2022 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI
KOD: EY.PL.01
EĞİTİMİN TARİHİ
ve
SÜRESİ

01.03.2022
28.03.2022

01.03.2022
28.03.2022

04.04.2022
30.09.2022

YAYIN TARİHİ
EĞİTİMİN
YERİ

Bilgi İşlem
Güvenlik

Birimler

Uzaktan
Eğitim

EĞİTİM ANA
KONUSU
ve AŞAMALARI

1.08.2011

REVİZYON TARİHİ

EĞİTİMİN ALT BAŞLIKLARI

*Yangın söndürme sürecinde çalışanların
Bilgi Yönetim Sistemi güvenliği hakkında gerekli tedbirlerin
alınması

Gösterge Yönetimi

Enfeksiyonların
Kontrolü ve
Önlenmesi

*Göstergelerin izlenmesi
*Ölçülecek göstergelerin belirlenmesi
*Belirlenen göstergenin amacının
tanımlanması
*Hesaplama yönteminin belirlenmesi
*Hedef değerin belirlenmesi
*Gerekli iyileştirme çalışmalarının
başlatılması
* El Hijyeni
* Kan yoluyla bulaşan hastalıklar
* Enfeksiyonların önlenmesi
* Sterilizasyon ve dezenfeksiyon
*Standart önlemler ve izolasyon
uygulamaları

20.01.2022

REVİZYON NO

8

SAYFA NO/SAYI:

EĞİTİM VERECEK
KİŞİ

KATILIMCILAR

EĞİTİMİN YÖNTEMİ,
MATERYAL ve
SÜRESİ

EĞİTİMİN AMAÇ VE
HEDEFLERİ

Sivil Savunma Amiri
Halil ERBAY

Kalite Yönetim
Direktörü
Serpil ALAN

Enfeksiyon Kontrol
Hem.
Pakize USLU
Kübra A.KÜÇÜK

Bilgi İşlem Personeli
ve
Güvenlik
Personelleri

Gösterge yönetim
sorumluları

Tüm personel

TEORİK
1 SAAT

AMAÇ: Yangın söndürme
cihazlarının kullanımı ve
çalışanların güvenliğinin
sağlanması
HEDEF: Çalışanlara yangın
söndürme temel ilkelerini
öğretmek

TEORİK
1 SAAT

AMAÇ: Sağlıkta kalite
standartları gösterge yönetim
rehberi hakkında çalışanları
bilgilendirmek
HEDEF: Gösterge kartları (veri
toplama, veri analiz ve alt
gösterge) analizlerinin zamanında
yapılarak eksiksiz tesliminin
sağlanması

İNTERAKTİF
SLAYT
1 SAAT

1/10
EĞİTİMİN
DEĞERLENDİRME
YÖNTEMİ

Eğitim Etkinliğinin
Değerlendirimesi (SoruCevap)

Eğitim Etkinliğinin
Değerlendirimesi
(Soru-cevap)

AMAÇ:Hastane
enfeksiyonlarının kontrolü ve
önlenmesi konusunda bilgi sahibi
Eğitim Etkinliğinin
olmak
Değerlendirimesi (ÖnHEDEF: Hastane enfeksiyonları
Test-Son test)
ve standart önlemlerin önemini
açıklayabilmek

04.04.2022
30.09.2022

04.04.2022
30.09.2022

04.04.2022
30.09.2022

04.04.2022
30.09.2022

Uzaktan
Eğitim

Uzaktan
Eğitim

Uzaktan
Eğitim

Uzaktan
Eğitim

Hastane Bölüm
Bazlı Temizlik

Temizlik,
Dezenfeksiyon,
Sterilizasyon

Kişilerarası
İletişim

Hasta Hakları

*Genel temizlik kuralları
*Hastane ve bölüm bazlı temizlik
*Belirlenen risk düzeyine göre alanların
temizlik kuralları
*Temizlik maddelerinin kullanım özellikleri
*Çalışanlar arası iletişim
*Hasta ve hasta yakınları ile iletişim
*Kirli çamaşırların toplanması, taşınması,
teslimi ve depolama sistematiği
*Doğru miktarda temizlik maddesi kullanımı
*Kişisel koruyucu ekipman kullanımı
*Temizlik malzemelerine maruz kalma (göze
sıçraması, ciltle teması gibi) durumlarda
yapılacaklar
*Temizlik ve dezenfeksiyonun etkinliğini
bozan yapısal sorunlar hakkında yapılması
gerekenler
*Dezenfektan etkinliğinin sağlanması için
dikkat edilecek hususlar
*Gerekli kişisel koruyucu ekipmanın
kullanımı
*Havalandırma koşulları
*Kaza durumunda yapılacaklar
*Dezenfeksiyon etkinliğini bozan durumların
bildirimi
*Dezenfektanların saklanma koşulları

