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ÖNSÖZ
2009 yılından bu yana Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen “Uluslararası
Sağlıkta Performans ve Kalite Kongreleri”nin beşincisi 20 – 22 Kasım 2014
tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecektir.
Daha önceki Kongrelerimizde olduğu gibi yoğun katılımın ve paylaşımın
beklendiği, ilgili tüm paydaşların davet edileceği Kongrede; yurtiçi ve yurtdışından
akademisyenler ve sağlık yöneticileri ile kamu ve özel sektör uygulayıcılarının
karşılıklı olarak birikim, deneyim ve görüşlerini paylaşabilecekleri bir ortam
oluşturulması amaçlanmıştır. V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite
Kongresi; sağlık hizmetlerinde kalite, akreditasyon, hasta ve çalışan güvenliği
ekseninde pratik uygulamaları içinde barındıracak şekilde tüm sağlık
profesyonellerini bir araya getirecektir.
Kongre boyunca 3 adet salonda ve poster bildiri alanında hem bilimsel çalışmalar
hem de sahada gerçekleştirilen uygulamalar tartışılacaktır. Alanında söz sahibi
yerli ve yabancı 60’a yakın davetli konuşmacı ile 21 Oturum ve 4 Konferans
gerçekleştirilecek, ayrıca akademisyenler ve uygulayıcılar tarafından 62 adet sözel
ve 147 adet poster bildiri sunumu yapılacaktır. Yine Kongre kapsamında yürütülen
ve sağlıkta kalite, hasta ve çalışan güvenliği konularında ülkemizdeki farkındalığı
artırarak iyi uygulamaları teşvik etmek ve örnek göstermek amacıyla düzenlenen
ve toplam 179 adet başvurunun olduğu IV. Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri,
yüzlerce Hemşire çalışanımızın yarıştığı SKS Bilgi Yarışmasını kazananlar ile
En İyi Bildiri Ödülü Yarışmasını kazananlar Ödül Töreninde ilan edilecektir.
Ayrıca sağlık kurum ve kuruluşlarının yürüttükleri çalışmaları tanıtmaları ve
paylaşmaları amacıyla Stant açmaları sağlanacaktır.
Kongreye katkılarından dolayı Sağlık Bakanlığı’na, Danışma ve Bilim Kurulu
üyelerine, panelistlere, bildiri sahiplerine ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz.
Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ
Kongre Başkanı
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı
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Ameliyathanelerde Radyasyon Güvenliği;
Çalışan Personelin Bilgi, Tutum Ve Davranışları
Emre EREN1
Meltem YILMAZ2
Şebnem BAĞRIYANIK3

Özet
Ülkemizde resmi ve özel hastanelerde tanısal ve tedavi amaçlı radyasyon
uygulamaları yaygınbir şekilde kullanılmaktadır. Ameliyathaneler çalışma ortamı
açısından sağlık ve güvenlik tehlikeleri taşımaktadırlar. Ortopedi vakalarında
floroskopinin yaygın kullanımı, cerrahları ve ameliyathane personelleri bazı
ortopedik işlemlerde radyasyon zararları ile karşı karşıya bırakmaktadır. Bu
durum çalışan güvenliği kapsamında olumsuz sonuçlar oluşturmaktadır. Çünkü
düşük dozlardaki radyasyonun zararlı etkileri hemen fark edilemese de yıllar
sonra ortaya çıkabilir. Yozgat İli Kamu Hastaneleri Birliğine Bağlı Yozgat Devlet
Hastanesi, Sorgun Devlet Hastanesi ve Yerköy Devlet Hastanesindeameliyathanede
çalışan personelin radyasyon güvenliği konusundaki bilgi, tutum ve davranışlarını
değerlendirmek amacıyla,14 soruluk bir anket hazırlanmış, ameliyathane
çalışanlarından 89 kişiye uygulanmıştır.Çalışanlara son bir yıl içerisinde
floroskopiye maruz kalıp kalmadıkları sorulmuş ve 81 kişi(%94,2) maruz kaldığını
ifade etmişlerdir. Radyasyona maruziyet sıklığına baktığımızda % 55,8’i günde
birden fazla, % 10,5’i haftada bir,% 30,2’si haftada birden fazla, % 3,5’i ise nadiren
(ayda bir veya daha seyrek ) maruz kaldığını belirtmişlerdir.Çalışan personele şu
ana kadar ameliyathanelerde radyasyon güvenliği ile ilgili profesyonel eğitim alıp
almadıkları soruldu: eğitim aldığını ifade eden sadece 5 kişi (% 5,8) idi. İlimizde
ameliyathane çalışanlarının güvenliğe ilişkin eğitim düzeyinin istenilen düzeyde
olmadığı, gerekli önlemlerin yetersiz olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ameliyathane, Floroskopi, Radyasyon Güvenliği

1 Yerköy Devlet Hastanesi, emreeren2002@hotmail.com, 05052592429
2 Yozgat KHB Genel Sekreterliği, meltem.yilmaz1@saglik.gov.tr, 05074379381
3 Yozgat Devlet Hastanesi, sebnem.bagriyanik@saglik.gov.tr. ,05370220922
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Abstract
Diagnostic and therapeutic radiation applications are widely used by public and
private hospitals in Turkey. Operating rooms have numerous health and safety
hazards. Widespread use of fluoroscopy in orthopedics cases and orthopedic
operations puts surgeons and operating room personnel under the danger of
radiation damage, which results in negative effects on those health care workers’
health. Although the effects of radiation in lower doses are not immediately
apparent; those effects can be seen in the long run. In this study, 89 operating
room personnel working at Yozgat, Sorgun, and Yerkoy public hospitals, all of
which are operated as part of Yozgat Province Public Hospitals, answered a 14item survey. The items were developed by the researcher, and aimed at exploring
the participants’ knowledge, attitude and behavior. 81 of the participants (94.2%)
indicated that they had exposed to fluoroscopy within previous year. Among
those, 55.8% were exposure to radiation multiple times a day. 30.2% experienced
that more than once a week. A 10.5% of the participants said “about once a week”;
only 3.5% were exposed to radiation rarely (once a month or less).
When the participants were asked if they had a professional training about radiation
safety, only 5 personnel answered positively (5.8%). As a result, operating room
workers do not have safety information at the desired level. It was determined that
the safety measures are inadequate.
Key Words: operation room, fluoroscopy, radiation safety
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Sözel Bildiriler

1. Giriş
İş, insanların yaşantısında onlara bir yer kazandıran, onları tatmin eden ve toplum
içinde kaynaşmayı sağlayan önemli bir sosyal etmen olduğu gibi fiziksel, kimyasal,
psikolojik, sosyal ve ekonomik pek çok nitelikleri ile de insan sağlığını etkiler.
Çalışanlar, kullandıkları makineler, çalışma ortamındaki zehirli maddeler, insan
yapısına uygun olmayan çalışma organizasyonu gibi nedenlerle çeşitli mesleki
tehlikelerle karşılaşırlar.(İlhan ve Ark. ,2006:433)
“İnsanların hastalıklarla çalışıp da nasıl her zaman sağlıklı kaldıklarını merak
ediyorsanız, yanıtı; kalamadıklarıdır” (1976 Pantheon- Mitler ve Gerçekler) deyişi
sağlık çalışanları için sağlığın, sundukları hizmetten önce temel bir hak olduğunu
vurgulayan güzel bir anlatımdır. Sağlık çalışanlarının sağlığı; toplumun bir parçası
olarak, sağlık hizmeti sunumunda çalışanların en üst düzeyde bütünsel iyilik halini
(biyo-psikososyal) sağlamaları ve sürdürmeleridir. Sağlık çalışanlarının sağlık
hizmetlerini en iyi şekilde sunabilmeleri kendilerinin sağlıklı olabilmeleriyle
olanaklıdır.(Özarslan,2009:4)
Hastaneler; sadece sağlık hizmeti sunan kurumlar olmayıp, aynı zamanda eğitim
ve araştırma merkezleridir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ne göre hastaneler,
“müşahede, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon olarakgruplandırılabilecek sağlık
hizmetleri veren, hastaların uzun veya kısa süreli tedavi gördükleri yataklı
kuruluşlar” olarak tanımlanmaktadır. Sağlık hizmetleri, kişilerin ve toplumların
sağlıklarını korumak, hastalandıklarında tedavilerini yapmak, tam olarak
iyileşmeyip sakat kalanların başkalarına bağımlı olmadan yaşayabilmelerini
sağlamak ve toplumların sağlık düzeylerini yükseltmek için yapılan planlı
çalışmaların tümüdür. Bu nedenle, birçok iş yerinden daha karmaşık bir yapı
oluştururlar. Bu durum, sağlık çalışanlarının iş yerinde karşılaştıkları risk ve
tehlikelerin sayı ve çeşidinin de çok fazla olmasına yol açmaktadır Hastalardan
bulaşabilecek infeksiyon etkenleri, ısı değişiklikleri, gürültü, radyasyon gibi
fiziksel etkiler, kimyasal maddeler, gazlar ve toksinler, sağlık çalışanlarını olumsuz
etkileyen faktörlerden birkaçıdır. (Kutlu,2007:5)
Ülkemizde resmi ve özel hastanelerde tanısal ve tedavi amaçlı radyasyon
uygulamaları yaygın bir şekilde kullanılmaktadır (trkd. org.tr).Ameliyathaneler
ileri teknolojinin kullanıldığı, ekip çalışmasının en iyi sergilendiği dinamik
yerlerdir. Ameliyathanelerde çalışanlar; biyolojik, fiziksel ve enfeksiyöz birçok
risk faktörü ile karşı karşıyadırlar.(Vural,2012:132)
Bu risk faktörlerinden biri de iyonize radyasyondur. Ameliyathanelerde çalışan
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güvenliği ile ilgili radyasyon güvenliği çalışmalarının ve uygulamalarının yetersiz
olduğu gözlenmektedir. Radyasyonun herkes tarafından bilinen etkileri dışında,
cerrahide uzun dönem düşük doz kullanımından dolayı olan etkileri henüz
bilinmemektedir. (Vural,2012:132)

2. Çalışmanın Amacı
Ülkemizde sağlık çalışanlarının maruz kaldığı riskler çeşitlilik göstermektedir.
Son yıllarda kalite çalışmaları ve fiziksel ortam yenilemeleri ile bir çok tehlike
atlatılmış olsa dahi çalışanların maruz kaldığı riskler hala vardır. Ameliyathane
çalışanlarının karşılaştığı tehlikeler; anestezik atık gazlarının solunması,
havalandırmasız ve kapalı alanlarda çalışma , radrasyona maruz kalma vs. Bu
çalışmamızda Yozgat ilindeki üç büyük hastanenin ameliyathane personelinin
radrasyon güvenliği konusundaki bilgi ve davranışlarını değerlendirerek
sonuçlarına göre bilgilendirme ve iyileştirme çalışmalarına katkıda bulunulması
amaçlanmıştır.

3. Yöntem
Yozgat Devlet Hastanesi, Sorgun Devlet Hastanesi ve Yerköy Devlet Hastanesinde
ameliyathanelerinde çalışmakta olan toplam 89 kişi ile anket çalışmasında
ameliyathanelerinde radyasyon güvenliği farkındalığı araştırıldı. Ankette
demografik özellikler(cinsiyet, yaş, meslek, meslek yılı, ameliyathanedeki mesleki
yıl), floroskopicihazına maruziyet ve sıklığının araştırıldığı bölüm, radyasyon
güvenlik tedbirlerinin sorulduğu bölüm ve radyasyonun yan etkilerinin sorulduğu
bölüm olmak üzere toplam 14 soru sorularak personelin bilgi tutum ve davranışları
gözlemlenmeye çalışıldı. Veriler SPSS 16.0 de değerlendirildi. P<0,01istatistiksel
anlamlı kabul edildi, veriler %95 güven aralığında değerlendirildi.

4. Bulgular
Çalışmaya dahil olanların 34’ü hemşire, 29 anestezi teknisyeni, 9’u yardımcı
personel, 1’i temizlik personeli ve 13’ü hekimdi.Anket yapılan personelin yaş
dağılımı incelendiğinde 30-34 yaş grubu en fazlaydı( %46,5) ve katılımcıların
%7’si 13-20 yıllık meslek kıdeme sahipti.Demografik özelliklerin dağılımı Tablo1’de verilmiştir.
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Tablo 1. Çalışmaya katılan ameliyathane personelin demografik özellikleri
Sayı (N)

Oran (%)

Cinsiyet
Kadın
Erkek

49
37

57
43

Yaş
<30
30-34
35-39
40-44
>45

13
40
16
9
8

15,1
46,5
18,6
10,5
9,3

Meslekte Çalışma Yılı
< 6 ay
1-2 yıl
3-7 yıl
8-12 yıl
13-20 yıl
>21 yıl

1
7
16
34
13
15

1,2
8,1
18,6
39,5
15,1
17,4

Ameliyathane çalışma yılı
< 6 ay
1-2 yıl
3-7 yıl
8-12 yıl
13-20 yıl
>21 yıl

4
8
26
31
6
11

4,7
9,3
30,2
36
7
12,8

Meslek
Hekim
Hemşire
Anestezi Teknikeri
Yardımcı personel
Temizlik Personeli

13
34
29
9
1

15,1
39,5
33,7
10,5
1,2

Çalışanlara son bir yıl içerisinde floroskopiye maruz kalıp kalmadıkları sorulmuş
ve 81 kişi(%94,2) maruz kaldığını ifade etmişlerdir. Radyasyonamaruziyet
sıklığına baktığımızda % 55,8’i günde birden fazla, % 10,5’i haftada bir,% 30,2’si
haftada birden fazla, % 3,5’i ise nadiren (ayda bir veya daha seyrek ) maruz
kaldığını belirtmişlerdir.Çalışan personele şu ana kadar ameliyathanelerde
radyasyon güvenliği ile ilgili profesyonel eğitim alıp almadıkları soruldu:eğitim
alan sadece 5 kişi (% 5,8) idi ve personelin % 2,3 ‘ü ameliyathanede radyasyon
güvenliği olan oda olduğunu düşünmekteydi, ancak radrasyon güvenliği olan oda
mevcut değildi(Tablo-2).Maruziyet sıklığının mesleklere dağılımına baktığımızda
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hemşire ve anestezi teknisyenlerinin hekim ve yardımcı personelden daha sık
radyasyona maruz kaldığı istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p <0,005).
Tablo 2. Ankette sorulan Radyasyon güvenliği soruları.
Sayı (N)

Oran (%)

Son 1 yıl içinde skopiye maruz
kaldınız mı?
Evet
Hayır

81
5

94,2
5,8

Maruz kalma sıklığı?
Günde birden fazla
Haftada birden fazla
Haftada bir kez
Ayda bir

48
26
9
3

55,8
30,2
10,5
3,5

Floroskopi eğitimi aldınız mı?
Evet
Hayır

5
81

5,8
94,2

Çalışma alanaızdaradrasyon
tehlike uyarı işaretleri var mı?
Evet
Hayır

16
70

18,6
81,4

Skopi sırasında kullanılmak üzere
koruyucu ekipmanlar var mı?
Evet
Hayır

80
6

93
7

Bu ekipmanların sağlamlığı kontrol ediliyor mu?
Evet
Hayır

41
45

47,7
52,3

Ne kadar sıklıkta kontrol ediliyor?
Ayda bir
Yılda bir
Bilmiyorum
Kontrol edilmiyor

6
26
33
21

7
30,2
38,4
24,4

Radrasyon güvenliği alınmış
ameliyat odası var mı?
Evet
Hayır

2
84

2,3
97,7
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Tablo-3 ‘de radyasyon koruyucu ekipmanlarının olup olmadığı ve ekipmanların
ameliyathanede kullanımısorulmuştur. Ameliyathanede gözlük ve eldiven
olmadığını % 86 katılımcı bildirmiştir. Ameliyathanede tiroid koruyucu olduğu
halde % 24,4’ü olmadığını söylemiştir. Büyük çoğunluk bildiğinden dolayı, tiroid
koruyucunun çoğunlukla kullanıldığı, %24,4’ünün kullanmadığı yorumunu
yapabiliriz. Hemşirelerin çoğunun tiroid koruyucu varlığı konusunda bilgi sahibi
iken ( % 91,2), diğer personelin ancak %52’sinin bilgi sahibi olduğu gözlendi.
(p<0.001)
Floroskopi çekimler yapılan ameliyat odalarına radyasyon uyarı işaretleri sabit
asılmış olup, personele bu işaretlerinin farkındalığı sorulduğunda 70 personel (%
81,4) bu işaretleri hiç fark etmemişti. Sabit uyaran levhasının takılı olması algı
düzeyini azaltmıştır yorumunu yapabiliriz. Radyasyon uyarı işareti farkındalık
meslek grupları,yaş,meslek kıdeme göre karşılaştırıldığında benzer olmakla
birlikte cinsiyete göre karşılaştırıldığında erkek personelin(4/37=%10’ü farketmiş)
farkındalığı, kadın personelden (12/49=%24’ü farketmiş) düşük bulundu.
Tablo 3. Çalışma alanında skopi kullanımı sırasında kullanılan koruyucu ekipmanlarla
ilgili cevaplar

Gözlük ve eldiven
Tiroid koruyucu
Kurşun önlük

Ekipman var (%)

Ekipman yok (%)

12 (14)
65 (76)
81 (94)

74 (86)
21 (24)
5 (6)

5. Tartışma
Bu araştırma Yozgat İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı
floroskopi çekimler yapılan ameliyat odalarına sahip sağlık tesislerinde çalışan
personelin radyasyon güvenliği konusundaki bilgi, tutum ve davranışlarını
değerlendirmektir amacıyla yapılmıştır.
Araştırma grubu 34 hemşire, 29 anestezi teknisyeni, 9 yardımcı personel, 1
temizlik personeli ve 13 hekim oluşturmaktadır.
Sağlık çalışanları içerisinde ameliyathaneler, riskli girişimlerin uygulanması,
atık gazlara, radyasyona ve biyolojik etkenlere maruz kalmaları bakımından
çalışanları açısından sağlık risklerini de beraberinde getirir (Vural,2012:133).
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Ameliyathanede radyasyon taşınabilir röntgen cihazları ve lazer gibi iyonize
olmayan cihazlardan yayılabileceği gibi, son yıllarda ameliyat süresini kısalttığı
için yaygın olarak kullanılan X-ray ve floroskopi gibi radyolojik yöntemlerle
de yayılabilir. Çalışanların radyasyondan etkilenmesi direk, yansıma ve sızma
şeklinde üç farklı yoldan olmaktadır (Vural,2012:134). Yansıma radyasyonu
öncelikle hastanın vücudundan yansıyarak saçılan radyasyondan kaynaklanır.
Ayrıca operasyon masası, duvarlar ve diğer objeler de yansıma radyasyonuna
neden olur. Sızma radyasyonu ise X ışını kaynağındaki kaçaklardan (özellikle
bakımsız aletlerde) kaynaklanır.(aott.org.tr,1995)Bu sebeple ameliyathanelerde
radyasyon güvenliğinin bilinmesi, temel güvenlik standartlarının belirlenmesi
önem arz etmektedir. (Vural,2012:134)
İyonize radyasyonun, tıpta kullanımı 1898’de Roentgen tarafından başlatılmıştır.
X ışınları özellikle hekimler, hemşireler ve röntgen teknisyenleri için önemlidir.
Doğal radyoaktif maddeler olan radyum, uranyum ve toryum’un ve suni radyoaktif
maddeler yani radyoaktifizotopların tıpta kullanımı sağlık çalışanları için risk
oluşturmaktadır. Bu maddeler insan vücudu üzerine çok çeşitli etki yapmaktadır.
Radyoaktif maddelerle karşı karşıya kalınması uygulanan miktara göre hücrelere
zararvermekte ve mutasyon, kromozal bozukluklar, deri, tiroid ve kemik iliği
üzerinde etkiler, katarakt ve kansere neden olabilmektedir.( Vural,2012:134)
Radyasyon ve yansıma kaynağından (hastanın görüntülenen bölgesinden) en az
50 cm uzaklıkta durulmalıdır. Radyasyon dozunun uzaklığın karesi ile orantılı
azaldığı unutulmamalıdır.(aott.org.tr,1995) Ayrıca radyasyondan koruyucu
kurşun önlük, tiroid koruyucu, gözlük ve eldiven kullanımı önemlidir. Bu konuda
Miller ve arkadaşlarının yapmış oluğu çalışmada, tiroid, lens ve dominant olarak
kullanılan ellerin en fazla etkilenmeye maruz kaldığını göstermişlerdir. Aynı
çalışmada kurşun gömleğin etkisi vurgulanmış ve kurşun gömlek dışında 17245 mrem bulunan radyasyonun gömlek içinde 0-5 mrem olduğu gösterilmiştir.
Kurşun gömlek altında bir aylık en fazla 5 mrem sonucuna ulaşılabilmiştir14. Bu
sebeple koruyucu ekipmanların bilinmesi ve uygulanmasının sağlanması veen
önemlisi temel güvenlik standartlarının uygulanması radyasyondan korunma
açısından önemlidir. (Vural,2012:134)
Bu çalışmada radyasyonun zararları ve yan etkileri hakkında hemen her meslek
grubunun benzer oranda bilgi sahibi olduğunu gördük. Hemşire ve anestezi
teknisyeni ekibi günde birden fazla maruz kalmakta ve bu maruziyet diğer meslek
gruplarına göre istatiksel olarak anlamlı ve yüksek bulunmuştur (p <0,005).
Hemşirelerin çoğunun tiroid koruyucu varlığı konusunda bilgi sahibi iken ( %
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91,2), diğer personelin ancak %52’sinin bilgi sahibi olduğu gözlendi. (p<0.001).
Radyasyon uyarı işaretlemesi ameliyathanelerimizde kapıya radyasyon işareti
konulmasıyla gerçekleştirilmiştir. Ancak personellerin yarısının bu uyarıdan
haberi yoktu. Bu da uyarı işaretinin ışıklı ve göze çarpar bir şekilde olmasını
göstermektedir. Ekipmanların sağlamlığı kontrol ediliyor mu? sorusuna %51
personel hayır cevabını verirken, ne sıklıkla kontrol edildiğinizi sorduğumuzda
personelin %38’in bilmediğini ve %24’ünün ise kontrol edilmediği cevabını
verdiğini gördük. Koruyucu ekipmanların etkin ve kontrollerinin düzenli
aralıkta kontrol edilmesi ve kayıt altına alınarak belgelenmesini düşünmekteyiz.
Ameliyathanelerde skopi cihazı ile çalışan personellerin dozimetre takma
zorunluluğunun getirilmesi ve dozimetrik çalışmalar sonucunda ülke genelinde
verilerin toplanarak radyasyon dozu yüksek olan ameliyathane personeline
gerekirse radyoloji çalışanları gibi izin hakkı verilmesi çalışan motivasyonunu
artıracağını düşünmekteyiz.
Vural ve arkadaşlarının 2012 de tek hastane ile yaptığı çalışma ile karşılaştırıldığında
maruz kalma sıklığı ve son bir yıl içerisinde skopi ile çalışma oranları yakın
çıkmıştır. Burdan orta büyüklükteki bir devlet hastanesinin çalışanlarının çoğunun
yıl içerisinde skopiye maruz kaldığı sonucuna varmaktayız. Çalışmamızda Yozgat
Devlet Hastanesindeki ortopedi ve beyin cerrahı sayısının fazlalığı ve hergün iki
branştan bir doktorun ameliyatları olduğu için %55.8’i günde birden fazla kez
maruz kaldığını söylemiştir. Floroskopi eğitimi oranı %6 oranındadır. Ancak
ameliyathane çalışanlarının eğitim algısı satıcı veya ithalatçı tarafından ürün
tesliminde cihaz kullanımı için verilen eğitim olduğu saptanmıştır. Çalışanların
radrasyon güvenliği ve etkileri konusunda hiç bir eğitim almadıkları gözlenmiştir.
Yapılan kalite çalışmalarında bu konunun irdelenmesi ile daha bilinçli uygulamalar
olacağını düşünüyoruz. Çalışma alanlarında ki radrasyon tehlike işaretleri yetersiz
ve standartlara uygun değildir. Koruyucu ekipman varlığı her iki çalışmadada
aynı seviyelerdedir. Koruyucu ekipman kontrol aralığı Vural ve arkadaşlarının
çalışmasında %50 oranında bilinmezken kalite çalışmaları ve değerlendirme
soru setinde olmasından dolayı bilinirlik artmış ama yeterli değildir. Radrasyon
güvenliği alınmış ameliyathane sorusuna %97.7 oranında hayır cevabı verilmiştir.
Malesef bizim anket yaptığımız hastaneler yenilenmemiş ve eski binalarda hizmet
vermekteler, ameliyat yoğunluğu ve araştırma hastaneleri gibi her branşa oda
verme imkanı olmadığı için maliyet açısından yapılmamaktadır. Ancak ilimizde
yapılan iki adet yeni hastane binasının ameliyathanelerinde de radrasyon güvenliği
sağlanmış ameliyathane odaları bulunmamaktadır. Bu da uzun dönemde çalışan
sağlığını olumsuz etkileyecek ve zarar verecektir. Radrasyon güvenliği alınmamış
koruyucu ekipmanı olmayan hastaneler için önerilen kursun paravanlar,
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ameliyathane şartlarında sterilizasyonun önemi doğrultusunda kullanımı uygun
değildir. Çalışma yaptığımız hastanelerimizde koruyucu eldiven hiç yoktu,
gözlüklerin varlığını bilen %14’tür. Diğer çalışmaya göre Troid koruyucu ve
kurşun önlük bilinirliğinde de anlamlı olarak sonuç yüksek bulunmuştur.
Sonuç olarak; bu zamana kadar yapılmış olan bilimsel çalışmalarda ameliyathanede
floroskopi kullanan ekibin maruz kaldığı radyasyon dozlarının önerilen seviyelerin
altında olduğunu gösterse de yıllar içinde alınan kümülatif dozun uzun süreli
etkilerinin bilinmediği vurgulanmıştır. Bunun ölçünü için hastanelerde her bir
salona bir dozimetre konulup o salondaki bir yıllık kümülatif dozun ölçülmesi
ölçüm sonuçlarına göre de iyileştirme ve gerekli izinlerin verlimesinin uygun
olduğunu düşünüyoruz. 24.03.2000 tarih ve 23999 sayılı Resmi Gazete ’de
yayımlanan TAEK Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereğince,
“yıllık dozun, izin verilen düzeyin 3/10’unu aşma olasılığı bulunan çalışma koşulu
A durumunda görev yapan kişilerin, kişisel dozimetre kullanması zorunludur’’.
demektedir. (taek.gov.tr,2000) Ameliyathane personelinin aldığı dozun ölçümü
için bakanlığımız Radrasyon Güvenliği Komitelerine görev vermiş ancak aktif
olarak ameliyathanelerde ölçüm yapılmamaktadır. Bu nedenle; ameliyathane
personeli skopi çekimi için koruyucu ekipmanlarını aktif bir şekilde kullanmalı,
skopi çekimi sırasında ışıklı uyarı sisteminin olması, kurşun paravan bulunması,
vasıflı olmayan personelin bu alanda çalışmasının engellenmesi, cerrahi güvenlik
güvenlik belgelerine radyasyon güvenliğinin eklenmesi ve alınan güvenlik
önlemlerinin uygulandığının değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.
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Memnuniyet, Bağlılık ve Yalnızlık İlişkisi: TSK
Ankara Özel Bakım Merkezinde Bir Araştırma
Dr.Özay ÇELEN1
Uzm.Hüseyin ABUHANOĞLU2
Doç.Dr.Abdulkadir TEKE2

Özet
Bu çalışmanın amacı, yaşlı bakımı alanındaki “müşteri memnuniyeti”, “müşteri
bağlılığı” ve “yalnızlık” ilişkisinin incelenmesidir. Çalışma, TSK Ankara Özel
Bakım Merkezi’nde kalan 103 hak sahibi üzerinde yapılmıştır. “Hak Sahibi
Memnuniyeti” Çimen ve arkadaşları tarafından geliştirilen “Memnuniyet
Ölçeği”ile ölçülmüştür. Hak sahibi kişilerin bağlılığı ise Erdem ve arkadaşları
tarafından geliştirilen “Hasta Bağlılığı Ölçeği”ile ölçülmüştür. Hak sahibi kişilerin
yalnızlığı ile ilgili bilgiler “UCLA Yalnızlık Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. “Hak
Sahibi Memnuniyeti” boyutları ile “Hak Sahibi Bağlılığı” arasında “orta” düzeyde
pozitif doğrultuda bir ilişki olduğu anlaşılmıştır. “Buna karşın, “Hak Sahibi
Memnuniyeti” boyutları ve “Hak Sahibi Bağlılığı” ile “Hak Sahibi Yalnızlığı”
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olmadığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Müşteri Memnuniyeti, Müşteri Bağlılığı, Yalnızlık

Abstract
The Purpose of this study is to investigate to correlation among customer
satisfaction, customer commitment, and loneliness. The population of the research
involves totally 103 person entitled residing in TAF Ankara Special Care Center.
“Person Entitled Satisfaction” were measured by adapting items from Çimen et
al. Commitment level of person entitled were measured by adapting items from
Erdem et al. The information concerning the loneliness level of person entitled
was collected by using UCLA Loneliness Scale. As a result of evaluations, ıt was
1 Elazığ Asker Hastanesi, ocelen71@yahoo.com, 0424 218 6854
2 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Sağlık Hizmetleri Yönetimi Bilim Dalı
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found that there was correlation between “Person Entitled Satisfaction” and
“Person Entitled Commitment”, but there was no correlation between “Person
Entitled Satisfaction”, and “Person Entitled Commitment” and “Loneliness”.
Key Words: Customer Satisfaction, Customer Commitment, Loneliness

1. Giriş
Yaşlanma, günümüzde önlenmesi olası olmayan, kronolojik, sosyal, biyolojik ve
psikolojik boyutları olan bir süreçtir (Çimen ve ark., 2010:104). Yaşamın bu son
evresi olan yaşlılık döneminde bireylerin fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden sağlıklı,
etkin, hayatın içinde ve mutlu olarak yaşamlarını sürdürmeleri gerekmektedir
(Babacan Gümüş ve ark.; 2012:14). Yaşlanma ne kadar kaçınılmaz olsa da,
yaşlanmanın olumsuzluklarını, bakım gereksinimlerini iyi bir şekilde karşılanması
ile en az düzeye indirmek mümkündür (Altıparmak; 2009: 159). Ailenin çekirdek
aileye dönüşmesi, yaşlı bakımının profesyonel hizmet gerektirmesi, yaşlıların
kimseye yük olmak istememesi ve ailenin çalışma hayatı gibi nedenler genel olarak
“huzurevi” şeklinde adlandırılan yaşlı özel bakım merkezlerini ortaya çıkarmıştır
(Ardahan, 2010:30). Bu merkezlerde kalan yaşlı insanlar için “memnuniyet”,
“bağlılık” ve “yalnızlık” önemli kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Öncelikle
bu kavramlara kısaca değinelim:
Müşteri memnuniyeti, genel olarak müşterilerin istek ve beklentilerinin
karşılanması veya bu istek ve beklentilerin üstünde hizmet verilmesi olarak
tanımlanabilir (Uzkesici, 2002:299). Sağlık kurumlarında müşteri (hasta)
memnuniyeti, hâlihazırda ve gelecekte, sağlık hizmeti sunan herhangi
büyüklükteki bir kurumun finansal ve klinik başarısının temel bir gereksinimidir
(Shelton, 2000:1).
Müşteri bağlılığı, çoğunlukla müşteri davranışlarını yansıtır. Müşteriler eğer
hizmet sunucu veya tedarikçilerin üstün bir değere sahip olduklarına inanırlarsa
gerektiğinden daha fazla yol kat edebilir veya gerektiğinden daha fazla ücret
ödeyebilirler. Bağlanmış müşteri mal veya hizmet aldığı kurumun alanının en
iyisi olduğuna inanacaktır (Hill and Alexander, 2006: 17). Bu anlamda bağlılık,
bir markaya veya ürüne duygusal veya psikolojik olarak bağlanmayı ifade eder
(Alok, 2013:154).
Yalnızlık yaşa bağlı olarak artan bir konu olmamasına rağmen yaşlılar arasında
yalnızlık kamuoyunda büyük bir ilgiye sahiptir (Honigh-de Vlaming vd.,2013).
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Copel yalnızlığı “bir kişinin kendini diğerlerin ayrı bir yerde gördüğü mutsuz bir
durum” olarak tanımlarken, Eliopoulos yalnızlığın “yaşlanan insanların tamamen
bir talihsizliğini vurguladığını” ifade etmektedir (Akt. Simpson and Okubadejo,
2001: 91).
TSK Ankara Özel Bakım Merkezi, 30 Haziran 2008 tarihinde hizmete açılmış
ve hak sahibi kabulüne 07 Ekim 2008 tarihinde başlanılmıştır. Tek ve çift kişilik
toplam 211 oda ve 262 yatak kapasitelidir. Merkezden Subay, Astsubay, Uzman
Jandarma Çavuş ve Uzman Erbaş emeklileri ile bunların aile fertlerinden 65 yaşını
doldurmuş kişiler istifade etme hakkına sahiptir. Merkezden istifade eden hak
sahiplerinin devamlı barındırılma, bakım ve gözetimleri sağlanmaktadır (gata.
edu.tr, 2014).

2. Araştırmanın Amacı, Kapsamı Ve Yöntemi
2.1. Araştırmanın Amacı
Bu çalışma ile, yaşlı bakımı alanındaki memnuniyet, bağlılık ve yalnızlık ilişkisinin
TSK Ankara Özel Bakım Merkezi’nde test edilerek belirlenmesi amaçlanmıştır.
2.2. Araştırmanın Kapsamı
Araştırmanın çalışma evrenini TSK Ankara Özel Bakım Merkezi’nde kalan 132
hak sahibi personel oluşturmaktadır. Araştırmaya katılmayı istememe, sorulara
cevap veremeyecek derecede bakıma muhtaç olma gibi nedenlerle 29 hak sahibi
araştırma dışında bırakılmış, kalan 103 hak sahibinden veri elde edilmiştir.
Böylece çalışma grubu çalışma evreninin % 78’ini oluşturmuştur. Anketler
araştırma grubuna yüz yüze görüşme metodu ile uygulanmıştır.
2.3. Verilerin Toplanması
Verilerin toplanmasında anket yöntemi kullanılmıştır. Anket dört bölümden
oluşmaktadır. Birinci bölümde demografik özelliklerin yer aldığı Kişisel Bilgi
Formu, ikinci bölümde 72 soruluk Hak Sahibi Memnuniyeti Ölçeği, üçüncü
bölümde, 10 soruluk Hak Sahibi Bağlılığı Ölçeği, dördüncü bölümde ise 20
soruluk UCLA Yalnızlık Ölçeği bulunmaktadır.
Hak sahiplerinin memnuniyetini ölçmek için; Çimen ve arkadaşları (2010:106)
tarafından bir özel bakım merkezinde kalanların memnuniyet durumlarını
ölçmek amacıyla geliştirilen memnuniyet ölçeği kullanılmıştır.
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Hak sahiplerinin bağlılığı, Erdem ve arkadaşları (2008:99) tarafından geliştirilen
hasta bağlılığı ölçeğinden yararlanılarak ölçülmüştür.
Hak sahibi yalnızlığının ölçülmesinde UCLA Yalnızlık Ölçeği’inden
yararlanılmıştır. UCLA Yalnızlık Ölçeği, Russel, Peplau ve Ferguson tarafından
geliştirilmiş, 4’lü Likert tipinde hazırlanan ve 20 ifadeden oluşan bir ölçektir (Akt.
Kaya vd., 2012:20).
2.4. Verilerin Analizi
İstatistiksel analizler için SPSS for Windows Ver. 15.0 (SPSS Inc., IL. USA) ve
NCSS 2007 (NCSS Inc., Utah, USA) kullanılmıştır. Tanımlayıcı istatistiklerin
gösterilmesinde yüzde (%), ortalama ve standart sapma değerlerinden
yararlanılmıştır. Verilerin normal dağılıma uygunluk testleri “Shapiro-Wilk
Test” ile yapılmıştır. Araştırmanın değişkenleri arasındaki ilişkileri test etmede
“Spearman Korelasyon Analizi”nden, faydalanılmıştır. İstatistiksel kararlarda p ≤
0,01 seviyesi anlamlı farkın göstergesi olarak kabul edilmiştir.

3. Bulgular
Araştırmaya katılanların demografik özelliklere göre dağılımı Tablo 1’de
verilmiştir. Araştırmaya katılanların yaklaşık yarısının (% 48,5) 85 yaş ve üzerinde
olduğu, çoğunluğu (% 63,1) bayanların oluşturduğu, çok az bir kısmının (% 20,4)
evli olduğu, önemli bir kısmını (%58.3) emekli asker yakınlarının oluşturduğu
görülmüştür. Araştırma grubunun % 36,9’unun “okur-yazar olmadığı” veya
“ilköğretim” mezunu olduğu, 2/3’ünün (% 68,9) 1 yıldan fazla bir süredir
merkezde kaldığı, önemli bir kısmının (% 56,3) yakınları vasıtasıyla merkezden
haberdar olduğu anlaşılmıştır.
Cronbach Alfa, ölçekteki maddelerin birbirleriyle ilişkilerinin ne kadar iyi
olduğunu belirleyen istatistiksel bir testtir (Bernard, 2000:285-311). Özdamar
(2004:521-523) ve Doğan (2005:307), genellikle Cronbach Alfa değerinin 0.000.39 arası “ölçek güvenilir değil”, 0.40-0.59 arası “ölçek düşük güvenilirlikte”, 0.600.79 arası “ölçek oldukça güvenilir” ve 0.80-1.00 arası “ölçek yüksek güvenilirlikte”
şeklinde yorumlandığını belirmektedir. Buna göre; araştırmada kullanılan
ölçeklerin “yüksek güvenilirlikte” olduğu görülmüştür (Tablo2).
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Tablo 1: Araştırma Grubunun Demografik Özelliklere Göre Dağılımı
Demografik Özellikler

n

%

65-84

53

51,5

85 ve üstü

50

48,5

Bay

38

36,9

Bayan

65

63,1

Evli

21

20,4

Bekar/Dul

82

79,6

Emekli asker

43

41,7

Emekli asker yakını

60

58,3

Okur-yazar değil /İlköğretim

38

36,9

Lise

33

32,0

Lisans/Lisansüstü

32

31,1

1 yıl ve altı

32

31,1

1 yıldan fazla

71

68,9

Yakınımdan

58

56,3

Diğer

45

43,7

Yaş

Cinsiyet

Medeni Durum

Statü

Eğitim Durumu

Merkezde Kalma
Süresi
Merkezi Öğrenme Şekli

Genel olarak “Hak Sahibi Memnuniyeti” boyutları ile “Hak Sahibi Bağlılığı”
ortalamasının orta nokta olan 3’ün üzerinde olduğu görülmektedir. Özellikle
“Hak Sahibi Bağlılığı” ortalamasının oldukça yüksek olduğu söylenebilir. Buna
karşın, “Hak Sahibi Yalnızlığı” ortalamasının orta nokta olan 2’nin altında
olduğu görülmektedir. Buna ilave olarak, Yalnızlık Ölçeği puan ortalaması 34,80
olarak bulunmuştur. Bu ortalamanın değerlendirmesi kesme puanı hesaplanarak
yapılabilir. Kesme puanı “ortalama” ile “standart sapma”nın toplamından bir puan
fazlasını ifade etmektedir (Tel vd., 2006:35). Buna göre yalnızlık ölçeği puanı 2049 olanların yalnızlık yaşamadığı, 50-80 olanların ise yalnızlık yaşadığı kabul
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edilmiştir. Araştırma grubunun % 84,8’inin yalnızlık yaşamadığı, %15,2’sinin
ise yalnızlık yaşadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, hak sahiplerinin en çok
idari hizmetlerden, en az ise beslenme hizmetlerinden memnun oldukları
anlaşılmaktadır (Tablo 2).
Tablo 2: Araştırmada Kullanılan Ölçeklere Ait Değerler
Ölçekler

Soru Sayısı

Puan
Aralığı

Ortalama

Standart
Sapma

Croanbach
Alfa Değeri

16

1-5

3,98

0,57

0,93

15

1-5

4,13

0,51

0,94

19

1-5

4,10

0,52

0,84

22

1-5

4,21

0,42

0,96

10

1-5

4,43

0,52

0,90

20

1-4

1,74

0,66

0,90

Hak Sahibi
Memnuniyeti
Beslenme Hizmetleri
Memnuniyeti
Sağlık Hizmetleri
Memnuniyeti
Sosyal Hizmet
Faaliyetleri
Memnuniyeti
İdari Hizmetler
Memnuniyeti
Hak Sahibi
Bağlılığı
Hak Sahibi
Yalnızlığı

Tablo 3: Hak Sahibi Memnuniyeti, Hak Sahibi Bağlılığı ve Hak Sahibi Yalnızlığı
Arasındaki İlişki
Boyut/Alt Boyutlar

1

2

3

4

5

6

Hak Sahibi
Memnuniyeti

1. Beslenme Hizmetleri 1,000
2. Sağlık Hizmetleri
3. Sosyal Hizmet Faal.
4. İdari Hizmetler
5. Hak Sahibi Bağlılığı
6. Hak Sahibi Yalnızlığı
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r=0,558
p<0,001
r=0,459
p<0,001
r=0,617
p<0,001
r=0,493
p<0,001
r=-0,033
p=0,742

1,000
r=0,591
p<0,001
r=0,623
p<0,001
r=0,451
p<0,001
r=-0,039
p=0,701

1,000
r=0,519
p<0,001
r=0,324
p=0,001
r=0,047
p=0,647

1,000
r=0,454
1,000
p<0,001
r=-0,090 r=-0,006
1,000
p=0,376 p=0,951
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“Hak Sahibi Memnuniyeti” boyutları, “Hak Sahibi Bağlılığı” ve “Hak Sahibi
Yalnızlığı” arasında ilişki olup olmadığını test etmek amacıyla Spearman
Korelasyon Analizinden faydalanılmıştır. Korelasyon katsayısının büyüklük
bakımından yorumlanmasında üzerinde anlaşılan bir aralıktan söz edilemese
de, mutlak değer olarak 0,70-1,00 arası “yüksek”, 0,30-0,70 arası “orta”, 0,010,30 arası “düşük” düzeyde bir ilişkiyi göstermektedir. Buna göre Tablo 2’de de
görüldüğü gibi, “Hak Sahibi Memnuniyeti” boyutları ile “Hak Sahibi Bağlılığı”
arasında “orta” düzeyde pozitif doğrultuda bir ilişki olduğu anlaşılmaktadır.
“Hak Sahibi Memnuniyeti” boyutlarında meydana gelen bir artış bağlılıkta da bir
artışı meydana getirmektedir. Buna karşın, “Hak Sahibi Memnuniyeti” boyutları
ve “Hak Sahibi Bağlılığı” ile “Hak Sahibi Yalnızlığı” arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir ilişkinin olmadığı görülmektedir (Tablo3).

4. Tartışma
Araştırma sonuçları hak sahiplerinin aldıkları hizmetlerden oldukça memnun
olduğunu ortaya koymaktadır. Çimen ve arkadaşları (2010:106), Çamlıca Özel
Bakım Merkezi’nde yaptığı çalışmada bu araştırmanın sonuçlarına benzer
sonuçlara ulaşmıştır.
İnsanoğlunun en yalnız döneminin yaşlılıkta olduğuna dair önyargımıza karşılık;
Ünlü (2004:89) araştırmaların, yalnızlığın en fazla gençler ve genç yetişkinler
arasında olduğunu ortaya koyduğunu belirtmektedir. Ancak, birçok kaynak
yalnızlık ile yaşlılık arasında doğrudan bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır
(Khorshid vd., 2004:46; Dereli vd., 2010:93; Ünal, 2005:90). Ucla Yalnızlık Ölçeği
kullanılarak yapılan benzer çalışmalara bakıldığında (Tel vd., 2006:36; Khorshid
vd., 2004:46; Dereli vd., 2010:95) diğer kurumlara göre TSK Özel Bakımevinde
kalanların daha az yalnızlık hissettikleri söylenebilir. Hak sahiplerinin sadece
%15,2’sinin yalnızlık yaşadığı tespit edilmiştir.
Yeh ve arkadaşları (2003:213) Tayvan’daki 13 huzurevinde yaptığı çalışmada bir
yıllık dönem içinde huzurevinde kalanların bakım memnuniyetinde bir düşüşe
karşılık yalnızlıklarında artışın olduğunu ortaya koymuştur. Flores ve arkadaşları
(2011: 1187-1188), bakım merkezlerinde kalan yaşlıların memnuniyet, bağlılık ve
yalnızlıklarının ilişkili olduğunu, memnuniyetin bağlılığı pozitif yönde, yalnızlığı
ise negatif yönde etkilediğini belirlemiştir. Erdem ve arkadaşları (2008:104), Hasta
Memnuniyeti ile Hasta Bağlılığı arasında güçlü ve pozitif bir ilişkinin olduğunu
ortaya koymuştur. Varinli ve Çakır (2004: 49-50) hastane hizmetlerinden
memnun olan hastaların hastaneyi tekrar tercih etmeleri, dolayısıyla bağlılıkları
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üzerinde etkili olduğunu bulmuştur. Yaşa (2012:159) hastane hizmetlerinden
memnuniyetin bağlılığı da etkilediğini ortaya koymuştur. Yılmaz (2008: 10891090) bağlılık ile yalnızlık arasında güçlü ve pozitif yönde bir ilişki olduğunu
ortaya koymuştur. Bu araştırmanın sonuçları da literatürle uyumlu olarak hak
sahibi memnuniyeti ile hak sahibi bağlılığı arasında bir ilişkinin olduğunu ortaya
koymaktadır. Buna karşın çalışmamız, yalnızlığın hak sahibi memnuniyeti ve
hak sahibi bağlılığı ile ilişki olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Bu sonucun literatürü
desteklemediği görülmektedir.

5. Sonuç
Yaşlılık birçok sağlık sorununu, fonksiyonel olarak yetememeyi, dolayısıyla
bakıma muhtaç olmayı beraberinde getirmektedir. Genel olarak huzurevi olarak
ifade edilen bakım merkezlerinin bu anlamda önemli bir ihtiyacı karşıladığı bir
gerçektir. Bu merkezlerin amacına uygun faaliyet göstermesinin temeli; hak sahibi
yaşlıların ihtiyaç duyduğu hizmetlerden memnun kalmalarını sağlayarak kuruma
bağlılıklarının yükseltilmesi ve onlara yalnız olmadıklarının hissettirilmesidir.
Bu çalışma sonucu ve literatür, hak sahiplerini (müşterileri) kuruma bağlı tutmanın
verilen hizmetlerden memnun kalma ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu
kapsamda; hak sahibi memnuniyetinin tüm hizmet sahalarını kapsayacak şekilde
belirli periyotlarla ölçülmesi büyük önem taşımaktadır. Elde edilen sonuçlara göre
memnuniyet düzeyi düşük alanlarla ilgili sürekli iyileştirme çalışmaları yapılması
üzerinde durulmalıdır.
Yaşlılıkta boş zamanının fazla olduğu dikkate alınarak; yaşlıların boş zamanlarını
farklı ve ilgilerini çekecek uğraşlarla geçirmelerini sağlayacak faaliyetler üzerinde
durulmalıdır. Çünkü bu tür faaliyetlerin hem memnuniyeti ve bağlılığı artıracağı
hem de yalnızlığı unutturacağı düşünülmektedir.
Bu çalışma, araştırma kapsamındaki hak sahiplerinden alınan verilerle ve
kullanılan yöntemlerle sınırlıdır. Benzer çalışmaların, daha farklı özellikler
gösteren ve daha fazla sayıdaki kurumlarda yapılması önerilir.

32 T.C. Sağlık Bakanlığı

Sözel Bildiriler

V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Kaynaklar
Alok, Kumar Rai (2013), Customer Relationship Management: Concepts and Cases, PHI
Learning Private, New Delhi.
Altıparmak, Saliha (2009), Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Bireylerin Yaşam Doyumu, Sosyal
Destek Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi,
Cilt 23, Sayı 3, Sayfa 159-164.
Ardahan, Melek (2010), Yaşlılık ve Huzurevi, Aile ve Toplum, sayfa 30.
Babacan Gümüş, Aysun – Şıpkın, Sevinç ve Keskin, Gülseren (2012), Fonksiyonel Sağlık
Örüntüleri Modeli ile Bir Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Bakım Gereksinimlerinin
Belirlenmesi, Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, Sayfa 13-21.
Bernard HR. (2000), Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches,
Sage Publications, California.
Çimen, Mesut - Soydan, Fatma ve Çetin, Mehmet (2010) “Bir Özel Bakım Merkezinde
Kalanların Verilen Hizmetlerden Memnuniyet Durumlarının Araştırılması”, Gülhane
Tıp Dergisi, Cilt 52, No.2, sayfa104-111.
Dereli, Feyza – Koca, Bennur - Demircan, Sacide ve Tor, Neslihan (2010), Bir Huzurevinde
Kalan Yaşlıların Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi, Yeni Tıp Dergisi, Cilt 27, sayfa 93-97.
Doğan, Hulusi (2005), “İşgörenlerde İş Tatminiyle İlişkilendirilmiş Stres ve Prosedürel
Adalet Algılamaları Analizi: Gazi Hastanesinde Bir Uygulama” Süleyman Demirel
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 10, No.1, sayfa 301-312.
Erdem, Ramazan – Avcı, Levent – Köseoğlu, Seda – vd. (2008), Hasta Memnuniyetinin
Hasta Bağlılığı Üzerine Etkisi, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dergisi, No.31, sayfa 95-110.
Prieto-Flores, Maria-Eugenia – Fernandez-Mayolaraz, Gloria – Forjaz, Maria Joao vd.
(2011), Residential Satisfaction, Sense of Belonging and Loneliness Among Adults
Living in the Comminity and in Care Facilities, Health & Place, Vol.17, pp.1183-1190.
Hill, Nigel and Alexander, Jim (2006), The Handbook of Customer Satisfaction and
Loyalty Measurement, Ashgate Publishing Company, Hampshire.
Honigh de Vlaming, Rianne – Haveman-Nies, Annemien – Heinrich, Judith – Veer, Pieter
van’t and CPGM de Groot, Lisette (2013), Effect Evaluation of a Two-year Complex
Intervention to Reduce Loneliness in Non-Institutionalised Elderly Dutch People,
BMC Public Health, 13:984, Open Access.

T.C. Sağlık Bakanlığı

33

Sözel Bildiriler

V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

http://www.gata.edu.tr/rehab/, (16.06.2014).
Kaya, Nurten – Kaya, Hatice – Yalçın Atar, Nurdan, vd. (2012), Hemşirelik ve Ebelik
Öğrencilerinin Öfke ve Yalnızlık Özellikleri, Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi,
Cilt 9, No.2, sayfa 18-26.
Khorshid, Leyla – Eşer, İsmet – Zaybak, Ayten vd. (2004), Huzurevinde Kalan Yaşlıların
Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi, Türk Geriatri Dergisi, Cilt 7, No.1, sayfa 45-50.
Özdamar, Kazım (2004), Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi, Kaan Kitabevi,
Eskişehir.
Shelton, Patrick J. (2000), Measuring and Improving Patient Satisfaction, Aspen
Publication, Gaithersburg.
Simpson, Penelope and Okubadejo, Tinuade (2001), Client Profiles in Nursing: Adult and
The Elderly, Greenwich Medical Media, London.
Tel, Hatice – Tel, Havva ve Sabancıoğulları, Selma (2006), Evde ve Kurumda Yaşayan 60
Yaş ve Üzeri Bireylerin Günlük Yaşam Aktivitelerini Sürdürme ve Yalnızlık Yaşama
Durumu, Türk Geriatri Dergisi, Cilt 9, No.1, sayfa 34-40.
Uzkesici, Nuray (2002), Sağlık Kurumları Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları,
Eskişehir.
Ünal, Gülseren ve Bilge, Ayşegül (2005), İleri Yaş Grubunda Yalnızlık, Depresyon ve
Kognitif Fonksiyonların İncelenmesi, Türk Geriatri Dergisi, Cilt 8, Sayı 2, Sayfa 89-93.
Ünlü, Sezen (2004), Sosyal Psikoloji, Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir.
Varinli, İnci ve Çakır, Aysel (2004), Hizmet Kalitesi, Değer, Hasta Tatmini ve Davranışsal
Niyetler Arasındaki İlişki- Kayseri’de Poliklinik Hastalarına Yönelik Bir Araştırma,
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 17, Sayı 2, Sayfa 33-52).
Yaşa, Eda (2012), Sağlık Sektöründe Hizmet Kalitesi, Müşteri Memnuniyeti ve Bağlılık
İlişkisi: Devlet, Özel ve Üniversite Hastanesi Karşılaştırması, Yayınlanmamış Doktora
Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
Yeh, Shu-Hui – Lin, Li-Wei and Lo, Sing Kai (2003), A Longitudinal Evaluation of Nursing
Home Care Quality in Taiwan, J Nurs Care Qual, Vol. 18, No.3, pp.209-216.
Yılmaz, Ercan (2008), Organizational Commitment and Loneliness and Life Satisfaction
Levels of School Principals, Social Behavior and Personality, Vol. 36, No. 8, pp. 10851096.

34 T.C. Sağlık Bakanlığı

V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Sözel Bildiriler

Tıbbi Hataların Güvenlik Raporlama Sistemi İle
Bildiriminin Değerlendirilmesi
Sibel KATIRCI FENER1
Halil ŞENGÜL2
Seda DEĞIRMENCI3
Birgül KAHRAMAN4

Özet
Güvenlik Raporlama Sistemi(GRS) sağlık kurumlarında hasta güvenliğinin
sağlanmasında veri sağlayan önemli bir sistemdir. Tıbbi hataların GRS ile gönüllü
bildirimi, hasta güvenliğini tehdit eden ve/veya bu potansiyele sahip tüm olay ve
durumların tespit edilerek zamanında geç kalmadan önlem alınması açısından
çok önemlidir.
Araştırmanın amacı, bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık çalışanlarının
(hekim ve hemşirelerin) kurumlarında; tıbbi hataların GRS yolu ile bildirimini
değerlendirmek, GRS’nin kültür haline gelebilmesi yolunda engelleri tanımlamak,
tanımlanan engellerin ortadan kaldırması ve güvenli şekilde bildirimlerin
yapılabilmesi için yöntem belirlemektir.
Araştırma sonuçlarına göre; GRS sağlık çalışanları tarafından genel anlamda
bilinmekte ve bildirim yapılmaktadır. Katılımcıların %62’si Hastanesinde oluşan
veya oluşabilecek tıbbi hataları GRS ile bildirim yaptıklarını belirtmiştir.
GRS eğitimi alma, tıbbi hataları GRS yolu ile bildirme, bildirim konularını bilme,
bildirimin nasıl-nereye yapılacağını bilme durumlarının çok ileri derecede
anlamlı bir fark ile hemşirelerin hekimlere oranla yüksek olduğu görülmüştür.
Dolayısıyla; Hekimlerin GRS bildirim konuları ve bildirim yollarını hemşirelere
oranla daha az bildiği ve daha az bildirim yaptıkları saptanmıştır. Özellikle
Hekim eğitimlerinin ve GRS geri bildirim sürecinin tekrar gözden geçirilmesi
gerekmektedir.
1 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sibelfener@gmail.com, 05069123637
2 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, halilsengul66@gmail.com, 05052901529
3 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sesdegirmenci@hotmail.com, 05075807060
4 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, oneroze_21@hotmail.com, 05054037886
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Bildirim konularının bilinmemesi; Sağlık Hizmet Kalite Standartları(SHKS)
kapsamında bildirim konularında asgari ibaresinin çalışanlar tarafından
yanlış yorumlamalara yol açtığı “asgari” kelimesi göz ardı edilerek “sadece”
olarak algılanıp diğer başlığı altında yapılabilecek bildirimleri engellediğini
düşündürtmüştür.
Anahtar Kelimeler: Güvenlik Raporlama ,Olay Bildirimi,Tıbbi Hata

Abstract
System of reporting safety (SRS) is an important system presenting data to make
a patient safety in medical institutions. SRS and voluntary notification in medical
mistakes is very important with regards to confirm and take precautions against
all cases threatening patient safety and/or owning such potencies.
Goal of the research is; to evaluate feedback of medical mistakes through SRS,
describe preventions coming out for the sake of making SRS into a culture,
suppress described preventions and determine a method to provide feedbacks
to be given safely in a medical institution of a Training and Research Hospital
employees (nurses and surgeons).
According to the research results, SRS is generally known by the medical employees
and feedbacks are given.Sixty-two percent of the participants have told that they
give feedbacks through SRS for medical mistakes made or be made probably.
It has seen that success rate of nurses on taking SRS training, giving feedbacks for
medical mistakes through SRS, knowing feedback subjects and knowing how and
where to give feedbacks is highly better than surgeons.Consequently it has been
determined that Surgeons know less than nurses on the SRS feedback subjects
and feedback methods in addition to giving less feedbacks.Especially Surgeon
trainings and SRS feedback periods are need to be discussed again.
Status of feedback subjects’ not being known: It has made think that because the
word ‘’minimum’s ‘’ in feedback subjects as part of Quality Standards of Health
Service(QSHS) causing a misunderstanding to be confused with the word ‘’only’’
and thus just to be sensed as only among the employees; prevents other feedbacks
to be likely given in the same title.
Key Words: Reporting Safety, Notification of Events, Medical Mistake
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1. Giriş
Olay bildirimine ilişkin süreçler incelendiğinde her ülkede farklı uygulamaları
görmek mümkündür. Ülkeler kendi yasal mevzuatları çerçevesinde olay
bildirimlerini zorunlu veya gönüllü kılmaktadırlar. Bunun yanı sıra hangi
olayların bildirileceği de ülkeden ülkeye değişmekle beraber bildirilecek konu
başlığı üç veya dört konu ile sınırlandırılmakta ve hasta güvenliğini en çok tehdit
eden olaylar bildirim sürecine dâhil edilmektedir.
Yapılan araştırmalar ve elde edilen bilgiler ışığında ülkemizde de hasta güvenliğini
tehdit eden olaylara ilişkin bir bildirim sisteminin geliştirilmesine yönelik bir
dizi çalışma yapılmıştır ve 01 Temmuz 2011 tarihinden itibaren Sağlıkta Kalite
ve Akreditasyon Daire Başkanlığımız tarafından sağlık kurumlarında “Güvenlik
Raporlama Sistemi” adıyla bir bildirim sistemi kurulmasına karar verilmiştir
(kalite.saglik.gov.tr, 2014).

