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BÖLÜMLERE GÖRE RİSK ÖNLEME TEDBİRLERİ 
Bölüm ve unvanlara göre yapılmış olan; bölüm risk analiz tablolarındaki, değerlendirme sonucu belirlenen tehlike ve riskler ile risk puanlarına göre 
önlem almak gerekmektedir. Tehlike var olduğu sürece belirlenen risk faktörlerine yönelik önlemler alınmalıdır. 

 
RİSK PUANI(Zarar Verme Derecesi) 
RİSK FAKTÖRÜ: 1-6 Kabul edilebilir risk 
RİSK FAKTÖRÜ: 1-3 düşük Kabul 
edilebilir risk, RİSK FAKTÖRÜ:  4-6 orta 
Kabul edilebilir risk 
RİSK FAKTÖRÜ: 8-12 Dikkate değer risk (önemli 
risk) RİSK FAKTÖRÜ: 15-25 Kabul edilemez risk  
(yüksek risk) 

 

ŞİDDET 
ŞİDDET DEĞERİ: 4-5  ( Zarar Derecesi Yüksek ) 
Bölümdeki her puan seviyesindeki risk önlem almayı gerektirir. 
Ancak öncelik sırası ile önlem alınmaya Risk puanı (zarar verme derecesi) yüksek olan riskler ile şiddet değeri yüksek (şiddeti 4 puan ve 5 puan) olan  
risklerden başlanır. 
Risk puanı (zarar verme derecesi) Kabul edilemez riskler hemen önlem almayı gerektiren risklerdir. Alınan önlemler ile dikkate değer risk veya kabul 
edilebilir risk puan seviyesine düşürülmesi hedeflenir. 
Risk puanı (zarar verme derecesi) dikkate değer riskler öncelikli (mümkün olduğu kadar çabuk) önlem alınması gerekli risklerdir. Alınan önlemler ile 
dikkate değer risk puanını düşürmek veya kabul edilebilir risk puan seviyesine düşürülmesi hedeflenir. 
Risk puanı (zarar verme derecesi) kabul edilebilir riskler (şiddet puanı düşük olanlar)daha uzun vadede müdahale edilebilir. Mevcut kontrollerin 
sürdürülmesi sağlanmalı ve zarar verme derecesinin daha düşük puan seviyesine düşürülmesi/yok edilmesi için önlemler alınmalıdır. 
Şiddet puanı yüksek(4-5) seviyesindeki riskler için mevcut kontrollerin sürdürülmesi sağlanmalı ve zarar verme derecesinin daha düşük puan seviyesine 
düşürülmesi/yok edilmesi için önlemler alınmalıdır. 

 



 

 

RİSK GRUBU BÖLÜM VE ÇALIŞANLAR 

RİSK GRUBU BÖLÜMLER RİSK GRUBU ÇALIŞANLAR 

İDARİ BİRMLER  
 

POLİKLİNİKLER 
STERİLİZASYON 
RADYOLOJİ  
 

LABORATUVAR 
TEKNİK SERVİS 
AYNİYAT/DEPO  

ARŞİV 
VEZNE  

DİŞ HEKİMİ 
LABORATUVAR PERSONELİ 
HEMŞİRE 
RADYOLOJİ PERSONELİ 

SAĞLIK MEMURU 
SAĞLIK 
TEKNİSYENLERİ 

TEKNİK PERSONEL 
TEMİZLİK PERSONELİ 
VERİ KAYIT PERSONELİ 

OLASI RİSKLER VE ÖNLEMLER 

OLASI RİSKLER ÖNLEMLER 

FİZİKSEL ORTAMA VE ÇALIŞMA KOŞULLARINA BAĞLI RİSKLER 
1.Fiziksel Sağlık Sorunları (Riskler) 
1.1. Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıkları (Baş/Boyun/Sırt Ağrıları, Baş/Boyun/Sırt Ağrıları, Bel ve Bacak,  
eklem Ağrıları, Boyun Fıtığı, Boyun Fıtığı, Bel Fıtığı, Varis) 
1.2. GİS rahatsızıkları 
1.3. Hormonal düzensizlikler 
1.4. KVS ile ilgili sorunlar 
1.5. Metabolik hastalıklar 
1.6. Göz hastalıkları ve görme şikâyetleri 
1.7.Aşırı yorgunluk halsizlik 
1.8.Bebeğini düşürme riski 

