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Eğitim konusu Eğitim içeriği Eğitimci Hedef kitle Eğitim şekli Eğitim yeri

12 ay eğitim odası

12 ay birimler

Planlanan 
eğitim tarihi

Eğitim 
süresi

Eğitim 
yöntemi

Eğitim amaç ve 
heddef

Gerçekleşen 
tarih

01/01/2019 ile 
31/12/2019

GENEL UYUM 
EĞİTİMLERİ

1-hastanenin tanıtımı ve 
tarihçesi 
2-hastanenin fiziki yapısı 
ve hizmet verilen bölümler 
                      3-yönetim 
kadrosu 
4-hastaneye iletişim 
bilgileri 
5-hizmet içi uzaktan 
eğitimlere erişim 
6-kalite yönetim sistemi ve 
Sağlıkta Kalite Standarları 
7-hasta ve çalışan hakları 
8-kan merkezi işleyişi 

yüz yüze / 
slayt eğitim

eğitim 
sorumlusu

kuruma yeni 
başlayan tüm 

personel

sözel ve 
görsel 

anlatım

hastanemize yeni 
başlayan 
personellere 
hastanenin yönetim 
yapısı, hastanede 
hizmet verilen 
birimler,hizmet içi 
eğitimler hakkında 
bilgilendirme yapmak 
ve hastaneye genel 
oryantasyonu 
sağlamak.

01/01/2019 ile 
31/12/2019

BÖLÜM UYUM 
EĞİTİMLERİ

1-bölüm yönetici ve 
çalışanları 
2-bölümün faaliyet ve 
işleyişi, fiziki yapısı 
3-bölüm çalışanlarının 
mesleklerine göre görev 
yetki ve sorumlulukları 
4-bölümle ilgili yazılı 
dökümanlar 
5-bölümle ilgili tıbbi 
cihazlar hakkında 
bilgilendirme 
6-bölüme özgü iş yeri ve 
hasta güvenliği konuları 

yüz yüze 
eğitim 

bölüm 
sorumlusu

bölüme yeni 
başlayan 
personel

sözel ve 
görsel 

anlatım

bölüme yeni başlayan 
personellere bölümün 
yönetim yapısı, 
bölümde hizmet 
verilen birimler 
hakkında 
bilgilendirmek ve 
kişinin bölüme 
oryantasyonunu 
sağlamaktır.



psikolog tüm personel eğitim odası

EL HİJYENİ tüm personel eğitim odası

tüm personel eğitim odası

01/01/2019 ile 
31/12/2019

yılda iki 
kez

HASTA HAKLARI 
VE 

SORUMLULUKLA
RI

1-hasta hakları, 
sorumlulukları ve uymaları 
gereken kurallar 2-hasta 
memnuniyeti 
3-hasta mahremiyeti 
4-etik ve hasta hakları 
5-konuşma, anlama, 
iletişim becerileri ve 
empati

yüz yüze 
eğitim

sözel ve 
görsel 
anlatım

sağlık hizmeti 
sunumu sırasında 
hastaların zarar 
görmesini önlemek, 
uygulamalarda hata 
oranını azaltarak 
hastaları hak 
ihlallerinen 
koruyabilmek ve 
sağlık hizmetlerinin 
kaliteli, etkin olarak 
sunumunu sağlamak.

01/01/2019 ile 
31/12/2019

yılda üç 
kez

1-el hijyeni 
2-el hijyeninin önemi 
3-el hijyeni endikasyonları 
4-beş endikasyon kuralı 5-
el hijyeni sağlama 
yöntemleri 
6-eldiven kullanımı ile ilgili 
kurallar 
7-el antiseptikleri ile ilgili 
genel bilgiler 
8-alkol bazlı el 
antiseptikleri ile ilgili 
alınması gereken güvenlik 
önlemleri

yüz yüze / 
slayt eğitim

enfeksiyon 
hemşiresi

sözel ve 
görsel 

anlatım

eller aracılığıya 
yayılan enfeksiyonları 
önlemek, 
çalışanlarda el hijyeni 
konusunda olumlu 
davranış geliştirmek.