2. Güvenlik Raporlama Sistemi (GRS)
Sağlık Hizmet Kalite Standartları (SHKS) kapsamında kurumlarda, hasta
güvenliğini tehdit eden olaylarda gerekli düzeltici ve önleyici tedbirlerin
alınabilmesi için “Güvenlik Raporlama Sistemi” kalite çalışmalarının en önemli
göstergelerinden birini oluşturmaktadır.
2.1. Güvenlik Raporlama Sisteminin Amacı ve Önemi
Bu sistem hastaya zarar veren ve/veya zarar oluşmadan önce fark edilen olayların
benzerlerinin oluşmasını engellemeyi ve bildirim yapılan olaylardan bir eğitim
materyali oluşturulmasını öngörmektedir. Bunun yanı sıra, sağlık kurumlarında
raporlama kültürü oluşturmayı, bu olaylardan ders çıkarılmasını sağlamayı,
öğrenme süreci ve çözüm yolları geliştirmeyi ve çözümlerin uygulanmasını teşvik
etmeyi amaçlamaktadır. Amaç, sağlık hizmeti sunumunda yapılan bir hatadan
sistemi düzeltecek bir fırsat elde edilmesidir (kalite.saglik.gov.tr, 2014) (SKS
Işığında Sağlıkta Kalite 2012:67-82).
Bu sistemde ana hedef bireyler değil sistemdir. Olayın sorumluları değil, sistemin
kendisi odak noktasıdır. Gerekli düzenlemeler kişiler üzerinden değil, sistem
üzerinden yürütülmelidir. GRS iyi işleyen kurumlarda, hastalar için güvenli
hizmet sunumu sağlar. Hasta güvenliğini tehdit eden olaylara karşı koruyucu
görev üstlenmektedir (İncesu, 2014) (asm.gov.tr, 2011).
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GRS, hasta güvenliğini sağlar, kurumda güvenlik kültürünün gelişimini teşvik
eder, hataları azaltır, kurumsal bir öğrenme süreci oluşturur, yaşam kalitesini
artırır, maliyet etkinliği sağlar, verimliliği sağlar, mortalite ve morbiditeyi azaltır.
GRS oluşturulmas
esnasndaRaporlama
birçok ülkenin bildirim
sistemi incelenmiştir.
veriler ile birlikte ülke
2.2. Ülkemizde
Güvenlik
Sisteminin
(GRSTR) Bu
Özellikleri
TR
TR

önceliklerimiz, ihtiyaçlarmz, beklentilerimiz ve sağlk politikalarmz dikkate alnarak GRS
ve sistemin
özellikleri tanmlanmştr.
TR
GRS oluşturulmuş
oluşturulması
esnasında
birçok ülkenin bildirim sistemi incelenmiştir.

Bu
veriler ile birlikte ülke önceliklerimiz, ihtiyaçlarımız, beklentilerimiz ve sağlık
TR
politikalarımız dikkate alınarakTablo
GRS
oluşturulmuş ve sistemin özellikleri
1. GRSTR Özellikleri
tanımlanmıştır.
Tablo 1. GRSTR Özellikleri

ANONİM

Bildirim yapan kişinin veya bildirimi yaplan olay ile ilgili tanmlayclarn olmamas

ANONİM
GÖNÜLLÜLÜK
SİSTEM BAZLI

GÖNÜLLÜLÜK
GİZLİLİK

SİSTEM BAZLI
CEZALANDIRMA
GİZLİLİK

MEKANİZMASININ

Bildirim yapan kişinin veya bildirimi yapılan olay ile ilgili
tanımlayıcıların olmaması

Yöneticilerin sağlk çalşanlarna bildirim yapmalar konusunda teşvik etmesi

Olaylarn kimden kaynakl olduğuna değil sistemin hangi noktasnda ki eksiklikten
Yöneticilerin sağlık çalışanlarına bildirim yapmaları
kaynaklandğna odaklanr

konusunda teşvik etmesi

Olayların
kimden
olduğuna
değilçkarlmas
sistemin
hangi
Yöneticilerin
bildirim
yapan kaynaklı
veya olaya karşan
kişinin ortaya
yönünde
bir
girişim
içinde bulunmamas
noktasında
ki eksiklikten kaynaklandığına odaklanır
Yöneticilerin bildirim yapan veya olaya karışan kişinin ortaya

(Ceza Yok) Olaya neden olan ve/veya bildirimi yapan kişi deşifre olur ise yönetim bu
çıkarılması yönünde bir girişim içinde bulunmaması
kişi ya da kişilere cezalandrc bir yaptrm yoluna gitmemelidir.

OLMAMASIDIR
CEZALANDIRMA
(Ceza Yok) Olaya neden olan ve/veya bildirimi yapan kişi
MEKANİZMASININ deşifre olur ise yönetim bu kişi ya da kişilere cezalandırıcı bir
OLMAMASIDIR
yaptırım yoluna gitmemelidir.

2.3. Güvenlik Raporlama Sistemi (GRSTR)İş Akş

2.3. Güvenlik Raporlama Sistemi (GRSTR)İş Akışı
TR TR) İş Akış Şeması
Şekil 1. Şekil
Güvenlik
Raporlama
(GRS
) İş Akş Şemas
1. Güvenlik
RaporlamaSistemi
Sistemi (GRS

GRSTRŞekil 1.’de belirtilen aşamalar içermektedir.(SKS Işğnda Sağlkta Kalite 2012:67-82)

GRS Şekil 1.’de belirtilen aşamaları içermektedir.(SKS Işığında Sağlıkta Kalite 2012:67-82)
TR
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2.3.1. Güvenlik Raporlama Sistemi (GRSTR) Bildirimi
Bu sistem içinde ana öğe, çalışanlar tarafından yaşanan olayların bir daha
yaşanmasını engellemek için yapılan bildirimlerdir. Sağlık Hizmet Kalite
Standartları (SHKS) kapsamında kurumlar asgari; Tablo 2.’de belirtilen üç konuya

ilişkin hastaya zarar verebilecek veya veren olaylar üzerinden bildirim
yapılmasına yönelik sistem kurmaktadır. Bu başlıklar, hasta güvenliğini tehdit

eden olayların en çok görüldüğü konulardır. Kurumlar hasta güvenliği ile ilgili
olması kaydıyla belirleyeceği konu başlıklarına bu sistemde diğer başlığı altında
ayrıca yer verebilirler.
Tablo 2. GRSTR Bildirim Yapılması Öncelikli Olan Konular
Yanlış ilaç istenmesi
Yanlış ilaç uygulanması
İlacın yanlış yolla uygulanması
İlacın yanlış zamanda uygulanması
İlaç Güvenliği

Eczaneden yanlış ilaç gelmesi
Eczaneden ilaçların uygun şartlarda gelmemesi
Kayıtların yanlış olması
Tedavi sürecinde doz atlanması
Hasta başında ilaç bulunması vb.
Hasta kimlik doğrulamasının yapılmaması

Transfüzyon Güvenliği

Yanlış kan ve/veya kan ürünü
Kan ve/veya kan ürününün yanlış etiketlenmesi
Kan ve/veya kan ürününün uygun olmayan depolanması
Transfüzyon sırasında uygun takip yapılmaması
Transfüzyon sırasında komplikasyon gelişmesi vb.
Hasta kimlik doğrulamasının yapılmaması

Cerrahi
Güvenlik

Ameliyat taraf işaretleme yapılmaması
Yanlış taraf/organ cerrahisi
Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi’nin yanlış doldurulması
Ameliyata gelen hastada takı bulunması
Sağlık çalışanı eşliğinde hasta transferinin yapılmaması vb.

Diğer

………………………..
(İncesu, 2014) (SKS Işığında Sağlıkta Kalite 2012:67-82)
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GRSTR’nin kilit noktalarından biri bildirimlerin yapılacağı formlardır. Sağlıkta
Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan bildirim formu,
basit, anlaşılır ve kolay doldurulacak şekilde tasarlanmıştır. Hazırlanan bu
formlarda (GRS Bildirim Formu);
•

Olayın konusu

•

Olayın anlatılması

•

Olaya ilişkin varsa görüş ve öneriler olmak üzere üç bölüm bulunmaktadır.

Bildirim formları kurumun özelliğine göre web tabanlı, intranet ortamında
veya basılı kopya olarak kullanılmaktadır. Bu noktada asıl önemli olan, kurum
çalışanlarının bu formlara kurumun tüm bölümlerinden kolaylıkla ulaşabilmesini
ve doldurulan formların bildirimi yapan sağlık çalışanının bilinmesini önleyecek
şekilde anonim ve gizlilik esasıyla kalite yönetim birimine iletilmesini sağlayacak
bir düzenleme yapılmasıdır.
2.3.2. Bildirimin Kalite Yönetim Birimi Tarafından Değerlendirilmesi
Kurumun belirlediği yol/yollar ile Kalite Yönetim Birimine iletilen bildirimler
Kalite Yönetim Direktörü/Kalite Birimi Çalışanları tarafından değerlendirilerek
ilgili komiteye iletilmelidir. Oluşturulacak sistemin işlevselliği çalışanların sisteme
bildirim yapmaları ile mümkün olmaktadır. Bu nedenle;
•

GRSTR nin özellikleri

•

Çalışanlara bildirim sisteminin önemi

•

Formların nasıl doldurulacağı

•

Bildirimlerin nasıl yapılacağı konularında eğitim verilmelidir. (kalite.saglik.
gov.tr, 2014).

2.3.3. Bildirimin İlgili Komite Tarafından Değerlendirilmesi
Komite öncelikle olayın GRSTR içinde ele alınmasının gerekli olup olmadığı
noktasında karar vermelidir. Hasta güvenliğini tehdit eden bir unsur içermesi
durumunda olay komite tarafından incelemeye alınmalı, olayın sebep ve
sonuçları araştırılmalıdır. Her olay kendi içinde değerlendirilmeli ve kök neden
analizi yapılmalıdır. Analiz yapılırken Komite, sisteme ilişkin değerlendirmelerde
bulunmalı, sistemin aksayan yönleri, düzeltilecek alanların olup olmadığını
irdelemelidir. Komite olayları ve olayların sebeplerini incelemeli, olayların kim
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tarafından gerçekleştirildiği ve zarar görenlerin kimler olduğunu araştırmamalıdır.
2.3.4. Güvenlik Raporlama Sistemine Yönelik Çözümler
Komiteler tarafından gelen bildirimlere yönelik yapılan düzeltici ve önleyici
faaliyet çıktıları ve analiz sonuçları Kalite Yönetim Birimine iletilir. Yapılacak
iyileştirmeler ve çözümler Kalite Yönetim Birimi ile birlikte uygulamaya konarak
çözümlerin ve iyileştirmelerin uygulanması sağlanır. Tüm bu süreç ile benzer
zararlı ve/veya zarar verebilecek olayların gerçekleşmesi en alt seviyeye indirilmiş
olur (SKS Işığında Sağlıkta Kalite 2012:67-82).
Eğitim
Faaliyet sonuçları aynı zamanda eğitimlere veri oluşturmaktadır. Eğitimlerde
asgari; GRSTR’nin önemi ve sorumluluklar, GRSTR’nde yer alan konu başlıklarına
ilişkin nelerin hasta güvenliğini dolaylı ve direk tehdit edebileceği, bildirimin
yapılma şekli, uyulması gereken kurallar ve gizlilik, örnek olaylar üzerinden
sağlık çalışanlarının bildirim formlarını doldurması ve bu formların niceliksel ve
niteliksel açıdan değerlendirilmesi konularına yer verilmelidir (kalite.saglik.gov.
tr, 2014).
Raporlama
Raporlama engelleri tanımlanmalıdır. Sağlık çalışanlarının tıbbi hataların
raporlanmasına ilişkin algılamalarının incelendiği araştırmalarda; çalışanlar,
korku başta olmak üzere, idari- yönetimsel- kurumsal eksiklikler, algı/bilgi
eksiklikleri ve raporlama sürecinin ekstra yük oluşturması olarak belirlenmiştir
(Gül vd., 2013:285) (Sözer, 2010:71).
Lawton ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada birçok hatanın sağlık
çalışanları tarafından raporlanmadığı ve hatayı raporlayan sağlık çalışanlarının
raporlama sonucunda kendisine tepki duyulacağından korktukları, raporlamanın
çok zaman alması, çalışanların raporlamayı unutması, rapor hazırlamanın belirli
bir çaba gerektirmesi nedenleri bulunmuştur (Lawton ve Parker,2002:15-8)(Sözer,
2010:71). Bunun yanı sıra, hatanın tam olarak tanımlanması konusunda ortak
bir görüşe varılamaması, yönetimin desteğinin olmaması, raporlanan olaylarda
geribildirim eksikliği, raporun yararına inanılmaması, çalışanların hata raporu
doldurmamasının nedenlerinden sayılabilmektedir (Tütüncü, Küçükusta, Yağcı,
2007:8) (Gül vd., 2013:285) (Sözer, 2010:71).
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Veri Analizi - Geri Bildirim
GRSTR bir süreç olup SHKS çerçevesinde süreç yönetimi kapsamında
değerlendirilmelidir. Bu değerlendirmeler ile bildirim sistemine yönelik veriler
analiz edilerek sürecin yönetimi sağlanmalıdır. Burada değerlendirilmesi
gereken veriler içinde; bildirim sayısı, değerlendirmeye alınan bildirim sayısı,
değerlendirmeye alınmayan bildirim formlarının neden alınmadığı, kök neden
analizi yapılan olay sayısı, kök neden analizleri sonucunda yapılması planlanan
uygulamalar ile başarıya ulaşılma durumu ve benzeri veriler takip edilebilir
ve böylelikle sistemin yönetimi sağlanabilir. Burada dikkat edilmesi gereken
nokta bu verilerin analizi sırasında bildirimi yapılan formların gizlilik esasının
sağlanmasıdır. Olaya yönelik hazırlanacak varsa DÖF kaydı, DÖF ve DÖF’ün
gerçekleşme durumu takip edilebilir (SKS Işığında Sağlıkta Kalite 2012:67-82).
Bildirim sistemi ile ilgili çalışanların görüş ve önerileri alınmalı ve belli periyotlar
da geri bildirimlerde bulunulmalıdır. Bunun yanı sıra çalışanların bu bildirim
sistemini kullanmaları yönünde teşvik edici çalışmalar da yürütülmelidir.
Çalışanların bildirim sonuçlarını görmesi faydalıdır. Geribildirimsiz raporlama
değişim için güçlü bir mekanizmadan ziyade bürokratik bir süreç olarak görülür
(kalite.saglik.gov.tr, 2014).
Kurumlarda olay bildirimleri yeterince yapılmıyorsa;
•

Bildirim formları gözden geçirilmeli,

•

Çalışanlara bildirim sistemi hakkında sürekli eğitim verilmeli,

•

Olay bildirimi sonucun da çalışanların cezalandırılmayacağı vurgulanmalı,

•

Raporlama engelleri tanımlanmalı,

•

Yapılan olay bildirim sonuçlarıyla ilgili çalışanlara geri bildirimlerde
bulunulmalıdır (ödüllendirme). (asm.gov.tr, 2011)

3. Tıbbi Hataların Güvenlik Raporlama Sistemi İle Bildirimi
Konusunda Bir Saha Araştırması
3.1. Araştırmanın Amacı
Bu araştırma Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi hekim ve hemşirelerinin
kurumlarında; tıbbi hataların GRS yolu ile bildiriminin değerlendirmesi,
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değerlendirme sonuçları ışığında kurumun GRS’ ni güçlendirmesi amaçlanmıştır.
Ayrıca, GRS’nin kültür haline gelebilmesi yolunda sağlık çalışanları tarafından
belirtilen engelleri tanımlamak, tanımlanan engellerin ortadan kaldırması ve
güvenli şekilde bildirimlerin yapılabilmesi için yöntem belirlemektir.
3.2. Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan toplam
700 hekim ve hemşire oluşturmaktadır. Araştırmanın yapıldığı tarihte kurumda
olan ve araştırmayı kabul eden hekimler ve hemşireler araştırmanın örneklemini
oluşturmaktadır. Örneklem büyüklüğü belirlenirken sayısı belli olan evrenden
hareketle; Evren sayısı 700, %95 güven aralığında, ±0.05 örnekleme hatası ile
istatistik tahminlerin yapılabilmesi için en az uygun örneklem büyüklüğü 248,26
olarak hesaplanmıştır. Evren genellemesi yapılabilmesi ve temsil edilebilmesi için
alınması gereken anket sayısı en az 249 olmalıdır.
Araştırma evrenindeki tüm hekim ve hemşirelere “Tıbbi Hataların GRS İle
Bildiriminin Değerlendirilmesi” anketi dağıtılmıştır. Toplam 266 sağlık çalışanı
tarafından anket doldurularak geri dönüş olmuştur.
3.3. Araştırmanın Modeli
Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi hekim ve hemşirelerinin GRS yaklaşımları ve
değerlendirmelerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı tipte yapılan araştırmadır.
Önce retrospektif olarak geçmiş yılların olay bildirim sayıları analiz edilmiştir.
3.4. Verilerin Toplanması
Araştırmada tıbbi hataların GRS yolu ile bildirilmesini içeren 5’i demografik bilgi
soruları olmak üzere toplam 10 sorudan oluşan anket seti kullanılmıştır.
3.5. Verilerin İstatistiksel Çözümlenmesi
Araştırmada toplanan veriler bilgisayar ortamına aktarılarak değerlendirmede
SPSS 15.0 paket programı kullanılmıştır. Veriler istatistiksel olarak yüzdelik,
ki-kare, ortalama ve standart sapma analizleri ile değerlendirilmiştir. Önemlilik
düzeyi 0,05, ileri derecede önemlilik düzeyi 0,001 olarak kabul edilmiştir.
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Araştırmaya katılanların %62’si GRS bildirim konularını bildiğini ve hastanesinde
oluşan veya oluşabilecek tıbbi hataları GRS ile bildirdiklerini belirtmişlerdir.
Tablo 3. GRS İle Bildirim Yapılmama Nedenleri
Bildirim Yapılmama Nedenleri
1. Suçlanma korkusu
2. Hatayı tanımlayamama veya farkına varamama
3. Çalışma yerinin değiştirilmesi korkusu
4. Bildirim sonucunda yarar olmadığını düşünme
5. Yönetim tarafından cezalandırılma korkusu
6. Çalışma arkadaşları tarafından küçük görülme korkusu
7. Hangi konularda bildirim yapılacağının bilinmemesi
8. İspiyoncu olma endişesi
9. Bildirmeyi unutma
10. Bildirim nasıl, nereye yapılacağının bilinmemesi
11. Mahkeme korkusu
12. Hatanın önemsiz olduğunu düşünme
13. Bildirimin çok zaman alması
14. Bildirimler sonucunda düzeltici/önleyici faaliyetlerin yapılmaması
15. Hastanede herkes tarafından duyulma korkusu
16. Diğer ……………………………..

Sayı
44
45
21
46
19
22
53
37
38
66
35
29
31
39
26
9

Yüzde
16,5
16,9
7,9
17,3
7,1
8,3
19,9
13,9
14,3
24,8
13,2
10,9
11,7
14,7
9,8
3,4

Hastanesinde oluşan veya oluşabilecek tıbbi hataları GRS ile bildirim yapmadığını
belirten (%38) hekim ve hemşirelerin; Tablo 3.’de görüldüğü üzere bildirim
yapmama nedenleri arasında %24,8 oranı ile ilk sırada “Bildirim nasıl, nereye
yapılacağının bilinmemesi”, %19,9 “Hangi konularda bildirim yapılacağının
bilinmemesi”, %17,3 “Bildirim sonucunda yarar olmadığını düşünme”, %16,9
“Hatayı tanımlayamama veya farkına varamama”, %16,5 “Suçlanma korkusu”
olduğu belirtilmiştir.
Tablo 4. Hekim ve Hemşirelerin GRS Eğitimi Alma Durumlarının Karşılaştırılması
Meslek
Hekim
Hemşire
Toplam

evet
30
34,5%
139
77,7%
169
63,5%

GRS Eğitimi Alma
hayır
57
65,5%
40
22,3%
97
36,5%

p

,000
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Tablo 4.’teki oransal verilere göre hekimlerin %34,5’i, hemşirelerin ise %77,7’sinin
“Hastanesinde GRS Eğitimi Aldığı” belirlenmiştir. Hemşireler ve hekimlerin eğitim
alma düzeyleri arasında istatistiki açıdan çok ileri derecede (p‹0,001) anlamlı bir
fark olduğu saptanmıştır.
Tablo 5. Hekim ve Hemşirelerin GRS Bildirim Konularını Bilme Durumlarının
Karşılaştırılması
Meslek
Hekim
Hemşire
Toplam

GRS Bildirim Konuları Bilme
evet

hayır

30

57

34,5%

65,5%

135

44

75,4%

24,6%

165

101

62,0%

38,0%

p

,000

Tablo 5.’teki oransal verilere göre hekimlerin %34,5’i, hemşirelerin ise %75,4’ünün
“GRS Bildirim Konularını Bildiği” belirlenmiştir. Hemşireler ve hekimlerin
bildirim konularını bilme düzeyleri arasında istatistiki açıdan çok ileri derecede
(p‹0,001) anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır.
Tablo 6. Hekim ve Hemşirelerin Tıbbi Hataları GRS İle Bildirme Durumlarının
Karşılaştırılması
Meslek
Hekim
Hemşire
Toplam

Tıbbi Hataların GRS İle Bildirilmesi
evet

hayır

34

53

39,1%

60,9%

131

48

73,2%

26,8%

165

101

62,0%

38,0%

p

,000

Tablo 6.’daki oransal verilere göre hekimlerin %39,1’i, hemşirelerin ise %73,2’sinin
“Tıbbi Hataları GRS ile Bildirdikleri” belirlenmiştir. Hemşireler ve hekimlerin
bildirimde bulunma düzeyleri arasında istatistiki açıdan çok ileri derecede
(p‹0,001) anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır.
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4.3. Hekim ve Hemşirelerin GRS Yoluyla Bildirim Yapmama Nedenlerinin
Değerlendirilmesi
Hekim ve Hemşirelerin GRS yoluyla bildirim yapmama nedenleri Tablo 7, Tablo
8, Tablo 9, Tablo 10 ve Tablo 11’de değerlendirilmiştir.
Tablo 7. Hekim ve Hemşirelerin Bildirim Sonucunda Yarar Olmadığını Düşünme
Oranlarının Karşılaştırılması
Meslek
Hekim
Hemşire
Toplam

Bildirim Sonucunda Yarar Olmadığı Düşüncesi
hayır

evet

63

24

72,4%

27,6%

157

22

87,7%

12,3%

220

46

82,7%

17,3%

p

,002

Tablo 7.’deki oransal verilere göre hekimlerin %27,6’sı, hemşirelerin ise %12,3’ünün
“Bildirim Sonucunda Yarar Olmadığını Düşündüğünden” bildirim yapmadıkları
belirlenmiştir. Hemşireler ve hekimlerin bildirimde bulunma düzeyleri arasında
istatistiki açıdan (p‹0,05) anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır.
Tablo 8. Hekim ve Hemşirelerin Hangi Konuda Bildirim Yapılacağını Bilmeme
Durumlarının Karşılaştırılması
Meslek
Hekim
Hemşire
Toplam

Bildirim Konularının Bilinmemesi
hayır
evet
p
59
28
67,8%
32,2%
154
25
86,0%
14,0%
213
53
,000
80,1%
19,9%

Tablo 8.’deki oransal verilere göre hekimlerin %32,2’si, hemşirelerin ise %14’ünün
“Hangi Konuda Bildirim Yapılacağını Bilmedikleri” için bildirim yapmadıkları
belirlenmiştir. Hemşireler ve hekimlerin bildirimde bulunma düzeyleri arasında
istatistiki açıdan çok ileri derecede (p‹0,001) anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır.
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Tablo 9. Hekim ve Hemşirelerin Bildirimin Nasıl Nereye Yapılacağını Bilmeme
Durumlarının Karşılaştırılması
Meslek
Hekim
Hemşire
Toplam

Bildirimin Nasıl Nereye Yapılacağının Bilinmemesi
hayır

evet

47

40

54,0%

46,0%

153

26

85,5%

14,5%

200

66

75,2%

24,8%

p

,000

Tablo 9.’daki oransal verilere göre hekimlerin %46’sı, hemşirelerin ise %14,5’i
“Bildirimin Nasıl Nereye Yapılacağını Bilmedikleri” için bildirim yapmadıkları
belirlenmiştir. Hemşireler ve hekimlerin bildirimde bulunma düzeyleri arasında
istatistiki açıdan çok ileri derecede (p‹0,001) anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır.
Tablo 10. Hekim ve Hemşirelerin Bildirimin Çok Zaman Aldığını Düşünme Oranlarının
Karşılaştırılması
Meslek
Hekim
Hemşire
Toplam

Bildirimin Çok Zaman Alması
hayır

evet

71

16

81,6%

18,4%

164

15

91,6%

8,4%

235

31

88,3%

11,7%

p

,017

Tablo 10.’daki oransal verilere göre hekimlerin %18,4’ü, hemşirelerin ise %8,4’ü
“Bildirimin Çok Zaman Alması” nedeniyle bildirim yapmadıkları belirlenmiştir.
Hemşireler ve hekimlerin bildirimde bulunma düzeyleri arasında istatistiki
açıdan (p‹0,05) anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır.
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Tablo 11. Hekim ve Hemşirelerin Bildirimler Sonucunda DÖF Yapılmadığını Düşünme
Oranlarının Karşılaştırılması
Meslek
Hekim
Hemşire
Toplam

Bildirim Sonucunda DÖF Yapılmaması
hayır

evet

67

20

77,0%

23,0%

160

19

89,4%

10,6%

227

39

85,3%

14,7%

p

,007

Tablo 11.’deki oransal verilere göre hekimlerin %23’ü, hemşirelerin ise %10,6’sı
“Bildirimler Sonucunda DÖF Yapılmaması” nedeniyle bildirim yapmadıkları
belirlenmiştir. Hemşireler ve hekimlerin bildirimde bulunma düzeyleri arasında
istatistiki açıdan (p‹0,05) anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır.

5. Tartışma
Araştırmanın yapıldığı Hastanede olay bildirim sistemi çalışmaları 2007 yılında
“Beklenmedik Olay Bildirim Formu” kullanılarak başlamıştır. Hasta ve çalışan
güvenliğini tehdit eden olayların bildirilmesi konusunda, çalışanlarda farkındalık
oluşturulması için eğitim ve toplantılar yapılmıştır. Raporlamada kolaylığı
sağlamak amacıyla dönem dönem bildirim formunda güncellemeler yapılmıştır.
İlk yıllarda özellikli alanlarla (ameliyathane, laboratuarlar) işleyen bildirim
sistemi 01 Temmuz 2012 tarihinden itibaren Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon
Daire Başkanlığı tarafından sağlık kurumlarında GRS kurulması kararı ile yapılan
yeni düzenlemelere paralel diğer birimlerinde sisteme katılımı sağlamıştır. Kalite
Yönetim Birimine 2012 yılında 1284, 2013 yılında 114, 2014 yılı ocak-haziran
ayları arasında 46 GRS yolu ile bildirim yapılmıştır. 2012 yılında göze çarpan
bildirim sayısı fazlalığı; hasta güvenliği yanı sıra çalışan güvenliği bildirimlerinin
de GRS yolu ile bildirilmesi, konu başlığı belirtilmeksizin tüm konularda
bildirimlerin kabul edilmesi ve en önemlisi şuan da indikatör olarak takip edilen
bir çok konunun GRS yolu ile bildirilmesidir. 2014 yılı itibari ile formun yanı sıra
intranet sistemi ile elektronik ortamdan bildirim yapılması sağlanabilmektedir.
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Araştırmada, GRS eğitimi alma, tıbbi hataları GRS yolu ile bildirme, bildirim
konularını bilme, bildirimin nasıl-nereye yapılacağını bilme durumlarının çok
ileri derecede anlamlı bir fark ile hemşirelerin hekimlere oranla yüksek olduğu
görülmüştür dolayısıyla; Hekimlerin GRS bildirim konuları ve bildirim yollarını
hemşirelere oranla daha az bildiği ve daha az bildirim yaptıkları görülmüştür.
Kantarcıoğlu ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada, bu çalışma sonuçlarını
destekler sonuçlara ulaşılmış olup; Görev ile GRS’nin neleri içerdiğini bilinmesi
arasında anlamlı bir ilişki olduğu, Hekim grubunun en düşük, hemşire grubunun
en yüksek bilgi düzeyinde olduğu saptanmıştır (Kantarcıoğlu vd., 2013:116)
Hekimlerin, Bildirimler sonucunda DÖF yapılmaması, bildirimin çok zaman
alması ve bildirim sonucunda yarar olmadığını düşünme nedenleriyle hemşirelere
oranla daha az bildirimde bulundukları saptanmıştır.
Wilson ve arkadaşlarının (2008) 201 hemşire ve doktor üzerinde yaptıkları başka
bir çalışmada, bu çalışma sonuçlarını destekler sonuçlara ulaşılmış olup; GRS’de
hemşirelerin hekimlere göre daha pozitif bir tutum ve algı içinde olduklarını
bildirmektedir (Doğan Merih vd., 2013:299).

6. Sonuç Ve Öneriler
Araştırmaya katılanların yarıdan fazlasının kurumlarında GRS eğitimi almış
olması (%63,5), bildirim konularını bilmesi ve tıbbi hataları GRS ile bildirmeleri
(%62); değerlendirildiği zaman GRS sağlık çalışanları tarafından genel anlamda
bilinmekte ve bildirim yapılmakta olduğunu göstermektedir.
Hastanesinde oluşan veya oluşabilecek tıbbi hataları GRS ile bildirim yapmadığını
belirten (%38) hekim ve hemşirelerin; sırasıyla bildirim nasıl, nereye yapılacağının
bilinmemesi, bildirim konularının bilinmemesi, bildirim sonucunda yarar
olmadığının düşünülmesi, hatanın tanımlanamaması veya farkına varılamaması
ve suçlanma korkusu nedenleriyle bildirim yapmadıkları saptanmıştır.
Hekimlerin GRS bildirim konuları ve bildirim yollarını hemşirelere oranla daha
az bildiği ve daha az bildirim yaptıkları görülmüştür. Hekimlerin hemşirelere
oranla daha az bildirimde bulundukları saptanmıştır.
Bildirimler güvenlik kültürü oluşumunu tanımlayan göstergelerdir. Bildirim
yapılmama nedenleri arasında yer alan suçlanma korkusu; toplumsal yapılardan
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etkilenmektedir. Bildirimler daha çok doğu toplumlarında ya da orientalist
düşünce tarzında ispiyonculuk olarak algılanırken batı toplumlarında ya da batılı
düşünce tarzlarında bildirimde bulunma bir vatandaşlık görevi olarak görülmekte
ve otokontrol mekanizması olarak değerlendirilmektedir.
Hekim ve Hemşirelerin değerlendirme sonuçlarına göre; Genel anlamda GRS
bilinmekte ve bildirim yapılmaktadır. Hemşirelerin GRS uyum ve katılımlarının
Hekimlere oranla daha yüksek olduğu, Hekimlere kurulan GRS’nin anlatılamamış
olduğu düşünülmektedir. Özellikle Hekim eğitimlerinin ve GRS geri bildirim
sürecinin tekrar gözden geçirilmesi gerekliliğini göstermektedir. Form
kullanmanın yanı sıra İntranet üzerinde de bildirimde bulunulmasının kolaylık
sağlayarak zamandan da kazanım sağlayacağı düşünülmektedir.
Bildirim konularının bilinmemesi sonucu; SHKS kapsamında bildirim
konularında asgari ibaresinin çalışanlar tarafından yanlış yorumlamalara yol
açtığı “asgari” kelimesi göz ardı edilerek “sadece” olarak algılanıp diğer başlığı
altında yapılabilecek bildirimleri engellediğini düşündürtmüştür.
“Bütün olaylar, ders çıkarıp koşulları iyileştirmemiz için birer fırsattır” (asm.gov.
tr, 2011). Hataları fırsata dönüştürmek yolunda çalışanların tanımladığı engeller
ortadan kaldırıldığı ölçüde güvenlik kültürü geliştirilebilir.
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Konya Numune Hastanesi Kliniklerinde
Hemşirelik İş Yükü Ve Klinik Bakım Verimlilik
Analizi
Murat YILMAZ1
Süleyman DÖNMEZ2
Yunus KARAOSMANOĞLU3

Özet
Son dönemlerde Dünya‘da ve özelliklede Türkiye‘de sağlık hizmetleri kalitesinin
sürekli bir değişim ve gelişim içerisinde olduğu net bir şekilde görülebilmektedir.
Bu gelişmelere paralel olarak birçok sağlık kuruluşu tarafından hasta bakım
hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik uygulamalar geliştirilmiştir. Bu
araştırmanın amacı, Konya Numune Hastanesinde dahili, cerrahi ve karma
kliniklerde yatan hastalara verilen klinik bakım verimliliği ve hemşirelik iş yükü
düzeyini tespit etmektir.
Araştırma 01/01/2014-30/04/2014 tarihleri arasını kapsamaktadır. Araştırmada
rush medicus hasta sınıflandırma ölçeği kullanılmış ve sonucunda klinik bazında,
yatan hastaların bakım düzeylerine göre hasta tipleri çıkartılmıştır. Belirlenen bu
hasta tiplerinden hemşirelerin ayırması gereken minimum sürelere ulaşılmıştır.
Daha sonra ise çalışan hemşire sayıları üzerinden aylık nöbet listeleri ele alınarak
her kliniğin toplam aktif çalışma saatleri hesaplanmıştır. Elde edilen buldular
analiz edilmiş ve sonuçta; Hastalara Dahili kliniklerde 36343,1 saat, Cerrahi
kliniklerde 28963,6 saat, Karma kliniklerde 14516 saat zaman ayrılması gerektiği
ancak Dahili kliniklerde 34232 saat, Cerrahi kliniklerde 26381,5 saat, Karma
kliniklerde 13477 saat mesai yapıldığı, sırası ile klinik verimlilik düzeyinin %94,2%91,1-%92,8 olduğu görülmüştür. Buna göre mevcut hemşirelik iş yükünün
hafifletilebilmesi ve klinik verimlilik düzeyinin artırılabilmesi adına, yatak-hasta
sayıları, hasta tip oranları, ortalama kalış süreleri gibi verilerin ışığında, kurum
1 Konya Numune Hastanesi, muratyilmaz_42@hotmail.com, (505 352 5225)
2 Konya Numune Hastanesi, sdonmez66@gmail.com, (542 232 7269)
3 Konya Numune Hastanesi, yunus_karaosmanoglu@hotmail.com, (532 505 4162)
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içi personel planlaması tekrar gözeden geçirilmiş ve toplam 11 yeni personel
istihdamı talebinde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Hizmet kalitesi, Rush Medicus Hasta Sınıflandırma Ölçeği,
Bakım süresi, Konya Numune Hastanesi, Klinik Bakım Verimliliği

Abstract
In recent years, it can clearlybe seen that health care quality has been constantly
changed and development all over the world and especially in Turkey.
Correspondingly to these developments, many applications have been developed
toimprove the quality of patient care services by many health care organizations.
The aim of this study is to determinethe level of the nursing work load and clinical
care efficiency given to patients in internal medicine, surgery and mixed clinicals
in Konya Numune Hospital.
This study was made between the dates of 01/01/2014-30/04/2014. Rush medicus
patient classification scale was used and as a result of this study patient types
were removedaccording to in-patient care levelson the basis of clinicals. It has
been reached that the minimumrequired separation times for patients by nurses
according to determinatedtypes of these patients. Then, total active working hours
of each clinic were calculated taking into account monthly shift lists.Normally,
nurses spent time 34.232 hours at internal madicine clinics, 26.381,5 hours at
surgical clinics and 13.477 hours at mixed clinics for their patients. According to
the result of our analyzed data, they should spend of their time 36.343,1 hours
at internal medicine clinics, 28.963,6 hours at surgical clinics and 14.516 hours at
mixed clinics for their patients, and also the clinical productivity level was found
94.2% - 91.1% and 92.8% respectively.As a result of this study, total of 11 new
staff were requested from management to revised personal planning in hospital
organization taking into account bed-patient numbers, patient type rates, average
time of their stay to ease the present nursing workload and to increase clinical
productivity level.
Key Words: Service quality, Rush Medicus Patient Classification Scale,
Maintenance Period, Konya Numune Hospital, Clinical Care Efficiency
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1. Giriş
1.1. Hemşirelik Hizmetlerinde Performans, İş Yükü ve İstihdam Kavramı
Performans kelime anlamı olarak, Fransızca ve İngilizce performance “icraat”
sözcüğünden gelmekte olup, ingilizce to perform “icra etmek, gereğini yerine
getirmek” anlamını ifade etmektedir. İş yükü ise bir işin belirlenmiş düzeyinin
üzerinde hizmet vermek olarak ifade edilebilir.
Hemşirelik hizmetlerinde performans ise hastalara salahları için yapılması gereken
tüm uygulamaların güvenilir ve kaliteli bir şekilde yerine getirilmesi süreci olarak
tanımlanabilir. Bu nedenle: Sağlık hizmetlerinin en önemli kaynağı insandır.
Sağlık hizmetlerinin kalite ve niteliği insan kaynağının doğru kullanımı ile
mümkün olmaktadır. İnsan kaynakları veya insan gücü; “bir sektörde çalışanlara
verilen genel ve tanımlayıcı bir isim”dir. Sağlık iş gücü ise kamu veya özel sektörde
her tür sağlık hizmetini üreten personelin tamamıdır. (Kılıç, 2007:501)
Örgütsel bağlamda başarının anahtarı olan performans kendiliğinden gerçekleşen
bir sürecin ürünü değildir. Diğer bir deyişle, performansın stratejik bir konu olarak
algılanıp yönetilmesi gerekmektedir. Performans yönetimi bir kuruluştaki insan
kaynağının maksimum potansiyelini gerçekleştirmeye yönelik motive edilmesi
bağlamında performans kullanma, amaçlar, ölçütler, geri besleme ve tanınmaya
yönelik olarak insan yönetimi için geliştirilmiş sistematik bir kavramdır. (Hume,
1998:35).
Performans yönetiminin kuruluşlarda iki temel boyutundan söz etmek
mümkündür. Birinci boyut örgütün bütünlüğüne yönelik olarak algılanan örgütsel
performans, ikinci boyut ise bireysel performanstır. (Barutçugil, 2002: 47).
Özellikle hammaddenin insan olduğu sağlık sektöründe insan gücü çok önemlidir.
Sağlık hizmetlerinde hastalara daha etkin kaliteli, hasta ve çalışan güvenliği ve
memnuniyeti dairesinde en iyi hizmeti vermek esastır. Bu nedenle en iyi hizmetin
verilip verilmediğinin ya da düzeyinin belirlenmesinde sağlık bakım hizmetlerinde
hastalara verilen hizmeti ölçmek çok önemlidir. Ancak bu olgu mevcut olan
personel sayısı ve performansıyla her zaman mümkün olmamaktadır. Bunun için
kurumların yeterli sayıda alanında uzmanlaşmış kalifiye personellere ihtiyacı
olmaktadır. Aynı zamanda kurum içi planlamalarında stratejik olarak yapılması
ve mevcut işgücünden maksimum düzeyde faydalanılması gerekmektedir.
Tüm dünyada hemşire işgücü yetersizliği olmasına rağmen, mevcut işgücünden
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her zaman verimli şekilde yararlanılmadığı belirtilmektedir (Bilazer ve ark. 2008;
turkhemsirelerdernegi.org.tr,2006).
Türkiye’de hemşire insan gücü planlaması yapılırken hasta/ yatak sayısı ile orantılı
hemşire sayısı kullanılmaktadır (Yıldırım, 2002:57).
Sağlık kurumlarının personel ihtiyaçlarının karşılanmasında sağlıklı istihdam
oldukça önemlidir. Amerikan Öğretmenler Birliğinin (1995) tanımıyla “Sağlıklı
istihdam, hasta bakım gereksinimlerinin karşılanmasına ve tehlikesiz çalışma
koşullarının korunmasına olanak sağlayacak farklı bilgi ve beceri düzeyinde
uygun görev dağılımı yapılmış yeterli sayıda personelin her zaman mevcut olması
anlamına gelir” (icn.ch,2006)
Bu çalışma, sağlık bakım hizmetlerinde hemşirelerin göstermiş oldukları bireysel
performanslardan yola çıkarak hemşirelik hizmetleri iş yükü ve klinik hasta
bakım verimlilik düzeyini tespit etmek ve iş gücü planlamasının daha gerçekçi
yapılabilmesi için çalışılmıştır.
1.2. Hemşirelik Hizmetlerinde Performansı Etkileyen Unsurlar
1.2.1 Yönetimsel Unsurlar: Her ne kadar bireysel performans ilk bakışta kişi ile
ilgili olarak gözükse de aslında yönetim anlayışı ve liderliğin uygulanış şekli, örgüt
iklimindeki algılanması ile ilgili bir gerçekliktir. Diğer bir bakış açısı ile çağdaş ve
rasyonel bir yönetim süreci örgütte hayata geçirilmiyorsa bireylerinde (yönetici
ya da çalışan) zaten performans artışına yönelik çabaları fazla bir şey ifade
etmeyecektir. Bu nedenle, belirli yönetim unsurlarının üst yönetimden başlamak
üzere tüm kademeler de yeşertilmesi ve yaşatılması gerekmektedir. (Özmutaf,
2007:44)
1.2.2 Bireysel Unsurlar: Bireyin performansına etki eden diğer bir boyutta
ise bireyin kendi kişisel durum ve özelliklerinden kaynaklanan unsurlar yer
almaktadır. Bu gruptaki başlıca unsurlar ise sosyo-demografik özellikler (yaş,
cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi), bireyin kültürel yapısı, uzmanlık alanı ve
ücret düzeyi algısı olarak belirtilebilir. (Özmutaf, 2007:48)
1.2.3 Diğer Unsurlar: Diğer unsurlar içerisinde personel sayısı yetersizlikleri,
personelin uzmanlık alanıyla ilgili bir bölümde çalışmaması, çalışma ortamının
fiziksel yetersizlikleri, yoğun iş yükü, kurumdaki tıbbi cihaz eksiklikleri, personeller
arası iletişim sorunları, hastaların hemşirelere karşı negatif yaklaşımları ve
personelin mesai dışı yaşantısı vb. sayılabilmektedir.
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2. Araştırmanın Amacı
Konya Numune Hastanesinde yapılan bu araştırmanın amacı; klinik hizmetleri
düzeyinde cerrahi, dahili ve karma kliniklerde ayrı ayrı olmak üzere hemşirelerimiz
tarafından hasta ve çalışan güvenliğinin maksimum düzeyde teminin sağlanarak
global ölçekte gelişen ve gelişmeye devam eden kaliteli hasta bakım hizmetlerinin
sunumunun verimlilik düzeyinin tespit edilmesi için elde edilen verilerin sayısal
yöntemlerle analiz edilmesidir. Araştırmanın sonucunda da hemşirelik iş yükü
ve klinik hasta bakım verimlilik düzeylerine göre gerekli önlemlerin alınmasıdır.

3. Araştırmanın Önemi
Yaptığımız bu araştırmanın sonuçları üzerinde tartışmalar yaparak kurumumuzda
yatan hastalara verilen sağlık bakım hizmetlerinin düzeyini tespit ettikten sonra
elde edilen bulgular neticesinde varsa aksaklıkları tespit etmek ve bu aksaklıkların
düzenlenmesinde yapılması gereken stratejileri ortaya koymaktır.

4. Yapılan Performans Analizleri
4.1. Araştırmanın Yöntemi
Bu araştırmada Rush Medicus Hasta Sınıflandırma Sistemi kullanılmıştır. Bu sistem
hastaların bakım gereksinimlerinin belirlenmesi esasına dayanır. En az bakım
gerektiren hastadan en çok bakım gerektiren hastaya kadar, hemşirelik bakım
gereksinimleri çok çeşitli olan hastaların sınıflandırılması ve her bir kategorideki
hastanın 24 saatte ne kadar (kaç saat) hemşirelik bakımına gereksinimi olduğu
belirlenerek bu hastaların optimal bakım ihtiyaçlarını tespit edilebilmesi amacıyla
kullanılmaktadır. Skalada hastanın hemşireye olan bağımlılığını tanımlayan 29
parametre bulunmaktadır. Her bir parametre hastanın hemşireye olan bağımlılık
düzeyine göre puanlandırılmıştır. Rush medicus hasta sınıflandırma modelinde
her hasta aldığı puana göre bağımlılık düzeyi sınıflarına ayrılmaktadır. Hasta için
doldurulan formda hastanın aldığı puanlar toplanarak hangi bağımlılık grubuna
girdiği hesaplanmaktadır. (Haussmann vd., 1974:135-148).
Rush medicus hasta sınıflandırma yöntemi Sağlık bakım hizmetlerindeki iş
yükünün hesaplanmasında, Klinik bakım verimliliğinin ölçülmesinde ve iş gücü
planlamasında kullanılan güncel bir yöntemdir.
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Tablo 1. Rush medicus hasta sınıflandırma skalası
RUSH MEDİKUS HASTA SINIFLANDIRMA SKALASI

…./…./2014

58 T.C. Sağlık Bakanlığı

Hasta z….
3

4

5

6

7

8

9

10

26
27
28
29

Hasta y….

25

2

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Hasta x….

6

Servise kabul edilme
Taburcu edilme
Şuursuz
İnkontinans
Oryantasyon bozuk
Tam görme kaybı ve ileri derecede
görme boz.
İzolasyon
Kısmi hareketsizlik
Tam hareketsizlik
Monitöre bağlı
Respiratöre bağlı
Kapsamlı yara-deri bakımı
Trakeostomi
Yatak istirahati
Yardımla kalkar
Yardımla banyo yapar
Total banyo gereksinimi
Beslenme sondası ile beslenme
Total Beslenme (Oral gereksinimi
Aldığı çıkardığı
Numune toplanması
Tüp Bakımı
Kısmi yara-deri bakımı
Oksijen terapi
2 saat arayla yada daha sık vital bulgu
takibi
IV girişimleri
Özel Eğitim gerekli
Özel Emosyonel destek
Tanı Testi hazırlığı
TOPLAM SKOR

S.
No:
3
2
24
18
15

1

1
2
3
4
5

SKORLAMA KRİTERLERİ

SKORLAR

Sıra No:

Hasta Adı Soyadı

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12
9
9
24
24
24
24
6
10
5
3
4
3
10
2
2
8
8
6
12
12
12
12
3
306 0
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Tablo 1’de Rush medicus hasta sınıflandırma skalası verilmiş olup; hastanın
servise kabul edilmesinden taburcu oluncaya kadar geçen sürede gerekli olan
bakım gereksinimleri 29 parametrede belirtilmiştir. Her parametrenin belli bir
puanı bulunmaktadır (ör. Numune toplanması 2 puan, Özel eğitim ihtiyaçları 12
puan, monitöre bağlı olma 24 puan gibi). Form doldurulduktan sonra işaretlenen
parametrelerin puanları toplanmış ve her bir hastanın ayrı ayrı toplam bakım
gereksinim puanı ortaya çıkarılmıştır. Hastalar aldıkları puan toplamlarına göre
tablo 2.’de belirtilen hasta tiplerine ayrılmıştır.
Tablo 2. Rush medicus hasta sınıflandırma skalasına göre belirlenen hasta tipleri
Sıra
No

RUSH MEDİCUS HASTA SINIFLANDIRMA SKALASINA GÖRE
BELİRLENEN HASTA TİPLERİ
Hasta Tipleri

Puan Aralığı

Bağımlılık Düzeyleri

1

Tip 1 Hastalar

0-24

Bağımlılığı Olmayan Hasta

2

Tip 2 Hastalar

25-48

Alt Seviyede Bağımlı Hasta

3

Tip 3 Hastalar

49-120

Orta Seviyede Bağımlı Hasta

4

Tip 4 Hastalar

121>=

Üst Seviyede Bağımlı Hasta

Rush medicus hasta sınıflandırma skalasına göre belirlenen hasta tipleri 24 saatlik
bakım gereksinimlerine göre ortalama ne kadar süre (saat) ayrılması gerektiği
konusunda cerrahi, dahili ve karma klinik sorumlu hemşireleri, bazı klinik
çalışanı hemşireler ve sağlık bakım hizmetleri müdürü ile yapılan toplantılarda
ve saha gözlemlerinde Kriterler tek tek değerlendirilmiş her hasta için kriterlerin
farklı varyasyonları denenmiş, değerlendirilmiş ve Tablo 3.’te belirlenmiş optimal
sürelerin ayrılmasının yeterli olacağı kanaatine varılmıştır.
Tablo 3. Hasta tipleri için belirlenmiş optimal süreler (saat)
Sıra
No

HASTA TİPLERİ İÇİN BELİRLENMİŞ OPTİMAL SÜRELER
Hasta Tipleri

Zaman Periyodu

Bağımlılık Düzeyleri

1

Tip 1 Hastalar 1 gün (24 saatte) Ortalama 1 saat

2

Tip 2 Hastalar 2 gün (24 saatte) Ortalama 2,5 saat

3

Tip 3 Hastalar 3 gün (24 saatte) Ortalama 4,5 saat

4

Tip 4 Hastalar 4 gün (24 saatte) Ortalama 10 saat

4.2 Araştırmanın Kapsamı
Araştırma, Konya Numune Hastanesinde hasta bakım hizmetlerinde hizmet
sunucuların (hemşire-ebe-sağlık memuru) performanslarından hareketle iş
yükünün ve klinik bakım verimliliğinin ölçülebilmesi için dahili, cerrahi ve karma
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klinikler kapsamında 01/01/2014-30/04/2014 tarihleri arasında yapılmıştır. İlgili
120 günlük dönemde 11 adet dahili, 6 adet cerrahi ve 6 adet karma klinik olmak
üzere toplam 23 adet klinik çalışma alanı olarak belirlenmiştir.

SIRA
NO

Tablo 4. Araştırma yapılan klinikler ve yatak sayıları

SIRA
NO

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

KLİNİKLER
Fizik Tedavi Kliniği 1-2
İntaniye Kliniği
Cildiye Kliniği
Psikiyatri kliniği 1-2
KLİNİKLER
Göğüs Hastalıkları Kliniği
Dahiliye Kliniği
Endokrin Kliniği
Gasroentoroloji Kliniği
Nefroloji Kliniği
Tıbbi Onkoloji Kliniği
Hematoloji Kliniği
Dahili Klinikler
Genel Cerrahi Kliniği
Onkoloji Cerrahi Kliniği
Üroloji Kliniği
Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
Kulak Burun Boğaz (KBB) Kliniği
Göz Kliniği
Cerrahi Klinikler
Göğüs Cerrahi Kliniği
Kalpdamar Cerrahi Kliniği
Plastik Cerrahi Kliniği
Kardiyoloji Kliniği
Beyin Cerrahi Kliniği
Nöroloji Kliniği
Karma Klinikler

Dahili/ Cerrahi/
Karma
D

66
14
2
26

D
D
Dahili/ Cerrahi/
Karma
D

D

C
C
C
C

K

K
Toplam
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Yatak Sayısı

Yatak Sayısı
30
10
4
3
3
3
3
164
24
3
27
25
12
15
106
6
7
7
7
9
15
51
321
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4.3 Araştırmada Elde Edilen Bulgular
4.3.1 Birinci Bölüm
Klinik sorumlu hemşirelerince farklı tarihlerde dahili klinikler için 224, cerrahi
klinikler için 300, karma klinikler için 106 toplam 630 hastaya Rush medicus
hasta sınıflandırma skalası uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar exel ortamında
analiz edilmiş, hastalar oransal ve sayısal olarak aşağıda belirtilen tablo 5.-6. ve
grafik 1.’ de sınıflandırılmıştır.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

KLİNİKLER
Fizik Tedavi Kliniği 1-2
İntaniye Kliniği
Cildiye Kliniği
Psikiyatri kliniği 1-2
Göğüs Hastalıkları Kliniği
Dahiliye Kliniği
Endokrin Kliniği
Gasroentoroloji Kliniği
Nefroloji Kliniği
Tıbbi Onkoloji Kliniği
Hematoloji Kliniği
Dahili Klinikler
Genel Cerrahi Kliniği
Onkoloji Cerrahi Kliniği
Üroloji Kliniği
Ortopedi Kliniği
Kbb Kliniği
Göz Kliniği
Cerrahi Klinikler
Göğüs Cerrahi Kliniği
Kalpdamar Cerrahi Kliniği
Plastik Cerrahi Kliniği
Kardiyoloji Kliniği
Beyin Cerrahi Kliniği
Nöroloji Kliniği
Karma Klinikler
Toplam

DAHİLİ/
CERRAHİ/
KARMA

SIRA NO

Tablo 5. Toplam 630 hastanın hasta tiplerine göre klinik oransal dağılımları

D
D
D
D

D

C
C
C
C

K
K

Rush
Tip 1
Medicus
Hasta
Uygulanan
Oranı
Hasta Sayısı
86
13
2
21
42
26
4
8
2
15
5
224
68
7
65
45
63
52
300
7
18
21
23
34
3
106
630

47,7
0
100
42,9
38,1
0
0
37,5
0
6,7
60
44,6
0
0
32,3
8,9
100
100
46,7
0
0
0
0
44,1
66,7
16,0
40,8

Tip 2
Hasta
Oranı

Tip 3
Hasta
Oranı

Tip 4
Hasta
Oranı

40,7
84,6
0
57,1
42,9
96,2
50
62,5
100
93,3
40
45,5
50
28,6
63,1
33,3
0
0
30,7
0
5,6
0
4,3
41,2
33,3
16,0
33,5

11,6
15,4
0
0
16,7
3,8
50
0
0
0
0
9,4
50
71,4
4,6
57,8
0
0
22,7
100
94,4
100
95,7
14,7
0
67,9
25,6

0
0
0
0
2,4
0
0
0
0
0
0
0,4
0
0
0
0
0
0
0,0
0
0
0
0
0
0
0
0,2
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Dahili kliniklerde toplam 224 hastanın %44,6’sının tip 1, %45,5’inin tip 2,
%9,4’ünün tip 3, %0,4’ünün de tip 4 hasta olduğu, cerrahi kliniklerde toplam 300
hastanın %46,7’sinin tip 1, %30,7’inin tip 2, %22,7’sinin tip 3 hasta olduğu, karma
kliniklerde toplam 106 hastanın %16’sının tip 1, %16’sının tip 2, %67,9’unun tip
3 hasta olduğu tespit edilmiştir. Bu oranlar üzerinden ise toplam 630 hastanın
sayısal dağılımları da tablo 6.’da belirtilmiştir.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

KLİNİKLER
Fizik Tedavi Kliniği 1-2
İntaniye Kliniği
Cildiye Kliniği
Psikiyatri kliniği 1-2
Göğüs Hastalıkları Kliniği
Dahiliye Kliniği
Endokrin Kliniği
Gasroentoroloji Kliniği
Nefroloji Kliniği
Tıbbi Onkoloji Kliniği
Hematoloji Kliniği
Dahili Klinikler
Genel Cerrahi Kliniği
Onkoloji Cerrahi Kliniği
Üroloji Kliniği
Ortopedi Kliniği
Kbb Kliniği
Göz Kliniği
Cerrahi Klinikler
Göğüs Cerrahi Kliniği
Kalpdamar Cerrahi Kliniği
Plastik Cerrahi Kliniği
Kardiyoloji Kliniği
Beyin Cerrahi Kliniği
Nöroloji Kliniği
Karma Klinikler
Toplam
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DAHİLİ/
CERRAHİ/
KARMA

SIRA NO

Tablo 6. Toplam 630 hastanın hasta tiplerine göre klinik bazında sayısal dağılımları

D
D
D
D

D

C
C
C
C

K

K

Rush
Tip 1
Medicus
Hasta
Uygulanan
Sayısı
Hasta Sayısı
86
13
2
21
42
26
4
8
2
15
5
224
68
7
65
45
63
52
300
7
18
21
23
34
3
106
630

41
0
2
9
16
25
0
3
0
1
3
100
0
0
21
4
63
52
140
0
0
0
0
15
2
17
257

Tip 2
Hasta
Sayısı

Tip 3
Hasta
Saysı

Tip 4
Hasta
Sayısı

35
11
0
12
18
1
2
5
2
14
2
102
34
2
41
15
0
0
92
0
1
0
1
14
1
17
211

10
2
0
0
7
0
2
0
0
0
0
21
34
5
3
26
0
0
68
7
17
21
22
5
0
72
161

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

23

Nöroloji Kliniği

3

2

1

0

0

Karma Klinikler

106

17

17

72

0

Toplam

630

257

211

161

1
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Grafik
1. Dahili
cerrahiklinikler
ve karmabirleştirilmiş
klinikler birleştirilmiş
tip hastadağılımları
oranlar dağlmlar
Grafik 1. Dahili
cerrahi
ve karma
tip hasta oranları

Tablo 5., 6. ve Grafik 1.’de belirtilen oranlara ulaşldktan sonra 01/01/2014-30/04/2014 tarihleri

Tablo 5., arasnda
6. ve Grafik
1.’de belirtilen
ulaşıldıktan
tedavi görmüş
ve taburcu oranlara
olmuş toplam
6080 hasta, sonra
oransal 01/01/2014olarak kyaslanarak dahili,
30/04/2014
tarihleri
arasında
görmüş
ve taburcu
olmuş
toplam
cerrahi
ve karma
kliniklertedavi
için bakm
düzeylerine
göre hasta
saylar
Tablo 7.6080
ve grafik 2.’de
hasta, oransal
olarak kıyaslanarak dahili, cerrahi ve karma klinikler için bakım
çkartlmştr.
düzeylerine göre hasta sayıları Tablo 7. ve grafik 2.’de çıkartılmıştır.

