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II. AFET YÖNET‹M‹ VE
PLANLAMA
Dünya Sa¤l›k Örgütü'ne göre afet “d›ﬂar›dan yard›m gerektirecek büyüklükte, ani çevresel (ekolojik) bir olayd›r”.
Amerikan Acil Hekimlik Okulu’na göre ise “do¤al veya insan
yap›m› güçlerin y›k›c› etkisinin bir bölgedeki sa¤l›k
ihtiyaçlar›n› karﬂ›lama gücünü zaafa u¤ratmas›d›r”. Türkiye
Acil T›p Derne¤i (TATD) de afeti “bir hastanenin, kapasitesini aﬂan say›da hasta ya da yaral›n›n, herhangi bir nedenle
ayn› zamanda baﬂvurmas›na neden olan her olay” ﬂeklinde
tan›mlar.
Türkiye’de sa¤l›k camias›nda “afet” kelimesi yerine daha
çok “Ola¤and›ﬂ› Durum (ODD)” ifadesi kullan›lmaktad›r.
ODD, “yayg›n biçimde ortaya ç›kan ve a¤›r hasar, yaralanma,
can ve mal kayb›na yol açan; toplumun kendi olanaklar›yla
baﬂ edemeyece¤i büyüklükte bir y›k›ma neden olan; ulusal
ve uluslararas› yard›m› gerektiren olay ve durum” olarak tan›mlanmaktad›r.
Birleﬂmiﬂ Milletler’in (BM) kabul etti¤i ve en genel tan›m›yla
“insanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kay›plara neden
olan, gündelik yaﬂam› durdurarak veya kesintiye u¤ratarak
toplumlar› ve iﬂyerlerini etkileyen, yerel imkânlarla baﬂ
edilemeyen do¤al, teknolojik veya insan kaynakl› tüm olaylara” afet denmektedir. Bu tan›mdan da anlaﬂ›laca¤› üzere
bir olay›n afete neden olabilmesi için, toplumlarda ve sa¤l›k
tesislerinde kay›plara yol açmas› ve/veya hastanenin
faaliyetlerini bozarak/kesintiye u¤ratarak etkilemesi gerekmektedir. Bu kitapta evrensel afet yönetimi literatürüne
uygun olarak ODD yerine Birleﬂmiﬂ Milletler’in afet tan›m›
kullan›lacakt›r.
Önceden yap›lacak çal›ﬂmalar bu tür olaylar›n afete
dönüﬂmesini önleyecek veya olaydan sonra yap›lacak müdahale çal›ﬂmalar›n›n etkin k›l›nmas›n› sa¤layacakt›r. Ço¤u
noktada birbiriyle iç içe geçmiﬂ olan afet yönetiminin
evreleri ﬂöyle özetlenebilir:
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Önceden yap›lan zarar azaltma ve haz›rl›k çal›ﬂmalar› afetten en az zararla ç›kmay›
sa¤layacakt›r. Di¤er bir deyiﬂle, afet öncesi “risk yönetimi” ne kadar iyi yap›l›rsa afet
riski o kadar azalt›lm›ﬂ olur.
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ﬁekil 1. Bütünleﬂik ve modern afet yönetim sisteminin döngüsel evreleri.

Afet sonras›nda yap›lan tüm çal›ﬂmalar “kriz yönetimi”ne yöneliktir (ﬁekil 1). Ülkemizde, sa¤l›k sektöründe de kriz yönetiminden risk yönetimine geçilmeli, afetin oluﬂmamas›, zararlar›n›n azalt›lmas›,
haz›rl›k, tahmin ve erken uyar› konular›na daha çok önem verilmelidir.
Afet sonras› hizmet vermekle yükümlü olan hastaneleri etkileyen afetler, iç, d›ﬂ ve karma afetler olarak üç grupta de¤erlendirilebilir:
D›ﬂ Afetler: Hastane d›ﬂ›nda veya tümüyle hastanenin bulundu¤u bölgenin d›ﬂ›nda meydana
gelmiﬂ (deprem, sel, f›rt›na, yang›n, kaza, terörizm, göç, vb.) afetlerdir. D›ﬂ afetlerden hastaneler fiziksel anlamda etkilenmez, ancak olay›n tipine ba¤l› olarak olay sonras›nda uzun bir
süreçte hastaneye hizmet al›m› için baﬂvurularda büyük art›ﬂlar gerçekleﬂebilir.
‹ç Afetler: Sadece hastaneyi fiziksel olarak ve do¤rudan etkileyen olaylard›r (terör, su bask›n›,
elektrik, su ve gaz kesilmesi, kimyasal ve radyoaktif kazalar, yang›n, patlama, t›bbi gaz kaça¤›,
ﬂiddet, asansör acilleri, vb.).
Karma Afetler: Hastane d›ﬂ›nda meydana gelip hem hastaneyi, hem de çevresindeki insanlar›
do¤rudan etkileyen olaylard›r (deprem, sel, yang›n, patlama, kimyasal ve radyoaktif kazalar, vb.).
Karma afetler, hastaneler için en zor durumlar› içerdi¤i için Afet Acil Yard›m Planlar› bu durumu kapsayacak ﬂekilde haz›rlanmal›d›r.
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III. PLANLAMA SÜREC‹
Planlama çal›ﬂmalar›n›n bir sürece ve ekip çal›ﬂmas›na dayal› oldu¤u ak›ldan
ç›kart›lmamal›d›r. Planlar olas› tehlikeleri, bu tehlikelerin risk oluﬂturmamas› veya
oluﬂturdu¤u risklerin en aza indirgenmesinin sa¤lanmas› için yap›lmas› gerekenleri, sorumluluk ve yetkileri kapsayacak ﬂekilde haz›rlanmal›d›r.

PLANLAMA ÖNCES‹
Planlama çal›ﬂmalar›na baﬂlamadan önce yap›lmas› gereken baz› önemli çal›ﬂmalar vard›r.
Öncelikle sa¤l›k kuruluﬂundaki durum incelenmeli, mevcut haz›rl›k ve eksikler saptanmal›d›r.
En önemli konu, sa¤l›k kuruluﬂundaki üst düzey yöneticiler dahil herkesin planlamaya inanmas› ve bu süreci baﬂ›ndan sonuna kadar desteklemesidir. Çünkü planlama uzun ve emek
isteyen bir süreçtir; sonuçlar›yla tüm çal›ﬂanlar› etkiler ve ancak tüm paydaﬂlar›n inan›p
sürece dahil olmas›yla yararl› bir çal›ﬂma haline gelebilir.
Sa¤l›k kuruluﬂunda, Afet Acil Yard›m Plan›’nda ﬂunlara dikkat edilmelidir:
•
•
•
•
•
•
•

Her türlü olas›l›¤a uyarlanabilen esnek bir yap› belirlenmesi
Sistematik ve tan›mlanm›ﬂ sorumluluklar›n, görevlerin net olmas›
Tüm çal›ﬂanlar taraf›ndan kavranmas› ve tatbikatlarla güncellenmesi
Her pozisyonun yede¤inin önceden belirlenmesi
Masa baﬂ› ve kuruluﬂ içi tatbikatlarla gözden geçirilmesi
Di¤er kurumlarla iﬂbirli¤ine aç›k olmas›
Kay›t ve belge tutularak, olas› bir afet s›ras›nda bile h›zl› kay›t yöntemleriyle her ayr›nt›n›n
belirlenmesi

Üst düzey yöneticilerin yap›lacak çal›ﬂmalara inanmas›n›n önemini özellikle vurgulamak
gerekir. Yöneticiler konuya inanmaz ve stratejik politikalar oluﬂturup hem taktiksel, hem de
operasyonel aﬂamada destek vermezse, yap›lacak çal›ﬂmalar inançtan, kaynaktan yoksun
olacakt›r. En önemlisi de bütün bunlar uygulay›c›lar taraf›ndan dahi ço¤u zaman yük olarak
görülecektir. Böyle bir durumun oluﬂmas› halinde planlama çal›ﬂmalar›ndan iyi bir sonuç
al›nmas› beklenemez.
Sa¤l›k kuruluﬂlar› yasa ve yönetmeliklerle, afetler ve acil durumlara yönelik birçok yap›sal ve iﬂlevsel
önlem almak zorundad›r. Sa¤l›k kuruluﬂlar›n›n haz›rl›kl› olmas›n› gerektiren çeﬂitli noktalar farkl›
kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenmiﬂtir. Bu nedenle, planlamaya baﬂlamadan önce aﬂa¤›daki ilgili mevzuat dikkatlice incelenmelidir.
•
•
•
•
•
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Umumi Hayata Muas›r Afetler Dolay›s›yla Al›nacak Tedbirlerle Yap›lacak Yard›mlara Dair
Kanun (25 May›s 1959 tarih ve 10213 say›l› Resmi Gazete)
Afetlere ‹liﬂkin Acil Yard›m Teﬂkilat› ve Planlama Esaslar›na Dair Yönetmelik (8 May›s
1988 tarih ve 88/12777, 19808 say›l› Resmi Gazete)
Do¤al Afetler ve Zararlar›ndan Korunma Yollar› Ö¤retim Program› (2506 say›l› 111 Tebli¤ler Dergisi)
Binalar›n Yang›ndan Korunmas› Hakk›nda Yönetmelik (19 Aral›k 2007 tarih ve 26735
say›l› Resmi Gazete)
Sabotajlara Karﬂ› Koruma Yönetmeli¤i (28 Aral›k 1988 tarih ve 20033 say›l› Resmi Gazete)
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Yatakl› Tedavi Kurumlar› ‹ﬂletme Yönetmeli¤i (13 Ocak
1983 tarih ve 17927 say›l› Resmi Gazete)
Hassas Bölgelerde Kurulacak Hastaneler Servisine Ait
Planlama, Teﬂkilat, ‹kmal ve Di¤er Hizmetlerin
Yürütülmesi Hakk›nda Yönetmelik (26 Nisan 1966 tarih
ve 12283 say›l› Resmi Gazete)
7126 say›l› Sivil Savunma Kanunu
6/3150 say›l› Sivil Savunma ile ‹lgili ﬁahsi Mükellefiyet,
Tahliye ve Seyrekleﬂtirme, Planlama ve Di¤er
Hizmetler Tüzü¤ü
6/3150 say›l› Sivil Savunma ile ‹lgili Teﬂkil ve Tedbirler
Tüzü¤ü

ÖN

Öncelikle afet ve acil durumlara karﬂ› kuruluﬂunuzun ne kadar
haz›rl›kl› oldu¤unu belirlemelisiniz. Örne¤in ilk dakikalarda
çal›ﬂanlar›n›z ne yapaca¤›n› biliyor mu? Personelinizi, hastalar›n›z›, onlar›n refakatçilerini ve ziyaretçileri nas›l yönlendireceksiniz?
Baz› sa¤l›k kuruluﬂlar›n›n afet ve acil durumlara karﬂ› bir
veya birkaç plan› bulunuyorsa da, bu planlar genellikle uluslararas› standartlarda de¤ildir. Mevcut durumunuzu tespit
etmek ve kuruluﬂunuzun afetler ile acil durumlara ne kadar
haz›rl›kl› oldu¤una dair bilgi sahibi olabilmek için Ek-1’deki
kontrol listesine bakabilirsiniz. Bu listedeki temel sorulara
verdi¤iniz olumsuz cevaplar 1’den fazla ise kuruluﬂunuzun
gerçek bir planlamaya olan ihtiyac› yüksek ve acildir.

ARKA

AFETE HAZIRLIK EVDEN BAﬁLAR
Planlama çal›ﬂmalar› tüm ilgili paydaﬂlar› içerecek ﬂekilde
haz›rlanmal›d›r. Çal›ﬂanlar›ndan hastalar›na ve ilaç gibi
malzeme tedarikçilerine kadar kuruluﬂla iliﬂki içinde olan
tüm kiﬂi ve kuruluﬂlar planlama çal›ﬂmas›n›n paydaﬂ›d›r.
Kurum personelinin afet ve acil durum planlama faaliyetlerine kat›l›m› evlerindeki haz›rl›k çal›ﬂmalar›yla baﬂlar.
Bu nedenle, planlama sürecinde çal›ﬂanlar›n evlerindeki
haz›rl›klar›na yönelik de gerekli motivasyon sa¤lanmal›d›r.
Çal›ﬂanlar›n aileleriyle birlikte yapabilecekleri Aile Afet
Plan›, sa¤l›k kuruluﬂlar›n›n planlar›n› iﬂletebilmesi için son
derece önemlidir (Ek-2).
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PLANLAMA ADIMLARI VE FORMATI
Afet Acil Yard›m Planlar›‘n›n temelde can ve mal
kayb›n› engellemek ve hizmet/iﬂ süreklili¤ini sa¤lamak
gibi üç ana hedefi vard›r. Bu hedeflere ulaﬂmak için
belirlenen ara hedefler ﬂunlard›r:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

• Afetlerin neden olabilece¤i birincil ve ikincil
etkileri kontrol ederek tahliye güzergâhlar›n›n
güvenli¤inden emin olmak
• Personel, hastalar ve yak›nlar› aras›nda
ç›kabilecek panik ve kargaﬂay› önlemek
• Güvenli tahliyeyi gerçekleﬂtirmek
• Tahliye bölgesine ulaﬂan personel ve hastalar›n
mevcudunu belirlemek
• Baﬂlang›ç halindeki yang›nlara müdahale etmek
Tehdit oluﬂturabilecek veya yang›na neden olabilecek etmenleri ortadan kald›rmak
Mahsur kalanlar› –varsa– kurtarmak
‹çeride ve d›ﬂar›da ilkyard›m ve acil yard›ma ihtiyaç duyabilecek personele ve hastalara bu
hizmeti vermek ve uygun sa¤l›k kuruluﬂlar›na nakillerini sa¤lamak
Kuruluﬂun emniyetini sa¤lay›p, ﬂüpheli kiﬂilerin kuruluﬂ ve kuruluﬂ bahçesine giriﬂine engel olmak
Haberleﬂme ve iletiﬂim araçlar›n›n çal›ﬂmamas› durumunda en yak›n karakola ve benzer
yerlere haberci göndererek hastanenin durum ve taleplerinin ‹l Afet ve Acil Durum Müdürlü¤ü’ne
iletilmesini sa¤lamak
Hasta teslimini kimlik kontrolü ve tutanakla gerçekleﬂtirmek, sürecin uzamas› halinde
toplu bak›m ve bar›nmay› sa¤lamak
Ailesi gelmeyen hastalar› ilgili kurumlara teslim etmek
Bina ve tesisatta meydana gelebilecek basit tamir ve onar›mlar› gerçekleﬂtirmek ve bunlardan
kaynaklanan tehditleri ortadan kald›rmak
H›rs›zl›k, ya¤ma ve talana karﬂ› güvenlik önlemlerini almak ya da önlem al›nmas›na yönelik
talepte bulunmak
‹stirahattaki personel ve personel ailelerini güvenceye almak (Mümkünse sa¤l›k kuruluﬂu içinde bir
bölüm-örne¤in lojman-personel yak›nlar›n› bar›nd›rmak için kullan›labilir ya da personelin ve
yak›nlar›n›n acil durumda bar›nmas› için, sa¤l›k kuruluﬂu, otel, misafirhane gibi bir kuruluﬂ ile
önceden protokol yap›labilir.) ve sa¤l›k kuruluﬂuna gelmelerini sa¤lamak
Hastanenin en k›sa sürede hizmete baﬂlayabilmesi için gerekli iﬂ ve iﬂlemleri yapmak
Personeli t›bbi ve t›bbi olmayan hizmetlerin gerçekleﬂtirilmesi yönünde e¤itmek, gerekli
planlamay› yapmak ve tatbikatlarla planlar› geliﬂtirmek

Bir afet s›ras›nda yap›lacaklar› planlaman›z, çal›ﬂanlar›n›z›n afetlerin üstesinden
gelinebilece¤ini düﬂünmelerini sa¤layacak ve afet sonras› hayatta kal›nabilece¤i konusunda
kendilerine güvenlerini art›racakt›r. Deprem gibi hasar verici bir afet sonras›nda görev ve
hizmetlerinizi nas›l yerine getirebilece¤inizi ve personelinizin psikolojik sorunlar›yla nas›l baﬂa
ç›kabilece¤inizi düﬂünmek, günlük yaﬂamda da sa¤l›k kuruluﬂunuzun düzenli iﬂleyiﬂini
sürdürmesine katk›da bulunacakt›r.

8
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hizmetlerin de “afetlere dirençli iﬂ” haline gelebilmesi için yap›lacak planlama çal›ﬂmalar›
aﬂa¤›daki sekiz ad›mda grupland›r›lm›ﬂt›r:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ekiplerin oluﬂturulmas›
Tehlike ve risk analizi
Zarar azaltma ve zarar azaltma planlamas›
Komuta ve acil durum servisleri
Prosedürler
E¤itim ve tatbikat
Yard›mlaﬂma ve iﬂbirli¤i
Acil durum malzemeleri

Bir ana Afet Acil Yard›m Plan›’nda s›ras›yla Ek-3’teki sayfalar ve bölümlerin olmas› tavsiye
edilir. Bu konulardan baz›lar›n›n aç›klamas›n› ilerleyen bölümlerde, baz›lar›n› da ‹stanbul ‹l
Afet ve Acil Durum Müdürlü¤ü web sayfas›nda bulabilirsiniz (www.istanbuladm.gov.tr).

PLAN SÜREKL‹L‹⁄‹N‹N SA⁄LANMASI
Haz›rlanan planlar›n tüm paydaﬂlar taraf›ndan bilindi¤inden emin olmak ve de¤iﬂen koﬂullara
göre bu planlar› güncellemek, süreklilik aç›s›ndan kritiktir. Bir afette veya acil durumda hiç kimsenin metni baﬂtan sona okuyacak zaman› yoktur. Bu nedenle tüm ilgililerin önceden bu planlar›
okumas›, bilmesi ve tatbikatlar arac›l›¤›yla uygulamas› gerekir.
Sa¤l›k kuruluﬂuna gelen her yeni personel, al›nan her yeni cihaz, binada yap›lacak her tadilat veya
eklenti, yeni önlem gereksinimini do¤uracakt›r. Planlaman›n süreklili¤i için yeni personelin
oryantasyon program›na Hastane Afet Acil Yard›m Plan› dahil edilmeli, plan düzenli aral›klarla
gereksinimlere göre yenilenmeli, personel listesi ve malzeme envanteri güncellenmelidir.
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IV. B‹R‹NC‹ ADIM:
EK‹PLER‹N OLUﬁTURULMASI
Sa¤l›k kuruluﬂunun yöneticisi, afetlere haz›rl›ktan, di¤er bir de¤iﬂle deprem ve benzeri afet veya
acil durum s›ras›nda tesisteki herkesin emniyetini sa¤lamaktan sorumludur. Deprem ve benzeri
afetlere haz›rl›k ve Afet Acil Yard›m Plan›’n›n baﬂar›l› bir biçimde geliﬂtirilmesinde en önemli
etken yöneticidir; onun deste¤i ve kararl›l›¤›, çal›ﬂanlar›n iﬂbirli¤ini sa¤lamak aç›s›ndan çok
önemlidir.
Afet ve acil durumlara haz›rl›k kapsam›nda oluﬂturulmas› gereken Afet Kurulu ve Planlama
Ekibi gibi iki önemli ekip söz konusudur.

AFET KURULU
Afet yönetimi ve özellikle de planlama süreci ekip çal›ﬂmas› gerektirir. Baﬂhekim gibi üst
düzey yöneticilerin çal›ﬂmalara destek vermesi ve kat›l›mc› bir yaklaﬂ›m izlenmesi esast›r. Bir
di¤er önemli esas ise kuruluﬂtaki tüm ilgili birimlerin temsil edilebilece¤i ﬂekilde bir afet
kurulunun oluﬂturulmas›d›r. Bu nedenle afet kurulu, sa¤l›k kuruluﬂunun mevcut yönetim
kurulu üyeleri, olay komutan› ve servis amirlerinden oluﬂabilir.
Bu kurulun görevi, afet ve acil durumlara haz›rlanma sürecini gerçekleﬂtirmek de¤il, stratejik
kararlar› almak, de¤iﬂik birimler aras›ndaki iletiﬂimi, koordine ve kontrol etmektir. Afet kurulunun görevleri özetle aﬂa¤›daki gibidir:
a. Afet öncesi kurul baﬂkan›n›n davetiyle gerektikçe toplanarak;
• Mevzuata ve kurumun özelliklerine göre, afetlere haz›rl›k için yap›lmas› gerekli teﬂkilat,
tesisat, hizmet ve tedbirleri, bunlar›n planlama ﬂekil ve esaslar›n› incelemek ve belirlemek
• Bu esaslara göre Afet Acil Yard›m Planlar›’n› haz›rlatmak üzere gerekli personeli görevlendirmek;
haz›rlanacak planlar› gözden geçirip tamamlayarak imzalad›ktan sonra, kurum yöneticisi
arac›l›¤›yla yetkili makamlar›n onay›na sunmak
• Planlarla belirlenen teﬂkil, tesis ve tedbirlerle donat›m ve e¤itim iﬂlerinin gerçekleﬂtirilmesi
için yap›lacak çal›ﬂmalar› koordine ve kontrol etmek
• Bu konularda üyeler ile birimler aras›nda gerekli iﬂbirli¤ini ve iﬂbölümünü sa¤lamak
• Kurtarma servisinde görevli personelin ilde veya civar illerde oluﬂabilecek acil durumlarda ‹l
Arama Kurtarma Birlik Müdürlü¤ü ile çal›ﬂ›labilmesi için gerekli iﬂbirli¤i ve iﬂbölümünü düzenlemek
b. Afetlerde/ola¤anüstü hallerde afete haz›rl›k önlemlerini bir kere daha gözden geçirerek
önlemlerin al›nmas›n› ve müdahale çal›ﬂmalar›n›n Afet Acil Yard›m Plan›’na uygun bir ﬂekilde
yap›lmas›n› sa¤lamak; afet sonras› sa¤l›k kuruluﬂunun hasar görmesi veya kapasitesinin
yetersiz hale gelmesi durumunda olay komutan›yla birlikte sahra hastanesinin kurulmas›na ve
hastanenin geliﬂtirilmesine karar vermek (Ek-4)
c. Afetlerden sonra hasar durumuna göre kurumun iﬂler hale getirilmesi ve kullan›lan veya
kaybolan malzemenin yerine konmas› için gerekli önlemleri almak ve iyileﬂtirme
çal›ﬂmalar›n›n yap›lmas›n› sa¤lamak
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Üst yönetim, sa¤l›k kuruluﬂunun afet ve acil durum
haz›rl›klar›yla ilgili taahhüdünü ve deste¤ini göstermek
için bir iﬂ plan› duyurusu yapmal›d›r. Bu duyuru;
•
•

Plan›n haz›rlanmas›ndaki amac› aç›klamal› ve bu
plan›n tüm sa¤l›k kuruluﬂunu kapsad›¤›n› belirtmeli,
Planlama grubunun yap›s›n› ve yetkilerini içermelidir.

