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ÇalıĢan memnuniyet oranının 2021 

yılı  %68,16 olan oranının üstünde 

olmasını sağlamak ve ölçülmesi

2022 yılı ÇalıĢan Geri Bildirim Anketinin uygulanması Kalite Yönetim Birimi

Ġl Sağlık Müdürlüğü tarafından gönderilen Ģifrelerle Aralık 2022'de 

gerçekleĢmiĢtir. Hastanemizde   online olarak  160 çalıĢanımız  ankete katılım 

sağlamıĢtır. ÇalıĢan memnuniyet oranının %75,61 olup hedef değere 

ulaĢılmıĢtır.Analiz ve raporlama çalıĢmaları devam etmekte olup üst yönetim 

ile sonuçlar ve anketlerdeki görüĢ ve öneriler paylaĢılmıĢtır. 

Engelli ve Kronik Hastalığı olan 

çalıĢanlara yönelik düzenlemeler 

yapmak

GörüĢ-Öneri ve ġikayetleri değerlendirmek

      *ÇalıĢan GörüĢlerine Ait 

Dilek ve Öneri Değerlendirme 

Ekibi  

*ÇalıĢan Sağlığı ve ĠSG Kurulu 

*Engelli Denetim Ekibi

*Her ayın ilk haftası ÇalıĢan GörüĢlerine Ait Dilek ve Öneri Kutusu açılarak  

değerlendirmeler yapılmıĢtır.Kayıtları Kalite Biriminde mevcuttur.Konuya 

iliĢkin bir bildirim ulaĢmamıĢtır.

Mesleki geliĢimin teĢvik edilmesi 
*Bireysel GeliĢim Eğitimleri (Sertifika Programları) 

duyurulması ve katılımının sağlanması
*Eğitim HemĢiresi

2022 yılında 6 Adet  Sertifika Programları duyurusu yapılmıĢ olup  ve 1 kiĢinin 

katılımı sağlanmıĢtır.

Motivasyonun arttırılması
*ÇalıĢanların önemli günlerin kutlanması SMS ile 

tebrik ve baĢsağlığı dilekleri yapılması
Hastane  Yönetimi

Önemli ve özel günlerde BaĢhekim yıl boyunca 32 adet genel SMS ile tüm 

çalıĢanlarına yanında olduğunu belirtmiĢtir. 

Ġl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen futbol, voleybol ve masa tenisi 

müsabakaları için forma hazırlatarak. Pankartlar ile birlikte üst yönetim desteğe 

giderek fotoğrafları ve tebrik mesajlarını web sayfasından yayınlamıĢtır.

BayramlaĢma için hastane yöneticilerimiz çalıĢanları sahada ziyaret etmiĢtir. 

Web sayfasından ve SMS ile tebrik mesajı yayınlamıĢtır.

Risk değerlendirmesi ve analizlerin 

yapılarak gerekli önlemlerin 

alınması

*Risklerin yerinde değerlendirilerek analizlerinin 

yapılarak, ilgili labaratuar çalıĢanlarına maruziyet 

testlerinin yapılması

*Risk Değerlendirme Ekibi

*Hastane Yönetimi

*Risklerin yerinde değerlendirilerek analizleri yapılmıĢtır.

*Ortam hava ölçümlerinin 09/04/2022 tarihinde yapılmıĢtır.

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerini 

tüm personelin almasını sağlamak

*2022 yılı Eğitim Planına dahil edilmesi

*HES uzaktan eğitim modülüyle desteklenmesi

*ĠĢ Sağlığı Güvenliği Sorumlusu

*Eğitim HemĢiresi

23.05.2022 /  25.05.2022  /  27.05.2022  /  03.06.2022  /   22.09.2022  

tarihlerinde yüzyüze Hizmetiçi Eğitimler çalıĢanların katılımı ile 

düzenlenmiĢtir.

HES uzaktan eğitim modülüyle tüm çalıĢanlara tanımlanmıĢtır.

Tesisi Denetlemek
ÇalıĢanların sağlığını tehdit edebilecek unsurları tespit 

etmek amacıyla bina turları yapmak
Bina Turu Ekibi

07.01.2022 / 29.04.2022  /  10.08.2022  / 20.12.2022 olmak üzere toplam 4 

Bina turu yapılmıĢtır.

