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Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi olarak hasta ve 

çalışanlarımızı en değerli varlığımız olarak görmekteyiz ve kalbimiz onlar için atmaktadır. Hastalarımız için 

tıbbı tetkik ve tedavi aşamalarında, çalışanlarımız için ise çalış

çalışma ortamı yaratarak, oluşabilecek kayıpları en aza indirmeyi ve sürekli iyileştirme çalışmalarını öncelikli 

iş hedefi olarak görmekteyiz. 

Organizasyon yapımız içinde yer alan Risk Yönetim Kurulu, İş Sağlığı ve

Direktörlüğü’nün katılımları ile İş Sağlığı ve Güvenl

yaptıkları iş ve/veya çalışma ortamlarından kaynaklanabilecek yaralanma ve hastalık vakalarını önleme 

çabası içerisindeyiz.

Hasta tetkik ve tedavi süreçlerinden kaynaklanacak olası kazaları önlemek için gerekli tüm önlemler 

alınmakta; İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimleri, İşe Başlangıç ve Oryantasyon Eğitimleri ile 

çalışanlarımıza, stajyer öğrencilerimize, sa

ziyaretçilerimize güvenli bir ortam sunmaktayız.

Hastanemizde 2009 yılından bu yana ‘’İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’’ ile Kalite Standartları 

çerçevesinde periyodik olarak gözden geçirmeler, Müdürlük ve Bakanlık denetimleri ile sürekli olarak 

iyileştirmeler yapılmaktadır.

• Güvenli çalışmak, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi 

bünyesinde çalışmanın ön koşuludur. Bu nede

güvenlik tedbirlerini almasını, eksiklik ve uygunsuzluklar var ise bildirmesini istemektedir.

• Kurumumuz tüm yönetim kadrosu ile 

refakatçilerin, ziyaretçilerin ve stajyer öğrencilerin

• Sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefine ulaşmak için;

süreçlerinden, proses ve mühendislik değişimlerden kaynaklanan riskler belirlenip 

değerlendirilmekte, yapılan çalışmalarla bu riskler elimine edilmekte ve/veya kabul edilebilir seviyeye 

getirilmektedir. 

• Hastanemiz uluslararası İş sağlığı ve güvenliği yönetim

Hizmetler Bakanlığının çıkardığı kanun ve yönetmelik

• Faaliyetlerimiz sırasında gerçekleşen veya yaralanma ile sonuçlanma ihtimali olan; tüm olay ve 

kazalar incelenmekte ve tekrarının önlenmesi için gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır. 

• Gündemde olan iş sağlığı ve güvenli

sorumlu davranılmakta, tüm paydaşlarımız ile

ve standartların geliştirilmesi sağlanmaktadır.
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Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi olarak hasta ve 

çalışanlarımızı en değerli varlığımız olarak görmekteyiz ve kalbimiz onlar için atmaktadır. Hastalarımız için 

tıbbı tetkik ve tedavi aşamalarında, çalışanlarımız için ise çalışma ortamlarında daha güvenli ve sağlıklı 

çalışma ortamı yaratarak, oluşabilecek kayıpları en aza indirmeyi ve sürekli iyileştirme çalışmalarını öncelikli 

Organizasyon yapımız içinde yer alan Risk Yönetim Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu ve Kalite 

Direktörlüğü’nün katılımları ile İş Sağlığı ve Güvenliği Politikalarından taviz vermeden çalışanlarımızın 

yaptıkları iş ve/veya çalışma ortamlarından kaynaklanabilecek yaralanma ve hastalık vakalarını önleme 

Hasta tetkik ve tedavi süreçlerinden kaynaklanacak olası kazaları önlemek için gerekli tüm önlemler 

alınmakta; İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimleri, İşe Başlangıç ve Oryantasyon Eğitimleri ile 

çalışanlarımıza, stajyer öğrencilerimize, sahaya yansıttığımız tedbirler ile hastalarımıza, refakatçilerimize ve 

ziyaretçilerimize güvenli bir ortam sunmaktayız.

