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Hastanelerin afet
tehlikeleri karşısında
zarar görebilirliğini
azaltarak personelin,
hasta ve hasta
yakınlarının can
güvenliğini
sağlamak.

*Tüm personelin acil durum ve
afet yönetiminin önemini
*Hastane Afet Planı
kavramaları ,
*Rutin hizmetlerin aksamamasını,
Acil Durum ve *Kırmızı Kod
kritik hizmetlerin devamlılığını
Afet Yönetimi *Yangın Söndürücülerin
Kullanımı
sağlayabilme,
*Kaynakları en iyi ve etkin şekilde
kullanılabilme.
*Sağlık personelinin akılcı ilaç
uygulamalarını bilmesi ,
A kılcı İlaç Yönetimi *Sağlık personelinin akılcı ilaç
*Akılcı İlaç ve Antibiyotik
konusunda sağlık
uygulama aşamaları
Akılcı İlaç
Kullanımı
personelinin bilgi ve sıralayabilmesi,
Kullanımı
becerisini artırmak.
*Sağlık personelinin ilaç
uygulamalarını doğru ve güvenli
yapabilmesi.
*Tüm personelin bilgi güvenliğinin
önemini kavramaları,
Tüm personel için
*Tüm personelin sağlık
bilgi güvenliği
kurumlarında bilişim
Bilgi
*Bilgi Güvenliği ve Mahremiyeti
konusunda
ürünleri/cihazları ile bu cihazlarda
Güvenliği
farkındalık yaratmak. işlenmekte olan verilerin gizliliği,
bütünlüğünün korumasının farkına
varmaları.
*Tüm personelin çalışan
güvenliğine dair mevzuatı
bilmeleri,
*Çalışan *HaklarıGenelgesi
*Çalışan güvenliği
Çalışan güvenliğini
Çalışan
*Mobbing
uygulamalarının farkında olma,
sağlamak.
Güvenliği
*Beyaz Kod
*Beyaz Kodun işleyişini kavrama,
*Çalışan güvenliği uygulamalarına
katılabilme.

*Eğitim duyurularını Duyuru Köşemizden takip ediniz.
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İnternet
ortamında
uzaktan
eğitim
HES

3 saat
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İnternet
Gökçe Elif ortamında
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Yılmaz
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Fatma
TURAN

Tüm Kurum
Personeli

Tüm Kurum
Personeli

EĞİTİM
SÜRESİ

EĞİTİMİN HEDEFLERİ

EĞİTİM
YÖNTEMİ
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EĞİTİMİN
AMACI
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6

7

Enfeksiyon
Kontrolü ve
Önlenmesi

Hasta
Güvenliği

Hasta
Güvenliği

*İzolasyon Uygulamaları ve
Kullanılan Figürler
*El Hijyeni

*Kimlik Tanımlayıcıları ve
Hasta Kimliğinin Doğrulanması
*Hasta Transferi
*Hasta Düşmeleri
*Mavi Kod
*Pembe Kod

*İlaç Güveliği
*Sözel İstem Uygulamaları
*Güvenli Cerrahi Uygulamaları
*Hasta başı test cihazı
uygulamaları

Yürürlük Tarihi
11.12.2017

Sağlık kurumlarında
hastane enfeksiyonu
oluşumunu önlemek.

Revizyon Tarihi ve No
15.02.2022/09

*Enfeksiyon kontrolünü sağlamaya
yönelik uygulamaları bilme ,
*Enfeksiyon belirtilerini
gözlemleyebilme,
01.01.2022
*Enfeksiyonu önlemek için gerekli 31.12.2022
uygulamaları sıralayabilme,
*El hijyenin doğru teknikle
uygulanmasını açıklayabilme.

Hasta güvenliğini
sağlamak.

*Tüm personelin hastanın
kimliğini doğrulayabilmeleri,
*Hastaların güvenli bir şekilde
transfer edilmesi hakkında bilgi
01.01.2022
sahibi olmaları,
31.12.2022
*Hastaların düşmesini önlemek
için gerekli tedbirleri
açıklayabilme,
*Personelin Mavi Kod
uygulamasını bilmesi ve gerektiği
durumlarda Mavi Kod verebilmesi.

Hasta güvenliğini
sağlamak.

*Sözel istemin uygulanacağı
durumlar ve uygulama
prosedürünün önemini kavrama,
*Güvenli Cerrahi Kontrol
Listesi'nin öneminin kavranması,
*Hasta başı test cihazlarının
çalışması hakkında bilgi sahibi
olma ve kalibrasyon takibini
yapabilmesi,
*Örnek alımında işlem
basamaklarını sıralayabilme,
*İlaç güvenliğinin önemini
kavrama,
*İlaç hatalarının nedenlerini
listeleyebilme.

*Eğitim duyurularını Duyuru Köşemizden takip ediniz.

01.01.2022
31.12.2022

Tüm Kurum
Personeli

Tüm Kurum
Personeli

Sağlık
Personeli

Elif TAŞ,
Melek
Meltem
EKİCİ

Songül
ALGÜN,
Fahriye Ela
GÜNGÖR,
Emine
ÖZÇAVD
AR, Hülya
EKSAN,
Melike
ÇELİK,
Esra
ALKAN,
Fatma
KANTAŞ
YILMAZ
Songül
ALGÜN,
Fahriye Ela
GÜNGÖR,
Emine
ÖZÇAVD
AR, Hülya
EKSAN,
Melike
ÇELİK,
Esra
ALKAN,
Fatma
KANTAŞ
YILMAZ
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9

10

*Hasta Hakları ve
Hasta Hakları
Sorumlulukları
ve
*Hasta Memnuniyeti
Sorumlulukları
*Etik

Hasta
Mahremiyeti

Kalite

* Hasta Mahremiyeti

*Tıbbi kayıtlar ve önemi
*Hasta dosyasını hazırlama
*Güvenlik Raporlama Sistemi

11

KBRN

*Kimyasal, Biyolojik,
Radyolojik, Nükleer

12

Kişiler Arası
İletişim ve
Gelişim

* Kişilerarası İletişim ve Empati
*Beden Dili
*Ekip Çalışması
*Görgü ve Protokol Kuralları
*Zor Hastaya yaklaşım

Yürürlük Tarihi
11.12.2017

Hasta hakları ve
sorumluluklarının
bilincinde olarak
hizmet vermek.