KLİNİKLER

DAHİLİ/
CERRAHİ/
KARMA

SIRA NO

Tablo 7. İlgili dönem içerisinde bakm hizmeti alarak taburcu olan 6080 hastann hasta tiplerine
göre saysal dağlmlar
Taburcu Olan
Hasta Says (OcakNisan 2014)

Tip 1
Hasta
Says

Tip 2
Hasta
Says

Tip 3
Hasta
Says

295
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SIRA NO

KLİNİKLER

DAHİLİ/
CERRAHİ/
KARMA

Tablo 7. İlgili dönem içerisinde bakım hizmeti alarak taburcu olan 6080 hastanın hasta
tiplerine göre sayısal dağılımları
Taburcu
Olan Hasta
Sayısı (Ocak
Nisan 2014)

1

Fizik Tedavi Kliniği 1-2

D

507

2

İntaniye Kliniği

3

Cildiye Kliniği

4

Psikiyatri kliniği 1-2
Göğüs Hastalıkları
Kliniği
Dahiliye Kliniği

5
6

Endokrin Kliniği
Gasroentoroloji
8
Kliniği
9 Nefroloji Kliniği
Tıbbi Onkoloji
10
Kliniği
11 Hematoloji Kliniği

Tip 1
Hasta
Sayısı

Tip 2
Hasta
Sayısı

Tip 3
Hasta
Saysı

Tip 4
Hasta
Sayısı

241,7

206,3

59,0

0,0

74

0,0

62,6

11,4

0,0

4

4,0

0,0

0,0

0,0

D

106

45,4

60,6

0,0

0,0

D

529

201,5

226,7

88,2

12,6

239

0,0

229,8

9,2

0,0

16

0,0

8,0

8,0

0,0

39

14,6

24,4

0,0

0,0

10

0,0

10,0

0,0

0,0

100

6,7

93,3

0,0

0,0

63

37,8

25,2

0,0

0,0

1687

551,8

947

175,7

12,6

1010

0,0

505,0

505,0

0,0

68

0,0

19,4

48,6

0,0

D

7

D

Dahili Klinikler
12 Genel Cerrahi Kliniği
Onkoloji Cerrahi
13
Kliniği
14 Üroloji Kliniği

C
C

574

185,4

362,1

26,5

0,0

15 Ortopedi Kliniği

C

355

31,6

118,3

205,1

0,0

16 Kbb Kliniği
17 Göz Kliniği

C

1000

1000,0

0,0

0,0

0,0

592

592,0

0,0

0,0

0,0

3599

1809

1004,8

785,2

0

50

0,0

0,0

50,0

0,0

75

0,0

4,2

70,8

0,0

218

0,0

0,0

218,0

0,0

151

0,0

6,6

144,4

0,0

201

88,7

82,8

29,6

0,0

Cerrahi Klinikler
18 Göğüs Cerrahi Kliniği
Kalpdamar Cerrahi
19
Kliniği
20 Plastik Cerrahi Kliniği

K

21 Kardiyoloji Kliniği
22 Beyin Cerrahi Kliniği
23 Nöroloji Kliniği
Karma Klinikler
Toplam
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K

99

66,0

33,0

0,0

0,0

794
6080

154,7
2515,5

126,5
2078,3

512,8
1473,7

0
12,6
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Grafik 2. Dahili, cerrahi ve karma klinikler için birleştirilmiş tip hasta sayısı dağılımları

Daha sonra ilgili klinikler için çalşan hemşire saysna göre hemşire başna düşen yatak says
ortalamalarna ulaşlmştr.

Daha sonra ilgili klinikler için çalışan hemşire sayısına göre hemşire başına düşen
yatak3.sayısı
ulaşılmıştır.
Grafik
Dahili ortalamalarına
cerrahi ve karma klinikler
için Ocak-Nisan 2014 dönemi hemşire başna düşen yatak

Daha sonra ilgili klinikler için çalşan hemşire saysna göre hemşire başna düşen yatak says
saylar
ortalama
Grafik 3. Dahili
cerrahi ve karma
klinikler
için dağlmlar
Ocak-Nisan 2014 dönemi hemşire başına
ortalamalarna
ulaşlmştr.

düşen yatak sayıları ortalama dağılımları

Grafik 3. Dahili cerrahi ve karma klinikler için Ocak-Nisan 2014 dönemi hemşire başna düşen yatak
saylar ortalama dağlmlar

Hemşire başına düşen yatak sayısı =(Bölüm yatak sayısı)/(Bölüm hemşire sayısı)

Hemşire başna düşen yatak says =(Bölüm yatak says)/(Bölüm hemşire says)

Grafik 3.’te hemşire başına düşen yatak sayıları dahili klinikler için 3,1,
cerrahi klinikler için 2,7, karma klinikler için 2,4, ortalama olarak 2,8 olduğu
görülmektedir.
Bu rakamlar
aynı
zamanda
bir hemşirenin
günlük
kaç
Grafik
3.’te hemşire başna
düşen yatak
saylar
dahili klinikler
için 3,1, cerrahi
klinikleren
içinfazla
2,7, karma
hastaya
bakabileceği
anlamını
da
taşımaktadır.
klinikler için 2,4, ortalama olarak 2,8 olduğu görülmektedir. Bu rakamlar ayn zamanda bir hemşirenin
Hemşire başna düşen yatak says =(Bölüm yatak says)/(Bölüm hemşire says)
günlük en fazla kaç hastaya bakabileceği anlamn da taşmaktadr.

Yapılan bir araştırmada hasta-hemşire oranlarının 8:1 ila 4:1 arasında değişmesi
durumunda ekonomik bir çözüm olacağı ortaya konmuştur. Araştırmacılar,
Grafik
3.’te hemşire
yatak saylar
dahili klinikler
için 3,1,
cerrahi klinikler
2,7, karma
hemşire
başına başna
sekizdüşen
hastanın
az masraflı
bir oran
olmasına
karşıniçin
buna
bağlı
Yaplan
bir 2,4,
araştrmada
hasta-hemşire
8:1tespit
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4:1etmişlerdir.
arasnda
değişmesi
durumunda
klinikler
ortalama olarak
olduğuoranlarnn
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Bu
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bir hemşirenin
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daha2,8yüksek
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Netice
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ölçülerde ekonomik olduğu sonucuna varmışlardır (Rothberg vd., 2005:785).
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Diğer bir çalşmada ise, standart 4 hastas olan bir hemşireye ilave bir hasta daha tahsis edilmesinin
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arttğn,
müdahale
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sonucunda hastann kurtarlamamas riskinin de %7 orannda arttğn tespit edilmiştir. (Rothberg vd.,
2005:787).

Diğer bir çalışmada ise, standart 4 hastası olan bir hemşireye ilave bir hasta daha
tahsis edilmesinin 30 günlük hastanede kalma süresi içinde ölüm riskinin %7’lik
Kurumumuz
hemşireyapılan
başna düşebilecek
ortalama
en fazlakurtarılamaması
hasta says yaplan
bilimsel
oranda arttığını,
müdahale günlük
sonucunda
hastanın
riskinin
çalşmalarla
karşlaştrldğnda
standartlarn
altnda(Rothberg
olduğu görülmektedir.
Ancak hemşire başna
de %7 oranında
arttığını tespit
edilmiştir.
vd., 2005:787).

düşen hasta saysnn 4:1 az olmas kaliteli ve güvenli sağlk hizmetinin sunulmasnda tek başna
Kurumumuz
hemşire başına düşebilecek günlük ortalama en fazla hasta sayısı
yeterli
olacak mdr?

yapılan bilimsel çalışmalarla karşılaştırıldığında standartların altında olduğu
görülmektedir. Ancak hemşire başına düşen hasta sayısının 4:1 az olması kaliteli
ve
güvenli sağlık hizmetinin sunulmasında tek başına yeterli olacak mıdır?
Grafik 4. Dahili, cerrahi ve karma klinikleri Ocak-Nisan 2014 dönemi için yatak başna düşen hasta
saylar
ortalama
dağlmlar 2014 dönemi için yatak başına
Grafik 4. Dahili, cerrahi ve karma
klinikleri
Ocak-Nisan
düşen hasta sayıları ortalama dağılımları

Yatak başına düşen hasta sayısı =(Bölüm yatak sayısı)/(Bölüm hasta sayısı)

Yatak başna düşen hasta says =(Bölüm yatak says)/(Bölüm hasta says)

Grafik 4.’te gösterildiği üzere, yatak başına düşen en fazla hastanın 34,0 ile cerrahi
kliniklerde, en az hastanın ise 10,3 ile dahili kliniklere olduğu görülmektedir.

Grafik 5. Dahili, cerrahi ve karma klinikler Ocak-Nisan 2014 dönemi için hemşire başna düşen hasta
Grafik
4.’te gösterildiği
başna klinikler
düşen en Ocak-Nisan
fazla hastann2014
34,0 ile
cerrahiiçin
kliniklerde,
Grafik
5. Dahili, üzere,
cerrahiyatak
ve karma
dönemi
hemşireen az
saylar
hastann ise 10,3 ile dahili kliniklere başına
olduğu görülmektedir.
düşen hasta sayıları
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4.3.2. İkinci Bölüm
Bu kademede ise artık hastaların 1. kademede rush medicus hasta sınıflandırma
sistemine göre hesaplanmış veriler kullanılarak bakım sürelerinin saat olarak
hesaplanmasına ve klinik çalışanı hemşirelerin aynı dönem içerisinde verdikleri
mesainin yine saat olarak hesaplanmasına geçilmiştir.
Hastaların bakım süresinin hesaplanabilmesi için Hastane Bilgi Yönetim
Sisteminden (HBYS) ve Türkiye Sağlık İstatistikleri Modülünden (TSİM) yatılan
gün sayılarına erişilmiş, buradan da dahili, cerrahi ve karma klinikler için ayrı
ayrı ortalama kalış gün sayılarına ulaşılmıştır.
Ortalama Kalış Gün Sayısı=(Yatılan gün sayısı)/(Taburcu olan+Sevk olan+Ölen hasta sayısı)
Tablo 8. Dahili, cerrahi ve karma klinik hastaları ortalama kalış gün sayıları dağılımı
Yatılan Gün
Ortalama Kalış
KLİNİKLER
Yatak Sayısı
Hasta Sayısı
Sayısı
Gün Sayısı
Toplam
Dahili klinikler
164 321
1687 6080
1893133899
11,25,6
Cerrahi klinikler

106

3599

10461

2,9

Karma kinikler

51

794

4507

5,6

Rush medicus sistemine göre oranlanmş ve hasta tiplerine ayrlmş toplam 6080 hastann ne kadar
Toplam
321
6080
33899
5,6
süre (saat) bakm gereksinimine ihtiyac olduğunun bulunmas için hasta saylar ortalama kalş gün
says
çarplmş ve
buradan çkan
tip 1 hastalar
içintiplerine
belirlenenayrılmış
1 saat, tiptoplam
2 hastalar
için
Rushilemedicus
sistemine
göre değerde
oranlanmış
ve hasta
6080
belirlenen
tip 3süre
hastalar
içinbakım
belirlenen
4,5 saat, tip 4 hastalar
belirlenen 10
saat ile ayr
hastanın2,5nesaat,
kadar
(saat)
gereksinimine
ihtiyacıiçin
olduğunun
bulunması
içinçarplarak
hasta sayıları
ortalama
kalışkliniklerin
gün sayısı
ile çarpılmış
buradan
çıkan
değerde
ayr
dahili, cerrahi
ve karma
her biri
için verilmesivegereken
bakm
süresine
(saat)
tip 1 hastalar
için dağlmlar
belirlenen
1 saat, tip 2 hastalar için belirlenen 2,5 saat, tip 3
ulaşlmş
ve grafik 6.’da
verilmiştir.

hastalar için belirlenen 4,5 saat, tip 4 hastalar için belirlenen 10 saat ile ayrı ayrı
çarpılarak dahili, cerrahi ve karma kliniklerin her biri için verilmesi gereken
bakım
(saat)veulaşılmış
ve grafik
6.’damesai,
dağılımları
Grafik 6.süresine
Dahili, cerrahi
karma kliniklerde
yaplan
hastalaraverilmiştir.
ayrlmas gereken optimal
(saat) dağlmlar
Grafik 6. Dahili, cerrahi ve karmasüre
kliniklerde
yapılan mesai, hastalara ayrılması gereken
optimal süre (saat) dağılımları
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Yukarıdaki grafik ve tablolarda belirtilen hastalara ait veriler çıkarıldıktan sonra
artık sağlık bakım hizmeti veren kliniklerde görev yapan toplam 114 hemşirenin
aktif çalışma saatlerinin hesaplamasına geçilmiştir. Dahili ve cerrahi kliniklerde
toplam çalışılan süreye (saat) ulaşılmıştır. Bu verilere ulaşabilmek için her ayın
(Ocak-Nisan 2014) nöbet listeleri kullanılmış ve bu sürelerden yıllık izinler, sağlık
raporları, doğum izinleri, mazeret izinleri, süt izni vs. düşülmüş bölümlere yapılan
ek görevlendirmelerle çalışılmış süreler dahil edilmiştir. Buna göre çalışılan aktif
süreler grafik 6.-7.’de ayrıca belirtilmiştir.
Grafik 7. Dahili cerrahi ve karma klinikleri yapılan mesai süresi dağılımları

4.3.3 Üçüncü Bölüm
4.3.3 Üçüncü Bölüm

Son aşama olup verilerin karşılaştırılmasının yapıldığı aşamadır.
Tablo 9. Dahili, cerrahi ve karma klinikleri yapılan mesai süreleri ile ayrılması gereken

Son aşama olup verilerin karşlaştrlmasnn
yapldğ
aşamadr.
sürelerin
karşılaştırılması

KLİNİKLER

Yapılan Mesai Sü-

Ayrılması Gereken

Fark

Tablo 9. Dahili, cerrahi ve karma klinikleri
yaplan mesai süreleri
ile ayrlmas gereken sürelerin
resi (Saat)
Süre (Saat)
karşlaştrlmas

Dahili Klinikler

34232,0

CerrahiKLİNİKLER
Klinikler

26381,5

Karma Klinikler

13477,0

Dahili
Klinikler
Toplam

Yaplan Mesai
Süresi (Saat)

36343,1

-2111,1

28963,6

-2582,1Fark

14516,0

-1039,0

Ayrlmas Gereken
Süre (Saat)

74090,534232,0

36343,1
79822,7

-2111,1
-5732,2

Cerrahi Klinikler

26381,5

28963,6

-2582,1

Karma Klinikler

13477,0

14516,0

-1039,0

Toplam

74090,5

79822,7

-5732,2
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Yaplan Mesai

Klinik Bakm Verimliği
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Tablo 10. Tüm kliniklerin klinik bakım verimliliklerinin dağılımı

KLİNİKLER

Ayrılması Gereken
Süre (Saat) (a)

Yapılan Mesai
Süresi (Saat) (b)

Klinik Bakım
Verimliği (%)

Dahili Klinikler

36343,1

34232

94,2

Cerrahi Klinikler

28963,6

26381,5

91,1

Karma Klinikler

14516

13477

92,8

Toplam

79822,7

74090,5

92,8

Klinik bakım verimliği= (b/a)x100

5. Tartışma
Konya Numune Hastanesinde gerçekleştirilen bu çalışma hasta ve çalışan bazında
tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak yapılmıştır. Elde edilen veriler ışığında
yapılan analizler sonucunda; Dahili kliniklerde, 01 Ocak 2014 ile 30 Nisan 2014
tarihleri arasında toplam 34232 saat mesai yapıldığı ancak dönem içerisinde
yatarak tedavi gören hastalara ayrılması gereken sürenin 36343,1 saat olduğu
görülmekte olup, hastalara bakım için ayrılması gereken toplam 2111,1 saat daha
olması gerektiği, dahili kliniklerden özellikle göğüs hastalıkları kliniğinin en
fazla iş yüküne, intaniye ve cildiye kliniğinin en az iş yüküne sahip olduğu tespit
edilmiştir.
Cerrahi kliniklerde yine aynı dönem içerisinde toplam 26381,5 saat mesai
yapıldığı, yatarak tedavi gören hastalara ayrılması gereken sürenin ise 28963,6 saat
olduğu hesaplanmış olup, cerrahi kliniklerin de hastalarına bakım için ayıracağı
toplam 2582,1 saatlik sürenin daha olduğu hesaplanmıştır. Cerrahi kliniklerden
ortopedi ve travmatoloji kliniğinin en fazla iş yüküne, üroloji kliniğinin en az iş
yüküne sahip olduğu görülmüştür.
Karma kliniklerde aynı periyot içerisinde toplam 13477,0 saat mesai yapıldığı,
dönem içerisinde yatarak tedavi gören hastalara ayrılması gereken sürenin
ise 14516,0 saat olduğu, hastalara bakım için ayrılması gereken toplam 1039,0
saatlik sürenin daha gerekli olduğu hesaplanmıştır. Karma kliniklerden ise göğüs
hastalıkları kliniği-kalp damar cerrahisi kliniği-plastik cerrahi kliniği-kardiyoloji
kliniğinin en fazla iş yüküne, beyin cerrahi-nöroloji kliniğinin en az iş yüküne
sahip olduğu ortaya çıkmıştır.
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İlgili klinikler, klinik hasta bakım verimliliği yönünden değerlendirildiğinde,
dahili kliniklerin %94,2, cerrahi kliniklerin %91,1, karma kliniklerin %92,8’lik bir
verimliliğe sahip olduğu hesaplanmış, tüm klinikler beraber değerlendirildiğinde
ise %92,8’lik bir klinik hasta bakım verimliliğinin olduğu tespit edilmiştir.
Yapılan bir karşılaştırmalı analizde hastane hemşireleri tarafından verilen
bakım miktarı (süresi) ile hasta açısından elde edilen sonuçlar arasındaki ilişki
incelenmiştir. Toplam 11 eyalette ve 799 hastanede 5,07 milyon dahiliye hastası
ve 1.10 milyon cerrahi hastadan elde edilen veriler analize tabi tutulmuştur.
Araştırmacılar, hemşireler tarafından günlük olarak verilen bakım saati ve sayısı
ne kadar yüksek olursa hastanede kalma süresinin (ortalama kalış gün süresi)
daha kısa olduğunu; idrar yolları enfeksiyonları, üst mide-bağırsak kanamaları,
pnömoni, şok ve kalp krizi vakalarında azalma olduğunu ve kurtarma çabalarında
başarısızlık oranının düştüğünü tespit etmişlerdir. (Needleman vd., 2002:1715).
Yine bir araştırma, hemşireler tarafından günlük hasta başına verilen mesaide bir
saatlik artışın zatürre vakalarında %8.9 azalma; hemşire mesaisindeki %10’luk
bir artışın ise zatürre vakalarında %9.5’luk bir azalma meydana geldiğini ortaya
koymaktadır (Cho vd., 2003:71).

6. Sonuç Ve Öneriler
Bu çalışmamız tümüyle değerlendirildiği zaman, kliniklerde sağlık bakım
hizmetlerinin sunumundan primer sorumlu olan hemşirelerin nedenli bir iş
yükünün altında görev yaptıkları, hastalara bakım gereksinimleri doğrultusunda
ayrılması gereken sürenin ve klinik etkinliğinin %100 sağlanamadığı ortaya
çıkmıştır.
Buna göre dahili, cerrahi ve karma kliniklerin personel durumları incelendiğinde
dahili kliniklerde toplam 53 hemşire, Cerrahi kliniklerde toplam 40 hemşire,
Karma kliniklerde toplam 21 hemşire görev yapmaktadır. Bir hemşirenin aylık
160 saat mesai yapacağı (fazla mesailer hariç) düşünüldüğünde (120 günlük süre
baz alınmıştır.) Dahili kliniklerin 2111,1 saatlik eksiğinin 4 hemşire, Cerrahi
kliniklerin 2582,1 saatlik bakım eksiğinin 5 hemşire, Karma kliniklerin 1039
saatlik bakım eksiğinin 2 hemşire takviyesi ile giderilebileceği tespit edilmiştir.
Yapılacak toplam 11 hemşire görevlendirmesi ile mevcut hemşirelik iş yükü
hafifletilebilecek, klinik hasta bakım verimlilik düzeyi de daha ileri yüzdelere
çıkartılabilecektir.
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Sağlık kurumlarında hasta ve çalışan güvenliği, hasta ve çalışan memnuniyeti,
etkinlik, etkililik ve verimlilik hizmetleri göz önüne alınırsa yeni personel
yetiştirilmesi, istihdamının sağlanması ve etkin bir dağılımının yapılmasının bir
zaruret olduğu bir kez daha tescillenmiştir. Kurumların ve kurum içi personel
planlaması yapılırken hasta sayısı-nüfus-yatak sayısı-yatak doluluk oranı gibi
parametrelerin tek başına kullanılmasının yeterli olamayacağı, planlamanın
daha gerçekçi olması adına klinik bazında hasta bakım gereksinimlerinin de göz
önünde bulundurulmasının kaçınılmaz bir gerçek olduğu belirlenmiştir.
Yapılan bu analiz çalışması neticesinde Konya İli Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliğinden 11 yeni hemşire istihdamı talebinde bulunulmuş mevcut
personellerin dağılımları stratejik olarak tekrar gözden geçirilmiştir. Bu çalışmanın
Konya Numune Hastanesinde dönemsel olarak tekrarlanmasının faydalı olacağı
kanaatine varılmıştır.
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Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesinde
Hastalık Şiddet Skorları İle Mortalite İlişkisi
Özlem AYDIN1
Tayfun AYDIN2
Gülhan GÖLCÜKLÜ AYDIN3
Füsun GÖNEN DEDE4

Özet
Bu çalışmada, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde kullanılmakta olan
SAPS II skorlama sistemi ile APACHE II skorlama sisteminin mortaliteyi ayırt
etme gücünün, Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi hastalarında
karşılaştırılması amaçlandı. Çalışmaya, yoğun bakımda 24 saatten uzun süre yatan
ve dosyaları retrospektif olarak taranmış 69 hasta dahil edildi. Hastaların ilk 24
saatteki normalden en fazla sapma gösteren fizyolojik verilerine göre APACHE II
ve SAPS II skorları, beklenen mortalite oranları ve standardize mortalite oranları
hesaplandı. İki skor sisteminin mortaliteyi ayırt etme gücü ROC analizleri ile
değerlendirildi ve sensitivite, spesifite ve cut-off değerleri belirlendi. Hastaların
demografik bulguları, yoğun bakımda kalış süreleri, mekanik ventilasyon ihtiyacı,
mekanik ventilasyon süreleri, post CPR durumu, geliş servisleri ve tanı dağılımları
kayıt edilerek ölenler ve yaşayanlar arasındaki farklar ölçüldü.
İki skorlama sisteminin mortaliteyi ayırt etme gücü arasında anlamlı fark
bulunamadı. Ancak belirlenen cut-off değerleri için, APACHE II, mortaliteyi ayırt
etmede çok iyi derecede (%94.44) duyarlı; SAPS II, iyi derecede (% 78.79) özgüldü.
APACHE II’nin SMO değeri (0.92), SAPS II (1.19)‘den daha düşük bulundu.
Mortaliteyi ayırt etmede yüksek duyarlı ve iki skor sisteminin karşılaştırılmasında
daha iyi SMO değerine sahip olduğu için Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi’nde
APACHE II skor sisteminin kullanılması daha uygundur.
Anahtar Kelimeler: Mortalite, APACHE II, Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi
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05332209450
3 Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, Uzm. Dr./Anes. ve Rean. Kliniği/drgulhans@yahoo.com, 05053577481
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Abstract
We aimed to compare the mortality discriminating power of SAPS II and
APACHE II scoring systems in patients of Anesthesiology and Reanimation
unit in Eskisehir Yunus Emre Government Hospital. Patients (n=69) who were
treated in intensive care unit for more than 24 hours were enrolled into the
study. Their cards were analyzed retrospectively. APACHE II and SAPS scores,
expected mortality rates and standardized mortality rates of patients were
calculated according to the physiologic data deviating from normal values over
the first 24 hours. The discriminative powers of the scores for mortality of were
evaluated by ROC analysis and the sensitivity, specificity, and cut-off values were
determined. The demographic findings, intensive care unit length of stay, need
for mechanical ventilation, mechanical ventilation time, post-CPR status, services
that they were transferred to Intensive Care Unit, diagnosis are recorded, and the
difference between alive and death patients were measured. Discriminative power
of the two scoring systems for mortality did not differ significantly. However, for
the designated cut-off values, APACHE II was very sensitive for distinguishing
the level of mortality (94.44%); and SAPS II was sensitive (78.79%). SMO value
of APACHE II (0.92) was lower than, SAPS II (1.19). We concluded that using
APACHE II score system in Intensive Care Unit is more convenient over SAPS II,
due to high sensitive predictability for mortality and good SMO levels.
Key Words: Mortality, APACHE II, Reanimation Intensive Care Unit
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1. Giriş
Ülkemizde, SKS-Hastane Seti’nin yayınlanması ile üçüncü basamak yoğun
bakımlarda prognostik skorlama sistemlerinin kullanımı da yaygınlaşmıştır.
Yoğun bakım skorlama sistemleri, prognozu önceden tahmin edebilmek, mortalite
olasılık ve sonuçlarını, yoğun bakımların performanslarını, hastalık şiddetini ve
organ disfonksiyonunun derecesini belirlemek, klinik araştırmaların ve tedavilerin
değerlendirilmesinde hastaları standardize edebilecek yöntemleri ortaya koyabilmek
için geliştirilmiş sistemlerdir (Eroğlu vd., 2008: 162- Geyik vd., 2013:185). Bu
skorlama sistemlerinden Simplified Acute Physiology Score (SAPS) II, yatış şekli,
altta yatan hastalık ve biri glasgow koma skoru olmak üzere 12 fizyolojik değişkene
dayalı bir puanlama uygular. Diğer bir skorlama sistemi olan Acute Physiology and
Chronic Health Evaluation (APACHE II) puanlamada, biri glasgow koma skoru
olmak üzere, 12 fizyolojik ölçümün yanı sıra yaş ve kronik sağlık durumunu temel
alır (Kılıç, 2002: 27). Her iki sistemde de, hastanın yoğun bakımdaki ilk 24 saatinde
normalden en çok sapma gösteren fizyolojik değerlerinden elde edilen puanların
toplamı kullanılır (Kılıç, 2002: 27, Karabıyık, 2010).
Bu çalışma, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım hastalık
şiddeti skorlamasında kullanılmakta olan SAPS II skorlama sistemi ile ülke
genelinde daha yaygın kullanılan ve mortalite ile iyi bir korelasyon gösterdiği
bilinen (Kılıç, 2002: 27) APACHE II skorlama sistemini, üçüncü basamak yoğun
bakım olarak yeni açılmış olan Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi
hastalarında karşılaştırmak amacıyla planlanmıştır.

2. Gereç Ve Yöntem
Çalışmaya, 1 Şubat - 31 Mayıs 2014 tarihleri arasında Anestezi ve Reanimasyon
Yoğun Bakım Ünitesi’nde 24 saatten daha uzun süre yatan 69 hasta dahil edildi.
Hastaların dosyaları ve HBYS kayıtları geriye doğru taranarak verilere ulaşıldı. İlk
24 saatte normalden en çok sapma gösteren fizyolojik verileri kullanılarak orjinal
skorlama sistemleri aracılığıyla APACHE II ve SAPS II skorları ve beklenen
mortalite oranları hesaplandı. Standardize mortalite oranı (SMO), gerçekleşen
mortalitenin beklenen mortaliteye bölünmesiyle bulundu. Yoğun bakımda
gözlenen mortalite hızı kaydedildi. Hastaların demografik bulguları, yoğun
bakımda kalış süreleri, mekanik ventilasyon (MV) ihtiyacı, mekanik ventilasyon
süreleri, post CPR durumu, geldikleri servisler ve tanı dağılımları kayıt edildi.
Gerçekleşen mortalite, ölen hasta sayısının toplam hasta sayısına bölünmesiyle
hesaplandı. SAPS II ve APACHE II için beklenen mortalite, hesaplanan skor
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puanlarının aritmetik ortalaması alınarak, standardize mortalite oranı (SMO) ise,
gerçekleşen mortalitenin beklenen mortaliteye bölünmesiyle hesaplandı.
Analizler için, IBM SPSS 21 ve Medcalc istatistik programları kullanıldı.
Tanımlayıcı istatistikler, devamlı değişkenler için ortalama ve standart sapma;
kategorik değişkenler için yüzde olarak belirlendi. Kategorik değişkenler için kikare testi, devamlı değişkenler için Mann-Whitney U-testi kullanıldı. Sensitivite,
spesifite ve cut-off (kesim noktası) değerleri ROC analizleri ile belirlendi. p<0.05
anlamlı kabul edildi.

3.Bulgular
Çalışmaya dahil edilen 69 hasta yaşayanlar (n=33) ve ölenler (n=36) olarak
gruplandırıldı. Hastaların demografik bulguları, yoğun bakımda kalış süreleri,
mekanik ventilasyon süreleri, APACHE II ve SAPS II skorları ve beklenen
mortalite oranlarının ölen ve yaşayanlarda karşılaştırma sonuçları Tablo 1’de
verildi. Ölenler ve yaşayanlar arasında, cinsiyet ve yaşa göre fark bulunmazken,
yoğun bakımda kalış süreleri (p=0.007) ve mekanik ventilasyon süreleri (p=0.000)
ölenlerde daha uzundu (Tablo 1). MV ihtiyacı (p=0.000), post CPR durumu (p=
0.009) ile geliş servisi (p=0.037) bakımından (Tablo 2) ölenler ve yaşayanlar
arasında anlamlı fark gözlendi. APACHE II ve SAPS II için hem skorlar, hem
de beklenen mortalite oranları, ölenler ve yaşayanlar arasında anlamlı derecede
farklıydı (p=0.000) (Tablo 1). Çalışmaya dahil edilen 69 hasta için gerçekleşen
mortalite oranı 52.17 ölçüldü. APACHE II beklenen mortalite ortalamasının
56,73 ve SMO değerinin 0,92; SAPS II beklenen mortalite ortalamasının 43,81 ve
SMO değerinin 1,19 olduğu görüldü (Tablo 4).
APACHE II ve SAPS II skor sisteminin mortaliteyi ayırt etme gücü ile ilgili ROC
eğrisi analizleri Tablo 5’te, eğri altında kalanları gösteren grafik Şekil 1’de verildi.
APACHE II ve SAPS II skor sisteminin her birinin ölenlerle yaşayanları ayırt etme
başarıları istatistiki olarak anlamlıydı ancak birbirleri ile karşılaştırıldığında eğri
altında kalan alanlar açısından aralarında fark gözlenmedi. İdeal eğriden sapma
SAPS II’de biraz daha fazlaydı (Şekil 1). Belirlenen kesim noktası için, APACHE
II’de gözlenen sensitivite (duyarlılık) daha yüksekti (%94.44). SAPS II ‘de ise
spesifite (özgüllük) daha yüksek (%78.79) gözlendi (Tablo 5).
En sık görülen 5 yatış tanısının, Kardiyak Arrest (% 14.5), KOAH (%13), SVH
(%13), Akut Solunum Yetmezliği (%8.7) ve Solunum Arresti (%7.25) olduğu
gözlendi (Tablo 3).
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Tablo1: Hastaların demografik bulguları, yoğun bakımda kalış süreleri, MV süreleri,
APACHE II ve SAPS II skorlarının ölen ve yaşayanlarda karşılaştırma sonuçları
Toplam (n=69)

Yaşayanlar
(n=33)

Ölenler
(n=36)

Z değeri

p
değeri

Cinsiyet (E/K)

(31/38)

(15/18)

(16/20)

-0,397

0.691

Yaş (yıl)

70.92±14.14

67.09±17.56

74.44±8.94

-1.707

0.088

YB’da kalış süresi

12.86±18.22

6.81±6.93

18.41±23.13 -2.711

0.007

MV süresi

10.85±18.22

3.60±6.93

17.50±22.50 -5.004

0.000

APACHE II skor

22.13±9.85

15.39±7.70

28.30±7.21

0.000

-5.312

SAPS II skor
50.68±19.59
37.93±16.00 62.36±14.77 -5.312 0.000
APACHE II beklenen
56.73±31.57
34.25±25.11 77.49±21.15 -5.646 0.000
mortalite
SAPS II beklenen
43.81±28.49
22.90±21.59 62.97±18.99 -5.754 0.000
mortalite
Not: Bulgular, cinsiyet için erkek/kadın (E/K), Mann-Whitney U Testi için z ve p değerleri,
diğer testler için ortalama±standart sapma (ort±SS) olarak verildi.
Tablo 2: MV ihtiyacı, post CPR durumu ve geliş servisinin ölen ve yaşayanlarda
karşılaştırma sonuçları

MV

Post CPR

Geliş
Servisi

Toplam (n=69) Yaşayanlar (n=33)
Sayı (% oran)
Sayı (% oran)

Ölenler (n=36)
Sayı (% oran)

Var

53 (% 76.81)

17 (% 51.52)

36 (% 100)

Yok

16 (% 23.19)

16 (% 48.48)

0

Evet

13 (% 18.84)

2 (% 6.06)

11 (% 30.55)

Hayır

56 (% 81.16)

31 (% 93.94)

25 (% 69.45)

Acil
33 (% 47.83)
Servis

19 (% 57.58)

14 (% 38.89)

Yoğun
23 (% 33.33)
Bakım

6 (% 18.20)

17 (% 47.22)

Servis

8 (% 24.24)

5 (% 13.89)

13 (% 18.84)

p değeri
0.000

0.009

0.037

Not: Bulgular, Pearson Ki-kare testi için p değeri ve diğer veriler için sayı ve yüzde oran
olarak verildi.
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Tablo 3: En sık gözlenen 5 yatış tanı dağılımının toplam, yaşayanlar ve ölenlerde sayı ve
yüzde oranları
Tanı Dağılımı

Toplam
sayı (% oran)

Yaşayanlar
sayı (% oran)

Ölenler
sayı (% oran)

Kardiyak Arrest

10 (%14.49)

3 (% 30.00)

7 (% 70.00)

KOAH

9 (% 13)

8 (% 88.89)

1 (% 11.11)

SVH

9 (% 13)

3 (% 33.33)

6 (% 66.67)

Akut Solunum Yetmezliği

6 (% 8.7)

2 (% 33.33)

4 (% 66.67)

Solunum Arresti

5 (% 7.25)

2 (% 40.00)

3 (% 60.00)

Tablo 4: Gerçekleşen mortalite ile APACHE II VE SAPS II sistemlerinde beklenen
mortalite ve SMO değerleri
Gerçekleşen
Mortalite

Beklenen
Mortalite

SMO

APACHE II

52.17

56,73

0,92

SAPS II

52.17

43,81

1,19

Tablo 5: APACHE II ve SAPS II skorlarının ROC eğrisi analizleri
APACHE II skor

SAPS II skor

Eğri altında kalan alan (AUC) (%) 0.884

0.872

p

<0.0001

<0.0001

Standart Hata

0.042

0.044

95%CI

0,784 - 0,948

0,770 - 0,940

Kesim noktası (Cut-off)

19

47

Sensitivite (%)

% 94.44

% 86.11

Spesifite (%)

% 72.73

% 78.79
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Şekil 1: APACHE II ve SAPS II skorlarının ROC eğrileri
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4.Tartışma
Skorlama sistemleri, heterojen hasta popülasyonuna sahip ve mortalite oranı
yüksek yoğun bakım ünitelerinde hastalık şiddetinin ve mortalite olasılığının
sayısal olarak değerlendirilmesini sağlarlar (Bilgili vd., 2013: 49 - Karabıyık,
2010). Bu sistemler, hasta verilerinin birikmesini ve zamanla yoğun bakım
performansının değerlendirilebilmesini sağlaması açısından da önemlidirler
(Karabıyık, 2010). Beklenen mortalitenin en iyi öngörü ile hesaplanabilmesi için
performansının iyi olduğu gösterilmiş, doğru skorlama sisteminin kullanılması
gerekir. Doğru değerlendirme ve karşılaştırmalar ancak böyle bir skorlama
sisteminden elde edilen verilerle yapılabilir (Bilgili vd., 2013: 49).
Karabıyık, skorlama sistemlerinin lineer skalaya sahip olmadığını ve skorların,
ölçümlerin yapıldığı zaman için ya da ölçümlerin tekrarlandığı günler için geçerli
olduğunu bildirmiştir. Çünkü skorlama için kullanılan fizyolojik ölçümler,
spontan olarak ya da hastanın yoğun bakıma yatışından önceki tedaviler
sonucunda değişebilir (Karabıyık, 2010).
Bu çalışmada, hesaplanan APACHE II ve SAPS II skorlarının ölen hastalarda
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anlamlı derecede daha yüksek olması her iki skorlama sisteminin hastalık
şiddetini doğru olarak değerlendirebildiğini göstermektedir.
APACHE II skoru ile SAPS II skorunun mortaliteyi ayırt etme gücünün
karşılaştırıldığı ROC eğrisi altında kalan alan, her iki skor için de istatistiki fark
oluşturmayacak şekilde birbirine yakındı. Ancak aynı ROC eğrisi altında kalan
alan değerine sahip olabilen iki testin, işleyişleri farklı olabilir (İnandı, 2013).
Testin ayırt etme gücü ele alınırken bazen duyarlılık, bazen de özgüllüğün yüksek
olması tercih edilir (Dirican, 2001: 28). Belirlenen kesim noktasında APACHE
II skorunun yüksek duyarlık oranı, bu skorun mortaliteyi ayırt etmede doğru
pozitiflik oranının yüksekliğini göstermektedir. SAPS II skor sistemi ise belirlenen
kesim noktasında yüksek özgüllük oranı ile yaşayacakları daha doğru olarak ayırt
etmektedir.
Yoğun bakım ünitesi mortalite takibinde arzu edilen, gerçekleşen ölüm
oranının, belirlenen hedef değerin altında tutulması ve beklenen ölüm oranına
yakın olmasıdır (Geyik vd., 2013:185). Bu çalışmanın bulguları, APACHE II ile
hesaplanan beklenen ölüm oranının, Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi’nde
gerçekleşen ölüm oranına, SAPS II ile hesaplanan beklenen ölüm oranından daha
yakın olduğunu göstermektedir.
Çeşitli çalışmalarda Standardize Edilmiş Mortalite Oranının (SMO), skorlama
sistemlerinin karşılaştırılmasında kullanılabileceği gösterilmiştir. (Bilgin vd.,
2006:116) Geyik vd ve Ulus vd, SMO’nun yoğun bakım performansının bir
göstergesi olarak düşünülebileceğini bildirmişlerdir (Geyik vd., 2013:185- Ulus
vd., 2006:170). Çalışma bulguları, SAPS II’ye göre daha düşük SMO değerine
sahip olan APACHE II skor sisteminin, beklenen ölüm oranının belirlenmesinde
SAPS II skorundan daha iyi olduğuna işaret etmektedir (Bilgin vd., 2006:116).
SAPS II’nin mortaliteyi tahmin gücünün doğruluğunun yoğun bakımda hastanın
yatış süresi boyunca zamanla kaybolabildiği ve mortalite tahminini, yatış süresi
beş günden az olan hastalarda doğru verdiği bildirilmiştir (Karabıyık, 2010). Bu
çalışmadaki hastaların yoğun bakımda yatış süreleri ortalaması yaklaşık olarak
13 gündü. Daha uzun yatış sürelerinin gözlendiği Reanimasyon Yoğun Bakım
Ünitesi’nde APACHE II skor sisteminin kullanılmasının SAPS II skor sisteminden
daha yararlı olacağı düşünülmektedir.
Sağlıkta Kalite Standartları ile sağlık hizmetlerinin iyileştirilmeye çalışıldığı
ülkemizde APACHE II skor sisteminin daha yaygın kullanımı, Reanimasyon
Yoğun Bakım Ünitesi’nde, bu skorlama sistemine geçilmek istenmesinin bir
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başka gerekçesini oluşturmaktadır. Böylelikle hastanemiz yoğun bakım ünitesi ile
skorlama sistemleri bakımından aynı sistemi kullanan diğer hastanelerin yoğun
bakım üniteleri arasında ortak bir dil oluşabilir.

5.Sonuç
Sonuç olarak, APACHE II skor sistemi, mortaliteyi ayırt etmede daha
yüksek duyarlılığa ve aynı zamanda daha iyi SMO değerine sahip olduğu için
Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi’nde hastalık şiddeti skorlamasında kullanıma
daha uygundur.
Reanimasyon yoğun bakım ünitelerinde APACHE II skor sisteminin kullanılması,
farklı hastanelerin Rean. YBÜ’leri arasında mortalite tahmini ile ilgili ortak
bir dil oluşmasında, hasta verilerinin ve yoğun bakım performanslarının
karşılaştırılabilmesinde yararlı olacaktır.
Skorlama sistemleri, yoğun bakım ünitesi mortalitesini tahmin konusunda bir
fikir verse de, doğruluk, güvenilirlik, geçerlilik ve güçlü metodoloji bakımından
ideal bir sistem henüz yoktur. Ancak var olan sistemlerin yararları ve kısıtlılıkları
iyi anlaşılarak kullanılması daha doğrudur. Mortalite skor sistemlerini geliştirme
çalışmaları, değerlendirme zamanlarını da içerek şekilde, gelişen teknolojinin
desteğiyle, en iyiyi amaçlayarak devam ettirilmelidir.
Kullanılmakta olan skorlama sistemlerinin standardize edilmesinde, Türkiye
dışındaki ülkelerin hasta popülasyonu ve yoğun bakım koşullarından elde edilen
veriler kullanılmıştır. Ülkemiz yoğun bakım ünitelerinin koşullarını ve hasta
popülasyonunun özelliklerini yansıtan, hem literatüre katkı sunacak hem de
ülkemize daha uygun sistemlerin hangisi olabileceğine dair geniş çalışmalara
ihtiyaç vardır.

Teşekkür
Verilerin toplanması aşamasında göstermiş olduğu ilgi ve yardımları nedeniyle
Reanimasyon YBÜ sorumlu hemşiresi İmge OKUR’a çok teşekkür ederiz.
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Sağlık Sektöründe Süreç Yönetimi Tekniğinin
Özel Bir Dal Hastanesinde Uygulanması
Prof. Dr. Onur Özveri1
İlayda Güzel2
Olcay Çelenk3

Özet
Süreç yönetimi gerek dünyada, gerekse ülkemizde son yıllarda organizasyonların
etkili yönetimi ve kontrolü için kullanılan bir tekniktir. Sağlık sektörü hastalara
hizmet veren ve yönetimi oldukça özen gerektiren bir sektördür. Bu çalışmada,
özel bir dal hastanesinde temel süreçlerin nasıl oluşturulabileceği bir uygulama
ile açıklanmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde konuya giriş yapılmış ve ikinci
bölümünde, özel hastaneler ve özel dal hastaneleri konusu anlatılmıştır. Üçüncü
bölümde süreç yönetiminin teorik yapısı sunulmuştur. Dördüncü bölümde ise
özel bir dal hastanesindeki temel süreçler görsel olarak sunulmuş ve bu süreçlerin
adımları açıklanmıştır. Çalışmanın sonuç bölümünde ise, uygulama ile elde edilen
sonuçlar sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Sektörü, Süreç Yönetimi, Özel Dal Hastanesi

Abstract
Process management is an effective management and control technique of
organizations in the world and in our country in recent years. Providing services
to patients and management of the health sector is an industry that requires
very careful. In this study, in a special branch hospital how to create the basic
process is described by an application. In the first part of the study provided an
introduction to the subject and in the second part the subject of private hospitals
and branch hospitals is described. In the third chapter the theoretical structure
1 Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, onur.ozveri@deu.edu.tr, 0 232 420 41 80
2 Dokuz Eylül Üniversitesi, iguzel@windowslive.com
3 Dokuz Eylül Üniversitesi, olcelenk@yahoo.com
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of process management is presented. In the fourth part a special branch hospital
main process is visually presented and described this process steps. In conclusion
of the study, the results obtained with the application are presented.
Key Words: Health Sector, Process Management, Special Branch Hospital

1. Giriş
Ülkemizde son on yılda özel sağlık kuruluşlarının sayısının artmasından dolayı
rekabet artmış ve sağlık kuruluşlarının daha kaliteli ve müşteri odaklı hizmet
vermeleri önem kazanmıştır. Hastanelerin hastalara kaliteli ve nitelikli hizmet
vermeleri için etkili bir yönetim sistemine sahip olmalarına gereksinim vardır.
Hastaneler verdikleri hizmetin niteliğinden dolayı direk olarak hastanın tatminini
etkilemektedir. Söz konusu insan sağlığı ve hayatı olunca verilen hizmetin en üst
düzeyde olması beklenmektedir. Muayene, laboratuar, görüntüleme, ameliyat gibi
hastanelerdeki pek çok işlemin her adımı kontrol edilebilir nitelikte yönetilmelidir.
Süreç yönetimi ile yapılan her işlemin adımının kimin yaptığı, ne sürede yaptığı,
yapılan işlemin kontrolü, zamanı gibi bileşenleri etkili bir şekilde yönetilebilir.
Başta üterim sektöründe olmak üzere gerek dünyada gerekse ülkemizde son
yıllarda süreç yönetimi tekniği organizasyonların yönetiminde sıkça kullanılmaya
başlanmış ve son derece olumlu sonuçlar alınmıştır. Bu çalışmada süreç yönetimi
tekniğinin hastanelerde kullanılma imkanı incelenmiştir. Bu amaçla özel bir dal
hastanesi seçilmiş ve belirlenen temel süreçler çizilmiştir.

2. Özel Hastaneler Ve Özel Dal Hastaneleri
Özel hastane ve dal hastaneleri sağlık sektöründe serbest piyasa ekonomisinin
bir ürünü ve gereği olarak ortaya çıkmıştır. Bu kurumlar sağlık sektöründeki
hizmet farklılıkları ve beklenti farklılıklarını karşılamak amacıyla, beklentileri
yüksek olan hasta yakını veya hastaların talepleri doğrultusunda onlara hizmet
eder. Sağlıkta Dönüşüm Programında Ülkemizin sağlıkla ilgili bütün sektörel
kaynaklarının sistem içine alınarak birbiriyle uyumun sağlanması ve böylece
verimliliğin artırılması öngörülmektedir. Önemli bir diğer adım ise, özel
sektörün gerçekleştirdiği yatırımların da sisteme katılarak, hastaların kendi
sosyal güvenceleri kapsamında buralardan yararlanmasına fırsat verilmesidir.
Özel sağlık kurum ve kuruluşlarının kapılarını kamu sigortası kapsamındaki
vatandaşlarımıza açması devlet hastanelerinin yükünü sınırlıda olsa azaltmıştır
(Akdağ 2008 :76).
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Batı dünyasında başlangıçta kar amacı gütmeyen, din, ırk, sosyal sınıf farkı
gözetmeyen ve gönüllülük temelinde gelişen hastane uygulaması özellikle ABD‘de
önce dini ayırımlara sahne olmuş, daha sonra da paralı hale gelmiştir. Avrupa’da
hükümet ve yardım kuruluşlarının hastaneciliğe girmesi ile birlikte para ödeme
gücü olmayan hastalar için tam ya da kısmi zamanlı hekim atanması zorunluluğu
ortaya çıkmıştır. Benzer gelişme Fransa, İsveç ve İtalya’da da görülmüştür.
Türkiye’de özel sağlık sektörü Cumhuriyetten önce var olmuş ve 1933 yılında
çıkartılan Hususi Hastaneler Kanunu ile de daha geniş bir çerçeve kazanmıştır.
1930’lu yıllarda sağlıkta özel sektör; muayene hekimi, laboratuar ve röntgen
üniteleri azınlıklar ve yabancı ülke kökenlilerin oluşturduğu özel hastaneler
olarak anlaşılmaktaydı (Türkan ,2003:1-2).
Özellikle 1980’li yıllarda poliklinik ve dispanser tarzında özel sektör kuruluşları
il merkezlerinde ve ilçelerde hızla kurulmuştur. 1985-1990’lı yıllarda ise özel
hastaneler hızla artmıştır. 1987 yılında yürürlüğe giren 3359 sayılı Sağlık
Hizmetleri Temel Kanunu’nun 5 inci maddesi “Milli Savunma Bakanlığı”
hariç kamu kurum ve kuruluşlarına ait tüm sağlık kuruluşlarının kamu tüzel
kişiliğine haiz sağlık işletmelerine dönüştürülmesine imkan tanımıştır. Bununla
hastanelerin verimlilik ve etkililik esaslarına dayalı işletmecilik anlayışı ile hizmet
veren kendi gelirleri ile giderlerini karşılayabilen ve kendi personelini ihtiyaçları
doğrultusunda planlayan ve niteliklerine göre istihdam edebilen, idarî ve malî
yönden özerk, piyasa koşullarında rekabet edebilen kurumlar haline getirilmesi
amaçlanmıştır (Türkan, 2003:4). Türkiye’deki özel hastane sayısı, özellikle büyük
grupların açtığı yeni şubelerle birlikte 550’ye yaklaşmıştır. Çoğu yabancı ortaklı
büyük hastane zincirleri büyümeye devam ederken hekim ve yatak kapasitesi
düşük olan hastanelerin birçoğu hayatiyetlerini sürdürmekte zorlanmaktadır
(Özyılmaz ve Akbıyık, 2014:1).
Kamu- özel ortaklığı uygulamalarının sonuçları incelendiğinde; örneğin
Avustralya’da özel firma tarafından işletilen kamu hastanelerinde işletme
maliyetlerinin kamu sektöründeki hastaneler ile kıyaslandığında %20 daha
düştüğü ve hükümet tarafından işletilen hastanelere göre klinik hizmetlerin daha
ucuza sunulduğu görülmektedir. Avrupa ülkelerinden ise, kamu-özel ortaklığına
ilişkin örnekler daha çok İsveç ve İngiltere’den gelmektedir. İsveç’te bir özel
hizmet sunucusuna 240 yataklı bir kamu hastanesi kiraya verilmiş ve işletme
maliyetlerinde %30 tasarruf sağlanmıştır. İngiltere’de son 20 yılda bir çok kamu
hastanesinin finansmanı, inşası ve yönetiminde kamu-özel ortaklığı yöntemi
kullanılmıştır. Bu program altında çamaşırhane, güvenlik, temizlik, park ve
yemek gibi tıbbi olmayan hizmetlerin sağlanması için özel firmalarla sözleşmeler
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yapılmıştır. Kamu-özel ortaklığı uygulaması her ne kadar bakım kalitesinin
iyileştirilmesi ve maliyetlerin kontrol edilmesi için güçlü bir araç olmasına karşın,
hükümetlerin bu programın yararlarını değerlendirirken, programın sağlık
hizmetlerine ulaşım ve hastaneler arasındaki rekabet üzerindeki etkilerini de
değerlendirmeleri gerekir (Top ve Şahin, 2004: 90).

3. Süreç Yönetimi
Literatürde süreç ile ilgili çeşitli tanımlamalar olmasına karşın, hepsinin birleştiği
noktalar aynıdır. Süreç, amaçlanan çıktıyı elde etmek için kullanılan çeşitli
girdiler üzerinde katma değer yaratan faaliyetlerdir. Girdileri çıktılara ya da
sonuçlara dönüştüren birbiriyle ilişkili işlemler zinciridir (Demet, 2003:3). Belli
girdileri içeren ve belli çıktıları üreten, katma değerli çabalarla karakterize edilen,
birbiriyle ilişkili iş faaliyetleri kümesidir (Carr, 1992:32). Bir veya birkaç çeşit
girdinin alınıp, bunlardan müşteri için değer oluşturacak bir çıktının yaratıldığı
faaliyetler toplamı veya mantık zinciri şeklindeki bir iş akışıdır (Simpson,
vd, 1999:717). Geleneksel yönetimin iş bölümü (uzmanlık) ve hiyerarşi ile
karakterize edilen yaklaşımı gelişmenin önünde engeller oluşturabilir. Bu engeller
“Süreçlerle Yönetim” yaklaşımı ile aşılabilir. Süreçlerle yönetim, değişimle baş
etmek ve gelişmeyi sağlayacak bir teknik olarak değerlendirilebilir (Aksu, 2006:
48). Süreçlerin istenilen şekilde işleyebilmesi için sahip olması gereken özellikler:
Tanımlanabilirlik, Ölçülebilirlik, Yinelenebilirlik, Tutarlılık, Geri Besleme, Kontrol
Edilebilme ve Katma Değer Yaratabilmesidir (Champy ve Hammer, 2002:4). Her
sürecin bir sorumlusu olmalıdır ve süreç sorumlusu, süreçlerdeki diğer çalışanlar
ile mevcut akışı çizmeli ve “Hangi eylemler değer yaratıyor? Hangi eylemler israfa
neden oluyor? Neden siparişler gecikiyor? Neden kalite kötü? Neden sevkiyatlar
düzensiz? Nihai müşteri ihtiyaçları nasıl ön plana çıkartılabilir? gibi soruları
sormalı ve bunlara yanıtlar aramalıdır” (Jones ve Womack, 2002: 7).
Süreç yönetimi, organizasyonların ana fonksiyonlarını yerine getirebilmeleri
için ihtiyaç duyacakları süreçlerin performanslarını sürdürmek ve sürecin
müşteri ile şirketin gereksinimlerini karşıladığından emin olmak amacıyla
uygulanır. Süreç yönetimi, süreç sahiplerine sorumluluk yüklemekle birlikte,
birbirlerine bağlı birden fazla sürecin yönetilmesi çok önemlidir. Süreç yönetimi
tek bir sürece uygulanabileceği gibi, en yüksek seviyesinden en düşüğüne kadar
bütün bir organizasyona da uygulanabilir (Polat vd., 2005:70). Temel süreçler
ile, çeşitli bölümler veya fonksiyonlarla ilgili ve dış müşterilere belli bir değeri
olan ürün, hizmet, destek, bilgi gibi şeylerin verilmesini sağlayan bir seri
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görev kastedilmektedir. Temel süreçlerin yanı sıra, her kuruluşun değer üreten
faaliyetlere yaşamsal kaynakları veya girdileri sağlayan çeşitli destek süreçleri
vardır. Surecin temel girdi ve çıktı değişkenleriyle birlikte tam olarak algılanması
için süreç akış şeması oluşturulur. Akış şeması, belli bir süreçteki adımları grafik
sembollerle gösteren şemadır. Süreç akış şeması, sürecin yazılı hale getirilmesi
ve şekilsel bir gösterimidir. İş akış şemaları kullanılarak büyük bir süreçte çeşitli
basamaklar tanımlanır ve yapılan işin herkes tarafından anlaşılması sağlanır.
Çoğu zaman süreçte meydana gelen olaylar gerçekte olması gerekenden farklıdır
(Özveri, 2013: 98). İş akış şeması oluşturmakla, belli bir süreçte atılması gereken
adımlara daha yakından bakma imkanına kavuşulur. Akış şemaları aynı zamanda
sürece kimin ve nasıl katılacağını belirlemede önemli katkı sağlamaktadır. Süreç
akış şeması oluşturulurken kullanılan terimler ve açıklamaları aşağıdaki gibidir
(Damelio, 1996: 75),
•

Süreç Parametreleri: Temel süreç girdi değişkenleri olup, temel süreç çıktı
değişkenleri üzerindeki etkiyi görmek için değiştirilebilirler,

•

Gürültü Girdileri: Temel süreç çıktı elemanları üzerinde etkisi olan fakat,
kontrolü güç olan veya mümkün olmayan girdi değişkenleridir,

•

Kritik Parametreler: Temel süreç çıktı parametrelerinin değişkenliğine büyük
etkisi olan girdilerdir,

•

Standart Operasyon Prosedürleri: Süreci yürütmek için kullanılan standart
prosedürlerdir.

Süreç haritası iyileştirme için hedef olarak seçilmiş süreçteki mevcut adımların bir
resmidir. Süreç haritalaması üç aşamada gerçekleştirilmektedir. Birinci aşaması,
proje takımının kurulmasıdır. İkinci aşamada daha detaylı orijinal yüksek düzeyli
süreç haritası oluşturulmaktadır. Bu süreç haritası türü alt süreç haritası olarak da
adlandırılmaktadır. Üçüncü tür süreç haritası, yeni sürecin nasıl olması gerektiğini
gösteren iyileştirilmiş haritadır (Eckes, 2003: 45). Çoğu zaman sadece üretim
süreçlerinin önemli olduğu düşünülür. Bununla birlikte, yönetim, satışlar, hizmet,
insan kaynakları, eğitim, bakım, belge akışları, departmanlar arası iletişim ve
satış ilişkileri de önemli süreçlerdir. Çoğu süreç; tetkik edilebilir, dokümante
edilebilir, tanımlanabilir, iyileştirilebilir ve yenilenebilir (Gitlov, Levini, 2005:
25). Süreçlerin organizasyonun hedeflerini hangi ölçüde desteklediğini ve
istenen çıktıları oluşturmada ne derece başarılı olduğunu görebilmek için
performanslarının ölçülmesi gerekmektedir. Aynı şekilde süreçlerde yapılan
iyileştirme çalışmalarının süreç çıktısı üzerindeki etkisinin belirlenmesinde
veya iyileştirilmeden önceki ve sonraki durumları karşılaştırmak amacıyla
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da süreç performans ölçümleri kullanılır. Organizasyonlara göre çok fazla
çeşitlilik göstermesine rağmen, uygun olan durumlarda temel olarak ilk defada
gerçekleştirme verimi, ortalama en iyi ve en kötü aktivite süreleri, gecikme
noktaları, toplam süreç zamanı gibi süreç ölçümleri kullanılır (Akal, 1998: 7-8).
Hizmet kalitesini iyileştirme ve oluşum akışını kontrol etmek için yapılan tüm
çabalar ilerleme sağlanırsa anlam kazanabilir. Performansın değerlendirilmesi ile
ne kadar ilerleme sağlandığı belirlenebilir. Performans kriterlerinin bir ölçüt olarak
kabul edilmesi için, yapılan faaliyetlere ilişkin olması gerekir. Performans kriterleri
belirli bir zaman diliminde, bir faaliyetin durumunu ifade etmelidir. Performans
kriterleri sayesinde çalışanlar, yaptıkları işler ile organizasyonun başarıyı nasıl
elde edebileceğini anlayabilirler (Kabadayı, 2002: 65). Süreç faaliyetlerinde
kullanılacak çeşitli kaynakların kullanılması ile ilgili oluşabilecek sorunlar uygun
yöntemler ile izlenmeli ve süreçlerin performanslarını etkilememesi için gerekli
önlemler zamanında alınmalıdır (Deming, 1996: 51). Organizasyonların vizyon
ve misyonuna uygun olan ve gerçekleştirilen veya gerçekleştirilmesi gereken tüm
görevler için muhtemel süreçlerin tespit edilmesi ve tanımlanması gereklidir.
Süreçlerin bölünmesi, sınıflandırması ve birbirleri ile ilişkilerinin belirlenmesi
süreç hiyerarşisini ortaya çıkartır (Simpson, vd, 1999: 723). Turan (1998)’e göre
süreçler, operasyonel süreçler, destek süreçler ve yönetim süreçleri olmak üzere
üç kategoride sınıf1andırılabilit (Bozkurt, 2003: 14). Sürecin mevcut durumunu
incelerken, süreç takımları oluşturmak ve katılımı sağlamak ile durum daha net
ortaya çıkabilir. Süreç geliştirme çalışmalarının başarısı, süreç yönetiminin üst
düzey yöneticilerle sahiplenilmesi, müşteri ve süreç odaklı şirket kültürünün
oluşturulmasında üstlenilecek rol ile yakından ilgilidir (Aldair, 1994: 98).