Hastanemizde 2009 yılından bu yana ‘’İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’’ ile Kalite Standartları 

n geçirmeler, Müdürlük ve Bakanlık denetimleri ile sürekli olarak 

Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi 

bünyesinde çalışmanın ön koşuludur. Bu nedenle kurumumuz tüm çalışanlarından 

güvenlik tedbirlerini almasını, eksiklik ve uygunsuzluklar var ise bildirmesini istemektedir.

Kurumumuz tüm yönetim kadrosu ile kendi yönetimlerinde olan tüm çalışanların, 

stajyer öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliğinden sorumludurlar. 

• Sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefine ulaşmak için; iş akışlarımızdan

, proses ve mühendislik değişimlerden kaynaklanan riskler belirlenip 

ekte, yapılan çalışmalarla bu riskler elimine edilmekte ve/veya kabul edilebilir seviyeye 

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri ve Aile, Çalışma ve Sosyal 

ıkardığı kanun ve yönetmeliklerine uygun hareket etmektedir.

• Faaliyetlerimiz sırasında gerçekleşen veya yaralanma ile sonuçlanma ihtimali olan; tüm olay ve 

kazalar incelenmekte ve tekrarının önlenmesi için gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır. 

• Gündemde olan iş sağlığı ve güvenliği konularına, bilgilere ve kamu duyarlılıklarına karşı ilgili ve 

sorumlu davranılmakta, tüm paydaşlarımız ile birlikte çalışarak, sağlık ve güvenlik kültürünün gelişimi 

geliştirilmesi sağlanmaktadır.

Dr. Siyami Ersek Hastanesi Ba

Prof. Dr. Cevdet Uğur KO
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Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi olarak hasta ve 

çalışanlarımızı en değerli varlığımız olarak görmekteyiz ve kalbimiz onlar için atmaktadır. Hastalarımız için 

ma ortamlarında daha güvenli ve sağlıklı 

çalışma ortamı yaratarak, oluşabilecek kayıpları en aza indirmeyi ve sürekli iyileştirme çalışmalarını öncelikli 

Güvenliği Kurulu ve Kalite 

meden çalışanlarımızın 

yaptıkları iş ve/veya çalışma ortamlarından kaynaklanabilecek yaralanma ve hastalık vakalarını önleme 

Hasta tetkik ve tedavi süreçlerinden kaynaklanacak olası kazaları önlemek için gerekli tüm önlemler 

alınmakta; İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimleri, İşe Başlangıç ve Oryantasyon Eğitimleri ile 

haya yansıttığımız tedbirler ile hastalarımıza, refakatçilerimize ve 

Hastanemizde 2009 yılından bu yana ‘’İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’’ ile Kalite Standartları 

n geçirmeler, Müdürlük ve Bakanlık denetimleri ile sürekli olarak 

Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi 

anlarından yaptıkları iş ile ilgili 

güvenlik tedbirlerini almasını, eksiklik ve uygunsuzluklar var ise bildirmesini istemektedir.

olan tüm çalışanların, hastaların, 

iş sağlığı ve güvenliğinden sorumludurlar. 

iş akışlarımızdan, tanı ve tedavi 

, proses ve mühendislik değişimlerden kaynaklanan riskler belirlenip 

ekte, yapılan çalışmalarla bu riskler elimine edilmekte ve/veya kabul edilebilir seviyeye 

ve Aile, Çalışma ve Sosyal 

uygun hareket etmektedir.

• Faaliyetlerimiz sırasında gerçekleşen veya yaralanma ile sonuçlanma ihtimali olan; tüm olay ve 

kazalar incelenmekte ve tekrarının önlenmesi için gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır. 

ği konularına, bilgilere ve kamu duyarlılıklarına karşı ilgili ve 

birlikte çalışarak, sağlık ve güvenlik kültürünün gelişimi 

Dr. Siyami Ersek Hastanesi Başhekimi 
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