Afet kurulu, Afet Acil Yard›m Plan›’n› oluﬂturmak üzere bir
planlama ekibi görevlendirmek zorundad›r. Ekibin
üyelerinden biri koordinatör olmal›d›r. Oluﬂturulacak
grubun büyüklü¤ü, sa¤l›k kuruluﬂunun gereksinimleri,
faaliyetleri ve kaynaklar›yla ba¤lant›l›d›r. Çal›ﬂmalar›n
grup halinde yürütülmesi ﬂu aç›lardan yarar sa¤layacakt›r:
•
•
•

Plan›n daha fazla insan taraf›ndan benimsenmesi
Grup elemanlar›n›n verebilece¤i zaman› ve enerjiyi
art›rmas›
Konulara geniﬂ perspektifle bak›lmas›

Öncelikle afet kurulu taraf›ndan planlamada kimlerin aktif
olarak, kimlerin dan›ﬂman konumunda görev alabilece¤i
belirlenmelidir.
Birçok uygulamada çal›ﬂmalar›n büyük ço¤unlu¤unu bir
veya iki kiﬂi yapar. Ancak üst yönetim, personel iﬂleri, halkla iliﬂkiler, sat›n alma, döner sermaye gibi bölümlerden de
katk› sa¤lanmas› gereklidir. Planlama ekibinin üyeleri üst
yönetim taraf›ndan yaz›l› olarak atanmal› ve iﬂ tan›mlar›
aç›k ve net bir ﬂekilde yap›lmal›d›r.

PLANLAMA EK‹B‹
Planlamaya baﬂlamak için, öncelikle çal›ﬂmay› yapacak ekip
oluﬂturulmal›d›r. Bu ekibe de farkl› birimlerden farkl›
uzman ve çal›ﬂanlar›n kat›lmas› çok önemli ve olmazsa
olmaz bir ﬂartt›r. Üst yönetim ise planlama ekibini yönlendirmeli, plan›n haz›rlanmas› aﬂamas›nda gerekli
tüm ad›mlar› atmak konusunda bu kiﬂilere yetki
vermelidir. Ekibin üyeleri ile ekip lideri aras›nda net bir
yetki paylaﬂ›m› kurulmal› ve hangi üyelerin hangi
çal›ﬂmalar› yapaca¤› belirlenmelidir.
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V. ‹K‹NC‹ ADIM:
TEHL‹KE VE R‹SK ANAL‹Z‹
Planlama ekibinin oluﬂturulmas›n› takiben yap›lmas›
gereken ilk çal›ﬂma, hastane ve benzer sa¤l›k
kuruluﬂlar›n›n maruz kalabilece¤i tehlike ve riskleri belirlemektir.
Sa¤l›k kuruluﬂunun maruz kald›¤› tehlike ve riskler
belirlenirken farkl› acil durumlar›n sa¤l›k kuruluﬂunu ve
burada sunulan hizmetleri farkl› ﬂekilde etkileyebilece¤i
göz önüne al›nmal›d›r. Bu sayede kuruluﬂ hangi acil
durum ve afet seviyesinde ne gibi olaylarla karﬂ› karﬂ›ya
kalabilece¤ini bilecek, dolay›s›yla do¤ru tedbirleri alabilecektir.
1. Günlük Acil Hizmet: Sa¤l›k kuruluﬂlar›n›n mevcut acil
servislerinde, mevcut sa¤l›k personelleri ve donan›mlar›yla kuruluﬂa baﬂvuran acil hasta ve yaral›lara verilen
rutin hizmettir.
2. Kritik Hasta Baﬂvurusu: Geniﬂ bir sa¤l›k ekibinin h›zl›
ve uyumlu çal›ﬂmas›n› gerektiren kritik hastalar›n (kalp
krizi, beyin kanamas›, a¤›r travma olgular›, vb.), sa¤l›k
kuruluﬂunun yap›s›na göre de¤iﬂen s›kl›kta gerçekleﬂen
baﬂvurusudur.
3. Kitlesel Aciller: Uçak, otobüs, tren gibi büyük taﬂ›tlarda
gerçekleﬂen kazalar, toplu yemekte zehirlenme gibi, birdenbire çok say›da hasta veya yaral›n›n sa¤l›k kuruluﬂlar›na baﬂvurdu¤u durumlard›r.

L

AC‹

112
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4. Acil Tahliye: Sa¤l›k kuruluﬂunun içinde oluﬂabilecek
tehlikeler durumunda, kurum bünyesindeki personel,
hastalar, refakatçiler ve ziyaretçilere yönelik ciddi tehdit
oluﬂturan, sa¤l›k kuruluﬂunun hizmet vermesini önleyici
acil durumlard›r.
5. Afet: Deprem, sel, vb. bir afet, yukar›da tan›mlanan acil
durumlar›n en a¤›r›d›r. K›sa sürede ola¤anüstü artan
sa¤l›k hizmet talebi ile afetten olumsuz bir ﬂekilde etkilenmiﬂ sa¤l›k kuruluﬂu, ola¤an kapasitesinin de alt›nda
hizmet vermek durumunda kal›r.
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Bu nedenle sa¤l›k kuruluﬂunun acil durum ve afet
düzeyinin aﬂa¤›daki ﬂekilde belirlenmesi ve bunlara göre
önlem al›nmas› önemlidir:
Seviye 1: Sa¤l›k kuruluﬂunun kapasitesi, olayla baﬂ edebilmek için yeterlidir.
Seviye 2: Sa¤l›k kuruluﬂunun kapasitesi yetersiz kal›r ve
bölgedeki di¤er kurumlar›n yard›m› gerekir.
Seviye 3: Bölge kapasitesi yetersiz kal›r ve ülke kaynaklar›na, hatta uluslararas› yard›ma gereksinim duyulur.
Modern afet yönetimi, günlük acil hizmet, kritik hasta
baﬂvurular› ve kitlesel acilleri de kapsayan Afet Acil
Yard›m Plan›’n›n yap›lmas›n› öngörür. Bu nedenle tehlike
ve risk analizleri, yani planlama yap›l›rken en kötü durum
olan “Seviye 3” dikkate al›nmal›d›r. T›bbi olan ve olmayan
operasyonlar tek bir planda toplanmal›d›r.

TEHL‹KE VE R‹SK KAVRAMLARI
Günlük konuﬂma dilinde ço¤u zaman birbiri yerine
kullan›lan “tehlike” ve “risk” kelimeleri asl›nda farkl› iki
kavram› temsil eder. Bu iki kavram aras›ndaki fark›
bilmek, kuruluﬂun tehlike ve risk analizlerini do¤ru yapabilmesi için gereklidir.
Tehlike, can ve mal kayb›na yol açma potansiyeline sahip
olan olayd›r.
Risk ise, tehlike yaratan bir olay›n ortaya ç›kt›¤›nda verece¤i
zararlar›n boyutuna iﬂaret eder. Baﬂka bir ifadeyle risk,
tehlikenin gerçekleﬂme olas›l›¤› ile tehlikenin gerçekleﬂmesi durumunda verece¤i zarar›n boyutuyla iliﬂkilidir.
Bu aç›klamalardan da anlaﬂ›laca¤› üzere, risk, tehlikenin
“olas›l›¤›na” ve verebilece¤i “zarara” ba¤l› olarak, onun bir
sonraki ad›m› veya bir sonucu olabilir. Bu nedenle, bir
kuruluﬂun mevcut tehlike ve risklerini belirleyebilmek için
öncelikle o kuruluﬂu tehdit eden tehlikelere, ard›ndan da
bu tehlikelerin kuruluﬂu ne derece tehdit etti¤ine, yani
oluﬂturdu¤u risklere bak›lmal›d›r.

13

hastane

2/8/10

1:05 PM

Page 14

TEHL‹KE ANAL‹Z‹
Tehlike analizi, kuruluﬂ için tehlike oluﬂturabilecek olaylar›n belirlenip listelenmesi sürecidir. Tehlike olarak
adland›r›labilecek olaylar kuruluﬂun durumuna göre
de¤iﬂebilir. Deprem gibi baz› olaylar pek çok kuruluﬂ için
ortak tehlike kayna¤› olmakla birlikte, di¤er baz› olaylar
duruma göre de¤iﬂebilir. Bu nedenle, planlama ekibi kendi
kuruluﬂu için tehlike olarak alg›lanabilecek olaylar› belirlemelidir.
Sa¤l›k kuruluﬂunun kapasitesini aﬂan her türlü olay›n afete
dönüﬂebilece¤i dikkate al›nmal›d›r. Bu nedenle tehlikeler
belirlenirken bölgenin jeolojik ve meteorolojik özellikleriyle
birlikte kimyasal madde üretim tesislerine, otoyol, demiryolu, havaalan›, liman, stadyum ve büyük e¤lence parklar›
gibi alanlara yak›nl›k da dikkate al›nmal›d›r.
Aﬂa¤›da “tehlike” olarak adland›r›lacak olaylara birkaç örnek
verilmiﬂ olmakla birlikte, ekibin, tehlikeleri kendi kuruluﬂlar›nda ve bölgenin gerçeklerine göre belirlemesi esast›r:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Deprem
Sel ve su bask›nlar›
Heyelan, toprak kaymas›
S›cak-so¤uk hava dalgalar›
F›rt›na, y›ld›r›m ve statik elektrik
Kurakl›k, k›tl›k
Buzlanma ve don
Tsunami
Patlama ve yang›n
Çevreden etkiler (komﬂu kurum ve kuruluﬂlardan)
Ar›zalar (gaz, elektrik ve su kesilmesi, vs.)
Boru hatlar› k›r›lmas›/kopmas› (gaz-su-kanalizasyon)
Tesisten kaynaklanacak ve çevreye verilebilecek zararlar
‹letiﬂim-haberleﬂme aksakl›klar›
Lojistik aksakl›klar (ilaç, t›bbi gazlar, vb.)
‹kmal-ulaﬂ›m kazalar›
Sistem ar›zalar› (sanitasyon)
Sistem çökmesi (IT, hacker, vb.)
Grev, kilit personel eksi¤i
Mülteci hareketleri
Müteahhit-taﬂeron çal›ﬂmalar›
Ekonomik kriz
Kimyasal, biyolojik, nükleer ve radyolojik s›z›nt› (KBNR
sald›r›lar›)
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Savaﬂ hali
Kitlesel aciller (tren, uçak, karayolu kazalar›)
Sabotaj, terör ve toplumsal olaylar
Tehlikeli maddeler
Salg›n hastal›klar (kuﬂ gribi, vb.)
G›da zehirlenmesi
Güvenlik (h›rs›zl›k olaylar›)
Sald›rgan hasta ve yak›nlar›/Güvenlik (can güvenli¤i)
‹ﬂ kazalar› (kurum içi-d›ﬂ›)
Acil sa¤l›k problemleri (personel için)
Meslek hastal›klar›
Psikiyatrik sa¤l›k problemleri
...

Tehlikeleri tespit etmek için birkaç yönteme baﬂvurulabilir. Bunlar ﬂöyle s›ralanabilir:
Geçmiﬂ profil: Kuruluﬂun tarihi boyunca ortaya ç›kan olaylar asl›nda mevcut tehlikelerin
göstergesidir. Daha önce kuruluﬂta meydana gelen bu tehlikelerin neler oldu¤u, ne
zaman(larda) meydana geldi¤i, ne gibi sonuçlar do¤urdu¤u gibi bilgileri listelemek son derece
önemlidir. Bu sayede hem kuruluﬂun baﬂ›ndan geçen tehlikeler kaydedilmiﬂ olacak, hem de
gelece¤e yönelik tahminde bulunulabilecektir. Kuruluﬂlar böyle bir çal›ﬂma için kendi
belirleyecekleri sorular›n yer ald›¤› formlar haz›rlayabilir.
Çal›ﬂanlardan bilgi toplama: Çal›ﬂanlar bir kuruluﬂun karﬂ› karﬂ›ya kalabilece¤i farkl› tehlikeleri
bilebilecek kiﬂilerdir; dolay›s›yla bir form arac›l›¤›yla tüm çal›ﬂanlardan bu konuda bilgi toplanabilir, onlara hem geçmiﬂe yönelik tecrübeleri hem de ﬂu andaki mevcut düﬂünceleri sorulabilir. Bu çal›ﬂma ayn› zamanda tüm çal›ﬂanlar›n planlama sürecine kat›lmas› konusunda önemli
bir katk› oluﬂturur.
Tehlikeleri belirlerken bir olay›n üç farkl› unsur üzerindeki etkisine bak›lmal›d›r:
• ‹nsan
• Mal, mülk ve teçhizat
• Hizmet, iﬂ süreklili¤i
‹nsanlara do¤rudan zarar verme potansiyeli bulunmayan bir olay, hizmet, üretim ve iﬂ
süreklili¤i üzerinde etkili olabilir; bunun tam tersi de mümkündür. Bir olay›n o kuruluﬂ için
tehlike yarat›p yaratmad›¤›n› belirlerken insan, bina, teçhizat, hizmet ve iﬂ süreklili¤i üzerindeki etkilerinin tümü göz önüne al›nmal›d›r. Bu ayn› zamanda tehlike analizinden risk analizine
geçiﬂ için gereklidir.
Tehlikeleri belirleme ve tehlike analizi yapma çal›ﬂmalar› s›ras›nda her ne kadar tüm
çal›ﬂmalar say›sal de¤erlere dayand›r›lmaya çal›ﬂ›l›yor olsa da, tehlikelerin olas›l›klar›n› ve
zarar verme potansiyellerini belirlerken belli bir oranda öznel davran›lmas› olas›d›r.
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R‹SK ANAL‹Z‹
Tehlikeleri belirledikten sonraki ad›m, oluﬂan riskleri belirlemektir. Risk analizinin amac›,
tehlikelerin kuruluﬂ için nas›l bir risk yaratt›¤›n› say›sal verilerle ortaya koyabilmektir. Tehlikeleri
risk analizi arac›l›¤›yla say›sal hale getirmek, riskler aras›nda hangilerinin daha öncelikli oldu¤u ve
kuruluﬂun temin etmesi gereken acil durum malzemeleri ve ekiplerini belirlemeye de yarar. Çünkü
afet ve acil durumun tipine göre hastanelere baﬂvuran hasta profili de de¤iﬂmektedir.
Örne¤in patlamalarda çok say›da hastaya,
çok say›da cerrahi müdahale, çok say›da ameliyathane personeli, serum, kan, vb. gerekebilir.
Yang›n ve kimyasal gaz zehirlenmesinde de
çok say›da oksijen kayna¤›na ihtiyaç duyulabilir.
Böylelikle kuruluﬂ önünü daha iyi görebilir ve
daha büyük bir risk yaratan tehlikeler için derhal gerekli önlemleri al›rken daha az risk
yaratan tehlikeler için al›nacak önlemleri
ilerleyen zamana b›rakabilir.
Risk ile tehlike aras›ndaki iliﬂki ﬂöyle formüle
edilebilir:
Risk = Tehlikenin ortaya ç›kma olas›l›¤› x Tehlikenin verebilece¤i zararlar
Ortaya ç›kma olas›l›¤›, tehlikenin ne s›kl›kla görülebilece¤ini ifade eder. Örne¤in deprem
tehlikesi bir yerde uzun y›llar içinde sadece birkaç kere görülebilirken terör tehlikesi her y›l ve
her an için mevcut olabilir.
Bu olas›l›¤› belirlerken her kuruluﬂ kendi gerçekleri do¤rultusunda farkl› zaman aral›klar›n›
takdir edebilir. Bu kitap kapsam›nda aﬂa¤›daki zaman aral›klar› temel al›nm›ﬂt›r:

Tehlike gerçekleﬂti¤i takdirde insanlar (hem personel hem hastalar), mal mülk, hizmet ve iﬂ
süreklili¤i üzerinde olumsuz etkiler yaratacakt›r. Örne¤in deprem tehlikesi insanlar›n ölmesine veya yaralanmas›na, binalar›n y›k›lmas›na veya zarar görmesine, kuruluﬂlar›n verdi¤i
hizmetin belli bir süre boyunca durmas›na neden olabilir.
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Olas› zararlar› hesaplarken t›pk› tehlikenin ortaya ç›kma olas›l›¤›nda oldu¤u gibi kuruluﬂlar
kendi gerçekleri do¤rultusunda farkl› tan›mlamalar ve grupland›rmalar yapabilir. Bu kitap
kapsam›nda aﬂa¤›daki zarar aral›klar› temel al›nm›ﬂt›r:

Belirtilen zaman dilimleri iﬂyerinde yap›lan iﬂin özelliklerine göre gözden geçirilmeli ve gerekli görüldü¤ü takdirde uzat›lmal› veya k›salt›lmal›d›r. Tehlikenin ortaya ç›kma olas›l›¤›, can, mal
ve iﬂ süreklili¤i bak›m›ndan verebilece¤i zararlar yukar›daki tablolarda verilen aç›klamalar
do¤rultusunda her tehlike için ayr› ayr› belirlenmelidir.
Bundan sonra ise riski ortaya ç›karmak için tehlikenin ortaya ç›kma olas›l›¤› ile verebilece¤i
zarara bak›l›r. Bu iﬂlem aﬂa¤›dakine benzer bir tablo üzerinde yap›labilir:
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VI. ÜÇÜNCÜ ADIM:
ZARAR AZALTMA VE PLANLAMASI
Afet planlar› sa¤l›k hizmetlerinin bölgedeki hastanelerden yönlendirilmesini de
öngörür. Ancak afetten hastanelerin ve altyap›n›n zarar görmesi, bu planlar›n uygulanmas›n› güçleﬂtirir. Hastanelerde yap›sal zarar olmasa bile, yap›sal olmayan zararlar
nedeniyle çeﬂitli cihaz ve sistemlerin devre d›ﬂ› kalmas› hizmet süreklili¤ini engellemekte, yaﬂam destek ünitelerine ba¤l› hastalar›n kayb› ile kay›plar›n daha da artmas›na
yol açabilmektedir.

Önce

TEHL‹KE

A
F
E
T

ZARAR
GÖREB‹L‹RL‹K

Bu nedenle sa¤l›k kuruluﬂlar›, hangi risk ve tehlikelerle karﬂ› karﬂ›ya kald›¤›n› belirledikten sonra riskleri azaltmak ve ortaya ç›kabilecek zararlar› en aza indirmek için
çal›ﬂmal›d›r. Riskleri azaltmak için ya o riske konu olan tehlikenin ortaya ç›kma olas›l›¤› ya
da tehlikenin verebilece¤i zararlar azalt›lmal›d›r. Ancak ço¤u zaman, tehlikenin ortaya
ç›kma olas›l›¤›n› azaltmak mümkün de¤ildir. Örne¤in bir deprem tehlikesinin ortaya ç›kma
olas›l›¤› tamamen do¤ayla ba¤lant›l› olup, bu olas›l›k azalt›lamaz. Depremin gerçekleﬂmesi durumunda verebilece¤i yap›sal ve yap›sal olmayan zararlar› azaltmak ise büyük
ölçüde elimizdedir.
Zarar azaltma çal›ﬂmas› asl›nda ayn› zamanda bir tehlike ve/veya risk azaltma çal›ﬂmas›d›r. Bu
nedenle de zarar azaltma çal›ﬂmalar›na baﬂlamadan önce tehlike ve risk analizleri do¤ru bir
ﬂekilde yap›lmal›d›r.

ZARAR AZALTMA
Zarar azaltma çal›ﬂmalar› kuruluﬂun büyüklü¤üne ve karﬂ› karﬂ›ya oldu¤u tehlike ve risklere
göre de¤iﬂebilir. Tehlikelere karﬂ› yap›labilecek zarar azaltma çal›ﬂmalar› yap›sal ve yap›sal
olmayan çal›ﬂmalar ﬂeklinde ikiye ayr›l›r.
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YAPISAL ZARARLARIN AZALTILMASI
Yaﬂanan büyük depremlerde, hayatta kalman›n veya depremi en az zararla atlatman›n en temel
koﬂulunun, zemine uygun projelendirilmiﬂ, yap›lm›ﬂ ve sonras›nda korunmuﬂ yap›larda yaﬂamak
oldu¤u görülmüﬂtür. Deprem bir do¤a olay›d›r, ancak yap›larda zarara neden olup olmayaca¤›
konusunda insan faktörünün rolü büyüktür. Yap›lar›n güvenli olmas› ve olas› sorunlar›n
de¤erlendirilerek giderilmesi zarar azaltma çal›ﬂmalar›n›n temelini oluﬂturmaktad›r.
Bu nedenle kuruluﬂlar›n içinde yer ald›¤› tüm yap›lar›n sa¤lam olmas› gerekmektedir. “Yap›sal
zararlar” baﬂl›¤› alt›nda söz edilen unsurlar bir yap›n›n taﬂ›y›c› elemanlar›d›r; örne¤in kolon ve
kiriﬂler yap›n›n taﬂ›y›c› elemanlar›d›r. Kuruluﬂlar›n yap›sal unsurlar›nda bir zay›fl›k olma ihtimali varsa, zarar azaltma çal›ﬂmalar›
kapsam›nda ilgili teknik elemanlarca kontroller
gerçekleﬂtirilmeli ve e¤er ihtiyaç varsa gerekli
güçlendirme veya yeniden inﬂa etme çal›ﬂmalar›
yap›lmal›d›r.
Konut veya baﬂka amaçlarla inﬂa edilmiﬂ binalar
hastane binas› olarak kullan›lmamal›d›r. Afet
kurulu, uzman bir teknik kiﬂi ya da kuruluﬂla
anlaﬂma yaparak binan›n analizini yapt›rmal› ve
gereksinimlerine göre yeni düzenlemeleri
uzmanlar›n deste¤i ile gerçekleﬂtirmelidir. Yine
bu kiﬂi/kurumla yapaca¤› anlaﬂmayla olas› bir
afet sonras› binan›n hasar tespit çal›ﬂmas›n›n
h›zl› bir ﬂekilde gerçekleﬂtirilmesini sa¤lamal›d›r
(Bkz. Ek-5 ‹nﬂaat Mühendisi ile Yap›lacak
Depreme Yönelik Protokol Örne¤i).