* Kişilerarası İletişim(Zor insanlarla başa
çıkma-Öfke kontrolü-İletişim-Empati-Beden
dili- Stresle baş etme-Tükenmişlik)
* Genel hasta psikolojisi

*Etik ve hasta hakları
*Hasta hakları ve sorumlulukları
*Hasta Memnuniyeti
*Hasta Mahremiyeti

Enfeksiyon Kontrol
Hem.
Pakize USLU
Kübra A.KÜÇÜK

Enfeksiyon Kontrol
Hem.
Pakize USLU
Kübra A.KÜÇÜK

Hasta Hakları
Merve KARAGÖZ

Hasta Hakları
Merve KARAGÖZ

Tüm personel

Tüm personel

Tüm personel

Tüm personel

İNTERAKTİF
SLAYT
1 SAAT

AMAÇ: Genel temizlik kuralları
hakkında bilgi sahibi olmak
HEDEF: Çalışanlara temel
temizlik kurallarını öğretmek

Eğitim Etkinliğinin
Değerlendirimesi (Ön
test-Son Test)

İNTERAKTİF
SLAYT
1 SAAT

AMAÇ: Dezenfeksiyon için
kullanılan malzemelerin kullanımı
Eğitim Etkinliğinin
hakkında ilgili personeli
Değerlendirimesi (Ön
bilgilendirmek
test-Son Test)
HEDEF: İlgili personele uygun
dezenfektan kullanımı sağlamak

İNTERAKTİF
SLAYT
1 SAAT

AMAÇ: İletişim yöntemlerinin
doğru ve etkili kullanılmasını
sağlamak. Psikolojik şiddet
konusunda çalışanları
bilinçlendirmek. Çalışanları yasal
hakları hakkında bilgilendirmek.
HEDEF: Çalışanlara mesai
arkadaşları hasta ve hasta
yakınları ile sağlıklı iletişim
alışkanlıkları kazandırmak.
Çalışanlarda farkındalık
oluşturmak.

İNTERAKTİF
SLAYT
1 SAAT

AMAÇ: Hastaneye başvuran
tüm vatandaşların eşit koşullarda
ve insani haklar çerçevesinde ve
kendi oluru ile hizmet alması,
Eğitim Etkinliğinin
hizmet alırken uyması gereken
Değerlendirimesi (Ön
kurallar hakkında tüm çalışanları
test-Son Test)
bilgilendirmek
HEDEF: İnsan onuruna yakışır
şekilde hizmet sunulması

Eğitim Etkinliğinin
Değerlendirimesi (ÖnTest-Son test)

04.04.2022
30.09.2022

Uzaktan
Eğitim

Çalışan Hakları
ve
Güvenliği

*Çalışan hakları genelgesi
*Beyaz kod

Çalışan Hakları Birim
Sorumlusu
Gülşah ÖZTÜRK

Tüm personel

İNTERAKTİF
SLAYT
1 SAAT

04.04.2022
30.09.2022

Uzaktan
Eğitim

Çalışan Hakları
ve
Güvenliği

*Mobbing

Çalışan Hakları Birim
Sorumlusu
Gülşah ÖZTÜRK

Tüm personel

İNTERAKTİF
SLAYT
1 SAAT

İlaç Yönetimi

*Akılcı ilaç kullanımı
*Advers etki ve bildirimi( İlaçta advers etki
bildirimi ve tıbbi sarf malzemelerinde
beklenmeyen etkilerin ve hatalı ürünlerin
takip edilmesi)
*İlaçların güvenli transferi ve tehlikeli ilaç
kırılmalarına müdahale