Hasta mahremiyetini
sağlamak.

Bazı kalite
uygulamaları
hakkında bilgi sahibi
olmak.

Revizyon Tarihi ve No
15.02.2022/09

*Tüm personelin hastaların hakları
ve *Sorumluluklarını kavraması,
*Hasta hakları ile ilgili yasal
düzenlemeleribilme,
*Hasta memnuniyetini artıracak
01.01.2022
uygulamaları yerine getirebilme,
31.12.2022
*Tüm personelin etik ilkeler
çerçevesinde hizmet verebilmesini
sağlama.
*Tüm sağlık personelinin hasta
*mahremiyetinin önemini
kavraması,
*Hasta mahremiyeti ile ilgili yasal 01.01.2022
düzenlemeleri açıklayabilme,
31.12.2022
*Hasta mahremiyetinin sağlanması
için gereken ortamı hazırlayabilme.
*Güvenlik Raporlama Sistemi
(GRS) hakkında bilgi sahibi olma,
*Gerektiğinde GRS yi
kullanabilme,
*Hasta dosyasını hazırlayabilme,
*Tıbbi kayıtların öneminin
kavranması,
*Tıbbı kayıtların mevzuatına
uygun olarak saklanabilmesi.

01.01.2022
31.12.2022

*Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik
ve Nükleer (KBRN) olaylarını
tanımlayabilme,
KBRN hakkında
*KBRN ye yönelik alınacak
01.01.2022
farkındalık yaratmak. önlemleri sıralayabilme,
31.12.2022
*/KBRN olayına uygun müdahale
tekniklerine karar verebilme.
Personelin etkin
iletişim becerisini
kullanabilmesini
sağlamak.

*Eğitim duyurularını Duyuru Köşemizden takip ediniz.

*İletişim kavramını
tanımlayabilme,
*Personelin empatik davranışlar
sergileyebilmesi,
*Beden dilinin önemini kavrama,

01.01.2022
31.12.2022
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Ön testSon test

Sağlık
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Memur

Tuncay
ÖZKARA
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HES
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Powerpoint
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Web
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İnternet
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uzaktan
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Tüm Kurum
Personeli

Burcu
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Yürürlük Tarihi
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*Hasta Psikolojisi
*Proesyonel İmaj
*Öfke Kontrolü
*Tükenmişlik Sendromu
*Stres Yönetimi

13

Temizlik

*Hastane Temizliği ve Bölüm
Bazlı Temizlik
*Atık Yönetimi

Temizlik işlerini ve
atık yönetimini
prosedürüne uygun
olarak yapmak.

*Eğitim duyurularını Duyuru Köşemizden takip ediniz.

*Ekip çalışmasının önemini
kavrama,
*Personelin protokol ve görgü
kurallarını bilmesi,
*Stresle baş etme yöntemlerini
sıralayabilme,
*Tükenmişlik Sendromunu
tanımlayabilme,
*Zor hastayla iletişimde uygun
yaklaşım yöntemini seçebilme,
*Profesyonel imaj hakkında bilgi
sahibi olabilme.
*Temizlik personellerinin temel
temizlik uygulamalarını bilmesi,
*Personelin atık yönetimi mevzuatı
ve prosedürü hakkında bilgi sahibi
olması,
*Personelin atıkları
sınıflandırabilmesi,
01.01.2022
*Personelin atıkları kaynağına
31.12.2022
uygun olarak ayrıştırabilmesi,
*Prosedüre uygun olarak atıkların
toplanması, geçici depolanması ve
bertarafının ilgili kuruluşa
verilmesi ile ilgili bilgi sahibi
olması,
*Personelin tehlikeli madde
sınıfını gösteren simgeleri bilmesi.
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Selda
POLAT,
Selma
DAĞCI,
Firuzan
KAYA,
Melike
ŞAHİN

Tüm Kurum
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Elif TAŞ,
Neziye
AVCI
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İş Sağlığı ve
Güvenliği

*Genel konular:
*Çalışma mevzuatı ile ilgili
bilgiler,
*Çalışanların yasal hak ve
sorumlulukları,
*İşyeri temizliği ve düzeni,
*İş sağlığı ve güvenliği genel
kuralları ve güvenlik kültürü,
*Sağlık konuları:
*Meslek hastalıklarının
sebepleri,
*Hastalıktan korunma
prensipleri ve korunma
tekniklerinin uygulanması,
*Biyolojik ve psikososyal risk
etmenleri,
*İlkyardım
*Teknik konular:
*Kimyasal, fiziksel ve
ergonomik risk etmenleri,
*Risk yönetimi,
*Elle kaldırma ve taşıma,
*Parlama, patlama, yangın ve
yangından korunma,
*İş ekipmanlarının güvenli
kullanımı,
*Ekranlı araçlarla çalışma,
*Elektrik tehlikeleri, riskleri ve
önlemleri,
*İş kazalarının sebepleri ve
korunma prensipleri ile
tekniklerinin uygulanması,
*İş kazası ve meslek
hastalıklarından doğan hukuki
sonuçlar,
*Güvenlik ve sağlık işaretleri,
*Kişisel koruyucu donanım
kullanımı,
*Tahliye ve kurtarma,
*Radyasyon güvenliği ve
korunma

Yürürlük Tarihi
11.12.2017

Çalışanların iş
yerinde sağlıklı ve
güvenli bir ortamda
çalışmalarını
sağlamak.