4. Uygulama
Süreç yönetimi uygulamasının yapıldığı özel dal hastanesi bir kalp hastalıkları
hastanesidir. Yaklaşık 20 yıldır hizmet vermekte ve marka değerine sahip olan
bir hastanedir. Koroner yoğun bakım, Kalp ve Damar Cerrahi Servisi, Post-op
yoğun bakımı da dahil 50 yatağa ve 2 ameliyathaneye sahiptir. Kurumda 100’e
yakın sağlık çalışanı, idari personel ve yardımcı sağlık personeli çalışmaktadır.
Gelişime ve yeniliğe açık olan örgüt ve öğrenen örgüt olma dinamizmine sahiptir.
Uygulamada, hasta kayıt-kabul ile başlayan muayene sürecinin ve tetkik ve
tahlillerin yapıldığı alt süreçlerin incelenerek işleyiş adımlarının süreç haritalarının
oluşturulması amaçlanmış ve her bir süreçte yapılan işlemler açıklanmıştır. Sağlık
hizmet sunumundaki süreçler belli bir hiyerarşik düzene sahiptir. Ana süreç
olarak hasta kayıt süreci kabul edilmiştir. Bu sürecin çıktısı Acil servis ve Muayene
süreçlerine girdi olmaktadır. Şekil 1’de tüm bu yapı görülmektedir.
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Şekil 1. Süreç Hiyerarşisi

Hastalar sağlık hizmeti almak amacıyla hastaneye geldiklerinde ilk olarak kayıtkabul birimine başvururlar. Bu nedenle kayıt-kabul süreci ayakta tedavinin ilk
süreci olarak değerlendirilir. Şekil 2’de bu sürece ait adımlar sırasıyla gösterilmiştir.
Kayıt-kabul sürecinde ilk adım hastaların birime başvurması ve kayıt çalışanları
tarafından karşılanmasıdır. Burada ilk olarak hastanın randevusu sorgulanır ve
sistemden teyit edilir. Ardından nüfus cüzdanı istenir ve hasta kayıtlı değilse nüfus
bilgileri sisteme girilir. Ardından muayene kaydı için gerekli olan taahhütname
ve ilk başvurularda Genel Onam imzalatılır. Bu işlemlerden sonra hastanın hak
sahipliği SGK ile entegre bilgi yönetim sistemi tarafından sorgulanır. Hak sahipliği
alındıktan (Hak sahipliği alınamıyorsa hastanın ücretli kaydı açılmasını isteyip
istememesine göre kayıt açılabilir) sonra Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS)
tarafından muayene kaydı tamamlanarak hastaya vezneye verilmek ve tetkiklerde
kullanılmak üzere sticker verilerek hasta vezneye yönlendirilir. Veznede ilk olarak
yapılan işlem HBYS’de ödemelerin görülmesidir. Vezne personeli ödemelerini
hastaya söyleyerek tahsilatın maddelerini açıklayarak tahsilatı gerçekleştirir. Özel
sigortalı hastalarda işlemler biraz daha komplekstir.
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Şekil 2. Hasta Kayıt- Kabul Süreci

Özel sigorta veya anlaşmalı kurumların hizmet kapsam ve ödeme türlerinde
fark olduğundan vezne personeli tüm bu detaylara dikkat etmek durumundadır.
Bu aşamada kurumlara fatura edilen rakamlar için provizyon alınmaktadır.
Türüne göre banka ve sigorta şirketlerinin kartlarından da direkt olarak
tahsilat yapılabilmektedir. Tahsilatın ardından fatura kesilerek bir nüshası
hastaya verilmektedir. Tahsilat işlemi HBYS’nde de gerçekleştirilir ve hastanın
vermiş olduğu sticker’a “ödendi” kaşesi basılıp, hasta EKG için EKG odasına
yönlendirildiğinde süreç sona erer. Tablo 1’de hasta kayıt kabul sürecinin her
adımı için detaylar verilmiştir.
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Kayıt-kabul süreci sonrasında hastanın muayeneye hazırlık niteliğindeki EKG
çekilmesi yer alır. Bu süreç Şekil 3’de gösterilmiştir. Şekil 3’de görüldüğü gibi
poliklinik muayene için kayıt işlemlerini tamamlayan hastalar EKG çekimine
yönlendirilir. Gelen hastanın HBYS’deki istemine bakılarak EKG odasında
hastanın EKG’si çekilir ve hastaya sonuç verilerek hasta polikliniklere yönlendirilir.
Tablo 1. Hasta Kayıt- Kabul Süreci Detayları
Adımlar

Görevi yapan

Kullanılan Doküman

Ortalama Süre

1

Kayıt-kabul personeli

10 sn.

2

Kayıt-kabul personeli

HBYS

15 sn.

3

Kayıt-kabul personeli

HBYS, Randevu Fişi

1 dk.

4

Kayıt-kabul personeli

HBYS, Taahhütname ve
Genel Onam Formu, fotokopi
makinası

1 dk

5

Kayıt-kabul personeli

HBYS

1,5 dk.

6

Kayıt-kabul personeli

HBYS, Barkod makinası,
Sticker

15 sn.

7

Vezne personeli

HBYS

10 sn.

8

Vezne personeli

15 sn.

9

Vezne personeli

Anlaşmalı kurumlar ile
anlaşmalar

10

Vezne personeli

HBYS

30 sn.

11

Vezne personeli

Fatura makinası, fatura

30 sn.

12

Vezne personeli

Makbuz

10 sn.

13

Vezne personeli

Sticker

5 sn.

3 dk.

Şekil 3. Muayene hazırlık süreci olarak EKG’nin çekilmesi

Muayene sürecinde ilk adım hastanın sırasına göre polikliniğe çağırılmasıdır.
Probel’de poliklinik muayene sayfası açılmış olarak hastanın şikayeti dinlenir.
EKG sonucuna bakılır ve gerekiyorsa poliklinikte bulunan EKO cihazıyla
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hastanın tetkiki yapılır. Sonucu eş zamanlı olarak sisteme kaydedilir. Tanı
konulabilmesi için gerekliyse hastadan EFOR testi istenir veya kan tahlilili için
laboratuara yönlendirilir. Tetkik sonuçlarını doktorun değerlendirmesi için,
tetkik sonuçlarını alan hastalar polikliniğe giderler ve sonuçlar doktor tarafından
değerlendirilerek tanı konur. Tanının konulmasıyla tedavi yöntemi de seçilir.
HBYS’ye hastanın şikayeti, tanısı (ICD-10 kodu ile birlikte), anamnezi girilir
ve hastanın bilgileri poliklinik defterine yazılır. Ardından ilaçla tedavi uygunsa
hastaya e-reçete yazılarak numarası verilir. Eğer hastanın durumu KVC ile ilgili
ise bir KVC hekimine yönlendirilir, tetkikler yanında bir de koroner anjiyografi
istemi yapılarak hastaya yatış işlemlerini yapması için randevu (gün) verilir. Bu
şekilde muayene süreci tamamlanmış olur.
Şekil 4. Muayene Süreci
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Laboratuvar sürecinin ilk adımı tahlil için hastanın laboratuara gitmesidir.
Laboratuar teknisyeni/teknikeri tarafından hastanın istemi HBYS üzerinden
kontrol edilir ve gerekli tahlil için hastanın barkodunu tüplere yapıştırılarak
yeterli sayıda kan örneği alınır. Alınan kana istenen teste göre santrifüj (kanı
çeşitli elemanlarına ayırma) işlemi uygulanır. İstenen testlere göre alınan örnekler
çalışılır ve HBYS üzerinden çalışılan testler onaylanır. İstemler doğrudan Prolis’e
(Laboratuvar bilgi sistemi) aktarılır. Cihazlara yerleştirilen örnekler çalışılırken
Prolis üzerinden gelen sonuçlar 8.adımda kontrol edilir; değerlerde bir tutarsızlık/
anormallik varsa test tekrar edilir, herhangi bir anormallik yoksa sonuçlar
doktorun onayına sunulur. Sonuçlar sistem üzerinden onaylanır ve istemi yapan
kardiyoloji uzman hekimine gönderilir. Aynı zamanda onaylanan sonuçlar
HBYS’de de görülebilmektedir
Şekil 5. Laboratuar Süreci
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Hekim, muayenede tanı koymayı kolaylaştırmak üzere Efor testi isteyebilir. Hasta,
tanı için gerekli görülerek istemi yapılan efor testi için Efor odasına yönlendirilir.
Efor testi yapılır ve hasta bilgileri Efor testi defterine kaydedilir ardından hastaya
sonuçların çıktısı verilerek Efor testi süreci tamamlanır
Şekil 6. Efor Testi Süreci

Muayene sırasında doktor, radyoloji tetkikini gerekli görmesi durumunda, hastaya
radyoloji tetkiki istemi yapar. Kardiyolog tarafından radyoloji tetkiki istenmesiyle
süreç başlamaktadır. İkinci adım olarak hastanın çekim için görüntüleme odasına
gitmesiyle hastanın isteminin HBYS’nde kontrol edilmesi yer alır. Çekim yapılır,
radyoloji defterine hasta bilgileri kaydedilir ve radyoloji uzmanı doktor tarafından
tetkik sonuçları değerlendirilir. Sonuçlar hastanın dosyasına eklenir ve istemi
yapan doktorun görebileceği şekilde sisteme girilir
Şekil 7. Radyoloji Süreci
2
İstemin HBYS’nde
kontrol edilmesi

1
Radyoloji tetkiki
istenmesi

5
Hekim tarafından
sonucun
değerlendirilmesi

3
Radyoloji çekiminin
yapılması

4
Radyoloji defterine
hasta bilgilerinin
kaydedilmesi

6
Sonucun hastanın
dosyasına eklenmesi
ve hastaya teslim
edilmesi

Hastaların Acil Servise başvurmaları ile başlayan süreç, Acil Servis sürecidir.
Süreçteki akış Şekil 8’de gösterilmiştir. Acil servise başvuran ve HBYS’nde kaydı
açılan hastanın Acil Servise alınmasıyla Acil Servis süreci başlamaktadır. Acil
servis doktoru tarafından hastaya şikayeti sorulur nefes darlığı varsa oksijen
satirasyonu yapılır. Eğer yoksa EKG’si çekilir. Hekim gerekli görürse Acil Servis
hemşiresi tarafından uygun olan tüplere (hastanın barkodu yapıştırılır) kan
örneği alınarak görevli personel tarafından laboratuara gönderilir. Eş zamanlı
olarak hekimin verdiği kararla kardiyoloji uzmanının da konsülte etmesiyle EKO
ve Efor Testi yapılır. Sonuçlar değerlendirilerek tanı konur. Hasta bir süre gözlem
altında tutulur ve değerlerinin normale dönmesi durumundan taburcu edilir. Eğer
değerleri ve tahlil sonuçlarına göre hastaya yatış kararı verilirse Koroner Yoğun
Bakıma alınmak üzere hastanın yakını kayıt kabul birimine yönlendirilir. Akut
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durumlarda acilen Koroner Anjiyografi kararı verilebilir ve hasta yine Koroner
Yoğun bakımda izlenir. Acil servis süreci sonunda servis defterine hasta bilgileri
ve hastanın teşhis/tanı bilgileri yazılır.
Şekil 8. Acil Servis Süreci

İncelenen süreçlerde belli başlı iki problem dikkat çekmektedir. Bunlardan birisi
özellikle sabah saatlerinde yaşanan yoğunluk ile farklı nedenlerden kaynaklanan
hasta memnuniyetsizliğidir. Bu sorunlarının nedenlerinin irdelenmesi amacıyla
neden sonuç di- yagramı hazırlanmış ve Şekil 9’da gösterilmiştir.
Şekil 9. Neden-Sonuç Diyagramı
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Hasta memnuniyetsizliklerinin nedenleri irdelendiğinde 5 temel etken ayrı
ayrı değerlendirilmiştir. Makine nedeniyle olan memnuniyetsizliklerin nedeni
kullanılan cihazın işlem sırasında tahminlenemeyen bozulmalarıdır. Kurum
önlem alsa dahi böyle bir sorunla karşılaşabilmektedir. Makine ve cihazların
yıpranma sürelerine de bağlı olarak bakıma ihtiyaçları vardır bakım sırasında
kaçınılmaz olarak verilen hizmette aksamalar meydana gelebilmektedir. Bu esnada
da hastalar bekletilmekten kaynaklanan bir memnuniyetsizlik yaşamaktadırlar.
Memnuniyetsizliğin insan faktörleri incelendiğinde sabah saatlerinde özellikle
yaşanan sorun, randevu saatlerine uymayan hastalardır. Hastalar, erken
gelmekte ve erkenden sistemde kayıtlarının açılmasını talep etmektedirler.
Böyle bir durumda randevu saatinde gelen hastalar kalabalık bir ortamla
karşılaşmaktadırlar. Bunun yanında bazı hastaların randevu almadan gelmeleri
de bir başka neden olarak gözlemlenmiştir. Randevu almama nedenleri, randevu
ile kayıt ve başvuru olduğunu bilmemelerinden veya bunu bir şart-koşul olarak
kabul etmemelerinden kaynaklanmaktadır. İnsan faktöründen kaynaklanan son
neden ise sağlık hizmetini talep edenlerin özel bir sağlık kurumuna karşı yüksek
beklentileridir. Bu beklenti nedeniyle hastalar olağan karşılanabilecek durumlar
karşısında memnuniyetsizliklerini ifade edebilmektedirler.
Çevresel sorunların nedenleri incelendiğinde memnuniyetsizlik nedeni olarak
sağlık kurumunun daha kaliteli bir sağlık hizmet sunumu için başlamış olduğu
tadilat ve onarım çalışmalarının payı bulunmaktadır. Sağlık kurumunun bu
isteğinin farkında olmamaları da bu memnuniyetsizlik nedenini pekiştirmektedir.
Yine çevresel bir neden olarak bekleme yerlerinin yeterli ergonomik yapıda
olmamasından kaynaklanan, beklerken etkili ve kaliteli zaman geçirememe
sorununun varlığı gözlemlenmiştir. Yeterli sayıda oturma yeri, bekleyenlerin
okuyacakları dergi ve broşürler olsa bile hastaların kısa süreli de olsa zaman
geçirmek adına farklı beklentileri mevcut olduğundan memnuniyetsizlikleri
artmaktadır. Yöntem kaynaklı sorunlar incelendiğinde memnuniyetsizliği artıran
ilk unsur, yatan hasta yoğunluğundan kaynaklanan yeni yatış işlemlerindeki
beklemelerdir. Burada yatak doluluk oranlarındaki artış ve sağlık kurumundaki
vaka sayısındaki artışların etkisi bulunmaktadır. İkinci bir neden ise cerrahi
girişim ve operasyon sonrası muayeneler için belli bir güne randevu verilse
de saat bazında bir randevunun verilmemesidir. Her saatte gelebilen hastalar
kayıt işlemlerinin karmaşıklaşmasına neden olmakta ve randevulu muayene
hastalarının bekleme sürelerini artırdığından memnuniyetsizliğe yol açmaktadır.
Üçüncü neden ise, muayene sırası bekleyen hastaların muayene sırasının geldiğini
bir ekran yardımıyla görmemesinin verdiği memnuniyetsizliktir. Hastalarda
sıralarının önüne geçildiği algısı ve güvensizlik ortamı oluşmaktadır.
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Son olarak malzeme kaynaklı bir memnuniyetsizlik nedeni olan malzemelerin
ihtiyaç halindeyken bittiğinin anlaşılması durumudur. İşlem anında ortaya çıkan
bu durum işlem süresinin uzamasına ve hastanın bekletilmesine yol açmaktadır.
Sürekli olarak malzeme istekleri yapılıp yerlerine yenilerinin konulması sağlansa
da, sağlık kurumunda oluşan bu durum müşterinin hizmetin kalitesi algısını
olumsuz olarak etkilemektedir. Tüm bu nedenlerin 3 aylık gözlem sonucunda
oluşma sıklıkları göz önüne alınarak şekil 2’deki temel sorunların ne kadar
gerçekleştiğini göstermek amacıyla Pareto Analizi şekil 10’daki gibi yapılmıştır.
Tablo 2. Memnuniyetsizlik nedenlerinin yaşanma sayıları
Memnuniyetsizlik nedenleri

Yaşanma sayısı

Tadilat- onarımlar

21

Yatan hasta yoğunluğu

18

Hizmetten yüksek beklenti

17

Randevu almadan gelinmesi

15

Randevuya erken gelme

12

Bekleme yerleri

10

Makine bakımı

9

Kırtasiye malzemelerinin bitmesi

9

Sıra sistemi

5

Kontrol muayenesi verilmemesi

3

Makine arızaları

2

Pareto analizinde sorunun en önemli nedeninin tadilat ve onarımlar olduğu
gözlemlenmiştir. İkinci olarak ise yatan hasta yoğunluğu vardır. Diğer tüm
nedenler yaşanma sayıları göz önüne alınarak şekil 10’da gösterilmiştir. Şekil 10’da
belirlenen hasta memnuniyetsizliğine en çok neden olan üç durum için çözüm
önerileri geliştirilmiştir. Bunlardan ilki olan tadilat ve onarımlar faaliyet birimleri
dışında yapılsa dahi hastaların duydukları sesten rahatsız olmalarına neden
olmuştur. Bunun önüne geçilebilmesi için hastalara bu durumun onlara daha
iyi hizmet sunumu için yapıldığı anlatılmalıdır. Çeşitli tabela, afiş ve broşürler
ile hastanenin kavuşacağı yeni görünüm görselleştirilebilir ve yenilenmenin
onlar için yapıldığı algısı yaratılabilir. Böylece hastalar hem kendilerini özel
hissedecek hem de kurum tanıtım faaliyetinde bulunmuş olacaktır. İkinci önemli
neden olan yatan hasta yoğunluğunu ise daha iyi hizmet planlaması ile aşılabilir.
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Sabah saatlerinde yoğunlukla yapılan yatan hastaların kayıt işlemlerinin gün
içine yayılarak anjiyografi randevuları sadece gün yerine gün ve saat şeklinde
verilebilir. Böylece sabah saatlerindeki yoğunluk engellenmiş olunur ve hem yatış
işlemleri yapılan hastalar hem de muayene edilecek hastaların, yoğunluk kaynaklı
beklemelerinin önüne geçilerek memnuniyet düzeylerinin düşmemesi sağlanır.
Şekil 10. Memnuniyetsizlik nedenleri Pareto analizi grafiği

Memnuniyetsizlik Nedenleri
25
20
15
10
5
0

5. SONUÇ
5. Sonuç
Bu çalşmada özel bir dal hastanesinde temel süreçlerin nasl oluşturulabileceği konusu
Bu çalışmada özel bir dal hastanesinde temel süreçlerin nasıl oluşturulabileceği
incelenmiştir. Bu amaçla, ana süreçler belirlenmiş ve bu süreçlerin hiyerarşik yaps
konusu incelenmiştir. Bu amaçla, ana süreçler belirlenmiş ve bu süreçlerin
belirlenmiştir. Hiyerarşi belirlendikten sonra, hasta kayt-kabul süreci, EKG süreci, muayene
hiyerarşik yapısı belirlenmiştir. Hiyerarşi belirlendikten sonra, hasta kayıt-kabul
süreci, laboratuar süreci, efor testi süreci ve acil servis süreci admlar ile birlikte çizilmiştir.
süreci, EKG süreci, muayene süreci, laboratuar süreci, efor testi süreci ve acil
Süreçler oluşturulurken, bu süreci kullanacak ekip ile birlikte çalşlmştr. Süreçler çizildikten
servis süreci adımları ile birlikte çizilmiştir. Süreçler oluşturulurken, bu süreci
sonra kullanclara gerekli eğitimler verilmiş ve işlerini bu sürç admlarna göre yapmalar
kullanacak ekip ile birlikte çalışılmıştır. Süreçler çizildikten sonra kullanıcılara
istenmiştir. Süreçlerin performansn takip edebilmek için hasta kayt kabul sürecinin her
gerekli eğitimler verilmiş ve işlerini bu sürç adımlarına göre yapmaları istenmiştir.
admnn ne kadar sürede yapldğ ve kimlerin görev yaptğ detayl olarak incelenmiştir.
Süreçlerin performansını takip edebilmek için hasta kayıt kabul sürecinin her
İncelenen süreçlerdeki genel sorunlar için sebep sonuç diyagram oluşturulmuştur. Bu sayede
adımının ne kadar sürede yapıldığı ve kimlerin görev yaptığı detaylı olarak
müşteri memnuniyetsizliğinin nedenleri tespit edilmiş ve süreçlerde hangi konular üzerinde
incelenmiştir. İncelenen süreçlerdeki genel sorunlar için sebep sonuç diyagramı
durulmas
gerektiği tespit
Sebep sonuç diyagramndan
oluşantespit
sebepler
oluşturulmuştur.
Bu edilmeye
sayede çalşlmştr.
müşteri memnuniyetsizliğinin
nedenleri
içinedilmiş
pareto grafiği
hazrlanmş
bu sayede
üzerinde
durulmasgerektiği
gerekentespit
en önemli
sorunlar
ve süreçlerde
hangivekonular
üzerinde
durulması
edilmeye
tespit edilmiştir. Bu çalşma ile 100 çalşan olan özel bir dal hastanesinde yaklaşk alt aylk
bir dönemde ana süreçlerin oluşturulabildiği ve uygulamaya geçirilebildiği tespit dilmiştir.
Süreçlerin
çizilmesi ve uygulaya konmas ile çalşanlarn görev tanmlar ve her admda neleri
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çalışılmıştır. Sebep sonuç diyagramından oluşan sebepler için pareto grafiği
hazırlanmış ve bu sayede üzerinde durulması gereken en önemli sorunlar tespit
edilmiştir. Bu çalışma ile 100 çalışanı olan özel bir dal hastanesinde yaklaşık altı
aylık bir dönemde ana süreçlerin oluşturulabildiği ve uygulamaya geçirilebildiği
tespit dilmiştir. Süreçlerin çizilmesi ve uygulaya konması ile çalışanların görev
tanımları ve her adımda neleri yapması gerektiği daha net ortaya çıktığından,
personel üzerinde olumlu etkisi olmuş ve süreçler kısa zamanda sahiplenilmiştir.
Yine süreçler sayesinde, üst yönetim süreç adımları içersinde görev aldığından
sorunları daha yakından görebilmiş ve sorunları daha etkili bir şekilde
sahiplenmiştir. Üst yönetimin faaliyetleri bu kadar yakından görebilmesi
sonucunda, üst yönetiminde sahiplenmesi oldukça yüksek düzeyde olmuştur.
Bu nedenle üst yönetimce ana süreçlerin yanında destek ve alt süreçlerinin de
oluşturulması ve uygulamaya alınması ile ilgili karar da alınmıştır. Çalışmanın
uygulandığı hastanede çalışan sayısının 100 kişi olması, uygulamanın hızlı
bir şekilde gerçekleşmesini sağlamıştır. Daha büyük sayıdaki kamu ve devlet
hastanelerinde yapılacak uygulamalar ile süreç yönetiminin sağlık sektöründeki
organizasyonlarda nasıl işleyebileceği ile ilgili araştırmaların yapılması da oldukça
yaralı olacaktır.
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Özet
Kalite çalışmalarında temel ilgi alanı 1950’lilerden 1980’e kadar “Ürün Kalitesi”
iken 1980’den itibaren Hizmet Kalitesine yönelmiştir.
Sağlıkta Dönüşüm Programının 8 ana bileşeninden biri olan ve kaliteli sağlık
hizmetini hedefleyen “Sağlık Kurumlarında Kalite ve Akreditasyon” çalışmaları
kapsamında Genel Sekreterliğimize bağlı hastaneler “Sağlıkta Hizmet Kalite
Standartları” na göre öz değerlendirme mantığı çerçevesinde değerlendirilmesi
amaçlanmıştır.
Gerçekleştirilen özdeğerlendirmeler sonucunda Fatih Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliğine bağlı hastanelerde Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite ve
Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 2012 yılı 2.dönem
Merkezi Değerlendirme Ortalaması 6.04/7= 0,86, dan 2013 yılı 2.dönem Merkezi
Değerlendirme sonuçlarına göre 6.53/7= 0,93’e yükseltilmiştir.
2005 yılında Bakanlığa bağlı hastanelerde hayata geçirilen çalışmalar kapsamında
yapılan özdeğerlendirmeler Merkezi Değerlendirmeler öncesinde hastanelere ışık
tutmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sağlık, Kalite, Özdeğerlendirme
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Abstract
Quality basic interest in the work of the 1950s until 1980, “Product Quality”, while
from 1980 has been directed towards Quality of Service.
Health Transformation Program of the eight major components, one of and
quality healthcare services targeted to the “Health Care Institutions Quality and
Accreditation” as part of the General Secretariat of the affiliated hospitals of the
“Health Service Quality Standards” according to the self-evaluation logic within
the framework aimed to evaluate.
Conducted self-assessment As a result of Fatih Association of Public Hospitals
General Secretariat of the hospitals of the Ministry of Health of the Health Quality
and Accreditation Department carried out by the year 2012 2.dönem Center
Rating Average 6.04 / 7 = 0.86, from 2013 2.dönem Central Evaluation Based on
the results 6:53 / 7 = 0.93 was increased to.
In 2005, implemented in hospitals affiliated to the Ministry of the studies made
under the self-assessment studies have shed light on Central Evaluation prior to
hospital.
Key Words: Health, Quality, Self-Assessment
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Giriş
Yüksek teknolojiler, endüstriyel alandaki istihdam ihtiyacını azaltırken, hizmet
işkollarındaki ihtiyacı arttırmıştır. Hizmet işkollarının dünya ekonomisindeki
hızla artan ağırlığı, endüstriyel alandaki atılım imkanını kaçırmış olan ülkemizin
önüne, küreselleşen dünyada hak ettiği yeri alabilmesi için yeni fırsatları
ortaya çıkartmıştır. Bu fırsatların değerlendirilmesi, ancak ve ancak, bilgiye ve
yüksek teknolojiye dayalı hizmet alanlarında faaliyet gösterilmesiyle mümkün
olabilecektir. (Karafakioglu, 1998 ; Tarcan,2000:18)
Sağlık alanında gelecekle ilgili beklentiler, gittikçe artan bir düzeyde, küreselleşme
süreçlerine ve küreselleşmenin doğrudan ya da dolaylı etkilerine bağımlı hale
gelmektedir. Küreselleşme, ekonomik büyüme ve yeni teknolojilerin yaygınlaşması
nedeniyle, insanların ortalama yasam sürelerinin yükselmesine olumlu katkı
yapmıştır. (McMichael ve Beaglehole, 2000)
Sağlık hizmetlerinde müşteri odaklı bir anlayışın öne çıkması, özellikle sağlık
hizmeti tüketicisi bireylerin davranış ve algılamalarını değiştirmiştir. Bu
değişimle birlikte sağlık alanında da toplam kalite yönetimi kavramının üzerinde
durulmaya başlanmıştır. Toplam kalite yönetimiyle birlikte hasta memnuniyeti,
sürecin hizmet yönünün iyileştirilmesi, verilen sağlık hizmetlerinin nitelik ve
nicelik açısından ölçülebilmesi, hasta bakım kalitesi, hasta hakları gibi daha önce
çok bilinmeyen ya da üzerinde durulmayan konular öncelik kazanmıştır (Tutar,
2007; 4(1): 31-54.)
Ülkemizde “Sağlikta Kalite” kavramı 2003 yılında Sağlıkta Dönüşüm Programıyla
başlamış ve hızla kendini geliştirerek devam etmiştir. Bu kapsamda Bakanlık
Merkezinde kurulan kurumsal yapı sahaya da yansımış ve sağlık kurumlarında
kalitenin artırılması ve geliştirilmesi yönünde çalışma süreci başlatılmıştır.
Günümüzde ise adım adım Sağlıkta Akreditasyon Sistemi (SAS) a ulaşılması için
Daire Başkanlığımız tarafından çalışmalar yürütülmektedir.
663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte oluşturulan Genel
Sekreterliklere bağlı hastanelerde sağlıkta kalite çalışmaları hastanelerin kendi
bünyeleri dışında ayrıca Genel Sekreterlikler bünyesinde kurulan Kalite Yönetim
Birimleri aracılığıyla yürütülmektedir. Ülkemiz de sunulan sağlık hizmetleri,
her geçen gün son teknoloji kullanımı, alt yapı gelişimi, insan gücü kapasitesi ve
niteliği anlamında gelişmiş batı ülkelerini aratmayacak şekilde hatta birçok alanda
örnek olacak şekilde gelişmektedir.

T.C. Sağlık Bakanlığı

103

Sözel Bildiriler

V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Sağlık kurumlarının hizmet sunduğu toplumun sağlık ihtiyaçlarını sağlamaya
yönelik plan ve düzenlemelerde, hizmet kullanıcılarının memnun edilmesi
ya da hizmetten tatmin sağlamalarını ön planda tutmalarının kurumsal başarı
ve rekabet edebilme gücü açısından zorunlu olduğu açıktır. Sağlık kurumları
yönetiminin temel görevlerinden en önemlisi, topluma verimli ve kaliteli sağlık
hizmetleri sunabilmektir (Akgün, Öztürk, 2002).

Gereç Ve Yöntem
Bu çalışma “Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları” kapsamında İstanbul
Fatih Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı olan 7 hastane ve 1
Ağız Diş Sağlığı Merkezinde yapılmıştır. Özdeğerlendirmelerin ilki 2013 yılında
başlatılmış ve yılda iki defa yapılmıştır. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 2014 yılında
faaliyete başlamış olup 2014 yılı 1. Dönem Özdeğerlendirme süreci kapsamında
değerlendirilmiştir.
Yapılan özdeğerlendirmeler SHKS kriterleri kapsamında; özdeğerlendirme planına
uygun olarak 1 yatay 4 dikey boyut olmak üzere 33 başlıktan, hastanelerimizin
yatak sayısına göre 1 yada 2 iş günü içerisinde Bakanlık Değerlendirici
havuzunda da görev yapan değerlendiriciler tarafından süreç analizi ve örneklem
yöntemiyle,gerekli görülen durumlardaHastane Yöneticisinin izni ilegörüntü
kaydı alınarak eksiklikleri tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Özellikle Merkezi
Değerlendirme sürecinde değerlendirilecek bölümlerin açıklanması ile bu
bölümlere ağırlık verilmiş, değerlendirme dışı kalan bölümler geri planda
tutulmuştur. Yapılan özdeğerlendirme sonuçları bu bölümlerin iyileştirme
çalışmaları kapsamında hastaneler tarafından tekrar değerlendirilme ihtiyacını
göz önüne koymuştur. Tespit edilen eksiklikler Hastane Yöneticileri ve Kalite
Yönetim Direktörleri ile paylaşılmış, daha sonra detaylı rapor oluşturulmuştur.
2013/1.dönem de gerçekleştirilen özdeğerlendirmede tespit edilen uygunsuzluklar;
K – Kısa (20.08.2013)
KO – KısaOrta (2014 Mart)
O– Orta (2014 Aralık)
U – Uzun (ilk 5 yıl)
G– Gerçekleşti olarak tanımlanmış ve hastanelere iyileştirme süresi verilmiştir.
‘Bölüm kaynaklı’ uygunsuzluklara “Kısa, KısaOrta” vadeli süre verilmiş ve tespit
edilen uygunsuzluklar süre bitiminde tamamlanarak Genel Sekreterliğimize
raporlanmıştır.
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‘Alt yapı kaynaklı’uygunsuzluklara“Orta, Orta-Uzun” vadeli süre verilmiş,
gerçekleşenler gözden geçirilmiştir.
BULGULAR

Uzun vadede bekleyen uygunsuzlukların takibi devam etmektedir.
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İstanbul EAH; 33 başlık üzerinden gerçekleştirilen 2013/1. Dönem
Özdeğerlendirmede 0,88 puan, Merkezi Değerlendirme Komisyonu tarafından
açıklanan ve 2013/1. Dönem Merkezi başlıkları esas alınarak yapılan 2013/2.
Dönem Özdeğerlendirmede 0,82 puan, 33 başlık üzerinden gerçekleştirilen
2014/1. Dönem Özdeğerlendirmede 0,80 puan almıştır.
Grafik 3. Yedikule Göğüs Hastalklar ve Göğüs Cerrahisi EAH
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başlıkları esas alınarak yapılan 2013/2. Dönem Özdeğerlendirmede 0,78 puan, 33
başlık üzerinden gerçekleştirilen 2014/1. Dönem Özdeğerlendirmede 0,76 puan
almıştır.
Grafik 4. Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkaları EAH 2013-2014
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Sülemaniye Kadn Doğum ve Çocuk Hastalklar EAH; 33 başlk üzerinden gerçekleştirilen 2013/1.
Dönem Özdeğerlendirmede 0,71 puan, Merkezi Değerlendirme Komisyonu tarafndan açklanan ve
2013/1. Dönem Merkezi başlklar esas alnarak yaplan 2013/2. Dönem Özdeğerlendirmede 0,68
Sülemaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları EAH; 33 başlık üzerinden
puan, 33 başlk üzerinden gerçekleştirilen 2014/1. Dönem Özdeğerlendirmede 0,73 puan almştr.

gerçekleştirilen 2013/1. Dönem Özdeğerlendirmede 0,71 puan, Merkezi
Değerlendirme Komisyonu tarafından açıklanan ve 2013/1. Dönem Merkezi
başlıkları esas alınarak yapılan 2013/2. Dönem Özdeğerlendirmede 0,68 puan, 33
başlık üzerinden gerçekleştirilen 2014/1. Dönem Özdeğerlendirmede 0,73 puan
almıştır.
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Dönem Özdeğerlendirmede 0,77 puan, 33 başlık üzerinden gerçekleştirilen
2014/1. Dönem Özdeğerlendirmede 0,77 puan almıştır.
Grafik 6. Bayrampaşa DH 2013-2014 Özdeğerlendirme Sonuçları
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Bayrampaşa DH; 33 başlk üzerinden gerçekleştirilen 2013/1. Dönem Özdeğerlendirmede 0,73 puan,
Merkezi Değerlendirme Komisyonu tarafndan açklanan ve 2013/1. Dönem Merkezi başlklar esas
alnarak yaplan 2013/2. Dönem Özdeğerlendirmede 0,78 puan, 33 başlk üzerinden gerçekleştirilen
2014/1.
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Bayrampaşa DH; 33 başlık üzerinden gerçekleştirilen 2013/1. Dönem
Özdeğerlendirmede 0,73 puan, Merkezi Değerlendirme Komisyonu tarafından
açıklanan ve 2013/1. Dönem Merkezi başlıkları esas alınarak yapılan 2013/2.
Dönem Özdeğerlendirmede 0,78 puan, 33 başlık üzerinden gerçekleştirilen
2014/1. Dönem Özdeğerlendirmede 0,74 puan almıştır.
7. Lütfiye
Nuri
BuratDH
DH 2013-2014
Sonuçlar
GrafikGrafik
7. Lütfiye
Nuri
Burat
2013-2014Özdeğerlendirme
Özdeğerlendirme
Sonuçları

Lütfiye Nuri Burat DH
1
0,8
0,6
0,4

0,67

0,66

0,63

0,2
0

2013/1. Dönem

2013/2. Dönem

2014/1. Dönem

Lütfiye Nuri Burat DH; 33 başlk üzerinden gerçekleştirilen 2013/1. Dönem Özdeğerlendirmede 0,67

Lütfiye
Nuri Değerlendirme
Burat DH;
33Dönem
başlık
üzerinden
gerçekleştirilen
Dönem
puan,
Merkezi
Komisyonu
tarafndan
açklanan
ve0,63
2013/1.
Dönem
Merkezi
başlklar
esas alnarak
yaplan
2013/2.
Özdeğerlendirmede
puan,
332013/1.
başlk üzerinden
Özdeğerlendirmede
0,67
puan,
Merkezi
Değerlendirme
Komisyonu
tarafından
gerçekleştirilen 2014/1. Dönem Özdeğerlendirmede 0,66 puan almştr.
açıklanan ve 2013/1. Dönem Merkezi başlıkları esas alınarak yapılan 2013/2.
337
Dönem Özdeğerlendirmede 0,63 puan,
33 başlık üzerinden gerçekleştirilen
2014/1. Dönem Özdeğerlendirmede 0,66 puan almıştır.
Grafik
8. Topçular
ADSM 2014
Sonucu
Grafik
8. Topçular
ADSM
2014Özdeğerlendirme
Özdeğerlendirme
Sonucu

Topçular ADSM

1
0,8
0,6
0,4

0,34

0,2
0

2014/1. Dönem

Topçular ADSM; 16 başlk üzerinden gerçekleştirilen 2014/1. Dönem Özdeğerlendirmede 0,33 puan
almştr.
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Topçular ADSM; 16 başlık üzerinden gerçekleştirilen 2014/1. Dönem
Özdeğerlendirmede 0,33 puan almıştır.
Tablo 1.Fatih KHB 2013/1, 2013/2. ve 2014/1. Dönem Özdeğerlendirme Sonuçları
Hastane Adı
Haseki EAH
İstanbul EAH

2013/1. Dönem 2013/2. Dönem 2014/1. Dönem
0,62
0,80
0,81
0,88
0,82
0,80

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve
Göğüs Cerrahisi EAH

0,83

0,78

0,73

Süleymaniye Kadın Doğum ve
Çocuk Hastalıkları EAH

0,71

0,68

0,73

0,74
0,73
0,74
0,67

0,77
0,78
0,63

0,77
0,74
0,66
0,34

Arnavutköy DH
Hastalklar EAH
Bayrampaşa
DH
Arnavutköy
Lütfiye Nuri BuratDH
DH
Bayrampaşa DH
Topçular ADSM
Lütfiye Nuri Burat DH

0,77

0,77

0,73

0,78

0,74

0,67

0,63

0,66

Fatih KHB 2013/1, 2013/2. ve 2014/1. Dönem Özdeğerlendirme Sonuçlarında;
Topçular ADSM

0,34

Haseki EAH
ve Lütfiye Nuri Burat DH puanları yükselmiş,
Fatih KHB 2013/1, 2013/2. ve 2014/1. Dönem Özdeğerlendirme Sonuçlarnda;
İstanbul EAH
ve veYedikule
Göğüs
Hast.
ve Göğüs Cerrahisi EAH puanlarında
Haseki EAH
Lütfiye Nuri Burat
DH puanlar
yükselmiş,
düşüş olmuş,
İstanbul EAH ve Yedikule Göğüs Hast. ve Göğüs Cerrahisi EAH puanlarnda düşüş olmuş,
Süleymaniye
Doğum ve
Hastalklar
EAH ve Bayrampaşa
Dönemde düşüş DH2013/2.
Süleymaniye
KadınKadn
Doğum
veÇocuk
Çocuk
Hastalıkları
EAHDH2013/2.
ve Bayrampaşa
olmasna ragmen 2014/1. Dönemde yükseliş olmuş,
Dönemde düşüş olmasına ragmen 2014/1. Dönemde yükseliş olmuş,
Arnavutköy DH son iki dönem ayn puan almş,

ArnavutköyTopçular
DHADSM
sonilkiki
dönem aynı puanı almış,
özdeğerlendirmesinde 0,34 puan almştr.
Topçular ADSM ilk özdeğerlendirmesinde 0,34 puan almıştır.
Grafik
9. Fatih
KHB 2013/1,
2013/2. veve
2014/1.
DönemDönem
Özdeğerlendirme
Grafik 9. Fatih
KHB
2013/1,
2013/2.
2014/1.
Özdeğerlendirme
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

2013/1. Dönem
2013/2. Dönem
2014/1. Dönem

Fatih KHB 2013/1. Dönem ve 2014/1. Dönem Özdeğerlendirme 33 başlk, 2013/2 Dönem
Özdeğerlendirme Merkezi Değerlendirme Komisyonu tarafndan açklanan ve 2013 1. Dönem Merkezi
Değerlendirme başlklar esas alnarak yaplmştr.
2013/1. Dönem Özdeğerlendirme Ortalamas

: 5.92/7= 0,85
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Fatih KHB 2013/1. Dönem ve 2014/1. Dönem Özdeğerlendirme 33 başlık,
2013/2 Dönem Özdeğerlendirme Merkezi Değerlendirme Komisyonu tarafından
açıklanan ve 2013 1. Dönem Merkezi Değerlendirme başlıkları esas alınarak
yapılmıştır.
2013/1. Dönem Özdeğerlendirme Ortalaması
2013/2. Dönem Özdeğerlendirme Ortalamas

: 5.92/7= 0,85

: 5.26/7= 0,75

: 5.26/7= 0,75

2014/1. Dönem Özdeğerlendirme Ortalamas
2013/2.
Ortalamas :: 5.24/7=
5.26/7= 0,75
0,75

: 5.24/7= 0,75

2013/2. Dönem Özdeğerlendirme Ortalaması
2014/1. Dönem Özdeğerlendirme Ortalaması

Fatih KHB
2012/2.
Dönem - 2013/1.
Dönem Sağlk
BakanlğMerkezi
Değerlendirme Sonuçlar
2014/1.
Dönem
Özdeğerlendirme
Ortalamas
: 5.24/7=
0,75

Fatih KHB 2012/2. Dönem - 2013/1. Dönem Sağlık BakanlığıMerkezi
Fatih KHB 2012/2. Dönem
- 2013/1.
Dönem
Sağlk BakanlğMerkezi
Değerlendirme Sonuçlar
Grafik
10.Haseki
EAHMerkezi
Değerlendirme Sonuçlar
Değerlendirme
Sonuçları
Grafik 10.Haseki
EAHMerkezi
Değerlendirme
Sonuçlar
Haseki EAH
Grafik 10.Haseki
EAHMerkezi
Değerlendirme
Sonuçları

Haseki EAH
1
0,81
0,6
0,8

0,97

0,78

0,4
0,6

0,97

0,78

0,2
0,4
0
0,2

0

2012/2. Dönem

2013/1. Dönem

2012/2. Dönem

2013/1. Dönem

Haseki EAH 2012/2. Dönem Merkezi Değerlendirme puanna göre 2013/1. Dönem Merkezi
Değerlendirme sonucunda 0,97 puan alarak 19 puanlk artş göstermiştir.
Haseki
EAH
Dönem
Merkezi
Değerlendirme
puanına
göre
2013/1.
Haseki
EAH 2012/2.
2012/2. Dönem
Merkezi
Değerlendirme
puanna göre 2013/1.
Dönem
Merkezi
Değerlendirme
sonucunda
0,97
puan
alarak
19
puanlk
artş
göstermiştir.
Dönem Merkezi Değerlendirme sonucunda 0,97 puan alarak 19 puanlık artış

göstermiştir.

Grafik 11.İstanbul
EAHMerkezi Değerlendirme
Sonuçlar
Grafik 11.İstanbul
EAHMerkezi
Değerlendirme
Sonuçları

Grafik 11.İstanbul EAHMerkezi
Değerlendirme Sonuçlar
İstanbul EAH

İstanbul EAH
1
0,98
0,961

0,98
0,94
0,96
0,92

0,98

0,94
0,9
0,92
0,88
0,9
0,86

0,98

0,88
0,84
0,86
0,84
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0,9

0,9
2012/2. Dönem

2013/1. Dönem

2012/2. Dönem

2013/1. Dönem

340

340

İstanbul EAH 2012/2. Dönem merkezi değerlendirme puanna göre 2013/1. Dönem Merkezi
Değerlendirme
0,90ve
puan
alarak
8 puanlk düşüş göstermiştir.
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İstanbul EAH 2012/2. Dönem merkezi değerlendirme puanına göre 2013/1.
Dönem Merkezi Değerlendirme sonucunda 0,90 puan alarak 8 puanlık düşüş
göstermiştir.
Grafik 12.Yedikule
GHGCEAHMerkezi
EAHMerkezi Değerlendirme
SonuçlarSonuçları
Grafik 12.Yedikule
GHGC
Değerlendirme

Yedikule Göğüs Hastalklar ve Göğüs Cerrahisi EAH

1
0,98
0,96
0,94

0,96

0,92
0,9

0,91

0,88
0,86

2012/2. Dönem

2013/1. Dönem

Yedikule
Göğüs Hastalklar
ve Göğüs
Dönem
Merkezi Değerlendirme
puanna
Yedikule
Göğüs
Hastalıkları
ve Cerrahisi
GöğüsEAH2012/2.
Cerrahisi
EAH2012/2.
Dönem
Merkezi
göre 2013/1. Dönem Merkezi Değerlendirme sonucunda 5 puanlk artş göstermiştir.
Değerlendirme puanına göre 2013/1. Dönem Merkezi Değerlendirme sonucunda
5 puanlık artış göstermiştir.

Grafik 13.Süleymaniye KDCH EAHMerkezi Değerlendirme Sonuçları
Grafik 13.Süleymaniye KDCH EAHMerkezi Değerlendirme Sonuçlar

Süleymaniye Kadn Doğum ve Çocuk Hastalklar
EAH

1
0,95
0,9
0,85
0,8
0,75

0,91
0,84

2012/2. Dönem

2013/1. Dönem

341 Dönem Merkezi Değerlendirme puanna göre
Süleymaniye Doğum ve Kadn Hastalklar EAH2012/2.

Süleymaniye
Doğum
ve Kadınsonucunda
Hastalıkları
EAH2012/2.
2013/1. Dönem
Merkezi Değerlendirme
0,91 puan alarak
6 puanlk artşDönem
göstermiştir Merkezi
Değerlendirme puanına göre 2013/1. Dönem Merkezi Değerlendirme sonucunda
0,91 puan alarak 6 puanlık artış göstermiştir

Grafik 14.Arnavutköy DHMerkezi Değerlendirme Sonuçlar
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Grafik 14.Arnavutköy
DHMerkezi Değerlendirme
Sonuçlar
Grafik 14.Arnavutköy
DHMerkezi
Değerlendirme
Sonuçları

Arnavutköy DH

1
0,95
0,98

0,9
0,85
0,8
0,75

0,85

2012/2. Dönem

2013/1. Dönem

Arnavutköy DH2012/2 Dönem ve 2013/1 Dönem Merkezi Değerlendirme sonucunda 13 puanlk artş

Arnavutköy
DH2012/2 Dönem ve 2013/1 Dönem Merkezi Değerlendirme
göstermiştir.
sonucunda 13 puanlık artış göstermiştir.
15.Bayrampaşa DHMerkezi Değerlendirme Sonuçlar
Grafik Grafik
15.Bayrampaşa
DHMerkezi
Değerlendirme Sonuçları
342
Bayrampaşa DH

1
0,8
0,6

0,92

0,82

0,4
0,2
0

2012/2. Dönem

2013/1. Dönem

Bayrampaşa DH2012/2. Dönem Merkezi Değerlendirme puanına göre 2013/1.
Bayrampaşa DH2012/2. Dönem Merkezi Değerlendirme puanna göre 2013/1. Dönem Merkezi
Dönem
Merkezi Değerlendirme sonucunda 10 puanlık artış göstermiştir.
Değerlendirme sonucunda 10 puanlk artş göstermiştir.

Grafik 16.Lütfiye Nuri Burat DHMerkezi Değerlendirme Sonuçlar
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Grafik 16.Lütfiye Nuri Burat DHMerkezi Değerlendirme Sonuçları
Lütfiye Nuri Burat DH

1
0,95
0,9
0,85

0,89

0,86

0,8
0,75

2012/2. Dönem

2013/1. Dönem

Lütfiye
Nuri Burat
DH DH
2012/2.
Dönem Merkezi
Değerlendirme
göre 2013/1. Dönem
Merkezi
Lütfiye
Nuri
Burat
2012/2.
Dönem
Merkezipuanna
Değerlendirme
puanına
göre
Değerlendirme
puanlk artş göstermiştir.
2013/1.
Dönemsonucunda
Merkezi3 Değerlendirme
sonucunda 3 puanlık artış göstermiştir.

Tablo 2 - Fatih KHB 2012/2. ve 2013/1. Dönem Merkezi Değerlendirme Sonuçları
Tablo 2 - Fatih KHB 2012/2. ve 2013/1. Dönem Merkezi Değerlendirme Sonuçlar

Hastane
HastaneAdı
Ad
Haseki EAH
Haseki EAH
İstanbul EAH
İstanbul EAH
Yedikule GHGC EAH
Yedikule GHGC EAH
Süleymaniye KDÇH EAH
Süleymaniye DH
KDÇH EAH
Arnavutköy
Arnavutköy DH
Bayrampaşa
DH
Lütfiye
Nuri DH
Burat DH
Bayrampaşa

2012/2.
Dönem
2012/2.
Dönem
0,78
0,78
0,98
0,98
0,91
0,91
0,84
0,84
0,85
0,85
0,82
0,86
0,82

2013/1.
Dönem
2013/1. Dönem
0,97
0,97
0,90
0,90
0,96
0,96
0,91
0,91
0,98
0,98
0,92
0,89
0,92

Nuri Burat DH
0,86
FatihLütfiye
KHB
Hastaneleri 2012/2. ve 2013/1.
Dönem Merkezi 0,89
Değerlendirme
sonuçlarına
göre
Arnavutköy
DH
0,98
puan
ile
enyüksek
puan
aldığı
görülmektedir.
Fatih KHB Hastaneleri 2012/2. ve 2013/1. Dönem Merkezi Değerlendirme sonuçlarna göre
Arnavutköy DH 0,98 puan ile enyüksek puan aldğ görülmektedir.
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Grafik17.
Fatih
KHB2012/2.
2012/2.ve
ve2013/1.
2013/1. Dönem
Dönem Merkezi
Sonuçlar
Grafik17.
Fatih
KHB
MerkeziDeğerlendirme
Değerlendirme
Sonuçları
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

2012/2. Dönem
2013/1. Dönem

Fatih KHB Hastaneleri 2012/2. Dönem ve 2013/1 Dönem Merkezi Değerlendirme

Fatih
KHB Hastaneleri
2012/2.birDönem
ve döneme
2013/1 Dönem
Değerlendirme
sonuçlarna
sonuçlarına
bakıldığına
önceki
göre Merkezi
ortalama
0,13 puanlık
artış
bakldğna
bir önceki döneme göre ortalama 0,13 puanlk artş göstermiştir.
göstermiştir.

Tartışma
Yapılan Merkezi Değerlendirme ve Özdeğerlendirme sonrasında Genel
Sekreterimizin başkanlığında; Tıbbi Hizmetler Başkanı, Genel Sekreterlik
TARTIŞMA:
Kalite Birimi çalışanları, Hastane Yöneticileri ve Kalite Yönetim Direktörleri
ile değerlendirme
toplantısı
yapılmaktadır.
Bu Genel
toplantıda
her hastanenin
Yaplan
Merkezi Değerlendirme
ve Özdeğerlendirme
sonrasnda
Sekreterimizin
başkanlğnda;
uygunsuzlukları
ve
nedenleri
tek
tek
gözden
geçirilmekte,
çözüm
için zaman
Tbbi Hizmetler Başkan, Genel Sekreterlik Kalite Birimi çalşanlar, Hastane Yöneticileri
ve Kalite
belirlenmektedir.
Yönetim
Direktörleri ile değerlendirme toplants yaplmaktadr. Bu toplantda her hastanenin
uygunsuzluklar ve nedenleri tek tek gözden geçirilmekte, çözüm için zaman belirlenmektedir.

2014/1. Dönem Özdeğerlendirme raporu her hastane için ayrı hazırlanarak,
bölümlerin uygunsuzlukları, açıklama, öneriler ve gerek uygunsuzluklara ait
görüntüler
gerekse
iyi uygulamaraporu
örneklerine
yer verilmiştir.
değerlendirme
2014/1.
Dönem
Özdeğerlendirme
her hastane
için ayr Ayrıca
hazrlanarak,
bölümlerin
sonuçları
analiz
edilerek
her
bölümün
güçlü
ve
zayıf
yönleri
tanımlanmıştır.
uygunsuzluklar, açklama, öneriler ve gerek uygunsuzluklara ait görüntüler gerekse iyi uygulama
Yapılan bu uygulamalar hastanelerimizin iyileştirme çalışmalarında kendilerine
yol haritası çizmelerini sağlamaktadır. 345
Genel Sekreterliğimize bağlı hastanelerimizde 2012/2. Dönem Merkezi
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Değerlendirme ile 2013/1. Dönem Merkezi Değerlendirme arasında toplamda
ortalama 0,13 puanlık artış olmuştur. Buda yapılan Özdeğerlendirmelerde özellikle
bölümlerin detaylandırılarak değerlendirmesi sonucunda gerçekleşmiştir.
Özdeğerlendirmeden elde ettiğimiz sonuçlar ile hazırladığımız detaylı
“Özdeğerlendirme Raporu” unda kurumlarımızınnerede olduğunu, hedeflenen
sonuçlara ne ölçüde yaklaşıldığını, kalite çalışmalarının gereklerinin yerine
getirilip getirilmediği değerlendirebilmektedir. Bu raporda uygunsuzluk tespit
edilen standartların açıklaması, uygunsuzluğun bölüm kalite sorumlusu
dışında hangi ilgili yöneticiye ait olduğu, ulusal yada uluslar arası mevzuatlar ve
uygunsuzluğun düzeltilmesi için verilen süre yer almaktadır.

Sonuç
Kurumlarımızda hasta ve çalışan güvenliği kültürünün oluşturulması ve
yerleştirilmesi için mevcut durumu tespiti ile başlayan çalışmalarımız, iyileştirme
alanlarını belirlemek, hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarını ve kültürünü en
üst düzeye çıkartmak hedeflenmiştir.
Fatih Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı hastanelerde
Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından
gerçekleştirilen 2012 yılı 2.dönem Merkezi Değerlendirme Ortalaması6.04/7=
0,86, 2013 yılı 2.dönem Merkezi Değerlendirme Ortalaması6.53/7= 0,93 olarak
sonuçlanmıştır.
Merkezi değerlendirmeler öncesi yapılan özdeğerlendirmeler Kalite Yönetim
Direktörü başta olmak üzere hastane üst yönetimine uygunsuzlukları düzeltmek
için fırsatlarla birlikte kurumlarımızın olumlu/olumsuz yönleri hakkında önemli
bilgiler vermektedir. Gerçekleştirilen özdeğerlendirmenin amacı uygunsuzlukları
yerinde tespit etmek ve en kısa sürede iyileştirmeye yönelik olmalıdır.
Özdeğerlendirme süreci sonrasında elde edilen verilerin analizi bize
planlayacağımız iyileştirmelerde yol haritası çizmemizi sağlayacaktır. Merkezi
değerlendirmeler öncesi yapılan özdeğerlendirmelerde hastane üst yönetimine
önemli bilgiler verir ve uygunsuzlukları düzeltme imkanı tanır. Özdeğerlendirme
sonuçları bölüm Kalite sorumluları ile yapılan “Dönemsel Özdeğerlendirme”
toplantısında bölümlerinin durumunu gösterecek ve uygunsuzlukları gidermeye
yönlendirecektir.
Özdeğerlendirmenin başarılı olmasında; üst yönetimin inanması, katılımı ve
desteğinin yanısıra model olma özelliği çok önemlidir.İnsana direk hizmet sunulan
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sağlık alanında verilen hizmetin sürekli sorgulanması, sistemin yeniden gözden
geçirilerek eksiklik yada hatalarlayüzleşilmesi yani özdeğerlendirme yapılmalıdır.
Sunmakta olduğumuz hizmetin;
- Ulaşabilirliğini;
- Uygunluğunu;
- Sürekliliğini;
- Etkinliğini;
- Ortamın güvenilirliğini;
- Zamanında verilmesini değerlendirmeliyiz.
Özdeğerlendirme sonucunda; Hizmette fark yaratıp ve bunu zenginlik olarak
görebilmek kazancımız olacaktır. Ayrıca gerçekleştirilecek olan özdeğerlendirme;
•
•
•

Kendimizi iyi ifade edebilmede,
Kendimizi görüntüde değil içerikte zenginleştirmede,
Hatalarımızdan yararlanmada yol gösterici olacaktır.

Özdeğerlendirme sürecinde saptanan uygunsuzluk sayısı ne kadar fazla olursa
yapılacak iyileştirmeler ile merkezi değerlendirme sürecinde karşılaşılabilecek
uygunsuzluk sayısı o kadar az olacaktır.
Özdeğerlendirme sonrasında yapılan analizler sonucu iyileştirme yapmak kurum
adına fırsat olarak değerlendirilmelidir.
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Bir Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde Öz
Değerlendirme Sürecine Üst Yönetimin
Katılımının Etkinliğinin İncelenmesi
Birgül KAHRAMAN1
Halil ŞENGÜL2
Seda DEĞİRMENCİ3
Sibel Katırcı FENER4

Özet
Araştırmada bir kamu hastanesinde öz değerlendirme sürecinde yer alan üst
yönetimin etkinliğinin, bir önceki dönemlerde öz değerlendirme yapan Bölüm
Kalite Sorumluları tarafından değerlendirilerek karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Araştırmada, Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nde 2012 yılında
Öz değerlendirme ekibinde görev alan, 48 kişiden oluşan; Bölüm Kalite
Sorumlularına, Hemşirelik Hizmetleri Yöneticilerine, Diş Teknisyenleri Hastane
İdari Yöneticilerine; değerlendirme sürecini takiben 13 sorudan oluşan anket seti
uygulanarak elde edilen veriler istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır.
Değerlendiriciler tarafından “Evet”- Biraz” şeklinde belirtilen ifadeler “olumlu”
ifade olarak kabul edilmiştir.
Aynı hastanede 2012 yılında yapılan çalışmada 3 soru ortak alınarak bir önceki
dönemde ankete katılan katılımcılara tekrar sorulmuştur. “Öz değerlendirme
sürecinde üst yönetimin katılımının etkili ve verimli olduğunu düşünüyorum”,
şeklinde ifade edilen 5’inci soruda her iki meslek (Hemşire-Hekim) gurubunda
da katılımın %100 olması üst yönetimin sürece aktif katılımın beraberinde
sorumlulukların paylaşımını da sağladığı, dolayısıyla sorunların tespiti ve
iyileştirmelerde ekip olarak birlikte değiştirme ile sürecin parçası haline geldiğini
göstermektedir.
1 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, oneroze_21@hotmail.com, 05054037886
2 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, halilsengul66@gmail.com, 05052901529
3 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sesdegirmenci@hotmail.com, 05075807060
4 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sibelfener@gmail.com, 05069123637
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“Öz değerlendirme sürecine üst yönetimin katılımı kurum kültürüne katkı
sağladı”, şeklinde ifade edilen 11’inci soruda; mesleki boyutta yapılan Ki- Kare
testi ile istatistiki açıdan (p>0,05) anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır.
“Bir sonraki öz değerlendirme sürecine üst yönetimin katılımını isterim”, şeklinde
ifade edilen 12’inci soruda katılımcıların tamamı (%100) sorulara olumlu cevap
vermiştir.
Anahtar Kelimeler: Öz Değerlendirme ,Üst Yönetim, Kurum Kültürü

Abstract
In the study in a public hospital in the process of self-evaluation of the effectiveness
of upper management, engaged in self-assessment in the previous period was to
compare evaluated by Departmant Quality Staff.
In this study, Haseki Education And Research Hospital in 2012 involved in the
self-assessment team, which consists of 48 people; Department Quality Staff,
Nursing Services Manager, Dental Technician, Hospital Administrative Manager
following the evaluation process, the survey consisted of 13 questions set by
applying the data obtained were compared statistically.
The statements like ‘yes/sometimes’ are accepted as positive statements.
In the study conducted in 2012 in the same hospital three questions based partners
surveyed in the previous period, participants were asked again. “Self-evaluation
in the process of upper management involvement effectively and efficiently think
that” the fifth question that the two occupational groups (nurse-doctor) in the
participation to 100% of upper management as long as the active participation
along with sharing responsibilities also provided, thus identifying the problems
and make improvements together as a team with replacing part of the process has
become shows.
With the 11th question stating as ‘the participation of upper management in self
evaluation process contributed to the corporate culture” ıt has been found that
there is not a radical meningful difference (p> 0,05) statistically as a result of the
non parametric chi-square test.
All of the participants (100%) said ‘yes’ to the 12th question stating as “ I would like
to seethe participation of upper management in the next self evaluation process”.
Key Words: Self Evaluation, Upper Management, Corporate Culture
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1. Giriş
Sağlıkta dönüşüm programı çerçevesinde 2005’ten bu yana yaklaşık 10 yıldır
yapılan bütün uygulamalar süreç içinde büyük bir ivme kazanmıştır.
Sağlık hizmetlerinde kalitenin geliştirilmesi ile ilgili faaliyetlerin başında, sahada
yerinde yapılan kalite değerlendirmeleri gelmektedir. Kalite değerlendirmeleri
mevcut durumun tespitinin yanında, kurumlar ve sağlık çalışanları için çok
önemli bir eğitim aracıdır.( Sağlıkta Kalite Değerlendiricisi Eğitimi Ders Notları
2013: 5)
Bu süreçte gerek Bakanlık düzeyinde, gerekse de kurumsal düzeyde Sağlık Hizmet
Kalite Standartları’nı (SHKS) karşılama durumu açısından öz değerlendirmeler
büyük bir öneme sahiptir.
Araştırmada bir kamu hastanesinde öz değerlendirme sürecinde yer alan üst
yönetimin etkinliğinin, bir önceki dönemlerde öz değerlendirme yapan Bölüm
Kalite Sorumluları tarafından değerlendirilerek karşılaştırılması amaçlanmıştır.