01/01/2019 ile 
31/12/2019

yılda iki 
kez

ATIK 
YÖNETİMİ

1-atık türleri ve atıkların 
türlerine göre 
ayrıştırılması 
2- atıkların toplanması, 
taşınması, geçici 
depolanması 
3- yarattığı sağlık riskleri, 
neden olabilecekleri kesici 
delici alet yaralanmaları 
ve kan bulaşları 
4-bir kaza veya yaralanma 
durumunda alınacak 
tedbirler

yüz yüze / 
slayt eğitim

enfeksiyon 
hemşiresi

sözel ve 
görsel 

anlatım

atık yönetimi 
konusunda çalışanı 
bilgilendirmek ve 
atıkların 
ayrıştırılması, 
toplanması, 
taşınması konusunda 
davranış geliştirmek.



tüm personel eğitim odası

tüm personel eğitim odası

tüm personel eğitim odası

tüm personel eğitim odası

01/01/2019 ile 
31/12/2019

yılda üç 
kez

KİŞİSEL 
KORUYUCU 

EKİPMANLAR

kişisel koruyucu 
ekipmanlar ve güvenli 
kullanımı

yüz yüze / 
slayt eğitim

eğitim 
sorumlusu

sözel ve 
görsel 

anlatım

tüm personeli kişisel 
koruyucu ekipman 
kullanımı konusunda 
bilgilendirmek ve 
kullanım devamlılığını 
sağlamak.

01/01/2019 ile 
31/12/2019

yılda iki 
kez

ÇALIŞAN 
GÜVENLİĞİ

1-Çalışanlara yönelik 
fiziksel saldırıların 
önlenmesine yönelik 
düzenleme yapılması 
hususunda tedbirlerin 
alınmasıdır. 
2- beyaz kod 
3- çalışanlara yönelik 
sağlık taramaları 

yüz yüze / 
slayt eğitim

eğitim 
sorumlusu

sözel ve 
görsel 

anlatım

çalışan hakları, 
sorumlulukları, beyaz 
kod ve uygulama 
süreci konusunda 
personelin farkındalık 
kazanmasını 
sağlamak.

01/01/2019 ile 
31/12/2019

yılda iki 
kez

HASTA 
GÜVENLİĞİ

1-Hasta kimlik bilgilerinin 
tanımlanması ve 
doğrulanması 
2-Hastaya uygulanacak 
girişimsel işlemler için 
hastanın rızasının 
alınması
3- hasta düşmelerinin 
önlenmesi 
4- güvenli hasta transferi 
5- mavi kod 
6-pembe kod 
7- ilaç güvenliğinin 
sağlanması 
8- radyasyon güvenliğinin 
sağlanması 

yüz yüze / 
slayt eğitim

eğitim 
sorumlusu

sözel ve 
görsel 

anlatım

hasta güvenliğinin 
sağlanması ve 
risklerin  en aza 
indirgenmesi 
konusunda tüm 
personele farkındalık 
kazandırmak.

01/01/2019 ile 
31/12/2019

yılda iki 
kez

ENFEKSİYON 
KONTROLÜ 

VE 
İZOLASYON

1-hastane enfeksiyonları 
ve önemi 
2-sterilizasyon ve 
dezenfeksiyon 
3-izolasyon uygulamaları 
ve kullanılan figürler 
4-cerrahi alan 
enfeksiyonları 
5 kan ve vücut sıvılarıyla 
temas bildirimi

yüz yüze / 
slayt eğitim

enfeksiyon 
hemşiresi

sözel ve 
görsel 

anlatım

enfeksiyonların 
kontrolü ve 
önlenmesi için 
kurallar ve 
uygulamalar 
konusunda çalışanı 
bilgilendirmek.



