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YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; 2 nc� madde kapsamındak� tüm sağlık kurumlarında, hasta ve
çalışan güvenl�ğ� �ç�n güvenl� h�zmet sunumu ve güvenl� b�r ortam sağlanmasına, h�zmet sunumunda kal�ten�n
artırılmasına, sağlık kurumunda hasta ve çalışanlar �ç�n muhtemel r�skler�n bel�rlenmes�ne, bu r�skler�n g�der�lmes�
�ç�n uygun yöntem ve tekn�kler�n bel�rlenmes�ne ve h�zmet �ç� eğ�t�mler �le güvenl� h�zmet sunumu ve güvenl� çalışma
ortamının sürdürüleb�l�rl�ğ�n�n sağlanmasına yönel�k usul ve esasları düzenlemekt�r.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k kamu, ün�vers�te ve özel sektör �k�nc� ve üçüncü basamak sağlık kurumlarını
kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 7/5/1987 tar�hl� ve 3359 sayılı Sağlık H�zmetler� Temel Kanununun 3 üncü
maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (e) ve (f) bentler�ne, 13/12/1983 tar�hl� ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşk�lat ve
Görevler� Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen�n 43 üncü maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Çalışan: H�zmet�n, resmî veya özel sağlık kurumlarında, sağlık h�zmet�n�n ver�lmes�ne �şt�rak eden bütün
sağlık meslekler� mensuplarını ve sağlık meslekler� mensubu olmasa b�le sağlık h�zmet�n�n ver�lmes�ne sorumlu
olarak �şt�rak eden ve h�zmet�n ver�lmes�ne destek sağlayan k�mseler�,

c) Da�re Başkanlığı: Tedav� H�zmetler� Genel Müdürlüğü Performans Yönet�m� ve Kal�te Gel�şt�rme Da�re
Başkanlığını,

ç) Değerlend�r�c�: Da�re Başkanlığı tarafından görevlend�r�len H�zmet Kal�te Standartlarının sağlık
kurumlarındak� etk�nl�ğ�n� değerlend�ren k�ş�y�,

d) Değerlend�rme: Da�re Başkanlığı tarafından sağlık kurumlarında H�zmet Kal�te Standartlarının etk�nl�ğ�n�n
ölçülmes� faal�yet�n�,

e) Hasta: Sağlık h�zmetler�nden faydalanma �ht�yacı bulunan k�msey�,

f) Hasta ve çalışan güvenl�ğ�: Sağlık h�zmet� sunumunda hasta ve çalışanların zarar görmes�ne yol açab�lecek
her türlü �şlem ve süreçler �le �lg�l� alınacak tedb�r ve �y�leşt�rme uygulamalarına yönel�k faal�yetler�,

g) H�zmet Kal�te Standartları (HKS): Da�re Başkanlığı tarafından sağlık kurumlarının h�zmet sunumuna
yönel�k hazırlanan standartları,

ğ) Sağlık kurumu: Kamu, ün�vers�te ve özel sektör �k�nc� ve üçüncü basamak sağlık kurumlarını,



�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Temel Esaslar, Hasta ve Çalışan Güvenl�ğ� Uygulamaları

Temel esaslar

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmel�k kapsamındak� sağlık kurumları; bu Yönetmel�k hükümler� doğrultusunda
uygulama yapmak, hasta ve çalışan güvenl�ğ�n� sağlamaya yönel�k gerekl� faal�yetler� gerçekleşt�rmek amacıyla, kend�
�ç düzenlemeler�n� yapmak ve tedb�rler� almakla yükümlüdür. Sağlık kurumları, hasta ve çalışan güvenl�ğ�ne �l�şk�n
tedb�rler� alırken ve düzenlemeler� yaparken Da�re Başkanlığınca hazırlanan ve Bakanlığın resmî �nternet sayfasında
yayımlanan H�zmet Kal�te Standartlarını esas alır.

Hasta güvenl�ğ� uygulamaları

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmel�k kapsamındak� sağlık kurumları;

a) Hasta k�ml�k b�lg�ler�n�n tanımlanması ve doğrulanması,

b) Hastaya uygulanacak g�r�ş�msel �şlemler �ç�n hastanın rızasının alınması,

c) Sağlık h�zmet� sunumunda �let�ş�m güvenl�ğ�n�n sağlanması,

ç) İlaç güvenl�ğ�n�n sağlanması,

d) Kan ve kan ürünler�n�n transfüzyon güvenl�ğ�n�n sağlanması,

e) Cerrah� güvenl�ğ�n sağlanması,

f) Hasta düşmeler�n�n önlenmes�,

g) Radyasyon güvenl�ğ�n�n sağlanması,

ğ) Engell� hastalara yönel�k düzenlemeler�n yapılması,

hususlarında gerekl� tedb�rler� alır ve düzenlemeler� yapar.

