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1.TEMEL AFET BİLİNCİ

TANIMLAR
AFET: Genel olarak;insan için fiziksel, ekonomik ve sosyal
kayıplar meydana getiren normal yaşamı ve insan
faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak
toplulukları etkileyen doğal teknolojik ve insan kökenli
olaylara afet denilmektedir.
DOĞAL AFET: Yerleşim, üretim, altyapı, ulaşım
haberleşme gibi,genel hayatın zorunlu vasıtalarını ve
akışını bozacak ölçüde aniden ve belirli bir süreç içerisinde
meydana gelen doğal yer ve hava hareketlerine doğal afet
denir.

DEPREM

1.DEPREM
 DEPREM: Yerkabuğu içerisinde meydana gelen

kırılmalar nedeniyle oluşan titreşimlerin dalgalar
halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer
yüzeyini sarsma olayına deprem denir.
 Ülkemizin topraklarının %92 sinin deprem bölgesi
içinde olduğu,nüfusumuzun %95 inin bu bölgeler
üzerinde yaşadığı ve ayrıca büyük sanayi
merkezlerinin %98 inin ve barajlarımızın %93
ünün deprem bölgelerinde olduğu düşünülürse
ülkemiz için en fazla maddi ve manevi kaybı
meydana getiren afet deprem olacaktır.

1.DEPREM
 İçinde bulunduğumuz riski anlayarak önceden hazırlıklı

olmakla olası can ve mal kaybını en aza İndirebiliriz.
 Bu nedenle yapılacak ilk şey, kurumun tüm iç
paydaşlarını(sağlık personeli, idare personeli, yardımcı
hizmetli personelleri, koruma güvenlik personelleri
yatan hasta servisleri, poliklinikler acil servisler, yoğun
bakım mutfak- yemekhane,) bilgilendirmek, birlikte
yapılacak çalışmalarla hem psikolojik, hem de fiziksel
olarak hazırlıklı olunmasını sağlamaktır.”

2.SEL
 SEL:Suyun doğal yada yapay yatağından taşarak

tehlikeye neden olan doğal afettir.
 Sel;ister büyük nehirlerin kıyısına yerleşmiş, ister dağ
yamaçlarında yaşıyor olsun isterse çöllerde bulunsun her
yerdeki insanların rastlayabileceği türden bir doğa
olayıdır.

3.ÇIĞ
 Çığ: dağlar, kalın kar örtüsüne sahip olduğu kadar çok

fazla miktarda da rüzgar olan yerlerdir.dağlar büyük hava
kütlelerinin hareketlerine engel teşkil etmelerinden dolayı,
güçlü rüzgarların kendi üzerlerinde ve çevresinde
oluşmasına neden olurlar.bu rüzgarlar, yüzeydeki karı alıp
taşır,çevresinde döndürüp yamaçlara ve diğer topografik
oluşumlar üzerine bırakır,depolar,saçaklar ve kar
kümelerini oluştururlar.bu kar kümeleri de bazı koşullar
altında hareketlenip vadi tabanına doğru hızla kayar ve çığ
olayı meydana gelir.

DİĞER AFETLER
4-Kaya düşmesi
5-Toprak kayması
6-Yangın
7-Kuraklık
8-Hortumlar

DOĞAL AFETİN ÖZELLİKLERİ VE SONUÇLARI

1. Çeşitli Güç Ve Genişlikte Olurlar.
2. Alt Yapıyı Bozarlar.
3. Şok Tesiri Yaratırlar.
4. Ölüm, Ve Hastalıklara Sebebiyet Verirler.
5. Bulaşıcı Ve Salgın Hastalıkların Çıkmasına Neden
Olurlar.
6. Yörenin Ekonomik Yapısını Bozarlar.
7. Devletin Ve Özel Kurumların Planladığı Yatırımları
Geciktirir.

İLK 72 SAAT: ALTIN SAATLER
 HERKES VE HER KURUM HER TEHLİKEDE NE

YAPACAĞINI BİLMELİ!..
 ACİL DURUM YÖNETİMİ “EVDE BAŞLAR”

2.YANGIN, KIRMIZI KOD VE
YANGINSÖNDÜRÜCÜLERİN
KULLANIMI,

YANGIN
 YANGIN : Yanabilen maddelerin, çevresine değişik

oranlarda ısı ve ışık yayarak, kontrol dışı yanmasıdır.
 Yanmanın başlaması ve sürebilmesi için gereken; yanıcı
madde (yakıt), yakıcı madde (oksijen) ve tutuşturma (
ateşleme kaynağı ) uygun koşullarda bir araya gelmesine
yanma üçgeni denir.

YANGIN
1. YANICI MADDE (Yakıt ): Normal koşullarda katı,
sıvı ve gaz halindeki yanabilir maddelerdir. Yanıcı maddeler
fiziksel ve kimyasal yapıları gereği farklı yanma özellikleri
gösterir.
2. YAKICI MADDE (Oksijen): Soluduğumuz havada
yaklaşık %21 civarında bulunan, yanmanın başlaması ve
sürmesi için gereken gaz halindeki maddedir.
3. TUTUSMA ISISI (Ateşleme kaynağı): Yanıcı madde ile
yakıcı maddeyi buluşturup tutuşmayı başlatan ateşleme
kaynağıdır.

YANGIN
YANMA :
Yanma genellikle kimyasal bir olay olarak tanımlanır.
Esası; yanıcı maddenin ısı yardımı ile oksijenle birleşmesi
sonucu ortaya çıkan kimyasal olaydır.
YANMANIN ŞARTLARI :
Yanma olayının meydana gelebilmesi için üç şartın bir
arada olması gerekmektedir. Bu şartlar YANICI MADDE,
ISI ve OKSİJEN dır. Şartlardan herhangi birisinin
bulunmaması veya yeterli miktarda olmaması halinde
yanma olayı meydana gelmez. Bu olay YANGIN ÜÇGENİ ile
şu şekilde izah edilebilir.

Yangın üçgeni

YANGINLAR NiÇiN ÇIKAR
 Bilgisizlik: Gerek yaşantımızı kolaylaştıran, gerekse

üretim sürecinde kullandığımız araç, gereç ve maddelerin
yangına neden olabilecek özelliklerini yeterince bilmemekle
yapılan hatalar seklinde özetlenebilir.
 Tedbirsizlik - İhmal: Olabilecek tehlikeleri bildiğimiz
halde gerekli önlemleri zamanında almamak, ertelemek,
yangın koşullarını oluşturacak ortam hazırlamak, uyarıcı
bilgiler koymak ve uyarıcılara uymamak.

YANGINI GÖRDÜĞÜNÜZDE

YANGINDA İLK YAPILACAKLAR

BİNADA MAHSUR KALDIĞINIZDA

ELBİSELERİNİZ TUTUŞTUĞUNDA

BİNANIN TAHLİYE EDİLMESİ

YANGIN SÖNDÜRME CİHAZININ KULLANILMASI

EKİPLER
 Çalışma saatleri içinde ve dışında görevli sayısına ve

merkezde Hastane Baştabibin, dış bağlı ünitelerde ise
sorumlu hekimin takdirine göre, binanın her katı, bölümü
veya tamamı için görevliler arasından yangın güvenliği
sorumlusu seçilir. Sorumlu, çalışma saatinin
başlangıcından bitimine kadar sorumlu olduğu bölümde,
yangına karşı korunma önlemlerini kontrol etmek ve
aldırmakla yükümlüdür.

EKİPLER
ACİL DURUM EKİPLERİ OLUŞTURULUR.
a) Söndürme ekibi,
b) Kurtarma ekibi,
c) Koruma ekibi,
d) İlk yardım ekibi.

EKİPLERİN GÖREVLERİ
a) Söndürme ekibi; binada çıkacak yangına derhal
müdahale ederek Yangın yerinin altındaki, üstündeki ve
yanlarındaki odalarda gereken tertibatı alır, yangının
genişlemesini önlemeye ve söndürmeye çalışırlar.
b) Kurtarma ekibi; yangın ve diğer acil durumlarda can ve
mal kurtarma işlerini yapmak, Önce canlıları kurtarır. Daha
sonra yangında ilk kurtarılacak evrak, dosya ve diğer
eşyayı, olay yerinde bulunanların da yardımı ile ve büro
şeflerinin nezareti altında mümkünse çuvallara ve
torbalara koyarak boşaltılmaya hazır hale getirir. Yanan
binanın genel olarak boşaltılmasına olay yerine gelen itfaiye
amirinin veya en büyük mülki amirin emriyle başlanır.

EKİPLERİN GÖREVLERİ
c) Koruma ekibi; kurtarma ekibince kurtarılan eşya ve
evrakı korumak, yangın nedeniyle ortaya çıkması muhtemel
panik ve kargaşayı önlemek, Hastane özel güvenlik
personelinin de desteğini sağlattırarak boşaltılan eşya ve
evrakı, güvenlik güçleri veya bina yetkililerinin göstereceği
bir yerde muhafaza altına alır ve yangın söndürüldükten
sonra o binanın ilgililerine teslim eder.
d) İlk Yardım ekibi; yangın sebebiyle yaralanan veya
hastalanan kişilere ilk yardım yapmak

KIRMIZI KOD
 AMAÇ:Hastanede çıkabilecek herhangi bir yangın

tehlikesi halinde, yangına en hızlı şekilde müdahale
edilerek oluşabilecek tehlikeleri ve zararları en aza
indirmek ve/veya önlemektir.
 SORUMLULAR:
- Kırmızı Kod Müdahale Ekibi
- Kırmızı Kod Sorumlu Ekibi
- Hastane Acil Durum Ekibi
- Hastane Yönetimi

KIRMIZI KOD
Yangın İhbar Butonu :
Oda dışında ve koridorlarda yangın ihbar için
bulunan kırmızı kutunun altındaki sarı mühür
çıkartılır, kırmızı kutunun ortasındaki butona
basılarak yangın alarmı başlatılır.

KIRMIZI KOD
Duman Sensörü:
Hasta odalarında 4207 sayılı kanuna göre sigara
içilmesi yasaktır. Dumana sebebiyet verecek
herhangi bir durumda tavanda bulunan duman
sensörü uyarı verir.