2. Öz Değerlendirme
2.1. Öz Değerlendirmenin Tanımı
Öz değerlendirme; Kurumun kendi kendini değerlendirme ve iyileştirme aracıdır.
Kurumun zayıf ve güçlü yönlerini görmek amacıyla yapılır. Öz değerlendirmenin
en önemli işlevlerinden biri değerlendiren ve değerlendirilene eğitim ve rehberlik
işlevidir. (Ertek,1999:s.60).
Öz değerlendirme, kurumun nerede olduğunun, hedeflenen sonuçlara ne ölçüde
yaklaşıldığının, kalite çalışmalarının gereklerinin yerine getirilip getirilmediğinin
kurum/ başkaları tarafından değerlendirilmesidir.(istanbulsaglik.gov.tr,2014)
Şekil 1. Öz Değerlendirme Nedir?

•

SKS uygulama düzeylerini gösteren bir araçtır.

•

Yapılan çalışmalara tutulan bir aynadır.

•

Üçüncü bir gözdür.

•

Personeli sürece dahil etme yöntemidir.

(SKS Işığında Sağlıkta Kalite 2012:65)
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2.2. Öz Değerlendirme Sistemi
Öz değerlendirme sistemi takım temelli bir araç olup, geleneksel, yukarıdan
aşağıya doğru olan değerlendirme için uygun değildir. Eğer organizasyonun takım
çalışması deneyimi yoksa ya da üst yönetim henüz öz değerlendirme sisteminin
çıktılarına uygun hareket etmeye hazır değilse, sürekli iyileştirme çalışmalarına
daha alt seviyelerden başlanabilir.
Öz değerlendirme sürekli iyileştirme süreci olmakla birlikte zaman alıcı bir girişimdir.
Süreç hızlandırılır bazı basamaklar atlanırsa elde edilecek yarar sınırlı olur.
Öz değerlendirme sistemi her boyut ve özellikteki kuruluşlarda kullanılabilme
esnekliğine sahiptir. Ayrıca sistem her türlü gelişmişlik düzeyine uygundur. Bu
özellik hem işin başındaki kuruluşlara hem de en üst noktada yer alanlara daha
öğrenilecek ne kadar çok şeyin olduğunu gösterir.
Öz değerlendirme sisteminin temeli, uluslararası kalite ödüllerinde kullanılan
sürekli iyileştirme modellerine dayanmaktadır. Dünya çapındaki şirketlerin
başarılarının altında yatan bu anahtar kavramlar farklı ölçek ve farklı sektörlerdeki
kuruluşlarda da başarı ile uygulanabilir. Sürekli iyileştirme bu tür organizasyonlar
için bir yaşam biçimidir. Zamanla tekrar edilen küçük değişiklikler, günlük
iyileştirmeler ve geliştirmeler büyük değişimi yaratacaktır.
Sürekli iyileştirme yapan bir organizasyon, değişime olan bağlılığını 7 ölçütü
kullanmadaki başarısıyla ortaya koyar.
•

“Müşteriler” çok değerlidir ve saygıyı hak ederler. Bunun sebebi kalitenin
müşteri tarafından tanımlanıp değerlendirilmesidir.

•

“Liderlik” yön vericidir, müşterilerin yüksek beklentilere, açık ve somut
değerlere yönelmesini sağlar.

•

Organizasyon “Planlama” ile kısa ve uzun vadedeki değişikliklere uyum
sağlamaya çalışır.

•

“Çalışanlar” a değer verilir, desteklenir ve her yönden güçlenmeleri sağlanır.

•

Bütün kararlar güvenilir bilgi, veri ve analizlere dayalı olarak verilir.

•

“Kalite”, müşterilerin ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda, süreçlere ve
hizmetlere uygulanır.

•

Organizasyonun performans sistemi “sonuç” odaklıdır. (surekliiyilestirme.
duzce.edu.tr,2014)
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3. Sağlık Sisteminde Öz Değerlendırme Süreci
Sağlık kurum ve kuruluşlarında uygulanmakta olan Kalite Yönetimi yaşayan
bir sistem olup kendini sürekli olarak yenilemekte ve geliştirmektedir. Yönetim
sistemleri, uygulamalarında etkin ve etkili olabilmek ve sürdürülebilirliğini
sağlamak için proaktif yönetim anlayışa sahip olmalıdır. Proaktif olabilmek için
de yönetim sisteminden düzenli olarak verilerin toplanması, analiz edilmesi ve
sonucunda yapılacak iyileştirmelerin uygulanması ve etkinliğinin ölçülmesi
gerekmektedir.
Bir Performans İyileştirme Stratejisi olarak da tanımlanabilen öz değerlendirme
süreci ile kurum ve kuruluşlar kuvvetli yönlerini ve iyileştirmeye açık alanlarını
belirlemekte, bu doğrultuda hazırladıkları eylem planları ile yönetim yaklaşımlarını
iyileştirme fırsatı elde etmektedirler. Sağlıkta Kalite Standartlarının etkili ve etkin
uygulanması, değişen çevresel koşulları, yeni personelin ya da teknolojinin sisteme
dahil olması durumunda da yönetim sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması
için öz değerlendirme süreci kurumların eline önemli veriler vermekte ve
farkındalığı arttırmakta iyileştirmelere olanak sağlamaktadır. Öz değerlendirme,
vücut fonksiyonlarının mevcut performansının periyodik olarak ölçülmesini ve
değerlendirilmesini içeren bir “check-up” faaliyetine benzetilebilir. Değerlendirme
yapmadaki amaç, “iyileştirme planları”nın hazırlanması olduğundan, yaklaşımda
“teşhis”e yöneliktir. Bu nedenle öz değerlendirme süreci için “kendi kendine
teşhis” terimi de kullanılmaktadır.
Kurumun hizmet veren tüm bölümlerinde yapılır. Öz değerlendirme sürecinin
planlaması ve yönetilmesi kalite yönetim birimi tarafından yapılır. Üst yönetim
öz değerlendirme sürecinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine fırsat sağlamalı ve bu
süreci desteklediğini ekiplerde görev alarak göstermelidir. (SKS Işığında Sağlıkta
Kalite 2012:63-66)
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3.1. Nasıl Yapılır?
Şekil 2. Öz Değerlendirmeler Sürecinin Bileşenleri

(kalite.saglik.gov.tr,2014)
Öz değerlendirme sürecini iki aşamaya ayırmak gerekir. Bunlardan birincisi
sürecin planlaması diğeri ise uygulanmasıdır. Planlama ve uygulama aşamasında
üst yönetimin desteği sürecin etkin olarak yürütülmesinde büyük önem taşır. Süreç
öz değerlendirme ekiplerinin belirlenmesi ile başlamaktadır. Ekipler; Sağlıkta
Kalite Standartlarına hakim, kurumun kalite çalışmalarında yer alan kişilerden
oluşturulmalıdır. İletişime açık, insan ilişkileri dengeli, uyumlu, yargılayıcı değil
destekleyici, yol gösterici olan ve Sağlıkta Kalite Standartları hakkında eğitim alan
herkes öz değerlendirme ekip üyesi olabilir.
Değerlendiricilerin görevi yargılamak değil, bölüm çalışanlarının yaptıkları
uygulamalara bir ayna tutmak olmalıdır, her değerlendirmenin ayrıca bir eğitim
olduğu, Sağlıkta Kalite Standartlarının yerinde, etkili ve etkin eğitimi anlamına da
geleceği unutulmamalıdır. (SKS Işığında Sağlıkta Kalite 2012:67)
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Bölümlerin değerlendirme ekipleri belirlenirken bir yönetim çalışanı, o bölümde
çalışmayan aynı meslek grubundan bir temsilci ile başka bir meslek grubunun
temsilcisinin seçilmesi ekibin farklı bakış açıları ile değerlendirme sürecini
yönetmesine, çalışanların kendilerini geliştirmeleri ve değerlendirmeleri için
bir fırsat ortamı yaratacaktır. Öz değerlendirme süreci boyunca değerlendirme
ekip üyelerinin de yetkinliği, bölüm çalışanlarından alınan yansız görüşler ile
değerlendirilmelidir. Ekip üyeleri kalite yönetim biriminin ve üst yönetimin
Sağlıkta Kalite Standartlarına bakış açısının birer temsilcisidirler. (SKS Işığında
Sağlıkta Kalite 2012:67)
Öz değerlendirme ekipleri tarafından standart maddelerinin bölümlerdeki
uygulamalarına ait bulgular kayıt altına alınır ve bölüm kalite sorumlusu ile
birlikte imzalanır. Daha sonra bu bulgular ve ekibin önerileri raporlandırılır
ve kalite yönetim birimine iletilir. Raporların bir örneği kalite yönetim birimi
tarafından değerlendirme yapılan bölüm kalite sorumlusuna imza karşılığı teslim
edilir. Kalite yönetim birimi raporlar doğrultusunca analiz yaparak sonuçları üst
yönetime sunar.
Öz değerlendirmeler standart bazında hangi iyileştirmelerin nasıl yapılacağı
konusunda yol göstericidir. Üst yönetim analiz sonuçlarından elde ettiği bilgiler
eşliğinde iyileştirme kararlarını alır. Başlatılan iyileştirme sürecinin ve düzeltici
önleyici faaliyetlerin izlenmesi kalite yönetim biriminin sorumluluğundadır. Öz
değerlendirme raporları ve sonucunda açılan iyileştirme ve DÖF’ler bir sonraki
öz değerlendirme sürecinin önemli bir girdisi olarak değerlendirilmelidir. Öz
değerlendirme süreci sonrasında elde edilen verilerin analizi bize planlayacağımız
iyileştirmeler için yol haritası çizmemize olanak sağlayacaktır. (SKS Işığında
Sağlıkta Kalite 2012:70)
3.2. Öz Değerlendirmenin Önemi
Öz Değerlendirme Sistemi organizasyon içi veya organizasyonlar arası iletişim
problemlerini çözer. Kaliteli hizmet için; meslektaşların, ortakların ve tedarikçilerin
yaptıklarından hangilerinin kritik faaliyetler yürüttüklerini anlayabilmek için
önemlidir.
Bölümlerin kapasitesinin, yetkinliğinin, performansının, güçlü ve zayıf yanlarının,
fırsat ve tehditlerinin ortaya çıkarılabileceği bu süreç, başta kalite yönetim
direktörü olmak üzere hastane üst yönetimine önemli bilgiler ve uygunsuzlukları
düzeltmek için fırsatlar vermektedir. Böylece daha sonra hedeflere ulaşamama
ve Sağlıkta Kalite Standartlarını karşılayamama gibi istenmeyen sonuçlarla
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karşılaşma olasılığını, kısacası merkezi değerlendirme sonrası hüsrana uğrama
olasılığını da ortadan kaldırabilmektedir. Bu nedenle öz değerlendirme süreci
kurumlarda büyük bir öneme sahiptir. Öz değerlendirme süreci SKS’de Kurumsal
Hizmet Yönetimi dikey boyutunda Yönetim Hizmetleri bölümünün 4. standart
maddesi olarak yer almaktadır. (SKS Işığında Sağlıkta Kalite 2012:64)
Öz değerlendirmenin başarılı olmasında; tepe yönetiminin buna inanması,
katılımı ve desteğinin yanısıra seçilen kalite modeli de çok önemlidir.
3.3. Öz değerlendirmenin Yararları:
Öz değerlendirme raporları ve sonucunda yapılan iyileştirme ve açılan DÖF’ler bir
sonraki öz değerlendirme sürecinin önemli bir girdisi olacaktır. Öz değerlendirme
sonrası hazırlanan raporlar yapılacak olan iyileştirmeler için veri oluşturacaktır.
Bu raporlar üst yönetime uygunsuzluklar için önemli bilgiler içerir.
Organizasyonda uygulanacak bir öz değerlendirme sistemi, sürekli iyileştirmeye
nasıl başlanacağı konusunda yol haritası görevi görür; Bir öz değerlendirme
sistemini uygulamaya başlamanın sağlayacağı yararlar:
•

Geleceğe yönelik plan geliştirir.

•

İyileştirmelerin nerede ve nasıl yapılabileceğini belirler.

•

Çevrenin desteğini kazanır.

•

Kaliteli, kusursuz iş yapma anlayışını ve sonuçlarını sunar.

•

İş gücünün etkinliğini arttırır.

•

Yetkilendirilmiş takımların etrafındaki sistemlere odaklanır.

•

Enerjiyi, bağlılığı ve heyecanı arttırır.

•

Tüm personeli motive ederek, enerjilerini arttırır.

•

İlerlemeyi zaman içinde takip eder.

•

Gelişim ve büyümeyi, kullanımı kolay takip sistemleri sayesinde izlenebilirliği
sağlar.

•

Kuvvetli yönler ve iyileştirmeye açık alanlar belirlenir(SKS Işığında Sağlıkta
Kalite 2012:70)

•

Gelişmelerin düzenli ölçülmesi için somut verilere dayalı bir sistemdir

•

Çalışanları” Mükemmelliğin Temel Kavramları” konusunda eğitir
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•

Kuruluşu hem kurum hem de birim düzeyinde değerlendirir

•

İyi uygulamaların ortaya çıkmasını sağlar.

3.4. Merkezi Değerlendirmelere Bakış ve Merkezi Değerlendirmenin Tarihçesi
İl düzeyinde kalite koordinatörlükleri tarafından yapılan değerlendirmeler; bir
sonraki süreçte iyi uygulamaların ve deneyimlerin paylaşılması amacıyla bakanlık
tarafından iller arasında farklı değerlendirici ekipleri oluşturularak başka bir ilin
hastanelerinde de değerlendirilmelere başlanmıştır.
Bu uygulama ile kalite çalışmalarına yeni bir boyut kazandırılmıştır. Söz
konusu değerlendirmeler 2007 yılında 7 ilde yapılmaya başlanmış ve “çapraz
değerlendirme” adı altında kurumsallaştırılmıştır. Bu hızlı değişim ve gelişim
sürecinde kalite kriterlerinde önemli ve kapsamlı bir revizyon yapılmıştır.
“Hizmet Kalite Standartları” adı verilen bu yeni standart set ile kalite çalışmaları
yeni bir sürece girmiştir. Buna paralel olarak 2009 yılında Sosyal Güvenlik
Kurumunun özel hastanelerin hastalardan alacağı ilave ücretlerin belirlenmesi
amacıyla yayınladığı puanlandırma yönergesinde kullanılan puanlandırma
parametrelerinden birini Bakanlıkça hazırlanan “Özel Hastaneler Hizmet Kalite
Standartları” nın oluşturması fiili olarak ve resmen özel hastanelerin de kalite
süreçlerine dahil edilmesini sağlamıştır.
Bu çerçevede, 2010 yılı ilk yarısında, özel hastaneler Bakanlıkça belirlenen ekipler
tarafından “Merkezi Değerlendirme” kapsamında değerlendirilmiştir. Ayrıca
2010 yılı sonunda 81 il merkezinde bulunan kamu hastaneleri ve Ağız Diş Sağlığı
Merkezleri değerlendirilmiş ve kamuda şuana kadar çapraz değerlendirme adı
altında yapılan değerlendirmeler en son yapılan bu değerlendirmeler ile “HKS
Merkezi Değerlendirme” adıyla kurumsallaştırılmıştır. Sonuçta ister kamu
hastanesi ister özel hastane için uygulansın, Türkiye genelinde gerçekleştirilen
bu değerlendirme süreci artık “HKS Merkezi Değerlendirme” olarak
adlandırılmaktadır.(1. HKS Okulu, Antalya, 14-18 Mart 2011:30)
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ister kamu hastanesi ister özel hastane için uygulansn, Türkiye genelinde gerçekleştirilen bu
çapraz değerlendirme ad altnda yaplan değerlendirmeler en son yaplan bu değerlendirmeler ile
değerlendirme
süreci artk "HKS Merkezi Değerlendirme" olarak adlandrlmaktadr.(1.
"HKS Merkezi Değerlendirme" adyla kurumsallaştrlmştr. Sonuçta ister kamu hastanesi ister özel
HKS
Okulu,
Antalya,
14-18 Mart 2011:30)
hastane için uygulansn, Türkiye genelinde gerçekleştirilen bu değerlendirme süreci artk "HKS
Merkezi Değerlendirme" olarak adlandrlmaktadr.(1. HKS Okulu, Antalya, 14-18 Mart 2011:30)
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Tablo 1.Merkezi
Değerlendirmeler Özeti
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Şekil
3.2007 Yl 2. Dönem Çapraz Değerlendirme

Tablo 1.Merkezi
Özeti
Şekil 3.2007
2. Dönem
Çapraz
TabloDeğerlendirmeler
1.Merkezi Değerlendirmeler
Özeti YlŞekil
3.2007
Yılı Değerlendirme
2. Dönem Çapraz Değerlendirme

İlişk i k imliği rId290 olan görüntü y olu dosy ada bulunamad.

4.2010
Yılı2.2.Dönem
Dönem Çapraz
Değerlendirme
ŞekilŞekil
4.2010
Yl
Çapraz
Değerlendirme

Şekil 4.2010 Yl 2. Dönem Çapraz Değerlendirme
İlişk i k imliği rId291 olan görüntü y olu dosy ada bulunamad.

(1.HKS Okulu, Antalya, 14-18 Mart 2011:31)
(1.HKS Okulu, Antalya, 14-18 Mart 2011:31)

2012 ylndan itibaren süreçte, kamu hastaneleri, ADSM, özel hastaneler ve üniversite
hastanelerinin
değerlendirilmesi
"HKS Merkezi
Değerlendirme"
yaplmaya
başlanmştr.
2012 yılından
itibaren süreçte,
kamu hastaneleri,
ADSM,ileözel
hastaneler
ve
Merkeziüniversite
değerlendirmeler
sadecedeğerlendirilmesi
puanlama ve performans
amacyla
gerçekleştirilen bir
hastanelerinin
“HKS Merkezi
Değerlendirme”
uygulamadan
ziyade, kalite
konusunda
etkili birdeğerlendirmeler
eğitim kaynağ olmuştur.
ile yapılmaya
başlanmıştır.
Merkezi
sadece puanlama ve
performans amacıyla gerçekleştirilen
bir
uygulamadan
ziyade,
kalite konusunda
358
Geniş bir
kurum/kuruluş
portföyüne
sahip olan bu dönemki değerlendirme sürecinde, kamu
etkili
bir eğitim kaynağı
olmuştur.
ve özel hastanelerin, İl Ambulans Servislerinin yan sra Üniversite Hastaneleri, Diş
Hekimliği
Fakülteleri
ve Doku portföyüne
Tipleme sahip
Laboratuvarlarnda
ilk değerlendirme
kez Sağlkta Kalite
Geniş
bir kurum/kuruluş
olan bu dönemki
Standartlar
(SKS)
uygulamalar
değerlendirilmiştir.
Böylelikle
ülke
genelinde 1464
sürecinde, kamu ve özel hastanelerin, İl Ambulans Servislerinin yanı sıra Üniversite
kurum/kuruluşun
SKS
Değerlendirmesi
yaplarak,
büyük
bir
başarya
imza ilk
atlmştr.
Hastaneleri, Diş Hekimliği Fakülteleri ve Doku Tipleme Laboratuvarlarında
(kalite.saglik.gov.tr,2014)
kez Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) uygulamaları değerlendirilmiştir. Böylelikle
ülke genelinde 1464 kurum/kuruluşun SKS Değerlendirmesi yapılarak, büyük bir
3. BİRbaşarıya
EĞİTİM
ARAŞTIRMA
HASTANESİNDE ÖZ DEĞERLENDİRME
imza VE
atılmıştır.
(kalite.saglik.gov.tr,2014)
SÜRECİNE ÜST YÖNETİMİN KATILIMININ ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ
3.1.

Araştrmann Amac

Araştrmada bir kamu hastanesinde öz değerlendirme sürecinde yer alan üst yönetimin
etkinliğinin, bir önceki dönemlerde öz değerlendirme yapan Bölüm Kalite Sorumlular
126 T.C. Sağlık Bakanlığı
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4. Bir Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde Öz Değerlendirme
Sürecine Üst Yönetimin Katılımının Etkinliğinin İncelenmesi
4.1. Araştırmanın Amacı
Araştırmada bir kamu hastanesinde öz değerlendirme sürecinde yer alan üst
yönetimin etkinliğinin, bir önceki dönemlerde öz değerlendirme yapan Bölüm
Kalite Sorumluları tarafından değerlendirilerek karşılaştırılması amaçlanmıştır.
4.2. Araştırmanın Kapsam ve Örneklemi
Araştırma örneklemi; Sağlık Bakanlığına bağlı Haseki Eğitim Ve Araştırma
Hastanesi’nde araştırmanın yapıldığı tarihte kurumda olan ve araştırmayı kabul
eden, 2012 yılında Öz değerlendirme planında görev alan 48 kişiden oluşan;
Bölüm Kalite Sorumlularını, Hemşirelik Hizmetleri Yöneticilerini (sorumlu
hemşireleri), Diş Teknisyenleri/Hekimleri, Hastane İdari Yöneticilerini (Müdür
Yardımcılarını) kapsamaktadır.
4.3. Araştırmanın Sınırlılığı
Araştırma yapılan hastanede 2012 yılı öz değerlendirme planında görev alan
55 kişiden farklı sebeplerle kurumdan ( tayin alma, sağlık problemleri…vb)
ayrılmalardan dolayı sadece 48 kişiye uygulanması, ulusal yayında konu hakkında
sınırlı sayıda araştırmanın olması bulguların tartışılmasında araştırmamızın
sınırlılığını oluşturmaktadır.
4.4. Araştırmanın Yöntemi ve Modeli
Araştırmada Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde 2014 yılında üst yönetim
tarafından yapılan öz değerlendirme planında ekiplerde; tıbbi hizmetler bazında
Başhekim ve Başhekim Yardımcıları, sağlık bakım hizmetleri bazında Sağlık
Bakım Hizmetleri Müdürü/Yardımcıları, idari hizmetler bazında İdari /Mali
Hizmetler Müdürü/yardımcıları, Kalite Yönetim Direktörü, Kalite Yönetim
Biriminde görev alan 3 hemşire ve 2 Bölüm Koordinatöründen oluşan toplamda
16 kişi yer almıştır.
Öz değerlendirme Ekipleri 4’er kişiden oluşturulmuş olup üst yönetim
temsilcilerinin ekiplere başkanlık etmeleri sağlanmıştır. Değerlendirme öncesi üst
yönetim ve ekip üyeleri ile yapılan toplantıda; Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire
Başkanlığı değerlendirici notlarından ve HKS Okul notlarından yaralanılarak; Öz
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değerlendirmenin amacı, değerlendirme süreci nasıl olmalı, değerlendiricinin
özellikleri, süreci etkileyen olumsuz tutum ve davranışlar konularını kapsayan
öz değerlendirmeye ilişkin hususlar anlatılmıştır. Ayrıca, SHKS puanlama
yöntemi belirtilerek raporlama süreci anlatılmıştır. Öz değerlendirme süreci
koordinasyonu, ekiplerin ulaşımı, iletişim ve standartlara erişimleri Kalite
Yönetim birimi tarafından sağlanmıştır. Öz değerlendirme takvimi SHKS’nin tüm
bölümlerini kapsamaktadır. Sadece Kurumsal Hizmet Yönetimi bölümü Kalite
Yönetim Birimi tarafından değerlendirilmiştir. Her ekip yaptığı öz değerlendirme
sonuçlarını kalite yönetim birimine iletmesi ile nihai rapor üst yönetime bölüm
kalite sorumluları ve idari sorumluların katıldığı bir toplantıda sunulmuştur.
4.5. Verilerin Toplanması
2012 Yılı 2. Dönem öz değerlendirme ekiplerinde yer alan; bölüm kalite
sorumlularına öz değerlendirme sürecini takiben 13 sorudan oluşan anket seti
uygulanmış olup; üst yönetim tarafından 2014 yılı için yapılan öz değerlendirme
sürecini karşılaştırmaları ve anketin son bölümünde de araştırmaya katılanlardan
görüş ve önerilerini belirtmeleri istenmiştir.

5. Bulgular Yorumlar
5.1 Verilerin İstatistiksel Çözümlenmesi
Araştırmada toplanan veriler bilgisayar ortamına aktarılarak değerlendirmede
SPSS 15.0 paket programı kullanılmıştır. Veriler istatistiksel olarak yüzdelik,
ki-kare, ortalama ve standart sapma analizleri ile değerlendirilmiştir. Önemlilik
düzeyi 0,05, ileri derecede önemlilik düzeyi 0,001 olarak kabul edilmiştir.
Öz değerlendirme ekibinde yer alan kişiler ile yapılan anket sonucunda; Tablo 1.’de
belirtilen sorular yöneltilerek “Evet”, “Hayır” ve “Biraz” olarak cevaplanmaları
istenmiştir. Değerlendiriciler tarafından “Evet”- Biraz” şeklinde belirtilen
ifadeler “olumlu” ifade olarak kabul edilmiştir. Anketin son bölümünde ise
değerlendiriciler tarafından görüş ve önerilerinin belirtilmesi istenmiştir.
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Tablo.2. Öz Değerlendirme Anket Soruları ve Yüzdelik Tablosu

Araştrmada toplanan veriler bilgisayar ortamna aktarlarak değerlendirmede SPSS 15.0
Evet yüzdelik,
Hayir ki-kare,
Hekimortalama
Hemşire
paket program kullanlmştr. Veriler istatistiksel olarak
ve
Biraz
standart sapma analizleri ile değerlendirilmiştir. Önemlilik düzeyi 0,05, ileri derecede
SORULAR
önemlilik düzeyi 0,001
olarak kabul edilmiştir.

5

Özdeğerlendirme sürecinde üst yönetimin

%100

-

%100

%100

Öz değerlendirme
ekibinde
yer alan
katılımı etkili
ve verimli
oldukişiler ile yaplan anket sonucunda; Tablo 1.’de belirtilen
sorular yöneltilerek “Evet”, “Hayr” ve “Biraz” olarak cevaplanmalar istenmiştir.
6
Öz değerlendirme
yönetimin
%100
Değerlendiriciler
tarafndansürecine
“Evet”-üstBiraz”
şeklinde%100
belirtilen -ifadeler%100
“olumlu”
ifade
katılımı
motivasyonumuzu
artırdı.
olarak kabul edilmiştir. Anketin son bölümünde ise değerlendiriciler tarafndan görüş ve
önerilerinin
belirtilmesi istenmiştir.
7
Öz değerlendirme
sürecine üst yönetimin %100
%100
%100

katılımı
ekip olma anlayışına katkısı
Tablo.2.
Öz Değerlendirme Anket Sorular ve Yüzdelik Tablosu
olduğunu
düşünüyorum.

8
5

96
7

10
8

9
11
10
11
12
12

13
13

Öz değerlendirme sürecine üst yönetimin %100
katılımı sorunların SORULAR
kısa sürede çözümünde
Özdeğerlendirme
sürecinde
üst yönetimin katlm etkili ve verimli
katkısı olduğunu
düşünüyorum.

oldu
Öz
sürecine yöneticinin
üst yönetimin katlm
motivasyonumuzu
Özdeğerlendirme
değerlendirmede
desteğinin
%100
artrd.
gerekli olduğunu düşünüyorum
Öz değerlendirme sürecine üst yönetimin katlm ekip olma anlayşna
katks
olduğunu düşünüyorum.
Öz değerlendirme
sürecine üst yönetimin %96
Öz
değerlendirme
üst yönetimin
katlm sorunlarn ksa
katılımı
kaliteyesürecine
olan inancımı
artırdı.
sürede çözümünde katks olduğunu düşünüyorum.
Öz
desteğinin
gerekli %100
olduğunu
Öz değerlendirmede
değerlendirme yöneticinin
sürecine üst
yönetimin
düşünüyorum
katılımı kurum kültürüne katkı sağladı
Öz değerlendirme sürecine üst yönetimin katlm kaliteye olan
inancm artrd.
Öz
üst yönetimin
katlm üst
kurum %100
kültürüne
Birdeğerlendirme
sonraki Özsürecine
değerlendirme
sürecine
katk
sağlad katılımını isterim
yönetimin
Bir sonraki Öz değerlendirme sürecine üst yönetimin katlmn isterim
Görüş
Önerileriniz:
Görüş
ve ve
Önerileriniz:

-

Evet
Biraz

%100
%100
%100

Hemşire
%100 Hekim%100

Hayir

-

%100

%100

%100%100
%100
%100
-

%100

%100

-

%100

%100

%100
%4

%93

%100%96
%100

%96

%4

%93

%100
-

%4
%100

%93%100
%96

%4

%93

%100

%100

-

%96

%100

%96

%100

3.6.2. Demografik Bilgiler

5.2. Demografik Bilgiler
Şekil 5. Mesleğe Göre Dağlm

Şekil 5. Mesleğe Göre Dağılım Şekil

Şekil 6. Öğrenim Göre Dağlm

6. Öğrenim Göre Dağılım Şekil

Şekil 7. Çalşma sürelerine Göre Dağlm

7. Çalışma sürelerine Göre Dağılım

Araştrmaya katlanlarn %29’u Sorumlu Hemşire, %50’si Uzman Hekim (Bölüm Kalite
Araştırmaya
katılanların %29’u Sorumlu Hemşire, %50’si Uzman Hekim (BöSorumlular/İdari/ Eğitim Sorumlusu), % 6’ (Diş Hekimi/Teknisyeni),%14’ü Diğer ( Eğitim
lüm
Kalite Sorumluları/İdari/
Sorumlusu),
% 6’15(Diş
Hekimi/Teknisyeve Enfeksiyon
Hemşireleri) olduğuEğitim
görülmüştür.
Katlmclarn
yl ve
üzeri bir çalşma
ni),%14’ü
Diğer tespit
( Eğitim
ve Enfeksiyon Hemşireleri) olduğu görülmüştür. Katısürelerinin olduğu
edilmiştir.
lımcıların 15 yıl ve üzeri bir çalışma sürelerinin olduğu tespit edilmiştir.
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Anket Sorularnn Değerlendirilmesi

Şekil 8.Öz Değerlendirme Sürecinde
Üst Yönetimin
Katlm Etkili/Verimli
5.3. Anket Sorularının
Değerlendirilmesi
Durumu Dağlm

Şekil 9.Öz Değerlendirme Sürec
Üst Yönetimin Katlmnn Moti
Etkileme Durumu Dağlm

Şekil 8.Öz Değerlendirme Sürecinde Yönetimin Katılımı Sorunların Etkili/Verimli Dağılımı

Kasm 2014 / Antalya

Anket Sorularnn Değerlendirilmesi

eğerlendirme Sürecinde
Şekil 9.Öz Değerlendirme Sürecinde
Şekil 10.Öz Değerlendirme
in Katlm Etkili/Verimli Üst Yönetimin Katlmnn Motivasyonu Ekip Olma Anlayşna Ka
DağlmKatılımının Motivasyonu
Sağlama
Durumu Dağlm
ğlm
Etkileme
Durumu
Şekil 9.Öz Değerlendirme
Sürecinde
Üst Yönetimin
Etkileme

Durumu
Dağılımı
Araştrmaya
katlanlarn
“Öz değerlendirme sürecinde (Ö
verimli oldu”, “Öz değerlendirme sürecine üst yönetimi
“Öz değerlendirme sürecine üst yönetimin katlm ek
düşünüyorum.” diyenlerin oran, %100 olmas,

Şekil 11. Öz Değerlendirme Sürecinde Şekil 12. Öz Değerlendirme Sü
Üst Yönetimin Katlmnn Sorunlarn Yöneticinin Desteğinin Gerekl
Çözümünde Katks Olma Durumu
Düşünme Durumu

dirilmesi

.Öz Değerlendirme Sürecinde
Şekil 10.Öz Değerlendirme Sürecinin
netimin Katlmnn Motivasyonu Ekip Olma Anlayşna Katk Olma
Sağlama Durumu Dağlm
me Durumu Dağlm

Şekil 10.Öz Değerlendirme Sürecinin Üst Ekip Olma Anlayışına Katkı Olma Durumu

maya katlanlarn “Öz değerlendirme sürecinde (ÖDS) üst yönetimin katlm
oldu”, “Öz değerlendirme sürecine üst yönetimin katlm motivasyonumuzu
ğerlendirme sürecine üst yönetimin katlm ekip olma anlayşna katks o
orum.” diyenlerin oran, %100 olmas,

Öz Değerlendirme Sürecinde Şekil
Öz Değerlendirme
Sürecinde
Şekil 13.Öz katlm
Değerlendirme
“Öz12.
değerlendirme
sürecine
üst yönetimin
soru
min Katlmnn Sorunlarn Yöneticinin Desteğinin Gerekli Olduğu Üst yönetimin Kaliteye Ol
olduğunu düşünüyorum”, diyenlerin
%100 olmas,
de Katks Olma Durumu
Düşünme Durumu
İnanc Etkileme Durumu

“Öz değerlendirmede yöneticinin desteğinin gerekli oldu
katlmclar tarafndan bütünüyle olumlu ifade edilm
endirme sürecinde (ÖDS) üst yönetimin katlm etkili ve
değerlendirme sürecine üst yönetimin katlm kalitey
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yönetimin
katlm motivasyonumuzu artrd”,
orannn %96 olmas olumlu olarak değerlendirilmi
netimin katlm ekip olma anlayşna katks olduğunu
bulunmamştr.

.Öz Değerlendirme Sürecinde
netimin Katlm Etkili/Verimli
mu Dağlm

Şekil 9.Öz Değerlendirme Sürecinde
Şekil 10.Öz Değerlendirme Sü
Üst Yönetimin Katlmnn Motivasyonu Ekip Olma Anlayşna Katk
Sağlama Durumu Dağlm
Etkileme Durumu Dağlm

Araştrmaya katlanlarn “Öz değerlendirme sürecinde
Sözel Bildiriler
verimli oldu”, “Öz değerlendirme sürecine üst yönetim
“Öz değerlendirme sürecine üst yönetimin katlm ek
katılanların
“Öz değerlendirme
sürecindeoran,
(ÖDS)%100
üst yönetimin
düşünüyorum.”
diyenlerin
olmas,
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Araştırmaya
katılımı etkili ve verimli oldu”, “Öz değerlendirme sürecine üst yönetimin katılımı
motivasyonumuzu artırdı”,
“ÖzÖz
değerlendirme
sürecine
üst yönetimin
ekip
Şekil 11.
Değerlendirme
Sürecinde
Şekil katılımı
12. Öz Değerlendirme
S
olma anlayışına katkısı
olduğunu
düşünüyorum.
”
diyenlerin
oranı,
%100
olması
Üst Yönetimin Katlmnn Sorunlarn Yöneticinin Desteğinin Gerek

Çözümünde
KatksÜst
Olma
Durumu
Düşünme
Durumu
Şekil 11. Öz Değerlendirme
Sürecinde
Yönetimin
Katılımının
Sorunların
Çözümünde Katkısı Olma Durumu
l 9.Öz Değerlendirme Sürecinde
Şekil 10.Öz Değerlendirme Sürecinin
Yönetimin Katlmnn Motivasyonu Ekip Olma Anlayşna Katk Olma
Sağlama Durumu Dağlm
leme Durumu Dağlm

endirilmesi

ştrmaya katlanlarn “Öz değerlendirme sürecinde (ÖDS) üst yönetimin katlm etk
mli oldu”, “Öz değerlendirme sürecine üst yönetimin katlm motivasyonumuzu ar
değerlendirme sürecine üst yönetimin katlm ekip olma anlayşna katks old
ünüyorum.” diyenlerin oran, %100 olmas,

11. Öz Değerlendirme Sürecinde Şekil 12. Öz Değerlendirme Sürecinde Şekil 13.Öz Değerlendirme Sü
Yönetimin Katlmnn Sorunlarn Yöneticinin Desteğinin Gerekli Olduğu Üst yönetimin Kaliteye Olan
Şekil Durumu
12. Öz Değerlendirme
Sürecinde
Yöneticinin Desteğinin Gerekli
ümünde Katks Olma
Düşünme
Durumu
İnancOlduğu
Etkileme Durumu
Düşünme
Durumu
“Öz değerlendirme sürecine üst yönetimin katlm soru

olduğunu düşünüyorum”, diyenlerin %100 olmas,

rlendirme sürecinde (ÖDS) üst yönetimin katlm etkili ve
“Öz değerlendirmede yöneticinin desteğinin gerekli old
sürecine üst yönetimin katlm motivasyonumuzu artrd”,
katlmclar tarafndan bütünüyle olumlu ifade edilm
yönetimin katlm ekip olma anlayşna katks olduğunu
değerlendirme sürecine üst yönetimin katlm kalite
%100 olmas,

orannn %96 olmas olumlu olarak değerlendirilm

kil 12. Öz Değerlendirme Sürecinde Şekil 13.Öz Değerlendirme Sürecinde
bulunmamştr.
neticinin Desteğinin Gerekli Olduğu Üst yönetimin Kaliteye Olan
Şekil Etkileme
14. Öz Değerlendirme
Sürecine Üst Yönetimin
şünme Durumu
İnanc
Durumu
Kurum Üst
Kültürüne
Durumu
Şekil 13.Öz Değerlendirme Sürecinde
yönetiminKatk
KaliteyeSağlama
Olan İnancı
Etkileme Dağlm
Durumu

Şekil
Üst Y

değerlendirme sürecine üst yönetimin katlm sorunlarn ksa sürede çözümünde k
uğunu düşünüyorum”, diyenlerin %100 olmas,

değerlendirmede yöneticinin desteğinin gerekli olduğunu düşünüyorum”, diyenleri
lmclar tarafndan bütünüyle olumlu ifade edilmesi ( %100’ün evet demesi)
erlendirme sürecine üst yönetimin katlm kaliteye olan inancm artrd” diye
nnn %96 olmas olumlu olarak değerlendirilmiş olup istatistiksel olarak an
unmamştr.

Şekil 14. Öz Değerlendirme Sürecine Üst Yönetimin
Şekil 15. Bir Sonraki Öz değerlendirme Süreci
Kurum
Kültürüne
Katk
Sağlama
Durumu
Dağlm
Üst Yönetimin
önetimin katlm sorunlarn ksa sürede çözümünde
katks Katlmn İsterim

n %100 olmas,
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“Öz değerlendirme sürecine üst yönetimin katılımı sorunların kısa sürede
“Özkatkısı
değerlendirmede
yöneticinin
desteğinin
çözümünde
olduğunu düşünüyorum”,
diyenlerin
%100 olması,gerekli olduğunu

katlmclar tarafndan bütünüyle olumlu ifade edilmesi (

d

“Öz değerlendirmede yöneticinin desteğinin gerekli olduğunu düşünüyorum”,
değerlendirme sürecine üst yönetimin katlm kaliteye olan
diyenlerin tüm katılımcılar tarafından bütünüyle olumlu ifade edilmesi ( %100’ün
orannn
%96 olmas
olumlu
olarak
değerlendirilmiş
olup
evet demesi),
“Öz değerlendirme
sürecine
üst yönetimin
katılımı
kaliteye olan
inancımı
artırdı” diyenlerin oranının %96 olması olumlu olarak değerlendirilmiş
bulunmamştr.
olup istatistiksel
bulunmamıştır.
Şekilolarak
14. Özanlamlı
Değerlendirme
Sürecine Üst Yönetimin
Şekil 15. Bir Son
Kurum
KültürüneSürecine
Katk Sağlama
Durumu
Şekil 14.
Öz Değerlendirme
Üst Yönetimin
KurumDağlm
Kültürüne Katkı Üst Yönetimin

üst yönetimin katlm sorunlarn ksa sürede çözümünde katks
Sağlama Durumu Dağılımı
enlerin %100 olmas,

inin desteğinin gerekli olduğunu düşünüyorum”, diyenlerin tüm
nüyle olumlu ifade edilmesi ( %100’ün evet demesi), “Öz
yönetimin katlm kaliteye olan inancm artrd” diyenlerin
lu olarak değerlendirilmiş olup istatistiksel olarak anlaml

cine Üst Yönetimin
ma Durumu Dağlm

Şekil 15. Bir Sonraki Öz değerlendirme Sürecine
Üst Yönetimin Katlmn İsterim

Şekil 15. Bir Sonraki Öz değerlendirme Sürecine Üst Yönetimin Katılımını İsterim

11
Sağlkta Kalite ve Akreditasyon Daire B

Kalite

11
“Öz değerlendirme
sürecine üst yönetimin katılımı kurum kültürüne katkı sağladı”,
şeklinde
belirtenlerin
%96 olduğu
görülmüştür.“Bir sonraki Öz değerlendirme
ve Akreditasyon Daire
Başkanlğ
sürecine üst yönetimin katılımını isterim”, ifadesine tüm katılımcılar tarafından
“Evet” olarak değerlendirilmesi dikkat çekici bulunmuştur.
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Tablo 3. Sorular Bazında Mesleki Karşılaştırma Tablosu
2014
(%) Hekim

Öz Değerlendirme
Süreci

2012

(%) Hemşire

(%) Hekim

(%) Hemşire

Evet/
Biraz

Hayır Evet/
Biraz

Hayır Evet/
Biraz

Hayır Evet/
Biraz

Hayır

Üst yönetimin katılımı
etkili ve verimli oldu

100

-

100

-

100

-

100

-

Üst yönetimin katılımı
kurum kültürüne katkı
sağladı

93

7

96

4

94

6

92

8

Üst yönetimin
katılımını isterim

100

-

100

-

68

32

85

5

Aynı hastanede 2012 yılında yapılan çalışmada aşağıda belirtilen sorular ortak
alınarak bir önceki dönemde ankete katılan katılımcı guruba uygulanmıştır;
Tablo 3’te de belirtildiği üzere 2012 ve 2014 yıllarında 5’inci ve 11’inci sorular da
mesleki boyutta karşılaştırmalar yapılmış olup genel olarak her iki dönemde de
katılımcılar tarafından olumlu olarak değerlendirildiği görülmüştür.
•

”Öz değerlendirme sürecinde üst yönetimin katılımı etkili ve verimli oldu”. (5)

•

“Öz değerlendirme sürecine üst yönetimin katılımı kurum kültürüne katkı
sağladı (11)

•

“Bir sonraki Öz değerlendirme sürecine üst yönetimin katılımını isterim” (12)

Tablo 4. Öz Değerlendirme Sürecine Üst Yönetimin Katılımının Kurum Kültürüne Katkı
Sağlama Durumunun Mesleki Bazda Karşılaştırılması
Meslek

Öz Değerlendirme Sürecine Üst Yönetimin Katılımının Kurum
Kültürüne Katkı Sağlama Durumu(11. Soru)
Evet

Hayır

P

Doktor

%93

%7

,953

Hemşire

%96

%4

,681

Tablo 4’te belirtildiği gibi; “Öz değerlendirme sürecine üst yönetimin katılımı
kurum kültürüne katkı sağladı”, şeklinde ifade edilen 11’inci soruda; mesleki
boyutta yapılan Ki- Kare testi ile istatistiki açıdan (p>0,05) anlamlı bir fark
olmadığı saptanmıştır.
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Tablo 3’te “Bir sonraki Öz değerlendirme sürecine üst yönetimin katılımını
isterim”, şeklinde ifade edilen 12’inci soruda katılımcıların (Hekim/Hemşire
Bazında) tamamının (%100) sorulara olumlu cevap vermesinden dolayı Ki- Kare
testi uygulanmasına gerek duyulmamıştır.

6. Sonuç
Güvenli bir hastane yapısı; sağlık hizmeti sunumunda, kişilerin yaşam kalitesini
ve mutluluğunu doğrudan etkileyen bir alan olarak görülmelidir. Sağlık hizmeti
bir ekip işidir ve ekibin her halkasının kendi içinde güçlü olması gerekmektedir.
Değerlendirmeler; sağlık kurumlarında yürütülen tüm hizmetlerin belirlenen
kuruma özgü proseslerle yürütülmesini sağlayan uygulamaları sürekli yerinde
izleyerek sonuçları düzenli değerlendiren yöneticiler tarafından kalite çalışmaları
sürekli iyileşme ve gelişme aracı olarak görülmelidir.
Sağlık hizmeti sunumunda yöneticilerin ve çalışanların hata yapabileceklerini
kabullenerek sistemi hatasız bir hale sokmak en doğru yol olacaktır. Bu nedenle
bir sağlık yöneticisinin olaya bakışında hataları fırsata dönüştürmek yatmalıdır.
(SKS Işığında Sağlıkta Kalite 2012:68)
Sağlık hizmet sunumunu gerçekleştiren kurumlar gerek çalışanları gerekse de
hastane yöneticileri başarıyı hedefler. Asgari düzeyde SKS karşılanma durumuna
paralel olarak her kurum yapısı itibari ile kendine özgü öz değerlendirme
mekanizmaları işletmektedir.
Öz değerlendirme Sürecine üst yönetimin katılımının değerlendirmesi amacıyla
yapılan araştırmada;”, “Öz değerlendirme sürecine üst yönetimin katılımı
motivasyonumuzu artırdı”, “Öz değerlendirme sürecine üst yönetimin katılımı
ekip olma anlayışına katkısı olduğunu düşünüyorum.”, “Öz değerlendirme
sürecine üst yönetimin katılımı sorunların kısa sürede çözümünde katkısı
olduğunu düşünüyorum” şeklindeki üç sorununda her iki meslek gurubunda
(Hekim ve Hemşire bazında) %100 olması; üst yönetim tarafından tüm alanların
birebir değerlendirilmesi, iyileştirme faaliyetlerinin ve tüm ekibin ortak paydada
buluştuğunu katılımcı yönetim anlayışının benimsendiğini göstermektedir.
Çalışanların üst yönetim ile bire bir iletişim halinde olması ve üst yönetimin
bölümlerin eksiklikleri ile ilgilenmesi çalışanların motivasyonunun artıracaktır.
“Öz değerlendirme sürecinde üst yönetimin katılımının etkili ve verimli olduğunu

134 T.C. Sağlık Bakanlığı

V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Sözel Bildiriler

düşünüyorum” ve “Bir sonraki Öz değerlendirme sürecine üst yönetimin
katılımını isterim”, şeklindeki ifadelere” katılımın %100 ‘olması, üst yönetimin
desteğinin sağlık kurumlarındaki kalite çalışmalarında ekip üyelerinin etkinliği
açısından mesleki açıdan aynı paydada buluştuğunu ve ekip inancını pekiştirdiğini
düşündürtmüştür.
“Öz değerlendirmede yöneticinin desteğinin gerekli olduğu düşünüyorum”,
diyenlerin tüm katılımcılar tarafından bütünüyle olumlu ifade edilmesi (
%100’ün evet demesi), kurum yöneticilerinin; kalite çalışmalarını sahiplenerek
sahada yürütülmesinde primer rol almalarının uygulayıcı konumundaki sağlık
profesyonelleri tarafından başarılı ve olumlu bulunduğunu düşündürtmektedir.
“Öz değerlendirme sürecine üst yönetimin katılımı kaliteye olan inancımı arttırdı”,
“Öz değerlendirme sürecine üst yönetimin katılımı kurum kültürüne katkı
sağladı”, diyenlerin oranının %96 olması; yöneticilerin bu amaca uygun olarak
sağlık çalışanlarının kurumdan ve kendilerinden ne tür beklentilerinin olduğunun
tespit edilmesi adına önemli bulunmuştur. Üst yönetimin değerlendirme süreci
boyunca kalitenin önemini vurgulaması, çalışanların desteğinin arttırmakla
beraber kurum kültürünü de güçlendireceği söylenebilir.
Bir sonraki Öz değerlendirme sürecine üst yönetimin katılımını isterim”, diyenlerin
tüm katılımcılar tarafından sadece “Evet” olarak ifade edilmesi; bir değerlendirici
yorumunda da; “Birlikte inanmaktır başarmak. Öz değerlendirme süreçleri güzel
olmakla birlikte çözümlere bizi daha çabuk götürebilmesi için biraz daha destek
gerektiğine inanıyorum, yapmak istediğimiz şeylerin hayal gibi görülmemesi ve
desteklenmesi çok önemli, üst yönetimin yanımızda olduğunu bilmek duygusu
bile gerçekten iyi bir ekip olmakla başlar” şeklinde belirtildiği üzere çalışanların
görüşlerinin dikkate alındığının hissettirilmesi adına dikkat çekici bulunmuştur.
Tüm katılımcılar ve her iki meslek gurubu tarafından (%100’ünün evet demesi)
üst yönetimin katılımının etkili ve verimli olduğunun düşünülmesi, bundan
sonra yapılacak olan öz değerlendirmenin üst yönetim tarafından yapılması
beklentisini ortaya koymaktadır. Merkezi denetim sonrası alınan “Sağlıkta Kalite
Standartları Puanı”nda %19,6’lık bir artışta bu beklentiyi destekler niteliktedir.
Tablo 3’te “Bir sonraki Öz değerlendirme sürecine üst yönetimin katılımını
isterim”, şeklinde ifade edilen 12’inci soruda katılımcıların (Hekim/Hemşire
Bazında ) tamamının (%100) sorulara olumlu cevap vermesi aynı zamanda; üst
yönetimin sürece aktif katılımın beraberinde sorumlulukların paylaşımını da
sağladığı, dolayısıyla sorunların tespiti ve iyileştirmelerde ekip olarak birlikte
değiştirme ile sürecin parçası haline geldiğini göstermektedir.
T.C. Sağlık Bakanlığı
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Aynı Hastanede 2012 yılında yapılan farklı bir araştırmada aşağıda belirtilen sorular
ortak alınarak öz değerlendirme ekibinde yer alan bölüm kalite sorumlularına
uygulanmıştır; Tablo 3’te de belirtildiği üzere 2012 ve 2014 yıllarında 5’inci ve
11’inci sorular da mesleki boyutta karşılaştırmalar yapılmış olup genel olarak her
iki dönemde de katılımcıların olumlu ifadelerde bulunma oranlarının yüksek
olduğu tespit edilmiştir.
•

”Öz değerlendirme sürecinde üst yönetimin katılımı etkili ve verimli oldu”. (5)

•

“Öz değerlendirme sürecine üst yönetimin katılımı kurum kültürüne katkı
sağladı”(11)

•

“Bir sonraki Öz değerlendirme sürecine üst yönetimin katılımını isterim”. (12)

Kalite Çalışmalarının kurum içinde paylaşılması anlaşılması ve her seviyede
yaygınlaşması için yöneticilerin kaliteli sağlık hizmeti sunumu konusunda
kararlılığı son derece elzemdir.
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Sağlık Hizmet Sunumunda Yapılan Geri
Bildirimlerin Değerlendirilmesi İçin Web
Yazılımının Kullanımı; Sakarya Kamu
Hastaneler Birliği Örnek Uygulama
Yasemin DANIŞ1
Bilal SALİM2
M.Zafer DANIŞ3

Özet
Sakarya Kamu Hastaneler Birliği (SHKB) 1 Eğitim ve Araştıma Hastanesi, 12
Genel Hastane, 1 Ağız Diş Sağlığı Merkezi’nden oluşmaktadır. Yıllık 2.450.556
poliklinik; 167.317 ameliyat ( D ve E grubu ameliyatlar dahil) bağlı sağlık tesislerince
gerçekleştirilmektedir. Sakarya ilinde bulunan hastanelere başvuru sıklığı yılda kişi
başına ortalama 2.6 dır. Hizmetin büyüklüğü göz önüne alındığında çeşitli başvuru
kaynaklarından hizmet kalitesinin iyileştirmesinde yol gösterici olan birçok geribildirim
almaktadır. Alınan bu geribildirimlerin kullanılabilir veri haline dönüştürülerek karar
alma mekanizmalarının kullanılması, uygulamaların etkinliğinin değerlendirilmesi,
oluşturulan istatistiklerin sahayı gerçek anlamda yansıtması büyük önem taşımaktadır.
Hazırlanan araştırma projesi ile veri madenciliğini optimum düzeyde kullanarak
hataları en az olan veriye ulaşmak amaçlanmıştır.
Araştırma kapsamında sağlık tesislerimize başvuran kişilerin hizmete dair geri
dönüşte bulundukları tüm kanallardan (Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER),
Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM), Hasta Hakları, Dilek Öneri Kutuları,
Yazılı Dilekçe, Web sistemleri vb.) gelen 2013 yılı içerisindeki 10.095 başvurunun
genel Sekreterliğimizce oluşturulan web sitesine girişleri sistematiksel olarak
sağlanmıştır. Yapılan veri girişlerinin analizi sonucunda 10.095 başvurunun çok
tercih edilen geri bildirim şeklinin % 48 ile dilek öneri kutularından ve %37 ile
Hasta Hakları başvurusu olarak gerçekleştiği, İl genelinde yapılan başvuruların
içeriğine göre yapılan incelemede ise başvurların % 63.3’ nin şikayet olduğu,
1 Sosyal Hizmet Uzmanı, Sakarya Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği, skhbsosyalhizmet@gmail.com 0264 33310 45
2 Uzman; Sakarya Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği, bilalsalimtr@gmail.com, 0264 3331045
3 Doç. Dr, Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü, zdanis@sakarya.edu.tr 0264 2955445
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%18’nin ise teşekkür içerikli olduğu, birimlere göre dağılımı incelendiğinde en
çok başvurunun %31.05 ile poliklinik hizmetlerine yönelik olduğu, %21.73’ünün
ise yataklı servis hizmetlerine yönelik olduğu, başvuruların içeriklerinin
değerlendirmesi yapıldığında ise 10095 başvurunun %18,21’inin memnuniyet
içerikli olduğu, %14,75’inin hizmete geç ulaşım kaynaklı şikayetler olduğu,
%13,48’inin ise MHRS kaynaklı olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kalite, Süreç İyileştirme, Geri Bildirim, Hasta Memnuniyeti

Abstract
Sakarya Public Hospitals Association (SHKB) 1 Training and Research Hospital,
12th General Hospital, Oral and Dental Health Center consists of 1. Annual
outpatient 2,450,556; 167,317 operations (including operations group D and
E) are carried out by plants connected health. Admissions to hospitals in the
province of Sakarya per person per year average is 2.6. Given the magnitude of
services from a variety of reference sources in improvement of service quality are
the guiding many feedback. Get this feedback into usable data by converting the
use of decision-making, evaluation of the effectiveness of the applications created
to reflect a real sense of the scope of the statistics is of great importance. Prepared
at the optimum level research project using data mining to discover data that is
intended to minimize errors.
Surveyed health facilities which apply to our people in service on the return they
were in all channels (The Prime Pinister’s Communications Center, Ministery
of Health Communication Center, Patients’ Rights, Wishes Suggestion Boxes,
written petition, Web systems, etc..). That comes from the year 2013 in the 10095
Please contact our General Secretariat established by the generated web site entries
methodically is provided . The entries of data analysis in the 10095 Refer preferred
feedback form 48% of the wishes of the suggestion boxes and with 37% of Patients’
Rights application was realized as throughout the province of the applications
based on the content in the examination if the applicant % of 63.35’s complaint,
which was 18% of the thanks content that the unit is analyzed according to
31.05% of most applications and outpatient services for that,% 21.73)patients and
inpatient services as it is about the application of any content of ratings if done
10095 refer 18,21% in satisfaction of content, which is 14.75% of the services now
from transport complaints that,% 13,48 have been found to be induced in the
Central Hospital Appointment System.
Key Words: Quality, Process Improvement, Feedback, Patient Satisfaction
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Teşekkür: Araştırmanın başlangıç aşamasında desteğini esirgemeyen Sevcan
PAŞAOĞLU ve Asım ÇELİK’e, web yazılımını gerçekleştiren Emre SİMİTÇİOĞU
‘na, veri girişleri yapan Büşra ÖZDEMİR, Büşra DOĞAN Sakarya Üniversitesi
Sosyal Hizmet Bölüm öğrencileri ; Heval ALTAY, İdris BAĞAÇ, Ercan AKDENİZ
ve Gamze YÜCEL’e, araştırma kapsamında yardımlarını esirgemeyen bağlı sağlık
tesislerimizdeki hasta hakları birim sorunlarına teşekkür ederiz.