04.04.2022
30.09.2022

04.04.2022
30.09.2022

04.04.2022
30.09.2022

Uzaktan
Eğitim

Uzaktan
Eğitim

Uzaktan
Eğitim

Bilgi Yönetim Sistemi

Malzeme ve Cihaz
Yönetimi

*Bilgi güvenliği ve kişisel verilerin
korunması
*Bilgi yönetim sisteminin etkin
kullanılabilmesi

*Taşınması açısından özel nitelikli ve
tehlikeli malzemelerin tanımlanması ve
malzemelerin transferi
*Tehlikeli madde sınıfını gösteren simgeler

Eczacı
Sema ÖREN

Bilgi İşlem
Coşkun ÇELEN

Taşınır Kayıt Yetkilisi
Esma ÖZCAN

Sağlık
Personeli

Tüm personel

Tüm personel

AMAÇ: Çalışanları yasal hakları
hakkında bilgilendirmek
HEDEF: Çalışanlarda farkındalık
oluşturmak
AMAÇ:Psikolojik şiddet
Eğitim Etkinliğinin
konusunda çalışanları
Değerlendirimesi (Önbilinçlendirmek
Test-Son test)
HEDEF: Çalışanlara mesai
arkadaşları hasta ve hasta
yakınları ile sağlıklı iletişim
alışkanlıkları kazandırmak
AMAÇ:Psikolojik şiddet
konusunda çalışanları
Eğitim Etkinliğinin
bilinçlendirmek
Değerlendirimesi (ÖnHEDEF: Çalışanlara mesai
Test-Son test)
arkadaşları ile sağlıklı iletişim
alışkanlıkları kazandırmak

İNTERAKTİF
SLAYT
1 SAAT

AMAÇ: İlaçların güvenli
transferi ve tehlikeli ilaç
kırılmalarına yönelik bilgilendirme Eğitim Etkinliğinin
yapmak.
Değerlendirimesi (ÖnHEDEF: Konu ile ilgili olarak
Test-Son test)
çalışanlarda farkındalık
oluşturmak.

İNTERAKTİF
SLAYT
1 SAAT

AMAÇ: Hasta ile ilgili bilgilerin
doğru bir şekilde alınması
saklanması ve bu bilgilere yetkisiz
kişilerin ulaşmasının
önlenmesinin önemi hakkında
personeli bilgilendirmek
HEDEF: Hasta bilgileri ve
Eğitim Etkinliğinin
mahremiyetinin korunmasının
Değerlendirimesi (Önönemi hakkında farkındalık
Test-Son test)
oluşturmak
AMAÇ: Çalışanlara sistem
hakkında gerekli bilgi ve beceriyi
vermek
HEDEF: Bilgi yönetim sisteminin
çalışanlar tarafından etkin
kullanılmasını sağlamak

İNTERAKTİF
SLAYT
1 SAAT

AMAÇ: Özel nitelikli ve tehlikeli
malzemeler nelerdir bunların
transferi sırasında dikkat edilmesi
Eğitim Etkinliğinin
gereken noktalar hakkında
Değerlendirimesi (Öngörevli personeli bilgilendirmek
Test-Son test)
HEDEF: Transferin uygun
şekilde yapılmasını sağlamak

04.04.2022
30.09.2022

04.04.2022
30.09.2022

Uzaktan
Eğitim

Uzaktan
Eğitim

Hasta Güvenliği

İstenmeyen Olay
Bildirimi

*Hastaların tıbbi beslenme ve destek
ihtiyacının belirlenmesi, karşılanması ve
izlemine yönelik süreçler
*Kimlik tanımlayıcılarının kullanımı ve hasta
kimlik doğrulama
* Hastaların güvenli transferi

* İstenmeyen olay bildirim sisteminin amacı,
önemi ve sorumluluklar
* Sistemin yapısı
* Çalışanlar açısından bildirimlerin gizliliği ve
güvenliği
* Sistemin odağı olan hatalardan öğrenme ve
sürekli iyileştirme kültürü
* İstenmeyen olay bildirim sistemi
kapsamında yer alan istenmeyen olaylar
* Bildirimin yapılma şekli, uyulması gereken
kurallar
* Bildirim formlarının nasıl doldurulacağı
* Bildirimlerin nasıl değerlendirildiği ve analiz
edildiğine ilişkin genel bilgi
* İstenmeyen olayların meydana gelmesi
durumunda hasta ve hasta yakınının nasıl

