
    KİŞİ  KURUM    BÖLÜM

1 GENEL UYUM EĞİTİMİ

İşe yeni başlayan tüm personelin, kurum 

hizmet ve süreçlerini tanımasını 

sağlayıp,kurum kültürü ve değerler, olumlu 

iletişim ve davranış temelli yetkinliklere ilişkin 

kişilerde yetkinlik kazandırılması. yapacağı iş 

ile ilgili bilgilerin ana hatları ile öğretilerek, 

adaptasyon sürecinin hızlandırılması.

İşe yeni başlayan tüm personele kurum 

hizmet ve süreçlerini öğretmek ve yapacağı 

iş ile ilgili bilgileri anlatmak.Tüm personelin 

kuruma adaptasyonunu hızlandırmak

Hastanenin genel  tanıtımı,hizmet sunulan 

bölümler,organizasyon yapısı,hasta hakları,kalite 

yönetim sistemi,hasta-çalışan güvenliği,renkli kod 

eğitimi,atık yönetimi,advers etki bildirim,bebek dostu 

hastane, organ bağışı,acil durum ve afet yönetimi, ISG 

modül I ve ISG modül II, yasal sorumluluklar ve 

özlük,iletişim ve iletişim becerileri, hasta odaklı iletişim, 

çatışma yönetimi, zaman yönetimi, takım çalışması, işe 

bağlılık,  telefonla iletişim, sosyal medya kullanımı 

eğitmleridir.

İnsan 

Kaynakları 

Uzmanı

Emsey 

Hospital

İnsan 

Kaynakları 

Birimi

İşe Yeni Başlayan 

Çalışanlar

Konferans 

Salonu
İş Başlangıcı

Ayda 1 

yada 2 kez

Demostrasyon,

Düz anlatım, 

beyin fırtınası, 

soru-cevap, 

örnek olay, 

roleplay

Temel Eğitim

Bilgisayar, projektör, 

Kağıt- Kalem,Oyun 

Metaryalleri

Ön test- Son test, 

Eğitim 

Değerlendirme 

Formu, 

1 GÜN - 8 

SAAT

2 BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ

İşe yeni başlayan ve/veya görev yeri değişen 

personelin meslek bazında bölümün faaliyet 

ve işleyişleri hakkında bilgilendirilmesi

İşe yeni başlayan ve/veya görev yeri 

değişen personelin bölümün tüm faaliyet 

ve işleri hakkında bilgilendirilmesini 

sağlamak

Her alan kendi uzmanlık alanları çerçevesinde yeni 

başlayan personelin adaptasyonunu hızlandırmak; 

kurum içersinde kabul gören iş süreçleri hakkında yeni 

başlayan personellerini bilgilendirmekle sorumludur. 

Bölüm 

Sorumlusu

Emsey 

Hospital

Tüm 

Bölümler

Bölüme iş başı 

yapan çalışanlara

İlgili 

Bölüm/Klinik
İş Başlangıcı

İş 

Başlangıcı

Demostrasyon

Düz anlatım, 

beyin fırtınası, 

soru-cevap, 

örnek olay

Teorik ve 

Pratik 

Kağıt- Kalem ve iş ile 

ilgili materyaller

Kişilerle yapılan 

görüşmeler,Deneme 

Süresi 

Değerlendirme 

Formu

Birimler 

bazında 

değişiklik 

gösterir. 

3 KALİTE EĞİTİMİ

Hasta Güvenliği Hedefleri(kimlik doğrulama, 

ilaç yönetimi, etkili iletişim(sözel order, panik 

değer, sbar iletişim tekniği) düşmelerin 

önlenmesi, güvenli cerrahi, enfeksiyonların 

önlenmesi)  hasta mahremiyetinin sağlanması, 

Acil durum kodları, (Beyaz kod, mavi kod, 

pembe kod, kırmızı kod) , İstenmeyen Olay 

Bildirim Sistemi, Öcelikli hasta 

grupları,Doğru,etkili,erişilebilir bir doküman 

yönetimi, hasta hakları, çalışan memnuniyeti 

ve anketi, gösterge yönetimi kalite iyileştirme 

çalışmaları ve teknikleri, özdeğerlendirmelerin 

bilinirliğini sağlamak

Hasta Güvenliği Hedefleri(kimlik 

doğrulama, ilaç yönetimi, etkili 

iletişim(sözel order, panik değer, sbar 

iletişim tekniği) düşmelerin önlenmesi, 

güvenli cerrahi, enfeksiyonların önlenmesi)  

hasta mahremiyetinin sağlanması, Acil 

durum kodlar, (Beyaz kod, mavi kod, 

pembe kod, kırmızı kod) , İstenmeyen Olay 

Bildirim Sistemi, Öcelikli hasta 

grupları,Doğru,etkili,erişilebilir bir doküman 

yönetimi, hasta hakları, çalışan 

memnuniyeti ve anketi, gösterge yönetimi 

kalite iyileştirme çalışmaları ve teknikleri, 

özdeğerlendirmelerin bilinirliğini sağlamak 

ve uygulamaya almak

Hasta Güvenliği Hedefleri(kimlik doğrulama, ilaç 

yönetimi, etkili iletişim(sözel order, panik değer, sbar 

iletişim tekniği) düşmelerin önlenmesi, güvenli cerrahi, 

enfeksiyonların önlenmesi)  hasta mahremiyetinin 

sağlanması, Acil durum kodları, (Beyaz kod, mavi kod, 

pembe kod, kırmızı kod) , İstenmeyen Olay Bildirim 

Sistemi, Öcelikli hasta grupları,Doğru,etkili,erişilebilir bir 

doküman yönetimi, hasta hakları, çalışan memnuniyeti 

ve anketi, gösterge yönetimi kalite iyileştirme 

çalışmaları ve teknikleri, özdeğerlendirmeler

Kalite Birim 

Sorumlusu

Emsey 

Hospital

Kalite 

Birimi 
Tüm Çalışanlara

Konferans 

Salonu

Yıl Boyunca Her 

Ay İlgili 

Döneme Denk 

Gelen Personel 

ile 

Gerçekleştirilir.