1. Giriş
Dünyada gelişen yeni yönetim anlayışları içerisinde müşterilerden elde edilen
olumlu veya olumsuz geri dönüşler hem yönetim anlayışını hem de ürün/hizmetin
beklentileri karşılamasında ve gelişmesinde oldukça önemlidir. Elde edilen bu
geri dönüşler işletmelerin kendisinden ürün/hizmet alan kişi veya kurumlarla
bağlantılarını güçlendirmekte, oluşan işletme körlüğünü ise engellemede önemli
katkılar sağlamaktadır. Bu nedenle müşteri memnuniyetini sağlamayı hedef
edinmek ve başarmak uzun dönemli örgütsel başarı sağlanmasında en önemli
etkenlerden biridir.. (Çatı ve Yılmaz, 2002)
Diğer yandan elde edilen bu geri dönüşlerin karar alma ve ürün/hizmet
gelişimine katkı sunabilir kaliteli veriye dönüşebilmesi için nicelliğinin yanısıra
sınıflandırılmış, analiz edilmiş, ulaşılabilir, tekrar kullanılabilir, kıyaslanabilir ve
karar alma mekanizmalarında optimum fayda sağlayacak şekilde yorumlanabilir
olması gerekmektedir.
Howard (1999) özellikle “sağlık hizmetlerinde rekabetin artmasından
dolayı ‘müşteri’ hizmetlerinde de bir değişim yaşandığı” iddiasını incelediği
araştırmasında, hastane yöneticilerinin müşteri bağlılığını ve memnuniyetini
arttırabilmek için müşteri hizmet plânı uygulanabileceğini belirlemiştir. Amerika
Birleşik Devletleri’nde sağlık sektörünün yeniden yapılandırılması, pazardaki
rekabet düzeyini şiddetlendirmiştir. Dolayısıyla, hastaneler müşterilerinin
ihtiyaç, istek ve taleplerine daha duyarlı olmak zorunda kalmışlardır. Söz konusu
araştırmada (Howard, 1999), formal müşteri hizmet eğitim programları aracılığıyla
müşteri şikayetlerinin büyük oranda azaltılabileceği ve memnuniyetin de
arttırılabileceği tezi sınanmıştır. Elde edilen bulgular, bu tür programların müşteri
memnuniyetini arttırmanın ve şikayetlerini azaltmanın yanı sıra hastanelerin mali
performansını (diğer bir deyişle, kârlılığını ve gelirini) yükselttiğini göstermiştir.
( Yağcı ve Duman 2011)
Şüphesiz toplumun her kesiminin hizmet almakta olduğu sağlık sektöründe
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de hizmet alanlar tarafından yapılan geri dönüşler hizmet kalitesinin
gelişmesi açısından oldukça önemlidir. Sağlık sektörünün hizmet büyüklüğü
düşünüldüğünde işletme körlüğü oluşması daha muhtemeldir. Hizmet sunanların,
hizmet sunumu sırasında meydana gelen aksaklıkları olağan veya kabul edilebilir
olarak görmesi hizmet kalitesinin arttırılmasındaki en büyük engellerdendir.
Sağlık hizmetlerinde memnuniyet araştırmaları; hasta memnuniyetini ölçmek,
hasta beklentileri öneri ve geri bildirimleri öğrenmek, kalitenin bütün hizmet
süreçlerinin iyileşmesini sağlamak, sosyodemografik ve tedavi süreçlerine
ilişkin değişkenlerin hasta menuniyeti üzerine etkisini araştırmak amacıyla
yapılmaktadır. (Özer ve Çakıl; 2007).
Hastaların eskiden kullandığı hastaneyi tekrar tercih etmesindeki eğilimde;
hastanenin teknik ve klinik faktörlerin etkilemediği; bireylerin aynı sağlık
kurumunu tercih etmeleri etkilemediği, bireylerin aynı sağlık kurumunu
tercih etmelerindeki en önemli faktörün personelin tutum ve davranışlarından
kaynaklanan hasta memnuniyeti olduğu tespit edilmiştir.(Kavuşbaşı; 2000)
Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı sağlık tesislerinde de hizmeti
sunma aşamasında pek çok sorunla karşılaşılmaktadır. Ancak bazı sorunlar
zamanında tespit edilemediğinden ve sistem de bu sorunların zamanında tespitine
olanak vermediğinden, sorunlar karmaşık bir hal almaktadır. Bu sorunların
yaşanmasında sistemsel, personel kaynaklı ve fiziki altyapı kaynaklı olmak üzere
çok çeşitli etkenlerin payı bulunmaktadır.
Literatürde % 70 ve üzerindeki memnuniyet oranınınhizmetlerden memnuniyeti
yansıttığı, bunun da hizmetlerin nitelik ve nicelik olarak yeterli kalitede olduğunu
gösterdiği genel ifadelerde yer bulmuştur. ( Şahin vd. 2005)
Esasen 2. ve 3. basamakta yer alan yataklı tedavi kurumlarında kalite bütününü
sağlamak ve hasta/hasta yakını memnuniyetini yakalamak oldukça zordur.
Çünkü, bu kurumlarda hizmetin bileşenlerini tıbbi bakım hizmetleri, hemşirelik
hizmetleri, laboratuar hizmetleri, bürokratik hizmetler, temizlik hizmetleri,
yemek hizmetleri, diğer otelcilik hizmetleri, vb. gibi birbirinden farklı hizmetler
oluşturmaktadır ve bütün bu hizmetlerden memnuniyet ayrı ayrı olarak da
değerlendirilmektedir. (Saatli vd. 2003)
Hizmet alıcılarımız olan hasta ve hasta yakınlarının dilek, öneri ve şikayetlerinin
değerlendirilebilmesi için birçok geribildirim mekanizması kurulmuştur. Bunlar;
SABİM, BİMER, Hasta Hakları, Dilek, Öneri ve Şikayet Kutuları, Web Tabanlı
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çeşitli yazılımlar olarak sağlık kuruluşlarında uygulanmaktadır. Bu denli geri
dönüş mekanizmasının oluşturulmasına rağmen asıl sorun elde edilen bu verilerin
kaliteli veriye dönüştürülememesidir.
Araştırmamızda Sakarya ilimizde kamuya bağlı sağlık tesislerimizden hizmet
alanların yapmış oldukları müracaatlar neticesinde elde edilen verilerden oluşan
veri madeninin düzenlenerek hizmet kalitesini geliştirici bir veri sınıflandırması
oluşturulması amaçlanmaktadır.

2. Araştırmanın Amacı
Amaç; Sakarya ili Kamu Hastaneleri Birliği bünyesindeki bağlı sağlık tesislerinde
birçok farklı kanaldan ulaşan geribildirimlerin belli bir metodolojik yöntemle
sınıflandırılarak kullanılabilir veriye dönüştürülmesi, bürokrasi nedeniyle oluşan
gecikmelerin önlenmesi, istatistiksel analiz yapılmasını da mümkün kılan web
tabanlı bir yazılım oluşturarak istenilen veri türüne, istenilen zamanda, geriye
dönük olarak ulaşılmasını sağlamaktır.
Sağlık tesislerinden hizmet alan halkımızın beklentileri, şikayetleri, dilek ve
önerileri, sistemsel aksaklıkların giderilmesi, vb. konularda hizmet süresini
kısaltmakta, yaşanan sorunların sebep-sonuç ilişkisini görülebilir kılmakta,
şikayetin giderilmesi hususunda yönetimsel hız kazandırmaktadır. Çalışma aynı
zamanda sağlık tesislerimizde yürütülen hasta/hasta yakınlarının beklentilerine
ilişkin iş ve işlemlerin takibini sağlamak ve genel yapı/algı olarak bürokrasinin
yavaş ve hantal yapısının hızlandırılması açısından da önemlidir.
Oluşturulan araştırma projesi; herhangi bir değiştirme/Müdahale olmaksızın sağlık
tesislerine ulaşan başvuruların sınıflandırılması, düzenlenmesi, kullanılabilir,
kaliteli veri elde edilerek bu alandaki çalışmalara yön verebilmesi ve bundan
sonra aynı alanda yapılabilecek çalışmalara temel teşkil edebilmesi açısından
da önemlidir. Çalışma aynı zamanda yazışma ve kırtasiyecilik hizmetlerinin en
aza indirgenerek zaman ve maliyet tasarrufu sağlamaktadır. Elde edilen verilerin
manipülasyona uğrama ihtimali ise çeşitli zamanlarda istenen verilerin manipüle
etme ihtimaline göre çok düşüktür.
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3. Araştırma Faaliyetleri
3.1 Kurgusal Altyapının Oluşturulması
Proje kapsamında çeşitli kanallardan Genel Sekreterliğimize ulaşan hasta ve
hasta yakınlarına ait dilek, öneri, şikayet, talep, bilgi edinme vb. başvusurların
geçmişe yönelik incelemesi yapılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda veri girişinin
sağlanarak analiz yapılabilir bir sınıflandırma metodu geliştirilmiştir. Yapılan
sınıflandırma metodunun örnek uygulaması Sakarya Üniversitesi Eğitim ve
Araştırma Hastanemizde gerçekleştirilmiştir. Örnek uygulama sonucunda:
Anlaşılır olmayan ve/veya birden fazla alanda bulunarak yanlış girişlere neden
olabilecek ifadeler kaldırılmış
Sınıflandırılmada yer verilmemiş olgular tespit edilerek düzeltilmiş,
Kullanım güçlüğü oluşturan yol ve yöntemler daha kullanışlı hale getirilmiş,
Sistemsel altyapı güçlendirilmiştir.
3.2. Sistemsel Altyapının Oluşturulması
Oluşturulan veri toplama kurgusu bilgi işlem sorunmlularıyla görüşülerek web
tabanlı sistem kurulması sağlanmıştır. Kurulan web tabanlı sistem yine örnek bir
hastanemizde denenmiş hız, arayüz, kullanım kolaylığı, sadelik açısından gerekli
düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan düzenlemeler neticesinde her hastanenin hasta
hakları birim sorumlularına bir şifre tanımlanmıştır. Verilen şifre ile sisteme giriş
sağlanmaktadır.
3.3 Web Yazılımı İşlem Basamakları
Oluşturulan web arayüzü ve giriş ekranı şekil 1’de görülmektedir.
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Şekil 1: Giriş Ekranı

Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıldıktan sonra gelen başvuruları kayıt edebilecekleri
ekran arayüzü gelmektedir. (Şekil: 2)
Şekil 2: Bilgi Giriş Ekranı
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Şekil 2’de gösterilen ekrana hastaneler tarafından açılır listelerle oluşturulan
alanlara girişler yapıldıktan sonra Genel Sekreterliğimizde görevli personelce
sınıflandırmanın doğru yapılıp yapılmadığı, açıklamanın yeterli olup olmadığı
konusunda gerekli kontroller yapılarak kayıt onayı verilmektedir. Verilen onay
bilgileri manipülasyon için değil sınıflandırmanın doğru yapılıp yapılmadığı ve
açıklamanın yeterliliğinin değerlendirilmesi anlamına gelmektedir.
3.4. Sınıflandırma Kurgusu
Oluşturulan sınıflandırma 11 (onbir) dikey boyuttan oluşmaktadır. Oluşturulan
bu dikey boyutlar aşağıdaki gibidir.
1. Yıl
2. Ay
3. Sağlık Tesisi
4. Başvuru Kanalı
5. İçerik
6. Grup
7. İlgili Birim
8. Personel Kaynaklı Etkenler
9. Başvurunun kapsamı
10. Açıklama
11. Değerlendirme Sonuçları
3.4.1. Kanal
“Kanal” ifadesi bildirimlerin hangi yolla yapıldığını kapsamakta olup, hangi iletişim
kanalıyla ulaşıldığı verisi sağlanmaktadır. Bu veri halkımızın daha çok hangi yolla
dilek, öneri, şikayet ve isteklerini bildirmeyi tercih ettiklerini göstermekte aynı
zamanda BİMER, hasta hakları, SABİM gibi Bakanlığımız tarafından koordine
edilen yapılar hakkında da farkındalık seviyesini göstermektedir. Kanal menüsü 9
yatay sınıflandırmadan oluşmaktadır. Bu bölümler aşağıda gösterilmiştir.
· Bilgi edinme / · Bimer / · Diğer / · Dilek-Öneri Kutuları / · Dilekçe / · E-mail
· Hasta Hakları / · Sabim / · İl Müdürlüğü
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3.4.2. İçerik
“İçerik” ifadesi bildirim yapılan olay/durumun kapsamını belirtmekte ve 6 yatay
sınıflandırmadan oluşmaktadır. Bu bölümler aşağıda belirtilmiştir. İçerik menüsü
hizmet alan vatandaşlarımızın en çok hangi kapsamda başvurduğunu gösteren
veriler elde etmemizi sağlamaktadır.
· Bilgi edinme / · Diğer / · Öneri / · Şikayet / · Talep / · Teşekkür
3.4.3. İlgili Birim
“İlgili birim” başvurunun içeriğinin hangi birimle ilgili olduğunu kapsamaktadır.
Bu bölümde hastanelerimizde hizmet veren tüm poliklinik, klinik, yoğun
bakımlar, diyaliz, temizlik, mutfak, güvenlik, yönetim hizmetleri vb. bölümleri
içeren 85 alt bölümden oluşmaktadır. İligili birim menüsü birimler bazında
şikayet, öneri, isteklerin ağırlıklarına ulaşmamızı sağlamaktadır. Bu da hangi
birimden daha çok şikayet var, hangi birimde teşekkürler fazla gibi kıyaslamalar
yapmamızı sağlamakta iyileştirme faaliyetlerinin öncelik sırasını belirlemede
karar alma mekanizmalarına anlamlı veriler sağlamaktadır. İlgili Birim başlığı
altında hastanedeki tüm hizmet birimlerini kapsayan sınıflandırma mevcuttur.
Örneğin: Yataklı servisler, Poliklinikler, Ameliyathane, Yoğun Bakım, Karşılama
Hizmetleri, Görüntüleme, Laboratuar vb.
3.4.5. Personel Kaynaklı Etkenler
“Personel kaynaklı etkenler” parametresi geribildirim kapsamındaki şikayet
veya önerilerin hangi personel grubundan kaynaklandığı verisine ulaşmayı
sağlamaktadır. Burada amaç belirli şikayet konularının yoğunlaştığı personel
grubunun tespit edilerek gerekli iyileştirmelerin yapılmasını sağlamaktadır.
Personel kaynaklı etkenler menüsü 8 yatay birimden oluşmaktadır. Bu birimler
aşağıda gösterilmiştir.
· Diğer / · Sekreter (Veri Giriş) / · Güvenlik / · Temizlik Personeli
· Hekim / · Hemşire / · Üst yönetim / · Yard. Sağ. Per.
3.4.6. Başvurunun Nedeni
“Başvurunun nedeni” yapılan başvurunun hangi etkenden kaynaklandığının
tespitinde kullanılmaktadır. Bu menüdeki etkenler Hasta Hakları Yönetmeliğinde
de yer alan parametrelere ek olarak Genel Sekreterliğimizin kuruluşundan bu yana
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sağlık tesislerimizle ilgili yapılan tüm başvuru içeriklerinin değerlendirilerilmesi
sonucu tespit edilen etkenlerden meydana gelen 23 alt parametreden oluşmakta,
bu parametreler başvuru içeriğinin işleyiş/personel/sistem ya da fiziksel
nedenlere bağlı olup olmadığının tespitini sağlamaktadır. Dönemsel bazlı yapılan
kıyaslamalar ile düzeltici faaliyetlere hangi alanda daha çok ihtiyacımız olduğunu
tespit etmemize yardımcı olmaktadır. Bu parametreler aşağıda gösterilmiştir:
Memnuniyet / Hizmete Geç Ulaşım / HRS/Hastane Randevu Sistemi
Saygınlık Ve Rahatlık Görememe / Diğer / Otelcilik Hizmetleri
Hizmetten Genel Olarak Yararlanamama / Yeterli Bilgilendirilmeme
İletişim Bozukluğu / Personel Yetersizliği / Teknik Sorunlar
Tıbbi Müdahele Sorunlar / Fiziki Altyapı / Ekipman Yetersizliği
Personel Çalışma Koşulları /Maaş Sorunu /Özlük hk.
Mahremiyete Uyulmaması / Tıbbi Malzeme Olmaması
Ziyaretçi Kabul edememe / Refakatçi bulundurumama
Güvenliğin Sağlanmaması / Sağ. Kur./ Persnl.Seçmeme / Değiştiremme
Bilgilendirilmiş Rızanın alınmaması / Başvuru ve Dava Edememe
Dini Vecibelerini Yerine Getirememe
3.4.7. Açıklama
“Açıklama” menüsü başvuru içeriğinin tam anlaşılabilir olmasını sağlamak
amacıyla oluşturulmuştur. Başvuru içeriği ilimiz hasta hakları birim sorumluları
tarafından doldurularak başvurunun içerik yönünden kapsamının net olmasını
sağlamaktadır. Genel Sekreterliğimiz ilgili birimince yapılan kontroller ile
açıklama kısmının yeterliliği de kontrol edilerek onay verilmektedir. Açıklama
menüsü karakter sınırlandırması olmayan yazım ekranından oluşmaktadır.
3.4.8. Değerlendirme Sonuçları
“Değerlendirme sonuçları” menüsü yapılan başvurunun hangi aşamada olduğunu
veya hangi şekilde sonuçlandığı verisine ulaşmamızı sağlamaktadır. Bu menü
sadece hasta hakları ihlallerinin tespiti değil tüm dilek, öneri ve başvuruların
sonuçlanma şekillerine ulaşmamızı sağlamaktadır. Değerlendirme sonuçları
menüsü 8 yatay boyuttan oluşmaktadır. Bu boyutlar aşağıda gösterilmiştir;
Adli Konu / Başvuran Haklı / Değerlendirme / Diğer / Hasta Hak. İhlali Var
Hasta Hak. İhlali Yok / Kapsam Dışı / Kurum Haklı
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4. Bulgular
Araştırma kapsamında 1 (bir ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1 ( bir) Ağız ve
Diş Sağlığı Merkezi 12 Devlet hastanesinden elde edilen 2013 yılı verileri web
ortamına aktarılarak değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler incelendiğinde
yürütülen hizmetler hakkında en çok tercih edilen geri bildirim şeklinin % 48 ile
dilek öneri kutularından ve %37 ile Hasta Hakları başvurusu olarak gerçekleştiği
görülmüştür. SABİM ve BİMER gibi telefon ile başvuru yapılan birimlere yapılan
başvurlar sırası ile %8 ve % 4 dür. Buda halkımızın yazılı başvuru yada yüz yüze
başvuruyu daha çok benimsediği, aynı zamanda yerel mekanizmalara başvurunun
daha yoğun olduğu olarak yorumlanmıştır ( Tablo 1).
Tablo 1: Başvuru Kanalına Göre Dağılım
Başvuru Kanalına Göre

Sayı

Yüzde

Dilek Öneri Kutuları

4881

48,36

Hasta Hakları

3783

37,48

Sabim

861

8,53

Bimer

417

4,13

Dilekçe

61

0,6

Diğer

52

0,52

Email

30

0,3

Bilgi Edinme

4

0,04

İl Sağlık Müd.

4

0,04

10.095

100.0

Toplam

Yapılan başvuruların hastaneler bazında dağılımı incelendiğinde, toplam
başvurunun %55,87’sinin, ilimizin tek 3. Basamak sağlık hizmeti sunan kuruluşu
durumunda bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanemize yapıldığı, %10.47’sinin ise
Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanemizde gerçekleştiği tespit edilmiştir.
Sakarya ilinde kamu hastanelerinde gerçekleşen toplam polikliniğin %32’sini,
toplam yatan hastanın %39,7’sini, toplam ameliyatın ise %.59,4’ünü gerçekleştiren
eğitim ve araştırma hastanesinde başvuru sayısının bu kadar yüksek olması olası
bir sonuç olarak yorumlanmıştır ( Tablo 2).
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Tablo 2: Hastaneler Bazında Başvuruların Dağılımı
Hastaneler Bazında Dağılım

Sayı

Yüzde

Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi

5640

55,87

Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi

1057

10,47

Akyazı Devlet Hastanesi

902

8,94

Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi

725

7,18

Sakarya Ağız ve Diş Hastanesi

604

5,98

Karasu Devlet Hastanesi

383

3,79

Toyotasa Devlet Hastanesi

368

3,65

Hendek Devlet Hastanesi

125

1,24

Geyve Devlet Hastanesi

93

0,92

Kocaali İlçe Hastanesi

79

0,78

Genel Sekreterlik

47

0,47

Sapanca İlçe Hastanesi

43

0,43

Kaynarca İlçe Hastanesi

14

0,14

Pamukova İlçe Hastanesi

8

0,08

Ferizli İlçe Hastanesi

7

0,07

10.095

100.0

Toplam

En yüksek başvuruya sahip olan Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma
Hastanesinin başvuru kanalları incelendiğinde, toplam 5640 başvurunun %
44,56’sının (2.513 başvuru) Hasta Hakları Birimleri kanalı ile, %42,9’unun
(2.423 başvuru) ise Dilek Öneri Kutuları aracılığı ile yapıldığı tespit edilmiştir.
Bu başvuruların %68,37’si (3.856 başvuru) sunulan sağlık hizmetinin her hangi
bir aşamasından memnuniyetsizlik kapsamındadır. %21,68’i (1.223 başvuru)
ise istek ve öneriler kapsamında olduğu tespit edilmiştir. Başvuruların içerikleri
incelendiğinde ise en çok şikayet konusu Merkezi Randevu Alma Sistemi (MHRS)
%19,31 (1089 başvuru) olduğu, hizmete geç ulaşımın ise % 18,46 (1041 başvuru)
ile şikayet konusu olduğu, Saygınlık Görememenin ise % 9,63’lük (543 başvuru)
bir oran ile şikayet konusu olduğu tespit edilmiştir.
İl genelinde yapılan başvuruların içeriğine göre yapılan incelemede ise başvurların
%63.35’inin şikayet olduğu, %18’inin ise teşekkür içerikli olduğu tespit edilmiştir.
Aynı zamanda talep ve önerilerin ise %16.6 olduğu tespit edilmiştir. Dağılım
Tablo 3 de gösterilmiştir.
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Tablo 3: Bildirim İçeriğine Göre Dağılım
Bildirim İçeriğine Göre Dağılım

Sayı

Yüzde

Şikayet

6395

63,35

Teşekkür

1839

18,22

Talep / Öneri

1687

16,71

Bilgi Edinme

144

1,43

Görüş İsteme

25

0,25

Diğer

5

0,05

Toplam

10.095

100.0

Yapılan başvuruların birimlere göre dağılımı incelendiğinde en çok başvurunun %31.05
(3,135 başvuru) ile poliklinik hizmetlerine yönelik olduğu, %21.73’ünün (2.153 başvuru)
ise yataklı servis hizmetlerine yönelik olduğu tespit edilmiştir (Tablo 4).
Tablo 4: Başvuruların Birimlere Göre Dağılımı
Başvuruların Birimlere Göre Dağılımı
Poliklinikler
Servisler
Diğer
Acil Sağlık Hizmetleri
Üst Yönetim
Görüntüleme Hizmetleri
Randevu Hizmetleri
Yoğunbakım
Sağlık Kurulu
Labaratuvar
Çalışan Görüşleri
Kan Alma
Ameliyathane Hizmetleri
Doğumhane Hizmetleri
Evde Sağlık Birimi
Diyaliz Hizmetleri
Tıbbi Sosyal Hizmet
Hasta Hakları
Görüş İsteme
Toplam

Sayı
3135
2173
1203
983
818
594
413
175
109
104
85
70
78
52
42
40
15
4
2
10.095

Yüzde
31,05
21,53
11,92
9,74
8,1
5,88
4,09
1,73
1,08
1,03
0,84
0,69
0,77
0,52
0,42
0,4
0,15
0,04
0,02
100.0
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Yapılan başvuruların içeriklerinin değerlendirmesi yapıldığında ise 10.095
başvurunun %18,21’inin (1.833 başvuru) memnuniyet içerikli olduğu, %14,75’inin
(1.489 başvuru) hizmete geç ulaşım kaynaklı şikayetler olduğu, %13,48’inin
(1.361) ise MHRS kaynaklı olduğu tespit edilmiştir. Kamu hastanelerinde sıkça
şikayet konusu olarak dile getirilen otelcilik hizmetlerine yönelik şikayetler
araştırmamızda toplam başvurunun %8,52’lik bir bölümünü oluşturduğu
tespit edilmiştir ve genel başvuruların küçük bir bölümünü teşkil etmiştir. Aynı
şekilde fiziksel altyapı eksikliklerinden kaynaklı başvuruların ise %1,9 da kaldığı
saptanmıştır. Başvuru içeriklerinin sayı ve yüzdeleri Tablo 5 de gösterilmiştir.
Tablo 5 : Başvuru İçeriklerinin Değerlendirilmesi
Başvuru İçeriklerinin Değerlendirilmesi
Memnuniyet
Hizmete Geç Ulaşım
MHRS/Hastane Randevu Sistemi
Saygınlık ve Rahatlık Görememe
Diğer
Otelcilik Hizmetleri
Hizmetten Genel Olarak Yararlanamama
Yeterli Bilgilendirilmeme
İletişim Bozukluğu
Personel Yetersizliği
Teknik Sorunlar
Tıbbi Müdahele Sorunlar
Fiziki Altyapı
Ekipman Yetersizliği
Pers. çalışma koşulları /maaş sorunu /özlük hk.
Mahremiyete uyulmaması
Tıbbi Malzeme Olmaması
Ziyaretçi Kabul edememe/ Refakatçi bulundurumama
Güvenliğin Sağlanmaması
Sağ. Kur./ Persnl.Seçmeme/ Değiştiremme
Bilgilendirilmiş Rızanın alınmaması
Başvuru ve Dava Edememe
Dini Vecibelerini Yerine Getirememe
Toplam
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Sayı
1833
1489
1362
946
931
860
652
517
310
283
242
220
192
72
50
42
37
20
14
12
8
3
2
10.095

Yüzde
18,45
14,75
13,49
9,37
9,22
8,52
6,46
5,12
3,07
2,8
2,4
2,18
1,9
0,71
0,5
0,42
0,37
0,2
0,14
0,12
0,08
0,03
0,02
100.0
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5. Sonuç
Araştırma kapsamında sağlık tesislerimize başvuran kişilerin hizmete dair geri
dönüşte bulundukları tüm kanallardan (BİMER, SABİM, Hasta Hakları, Dilek
Öneri Kutuları, Yazılı Dilekçe, Web sistemleri vb.) gelen 2013 yılı içerisindeki
10.095 başvurunun Genel Sekreterliğimizce oluşturulan web sitesine girişleri
sistematiksel olarak sağlanmıştır. Yapılan veri girişlerinin analizi sonucunda
10.095 başvurunun çok tercih edilen geri bildirim şeklinin % 48 ile dilek öneri
kutularından ve %37 ile Hasta Hakları başvurusu olarak gerçekleştiği, il genelinde
yapılan başvuruların içeriğine göre yapılan incelemede ise başvurların %
63.35’inin şikayet olduğu, %18’inin ise teşekkür içerikli olduğu, birimlere göre
dağılımı incelendiğinde en çok başvurunun %31.05 ile poliklinik hizmetlerine
yönelik olduğu, %21.73’ünün ise yataklı servis hizmetlerine yönelik olduğu,
başvuruların içeriklerinin değerlendirmesi yapıldığında ise 10.095 başvurunun
%18,21 inin memnuniyet içerikli olduğu, %14,75 inin hizmete geç ulaşım kaynaklı
olduğu, %13,48 inin ise Merkezi Randevu Sistemi (MHRS) kaynaklı olduğu tespit
edilmiştir.
Araştırma kapsamında tespit edilen diğer bir önemli nokta ise halkımızın yazılı
başvuru (Dilek-Öneri kutuları) ya da yüz yüze başvuruyu (Hasta Haları) daha
çok benimsediği, aynı zamanda yerel mekanizmalara başvurunun daha yoğun
olduğudur.
Hizmete ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla oluşturulan Merkezi hastane Randevıu
Alma Sistemi kaynaklı başvuruların (% 13,4) olması dikkat çekici bir sonuçtur.
Kök nedenlerine bakıldığında randevuların çok erken bitmesi liste güncelliğinin
sağlanamaması, internetten randevu alırken sistem kesilmelerinin yaşanması
sayılabilir.
Böylece; kurumumuzun ve sağlık hizmetlerinin gelişiminde en önemli yol gösterici
olan vatandaş başvurularından maksimum fayda sağlanması amaçlamıştır. Tüm
başvuruların değerlendirildiği bu sistem aynı zamanda şikayet ve/veya önerilerin
daha hızlı sonuçlanmasını da beraberinde getirmektedir. Yapılan düzenli
istatistikler sistemsel, fiziksel, personel kaynaklı vb. konularda sahip olduğumuz
yeterlilik düzeyimizin tespitinde de önem arz etmektedir.
Yapılan araştırma sonucunda; geliştirilen web sistemi ile birlikte her bir sağlık
tesisimizde yaşanan aksaklıkların tespiti yapılabilmiştir. Genel Sekreterliğimize
bağlı her bir sağlık tesisimiz kendi kurumu için tespit ettikleri sorunların çözümüne
yönelik iyileştirme raporları oluşturmakta gerekli düzeltici ve önleyici çalışmalar
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yapmasında yol gösterici olmaktadır.Aynı zamanda gereksiz yazışmaların ortadan
kalkmasınıda sağlayarak zaman, maliyet ve bürokrasiyi azaltmaktadır. Yapılan
araştırma projesi kamuya hiçbir ek maliyet getirmemiştir.
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Hemşirelik Bakım Değerlendirme Sisteminin
Geliştirilmesi; HBDS
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Özet
Sağlık kuruluşlarının hizmet kalitesinin arttırılmasının önemli bir bileşeni,
hastanelerde hasta bakım kalitesinin arttırılmasıdır. Bakım, hemşirelik mesleğinin
temel değeridir. Ancak ülkemizde sağlık alanında gelişmiş ülkelerdeki birçok
standarda erişilmiş olmasına rağmen, hemşireler çeşitli nedenlerle hastalar için
tedavi odaklı ve iş merkezli çalışmakta, hastaların bakımına yönelememektedir.
Ülkemizde, hemşirelik bakımının uygulanmasını kapsamlı bir şekilde ölçebilecek
değerlendirme sistemleri bulunmamaktadır. Dünyada ve ülkemizdeki hemşire
yetersizliği de göz önünde bulundurulduğunda hemşirelerin bireye özgü hasta
bakımına odaklanmasını sağlayacak yeni sistemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu
ihtiyaçtan hareketle İzmir İli Güney Bölgesi’ne bağlı 13 hastanede yaklaşık 2500
hemşireyi kapsayan, “Hemşirelik Bakım Değerlendirme Sistemi (HBDS)” çalışması
başlatıldı. Çalışmanın amacı; hemşirelik bakım standartlarının oluşturulması,
bakım değerlendirme sisteminin geliştirilmesi ve bu sistem kullanılarak
hastanelerdeki mevcut durumun saptanmasıdır. HBDS sisteminin oluşturulmasını
sağlayan, 104 temel hemşirelik uygulamasını kapsayan “Hemşirelik Bakım
Standartları (HBS) klinisyen- akademisyen işbirliği ile yayınlandı ve standartların
1 İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı- Sağlık Bakım Hizmetleri,
İzmir, khb35g.saglikbakim@saglik.gov.tr, Tel.: 0 232 232 32 32
2 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk EAH. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü, İzmir, ozlemkaradag@gmail.com,
Tel.: 0 232 244 44 44
3 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları Hemşireliği ABD, İzmir,
ytokem@yahoo.com, tel.: 0 232 325 35 35
4 İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri, İzmir, khb.35g@saglik.gov.tr, tel.: 0 232 232 32 32
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ölçümünü sağlamak amacı ile pilot uygulama olarak toplam 850 sorudan oluşan
“Hemşirelik Bakım Değerlendirme Kriterleri (HBDK)” belirlendi. İlk merkezi
değerlendirme sonucuna göre; 13 hastanenin HBDS puan ortalaması %73 olarak
belirlendi. Tüm hastanelerde HBDS puanı en başarılı standart kan transfüzyonu
iken (%97), oral mukozitte bakım başarı oranı %40 olarak tespit edildi.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, bakım kalitesi, değerlendirme sistemi, bakım
standartları

Abstract
An important component of increasing the quality of health care service providers
is to improve the quality of patient care at hospitals. Care is a core value of nursing.
However, even if it has been accessed at a standard understanding of health care as
developed countries in our country, nurses have been working as treatment and
business focused for a variety of reasons and can not deal with the care of patients.
In our country, a comprehensive assessment system that will be able to evaluate
nursing care services is not available. When the lack of nurses in our country
and in the world is taken into consideration, new systems for the nurses to focus
on individual patient care are needed. From this point, at 13 hospitals in the
Southern District of İzmir Province, “Nursing Care Assessment System (HBDS)”
research consisting approximately 2.500 nurses has been initiated. The aim of this
research is to establish nursing care standards, to develop hospital care evaluation
system and to determine the current status by using this system. “Nursing Care
Standards (HBS)”was published with the cooperation of clinician-academic
people which enables the constitution of HBDS System and covers 104 basic
nursing practices and “Nursing Care Evaluation Criteria (HBDK)” consisting of
totally 850 questions were comprised to be able to provide the standard evaluation
through a pilot scheme. According to the first main evaluation, the average HBDS
point of 13 hospitals was determined as 73%. At all hospitals, blood transfusion
was the most successful rate at HBDS (97%) while oral mucositis success rate was
identified as 40%.
Key Words: Nursing, the care quality, assessment system, the care standards
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1. Giriş
Sağlık kuruluşlarının hizmet kalitesinin geliştirilmesinin önemli bir bileşeni,
hastanelerde hasta bakım kalitesinin arttırılmasıdır. Uluslar arası düzeyde
bilinen ve sağlık kurumlarının kalitesinin arttırılması amacını taşıyan kalite
değerlendirme programları, kalitenin arttırılmasında hasta bakımının da dahil
olduğu birçok kriteri esas göstermektedir. Joint Commision International
Accreditation (JCI), hasta odaklı kalitenin geliştirilmesi için hastaların bakıma
kabulü, bakımın devamlılığı, hastaların değerlendirilmesi ile hasta ve ailesinin
eğitiminine yer vermektedir. Amerikan Hemşireler Birliği tarafından sağlık
kurumlarında hemşirelik hizmetleri yönetiminin mükemmelliğini onaylayan bir
akreditasyon programı olan Magnet, hasta bakım standartları olarak; hemşirelik
teşhisleri, hasta sonuçlarının tanımlanması, bakımı planlama, uygulama ve
değerlendirme kriterlerine yer vermektedir (Uçak, 2008: 147). Magnet, ilk olarak
1981 yılında Nursing American Academy tarafından uygulandı ve hemşirelik
bakımının kalitesini etkileyen faktörleri belirlemek için dünyada önemli bir ölçme
aracı haline geldi (Vicki, 2008). Günümüzde Magnet, en iyi hasta uygulamalarını
ve en iyi bakımı vermeyi şartlarından biri olarak bildirmekte ve buna yönelik
olarak çalışma ortamının uygunluğunu sağlayan bir sistemdir (Uçak, 2008: 147).
Bakım, hemşirelik mesleğinin temel değeridir (Taylan vd., 2011: 68; Velioğlu,
1994: 79). Geleneksel bakım modeli yerine, bireye özgü hemşirelik bakımının
uygulanması kaliteli hasta bakımının göstergesidir (Ovayolu ve Bahar, 2006).
Hemşireler, hastalarına profesyonellik ilkeleri çerçevesinde bütüncül bakım vermek
durumundadırlar (Tuğut ve Gölbaşı, 2013). Ülkemizde eğitim düzeyini yükseltme,
hastalara bütüncül bakım verme, hemşirelik uygulamalarını uluslararası düzeyde
tutma ve otonomi çabasında olan hemşireliğin bu hedeflere ulaşabilmesi için;
günümüzde kendi alanı içine giren uygulamalarla ilgili standartları saptaması,
denetlemesi ve değerlendirmesi zorunludur. Çünkü bir meslek vermiş olduğu
hizmetin kalitesine önem vermek ve kalitesini garanti altına almak için, vermiş
olduğu hizmetin kontrol mekanizmalarını araştırmak, oluşturmak zorundadır. Bu
mekanizmaların arkasında ise yüksek kalitede hizmetin sunulacağı güvencesini
veren standartlar bulunmaktadır (Ertem ve Sevil, 2007). Dünyada hemşirelik
bakımını değerlendiren birçok ölçek bulunmaktadır. Ancak bu sistemlerde genel
olarak hemşirelik bakımı, hasta hemşire ilişkisi üzerinden ve sonuç odaklı olarak
değerlendirilmektedir (www.springerpub.com).
Kaliteli bir bakım verilmesi ve bakım kalitesinin ölçülmesi, günümüzün
hızla değişen sağlık bakım ortamlarında önem taşıyan bir durumdur (Algıer
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vd..2005:33). Standartlar kaliteyi ölçen belirleyicilerdir (Ertem ve Sevil, 2007).
Ülkemizde sağlık alanında gelişmiş ülkelerdeki birçok standarda erişilmiş
olmasına rağmen sağlık bakımı geleneksel bakım anlayışını devam ettirmektedir.
Hemşireler çeşitli nedenlerle hastalar için tedavi odaklı ve iş merkezli çalışmakta,
hastaların bakımına yönelememektedirler (Türkmen ve Uslu, 2011:61, Bakkalcı
vd., 2005:8, Ekici, 2013:262).
Yıllardır süregelen bu yapı, hemşirelerin bakımdan uzaklaşmalarına ve
motivasyonlarının azalmasına neden olmaktadır (Öztürk vd., 2009: 57, Gavaz,
2010: 131). Dünyada ve ülkemizdeki hemşire yetersizliği de göz önünde
bulundurulduğunda, hemşirelerin bireye özgü hasta bakımına odaklanmasını
sağlayacak yeni sistemlere ihtiyaç duyulmaktadır (oecd.org, 2014; sagem.gov.tr,
2014)
Oluşturulacak sistemler;
•

Hemşirelik bakımını standart hale getirebilmeli,

•

Hasta bakım uygulama oranını ölçebilmeli,

•

Engelleyici unsurları belirleyebilmeli,

•

Hemşirelerin hasta bakımına odaklanmasını sağlayabilmeli ve

•

Dünyada uygulanan sistemlerden farklı olarak ülkemize özgü hemşirelik
uygulamalarını ve ihtiyaçlarını karşılayabilmelidir.

Bu sistem ihtiyacından hareketle İzmir İli Güney Bölgesi’ne bağlı 13 hastanede
yaklaşık 2500 hemşireyi kapsayan, “Hemşirelik Bakım Değerlendirme Sistemi”
(HBDS) çalışması başlatıldı.
1.1.Araştırmanın Amacı
İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği hastanelerinde hemşirelik bakım
standartlarının oluşturulması, bakım değerlendirme sisteminin geliştirilmesi ve
bu sistem kullanılarak hastanelerdeki mevcut durumun saptanmasıdır.
1.2. Araştırma Sorumlu Birimi
Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörlüğü
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1.3. Araştırma Destek Kuruluşu
Araştırma, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik
Bölümü tarafından desteklendi.
1.4. Araştırma Ekibi
Araştırma Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürleri (13 kişi), Araştırıcı Hemşire Ekibi
(25 kişi), Eğitim Destek Ekibi (20 kişi), Yürütme Kontrol Ekibi (4 kişi), Bakım
Değerlendirme Ekibi (67 kişi), Bilimsel Danışma Ekibi (7 kişi), Kitap yazarları (52
kişi) ile birlikte toplam 188 kişi ile yürütüldü.
1.5. Araştırmanın Sınırlılıkları
Ülkemizde hemşirelik bakımının uygulanmasını kapsamlı bir şekilde ölçebilecek
değerlendirme sistemlerinin bulunmayışı ve araştırmanın uygulama alanının
genişliği (3’ü merkez, 10’u ilçelerde olmak üzere toplam 13 ayrı hastane merkezli
olması, ortalama 2500 hemşire) araştırmanın sınırlılıklarıdır.
1.6. Araştırmanın Bütçesi ve Finansmanı
Araştırma, kurum özkaynakları ve işbirliği yapılan kurumların özkaynakları ile
yürütülmüştür.

2. Gereç-Yöntem
2.1. Araştırmanın Kapsamı ve Örneklemi
Araştırma İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’ne
bağlı 13 hastaneye bağlı bir yoğun bakım ünitesi, bir cerrahi kliniği ve bir
dahiliye kliniği olmak üzere toplam 781 yatak kapasitesine sahip klinik alanlarda
uygulandı.
2.2. Araştırmanın Süresi
•

Başlangıç Tarihi; 22/ 02/ 2013

•

Bitiş Tarihi; 31/ 12/ 2014
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2.3.Veri Toplama Aracı
Hemşirelik Bakım Değerlendirme Sistemi (HBDS)
İlk aşama; referans kitabın oluşturulması:
İzmir İli Güney Bölgesi hastanelerinde kullanılmakta olan, hemşirelik bakım
talimatlarının kanıta dayalı uygulamalarla güncellenmesiyle 104 temel uygulamayı
içeren “Hemşirelik Bakım Standartları” oluşturuldu.
İkinci aşama; değerlendirme standartlarının ve kriterlerinin oluşturulması:
Hastanelerde, hemşirelerin hasta bakımında kullandıkları en temel hemşirelik
uygulamalarını içeren 20 standart, akademisyen görüşü alınarak hemşirelik
bakımının değerlendirilmesinde kullanılmak üzere belirlendi (Bkz. Tablo 1).
Tablo 1: HBDS’de Kullanılan Hemşirelik Bakım Standartları
Hasta Kabul ve Oryantasyon

Ameliyat Sonrası Hasta Bakımı

Nöbet Değişim ve Hasta Teslimi

Yenidoğan Göbek Bakımı

Ağrılı Hasta İzlemi

Subkutan (SC) Enjeksiyon Uygulama

Oral Mukozitte Bakım

İnsülin Uygulama ve Takip

Günlük Özbakım Gereksinimleri

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu

Periferik Damar Yolu Bakımı

Parenteral Beslenme

Santral Venöz Kateter Bakımı

Aldığı- Çıkardığı Takibi

Basınç Ülseri Önleme ve Bakımı

Ödem İzlemi ve Bakımı

Yatağa Bağımlı Hasta Bakımı

Hastanın Yatak İçi Mobilizasyonu

Ameliyat Öncesi Hazırlık ve Hasta Bakımı

Hastaya Pozisyon Verme

Belirlenen 20 standardın temel ilke ve işlem basamaklarını içeren toplam 850
değerlendirme ölçütü (kriter), “Hemşirelik Bakım Değerlendirme Kriterleri
(HBDK) ”ni oluşturdu. Oluşturulan HBDK, değerlendirme soru listelerine
dönüştürüldü (Bkz. Tablo 2). Kriterlerin değerlendirilmesi için Evet, Hayır
ve Değerlendirme Dışı parametreleri tanımlandı. Evet; kriterin tamamıyla
karşılandığı durumu ifade etti ve tam puan verildi. Hayır; kriterin tam olarak
karşılanamadığı durumu ifade etti ve sıfır puan verildi. Değerlendirme Dışı;
kriterin uygulanamadığı/ gözlenemediği durumu ifade etti ve puanlandırma
yapılmadı. Hazırlanan değerlendirme listeleri ile belirlenen kliniklerde, hemşirelik
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uygulamalarının kriterlere uygun yapılıp yapılmadığı değerlendiriciler tarafından
değerlendirildi.
Üçüncü aşama; kodlama ve puanlama sisteminin geliştirilmesi:
Standartların hastanelerde uygulanma derecesinin belirlenmesinde istatistiki kayıt
oluşturmak ve standartların sınıflandırılarak izlenebilirliğini sağlamak amacıyla
kodlama sistemi geliştirildi. Kriterlerin puanlanması için belirli kuralların
uygulandığı puanlama sistemi oluşturuldu. “Hemşirelik Bakım Değerlendirme
Sistemi (HBDS)” adı verilen bu kodlama ve puanlama sistemi ile; verilen kodlar,
verilerin işlenmesine ve yapılan puanlamalar, hastanelerin standart uygulama
puanlarının ve toplam puanlarının elde edilmesine olanak sağladı.

20 – 22 Kasm 2014 / Antalya

Tablo 2. HBDK Soru Listesi Örneği
Tablo 2. HBDK Soru Listesi Örneği

Kod

İZMİR İLİ GÜNEY BÖLGESİ
KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
HEMŞİRELİK BAKIM DEĞERLENDİRME SİSTEMİ BAKIM
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

SBH –FR-06

Yayn
Tarihi
Rev.
No/Tarihi
Sayfa

09.06.2014
00
388 / 905

KURUM ADI:
TARİH:
DEĞERLENDİRME YAPILAN BİRİM:

00

00

184

01

00

185

02

00

186

02

01

187

02

02

188

02

02

HAYIR

EVET

Standart
No
Kriter No

Say No
184

KRİTERLER

DD

Görüşülen Kişiler (İmza)

Değerlendirici (İmza)

AÇIKLAMA

25-SANTRAL VENÖZ KATETER BAKIM STANDARDI
Santral Venöz Kateter (SVK)
taklrken ya da değiştirilirken
maksimum bariyer önlemleri (bone,
maske, steril önlük, steril eldiven ve
büyük steril örtü) alnmaldr.
SVK'lerin değerlendirmesi
yaplmaldr.
SVK'nin değerlendirmesi en az günde
bir kez yaplr.
Kateterlerin değerlendirmesi
yaplrken;
a) Pansuman örtüsü şeffaf ise bölge
gözlenir,
b) Örtü şeffaf değilse tespit materyali
üzerinden nazikçe palpe edilerek
değerlendirme yaplr.

Puanlama sisteminde; 20 standardn her biri toplam 100 puan üzerinden değerlendirildi.
Puanlamaya, hastanelerde sağlk bakm hizmetlerinin yönetim kriterlerinin
T.C. 2100
Sağlıkpuan
Bakanlığı
161
değerlendirildiği bir standart daha eklenerek, değerlendirme toplam
üzerinden
yapld. Kriterlere, standardn hastanelerdeki uygulama sklğ, uygulama zorluğu ve
gerekliliği göz önüne alnarak 1 ile 20 arasnda değişen puanlar verildi. Her bir standart,
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Puanlama sisteminde; 20 standardın her biri toplam 100 puan üzerinden
değerlendirildi. Puanlamaya, hastanelerde sağlık bakım hizmetlerinin yönetim
kriterlerinin değerlendirildiği bir standart daha eklenerek, değerlendirme toplam
2100 puan üzerinden yapıldı. Kriterlere, standardın hastanelerdeki uygulama
sıklığı, uygulama zorluğu ve gerekliliği göz önüne alınarak 1 ile 20 arasında
değişen puanlar verildi. Her bir standart, standart ana kriterleri ve ana kriterlerin
puanını oluşturan standart alt kriterlerinden oluştu. Puanlamada, karşılanmayan
alt
ana
kriter
puanını sadece kendi puanı kadar etkiledi. Hastane puanı
20 –kriter,
22 Kasm
2014
/ Antalya
hesaplanırken değerlendirme dışı bırakılan kriterler (hastanede uygulanamayan/
sağlad. Bu sistem geliştirilirken, Sağlk Bakanlğ’nn Sağlkta Hizmet Kalite
gözlenemeyen
kriterler)
toplam
puana yansıtılmadı.
Standartlar (SHKS)
referans
alnd (kalite.saglik.gov.tr,
2014).Toplam puan yüzdelik
cinsinden hesaplanarak “Hastane HBDS Puanı” elde edildi (Bkz. Tablo 3). HBDS,
aynı standardın farklı hastanelerdeki uygulamalarının karşılaştırılmasına olanak
sağladı. Bu sistem geliştirilirken, Sağlık Bakanlığı’nın Sağlıkta Hizmet Kalite
Standartları (SHKS) referans alındı (kalite.saglik.gov.tr, 2014).

8

1112,75

80%
146 00

00

146 00

00

146 01

00

147 01

01

148 01

01

149 01

01

150 01

01

151 02

00

23-PERİFERİK DAMAR YOLU BAKIM
STANDARDI
DEĞERLENDİRME

6

1112,75

0,00

1

Periferik venöz kateter değişimi uygun sklkta
yaplmaldr.
a)Erişkin hastalarda periferik venöz kateterler 72- 96
saatte bir değiştirilir.
b)Damar yolunun bulunmasnda sorun olan
hastalarda flebit ya da başka enfeksiyon belirtisi
yoksa bu süre uzatlabilir.
c)Çocuk hastalarda komplikasyon gelişmedikçe
periferik venöz kateterlerin değişmesine gerek
yoktur.
d)Aseptik tekniğe bağl kalndğndan emin
olunmayan ve acil şartlarda taklan kateterler 48 3
saatten geç olmamak kaydyla değiştirilir.
Periferik venöz katetelerin değerlendirmesi en az
2
günde 1 kez yaplmaldr.

710,50

5

DD

KRİTERLER

4

SONUÇ

PUAN

HEMŞİRELİK BAKIM DEĞERLENDİRME SİSTEMİ BAKIM DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ…………………………………………... HASTANESİ
7
AÇIKLAMA

Standart
No
Kriter No

Say No

Tablo 3: HBDS Puanlama Tablosu Örneği
Tablo
3: HBDS Puanlama Tablosu Örneği

100

0

0

8

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

10

10

0

Bu puanlama tablosunda;

Bu puanlama
tablosunda;
• Standardn
ad (1)
•

Standardn ana kriteri (2)

1. •Standardın
(1) (3)
Standardnadı
alt kriteri
•
Hastaneden
beklenen
2. Standardın ana kriteritoplam
(2) bakm uygulama puan (4)
•
•

Hastanenin aldğ toplam puan (5)
Hastanede gözlenemeyen/ uygulanmayan ve kapsam dş braklan kriterlerin toplam
puan (6)
puan verilemeyen kriterlerin nedenleri/ engeller veya iyi uygulama
Sağlık Bakanlığı
162 •T.C.Özellikle
örneklerinin açklamalarnn yazldğ alan (7)
• Hastane HBDS puan % (=Sonuç/ (Puan- Değerlendirme Dş Puan) (8) olarak
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3. Standardın alt kriteri (3)
4. Hastaneden beklenen toplam bakım uygulama puanı (4)
5. Hastanenin aldığı toplam puan (5)
6. Hastanede gözlenemeyen/ uygulanmayan ve kapsam dışı bırakılan kriterlerin
toplam puanı (6)
7. Özellikle puan verilemeyen kriterlerin nedenleri/ engeller veya iyi uygulama
örneklerinin açıklamalarının yazıldığı alan (7)
8. Hastane HBDS puanı % (=Sonuç/ (Puan- Değerlendirme Dışı Puanı) (8)
olarak belirlendi.
Dördüncü aşama; bakım değerlendirme prosedürünün oluşturulması:
HBDS’nin değerlendiriciler tarafından standart bir şekilde uygulanması
amacıyla sistemin işleyişini anlatan bir prosedür oluşturuldu. Oluşturulan
prosedürün araştırma kapsamındaki tüm kurumlarda işlerliği sağlandı (Bkz.
Resim 1). Hastanelerin mevcut durumunu saptamak amacıyla oluşturulan
prosedür doğrultusunda değerlendirme ziyaretleri HBS yayınlanmadan önce
gerçekleştirildi.
Resim 1: HBDS Prosedürü Akş Şemas

Resim 1: HBDS Prosedürü Akış Şeması

İlk Merkezi
Değerlendirme
(Mart 2014)
Habersiz
ziyaretler

Son Merkezi
Değerlendirme
(Kasm 2014)

Özdeğerlendirme
(aylk)

Özdeğerlendirme Raporu
(kliniklere gönderilecek)

Habersiz
ziyaretler

Bakm Değerlendirme
Toplants
Bakm Değerlendirme
Raporu

Bakm Değerlendirme
Raporu

SBHK
Bakm Değerlendirme Sonuç Raporu
(hastanelere gönderilecek)
Bakm Değerlendirme Komite Toplants (Aralk 2014)
(SBHK Çalşanlar - SBHM Yöneticileri,
Bakm Değerlendirme Ekibi Hemşireleri,
Bilimsel Danşma Kurulu Üyeleri)

2.4.Araştrma Plan
2.4.1. Değerlendirme Plan; oluşturulan prosedürle (Bkz. Resim 5);
Sağlık Bakanlığı 163
• Hastanelerin ylda 2 kez (Mart 2014 ve Kasm 2014) merkezi T.C.
değerlendirmesinin
yaplmas,
• Hastanelerin özdeğerlendirmelerinin, Haziran 2014 tarihinden itibaren yaplarak
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2.4.Araştırma Planı
2.4.1. Değerlendirme Planı; oluşturulan prosedürle (Bkz. Resim 5);
Hastanelerin yılda 2 kez (Mart 2014 ve Kasım 2014) merkezi değerlendirmesinin
yapılması,
Hastanelerin özdeğerlendirmelerinin, Haziran 2014 tarihinden itibaren yapılarak
aylık özdeğerlendirme puanlarının belirlenmesi,
Habersiz ziyaretler ile hastanelerin habersiz değerlendirilmesi,
Yıl sonunda Mart 2014 ile Kasım 2014 değerlendirme sonuçlarının karşılaştırılması
ve habersiz ziyaret sonuçlarının değerlendirilmesi,
Elde edilen üç değerlendirme puanı ortalamasının, hastanelerin 2014 yılı HBDS
puanlarını oluşturması planlandı.
Ayrıca bakım değerlendirme prosedürü doğrultusunda Bakım Değerlendirme
Komitesi ile yıl sonu değerlendirme toplantısı yapılarak, engelleyici faktörlerin
azaltılmasına yönelik iyileştirme faaliyetlerinin ve revizyonlarının gündeme
alınması planlandı.
2.4.2.Değerlendirme Ekibi; değerlendirmelerde görev alacak kişiler “Bakım
Değerlendirme Ekibi” adı altında, alanında deneyimli ve eğitimli hemşireler
arasından belirlendi. Ayrıca her hastanede bakım değerlendirme sistem
sorumlusu olarak “Bakım Koordinatörleri” seçildi. Belirlenen koordinatörlere,
bakım değerlendirme ziyaretleri öncesi değerlendirici eğitimleri yapıldı.
2.4.3.Eğitim Modülü; araştırma hedefleri doğrultusunda standartların uygulama
eğitimlerinin verilmesi amacıyla eğitim modülü oluşturuldu. 04 Nisan, 06 Mayıs ve
29 Mayıs 2014 tarihlerinde yapılan eğitimlerde, akademisyen sunumu ile birlikte
uygulama zorluklarının ve klinisyen deneyimlerinin paylaşılabileceği oturumlar
gerçekleştirildi. Eğitim modülünün, araştırma kapsamındaki hastanelerde birebir
eğitimler ve uzaktan eğitim sistemi ile 2014 yılı sonuna kadar tamamlanması
hedeflendi.
2.5. Verilerin Değerlendirilmesi
Hastanelerin bakım değerlendirmeleri oluşturulan puanlama sistemi ve SPSS
(Statistical Package for the Social Sciences) 16.0 istatistik programı kullanılarak
hesaplandı.
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deneyimlerinin paylaşlabileceği oturumlar gerçekleştirildi. Eğitim modülünün, araştrma
kapsamndaki hastanelerde birebir eğitimler ve uzaktan eğitim sistemi ile 2014 yl sonuna kadar
tamamlanmas hedeflendi.
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2.5. Verilerin Değerlendirilmesi
Hastanelerin bakm değerlendirmeleri oluşturulan puanlama sistemi ve SPSS (Statistical Package
for the Social Sciences) 16.0 istatistik program kullanlarak hesapland.

Bulgular

2. BULGULAR

İlk
merkezideğerlendirme
değerlendirme
2014) sonucuna
göre; 13 HBDS
hastanenin
HBDS
İlk merkezi
(Mart (Mart
2014) sonucuna
göre; 13 hastanenin
puan ortalamas
%73
olarak
belirlendi
(Bkz.
Grafik
1).
HBDS
puan
yüksek
olan
ilk
üç
hastanenin
eğitim
puanı ortalaması %73 olarak belirlendi (Bkz. Grafik 1). HBDS puanı yüksek olan
araştrma hastaneleri olduğu saptand.
ilk üç hastanenin eğitim araştırma hastaneleri olduğu saptandı.
Grafik1:1:Hastanelere
HastanelereAit
AitHemşirelik
HemşirelikBakım
BakmDeğerlendirme
Değerlendirme Sistemi
Sistemi Puan
Puan Sıralaması
Sralamas
Grafik

Çalşma kapsamna alnan 13 hastanenin HBDS puan ortalamas en yüksek uygulamalar; kan

transfüzyonu
(%97), hastann
içi mobilizasyonu
hizmetleri
(%95),
Çalışma
kapsamına
alınan yatak
13 hastanenin
HBDS(%96),
puan yönetim
ortalaması
en yüksek
subkutan enjeksiyon (%92) olarak tespit edildi.
uygulamalar; kan transfüzyonu (%97), hastanın yatak içi mobilizasyonu (%96),
yönetim
hizmetleri
enjeksiyon
olarak
tespit
edildi.
HBDS puan
ortalamas (%95),
en düşüksubkutan
uygulamalar
ise insülin(%92)
uygulamas
(%59),
ödem
izlemi (%58),

ağr izlemi (%57), nöbet değişimi ve hasta teslimi (%44), oral mukozitte bakm (%40) olarak

belirlendipuan
(Bkz. ortalaması
Grafik 2).
HBDS
en düşük uygulamalar ise insülin uygulaması (%59),
ödem izlemi
(%58),
ağrı
izlemi
(%57), nöbet değişimi ve hasta teslimi (%44), oral
Grafik 2: Hastanelere Ait Hemşirelik Bakm Standartlar Başar Durum
mukozitte bakım (%40) olarak belirlendi (Bkz. Grafik 2).

Grafik 2: Hastanelere Ait Hemşirelik Bakım Standartları Başarı Durum
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Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; 13 hastanede hemşirelik bakım
standartlarının uygulama farklılıklarının olduğu tespit edildi. Tüm hastanelerde
HBDS puanı düşük uygulamaların insülin uygulama ve takip, ödem izlemi ve
bakım, ameliyat öncesi fiziksel hazırlık, ağrılı hasta izlemi, nöbet değişim ve oral
mukozitte bakım standartlarında olduğu belirlendi. HBDS puanı düşük olan
standartlara yönelik analizler yapılarak en düşük puanı alan alt ve ana kriterler
belirlendi (Bkz.Tablo 4).
Tablo 4. HBDS Puanı Düşük Olan Kriter Örnekleri
Standardın Adı

İlgili Kriter

İnsülin enjeksiyonu uygulamasında enjeksiyon
İnsülin Uygulama bölgeleri uygun şekilde değiştirilmelidir.
ve Takip
Uygulama konusunda birey mutlaka diyabet
Standardı
eğitim hemşiresine yönlendirilmelidir.
Ödem İzlemi ve
Bakım Standardı

Ameliyat Öncesi
Hazırlık ve Hasta
Bakımı-Ameliyat
Öncesi Fiziksel
Hazırlık

Ağrılı Hasta İzlemi

Uygulanma
Oranı
%11.1
%30.8

Hastanın ödem belirtileri yönünden
değerlendirmesi yapılmalıdır.

