EK-2 ÖZEL HASTANELER HİZMETE ESAS DENETİM FORMU
Özel Hastanenin

Denetimin

Adı

:

Tarihi

:

Türü

:

Saat

:

Mesul Müdürü

:

Türü

:

Adresi

:

S. No

Denetim Soruları

Uygun
ACİL HİZMETLER

S1
S2
S3
S4
S5

Acil servisin seviyelendirme ve tescil işlemi yapılmış mı? (ACİL TEBLİĞİ)
Acil serviste bulunması gereken asgari ilaç, araç ve gereç mevcut mudur? (ÖHY 26. Madde,
ACİL TEBLİĞİ)
Ortopedi ve travmatoloji uzmanlık dalında hasta kabul ediliyor ise acil müdahale odası veya
ortopedi polikliniği muayene odası ile bağlantılı veya yakınında olmak üzere en az bir alçı
odası düzenlenmiş mi? (ÖHY 26. Madde)
Acil durumlarda veya gerektiğinde hasta naklinde kullanılmak üzere, tam donanımlı
ambulans veya ambulans hizmeti sözleşmesi var mı? (ÖHY 40. Madde)
Hastane dışında ve girişinde, acil servisin yerini ve girişini gösteren yönlendirme levhaları
mevcut mu? (ACİL TEBLİĞİ)

S6

Acil serviste asgari sayıda tabip bulunuyor mu? (ACİL TEBLİĞİ)

S7

Acil serviste asgari sayıda tabip dışı sağlık personeli var mı? (ACİL TEBLİĞİ)

S8

Acil seviste asgari araç-gereç ve tıbbi donanım mevcut mu? (ÖHY 26. Madde, ÖHY Ek-6,
ACİL TEBLİĞİ )

S9

Acil ünitesinde, güvenlik hizmeti veriliyor mu? (ÖHY 26. Madde)

S10

Acil durumlarda branş/icap nöbeti olan ilgili uzman hekime ulaşılıyor mu? İlgili hekim en
kısa sürede hastaneye ulaşıyor mu? (ÖHY 39. Madde, ACİL TEBLİĞİ )

Durumundan şüphe edilen ve kimliği belli olmayan hastalar ile adlî vakalar güvenlik
makamlarına bildiriliyor mu?(ÖHY 58. Madde)
POLİKLİNİK HİZMETLERİ
Faaliyet izin belgesinde kayıtlı klinik uzmanlık dalları için poliklinik muayene odaları
S12
ayrılmış mı?(ÖHY 23. Madde )
Poliklinik muayene odalarının kapısında hizmet verilen uzmanlık dalının adı bulunuyor
S13
mu?(ÖHY 23. Madde )
Poliklinik muayene odalarında genel poliklinik odasına/uzmanlık dalına uygun araç, gereç ve
S14
donanım mevcut mu?(ÖHY 23. Madde, Ek-3 )
S11

Poliklinik odasında görev yapan tabiplerin "Diploma" ve var ise "Uzmanlık Belgeleri"nin aslı
S15 veya mesul müdür tarafından tasdiklenmiş bir örneği ile çalışma belgeleri bulunuyor mu?
(ÖHY 23. Madde )
Faaliyet izin belgesinde belirtilen uzmanlık dalları haricindeki uzmanlık dallarında hasta
kabul ve tedavisi yapılıyor mu?(ÖHY 66. Madde (c) fıkrasi)
Poliklinik odalarında hastalar mahremiyetine uygun ayrı ayrı muayene ediliyor mu?(ÖHY
S17
38. Madde)
GÖRÜNTÜLEME BİRİMLERİ
Ağız ve diş sağlığı ve göz hastalıkları dal hastaneleri dışındaki hastanelerde en az 500 mA
S18
gücünde röntgen cihazının bulunduğu bir radyoloji birimi var mı?(ÖHY 28. Madde )
S16