Kalite Yönetim
Direktörü
Serpil ALAN

Kalite Yönetim
Direktörü
Serpil ALAN

Tüm personel

Tüm personel

İNTERAKTİF
SLAYT
1 SAAT

AMAÇ: Düşme risk
değerlendirmesi ve düşmelerin
önlenmesi ile ilgili olarak
çalışanları bilgilendirmek
AMAÇ: Hasta transferinin nasıl
yapılacağı ile ilgili çalışanları
bilgilendirmek.
HEDEF: Hastanın hastanede
kaldığı sürede zarar görmesini
Eğitim Etkinliğinin
engellemek
Değerlendirimesi (ÖnAMAÇ: Hasta güvenliğini
Test-Son test)
sağlamak açısından hastada
kullanılacak kimlik
tanımlayıcıların özellikleri ve
kimlik doğrulamanın nasıl ve
zamanlarda yapılacağı konusunda
sağlık personelini bilgilendirmek
HEDEF: Sağlık personeline
kimlik tanımlayıcıların önemini
kavratmak

İNTERAKTİF
SLAYT
1 SAAT

AMAÇ: İstenmeyen olay
bildirim sistemini ve hangi
durumlarda rapor edileceğini
bilme
HEDEF: İstenmeyen olay
bildirim sistemi konusunda
çalışanlarda farkındalık
oluşturmak

Eğitim Etkinliğinin
Değerlendirimesi (ÖnTest-Son test)

04.04.2022
30.09.2022

Uzaktan
Eğitim

Hasta Güvenliği

04.04.2022
30.09.2022

Uzaktan
Eğitim

İş Sağlığı
ve
Çalışan Güvenliği

04.04.2022
30.09.2022

04.04.2022
30.09.2022

Uzaktan
Eğitim

Uzaktan
Eğitim

İş Sağlığı
ve
Çalışan Güvenliği

Atık Yönetimi

*ilaçların stabilitesi
*İlaç etkileşimleri ve geçimsizlik
*İlaç-ilaç/ilaç-besin etkileşimleri
*Yüksek riskli ilaçlar ve kullanımında dikkat
edilmesi gereken hususlar
*Bölünebilir ve ezilebilir ilaçlar
*Özel saklama koşullarına sahip ilaçlar(soğuk
zincire tabi ilaçlar, ışıktan korunması gereken
ilaçlar, vb.)
*ilaç ve tıbbi sarf malzeme depolama
koşulları
*İlaçların güvenli transferi ve tehlikeli ilaç
kırılmalarına müdahale
*Geriatride güvenli ilaç uygulamaları
*Nütrisyonel destek tedavisi ve nütrisyonel
destek ürünleri
*Pediatride güvenli ilaç uygulamaları
*İlaç hazırlama teknikleri

*Meslek hastalıkları ve hukuki sonuçları

*Risk yönetimi

Eczacı
Sema ÖREN

İş Sağlığı ve
Güvenliği
Nuray ŞANLI

İş Sağlığı ve
Güvenliği
Nuray ŞANLI

*Atıkların toplanması ve taşınması vegeçici
depolanması
*Geçici atık deposu ve konteynerın temizliği
*Atık türleri ve atıkların türlerine göre
Enfeksiyon Kontrol
ayrıştırılması
Hem.
*Atık toplama ekipmanının kullanımı
Pakize USLU
*Atıkların yarattığı sağlık riskleri, neden
olabilecekleri yaralanma ve hastalıklar
*Bir kaza veya yaralanma anında alınacak
tedbirler.