KIRMIZI KOD
 KIRMIZI KOD TALİMATI YANGIN DURUMU MESAİ İÇİNDE

OLMUŞ İSE; ·Durumu tespit eden personel dahili telefondan (4444)’ü
tuşlayıp KIRMIZI KOD u başlatır. ·Santral “DİKKAT KIRMIZ KOD
“şeklinde 2 kez anons eder, hemen (110) numaralı telefondan İtfaiye’ye
haber verir. ·Durumu tespit eden personel, yangın alarm butonuna da
basarak alarm verir. Mümkünse kendini tehlikeye atmadan en yakın yangın
panosu içindeki yangın söndürme cihazı veya hortumu ile müdahaleyi
yapar. ·Bina Acil Durum Ekipleri de olay yerine intikal edip müdahaleye
başlarlar. ·HAP Başkanı (Yönetici) ve Kırmızı Kod Yönetim Ekibi olay
yerine intikal ederek durumu değerlendirir. ·Teknik servis personeli hemen
ilgili yerin elektriğini keser ve olay yerine intikal eder. ·Olay yerine intikal
eden idare eğer hastanenin veya ilgili bölümün tahliyesine karar verdiyse
tahliye işleri ‘’Hastane Afet ve Acil Durum Planı”na uygun yapılır. Hastane
Afet ve Acil Durum Planında belirtilen görevliler olay sevk ve gidişatını
belirler. ·Güvenlik görevlileri asansörleri tahliye eder ve kontrol dışı
kullanılmasını engeller. Hastaların planlanan tahliye alanlarına güvenli
tahliyelerini sağlar.

KIRMIZI KOD
 YANGIN DURUMU MESAİ DIŞINDA OLMUŞ İSE; ·Durumu tespit eden

personel dahili telefondan (4444)’ü tuşlayıp KIRMIZI KOD u başaltır. ·Santral
“DİKKAT KIRMIZ KOD “şeklinde 2 kez anons eder, hemen (110) numaralı
telefondan İtfaiye’ye haber verir. (Saat :17 den sonra santral acil servisin hasta
kabulüne bağlanmaktadır.) ·Anonsu yapan santral görevlisi derhal acil servis
nöbetçi ekibine ardından HAP Başkanı (Yönetici) ve Kırmızı Kod Yönetim Ekibine
haber verir. ·Durumu tespit eden personel, yangın alarm butonuna de basarak
alarm verir. Mümkünse kendini tehlikeye atmadan en yakın yangın panosu içindeki
yangın söndürme cihazı veya hortumu ile müdahaleyi yapar. · Nöbetçi Kırmızı Kod
Yönetim Ekibi olay yerine intikal eder. ·Nöbetçi Teknik Servis Personeli gelene
kadar ilgili kısmın elektriğini nöbetçi teknik servis personeli keser. ·HAP Başkanı
(Yönetici) ve Kırmızı Kod Yönetim Ekibi olay yerine intikal eder ve durumu
değerlendirir. ·Olay yerine intikal eden idare eğer hastanenin veya ilgili bölümün
tahliyesine karar verdiyse tahliye işleri ‘’Hastane Afet ve Acil Durum Planına” uygun
yapılır. Hastane Afet ve Acil Durum Planında belirtilen görevliler olay sevk ve
gidişatını belirler. ·Güvenlik görevlileri asansörleri tahliye eder ve kontrol dışı
kullanılmasını engeller. Hastaların planlanan tahliye alanlarına güvenli tahliyelerini
sağlar.

KIRMIZI KOD
 YANGIN DURUMU KONTROL ALTINA

ALINDIKTAN SONRA “KIRMIZI KOD OLAY
BİLDİRİM FORMU” TEKNİK SERVİS
SORUMLUSU TARAFINDAN DOLDURULARAK
KALİTE BİRİMİNE TESLİM EDİLİR.

YANGIN SÖNDÜRÜCÜ TÜRLERİ
 Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürücüler :

A, B, ve C sınıfı yangınlarda etkilidir
 Karbondioksitli (CO2) Yangın Söndürücüler : B ve
C sınıfı yangınlarda etkilidir. ve C sınıfı yangınlarda
etkilidir. A sınıfı yangınlarda etkili olmadığı bilinmelidir
 Köpüklü Yangın Söndürücüler : A, B ve C sınıfı
yangınlarda etkilidir
 Halokarbonlu (HCFC) Yangın Söndürücüler: B ve C
sınıfı yangınlarda etkilidir.

YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ
KONTROLÜ NASIL OLMALIDIR?

YANGIN SÖNDÜRÜCÜ KULLANIMI

YANGIN DOLABI

YANGIN DOLABI
 Yangın








dolap sistemi, pompa istasyonundan gelen basınçlı suyun
yangın dolabının içinde bulunan hortumun ucundaki lansa kadar
gelmesi ile oluşan sistemdir.
Tesisatın amacı, bina içinde yangın ile mücadelede güvenilir ve yeterli
suyun sağlanmasıdır.
Hortumların saklandığı dolabın ve kabinlerin gerekli cihazların
döşenmesine izin verecek büyüklükte olması şarttır.
Bunların yangın sırasında hortum ve cihazların kullanılmasını
zorlaştırmayacak şekilde tasarlanması ve sadece yangın söndürme
amacı için kullanılması gerekir.
Yangın dolapları, her katta ve yangın duvarları ile ayrılmış her bölümde
aralarındaki uzaklık 30 m’den fazla olmayacak şekilde düzenlenir.
Yangın dolapları mümkün olduğu kadar koridor çıkışı ve merdiven
sahanlığı yakınına kolaylıkla görülebilecek şekilde yerleştirilir

YANGIN DOLABI KULLANMA TALİMATI












Telaşlanmayın !
Yangın bölgesinin (gerekirse binanın) elektriğini kesin
Dolabın kapağını açın
Vana açık ise, hortumun içinde tazyikli su vardır. Kapalı ise
vanayı açın
Ayarlı sis nozulunu ok yönünde çevirerek istediğiniz (Düz veya
Sisleme) konumuna getirin
Yangın bölgesine güvenli bir mesafede yaklaşarak, suyu yanan
yüzeye gezdirin.
Yangının söndüğünden emin olunca nozulu ters yönde
çevirerek kapatın.
Hortumu makaraya sarın
Elektrik, metal ve sıvı yangınlarına su ile müdahale etmeyin
Yangın hortumlarını amacı dışında kullanmayın

3.AFET VE ACİL DURUM
TRİYAJI

ACİL SERVİSTE AFET ORGANİZASYONU PLANI VE
TİRAJ SİSTEMİ
 Bu plan önceden ayrıntılı olarak hazırlanmalı görevli kişilere tebliğ edilir






ve her yıl Ocak ve Haziran aylarında yeniden gözden geçirilir.
Afet bildirimi yapılır yapılmaz hastane nöbetçi uzmanı derhal hastane afet
planı başkanına haber verir.
Eğer başkan gerek görürse hastane afet planı devreye girer. Eğer HAP
Başkanına ulaşılamaz ise nöbetçi uzman planı başlatabilir.
Hastanede o anda görevli olmayan acil servis personeline ulaşmak için acil
serviste muhafaza edilen ve tıbbi personelin telefon ve adreslerini içeren
liste kullanılır. Bu liste en az yılda iki kez acil servis başhemşiresi
tarafından yenilenmelidir. Eğer hastanenin telefon iletimi kesintiye
uğramışsa cep telefonu, telsiz ya da medya aracılığıyla acil servis
personeline ulaşılmaya çalışılmalıdır.
Acil serviste kayıt kabul işi mümkün ise bilgisayar ile yapılmalı, ancak
bilgisayar sistemi çökmüşse kayıt kabul defteri kullanılmalıdır.

ACİL SERVİSTE AFET ORGANİZASYONU PLANI VE
TİRAJ SİSTEMİ
 Afet anında acil serviste kullanılmak üzere açılması gereken alanlar

şunlar olup bu alanlar Acil tedavi birimler sorumlusu tarafından
belirlenir.
a) Ambulans ve helikopterlerin hasta boşaltacağı alan
b) Tiraj alanı
c) Kayıt kabul alanı
d) Ayaktan gelen ve genel durumu stabil olan ayaktan tedavi
edilebilecek hastaların müdahale alanı (Yeşil alan)
e) Ölü olarak getirilen veya ölmekte olan yaralıların toplandığı alan
(Siyah alan)
f) Hayatı tehdit eden ve acil müdahale gerektirecek hastalar için
tedavi alanı (Kırmızı alan)
g) Hayatı tehdit eden yaralanması olmayan tıbbi müdahale ve
bakımları için bir süre gecikilecek olan yaralılar için ayrı bir tedavi
alanı. (Sarı alan)

ACİL SERVİSTE AFET ORGANİZASYONU PLANI VE
TİRAJ SİSTEMİ
 Tiraj en önemli işlev olup afetin türüne göre Travma ve Acil Cerrahi

deneyimi ya da acil dahiliye deneyimi olan kıdemli hekimler
tarafından yapılmalıdır.
Tiraj esnasında yaralanma ciddiyetine göre hastalara etiketleme
(Yeşil, Sarı, Kırmızı, Siyah ) yapılır.
 a.) Yeşil etiket: Genel durumu iyi, hiçbir vital bozukluğu olmayan
ve ayaktan tedavi edilebilecek hastalara uygulanır.
 b.) Sarı etiket: Bu grupta vital bulguları stabil, acil yaşam tehdidi
altında olmayan bekleyebilecek olgular bulunur.
c.) Kırmızı etiket: Acil olarak operasyona yada yoğun bakıma
alınarak yaşamı kurtarılabilecek durumdaki hastalar bu gruba dahil
edilir ve derhal kırmızı alana gönderilir.
d.) Siyah etiket: Ölmüş veya ölmek üzere olan olgular bu
sınıftadır.Ölmüş olanlar en kısa zamanda morga gönderilir. Afet
anında acil servis içinde resüsitasyon yapılmaz.

ACİL SERVİSTE AFET ORGANİZASYONU PLANI VE
TİRAJ SİSTEMİ
 Tirajdan sonra ilgili tedavi alanlarına gönderilen

hastaların tedavilerinden alan sorumluları mesuldür.
Her alanda yeterli sayıda sedyeler olmalı ve bu
sedyeler numaralandırılmalıdır. Mümkünse her
sedyeye bir doktor, bir hemşire, bir intern ve bir
hasta bakıcı sorumlu olarak verilmelidir. Sedye
numaralarına göre görevli olan doktor, hemşire ve
hastabakıcı listeleri önceden belirlenerek ilgililere
duyurulmalıdır.

