri 

  TEMMUZ 2016 

27 SEN07.04 
İzolasyon tanımlayıcısı ve kullanımı 

hakkında ilgili sağlık çalışanları ve hasta 
yakınları bilgilendirilmelidir. 

+ + TEMMUZ 2016 

28 SSH11.03 
Endoskopik cihazların temizlik, 

dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemlerini 
gerçekleştiren personel eğitim verilmelidir. 

+  TEMMUZ 2016 
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29 SAS05.07 

Birim çalışanlarına yılda en az bir kez 
• Hasta memnuniyeti 

• Hasta hakları 
• İletişim becerileri eğitim verilmelidir. 

+  AĞUSTOS 2016 

30 SAS12.02 
Acil servis çalışanlarına iletişim becerilerinin 

geliştirilmesi ve kriz yönetimine yönelik 
eğitimler verilmelidir. 

+  AĞUSTOS 2016 

31 SAS13 
İlgili personele KPR (Kardio Pulmoner 

Resüsitasyon) eğitimi verilmelidir. 
+  AĞUSTOS 2016 

32 SAS13.01 

Hastane tarafından, acil serviste görev 
yapan ve KPR eğitimi alması gereken 

sağlık çalışanları belirlenmeli ve bu 
çalışanlara yılda en az bir kez KPR eğitimi 

verilmelidir. 

+  AĞUSTOS 2016 

33 SAH10.03 
Doku örneklerinin transferi ile İlgili 

çalışanlara eğitim verilmelidir. 
+  EYLÜL 2016 

34 DOH02.03 
Temizlik hizmetlerinde çalışanlara yönelik 

eğitim programı hazırlanmalıdır. 
+  EYLÜL 2016 

35 DOH05.03 

Yemek hizmetinde yer alan tüm çalışanlara, 
gıda güvenliğini 

etkileyecek hastalıklar, belirtileri gibi 
konuları içeren hijyen eğitimi verilmelidir. 

+  EYLÜL 2016 

36 DOH07.04 
İlgili çalışanlara çamaşır ekipmanların 

kullanımına ilişkin düzenli aralıklarla eğitim 
verilmelidir. 

+  EYLÜL 2016 

37 DBY05.01 
Bilgi güvenliği konusunda çalışanlara 

farkındalık eğitimi verilmelidir. 
+  EKİM 2016 

38 DBY07.01 
Bilgi Yönetim Sisteminin etkin 

kullanılabilmesine ilişkin çalışanlara eğitim 
verilmelidir. 

+  EKİM 2016 

39 DMC03.05 

Malzeme Transferi gerçekleştirecek 
personele, malzemelerin güvenli transferi, 

özel nitelikli veya tehlikeli malzemeler 
konusunda eğitim verilmelidir. 

+  EKİM 2016 
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40 DMC07 

Kullanılması özel teknik/teçhizat/uzmanlık 
gerektiren cihazları (ventilatör, laboratuvar 

test cihazları, jeneratör gibi) kullanacak 
kişilere eğitim verilmesi sağlanmalıdır. 

+  EKİM 2016 

41 DMC08.05 
Kullanıcılara tehlikeli madde sınıfını 
gösteren simgeler hakkında eğitim 

verilmelidir. 
+  KASIM 2016 

42 DMC09.06 
HBTC’yi kullanacak çalışanlara eğitim 

verilmelidir. 
+  KASIM 2016 

43 DAY03.04 
Atıkların toplanması ve taşınmasında 

görevli personele yönelik eğitim verilmelidir. 
+  KASIM 2016 

44 DAY05 
Atık yönetimi konusunda sağlık 
çalışanlarına eğitim verilmelidir. 

+  KASIM 2016 

45 GGİ01.04 
Sorumlu çalışanın göstergelerin izlenmesi 

konusundaki eğitimlere katılımı 
sağlanmalıdır. 

+  ARALIK 2016 

46 

DÜŞME RİSKİ 
ÖLÇEKLERİ 

Harizmi Düşme Riski Ölçeği kullanan 
hastaneler sağlık çalışanlarına 

* Ölçeğin kullanımı 

• Risk faktörlerinin değerlendirilmesi 

• Hasta bakım ekipmanları 

• Riskli ilaçlar 

• Alınması gereken önlemler hakkında 

eğitim vermelidir. 

+  ARALIK 2016 

47 

İtakî Düşme Riski Ölçeği kullanan 
hastaneler; 

• Ölçeğin kullanımı 

• Risk faktörlerinin doğru değerlendirilmesi 

• Hasta bakım ekipmanları 

• Riskli ilaçlar 

• Alınması gereken önlemler hakkında 

sağlık çalışanlarına eğitim vermelidir. 

+  ARALIK 2016 

 