Yılda 1 Kez

Düz 

anlatım,beyin 

fırtınası,soru-

cevap,örnek 

olay

Teorik ve 

Pratik 
Bilgisayar, projektör

Ön test- Son test, 

Eğitim 

Değerlendirme 

Formu, 

1 SAAT

4

EL HİJYENİ ve KİŞİSEL 

KORUYUCU EKİPMAN 

KULLANIMI

Enfeksiyon kontrol programı gereğince etkili el 

yıkama  prosesinin tüm çalışanlara öğretilmesi, 

kişisel koruyucu ekipman kullanımının önemini 

anlatmak

Tüm personelin etkili el yıkama ve el 

antisepsisini benimsemesinin sağlamak, 

hastane ilişkili enfeksiyonların oluşmasını 

engellemek

Enfeksiyon kontrol programı,dirençli 

patojenler,kontamine ellerden çapraz kontaminasyon,el 

hijyeni-temiz eller, ne zaman el hijyeni yapılmalıdır, el 

yıkama ve el antisepsi endikasyonları, doğru el yıkama 

tekniği, etkili el yıkama,el antiseptiklerinin avantajları, 

el antisepsisi, eldiven kull.

Enfeksiyon 

Kontrol 

Hemşiresi

Emsey 

Hospital

Sağlık 

Bakım 

Hizmetleri 

Müdürlüğü 

Tüm Çalışanlara
Konferans 

Salonu

Yıl Boyunca Her 

Ay İlgili 

Döneme Denk 

Gelen Personel 

ile 

Gerçekleştirilir.

Yılda 1 Kez

Demostrasyon,

Düz 

anlatım,beyin 

fırtınası,soru-

cevap,örnek 

olay

Teorik ve 

Pratik 

Bilgisayar, projektör, 

el antiseptiği

Ön test- Son test, 

Eğitim 

Değerlendirme 

Formu, Gözlem

1 SAAT

5

ENFEKSİYONLARIN 

ÖNLENMESİ,HASTANE 

ENFEKSİYONLARI, 

ASEPSİ ve ANTİSEPSİ 

KURALLARI

Hastane enfeksiyonu kontrolunu ve 

önlenmesini sağlamak, hastane kaynaklı 

enfeksiyonların bulaşını engellemek, Hastane 

ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları 

önlemek, hasta, hasta yakını ve hastane 

çalışanları için sağlıklı bir ortam oluşturmak  

amacıyla uyulması gereken temizlik kurallarını 

belirlemek ve uygulanmasını sağlamak

Tüm sağlık çalışanlarının hastane 

enfeksiyonu kontrolu ve önlenmesi 

konusunda bilgi sahibi olması, enfeksiyon 

kontrol programını kavraması

Hastane enfeksiyonu tarihçe,tanım ve önemi,hastane 

enfeksiyonu kontrolü,neden önemlidir,hastane 

enfeksiyonlarında duyarlı konak ve riski arttıran 

koşullar,hastane enfeksiyonlarında olası 

etkenler,enfeksiyonlu ve riskli alan temizliği ve temizlik 

maddelerinin özellik

Enfeksiyon 

Kontrol 

Hemşiresi

Emsey 

Hospital

Sağlık 

Bakım 

Hizmetleri 

Müdürlüğü 

Hekim, Hemşire, 

ebe, acil tıp 

teknisyeni,sağlık 

memuru, anestezi 

teknisyeni, sağlık 

profosyonelleri, 

Temizlik 

personeli, YP

Konferans 

Salonu

Yıl Boyunca Her 

Ay İlgili 

Döneme Denk 

Gelen Personel 

ile 

Gerçekleştirilir.

Yılda 1 Kez

Demostrasyon,

Düz 

anlatım,beyin 

fırtınası,soru-

cevap,örnek 

olay

Teorik ve 

Pratik 
Bilgisayar, projektör

Ön test- Son test, 

Eğitim 

Değerlendirme 

Formu, 

1 SAAT

6

HASTANE TEMİZLİĞİ, 

DEZENFEKSİYONU 

DEZENFEKTAN 

KULLANIMI

Hastane ortamından kaynaklanabilecek 

enfeksiyonları önlemek, hasta, hasta yakını ve 

hastane çalışanları için sağlıklı bir ortam 

oluşturmak  amacıyla uyulması gereken 

temizlik kurallarını belirlemek ve 

uygulanmasını sağlamak

Tüm sağlık personelinin hastane temizliği 

ve dezenfeksiyonu hakkında 

bilgilendirilmesini sağlayarak hastane 

enfeksiyonlarının gelişmesini engellemek

Temizlik nedir,hastane temizliğinde temel ilkler,hasta 

katları ve klinik alanlar temizliği, sabunluklar-idrar 

torbaları-oksijen nemlendiriciler,temas izolasyonunda 

dikkat edilecek noktalar,çarşafların toplanması-

taşınması,nevresimlerin değişimi,kliniklerde kirli 

çamaşırların toplanması,temiz,taşınması

Enfeksiyon 

Kontrol 

Hemşiresi

Emsey 

Hospital

Sağlık 

Bakım 

Hizmetleri 

Müdürlüğü 

Hemşire, Ebe, 

Sağlık Memuru, 

Acil Tıp 

Teknisyeni, 

Anestezi 

Teknisyeni,sağlık 

profosyonelleri, 

Temizlik Personel, 

Konferans 

Salonu

Yıl Boyunca Her 

Ay İlgili 

Döneme Denk 

Gelen Personel 

ile 

Gerçekleştirilir.

Yılda 1 Kez

Düz 

anlatım,beyin 

fırtınası,soru-

cevap,örnek 

olay

Teorik ve 

Pratik 
Bilgisayar, projektör

Ön test- Son test, 

Eğitim 

Değerlendirme 

Formu, 

1 SAAT

7
TEMİZLİK VE HİJYEN 

KURALLARI EĞİTİMİ

Öncelik olarak hijyen kuralarını benimsemiş, 

mesleğini bu çerçevede devam ettirecek 

uygulayıcılar yetiştirmek

Tüm sağlık personelinin hijyen kurallarını 

bemimsemesini sağlamak

Hijyen, temizlik,su, sabun, deterjan, 

mikroorganizmalar,kir,genel temizlik kuralları,el-tırnak 

temizliği ve bakımı, hastane ortamında temizlik ve 

hijyen kuralları ve önemi

Enfeksiyon 

Kontrol 

Hemşiresi

Emsey 

Hospital

Sağlık 

Bakım 

Hizmetleri 

Müdürlüğü 

Hemşire, Ebe, 

Sağlık Memuru, 

Acil Tıp 

Teknisyeni, 

Anestezi 

Teknisyeni,sağlık 

profosyonelleri, 

Konferans 

Salonu

Yıl Boyunca Her 

Ay İlgili 

Döneme Denk 

Gelen Personel 

ile 

Gerçekleştirilir.