4.DEPREME YÖNELİK
ÖNLEMLER

DEPREM ÖNCESİ ALINACAK ÖNLEMLER
 Dolap üzerine konulan eşya

ve büro malzemeleri kayarak
düşmelerini önlemek için
plastik tutucu malzeme veya
yapıştırıcılarla
sabitlenmelidir.
 Soba ve diğer ısıtıcılar sağlam
malzemelerle duvara veya
yere sabitlenmelidir.
 Dolaplar ve devrilebilecek
benzeri eşyalar birbirine ve
duvara sabitlenmelidir. Eğer
sabitlenen eşya ve duvar
arasında boşluk kalıyorsa,
çarpma etkisini düşürmek için
araya bir dolgu malzemesi
konulmalıdır.

 Tavan ve duvara asılan avize,

klima vb. cihazlar
bulundukları yere ağırlıklarını
taşıyacak şekilde, duvar ve
pencerelerden yeterince uzağa
ve kanca ile asılmalıdır.
 İçinde ağır eşyalar bulunan
dolap kapakları mekanik
kilitler takılarak sıkıca kapalı
kalmaları sağlanmalı.
 Tezgah üzerindeki
kayabilecek beyaz eşyaların
altına metal profil koyarak
bunların kayması
önlenmelidir.

DEPREM ÖNCESİ ALINACAK ÖNLEMLER
 Zehirli, patlayıcı, yanıcı

maddeler düşmeyecek bir
konumda sabitlenmeli ve
kırılmayacak bir şekilde
depolanmalıdır. Bu
maddelerin üzerlerine
fosforlu, belirleyici etiketler
konulmalıdır.
 Rafların önüne elastik bant
ya da tel eklenebilir. Küçük
nesneler ve şişeler,
birbirlerine çarpmayacak
ve devrilmeyecek şekilde,
kutuların içine
yerleştirilmelidir.

 Gaz kaçağı ve yangına

karşı, gaz vanası ve elektrik
sigortaları otomatik hale
getirilmelidir.
 Binadan acilen çıkmak için
kullanılacak yollardaki
tehlikeler ortadan
kaldırılmalı, bu yollar
işaretlenmeli, çıkışı
engelleyebilecek eşyalar
çıkış yolu üzerinden
kaldırılmalıdır.

DEPREM ÖNCESİ ALINACAK ÖNLEMLER
 Geniş çıkış yolları

oluşturulmalıdır. Dışa
doğru açılan kapılar
kullanılmalı, acil çıkış
kapıları kilitli olmamalıdır.
Acil çıkışlar
aydınlatılmalıdır.
 Karyolalar pencerenin ve
üzerine devrilebilecek ağır
dolapların yanına
konulmamalı, karyolanın
üzerinde ağır eşya olan raf
bulundurulmamalıdır.

 Tüm bireylerin katılımı ile

(evde, iş yerinde,
apartmanda, okulda)
“Afete hazırlık planları”
yapılmalı, her altı ayda bir
bu plan gözden
geçirilmelidir. Zaman
zaman bu plana göre nasıl
davranılması gerektiğinin
tatbikatları yapılmalıdır.

DEPREM ÖNCESİ ALINACAK ÖNLEMLER
 Bir afet ve acil durumda eve

ulaşılamayacak durumlar için aile
bireyleri ile iletişimin nasıl
sağlanacağı, alternatif buluşma
yerleri ve bireylerin ulaşabileceği
bölge dışı bağlantı kişisi (ev, işyeri,
okul içinde, dışında ve ya mahalle
dışında) belirlenmelidir.
 Önemli evraklar (kimlik kartları,
tapu, sigorta belgeleri, sağlık
karnesi, diplomalar, pasaport,
banka cüzdanı vb.) kopyaları
hazırlanarak su geçirmeyecek bir
şekilde saklanmalı, ayrıca bu
evrakların bir örneği de bölge dışı
bağlantı kişisinde bulunmalıdır.

 Bina yönetimince önceden








belirlenen, mesken veya iş yerinin
özelliği ve büyüklüğüne göre uygun
yangın söndürme cihazı mutlaka
bulundurulmalı ve periyodik
bakımları da yaptırılmalıdır. Bu
cihazlar;
Kolayca ulaşılabilecek bir yerde
tutulmalıdır.
Yeri herkes tarafından bilinmelidir.
Duvara sıkıca sabitlenmelidir.
Her yıl ilgili firma tarafından
bakımı yapılmalıdır.
Bir kez kullanıldıktan sonra
mutlaka tekrar doldurulmalıdır.
Binalarda asansörlerin kapı
yanlarına "Deprem Sırasında
Kullanılmaz" levhası asılmalıdır.

DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER
BİNA İÇİNDE İSENİZ
 Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere

vb. eşyalardan uzak durulmalıdır.
 Varsa sağlam sandalyelerle
desteklenmiş masa altına veya
dolgun ve hacimli koltuk, kanepe,
içi dolu sandık gibi koruma
sağlayabilecek eşya yanına
çömelerek hayat üçgeni
oluşturulmalıdır.
 Baş iki el arasına alınarak veya bir
koruyucu (yastık, kitap vb)
malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı
geçene kadar bu pozisyonda
beklenmelidir.
 Güvenli bir yer bulup, diz
üstü ÇÖK, Başını ve enseni
koruyacak
şekilde KAPAN, Düşmemek için
sabit bir yere TUTUN

 Merdivenlere ya da çıkışlara doğru





koşulmamalıdır.
Balkona çıkılmamalıdır.
Balkonlardan ya da pencerelerden
aşağıya atlanmamalıdır.
Kesinlikle asansör
kullanılmamalıdır.
Telefonlar acil durum ve yangınları
bildirmek dışında
kullanılmamalıdır.

DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER
BİNA İÇİNDE İSENİZ
 Kibrit, çakmak yakılmamalı,

elektrik düğmelerine
dokunulmamalıdır.
 Tekerlekli sandalyede isek
tekerlekler kilitlenerek baş ve
boyun korumaya alınmalıdır.
 Mutfak, imalathane,
laboratuvar gibi iş aletlerinin
bulunduğu yerlerde; ocak,
fırın ve bu gibi cihazlar
kapatılmalı, dökülebilecek
malzeme ve maddelerden
uzaklaşılmalıdır.
 Sarsıntı geçtikten sonra
elektrik, gaz ve su vanalarını
kapatılmalı, soba ve ısıtıcılar
söndürülmelidir.

 Diğer güvenlik önlemleri

alınarak gerekli olan eşya ve
malzemeler alınarak bina
daha önce tespit edilen yoldan
derhal terk edilip toplanma
bölgesine gidilmelidir.
 Okulda sınıfta ya da büroda
ise sağlam sıra, masa
altlarında veya yanında;
koridorda ise duvarın yanına
hayat üçgeni oluşturacak
şekilde ÇÖK-KAPANTUTUN hareketi ile baş ve
boyun korunmalıdır.
 Pencerelerden ve camdan
yapılmış eşyalardan uzak
durulmalıdır.

DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER
AÇIK ALANDAYSANIZ
 Enerji hatları ve

direklerinden, ağaçlardan,
diğer binalardan ve duvar
diplerinden
uzaklaşılmalıdır. Açık
arazide çömelerek etraftan
gelen tehlikelere karşı
hazırlıklı olunmalıdır.
 Toprak kayması olabilecek,
taş veya kaya düşebilecek
yamaç altlarında
bulunulmamalıdır. Böyle
bir ortamda bulunuluyorsa
seri şekilde güvenli bir
ortama geçilmelidir.

 Binalardan düşebilecek

baca, cam kırıkları ve
sıvalara karşı tedbirli
olunmalıdır.
 Toprak altındaki
kanalizasyon, elektrik ve
gaz hatlarından gelecek
tehlikelere karşı dikkatli
olunmalıdır.
 Deniz kıyısından
uzaklaşılmalıdır.

METRODA VEYA DİĞER TOPLU TAŞIMA
ARAÇLARINDAYSANIZ:

 Gerekmedikçe, kesinlikle

metro ve trenden
inilmemelidir. Elektriğe
kapılabilirsiniz veya
diğer hattan gelen başka
bir metro yada tren size
çarpabilir.

 Sarsıntı bitinceye kadar

metro ya da trenin
içinde, sıkıca
tutturulmuş askı,
korkuluk veya herhangi
bir yere tutunmalı, metro
veya tren personeli
tarafından verilen
talimatlara uyulmalıdır.

5.YOTA

YAPISAL RİSKİN AZALTILMASI
 Bir depremde, ölüm ve yaralanmaların çoğu binaların yarattığı

tehlikelerden kaynaklanmaktadır. İnşaat mühendislerinin, çağımızda
gerçekleşen depremlerde binaların nasıl bir performans gösterdiğine ilişkin
bilgileri artmıştır. Bununla bağlantılı olarak depreme dayanıklı binaların
tasarlanması konusunda da ilerlemeler kaydedilmiş ve bunlar mevzuata
aktarılmıştır.
 Ülkemizde 1998 yılında çıkarılan Bina Yapı Yönetmeliği bu konuda çağdaş
bir düzenlemedir. Deprem sonrasında, binanın tamamen veya kısmen
tahliyesi gerektiğine karar vermek için hasar tespiti yapmak şarttır. Olası
bir deprem ertesinde bina tahliye kararının verilmesi için bir veya daha
fazla inşaat mühendisi ile önceden yazılı anlaşmaya varmak gerekmektedir.
Bu sözleşmenin gönüllülük çerçevesinde olmasına ve ilgili mühendisin
başka bir kurumla anlaşmamış olmasına dikkat edilmelidir. Burada
hastanenin yer aldığı ilçe belediyesinin veya yakın bölgede ikamet edenler
tercih edilmelidir. İnşaat mühendisi, ilk incelemeleri yürütebilecek şekilde
eğitilmiş olmalıdır. Örneğin; yapısal olmayan hasarlarla, yapısal hasarların
birbiriyle karıştırılmaması için kontrol listeleri kullanılmalıdır.