S19 Hastanede, bir adet seyyar röntgen cihazı bulunuyor mu?(ÖHY 28. Madde)
S20 TAEK lisansı mevcut mu? (ÖHY 28. Madde, RGT Md. 7-11-12, 24)
S21 TAEK lisansı süresi içinde yenilenmiş mi? (ÖHY 28. Madde /RGT Md. 7-11-12, 24)
S22 Hastanede en az bir radyodiagnostik uzmanı var mı? (ÖHY EK-1 Asgari Personel Listesi)
Radyoloji laboratuarında sabit her röntgen cihazı için en az bir röntgen teknisyeni bulunuyor
mu? (ÖHY EK-1 Asgari Personel Listesi)
Radyasyon ile çalışan personel kişisel dozimetre taşıyor mu? Dozimetreler belirlenen
S24
dönemlerde kontrol ediliyor mu? (RGY Md. 20- 21)
S23

Uygun
Değil

Açıklama

S25 Hasta görüntüleme bilgileri uygun şekilde kayıt edilip saklanıyor mu? (ÖHY 48. Madde)
S26 Görüntüleme cihazlarının düzenli olarak bakım, kontrol ve kalibrasyonu yapılıyor mu?
LABORATUVAR BİRİMLERİ
Hastanenin hasta kabul ve tedavi hizmetleri sunduğu uzmanlık dallarının gerektirdiği
S27
biyokimya ve/veya mikrobiyoloji laboratuvarı var mı? (ÖHY 28. Madde )
Hastanede biyokimya ve klinik biyokimya uzmanı, mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji
S28
uzmanı çalıştırılıyor mu? (ÖHY EK-1 Asgari Personel Listesi)
Tıbbi tahlil laboratuarlarının her birinde en az bir laboratuar teknisyeni çalıştırılıyor mu?
S29
(ÖHY. EK-1 Asgari Personel Listesi)
S30 Faaliyet izin belgesinde yer alan laboratuvar hizmetleri veriliyor mu? (ÖHY 28. Madde )
S31 Faaliyet izin belgesine yer almayan laboratuvar hizmeti veriliyor mu? (ÖHY 28. Madde )
S32

S33
S34
S35
S36

Numunelerin Toplanması, tanımlanması güvenli bir şekilde transferi ve atılması için
belirlenmiş bir program var mı? (ÖHY 29. Madde )
SERVİS HİZMETLERİ/DOĞUMHANE
Özel hastanede hasta kabul ve tedavi edilen her uzmanlık dalı için en az bir hasta yatağı
ayrılmış mı? (ÖHY. 20. Madde)
Hasta odasında "Bir odada ikiden fazla hasta yatağı bulunamaz” kriterine uyulmuş mu?
(ÖHY 20. Madde)
Hasta odalarında her yatak için ayrı olmak üzere, merkezi oksijen ve vakum tesisatı var mı?
Çalışır durumda mı? (ÖHY 20. Madde)
Hasta yatak sayısı otuz ve altında olan özel hastanelerde en az bir olmak kaydıyla, ilave her
otuz hasta yatağına bir eklenmek suretiyle, özürlü hasta odası tesis edilmiş mi? (ÖHY 20.

S37 Servislerde kriterlere uygun hemşire istasyonu var mı?(ÖHY 21. Madde)
Hemşire istasyonunda, her hasta odası ile bağlantısı olan hasta çağrı sistemi çalışır durumda
mı? (ÖHY 21. Madde)
Servislerde bulunması gereken asgari araç, gereç ve donanım mevcut mu? (ÖHY Ek-3 Asgari
S39
Araç Gereç Listesi )
Hastanede en az bir yatak olmak kaydıyla yatak sayısının %3'ü fakir muhtaç hastalara
S40
ayrılmış mı? (ÖHY 56. Madde)
S38

S41 Gündelik yatak ücretleri Bakanlıkça onaylanan ücretlere uygun mu?(ÖHY 55. Madde)
S42 Gündelik yatak ücretine dahil hizmetler ayrıca faturanlandırılıyor mu?(ÖHY 54. Madde)
S43

Doğumhanede çalışan NRP eğitimi almış en az iki personeli var mı? Yok ise başvuru
yapılmış mı?