ÇalıĢanlara yönelik Ģiddet riskinin 

azaltılması

*Güvenlik Hizmetlerinin 24 saat devam ettirilmesi                     

*Kameraların kontrollerinin yapılması                        

*Beyaz Kod uygulamasının Devam ettirilmesi

*Hastane  Yönetimi                     

*ĠĢ Sağlığı Güvenliği Birim 

Sorumlusu                                                          

*Güvenlik Amiri

*Güvenlik Hizmetleri 2022 yılı boyunca 24 saat kesintisiz hizmet vermiĢtir.                     

*Kameraların Periyodik bakım ve onarım cetveli 2 (iki) Ayda bir yapılmıĢtır.                     

*2022 yılında 8 adet Beyaz Kod verilmiĢtir.

ONAYLAYAN

T.C. 

SAĞLIK BAKANLIĞI

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL MALTEPE DEVLET HASTANESİ

SAĞLIKLI ÇALIŞMA YAŞAMI YILLIK HEDEF ve PLANI 

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN

Başhekim

   İLGİLİ YIL: 2022 GERÇEKLEŞEN

1

ÇALIġAN 

MEMNUNĠYETĠNĠ 

YÜKSELTMEK

2

ÇALIġANLARA 

GÜVENLĠ BĠR 

ÇALIġMA ORTAMI 

SAĞLAMAK

Kalite Birimi Kalite Yönetim Direktörü
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Sağlık Taramaları ve BağıĢıklama 

Programları

Sağlık tarama programı kapsamında rutin kontrollerin 

yapılarak bağıĢıklama programlarının uygulanması
ÇalıĢan Sağlığı Birimi

2022 yılında Sağlık tarama programı kapsamında rutin kontrollerin yapılarak 

çalıĢanlara 8 adet hepatit B, 13 adet hepatit A ve 30 adet grip aĢısı ile 

bağıĢıklama programı uygulanması gerçekleĢmiĢtir.

El Hijyeni sağlamaya yönelik 

düzenlemeler yapmak

*El hijyeninin teĢviki için çalıĢma alanlarına afiĢler 

asılması

*El hijyeni uyum gözlemleri yapılması ve sonuçların 

çalıĢanlarla paylaĢılması  

*El hijyeni inanç ölçeklerinin yapılması ve sonuçların 

üst yönetim ile  paylaĢılması    

*Saha denetimleri ve Öz değerlendirmeler yapılması

*Tüm çalıĢanlara eğitimler verilmesi

*Talep edilen yerlere sabunluk ve el dezenfaktanı 

aparatı takılması.

*Hastane  Yönetimi

*Enfeksiyon HemĢiresi 

*El Hijyeni Koordinatörö

*Kalite Birimi            

*Birim Sorumluları

*Teknik Servis

2022 yılında El hijyeninin teĢviki için çalıĢma alanlarına afiĢler asılarak HSYS 

de sürekli mesajlar ve görseller ile hatırlatma duyuruları yapılmıĢtır. 

El hijyeni uyum gözlemleri yapılmıĢtır. Sonuçlar bölüm sorumluları ve yönetim 

ile Nisan, Temmuz, Ekim 2022 ve Ocak 20233 tarihlerinde paylaĢılmıĢtır. El 

hijyeni inanç ölçekleri yapılmıĢtır. Sonuçlar üst yönetim ile paylaĢılmıĢtır. 

*Saha denetimleri ve 2 adet Öz değerlendirme yapılarak El hijyeni konuları ve 

çalıĢmaları değerlendirilmiĢtir.

*Tüm çalıĢanlara HES eğitimleri kapsamında eğitimler tanımlanarak, 

Enfeksiyon hemĢiresi 177 çalıĢana yüzyüze ve oryantasyon eğitimleri 

verilmiĢtir

*Talep edilen yerlere 8 adet sabunluk ve 2 adet el dezenfaktanı aparatı 

takılmıĢtır.

ÇalıĢma ortamlarına yönelik 

düzenlemeler yapmak
ÇalıĢma ortamının fiziksel koĢullarını düzenlemek        

*Hastane  Yönetimi

*ĠSG Kurulu 

*Sağlık Otelciliği

*Teknik Servis

Ġstatistik Birimi Fiziksel Engelli çalıĢanımız için tarayıcı ve yazıcı yerinin 

değiĢimi gerçekleĢtirildi. ( 29/12/2022 )

T.C. 

SAĞLIK BAKANLIĞI

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL MALTEPE DEVLET HASTANESİ

3

SAĞLIKLI ÇALIġMA 

YAġAMININ 

SAĞLANMASI

SAĞLIKLI ÇALIŞMA YAŞAMI YILLIK HEDEF ve PLANI 