YAPISAL RİSKİN AZALTILMASI
 Ayrıca, deprem öncesi hastane binasının projeleri ilgili mühendise

sunulmalıdır. Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması (YOTA)
depremlerin, bina içindeki araç-gereçler, eşyalar, asansörler, iç sistemler,
pencere camları, dekoratif mimari duvarlar ve tavanlar gibi yapısal
olmayan elemanlar üzerindeki etkilerinden kaynaklanan güvenlik
tehditlerini ortadan kaldırmaktadır. Bu faaliyetler, depremde hasar görme
riskine sahip olan ya da olağan işleyiş yönünden kamu güvenliği açısından
tehdit oluşturan tesisat ile teçhizatın belirlenmesini de kapsamaktadır.
1999 Kocaeli depremindeki yaralanmaların % 50'si, ölümlerin % 3'ü yapısal
olmayan elemanlardan kaynaklanmıştır. Yine aynı deprem sonrası, hayatta
kalanların yaşadığı maddi kayıpların % 30'unu mobilya, beyaz eşya,
elektronik cihazların ve diğer değerli eşyaların oluşturduğu tahmin
edilmektedir. 1994 yılında Amerika'daki Northridge depreminden sonra,
yapısal hasarı olmayan ya da çok az olan 10 büyük hastane yapısal olmayan
elemanların yarattığı hasarlardan dolayı tahliye edilmek ya da kapatılmak
zorunda kalmıştır.

YAPISAL OLMAYAN TEHLİKELERİN AZALTILMASI
YOTA

 Hastanelerde gerçekleştirilmesi gereken

yapısal olmayan tehlikelerin azaltılması
faaliyetleri aşağıdaki listede açıklanmıştır:
• Her türlü tıbbi cihazın sabitlenmesi (Fotoğraflar 1, 2,
3, 6, 7, 8, 11),
• Düşme ve sallanma riski olan aydınlatma ile ilgili
tesisat ve diğer unsurların tutturulması (Fotoğraflar
9, 10),
• Bilgisayar, televizyon, yazıcı, telefon v.b. masa üstü
araç-gerecin sabitlenmesi,

Fotoğraflar 1, 2, 3: Tıbbi
cihazlarda YOTA uygulamaları.
1: Laboratuvardaki bir
mikroskopun sabitlenmesi, 2:
Sabitleme elemanı, 3: Tıbbi bir
soğutucunun sabitlenmesi

Fotoğraflar 4, 5: Dolap kapaklarında YOTA uygulamaları.
Maliyeti düşük yöntemlerle dolap kapaklarının sarsıntıda
açılmasının önlenmesi

 Fotoğraflar 6, 7, 8: YOTA

uygulamaları. Küvöz ve
sabitlenme şekilleri
 Bağlantı elemanı
(dokuma kayış) duvara
ve küvöze
cıvatalanmıştır. Aynı
zamanda küvözün
tekerleklerinin kilitli
tutulması gerekir.

 Fotoğraf 9,10: Eczane ve

laboratuvarda YOTA
çalışmaları.

 Fotoğraf 11: YOTA

uygulamaları. Ameliyat
mikroskobunun
sabitlenme çalışması. Bu
tür cihazların
tekerleklerinin kilitli
olmasına dikkat
edilmelidir.

6.KBRN

KBRN
1.
2.
3.
4.
5.

Turuncu Kod
Radyasyondan Korunma
Triyaj Planlama
Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı
KBRN Donanımları Ve Kullanımları

KBRN
 Kimyasal
 Biyolojik
 Radyoaktif
 Nükleer
 Ajanların Yol Açtığı Durumlardır
 Kitle İmha Silahları (Nbc)
 Endüstriyel Kazalar
 Nükleer Reaktör Kazaları

ÇEŞİTLİ SİLAHLARLA SALDIRI VE ZARAR
OLASILIĞI
 Atom Bombası
 Nükleer Işın Silahları
 Radyoaktif Madde
 Kimyasal Silahlar
 Biyolojik Silahlar
 Klasik Silahlar

KİMYASAL SİLAHLAR
• Sinir Gazları, (Soman, Tabun, Sarin,VX)
• Yakıcı Gazlar, (Hardal (Mustard),Levicid)
• Akciğer iritanları, (Klor, Fosgen)
• Sistemik etkililer, (Siyanür)
• Psikokimyasal etkililer, (Kusturucular)
• Kargaşa kontrol gazları, (Göz yaşartıcı g.)
• Bitki öldürücüler, (Portakal gazı,dioksin,..)

NEDEN KİMYASAL SİLAHLAR TERCİH
EDİLMEKTEDİR?
 Kolaylıkla imal edilir,
 Kolay taşınır,
 Az miktarda bile çok etkilidir,
 Kontrolü kolaydır (terörizm),
 Bütün konvansiyonel silahlarlabn atılabilir,

KİMYASAL SİLAHLAR
YAPISI

GİRİŞ YOLLARI

 Soluk sarı – renksiz arası,

 Sindirim

 Hemen hemen kokusuz,

 Gözler

 Normal giysiden geçer,

 Solunum Yolu
 Enjeksiyon
 Cilt

KBRN RİSKLERİ NELERDİR ?
1. Kimyasal üreten tüm fabrikalar
2. Kimyasal depolar
3. Tankerler
• Kamyon
• Tren
• Gemi
4. Boru hatları
5. Salgın hastalıklar
6. Radyoaktif malzeme olan yerler
7. Nükleer reaktörler

KBRN TEHLİKELERİNDE KİŞİSEL KORUNMA MALZEMELERİ

KBRN tehlikelerinde kişisel korunmayı sağlayan
malzemeler:
❖ Gaz maskesi,
❖ Koruyucu eldiven,
❖ Koruyucu bot ve kılıfı,
❖ Koruyucu elbisedir.

GAZ MASKESİ
 Gaz maskesi (koruyucu maske), KBRN ajanlarına

karşı yüz, göz ve solunum yollarını koruyan;
solunum yaparken havayı süzmek ve zehirli gazı
tutmak esasına göre yapılmış bir maskedir. İnsan
hayatı için tehlike arz eden gaz ve toz kaçaklarının
olduğu yerlerde çalışmak zorunda olanlara filtre
edilmiş temiz hava vererek sağlıklı bir ortamda
çalışma imkânı sağlar.

GAZ MASKESİ ÖZELLİKLERİ
Gaz maskesinin özellikleri
❖ Yüz ve kafa şekline göre kolay ayarlanabilir.
❖ Üçte bir oranında ses iletişimini sağlar. Maskesiz 30
metreden duyulan ses maske ile 10 metreden duyulabilir.
❖ Maske camları buğulanmaz. Yüz parçasındaki hava
yönlendirici, giren çıkan hava akımlarını ayırır.
❖ Yoğun gaz ortamında maksimum 80 dakika koruma sağlar.
❖ Oksijensiz ortamlarda kullanılmaz. Karbonmonoksit ve
amonyak buharına karşı, yangın söndürme ve havadaki
oksijen oranı % 16’dan aşağı düştüğü durumlarda kullanılmaz.
❖ Maskelerin, gaz ortamında su ve sıvı gıda alımına imkân
sağlayan modelleri vardır.

GAZ MASKESİ ÇEŞİTLERİ
Gaz maskesi, başa giyilen
ağız, burun, göz ve yüzü
tam kapatan bir maske ya
da sadece burun ve ağzı
örten yarım maske
şeklindedir.
 Yarım yüz gaz maskesi,
ağız, burun ve çeneyi
kapatarak havayı temizler.
 Tam yüz gaz maskesi, ağız
ve burun yanında gözleri ve
yüzü de korur.

GAZ MASKESİNİN BÖLÜMLERİ
BAŞLIK, FİLTRE VE TAŞIMA ÇANTASI








BAŞLIK KISMI
Maske başlığı; istenmeyen havanın girmesini önleyecek
şekilde yüze tam oturan ve başa geçirilen kısımdır.
Kalıplaşmış butil kauçuktan yüze rahatça oturabilecek
şekilde yapılmıştır.
Baş (hava) yastığı: Başlık kayışlarının birleştiği yerdir.
Baş bağları: Ayar tokaları ile maskenin yüze uygun hale
gelmesini sağlayan kemerlerdir.
Göz camları: Tripleks camlıdır. Kırılmaz fakat çatlar. Yüz
parçası içerisindeki hava yönlendiricisinden, giren ve
çıkan hava akımları ayrılır ve göz camlarının
buğulanmasını önler.

GAZ MASKESİNİN BÖLÜMLERİ
GİRİŞ VALFI VE FİLTRE TUTUCUSU
 Solunan havanın girişini sağlayan kısımdır.
 Ses aktarıcısı ve çıkış valfı: Solunan havanın tahliyesini sağlayan kısımdır.
Solunum yaparken havadaki zararlı gazı süzmeye yarayan süzgeçtir. Filtre, üç
kısımdan meydana gelir:
❖ Hava girişi,
❖ Aerosol filtre, havadaki katı ve sıvı zerrecikleri tutan mekanik bir süzgeçtir.
Cam elyaflı kâğıttan yapılmıştır. Bu kâğıdın özelliği, aerosol
(buharlaşmayan, uzun süre havayı kaplayacak şekilde küçük zerreciklere
ayrılan katı veya sıvı madde) halde bulunan toksik parçacıkları solunan
havadan süzmektir.
❖ Karbon filtre, aktif maddeleri tutan ve zehirli gazı emen kömürlü (odun
kömürü) süzgeç kısmıdır. Gaz filtresi olarak aktif karbon kullanılır. Savaş
gazlarına karşı korunma sağlayan filtre, karbonmonoksit ve amonyağa
karşı koruma sağlamaz. Hangi tür gaz veya toza karşı koruma yapılması
isteniyorsa ona uygun filtre seçilmelidir.