(Yap›sal unsurlar ve güçlendirme konular›nda daha fazla bilgi için Depreme Karﬂ› Yap›sal
Risklerin Azalt›lmas› ve Depreme Karﬂ› Güçlendirme E¤itim Kitapç›klar›’ndan yararlanabilirsiniz.)
YAPISAL OLMAYAN ZARARLARIN AZALTILMASI
Yap›sal olmayan elemanlar, binan›n taﬂ›y›c› sistemine ait olmayan elemanlard›r; yani
binadaki yükleri taﬂ›mazlar. Dolgu duvarlar, bacalar, pencereler, asma tavanlar, ›s›tma
sistemleri ve merdivenler, binalar›m›zda bulunan yap›sal olmayan elemanlard›r. Bir di¤er
grup ise mobilya, gard›rop, dolap, vitrin, portmanto, kitapl›k, beyaz eﬂya, elektrikli ve elektronik eﬂya, tablo, cam eﬂya ve avize gibi ev eﬂyalar›d›r. Tüm elemanlar bir sars›nt›
s›ras›nda düﬂebilir, devrilebilir, kayabilir, çarp›ﬂabilir ve kesici, delici ve ezici yaralanmalara neden olabilir (Yap›sal olmayan unsurlar konusunda daha fazla bilgi için Yap›sal
Olmayan Risklerin Azalt›lmas› E¤itim Kitapç›¤›’ndan yararlanabilirsiniz).
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Yap›sal olmayan hasarlar can kayb›na, yaralanmalara, tarihi ve kültürel miras›n kaybedilmesine ve büyük ekonomik
zarara neden olabilir. 1999 Marmara Depremi’nde meydana gelen hasar›n yaklaﬂ›k yar›s› yap›sal olmayan nedenlerden kaynaklanm›ﬂt›r. Yap›sal olmayan elemanlar
yaklaﬂ›k olarak bir evin ya da ofisin %60’›n› oluﬂtururken,
hastanelerde bu oran %85-%90’d›r. Dolay›s›yla hastaneler
için ekonomik kay›p çok daha yüksektir.
Sars›nt› s›ras›nda ve hemen sonras›nda yüksek oranda
yaralanma da gerçekleﬂir. Marmara Depremi’nden sonra
yap›lan bir araﬂt›rmada yaralanmalar›n %50'sinin, ölümlerin
ise %3'ünün yap›sal olmayan elemanlardan kaynakland›¤›
belirlenmiﬂtir. Hastaneler için bu oranlar, gerek yaﬂam
destek ünitelerine, gerekse yata¤a ba¤›ml› hastalar›n kayb›
ve kullan›m d›ﬂ› cihaz ve sistemlere gereksinimi olan afetzedelere hizmet verilememesi nedeniyle çok daha yüksektir.
Yang›n ve sabotaj risklerine karﬂ› yasal düzenlemeler
bulunmaktad›r. Ancak yap›sal olmayan risklerin kontrolü
tamamen binay› kullananlar›n sorumlulu¤undad›r. Sa¤l›k
kuruluﬂlar›nda yap›sal olmayan risklerin kontrolü, en iyi
birim sorumlular›n›n takip ve denetimi ile gerçekleﬂtirilebilir. Bu nedenle tüm personelin iﬂbirli¤i gerekmektedir. Ek-6’da örnek olarak verilen kontrol listesinde uygun
maddeleri kendi kuruluﬂunuzdaki yap›sal olmayan zararlar›n azalt›lmas› için kullanabilirsiniz.
Hastanelerde yap›sal olmayan zararlar›n azalt›lmas› için
yap›labilecek pek çok çal›ﬂma vard›r. Bunlar ﬂu ﬂekilde
örneklenebilir:
•
•

•

•
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Araç gereç, makine ve mobilya, vb. eﬂyalar›n sabitlenmesi
Baﬂ seviyesinin üstünde olan ya da tavanda as›l› duran
eﬂyalar›n sabitlenmesi; t›bbi cihazlar, sedye ve hasta
yataklar›n›n sabitlenmesi veya tekerleklerinin kilitli
tutulmas› ile birlikte elektrikli aletlerin kesintisiz güç
kayna¤› veya jeneratör ile desteklenmesi
Bütün zehirli, yan›c› ve tehlikeli maddelerin SIYA
(s›n›rlay›n, izole edin, yok edin, ay›r›n) kural›na ba¤l›
olarak kapal›, sa¤lam kutular içinde, depremde
dökülmeyecek ﬂekilde tutulmas›n›n sa¤lanmas›
Çal›ﬂanlar, hastalar ve aileleri için e¤itim ve bilinçlenme
programlar› düzenlenmesi
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Sa¤l›k kuruluﬂlar› bina yap›s› ve mimari plan› aç›s›ndan her
türlü afete haz›r olmal›d›r. Ayn› zamanda tahliye iﬂlemini
kolaylaﬂt›r›c› mimari planlama büyük önem taﬂ›maktad›r.
Sa¤l›k kuruluﬂlar›n›n, özellikle hastanelerin ba¤›ms›z su ve
enerji kaynaklar› bulunmal›d›r.
Hastaneler nüfus yo¤unlu¤u yüksek binalar olmas›ndan
dolay› mimari planlamas›nda çok say›da ç›k›ﬂ noktas› bulunmas› gereken yap›lard›r (acil ç›k›ﬂ kap›lar›, rampa, merdiven, asansörler).
Yatakl› servisler, poliklinikler ve bekleme bölümlerindeki
ç›k›ﬂlar›n daha geniﬂ ve çok kap›l› planlanmas› gereklidir.
Afet an›nda güvenli tahliye için ç›k›ﬂ noktalar›n›n kolay
aç›l›r olmas› ve iﬂaretlerle belirlenmiﬂ olmas› gerekmektedir.
(Yap›sal olmayan unsurlar konusunda daha fazla bilgi için
Depreme Karﬂ› Yap›sal Olmayan Risklerin Azalt›lmas›
E¤itim Kitapç›¤›’ndan yararlanabilirsiniz.)
YANGIN ZARARLARININ AZALTILMASI
Yang›n tek baﬂ›na önemli bir tehlike oldu¤u gibi, deprem
sonras›nda da büyük bir risk arz edebilir. Bu nedenle
yang›nlar›n neden olabilece¤i zararlar›n fark›nda olmak
ve gerekli zarar azaltma çal›ﬂmalar›n› yapmak hayati
önem taﬂ›r.
Bu çal›ﬂmalar esnas›nda bütün servisler ve poliklinikler
dolaﬂ›larak yang›n tüpleri, acil ç›k›ﬂ kap›lar›, alarm ikaz
dü¤meleri, yang›n hortumlar› ve s›¤›nak gözden geçirilmeli, eksikler ve yap›lmas› gerekenlerle ilgili bir mevcut durum saptamas› yap›lmal›d›r. Ayr›ca acil ç›k›ﬂ merdivenleri ve acil ayd›nlatma sistemi gözden geçirilmelidir.
25 kg’l›k, 12 kg’l›k ve 6 kg’l›k yang›n tüpleri al›narak kritik önem s›ralar›na göre ilgili birimlere da¤›t›l›p
da¤›t›lmad›¤› da belirlenmelidir.
Özetle sa¤l›k kuruluﬂlar›nda, yang›n zararlar›n› azaltmak
için temel olarak aﬂa¤›daki konu baﬂl›klar› incelenmeli ve
ilgili baﬂl›klar için gerekli önlemler al›n›p iyileﬂtirme
çal›ﬂmalar› yap›lmal›d›r:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kaç›ﬂ yollar›
Kaç›ﬂ merdivenleri
Kazan daireleri
Yak›t depolar›
Mutfaklar, çay ocaklar›, sobalar ve bacalar
S›¤›naklar, otoparklar ve çat›lar
Asansörler
Paratoner, transformatör ve jeneratörler
Elektrik tesisatlar›
Havaland›rma
Acil durum ayd›nlatmalar› ve yönlendirmeleri
Yang›n alg›lama ve uyar› sistemleri
Periyodik testler, bak›m ve denetim
Duman kontrolü
Yang›n söndürme sistemleri
Tehlikeli maddelerin depolanmas› ve kullan›lmas›
Yang›n güvenli¤i, ekipleri, ekiplerin e¤itimi, denetim ve
iﬂbirli¤i

ZARAR AZALTMA PLANI
Azalt›lmas› gereken zarar unsurlar›n› belirledikten sonraki aﬂama, bir plan haz›rlamak ve bu plan çerçevesinde
zarar azaltma çal›ﬂmalar›n› uygulamaya baﬂlamakt›r.
Yap›sal zararlar›n azalt›lmas›nda ve iyileﬂtirmede hedef,
sa¤l›k kuruluﬂunun güvenli bir fiziki yap›ya sahip olmas›d›r.
Bu konuda kriterler, imar, yang›n, sabotaj ve iﬂ sa¤l›¤›güvenli¤i konular›ndaki yasal düzenlemelerle detayl› olarak
belirlenmiﬂtir. Uzman kuruluﬂlar yard›m›yla, yap›n›n durumu gözden geçirilmeli, aksayan yönler tespit edilerek
gerekli güçlendirme ve iyileﬂtirmeler yapt›r›lmal›d›r.
Yap›sal olmayan risklerin kontrolünde amaç, afet ve acil
durumlar nedeniyle kurum çal›ﬂanlar›n›n, hasta ve
refakatçilerinin zarar görmesini önlemek ve afet
sonras›nda kuruluﬂun tam kapasite ile hizmet verebilmesini sa¤lamakt›r. Bu konuda sa¤l›k personelinin
gereken duyarl›l›¤› ve sorumlulu¤u göstererek, konu ile ilgili deneyimli uzmanlar›n iﬂbirli¤iyle kuruluﬂlar›nda gerekli düzenlemeleri yapmalar› gerekmektedir.
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Sonra

TEHL‹KE

A
ZARAR
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E GÖREB‹L‹RL‹K
T

Zarar azaltma çal›ﬂmas› için öncelikle, belirlenen tehlikeler listelenir. Her bir tehlikenin
oluﬂturdu¤u riskler için al›nmas› gereken önlemlere karar verilir. Ancak tabii ki her bir
tehlike için ayn› anda önlem almak mümkün olmayabilir; baz›lar›na öncelik verilebilir
(Doldurulmuﬂ bir Zarar Azaltma Formu’na örnek için Ek-7’ye bak›n›z).
Planlama çal›ﬂmas›, müdahale kadar zarar azaltma ve haz›rl›k aﬂamalar›n› da kapsamal›d›r.
Bu nedenle, yap›lacak zarar azaltma çal›ﬂmalar› Afet Acil Yard›m Plan›’nda kalemler halinde
belirlendikten sonra, bir iﬂ plan› haz›rlamak gerekir. Bu iﬂ plan›nda, yap›lacak her bir zarar
azaltma çal›ﬂmas› için gereken bütçe ve çal›ﬂman›n yap›laca¤› zaman aral›¤› (baﬂlama ve
hedeflenen bitiﬂ tarihleri) mutlaka yer almal›d›r. ‹ﬂletmenin büyüklü¤üne, yap›lacak zarar
azaltma çal›ﬂmalar›n›n çoklu¤una ve di¤er ilgili unsurlara göre iﬂ plan› farkl› detayl›l›kta
haz›rlanabilir.
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SYON

OPERA

VII. DÖRDÜNCÜ ADIM:
KOMUTA VE AC‹L
DURUM SERV‹SLER‹
Planlama çal›ﬂmas›n›n bu ad›m›nda, yap›lacak tüm
çal›ﬂmalar için gerekli komuta, kontrol ve koordinasyon
sistemleriyle merkezlerinin kurulmas›, özellikle de müdahale aﬂamas›na yönelik acil durum servislerinin oluﬂturulmas› gelir.

LOJ‹ST

‹K

Bu sistemde olay komutan›/yöneticisine ba¤l› olarak
servis amirleri, servislerde ekip ﬂefleri ve ekiplerde de
tak›m baﬂlar›yla birlikte kurulan tak›mlarda tak›m eleman› ﬂeklinde sa¤l›k kuruluﬂu personeli görev
almal›d›r. Bu kapsamda yap›labilecek çal›ﬂmalar ve
bilinmesi gereken konular aﬂa¤›da özetlenmektedir.

OLAY KOMUTA S‹STEM‹
Bir afet veya acil durum an›nda yap›lacak iﬂler, kimlerin
nelerden sorumlu oldu¤u, koordinasyon ve komutan›n
nas›l iﬂleyece¤i, hangi kiﬂilerin hangi ekipler dahilinde
müdahalede bulunaca¤› ve benzeri pek çok konu
düﬂünülüp planlara dahil edilmelidir.

AMA

PLANL

Bir afette veya acil durumda müdahale çal›ﬂmalar›
esnas›nda ayn› anda pek çok iﬂin yap›lmas› gerekebilir.
Personelin müdahalenin neresinde ve hangi görevde yer
almas› gerekti¤ini bilmesi önemlidir. Bu da önceden belirlenmiﬂ bir yap›yla mümkündür.
Bu organizasyon k›saca “Olay Komuta Sistemi” (OKS)
olarak ifade edilen mekanizmayla mümkün k›l›nabilir.
OKS, tüm tehlikeler ve her düzeydeki acil müdahale için
oluﬂturulmuﬂ bir sistemdir. Bu sistem standardize edilmiﬂ
bir organizasyon yap›s› içinde iﬂleyen iletiﬂim, personel,
ekipman, prosedürler ve imkânlar kombinasyonu yarat›r.

F‹NANS
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Dünyada, benzer amaçla “Organization for Mass
Admission of Patients In The Hospital” (OMP) ve “Disaster
Management Plan” (DMP) yaklaﬂ›mlar› da kullan›lm›ﬂt›r.
Fakat günümüzde hastanelerde OKS olarak, 1987 y›l›ndan
bu yana ABD’deki hastanelerde uygulanan “Hospital
Emergency Incident Command System-HEICS” yayg›n bir
ﬂekilde kullan›lmaktad›r (ﬁekil 2).
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ﬁekil 2. HEICS, Dokuz Eylül Üniversitesi’nce hastanelerimize uyarlanm›ﬂt›r. Bu, hastanelerde afet ve acil durumlarda kullan›labilecek dikey ve yatay hiyerarﬂiyi gösteren bir OKS ﬂemas›d›r.

ﬁekil 2’deki biçimde uyarlanan OKS, sadece d›ﬂ afetlere yöneliktir ve her sa¤l›k kuruluﬂunda
uygulanamayacak kadar büyük ve kompleks bir yap›ya sahiptir. Türkiye’de OKS konusu yeterince bilinmedi¤i için bu sistemi yukar›da oldu¤u gibi tümüyle al›p uygulayan hastanelerimiz
birçok zorlukla karﬂ›laﬂmaktad›r. Bu nedenle, bu kitapç›kta OKS ana hatlar›yla tan›t›lacakt›r.
Bununla beraber, iç, d›ﬂ ve karma afetlerde normal büyüklükteki sa¤l›k kuruluﬂlar›m›zda
uygulanabilecek bir OKS yap›s› ﬁekil 3’te verilmiﬂtir. Bu ana ﬂema tüm sa¤l›k kuruluﬂlar›na
uyarlanabilir, daha do¤rusu kurumlar bu ﬂema do¤rultusunda kendi kaynak ve personel
say›lar›na göre alt birim say›lar›n› oluﬂturabilir. E¤er alt birimleri oluﬂturacak yeterli say›da
personel yoksa birimler birleﬂtirilebilir. Kurumlar›n en az›ndan ﬁekil 4’teki temel görevlerin
hepsini gerçekleﬂtirebilecek bir yap›lanmada olmas› afet yönetimi aç›s›ndan önemlidir.
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ﬁekil 4’te, küçük sa¤l›k kuruluﬂlar›nda kullan›labilecek çok daha basit bir OKS yap›s› verilmiﬂtir.
Sa¤l›k oca¤› gibi personel say›s› az olan sa¤l›k kuruluﬂlar›nda böyle bir OKS oluﬂturulabilir.

ﬁekil 3. Türkiye’deki normal ve büyük ölçekli sa¤l›k kuruluﬂlar›nda iç, d›ﬂ ve karma afetlerde kullan›lmas› tavsiye
edilen olay komuta sistemi. D›ﬂ afetlerde t›bbi olmayan operasyonlar birimi çal›ﬂt›r›lmaz.
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ﬁekil 4. Türkiye’deki küçük ölçekli sa¤l›k oca¤› gibi kuruluﬂlarda iç, d›ﬂ ve karma afetlerde kullan›lmas› tavsiye
edilen olay komuta sistemi. D›ﬂ afetlerde afet operasyonlar› birimi çal›ﬂt›r›lmaz.

Olay komuta sisteminin en iyi ﬂekilde oluﬂturulabilmesi için öncelikle personelin tan›nmas›
gerekir. Olay komuta sistemini oluﬂturacak olan personele ait bilgi formlar› hem acil durumda
kiﬂinin ailesiyle irtibata geçebilmeyi kolaylaﬂt›r›r, hem de personele t›bbi müdahalede bulunabilecek olan sa¤l›k personeline yol gösterir. Personel bilgi formuna bir örnek Ek-8’de verilmiﬂtir.
Yukar›da örnekleri verilen OKS, aﬂa¤›daki unsurlardan meydana gelir (ﬁekil 5):
•
•
•
•
•

Olay komutan›
Müdahale/operasyonlar
Bilgi ve planlama
Lojistik
Finans ve idari iﬂler

Buradaki her bir unsurun hangi fonksiyonlar› kapsad›¤›, görev ve görevlileri ilerleyen bölümlerde aç›klanm›ﬂt›r.
Olay komutan›na do¤rudan ba¤l› çal›ﬂacak güvenlik görevlisi, bas›n sözcüsü ve irtibat görevlisi
de bu sistem içinde komuta merkezinde düﬂünülmelidir.
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ﬁekil 5. Bir acil durum organizasyonu olarak Olay Komuta Sistemi’nde (OKS) bulunmas› gereken temel servisler.

OLAY KOMUTA MERKEZ‹
Afet mevzuat›na göre her kurum ve kuruluﬂta ola¤anüstü zamanlarda afetlere haz›rl›k, müdahale, sivil savunma faaliyet ve hareketlerinin sevk ve idaresi için bir kontrol merkezi, bu
merkezde de bir komuta servisi kurulmal›d›r. OKS’nin baﬂ› olan, yani tüm olay› komuta eden olay
komutan›na burada önemli görevler düﬂer.
Bu merkezin baﬂl›ca görevleri ﬂunlard›r:
•
•
•
•
•

‹kaz ve alarm haberlerini almak, yaymak ve Afet Acil Yard›m Plan›’n› devreye sokmak
Acil durum servisleri aras›ndaki haberleﬂmeyi, sevk ve idareyi sa¤lamak
Mahalli sivil savunma, afet yönetim merkezleri ve idare kademeleriyle irtibat› ve gerekti¤inde
yard›mlaﬂma ve iﬂbirli¤ini sa¤lamak
Komﬂu kurum ve kuruluﬂlarla haberleﬂmeyi ve gereken hallerde yard›mlaﬂma ve iﬂbirli¤ini
sa¤lamak
Kimyasal, Biyolojik, Nükleer ve Radyolojik (KBNR) tehlikelere ait haberleri de¤erlendirerek
kurum çevresindekilere ve bölgesindeki sivil savunma idare kademelerine bildirmek

Olay komuta merkezleri dekanl›kta, baﬂhekimlikte veya acil servise yak›n ve güvenli bir yerde
oluﬂturulmal›d›r. E¤er hastane afetten zarar görmüﬂse ve boﬂalt›lmas› gerekiyorsa, müsait bir
yerde çad›r kurularak merkez oluﬂturulabilir. Olay komuta merkezi olarak mevcut bir ofisin
düzenlenmesine örnek ﬁekil 6’da verilmiﬂtir.
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ﬁekil 6. Olay komuta merkezi olarak mevcut bir ofisin düzenlenmesine örnek.

Bu kitapta afet–acil durum yönetimi ile ilgili terminoloji kullan›lm›ﬂt›r. Baz› Hastane Afet
Planlar›’nda (HAP) bu terminolojinin d›ﬂ›nda ifadeler kullan›lmaktad›r. Olay Yönetim Merkezi,
Yönetim Merkezi ya da Afet-Acil Durum Yönetim Merkezi yayg›n olarak kullan›lan ifadelerdir.
Ancak "Afet-Acil Durum Yönetim Merkezleri", il ve ilçelerdeki Afet Yönetim veya Afet Koordinasyon Merkezi gibi sürekli, kal›c› ve bu konularda uzman-profesyonel merkezlere verilen
add›r. Hastane gibi kuruluﬂlar›n içinde veya d›ﬂ›nda kurulan, masa ve oda gibi geçici sistemler
ise "Olay Komuta Merkezi" olarak adland›r›l›r.
Yine baz› hastane afet planlar›nda, olay› yöneten kiﬂi için “Olay Yöneticisi”, “Ola¤and›ﬂ› Durum
Baﬂkan›”, “Afet-Acil Durum Yöneticisi” ifadeleri kullan›lmaktad›r.‘’Olay Komutan› ya da
Yöneticisi", olaya ilk müdahale eden ve profesyonel ekip/kiﬂiler gelene dek olay› yöneten herhangi bir kiﬂidir. "Afet-Acil Durum Yöneticisi" ise herhangi biri de¤il, daha çok bu konularda
uzmanl›¤› olan profesyonel ve görevlendirilmiﬂ bir kiﬂidir. Olay yerine, “Afet-Acil Durum Yöneticisi” geldi¤inde, olay komutanl›¤› "Afet-Acil Durum Yöneticisi”ne geçer.
Bu kitapta afet yönetimi terminolojisine uygun olarak olay›n yönetildi¤i merkeze ‘’Olay Komuta
Merkezi’’, tüm organizasyondan sorumlu olan ve olay› idare eden kiﬂiye ‘’ Olay Komutan›’’
denilmiﬂtir.
OLAY KOMUTA
Her müdahale çal›ﬂmas›nda, operasyonlar›n baﬂ›nda bir görevli olmas› gerekir. Bu kiﬂi tüm sistemin
devaml›l›¤›ndan ve uygun ﬂekilde iﬂlemesinden sorumludur. ‹lerleyen bölümlerde k›saca aç›klanacak olan güvenlik görevlisi, bas›n sözcüsü, irtibat görevlisi, müdahale/operasyon birimi, bilgi ve planlama birimi, lojistik birimi ve finans/idare biriminden alaca¤› raporlarla durumu de¤erlendirir ve yönetir.
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Sa¤l›k Kuruluﬂu Afet Plan›’n›n idare ve organizasyonundan
sorumludur. Olay komutan›, sa¤l›k kuruluﬂu yap›s›na göre
de¤iﬂmekle birlikte tercihen fakültelerde dekan, hastanelerde baﬂhekim ve di¤er sa¤l›k kuruluﬂlar›nda sorumlu
doktor olabilir.
Olay komutan›n›n baﬂl›ca görevleri ﬂunlard›r:
•

•
•

•

Sa¤l›k Kuruluﬂu Afet Plan›’n› baﬂlatmak ve olay komuta merkezini devreye sokmaktan sorumludur. E¤er
kendisi sa¤l›k kuruluﬂunda de¤ilse veya kuruluﬂa
ulaﬂamad›ysa bu plan› uygulamaya koymakla yükümlü
kiﬂi önceden belirlenmiﬂ olan olay komutan yard›mc›s›d›r.
O da mevcut de¤ilse hastanenin o an görevde olan en
k›demli doktoru (nöbetçi uzman hekim) ya da idarecisidir
(Olay mesai saatleri içerisinde ise idareci, d›ﬂ›nda ise
nöbetçi uzman hekimdir).
Mevcut personele göre OKS servis amirlerini toplar,
mevcut olmayanlar için atama yapar.
Bir tehlike durumunda hastalar›n erken taburcu
edilmesi ve/veya sa¤l›k kuruluﬂunun boﬂalt›lmas›na
ve sahra hastanesinin gereklili¤ine karar verir (Sa¤l›k
kuruluﬂunun imkânlar› yetersizse sahra hastanesi
durumu ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü kriz merkezine iletilir,
gerekli de¤erlendirmenin ard›ndan karar al›n›r).
Tüm müdahale operasyonlar›n› takip, sevk ve idare
eder.