Yılda 1 Kez

Düz 

anlatım,beyin 

fırtınası,soru-

cevap,örnek 

olay

Teorik ve 

Pratik 
Bilgisayar, projektör

Ön test- Son test, 

Eğitim 

Değerlendirme 

Formu, 

1 SAAT

EĞİTİM 

YÖNTEMİ

EĞİTİMİN 

AŞAMALARI  

VERİLME 

SIKLIĞI

 EMSEY HOSPITAL 

 2021 YILI YILLIK Z0RUNLU EĞİTİM PLANI

EĞİTİM İÇİN 

GEREKLİ 

MATERYALLER

EĞİTİM 

DEĞERLENDİRME 

YÖNTEMLERİ

SÜRE       

GÜN / 

SAAT

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

EĞİTİMİ VEREN

EĞİTİME 

KATILAN

EĞİTİMİN 

YERİ 

EĞİTİM 

TARİHİ
EĞİTİMİN KONUSU EĞİTİMİN AMACI EĞİTİMİN HEDEFLERİ



8
KIRIM KONGO 

KANAMALI ATEŞİ 

Kırım kongo kanamalı ateşi hakkında 

farkındalık oluşturmak

Tüm sağlık personelinin konu hakkında bilgi 

sahibi olmasını sağlamak

Bulaş yolları, korunma yolları, yapılması gerekenler, 

örnek vaka

Enfeksiyon 

Kontrol 

Hemşiresi

Emsey 

Hospital

Sağlık 

Bakım 

Hizmetleri 

Müdürlüğü 

Hemşire, Ebe, 

Sağlık Memuru, 

Acil Tıp 

Teknisyeni, 

Anestezi 

Teknisyeni,sağlık 

profosyonelleri, 

Temizlik Personel, 

Konferans 

Salonu

Yıl Boyunca Her 

Ay İlgili 

Döneme Denk 

Gelen Personel 

ile 

Gerçekleştirilir.

Yılda 1 Kez

Düz 

anlatım,soru-

cevap,örnek 

olay

Teorik Bilgisayar, projektör

Ön test- Son test, 

Eğitim 

Değerlendirme 

Formu, 

1 SAAT

9 ATIK YÖNETİMİ 

Atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre 

ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin 

sağlanması,atık oluşumunun 

azaltılması,atıkların geri dönüşümü ile doğal 

kaynak kullanımın azaltılması ve atık 

yönetiminin sağlanması

Tüm personelin atık yönetimi hakkında 

bilgilendirilmesini sağlamak,

Tıbbi atıkların yönetimi,sağlık kuruluşlarından 

kaynaklanan atıkların sınıflandırılması,tehlikeli atıkların 

geri dönüşümü ve bertarafı,ülkemizde oluşan başlıca 

tehlikeli atıklar,ayrıştırarak toplama,ünite içi 

taşıma,geçici depolama,taşıma,atık yönetim 

pramidi,dsö politikası,kimler risk altında,atıkların halk 

sağlığına etkileri

Çevre 

Mühendisi

Emsey 

Hospital

Temizlik ve 

Çevre 

Birimi 

Tüm Çalışanlara
Konferans 

Salonu

Yıl Boyunca Her 

Ay İlgili 

Döneme Denk 

Gelen Personel 

ile 

Gerçekleştirilir.

Yılda 1 Kez

Düz 

anlatım,soru-

cevap

Teorik ve 

Pratik 
Bilgisayar, projektör

Ön test- Son test, 

Eğitim 

Değerlendirme 

Formu, 

1 SAAT

10

STANDART 

ÖNLEMLER, 

İZOLASYON

YÖNTEMLERİ ve 

TANIMLAYICI 

FİGÜRLER

Enfekte ve kolonize hastalardan diğer 

hastalara, hastane ziyaretçilerine ve sağlık 

çalışanlarına mikroorganizmaların bulaşmasını 

engellenmesini sağlamak

Tüm sağlık personelinin izolasyon 

yöntemlerini bilmesi ve doğru uygulamasını 

sağlama

Nazokomiyal etkenlerin bulaş yolları,izolasyon 

önlemleri,standart önlemler neler için kullanılır-nasıl 

uygulanır,standart önlemler neleridr,koruyucu ekipman 

nasıl kullanılır-nasıl çıkarılır,bulaşma yoluna yönelik 

önlemler,infeksiyon nasıl yayılır,temas izolasyonu nasıl 

yapılı-temas izolasyonu uygulanan hasta 

transferi,temas izolasyonuna nasıl başlanır,damlacık 

izolasyonu nasıl yapılır,solunum izolasyonu nasıl 

yapılır,solunum izolasyonunda hasta taburcu olduğunda 

dikkat edilecek husular,standart hastalarda neler 

yapılır,sağlık bakanlığı hizmet kalite standartlarında 

solunum-damlacık ve temas izolasyonu

Enfeksiyon 

Kontrol 

Hemşiresi

Emsey 

Hospital

Sağlık 

Bakım 

Hizmetleri 

Müdürlüğü 

Hemşire, Ebe, 

Sağlık Memuru, 

Acil Tıp 

Teknisyeni, 

Anestezi 

Teknisyeni,sağlık 

profosyonelleri, 

Temizlik Personel, 

YP

Konferans 

Salonu

Yıl Boyunca Her 

Ay İlgili 

Döneme Denk 

Gelen Personel 

ile 

Gerçekleştirilir.

Yılda 1 Kez

Düz 

anlatım,soru-

cevap

Teorik ve 

Pratik 
Bilgisayar, projektör

Ön test- Son test, 

Eğitim 

Değerlendirme 

Formu, 

1 SAAT

11 ISG MODÜL I

Ülkemizdeki çalışma mevzuatı, kanunlar ve 

yönetmelikler konularında bilgilendirmek, 6331 

sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve 

mevzuatımızdaki yasal hak ve yükümlülükleri 

konularında bilgilendirmek, Oluşabilecek iş 

kazası ve meslek hastalığı sonucunda 

doğabilecek hukuki sonuçlarla ilgili 

bilgilendirmek, Genel iş sağlığı ve güvenliği 

konularında bilgilendirmek, İş kazaları ve 

meslek hastalıkları konularında bilgilendirmek, 

korunma prensiplerini irdelemek, Elektrikten 

kaynaklanabilecek tehlike ve riskler 

konusunda bilgilendirmek, Parlama, Patlama, 

Yangın ve Yangından Korunma ve Riskleri 

konusunda bilgilendirmek, Tahliye ve 

Kurtarma hakkında bilgilendirmek, Güvenlik ve 

sağlık işaretleri konularında bilgilendirmek, 

Çalışma sırasında elle taşıma işlerinden 

kaynaklanabilecek riskler ve alınması gerekli 

önlemlerle ilgili bilgilendirmek, İş 

ekipmanlarının kullan

Çalışanları İş Sağlığı ve Güvenliği 

konularında bilinçlendirerek, İş kazası ve 

Meslek hastalığı yaşanmamasını önlemek..

Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, çalışanların yasal hak 

ve sorumlulukları, iş kazası ve meslek hastalığından 

doğan hukuki sonuçlar , iş sağlığı ve güvenliği genel 

kuralları ve güvenlik kültürü, iş kazalarının sebepleri ve 

korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, 

elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, parlama, 

patlama, yangın ve yangından korunma, tahliye ve 

kurtarma, güvenlik ve sağlık işaretleri, elle kaldırma ve 

taşıma, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, tehlikeli 

madde yönetimi /*

İş Güvenliği 

Uzmanı

Emsey 

Hospital

İnsan 

Kaynakları 

Birimi

Tüm Çalışanlara
Konferans 

Salonu

Yıl Boyunca Her 

Ay İlgili 

Döneme Denk 

Gelen Personel 

ile 

Gerçekleştirilir.

Yılda 1 Kez

Düz 

anlatım,soru-

cevap,örnek 

olay

Teorik ve 

Pratik 
Bilgisayar, projektör

Ön test- Son test, 

Eğitim 

Değerlendirme 

Formu, 

8 SAAT

12 ISG MODÜL II

İşyeri temizliği ve düzeni hakkında 

bilgilendirmek, Meslek Hastalığının ve ilgili 

kavramlar hakkında bilgilendirmek, hastalıktan 

korunması için korunma teknikleri hakkında 

bilinçlendirmek, Biyolojik ve psikososyal risk 

etmenleri konusunda çalışanları 

bilgilendirmek, Kimyasal, fiziksel ve ergonomik 

risk etmenleri konularında bilgilendirmek, 

Kullanılması gereken kişisel koruyucu 

donanımlar konularında bilgilendirmek, Ekranlı 

araçlarla çalışmalardan kaynaklanabilecek 

sağlık ve güvenlik riskleri konularında 

bilgilendirmek

Çalışanları İş Sağlığı ve Güvenliği 

konularında bilinçlendirerek, İş kazası ve 

Meslek hastalığı yaşanmamasını önlemek..

İş kazası tanımı,hastane oramında karşılaşılabilecek 

kazalar,alınabilecek önlemler,iş kazası sonrası izlenecek 

yollar,  ergonomi tanımı,ergonemi ilkelerifizksel 

etmenler,kas-iskelet sistemi hastalıkları, sık görülen 

hastalılar,hastalıklardan korunma, meslek hastalıkları 

tanımı,tarihçesi,meslek hastalılarının özellikleri,meslek 

hastalıklarının tipleri ve sınıflandırılması,meslek 

hastalıklarının tıbbi ve yasal tanı koyma süreci, iş 

kazaları nedenleri ve korunma prensipleri, ergonomi, 

elle kaldırma ve taşıma prensipleri, meslek hastalıkları, 

gıda güvenliğini etkileyecek hastalıklar ve korunma 

yöntemleri , ekipman kullanımı, biyolojik kimyasal 

etkileri, hastalıklardan korunma pre işyeri temizliği ve 

düzeni,  meslek hastalıklarının sebepleri, hastalıktan 

korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin 

uygulanması, ilkyardım, biyolojik ve psikososyal risk 

etmenleri, kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk 

etmenleri,  kişisel koruyucu donanım kullanımı, ekranlı 

araçlarla çalışma,tehlikeli ve kimyasal maddeleri kontrol 

altına almak, tehlikeli ve kimyasal maddelerin 

kullanımından doğabilecek zararları en aza indirmek 

için kurallar belirlemektir.

İşyeri 

Hekimi

Emsey 

Hospital

Başhekimli

k
Tüm Çalışanlara

Konferans 

Salonu

Yıl Boyunca Her 

Ay İlgili 

Döneme Denk 

Gelen Personel 

ile 

Gerçekleştirilir.

Yılda 1 Kez

Düz 

anlatım,beyin 

fırtınası,soru-

cevap,örnek 

olay

Teorik ve 

Pratik 
Bilgisayar, projektör

Ön test- Son test, 

Eğitim 

Değerlendirme 

Formu, 

8 SAAT



13

ANNE SÜTÜ 

FAYDALARI VE 

EMZİRME , BEBEK 

DOSTU HASTANE

Her Yenidoğan bebeğin hayata sağlıklı bir 

başlangıç yapmasını ve Anne sütü ile 

beslenmesini sağlamak

Anne sütü ve emzirmenin özendirilmesi 

,korunması ,desteklenmesi ve 

yaygınlaştırılması ;ilk altı ay sadece anne 

sütü verilmesi ,altı aydan iki yaşına kadar 

ek gıdalarla desteklenerek emzirmenin 

sürdürülmesini sağlamak.

Anne sütü ve önemi ,emzirmenin anne ve bebek 

açısından faydaları, uygun emzirme teknikleri , 

emzirmeye ne zaman başlanmalı ve ne kadar süre 

devam ettirilmeli , emziemeye erken dönemde 

başlamanın faydaları, anne sütünün yetmediğini nasıl 

anlarsınız , süt saklama koşulları , bebek dostu hastane 

olma …

Eğitim 

Hemşiresi

Emsey 

Hospital

Sağlık 

Bakım 

Hizmetleri 

Müdürlüğü 

Tüm Çalışanlara
Konferans 

Salonu

Yıl Boyunca Her 

Ay İlgili 

Döneme Denk 

Gelen Personel 

ile 

Gerçekleştirilir.

Yılda 1 Kez

Düz 

anlatım,soru-

cevap,

Teorik ve 

Pratik 
Bilgisayar, projektör

Ön test- Son test, 

Eğitim 

Değerlendirme 

Formu, 

1 SAAT

14 ORGAN BAĞIŞI
Organ bağışı konusunda personeli 

bilinçlendirmek

Tüm sağlık çalışanlarının organ bağışı-

organ nakli ve önemi hakkında 

bilgilendirilmesi

Organ bağışı nedir,organ bağışı nasıl ve nerelerde 

yapılır,kimler organ bağışında bulunamaz,organ bağışı 

yetersizlik nedenleri,dikkat edilecek hususlar,ulusal 

koordinasyon merkezi,türk insanı organ bağışını neden 

reddediyor,organ bağışının dini yönü,beyin ölümü ve 

bitkisel hayat,beyin ölümüne kimler karar verir,organ 

nakli nedir,ülkemizde nakli yapılan organ ve 

dokular,,organ nakli kimlerden yapılır,ülkemizde organ 

naklinin gelişimi,ülkemizde organ nakli bekleyen hasta 

sayısı

Eğitim 

Hemşiresi

Emsey 

Hospital

Sağlık 

Bakım 

Hizmetleri 

Müdürlüğü 

Tüm Çalışanlara
Konferans 

Salonu

Yıl Boyunca Her 

Ay İlgili 

Döneme Denk 

Gelen Personel 

ile 

Gerçekleştirilir.