S44 Neonatal Tarama Programı kapsamında kan alınmakta mıdır? (İlgili mevzuat)
S45

Neonatal Tarama Programı kapsamında alınan kan sonuçlarının pozitif olanlar ile ilgili geri
bildirimde bulunuluyor mu?

S46 Hastanede Mesul Müdür anne ve bebek ölümlerini bildirmekte midir? (İlgili mevzuat)
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
S47 Ameliyathanelerde yarı ve tam steril alanlar oluşturulmuş mu? (ÖHY 24. Madde)
S48 Tam steril alanın sterilitesini olumsuz etkileyecek bir tespit var mı?( ÖHY 24. Madde)
S49

Ameliyathane salonu ve yan hacimlerinin bulunduğu tam steril alanlarında “pencere ve
kapıların dış ortama açılmaması” kriterine uyulmuş mu? (ÖHY 24. Madde)

S50

Yarı steril alanda, personel dinlenme yeri, kadın ve erkek personel için ayrı ayrı düzenlenmiş
giyinme ve soyunma ile tuvalet ve duş mahalleri bulunuyor mu? (ÖHY 24. Madde )

"Ameliyathane salonlarında toz ve mikrop barındıracak girinti çıkıntılar olamaz" kriterine
uyulmuş mu? (ÖHY 24. Madde )
Ameliyathanenin duvar, tavan ve zeminleri dezenfeksiyon ve temizlemeye uygun
S52
antibakteriyel malzemeler ile kaplanmış mı? (ÖHY 24. Madde )
Ameliyathane alanının, hepafiltreli hijyenik klima sistemi veya muadili bir sistem ile
S53
iklimlendirilmesi ve havalandırılması sağlanmış mı? (ÖHY 24. Madde )
S51

Tıbbi müdahaleler öncesinde, hasta ve/veya hasta yakınlarından belirlenen formatlara uygun
olarak rıza alınmakta mı? (HHY 21. Madde)
Ameliyathane kayıt defteri ve anestezi defteri var mı? Düzenli tutulmuş mu? (ÖHY 48.
S55
Madde)
Cerrahi uzmanlık dalı bulunan hastanelerde asgari sayıda anestezi ve reanimasyon uzmanı var
S56
mı?(ÖHY EK-1 Asgari Personel Listesi)
Cerrahi uzmanlık dalı bulunan hastanelerde asgari sayıda anestezi teknisyeni ve diğer sağlık
S57
personeli var mı?(ÖHY EK-1 Asgari Personel Listesi)
S54

S58 Ameliyathane salonlarında gerekli tıbbi donanım ve cihaz mevcut mu?(ÖHY 24. Madde )
Cerrahi uzmanlık dallarının gerektirdiği en az iki adet ameliyat salonu var mı?(ÖHY 24.
Madde )
Ameliyat salonlarının her birinde "sadece bir ameliyat masası bulunması" kriterine uyuluyor
S60
mu?(ÖHY 24. Madde )
S59