*Eğitim duyurularını Duyuru Köşemizden takip ediniz.

*Personelin çalışan sağlığı
mevzuatı hakkında bilgi sahibi
olması,
*Çalışanların yasal hak ve
sorumluluklarını bilmeleri,
*Meslek hastalıklarının sebeblerini
kavramaları,
*İş yerindeki sağlığı ve güvenliği
olumsuz etkileyen risk faktörlerini
ayırt edebilme,
*Çalışma ortamında
karşılaşabileceği risk faktörlerine
karşı gerekli önlemleri alabilme,
*İlk yardımı tanımlayabilme,
*Ergoniminin önemini kavrama,
*İş yerinde iş ekipmanlarını doğru 01.01.2022
ve güvenli bir şekilde seçebilmesi, 31.12.2022
*Elektrikli ortamda çalışırken
alınması gereken güvenlik
önlemlerini sıralayabilme,
*Kişisel Koruyucu Donanımı
(KKD) doğru şekilde
kullanabilmenin önemini
kavrayabilme,
*Yangın durumunda gerekli
önlemleri söyleyebilme,
*İş sağlığı ve güvenliğinin temel
ilkelerini kavrama ve güvenlik
kültürünün oluşmasına uygun
ortam sağlama,
*İş kazalarının sebepleri ve iş
kazalarından korunma prensipleri
hakkında bilgi sahibi olma.
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Tüm Kurum
Personeli

Buhan
KEBABCI
Arzu GUT
Songül
AKYÜZ
Bahar
TERZİOĞ
LU
Hülya
AYVALI
Tuba BAĞ
AYAR
Meryem
Sinem
ÖZKAN
Kübra
Yeşim
AKBAL
Özer
ERDEN
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Laboratuvar
Güvenliği

* Laboratuvar Güvenliği

16

Haberleşmede
* Haberleşmede Tasarruf
Tasarruf

17

Hasta
Güvenliği

* Materyovijilans ve Olumsuz
Olay Bildirimi

*Kadına yönelik şiddete karşı
uluslar arası mücadele günü
*Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı
*Kadın istihdamı ve fırsat
eşitliği
*Kadına yönelik aile içi şiddet
*Çalışma hayatında KEFE,
*Kadının eğitimi, statüsü

18

Özel Gün ve
Haftalar

19

*Bölünebilir ve ezilebilir ilaçlar
ile ilgili çalışanları
bilgilendirmek.
Verimlilik
*Gebelik ve laktasyon
Kapsamında
İlaç Eğitimleri döneminde ilaç uygulamaları ile
ilgili çalışanları bilgilendirmek.
*Pediatrik hastalarda uygun
dozlarda, en etkin ve doğru

Yürürlük Tarihi
11.12.2017

Çalışanların
laboratuvar
güvenliği hakkında
bilgi sahibi olmasını
sağlamak.

*Personelin tıbbi laboratuvarı
ilgilendiren yasal düzenlemeler
hakkında bilgi sahibi olması,
*Laboratuvarda karşılaşabilecek
tehlikeleri ( fiziksel, kimyasal,
biyolojik ) ayırt edebilme,
*Laboratuvardan çıkan atıkların;
prosedüre uygun olarak
toplanması, geçici depolanması ve
bertarafının ilgili kuruluşa
verilmesi ile ilgili bilgi sahibi
olması.
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01.01.2022
31.12.2022

Protez
Uzm.Dr.
Laboratuvarı
Aysel
Personeli
KARATAŞ

Haberleşmede
tasarruf sağlamak.

Personelin, haberleşmede tasarruf
farkındalığını arttırmak.

01.01.2022
31.12.2022

Tüm Kurum
Personeli

Gamze
ÖZKAN

Tıbbi cihaz
güvenliğini
sağlamak.

*Materyovijilansın içeriğinin
01.01.2022
bilinmesi
31.12.2022
*Olumsuz olay ve istenmeyen olay
bildirim kültürünün yerleşmesi.

Tüm Kurum
Personeli

Yetkin
ELİTEZ

Tüm Kurum
Personeli

Erkam
ÜNAL
Elif İŞÇAN
KOCAMIŞ

*Çalışma hayatında kadın erkek
fırsat eşitliği farkındalığının
Toplumsal cinsiyet
oluşturulması,
eşitliği içinde ağız ve *Kadına yönelik şiddeti doğuran
diş sağlığı hizmeti
ve pekiştiren olumsuz tutum ve
vermek. Kadına
davranışların ortadan kaldırılması
yönelik şiddeti
amacıyla toplumsal farkındalık,
önlemek ve
duyarlılık, bilinç kazandırmak ve
azaltmak.
toplumsal cinsiyet eşitliğine hizmet
edecek zihniyet dönüşümünü
sağlamak.
*Bölünebilir ve
*Bölünebilir ve ezilebilir ilaçlar ile
ezilebilir ilaçlar ile
ilgili çalışanları bilgilendirmek.
ilgili çalışanları
*Gebelik ve laktasyon döneminde
bilgilendirmek.
ilaç uygulamaları ile ilgili
*Gebelik ve
çalışanları bilgilendirmek.
laktasyon döneminde *Pediatrik hastalarda uygun
ilaç uygulamaları ile dozlarda, en etkin ve doğru tedavi
ilgili çalışanları
ile ilaç uygulanmasının

*Eğitim duyurularını Duyuru Köşemizden takip ediniz.