%38.9

Ödem tanılamaya yönelik uygun hemşirelik
girişimleri yapılmalıdır.

%9,9

Ameliyat öncesi hastanın fiziksel olarak
hazırlanmasında dikkat edilecek noktalar göz
önünde bulundurulmalıdır.

%10

Malnütrisyon ya da sıvı dengesizliği bulgusu varsa
hastanın sıvı alımı takip edilir.

%25

Ameliyat öncesi gece banyo yapması sağlanır.

%50

Ameliyat bölgesi tüylerinin temizliği bir gün öncesinden yapılmaz, temizlik için jilet kullanılmaz.

%13.6

Hastanın ameliyat sabahı bakımına ilişkin
standart adımlar izlenmelidir.

%42,9

Ameliyat bölgesi tüylerinin temizliği ameliyat
sabahı elektrikli tıraş makinası ile yapılır.

%11,5

Ağrı izlemi vital bulgularla birlikte
değerlendirilmeli ve 5. vital bulgu olarak kayıt
edilmelidir.

%53,8

Hastanın yaşına ve genel durumuna uygun ağrı
değerlendirme ölçeği kullanılır.

%21,5

Ağrı değerlendirme sıklığı belirlenmeli ve ağrı
izlemi yapılmalıdır.

%6,1
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Nöbet defterine ilgili tüm kayıtlar tutulmalıdır.
Nöbet Değişim ve
Tüm malzeme/cihaz/ilaçların teslimi uygun
Hasta Teslimi
şekilde yapılmalıdır.

Oral Mukozitte
Bakım

%32
%48,4

Bilinci kapalı/sitotoksik ajan alan hastalarda
Oral Mukozit Risk Değerlendirme Ölçeği ile risk
belirlenmelidir.

%15,4

Oral mukozitte, “Mukozit Sınıflandırma Ölçeği”
kullanılarak bakım sıklığı belirlenmeli ve uygun
bakım verilmelidir.

%20,3

Tartışma, Sonuç Ve Öneriler
Türkiye’de hemşirelik bakımını, hemşirelik bakım standartlarını esas alarak
ve belirli kriterlere dayandırarak ölçebilen özgün bir hemşirelik bakım
değerlendirme sistemi (HBDS) geliştirildi. Literatürde hasta bakımını hemşire
hasta ilişkisi ve hasta sonuçları ile değerlendiren sistemlerden farklı olarak;
HBDS, bakım değerlendirmelerini, basamakları belli hemşirelik uygulamalarını
esas alarak yapmaktadır. Bu sistemle; tüm hastanelerde bakımın belli kriterlerle
ölçülmesi, hemşirelerin bakım uygulamalarını bu kriterler dahilinde yapmalarını
sağlamakta, dolayısıyla aynı hemşirelik bakımının tüm hastanelerde aynı şekilde
uygulanmasına olanak sağlanmaktadır.
Araştırma sonucunda 13 hastanede 20 standartla ilgili hemşirelik bakım
uygulamaları, değerlendirildi. Sözkonusu standart uygulamalar konusunda
hastaneler arasında farklılıklar tespit edildi. Genel olarak eğitim ve araştırma
hastanelerinin bakım uygulamalarında standartlara daha uygun yapıldığı, ilçe
hastanelerinde uygulamaların daha düşük oranda standarda uygun yapıldığı
belirlendi. Bu farkın eğitim araştırma hastanelerinde hemşirelerin bilgiye daha
kolay ulaşmasından ile ilgili olabileceği düşünülmektedir.
Araştırma sonunda en başarılı uygulanan standart kan transfüzyonu uygulama
olarak belirlendi. Bu standardın bazı basamaklarının Sağlıkta Hizmet
Kalite Standartlarında da yer alması bu uygulamanın başarı ile uygulandığı
düşündürmektedir. Başarı puanı en düşük uygulama olan oral mukozitte
bakımı ile ilgili olarak bu standartla ilgili hemşirelerin bilgi eksikliği olduğu
düşünülmektedir.
Araştırma sonuçlarına göre,
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•

Hastanelerin mevcut hasta bakım uygulamaları derlenerek, HBS rehber kitabı
yayınlandı. Bu kitap 13 hastanede uygulanan104 standardı kapsamakta olup,
kitabın daha sonraki revizyonlarının hastanelerden gelen geribildirimler
dikkate alınarak yapılması önerilmektedir.

•

Yapılacak çalışmalarla, HBDS’de kullanılan hemşirelik bakım standartlarının
sayısının arttırılarak, hemşirelik bakımının daha geniş alanda değerlendirilmesi
planlanabilir.

•

HBDS başarı puanı düşük olan kriterlere ait nedenler bakım koordinatörlerinin
geri bildirimleri ile tespit edildi. Tespit edilen nedenlere yönelik bakım
iyileştirme çalışmaları yürütüldü. Bu çalışmaların sonucunda;

•

•

Ameliyat öncesi hastanın ameliyata hazırlığında bölge temizliği için
elektrikli tıraş makinesi ve yatağa bağımlı hastaların tartılabilmesi için
hasta yatağı tartısı satın alma yoluna gidildi.

•

İnsülin uygulamalarının iyileştirilmesi için tüm hastanelerde diyabet
eğitim hemşiresinin görevlendirilmesi sağlandı.

•

Ödem izlemi ile ilgili olarak standardın içerdiği bilgi ve uygulamaların
hemşire gözlem formlarında yer alması ve kullanılması sağlandı.

•

Ağrı izlemi ve oral mukozit bakımının yapılabilmesi için ilgili tanılama
ölçeklerinin kullanımı sağlandı.

•

Nöbet değişim ve hasta teslim standardı ile ilgili olarak uygun form/
defterin geliştirilmesi ve kullanımının sağlanmasına yönelik çalışma
başlatıldı.

•

Araştırmadan elde edilen diğer bulgulara yönelik iyileştirme faaliyetleri
hastanelere özgü olarak başlatıldı.

Araştırmada, Hastane HBDS Puanı’nın yanısıra, HBDS’nin hastanelerdeki
belirlenen göstergelere etkisinin araştırılması amacıyla; HBDS’nin
etkinliğinin değerlendirilmesi çalışmasının yapılması planlandı. Etkinliğin
değerlendirilmesi amacıyla belirlenen göstergeler;
•

Genel Göstergeler: Mortalite Oranları, Hastane Enfeksiyon Hızları, Yoğun
Bakım Tekrar Yatış Oranı, Hastanede Kalış Süresi olarak belirlendi.
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•

Hemşirelik Uygulamaları İle İlgili Göstergeler: Basınç Ülseri Oranları, Ağrı
Değerlendirme Oranı, Kontraktür Gelişen Hasta Oranı, Ekstravazasyon
Gelişen Hasta Oranı, Hasta (Hemşireden) Memnuniyet Oranları, Hemşire
Memnuniyeti Oranı, Hemşirelerin Bölüm Değiştirme Oranı, Günlük
Hasta Başına Hemşire Çalışma Saati olarak belirlendi.

•

Ayrıca “hastaların tanı sayısı ortalaması, malzeme ihtiyaç sayısı,
hemşire/hasta sayısı oranı ve hasta bağımlılık düzeyi (Rush Medicus)1”
parametrelerin Hastane HBDS Puanı’na etkisini ölçmek amacıyla, veri
toplama formları geliştirildi.

•

Elde edilen sonuçlar Genel Sekreterliğimizce değerlendirilip, gerekli satın alma,
eğitim, insan gücü planlaması vb. konularda Tıbbi, İdari ve Mali Hizmetler
Başkanlıklarına rapor sunuldu ve iyileştirme faaliyetlerine başlanarak 2015
yılı içinde iyileştirme faaliyetlerine devam edilmesi planlandı.

•

HBDS sisteminin tüm Türkiye’de uygulanabilir bir sistem olması için; gerekli
çalışmaların 2015 yılı içinde tamamlanması ve buna yönelik Ar-Ge ve destek
faaliyetlerinin yürütülmesi hedeflendi.
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Bir Devlet Hastanesinde Ameliyathane, Yoğun
Bakım Ve Acil Serviste Çalışanların Güvenliği
Açısından Risklerin Belirlenmesi
Süleyman SOUKSU1
Suna SOUKSU2
Gülnur GÜL3
Pınar BOL4
Özet Amaç: Sağlık kuruluşları biyolojik, kimyasal, fiziksel, çevresel, psiko-sosyal
ve biyomekanik birçok riski bir arada bulundurmaktadır. Bu çalışmanın, riskli
birimlerde (ameliyathane, yoğun bakım ve acil servis) çalışanlar tarafından
çalışan sağlığını ve güvenliğini tehdit eden risk faktörlerinin, risk düzeylerinin
ve önceliklerinin belirlenmesi ve bunların oluşturabileceği olumsuzlukların tespit
edilmesi amacıyla yol göstereceği olacağı düşünülmektedir.
Gereç ve Yöntem: Kantitatif araştırma yöntemlerinden anket yöntemi
kullanılarak tanımlayıcı türde bir çalışma yapılmıştır. Manisa “Merkez Efendi
Devlet Hastanesi”nde 3 riskli birimde - acil servis, ameliyathane ve yoğun bakımçalışanlar dahil edilmiştir.
Bulgular:Çalışanların biyolojik risk faktörlerinden viralenfeksiyon etkenlerinin
ortamda varlığı, kan ve kanlı vücut sıvıları ile temas sonucu bulaş, hepatit B,
hepatit C ve HIV virüs enfeksiyonları riskini çok yüksek ve yüksek risk grubunda
ve “solunum yoluyla bulaşma (grip, nezle, kızamık vb.)’’ riskini yüksek risk
grubunda belirlediği görülmüştür. Çalışanların kimyasal risk faktörlerinden
“anestezikmaddeler,anestezik gazlara (nitröz oksit, halotan vb.) kronik maruziyet,
tıbbi atıkların cilde teması, ilaç içeren ampulün kırılması, ilacın sulandırılması
esnasında oluşan yaralanmalar riskini yüksek risk grubunda değerlendirdiği
görülmüştür. Çalışanlar fiziksel risk faktörlerinden radyasyona maruz kalma,
havalandırma/iklimlendirme şartlarındaki olumsuzluklar, fiziki mekan
mimarisinin uygunsuzluğu risklerini yüksek risk olarak değerlendirdiği tespit
edilmiştir.
1 Manisa Devlet Hastanesi, süleymansouksu@hotmail.com, 05332596304
2 Manisa Devlet Hastanesi, suna_souksu@hotmail.com, 05333316483
3 Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi, gok.gulnur@yahoo.com, 050506293899
4 Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi, pinarbol@yahoo.com, 05054739951
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Sonuç ve Öneriler: Sağlıklı ve güvenli bir hizmet sunumu için öncelikle güvenli
bir çalışma ortamın yaratılması gerekliği nedeniyle kurum yöneticilerin öncelikli
olarak kurumlarındaki yüksek riskleri belirleyip önlemleri alması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Risk yönetimi, çalışma ortamı, çalışan sağlığı

Abstract
Purpose:Health organizations have biological, chemical, physical, enviromental,
psychosocial and biochemical risks. At the hospitals operation rooms, intensive
care units and emergency services are accepted as highly risky places for ther
health staff. The aim of this research is to find out the risk factors that affect the
security of health staff thereby recognizing the level and severity of risks.
Material and Method: I carried out this research at a state hospital in Manisa
named MerkezEfendi State Hospital that is giving second level health service
inHealth Ministry. I included all health staff working in three risky places of
hospital such as: Emergency Service, Operation Room and Intensive Care Unit.
Findings: The biological risk factors for staff are existence of viral infection, hifhly
risky blood and blood products/fluids infections and other contagious diseases
(cold, flu measeles) by means of breath. The chemical risk factors for staff are
anesthetic matters, anasthetic gas (nitrozoksit, halotanetc), choronic expositions,
touching the medical waste, the breaking of syringe/tubes and accidents while
watering the medicines. Physical risk factors are exposition of radiation, the
change in heating and cooling conditions, insuitable working environment/place,
accidents due to sort circuit and some defective apparatuses.
Result and recommendations: Giving a secure and qualified health service lacks
for identifing the possible risks and getting rid of the risks for the security of health
staff. It is known that the staff don’t feel secure for their personal health owing
to risks in their working enviroment. It is a must that organization managers/
directors must identify the highly risky areas and take immediate precautions in
order to give well-qualified health service and create a secure working enviroment
for their health staff.
Key Words: Risk Management, Working Environment, Employee Health
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1. Giriş
İnsan hayatının ve sağlığının korunması toplumdaki en yüksek değer
olduğundan, iş sağlığı ve güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması gerekmektedir.
Bunun için de işletmelerin bu konuda üzerine düşen sorumlulukları eksiksiz
olarak yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda, işletmelerin iş sağlığı
ve güvenliği politikalarını oluşturmaları, işletme içinde risk analizi yapmaları
gerekmektedir. Çalışan güvenliği açısından risk değerlendirmesi çalışanların
sağlığının korunması ve güvenli çalışma ortamlarında güvenliğin sağlanması için
yapılmaktadır. Hizmet sunumu sırasında ortaya çıkması muhtemel zararların en
aza indirilmesi gerekmektedir. Risk değerlendirmesi yapılarak çalışma alanında
belirlenen risklerle ilgili tedbirler, çalışanlar tarafından kullanılması gereken
kişisel koruyucu ekipman, sağlık taramaları ve çalışanlara verilecek eğitimler
belirlenmektedir. İyi bir risk yönetimi, çalışanların kuruma/kuruluşa duyduğu
güveni de arttırmaktadır.
Sağlık Kurumlarında Çalışan Sağlığı ve Güvenliği
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ye göre; çalışan güvenliği, çalışanların fiziki, ruhsal
ve sosyal durumlarının en üst düzeye taşınması, sağlıklarına gelebilecek zararların
en aza indirilmesi için korunma yöntemlerinin uygulanması, kişinin işine ve işin
kişiye uygunluğu olarak tanımlanmaktadır.
Sağlık sektöründeki çalışan güvenliği faaliyetlerinde amaç; tüm kurum
personelinin (hizmet satın alımı ile çalışanlar dâhil) çalışma ortamları ve yaptıkları
işlerden dolayı karşılaşabilecekleri tehlikeleri tanımlamak, risk değerlendirmesi
yapmak ve koruyucu önlemler almak esasına dayanır (Güden, Öksüzkaya, Yalap,
2013:56).
Çalışma Güvenliğinin amacı ve kapsamı; hizmet satın alımı ile çalışanlar
dahil tüm kurum personelinin çalışma ortamları ve yaptıkları işlerden dolayı
karşılaşabilecekleri riskleri tanımlamak ve koruyucu önlemler almak esasına
dayanmaktadır.
Kurumlarda iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması gerekmektedir.
Güvenliğin kurumsal kültürün bir parçası olduğu kurumlarda yapılması gereken
4 adımdan 2 tanesi risk yönetimiyle ilgilidir. Bunlar;
•

Yüksek riskli ve hata yapılabilecek aktivitelerin belirlenmesi,

•

Riske açık uygulamalarda her düzeyde çözümlerin üretilebiliyor olması olarak
belirlenmiştir (Lowery, 1997,14).
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Bu bağlamda güvenlik kültürünün oluşması için risk yönetimine ağırlık
verilmesinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
1.1.1. Sağlık Kurumlarında Çalışan Sağlığı ve Güvenliğini Tehdit Eden Risk
ve Tehlikeler
Kırım kongo kanamalı ateşinden yaşamını yitirenler, hepatit b-c yüzünden cerrahi
işlem yapamayanlar, tüberküloz tanısı alan çalışanlar, hasta yakını tarafından
yaralananlar ve maalesef ölenler sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan sağlığı ve
güvenliğinin önemini ve eksikliğini net olarak ortaya koymaktadır.
Sağlık kuruluşları biyolojik, kimyasal, fiziksel, çevresel, psikososyal ve biyomekanik
birçok riski bir arada bulundurmaktadır. Tüm sağlık personeli hastane ortamında
bu risklerle karşı karşıya kalmaktadır. (Yorgun, Atasoy, 2013,17).
Diğer kurumlardan farklı olarak hastanelerin sahip oldukları karmaşık yapı
içerisinde, sağlık çalışanlarının çok çeşitli işleri ve görevleri olmasına bağlı
olarak, işyerinde karşılaştıkları tehlikelerin sayısının ve çeşidinin de çok olduğu
bilinmektedir. Sağlık çalışanları bulaşıcı hastalıklar, kimyasal ajanlar (anestezik
maddeler, sitotoksik maddeler, sterilizasyonda kullanılan maddeler ve bunlar
dışında hastane ortamında bulunan civa ve diğer ağır metallerin, plastiklerin
ve bazı ilaç ve farmasötikler) fiziksel ajanlar ve radyasyonun olumsuz etkilerine
maruz kalmaktadır.
1.2 Risk Yönetimi
1970 yıllardan sonra özellikle gelişmiş ülkelerde gündeme gelen malpraktis
davaları ve sağlık kurumlarının binlerce liralık ceza ödemek zorunda kalmaları
beraberinde kurumlarda risk yönetimini ortaya çıkarmıştır (ECRİ, 2009). İnsan
hayatının ve sağlığının korunması toplumdaki en yüksek değer olduğundan, iş
sağlığı ve güvenliğinin tüm ülkelerde en üst düzeyde sağlanması kaçınılmazdır.
Bunun için de işletmelerin bu konuda üzerine düşen sorumlulukları eksiksiz
olarak yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda, işletmelerin iş sağlığı
ve güvenliği politikalarını oluşturmaları, işletme içinde risk analizi yapmaları
gerekmektedir (Tüzüner, Özaslan, 2011,140). İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim
Sisteminin temel direğini “Risk Değerlendirmesi” oluşturmaktadır.
Risk değerlendirmesi yapmaktaki amaç, işyerinde bulunan riskli durumlar
konusunda önlemler almaktır. İş sağlığı etkinliklerinin amacının, çalışanın
sağlığını korumak olduğu bilinmektedir. Risk değerlendirme çalışmaları bu
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amaca ulaşmak için yararlanılan bir yöntemdir (Bilir, 2005,12)Kurumların risk ve
fırsatları yönetebilmesini sağlayan risk yönetim sisteminin temel amacı, kuruma
değer katmak, geliştirmek ve kaynakların en etkin şekilde kullanılarak kurum
hedeflerine ulaşılmasını sağlamaktır (Kızılboğa, 2012,83).
Risk yönetim sürecinin gerçeği tam olarak yansıtabilmesi için ayrıntılandırılması
gerekmektedir. Burlando bu süreç için 5”li sitem önermektedir;
İnvestigate (araştırma): Sistematik yaralanmaların gözlenmesi ve ayrıntılı
incelenmesi
İnform (bilgi) : Elde edilen bilginin sunulması
İnfluence (etki): Maddi olmayan ve dolaylı etkileri
İnterpret (yorumlamak): Kullanılan terimlerin anlamlarını açıklamak
İntegrate (birleştirme): Elde edilen verilerin diğerleriyle birleştirilmesi (Burlando,
1994, 54)
Risk değerlendirmesi ile tehlikelerin şiddet derecesi değerlendirilir. Mevcut
kontrollerin etkinliği gözden geçirilir. Tolere edilemeyecek risklerle, maliyet
etkin önlemlerle orta vadede kabul edilebilir düzeylere indirilebilecek risklerin
tanımlanması ve ayırt edilmesi sağlanır (Arel, 2008,143). Hastane yöneticilerinin
ve çalışanların bilmesi gereken en önemli nokta risklerin;
•

Öğrenilebilir,

•

Analiz edilebilir,

•

Azaltılabilir,

•

Kontrol edilebilir,

•

Yönetilebilir ve

•

Risklerden korunulabilir olmasıdır (Güven, 2013)

Sağlık hizmeti sunumuyla ilgili risklerin önlenmesi, sağlık işletmelerinde kalite
güvence, akreditasyon ve risk yönetimi gibi programların etkin olarak uygulanması
ile mümkün olmaktadır. Akreditasyon belgesine sahip olsun ya da olmasın kamu
ve özel sektör sağlık işletmelerinin öncelikli hedefi, Hipokrat’ın “önce zarar verme
(premiumnonnocere)” prensibine bağlı kalarak, hizmeti alan ve hizmeti verene
zarar vermeden hizmet sunumu gerçekleştirmek olmalıdır. Bu bağlamda “Risk
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Yönetim Sistemi” modern hastane yönetimi uygulamaları içerisindeki yerini
almak zorundadır. (Aksay, Orhan, Kurutkan 2011).
Risk yönetimi, sağlık çalışanlarının hastalara verdiği bakımın kalitesinin
sürekliliğini sağlama ve iyileştirmede önemli bir role sahiptir. Ayrıca sağlık
kuruluşunun hastalara verdiği taahhütlerin yerine getirilmesinde kritik role
sahiptir (Buchholz, 000,34 ).
Sağlık alanında hizmet sunumu esnasında tüm riskleri ortadan kaldırmak
mümkün değildir ama sağlık personelinin görevleri arasında hastaları koruma
görevi vardır. Bu görev bakım hizmeti esnasında potansiyel zarara yol açabilecek
risklere odaklanarak bu riskleri önlemek anlamına gelmektedir (NHS, 2007).
1.2.1 Risk Analizi
Tanımlanmış bir risk ile ilgili kayıpların şiddetini ve frekansını belirlemeye yönelik
faaliyetlerdir. Hastanelerde meydana gelen bazı riskler yüksek frekansa/sıklığa
sahip fakat düşük şiddet gösterirken (hastanın özel eşyalarının kaybolması gibi),
bazıları ise (yanlış organ ameliyatı gibi) düşük frekansa/sıklığa sahip olmasına
rağmen hasta için ciddi bir hasara ve kurum için sonradan ortaya çıkabilecek kötü
sonuçlara neden olabilmektedir (ECRI, 2003:4).
İngiltere Ulusal Hasta Güvenliği Ajansı (NHS) risk analizinin yapılması için
aşağıda belirtilen basamakların gerçekleştirilmesini önermektedir.
1. Adım: Tehlikenin tanınması
2. Adım: Ortaya çıkan risklerin belirlenmesi
3. Adım: Ortaya çıkan risklerin 5x5 matriksinde değerlendirilmesi (NHS, 2010)
Riskleri değerlendirirken tehlikenin neden olduğu olayın şiddeti ve olasılığı
dikkate alınmaktadır. Belirlenen riskler için 5x5 Risk Değerlendirme
Tablosukullanılmaktadır. Risk, Olasılık ve Şiddet puanının çarpımı
ilehesaplanmaktadır (Ceylan ve Başhelvacı, 2011). Olasılıkları belirlerken
kullanılan parametreler Tablo 1’de gösterilmektedir. Risklerin şiddetini belirlerken
yararlanılan parametreler Tablo 2’da gösterilmektedir.
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Tablo 1. Olasılık hesaplama tablosu
Frekans
Yılda bir
3 ayda bir
Ayda bir
Haftada bir
Her gün

Olasılık
Çok küçük
Küçük
Orta
Yüksek
Çok yüksek

Olasılık Değeri
1
2
3
4
5

Kaynak: (Ceylan ve Başhelvacı, 2011).
Tablo 2. Şiddet hesaplama tablosu
Olay

Şiddet

Puan

Minimal yaralanma, müdahaleye gerek yok

Çok hafif

1

Minör yaralanma (küçük kesikler, irritasyonlar, geçici hafif
rahatsızlıklar)

Hafif

2

Tıbbi tedaviye ihtiyaç duyulan yaralanmalar (yanıklar, sakatlıklar,
minör kırıklar, dermatit, işitme kaybı)

Orta

3

Önemli yaralanmalar ya da yaşamı tehdit eden meslek hastalıkları
Ciddi
(ampütasyon, majör fraktürler, zehirlenme, mesleğe bağlı kanser)

4

Ölüm, ölümcül hastalık ya da çoklu organ yaralanmaları

5

Çok ciddi

Kaynak:(https://www.wshc.sg/wps/themes/html/upload/announcement/file/
WSHC,RM,Standard-3s.pdf).

Olasılık ve şiddet puanları belirlendikten sonra bu iki puanın çarpımıyla elde
edilen puanın risk olarak karşılığı Tablo 3’de gösterilmektedir. Her risk grubu
farklı renklerle ifade edilmektedir.
Tablo 3. Risk değerlendirme tablosu

OLASILIK

RİSK

ŞİDDET
Olasılık
X
Şiddet

Çok hafif 1

Hafif 2

Orta 3

Ciddi 4

Çok ciddi 5

Çok küçük 1

Düşük risk

Düşük risk

Düşük risk

Düşük risk

Düşük risk

Küçük

2

Düşük risk

Düşük risk

Düşük risk

Orta risk

Orta risk

Orta

3

Düşük risk

Düşük risk

Orta risk

Orta risk

Yüksek risk

Yüksek

4

Düşük risk

Orta risk

Orta risk

Yüksek risk

Yüksek risk

Düşük risk

Orta risk

Yüksek risk

Yüksek risk

Çok yüksek risk

Çok yüksek 5

Kaynak: (http://www.onsafelines.com/risk-assessment-matrix-5x5.html)
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Risk gruplarına göre alınması gereken önlemlerin önceliğini gösteren sınıflama
Tablo 4’de gösterilmektedir.
Tablo 4. Risk sonuçları tablosu

PUAN
15 – 25 arası
8 - 12 arası
1 – 6 arası

RİSK SINIFI
Yüksek Risk (Acil Önlem Alınması Gereken Risk) Hemen
faaliyete geçilmeli.
Orta Risk (Dikkate Alınması Gereken Risk) Mümkün olduğu
kadar çabuk harekete geçilmeli.
Düşük Risk (Kabul Edilebilir Risk) Uzun vadede müdahale
edilebilir.

Kaynak: (NHS, 2007).

2. Gereç Ve Yöntem
Çalışma, Manisa “Merkez Efendi Devlet Hastanesi”nin acil servis, ameliyathane ve yoğun bakım ünitesinde yapılmıştır. Bu birimler seçilirken,
12.05.2006 tarih, 26166 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik”den
yararlanılmıştır. Bu yönetmelikte bu üç birimin riskli birimler olduğu belirtilmektedir. Tanımlayıcı türde yapılan bu çalışmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Evren üç birimde çalışan 140 personeldir.
Örneklem, anket uygulama süreci boyunca ulaşılabilen, gönüllü olarak
anketi doldurmayı kabul eden tüm çalışanlar olarak belirlenmiştir. Araştırmanın yapıldığı dönemde ulaşılabilen 120 personele anket verilmiş. Anketlerin tanesi 112 geri dönmüştür. Ancak tamamlanmamış 6 anket analiz
dışı bırakılmıştır. Toplamda 106 anket analiz edilmiştir. Evrenin % 76’sına
ulaşılmıştır. Çalışma 01 Ocak 2011- 01 Mart 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

3. Bulgular
Araştırmaya katılanların cinsiyetlerine, yaşlarına, mesleklerine, meslekte çalışma
yıllarına, birimde çalışma yıllarına ve eğitim durumlarına göre frekans dağılımları
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tablo 5’de gösterilmektedir. Araştırmaya katılanların % 77,7’sini kadınlar, %
57,7’sini 31 ile 40 yaş arası çalışanlar, % 46,2’sini ameliyathanede çalışanlar,
% 81,7’sini sağlık hizmeti sınıfında çalışanlar (hemşire, ebe, sağlık memuru,
laboratuvar-röntgen-anestezi teknisyeni), % 43,3’ünü meslekte 16 yıl ve üzerini
çalışanlar, % 39,8’ini biriminde 1-5 yıl arasında çalışanlar ve % 62,3’ünü üniversite
mezun çalışanlar oluşturmaktadır.
DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER
Kadın
Cinsiyet
Erkek
*TOPLAM
21-30 yaş
31-40 yaş
Yaş
41-50 yaş
*TOPLAM
Yoğun bakım
Ameliyathane
Çalıştığı birim
Acil
*TOPLAM
Hekim
Sağlık hizmeti sınıfı
Meslek
Yardımcı hizmetler sınıfı
*TOPLAM
5 yıl ve altı
6-10 Yıl
Meslekte çalışma yılı
11-15 yıl
16 yıl ve üstü
*TOPLAM
1 yıldan az
1-5 yıl
6-10 yıl
Birimde çalışma yılı
11-15 yıl
16 yıl ve üstü
*TOPLAM
Üniversite
Lise
Eğitim
İlköğretim
Diğer
*TOPLAM

N
80
23
100
20
60
24
104
40
48
16
104
9
85
10
104
17
24
18
45
104
7
41
27
13
15
103
66
22
6
12
106

%
77,7
22,3
100
19,2
57,7
23,1
100
38,5
46,2
15,4
100
8,7
81,7
9,6
100
16,3
23,1
17,3
43,3
100
6,8
39,8
26,2
12,6
14,6
100
62,3
20,8
5,7
11,3
100
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Çalışmaya katılanların çalışma ortamında iş kazası geçirme riski, çalışma ortamının
meslek açısından sağlığı olumsuz etkileme riski ve yapılan iş bakımından çalışma
ortamının riski ifadelerine verdikleri yanıtlar Tablo 6’da gösterilmektedir. Tablo
değerlendirildiğinde çalışanların çalışma ortamında iş kazası geçirme riskini
nasıl tanımlarsınız ifadesine % 41,9 oranında yüksek riskli, % 37,1 oranında
riskli olarak değerlendirdikleri görülmektedir. Çalışma ortamınızda mesleğiniz
açısından sağlığınızın olumsuz etkilenme riskini nasıl tanımlarsınız ifadesine
çalışanların % 45,3 oranında riskli, % 30,2 oranında yüksek riskli olarak ifade
ettikleri görülmektedir.Yaptığınız işler bakımından çalışma ortamınızın ne kadar
riskli olduğunu düşünüyorsunuz ifadesine çalışanların % 48,6’sının riskli, %
34,3’ünün yüksek risklideğerlendirdikleri görülmektedir.
Tablo 6. Çalışma ortamında iş kazası geçirme riski, ortamın meslek açısından sağlığı
olumsuz etkileme riski, yapılan iş bakımından çalışma ortamının riski tablosu

Çalışma ortamında iş kazası geçirme riski

N

%

Risk yok

2

1,9

Az riskli

3

2,9

Orta riskli

17

16,2

Riskli

39

37,1

Yüksek riskli

44

41,9

*Toplam

105

100

Az riskli

6

5,7

20

18,9

48

45,3

Orta riskli
Çalışma ortamının meslek açısından sağlığı olumsuz
Riskli
etkileme riski
Yüksek riskli

Yapılan iş bakımından çalışma ortamının riski

32

30,2

*Toplam

106

100

Az riskli

3

2,9

Orta riskli

15

14,3

Riskli

51

48,6

Yüksek riskli

36

34,3

*Toplam

105

100

Toplam sütununda N ifadesi ilgili soruyu yanıtlayan kişi sayısını, % ifadesi verilen cevapların
yüzdelik oranını ifade etmektedir.
*

Çalışma ortamında risklere karşı kendini güvende hissetme, risklere karşı önlem
alınması gerektiğini düşünme, üst/idari birimlere geri bildirim yapılması, idari
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birimlerce önlem alınması, kurumsal olarak yeterli önlem alınması ifadelerine
verdikleri yanıtlar Tablo 7’de gösterilmektedir
Tablo değerlendirildiğinde çalışanların“çalışma ortamındaki risklere karşı kendini
güvende hissetme” ifadesine % 48,1 oranında katılmıyorum, % 29,8 oranında
kesinlikle katılmıyorum, yanıtını verdikleri “Bulunduğunuz-görev yaptığınız
çalışma biriminde sağlığınızı etkileyen risk/riskler konusunda önlem alınması
gerektiğini düşünüyor musunuz” ifadesine çalışanların % 45,3 oranında kesinlikle
katılıyorum, % 40,6 oranında katılıyorum, yanıtını verdikleri “Bulunduğunuzgörev yaptığınız çalışma birimindesağlığınızı etkileyen risk/riskler konusunda
üst/idari birimlere geri bildirim yapılması gerektiğini düşünme ifadesine
çalışanların % 50 oranında katılıyorum, % 37,7 oranında kesinlikle katılıyorum
yanıtını verdikleri “Bulunduğunuz-görev yaptığınız çalışma biriminde sağlığınızı
etkileyen risk/riskler konusunda üst/idari birimlere yaptığınız bildirimler üst
idari birimlerce değerlendirilip önlem alınmakta mıdır” ifadesine çalışanların
% 30,2 oranında fikrim yok, % 29,2 oranında katılıyorum, yanıtını verdikleri
“Bulunduğunuz-görev yaptığınız çalışma biriminde sağlığınızı etkileyen risk/
riskler konusunda kurumsal olarak yeterli önlem alınmakta mıdır” ifadesine
çalışanların % 36,5 oranında katılmıyorum, % 34,6 oranında katılıyorum, yanıtını
verdikleri görülmektedir.
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Tablo 7. Çalışma ortamında risklere karşı kendini güvende hissetme, risklere karşı
önlem alınması gerektiğini düşünme, üst/idari birimlere geri bildirim yapılması, idari
birimlerce önlem alınması, kurumsal olarak yeterli önlem alınması tablosu
N

%

Kesinlikle katılmıyorum

31

29,8

Katılmıyorum

50

48,1

10

9,6

11

10,6

Kesinlikle katılıyorum

2

1,9

*Toplam

104

100

Kesinlikle katılmıyorum

5

4,7

Katılmıyorum

8

7,5

2

1,9

48

45,3

Kesinlikle katılıyorum

43

40,6

*Toplam

106

100

Kesinlikle katılmıyorum

7

6,6

Katılmıyorum

29

27,4

Fikrim yok

32

30,2

Katılıyorum

31

29,2

Kesinlikle katılıyorum

7

6,6

*Toplam

106

100

Kesinlikle katılmıyorum

7

6,7

38

36,5

16

15,4

36

34,6

7

6,7

104

100

Çalışma ortamında risklere karşı kendini Fikrim yok
güvende hissetme
Katılıyorum

Çalışma biriminde sağlığı etkileyen risklere Fikrim yok
karşı önlem alınması gerektiğini düşünme Katılıyorum

Çalışma biriminde sağlığı etkileyen riskler
konusunda üst/idari birimlere yapılan
bildirimlerde idari birimlerce önlem
alınması

Katılmıyorum
Çalışma biriminde sağlığı etkileyen riskler Fikrim yok
konusunda kurumsal olarak yeterli önlem
Katılıyorum
alınması
Kesinlikle katılıyorum
*Toplam

Toplam sütununda N ifadesi ilgili soruyu yanıtlayan kişi sayısını, % ifadesi verilen cevapların
yüzdelik oranını ifade etmektedir.
*

Çalışmaya katılanların “çalışma ortamında maruz kaldığınız (sizi etkileyen)
olumsuz faktörler var mı” ifadesine ilişkin verdikleri yanıtların frekans dağılımları
Tablo 8’de gösterilmektedir. Tablo değerlendirildiğinde çalışanların % 92,2
oranında evet, % 7,8 oranında hayır yanıtı verdikleri görülmektedir.
182 T.C. Sağlık Bakanlığı

Sözel Bildiriler

V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Tablo 8. Çalışma ortamında maruz kalınan (kişiyi etkileyen) olumsuz faktörlerin varlığı

Çalışma ortamında maruz kalınan
etkileyen) olumsuz faktörlerin varlığı

(kişiyi

N

%

Evet

94

92,2

Hayır

8

7,8

Toplam

102

100

Toplam sütununda N ifadesi ilgili soruyu yanıtlayan kişi sayısını, % ifadesi verilen cevapların
yüzdelik oranını ifade etmektedir.
*

Tablo 8’e göre evet yanıtını veren çalışanların “araştırmacı tarafından belirlenen
faktörlere (bulaşıcı hastalıklar/biyolojik faktörler, kimyasal faktörler, fiziksel
faktörler ve diğer faktörler)” ilişkin verdikleri yanıtların frekans dağılımları tablo
9’da gösterilmektedir.
Evet cevabı veren çalışanların karşılaştığı faktörler analiz edildiğinde araştırmacı
tarafından belirlenen 4 faktörden bulaşıcı hastalıklar faktörünün % 35,2 olarak 1.
sırada yer aldığı bunu % 32,4 ile fiziksel faktörlerin takip ettiği, kimyasal faktörlerin
% 23,8 ve diğer faktörlerin % 8,6 oranında olduğu görülmektedir. Diğer faktörler
analiz edildiğinde araştırmaya katılan çalışanların çalışma ortamında sağlıklarını
olumsuz etkilediğini düşündükleri diğer faktörlerin;
•

Hasta yakınlarının sözlü ve fiziksel saldırıları (2 çalışan tarafından ifade
edilmiştir)

•

Psikolojik şiddet

•

Radyasyon riski ( 3 çalışan tarafından ifade edilmiştir)

•

Gazlar (2 çalışan tarafından ifade edilmiştir) olarak ifade edildiği
görülmektedir.
Tablo 9. Çalışma ortamında maruz kalınan(kişiyi etkileyen)olumsuz faktörler*

Bulaşıcı hastalıklar/Biyolojik faktörler
Kimyasal faktörler
Fiziksel faktörler
Diğer
Toplam

N
74
50
68
18
210

%
35,2
23,8
32,4
8,6
100

* belirtilen faktörlere birden fazla yanıt verilmiştir.
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Risk Faktörlerinin Risk Puanlarına Göre Analizleri
Çalışmaya katılanların “bulaşıcı hastalıklar/biyolojik faktörler risk faktörlerinin
çalıştığınız birimde varlığında oluşabilecek sonuçları değerlendirme” ifadesine
ilişkin verdikleri yanıtların olasılık ve şiddet puan çarpımının frekans dağılımları
tablo 10’da gösterilmektedir. Tablo 10’agöre çalışanların %65.1’i “bakteriyolojik
enfeksiyon etkenlerinin ortamda varlığı” riskini düşük risk grubunda, %49.9’u
“viral enfeksiyon etkenlerinin ortamda varlığı” riskini yüksek ve çok yüksek risk
grubunda, %68.8’i “kan ve kanlı vücut sıvıları ile temas sonucu bulaş” riskini
çok yüksek ve yüksek risk grubunda, %66’sı “hepatit B, hepatit C ve HIV virüs
enfeksiyonları” riskini çok yüksek ve yüksek risk grubunda, %30.2’si “solunum
yoluyla bulaşma(grip, nezle, kızamık vb.)” riskini yüksek risk grubunda
belirlemişlerdir.

Orta risk

Düşük risk (2-6 puan)

Anlamsız risk (1 puan)

Yanıt yok

0

0

69

1

12

22.6 0

0

65.1 0.3

11.3

Viralenfeksiyon etkenlerinin ortamda Sayı
varlığı
Yüzde

27

20

13

18

25.5 24.5 18.9 12.3 1.9

17

Kan ve kanlı vücut sıvıları ile temas Sayı
sonucu bulaş
Yüzde

35

38

9

33

35.8 10.4 11.3 0.9

8.5

Hepatit B, hepatit C ve HIV virüs Sayı
enfeksiyonları
Yüzde

38

32

2

12

35.8 30.2 12.3 8.5

1.9

11.3

Solunum yoluyla bulaşma(grip, nezle,- Sayı
kızamık vb.)
Yüzde

24

2

15

Bakteriyolojik enfeksiyon etkenlerinin Sayı
ortamda varlığı
Yüzde
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26

32

11
13
17

22.6 30.2 16

12
9
16

2
1

15.1 1.9

(0 puan)

Yüksek risk (15-20 puan)

24

Bulaşıcı hastalıklar/biyolojik faktörler

(8-12 puan)

Çok yüksek risk (25 puan)

Tablo 10. Bulaşıcı hastalıklar/biyolojik faktörlerin risk değerlendirme tablosu
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Çalışmaya katılanların “kimyasal faktörler ile ilgili risk faktörlerinin çalıştığınız
birimde varlığında oluşabilecek sonuçları değerlendirme” ifadesine ilişkin
verdikleri yanıtların olasılık ve şiddet puan çarpımının frekans dağılımları Tablo
11’de gösterilmektedir.Tabloya göre çalışanların %23.6’sı “anestezik maddeler”
riskini yüksek risk grubunda, %23.6’ sı “anestezik gazlara (nitrözoksit,halotan
vb.) kronik maruziyet” riskini yüksek risk grubunda, %25.5’i “tıbbi atıkların cilde
teması” riskini orta risk grubunda değerlendirirken %22.6’sı aynı riski yüksek risk
grubunda, %26.4’ü “ilaç içeren ampulün kırılması” riskini yüksek riskgrubunda,
%26.4’ü ‘’ ilacın sulandırılması esnasında oluşan yaralanmalar’’ riskini yüksek
risk grubunda değerlendirmişlerdir.

Çok yüksek risk (25 puan)

Yüksek risk (15-20 puan)

Orta risk (8-12 puan)

Düşük risk (2-6 puan)

Anlamsız risk (1 puan)

Yanıt yok (0 puan)

Tablo 11. Kimyasal faktörlerin risk değerlendirme tablosu

Sayı

11

25

17

21

3

29

Yüzde

10.4 23.6 16

19.8 2.8

27.4

Anestezik gazlara (nitrözoksit,halotan
vb.) kronik maruziyet

Sayı

10

25

22

30

Yüzde

9.4

23.6 10.4 20.8 7.5

28.3

Sitotoksik maddeler/antineoplastik
ilaçlarla temas

Sayı

1

8

9

31

36

Yüzde

0.9

7.5

8.5

29.2 19.8 34

Sitotoksik maddeler/antineoplastik
ilaçların taşınması

Sayı

1

1

12

32

Yüzde

0.9

0.9

11.3 30.2 22.6 34

Sitotoksik maddeler/antineoplastik
ilaçların uygulanması

Sayı

1

4

8

33

Yüzde

0.9

3.8

7.5

31.1 21.7 34.9

Sitotoksik maddeler/antineoplastik
ilaçların depolanması

Sayı

1

5

7

32

Yüzde

0.9

4.7

6.6

30.2 21.7 35.8

Tıbbi atıkların yok edilmesi esnasında
inhalasyon

Sayı

8

7

19

24

Yüzde

7.5

6.6

17.9 22.6 17.9 27.4

Sayı

10

24

27

Yüzde

9.4

22.6 25.5 20.8 4.7

Kimyasal faktörler

Anestezik maddeler

Tıbbi atıkların cilde teması

11

22

8
21
24
23
23
19
5
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Sayı

8

28

Yüzde

7.5

26.4 16

26.4 8.5

15.1

İlacın sulandırılması esnasında oluşan
yaralanmalar

Sayı

8

28

27

17

Yüzde

7.5

26.4 11.3 25.5 13.2 16

İlacın flakondan enjektöre çekilmesi
esnasında oluşan yaralanmalar

Sayı

10

18

20

Yüzde

9.4

17

18.9 28.3 12.3 14.2

Enjektörden havayı çıkarma esnasında
oluşan yaralanmalar

Sayı

6

15

17

Yüzde

5.7

14.2 16

36.8 12.3 15.1

İlacı serum içine verme sırasında
oluşan yaralanmalar

Sayı

6

17

13

39

Yüzde

5.7

16

12.3 36.8 12.3 17

Serum torbasının setle bağlantısının
sağlanması sırasında oluşan
yaralanmalar

Sayı

5

16

15

Yüzde

4.7

15.1 14.2 38.7 12.3 15.1

Serum torbasını ya da seti çıkarma
sırasında oluşan yaralanmalar

Sayı

5

20

Yüzde

4.7

18.9 11.3 34.9 14.2 16

Kaza ile dökülmeler gibi durumlarda
ilaca maruz kalabilme

Sayı

7

13

Yüzde

6.6

12.3 24.5 30.2 5.7

20.8

Sterilizasyonda kullanılan maddeler/
etilen oksit ile maruziyet

Sayı

2

16

29

Yüzde

1.9

15.1 17

26.4 12.3 27.4

Sterilizasyonda kullanılan maddeler/
formaldehitle temas

Sayı

9

19

31

Yüzde

8.5

17.9 9.4

29.2 10.4 24.5

Sterilizasyonda kullanılan maddeler/
gluteraldehitle temas

Sayı

9

16

29

Yüzde

8.5

15.1 10.4 27.4 9.4

29.2

Sayı

2

10

11

28

Yüzde

1.9

9.4

10.4 41.5 10.4 26.4

Sayı

11

12

12

Yüzde

10.4 11.3 12.3 37.7 9.4

İlaç içeren ampulün kırılması

Civa ve diğer ağır metaller ile temas
Plastikler ve kauçuk içeren maddelerle
temas

17
12

12
26
18
10
11

28

30
39

41

37
32
28

44
40

9
14
13
13
13
13

15
6
13
11
10
11
10

16

15
16
18
16

17
22

26
31

20
18.9

Çalışmaya katılanların “fiziksel faktörler” ile ilgili risk faktörlerinin çalıştığınız
birimde varlığında oluşabilecek sonuçları değerlendirme” ifadesine ilişkin
verdikleri yanıtların olasılık ve şiddet puan çarpımının frekans dağılımları
Tablo 27’de gösterilmektedir. Tabloya göre çalışanlar %33 oranında ‘’radyasyona
maruz kalma’’, % 28.3 oranında ‘’havalandırma/iklimlendirme şartlarındaki
olumsuzluklar’’, %29.2 oranında ‘’fiziki mekan mimarisinin uygunsuzluğu’’
risklerini yüksek risk grubunda belirlemişlerdir.
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Çalışanların % 21.7 oranı ile “elektriksel aktivite ile temas” ve %28.3 oranı ile
“kullanılan tıbbi cihazlardaki ergonomik sorunlar” risklerini orta risk olarak
değerlendirdikleri tespit edilmiştir.

35

13

Yüzde

18.9 33

Sayı

10

16

Yüzde

9.4

15.1 21.7 29.2 5.7

18.9

Sayı

9

15

22

Yüzde

8.5

14.2 14.2 34.9 7.5

20.8

Havalandırma/iklimlendirme
şartlarındaki olumsuzluklar

Sayı

21

30

18

0

17

Yüzde

19.8 28.3 18.9 17

0

16

Sağlıklı su kaynağı temininde
olumsuzluklar

Sayı

6

16

11

23

Yüzde

5.7

15.1 17.9 29.2 10.4 21.7

Aydınlatma düzeyinin yetersizliği/
fazlalığı

Sayı

2

20

Yüzde

1.9

18.9 21.7 28.3 8.5

20.8

4

20

18

3.8

18.9 28.3 27.4 4.7

17

Sayı

7

18

24

21

Yüzde

6.6

17

22.6 28.3 5.7

19.8

Sayı

20

31

12

17

Yüzde

18.9 29.2 11.3 23.6 0.9

16

8

22

21

Elektriksel aktivite ile temas
Kansorejen ajanlarla temas

Kullanılan tıbbi cihazlardaki ergonomik Sayı
sorunlar
Yüzde
Tıbbi cihazlar dışındaki cihaz ve
eşyalardaki ergonomik sorunlar
Fiziki mekan mimarisinin uygunsuzluğu

Ortamda bulunan elektromanyetik Sayı
alanların potansiyel olumsuz etkileri
Yüzde
Gece ışığa maruz kalma

Yanıt yok(0 puan)

Orta risk (8-12 puan)

20

Radyasyona maruz kalma

Anlamsız risk (1 puan)

Yüksek risk (15-20 puan)

Sayı

Fiziksel faktörler

Düşük risk (2-6 puan)

Çok yüksek risk (25 puan)

Tablo 27. Fiziksel faktörlerin risk değerlendirme tablosu

17

2

19

12.3 16

1.9

17.9

23

6

20

15
20
19
23
30

17

31
37

31
30
29
30
25
33

8

9
5
6
1
5

22

7.5

20.8 16

31.1 4.7

19.8

Sayı

8

16

33

24

Yüzde

7.5

15.1 12.3 31.1 11.3 22.6

13

12
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Sayı

19

Yüzde

17.9 19.8 14.2 29.2 3.8

15.1

Sayı

17

7

14

20

Yüzde

16

6.6

13.2 26.4 17.9 18.9

Karsinojen maddelerle temas (arsenik, Sayı
asbest, etilen oksit, nikel, iyonizan radYüzde
yasyon vb.)

11

15

10

Gürültü (her türlü makine, cihaz, insan)
Hasta yakınları ile temas

21

15

10.4 14.2 9.4

31
28
29

4
19
16

16

24

27.4 15.1 22.6

Tartışma
Çalışanların büyük bir oranının (%77,9) çalışma ortamında kendilerini
güvende hissetmedikleri, çalıştıkları birimde önlemler alınması gerektiğini
düşündükleri(%85,9), yönetimin çalışanlar tarafından bildirilen risklere
karşı önlem alma oranının düşük olduğunu (%35,8) ve kurumsal olarak da
alınan önlemlerin yetersiz olduğunu (%43,2) düşündükleri ortaya çıkmıştır.
Bizim çalışmamızın sonuçlarıyla paralellik gösteren birçok çalışma yapıldığı
görülmektedir. Yapılan çalışmalar özetlendiğinde; Çamcı’nın araştırmasında
katılımcıların %72,6’sı çalışma hayatı boyunca şiddete maruz kaldıklarını ifade
etmişlerdir (Çamcı, 2010,51). Ayrancı ve arkadaşlarının 1071 sağlık çalışanı
üzerinde yapmış olduğu çalışmada ise şiddete maruz kalma oranı %50,8 olarak
bulunmuştur (Ayrancı, Yenilmez, Günay ve Kaptanoğlu, 2002, 147). Ergör ve
arkadaşlarının (2003) sağlık çalışanları ile yaptığı çalışmada sözlü veya fiziksel
şiddete maruz kalma %58.7 olarak bulunmuştur (Ergör, Kılıç, Gürpınar, 2003,
44). Annagür’ün çalışmasında sözel şiddetin %72,4 olduğu tespit edilmiştir
(Annagür, 2010,161). Dursun ve arkadaşlarının çalışmasında ise %44,8 sözel
şiddete maruziyet tespit edilmiştir (Dursun, Aytaç, 2011,6).
Çalışmamızda çalışanların ortamda bulunan risklere karşı kurum yöneticileri
tarafından alınmasını istediği önlemler; stressiz ortamda çalışılması, personel
sayısının arttırılması ve temiz çalışma ortamının sağlanması olarak sıralanmıştır.
Hastalıkları Kontrol Etme Ve Önleme Merkezi’de (CentersForDisease Control
AndPrevention-CDC) sağlık çalışanlarının iğne yaralanmalarını önlemede güvenli
bir çalışma ortamının sağlanmasında yöneticilerin ve çalışanların sorumlulukları
arasında ; “Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için farkındalık oluşturmasını”
önermiştir (http://www.cdc.gov/sharpssafety/pdf/sharpsworkbook_2008.pdf).
Çalışanların çalışma ortamında var olan bulaşıcı hastalıklar/biyolojik faktörler
adı altında tanımlanan risklerden ‘’viralenfeksiyon etkenlerinin ortamda varlığı’’
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riskini, ‘’kan ve kanlı vücut sıvıları ile temas sonucu bulaş’’ riskini ve ‘’hepatit B,
hepatit C ve HIV virüs enfeksiyonları’’ riskini yüksek ve çok yüksek risk grubunda
belirlediği tespit edilmiştir. Bu durumda çalışanların sağlığını olumsuz etkileyecek
bu risklere yönelik ivedilikle önlem alınması gerekmektedir.Yapılan çalışmalarda
iğne ve diğer perkutan yaralanmaların sağlık çalışanlarında önemli bir sorun
olduğu görülmektedir. Kişioğlu, Öztürk, Uskun ve Kırbıyık’ın yapmış oldukları
bir çalışmada son bir yıl içinde en az bir kez kesici-delici yaralanma geçirenlerin
oranı %36.2 olarak bulunmuştur. (Kişioğlu, Öztürk, Uskun ve Kırbıyık, 2002,
390).
Çalışanların çoğunluğunun çalışma ortamında var olan kimyasal faktörler adı
altında tanımlanan risklerden ‘’anestezik maddeler, anestezik gazlara (nitröz
oksit, halotan vb.) kronik maruziyet, tıbbi atıkların cilde teması, ilaç içeren
ampulün kırılması ve ilacın sulandırılması esnasında oluşan yaralanmalar’’
risklerini yüksek risk grubunda belirlenmesi üzerine risk azaltma çalışmalarına
bu risklerden başlanılması gerekmektedir.Yapılan bir çalışmada Sağlık çalışanının
bakım uygulamaları sırasında karşılaştıkları kimyasal faktörler içinde 1. sırada
dezenfektanlar, 2. sırada antiseptikler yer almaktadır (Parlar, 2008, 547). Başka
çalışmada anestezik maddeler, latex, civa, gluteraldehid, solvent, inorganik
kurşun, farmasötik maddeler ve sitotoksik maddeler de bulunmaktadır (Dindar,
İşsever, Özen, 2004, 59).
Kanıt çalışmaları çalışma ortamlarında riskli ilaçlara maruziyet sonrası sağlık
çalışanlarında ciddi sağlık problemlerinin geliştiğini ortaya koymaktadır. Bu
etkiler, kanser mutajenite, üreme üzerine olabilmektedir (Beşer, 2012, 39).
Çalışanların çoğunluğunun çalışma ortamında var olan fiziksel faktörler adı altında
tanımlanan risklerden ‘’radyasyona maruz kalma, havalandırma/iklimlendirme
şartlarındaki olumsuzluklar ve fiziki mekan mimarisinin uygunsuzluğu’’ risklerini
yüksek risk grubunda belirlemişlerdir. Bu bağlamda kurumun öncelikli çalışmaları
arasında bu risklerin azaltılmasına yönelik çalışmaların gelmesi gerekmektedir.

Sonuç Ve Öneriler
Sağlık kurumları doğası gereği çalışanların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden
birçok riski bünyesinde barındırmaktır. Bu riskler diğer kurumlara göre daha ağır
sonuçlarla kendini göstermektedir. Kurumlarda önemli olan risklerin sayısının
ve etkilerinin azaltılması için çalışmaların yapılmasıdır. Bu kapsamda sağlık
kurumlarında düzenli olarak risk analizlerinin yapılması ve risk düzeylerinin
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belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca çalışanların kurumda kurumun amacına uygun
olarak hizmet vermesi için kurumda öncelikli olarak kendi sağlığı ve güvenliğinin
üst düzeyde olduğuna inanması gerekmektedir. Bu bağlamda yapılan çalışmada
da sağlık çalışanlarının, çalıştıkları kurumda kendilerini güvende hissetmedikleri
ve çalıştıkları kurumda huzur içinde çalışamadıkları görülmektedir.
Sağlık kurumları, hata kabul etmeyen hizmetlerin sunulduğu kurumlar
olması nedeniyle öncelikli olarak güvenli bir çalışma ortamının sağlanması ve
çalışanların kendilerini güvende hissetmeleri açısından risk çalışmalarının düzenli
olarak yapılması gereken kurumların başında gelmektedir. Yapılan çalışmada
göstermektedir ki, çalışanlar çalıştıkları ortamlarla ilgili birçok riski, yüksek
riskli olarak kabul etmiş ve risk düzeylerinin düşürülmesi için yönetime veriler
sunmuşlardır. Bu kapsamda kurum yöneticilerinin öncelikli olarak çalışanların
yüksek riskli olarak belirledikleri faktörlerin riskini azaltmak için çalışmalara
başlaması gerekmektedir. Ayrıca kurum yöneticilerinin çalışanlarına güvenli bir
çalışma ortamı ve bu ortamın devamlılığını sağlaması yasalarla da belirlenmiştir.
Bu kapsamda aşağıda belirtilen öneriler dikkate alınmalıdır.
Sağlık kurumları şiddet bakımından risk değerlendirmelerini düzenli olarak yapmalı
ve riskin yüksek olduğu bölümleri hizmetin işleyişi açısından değerlendirmelidir.
Fiziki alanlar nitelik ve iyi çalışma şartları açısından düzenlenmeli ve yeterli
güvenlik elemanı bulundurulmalıdır. Hasta mahremiyetine özen gösterilerek
güvenlik kameraları takılmalı ve kamera görüntüleri sürekli takip edilmelidir
Çalışan güvenliğinin tüm alanlarda sağlanabilmesi için öncelikle bir program
hazırlanmalıdır.
Çalışanlara yönelik sağlık taramalarının yapılmalı ve gerektiğinde muayene ve
tedavileri ücretsiz karşılanmalıdır.
Çalışanların kişisel koruyucu önlemleri alması için gerekli ekipmanlar ve bu
ekipmanların kullanımları sağlanmalıdır.
Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesine yönelik program hazırlanmalı ve bu
programa uygun hizmet verilmesi sağlanmalıdır.
Çalışan sağlığını tehdit eden ortamlarda uygun düzeyde havalandırma sistemleri
kurulmalıdır.
Çalışanlara, çalışan güvenliği konusunda detaylı eğitimler verilmelidir.
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Beklenmedik Olayların Bildirimi Ve Analiz
Sonuçları
Hişam Alahdab1
Tuba Özenir2
Işıl Yerlikaya3
Elif Terzioğlu4

Özet
Hasta güvenliği kültürünün en önemli unsurları şeffaf olması ve cezalandırıcı
olmamasıdır. Olay bildirimi; çalışan ve hasta güvenliğine yönelik gerçekleşen
veya gerçekleşebilecek istenmedik olayların bildirilmesidir. Hasta Güvenliği için;
adil bir yönetim desteği ile, korkusuzca ve çekinmeden olay bildirimi yapılması
temel hedeftir. Amacımız; hasta güvenliğini tehlikeye atan her türlü olayın
raporlanmasını,iyileştirilmesini ve tekrarlamamasını sağlamaktır.Bu nedenleOcak
2011-Aralık 2013 yılları arasında Anadolu Sağlık Merkezi’nde (ASM) yapılan tüm
olay bildirimleri Kalite ve Hasta Güvenliği Ekibi tarafından incelenip analiz edildi,
2014 yılı içinde de aynı şekilde değerlendirilmeye devam edilmektedir.
Yapılan incelemelerde; manuel bildirimlerin 2011 yılındaelektronik ortama
aktarılması ve sistemin kolay kullanılabilir olması ileolay bildirim sayısının % 59
arttığı görüldü.Olay bildirimlerinin yaklaşık %90’nının “ramak kala” kategorisinde
olduğu ve en çok ilaç yönetimi başlığı altında bildirim yapıldığı belirlendi.
Sonuç olarak,hasta güvenliğinin geliştirilmesi için olay bildirimleri; olay bildirim
sayısını artırmak için ise kullanıcı dostu, erişilebilir bir bildirim sistemi ile yönetim
desteğigereklidir.
Anahtar Kelimeler: Hasta güvenliği, olay bildirim sistemi ve iyileştirme sonuçları

1 Özel Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi, hisam.alahdab@anadolusaglik.org, 05301514187.
2 Özel Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi, tuba.ozenir@anadolusaglik.org, 05335516271
3 Özel Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi, isil.yerlikaya@anadolusaglik.org, 05052979179
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Abstract
One of the most important elements of patient safetyculture is the transparency
and non-punitiveness. Incident reporting, is the notification of undesired events
that may occur towards staff and patient safety. Incident reporting without fear
and hesitation in a fair and transparent environment along with the support of
management is the main objective. The aim here is to report, enhance and prevent
the reoccurance of every kind of incident that jeopardizes the safety of patients.
For this purpose all incident reporting at Anadolu Medical Center (AMC) between
the years January 2011 –December 2013 have been examined and analyzed.
When incident reports were analized, it has been determined that the number
of incident reports has increased 59% as a result of the implementation of an
electronicsystem replacing the manualreportingsystem. Approximately 90% of
incident reports are in “near miss” category and most of the reported incidents
are related to medication management.
As a result, an accessible, user friendly reporting system and management support
are required to increase the number of incident reports.
Key Words: Patient safety, incident reporting system and improvement results
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1. Giriş
2004 yılında kurulan Anadolu Sağlık Merkezi(ASM), 202 yataklı olup, genel
alanda hizmet veren bir vakıf hastanesidir. Kurulduğu andan itibaren ana
hedefleri arasında hasta güvenliğini sağlamak olan ASM’de yönetimin desteği
ile çok çeşitli çalışmalar yapıldı ve yapılmaya devam etmektedir.Adil ve şeffaf bir
ortamda, korkusuzca ve çekinmeden olay bildirimi yapılması amaçlanmaktadır.Bu
doğrultudastandart yaklaşımlar geliştirilip, çalışanlar eğitilmekte, ölçümlemeler
yapılarak iyileştirmeler planlanmaktadır. Böylece,hastaya ulaşsın ya da ulaşmasın
hasta güvenliğini tehlikeye atan her türlü olay raporlanıp, nedenleri analiz
edilmekte veraporlanan olayların tekrarlanmaması için çalışılmaktadır.Tüm bu
çalışmalar kişiler üzerinde değil sistem üzerinde yoğunlaşır.
Çalışmamızı, olay bildirimlerinin manuel kayıt tutma şeklinden elektronik
ortama kaydetme şekline geçişiyle kolaylaşan sistemin, bildirim sayısını arttırdığı
hipoteziyle planladık.