S61 Hastanede "Merkezi Sterilizasyon Ünitesi" kurulmuş mu? (ÖHY 30. Madde)
S62

S63
S64
S65
S66
S67
S68
S69
S70
S71
S72

Merkezî sterilizasyon ünitesi; kirli malzeme girişi-yıkama, ön hazırlık-paketleme ile
sterilizasyon-steril malzeme çıkış bölümlerinden oluşuyor mu? (ÖHY 30. Madde)
YOĞUN BAKIM VE GÖZLEM ÜNİTESİ
Yatak sayısı elliye kadar ve elli dâhil olan özel hastanelerde bir yatak cerrahi, bir yatak dâhili
uzmanlık dalları için ayrılmak şartıyla en az iki yataklı yoğun bakım ünitesi kurulmuş
mu?(ÖHY 25. Madde )
Yoğun bakım ünitesi bulunan hastanelerde ünitelerin seviyelendirmesi yapılmış mı?/ Süreç
başlatılmış mı?(YOĞUN BAKIM TEBLİĞİ )
Seviyelendirilmiş olan yoğun bakım üniteleri seviyelerine göre gerekli standartları taşıyor
mu?(YOĞUN BAKIM TEBLİĞİ )
Yoğun bakım ünitelerinde tebliğde bildirilen hususlara aykırı bir tespit var mı?(YOĞUN
BAKIM TEBLİĞİ)
Tespit var ve insan sağlığını olumsuz etkileyen bir tespit mi?( ÖHY 63. Madde, YOĞUN
BAKIM TEBLİĞİ)
Yoğun bakım servislerinde yaşam destek alt yapısı, hasta başı paneli, oksijen çıkışı ve vakum
sistemi çalışır durumda mı? (ÖHY 25. Madde )
Yoğun bakım ünitelerinde, Koroner yoğun bakım üniteleri hariç diğer yoğun bakımlar,
ameliyathaneler de olduğu gibi sterilizasyon şartlarını sağlayacak şekilde havalandırılmış mı?
Yoğun bakım ünitelerinde yoğun bakım sorumlusu görevlendirilmiş mi? (YOĞUN BAKIM
TEBLİĞİ 17.Madde)
Yoğun Bakım sorumlusu görevlerini yerine getiriyor mu? (YOĞUN BAKIM TEBLİĞİ 18.
Madde)
Yoğun bakım sağlık tesisindeki diğer birimlerden, hasta, ziyaretçi ve hastane personelinin
genel kullanım alanlarından ayrılmış mı?(ÖHY 25. Madde )

S73

Yoğun bakımda destek hizmeti alanı, malzeme odası, depo, ilaç hazırlama alanı ve bekleme
alanı ayrılmış mı? (YOĞUN BAKIM TEBLİĞİ 5. Madde)

S74

Hasta yakınları için bilgilendirme, görüşme ve bekleme amacıyla uygun bir alan düzenlenmiş
mi? (YOĞUN BAKIM TEBLİĞİ 5. Madde)

S75

Yoğun bakım ünitesinde yoğun bakım ve resüsitasyon eğitimi almamış personel var mı? Var
ise başvuru yapılmış mı? (YOĞUN BAKIM TEBLİĞİ 19. Madde)

S76

Yoğun bakım sorumlu uzman tabibi tarafından donör olabilecek hastalar hakkında organ
nakli koordinatörüne önceden bilgi veriliyor mu? (YOĞUN BAKIM TEBLİĞİ 18. Madde)

S77 Gözlem ünitesinde asgari araç-gereç, ilaç ve donanım mevcut mu? (ÖHY 25/A Madde )
S78

Gözlem odasında hasta başı monitörizasyon ve merkezi tıbbî gaz sistemi çalışır durumda mı?
(ÖHY 25/A Madde )

S79 Gözlem ünitesinde hemşire istasyonu var mı? (ÖHY 25/A Madde)
S80

Gözlem ünitesinde kullanılacak hasta yatakları pozisyon alabilen, koruma barları olan ve her
yöne hareketli tekerlekli özellikte mi?(ÖHY 25/A Madde )
ECZANE HİZMETLERİ

S81 Bir eczacı sorumluluğunda ruhsatlandırılmış eczane var mı?(ÖHY 27. Madde )

S82 Hastanede bulundurulması zorunlu ilaçlar mevcut mu? (ÖHY 44. Madde /Ek-4)
Dört veya daha fazla eczacı istihdam edilen özel hastane eczanelerinde nöbet tutuluyor mu?
(ÖHY 41. Madde)
Miadı dolan, bozulan ilaç ve sarf malzemesinin Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
S84
hükümlerine uygun olarak imhası yapılıyor mu?
Hastanede açılmış flakon/ampüllerin sterilitesi korunuyor mu? Zamanında imha ediliyor mu?
S85
(EEHY, İEUK)
S83

S86 Uyuşturucu ilaçlar kilitli dolaplarda muhafaza ediliyor mu? (İEUK)
Eczanede bulunan ilaçların uygun ısı ve ışık koşullarında saklanması ile buzdolabı
S87 sıcaklıklarının termometre ile günlük olarak takibi yapılarak kayıtları tutuluyor mu? (EEHY,
İEUK)
S88

Soğuk zincirine tabi ilaçlarda/aşılarda uygulama zamanına kadar soğuk zincir korunuyor
mu? (EEHY, İEUK)