Yılda 1 Kez

Düz 

anlatım,soru-

cevap,

Teorik ve 

Pratik 
Bilgisayar, projektör

Ön test- Son test, 

Eğitim 

Değerlendirme 

Formu, 

1 SAAT

15

BİLGİ GÜVENLİĞİ ve 

BİLGİ SİSTEMLERİ 

ETKİN KULLANIMI

Kurumda kişisel mahremiyeti ve gizliliği 

sağlamak,iç ve dış güvenlik tehditlerine karşılık 

önlem almak,bilginin sürekli erişilebilir 

durumda olmasını sağlmak,bilgi güvenliği 

risklerinin  sürekli ölçülebilir ve daha iyi 

yönetilmesini sağlamak,yasal ve düzenleyici 

yükümlülüklere uyumu sağlamak

Tüm çalışanların bilgi güvenliği-tehditleri ve 

önemi hakkında bilinçlendirilmesi

Veri nedir,bilgi nedir,bilgi nerede bulunur,bilgi güvenliği 

nedir,bilgi güvenliği tehditleri nelerdir,bilgi güvenliği 

hedefleri,rakamlada güvenlik dünyası,örnekler,bilgi 

güvenliği tehditleri,,tehditlerin zarar verme 

potansiyelleri,tehdit kaynakları,sık ratlanan saldırı 

yöntemleri,online dolandırıcılık-nasıl yapılır-örnekleri-

nasıl korunuzruz,bankacılık hizmetlerine yönelik 

tehditler,yeraltı ekonomi,yeni nesil tehditler,bilgi 

güvenliği için kurallar,çalışama ve dış ortamda bilgi 

güvenliği,,örnek güvenlik duvarı kurallarımız,antivirüs-

antispam,kullanıcı tanımları-şifreleri, prosedür -kanunlar-

türk ceza kanununda bilgi güvenliği,

Bilgi İşlem 

Birim 

Sorumlusu

Emsey 

Hospital

Destek 

Hizmetleri 

Müdürlüğü

Tüm Çalışanlara
Konferans 

Salonu

Yıl Boyunca Her 

Ay İlgili 

Döneme Denk 

Gelen Personel 

ile 

Gerçekleştirilir.

Yılda 1 Kez

Düz 

anlatım,beyin 

fırtınası,soru-

cevap

Teorik Bilgisayar, projektör

Ön test- Son test, 

Eğitim 

Değerlendirme 

Formu, 

1 SAAT

16 SAĞLIK HUKUKU 

Sağlık Hukuku Amacı : Hastalıkların insan ve 

toplum hayatında ortaya çıkardığı hukuksal 

sorunları inceleyerek, bunları önlemeye ve 

çözüm bulmaya çalışan bir hukuk alanıdır.

Sağlık hukuku sadece sağlık hizmeti talep 

edenler ile bu hizmetleri sunanlar (hastalar ile 

sağlık hizmeti veren kişi ve 

kurumlar/kuruluşlar) arasındaki ilişkileri değil, 

bunların Devletle olan ilişkilerini de düzenler.

Sağlık Hukuku Hedefi :Sağlık hukuku 

sadece sağlık hizmeti talep edenler ile bu 

hizmetleri sunanlar (hastalar ile sağlık 

hizmeti veren kişi ve kurumlar/kuruluşlar) 

arasındaki ilişkileri değil, bunların devletle 

olan ilişkilerini de düzenler. Sağlık 

hukukuna ait temel mevzuat, hasta ile 

hekim arasındaki haklar, tıbbi müdahaleden 

kaynaklanan hukuki sorumluluk, hekimlerin 

belli koşullarda oluşan cezai 

sorumluluğu,sağlık hizmetlerinde idarenin 

sorumluluğu, organ ve doku nakilleri, ilaç 

hukukuna ait asli kurallar ve hükümleri 

paylaşır.

Sağlık Hukuku İçeriği : Sağlık Hukuku mevzuatı, hasta 

hekim hakları, tıbbi müdahaleden kaynaklanan hukuki 

sorumluluk, hekimlerin cezai sorumluluğu, sağlık 

hizmetlerinde idarenin sorumluluğu, organ ve doku 

nakillleri ve ilaç hukuku

Av. Mustafa 

AĞCA
AVUKAT

 Dış 

Eğitmen 
Tüm Çalışanlara

Konferans 

Salonu
Ağustos ayı Yılda 1 Kez

Düz 

anlatım,beyin 

fırtınası,soru-

cevap,örnek 

olay

Teorik Bilgisayar, projektör

Ön test- Son test, 

Eğitim 

Değerlendirme 

Formu, 

2 SAAT

17

HASTA HAKLARI VE 

SORUMLULUKLARI, 

HASTA MEMNUNİYETİ, 

HASTA İLETİŞİMİ

Temel insan haklarının sağlık hizmetleri 

sahasındaki yansıması olan hasta haklarını 

somut olarak göstermek ve insan  haysiyetine 

yakışır  şekilde herkesin "hasta hakları"ndan 

faydalalabilmesini, hak ihlallerinden 

korunabilmesini ve gerektiğinde hukuki 

koruma yollarını fiilen kullanabilmesine dair 

esasların düzenlenmesini sağlamak

Çalışanların hasta hakları-sorumlulukları ve 

öneminin benimsenmesi hakkında 

bilgilendirilmesi

Haklar,yasal haklar,insan haklarının gelişimine göre 

sınıflandırılmış durumu,sağlık hakkı,hasta haklarının 

tanımı,hasta haklarının amacları,hasta haklarının 

tarihsel süreci,türkiye'de hasta hakları,hasta hakları 

yönetmeliği,hasta hakları ihlalinde nerelere 

başvurulur,hasta sorumlulukarı,hasta 

memnuniyeti,hasta memnuniyetini etkileyen 

faktörler,sağlık hizmetlerinde hasta memnuniyetinin 

önemi

 Hasta 

Hakları 

Uzmanı

Emsey 

Hospital

Hasta 

Hakları 
Tüm Çalışanlara

Konferans 

Salonu

Yıl Boyunca Her 

Ay İlgili 

Döneme Denk 

Gelen Personel 

ile 

Gerçekleştirilir.