GAZ MASKESİNİN BÖLÜMLERİ










MASKE TAŞIMA ÇANTASI
Su geçirmez kumaştan yapılmış olup içinde iki, dışında bir olmak üzere üç cep
vardır. Çanta içinde:
Bir adet maske başlığı,
İki adet maske filtresi,
Üç adet otomatik Atropin enjektörü bulunur. Atropin, sinir gazına maruz
kalındığında uygulanır.
Sekiz adet Amil Nitrit ampul bulunur. Sistemik etkili gaza maruz kalındığında
ampul kırılıp koklanır.
Pridostigmin, 30 mg’lık 21 adet tablet halinde bulunur. Sinir gazlarının kullanılması
bekleniyorsa önceden alınır ve sinir gazlarının etkisini azaltır. Sinir gazı, vücutta
ağrının/acının çok yüksek seviyede hissedilmesini tetikleyen asetilkolin salınımını
artırır. Pridostigmin ile vücutta asetilkolin salınımını durduran asetilkolinesteraz
artırılır, dolayısıyla ağrı/acının dindirilmesi sağlanır.
Bir adet tespit kâğıdı (detektör kâğıdı), kimyasal savaş ajanıyla kirlendiği sanılan
yüzeylere sürülür. Kâğıdın üzerinde portakal renginden açık sarı rengine doğru renk
değişimi olursa kâğıdın sürüldüğü yüzeyde G sinir ajanı, renk değişimi kırmızı
olursa yakıcı ajan, renk değişimi koyu yeşilden açık yeşile doğru olursa V sinir ajanı
mevcut demektir.

GAZ MASKESİNİN KULLANILMASI

Maske kişiye özeldir. Maske, yüze uygun hale getirildikten sonra
görevde kullanılmak üzere çantasına yerleştirilir. Maskenin
uyumluluğu
 Maske, yüz hatlarına uygun olmalıdır.
 En rahatı ve yüze gaz geçirmeyecek maske seçilmelidir ve
maske acı verecek şekilde burna ve boğaza baskı
yapmamalıdır.
 Genelde küçük, orta ve büyük olmak üzere üç boy maske
vardır.
 Gözler, maske camının tam ortasına denk gelmelidir. Yani
gözbebeği ile göz camının merkezi aynı hat üzerinde olmalıdır.
 Baş bağı arkada tam ortada olmalıdır.
 Bilen kişi tarafından kontrol edilmelidir.

GAZ MASKESİNİN KULLANILMASI
 Gaz maskesinin takılması Maske, 9 saniyede yüze takılmalı, 6










saniyede yüze uygun hale getirilmelidir.
Maske çantadan çıkarılır.
Maskenin çene kısmına en yakın alt kısmındaki iki bağı,
maskenin yüzü yüzümüze dönük olarak iki başparmakla
tutulur.
Çene, maskenin en alt bölümü olan çene girintisine
yerleştirilir.
Tutulmakta olan alt bağlar gerilerek kafanın üstünden arkaya
aşırılır.
Maske, ön kısımdan tutulup sağa sola oynatılarak yüze tam
oturması sağlanır. Maskenin yüze tam yerleştiğinden emin
olunmalıdır.
Maskenin kenarları elle takip edilerek kıvrılmalar düzeltilir.

GAZ MASKESİNİN KULLANILMASI
 Bağlar sırayla gerdirilir: 1. Alın 2. Çene 3. Orta. Gaz

kaçaklarını önlemek için baş bağları gerektiği kadar
çekilmelidir. Baş bağları, kulaklar üzerine gelmemelidir.
 Maskenin yüzle birleşen yerlerinden sızıntı kontrolü yapılır.
Avuç içi ile filtrenin hava girişi kapatılarak derin nefes alınır
ve 10 saniye tutulur. Bu süre içerisinde maske içe doğru
çöküyorsa sızıntı yoktur, iyi bir uyum sağlanmıştır; maske
yüze yapışmıyorsa yüze göre iyi ayarlanmamış demektir.
 Maskenin takılmasının ardından içerisindeki kirli hava sertçe
üflenerek dışarıya atılır. Gaz maskesinin bakımı
 Kullanılan maskenin başlığı, iç dış edilerek sıcak sabunlu su
ile yıkanmalı, yüzle temas eden kısımları yumuşak bir fırça ile
fırçalanmalı ve iyice durulanıp oda sıcaklığında kendi halinde
kurutulmalıdır.

KORUYUCU ELDİVEN

KORUYUCU ELDİVEN
 Koruyucu eldiven, geçirgen olmayan butil kauçuktan imal edilmiş










dış eldiven; teri emmesi için beyaz pamuktan imal edilmiş iç
eldivenden oluşur.
İkisi de aynı anda kullanılır.
Sıvı ve buhar haldeki kimyasal ajanlara karşı koruma sağladığı gibi
elleri radyoaktif serpintiden de korur.
Dış eldivene, DS-2 (temizleme eriyiği) veya herhangi bir petrol
ürünü temas ederse yapışkan hale gelir. Bu durumda eldiven,
temizlenmeli veya değiştirilmelidir.
Dış eldivenlerden biri hasar görmüş ise her ikisi birden değiştirilir.
Koruyucu eldivenin hasarlı olup olmadığını kontrol etmek için hava
ile şişirilip suya batırılması veya içine su doldurarak sızıntı
kontrolünün yapılması gerekir.
Kirlenmiş eldiven, % 5 Sodyum Hipoklorit (çamaşır suyu) ile
temizlenir. Delinme, yırtılma ve aşınma olmadıkça defalarca
temizlenerek kullanılabilir.

KORUYUCU BOT VE KILIFLARI
 Koruyucu bot, butil kauçuktan yapılmış, tüm

kimyasal ajanlara, organizmalara ve radyolojik
toz parçalarına karşı ayakları koruyan
özelliktedir.
 Kılıflar, bot üstüne giyilerek kullanılır. Bot ve
kılıfta, yırtılma ve delinme olmamalıdır.
 Kirlenmiş bot ve kılıfları, % 5 çamaşır suyu ile
temizlenir.

KORUYUCU ELBİSE
Koruyucu elbisenin giyilmesi
 Elbisenin önce pantolon bölümü giyilmeye başlanır.
 Omuz askı kayışlarının ayarı yapılır.
 Üst kısım giyilir.
 Ön kısım kapatılır.
 Bot kılıfları giyilir, bağlanır.
 Pantolon paçası, bot kılıfı üstünden bağlanır.
 Kapüşon gaz maskesinin üstüne geçirilir.
 İç ve dış eldiven takılır.
 Kol ağızları, eldiven üstünden bağlanır.

KORUYUCU ELBİSE
 Koruyucu elbisenin bakımı
 Elbisenin raf ömrü, yaklaşık 5 yıldır.
 Vakumlu ambalajdan açıldıktan sonra kullanılan elbise,







arındırılıp tekrar kuru, rutubetsiz yerde saklanır.
Periyodik olarak ve görev sonrası sızdırmazlık testi
yapılır. Test sonuçlarının olumsuz çıkması veya raf
ömrünü tamamlaması durumunda kullanılmaz.
Görev sonrası sızdırmazlık testi yapılmadan kullanılmaz.
Isıtma cihazları ile radyatörlerin yanına bırakılmaz.
Üstüne ağır teçhizat konulmaz.

KBRN KORUNMA DÜZEYLERİ











A DÜZEYİ KORUNMA
A düzeyi koruma, en yüksek deri, solunum ve göz koruması gerektiğinde
uygulanır. Sıvı sıçraması, zehirli buhar tehlikesi ihtimali ve
tanımlanamayan ajan bulunduğunda A tipi koruyucu elbise giyilir.
A tipi koruyucu elbisenin özellikleri
Tehlikenin kesin olarak bilinmediği, oksijen oranının düşük olduğu ya da
bu oranın bilinmediği ortamlarda giyilir.
En üst düzeyde korunma sağlar.
İçerde hava basıncı (pozitif basınç) olduğundan dışarıdan sızdırma
olmaz.Tamamen kapalı giysi ve kapalı devre oksijen tüplü (dışarı
havasından bağımsız) solunum sağlayan sistemi vardır.
Uzman kişiler tarafından kullanılır ve kullanıcı eğitimi şarttır.
Sıcaklık ve fiziksel stres oranı yüksektir. Vücutta su kaybı, terleme, vücut
ısısındaki değişim nedeniyle 15-20 dakika süre ile kullanılabilir.
Hareket kısıtlılığı oluşturur.
Koruyucu elbisenin altına baret giyilir.

KBRN KORUNMA DÜZEYLERİ
B DÜZEYİ KORUNMA
B düzeyi, en yüksek solunum düzeyi ve daha az derecede deri
koruması gerektiğinde uygulanır. Arındırma sahasındaki personel
tarafından kullanılır ve kullanıcı eğitimi şarttır.
B tipi koruyucu elbisenin özellikleri
 Bilinmeyen ortama giriş için yeterli oranda, yüksek düzeyde
korunma sağlar; ancak A tipinden daha az güvenlidir.
 A tipine göre hareket kısıtlılığı daha azdır.
 Kimyasal maddelere dayanıklı sıvı ve gaz geçirmezdir.
 Kapalı devre oksijen tüplü (dışarı havasından bağımsız) solunum
sağlayan sistemi vardır.
 Hava hortumlarına bağımlı (destekli tipte) veya sınırlı hava desteği
(bağımsız tipte) bulunur.
 Sıcaklık ve fiziksel stres oranı yüksektir. Isı ve ter buharı dışarı
atılmadığı için giyilme süresi kısıtlıdır, uzun süre giyilmez

KBRN KORUNMA DÜZEYLERİ








C DÜZEYİ KORUNMA
C düzeyi, kirlilik oranının en düşük olduğu yerde uygulanır. Yüksek
miktarda ajan içeren ortamda veya oksijen düzeyi düşük ortamda
yetersiz kalır. Genellikle sağlık personeli tarafından kullanılır ve
kullanıcı eğitimi şarttır.
C tipi koruyucu elbisenin özellikleri
Havayı, dış ortamdan sağlar.
Kimyasal maddeye dirençlidir.
Güvenliği düşüktür; ancak belli ajanlara karşı koruyuculuğu
yüksektir. Bundan dolayı bilinen olaylarda kullanılmalıdır.
Tek kullanımlıktır.
Yüksek hareket yeteneği sağlar.
Sıcaklık ve fiziksel stres oranı azdır ve uzun süre çalışmaya
elverişlidir.

TURUNCU KOD PROSEDÜRÜ
1. AMAÇ: Kitle imha silahlarının kullanılması veya
kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) kazalar
neticesinde (petrol kirlenmeleri ve salgın hastalıklar
hariç) yaşanan kontaminasyon durumlarında, hasta,
hasta yakını, çalışan ve çevre güvenliğinin sağlanmasına
yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve tıbbi desteğin
sağlanmasıdır.
2. KAPSAM: Bu prosedür, hastane içerisinde kimyasal,
biyolojik ve radyoaktif maddelerle çalışan personelin
fiziki olarak zarar görmesini önlemek için alınması
gereken tedbirlerin tespit edilmesini ve KBRN ajanlarına
maruz kalarak hastaneye başvuran hastaların en sistemli
ve hızlı şekilde dekontamine edilerek tedavilerine
başlanması için yapılacak düzenlemeleri kapsar.