Olay komutan›na ba¤l› çal›ﬂan dört temel ekip içinde yer
almayan, ancak ﬁekil 3 veya 4’teki gibi bir olaya müdahalede önemli olan di¤er temel iﬂler için de çeﬂitli kiﬂilerin
görevlendirilmesi uygun olacakt›r. Bu iﬂler özetle
aﬂa¤›daki görevler kapsam›nda yürütülebilir:
Güvenlik görevlisi
Sa¤l›k kuruluﬂu içinde ve çevresinde trafik ve güvenlik
organizasyonu ile çal›ﬂma ortam›n›n güvenli¤inin sa¤lanmas›ndan sorumludur. Afet durumlar›nda, sivil kargaﬂa
olas›l›¤›na karﬂ› emniyet veya jandarmayla birlikte çal›ﬂma
sa¤lanmal›d›r. Bu görevlerin yerine getirilmesi amac›yla,
sa¤l›k kuruluﬂu personelinin yan›nda koordinatör birim
olarak, emniyet teﬂkilat›n›n iﬂbirli¤i ve personel yard›m›
olmal›d›r.
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Ayr›ca müdahale servisinde bir güvenlik ekibi oluﬂturulmam›ﬂsa, kurtarma operasyonlar›n› ve tehlikeli durumlarda güvenli¤i, trafi¤i ve ulaﬂ›m› da organize eder. Sa¤l›k
kuruluﬂlar› d›ﬂar›dan hizmet al›m› ﬂeklinde çal›ﬂt›¤›
güvenlik firmalar›na da Afet Acil Yard›m Planlar›’ndaki
yeri ve görevleri hakk›nda bilgi vermelidir.
Güvenlik görevlisi, sa¤l›k kuruluﬂundaki güvenlik ekibinin
amiri ya da konuyla ilgili e¤itim alm›ﬂ deneyimli ve yeterli
personel olabilir.
Güvenlik görevlisinin baﬂl›ca sorumluluklar› ﬂunlard›r:
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Olay Komuta Merkezi’nin güvenli¤ini sa¤lamak,
operasyonlar›n iﬂlerli¤ini sa¤lamak için gözetim yapmak
Yasak bölgelerden yetkisiz kiﬂileri ç›kartmak
Olay Komuta Merkezi, triaj, hasta bak›m, morg,
kimyasal/biyolojik at›k depolar› ve di¤er hassas noktalar› izinsiz giriﬂlerden korumak
Ziyaretçi giriﬂlerini düzenlemek
Yiyecek, su, t›bbi malzeme ve kan merkezlerinin
korunmas›n› sa¤lamak
Güvenli olmayan bölümlere “girilmez” iﬂaretlerini
yerleﬂtirmek
‹daresindeki güvenlik görevlilerinin belirledi¤i tehlikeli
ve güvensiz durumlar› hasar tespit ve kontrol sorumlusuna bildirmek
Güvenli¤i ilgilendiren tehlikeli durumlar karﬂ›s›nda,
olay komutan›na ve ilgili birim baﬂkan›na bilgi vermek
Ekiplerin güvenli hareket edip etmediklerinden emin
olmak
Lojistik ekibiyle birlikte ambulans giriﬂ ç›k›ﬂ noktalar›n›
belirlemek

Bas›n sözcüsü
Halk›n ve medyan›n sürekli olarak bilgilendirilmesi için
bilgilerin toplanmas› ve ay›klanmas›ndan sorumlu kiﬂidir.
Medya ve halkla irtibatta olur, gerekli bilgileri bas›na ve
kamuoyuna iletir.
Bas›n sözcüsü, sa¤l›k kuruluﬂlar›ndaki halkla iliﬂkiler
sorumlusu ya da konuyla ilgili e¤itim alm›ﬂ deneyimli ve
yeterli personelden biri olabilir.

31

hastane

2/8/10

1:05 PM

Page 32

Bas›n sözcüsünün baﬂl›ca görevleri ﬂunlard›r:
•
•

•
•
•
•

•

Haberlerin içeri¤inde yap›lacak k›s›tlamalar› ö¤renmek
Hasta tedavi alanlar›ndan ve Olay Komuta Merkezi’nden
uzakta lojistik ekibiyle iﬂbirli¤i yaparak bir Haber ve
Bilgilendirme Merkezi oluﬂturmak
Olayda yer alan di¤er kurumlarla iletiﬂim kurarak
bilgilendirmede koordinasyonu sa¤lamak
Olay komutan›n›n bilgisi dahilinde medya ve halka
gerekli haberleri ulaﬂt›rmak
Durum de¤erlendirme sorumlusuyla yak›n iﬂbirli¤i
içinde bulunmak
Görevli medya mensuplar›n›n girebilece¤i ve giremeyece¤i
alanlar› belirlemek ve bu konuda güvenlik ﬂefiyle
iﬂbirli¤i içinde olmak
Medya yoluyla halka yap›lacak gönüllü çal›ﬂma ça¤r›lar›
konusunda t›bbi personel ve yard›mc› personel sorumlular›yla iﬂbirli¤i yapmak

‹rtibat görevlisi
‹rtibat görevlisi, di¤er kurum ve kuruluﬂlar›n temsilcileriyle
(‹l Afet ve Acil Durum Müdürlü¤ü, di¤er sa¤l›k kuruluﬂlar›, vb.)
iletiﬂim kurmak ve bilgi toplamaktan sorumludur.
‹rtibat görevlisinin baﬂl›ca sorumluluklar› ﬂunlard›r:
•
•
•
•

•

•
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Afetin büyüklü¤ünü, do¤as›n› ve yay›l›m alan›n›
araﬂt›rmak ve bu konuda bilgi toplamak
Hava durumunu izlemek için Meteoroloji Müdürlü¤ü
ile haberleﬂmek
Bölgede çal›ﬂabilir durumdaki hastaneleri ve di¤er
sa¤l›k kuruluﬂlar›n› tespit etmek
Uygun iletiﬂim ve mesaj ak›m›n› sa¤lamak için ilgili
merkezlerle ba¤lant› kurmak ve bas›n sözcüsüyle
koordinasyon içinde çal›ﬂmak
Sa¤l›k kuruluﬂlar›n›n hasta bak›m kapasitesi, var olan
veya olas› personel kaynak s›k›nt›s›, baﬂka sa¤l›k
kuruluﬂlar›na taﬂ›nacak hastalar›n say›s›, di¤er birimler
taraf›ndan talep edilen ihtiyaçlar gibi konularda bilgi
toplamak; bu konularda planlama ﬂefiyle iﬂbirli¤i yapmak
Haberleﬂme hizmet sorumlusunun yard›m›yla acil
iletiﬂim a¤›n› kullanarak, sa¤l›k kuruluﬂlar› aras›nda ve
il veya ilçelerin afet merkezleriyle iletiﬂim kurmak ve
sa¤l›k kuruluﬂunun mevcut durumu hakk›nda bilgi vermek
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Sa¤l›k kuruluﬂundaki geliﬂmeler ve de¤iﬂiklikler
hakk›nda, il koordinasyon makamlar›na (‹l Afet ve Acil
Durum Müdürlü¤ü’ne) bilgi vermek
Sa¤l›k kuruluﬂuna müracaat eden yaral›larla ilgili
gerekli verilerin (kabul edilen yaral› say›s›, tedavi edilmiﬂ
yaral›lar›n türleri, hastaneye yat›r›lan, taburcu edilen, ölen
ya da di¤er hastanelere sevk edilen hastalar›n say›s›,
yaral›lar›n kiﬂisel bilgileri ve raporlar) sunulmas›n› sa¤lamak
Planlama ﬂefiyle birlikte, afetle ilgili olarak hastanede yap›lan faaliyetlerin dokümantasyonunu
sa¤lamak
Afet plan›n›n baﬂar›l› olup olmad›¤›n› izlemek ve olay
komutan›na bilgi vermek

‹rtibat görevlisi konuyla ilgili e¤itimli, deneyimli ve yeterli
personelden biri olabilir.
Olas› bir olay komuta merkezi aﬂa¤›daki gibi OKS servislerini içermelidir:
(Bu bölümde afet yönetim sistemi ve terminolojisine uygun
olarak, ana ve alt birimler oluﬂturulmuﬂ olup servis-servis amiri, ekip-ekip ﬂefi, tak›m-tak›m baﬂ› ﬂeklinde adland›r›lm›ﬂt›r.)
MÜDAHALE/OPERASYON
Tüm operasyon ve müdahale çal›ﬂmalar›n› yapan ekiptir. Bu
kapsamda arama-kurtarma, yang›n söndürme, güvenlik ve
ulaﬂ›m, acil t›bbi müdahaleler, ilkyard›m, triaj, tahliye ve
benzeri çal›ﬂmalar devreye girebilir. Dolay›s›yla kuruluﬂ
içinde arama-kurtarma, yang›n söndürme, acil t›bbi müdahale ve ilkyard›m gibi konulardaki ekipler bu grupta çal›ﬂ›r.
Özellikle afetlerde müdahale servisindeki tahliye ekibi
taraf›ndan poliklinikler boﬂalt›lmal›d›r. Lojistik servisiyle
birlikte çal›ﬂma alanlar› müdahaleye haz›r hale getirilmelidir. Hasta yataklar› haz›rlanmal›d›r. Boﬂalan yataklarda
tek kullan›ml›k yatak tak›mlar› kullan›lmal›d›r (Hastalar da
yatak haz›rlamada yard›mc› olabilir).
Ziyaretçiler ve di¤er yabanc›lar güvenlik ekibi taraf›ndan
hemen uzaklaﬂt›r›lmal›d›r. Yatan hastalar mutlaka odalar›nda
kalmal›d›r. Gözlem servisi mümkün olabildi¤ince boﬂalt›lmal›,
durumu hafif olan ve yürüyebilen hastalar taburcu edilmeli
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veya izinli b›rak›lmal›d›r (civardaki hastanelerde de). Tali giriﬂler hemen kapat›lmal›d›r. Araç giriﬂ
ç›k›ﬂlar› boﬂalt›lmal›, boﬂ tutulmal› ve tabelayla belirtilmelidir.
Afetlerde müdahale aﬂamas›nda tahliye, güvenlik ve triaj ekipleri h›zla harekete geçmelidir.
Poliklinikler tamamen boﬂalt›lmal›, gözlem odalar›, yatakl› ve acil servisteki hastalar›n tahliyeleri,
durumuna göre taburcu edilme, evine izinli gönderilme ya da daha az yo¤un olacak civardaki hastanelere sevk edilme ﬂeklinde gerçekleﬂtirilmelidir. Mevcut hasta yo¤unlu¤u mümkün oldu¤unca
azalt›larak, boﬂalan alanlar afetzedeler için haz›rlanmal›d›r. Güvenlik ekipleri refakatçi ve
ziyaretçileri h›zla uzaklaﬂt›rmal›, hastane bahçesi ve otopark› boﬂaltmal› ve bunun süreklili¤ini
sa¤lamal›d›r. Bu çal›ﬂmalar s›ras›nda taburcu edilen ya da izinli gönderilen hastalar›n aileleri de
afetzede ise Valilik/‹lçe Afet Merkezi’nin sosyal hizmetleri yürüten birimi ile ba¤lant›ya geçilip
yetkililer taraf›ndan hastalar›n gerekli ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas› sa¤lanmal›d›r.
Sa¤l›k kuruluﬂunun fiziksel yap›s›na uygun olarak triaj ekibi lojistik ekibiyle birlikte (kafeterya,
bekleme salonu gibi tüm alanlar› kullanarak) triaj alanlar›n› oluﬂturmal› ve mümkünse hastane
giriﬂinde/bahçesinde triaj sorumlular›, hasta ve yaral›lar› uygun alanlara yönlendirmelidir.
Operasyon servisinin amiri, fakültelerde dekan yard›mc›s›, hastanelerde baﬂhekim yard›mc›s›
(tercihen konuyla ilgili, deneyimli, e¤itimli ve yeterli) olabilir. Aﬂa¤›daki t›bbi operasyonlar
ekiplerinde t›bbi bak›m direktörü/fakülte kurul baﬂkan›/servis sorumlu doktoru ekip amiri
olabilir. T›bbi olmayan operasyonlar ekiplerinde ise tercihen sivil savunma uzman› ekip amiri
olabilir.
Bu servisi oluﬂturan ekipler ve ekipleri oluﬂturan tak›mlar aﬂa¤›daki gibidir:
T›bbi Operasyonlar Servisi
A) Acil Tedavi Birimleri Ekibi
• Triaj Tak›m›
• K›rm›z› Alan Tak›m›
• Sar› Alan Tak›m›
• Yeﬂil Alan Tak›m›
• Hasta Ç›k›ﬂ Tak›m›
• Morg Tak›m›
Acil tedavi birimleri ekip ﬂefi, bölüm baﬂkan›/servis sorumlu doktoru (tercihen acil t›p uzman›)
olabilir. Tak›m baﬂlar› ise k›demli doktor, doktor, paramedik, deneyimli sa¤l›k personelinden biri
olabilir.
B) Yatakl› Tedavi Birimleri Ekibi
• Cerrahi Tak›m›
• Dahiliye Tak›m›
• Yo¤un Bak›m Tak›m›
• Poliklinik Tak›m›

34

hastane

2/8/10

1:05 PM

Page 35

Yatakl› tedavi birimleri ekip ﬂefi, bölüm baﬂkan›/servis sorumlu doktoru olabilir. Tak›m baﬂlar›
ise sa¤l›k kuruluﬂunun mevcut cerrahi, dahiliye, yo¤un bak›m, poliklinik servis sorumlular›
olabilir.
C) Destek Birimleri Ekibi
• Laboratuvar Tak›m›
• Radyoloji Tak›m›
• Eczane Tak›m›
Destek birimleri ekip ﬂefi, bölüm baﬂkan›/servis sorumlu doktoru olabilir. Tak›m baﬂlar› ise
sa¤l›k kuruluﬂunun mevcut laboratuvar, radyoloji, eczane birim sorumlular› olabilir.
D) Psikolojik Destek Ekibi
Psikojik destek ekip ﬂefi, psikiyatri bölüm baﬂkan›/servis sorumlu doktoru/k›demli psikiyatri
uzman› olabilir.
T›bbi Olmayan Operasyonlar Servisi
A) Yang›n ve Arama-Kurtarma Ekibi
B) Teknik Onar›m Ekibi
C) Ulaﬂ›m ve Tahliye Ekibi
D) Sosyal Hizmetler Ekibi
T›bbi olmayan operasyonlar servisi ekip ﬂefleri, konuyla ilgili deneyimli, e¤itimli ve yeterli
olmal›d›r. Sosyal hizmetler ekip ﬂefinin, sosyal hizmet uzman› olmas› tercih edilebilir.
T›bbi operasyonlar servisi baﬂl›ca ﬂu sorumluluklara sahiptir:
•
•
•
•
•
•

Servis amirine ba¤l› ekiplerin kurulmas›, denetlenmesi ve organize edilmesi
Ekip ﬂefleriyle s›k s›k toplan›larak, mevcut ve gelecek hastalar›n teﬂhis ve tedavileriyle
ilgili planlar›n yap›lmas›
Alt birimlere gerekli personel ve malzemenin sa¤lanmas›
Tüm haberleﬂmelerin bir kopyas›n›n haberleﬂme hizmet sorumlusuna gönderilmesi, tüm
karar ve yap›lanlar›n dokümante edilmesi
Sa¤l›k kuruluﬂuna gelen tüm yaral›lar›n olabildi¤ince teﬂhis ve tedavisinin yap›lmas›,
taburcu ve sevk edilmesi
Afet sonras› oluﬂabilecek salg›n hastal›klar›n kontrolü için gerekli önlemlerin lojistik ekibi
ile iﬂbirli¤i içerisinde al›nmas› ve tespit edilen olgular için gerekli prosedürün uygulanmas›
(Ayr›nt›l› bilgi için bak›n›z Ek-9)

Taburcu edilen hastalar›n ailelerini bilgilendirme görevi t›bbi operasyon komutan› sorumlulu¤unda olup, servis amiri bu sorumlulu¤unu sosyal hizmetler ekibiyle iﬂbirli¤i içerisinde yerine getirmelidir.
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Yatakl› birimler ekibi, kendine ba¤l› tak›m ve tak›m baﬂlar›yla koordinasyon içinde hizmetlerin
yürütülmesini ve denetlenmesini sa¤lar.
Acil tedavi birimleri ekibi, afet süresince en çok çal›ﬂacak ekibin sorumlulu¤unu yürütecek
kiﬂidir. Bu amaçla kendisine ba¤l› tak›mlar›n baﬂlar› ve özellikle triaj tak›m› baﬂ›yla uyumlu ve
koordineli bir ﬂekilde hizmetlerin yürütülmesini sa¤lar.
Destek birimler ekibi, kendine ba¤l› tak›m ve tak›m baﬂlar›yla birlikte koordineli bir çal›ﬂma
ortam› sa¤lar. Lojistik servisi amiriyle yak›n iﬂbirli¤i içerisinde bulunur.
Psikolojik destek birimler ekibi, afet sonras› hem personel hem de afetzedelere gereken
hizmeti vermekle yükümlüdür.
T›bbi olmayan operasyonlar servisi, sa¤l›k kuruluﬂu içi veya karma acil durum ve afetlerde
tercihen sivil savunma uzman› ﬂefli¤inde alt birimleriyle birlikte gerekli faaliyetleri planlamak
ve yürütmekten sorumludur.
Yang›n ve arama-kurtarma ekibi, yang›n ve arama-kurtarma ekipmanlar›n›n haz›r durumda
olmas›n› sa¤lar, faaliyetlerini planlar. Yang›n› önleyici ve risk azalt›c› tedbirleri al›r ve kontrol
eder; baﬂlang›ç halindeki yang›nlar› kontrol alt›na al›r ve söndürür; hafif arama-kurtarma
çal›ﬂmalar›n› sürdürür; tehlikeli madde ve radyoaktif dekontaminasyonu yapar; itfaiye ve
arama-kurtarma ekipleriyle koordineli olarak çal›ﬂmay› sa¤lar.
Teknik onar›m ekibi, her türlü teknik ar›zada elektrik, do¤algaz, ›s›tma, havaland›rma, su,
kanalizasyon, telefon, internet gibi altyap› tesis hizmetlerinin ve teknik araçlar›n acil onar›m›n›
yapar, yapt›r›r ve bunlar›n devaml› hizmet vermesini sa¤lar.
Ulaﬂ›m ve tahliye ekibi, personelin Olay Komuta Merkezi’ne rahat bir ﬂekilde geliﬂ gidiﬂini
koordine eder. Gerekli yerlerin giriﬂ ç›k›ﬂ trafi¤inin aç›k ya da kapal› olmas›n› sa¤lar. D›ﬂar›dan
gelen ambulans, itfaiye ve kurtarma araçlar›n›n yönlendirilmesine yard›m eder. Komﬂu kurum,
kuruluﬂlar ve ulaﬂt›rma birimleriyle koordinasyon oluﬂturur. Olaya destek olacak malzeme,
donan›m ve donat›lar›n taﬂ›nmas›n› sa¤lar. Acil ç›k›ﬂ kap›lar›na ve yollar›na alternatif ç›k›ﬂlar
ve yollar planlar. Afet an›nda tahliye önceliklendirme planlamas›n› yapar ve uygular. Tahliye
edilen hasta, personel ve malzemenin konumlanaca¤› güvenli alanlar› belirler ve güvenli
tahliyeyi gerçekleﬂtirir.
Sosyal destek hizmet ekibi, personel ve personel ailesine sosyal destek sa¤lamakla yükümlüdür. Eve gidemeyecek olan hastane personelinin ve yak›nlar›n›n bar›nak, beslenme, sa¤l›k
bak›mlar› ve çocuk bak›mlar›n›n karﬂ›lanmas›; personel ve personel yak›nlar›na destek
sa¤lanmas› bu birimin sorumlulu¤undad›r (Sa¤l›k kuruluﬂu d›ﬂ› afetlerde t›bbi olmayan
operasyonlar biriminin çal›ﬂt›r›lmamas› halinde, bu birim personel ailelerine destek iﬂlevini
yerine getirmek için t›bbi operasyonlar birimi sorumlulu¤unda devreye girmelidir. Psikolojik
destek birimiyle koordineli çal›ﬂabilir).
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D›ﬂ afetlerde ﬁekil 3 veya 4’te gösterilen bu servisin
sadece gerekli olan t›bbi operasyon ekipleri çal›ﬂt›r›l›r. ‹ç
ve karma afetlerde gerekli olan tüm t›bbi ve t›bbi olmayan
ekiplerin kurulup çal›ﬂt›r›lmas› gerekir (Triaj iﬂlemleri ve
morg hizmetleri hakk›nda daha fazla bilgi için Ek-10 ve
Ek-11’e bak›n›z).
B‹LG‹ VE PLANLAMA
Müdahale çal›ﬂmalar› esnas›nda bir yandan arama-kurtarma ve benzeri çal›ﬂmalar devam ederken bir yandan da
yap›lan tüm çal›ﬂmalara iliﬂkin bilgilerin bir araya getirilip
planlanmas› gerekir. Aksi takdirde büyük bir da¤›n›kl›k ve
karmaﬂa ortaya ç›kabilir. Bunu önlemek için müdahale
esnas›nda olay komutan›na ba¤l› olarak çal›ﬂacak bir kiﬂi
ve varsa alt›ndaki kiﬂiler olayla ilgili planlama ve bilgi
yönetimi yapar (ﬁekil 3).
Sa¤l›k hizmetinin en önemli iﬂlevlerinden biri de kay›t tutmak ve bunlar› saklamakt›r. Geliﬂen teknolojiden de yararlanarak bilgi iﬂlem sisteminde tutulan kay›tlar›n yedeklenmesi ve sistemin kesintisiz çal›ﬂmas› sa¤lanmal›d›r. Sa¤l›k
kuruluﬂlar› biliﬂim afetlerine haz›rl›kl› olmal›d›r. Kay›tlar›n
kayb›, telafisi olmayan hukuki sorunlara ve ciddi maddi
kay›plara neden olabilmektedir. Biliﬂim afetleriyle ilgili
daha fazla bilgi Ek-12’de verilmiﬂtir.
Planlama servisinin amiri, baﬂhekim yard›mc›s›/kalite
konsey baﬂkan›/hemﬂirelik hizmetleri müdürü olabilir.
Planlama servisi ekipleri ve ekip ﬂefleri konuyla ilgili
e¤itimli, deneyimli ve yeterli personel olmal›d›r.
Bu servisi oluﬂturan ekipler aﬂa¤›daki gibidir:
•
•
•
•

Durum de¤erlendirme ekibi
T›bbi personel ve hemﬂirelik hizmetleri ekibi
Yard›mc› personel ekibi
Belgeleme ekibi

Servisin baﬂl›ca görevleri ﬂunlard›r:
•
•

Kendine ba¤l› ekip ﬂeflerini belirlemek ve bunlar›n
koordinasyonunu sa¤lay›p denetlemek
Afet öncesi, s›ras› ve sonras› yap›lmas› gereken tüm

37

hastane

2/8/10

1:05 PM

Page 38

•
•

•

•

•
•

•

çal›ﬂmalar› planlamak ve bunlar›n kay›t alt›na al›nmas›n› sa¤lamak
Personel ihtiyac› duyulan bölümleri belirlemek ve
personel temin etmek
Hastanede o anda görevde olan ve görevlendirilecek olan personeli öncelik s›ras›na göre yerleﬂtirmek, gelen personeli kontrol etmek ve kay›tlar›n›
yapmak
Sa¤l›k personeli ve di¤er sa¤l›k kuruluﬂu personelinin
göreve ça¤r›lmas›n›, tüm personelin dinlenmesini
ve nöbet de¤iﬂimini sa¤lamak
Di¤er sa¤l›k kuruluﬂundan gelen doktor, hemﬂire ve
sa¤l›k personeli ile gönüllü çal›ﬂmak için gelenleri
koordine etmek ve denetlemek
Afet konusunda, sa¤l›k kuruluﬂunun yapt›klar›n›n dokümantasyonunu sa¤lamak
Mevcut Sa¤l›k Kuruluﬂu Afet Acil Yard›m Plan›’n›n
baﬂar›l› olup olmad›¤›n› belirlemek ve bunu olay
komutan›na bildirmek
Çevredeki sa¤l›k kuruluﬂlar›n›n özellikleri ve kuruluﬂlar
aras› tahliye, t›bbi malzeme, ambulans ve personel
deste¤i konusunda protokoller haz›rlamak (irtibat
görevlisiyle birlikte)