Yılda 1 Kez

Düz 

anlatım,soru-

cevap,örnek 

olay

Teorik Bilgisayar, projektör

Ön test- Son test, 

Eğitim 

Değerlendirme 

Formu, 

1 SAAT

18
RADYASYON 

GÜVENLİĞİ 

Radyasyon üreten aygıtların ve radyoaktif 

maddelerin güvenli ve etkin 

kullanılmasını,iyonlaştırıcı radyasyon ve 

etkilerine karşı çalışanarın,hastların ve 

çevrenin radyasyon güvenliğini sağlamak

Tüm personelin radyasyon güvenliği 

hakkında bilinçlenmesinin sağlanması

Radyasyonun keşfi,çeşitleri,tipleri,biyolojik etkileri,erken 

görülen etkiler,geç görülen etkiler,riskli 

gruplar,müsaade edilebilir doz değerleri,radyasyon 

güvenliği yönetmeliği,radyasyonla yapılan 

uygulamalar,radyasyondan korunma,gebelik ve 

radyasyon,radyasyona karşı yenilmesi önerilen 

yiyecekler,denetleme,temel kurallar

Radyoloji 

Birim 

Sorumlusu

Emsey 

Hospital

Radyoloji 

Birimi
Tüm Çalışanlara

Konferans 

Salonu

Yıl Boyunca Her 

Ay İlgili 

Döneme Denk 

Gelen Personel 

ile 

Gerçekleştirilir.

Yılda 1 Kez

Düz 

anlatım,soru-

cevap,

Teorik Bilgisayar, projektör

Ön test- Son test, 

Eğitim 

Değerlendirme 

Formu, 

1 SAAT

19

ACİL DURUM,AFET 

YÖNETİMİ ve KBRN 

SÜRECİ

Olası acil durum için hazırlıklı 

olmak,hastanemiz acil durum önlemlerini ve 

görev tanımlarını öğretmek

Tüm çalışanların olası acil ve afet 

durumlarına hazırlanması

Acil durum organizasyon şeması,acil durum görev 

kartları,acil bina boşaltma planı,afet planı

İş Güvenliği 

Uzmanı

Emsey 

Hospital

İnsan 

Kaynakları 

Birimi

Tüm Çalışanlara
Konferans 

Salonu

Yıl Boyunca Her 

Ay İlgili 

Döneme Denk 

Gelen Personel 

ile 

Gerçekleştirilir.

Yılda 1 Kez

Düz 

anlatım,soru-

cevap

Teorik ve 

Pratik 
Bilgisayar, projektör

Ön test- Son test, 

Eğitim 

Değerlendirme 

Formu, 

1 SAAT

20 YANGIN EĞİTİMİ 

Yangın çıkması durumunda müdahale 

önlemleri hakkında bilinçlendirmek. Hareket 

tarzlarının öğrenilmesi 

Çalışanları yangın konularında 

bilinçlendirerek, yangın riskinin 

yaşanmamasını önlemek..

Tüp  kullanımı, yangın çeşitleri, yangına müdahale 

yöntemleri 

İş Güvenliği 

Uzmanı

Emsey 

Hospital

İnsan 

Kaynakları 

Birimi

Tüm Çalışanlara

Konferans 

Salonu ve 

Otoparkta

Ekim Ayı Yılda 1 Kez

Düz 

anlatım,soru-

cevap,örnek 

olay,Uygulamalı 

anlatım

Teorik ve 

Pratik 

Bilgisayar, projektör, 

Örnek Olay, Obje 

kullanımı 

Ön test- Son test, 

Eğitim 

Değerlendirme 

Formu, 

1 SAAT



21

İLAÇ 

YÖNETİMİ,AKILCI 

İLAÇ KULLANIMI, 

İLAÇLARIN GÜVENLİ 

TRANSFERİ,TEHLİKELİ 

İLAÇ KIRILMALARINA 

MÜDAHALE

Hastaların  klinik bulgularına ve bireysel 

özelliklerine göre uygun ilacı, uygun süre ve 

dozajda, en uygun maliyetle ve kolayca 

sağlayabilmelerini sağlamak

Tüm sağlık çalışanlarının akılcı ilaç kullanımı 

ilkelerini bilmesi ve uygulaması

Akılcı ilaç kullanımı tanımı,paydaşlar,akılcı ilaç kullanımı 

ilkeleri,advers etkiler,tanıtım,medya,eğtim 

programları,birinci basamağa yöneliik tanı ve tedavi 

rehberi,türkiye ilaçla tedavi kılavuzu,hastaneler,hizmet 

kalite standartarı,farmakovijilans uygulamaları,ilaç takip 

sistemi,mevzuat,ilaç kutuları,atık ilaç imhası,ilaç 

kampanyaları,temsilciler,ölçme ve değerlendirme

Eczane 

Mesul 

Müdürü

Emsey 

Hospital
Eczane 

Hemşire, Ebe, 

Sağlık Memuru, 

Acil Tıp 

Teknisyeni, 

Anestezi 

Teknisyeni,sağlık 

profosyonelleri, 

YP

Konferans 

Salonu

Yıl Boyunca Her 

Ay İlgili 

Döneme Denk 

Gelen Personel 

ile 

Gerçekleştirilir.

Yılda 1 Kez

Düz 

anlatım,soru-

cevap

Teorik Bilgisayar, projektör

Ön test- Son test, 

Eğitim 

Değerlendirme 

Formu, 

1 SAAT

22

TOTAL PARENTERAL 

NÜTRİSYON VE 

NÜTRİSYONEL DESTEK 

SÜREÇLERİ 

Hastanemiz klinik servislerinde yatan her 

hastanın ihtiyaç halinde ayaktan hastalarda 

beslenme tedavilerinin en üst düzeyde 

yapılabilmesi için beslenme durumunun 

değerlendirilmesi, standartların 

oluşturulması,sorumluların 

belirlenmesi,uygulamalar arası birlik 

sağlanması,maliyetlerin azaltılması gereksiz 

human albümin tüketiminin önüne geçilmesini 

sağlamak

Tüm sağlık çalışanlarının nütrisyonel destek 

ve süreçlerine hakim olmasının sağlanması

Beslenme ekibi görevleri,hasta değerlendirme 

standartları,nütrisyon uygulanacak yolun 

belirlenmesi,nütrisyon uygulamalrında ek hastalıkların 

değerlendirilmesi,nütrisyon ekibi çağırma 

kriterleri,nütrisyon ekibi görev ve sorumlulukları, 

nütrisyon ekibinin mesleki görev tanımları

Eczane 

Mesul 

Müdürü 

Emsey 

Hospital

Başhekimli

k 

Hemşire, Acil Tıp 

Teknisyeni, 

Konferans 

Salonu

Yıl Boyunca Her 

Ay İlgili 

Döneme Denk 

Gelen Personel 

ile 

Gerçekleştirilir.