BİYOLOJİK

BİYOLOJİK

RADYASYON
RADYASYON RİSKLERİ
1. Nükleer güç reaktörleri
2. Yakıt ve atık işleme tesisleri
3. Araştırma reaktörleri
4. Radyoaktif maddelerin tıbbi uygulamaları
5. Radyoaktif maddelerin endüstriyel uygulamaları
6. Radyoaktif maddelerin taşınması ve depolanması
7. Nükleer tahrikli uydular
8. Nükleer tahrikli gemi ve denizaltılar
9. Araştırma merkezleri veya laboratuvarları
10. Askeri amaçlı uygulamalar ve denemeler
11. Terörist faaliyetler
12. Radyoaktif madde kaçakçılığı

ÜLKEMİZDEKİ RADYASYON KAZALARI
• 11.07.2000-İstanbul; Bir kişi sol eliyle radyasyon yayıcı parçayı
tutmuş ve bir süre sonra rahatsızlanmıştır.
• 04.03.2000-İstanbul; Ir-192 kaynağının açıkta kalması sonucu 2 kişi
radyasyona maruz kalmıştır.
• Aralık 1998 ve Ocak 1999 İstanbul’da Co-60 teleterapi kaynaklarının
hurda metal olarak satılması sonucu meydana gelmiştir. Birkaç kişi
farkında olmadan zırhsız Co-60 kaynağından yayılan radyasyona
maruz kalmıştır. Bu kişilerde Akut Radyasyon Sendromu
görülmüştür.18 kişi (7’si çocuk) hastaneye kaldırılmıştır.
• 11.06.1997-İstanbul; bir kişi eli ile Ir-192 kapsülü yutup 15 saniyede
çıkarması ile meydana gelmiştir.
• 01 .05.1987-Murgul; 2 kişi
• 27-28.10.1986 Sivas; 3 kişi

ARINDIRMA
 Arındırma (Dekontaminasyon) : KBRN

silahları veya bunları içeren maddeler
kullanıldığında çevreye yayılan tehlikeli kirliliğin
devam etme ve etkilenme riskini azaltmak, tehlikeyi
uzaklaştırmak ya da etkisiz hale getirmek üzere
yapılan temizleme işlemleri

ARINDIRMA

7. HASTANE BİNASININ
TAHLİYESİ,TRAFİK AKIŞI
VE GÜVENLİĞİ

A)TAHLİYE PLANI HAP NIN ENTEGRE OLARAK HAZIRLANMIŞ OLUP; HAP
KAPSAMINDA HASTANENİN TAHLİYESİ SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA
UYGULAMAYA KONULACAKTIR.
B)YANGIN, DEPREM, SABOTAJ, SEL, GAZ KAÇAĞI VE BENZERİ RİSKLERDE,
HAP BAŞKANININ TALİMATI DOĞRULTUSUNDA HASTANE HİZMET
BİNASININ TÜMÜ YA DA İHTİYAÇ DUYULAN BÖLÜMÜNDEKİ GÖREVLİ
PERSONEL VE HASTALARLA DİĞER ŞAHISLAR YANGIN MERDİVENLERİ VE
GİRİŞ-ÇIKIŞ KAPILARI KULLANILARAK HAP PLANINA UYGUN OLARAK
BİRİNCİ ÖNCELİKLE TAHLİYE EDİLECEKTİR.

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM SİSTEMİ

2022

Organizasyon Şeması
HAP
GÖREVLENDİRMELERİ

HAP BAŞKANI
Op.Dr. Ömer ŞAHİN

HAP SEKRETERYASI
Enver KESER

KURUMLAR ARASI
KOORDİNASYON SORUMLUSU
Uzm.Dr.Ali Niyazi KURTCECE

İŞ GÜVENLİĞİ SORUMLUSU
Necmi ERDOĞAN

TIBBİ TEKNİK DANIŞMA KURULU
Uz.Dr.Nesrin ATA

HALKLA İLİŞKİLER SORUMLUSU
Mustafa YÜCE

OPERASYON ŞEFİ
Uz.Dr.Aydın ŞELÇUK
Alan Sorumlusu
Dr.Fazıl YILDIRIM

PLANLAMA ŞEFİ
Gülsüm SAVLI

Dokümantasyon Sor.
Türker YILMAZ

LOJİSTİK ŞEFİ
Burhan TERZİOĞLU
Sağlık Hiz.Sor.
Recep ALTINTAŞ

Fatura./Maliyetlendirm
e Sor.
Elif DOĞAN

İnsan Kayn. Sorumlusu
A. Selcen KILINÇKAYA

Satın Alma Sorumlusu
Uğur İNAN

İlaç ve Tıb. Mal.Sor.
Ebru CAN

Hukuk/Tazminat
Sorumlusu
Müberra BAĞLAMA

Cih.ve Araç/Gereç Sor.
Bayram YÜKSEL

Tahakkuk Sorumlusu
Sinan BOLAT

Tıbbi Bakım Sorumlusu
Uzm. Dr. Duygu GÜRSOYLU

Altyapı Sorumlusu
Şaban TOPAL
Güvenlik Sorumlusu
Turgay VURAL
Teh.Madde(KBRN)Sor.
Zühre ATASOY
Psik. Destek Sorumlusu
Elif KANKOÇ

Dur. Değer.Sorumlusu
Serap TETİKBAŞ

Pers.ve Malz.Yön.Sor.
Metin DOĞAN
Acil Dur. Sonl.Sor.
Dr.Fazıl YILDIRIM

FİNANS ŞEFİ
Oktay ETYEMEZ

C)HASTANENİN TEHDİT ALTINDA OLDUĞUNA, HERHANGİ BİR İÇ
VEYA DIŞ AFET NEDENİ İLE KISMEN YA DA TAMAMEN
BOŞALTILMASI GEREKLİLİĞİNE
HAP BAŞKANI
KARAR VERİR

 .

• HAP BAŞKANININ TALİMATI DOĞRULTUSUNDA

HASTANE HİZMET BİNASININ TÜMÜ YA DA
İHTİYAÇ DUYULAN BÖLÜMÜNDEKİ GÖREVLİ
PERSONEL VE HASTALARLA DİĞER ŞAHISLAR
YANGIN MERDİVENLERİ VE GİRİŞ-ÇIKIŞ
KAPILARI KULLANILARAK HAP PLANINA UYGUN
OLARAK BİRİNCİ ÖNCELİKLE TAHLİYE
EDİLECEKTİR.
•

OPERASYON ŞEFİ (Op.Dr.Osman POLAT)
 HAP BAŞKANIN BELİRLEMİŞ HEDEFLERİ

UYGULAMAYA GEÇİRİR
 MÜDAHALE ALANLARINI ORGANİZE EDER
 KAYNAKLARI YÖNETİR
 TIBBİ BAKIM ,ALT YAPI, GÜVENLİK,TEHLİKELİ
MADDE VE PSİKOSOSYAL DESTEK BİRİMLERİNİ
YÖNETİR

PLANLAMA ŞEFİ(Gülsüm SAVLI)
 AFET DURUMUNDA OPERASYON VE KAYNAK

YÖNETİMİ İLE İLGİLİ VERİ TOPLAMAVE ANALİZ
 TAKTİK OPERASYONLAR İÇİN ALTERNATİF
GELİŞTİRME
 UZUN DÖNEM PLANLAR VE TOPLANTILAR
 OLAY EYLEM PLANI HAZIRLAMA

LOJİSTLİK ŞEFİ (Burhan TERZİOĞLU)
 AFET VE ACİL DURUMLAR İÇİN
 HİZMET
 İNSAN GÜCÜ
 ARAÇ GEREÇLER
 GIDA SU
 İLAÇ TIBBI MALZEME
 VE DİĞER MALZEMELER ORGANİZE EDER

FİNANS ŞEFİ(Oktay ETYEMEZ)
 FİNANSAL MALZMENİN KULLANIMI VE

HARCAMALARIN KAYITLARI ORGANİZE EDER.

 Hastanenin iç boşaltımı için uygun yerleri

belirleyecek kişi OPERASYON SORUMLUSU
olup, bu amaçla hangi servislerin boşaltılacağına
ve hangi hastaların taburcu edileceğine Operasyon
Yöneticisi karar verir.
Hastane boşaltıldıktan sonra bina güvenliğini
sağlamak için tüm kapıları kontrol ettirerek
kapıları kontrol altına alacaktır. Gerekirse kapılar
kapatılarak tek çıkış kapısı açık bırakılacaktır.

ÇIKIŞ MERDİVENİ

j)ASANSÖRLER ÇALIŞIR VAZİYETTE OLSA BİLE
TAHLİYE İÇİN KULLANILMAYACAK,.