LOJ‹ST‹K
Lojistik servisi olaya ba¤l› olarak araç gereç, malzeme,
hizmet ve personelin sa¤lanmas›ndan sorumludur. Afet
öncesi fiziki ortam›n bak›m›, yiyeceklerin yeterli düzeyde
olmas›, bar›nak, t›bbi malzeme sa¤layacak kaynaklarla
iliﬂkili giriﬂimleri organize eder ve yönetir.
Acil duruma müdahale edilirken müdahale ekibine
gerekli olan insan gücü, ekipman ve malzemeleri
temin eder. Gerekli olan haberleﬂme, bak›m ve
bar›nma sistemlerini kurup çal›ﬂt›r›r.
Seri ﬂekilde pani¤e meydan vermeden tahliyeye
yard›mc› olur ve gerekli olan haberleﬂme sistemlerini
kurup çal›ﬂt›r›r. Personelin acil g›da ve giyim
ihtiyac›yla birlikte gündelik bak›m›n› sa¤lar.
Sa¤l›k kuruluﬂlar› teknoloji ve altyap› sistemlerine ba¤›ml›
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kuruluﬂlard›r. Lojistikteki bir aksama bile (örne¤in uzun süreli elektrik-su kesintisi) sa¤l›k
kuruluﬂunu çal›ﬂamaz hale getirebilmektedir.
Afet ve acil durumlarda müdahale/operasyonlara yönelik ekiplerin çal›ﬂmalar› yo¤un bir
ﬂekilde devam ederken hem bu ekiplerin hem de olaya dahil olan di¤er tüm kiﬂi ve ekiplerin
çeﬂitli lojistik ihtiyaçlar› ortaya ç›kar. Bu ihtiyaçlar›n karﬂ›lanmas› operasyonlar›n devam› için
gereklidir (Örne¤in, sa¤l›k ekipleri ile birlikte arama ve kurtarma ekiplerince kullan›lan araç
gereçler, yiyecek ve içecekle ulaﬂ›m›n sa¤lanmas›).
Lojistik ekibi acil durum halinde kullan›lacak triaj alan›, müdahale odalar›, gözlem
odalar›, kay›t ve dokümantasyon alan› gibi alanlar› önceden belirlemeli ve acil durum
halinde iﬂaretlerle bu alanlar› belirterek, uygun malzeme ve ekipmanlar› yerleﬂtirmelidir.
Lojistik servisinin amiri, hastane müdürü olabilir. Lojistik servisi ekipleri ve ekip ﬂefleri konuyla ilgili e¤itimli, deneyimli ve yeterli personelden seçilmelidir.
Bu servisi oluﬂturan ekipler aﬂa¤›daki gibidir:
•
•
•
•
•

Tesis destek ekibi
Sanitasyon ekibi
Haberleﬂme ekibi
Ayniyat ekibi
G›da ve bak›m ekibi

Lojistik servisinin baﬂl›ca görevleri ﬂunlard›r:
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Kendisine ba¤l› ekiplerin sorumlular›n› belirlemek ve bunlar aras›ndaki koordinasyonu
sa¤lay›p denetlemek
Her türlü t›bbi cihaz, t›bbi malzeme, teknik araç gereç ve malzeme gibi gerekli kaynaklar›
belirlemek, temin etmek ve bu kaynaklara ihtiyaç duyan bölümleri saptamak
Acil durumlarda kullan›lacak t›bbi malzemeleri belirlemek, malzemeleri kullanacak
personel için (yedekleri de belirlenerek) e¤itim verilmesini ve acil durumda kullan›lacak bu
malzemelerin yerlerinin de ilgili birimlerce bilinmesini sa¤lamak
Sa¤l›k kuruluﬂunda mevcut teknik sistemleri kontrol etmek, hasar tespitini yapmak, ar›zalar›
gidermek ve sistemlerin süreklili¤ini sa¤lamak (›s›nma, havaland›rma, su, kanalizasyon,
elektrik, asansör ve merkezi oksijen sistemi gibi t›bbi sistemler)
Telefonlar› kontrol etmek, telsiz, vb. haberleﬂme a¤›n›n kurulmas›n› sa¤lamak
Tehlikeli maddelerle ilgili sorunlar› kontrol etmek
Öncelikli ve acil onar›mlar› sa¤lamak
Sa¤l›k kuruluﬂunda kullan›ma haz›r yatak say›s› gibi bak›m malzemelerini belirleyip
bunlar›n muhtemel ihtiyaca göre yedeklemesi ve kullan›m planlamas›n› yapmak
Personel ve hastalar için gerekli g›da ve bak›m hizmetini sa¤lamak
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•

•

Sanitasyon ekibi taraf›ndan mevcut at›k su ve drenaj
sistemlerinin çal›ﬂ›p çal›ﬂmad›¤›n› kontrol etmek,
önceden oluﬂturulmuﬂ alternatif at›k madde yok
etme sistemini çal›ﬂt›rmak
Dekontaminasyon için kullan›lacak malzemeleri temin
etmek, periyodik bak›mlar›n› yürütmek ve planlama
ekibiyle birlikte dekontaminasyon alanlar›n› belirlemek
(Ayr›nt›l› bilgi için bkz. Ek-13 Sa¤l›k Kuruluﬂlar›n›n
Kontaminasyon ve Dekontaminasyonu)

F‹NANS VE ‹DARE
Müdahale esnas›nda yap›lan tüm çal›ﬂmalar›n bir de
finansal ve idari boyutu vard›r. Çal›ﬂmalar devam ederken,
olay komutan›na ba¤l› kiﬂi ve varsa alt›ndaki di¤er kiﬂilerin
finansal ve idari çal›ﬂmalardan sorumlu olmas› uygun olacakt›r. Müdahale esnas›nda temin edilmesi gereken her
türlü araç gereç için gerekli finansal kayna¤›n yarat›lmas›,
ilgili ödemelerin yap›lmas› ve benzeri çal›ﬂmalar bu kapsamda düﬂünülebilir.
Bu servis afet ve acil durumlar için finansal kaynaklar›n
kullan›m›n› düzenler. Bununla birlikte hastanenin t›bbi
bak›m görevini yerine getirebilmesi için gerekli kaynaklar›n ve hizmetlerin durumunu da gözden geçirip
acil durumla ilgili giderlerin dokümantasyonunu
denetler.
Finans/idari iﬂler servisinin amiri, döner sermaye sorumlusu/hastane müdür yard›mc›s› olabilir. Finans/idari
iﬂler servisi ekipleri ve ekip ﬂefleri konuyla ilgili e¤itimli,
deneyimli ve yeterli personelden biri olmal›d›r.
Bu servisi oluﬂturan ekipler aﬂa¤›daki gibidir:
•
•
•

Puantaj ekibi
Sat›n alma ekibi
Muhasebe/maliyet ekibi

Finans ve idare servisinin baﬂl›ca görevleri ﬂunlard›r:
•
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Finansal kaynaklar›n kullan›m›n› düzenlemek
Acil durumla ilgili giderlerin dokümantasyonunu ve
düzenlenmesini sa¤lamak
Sat›n alma sorumlusu taraf›ndan her 12 saatte bir
sunulan personel kaynak ve çeﬂitli harcamalarla ilgili
finansal verileri gösteren raporu haz›rlamak ve ilgili
birimlere iletmek
Halktan gelen ba¤›ﬂlar konusunda planlama servisiyle
iﬂbirli¤i yapmak
Görevli personelin çal›ﬂma saatlerini kay›t alt›na al›p,
ücret planlamas›n› yapmak

MÜDAHALEYE HAZIRLIK
Müdahale çal›ﬂmalar›n›n iyi iﬂleyebilmesi önceden baz›
haz›rl›klar› gerektirir. Bu kapsamda aﬂa¤›daki çal›ﬂmalar
yap›labilir:
Personel bilgileri: Sa¤l›k kuruluﬂunda çal›ﬂan tüm personelin acil durumlara yönelik baz› bilgileri toplanabilir.
Örne¤in acil durumda iletiﬂim kurulacak personel yak›n›,
personelin afet ve acil durumlarla ilgili daha önce alm›ﬂ
oldu¤u e¤itimler ve kat›ld›¤› tatbikatlar, müdahale
çal›ﬂmalar›na yönelik sahip oldu¤u bilgi ve beceriler, varsa
hastal›klar› ve kulland›¤› ilaçlar gibi bilgiler edinilebilir
(Ek-8). Bu bilgilerin yer ald›¤› bir form ayn› zamanda afet
veya acil durum an›nda personelle ilgili acil müdahale bilgilerinin de iﬂlenebilece¤i bir form haline de dönüﬂtürülebilir.
Telefon zinciri: Telefon zinciri bir afet veya acil durum
an›nda kimin kiminle iletiﬂime geçece¤i konusunda önceden haz›rlanm›ﬂ bir sistemi ifade eder. Zincirin eksiksiz
iﬂlemesi çok önemlidir. Bu noktada kiﬂi say›s› ve nas›l bir
yap›da zincir kuruldu¤u önemlidir. Gerekli durumlarda
aﬂa¤›dakilerle birlikte zincire personelin aileleri de
eklenebilir. Zinciri kimin baﬂlataca¤› da önceden belirlenmelidir.
•
•
•
•

Sa¤l›k kuruluﬂu personeli
Sivil savunma
‹l, ilçe afet yönetim merkezi
112 ambulans
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•
•

‹lgili tüm kurumlar (DS‹, ‹SK‹, DM‹, ‹tfaiye, vb.)
Karayollar›

Di¤er bilgilendirme sistemleri: Telefon zincirleri d›ﬂ›nda
kuruluﬂlarda çeﬂitli bilgilendirme sistemleri kurulabilir. Bu
sistemlerden hangilerinin kullan›labilece¤i afet veya acil
durumun büyüklü¤üne göre belirlenir.
TV kanallar› ve radyo gibi medya araçlar›na ilave olarak,
mesai saatleri içinde ve d›ﬂ›nda aﬂa¤›daki yollar
düﬂünülebilir:
a. Mesai saatleri içinde

Müdah
ale ç
baﬂlam al›ﬂmalar›
ada
afet bö n önce
lges
kalan s inde
a
kurulu ¤l›k
ﬂla
binalar r›n›n
›, afet
sonras
›nda m
u
kontro tlaka
ettirilm l
elidir.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Genel anons devresi arac›l›¤›yla
E-posta atarak
Dahili telefonlarla arayarak
Dahili … veya … aran›p güvenli¤e haber vererek
Santral operatörüne haber vererek
SMS mesaj› göndererek
Ulakla ya da ﬂahsen gidip haber vererek
Uygun konumda olan bir kiﬂiyle haber göndererek
Cep telefonlar› kullanarak
Dan›ﬂma görevlilerini bilgilendirerek

b. Mesai saatleri d›ﬂ›nda
•
•
•
•
•

Direkt telefonla santrali arayarak
Cep telefonu kullanarak
SMS göndererek
E-posta atarak
Bizzat kuruluﬂa gelerek

Haberleﬂme kanallar› güvenilir olmal›d›r. Tüm hekim ve
yard›mc› sa¤l›k personelinin, önemli idari ve teknik personelin, mutfak personelinin ve ulaﬂt›rma görevlilerinin isim,
adres ve telefonlar›n›n listesi haz›r tutulmal›d›r.
Plan, günlük yaﬂamda karﬂ›laﬂ›lan rutin acil durumlardan afet
haline kadar geniﬂleyen bir yelpazeye yönelik, kademeli devreye girecek ﬂekilde tasarlanmal›d›r. Böylece Afet Acil Yard›m
Plan›, hastaneye getirilen kritik hasta veya yaral›n›n önceden
haber verilmesi, buna karﬂ› planlanm›ﬂ standart tepkinin
otomatik baﬂlamas› düzenlemesinden hareket etmelidir.
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Bu kademe veya fazlar aﬂa¤›daki gibi olabilir:
• Faz 1: Aktivasyon dönemi (ihbar, durum de¤erlendirme, ilk yan›t)
• Faz 2: Uygulama dönemi (organizasyon: triaj, tan›, tedavi, bak›m)
• Faz 3: ‹yileﬂme dönemi (günlük yaﬂama dönüﬂ, raporlama)
Müdahale ekipleri asl›nda OKS alt›nda görülen fonksiyonlar› yerine getirebilecek ekiplerdir. Bu
kapsamda kuruluﬂun büyüklü¤üyle de ba¤lant›l› olarak Afet Mevzuat›’nda da öngörülen
gerekliliklerle örtüﬂecek ﬂekilde ekipler kurulabilir.
Yerel Afet Gönüllüleri (YAG) kuruluﬂ içinde arama ve kurtarma çal›ﬂmalar› baﬂta olmak üzere
çeﬂitli müdahaleleri ve yeri geldi¤inde haz›rl›k iﬂlerini yapacak olan ekiptir. Bu ekip ilgili resmi
ve –ihtiyaç halinde– gönüllü kuruluﬂlardan e¤itimler al›p, profesyonel müdahale ekipleri
gelene kadar ilk saatler/günlerdeki çal›ﬂmalar› yapar. Bu kiﬂiler afet/acil durum öncesi
ald›klar› e¤itimlerle baﬂlang›ç halindeki, yani küçük yang›nlara müdahale edilmesi, gaz, elektrik gibi altyap› hizmetlerinin kesilmesi, küçük yaralanmalar›n tedavi edilmesi, hafif aramakurtarma çal›ﬂmalar› gibi iﬂleri yapabilir. Söz konusu iﬂleri yapabilmek ve bu zorluklarla
mücadele edebilmek için önceden haz›rl›kl› olunmas›, planlama yap›lmas› ve iﬂ arkadaﬂlar›yla
yard›mlaﬂ›lmas› son derece önemlidir (Yerel Afet Gönüllüleri ile ilgili daha fazla bilgi için Yerel
Afet Gönüllüleri E¤itim Kitapç›¤›’ndan yararlanabilirsiniz).
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VIII. BEﬁ‹NC‹ ADIM: PROSEDÜRLER
Olas› bir afette veya acil durumda hangi konularda nas›l davran›lmas› gerekti¤i konusunda
önceden haz›rl›k yap›lmas› gerekir. Hastanelerde normal zamanlarda ve büyük kitlesel olaylarda uygulanan aﬂa¤›dakilere benzer protokoller mevcuttur.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servislerde haz›rl›k listeleri
Hastane Afet Acil Yard›m Plan›’n› uygulamaya koyma protokolü
Hastane Afet Acil Yard›m Plan›’n› sona erdirme protokolü
Personeli geri ça¤›rma protokolü
Güvenlik protokolü
Hastane tahliye protokolü
Gönüllülerin çal›ﬂma protokolü
Hasta bak›m› protokolleri
H›zl› hasta taburcu etme protokolleri

Bunlara ilaveten, örne¤in bir yang›n durumunda kuruluﬂ içi haberleﬂme sisteminin nas›l iﬂleyece¤i,
yang›n› gören ilk kiﬂinin ne yapmas› gerekti¤i, tahliye sonras› toplanma alan›nda personel say›m›
esnas›nda nas›l bir mekanizman›n çal›ﬂt›r›laca¤›, hangi formlar›n kullan›laca¤› gibi konular önceden belirlenirse olay an›nda ve sonras›nda sistemin sorunsuzca çal›ﬂma ihtimali yükselir.
Bu gerçekten yola ç›karak planlama çal›ﬂmalar› esnas›nda uygulama yönergeleri ve standart
operasyon prosedürleri gibi araçlar geliﬂtirilmelidir. Bu araçlar aﬂa¤›daki gibi olmal›d›r:
•
•
•
•
•
•
•

‹stenen kullan›ma uygun
Tam ve eksiksiz
Anlaﬂ›l›r, k›sa ve öz, kullan›m› kolay
Yeteri kadar detayl›
Güncel
Amaca uygun
Afet Acil Yard›m Plan›’nda tan›mlanm›ﬂ

‹lerleyen bölümlerde ayr›nt›l› olarak aç›klanacak olan bu araçlar›n türleri ise aﬂa¤›daki gibidir:
•
•
•
•
•
•

Standart operasyon prosedürleri
Yönergeler
Kontrol listeleri
Kay›t formlar›
Bilgi kartlar›
Haritalar

STANDART OPERASYON PROSEDÜRLER‹
Standart Operasyon Prosedürü (SOP), bir iﬂin ilgili tüm kiﬂiler taraf›ndan ayn› ﬂekilde
yap›lmas›n› sa¤layan, afette ve acil durumda kimin, neyi, nerede, ne zaman ve nas›l yapmas›
gerekti¤ini tarif eden prosedürlerdir. Yap›lmas› gereken her bir iﬂ için önceden haz›rlanan ve
mutlaka yaz›l› hale getirilen SOP’lar bir olay an›nda kolayl›kla eriﬂilebilecek durumda olmal›d›r
(SOP örne¤i için Ek-14’e bakabilirsiniz).
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SOP’lar planlama sürecinde geliﬂtirilip plan›n ekler
k›sm›na eklenir. Bu süreçte aﬂa¤›daki ad›mlar izlenebilir:
•
•
•
•
•
•

Görev listesinin ç›kar›lmas›
Kimin, neyi, nerede, ne zaman ve nas›l yapaca¤›n›n
tan›mlanmas›
Her görevin ad›mlar›n›n belirlenmesi
Görevi uygulamak için standartlar›n belirlenmesi
Prosedürlerin test edilmesi
SOP’lar›n düzenli olarak gözden geçirilmesi ve güncel
tutulmas›

YÖNERGELER
‹ﬂyerlerinde yürütülen faaliyetlerle ilgili iﬂ talimatlar›/yönergeleri ﬂu ﬂekilde s›ralanabilir:
•
•
•
•

‹SO-9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi
OHSAS 18001 ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönetim Sistemi
‹SO-14001 Çevre Yönetim Sistemi
Dahili ﬂirket talimatlar›

Sa¤l›k kuruluﬂlar›n›n iﬂkoluna ve yapt›¤› faaliyetlere göre farkl›
içerik ve say›da iﬂ talimat›/yönerge haz›rlanabilir (Yönerge ve talimatlar›n iﬂ ak›ﬂ ﬂemas›na bir örnek Ek-10’da triaj için verilmiﬂtir).

KONTROL L‹STELER‹
Bir kontrol listesi görevlerin listesini, ad›mlar›n›, özelliklerini, içeriklerini ve di¤er ayr›nt›lar› her aﬂama tamamland›¤›nda tik atarak iﬂaretlemek üzere düzenlenir. Kontrol
listeleri aﬂa¤›daki formlarda olabilir:
•
•
•

‹ﬂaretlenecek tek kutucuk (YAPILDI veya VAR) veya boﬂ
kutucuk (YAPILMADI veya YOK)
Birden fazla kutucuk (örne¤in EVET veya HAYIR)
Oran ölçe¤i

Kontrol listelerinin yararl› oldu¤u durumlar:
•
•
•
•

Basit ad›mlardan oluﬂan görevler
Yap›lan/yap›lmayan iﬂlerin kayd›n›n tutulmas›
Önemli aﬂamalar›n hat›rlat›lmas›
De¤erlendirmeler
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KAYIT FORMLARI
Kay›t formlar›, hesaplamalar›n, gözlemlerin veya di¤er bilgilerin kaydedildi¤i formlard›r. Burada amaç, yap›lan
iﬂlerle ilgili kay›t tutmakt›r. Örne¤in bir olay sonras›nda
hasar tespiti yapmak amac›yla oluﬂturulabilecek hasar
tespit formlar› bu kategoridedir.

B‹LG‹ KARTLARI
Bilgi kartlar› bir iﬂin yap›labilmesi için gerekli olan bilginin
uygun ﬂekillerde sunuldu¤u, kullan›m kolayl›¤› sa¤layan, pratik
bilgi veren dokümanlard›r. Bilgi kartlar› ﬂu konularda yararl›d›r:
•
•
•

Grafik olarak gösterilen bilginin kullan›ﬂl› oldu¤u görevler
Kaybolabilen (periyodik de¤iﬂen) bilgiler
Çeﬂitli kaynaklardan derlenen veriler

Bilgi kart›na örnek olarak kuruluﬂlarda kullan›lan kimyasal
maddelerle ilgili temel bilgilerin yer ald›¤› dokümanlar gösterilebilir (Bilgi kartlar›na bir örnek için Ek-15’e bak›n›z). Bu
kartlar o kimyasal maddeyle ilgili temel kimyasal özellikleri,
bu maddenin meydana getirebilece¤i olas› tehlikeler, tehlike
ortaya ç›kt›¤›nda yap›lmas› gereken ilkyard›m müdahalesi, bu
maddenin nas›l güvenlikle taﬂ›nabilece¤i ve depolanabilece¤iyle ilgili bilgileri içerebilir.
Di¤er bilgi kart› örnekleri de aﬂa¤›dakileri kapsar:
•
•
•

Referans listeleri
Diyagramlar, etiketlenmiﬂ gösterimler, grafik ve tablolar
Matris formda haz›rlanm›ﬂ bilgi özetleri (vergi tablolar› gibi)

HAR‹TALAR
Haritalar Afet Acil Yard›m Planlar›’n›n önemli bir
parças›n› oluﬂturmaktad›r. Çoklu haritalar plan›n çeﬂitli
k›s›mlar›nda kullan›lmak üzere eklenebilir. Bunlar ﬂöyle
s›ralanabilir:
•
•
•
•
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Sorumluluk alanlar›
Önemli iﬂlevlerin yerleri
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IX. ALTINCI ADIM: E⁄‹T‹M VE TATB‹KATLAR
E¤itim ve tatbikatlar, planlarda haz›rlanan süreçlerin uygulanmas›na yönelik destekleyici
faaliyetlerdir. E¤itimler kiﬂilerin planlarda yaz›l› olanlar› bilmesi, planlardaki süreçlerin
gerçekten ne anlama geldi¤ini anlamas›, plan kapsam›nda görevlerini uygulayabilmek için
gerekli bilgi ve beceri düzeyine ulaﬂabilmesi gibi faydalar sa¤lar.
Tatbikatlar ise ö¤renilenlerin uygulanmas›na ve bu sayede nelerin do¤ru, nelerin yanl›ﬂ iﬂledi¤inin
görülmesine yard›mc› olur. E¤itim ve tatbikat çal›ﬂmalar› kapsam›nda bilinmesi gerekenler
aﬂa¤›da ilgili baﬂl›klar alt›nda aç›klanm›ﬂt›r.