MUTFAK/ÇAMAŞIRHANE/MORG/İBADETHANE/SANTRAL
Mutfakta, yiyecek ve içeceklerin ayıklanma, yıkanma ve hazırlanma yerleri ayrı mı? (ÖHY
S89
36. Madde)
Mutfak ve çamaşırhanenin taban ve duvarlarının, hijyenik şartlarda yıkamaya ve
S90
dezenfeksiyona elverişli mi?(ÖHY 36. Madde)
Çamaşırhanenin; kirli çamaşır depolama, kirli çamaşır tasnifi, çamaşır basma-yıkama,
S91 santrifüj-kurutma, ütüleme, temiz çamaşır depolama ve çamaşırhanede çalışacak personel için
duş yerleri bulunacak genişlikte mi?(Ö.H.Y. 36. Madde)
Mutfak ve çamaşırhane hizmetleri dışardan alınıyorsa yemek dağıtımının yapıldığı ve temizkirli çamaşırların toplandığı ayrı ayrı kat ofis odaları bulunuyor mu?( Kapalı servis
S92
tepsilerinde yemek arabaları ile servis yapılan hastanelerde kat ofis odaları
oluşturulmayabilir.) (Ö.H.Y. 36. Madde)
S93 Mutfak hizmetlerinde görevli diyetisyen var mı? (ÖHY Ek-1)
S94

Gerektiğinde otopsi yapmaya, Ölü koymaya ve yıkamaya uygun bir morg bulunuyor mu?
(ÖHY 35. Madde)

S95 Hastanede ibadethane var mı? (ÖHY 61. Madde)
S96

Agoni halindeki hastalarla ilgili istenmesi halinde dini hizmetlerden faydalanmaları için
gereken tedbirler alınmış mı? (ÖHY 61. Madde)

S97 Hastanede mevzuat hükümlerine uygun telefon santrali var mı? (ÖHY.37. Madde)
ARŞİV/TIBBİ KAYIT
S98 Tıbbi kayıt ve arşiv sistemi mevzuata uygun mu?(ÖHY 48. Madde)
S99 Kayıtlar bilgisayar ortamında tutuluyor ise mevzuata uygun mu? (ÖHY 50. Madde)
S100 Bildirimi zorunlu veriler istenilen sürelerde gönderiliyor mu? (ÖHY 49. Madde)
Hasta mahremiyeti dikkate alınmak kaydıyla, ortak kullanım alanları kamera kayıt sistemi ile
S101 kayıt altına alınıyor ve kamera görüntüleri en az iki ay süre ile saklanıyor mu? (ÖHY 49.
Madde)
S102 Hastane faturaları mevzuat hükümlerine uygun mu? (ÖHY 51. Madde)

S103
S104
S105
S106
S107

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ
Tıbbi atıklar, tehlikeli ve evsel atıklardan ayrı bir şekilde toplanıyor mu? (ÖHY 33. Madde,
TAKY)
Tıbbi atıkların toplanmasında, Yönetmelikte belirtilen torbalar kullanılıyor mu? (ÖHY 33.
Madde, TAKY)
Kesici ve delici özelliği olan atıklar diğer tıbbi atıklardan ayrı olarak teknik özellikleri
Yönetmelikte belirtilen kutu veya konteynerler içinde toplanmakta mı?(ÖHY 33. Madde,
TAKY)
Yemekhaneden kaynaklanan sıvı atıklar, kanalizasyona verilmeden önce filtrasyona tâbi
tutuluyor mu?(ÖHY 33. Madde)
Tıbbi atıkların taşınmasıyla görevli personele özel giysiler sağlanmış mı?(ÖHY 33. Madde
TAKY)

S108

Tıbbi atıklardan sorumlu personele periyodik olarak eğitim veriliyor mu? (ÖHY 33. Madde,
TAKY )

