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1. AMAÇ: Hastanemizde Güvenlik raporlama sisteminin amacı;
• Kurumsal işleyişte ve güvenlik kültüründe aksayan yönleri tespit edip sistemde gerekli
iyileştirmelerin yapılmasını ve hataların tekrarlanmamasına yönelik önlemlerin geliştirilmesini
sağlamak,
• Raporlama kültürü oluşturmayı, bu olaylardan ders çıkarılmasını sağlamayı, öğrenme süreci ve
çözüm yolları geliştirmeyi ve çözümlerin uygulanmasını teşvik etmek,
• Bildirim yapılan olaylardan bir eğitim materyali oluşturarak, çalışanlarla paylaşmak. Güvenlik
Raporlama Sistemi ile kurumsal sistemden kaynaklanan hataların tespiti noktasında çalışma
yapmak ve hatalardan öğrenme sürecine kaynak oluşturmak,
• Hastaya ve/veya çalışana zarar veren ve/veya zarar oluşmadan önce fark edilen olayların
benzerlerinin oluşmasını engellemektir.
2. KAPSAM: Hastanemizden hizmet alan hastaları ve çalışanları kapsar.
3. KISALTMALAR:-4. TANIMLAR:-5. SORUMLULAR:
• Başhekim,
• Kalite Yönetim Direktörü,
• Kalite Yönetim Birimi
• Bölüm Kalite Sorumluları
6. FAALİYET AKIŞI:
6.1. Güvenlik raporlama sistemi hasta ve çalışan güvenliğini tehdit eden olaylarda koruyucu olarak iş
gören bir sistemdir. Sistemin amacı hastaya ve/veya çalışana zarar veren ve/veya zarar oluşmadan önce
fark edilen olayların benzerlerinin oluşmasını engellemektir. Güvenlik Raporlama Sisteminin
işlevselliğinin sağlanmasından Kalite Yönetim Direktörü sorumludur. Raporlama sisteminde;

Güvenlik Raporlama ve Olay bildirimi kalite yönetim birimine yapılır.

Kalite Yönetim Birimi olay bildirimlerini değerlendirerek ilgili komitelere iletir.
(Bildirimi yapan kişinin bilgileri saklı tutulur.)

İlgili komite olay bildirimi ile ilgili kök neden analizi yapar.

Düzeltici-önleyici faaliyet başlatılır.

Olay bildirimi sonucunda elde edilen veriler kalite yönetim birimine gönderilir.
6.2. Güvenlik Raporlama ve Olay Bildirim Formu

Güvenlik Raporlama ve Olay Bildirim Formunda asgari 4 bölüm bulunmalıdır:
• Olayın konusu
• Olayın olduğu tarih/saat ve olayın olduğu bölüm
• Olayın anlatılması
• Olaya ilişkin varsa görüş ve öneriler

Bildirim formları, Kalite Yönetim Sistemi modül ekranından veya basılı kopya olarak
kullanılabilir. Formlara, tüm kurum çalışanları kurumun tüm bölümlerinden kolaylıkla ulaşılabilir.

Çalışanlara Güvenlik Raporlama sistemi hakkında eğitimler verilir.
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6.3. Güvenlik Raporlama Sistemine Bildirim Yapılabilecek Olaylar

İlaç Güvenliği

Transfüzyon Güvenliği

Cerrahi Güvenlik
Diğer Olaylar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yanlış ilaç istenmesi
Yanlış ilaç uygulanması
İlacın yanlış yolla uygulanması
İlacın yanlış zamanda uygulanması
Eczaneden yanlış ilaç gelmesi
Eczaneden ilaçların uygun şartlarda gelmemesi
Kayıtların yanlış olması
Hasta kimlik doğrulamasının yapılmaması
Yanlış kan ve/veya kan ürünü
Kan ve/veya kan ürününün yanlış etiketlenmesi
Kan ve/veya kan ürününün uygun olmayan depolanması
Transfüzyon sırasında uygun takip yapılmaması
Uygulama sonrası reaksiyon gelişmesi
Hasta kimlik doğrulamasının yapılmaması
Ameliyat taraf işaretleme yapılmaması
Yanlış taraf/organ cerrahisi
Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi’nin yanlış doldurulması
Cerrahi işlem sırasında oluşan istenmeyen olayların gerçekleşmesi (Yanık
gelişmesi gibi)
Tıbbi Cihaza bağlı hata
Radyasyona maruz kalma
Su-Gaz sızıntısı
Kimyasal madde bulaşması
…..
…..

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR
• Güvenlik Raporlama ve Olay Bildirim Formu

HAZIRLAYAN
KALİTE YÖNETİM BİRİM
SORUMLUSU

KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

ONAYLAYAN
BAŞHEKİM