E⁄‹T‹M
Afet haz›rl›¤› kapsam›ndaki e¤itim, sadece plan›n anlat›lmas›yla ve personelin plandaki rolüyle
s›n›rl› kalmamal›d›r. Personel kendisi d›ﬂ›nda yürüyen iﬂlerden de haberdar olup süreci kolaylaﬂt›racak tarzda davranabilecek ﬂekilde e¤itilmelidir. Ayr›ca afete karﬂ› önlemlerin personelin
evinden baﬂlat›lmas› ilkesi gere¤i, tüm personel afete karﬂ› al›nacak bireysel önlemler
konusunda e¤itilmelidir.
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‹T‹M‹
DIM E⁄
‹LKYAR

Sa¤l›k kuruluﬂunun ihtiyac›na ve plan kapsam›nda tasarlanan çal›ﬂmalara göre farkl› e¤itimlere gereksinim duyulabilir. Bu kapsamda afet t›bb›, afete haz›rl›k, yang›n söndürme,
arama ve kurtarma, ekip organizasyonu, tahliye, nükleer,
biyolojik, kimyasal kirlenme halinde al›nmas› gerekli önlemler, ola¤and›ﬂ› koﬂullarda hizmetin sürdürülmesi için sterilizasyon gibi konularda alternatif teknikler, triaj teknikleri
ve benzeri pek çok konuda e¤itim verilebilir.
Sa¤l›k kuruluﬂlar›ndaki tüm sa¤l›k personelinin afet t›bb›
e¤itimi almas› ve bunun süreklili¤inin sa¤lanmas› büyük
önem taﬂ›maktad›r. Belirli afetler sonucu ortaya ç›kmas›
muhtemel sa¤l›k problemlerine karﬂ› personel tam olarak
e¤itilmiﬂ olmal›d›r. Örne¤in Marmara Depremi sonras›
crush sendromlu hasta say›s› yaklaﬂ›k olarak 700’dür. Bu
hastalara yaklaﬂ›m prosedürü mortaliteyi azaltmak için
sa¤l›k personeli taraf›ndan muhakkak bilinmelidir. Crush
sendromlu hastalar›n akut böbrek yetmezli¤i nedeniyle
diyalize gereksinim duyacaklar› da unutulmamal›d›r.

E¤itim
in k
taraf›n ime, kim
araçlar dan, hangi
la
nerede , ne zaman,
ve
saptan rilece¤inin
mas› e
¤itim
progra
m›n
gere¤i ›n
dir.

Yaﬂanan afet türüne göre hastal›k ve yaralanma türleri
de¤iﬂmekte olup sa¤l›k kuruluﬂlar›n›n bu türlere göre uygun
haz›rl›k içerisinde olmas› gerekmektedir. Örne¤in deprem
sonras› travmaya maruz kalm›ﬂ vaka say›s› ciddi oranda artmakta olup bu da sa¤l›k kuruluﬂlar›n›n cerrahi müdahale
haz›rl›¤›n›n iyi planlanm›ﬂ olmas›n› gerektirmektedir.
Bu arada teknik personelin YORA (Yap›sal Olmayan Risklerin
Azalt›lmas›) e¤itimi, idari personelin DASK (Do¤al Afet Sigotalar›
Kurumu) ve engelliler konusundaki e¤itimleri, acil yard›m ekiplerinin
yang›n, kurtarma ve tahliye konular›nda e¤itimleri gibi gereksinimler,
kurumun özelli¤ine göre planl› ﬂekilde uygulanmal›d›r.
E¤itim plan› haz›rlanmas› için görev tan›m› yap›lmal›d›r.
Çal›ﬂanlar›n, ziyaretçilerin, hastalar›n, taﬂeronlar›n/tedarikçilerin, yöneticilerin ve acil duruma müdahalede sorumluluk alanlar›n e¤itim ve bilgi ihtiyac› belirlenmeli ve buna
göre bir e¤itim program› haz›rlanmal›d›r. 12 ayl›k bir periyot için ﬂunlar belirlenmelidir:
•
•
•
•
•
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Kimlere hangi e¤itimlerin verilece¤i
E¤itimi kimlerin verece¤i
Hangi e¤itim araçlar›n›n kullan›laca¤›
E¤itimlerin hangi tarihlerde, nerelerde yap›laca¤›
E¤itimlerin de¤erlendirilmesi ve dokümantasyonun
nas›l yap›laca¤›
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E¤itimler birkaç ﬂekilde gerçekleﬂtirilebilir:
E¤itim oturumlar›: Düzenli olarak gerçekleﬂtirilen, karﬂ›l›kl› bilgi paylaﬂ›m›n›, sorular›n cevaplanmas›n› ve ihtiyaçlar›n belirlenmesini hedefleyen tart›ﬂma toplant›lar›d›r.
Masa baﬂ› çal›ﬂmas›: Afet Kurulu üyelerinin bir araya gelerek, üretilen senaryolar üzerinde
çal›ﬂ›p, her birinin acil durum an›ndaki sorumluluklar› ve yapmalar› gerekenler üzerine
görüﬂtükleri toplant›lard›r.
Tatbikat: Afet Kurulu ve müdahale ekiplerinin olay an›nda neler yapacaklar›n› uygulamal›
olarak gösterdi¤i etkinliklerdir. Özellikle ilkyard›m, alarm ve ikaz gibi özel alanlarda, iﬂlevlerin
test edilmesi için al›ﬂt›rma e¤itimleri düzenlenir.
Tahliye tatbikat›: Personelin tatbikat sonras›, planda belirtilen tahliye yolunu kullan›rken ne
tür tehlikelerin ortaya ç›kabilece¤ini tespit edip Afet Kurulu’na bildirmesini kapsar. Bu bilgiler
›ﬂ›¤›nda plan ve yap›/tesis revize edilir.
Gerçe¤e yak›n tatbikat: Gerçe¤e yak›n bir acil durum senaryosu haz›rlan›p uygulanmas›d›r. Bu tür
tatbikata personel, acil müdahale ekipleri, yönetim ve yerel topluluk organizasyonlar› kat›l›r.
E¤itimler kapsam›nda bilinmesi gereken baz› temel konular ise ﬂöyle özetlenebilir:
TEMEL DAVRANIﬁLAR
E¤itimlerle ö¤retilmesi ve tatbikatlarla pekiﬂtirilmesi gereken önemli konulardan biri, tehlike an›nda
nas›l bir davran›ﬂ sergilenmesi gerekti¤idir. Bu konuda provalar yap›l›rsa, tehlike baﬂlad›¤›nda
insanlar›n refleksleri onlar› otomatik olarak do¤ru davran›ﬂlarda bulunmaya yöneltecektir.
Genel tehlikelerde uygulanacak olan temel davran›ﬂlar aﬂa¤›daki gibidir. (Tehlike an›nda temel
davran›ﬂlar konusunda daha fazla bilgi için Birey ve Aile ‹çin Depremde ‹lk 72 Saat
Kitapç›¤›’ndan yararlanabilirsiniz.):
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TAHL‹YE
Bir binan›n ya da bölgenin tahliyesi ciddi planlama gerektiren, baﬂl› baﬂ›na gerçekleﬂtirilmesi güç olan bir süreçtir.
Sa¤l›k kuruluﬂlar› ise gerek verdikleri hizmet, gerekse
hedef kitleleri yönünden yüksek risk taﬂ›yan ve tahliyesi
çok daha güç olan kuruluﬂlard›r.
Hastalar› uyarmak amac›yla uyar› yaz›lar› ve ola¤and›ﬂ›
durum s›ras›nda yap›lmas› gerekenler, hasta oda
kap›lar›n›n arkas›na as›lacak bilgi tabelalar› biçiminde
haz›rlanmal›d›r.
Sa¤l›k kuruluﬂlar›nda yaﬂam destek ünitelerine, küveze,
yata¤a ba¤›ml› hastalar›n ve engelli hastalar›n varl›¤›
tahliye iﬂleminin gerçekleﬂtirilmesini güçleﬂtirmektedir.
Bu nedenle, tahliye çal›ﬂmalar› tehlike an›nda çok kritik
bir öneme sahiptir. Bu kapsamda planlama yap›l›rken,
tahliye esnas›nda dikkat edilecek davran›ﬂlar, toplanma
alan›, eﬂ sistemi, kat ve vaziyet planlar› konular› mutlaka
iﬂlenmelidir.
Tahliye Esnas›nda Dikkat Edilecek Davran›ﬂlar: Tahliye
karar› ve uygulamas› farkl› tehlikelerde farkl› ﬂekilde
ortaya ç›kar. Örne¤in bir yang›n durumunda yang›n oldu¤u
anlaﬂ›ld›¤› anda tahliye yap›labilir. Deprem an›nda ise
istisna oluﬂturan durumlar d›ﬂ›nda depremin geçmesi
beklenir ve sars›nt› bittikten sonra tahliye baﬂlayabilir. Bu
nedenle, planlarda farkl› tehlikelere göre farkl› tahliye
çeﬂitleri tasarlanmal›d›r.
Tahliyede dikkat edilmesi gereken genel konular ﬂöyledir:
•
•

•

•
•
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Tahliye an›nda sadece h›za de¤il, daha çok düzen ve
güvenli¤e dikkat edilmelidir.
Ma¤dur durumda olan di¤er kiﬂilere, kendini tehlikeye
atmadan yard›m edilmeli ya da yard›m edilmesi
sa¤lanmal›d›r.
Bulunulan yer telaﬂlanmadan terk edilmeli ve (kendini
tehlikeye atmadan) önemli kiﬂisel koruyucu materyal
ve malzemeler ve gerekiyorsa ilk müdahale araç ve
gereçleri yan›na al›nmal›d›r.
En yak›n ç›k›ﬂ yerine telaﬂs›z ve sessizce gidilmeli,
gereksiz acelecilikten kaç›n›lmal›d›r.
Gereksiz konuﬂmalardan kaç›n›lmal› ve s›ran›n sürekli olarak hareket etmesine özen gösterilmelidir.

hastane

•
•
•

•

2/8/10

1:06 PM

Page 51

Merdivenler düzenli bir ﬂekilde kullan›lmal›, s›k›ﬂ›kl›¤a
meydan verilmemelidir.
E¤er duman varsa, döﬂemeye çöküp en yak›n duvar
takip edilerek en yak›n ç›k›ﬂa do¤ru emeklenmelidir.
Yang›n tehlikesinde tahliye durumunda kapal›
kap›larla karﬂ›laﬂ›nca, kap›n›n s›cak olup olmad›¤› elin
arka taraf›yla kontrol edilmelidir. Kap› so¤uksa
dikkatlice aç›lmal›, e¤er güvenliyse ilerlemeye devam
edilmelidir.
Tahliye sonunda derhal toplanma alan›na gidilmeli ve
olay komutan›n›n talimatlar›na uyulmal›d›r.

ÇIKIﬁ

Toplanma Alan›: Yap›lardan tahliye olan kiﬂiler bir toplanma alan›nda bir araya gelir. Bu nedenle önceden bir veya
–duruma göre–birden fazla say›da toplanma alan› belirlenmelidir. Toplanma alan›nda say›m yap›lmal›, kiﬂilerin
ne durumda oldu¤u kontrol edilmeli ve olay sonras› ilk
de¤erlendirme yap›lmal›d›r.
Eﬂ Sistemi: Kontrollü bir tahliye sistemi oluﬂturabilmek
için kullan›labilecek önemli bir mekanizma eﬂ sistemidir.
Bu sistemdeki amaç, kiﬂilerin bir baﬂka kiﬂiyle veya
kuruluﬂtaki birimlerin bir baﬂka birimle birlikte hareket
etmesini ve birlikte tahliye olmas›n› sa¤lamakt›r.
Böylelikle herkes kendi eﬂi olan kiﬂi veya birimden birinci derecede sorumlu olur ve o kiﬂi veya birimin de tam
olarak tahliye oldu¤undan emin olur. Eﬂ sistemi kendi
içinde bir kontrol sa¤layan bir araç görevini görür.
Örne¤in yan yana masalarda çal›ﬂan kiﬂiler, ayn› katta
olan iki farkl› birim veya departman eﬂ olabilir. Eﬂ olan
kiﬂiler veya birimler öncelikle birbirlerinin sa¤l›k durumunu kontrol eder, birlikte ve ayn› güzergâhtan tahliye
olur.
Kat ve Vaziyet Planlar›: Kat ve vaziyet planlar› hem
tahliyede hem de olay sonras› müdahalede gerekli olan
planlard›r. Bu planlar›n her bir ilgili yer için önceden
haz›rlanmas› gerekir. Bahsi geçen bu planlar›n yeterli
say›da kopyas›n›n hem Afet Acil Yard›m Plan›’nda, hem de
kuruluﬂ içinde farkl› yerlerde muhafaza edilmesi olay
an›nda kolay eriﬂim için yararl› olacakt›r.
Acil durum halinde kullan›lacak alanlar belirlenmeli, kat
ve vaziyet planlar› üzerinde gösterilmelidir: ‹dare merkezi,
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triaj alan›, müdahale odalar›, gözlem odalar›, bekleme odalar› gibi. Tan›t›m iﬂaretleri önceden
haz›rlanm›ﬂ, yine acil durumda görev yapacak personelin dinlenme ortamlar› önceden belirlenmiﬂ olmal›d›r.
Bu kapsamda haz›rlanmas› gereken kat ve vaziyet planlar›n›n kuruluﬂun büyüklü¤üne göre A
ve B plan› olmak üzere yedekli ﬂekilde haz›rlanmas› uygun olabilir. Söz konusu planlar ﬂöyle
s›ralanabilir:
Kapal› Alan Müdahale Planlar›: Kapal› mekânlarda yap›lacak müdahale çal›ﬂmalar›n› kapsayan planlard›r; bu planlar kiﬂilerin kapal› alanlar›n içinde kalmak zorunda oldu¤u tehlikeler için düﬂünülmüﬂtür. Örne¤in çok ﬂiddetli f›rt›na ve kar›n oldu¤u durumlarda kapal›
mekânlar›n içinde kal›nmas› halinde, o kapal› alan›n nas›l kullan›lmas› gerekti¤i tasarlan›r.
Hangi alan›n komuta merkezi, hangi alan›n triaj alan› (k›rm›z›, sar›, yeﬂil, siyah alan) olaca¤›,
insanlar›n hangi alanda bekleyece¤i gibi konular bir plan üzerinde iﬂaretlenerek önceden
belirlenir.
Aç›k Alan Müdahale Planlar›: Kapal› mekânlar›n d›ﬂ›ndaki alanlarda yap›lacak müdahale
çal›ﬂmalar›n› kapsayan planlard›r. Örne¤in bir deprem durumunda aç›k alan müdahale planlar› kullan›labilir. Toplanma alan›, ölü ve yaral›lar›n yer alaca¤› alanlar, sahra hastanesi ve triaj
alan›, komuta merkezi, psikolojik ilkyard›m merkezi ve ihtiyaca göre di¤er tüm alanlar belirlenip bir harita, kroki veya plan üzerinde iﬂaretlenir.
Tahliye Planlar›: Tahliye tehlikenin cinsine göre içeriye veya d›ﬂar›ya yönelik olabilir.
Örne¤in deprem ve yang›n durumunda kapal› alanlardan aç›k alanlara d›ﬂar› tahliye
yap›l›rken, ﬂiddetli f›rt›na gibi durumlarda aç›k alanlardan kapal› alanlara do¤ru hareket
edilebilir. Kuruluﬂun maruz kalabilece¤i tehlikelere göre ilgili tahliye planlar› haz›rlan›r. Bu
kapsamda tahliye yollar› ve kimlerin hangi yollardan tahliye edilece¤i gibi konular belirlenmelidir.
Sa¤l›k Kuruluﬂlar›nda Tahliye Karar›
Sa¤l›k kuruluﬂlar›nda herhangi bir afet tehdidi karﬂ›s›nda veya afet s›ras›nda, mekân›n
boﬂalt›l›p boﬂalt›lamayaca¤› karar›n› veren kiﬂi olay komutan›d›r. Bu konuda tam yetkiye sahip
olan olay komutan› ayr›ca hastane boﬂaltma faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumludur.
Bu karar› vermeden önce, afetle ilgili daha tecrübeli olan kurumlardan görüﬂ almas› faydal›
olacakt›r.
Sa¤l›k kuruluﬂu içerisinde servis boﬂaltma karar›n› veren kiﬂi, t›bbi olmayan operasyon ﬂefinin
önerisiyle olay komutan›d›r. Hastanenin k›smi olarak etkilendi¤i durumlarda, sadece etkilenen
bölümün boﬂalt›lmas› yeterli olabilir.
Tahliye s›ras›nda baﬂka sa¤l›k kuruluﬂlar›na sevk edilen hastalar›n yan›na dosyalar›, laboratuvar tetkik sonuçlar›, elektrokardiyografi (EKG), röntgen, bilgisayarl› tomografi (BT), magnetik
rezonans (MRI) ve benzeri tetkiklerin sonuçlar› verilmelidir.
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Sa¤l›k Kuruluﬂlar›nda Tahliye Sonras› Planlama
Sa¤l›k kuruluﬂlar›n›n acil yatak kapasiteleri saptanmal›, afet s›ras›nda hangi bölgenin hastalar›n›n hangi hastaneye ve nas›l taﬂ›naca¤› belirlenmelidir. Gerekebilecek sahra hastanesi
say›s› ve kapasiteleri de de¤erlendirilip elde bulunanlarla karﬂ›laﬂt›r›lmal› ve ihtiyaca göre
temin edilmelidir.
Özellikle hasta kapasitesi yüksek hastaneler hem mevcut hastalar›n›n ihtiyaçlar›n› hem de afet
sonras› oluﬂacak yo¤un talebi karﬂ›layabilmek ve etkin hizmet verebilmek için sahra hastanesi bulundurmal›d›r (Daha fazla bilgi için bkz. Ek-4).
Afet sonras› mutlak ihtiyaç olan ameliyathane hizmetinin haz›rl›¤› da iyi planlanmal›d›r.
Afetlerde ameliyathane hizmeti verilebilmesi için e¤er mümkünse en iyi seçenek vakalar›n
uygun ﬂekilde transportu ile, afetten etkilenmeyen en yak›n bölgelerdeki hastanelerde bu t›bbi
deste¤in sa¤lanmas›d›r.
Afet bölgesindeki a¤›r vakalara verilecek ameliyathane hizmetlerinin aﬂa¤›daki koﬂullarda
sa¤lanmas› mümkündür:
•
•
•

Afet bölgesinde olup afetten etkilenmemiﬂ bir hastane ameliyathanesinde bu hizmetlerin
yürütülmesi
Afet bölgesine etkilenmemiﬂ bölgelerden yard›m maksatl› getirilen seyyar hastane ameliyathaneleri kurularak bu hizmetlerin sa¤lanmas›
Afet bölgesindeki yaral›lar›n, afetten etkilenmeyen en yak›n ve uygun bölge hastanelerine
transportu vas›tas›yla bu hastane ameliyathanelerinde hizmetlerin sürdürülmesi

TATB‹KATLAR
Tatbikatlar planlarda öngörülen iﬂlerin uygulanmas›na yönelik olmal›d›r. Hastanelerin yaz›l›
planlar›n›n olmas›, afet ve acil durumlara haz›rl›kl› olduklar› anlam›na gelmez. Bu nedenle tatbikatlar da bir çeﬂit uygulamal› e¤itim olarak görülmelidir.
Her kuruluﬂta y›lda en az bir kere veya mümkünse daha fazla say›da masa baﬂ› ve iﬂlevsel tatbikat yap›lmas› uygun olacakt›r. Tatbikat, kuruluﬂun planlar›ndaki kapsama göre farkl› konularda ve boyutlarda planlanabilir.
Örne¤in deprem an›nda davran›ﬂ, deprem sonras› tahliye, yang›n an›nda tahliye, triaj,
arama-kurtarma, yang›na müdahale, ekip organizasyonu ve daha birkaç konuda ayr› veya
bütünleﬂik tatbikatlar yap›labilir. Bu çal›ﬂmalar mutlaka iﬂlerin planlara uygun ﬂekilde
yürüyüp yürümedi¤i aç›s›ndan bir gözlemci taraf›ndan de¤erlendirilmelidir. Bu de¤erlendirmeler ›ﬂ›¤›nda nelerin do¤ru nelerin yanl›ﬂ yap›ld›¤› ortaya ç›kar ve geri dönülüp planlarda gerekli de¤iﬂiklikler yap›labilir (Örnek tatbikat de¤erlendirme formu için Ek-16’ya bak›n›z).
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X. YED‹NC‹ ADIM:
YARDIMLAﬁMA
Sa¤l›k kuruluﬂlar› da bir afette veya acil durumda, sarf
malzemeleri ve ilaç konusunda d›ﬂ kaynaklardan yard›m almaya
ihtiyaç duyabilir. Bu nedenle, yard›m gerektirecek olas› konular
önceden belirlenip planda ele al›n›rsa, uygun çal›ﬂmalar
yap›labilir ve ihtiyaca göre ilgili kurum ve kuruluﬂlarla önceden
çeﬂitli anlaﬂmalar imzalanarak yard›mlaﬂ›labilir.
Sa¤l›k kuruluﬂlar› büyüklüklerine göre aﬂa¤›daki noktalar›n hangilerinde d›ﬂar›dan yard›ma ihtiyaç duyabileceklerini önceden belirleyip bu konuda önlemler alabilir:
•
•
•
•
•
•

Ulaﬂ›m
Haberleﬂme
Donan›m ve altyap›
Yiyecek-içecek
Güvenlik
Finansal konular

Sa¤l›k kuruluﬂlar›, afetin hemen sonras›nda binan›n kontrolünü ve iyileﬂtirme çal›ﬂmalar›n› baﬂlatmak, alternatif
hizmet alanlar› ve malzeme temini için çevresindeki kurum
ve kuruluﬂlar›n imkânlar›ndan yararlanmak, vapur, tren gibi
ulaﬂ›m yollar›n› hasta transportunda kullanabilmek, gelecek
yard›mlar› toplamak ve da¤›t›m organizasyonunu gerçekleﬂtirebilmek gibi iﬂleri yapabilmek için önceden
haz›rlanm›ﬂ anlaﬂma ve protokolleri kullanmal›d›r. Karﬂ›l›kl›
yard›mlaﬂma ya da daha sonra maliyeti karﬂ›lanmak üzere
(özellikle özel sektör için) haz›rlanan bu tarz protokoller
planlama sürecinin önemli bir parças›d›r (Bkz. Ek-5 ‹nﬂaat
Mühendisi ile Yap›lacak Depreme Yönelik Protokol Örne¤i).
Sa¤l›k kuruluﬂlar› afet öncesi haz›rl›k çal›ﬂmalar›nda çevresindeki di¤er sa¤l›k kuruluﬂlar›, hastane öncesi acil sa¤l›k hizmeti
veren acil yard›m ambulanslar›, Sa¤l›k Müdürlü¤ü, Sivil
Savunma Müdürlü¤ü, belediye ve di¤er kurumlarla iﬂbirli¤i
içerisinde bulunmal›, bu kurumlar taraf›ndan haz›rlanan planlar birbiriyle uyumlu olmal›d›r. Ayr›ca afet sonras› personelin
kuruluﬂa ulaﬂ›m plan› önceden haz›rlanmal›, gönüllülere
ihtiyaç duyulmas› halinde önceden e¤itilmiﬂ ve hizmete kat›lma
prosedürü belirtilmiﬂ gönüllüler kullan›lmal›d›r. Sa¤l›k kuruluﬂlar› ihtiyaç alanlar›na göre farkl› kurum ve kuruluﬂlardan
afet veya acil durum sonras›nda, k›sa veya orta vadede yard›ma
yönelik anlaﬂma imzalayabilir. Gönüllülerden destek almak
konusunda ise Yerel Afet Gönüllüleri (YAG) önemli bir kaynakt›r
(Bu konuda daha fazla bilgi için Yerel Afet Gönüllüleri E¤itim
Kitapç›¤›’ndan yararlanabilirsiniz).
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XI. SEK‹Z‹NC‹ ADIM: AC‹L
DURUM MALZEMELER‹
Sa¤l›k kuruluﬂlar› afete haz›rl›k planlar›n› haz›rlarken
malzeme ve donan›m ihtiyaçlar›n› ilk 72 saat d›ﬂar›dan
yard›m al›namamas› durumuna göre düzenlemelidir.
Gerekli teknik iyileﬂtirme, yedekleme ve depolama
çal›ﬂmalar›n› buna göre planlamal›d›r.
Bu kapsamda aﬂa¤›daki konular göz önünde bulundurulabilir:
•

•
•

•
•

•

‹htiyaç duyulabilecek malzemelerin listesi ç›kart›l›r.
Planlama kapsam›nda oluﬂturulan acil müdahale
ekiplerinin özel ihtiyaçlar›na yönelik malzemeler ile
personel ve hastalar›n da olas› ihtiyaçlar› düﬂünülerek
genel malzemeler belirlenir.
Malzemeler güvenli ve uygun yerlerde saklan›r. Hangi
malzemeden kimin sorumlu oldu¤u önceden belirlenir.
Kuruluﬂun temin edip depolayamayaca¤›, ancak mutlaka
ihtiyaç duyabilece¤i düﬂünülen malzemeler için de
planlama yap›lmal›d›r. Bu gibi malzemeler için, önceki
ad›mda aç›kland›¤› üzere d›ﬂar›daki kurum ve kuruluﬂlarla önceden anlaﬂmalar imzalan›p, olay sonras›nda bu
malzemelerin temini sa¤lanabilir.
Bu malzemeler düzenli olarak kontrol edilmeli,
eskime ve zarar görme durumunda yenilenmeli veya
tamir edilmelidir.
‹htiyaçlar düﬂünülürken g›da da göz önünde bulundurulmal›d›r. G›da stoku yap›l›rken, saklama koﬂullar›na ve son
kullanma tarihi geçen yiyecek ve içeceklerin yenilenmesine dikkat edilmelidir.
Sa¤l›k kuruluﬂunda sürekli çal›ﬂan kiﬂilerin özel ilaç
ihtiyaçlar› da hesaplanmal›d›r. Tüm t›bbi malzemelerin
depolanma ve saklanma koﬂullar› ise özel olarak ele
al›nmal›d›r.