Tüm personel

İNTERAKTİF
SLAYT
1 SAAT

Tüm personel

İNTERAKTİF
SLAYT
1 SAAT

Tüm personel

Tüm personel

AMAÇ: İlaç hazırlama teknikleri
hakkında çalışanları
bilgilendirmek
HEDEF: Konu ile ilgili olarak
çalışanları
Bilgilendirmek
AMAÇ: Bir arada kullanıldığı
zaman birbirini etkisini bozan
veya kotrendikasyon oluşturan
Eğitim Etkinliğinin
ilaç ve yiyecekler hakkında tüm
sağlık çalışanlarını bilgilendirmek Değerlendirimesi (ÖnTest-Son test)
HEDEF: Hastaya zarar verecek
uygulamalarda bulunmamak
AMAÇ: Yüksek riskli ilaç
yönetimi konusunda görevlileri
bilgilendirmek. İlaç ve tıbbi sarf
malzemelerinin koşullara uygun
şekilde saklanması konusunda
görevli kişileri bilgilendirmek
HEDEF: İlaçların uygun şekilde
muhafaza edilmesi kullanılması
AMAÇ: Çalışma ortamında
karşılaşılabilecek olumsuzluklar
alınabilecek tedbirler yapılması
gerekenler ve sonuçları,
Eğitim Etkinliğinin
karşılaşılabilecek hastalıklar hakDeğerlendirimesi (Ön
kında çalışanları bilgilendirmek
test-Son Test)
HEDEF: Risk faktörleri, meslek
hastalıkları önlemler hakkında
çalışanlarda farkındalık
oluşturmak

İNTERAKTİF
SLAYT
1 SAAT

AMAÇ: Çalışma ortamında
karşılaşılabilecek olumsuzluklar
alınabilecek tedbirler yapılması
gerekenler ve sonuçları hakkında
çalışanları bilgilendirmek
HEDEF: Risk faktörleri,
önlemler hakkında çalışanlarda
farkındalık oluşturmak

Eğitim Etkinliğinin
Değerlendirimesi (Ön
test-Son Test)

İNTERAKTİF
SLAYT
1 SAAT

AMAÇ: Hastanede çıkan tıbbi
atıkların hasta ve çalışanlar
açısında sağlık sorunu
oluşturmasını engellemek
HEDEF: Tıbbi atıkların uygun
şekilde depolara transferini
sağlamak

Eğitim Etkinliğinin
Değerlendirimesi (Ön
test-Son Test)

04.04.2022
30.09.2022

04.04.2022
30.09.2022

Uzaktan
Eğitim

Uzaktan
Eğitim

İş Sağlığı
ve
Çalışan Güvenliği

İş Sağlığı
ve
Çalışan Güvenliği

04.04.2022
30.09.2022

Uzaktan
Eğitim

Doküman Yönetimi

04.04.2022
30.09.2022

Uzaktan
Eğitim

Kurumsal Yapı

04.04.2022
29.04.2022

Uzaktan
Eğitim

Tig

09.05.2022
31.05.2022

Laboratuvar

Hasta
Güvenliği

* Materyovijilans

*Kesici delici alet yaralanmaları ve kan vücut
sıvılarıyla temas
*Kişisel koruyucu ekipmanlar ve güvenli
kullanımı
*Sağlık tarama proğramı

Biyomedikal Birim
Sorumlusu
Esma ÖZCAN

Enfeksiyon Kontrol
Hemşiresi
Pakize USLU
Kübra A.KÜÇÜK

Tüm personel

Tüm personel

İNTERAKTİF
SLAYT
1 SAAT

AMAÇ: Tıbbi cihazlarla ilgili
olumsuz olayların bildiriminin
sağlanması
HEDEF: Konu ile ilgili
çalışanlarda farkındalık
oluşturmak.

İNTERAKTİF
SLAYT
1 SAAT

AMAÇ: Karşılaşılabilecek
kimyasal, radyolojik, fiziksel,
çevresel zararlardan ve kan ve
vücut sekresyonları ile bulaşan
enfeksiyonlardan korumak için
çalışan güvenliğini sağlamaya
yönelik bilgilendirmek
HEDEF: Çalışan sağlığını
korumada kullanılacak temel
davranışları kazandırmak
AMAÇ: Çalışanların sağlık
tarama programı kapsamında
takiplerinin yapılması
HEDEF: Sağlık tarama programı
hakkında farkındalık oluşturmak

*Doküman ihtiyacının belirlenmesi
*Dokümanların hazırlanması, kontrol süreci,
kimler tarafından onaylanması gerektiği,
duyurulması, güncellenmesi, muhafazası,
kullanımdan kaldırılması
*Dış kaynaklı dokümanların yönetimi