tüm personel

tüm personel eğitim odası

İŞ GÜVENLİĞİ tüm personel yemekhane

tüm personel eğitim odası

tüm personel eğitim odası

01/01/2019 ile 
31/12/2019

yılda iki 
kez

ACİL DURUM 
VE AFET 

YÖNETİMİ

1-temel afet bilinci 
2-krize müdahale ve afet 
yönetimi 
3-kırmızı kod 
4-yapısal olmayan 
tehlikelerin 
azaltılması(YOTA) 
5- yangın söndürücü ve 
hortumların kullanılması 
6-acil durum tahliye 
tatbikatı

uygulamalı 
eğitim

sivil savunma 
amiri

sözel ve 
görsel 

anlatım

eğitim odası/ 
hastane 
otoparkı

acil durumda görev 
alacak çalışanlara 
sorumluluklarının 
gerektirdiği bilgi 
beceri ve 
davranışlara sahip 
olmaları, afetlerde 
sağlık hizmetlerinin 
kesintiye uğramadan 
verilmesini sağlamak.

01/01/2019 ile 
31/12/2019

yılda iki 
kez

GÜVENLİ 
RAPORLAMA

hasta veya çalışanlara 
zarar veren veya zarar 
oluşmadan önce fark 
edilen olaylarının 
benzerlerinin oluşmasını 
engelleme

yüz yüze / 
slayt eğitim

kalite yönetim 
sekreteri

sözel ve 
görsel 

anlatım

bildirimi yapılan 
olaylardan bir eğitim 
materyali oluşturmak.

01/01/2019 ile 
31/12/2019

yılda üç 
kez

1-iş sağlığı ve güvenliği 
2-iş kazaları ve elektrik 
çarpma 
3-ergonomi

yüz yüze / 
slayt eğitim

iş güvenliği 
uzmanı

sözel ve 
görsel 

anlatım

hasta ve çalışan 
güvenliğinin 
sağlanması 

01/01/2019 ile 
31/12/2019

yılda iki 
kez

ANNE SÜTÜ 
VE EMZİRME 

DANIŞMANLIĞ
I

1-bebek dostu hastane 
2-  anne sütü önemi ve 
devamlılığının sağlanması 
3- ten tene temas

yüz yüze / 
slayt eğitim

bebek 
hemşiresi

sözel ve 
görsel 

anlatım

bebek dostu hastane 
olmanın getirdiği 
görev ve 
sorumlulukların 
bilincinde olmak ve 
davranışlarının 
olumlu yönde 
değiştirilmesini 
sağlamak.

01/01/2019 ile 
31/12/2019

yılda iki 
kez

HASTANE 
CİHAZ VE 

BÖLÜM BAZLI 
TEMİZLİK

1- hastane ve bölüm bazlı 
temizlik 
2-hastaya bağlı cihazların 
ve genel tıbbi cihaz 
temizliği 
3-belirlenen risk alanlarına 
göre alanların temizlik 
kuralları 
4-temizlik maddelerinin 
kullanım özellikleri

yüz yüze / 
slayt eğitim

enfeksiyon 
hemşiresi

sözel ve 
görsel 

anlatım

hastane temizlik 
kuralları, tıbbi cihaz 
temizlik kuralları, risk 
düzeyleri ile ilgili 
çalışanları 
bilgilendirmek ve 
davranış geliştirmek.



eğitim odası

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAY

01/01/2019 ile 
31/12/2019

yılda üç 
kez

HASTA 
BAKIMI

1-pre-op ve postop hasta 
hazırlığı 
2- ventilatördeki hasta 
izlemi 
3-üriner katater 
4- damaryolu girişimi 
5-AKŞ takibi 
6-bası yarası 
7-taraf cerrahisi 
8-ağrı yönetimi 
9- vital bulguların alınması
10-fizik muayene 
yöntemleri 
11-HBTC
12-kan ve kan ürünleri 
tarnsfüzyonu...vb

yüz yüze 
eğitim

eğitim 
sorumlusu

servis 
hemşireleri

sözel ve 
görsel 

anlatım

hasta bakımı ile ilgili 
tüm konularda 
çalışan personelin 
eğitim devamlılığının  
sağlanması ve 
davranışlarını olumlu 
yönde geliştirmek.
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