Afet sonras› hasar görerek devre d›ﬂ› kalabilecek altyap›
sistemlerinin yedeklenmesi veya alternatif çözümlerin
belirlenmesi önemlidir. Yak›t, su gibi malzemelerin depolar›n›n oluﬂturulmas›, merkezi sistem ﬂeklinde kullan›lan
t›bbi gazlar›n, yaﬂam destek cihazlar›n›n ve di¤er t›bbi cihazlar›n (portatif ﬂekli olabilenlerin) portatif kaynaklar›n›n
yedeklenmesi yap›lmal›d›r.
T›bbi ilaç, sarf malzeme, kan ve kan ürünleri uygun miktarlarda, güvenilir alanlarda yedeklenmeli ve düzenli olarak
son kullanma tarihleri dikkate al›narak yenilenmelidir.
Ayr›ca t›bbi at›k yönetimi afet sonras› dönemde de göz
önünde bulundurulmal›d›r.
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24 saat esas›na göre 50 vaka için tavsiye edilen temel t›bbi malzemeler listesi aﬂa¤›daki gibidir:
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* Potasyum içeren serumlar, crush sendromu ﬂüphesi olan hastaya kullan›lmamal›d›r. Serum üzerinde uyar›
etiketi gibi benzeri önlemler önceden al›nmal›d›r.

Sa¤l›k kuruluﬂlar›nda olas› afet ve buna göre artacak ihtiyaç türüne göre stok yap›lmal›d›r. Bu
malzeme stoklar› düzenli aral›klarla revize edilmeli, saklanma koﬂullar› ve son kullanma tarihlerine muhakkak dikkat edilmelidir.
Günümüzde ﬂartlar ne kadar olumsuz olursa olsun ameliyathane hizmetlerinin yürütülebilmesi için asgari olarak steril ortam ve malzemelerin, monitörizasyon ekipman›n›n, anestezi
cihaz ve ekipmanlar›n›n, CPR (Cardio Pulmonary Resuscitation/Kardiyo Pulmoner
Resüsitasyon/Kalp Akci¤er Canland›rmas›) için gerekli olan ilaç, solüsyon ve ekipmanlar›n›n,
anestezide kullan›lacak ilaç ve solüsyonlar›n hepsinin bulunmas› koﬂulu vard›r.
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1 cm x 25 cm
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45 cm x 180 cm
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Kâ¤›t peçete

Tuvalet kâ¤›d›

Kâ¤›t havlu
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EKLER

EK-1. Afet Acil Yard›m Plan› Kontrol Listesi
EK-2. Aile Afet Plan›
EK-3. Afet Acil Yard›m Plan›‘nda Olmas› Gereken Bölümlere Örnek
EK-4. Sahra Hastanesi
EK-5. ‹nﬂaat Mühendisi ile Yap›lacak Depreme Yönelik Protokol Örne¤i
EK-6. Tehlike Kontrol Listesi Örne¤i
EK-7. Zarar Azaltma Formu Örne¤i
EK-8. Personel Bilgi Formu Örne¤i
EK-9. Afet Sonras› Salg›n Hastal›klar›n Kontrolü
EK-10. Triaj Kurallar›
EK-11. Morg Hizmetleri
EK-12. Sa¤l›k Kuruluﬂlar› ve Biliﬂim
EK-13. Sa¤l›k Kuruluﬂlar›n›n Kontaminasyon ve Dekontaminasyonu
EK-14. Standart Operasyon Prosedürüne Örnek
EK-15. Bilgi Kart› Örne¤i
EK-16. Tatbikat De¤erlendirme Formu Örne¤i
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EK-1. Afet Acil Yard›m Plan› Kontrol Listesi
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

62

Kuruluﬂunuzda tüm tehlikeleri içeren
bir Afet Acil Yard›m Plan› var m›?
• Acil durum prosedürleri konusunda
kuruluﬂ personeliniz e¤itim ald› m›?
• Afet Acil Yard›m Plan›‘n›z› yeterli
s›kl›kta deniyor musunuz? Gerekli
de¤iﬂiklikleri plan üzerinde yap›yor
musunuz?
• Sorumlu ve görevli personeliniz Afet
Acil Yard›m Plan›’n›n nerede oldu¤unu
biliyor mu?
• ‹ﬂe yeni baﬂlayan personeliniz Afet Acil
Yard›m Plan› konusunda gerekli e¤itimleri al›yor mu?
• Kuruluﬂ müdürü ve yetkili di¤er personeliniz, acil durum olduktan ve gerekli
birime telefonla ulaﬂt›ktan sonra ne
kadar süre içinde yard›m gelebilece¤ini
biliyor mu?
• Personeliniz yard›m gelene kadar acil
durumlarla ilgilenecek e¤itimi ald› m›?
Personelinizden acil durum amaçl› özel e¤itim alan kimse var m›?
Acil durum telefonlar› tek tuﬂla otomatik aramada m›?
Acil servis numaralar› (itfaiye, ambulans, polis) tüm çal›ﬂanlar taraf›ndan kolayca
görülebilecek bir yerde mi?
Tahliye s›ras›nda personelinizi güvenli bölgeye taﬂ›yacak yeterli arac›n›z var m›?
Yerel güvenlik birimlerinde ve itfaiyede kuruluﬂunuzun genel vaziyet plan› var m›?
Kuruluﬂ idaresi, y›ll›k olarak güvenlik birimlerini ve itfaiyeyi tan›ma amaçl› gezi için
kuruluﬂa davet ediyor mu?
Kuruluﬂta yang›n, tahliye ve kurtarma tatbikatlar› yo¤un insan ve/veya araç trafi¤i oldu¤u
zaman dilimlerinde mi yap›l›yor?
Tahliye planlar›n›z var m›?
Acil durum, personel servis araçlar›nda oldu¤u zaman gerçekleﬂirse ne yap›laca¤›na dair
plan›n›z var m›?
Normal zamanda ve mesai saatleri d›ﬂ›nda kilitli kap›lar›n anahtarlar› kimlerde duruyor?
Acil durumda ulaﬂ›labilirli¤i sa¤lanm›ﬂ m›?
Önemli evraklar›n yedeklemesi var m›?
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EK-2. Aile Afet Plan›
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EK-3. Afet Acil Yard›m Plan›’nda Olmas› Gereken Bölümlere Örnek
KAPAK
KAPAK YAZISI
ONAY SAYFASI
DA⁄ITIM Ç‹ZELGES‹
DE⁄‹ﬁ‹KL‹K KAYIT Ç‹ZELGES‹
‹Ç‹NDEK‹LER
B‹R‹NC‹ BÖLÜM: GENEL ESASLAR
1. AMAÇ
2. KAPSAM
3. HUKUK‹ DAYANAK
4. SORUMLULUK
5. TANIMLAR
6. TEMEL ‹LKELER
7. YÜRÜRLÜ⁄E G‹R‹ﬁ
8. TEKL‹FLER
9. YÜRÜTME
‹K‹NC‹ BÖLÜM: GENEL DURUM VE HAZIRLIKLAR
10. B‹NA B‹LG‹S‹
11. PERSONEL B‹LG‹S‹
12. AC‹L TELEFONLAR VE TELEFON Z‹NC‹RLER‹
13. ALINAN ÖNLEMLER
14. AFET E⁄‹T‹M‹ VE TATB‹KATLARI
15. YILLIK ‹ﬁ PLANI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: AC‹L DURUM SERV‹SLER‹
17. KOORD‹NASYON
18. KOMUTA MERKEZ‹
19. MÜDAHALE SERV‹S‹
20. B‹LG‹ VE PLANLAMA SERV‹S‹
21. LOJ‹ST‹K VE BAKIM SERV‹S‹
22. F‹NANS VE YÖNET‹M SERV‹S‹
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: PROSEDÜRLER VE KONTROL L‹STELER‹
23. BOMBA TEHD‹D‹
24. DEPREM
25. K‹MYASAL SERP‹NT‹
26. SEL VE SU BASKINI
27. RÜZGÂR FIRTINASI
28. KR‹T‹K HASTA/YARALI
29. SALDIRGAN HASTA/YARALI
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30. KONTAM‹NE HASTA/YARALI
31. ‹NT‹HAR G‹R‹ﬁ‹M‹
32. YANGIN VE PATLAMA
33. ﬁÜPHEL‹ PAKET
34. ﬁÜPHEL‹ K‹ﬁ‹
BEﬁ‹NC‹ BÖLÜM: GÖNÜLLÜLER, YARDIMLAﬁMA VE ‹ﬁB‹RL‹⁄‹
KARﬁILIKLI YARDIM
ALTINCI BÖLÜM: TAHL‹YE VE SEYREKLEﬁT‹RME
YED‹NC‹ BÖLÜM: MALZEME, ARAÇ VE GEREÇLER
EKLER
EK-I AC‹L DURUM FORMLARI
EK-II AC‹L DURUM KAT VE B‹NA VAZ‹YET PLANLARI
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EK-4. Sahra Hastanesi

Afet sonras› bölgedeki sa¤l›k kuruluﬂlar›n›n hasar görmesi ya da tehdit alt›nda olmas›,
yak›n sa¤l›k kuruluﬂlar›n›n da ihtiyac› karﬂ›layamamas› durumunda sahra hastanesi
oluﬂturulmas› gerekmektedir. Sahra hastanesi oluﬂturulup oluﬂturulmayaca¤›na Sa¤l›k
Kuruluﬂu Afet Plan› Yönetim Kurulu gerekli izinler sonucunda karar verecektir. Olas›
sahra hastanesi plan› aﬂa¤›daki bölümde k›saca anlat›lm›ﬂt›r.
Kompleksin tüm bölümlerinin çad›rlarda olmas› ﬂart de¤ildir. Çevrede sa¤lam kalan kamu
ve özel kurum veya kuruluﬂ binalar›ndan faydalanmak daha uygun olabilir. Bu amaç için
uygun olan binalar aﬂa¤›daki gibidir:
•
•
•
•
•
•
•
•

Devlet daireleri
Okullar
Spor salonlar›
Stadyumlar
Camiler
Parklar
Oteller
Misafirhaneler

Çad›r kullan›m›n›n avantajlar› ise ﬂu ﬂekilde s›ralanabilir:
•
•
•

Hafif olmas› nedeniyle her koﬂulda transport olana¤› sa¤lar.
Ucuz olmas› nedeniyle kurumlara çok aﬂ›r› bir yük getirmez.
Onar›m› ve bak›m› kolayd›r, defalarca kullan›labilir.

Afetlerde kurulacak olan sahra hastaneleri Sa¤l›k Kuruluﬂu Afet Plan› gibi modüler bir
yap›ya sahiptir.
Sahra hastaneleri beﬂ ana bölümden oluﬂmuﬂtur. Bu bölümler ve her bölümün alt
bölmeleri koﬂullara göre büyütülebilir, küçültülebilir veya tamamen plandan ç›kart›labilir.
Ayr›ca gerekti¤i durumlarda Olay Komuta Sistemi, vb. de ek bölüm veya bölmeler halinde
geniﬂletilen hastaneye eklenebilir.
I) ‹dari birimler, hava kara ambulans giriﬂleri bölümü
1. Sa¤l›k Kuruluﬂu Afet Plan› komuta merkezi
2. Bas›n–yay›n ve halkla iliﬂkiler merkezi
3. Kontrol noktas›
4. Ambulans park yerleri ve helikopter iniﬂ alanlar›
II) Operasyon birimi birinci bölümü
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1. Bekleme alan›
2. Hasta kay›t alan›
3. Triaj ünitesi alan›
4. Hasta dekontaminasyonu alan›
5. Travma resüsitasyonu alan›
6. Eriﬂkin resüsitasyonu alan›
7. Pediatrik resüsitasyonu alan›
8. Geçici monitörize gözlem alan›
III) Operasyon birimi ikinci bölümü
1. Acil tedavi ünitesi alan›
2. Pansuman ve küçük müdahale ünitesi alan›
3. Dahili hastalar yatakl› servis alan›
4. Dahiliye ve koroner yo¤un bak›m ünitesi alan›
5. Karantina alan›
6. Ameliyathane alan›
7. Cerrahi yatakl› servisi alan›
8. Cerrahi yo¤un bak›m ünitesi alan›
9. Radyoloji ünitesi alan›
10. Kan bankas› alan›
11. Laboratuvar alan›
12. Eczane
13. T›bbi malzeme deposu
IV) Lojistik bölümü
1. Halk sa¤l›¤› birimi alan›
2. Elektif muayene alanlar›
1 no’lu: Dahiliye, kardiyoloji, gö¤üs hastal›klar› muayene alan›
2 no’lu: Pediatri, jinekoloji ve do¤um muayene alan›
3 no’lu: Göz, kulak burun bo¤az, ortopedi, üroloji, dermatoloji alan›
4 no’lu: Nöroloji ve psikiyatri muayene alan›
3. Personel hizmetleri alan›: Mutfak alan›, personel yemekhane ve kafeterya alan›, personel dinlenme alan›, toplant› alan›, personel banyolar› ve tuvaletleri alan›, içme suyu ve g›da
deposu alan›, anestezi ve cerrahi malzeme deposu alan›, jeneratör ve kesintisiz güç
kayna¤› alan›, yak›t deposu alan›, t›bbi at›k ve çöp alan›
V) Sosyal hizmetler bölümü
1. Bak›ma muhtaç personel yak›nlar› ve personel çocuklar› bak›m alan›
2. Sivil otopark
3. Banyolar ve tuvaletler
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EK-5. ‹nﬂaat Mühendisi ile Yap›lacak Depreme Yönelik Protokol Örne¤i
PROTOKOL
‹ﬂbu protokol……………………..ile ‹nﬂaat Mühendisi………………….’n›n hastanenin Afete Haz›rl›k
Projesi kapsam›nda gönüllü/ ücretli dan›ﬂman olarak katk›da bulunmas› amac›yla taraflar
aras›nda düzenlenmiﬂtir.
1.
‹ﬂbu protokol ile gönüllü/ücretli inﬂaat mühendisi olarak verece¤i bilgi ve yönlendirmeler kapsam olarak hastanenin Afet Haz›rl›k Projesi ile s›n›rl›d›r.
2.
Hastanenin afetin hemen sonras›ndaki yap›sal durumu ile ilgili verece¤i bilgiler,
hastane yönetimi taraf›ndan uygunlu¤unun kabul edilmesi halinde yaﬂama geçirilecek ve
hastanenin tahliye karar›nda esas olarak al›nacakt›r.
3.
…………...deste¤i, afetin hemen sonras›nda hastaneye gelmesi ve hastanenin afetten
etkilenme düzeyinin belirlenmesi ile hastanede hasta bak›m hizmetlerinin sürdürülüp
sürdürülemeyece¤i karar›n›n verilmesine yönelik olacakt›r.
4.
……………iﬂbu protokol süresince ve protokolün sona ermesinden sonraki süreçte,
çal›ﬂmalar›nda hastane ile ilgili olarak edindi¤i gizli olsun veya olmas›n hiçbir bilgiyi hastanenin bilgisi ve yaz›l› izni olmaks›z›n do¤rudan veya dolayl› olarak üçüncü gerçek veya
tüzel kiﬂilere aç›klamayacakt›r.
5.
Hastane, ‹nﬂaat Mühendisi…………………….’nin talep etmiﬂ oldu¤u konu ile ilgili her
türlü bilgi ve doküman› vermekle yükümlüdür.
6.
…………..., hastaneye verece¤i hizmet karﬂ›l›¤›nda ileride her ne nam alt›nda olursa
olsun herhangi bir hak iddia etmeyece¤ini kabul ve beyan eder.
7.
Taraflar, hastane ve topluma ola¤anüstü durumlarda ve meydana gelecek do¤al
afetlerde faydal› olmak amac› ile imzalanan iﬂbu protokolün tüm maddelerine istisnas›z
uyacaklar›n› karﬂ›l›kl› kabul ve beyan ederler (TAR‹H).
Hastane Yöneticisi
Ad› Soyad›
‹mza

‹nﬂaat Mühendisi
Ad› Soyad›
‹mza

Aç›klama: Bu protokol hastane için düzenlenmiﬂ bir örnektir, di¤er tüm sa¤l›k kuruluﬂlar›
için de kullan›labilir. Ayr›ca teknik kurumlar için de benzeri yap›labilir.
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Ek-6. Tehlike Kontrol Listesi Örne¤i

.)
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Do¤al ›ﬂ›¤›n zay›f oldu¤u yerlerde floresan renkler, reflektör
malzeme veya yapay ayd›nlatma kullan›lm›ﬂ m›?

Acil ç›k›ﬂ kap›lar›n›n kilitli veya ba¤l› olmamas›na dikkat ediliyor mu?

(Bu kap›lar yard›m almaks›z›n her zaman ve her durumda içeriden
aç›labilir özellikte olmal›d›r.)
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Basamak yüzeylerinin kaygan olmamas›na ve uygun malzemeden
yap›lm›ﬂ olmas›na dikkat edilmiﬂ mi?
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EK-7. Zarar Azaltma Formu Örne¤i

Serbest halde bulunan tüplerin
takoz ve dayanaklarla kontrol
alt›na al›nmas› uygun olacakt›r.

Dolap, kitapl›k, raflarda bulunan
nesnelerin sars›nt›larda düﬂüp
insanlar› yaralamas›n›
önlemeye yönelik tedbir
al›nmam›ﬂ.

Tesiste deprem sensörü yok.
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Gaz dedektörü konulacakt›r.
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EK-8. Personel Bilgi Formu Örne¤i

‹ﬂe Baﬂlama Tarihi:...............................