Kalite Yönetim
Direktörü
Serpil ALAN

Tüm personel

İNTERAKTİF
SLAYT
1 SAAT

*Misyon, Vizyon ve değerler

Kalite Yönetim
Direktörü
Serpil ALAN

Tüm personel

İNTERAKTİF
SLAYT
1 SAAT

* TİG nedir?
* TİG biriminin işleyişi
* Standartlar ve e-kitap kullanımı

Tig Birim
Sorumlusu
Gülşah ÖZTÜRK

Tüm hekimler

İNTERAKTİF
SLAYT
1 SAAT

Numune alma işlemi
Numune transferinin doğru yöntemler ve
belirlenen süre içerisinde gerçekleştirilmesi
Kabul red işlemleri
Test bazında numunelerin analiz öncesi
hazırlık işlemleri
Hazırlanan doküman ve revizyonlar
Malzeme ve cihazların güvenli kullanımı
Panik değer ve panik değer bildirimleri
İç kalite kontrol süreci

Mikrobiyoloji Uzm.
Dr. Sevgi ÖZYEĞEN
ASLAN

Laboratuvar
Birim Çalışanları

TEORİK
1 SAAT

Eğitim Etkinliğinin
Değerlendirimesi
(Ön test-Son Test)

Eğitim Etkinliğinin
Değerlendirimesi
(Öntest-Son test)

AMAÇ: Sağlıkta kalite standartları
doküman yönetimi rehberi
Eğitim Etkinliğinin
hakkında çalışanları
Değerlendirimesi
bilgilendirmek
HEDEF: Güncellemeler hakkında
(Öntest-Son test)
bilgilendirme yapmak
AMAÇ: Misyon, vizyon ve
değerler çalışanlar ile
Eğitim Etkinliğinin
paylaşılması
Değerlendirimesi
HEDEF: Konu ile ilgili
çalışanlarda farkındalık
(Öntest-Son test)
oluşturmak
AMAÇ: Hekimlere tanı ilişkili
gruplar sistemi hakkında
Eğitim Etkinliğinin
bilgilendirme yapmak
Değerlendirimesi (Ön
HEDEF: Konu ile ilgili olarak
test-Son Test)
farkındalık oluşturmak
AMAÇ: Tetkik için alınan
numunelerin hangi koşullarda
nasıl alınacağı, laboratuara hangi
koşullarda ulaştırılacağı,
Eğitim Etkinliğinin
Uygunsuz örnekler hakkında
Değerlendirimesi (Sorusağlık çalışanlarını bilgilendirmek
Cevap)
HEDEF: Numunelerin uygun
şekilde alınıp ulaştırılmasını
sağlamak

09.05.2022
31.05.2022

09.05.2022
31.05.2022

04.04.2022
30.09.2022

01.06.2022
30.06.2022

Laboratuvar

Röntgen

Uzaktan
Eğitim

Fizik Tedavi
Üniteleri ve
Klinikler

Hasta
Güvenliği

Malzeme ve cihazların güvenli kullanımı
Numune alma işlemi
Kabul red işlemleri
Test bazında numunelerin analiz öncesi
hazırlık işlemleri
Hazırlanan doküman ve revizyonlar
İç kalite kontrol süreci
Panik değer ve panik değer bildirimleri

Mikrobiyoloji Uzm.
Dr. Sevgi ÖZYEĞEN
ASLAN

Radyasyon
Güvenliği

Yüksek manyetik alanlara giriş kuralları
Radyasyon güvenliğinin sağlanması
Çekim protokolleri

Hasta
Güvenliği

HBTC Çalışılacak testlerin preanalitik, analitik
Mikrobiyoloji
ve postanalitik evrelerinde dikkat edilmesi
Uzm.Dr. Sevgi
gereken hususlar
ÖZYEĞEN ASLAN
Kalibrasyon ve kalite kontrol sonuçlarının
Biyokimya Uzm. Dr.
değerlendirilmesi
Tahsin KARAKOYUN
Cihazın temizliği ve bakımı

İş Sağlığı
ve
Çalışan Güvenliği

Kullanılması özel teknik/teçhizat/uzmanlık
gerektiren cihazları
(ventilatör, laboratuvar test cihazları,
jeneratör gibi) kullanacak
kişilere eğitim verilmesi sağlanmalıdır.

