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AMAÇ: 

Hastanemizde görev yapan tüm gebe ve emziren çalışanların en iyi şekilde bu süreçleri geçirmesini 

sağlamak ve olası risklere karşı bu çalışanlarımızı korumak.

KAPSAM: 

Hastanede bulunan tüm gebe ve emziren çalışanlar.

 SORUMLULAR: 

Hastane yönetimi

UYGULAMA :

 Fiziksel ve zihinsel yorgunluk ile ilgili olarak; gebe veya emziren çalışanın çalışma saatleri ve ara 
dinlenmeleri geçici olarak yeniden düzenlenir, söz konusu çalışanların çalışma saatlerinin gece 
süresine ve gebe çalışanların çalışmalarının günün erken saatlerine rastlamaması için gereken 
önlemler alınır.

 Duruş problemleri ile ilgili olarak; çalışma mahalli ve çalışma düzeni, gebe veya emziren 
çalışanların duruş problemlerini ve kaza riskini azaltacak şekilde yeniden düzenlenir, mümkün 
olduğu durumlarda oturarak çalışmaları sağlanır. Gebeliğin durumuna göre yorgunluğun ve diğer 
duruş problemlerinin azaltılması veya ortadan kaldırılması için dinlenme araları ihtiyaca göre daha 
sık ve uzun olarak düzenlenir.

 Çalışma saatleri ve çalışma hızı ile ilgili olarak; çalışma hızının, saatlerinin ve işteki yoğunluğun 
çalışanın önerileri dikkate alınarak mümkün olduğunca uygun hale getirilmesi için gerekli şartlar 
sağlanır.

 Gebe veya yeni doğum yapmış çalışanın yalnız çalıştırılmaması esastır. Ancak zorunluluk halinde 
gebe veya yeni doğum yapmış çalışanın yalnız çalıştırılması gerektiğinde işyerinde bulunan diğer 
çalışanlarla kolayca iletişim sağlayabilmeleri için gerekli önlemler alınır. Ayrıca çalışanın uygun tıbbi
ve diğer destekleri alabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılır. 

 İş stresi ile ilgili olarak; gebe, yeni doğum yapmış ve emziren çalışanı, çalışma koşulları, çalışma 
saatleri, müşterilerle ve üçüncü kişilerle ilişkiler, iş yükü, işini kaybetme korkusu gibi stres 
faktörlerine yönelik koruyucu önlemler alınır. Düşük veya ölü doğum yapmış veya doğumdan sonra
bebeğini kaybetmiş çalışanı stresten korumak için itina gösterilir.

 Gebe çalışanın, ayakta çalışması gereken servislerde, mümkün olan durumlarda oturması sağlanır, 
sürekli oturarak veya sürekli ayakta çalışması engellenir, çalışmanın böyle düzenlenmesinin 
mümkün olmadığı durumlarda dinlenme araları artırılır, hamileliğin gelişimine göre gerekli 
önlemler alınır.

 Dinlenme ve diğer iyileştirici olanakların sağlanması ile ilgili olarak; gebe çalışanın gerekli aralıklarla
oturarak veya rahatça uzanacak şekilde fiziksel ve zihinsel olarak dinlenmesini sağlayacak şartlar 
temin edilir. Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren çalışanın sık tuvalete gitme ihtiyacı göz önüne 
alınarak uzun süreli çalışmalar ve ekip çalışmaları bu gereksinime uygun olarak düzenlenir, ayrıca 
enfeksiyon ve diğer hastalıklara karşı gerekli hijyen şartları sağlanır.

 Emziren annelere doğumundan sonraki ilk 6 ay 3 saat süt izni verilir.İkinci altı ay  1,5 saat süt izni 
verilir.

 Gebe çalışanlar gebeliğinin 24. Haftasında idari izinli sayılırlar.