-
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EK- 9. Afet Sonras› Salg›n Hastal›klar›n Kontrolü
Sa¤l›k kuruluﬂlar›n›n rutin sa¤l›k hizmetleri aras›nda salg›n hastal›klar›n tespiti, gerekli birimlere bildirimi, yani sa¤l›k otoritesinin resmi iletiﬂim kanallar›yla olgular ya da salg›nlardan haberdar edilmesi iﬂlemi, koruyucu önlemlerin al›nmas› ve tedavisinin sa¤lanmas› da yer al›r. Bu
görevler, enfeksiyon hastal›klar› ve halk sa¤l›¤› birimleriyle birlikte gerçekleﬂtirilir.
Salg›n hastal›klar›n kontrolü için sa¤l›k kuruluﬂlar› taraf›ndan sürdürülen hizmetin düzgün
iﬂleyebilmesi için olgu/salg›n› saptama-kaydetme-do¤rulama (epidemiyolojik/laboratuvarlarla);
bildirim (erken/rutin); analiz ve yorumlama (yer/zaman/kiﬂi özellikleri); sahaya bilgi verme;
kontrol önlemlerinin al›nmas›; program kararlar›; politika ve planlarda de¤iﬂiklik;
de¤erlendirme ve izleme basamaklar›n›n aﬂama aﬂama gerçekleﬂtirilmesi gerekir. Bildirimi
zorunlu salg›n hastal›klar›n, hastal›¤›n dahil oldu¤u gruba göre, tespit edilen sa¤l›k
kuruluﬂundan ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü, Sa¤l›k Bakanl›¤› ve Dünya Sa¤l›k Örgütü’ne kadar uzanan bir
bildirim süreci mevcuttur.
Unutulmamal›d›r ki salg›n hastal›k da etkiledi¤i kitle ve bölge dikkate al›narak bir afet olarak
nitelendirilmektedir. Buna yönelik önlemler çok daha geniﬂ çapta olmal›d›r. Bu bölümde afet
sonras› oluﬂan salg›n hastal›klar›n kontrolünden bahsedilecektir.
Salg›n hastal›klar›n afet sonras› süreçte de ortaya ç›kma olas›l›¤› çok yüksektir. Afet
sonras›ndaki salg›n hastal›klar riskini etkileyen birtak›m ö¤eler vard›r. Bunlardan biri ya da
birkaç› bir enfeksiyon hastal›¤› salg›n›n›n baﬂ göstermesine yol açabilir.
Ekolojik de¤iﬂiklikler, mevsim, gerekli hijyenin afet bölgesinde sa¤lanamamas›, nüfus hareketleri hastal›klar›n baﬂka bölgelere taﬂ›nmas›na ya da yer de¤iﬂtirenlerin o bölgedeki endemik
hastal›klara yakalanmas›na neden olabilir. Geçici yerleﬂim yerlerindeki toplu yaﬂama koﬂullar›,
yak›n temas ya da damlac›k yoluyla insandan insana bulaﬂan hastal›klar›n s›kl›¤›n› ve yay›lma
h›z›n› art›r›r. Çevre sa¤l›¤› hizmetlerinin duraklamas› da bu duruma etki eder.
Bir afet sonras›nda ilk ve acil önlemler, bölgeye güvenli su ve besin sa¤lan›ncaya de¤in ambalajl› içme suyu tüketilmesi, konserve besin kullan›lmas› ve çi¤ yiyecek tüketiminin önlenmesi
gibi konularda kriz masalar›n›n ve bizzat afetzedelerin uyar›lmas›d›r. Afet bölgesindeki kriz
masalar›ndan afetin boyutu, oluﬂan riskler ve tüm sa¤l›k hizmetleri için gereken say›daki personel, araç ve gereç gereksinimleriyle ilgili olarak al›nan ön bilgiler çok de¤erlidir ve bölgeye
gönderilecek ekiplere yol gösterir.
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Asl›nda bir salg›n tehdidi karﬂ›s›nda gerçekleﬂtirilecek salg›n kontrolü organizasyonunun
devletin yetkili birimlerince belirlenmiﬂ bir oluﬂumun yönetiminde gerçekleﬂtirilmesi gerekir.
Merkezdeki kriz masas› ile bölge aras›nda sürekli iletiﬂimin, planl› ve örgütlü bir biçimde
çal›ﬂman›n sa¤lanmas› amac›yla, örne¤in ad› ‘’Bulaﬂ›c› Hastal›klarla Mücadele Komitesi’’ olan
bir yöresel merkez de kurulabilir. Böylece bir afet sonras›ndaki yaln›zca salg›n kontrolünü
de¤il, immünizasyon ve rutin enfeksiyon hizmetlerinin sürdürülmesini sa¤layacak ekipler de
belirlenecektir.
Afet sonras› dönemde salg›n kontrol çal›ﬂmas›, riskli alanlar, salg›n yapabilecek hastal›klar ve
risk alt›ndaki kitlenin demografik özellikleri göz önünde bulundurularak düzenlenmelidir.
Al›nacak önlemler kayna¤a, bulaﬂma yoluna ve sa¤l›kl› kiﬂilere yönelik olacakt›r. Salmonella,
Shigella ya da Vibrio’ya ba¤l› ishalli hastal›klar›n beklendi¤i koﬂullarda kiﬂisel hijyen,
ç›kart›lar›n ve kontamine eﬂyan›n dezenfeksiyonu/sterilizasyonu, su ve besin sanitasyonu önem
kazan›r. Ayr›ca salg›n hastal›klar›n oluﬂumunu önlemek için gerekli aﬂ›lar so¤uk zincirine tabi
olunarak ivedilikle bölgeye ulaﬂt›r›lmal›d›r. Salg›n kontrolünde görev alacak ekipte enfeksiyon
hastal›klar› ve klinik mikrobiyoloji uzmanlar›n›n yan› s›ra halk sa¤l›¤› uzmanlar› da bulundurulmal›d›r.
Kesintiye u¤ram›ﬂ rutin hizmetlerin sürdürülmesi de önemlidir. Afet öncesi dönemde baﬂvuran
enfeksiyon hastalar›n›n kay›tlar› düzenli olarak tutulmal› ve bölgede görülen enfeksiyonlar›n
mevsimsel özellikleri belirlenmelidir. Bunun için gerekli laboratuvar malzemeleri malzeme
stok envanterleri oluﬂturulurken haz›rlanmal›d›r. Bu rutin hizmetlerin bir afet sonras›nda da
sürdürülmesi amaçlanmal›d›r. Böylece hem önceden var olan sa¤l›k kuruluﬂlar›ndaki hizmetlerin süreklili¤i, hem de rutin görevlerin aksat›lmamas› koﬂuluyla bölgedeki salg›n kontrolü
çal›ﬂmalar›na teknik destek verilmesi sa¤lan›r.
Sa¤l›k kuruluﬂlar› rutin çal›ﬂmalar› s›ras›nda tespit ettikleri ya da ﬂüpheli bulduklar› bulaﬂ›c›
hastal›k vakalar›n› bildirmek için kulland›klar› formalar› afet sonras› dönemde de kullanmal›,
bildirim iﬂlemi prosedürü gerçekleﬂtirmelidir. Normal prosedüre ek olarak sa¤l›k kuruluﬂu olay
komutan›na, ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü Kriz ve Valilik Kriz Merkezlerine bildirimde bulunulmal›d›r.
Afet kriz masalar› gerekli uyar›lar›n yap›lmas› ve önlemlerin art›r›lmas› için giriﬂimlerde bulunmal›d›r. Aﬂa¤›da bildirim için kullan›lan form örne¤i yer almaktad›r.
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EK-10. Triaj Kurallar›
Triaj, yard›ma ihtiyac› olan çok say›daki hasta veya yaral› için eldeki olanaklar›n do¤ru
paylaﬂt›r›lmas› konusunda t›bbi karar verme ve tercih etme iﬂlemidir. Temeli, hasta
yönetimidir. Triaj iﬂlemi, uygulayan için a¤›r ve stresli bir süreçtir.
Bu iﬂlem eldeki insan gücü, cihaz, ilaç ve sarf malzeme kaynaklar›n›n, baﬂvuran hasta
veya yaral›lar›n gereksinimine yeterli olmad›¤› durumlarda uygulan›r.
Sa¤l›k kuruluﬂunda afet veya acil durumda triaj hekimin görevidir. Ancak olay yerinde
veya sa¤l›k kuruluﬂunda gere¤inde hekim d›ﬂ› sa¤l›k personeli, kurtarma görevlileri,
hatta ilk anda ilkyard›mc›lar da triaj uygulayabilecektir.
Triaj, t›bbi müdahaleden farkl› bir iﬂlemdir. Yaral›lara s›rayla h›zl› bir ﬂekilde bak›lmas›,
de¤erlendirilmesi ve müdahale edilmeden di¤er yaral›ya geçilmesi, de¤erlendirme
tamamland›ktan sonra müdahaleye baﬂlanmas›d›r.
Triaj olay yerine ilk ulaﬂan hekim/sa¤l›k personeli taraf›ndan yap›l›r. Baﬂlama noktas›
da triaj sorumlusunun bulundu¤u noktad›r. Triajda s›n›fland›r›lan hastalar/yaral›lar›n
triaj kartlar› ya da mevcut imkânlar dahilindeki malzemeler kullan›larak gruplar› belirlenir. Tüm ekibin konu hakk›nda çok bilgili ve deneyimli olmas› gerekmektedir.
Triaj için farkl› yöntemler, algoritmalar kullan›lmakla birlikte dünyada özellikle
afetlerde en yayg›n kullan›lan› Start Protokolü’dür. Aﬂa¤›daki bölümde bu yöntem
aç›klanmaktad›r.
Dünyada hekim d›ﬂ› personel taraf›ndan en yayg›n kullan›lan triaj yöntemi Start’t›r
(Simple Triage and Rapid Treatment). Bu yöntem uygulamada araç gereç gerektirmeden, k›sa sürede üç yaﬂamsal iﬂlev olan solunum, dolaﬂ›m ve bilinç düzeylerini
de¤erlendirme esas›na dayanmaktad›r. De¤erlendirme sonucunda kiﬂiler farkl› renklerle kodlanm›ﬂ dört gruptan birine ayr›l›r:
Yeﬂil: Hafif yaral›lar (en çok ba¤›ran grup oldu¤u için, dikkat edilmezse tüm kaynaklar›
tüketir, a¤›r yaral›lar›n az yard›m almas›na neden olurlar.)
K›rm›z›: A¤›r yaral›lar (en önce yard›m edilecek kiﬂiler, yard›m edilmezse k›sa zaman
içerisinde ölebilecek yaral›lar)
Sar›: Ciddi yard›ma gereksinim duyan, ancak bir süre bekleyebilecek yaral›lar
Siyah: Ölüler (Ülkemizde ölüm tan›s› koymak hekim yetkisindedir.) Ancak ortamda
hekim bulunmad›¤› durumlarda, belirgin özelliklere bak›larak ölmüﬂ oldu¤u düﬂünülen
kiﬂilere yard›m geciktirilebilir. Yine de bunlar›n sonuçta mutlaka hekim taraf›ndan
görülmesi gerekti¤i unutulmamal›d›r.
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Bu yönteme göre triaj› uygulayacak kiﬂi önce sesli triaj yapar (ortamdaki kiﬂileri yan›na
ça¤›r›r). Yürüyebilenler hafif yaral› olarak de¤erlendirilir. Sonra triaj› uygulayan kiﬂi, en
yak›n›ndaki hasta veya yaral›dan baﬂlayarak, ﬂekilde aç›klanan yöntemi uygulayarak, hasta
veya yaral›lar› s›n›fland›r›r.
S›n›fland›rma (triaj) tamamland›ktan sonra k›rm›z› iﬂaretlenmiﬂ olan hasta veya yaral›lardan baﬂlanarak gerekli yard›m (ilkyard›m, taﬂ›ma, tedavi) yap›l›r. Olaydan tüm etkilenenler mutlaka triajdan geçirilir. Zaman içerisinde kiﬂilerin sa¤l›k durumunda de¤iﬂiklik olabilir. Bu nedenle triaj gerekti¤inde defalarca tekrarlanacakt›r.
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Triaj kart› örne¤i: Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n standart triaj kart› kullan›lm›ﬂt›r.

TR‹AJ

TR‹AJ

TR‹AJ

Triaj ekiplerinin kulland›¤› yelek ve ekipman örne¤i.
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EK-11. Morg Hizmetleri
Büyük çapl› afetler, kimli¤i belirlenemeyen ve sa¤l›k kuruluﬂunda vefat eden veya sa¤l›k
kuruluﬂuna getirilen cesetler ciddi adli ve sosyal problemler yaratmaktad›r. Bu olas› problemleri asgariye indirgemek için haz›rl›k aﬂamas›nda al›nacak önlemler belirlenmelidir.
Afet sonras› oluﬂan kargaﬂa içinde cesetlerin kimlik tespitinin ve defin iﬂlemlerinin sa¤l›kl›
yap›lmas›, iyi bir planlama ve bu konudan sorumlu kiﬂilerin belirlenip gerekli e¤itimin verilmesiyle mümkündür.
Kimlik tespiti için aﬂa¤›daki yöntemler kullan›labilir:
1. Tüm cesetlerin numaraland›r›lmas› ve bilinen özelliklerinin kaydedilmesi
2. Hasta üzerinde bulunan kimlik, telefon defteri, banka cüzdan›, ehliyet, mektup ve
benzeri malzemenin korunmas›
3. Cesetlerin kimlik tespiti için önden ve her iki yandan yüz foto¤raf›n›n çekilmesi
4. Cesetlerin ben, dövme veya benzeri belirleyici özelliklerinin foto¤raf›n›n çekilmesi
5. Cesetlerde diﬂ kaplamas›n›n veya vücuttaki di¤er radyoopak protezlerin radyolojik
olarak görüntülenmesi, gerekirse her on parma¤›ndan iz al›nmas›, kimlik tespiti için
saç ve doku örnekleri al›nmas›
6. Adli T›p Kurumu’nun önerece¤i di¤er yöntemlerin uygulanmas›
7. Yukar›daki bilgilerin dosyalanmas› ve dokümanlar›n ceset numaras›na göre
kaydedilmesi (Bu amaç için hastanenin normal dosyalar› kullan›labilir.)
8. Cesetlerin yak›nlar› taraf›ndan teﬂhis edilmesi
Afetlerde en önemli problemlerden biri, cesetlerin defin iﬂlemlerinin kimlik tespiti gibi
nedenlerle zorunlu geciktirilmesi durumunda çevre ve insan sa¤l›¤›n› tehdit etmeyecek
ﬂekilde güvenli ﬂartlarda muhafaza edilmesinde yaﬂanan s›k›nt›lard›r. Cesetlerin güvenli
muhafazas› ve çürümesinin engellenmesi için yap›lacak iﬂlemler aﬂa¤›daki gibi s›ralanabilir:
1. Yeterli miktarda ceset torbas› bulundurulmas›
2. Ceset çürümelerini engellemek için koruyucu kimyasal maddelerin kullan›lmas›
3. Sabit veya seyyar morg ya da so¤utma sistemlerine sahip olan devlet, kamu,
askeri ve özel kurum veya kuruluﬂlarla önceden mutabakat sa¤lanmas›
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EK-12. Sa¤l›k Kuruluﬂlar› ve Biliﬂim
Biliﬂim teknolojileri günümüz sa¤l›k hizmetlerinin vazgeçilmez bir parças› olmuﬂtur.
Sa¤l›k kuruluﬂlar›n›n pek çok hayati fonksiyonu bilgisayarlar ve bilgisayar destekli t›bbi
cihazlarla yerine getirilmektedir. Bu yeni unsur sa¤l›k kuruluﬂlar› için rahatl›k yan›nda pek
çok riski de beraberinde getirmektedir. Günümüzde pek çok sa¤l›k kuruluﬂunda hastalara
ait bilgiler bilgisayarlarda kay›t alt›na al›nmaktad›r. Bir afet sonras› bu verilerin kayb› baz›
hastalar›n tekrar ayn› testleri yapt›rmak durumunda kalmas›yla ciddi zaman kayb›na,
maddi kay›plara ve kar›ﬂ›kl›klara neden olacakt›r.
Bilgisayarlar ve t›bbi cihazlar bilindi¤i üzere elektrikle çal›ﬂmaktad›r. Büyük çapl›
afetlerde elektrik kesintileri normal oldu¤undan, yedek elektrik kaynaklar› bulundurmak,
planlar› tamam›yla bilgisayar ortam›na ve cihazlara dayand›rmamak ve her zaman için bilgisayar olmadan da çal›ﬂacak bir yedek plan geliﬂtirmek gerekmektedir.
Unutulmamal›d›r ki biliﬂim teknolojisinde yaﬂanacak baz› aksakl›klar sa¤l›k kuruluﬂlar›
için telafisi mümkün olmayan afetlere dönüﬂebilir.
Aﬂa¤›da sa¤l›k kuruluﬂlar›n›n hizmetine devam edebilmesi için büyük önem taﬂ›yan biliﬂim
teknolojileri afeti ve al›nmas› gereken önlemlere yönelik önemli noktalar s›ralanmaktad›r.
Biliﬂim Afetlerinin Türleri: Veri kayb›, veri deformasyonu, veri iletiﬂiminde k›s›tl›l›k,
verinin yetkisiz kiﬂilerin eline geçmesidir.
Biliﬂim Afetlerinin Nedenleri: Yaz›l›m ve/veya donan›m hatalar›, insan hatalar›,
d›ﬂar›dan veya içeriden yap›lan sald›r›lar ﬂeklinde s›ralanabilir.
• Yaz›l›m ve/veya donan›m hatalar›: Kullan›lan yaz›l›mda var olan güvenlik aç›klar›,
sunucu bilgisayar›n çökmesi (çal›ﬂamaz hale gelmesi), biliﬂim sisteminde meydana
gelebilecek fiziksel hasarlar (örne¤in bir afet arkas›ndan)
• ‹nsan hatalar›: Kaza ile önemli bilgi içeren dosyalar›n silinmesi, ﬂifrelerin bilinçsizce
seçilmesi, ﬂifrelerin kaybedilmesi, yetkisiz kiﬂilere gösterilmesi
• D›ﬂar›dan veya içeriden yap›lan sald›r›lar: Virüsler, Wormlar, Hacker/Cracker
sald›r›lar›, lisansl› olmayan yaz›l›m kullan›lmas›, kötü niyetli personel, biliﬂim sistemi
parçalar›n›n fiziksel olarak çal›nmas›
Biliﬂim Afetlerinden Korunma Yollar›
• Veri yedeklemesi
• Donan›m yedeklemesi
• Etkin bir yetki s›n›rland›rma sistemi
• Veri ﬂifrelemesi
• Veri iletiﬂim güvenli¤inin sa¤lanmas›
• Bilgisayarlara ve t›bbi cihazlara kullan›c›s› d›ﬂ›nda fiziksel eriﬂimin s›n›rland›r›lmas›
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‹nternet eriﬂiminin s›n›rland›r›lmas›
Anti-virüs yaz›l›mlar›
Güvenlik duvar› (Firewall)
Personel e¤itimi
Portatif t›bbi cihaz yedeklemesi

Sa¤l›k kuruluﬂlar›n›n üzerinde önemle durmas› gereken konulardan biri veri yedeklemesidir. Aﬂa¤›da veri yedeklemesiyle ilgili önemli noktalar belirtilmektedir:
• Veri dosyalar›n›n listelenmesi, içerikleri ve konumlar›n›n belirlenmesi
• Donan›m, yaz›l›m ve a¤ süreçlerine ait tan›mlay›c› belgelerin bulundurulmas›
• Yedekleme faaliyetleri ile u¤raﬂan elemanlar için e¤itim programlar› haz›rlanmas› ve
sorumluluk seviyelerinin belirlenmesi
• Yaz›l›m ve veri yedeklerinin fiziki olarak ayr› bir alanda konumland›r›lmas›
• Yenilemenin s›kl›¤› ve yedeklerin ne kadar süre için saklanaca¤›n›n saptanmas› (Gün
sonu yedekleme, anl›k yedekleme, anl›k sistem yedekleme gibi yöntemler kullan›labilir.)
• Kullan›lan yaz›l›m ve donan›mlar›n, yedek sistemlerle uygunlu¤unun periyodik olarak
gözden geçirilmesi ve yap›lacak testlerle yedekleme hizmetinin etkinli¤inin düzenli
olarak kontrol edilmesi
• Uygulamalar›n ve dosyalar›n yedeklenmesiyle ilgili stratejik kararlar›n, söz konusu
uygulama ve dosyalar›n sa¤l›k kuruluﬂunun faaliyetlerinin sürdürülmesi için sahip
oldu¤u öneme göre verilmesi
• Yedekleme öncelikleri belirlenirken tüm bilgi türleri ve söz konusu bilgilerin kaybedilmesinin yarataca¤› potansiyel etkilerin dikkatli bir ﬂekilde analiz edilmesi
Yedeklemenin disketlerle yap›lmas› durumunda:
• Yedekleme disketleri dikkatli bir ﬂekilde etiketlenmeli ve gerekli tüm bilgiler (kullan›c›
bölümler, tarih ve kullan›c›lar) etiketlere yaz›lmal›d›r.
• Yedekleme disketleri koruma alt›na al›nm›ﬂ özel alanlarda muhafaza edilmelidir.
• Bu gibi saklama merkezleri olas› her türlü tehlikeden azami ölçüde korunacak ﬂekilde
yap›land›r›lmal›d›r.
Verilerin yedeklenmesinin yan› s›ra sa¤l›k kuruluﬂunda kritik verilere ulaﬂ›m› sa¤layan
tüm bilgisayarlara eriﬂim s›n›rland›r›lm›ﬂ olmal›, eriﬂim uygun bir kimlik tan›t›m sistemiyle gerçekleﬂtirilmelidir. Bilgisayarlara fiziksel eriﬂimin ve internet eriﬂiminin
s›n›rland›r›lmas› da önemli bir güvenlik tedbiridir. Çal›ﬂanlardan sadece ihtiyac› olanlar›n
internete ba¤lanmalar›na izin vermek, internette dolaﬂmak için sadece belli bilgisayarlar›n tahsis edilmesi gibi önlemlere de s›k s›k baﬂvurulmaktad›r. Ayr›ca bilgisayarlar›n
olas› afetlerden etkilenmesini azaltmak için gerekli çal›ﬂmalar yap›lmal›d›r.
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EK-13. Sa¤l›k Kuruluﬂlar›n›n Kontaminasyon ve Dekontaminasyonu
Kontaminasyon sabit tesislerdeki veya mobil araçlardaki kontamine materyallerin çevreye
da¤›lmas›ndan dolay› meydana gelmekte, afetlerin veya teknolojik olaylar›n etkisiyle ortaya
ç›kabilmektedir. Son y›llarda gittikçe yayg›nlaﬂan terör eylemleri kontaminasyon yaralanmalar›n›n artmas›na yol açmaktad›r. Terör örgütlerinin kimyasal, biyolojik veya nükleer
silahlara yönelmesi, ayr›ca kontaminasyon potansiyeli olan kurumlar› hedef almas›
nedeniyle önümüzdeki y›llarda bunlar›n daha da s›klaﬂaca¤› düﬂünülmektedir.
Afet Kurulu, kontaminan maddelerin temizli¤ini yapabilecek kurumlarla önceden kontrat
yapmal›d›r. Bu kurumlar›n telefon numaralar› Sa¤l›k Kuruluﬂu Afet Acil Yard›m Plan›’n›n
‹letiﬂim Rehberi’nde bulunmal›d›r.
Sa¤l›k kuruluﬂlar›nda dekontaminasyon bölümü, büyük afetlerde kuruluﬂun d›ﬂ›nda kurulacakt›r. Ufak çapl› olaylarda dekontaminasyon acil servis de mevcutsa hasta y›kama
odas›nda gerçekleﬂtirilebilir.
Acil serviste dekontaminasyon için gereken malzemeler aﬂa¤›daki gibidir:
1.
Personel için, inhalasyon kontaminasyonunu engelleyen maskeler ve portab›l solunum cihazlar›
2.
Koruyucu elbise, eldiven ve galoﬂlar
3.
Kontamine alanlar› ve dekontaminasyon alan›n› belirten levhalar, ayr›ca bu bölgelere giriﬂi engelleyen bariyer, barikat ve ﬂeritler gibi malzemeler
4.
Kontamine materyaller veya kiﬂilerin geçiﬂ yolunu örtmek için gereken yer kaplama
örtüleri
5.
At›ksu için kullan›lacak toplama bölgeleri
6.
Kontamine malzemeler için özel torbalar, kaplar ve bölgeler
7.
Kontaminan maddelerden örnek al›nmas› için laboratuvar araç gereçleri ve ad›
geçen kurumlarla önceden belirlenmiﬂ olan örnekleme ve örnekleri saklama protokolleri
8.
Dekontaminasyon ve temizleme malzemeleri
9.
Radyoaktif madde dedektörleri
Dekontaminasyonun sa¤l›k kuruluﬂu d›ﬂ›nda yap›lmas› gerekti¤i durumlarda dekontaminasyon alan› için ek olarak aﬂa¤›daki malzemeler gerekmektedir:
1.
Iﬂ›kland›rma malzemesi
2.
Is›tma malzemesi
3.
Hastalar›n mahremiyetini zedelemeyecek ﬂekilde donat›lm›ﬂ y›kanma bölmeleri
4.
At›ksu toplama tanklar›
5.
Hastalara verilecek havlu ve elbise
Sa¤l›k kuruluﬂu d›ﬂ›nda kurulacak dekontaminasyon bölümünün çevre binalar›n havaland›rma
ve su kaynaklar›ndan uygun uzakl›kta olmas› gerekmektedir. Dekontaminasyon için
kullan›lacak malzemenin depolanmas›ndan ve periyodik bak›mdan lojistik ﬂefi sorumludur.
Acil serviste personelin her an ulaﬂabilece¤i bir bölgede (doktor veya hemﬂire odas› gibi),
kontaminan maddelerle ilgili kaynak kitaplar bulunmal›d›r. Tüm acil servis ve acil müdahale ekipleri kontamine hastalar›n dekontaminasyonuyla ilgili belli dönemlerde e¤itimden
geçirilmelidir. Acil serviste çal›ﬂan destek personeline kontaminan maddelerin
temizli¤iyle ilgili e¤itim verilmelidir. Tüm acil servis personeline koruyucu malzemelerin
kullan›m› ö¤retilmeli, personelin dekontaminasyonla ilgili yard›m alabilecekleri kurumlar›n telefon numaralar› acil serviste, ambulans merkez ve istasyonlar›nda bulunmal›d›r.
Acil serviste kesintisiz internet ba¤lant›s› kolayca ulaﬂ›lacak noktalarda olmal›d›r. Bu
ﬂekilde gerekti¤i zaman personel yurtd›ﬂ›ndan bilgi edinebilmelidir.
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EK-14. Standart Operasyon Prosedürüne Örnek
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EK-15. Bilgi Kart› Örne¤i
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EK-16. Tatbikat De¤erlendirme Formu Örne¤i
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Hastalar›n, refakatçilerin, vb. yönlendirilmesi
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