Röntgen Teknisyeni
Hülya ÖZGÜL

Anlaşmalı Firma
Biyomedikal
Teknikeri

Laboratuvar
Birim Çalışanları

Röntgen Birim
Çalışanları

HBTC Kullanıcıları

Tüm personel

TEORİK
1 SAAT

AMAÇ: Tetkik için alınan
numunelerin hangi koşullarda
nasıl alınacağı, laboratuara hangi
koşullarda ulaştırılacağı,
Eğitim Etkinliğinin
Uygunsuz örnekler hakkında
Değerlendirimesi (Sorusağlık çalışanlarını bilgilendirmek
Cevap)
HEDEF: Numunelerin uygun
şekilde alınıp ulaştırılmasını
sağlamak

TEORİK
1 SAAT

AMAÇ: Radyasyon güvenliği ve
dikkat edilmesi gerekenler
Eğitim Etkinliğinin
hakkında bölüm çalışanlarını
Değerlendirimesi (Sorubilgilendirmek
Cevap)
HEDEF: Konuyla ilgili farkındalık
oluşturmak

İNTERAKTİF
SLAYT
1 SAAT

TEORİK
1 SAAT

AMAÇ: Hasta başı test
cihazlarının bakım ve kullanımı
hakkında sağlık çalışanlarını
bilgilendirmek
HEDEF: Yapılan testlerden
sağlıklı sonuçlar almak
AMAÇ: Tıbbi cihazların kullanımı
ile ilgili bilgilendirme yapılması
HEDEF: Konu ile ilgili
çalışanlarda farkındalık
oluşturmak.

Eğitim Etkinliğinin
Değerlendirimesi
(Öntest-Son test)

Eğitim Etkinliğinin
Değerlendirimesi
(Soru-cevap)

Bölüm bazlı
eğitimler

01.06.2022
30.06.2022

Mutfak

01.12.2022
30.12.2022

Eğitim Salonu

CPR
Eğitimi

01.12.2022
30.12.2022

Eğitim Salonu

İş Sağlığı
ve
Çalışan Güvenliği

* Besin kalitesi / Yiyecek satınalma ve kontrol
yöntemleri
* Geniş çapta besin hazırlama ve pişirme
teknikleri
* Gıda güvenliği yöntemi
* Mutfak hijyeni
* TBS'de kalite güvence sistemleri E ISO 9000
Gıda Mühendisi
- 22000 kalite standartları
Mutfak personelleri
Neslihan GÜLDEMİR
* Mutfak donanımı ilkeleri
* Yiyecek depolama ve muhafaza teknikleri
* Atık yönetimi
* Yatan hasta servisinde dikkat edilecek
noktalar - diyet kartlarının doğru
uygulanması
* Yiyecek ve içecek servis yöntemleri

TEORİK
1 SAAT

*İleri yaşam desteği

Kurum Dışı Uzman

Tüm personel

TEORİK
1 SAAT

*İlkyardım

Kurum Dışı Uzman

Tüm personel

TEORİK
1 SAAT

AMAÇ: Besin maddelerini satın
alırken dikkat edilmesi gereken
kurallar hakkında ilgili personeli
bilgilendirmek
AMAÇ: Sağlıklı gıda üretimini
sağlamak amacıyla gıdaların
üretim, işleme, saklama, taşıma
ve dağıtım aşamalarında gerekli
kurallara uyulması ve önlemlerin
alınmasını sağlamak
HEDEF: Besin maddelerin
alırken ve kullanırken uyulması
gereken kurallar hakkında ilgili
kişileri bilgilendirmek
Eğitim Etkinliğinin
AMAÇ: Gıda maddelerinin
Değerlendirimesi (Soruuygun şekilde depolanması
cevap)
saklanması ve hazırlanmasına
yönelik gerekli bilgileri vermek
HEDEF: Gıda maddelerini
usulüne uygun şekilde muhafaza
etmek hazırlamak
AMAÇ: Yatan hasta
yemeklerinin servisinde nelere
dikkat edilmesi gerektiği diyet
listelerin nasıl değerlendirileceği
hakkında ilgili personeli
bilgilendirmek
HEDEF: İlgili personeli
bilgilendirmek ve farkındalık
oluşturmak
AMAÇ: Çalışanlara gelişebilecek
bir arrest durumunda hastanın
yaşam fonksiyonlarının devamı
Eğitim Etkinliğinin
için gerekli olan uygulama
Değerlendirimesi
eğitimlerini vermek
(Soru-cevap)
HEDEF: Hayati fonksiyonların
devamı için gerekli olan becerileri
kazandırmak
AMAÇ: Çalışanlarda
gelişebilecek olumsuz sağlık
sorunlarında yaşam
fonksiyonlarının devamı için
Eğitim Etkinliğinin
gerekli olan uygulama eğitimlerini
Değerlendirimesi
vermek
(Soru-cevap)
HEDEF: Hayati fonksiyonların
devamı için gerekli olan becerileri
kazandırmak