Yılda 1 Kez

Düz 

anlatım,soru-

cevap

Teorik Bilgisayar, projektör

Ön test- Son test, 

Eğitim 

Değerlendirme 

Formu, 

1 SAAT

23

 GÜVENLİ TRANSFER 

(HASTALARIN,TIBBİ 

EKİPMANLARIN, 

NİTELİKLİ VE 

TEHLİKELİ 

MADDELERİM, 

NUMUNE, STERİL 

KİRLİ MALZEMELERİN  

TRANSFERİ)

Hastanın hastane içi veya dışı transferi, tıbbi 

ekipmanların ve cihazların, tehlikeli 

maddelerin, biyokimya,mikrobiyoloji ve 

patoloji numunelerinin, steril ve kirli 

malzemelerin uygun koşul ve ortamda uygun 

şekilde transferi,

hasta, çalışan ve cihaz güvenliğinin 

sağlanması

Güvenli transfer tanımı,temel ilkeler,işlem 

basamakları,birimler arası-ameliyathane-ambulans-nıcu-

yoğun bakım-112 acil yardım ambulansı ve hastanın 

kendi imkanları ile hasta tranferleri,hasta taşımada 

dikkat edilecek noktalar,hata taşıma metodları

Eğitim 

Hemşiresi

Emsey 

Hospital

Sağlık 

Bakım 

Hizmetleri 

Müdürlüğü 

Hemşire, Ebe, 

Sağlık Memuru, 

Acil Tıp 

Teknisyeni, 

Anestezi 

Teknisyeni, 

Yardımcı Personel 

Konferans 

Salonu

Yıl Boyunca Her 

Ay İlgili 

Döneme Denk 

Gelen Personel 

ile 

Gerçekleştirilir.

Yılda 1 Kez

Düz 

anlatım,soru-

cevap

Teorik Bilgisayar, projektör

Ön test- Son test, 

Eğitim 

Değerlendirme 

Formu, 

1 SAAT

24

CİHAZ YÖNETİMİ ve 

KULLANILMASI ÖZEL 

UZMANLIK 

GEREKTİREN 

CİHAZLAR

Cihazl kullanımında bilinmesi ve dikkat 

edilmesi gerekenler, kullanılması özel 

teknik/uzmanlık gerektiren cihazların 

etkili,doğru,güvenilir,verimli kullanılabilirliğini 

sağlamak

Tüm cihaz kullanıcılarının cihazları doğru 

kullanabilmesinin sağlanması

Ventilatör cihazı, hasta başı 

monitörleri,flowmetre,laboratuvar test cihazları,ekg 

cihazı,defibrilatör,hasta yatağı ekipmanlarının  özellikleri-

kullanımı-dikkat edilecek noktalar 

Biyomedikal 

Birim 

Sorumlusu

Emsey 

Hospital

Destek 

Hizmetleri 

Müdürlüğü

Hemşire, Ebe, 

Sağlık Memuru, 

Acil Tıp 

Teknisyeni, 

Anestezi 

Teknisyeni, 

Teknik hizmetler, 

Yardımcı Personel

Konferans 

Salonu

Yıl Boyunca Her 

Ay İlgili 

Döneme Denk 

Gelen Personel 

ile 

Gerçekleştirilir.

Yılda 1 Kez

Düz 

anlatım,soru-

cevap,örnek 

olay,Uygulamalı 

anlatım

Teorik ve 

Pratik 

Bilgisayar, projektör, 

Örnek cihaz

Ön test- Son test, 

Eğitim 

Değerlendirme 

Formu, 

1 SAAT

25 KAN TRANSFÜZYONU

Kan ve kan ürünü kullanılacak olan hastalara 

güvenli ve doğru bir şekilde kan transfüzyonu

yapılmasını sağlamak

Tüm sağlık çalışanlarının kan transfüzyonu 

endikasyon-komplikasyonları hakkında 

bilgilendirilmesinin sağlanması

Tanım, kan-plazmakanın şekilli elemanları,abo 

gruplandırma,abo ve rh uyum değerlendirmesi,kan 

ürünleri,tam kan,eritrosit süspansiyonueritrosit 

süspansiyonu çeşitleri,trombosit süspansiyonu,taze 

donmuş plazma,diğer ürünler,genel ilkeler,güvenli nakil 

için önemli parametreler,uygun endikasyon,transfüzyon 

yapan sağlık çalışanı nelere dikkat etmeli,transfüzyon 

reaksiyonları,akuthemolitik reaksiyon,geç hemolitik 

reaksiyon,allerjik ve anafilaktik reaksiyonlar,non 

hemolitik febril reaksiyon,trali,sıvı yüklenmesi,septik 

şok,diğer reaksiyonlar

Hematoloji 

Uzmanı 

Emsey 

Hospital

Başhekimli

k 

Hekim, Hemşire, 

ebe, acil tıp 

teknisyeni,sağlık 

memuru, anestezi 

teknisyeni

Konferans 

Salonu

Yıl Boyunca Her 

Ay İlgili 

Döneme Denk 

Gelen Personel 

ile 

Gerçekleştirilir.

Yılda 1 Kez

Düz 

anlatım,soru-

cevap,örnek 

olay

Teorik Bilgisayar, projektör

Ön test- Son test, 

Eğitim 

Değerlendirme 

Formu, 

1 SAAT

26
SEDASYON VE 

ANALJEZİ EĞİTİMİ
Analjesizlikler hakkında bilgilendirme,

Tüm sağlık çalışanların  sedasyon hakkında 

bilgilendirilmesinin sağlanması

Sedasyon ve analjezler hakkında bilinmesi ve dikkat 

edilmesi gerekenler

Yoğun 

Bakım 

Hekimi 

Emsey 

Hospital

Başhekimli

k 

Hekim, Hemşire, 

ebe, acil tıp 

teknisyeni,sağlık 

memuru, anestezi 

teknisyeni

Konferans 

Salonu

Yıl Boyunca Her 

Ay İlgili 

Döneme Denk 

Gelen Personel 

ile 

Gerçekleştirilir.