TIBBİ
T I B B İCİHAZ
CİHAZ

İkinci öncelikli de kurtarılması gereken tıbbi cihazlarla diğer araç,
gereç, malzeme ve dokümanlar kendi içindeki öncelik sırasına
uygun olarak, aynı tahliye kanalları kullanılarak kurtarılacaktır.
Tahliye edilecek personel, hasta ve diğer şahıslar ile araç, gereç ve
malzemeler hastane bahçesinin güvenli açık alanlarına
yerleştirilecek ve bu yerlerin güvenliği Emniyet ve Kılavuz Servisi
Yükümlüleri koordinesinde güvenlik görevlilerince sağlanacaktır.
SAĞLIK
PERSONELİ

HASTA

HASTANE
BAHÇESİ

ÖZEL
GÜVENLİK

TAHLİYE SORUMLULARI
HAP BAŞKANI,
PLANLAMA YÖNETİCİSİ,
LOJİSTİK SORUMLUSU,
GÜVENLİK SORUMLUSU

ACİL ÇIKIŞ TABELALARI

O)GÜVENLİ AÇIK ALANLARA TAHLİYE SONRASINDA HASTANE
BİNALARINA DÖNÜLEMEMESİ DURUMUNDA,HASTA VE TIBBI
MALZEMELER İÇİN
İLÇEMİZDE ANKARA GÖLBAŞI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
MERKEZİ, ANKARA 29 MAYIS DEVLET HASTANESİ VE
BEYTEPE MURAT ERDİ EKER DEVLET HASTANESİ İLE
PROTOKOL YAPILMIŞTIR.

 q)Afet meydana gelmeden önce acil durumlarda







kullanılacak tıbbi malzemeler belirlenerek temin ve stok
edilecektir.
r)Hastanenin boşaltılması, ulaşım yollarının açılması ve
alternatif yolların sağlanması Güvenlik Görevlisinin
sorumluluğundadır.
s)Hastane bahçesine görevli araç ve ambulans giriş-çıkışı
için araç park edilmemesi sağlanacaktır.
t)Boşaltım işinin organizasyonundan ve idaresinden
sorumlu kişi HAP BAŞKANIDIR.
u)Hangi hastaların nereye tahliye edileceği hakkında
hazırlanan dokümantasyon PLANLAMA Şefi
tarafından yapılır.

 v)Hastanenin boşaltılmasından sonraki bina






güvenliğinden sorumlu kişi
GÜVENLİK SORUMLUSUDUR.
w)Terör ve bomba tehdidine karşı hastanenin
boşaltılmasına karar verme sorumluluğu GÜVENLİK
SORUMLUSUNA aittir. Ancak boşaltma emrini
vermekle sorumlu kişi HAP BAŞKANIDIR.
Hastane personeline Tahliye ve (HAP) konusunda
periyodik eğitimler verilecektir.
y)Planın uygulanabilirliği ve güncelliğinin sağlanması
için her yıl Ocak ayında yeniden gözden geçirilecektir.
Bu amaçla yılda 1 kez tatbikat yapılacaktır.

TAHLİYE –KISMİ BOŞALTMA
VEYA YER DEĞİŞTİRME
• A. Öncelikle:
• 1)Yakın bir tehlikenin varlığında, hastanenin kısmi (Bir

kısmı) veya tam tahliyesi yapılacaktır.
• 2)Tahliyede hastane içerisindeki bir bölüm veya binadan veya
diğer özel alanlardan hasta, personel ve ziyaretçiler güvenli
alanlara çıkartılacaktır.
• 3)Transfer ya da yer değiştirmede ise hastaların ve
çalışanların, hastane içerisinde hasarlı veya olay nedeniyle
riskli alan haline gelmiş bir alandan, hasta bakımının devam
edebileceği bir başka alana götürülecektir. (İkinci kat hasta
servisindeki hastaların, diğer katlardaki hasta servisine hızla
nakli gibi)
• 4)Hastanenin tamamının tahliyesi gerektiğinde, bir başka
hastaneye ya da hastane hizmeti için uygun bir binaya da
transfer edilecektir.

B. HASTANENİN KISMİ BOŞALTILMASI
VE TAM TAHLİYE
• a)Hastanenin afet nedeni ile kısmen ya da tamamen boşaltılması

•
•
•
•
•

•
•
•

gerekli olduğuna, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün inceleme ve
raporlarına göre karar verilecektir.
b) Acil tahliyeye ;
Hastane Yöneticisi,
Başhekim,
Başhekim Yardımcısı,
İdari ve Mali İşler Müdürü,
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü,
Sivil Savunma Uzmanı ve
Birim sorumlusu hekim ve hemşiresi karar verecektir.

• Tam ve kısmi tahliyelerde, her servis ve birim için hazırlanan

tahliye talimatları hükümlerine uyulacaktır.

•

B. HASTANENİN KISMİ BOŞALTILMASI
VE TAM TAHLİYE
• c)Hastanenin afetten etkilenerek kısmi hasar görmesi halinde,

•
•

•

•

uzman ekiplerden hasar tespiti istenecektir. Hastaların taşınacağı
servisler veya ayrı binalar bu raporlara göre belirlenecektir.
d)Boşaltılacak servislerin ve taburcu edilecek hastaların önceliğine
Değerlendirme Komitesi karar verecektir.
e)Tahliye edilecek hastaların gidecekleri yerler (özel veya kamu
hastaneleri, portatif hastaneler, spor salonları, okullar, camiler,
kamu kurum ve kuruluşları gibi)ilgili makamlarla koordinasyon
sağlanarak tespit edilecektir.
f)Hastane içindeki servislerin, merdivenlerin, kazan dairesinin ve
asansörün hasar durumlarına ilişkin faaliyetleri Teknik Hizmetler
Birimi yürütecektir.
g)Tam teşekküllü tahliye gerektiğinde, hastanenin boşaltılmasından
ve transport yollarının açık tutulmasını, Lojistik Şefliği, Güvenlik
Şefliği ve Sivil Savunma Uzmanı müşterek yürütecektir.

B. HASTANENİN KISMİ BOŞALTILMASI
VE TAM TAHLİYE

 Hangi hastaların nereye tahliye edileceği ile ilgili

dokümantasyon görevini Planlama Şefliği
yürütecektir. Bu görev Sivil Savunma Uzmanı ile
koordineli yürütülecektir. Bu çalışmalarda Hastane
Tahliye Planı ve diğer sağlık kuruluşları ile yapılan
protokol hükümlerinden yararlanılacaktır.
 Hastanenin boşaltılmasından sonraki güvenlik
hizmetlerinden Güvenlik Şefliği sorumlu olacaktır.
 Terör ve bomba tehdidine karşı hastanenin
boşaltılması kararını Hastane Başhekimi
verecektir.

2. NÖBETÇİLERİN DESTEKLENESİ
 Genel tahliye emri alındığında tüm personel, ilk 24 saat

içerisinde birim ve servislerinde taşınmaya hazır
bulunacaktır. Genel tahliyelerde yıllık izin kullanılmaz,
izinli personel göreve çağrılır. Ancak, tahliye haberini
öğrenen izinli personelin, çağrı beklemeden görev başı
yapması esastır. Nöbetçi servis sorumlusu personellerin
koordineli çalışmasından sorumlu olur. YÜRÜYEBİLEN
HERKES BENİ İZLESİN!.. Şeklinde bağırarak hastalar
ve hasta yakınlarının hastanenin yangın çıkış kapısından
güvenli bölgeye transferi sağlar. Katındaki tahliye işlemi
bittikten sonra odaları tek tek kontrol ederek sorumlu
olduğu kattan en son ayrılır. Nöbetçi Güvenlik personeli ve
temizlik personelleri yürüyemeyecek durumda olan acil
servis, röntgen ve laboratuar hasta ve hasta yakınlarının
tahliyesinden sorumludur.

3. HASTA NAKLİ
• Yangın, deprem, sabotaj, sel, gaz kaçağı ve benzeri risklerde,

Güvenlik Merkezi veya Santral aranarak yardım istenecektir ve
Hastane Başhekiminin talimatı doğrultusunda; hastane hizmet
binasının tümü ya da ihtiyaç duyulan bölümündeki görevli personel
ve hastalarla diğer şahıslar yangın merdivenleri ve giriş-çıkış
kapıları kullanılarak birinci öncelikle tahliye edilecektir. Geceleri
veya hafta sonlarında, diğer binalardaki veya servislerdeki hasta
başında olmayan personel için anons veya şifreli (panik
yaratılmaması için telefonla veya güvenlik telsiziyle) çağrı
yapılacaktır. Tüm binalara tahliye için ulaşım koridorları ve çıkış
kapılarına acil çıkış uyarı levhaları asılmıştır. Asansörler çalışır
vaziyette olsa bile tahliye için kullanılmayacak, çok zorunlu
olması halinde kontrollü olarak sadece çok ağır hastalar için geçici
olarak kullanılacaktır.

3. HASTA NAKLİ
 Birinci sırada (E 0)küçük çocuk ve bebekler, makineye bağlı








olmayan yürüyebilen hastalar (Yürüyebilen hastaların hızla
tahliyesi için bir grup lideri;
“YÜRÜYEBİLEN HERKES BENİ İZLESİN” şeklinde bağırarak
uygun bir alana hastaların çıkışını sağlayacaktır.)
İkinci sırada (E 1)tekerlekli sandalye ve yürüteçle hareket
edebilen hastalar,
Üçüncü sırada(E2) taşınması için sedyeye ihtiyaç duyulan
hastalar,
Dördüncü sırada (E3)tüm yoğun bakın ünitesindeki hastalar
ve nihayet yaşam şansı en az olan hastalar tahliye
edilecektir.
Hasta yürüyebilecek vaziyet ise refakatçisi veya ziyaretçisi; yoksa
sorumluların refakatinde ve güvenlik eşliğinde,tahliyesi sağlanır.

TAHLİYE TRİYAJI
EVET
EVET
EVET

Yardımsız kendisi
yürüyebiliyor
Bir kişinin yardımıyla
yürüyebilir
Yürüyemiyor,obez ya da
kompleks transport değil

HAYIR
HAYIR
HAYIR

Obez veya kompleks transport
EVET
E0

E1

E2

E3

E 0 TAHLİYE İÇİN PERSONEL GEREKMEZ
E 1 TAHLİYE İÇİN BİR PERSONEL YETERLİ
E 2 TAHLİYE İÇİN 2 PERSONEL GEREKLİ
E 3 TAHLİYE İÇİN 3 YA DA DAHA FAZLA PERSONEL GEREKLİ

E0 YARDIMSIZ YÜRÜYEBİLİYOR
E1 TEK BAŞINA YÜRÜYEMEYEN

E 2 TAHLİYE İÇİN 2 KİŞİ GEREKLİ
E 3 TAHLİYE İÇİN 3 VEYA DAHA FAZLA PERSONEL GEREKLİ

HASTA NAKLİ
 anonsu yapılıncaya kadar “YERİNDE

KAL”

HASTA NAKLİ
UNUTMAYIN

 Tehlikeye en yakın olanlar öncelikle tahliye edilmelidir.

Yangın/duman küçük bir alanla sınırlı olarak ortaya çıkmış ise bu
alandaki hasta, ziyaretçi, hasta yakını ve personel tehlikeli alandan
uzaklaştırılmalıdır.
ÖNEMLİ

 Hastaya ulaşmaya veya hastayı tahliye etmeye çalışan görevliler,

duman ve ısının üst katmanlara çıkma eğiliminden ötürü, sıcak ve
dumanlı ortamlarda “DAHA KOLAY NEFES ALMAK İÇİN” tabana
yakın bir şekilde hareket etmelidirler.