01.01.2022
31.12.2022

01.01.2022
31.12.2022

Tüm Kurum
Personeli

Ayşe
Beyza
BAŞPINA
R
Gizem
BAĞCI
Hazal
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tedavi ile ilaç uygulanmasının
sağlamaktır.
*Geriatri hastalarında etkinli ve
güvenli tedavi izlenerek, bu
grubun tedavi olmasının
sağlanmasıdır.
*İlaç geçimsizliği kavramını
tanımlamak, önlemek ya da en
aza indirmek için alınabilecek
önlemlerin farkına varmak
*İlaç–ilaç ve ilaç- besin
etkileşimleri hakkında bilgi
sahibi olmak, önlemek ya da en
aza indirmek için alınabilecek
önlemlerin farkına varmaktır.
*İlaçlarda advers etkileri ve
advers etkinin oluşması
durumunda bildirim yoları
konusunda çalışanları
bilgilendirmek
*Stabilite ve ilaç stabilitesi
kavramlarını öğrenmek ve ilaç
stabilitesini etkileyen faktörler
hakkında bilgi sahibi olmak
*Yüksek Riskli İlaçlar hakkında
bilgi sahibi olmak ve bu ilaçlar
ile çalışırken nelere dikkat
etmesi gerektiği konusunda
bilgilendirmek.
*Uygulama öncesi hazırlama
gerektiren ilaçların doğru şekilde
hazırlanmasını sağlamak,
kontaminasyon riskini ortadan
kaldırmak.
*İlaç ve tıbbi sarf malzemelerini
doğru şekilde depolamak.
*İlaçların saklama koşulları
hakkında farkındalık oluşturup,
stabilitesini son kullanma tarihi
dolana kadar korumak ve soğuk
zincir sistemi hakkında bilgi

Yürürlük Tarihi
11.12.2017

bilgilendirmek.
*Pediatrik hastalarda
uygun dozlarda, en
etkin ve doğru tedavi
ile ilaç
uygulanmasının
sağlamaktır.
*Geriatri
hastalarında etkinli
ve güvenli tedavi
izlenerek, bu grubun
tedavi olmasının
sağlanmasıdır.
*İlaç geçimsizliği
kavramını
tanımlamak, önlemek
ya da en aza
indirmek için
alınabilecek
önlemlerin farkına
varmak
*İlaç–ilaç ve ilaçbesin etkileşimleri
hakkında bilgi sahibi
olmak, önlemek ya
da en aza indirmek
için alınabilecek
önlemlerin farkına
varmaktır.
*İlaçlarda advers
etkileri ve advers
etkinin oluşması
durumunda bildirim
yoları konusunda
çalışanları
bilgilendirmek
*Stabilite ve ilaç
stabilitesi
kavramlarını
öğrenmek ve ilaç
stabilitesini etkileyen

*Eğitim duyurularını Duyuru Köşemizden takip ediniz.

sağlamaktır.
*Geriatri hastalarında etkinli ve
güvenli tedavi izlenerek, bu grubun
tedavi olmasının sağlanmasıdır.
*İlaç geçimsizliği kavramını
tanımlamak, önlemek ya da en aza
indirmek için alınabilecek
önlemlerin farkına varmak
*İlaç–ilaç ve ilaç- besin
etkileşimleri hakkında bilgi sahibi
olmak, önlemek ya da en aza
indirmek için alınabilecek
önlemlerin farkına varmaktır.
*İlaçlarda advers etkileri ve advers
etkinin oluşması durumunda
bildirim yoları konusunda
çalışanları bilgilendirmek
*Stabilite ve ilaç stabilitesi
kavramlarını öğrenmek ve ilaç
stabilitesini etkileyen faktörler
hakkında bilgi sahibi olmak
*Yüksek Riskli İlaçlar hakkında
bilgi sahibi olmak ve bu ilaçlar ile
çalışırken nelere dikkat etmesi
gerektiği konusunda
bilgilendirmek.
*Uygulama öncesi hazırlama
gerektiren ilaçların doğru şekilde
hazırlanmasını sağlamak,
kontaminasyon riskini ortadan
kaldırmak.
*İlaç ve tıbbi sarf malzemelerini
doğru şekilde depolamak.
*İlaçların saklama koşulları
hakkında farkındalık oluşturup,
stabilitesini son kullanma tarihi
dolana kadar korumak ve soğuk
zincir sistemi hakkında bilgi sahibi
olmak.
*Nutrisyonel destek tedavisi ve
ürünleri, malnutrisyon, nutrisyonel
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sahibi olmak.
*Nutrisyonel destek tedavisi ve
ürünleri, malnutrisyon,
nutrisyonel tarama ve
değerlendirme, enteral nutrisyon
ve ürünleri, parenteral nutrisyon
ve ürünleri hakkında bilgi sahibi
olmak.

Yürürlük Tarihi
11.12.2017

faktörler hakkında
bilgi sahibi olmak
*Yüksek Riskli
İlaçlar hakkında bilgi
sahibi olmak ve bu
ilaçlar ile çalışırken
nelere dikkat etmesi
gerektiği konusunda
bilgilendirmek.
*Uygulama öncesi
hazırlama gerektiren
ilaçların doğru
şekilde
hazırlanmasını
sağlamak,
kontaminasyon
riskini ortadan
kaldırmak.
*İlaç ve tıbbi sarf
malzemelerini doğru
şekilde depolamak.
*İlaçların saklama
koşulları hakkında
farkındalık oluşturup,
stabilitesini son
kullanma tarihi
dolana kadar
korumak ve soğuk
zincir sistemi
hakkında bilgi sahibi
olmak.
*Nutrisyonel destek
tedavisi ve ürünleri,
malnutrisyon,
nutrisyonel tarama ve
değerlendirme,
enteral nutrisyon ve
ürünleri, parenteral
nutrisyon ve ürünleri
hakkında bilgi sahibi
olmak.