Mevcut kontroller uygulanmalı, takip edilmeli 
Çalışan   sağlığı   eğitimi   verilmeli,   çalışanların   verilen    eğitimlere    katılımı    sağlanmalı  Çalışma 
koşullarına göre bölüm çalışanları arasında dönüşümlü ve eşit iş paylaşımı sağlanmalı 
İş güvenliği ve çalışan sağlığı (ergonomik tehlike ve riskler, stresle baş etme becerileri, tükenmişlik 
vs ) konusunda eğitim verilmeli, 
İklimlendirme    yapılmalı, 
Hamile çalışan bölüm şartlarına göre ağır yük ve hamileliğine risk olacak olumsuz durumlarda bölüm 
çalışanlarınca korunmalı. Hamile çalışana kanunlara uygun nöbet düzenlemesi yapılmalı. Çalışma 
ortamı ergonomik olarak düzenlenmeli 
Çalışanlarca kullanılan oturma koltuk, tabire vb. Arızalı araç gerecin kullanımdan çekilmesi  ve bakım 
tamiri için ilgili bölüme gönderilmesi, gönderilemediği durumlarda 'DİKKAT BOZUKTUR 
KULLANMAYINIZ' uyarı yazısı ile tanımlanmalı 
Çalışanların sağlık kontrolleri düzenli yapılmalı 

PSİKOSOSYAL SAĞLIK SORUNLARINA NEDEN OLAN RİSKLER 
2.Psikososyal Tehlikelere Bağlı Riskler 
2.1. Anksiyete bozukluğu depresyon 
2.2. Tükenmişlik Sendromu 
2.3.Benlik Saygısında Azalma 
2.4.Sosyal  İzolasyon 
2.5.Kişilerarası İlişkilerde Zorlanma 
2.6.Stres 
2.7.İlaç Bağımlılığı 
2.8.Alkol Bağımlılığı 
2.9.Madde Bağımlılığı 
2.10.Uyku Bozuklukları 
2.11. Duygudurum Bozuklukları 
2.12. İntihar Riski 
2.13. Sigara Alışkanlığı 

Mevcut kontroller uygulanmalı, takip edilmeli 
Çalışan sağlığı eğitimi verilmeli, 
Yeni gelişim ve değişimler hakkında Çalışanların bilgilendirilmeli 
Çalışanların görüşleri değerlendirilmeli 
Çalışanlara aşılma ile bağışıklama sağlanmalı 
Birim içi gerekli Plan, prosedür ve iş talimatları düzenlenerek rol belirsizliklerinin  giderilm  Yönetimce 
düzenlenen ilgili prosedürlerin, tüm  çalışanlar  tarafından  uygulanması  sağlanm  Çalışma
 ortamı, işleyiş sürecini aksatmayacak şekilde düzenlenm 
Çalışanlara      iletişim,      mesleki      bilgi      ve       becerilerini       arttırıcı       eğitim       yapılm Çalışan 
sağlığı eğitimi (stresle baş etme becerileri, tükenmişlik vs ) verilmeli, 
Çalışanların  kreş  ihtiyacının   giderilmesinin   devamı sağlanmalı 
Çalışma koşullarına göre bölüm çalışanları arasında dönüşümlü ve eşit iş paylaşımı sağlanmalı 
Gereğinde    bölüm/işyeri    değişimi   sağlanmalı 
Çalışanlara   gereğinde psikolojik   destek sağlanmalı 
Kişisel koruyucu  ekipmanların  temini  ve  kullanımı sağlanmalı 
Bölümde kullanılan cihazlar bölüme alındığında çalışanlara eğitim verilmeli, yeni gelen çalışana da 
bölüm uyum eğitiminde cihazların kullanımı öğretilmeli 