Depo kapıları üzerinde görülebilecek şekilde ve siyah renkli “Uluslararası Biyotehlike”
S109 amblemi ile siyah harfler ile yazılmış “Dikkat! Tıbbi Atık” ibaresi bulunuyor mu?(ÖHY 33.
Madde )
S110 Depo kapıları kullanımları dışında daima kapalı ve kilitli tutuluyor mu? (ÖHY 33. Madde)
ENFEKSİYON KONTROL HİZMETLERİ
Hastanede nosokomiyal enfeksiyon riskini azaltmak için enfeksiyon kontrol ve önleme
S111
programı oluşturulmuş mu? (YTKEKY Md. 6)
S112 Enfeksiyon Kontrol Standartları yazılı hale getirilmiş mi? (YTKEKY Md. 7/b)
S113
S114
S115
S116
S117
S118

S119
S120
S121

S122

Hastanede çalışan personele Enfeksiyon Kontrol Standartlarının uygulanabilmesi için
devamlı hizmet içi eğitim veriliyor mu? (YTKEKY Md. 7/c)
Komite tarafından hastanenin ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun bir sürveyans programı
geliştirilmiş mi? (YTKEKY Md. 7)
Ulusal Hastane Enfeksiyon Sürveyans Ağına (UHESA) sürveyans programı hakkında
bildirimde bulunuluyor mu? (YTKEKY Md. 15)
Komite sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon işlemlerinin ilkelerini ve dezenfektanların
seçimi ile ilgili standartları belirlenmiş mi? (YTKEKY Md. 7/ı)
Komite antibiyotik, dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon araç ve gereçlerinin, enfeksiyon
kontrolü ile ilgili diğer demirbaş ve sarf malzeme alımlarında, ilgili komisyonlara görüş
bildiriyor mu?. (YTKEKY Md. 7/f)
Enfeksiyon kontrol hemşireleri Bakanlık tarafından sertifikalandırılmış mı? Sertifikaları yok
ise başvurular yapılmış mı? (YTKEKY Md. 13)
HASTA HAKLARI
Hasta ve yakınlarına, teşhis ve tedavi sürecince oluşabilecek riskler, komplikasyonlar
konusunda bilgilendirmeye yönelik düzenleme ve uygulama var mı?(HHY 15. Madde)
Hasta ve yakınlarına hastalıkları ile ilgili ve/veya koruyucu sağlık hizmetine yönelik eğitim
ve ihtiyaç halinde psikolojik destek veriliyor mu? (HHY )
Hastaların istemesi durumunda mevzuatta bildirilen bilgi ve belgeler veriliyor mu?(ÖHY 51.
Madde)
DİĞER/GENEL
Özürlüler için ilgili mevzuata uygun nitelikte, her hastanede asgarî bir olmak kaydıyla ilave
her otuz yatak için bir adet olmak üzere ayrı bir lavabo, tuvalet ve banyo bölümü bulunuyor
mu? (ÖHY 20. Madde)

Konsültasyon Hizmeti alınıyor ise ÖHY Ek madde 5 (g) bendine uygun mu?(ÖHY Ek madde
5 (g) bendine)
Faaliyet izin belgesinde bulunan ancak faal olmayan uzmanlık dalı yada atıl hizmet birimi var
S124
mı?
S123

S125 ÜYTE, diyaliz organ ve doku nakli gibi merkezler ilgili mevzuatlarına göre denetleniyor mu?
S126

Vakıf Üniversiteleri ile Özel Hastane işbirliği var ise EK Madde 8'e uygun mu? (ÖHY EK
Madde 8)

S127 Özel Hastaneye bağlı konaklama tesisi var ise ÖHY EK Madde 10'a uygun mu?
S128 Sağlıkla ilgili diğer kuruluşlar EK Madde 9'a uygun mu?
S129 Hastane genelinde hijyene uygun temizlik ve bakım sağlanmış mı?
S130 Kan transfüzyon merkezi ilgili mevzuatlarına göre denetleniyor mu?