*Eğitim duyurularını Duyuru Köşemizden takip ediniz.

tarama ve değerlendirme, enteral
nutrisyon ve ürünleri, parenteral
nutrisyon ve ürünleri hakkında
bilgi sahibi olmak.
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20

21

22

Kadına
Yönelik
Şiddetle
Müdahele
Eğitimi

Kırım Kongo
Kanamalı
Ateşi
(Hekimlere
Yönelik)

Kırım Kongo
Kanamalı
Ateşi (Hekim
Dışı Sağlık
Personeline
Yönelik)

Yürürlük Tarihi
11.12.2017

Kadına yönelik şiddeti doğuran ve
pekiştiren olumsuz tutum ve
eşitliğine hizmet edecek zihniyet
Kadına yönelik
dönüşünü sağlamak davranışların
*Kadına yönelik şiddeti önlemek
şiddeti önlemek veya ortadan kaldırılması amacıyla,
veya azaltmak
azaltmak.
toplumsal farkındalık, duyarlılık,
bilinç kazandırmak ve toplumsal
cinsiyet eşitliğini hizmet edecek
zihniyet dönüşümünü sağlamak.

*Kırım Kongo Kanamalı
Ateşinin;
Bulaş Yolları
*Risk Grupları
*Patogenezi
*Klinik ve Laboratuvar
Bulguları
*Tanı ve Ayırıcı Tanı
*KKKA Bilgi Sistemi ve
*Referans
*Laboratuvarları
*Vaka Tanımları ve
*Algoritmalar
*Tedavi
*Korunma ve Kontrolü

*Kırım Kongo Kanam
Ateşinin;
*Bulaş Yolları
*Risk Grupları
*Kliniği
*Hastane Yönetiminin
*Görevleri
*Korunma, İzolasyon,
*Dezenfeksiyonu
*Cenaze İşlemleri

*Kırım Kongo
Kanamalı Ateşinin;
*Bulaş Yolları
*Risk Grupları
*Patogenezi
*Klinik
veLaboratuvar
Bulguları
Tanı *Ayırıcı ve Tanı
*KKKA Bilgi
Sistemi ve Referans
*Laboratuvarları
*Vaka Tanımları
yapabilme,
*Algoritmalar
*Tedavi edebilmesi,
*Korunma ve
Kontrolü
Konularında
bilgilendirmek.
*Kırım Kongo
Kanamalı Ateşinin;
*Bulaş Yolları
*Risk Grupları
*Kliniği
*Hastane
Yönetiminin
Görevleri
*Korunma,
İzolasyon,
*Laboratuvar

*Eğitim duyurularını Duyuru Köşemizden takip ediniz.
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01.01.2022
31.12.2022

*Kırım Kongo Kanamalı Ateşinde
hekimlerin;
*Bulaş Yollarını tanımlayabilmesi,
*Risk Gruplarını ayırt edebilmesi,
*Patogenezini açıklayabilmesi,
*Klinik ve Laboratuvar Bulgularını
tespit edebilmesi,
*Tanı ve Ayırıcı Tanı
kaoyabilmesi,
01.01.2022
*KKKA Bilgi Sistemi ve Referans
31.12.2022
*Laboratuvarları hakkında bilgi
sahibi olabilmesi,
*Vaka Tanımları yapabilme,
*Algoritmaları uygulayabilmesi,
*Tedavi edebilmesi,
*Korunma yöntemlerini
açıklayabilme ve Kontrolünü
sağlayabilmesi.
*Kırım Kongo Kanamalı Ateşinde
hekim dışı sağlık personelinin ;
*Bulaş Yollarını tanımlayabilmesi,
*Risk Gruplarını ayırt edebilmesi,
*Klinik tabloyu tanıyabilmesi,
01.01.2022
*Hastane Yönetiminin Görevlerini 31.12.2022
açıklayabilmesi,
*Korunma, İzolasyon, Laboratuvar
Önerilerini uygulaması,
*Dezenfeksiyonu sağlayabilmesi,
*Cenaze İşlemlerini yürütebilmesi.

Tüm Kurum
Personeli

Diş
Hekimleri

Hekim Dışı
Sağlık
Personeli

Nihan
ÖZANT

Funda
ŞİMŞEK

Soner
KAYA
ÖZMEN

Sayfa No
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İnternet
ortamında
uzaktan
eğitim
HES

4 saat

Bilgisayar,
Powerpoint
sunu, Video

Web
tabanlı
eğitim

Ön testSon test

İnternet
ortamında
uzaktan
eğitim
HES

1 saat

Bilgisayar,
Powerpoint
sunu, Video

Web
tabanlı
eğitim

Ön testSon test

İnternet
ortamında
uzaktan
eğitim
HES

1 saat

Bilgisayar,
Powerpoint
sunu, Video

Web
tabanlı
eğitim

Ön testSon test
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Önerileri
*Dezenfeksiyonu
*Cenaze İşlemleri
konularında hekim
dışı sağlık
personelini
bilgilendirmek.

23

24

İstenmeyen
Olay Bildirim
Sistemi

*Hasta ve çalışanların
güvenliğini tehdit edebilecek,
gerçekleşen ya da gerçekleşmek
üzereyken son anda
gerçekleşmeyen (ramak kala)
istenmeyen olayların
bildirilmesini sağlamak
*Bildirimlerin sonucunda bu
olaylara yönelik gerekli
önlemlerin alınmasını sağlamak

*Sağlık çalışanlarının,
dezenfektanlar ve
Dezenfektanla
dezenfektanların kullanımı
rın Kullanımı
hakkında bilgilerini geliştirmek
ve uygun kullanımı ile
maruziyeti azaltmak

Hasta ve çalışanların
güvenliğini tehdit
edebilecek,
gerçekleşen ya da
gerçekleşmek
üzereyken son anda
gerçekleşmeyen
(ramak kala)
istenmeyen olayların
bildirilmesini
sağlamak
Bildirimlerin
sonucunda bu
olaylara yönelik
gerekli önlemlerin
alınmasını sağlamak.

