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1- AMAÇ
Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Baştabipliğinde hasta ve çalışan güvenliğini

tehdit edebilecek olayların önüne geçmektir.

2- KAPSAM
Hasta ve çalışanların güvenliğini tehdit edebilecek, gerçekleşmek üzereyken son anda

gerçekleşmeyen (ramak kala) ya da gerçekleşen istenmeyen olayların bildirilmesini, bu olayları
izlemeyi, bildirimlerin sonucunda bu olaylara yönelik gerekli önlemlerin alınmasını kapsar

3- KISALTMALAR
Bu prosedürde kısaltma kullanılmamıştır.

4- TANIMLAR
Bu prosedürde tanımlama yapılacak bir terim yoktur.

5- SORUMLULAR
Bu prosedürün uygulanmasından Hastane Yönetimi, Kalite Yönetim Direktörü, Bölüm

Sorumluları, Hasta Güvenliği Komisyonu Üyeleri, Çalışan Güvenliği Komisyonu Üyeleri ve tüm
çalışanlar sorumludur.

6- BİLDİRİM SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ
Hasta ve Çalışan güvenliğini tehdit eden ya da edecek olayların bildirimi kurumumuz web

sitesi, kiosklar, kalite yönetim birimi ve personel iletişim kutuları aracılığı ile ilgili formların
kullanılması suretiyle yapılır. Sistem “Hasta Güvenliği” ve “Çalışan Güvenliği” olmak üzere iki
ayrı ana modülden ve “İlaç Güvenliği, Düşmeler, Cerrahi Güvenlik, Kesici-Delici Alet
Yaralanmaları” gibi alt modüllerden oluşur. Bildirimi yapan kimlik bilgilerinin gizlenmesini
istediğinde rumuz kullanır ya da ilgili yerleri boş bırakabilir.

Bildirim yapıldıktan sonra kalite yönetim birimi yapılan bildirimle ilgili çalışma yapmak üzere
“İstenmeyen Olay Bildirim, Analiz ve Raporlama Sorumlularını” toplantıya çağırır. İlgili kişiler
yapılan bildirimleri değerlendirir, gerekli analizleri ve raporlamaları yaparak sorunlara çözüm
üretir.

Bildirim, Analiz ve Raporlama işlemleri için ayrı ayrı kişiler görevlendirilebileceği gibi üç
işlem için bir ekip de görevlendirilebilir.

Bildirimler üçer aylık periyotlarla analiz edilir ve sorunlara yönelik kök analiz yapılır.

7- EĞİTİMLER
Hastanedeki tüm personele online, yüz yüze ya da broşürler aracılığı ile;

 İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi’nin 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 ve uyulması gereken kurallar
 Bildirim formlarının nasıl doldurulacağı
 Bildirimlerin nasıl değerlendirileceği ve analiz edileceğine ilişkin genel bilgileri kapsayan

eğitimler verilir. Eğitim planlaması “Eğitim Birimince” yapılır.
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8- ANALİZ PERİYOTLARI
İstenmeyen Olay Bildirim Sistemine yapılan bildirimlere ait kök neden analizi yapmak için

üçer aylık dönemlerde analiz yapılır. Üst yönetim ve Kalite Yönetim Biriminin isteği doğrultusunda
bildirim sayıları dikkate alınarak aylık analizlerde yapılabilir.

Şekil 1- İstenmeyen Olay Bildirim Sisteminin İşleyişi.

9- YÜRÜRLÜK
Bu prosedür yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Kalite Biriminin Sorumluları Toplantıya
Çağırması

İstenmeyen Olay Bildiriminin Yapılması

Toplantı Sonunda Konuyla İlgili Faaliyet
Başlatılması

Kök Neden Analizlerinin Yapılması