Çalışan güvenl�ğ� uygulamaları

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmel�k kapsamındak� sağlık kurumları;

a) Çalışan güvenl�ğ� programının hazırlanması,

b) Çalışanlara yönel�k sağlık taramalarının yapılması,

c) Engell� çalışanlara yönel�k düzenlemeler�n yapılması,

ç) Çalışanların k�ş�sel koruyucu önlemler� almasının sağlanması,

d) Çalışanlara yönel�k f�z�ksel saldırıların önlenmes�ne yönel�k düzenleme yapılması,

hususlarında gerekl� tedb�rler� alır ve düzenlemeler� yapar.

Hasta ve çalışan güvenl�ğ� ortak uygulamaları

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmel�k kapsamındak� sağlık kurumları;

a) Enfeks�yonların kontrolü ve önlenmes� �le �lg�l� olarak;



1) Enfeks�yonların kontrolü ve önlenmes�ne yönel�k b�r programın hazırlanması,

2) Hastane enfeks�yonlarının �zlenmes�ne yönel�k sürveyans çalışmalarının yapılması,

3) El h�jyen�n�n sağlanmasına yönel�k düzenlemeler�n yapılması,

4) İzolasyon önlemler�n�n alınması,

5) Tem�zl�k, dezenfeks�yon ve ster�l�zasyon uygulamalarının gerçekleşt�r�lmes�,

b) Laboratuvar güvenl�ğ� �le �lg�l� olarak;

1) B�yogüvenl�k düzey�ne göre gerekl� önlemler�n alınması,

2) Laboratuvarda çalışılan testler�n kal�te kontrol çalışmalarının yapılması,

3) Pan�k değerler�n b�ld�r�m�n�n sağlanması,

c) Radyasyon güvenl�ğ� �le �lg�l� olarak; tanı ve tedav� amaçlı radyoakt�f madde kullanılan alanlarda koruyucu
önlemler�n alınması,

ç) Renkl� kod uygulamaları �le �lg�l� olarak;

1) Mav� kod uygulamasının yapılması,

2) Pembe kod uygulamasının yapılması,

3) Beyaz kod uygulamasının yapılması,

d) Güvenl�k raporlama s�stem� �le �lg�l� olarak;

1) Güvenl�k raporlama s�stem�n�n kurulması,

2) B�ld�r�m� yapılacak olayların asgar� �laç güvenl�ğ�, transfüzyon güvenl�ğ�, cerrah� güvenl�k, hastaların
düşmes�, kes�c� del�c� alet yaralanmaları, kan ve vücut sıvıları �le temas konularını kapsaması,

3) B�ld�r�m� yapılan olaylar �le �lg�l� düzelt�c� ve önley�c� faal�yetler�n uygulamaya konulması,

e) Eğ�t�mler �le �lg�l� olarak; sağlık kurumlarında görevl� tüm çalışanlara, hasta ve çalışan güvenl�ğ� konusunda
eğ�t�mler�n ver�lmes�,

f) Kom�teler�n kurulması �le �lg�l� olarak;

1) Hasta güvenl�ğ� kom�tes�,

2) Çalışan güvenl�ğ� kom�tes� kurulması,

hususlarında gerekl� tedb�rler� alır ve düzenlemeler� yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler

Sorumluluk

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmel�kte yer alan usul ve esasların kes�nt�s�z ve etk�n b�r şek�lde uygulanması,
uygulama sırasında tesp�t ed�len sorun ve aksaklıkların g�der�lmes� �ç�n gerekl� tedb�rler�n alınması, uygulamanın tak�p
ed�lmes� ve değerlend�r�lmes�, �lg�l� sağlık kurumunun en üst am�r�n�n sorumluluğundadır.



Değerlend�rme

MADDE 10 – (1) Bakanlık bu Yönetmel�k kapsamındak� sağlık kurumlarını hasta ve çalışan güvenl�ğ�
açısından değerlend�r�r. Sağlık kurumlarının değerlend�r�lmes� sürec�nde H�zmet Kal�te Standartları kullanılır.
Değerlend�rmeler değerlend�r�c�ler tarafından yılda en az b�r defa H�zmet Kal�te Standartlarından seç�lecek bölümler
üzer�nden yapılır. Sağlık kurumlarının bu kapsamda değerlend�r�len bölümlerde yer alan hasta ve çalışan güvenl�ğ� �le
�lg�l� standartlardan 100 üzer�nden en az 80 puan alması gerekmekted�r. Bakanlık bu puanı artırmaya yetk�l�d�r.

(2) Hasta ve Çalışan Güvenl�ğ� Değerlend�rme Puanı aşağıdak� şek�lde hesaplanır:

[HKS’de Değerlend�r�len Bölümlerden Elde Ed�len Hasta ve Çalışan Güvenl�ğ� Puan Toplamı / (HKS’de
Değerlend�r�len Bölümlerdek� Hasta ve Çalışan Güvenl�ğ� Puan Toplamı – HKS’de Değerlend�r�len Bölümlerdek�
Hasta ve Çalışan Güvenl�ğ� Standartlarından Değerlend�rme Dışı Bırakılan Puan Toplamı)]x100

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Sağlık Bakanı yürütür.

 
 