İstenmeyen olayın tanımını
yapabilme
Tıbbi hatalar ve bildirimi
konusunda sağlık
profesyonellerinin farkındalığını
sağlama
Sağlık
çalışanlarının yaygın hataları
kavrayabilmeleri
İstenmeyen olayların bildirimini
yapabilme
Sistemsel iyileştirme için olayla
ilgili gerekli verileri toplayabilme
Ramak kala ya da istenmeyen
olayların tekrarlanmasını
önleyebilme
*Dezenfeksiyonun tanımını
yapabilme
*Dezenfektan etkinliğinin
Sağlık çalışanlarının, sağlanması için dikkat edilecek
dezenfektanlar ve
hususları açıklayabilme
dezenfektanların
*Kişisel koruyucu ekipmanları
kullanımı hakkında
doğru şekilde kullanabilme
bilgilerini
*Havalandırma koşullarını
geliştirmek ve uygun anlatabilme
kullanımı ile
*Kaza durumunda yapılacakları
maruziyeti azaltmak. açıklayabilme
*Dezenfeksiyon etkinliğini bozan
durumları sıralayabilme
*Dezenfektanların saklanma

*Eğitim duyurularını Duyuru Köşemizden takip ediniz.

01.01.2022
31.12.2022

01.01.2022
31.12.2022

Tüm Kurum
Personeli

Tüm Kurum
Personeli

Feride
AKAÇİN

Habibe
Filiz
AKDEMİR

İnternet
ortamında
uzaktan
eğitim
HES

1 saat

Bilgisayar,
Powerpoint
sunu, Video

Web
tabanlı
eğitim

Ön testSon test

İnternet
ortamında
uzaktan
eğitim
HES

1 saat

Bilgisayar,
Powerpoint
sunu, Video

Web
tabanlı
eğitim

Ön testSon test
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koşullarını açıklayabilme

25

26

Nutrisyon

Evde Sağlık
Hizmetleri

*Malnutrisyonu Fark Etmek
*Nutrisyon

*Evde sağlık hizmetlerinin, hasta
ve çalışan güvenliğini esas
alacak şekilde, bilimsel kurallar
çerçevesinde kaliteli ve nitelikli
sunulmasını sağlamak

Klinikteki hastaların
etkin beslenmeleri
konusunda
çalışanların bilgi
düzeyini artırmak.

Evde sağlık
hizmetlerinin, hasta
ve çalışan
güvenliğini esas
alacak şekilde,
bilimsel kurallar
çerçevesinde kaliteli
ve nitelikli
sunulmasını
sağlamak.

*Eğitim duyurularını Duyuru Köşemizden takip ediniz.

*Nutrisyonu (tıbbi beslenme)
tanımlayabilme,
*Uygun beslenmeni yöntemini
seçebilme
Tıbbi beslenmenin takibini
yapabilme
*Olası komplikasyonların farkına
varma ve müdahale edebilme
*Enteral nütrisyon erişim yollarını
sıralayabilme
*PEG-PEJ bakımını doğru
yöntemle uygulayabilme
*Parenteral beslenmede, planlanan
solüsyonun hedef dozunu uygun
miktarda verebilme
*Nutrisyon Destek Ekibi ile ilgili
bilgi sahibi olma.
*Evde sağlık hizmetlerinin
tanımını yapabilme
*Evde sağlık hizmetleri
kapsamında verilen hizmetleri
açıklayabilme
*Evde sağlık hizmetlerinde çağrı
kabulü yapabilme
*Hasta ziyaretini etkin olarak
yerine getirebilme
*Hasta uygulayabilme
*Numunelerin alınması,
saklanması ve taşınması süreçleri
bilme
*Numuneleri uygun şekilde
alabilme, saklayabilme ve
taşıyabilme

01.01.2022
31.12.2022

01.01.2022
31.12.2022

İlgili Sağlık
Personeli

İlgili Sağlık
Personeli

Ekmel
Burak
ÖZŞENEL
Güldan
KAHVECİ

Derya
EKİCİ
Esra
KAYMAK
YALÇIN

İnternet
ortamında
uzaktan
eğitim
HES

İnternet
ortamında
uzaktan
eğitim
HES

2
Saat

Bilgisayar,
Powerpoint
sunu, Video

Web
tabanlı
eğitim

Ön testSon test

1
Saat

Bilgisayar,
Powerpoint
sunu, Video

Web
tabanlı
eğitim

Ön testSon test
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*Evde sağlık hizmetlerinde bilgi
mahremiyetini bilme yakınları ile
etkili iletişim kurabilme
*Evde sağlık hizmetlerinde
güvenlik tedbirlerini.

27

28

29

30

Enerji
Verimliliği

*Enerji kaynaklarının ve enerji
kullanımında
verimliliğin
artması
Enerji israfının
Enerji israfını önlemek için neler
önlenmesi sağlamak.
yapılmalı
*İş gücünde bir azalma olmadan
enerjiyi doğru kullanma

*Ağız ve Diş Sağlığı
Hizmetlerinde Karşılaşılan Acil
*Durumlar
Ağız ve Diş
*Senkop
Sağlığı
*Anaflaktik Reaksiyonlar
Hizmetlerinde
*Hipotansiyon
Karşılaşılan
*Hipertansiyon
Acil Durumlar
*Hipoglisemi
*Kanama

Enfeksiyon
Kontrolü ve
Önlenmesi

Enfeksiyon
Kontrolü ve
Önlenmesi

Hekimin sağlık
hizmeti verirken
karşılaştığı acil
durumlara karşı bilgi
sahibi olmasını
sağlamak

Kurum bünyesinde enerjinin etkin
ve verimli kullanılmasını
sağlamak.