Yılda 1 Kez

Düz 

anlatım,soru-

cevap,örnek 

olay

Teorik Bilgisayar, projektör

Ön test- Son test, 

Eğitim 

Değerlendirme 

Formu, 

1 SAAT

27

CPR 

KARDİYOPULMONER 

RESÜSİTASYON

Hayati fonksiyonları veya yaşam bulguları 

olmayan bir insanda, kalbin, akciğerin ve 

beynin yeniden canlandırılmasını sağlamak

Cevapsız, solunum ve dolaşım bulguları 

olmayan hastaya ilk dakikalar içinde 

müdahale edilerek hayatını kurtarmak için 

sağlık çalışanlarının bilgilendirilmesi ve 

beeceri kazandırılması

Cpr tanımı,basamakları,kardiyak arrest,temel yaşam 

desteği,ileri yaşam desteği,defibrilasyon,havayolu 

açıklığı ve ventilasyon kontrolü,havayolu açıklığı 

sağlama yöntemleri,ilaç tedavisi,cpr 

komplikasyonları,cpr'a başlamama ve sonlandırma 

kriterleri

Yoğun 

Bakım 

Hekimi 

Emsey 

Hospital

Başhekimli

k 

Hekim, Hemşire, 

ebe, acil tıp 

teknisyeni,sağlık 

memuru, anestezi 

teknisyeni

Konferans 

Salonu

Yıl Boyunca Her 

Ay İlgili 

Döneme Denk 

Gelen Personel 

ile 

Gerçekleştirilir.

Yılda 1 Kez

Düz 

anlatım,soru-

cevap,örnek 

olay,uygulamalı 

eğitim

Teorik ve 

Pratik 

Bilgisayar, 

projektör,eğitim 

maketleri

Ön test- Son test, 

Eğitim 

Değerlendirme 

Formu, 

1 SAAT

28 HBTC'NİN KULLANIM 
Hasta başı test cihazlarının etkili ve doğru 

kullanımını sağlamak

Hasta başı test cihazlarının kullanımı 

konusunda personelin bilinçlendirilmesi

Hasta başı test cihazları hakkında bilinmesi ve dikkat 

edilmesi gerekenler

Eğitim 

Hemşiresi 

Emsey 

Hospital

Sağlık 

Bakım 

Hizmetleri 

Müdürlüğü 

HBTC Kullanacak 

Çalışanlara

Konferans 

Salonu

Yıl Boyunca Her 

Ay İlgili 

Döneme Denk 

Gelen Personel 

ile 

Gerçekleştirilir.

Yılda 1 Kez

Düz anlatım, 

soru-

cevap,örnek 

olay

Teorik Bilgisayar, projektör

Ön test- Son test, 

Eğitim 

Değerlendirme 

Formu, 

1 SAAT



29

DEĞERLER ve 

YETKİNLİKLER 

EĞİTİMİ 

Uzun vadede kurum kültürünün oluşturulması 

ve desteklenmesi ve kişiler arasında iş yapış 

biçimlerinde ortak bir dil oluşturulmasını ve 

sağlık sektröründe çatışmanın ve problemlerin 

belteraf edilmesi sağlamak.

Kurum kültürünün oluşturulması ve 

desteklenmesi ve kişiler arasında iş yapış 

biçimlerinde ortak bir dil oluşturulmasını ve 

sağlık sektröründe çatışmanın ve 

problemlerin belteraf edilmesi sağlamak.

Kurum kültürünün oluşturulması ve desteklenmesi ve 

kişiler arasında iş yapış biçimlerinde ortak bir dil 

oluşturulmasını ve sağlık sektröründe çatışmanın ve 

problemlerin belteraf edilmesi sağlamak.

İnsan 

Kaynakları 

Uzmanı

Emsey 

Hospital

İnsan 

Kaynakları 

Birimi 

İşe Yeni Başlayan 

Tüm Çalışanlara, 

Oryantasyon 

Eğitimleri 

sonrasında verilir. 

Konferans 

Salonu-

Yıl Boyunca Her 

Ay İlgili 

Döneme Denk 

Gelen Personel 

ile 

Gerçekleştirilir.

Yılda 1 Kez

Teorik 

Paylaşımı ,soru-

cevap,İyi-kötü 

Örnekler& Role 

Play

Teorik ve 

Pratik 
Bilgisayar, projektör,

Ön test- Son test, 

Eğitim 

Değerlendirme 

Formu, 

1 SAAT

KONTROL EDEN

KALİTE DİREKTÖRÜ

HAZIRLAYAN

İNSAN KAYNAKLARI BİRİM SORUMLUSU

ONAYLAYAN

GENEL MÜDÜR                  

İnsan 

Kaynakları 

Uzmanı

Emsey 

Hospital

İnsan 

Kaynakları 

Birimi 

Konferans 

Salonu-

Eğitim 

İşe Yeni Başlayan 

Tüm Çalışanlara, 

İhtiyaçlar ve 

Yetkinliklar 

çerçevesinde 

brimler bazında 

değişiklik gösterir. 

Yıl Boyunca Her 

Ay İlgili 

Döneme Denk 

Gelen Personel 

ile 

Gerçekleştirilir.

Yılda 1 Kez

Eğitim 

etkileşimli 

sunumlar, 

uygulama ve 

rol oyunlarla 

aktif bir 

öğrenme 

ortamında, 

Sunum yapacak

Teorik 

Paylaşım,soru-

cevap,İyi-kötü 

Örnekler& Role 

Teorik ve 

Pratik 
30

Hasta Odaklı iletişimin temelleri, Sağlık 

sektöründeki dönüşümler, hastaların 

beklentileri,iletişimde tercih edilen tutum 

profillleri ve nasıl uygulanabileceği ile ilgili 

davranış haritalarının paylaşımı. 

İletişimde kişisel gelişimin önemi. 

Kurum kültürü ve Hasta odaklı bakışın 

şekillendirdiği kurum içi iletişimin dinamikleri 

ve işleyişi hakkında farkındalık

Hasta Odaklı iletişimin temelleri, Sağlık 

sektöründeki dönüşümler, hastaların 

beklentileri,iletişimde tercih edilen tutum 

profillleri ve nasıl uygulanabileceği ile ilgili 

davranış haritalarının paylaşımı. 

İletişimde kişisel gelişimin önemi. 

Kurum kültürü ve Hasta odaklı bakışın 

şekillendirdiği kurum içi iletişimin 

dinamikleri ve işleyişi hakkında farkındalık

Bilgisayar, 

projektör,eğitim 

maketleri

1 SAAT

Ön test- Son test, 

Eğitim 

Değerlendirme 

Formu, 

Hasta Odaklı iletişimin temelleri, Sağlık sektöründeki 

dönüşümler, hastaların beklentileri,iletişimde tercih 

edilen tutum profillleri ve nasıl uygulanabileceği ile ilgili 

davranış haritalarının paylaşımı. 

İletişimde kişisel gelişimin önemi. 

Kurum kültürü ve Hasta odaklı bakışın şekillendirdiği 

kurum içi iletişimin dinamikleri ve işleyişi hakkında 

farkındalık

HASTA ODAKLI 

İLETİŞİM,SAĞLIK 

İLETİŞİMİ VE KRİZ 

YÖNETİMİ EĞİTİMİ


