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Birimi: Kalite Birimi

Görev Adı: Risk yönetim ekibi

Amir: Kalite Direktörü

Görev Devri: Komitede yer alan diğer üyeler ve yedek üyeler

Görev amacı: Kurum ve kuruluşlarda güvenli, sağlıklı ve verimli çalışma ortamlarının oluşturulması, hizmet alan ve 
hizmet sunanların güvenliğinin sağlanması için her tür tehlike ve olası risklerin gözden geçirilmesi, önem derecelerine 
göre önceliklendirilerek bertaraf etmek üzere risklere yönelik strateji ve planların geliştirilmesi, uygulanması ve düzenli 
aralıklarla değerlendirilmesidir.

İlgili Komiteler: Çalışan Güvenliği Komitesi, Hasta Güvenliği Komitesi

                                            GÖREV YETKİLERİ VE TEMEL İŞ SORUMLULUKLARI

Risk Yönetimi Amiri (İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlusu)

 Çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve 
güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

 Risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmiş olması; Risk değerlendirme amirinin işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin 
sağlanması yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Risk değerlendirme amirinin risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilere risk 
değerlendirmesi ile ilgili ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeyi temin eder.

Risk değerlendirmesi ekibi

Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi 
aşağıdaki kişilerden oluşur.

a) Hastane yöneticisi ya da yardımcısı

b) Hastane sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.

c) Hastane komite üyeleri

d) Hastane bölüm sorumluları

İhtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir.

Risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu Hastane yöneticisi ya da yardımcısı tarafından ekip içinden 
görevlendirilen bir kişi tarafından da sağlanabilir.

Risk değerlendirme amirinin risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilerin görevlerini 
yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar, görevlerini yürütmeleri 
sebebiyle hak ve yetkilerini kısıtlayamaz.

http://www.kalite.saglik.gov.tr/index.php?lang=tr&page=1
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 Risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişiler Risk değerlendirme amirinin tarafından 
sağlanan bilgi ve belgeleri korur ve gizli tutar.

Çalışan Sorumluluğu

1. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili eğitimlere katılmak

2. Risklerle ilgili zamanında ve eksiksiz bildirimde bulunmak 

3. Risk ve tehlikelere yönelik işi ile ilgili alınacak tedbirleri uygulamak 

4. Kişisel koruyucu önlemleri almak ve uygulamak 

5. Tüm kayıtları eksiksiz ve düzenli tutmak

 Birim bazlı risklerin tespiti

  Risklere yönelik tedbirlerin planlanması ve uygulanması

  Koruyucu önlemlerin alınması

 Aksiyon planlarının oluşturulması, Önceliklendirilmesi

 Yönetimle birlikte çalışanların sürece katılımı sağlanması
Sağlık Kurumlarında Risk Tespit ve Yönetimi

Çalışan Güvenliği 

  Kişisel koruyucu önlemler 

 Çalışma ortamı güvenliğinin sağlanması 

  Atık yönetimi 

  Çalışan güvenliği risk analizi yapılması 

 Çalışan güvenliği programı oluşturulması 

 Sağlık taramalarının yapılması
Hasta ve Çalışan Güvenliği
*Enfeksiyon kontrol ve önleme uygulamaları 
* Laboratuvar güvenliğinin sağlanması
* Renkli kod uygulamaları 
* Acil durum afet yönetimi 
* Güvenlik raporlama bildirimleri 
* Radyasyon güvenliği önlemleri 
* Ergonomik önlemler 
* Tesis yönetimi ve bina turları
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