01.01.2022
31.12.2022

Hekimin sağlık hizmeti verirken
karşılaştığı acil durumlara karşı
bilgi sahibi olmasını sağlamak

01.01.2022
31.12.2022

Enfeksiyon
*Çapraz enfeksiyon,
*Enfeksiyon hastalıklarının
*tanınması
*Diş hekimliğinde enfeksiyon
kontrolü
*Ağız enfeksiyonları

Diş hekimliğinde
tedavi sürecinde
oluşabilecek çapraz
enfeksiyonların
önlenmesi.

Diş hekimliğinde oluşabilecek
01.01.2022
çapraz enfeksiyonların önlenmesi ,
31.12.2022
kontrolünün sağlanması,enfeksiyon
hastalıklarının tanınması.

Enfeksiyon
*Çaprz enfeksiyon,
Enfeksiyon hastalıklarının
tanınması
*Diş hekimliğinde enfeksiyon
kontrolü
*Ağız enfeksiyonları

Diş hekimliğinde
tedavi sürecinde
oluşabilecek çapraz
enfeksiyonların
önlenmesi.

Diş hekimliğinde oluşabilecek
01.01.2022
çapraz enfeksiyonların önlenmesi ,
31.12.2022
kontrolünün sağlanması,enfeksiyon
hastalıklarının tanınması.

*Eğitim duyurularını Duyuru Köşemizden takip ediniz.

Tüm Kurum
Personeli

Diş
Hekimleri

Diş
Hekimleri

Hekim Dışı
Personel

Taha Burak
SOMAN/T
eknik
Personel

Diş Hekimi

Enfeksiyon
Sorumlu
Hekimi

Enfeksiyon
Birim
Sorumlusu

Kullanım
alanları

Eğitim
Salonu

Eğitim
Salonu

Eğitim
Salonu

Bilgisayar
çıktısı

Düz
Anlatım

Gözlem

1 saat

Bilgisayar
Projeksiyon
Powerpoint
sunu

Görsel
Anlatım

SoruCevap

1 saat

Bilgisayar
Projeksiyon
Powerpoint
sunu

Görsel
Anlatım

Ön testSon test

1 saat

Bilgisayar
Projeksiyon
Powerpoint
sunu

Görsel
Anlatım

Ön testSon test

1 saat
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*Etkili İletişim Teknikleri
*Etkili dinlemek
*Beden dili
*Etkili iletişim kurmak
*Etkin dinleme becerisi
*Etkili iletişim teknikleri neden
önemlidir

Etkili iletişim
teknikleri konusunda
personeli
bilgilendirmek.

Etkili iletişim teknikleri konusunda
personeli bilgilendirmek ve etkili
05.01.2022
iletişim kurma tekniklerini
geliştirmek.

Diş
Hekimleri /
İlgili
Personel

Doç.Dr.Taş
kın KILIÇ

Eğitim
Salonu

Bağımlılıklarla
mücadele konusunda
personeli
bilgilendirmek ve
farkındalık düzeyini
arttırmak.

Bağımlılıklarla mücadele
konusunda personeli
bilgilendirmek ve farkındalık
düzeyini arttırmak.

Tüm Kurum
Personeli

Eğitim
Birim
Sorumlusu

Klinik
,Koridor

Temizlik
Personeli

Enfeksiyon
Birim
Sorumlusu

Eğitim
Salonu

31

Etkili İletişim
Teknikleri

32

Özel Gün ve
Haftalar
Yeşilay
Haftası

*Yeşilay Haftası

33

Temizlik

Genel Alan Temizlik Kuralları,
*Risk Düzeyine Göre
*Temizlik Kuralları
*Temizlik Maddelerinin
*Kullanım Özellikleri ve
*Maruziyette Yapılacaklar
*Dezenfektan Kullanımı
*Diş Üniti Dezenfeksiyonu
*El hijyeni, el antiseptikleri
kullanımı ,kuralları ve alınması
gerekli önlemler
eldiven kullanımı

Gerekli temizlik
standartlarının
yerleşmesini ve
malzemelerin doğru
kullanımını
sağlamak.

*Temizlik personelinin temel ve
risk düzeyine göre temizlik
uygulamalarını bilmesi,
*Personelin temizlik maddelerini
ve dezenfektanı doğru kullanması,
maruziyette yapılacakları bilmesi
*Personelin diş üniti temizlik ve
dezenfeksiyonunu uygulamasını
bilmesi.

34

Hasta ve
Çalışan
Güvenliği

*Materyovijilans
*Olumsuz Olay Bildirimi
*İstenmeyen Olay Bildirimi

Tıbbi cihaz
güvenliğini
sağlamak.

*Materyovijilansın içeriğinin
01.01.2022
bilinmesi
31.12.2022
*Olumsuz olay ve istenmeyen olay
bildirim kültürünün yerleşmesi.

Sağlık Dışı
Personel

Dt. Murat
CENGİZ

Eğitim
Salonu

Bilgi
Güvenliği

*Bilgi Yönetim Sisteminin etkin
kullanımı,
*Kurum Bilgi Güvenliği
*Bilgi Güvenliği Farkındalık
Bildirgesi
*Bilgi Güvenliği İhlal
Bildirimleri
*Verilerin güvenli imhası
*İş Başlama, Ayrılma ve Görev
Değişikliği Süreçlerinde İnsan
*Kaynakları Güvenliği

*Tüm personelin bilgi sistem
güvenliği, evrak güvenliği ve
fiziki güvenliğin önemini
kavramaları,
01.01.2022
*Tüm personelin sağlık
31.12.2022
kurumlarında bilişim
ürünleri/cihazları ile bu cihazlarda
işlenmekte olan verilerin gizliliği
ve bütünlüğünün korunmasının
farkına varmaları.