01.06.2022
30.06.2022

01.06.2022
30.12.2022

Eğitim Salonu

USES

Afet ve Acil Durum
Yönetimi

İş Sağlığı
ve
Güvenliği Eğitimi

*Temel afet bilinci
*Yangın söndürücüleri ve hortumlarının
kullanımı(uygulamalı)
*YOTA
*KBRN(Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve
Nükleer olaylar)
*Radyasyondan korunma
Kurum Dışı Uzman
*Afet ve Acil Durum triyajı
*Depreme yönelik önlemler
*Mavikod
*Pembekod
*Beyazkod
*Kırmızıkod
*Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
*Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
*İş yeri temizliği ve düzeni
*İş kazası ve Meslek hastalığından doğan
hukuki sonuçlar
*Meslek hastalıklarının sebepleri
*Hastalıktan korunma prensipleri ve
korunma tekniklerinin uygulanması
*Biyolojik risk etmenleri
*Psikososyal risk etmenleri
*İlkyardım
*Tütün ürünlerinin zararlarıve pasif etkilenim
*Kimyasal risk etmenleri
USES
*Fiziksel risk etmenleri
*Ergonomik risk etmenleri
*Elle kaldırma ve taşıma
*Parlama patlama yangın ve yangından
korunma izni
*İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
*Ekranlı araçlarla çalışma
*Elektrik tehlikeleri riskleri ve önlemleri
*İş kazalarının sebepleri ve korunma
prensipleri ile tekniklerin uygulanması
*Güvenlik ve sağlık işaretleri
*Kişisel koruyucu donanım kullanımı
*İSG genel kuralları ve güvenlik kültürü
*Tahliye ve kurtarma

Tüm personel

Tüm personel

TEORİK
1 SAAT

AMAÇ: Herhangi bir acil durum
ve afet halinde yapılması
gerekenler öncesinde alınması
gereken önlemler ve işleyişin
devamını sağlayacak prosedürler
hakkında ilgili personeli
bilgilendirmek
HEDEF: Kayıp ve hasarın en aza
indirilmesi ve en kısa sürede
işleyişin normale dönmesi için
farkındalık oluşturmak

Eğitim Etkinliğinin
Değerlendirimesi
(Soru-cevap)

İNTERAKTİF
SLAYT
16 SAAT

AMAÇ: 6331 sayılı kanun gereği
İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı
hakkında tüm personeli
bilgilendirmek.
HEDEF:İş Sağlığı ve Güvenliği
gereği çalışan haklarını korumak.

Eğitim Etkinliğinin
Değerlendirimesi
(Ön test-son test)

03.01.2022
30.12.2022

Uzaktan
Eğitim

Belirli Gün ve Haftalar *Belirli Gün ve Haftalar

Eğitim Hemşiresi
Nuray ŞANLI

Tüm personel

İNTERAKTİF
SLAYT
1 SAAT

AMAÇ: Belirli gün ve haftalar
hakkında personeli bilgilendirmek
HEDEF: Konu ile ilgili farkındalık
oluşturmak.

* İşe yeni başlayan ve eğitimlere katılamayan personeller için telafi eğitimleri yapılacaktır.
* Plan dışında eğitim düzenlenmesi ya da eğitim içerikleri, eğitim yönetimi gibi konularda değişiklik yapılması durumlarında plan, kalite birimi ile revize edilmelidir.
* Yapılan revizyon, geriye dönük izlenebilir olmalıdır.
HAZIRLAYAN
EĞİTİM HEMŞİRESİ
Çoğaltılan doküman kontrolsüz kopya niteliğindedir.

KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

ONAYLAYAN
BAŞHEKİM

Eğitim Etkinliğinin
Değerlendirimesi
(Ön test-son test)