3. HASTA NAKLİ

3. HASTA NAKLİ
4.GEÇİCİ YERLEŞTİRME ALANLARI :

Tahliye edilen personel, hasta ve diğer şahıslar hastane bahçesinin
güvenli toplanma alanında toplanacaklardır.
Hava şartları elverişli değilse, hastanenin durumu çok hasarlı
değilse ve hastane binası kısa zamanda aktif hale gelip hizmet
verebilecek durumdaysa hastane bahçesi kullanılacaktır.
Planlama Yöneticisi tarafından hazırlanan hangi hastaların nereye
tahliye edileceği hakkındaki dokümantasyon doğrultusunda hasta sevki
gerçekleşecektir.
Tahliye sonunda sağlık tesisi hasta durumu fazlaysa hastalar yapmış
olduğumuz protokol gereği Gölbaşı ağız ve Diş sağlığı Merkezi,Ankara
29 Mayıs Devlet Hastanesi veya Beytepe Murat Erdi eker Devlet
Hastanesi ‘ne sevk edilecektir.
Taşınmada Ankara Valiliği’nin ve hastanenin tahsis edeceği araçlar
kullanılacaktır. TAHLİYE İŞLEMİ tahliye sorumlularınca
geçekleştirilecektir.

AFET PROTOKOLÜ
• 1-Gölbaşı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
• 2-Beytepe Murat Erdi Eker Devlet Hastanesi
• 3-Ankara 29 Mayıs Devlet Hastanesi
• 4-Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
• 5-SVN Depoculuk Ltd.Şti
• 6-Florya yemek Tic.A.Ş
• 7-DMO Petrol İnş.Tur.San.Tic.Ltd.Şti

3. HASTA NAKLİ
5. HASTA İZLEME SİSTEMİ
•
Hastanın tahliyesinin başladığı andan itibaren tahliyenin sonlanma anına kadar
geçen süreci kapsar. Birim Sorumluları tahliye sırasında servisinde bulunan tüm
hastaların listesini güvenli toplanma alanındaki ilkyardım ekibi içerisinde bulunan
triyaj görevlisine teslim eder.
• Triyaj görevlisi güvenli toplanma yeri olan hastane bahçesine konumlanmış hastaları
birim sorumlularından aldığı listeye göre, her birim için ayrı olarak, hasta izleme
formuna kayıt eder.
•
Kurtarma ekibi personelleri hastane binasının içinde hasta kalıp kalmadığını tespit
ederek Kontrol ve Karargâh Servis Sorumlusuna bilgi verir.
• Hastaların başka hastaneye veya başka bir birime sevk edilmesi gereken durumlarda;
tahliye sorumluları ile beraber hasta izleme formuna hasta bilgileri işlenir. Acil
serviste kayıt kabul işi bilgisayar yada deftere yapılır, Defterler ve diğer belgeler
(tahlil, tektik) afet deposunda bulunur
• Protokol defterlerine, hastayla ilgili tüm bilgiler ayrıntılı olarak kaydedilir.
• Ölen hastalar listeden düşürülerek, isimleri kaydedilerek ve üzerlerine yazılarak
morga gönderilir.

6. TAŞINABİLİR JENERATÖRÜ VE FENERİ DE İÇEREN ACİL
IŞIKLANDIRMA
Sağlık Tesisinin ön bahçesinde güvenli toplanma alanının yakınına; acil
durumlarda kullanılmak üzere içinde taşınabilir jeneratör ve ledli
fenerlerinde bulunduğu kilitli dolap bulundurulur.

SEYYAR ACİL DURUM DOLABI

7. ALTERNATİF ELEKTRİK, SU, ISINMA VE
İLETİŞİM KAYNAKLARININ ORGANİZASYONU
A.








Alternatif Elektrik Elektrik kesintisi olduğunda jeneratör 30
saniye içinde devreye girer. Jeneratör çalışana kadar elektrik
kesintisinin yaşanmaması gereken yerlerde UPS devreye girer..
Jeneratörün gücü 1500 kVA’dır kesintisiz olarak 24 saat çalışma
kapasitesi bulunmaktadır . Daha uzun süre elektrik kesintilerinde
teknik işlerden sorumlu kişiler tarafından mazot ilavesi yapılarak
jeneratörün devam ettirilebilmektedir.
Alternatif Su Kaynakları Hastanemizin su ihtiyacı, şehir
şebekesinden temin edilmektedir. Hastanemizin su deposu
minimum 2 hafta yetmektedir. 24 saat sıcak su bulunmaktadır.
Su Depoları
Bulunduğu yer
Kapasite
1
F Blok (-2.Kat)
180 ton
2
F Blok (-2.Kat)
180 ton

TAHLİYE SORUMLULARI VE NÖBETÇİLERİN DESTEK TAHLİYE
SORUMLULARI VE NÖBETÇİLERİN DESTEKLENMESİ

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

1.İDARİ BİRİMLER
1.İDARİ BİRİMLER TAHLİYE SORUMLULARI:
a.İDARİ BÜROLAR;
Çalışma Saatlerinde
: Müdür Yardımcısı.
-Gece Ve Tatil Günlerinde
: İdari Nöbetçi .
b.DEPOLAR:-Çalışma Saatlerinde
: Depo Sorumluları.
-Gece Ve Tatil Günlerinde
: İdari Nöbetçi.
2.TEKNİK BİRİMLER TAHLİYE SORUMLULARI:Kalorifer Dairesi,
Jeneratör Ve Medikal Gaz Merkezi: -Çalışma Saatlerinde: Teknik Birim
SorumlusuGece Ve Tatil Günlerinde: İdari Nöbetçi .
3. TANI, TETKİK VE TEDAVİ BİRİMLERİ TAHLİYE SORUMLULARI:
Poliklinik, Klinikler, Acil, Tetkik Üniteleri, Ameliyathaneler ve Diyaliz merkezi:
-Çalışma Saatlerinde: Birim Sorumluları, Her Katın Sorumlu Hemşiresi.
-Gece Ve Tatil Günlerinde:İdari Nöbetçi .

TAHLİYE KARARI
Gerçek tahliye var
ya da kaçınılmaz

HAYIR

EVET

Kontrol edilemez
Panik

HAYI
R

EVET
BEKLEME
(STAND BY)

ACİL
TAHLİYE

HAYIR

KONTROLLÜ TAHLİYE
KARARI VERİLDİ
EVET

NORMALE
DÖN

KONTROLLÜ
TAHLİYE

ANA TAHLİYE PLANI
 TAHLİYE SORUMLULARI: Tahliye Komisyonu.
 B. TANIM: Tahliye: Amaçta tanımı yapılan olağan dışı durumlarda,

hastanenin bir bölümünün veya tamamının daha güvenli bölgelere veya
alanlara taşınmasının sağlanmasıdır.
 C: UYGULAMA:
 a.Tahliye organizasyonunu Hastane Tahliye Komisyonu yürütür.
 b.Tahliyeye ; Hastane Başhekimi veya Başhekim yardımcısı ile

vekilleri karar verir.

ANA TAHLİYE PLANI
•
•
•
•
•
•
•

•
•

c.Tahliye işleminin nasıl yürütüleceğine ilişkin temel bilgiler, her birim ve servis
için ayrı hazırlanan plan ekindeki talimatlarda ayrıntıları ile açıklanmıştır.
d.Servislerdeki görevliler ve güvenlik personeli, kendilerine bir haber ulaşsın veya
ulaşmasın, gece veya gündüz ODD vuku bulduğunda harekete geçerler.
e.Panik ve kargaşanın yaşanmaması için gereken özen gösterilecektir.
f.Asansörler, deprem ve büyük yangınlarda izinsiz ve kontrolsüz olarak
kesinlikle kullanılmayacaktır.
g.Savaş ve olağanüstü hal durumundaki genel tahliye Ankara Valiliği
talimatlarına göre yürütülür.
h.Genel tahliye emri alındığında ; tüm personel, ilk 24 saat içerisinde birim ve
servislerinde taşınmaya hazır bulunacaktır.
i.Genel tahliyelerde yıllık izin kullanılmaz, izinli personel göreve çağrılır. Ancak,
tahliye haberini öğrenen izinli personelin, çağrı beklemeden görev başı yapması
esastır.
j.Taşınmada Ankara Valiliği’nin ve hastanenin tahsis edeceği araçlar
kullanılacaktır.

ANA TAHLİYE PLANI
 k.Savaş ve olağanüstü hal durumunda, tahliye komisyonu görevlileri ve













diğer kurtarma personelinin psikolojik durumu göz önüne alınarak, aile ve
çocuklarına tahliyede öncelik verilir.
l.Tahliyeden sonra, hastanenin faaliyetini sürdürebilmesi için taşınması
gerekli olan zorunlu tıbbi ihtiyaç malzemeleri, en azından seyyar bir
hastanenin ihtiyacına cevap verecek kadar olacaktır.
D-TAHLİYE KOMİSYONU:
Yönetici Başhekim
Başhekim Yardımcısı
Sivil Savunma Uzmanı
İdari ve Mali İşler Müdürü
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Müdür Yardımcısı
Birim Sorumluları
Sorumlu Hekim ve Hemşireler

ANA TAHLİYE PLANI
•
•
•
•
•
•

•
•

•

E: TAHLİYE AŞAMASI
Servis ve birimlerin uygulayacağı kurallar.
a.)Görev yerinizden ayrılmayın ve bilgilendirmeyi bekleyiniz.
b.)Hastaların odalarında kalmalarını sağlayınız.
c.)Tehlikeli veya riskli bir durum fark ederseniz Hastane
Başhekimini acilen bilgilendiriniz.
d.)Personelinizi görevlendirerek, öncelikle tahliye edilecek
hastalarınızı belirleyiniz (Hasta triyajı uygulaması için aşağıdaki
akış şemasını inceleyiniz.)
e.)Personeliniz yeterli değilse Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürünü
bilgilendiriniz.
f.) Hastalarınızdan kişisel eşyalarını (para cüzdanı, cep telefonu ve
taşınabilecek diğer değerli eşyalar) yanlarına almalarını söyleyiniz.
g.)Hastane dışındaki güvenli toplanma alanına tahliye için hazır
olunuz.