S131
S132
S133
S134

İDARİ İŞLER
Mesul Müdür tarafından denetim için uygun ortam hazırlanmış mı? İstenilen gerekli bilgi ve
belgeler sağlanmış mı?(ÖHY 16. Madde)
Mesul Müdür ve Mesul Müdür Yardımcıları görevlerini yerine getiriyor mu? (ÖHY 16.
Madde)
Özel hastanede sahiplik bir şirket, dernek veya vakıf ise, şirket, dernek veya vakfın faaliyet
alanına giren diğer işler yürütülüyor mu? Amacı dışında faaliyet yürütülüyor mu? (ÖHY 66.
Madde)
Hastane içerisinde gerekli yönlendirme ve uyarı işaretleri uygun biçimde konumlandırılmış
mı?

S135

Hastane için kullanılan yönlendirme levhaları, matbu evraklardaki logolar, tanıtıma yönelik
uygulamalar ilgili mevzuata uygun mu? (ÖHY 60. Madde ve diğer mevzuat)

S136 Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi hazırlanmış mıdır? (BYKY Md. 136)
S137 Yangın algılama ve uyarı sistemi mevcut ve çalışır durumda mıdır? (BYKY Md. 75)
S138 Yangın söndürme ekipleri kurulmuş mu? (Sivil Savunma Kanunu, BYKY Md. 126)
S139

Görevli personel yangın söndürme eğitimi almış mı? (Sivil Savunma Kanunu, BYKY Md.
126)

S140 Yangın söndürme alet ve cihazları TSE’li ve yeterli mi? (BYKY)
HASTANE PERSONELİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER
Çalışma belgesi bulunmayan, Müdürlüğe bildirimi yapılmamış tabip ve tabip dışı sağlık
S141
personeli var mı? (ÖHY 19. Madde)
Ayrılmış olan tabip ve tabip dışı sağlık personelinin bildirimi 5 (beş) işgünü içerisinde
S142
yapılmış mı? (ÖHY 19. Madde)
Müdürlüğe bildirimi yapılmış ancak çalışma belgesi onaylanmadan tabip ve tabip dışı sağlık
S143
personeli çalıştırılıyor mu? (ÖHY 66. Madde)
S144

Hastane de çalışan tüm sağlık personeli, idari, teknik ve diğer yardımcı personel mevcudu
ÖHY EK-1'de belirtilen standart sayılara uygun mu?

S145

Hastanede çalışan personelin sigorta prim bordrosu /destek prim bordrosu mevcut mu?
Olmayan personeller için başvuru yapılmış mı? (KİDEYTY Md. 5)

S146 İşyeri hekimi var mı?
S147 Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birimi oluşturulmuş mu?
Sağlık çalışanlarına hasta hakları, sağlık iletişimi ve sağlık hukuku konularında eğitim
veriliyor mu?
Özel hastanede, Bakanlıkça uzmanlık belgesi verilmeyen tabipler uzman olarak ve ilgili
S149 mevzuat hükümlerine göre gerekli çalışma izinleri ile hakları olmayan tabipler çalıştırılıyor
mu? (ÖHY 66. Madde)
S148

S150 Sağlık personeli tarafından yetkisi olmayan alanlarda hizmet veriliyor mu? (ÖHY 66. Madde)
S151 Sağlık çalışanı harici kişilerce sağlık hizmeti veriliyor mu? (ÖHY 66. Madde)
DİĞER TESPİTLER(*)
S152
S153
S154
S155
NOT: Denetimlerde ÖHY'e göre tanınan muafiyetler ve geçici hükümlerle getirilen süreler dikkate alınır.
(*) Denetleyici tarafından denetim formunda bulunmayan ancak denetim sırasında tespit edilen diğer hususlar. (İhtiyaca göre S.No eklemesi yapılabilir.)
ÖHY: Özel Hastaneler Yönetmeliği
TLY: Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği
TAKY:Tıbbî Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
YTKEKY:Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği
KİDEYTY:Kamu İdarelerinin Denetim Elemanlarınca Yapılacak Tespitler Hakkında Yönetmelik
EEHY: Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik/ İEUK:İyi Eczacılık Uygulamaları Klavuzu
ACİL TEBLİĞİ: Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ
YOĞUN BAKIM TEBLİĞİ:Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ
RGT: Radyasyon Güvenliği Tüzüğü/RGY: Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği
BYKY: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
HHY:Hasta Hakları Yönetmeliği