Tüm Kurum
Personeli

Cengiz
ÇATAL

Eğitim
Salonu
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Bilgi sistem
güvenliği, kişisel
veriler ve sağlık
verilerinin korunması
farkındalığı
yaratmak.

*Eğitim duyurularını Duyuru Köşemizden takip ediniz.

01.03.2022
07.03.2022

01.01.2022
31.12.2022

1 saat

Bilgisayar
Projeksiyon
Powerpoint
sunu

Görsel
Anlatım

SoruCevap

10dk

Broşür

Düz
anlatım

Gözlem

1 saat

Bilgisayar
Projeksiyon
Powerpoint
sunu

1 saat

Bilgisayar
Projeksiyon
Powerpoint
sunu

Görsel
Anlatım

Ön testSon test

1 saat

Bilgisayar
Projeksiyon
Powerpoint
sunu

Görsel
Anlatım

Ön testSon test

Demonstr
asyon ve
görsel
anlatım

Gözlem
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*Renkli reçete sistemi
uygulaması ve HBYS ile
enteğrasyonu
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Cardio
Pulmoner
Resüsitasyon

CPR / TYD

*Ölçü Alımı, Protez Aşamaları,
Poliklinikten Alınan Protez
Ölçülerinin Dezenfeksiyonu ve
Transferi, Laboratuvara Kabulü
*Laboratuvar Güvenliği
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Çalışan
Güvenliği
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*Temel afet bilinci
*Yangın Söndürücülerin
Acil durum ve
kullanımı-uygulamalı
Afet Yönetimi
*YOTA, Acil Durum ve Afet
Triyajı

TYD yetkinliğini
sağlamak

Sağlık Personelinin TYD
uygulaması hakkında bilgi sahibi
olması

Tüm Aşamaların
Doğru Tanımlanıp
Uygulanması ve
Çapraz Enfeksiyonu
Önlemek
Hastanelerin afet
tehlikeleri karşısında
zarar görebilirliğini
azaltarak personelin,
hasta ve hasta
yakınlarının can
güvenliğini sağlamak

*Eğitim duyurularını Duyuru Köşemizden takip ediniz.

01.01.2022
31.12.2022

Tüm Kurum
Personeli

İlkyardım
Eğitmeni

*Ölçü Alımı, Poliklinikten Alınan
Protez Ölçülerinin Dezenfeksiyonu
ve Transferi, Laboratuvara Kabulü 01.01.2022
süreçlerinin doğru uygulanması
31.12.2022
*Laboratuvar Güvenliğinin
sağlanması

Laboratuvar
ve Transfer
Personeli

Protez
Uzmanı

*Acil Durum ve Afet hallerinde
yapılması erekenlerin bilinmesi,
*Organize hareketin sağlanması,
*Yangın Söndürücülerin ihtiyaç
halinde kullanımının bilinmesi,

Acil Durum
ve Afet
Yönetim
Ekibi, HAP
Görevli
Güvenlik
Pers.

Sivil
Savunma
Uzmanı

01.11.2022
30.11.2022

Eğitim
Salonu

Eğitim
Salonu

Eğitim
Salonu

1 saat

Bilgisayar
Projeksiyon
Powerpoint
sunu

Görsel
Anlatım
Demonstr
asyon

Ön testSon test

1 saat

Bilgisayar
Projeksiyon
Powerpoint
sunu

Görsel
Anlatım

Ön testSon test

1 saat

Bilgisayar
Projeksiyon
Powerpoint
Sunu

Görsel
Anlatım

Ön testSon test
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ADSM fiziki yapısı
*Hizmet sunulan bölümler
*Yönetsel yapı ve yöneticiler
*Çalışma koşulları (mesai
saatleri, tanıtıcı kimlik vb)
*İzinler (yıllık, saatlik vb)
*ADSM’ye ulaşım ve iletişim
bilgileri
*KEFE
*Kadının eğitimi, statüsü
*Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı
*Kadın istihdamı ve fırsat
eşitliği
*Kadına yönelik aile içi şiddet
*Çalışma hayatında KEFE
Genel Uyum
(Oryantasyon) Afet yönetimi
*Hastane Afet Planı
Eğitimi
Enfeksiyon Kontrolü
*El hijyeni
*Atık Yönetimi
*Kişisel Koruyucu Ekipman
kullanımı
*Kesici-delici alet yaralanmaları
ile kan ve vücut sıvılarıyla
bulaşma riski
*İSG
*Genel Konular
*Sağlık Konuları
*Teknik Konular
*Biyomedikal Dayanıklı Taşınır
Kullanıcı Eğitimi
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15.02.2022/09

Sayfa No
15 / 15

Şakir
TOPAL

Kuruma yeni
başlayan personelin
uyumunu sağlamak

*Eğitim duyurularını Duyuru Köşemizden takip ediniz.

*Kurumun tanıtılarak yönetsel yapı
hakkında bilgi sahibi olmaları
Kuruma yeni
*İlgili mevzuatlar hakkında bilgi
01.012022
başlayan
sahibi olmaları
30.12.2022
personel
*Kuruma özgü işleyiş ve konular
hakkında bilgi sahibi olmaları

Fatma
BAYRAK
Vedat
YILMAZ
Gözde S.
ÖRNEK
Abdulbaki
POLAT

Eğitim
Birimi

3 saat

Bilgisayar

Düz
Anlatım

Gözlem