2. Olay Bildirimlerin Analizi
2.1. Gereç ve Yöntem
Çalışmamızda 2005-2011 yılları arasında manuel olarakdoldurulan sonrasında
ise elektronik ortamda yapılan olay bildirimlerin sayıları karşılaştırıldı. Amacımız,
hastanemizde elektronik olay bildirim sistemine geçilmesi ile birlikte olay bildirim
sayısında anlamlı bir artış sağlanıp sağlanmadığını tespit etmektir. Bildirimler;
Agency for Healthcare Research and Quality’s yayınlamış olduğu “Hasar
Skoru”na göre kategorize edildi1.2011-2013 yılları arasında tüm olay bildirimleri
konu başlığına ve bildirim yapan meslek grubuna göre detaylandırıldı.Rakamlar
arasında karşılaştırma yapabilmek için Excel 2010 kullanıldı.

3. Bulgular
Olay Bildirim Sayıları
2011 yılına kadar olay bildirimi için manuel form kullanılmaktaydı. Bildirim
sayısının arttırılması amacıyla2011 yılında tüm çalışanların bölümlerinde
bulunan bilgisayarlardan kolayca ulaşabileceği, doldurulması ve anlaşılması kolay
bir sisteme geçildi.2005-2011 yılları ardışık olay bildirim manuel kayıtlarında
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anlamlı bir artış görülmemişken yeni sisteme geçilmesi ile birlikte 2012 yılı olay
bildirim sayılarında bir önceki yıla göre %59 oranında anlamlı bir artış belirlendi.
Etkisine Göre Olay Bildirimlerinin Analizi
Raporlanan olayların etkileri Agency for Healthcare Research and Quality’s
yayınlamış olduğu “Hasar Skoru”na göre değerlendirilir. Olay bildirimlerininyıllar
bazında etkisianaliz edildiğindebildirimlerin %90’nının «ramak kala»
kategorisinde olduğu tespit edildi. Bu güvenli olmayan durumu ya da hatanın
hastaya ulaşmadan farkedildiğini ifade eder ancak bildirilen ve sistemimize ulaşan
olay bildirimleri buzdağının yalnızca görülen kısmıdır.
Etkisi 6 (Geçici hasar: Fiziksel veya psikolojk hasar ancak kalıcı değil) ve üzerinde
olan ya da gerekli görülentüm beklenmedik olaylar için “Kök Neden Analiz”
çalışması yapılır. Kök neden analiz çalışması ile olayın kökeninde yatan temel ya
da nedensel unsurların belirlenmesi hedeflenir.
Olay Bildirimlerinin Konu Bazında Analizi
Sistemimize ulaşan olay bildirimleri konu bazında değerlendirildiğinde ilaç
yönetimibildirimlerinin en yüksek orana sahip olduğu, sonrasında klinik süreçler,
tanı ve görüntüleme, cerrahi, anestezi ve sedasyon süreçleri ile hastane bilgi
sistemi/malzeme başlıklarının geldiği belirlendi.
Bölümler Bazında Olay Bildirimleri
Bölümler bazında değerlendirildiğindeolay bildirimlerinin en çok hemşireler
tarafından yapıldığı tespit edildi.Daha sonra sırası ile “Hekim-Teknisyen”,
“Kalite”, “Eczane”, “Hasta Danışmanı”, “Uluslararası Hasta Temsilcileri” ve“İdari
Hizmetler”çalışanları tarafından bildirim yapıldığı görülmektedir.

4. Tartışma
Hasta güvenliğini sağlamanın yoluşeffaf bir ortamda olay bildirim
yapılabilmesinden geçer. Bildirim yapılmasının önündeki engellerbununla sınırlı
değildir. Kullanılan sistemin zor ve karmaşık olması, zaman kısıtlılığı, formların
anonim olmaması, güvenilir bulunmaması, bildirim hakkında geri dönüş
yapılmaması diğer belli başlı sorunlardır2. Bildirim kültürünü yaymayı hedefleyen
kurumlarda; tüm çalışanların kullanabileceği, kolay ve az zaman tüketen, anonim
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olabilecek ayrıca gizlilik ilkesine sahip bir sistemin oluşturulması şarttır. Jeffs
ve arkadaşları3tarafından yapılan araştırmada, elektronik ortama geçilmesi
sonrasında olay bildirim sayısının yaklaşık %50 oranında arttığı, bildirim
sayısının artmasının hasta güvenliği kültürünün yayılmasında pozitif etkiye sahip
olduğu belirlenmiştir.Olay bildirimleri etkisine göre analiz edildiğinde ise, ramak
kala olarak alandırılan bildirimlerin toplam bildirimler arasında en yüksek orana
sahip olduğu görülmüştür3. Bu bulgular çalışmamızdaki bulgularla örtüşmektedir.
Hastanemizde elektronik olay bildirim sistemine geçilmesi ile birlikte 2012 yılı
olay bildirim sayısında %59 artış sağlandı.
Konu bazında olay bildirimlerini değerlendirdiğimizdeilaç yönetimi başlığının
tüm olay bildirimleriiçinde ortalama %26’lık bir paya sahip olduğunu bulduk.
Milch ve arkadaşlarının yaptığı araştırmada isebildirimlerin%33’ünün ilaç
yönetimi ile ilgili olduğu gösterilmiştir4. Olay bildirimleri meslek grupları
açısından incelendiğinde öncelikle hemşirelerin sonrasında ise hekimlerin en
yüksek bildirim oranına sahip olduğubelirlendi. Rowin ve arkadaşları tarafından
yapılan araştırmada hemşirelerin %45.3, hekimlerin %1.14, diğer birimlerin ise
%53.53 oranında olay bildirim yaptığı belirlenmiştir5.ASM’de hekim bildirimi
%23 oranında bulunduğundan ASM hekimlerinin olay bildirim sistemini oldukça
etkin kullandığı tespit edildi. Sistemin başta hekimler olmak üzere kullanımının
sağlanabilmesi için eş zamanlı bir çok çalışma yürütülmektedir. Bu çalışmalar
özetle şöyledir:
•

Hasta güvenliği kültürü, olay bildirim yapmanın gereklilikleri ve elde edilecek
faydalar çeşitli platformlarda anlatılmaktadır.

•

Üst yönetim, adil ve şeffaf bir ortamda olay bildirim yapılmasını destek
sağlamakta ve bunu sürekli dile getirmektedir.

•

Hasta güvenliği çalışmalarına bir hekim liderlik etmektedir.

•

Hasta Güvenliği Kurulu’nun %43’ünü hekimler oluşturmaktadır. Kurul,
çalışmaları düzenli yürüterek olay bildirimlerini araştırmakta ve çözümler
üretmektedir.

•

Bildirim yapan kişilere çalışmalar hakkında geri dönüşler yapılmaktadır.

•

Belirli periyotlarda yapılan olay bildirim sayıları, kategorileri ve sonuçları
hakkında bilgilendirmeleryapılmaktadır.

Bu çalışmalar sonucunda literatür bilgisinin aksine hekimlerin olay bildirim
yapmaları sağlandı.
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5. Sonuç Ve Öneriler
ASM açısından hasta güvenliği olay bildirim sistemini incelediğimizde; kullanıcı
dostu, erişilebilir ve güvenli bir sistem ile bildirim sayısının artırılabildiği
görülmektedir. Bildirim sayısının artması ile birlikte hasta güvenliğini tehdit
eden, iyileştirilmesi gerekenkonular hakkında bilgi sahibi olunmakta, iyileştirme
fırsatı bulunan alanlar genişlemekte ve hasta güvenliği kültürü her geçen gün
artarak yayılmaktadır.Tüm bu bilgiler ışığında elektronik olay bildirim sisteminin
kurulmasını öneririz.Ayrıcabildirim sisteminin başarılı olabilmesi içinbaşta
hekimler olmak üzere kurum çalışanlarına sistemin faydalarının iyi anlatılması,
üst yönetimin bu süreci desteklemesi ve ekip çalışması ile süreçlerin iyileştirilmesi
gerektiğini düşünüyoruz.
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Kırklareli İli Sağlık Kurumları İtibar
Yönetiminde Kalite Ve İnovasyon
Nezaat KESİCİ1

Özet
İyi itibar, kurumun kamuoyu tarafından desteklenmesini, müşteriler tarafından
tercih edilmesini, kuruluşun kriz dönemlerini en az hasarla atlatmasını sağlar.
Bunun yanı sıra çalışanların kuruma bağlılıklarını arttırır, yetenekli çalışanları
kuruma çeker ve yatırımcıların da kurumu tercih etmesini sağlar. Kazanılması
uzun ve planlı bir süreci gerektiren itibar, doğru yönetilmediğinde kolayca
yitirilebilecek bir değerdir. Dolayısıyla itibarın etkili bir şekilde yönetilmesi
gerekir. Sağlık kurumlarında kurumsal itibar, kaliteli hizmet sunulması ve
kaynakların etkili kullanımının sağlanması yönünden önem taşımaktadır.
İnovasyon sağlık sektörü için yaşamsal bir öneme sahiptir. Sağlık sektöründeki
yenilik ve ilerlemeler insan yaşamı ve yaşam kalitesini doğrudan etkiler. Dolayısı
ile sağlık kurumlarının itibarları doğrudan verdikleri hizmet ile doğru orantılı
olmakla beraber herhangi bir organizasyon gibi sağlık kurumlarında da itibar
oluşum süreci birçok faktöre bağlıdır. Mevcut çalışma sağlık kurumlarında itibar
yönetiminde kalite ve inovasyonun önemini araştırmaktadır ki araştırılan hususlar
itibar yönetiminin sadece birkaç öğesini oluşturmaktadır. Çalışmamızda yönetici
ve kalite yönetimi birim sorumlularının ölçek genel düşünceler itibar boyutu
yüksek, TKY- inovasyon boyutu yüksek ve genel ölçek yüksek bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Kurumları, Kurumsal İtibar Yönetimi, İnovasyon,
Kalite

Abstract
Positive reputation provides the organization the support of the public, effects
customers preference and helps the company to overcome crisis. Besides it
increases employees’ commitment to the company, attract talented employees
1 Kırklareli Devlet Hastanesi,nezahatkesici@saglik.gov.tr-nezahatkesici@hotmail.com,tel:05362407958
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to the company and effects investers’ attraction to the company. Reputation
management is a long and carefully planned process and if not managed correctly
it can easily be destroyed. Therefore reputation management should be done
carefully. Reputation management in health care organizations is also important
for providing quality service and managing the budget with utmost efficiency.
Thus, innovation is a crutial component of healthcare sectors for reforms and
progresses in healthcare is directly related to human life and life quality. Therefore
it can be assumed that a healthcare organization’s reputation is directly related
to the service quality however as mentioned above like other organizations
healthcare organizations’ reputation depand on many other factors. Present study
aims to investigate the components of innovation and service quality in relation
to healtcare organizations’ reputation management and it should be stressed that
these components are only one of the few components of reputation management.
In our study, the unit responsible for management and quality management as the
scale of the overall size of high thoughts, TQM-innovation dimension is high and
the overall scale was high.
Key Words: Healthcare Organizations, Corporate Reputation Management,
İnnovation, Quality

1. Giriş
1.1. Sağlık Kurumlarında İtibar Yönetimi
1.1.1 Sağlık Kurumlarında İtibar Yönetimi
Sağlık hizmetleri hem kamu hem de özel sektörün sunmuş olduğu hizmetlerdir
ve bu hizmetleri sunarken kâr amacı taşıması ya da taşımaması önemli değildir.
Önemli olan, hizmet aracılığıyla, gereksinimlerin sağlanmasıdır. Bu da sağlık
hizmetlerinin temel amaçlarından birisini oluşturmaktadır.(Akkılıç,2002:204)
Sağlık sektörünün temel amacı, sağlık hizmetlerini toplumun tüm bireylerine,
ihtiyaca uygun, eşit, kaliteli, ucuz, ulaşılabilir, yeterli, coğrafi, sosyal, maddi ve diğer
olanak ve unsurlarla mümkün olduğunca sınırlı olmayan yapılar içinde üretmek,
bireye ve topluma sağlıklı yaşama bilgisi, isteği ve davranışı kazandırmak, sağlıklı,
kişisel, toplumsal, çevresel ortamlar sağlamaktır.(Sargutan,1993:43)
Sağlık kurumlarında kurumsal itibar ve güven oluşturulması, taraflarla aktif
iletişim kurulması, kaliteli hizmet sunulması ve kaynakların etkili kullanımının
sağlanması yönünden önem taşımaktadır. Kurumsal itibar; müşterilerin,
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yatırımcıların, çalışanların ve genel kamuoyunun kurum hakkındaki iyi veya kötü,
zayıf veya güçlü gibi duygusal ve etkileyici tepkilerini göstermektedir. “Sosyal
pazarlama sorumluluklarını yerine getiren kurumlar, kendilerini farklılaştırmakta,
saygınlık, güven ve itibar kazanmakta, şeffaflık sağlamaktadır.”(Ural,2002:84)
Olumlu kurumsal itibar, elde etmek için kurumların, hedef kitleleriyle iyi ilişkiler
kurup, bu ilişkileri sürdürmeleri gerekmektedir. İtibar dokunulamaz, soyut
bir değer olmasına rağmen, bir kurum bu soyut değeri gerçek, somut değere
dönüştürür. Kurumların hedef kitleleriyle etkili ilişkiler kurması ve sonuç olarak
güçlü ve olumlu bir itibarın oluşması, ancak kurumların uyguladığı pazarlama
faaliyetlerinin etkinliği ile mümkün olmaktadır. (Karafakioğlu,1998:32). Sağlık
kurumlarında hastanın teşhis ve tedavisi dışında, hastayla iyi ilişkiler kurulması,
hastanın beklentilerinin karşılanması ve bunun sonucunda da hastayla kurum
arasında güven oluşturulması gerektiği söylenebilir. Kurum itibarı, kurum içi
ve kurum dışı hedef kitlelerin kurum hakkındaki algılamaları olduğundan,
hastanelerin olumlu itibar elde etmeleri için etkin halkla ilişkiler çabaları
oluşturmaları, sağlam bir itibar inşa ederek bunu sürdürmeleri ve korumaları
gerekmektedir. (Turan,2004:39)Sağlık kurumlarının itibarını korumak ve
güçlendirmek için diğer kurumlardan farklılık yaratmaları gerekmektedir. Bu
farklılıkta insanı hedef alan toplam kalite yönetimi ile yönetilmelerini inovasyon
ile beslemeleridir.
1.1.2. Sağlık Kurumları İtibar Yönetimi Bileşenleri
Sağlık hizmetlerinin yaşamsal özelliği, hizmet üretiminde gerek kurum içi gerekse
kurum dışı ilişkilerin en iyi şekilde yönetilmesini gerektirir. Yönetişim bileşenleri,
kurumsal itibarı neyin ve nelerin olumlu ya da olumsuz yönlendirdiğini ve
kimlerin memnun edildiğinin belirlenmesinde önem kazanmaktadır.
1.1.3. İnsan Kaynakları Yönetimi
İtibar kurum için hayati olurken, çalışanlar onu yönetmekteki anahtar bağ
olmaktadır. İtibar yönetimi, kurumlar tarafından temellendirilse de aslında
çevresindeki ve içindeki algılayıcı ve yönlendiriciler tarafından şekillenmektedir.
(Ulukış,2005:29)Bu yönlendiricilerde kurum içinde kurum çalışanları ve kurum
dışında ise kurumdan hizmet almış olan hastalar ve hasta yakınları ile kurumun
iletişim içinde olduğu tedarikçiler, medya ve diğer kurumlardır.Eğer çalışanlar
kendilerini kurumlarıyla özdeşleştirirlerse; daha iyi çalışırlar, verdikleri hizmete
daha çok özen gösterirler ve bu da kurumsal kültürü güçlendirir. Bu yüzden
çalışanların desteğini almak, güçlü bir itibarı devam ettirmek açısından önemlidir.
(Dörtok,2004:66)
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1.1.4. Müşteri İlişkileri Yönetimi
Etkin bir müşteri ilişkileri yönetimi uygulaması sayesinde, hastaya gerekli önemin
verilmesi ve hasta üzerinde olumlu bir etki yaratılmasıyla, sağlık kurumunun
itibarı da artacak, olumlu izlenimler hastanın çevresindekilerle paylaşılacaktır. Bu
paylaşım sonucunda sağlık kurumunun yüksek hizmet kalitesi ve hasta odaklı
hizmet verdiği herkes tarafından öğrenilecektir.(Karafakioğlu,1998:34) Bu sayede
kurumlar itibarlarını güçlendirecekler ve koruyacaklardır.
1.1.5. Medya İlişkileri Yönetimi
Kurum ya da sektörlerin birçoğu doğrudan bir deneyime sahip değildir. Dolayısıyla
herhangi bir sorun sözkonusu olduğunda, kurumun ve sektörün itibarı hakkında
bilgi toplanması konusunda, sonuçlar üzerinde son derece önemli etkilere sahip
medya, hükümet ve toplumsal grupların sunumlarını yorumlamaktadırlar.
(Karafakioğlu,1998:34) Böyle bir duruma mahal vermemek etkili medya ilişkileri
yönetimi gereklidir.
1.1.6. Tedarikçi İlişkileri Yönetimi
Tedarikçi ilişkileri yönetimi kavramı, tedarik zincirinin yönetilmesi esnasında
kuruluşların tedarikçileri ile olan iletişimin geliştirilmesine odaklanmaktadır.
Sağlık hizmetlerinin özellikleri dikkate alındığında tüm bu unsurların istenilen
koşullarda sağlanması büyük önem taşımaktadır. Zira sağlık hizmetinde
yaşanabilecek aksaklıklar telafisi güç ya da olanaksız sonuçlar yaratabilir.
(Bayar,2008:58)
1.1.7. Yatırımcı İlişkileri Yönetimi
Yatırımcı ilişkileri, günümüzde işletmelerin stratejilerinin bir parçası haline
gelmekte ve işletmelerin rekabet avantajı kazanmasına yardımcı olmaktadır.
(Sayılır ve diğ.,2012:17) Yatırımcı ilişkilerinde dış kaynaklardan yararlanma,
yararlanma yöntemi ile birlikte hastaneler çağdaş yönetim ve organizasyon ilkeleri
içerisinde kaliteli, düşük maliyetli, modern teknolojiyi kullanan etkin ve verimli
sağlık işletmeleri durumuna geleceği düşünülmektedir. (Doğan,2007:37)
1.1.8. Ürün/Hizmet Kalitesi Yönetimi
Sağlık hizmetlerinde hizmet kalitesi yönetimi; hasta hakları, etik, sağlık
hizmetlerinin planlanarak uygulanması, çalışanların motivasyonu, hizmet
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alanların ve paydaşların tüm memnuniyetinin izlenmesi ve ölçülmesi, sonuçların
dikkate alınması ve kalite yönünden sunulan hizmetlerin değerlendirilmesi, kalite
yönetimi anlayışı ile oluşan beklentiler olmaktadır. ((Doğan,2007:31)
1.1.9. İnovasyon / Yenilik Yönetimi
Sağlık sektörünün temel kurumlarından olan hastaneler, sürdürülebilirlik ve
rekabet gücü sağlama ve hastaların, sağlık personelinin ve paydaşların ihtiyaçlarına
daha iyi yanıt verebilme düşüncesiyle yenilikçi olmak durumundadırlar. Bu
düşünceden hareketle son on yılda inovasyonun sağlık sektörü ve hastaneler
için önemi daha fazla gündeme gelmiş, akademisyen ve uygulayıcıların bu yöne
eğilimleri artmıştır. (Aksay-Orhan,2013:11)
1.1.10. Finansal Performans Yönetimi
Günümüzde sağlık kurumlarında finansal yönetim çok önemli bir yere sahiptir.
Finansal yönetim sağlık kurumunun varlığını sürdürmesiyle eşdeğer olarak
değerlendirilmektedir. (Akbulut,2013:3-4) Güçlü bir finansa sahip kurumlar
piyasada tercih edileceklerdir.. Daha fazla büyüyecekler ve kurumsal itibarları
artacaktır.
1.1.11. Kurumsal İmaj Yönetimi
Kurum imajı, küreselleşmeyle birlikte rekabetin ve müşterilerin taleplerinin
artmasıyla, kurumsal görünümün yanı sıra, kurumsal iletişim, kurumsal itibar ve
kurumsal davranışı içine alan yeni kurum imajı kavramı, geçmişteki gibi sadece
kurumsal görünümü içine alan grafik tarasım işi olarak değil, yönetim ve pazarlama
disiplini olarak algılanmaktadır. Bu amaçla günümüzde kurum imajının sadece
tasarlanması yetmemekte, aynı zamanda yönetilmesi gerekmektedir.(Güzelcik,
1999:153)
1.1.12. Çevre ve Sosyal Sorumluluk
Sosyal sorumluluk faaliyetlerini gerçekleştiren hastanelerde, müşteri memnuniyeti,
çalışan memnuniyeti, sorumluluk hissi ve işbirliği, sosyal bağlarının güçlenmesi,
işe gelmeme oranlarında azalış gibi verimlilikle sonuçlanan bir durumda söz
konusu olmaktadır. (Argüden, 2003:12) Sosyal sorumluluk sahibi bir kuruluş
gerek çalışanlar ve gerekse müşteriler tarafından tercih edilecek ve kurumun
itibarı artacaktır.

T.C. Sağlık Bakanlığı

203

Sözel Bildiriler

V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

1.2. Sağlıkta Hizmet Kalitesi ve Hizmet Kalitesini Etkileyen Faktörler ve
Hizmet Kalitesi Etkileri
Kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek için; sağlık hizmetlerinin hem teknik hem de
tedavi sanatı kalitesinin arttırılmasına yönelik olarak, sağlık hizmetlerinin tüm
özellikleri göz önünde bulundurularak ve kalitesini etkileyen faktörler dikkate
alınarak sağlık hizmetleri kalitesinin tüm boyutlarını ele alacak şekilde bir kalite
programının oluşturulması gerekmektedir.
1.3. Sağlık Kurumlarında İnovasyon
Sağlık sektörünün nihai çıktısı sağlıklı nüfustur. Sağlıklı bir nüfus, işgücü
verimliliğini ve miktarını arttırır. Yenilikçi sağlık ürünleriyle etkili, erken teşhis
ve tedavi sağlanarak ileride ortaya çıkabilecek daha maliyetli tedavilerin önüne
geçilmiş olur. Tıbbi ve mali bilginin paylaşımı ve takibiyle uygulamaya konan
e-sağlık hizmetleri, hem hizmet sunumunda kaliteyi, güvenilirliği ve verimliliği
arttıracak, hem de sağlık hizmetleri finansmanında daha etkin kararlar verilmesine
olanak sağlayacaktır. İnovasyon, her iki alanda sağlık hizmetine ulaşılabilirliği ve
verimliliği arttıracaktır. (Ökem,2011:51)
Türkiye sağlık sisteminde, 2003-2013 Sağlıkta Dönüşüm Programı ile büyük
bir değişim yaşanmaktadır. Programın temel amacı, bir dizi reform aracılığıyla
sağlık sisteminin kalitesini ve verimliliğini artırarak sağlık kurumlarına erişimi
kolaylaştırmaktır.

2. Kırklareli İli Hastaneleri Kurumsal İtibar Yönetiminde
Toplam Kalite Yönetimi Ve İnovasyon
2. 1. Araştırmanın Yöntemi
Çalışmanın öncelikle teorik kısmı oluşturulmuştur. Bu amaçla anket uygulanmadan
önce İl Sağlık Müdürlüğü’nden gerekli izin alınmıştır. Anket toplam 76 sorudan
oluşturulmuş bir ankettir.5’li Likert ölçeğine göre soru sorulmuştur. Araştırma
01.09.2012 - 20.12.2012 tarihleri arasında Kırklareli ili hastanelerinde yapılmıştır.
2.2 Evren ve Örneklem
Amaçlı örnekleme yöntemlerinden yararlanılarak kartopu(zincir) örnekleme
tekniği kullanılarak Kırklareli ili kamu hastaneleri yönetici, kalite direktörleri,
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kalite birim çalışanları, kalite bölüm sorumluları ve kalite bölüm sorumlu
yardımcıları üzerinde örnekleme yapılmıştır. Örneklem grubu ortalama 180 kişi
olarak belirlenmiş ve geçersiz anket formları ayrıldıktan sonra toplamda geçerli
170 kişinin anketine ulaşılmıştır.
2.3 Verilerin Analizi
Verilerin istatistiksel analizi SPSS 15.0 paket programında %95 güvenle
yapıldı. Kategorik veriler “n” ve “%” ile, sürekli veriler Ort.±SS ile gösterilerek
özetlendi. Alt başlıklar ve anket genelinde verilen cevaplar için Cronbach’s alfa
güvenilirlik katsayıları hesaplandı. Yapılan analiz sonucunda anketten çıkarılması
gereken soru olmadığı görüldü. Anket puan ortalamalarının iki grup arasında
karşılaştırılmasında independentsample t test, ikiden fazla grup arasında
karşılaştırılmasında OneWayAnova (Post hocBonferroni) istatistiksel analizleri
kullanıldı. P<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

2.4. Bulgular
2.4.1 Katılımcıların Demografik Özellikleri Açısından Sıklık Dağılımı
Analizde yönetici ve kalite yönetim sorumlularından toplam 170 kişi ve 115 kişi
ile %67.6’i kadın, 55 kişi ile %32.4’ü erkek olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların
yaş grubunun 30 yaş ve altı 33 kişi ile %19.4, 31-40 yaş 83 kişi ile %48.8, 41 yaş
ve üzeri 54 kişi ile %31.8 oranı ile izlenmektedir. 31-40 yaş aralığında görev yapan
83 çalışan bulunmaktadır ve bu grup ilk sırada ve %48.8’i temsil etmektedir.
Katılımcıların eğitim durumu göre lisans düzeyi 56 kişi ile %32.9 oranında ilk
sırada yer almakta, ikinci sırada önlisans 48 kişi ile %28.2 ve onları sırası ile,
yüksek lisans 25 kişi %25.7, ortaöğretim / lise ve dengi okul 24 kişi ile %14.1,
tıpta uzmanlık dahil doktora ve üzeri 17 kişi ile %10 olarak yer almaktadır.
Yönetici ve kalite yönetim sorumlularının oldukça yüksek eğitim düzeyine sahip
olduğu görülmektedir. Medeni durumlarına göre 137 kişi ile %80.6’sının evli,
33 kişi ile %19.4’ünün bekar olduğu izlenmektedir. Yönetici ve kalite yönetim
sorumluların düzenli bir yaşamı tercih ederek evli oldukları dikkati çekmektedir.
Unvan ve statülere göre 146 kişi ile %85.9’unun kalite birim sorumlusu olduğu, 24
kişi ile %14.1’inin ise idari kadrolarda (başhekim, müdür ve yardımcıları) çalıştığı
izlenmektedir. Mesleki deneyim sürelerine göre 100 kişi ile %58.8’inin 11 yıl ve
üzeri, 42 kişi ile %24.7’sinin 6 – 10 yıl, 28 kişi ile % 16.5’inin 5 yıl ve daha az
mesleki deneyime sahip olduğu izlenmektedir. Kurumdaki kıdemlerine göre 86
kişi ile %50.6’sının 5 yıl ve daha az, 52 kişi ile %30.6’sının 11 yıl ve daha fazla, 32
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kişi ile %18.8’inin 6-10 yıl aynı kurumda çalıştığı belirlenmiştir. Katılımcıların
sosyo-demografik özellikleri tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1: Katılımcıların Sosyo- Demografik Özellikleri
Kırklareli hastaneleri
Erkek
Kadın
Yaş
30 yaş ve altı
31-40 yaş
41 ve üzeri
Medeni durum
Evli
Bekar
Statü/Ünvan
Başhekim-Başhekim yrd.
Hastane Müdürü-Md.Yrd.
Başhemşire-Yrd.
Diğer Personel
Eğitim durumu
Lise
Önlisans
Lisans
Yüksek lisans
Doktora ve üzeri
Mesleki Deneyim 5 yıl ve daha az
süresi
6-10 yıl
11 yıl ve daha fazla
Kurumdaki kıdem 5 yıl ve daha az
6-10 yıl
11 yıl ve daha fazla
Total
Cinsiyet

n (%)
55 (32,4)
115 (67,6)
33 (19,4)
83 (48,8)
54 (31,8)
137 (80,6)
33 (19,4)
9 (5,3)
9 (5,3)
6 (3,5)
146 (85,9)
24 (14,1)
48 (28,2)
56 (32,9)
25 (14,7)
17 (10)
28 (16,5)
42 (24,7)
100 (58,8)
86 (50,6)
32 (18,8)
52 (30,6)
170 (54,3)

2.4.2 . Katılımcıların Çalıştıkları Kurumlara Ait Sıklık Dağılımı
Çalışanların çalıştıkları kurumların özellikleri incelendiğinde; Kurumların
yaşlarına bakıldığında; 96 kişinin %56.8’inin 40 yıldan daha fazla, 67 kişinin
%39.6’sının 20 yıldan daha az, 6 kişinin %3.6’sının 20-40 yıl yaşa sahip kurumlarda
çalıştığı izlenmektedir. Kurum yaşlarının 20 yıldan az ve 40 yıldan fazla olması,
en düşük paya ise 20-40 yaşındaki kurumların olması ve oranlar arasında kayda
değer fark olmaması dikkati çekmektedir
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Kurumların çalışan sayıları incelendiğinde; 118 kişi ile ve %69.4’ünün 400’den fazla
çalışanının, 52 kişi ile ve %30.6’sinin 200’den az çalışanının olduğu izlenmektedir.
Kurumların çalışan sayıları bakımından ilk sırada 400’den fazla çalışanının
olması, en düşük paya ise <200 çalışanın olması ve oranlar arasında kayda değer
fark olmaması dikkati çekmektedir. Kurumlar sahip oldukları birimler açısından
değerlendirildiğinde; kurumların %96.5’inin toplam kalite yönetim birimi ve
%80’inin dilek/öneri değerlendirme birimlerinin, %57.1’inin ISO 9001 olduğu
izlenmektedir Kurumların %44.7’sinin patente sahip olduğu, %42.9’unun hiçbir
değere sahip olmaması dikkat çekicidir.. Katılımcıların çalıştıkları kurumlara ait
özellikler tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2: Katılımcıların Çalıştıkları Kurumlara Ait Özellikler
Kırklareli hastaneleri
Çalışan sayısı

n (%)
<200
200-400

İşletmenin Yaşı (Yıl)

Faaliyet Alanının Sınırları

0 (0)

>400

118 (69,4)

20 yıldan az

67 (39,6)

20-40 yıl
Faaliyet Alanı

52 (30,6)

6 (3,6)

40 yıldan fazla

96 (56,8)

Kamu

170 (100)

Özel

0 (0)

Bölgesel
Ulusal

156 (91,8)
14 (8,2)

Kurumlardaki Birimler
Toplam Kalite Yönetimi

164 (96,5)

Şikayet/Öneri Değerlendirme Birimi

136 (80)

İstatistiksel Süreç Kontrolü

0 (0)

Süreç İyileştirme

12 (7,1)

ISO 9001

97 (57,1)

Otomasyon

76 (44,7)

Kurumunuz aşağıdakilerden hangisine sahiptir?

Total

Yok

73 (42,9)

Patent

76 (44,7)

Diğer

21 (12,4)
170 (54,3)

Not: Statü/unvan değişkeni istatistiksel analizlerde idareci ve diğer personel(kalite birimi
çalışanları ve kalite bölüm sorumluları ve yardımcılar) olarak iki grupta ele alındı.
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2.4.3 Katılımcıların Kurumsal İtibar Boyutuna İlişkin Değerlendirmeleri
Yönetici ve kalite yönetim sorumlularının kurumsal itibar boyutuna ilişkin
“katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum” seçenekleri birlikte değerlendirildiğinde
önem sırasıyla durumlar aşağıda sunulmaktadır;
Analiz sonuçlarına göre ilk sırada; 5. soru “Kurumumuzda görev tanımları
yapılmıştır ve herkesçe bilinir” sorusu için %90 ile en yüksek olduğu izlenmiştir.
İkinci sırada; 11. soru “Kurumumuzda rekabet edebilecek varlığımızı
sürdürebilmeyi garanti edebilecek en önemli değerlerden biri öğrenmedir”
sorusu için %82.9 ile en yüksek olduğu belirlenmiştir. Üçüncü sırada; 4. soru
“Kurumumuzda ön temel değerlerden biri olan öğrenme geleceğimizin bir parçası
olarak görülür” sorusu için %89.5 ile en yüksek olduğu izlenmiştir. Onaltıncı
ve son sırada; 14. soru “Rakiplerimiz pazar faaliyetlerini sık sık yenilerler”
sorusu için %76.4 ile en yüksek olduğu bulunmuştur.Yönetici ve kalite yönetim
sorumlularının kurumsal itibar boyutuna verdiği cevaplardan itibar belirleyicisi
olarak kabul edilen çalışanların ve yöneticilerin arasında iyi bir iletişim ağı
olduğu sonucuna varılabilir. Katılımcıların kurumsal itibar boyutuna ilişkin
değerlendirmeleri tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3: Katılımcıların Kurumsal İtibar Boyutuna İlişkin Değerlendirmeleri
Kesinlikle
katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle
katılıyorum

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

1.Kurumumuzda
çalışanlar arasında iyi bir
iletişim ve takım ruhu
vardır.

10 (3,2)

15 (4,8)

37 (11,8)

166 (53)

85 (27,2)

3,96±0,93

2.Yeni değişiklikleri
uygulamalarımıza yansıtan
eskileri güncelleştiren bir
anlayışımız vardır.

8 (2,6)

30 (9,6)

180 (57,5)

95
(30,4)

313 (100)

4,16±0,69

3.Yönetim kurum içindeki
bilgi paylaşımının
önemini sürekli vurgular

3 (1)

12 (3,8)

28 (8,9)

165
(52,7)

105 (33,5)

4,14±0,8

4.Kurumumuzda ön
temel değerlerden
biri olan öğrenme
geleceğimizin bir parçası
olarak görülür.

1 (0,3)

6 (1,9)

29 (9,3)

164
(52,4)

113 (36,1)

4,22±0,72

5.Kurumumuzda görev
tanımları yapılmıştır ve
herkesçe bilinir.

1 (0,3)

7 (2,2)

13 (4,2)

165
(52,7)

127 (40,6)

4,31±0,69
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6.Kurumumuzda her
birim/her kişi kuruma
ne kadar değer kattığının
farkındadır.

14 (4,5)

44 (14,1) 142 (45,4)

113
(36,1)

313 (100)

4,13±0,82

7. Başarısız uygulama ve
çabalardan ders çıkartılır
ve bu dersler çalışanlarca
paylaşılır.

2 (0,6)

10 (3,2)

48 (15,3)

138
(44,1)

115 (36,7)

4,13±0,83

8. Tecrübelerimiz ve
onlardan öğrendiklerimiz
sık sık tartışılır ve böylece
unutulması önlenir.

1 (0,3)

13 (4,2)

46 (14,7)

149
(47,6)

103 (32,9)

4,09±0,82

9. Çalışanlar arasında
kurumumuzun vizyonu ve
vizyona ulaşma konusunda
fikir birliği vardır.

3 (1)

18 (5,8)

46 (14,7)

142
(45,4)

104 (33,2)

4,04±0,89

10. Kurumumuzda
araştırarak, tecrübe
ederek bilgi edinme
ilerlemenin en önemli
anahtarı sayılır.

4 (1,3)

20 (6,4)

31 (9,9)

138
(44,1)

119 (38)

4,12±0,92

11. Kurumumuzda
rekabet edebilecek
varlığımızı sürdürebilmeyi
garanti edebilecek en
önemli değerlerden biri
öğrenmedir.

12 (3,8)

21 (6,7)

148 (47,3)

132
(42,2)

313 (100)

4,28±0,75

12. Çalışanlarımız rekabet
gücümüz için müşteri
algılama biçimlerinin
sürekli olarak
sorgulanması gerektiğinin
bilincindedir.

3 (1)

13 (4,2)

48 (15,3)

139
(44,4)

110 (35,1)

4,09±0,87

13. Sektörümüz hizmet
ürün/hizmet süreçlerinin
teknolojilerinde hızlı bir
değişim vardır.

4 (1,3)

19 (6,1)

44 (14,1)

115
(36,7)

131 (41,9)

4,12±0,95

14.Rakiplerimiz pazar
faaliyetlerini sık sık
yenilerler.

4 (1,3)

11 (3,5)

59 (18,8)

137
(43,8)

102 (32,6)

4,03±0,88

15.Rakiplerimizin Pazar
faaliyetleri birçok alanda
kurum müşterilerimizi ve
dolayısıyla gelirlerimizi
etkiler.

2 (0,6)

11 (3,5)

47 (15)

146
(46,6)

107 (34,2)

4,1±0,83

16. Yöneticilerimiz yeni
bilgi ve becerileri öğrenme
yeteneğinin rekabette
önemli bir avantaj
sağladığını düşünüyorlar.

5 (1,6)

14 (4,5)

31 (9,9)

140
(44,7)

123 (39,3)

4,16±0,89
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2.4.4. Katılımcıların Kalite Yönetimi (TKY)– İnovasyona Ait Değerlendirmeleri

Yönetici ve kalite yönetimi sorumlularının toplam kalite yönetimi-inovasyon
alt başlığı için verdiği cevapların oranları ve puan ortalamaları boyutuna ilişkin
“katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum” seçenekleri birlikte değerlendirildiğinde
önem sırasına göre aşağıdaki tespitler yapılmıştır:
Analiz sonuçlarına göre ilk sırada “Kurumumuzdaki bilgi paylaşımı ve değişim
çalışanlarımızın kişisel kapasitesini yükseltiyor” sorusuna verilen cevaplarda
141 kişi %82.9 ile en yüksek olduğu izlenmiştir. İkinci sırada “Kurumumuzdaki
bilgi paylaşımı ve değişim çalışanlarımızın memnuniyetini yükseltiyor” sorusuna
verilen cevaplarda 139 kişi %82.3 ile yüksek belirlenmiştir. Üçüncü sırada “TKY
ve İnovasyon uygulamaları ile ürün/hizmet kalitesi yükselir” sorusuna verilen
cevaplarda 130 kişi %70.6 ile yüksek olduğu tespit edilmiştir. Onaltıncı ve son
sırada “İnovasyon tek başına sürekli gelişim için yeterlidir” sorusuna verilen
cevaplarda 78 kişi %45.9 ile en düşük olduğu belirlenmiştir.
Yönetici ve kalite yönetim sorumlularının toplam kalite yönetimi - inovasyon
boyutuna verdiği cevaplardan kurumlarda iyi bir iletişim ağı olduğu ve bilginin
ve bilgi paylaşımının çalışanların kişisel kapasite ve memnuniyetlerini yükselttiği,
TKY’nin inovasyon uygulamaları için uygun bir zemin oluşturarak kolaylık
sağladığı, dolayısıyla birlikte uygulanması gerektiği sonucu çıkarılmıştır. Bu
sonuç göstermektedir ki TKY uygulayan işletmelerin inovasyon uygulamalarına
geçişleri daha kolay olmaktadır. Katılımcıların kalite yönetimi – inovasyona ait
değerlendirmeleri tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4: Katılımcıların Kalite Yönetimi (TKY)– İnovasyona Ait Değerlendirmeleri
Kesinlikle
katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle
katılıyorum

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

1. TKY çalışmalarının
İnovasyon çalışmalarında
kolaylık sağladığını
düşünüyoruz

2 (0,6)

8 (2,6)

48 (15,3)

152
(48,6)

103 (32,9)

4,11±0,8

2. TKY tek başına sürekli
gelişim için yeterlidir.

7 (2,2)

33 (10,5)

61 (19,5)

140
(44,7)

72 (23)

3,76±1

3.İnovasyon tek başına
sürekli gelişim için
yeterlidir.

13 (4,2)

56 (17,9)

83 (26,5)

99
(31,6)

62 (19,8)

3,45±1,12

4.Sürekli gelişim için
TKY ve İnovasyon
birlikte uygulanmalıdır

2 (0,6)

13 (4,2)

46 (14,7)

135
(43,1)

117 (37,4)

4,12±0,86
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5.İnovasyonun riski
TKY’den daha fazladır.

5 (1,6)

25 (8)

87 (27,8)

102
(32,6)

94 (30)

3,81±1,01

6.Çalışanların inovasyona
gösterdikleri direnç
TKY’den daha fazladır

10 (3,2)

49 (15,7)

78 (24,9)

101
(32,3)

75 (24)

3,58±1,11

7.Çalışanlar İnovasyon
ve TKY uygulamalarına
katılımları için
cesaretlendirilir

3 (1)

14 (4,5)

64 (20,4)

145
(46,3)

87 (27,8)

3,96±0,86

8. TKY ve İnovasyon
uygulamaları ile ürün/
hizmet kalitesi yükselir.

1 (0,3)

2 (0,6)

50 (16)

141 (45)

119 (38)

4,2±0,75

9. TKY ve İnovasyon
uygulamaları ile
ürün/hizmet kalitesi
müşteri taleplerini
karşılayabiliyor

1 (0,3)

8 (2,6)

52 (16,6)

134
(42,8)

118 (37,7)

4,15±0,81

10. TKY ve İnovasyon
uygulamaları ile müşteri
şikayetlerinde azalma
gözleniyor

1 (0,3)

7 (2,2)

51 (16,3)

136
(43,5)

117 (37,4)

4,16±0,8

11. TKY ve İnovasyon
uygulamaları ile
rakiplerimize karşı ürün/
hizmet satışlarımız
yükseliyor

4 (1,3)

10 (3,2)

61 (19,5)

126
(40,3)

112 (35,8)

4,06±0,89

12. TKY ve İnovasyon
uygulamaları ile
rakiplerimize karşı pazar
payımız yükseliyor.

3 (1)

18 (5,8)

58 (18,5)

122 (39) 112 (35,8)

4,03±0,93

13.Sektörümüzdeki Pazar
ürün/hizmetlerimizdeki
değişikliklere
rakiplerimize kıyasla
daha olumlu tepki veriyor

3 (1)

12 (3,8)

64 (20,4)

121
(38,7)

113 (36,1)

4,05±0,9

14.Müşterilerimiz
bizden aldıkları ürün/
hizmetlerimizle ilgili olarak
ödedikleri bedelin karşılığını
aldıklarına inanıyor.

3 (1)

7 (2,2)

61 (19,5)

129
(41,2)

113 (36,1)

4,09±0,85

15. Kurumumuzdaki
bilgi paylaşımı ve
değişim çalışanlarımızın
memnuniyetini
yükseltiyor.

2 (0,6)

3 (1)

29 (9,3)

141 (45) 137 (43,8)

4,31±0,73

16. Kurumumuzdaki
bilgi paylaşımı ve değişim
çalışanlarımızın kişisel
kapasitesini yükseltiyor.

2 (0,6)

4 (1,3)

27 (8,6)

135
(43,1)

145 (46,3)

4,33±0,74
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2.4.5. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Değerlendirmeleri
Bu bölümde; çalışanların cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu, mesleki
deneyim, kurum kıdemi gibi kişisel değişkenlere göre kurumsal itibar, TKY,
inovasyon, TKY – inovasyon ve genel ölçek boyutunda durumlarına ilişkin
bilgiler incelenmiştir.
2.4.5.1. Cinsiyet İle Ölçek Boyutları Arasındaki İlişki
Uygulanan bağımsız örneklem t testi sonucunda cinsiyet ile ölçek boyutları
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). Yani katılımcıların
kurumsal itibar, TKY, inovasyon, TKY – inovasyon ve genel ölçek boyutunda
benzer şekilde değerlendirmeler yaptığı söylenebilir.
Katılımcıların kurumsal itibar boyutunda 0.69’u erkek, 0.62’si kadın, TKY alt
boyutunda 0.68’i erkek, 0.7’si kadın, inovasyon alt boyutunda 0.76’sı erkek, 0.74’ü
kadın, TKY - inovasyon alt boyutunda 0.67’si erkek, 0.72’si kadın, genel ölçek
boyutunda 0.62’si erkek, 0.64’ü kadın olarak belirlendi. Katılımcıların cinsiyetleri
ile ölçek boyutları arasındaki ilişki tablo 5’de verilmiştir.
Tablo 5: Cinsiyet İle Ölçek Boyutları Arasındaki İlişki
Cinsiyet
Erkek

Kadın

t

p

Ort.±SS

Ort.±SS

Kurumsal İtibar

3,91±0,69

3,94±0,62

-0,298

0,766

TKY-İnovasyon

3,8±0,67

3,92±0,72

-1,096

0,275

Anket Genel

3,8±0,62

3,82±0,64

-0,279

0,780

2.4.5.2 Medeni Durum İle Ölçek Boyutları Arasındaki İlişki
Uygulanan bağımsız örneklem t testi sonucunda cinsiyet ile ölçek boyutları
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,05). Yani katılımcıların
kurumsal itibar, TKY, inovasyon, TKY – inovasyon ve genel ölçek boyutunda
bekarların evlilerden daha yüksek puanlar aldığı görüldü. Katılımcıların kurumsal
itibar boyutunda 0.66’sı evli, 0.47’si bekar, TKY - inovasyon alt boyutunda 0.72’si
evli, 0.56’sı bekar, genel ölçek boyutunda 0.65’i evli, 0.46’sı bekar olarak tespit
edildi. Medeni durum ile ölçek boyutları arasındaki ilişki tablo 6’da verilmiştir.
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Tablo 6: Medeni Durum İle Ölçek Boyutları Arasındaki İlişki
Medeni durum
Evli

Bekar

t

p

Ort.±SS

Ort.±SS

Kurumsal İtibar

3,87±0,66

4,21±0,47

-3,504

0,001

TKY-İnovasyon

3,82±0,72

4,14±0,56

-2,784

0,007

Anket Genel

3,74±0,65

4,13±0,46

-4,057

0,000

2.4.5.3. Statüleri İle Ölçek Boyutları Arasındaki İlişki
Statüleri ile ölçek boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu
(p<0,05). Yani katılımcıların kurumsal itibar, TKY – inovasyon ve genel ölçek
boyutunda statülerine göre puanlarının değiştiği belirlendi. İdareci statüsünde
çalışanların boyut puan ortalamaları, idareciler dışındaki diğer (kalite birim
sorumluları) çalışanların puan ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı
yüksek bulundu (p<0,05). Katılımcıların kurumsal itibar boyutunda 0.43’ü
idareci, 0.66’sı kalite bölüm sorumlusu, TKY - inovasyon alt boyutunda 0.65’i
idareci, 0.71’i kalite bölüm sorumlusu, genel ölçek boyutunda 0.51’i idareci,
0.64’ü kalite bölüm sorumlusu olarak izlenmektedir. Statüleri ile ölçek boyutları
arasındaki ilişki tablo 7’de verilmiştir.
Tablo 7: Statüleri İle Ölçek Boyutları Arasındaki İlişki
Statü/Ünvan
İdareci

Diğer (kalite
bölüm
sorumluları)

Ort.±SS

Ort.±SS

Kurumsal İtibar

4,19±0,43

TKY-İnovasyon
Anket Genel

t

p

3,89±0,66

2,152

0,033

4±0,65

3,86±0,71

0,864

0,389

4,03±0,51

3,78±0,64

1,786

0,076

2.4.5.4. Yaş Grupları İle Ölçek Boyutları Arasındaki İlişki
Yaş grupları ile ölçek alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark
bulunmadı (p<0,05). Yani katılımcıların kurumsal itibar,TKY – inovasyon ve genel
ölçek boyutunda yaş gruplarına göre puanlaının değiştiği görüldü. Katılımcıların
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kurumsal itibar boyutunda 30 yaş ve altı olanların 0.51’i, 31 – 40 yaş arası olanların
0.72’si, 41 ve üzeri yaşlarda 0.58’i, TKY – inovasyon alt başlık boyutunda 30 yaş ve
altı olanların 0.69’u, 31 – 40 yaş arası olanların 0.72’si, 41 ve üzeri yaşlarda 0.7’si,
genel boyutta alt başlık boyutunda 30 yaş ve altı olanların 0.53’i, 31 – 40 yaş arası
olanların 0.69’u, 41 ve üzeri yaşlarda 0.6’sı izlendi.
TKY-İnovasyon puanları dışındaki puan ortalamaları açısından gruplar arasında
istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,05). Farkın hangi gruplardan
kaynaklandığını bulmak için yapılan post hocBonferroni analizinde; kurumsal
itibar ve TKY alt boyutu puanları ile anket genel puanları açısından; 30 yaş ve
altında olan çalışanların puan ortalamaları 31-40 yaş grubu çalışanların puan
ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (p<0,05).
30 yaş ve altında olan çalışanların inovasyon puan ortalaması 41 ve üzeri yaş grubu
çalışanların puan ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu
(p<0,05). Yaş grupları ile ölçek alt boyutları arasındaki ilişki tablo 8’de verilmiştir.
Tablo 8: Yaş Grupları İle Ölçek Alt Boyutları Arasındaki İlişki
Yaş
30 yaş ve altı

31-40 yaş

41 ve üzeri

F

p

Ort.±SS

Ort.±SS

Ort.±SS

Kurumsal İtibar

4,03±0,51

3,91±0,72

3,92±0,58

0,429

0,652

TKY-İnovasyon

3,97±0,69

3,9±0,72

3,81±0,7

0,614

0,543

Anket Genel

3,94±0,53

3,8±0,69

3,77±0,6

0,876

0,418

2.4.5.5. Eğitim İle Ölçek Boyutları Arasındaki İlişki
Katılımcıların kurumsal itibar boyutunda lise mezunu 0.49’u, önlisans 0.66’sı,
lisans 0.67’si, yüksek lisans 0.62’si, doktora ve üzeri 0.68’i, TKY – inovasyon alt
boyutunda lise mezunu 0.67’si, önlisans 0.76’sı, lisans 0.65’i, yüksek lisans 0.73’ü,
doktora ve üzeri 0.72’si, genel boyutta ise lise mezunu 0.5’i, önlisans 0.65’i, lisans
0.65’i, yüksek lisans 0.64’ü, doktora ve üzeri 0.64’ü belirlendi.
İnovasyon puan ortalamaları açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı
fark bulundu (p<0,05). Farkın hangi gruplardan kaynaklandığını bulmak için
yapılan post hocBonferroni düzeltmeli Mann Whitney U analizinde; lise mezunu
olguların inovasyon puan ortalaması önlisans ve lisans mezunu çalışanların puan
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ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (p<0,05). Eğitim ile
ölçek boyutları arasındaki ilişki tablo 9’da verilmiştir.
Tablo 9: Eğitim İle Ölçek Boyutları Arasındaki İlişki
Eğitim durumu
Lise

Önlisans

Lisans

Yüksek
lisans

Doktora ve
F
üzeri

Ort.±SS

Ort.±SS

Ort.±SS

Ort.±SS

Ort.±SS

Kurumsal İtibar

4,19±0,49

3,88±0,66

3,81±0,67

3,98±0,62 4,07±0,68

5,618

0,132

TKY-İnovasyon

4,07±0,67

3,87±0,76

3,74±0,65

3,96±0,73 3,99±0,72

4,155

0,245

Anket Genel

4,05±0,5

3,78±0,65

3,68±0,65

3,89±0,64 3,93±0,64

6,499

0,090

p

2.4.5.6. Mesleki Deneyim Süreleri İle Ölçek Boyutları Arasındaki İlişki
Katılımcıların kurumsal itibar boyutu 5 yıl ve daha az 0.58’i, 6-10 yıl 0. 67’si, 11
yıl ve daha fazla 0.64’ü, TKY – inovasyon alt boyutu 5 yıl ve daha az 0.67’si, 6-10
yıl 0. 74’ü, 11 yıl ve daha fazla 0.69’u, genel boyutta 5 yıl ve daha az 0.56’sı, 6-10 yıl
0.65’i, 11 yıl ve daha fazla 0.63’ü tespit edildi.
TKY-İnovasyon puanları dışındaki puan ortalamaları açısından gruplar arasında
istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,05). Farkın hangi gruplardan
kaynaklandığını bulmak için yapılan post hocBonferroni analizinde; kurumsal
itibar, TKY ve inovasyon alt boyut puanları ile anket genel puanları açısından;11
yıl ve daha fazla mesleki deneyimi olan çalışanların puan ortalamaları diğer
iki grup çalışanların puan ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı düşük
bulundu (p<0,05). Mesleki deneyim süreleri ile ölçek boyutları arasındaki ilişki
tablo 10’te verilmiştir.
Tablo 10: Mesleki Deneyim Süreleri İle Ölçek Boyutları Arasındaki İlişki
Mesleki Deneyim süresi
5 yıl ve daha az

6-10 yıl

11 yıl ve daha fazla F

p

Ort.±SS

Ort.±SS

Ort.±SS

Kurumsal İtibar

4,11±0,58

4±0,67

3,85±0,64

2,117

0,124

TKY-İnovasyon

4,08±0,67

3,94±0,74

3,8±0,69

1,917

0,150

Anket Genel

4,02±0,56

3,88±0,65

3,73±0,63

2,685

0,071
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2.4.5.7. Kurum Kıdemleri İle Ölçek Boyutları Arasındaki İlişki
Katılımcıların kurumsal itibar boyutu 5 yıl ve daha az 0.66’sı, 6-10 yıl 0.61’i, 11
yıl ve daha fazla 0.63’ü, TKY – inovasyon alt boyutu 5 yıl ve daha az 0.68’i, 6-10
yıl 0.76’sı, 11 yıl ve daha fazla 0.76’sı, genel boyutta 5 yıl ve daha az 0.62’i, 6-10 yıl
0.71’i, 11 yıl ve daha fazla 0.61’i izlendi.Gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı
fark bulunmadı (p>0,05). Yani katılımcıların kurumsal itibar, TKY – inovasyon
ve genel ölçek boyutunda benzer şekilde değerlendirmeler yaptığı söylenilebilir.
Kurum kıdemleri ile ölçek boyutları arasındaki ilişki tablo 11’de verilmiştir.
Tablo 11: Kurum Kıdemleri İle Ölçek Boyutları Arasındaki İlişki
Kurumdaki kıdem
F

p

3,86±0,61 3,99±0,63

0,458

0,634

3,92±0,65

3,89±0,76 3,82±0,76

0,303

0,739

3,85±0,62

3,72±0,71 3,82±0,61

0,480

0,620

5 yıl ve daha az

6-10 yıl

11 yıl ve daha fazla

Ort.±SS

Ort.±SS

Ort.±SS

Kurumsal İtibar

3,93±0,66

TKY-İnovasyon
Anket Genel

2.5. Hastanelerin Çalışan Sayıları İle Ölçek Boyutları Arasındaki İlişki
Hastanelerin çalışan sayılarına göre anket alt boyut ve genel puan ortalamaları
dağılımı incelendiğinde; kurumsal itibar boyutu çalışan sayısı 200 kişiden az olan
0.62’si, 400 kişiden fazla olan 0.56’sı, TKY –inovasyon alt boyutunda çalışan sayısı
200 kişiden az olan 0.57’si, 400 kişiden fazla olan 0.61’i, genel boyutta çalışan
sayısı 200 kişiden az olan 0.58’i, 400 kişiden fazla olan 0.53’ü belirlendi.
Analiz sonucunda gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu
(p<0,05). Farkın hangi gruplardan kaynaklandığını bulmak için yapılan post
hocBonferroni analizinde; çalışan sayısı 200-400 arasında olan kurumlarda
çalışanların puan ortalamaları, çalışan sayısı 200’den az ve 400’den fazla olan
kurumlarda çalışanların puan ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı yüksek
bulundu (p<0,05).Çalışan sayısı 400’den fazla olan kurumlarda çalışanların
puan ortalamaları, çalışan sayısı 200’den az olan kurumlarda çalışanların
puan ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (p<0,05).
Hastanelerin çalışan sayıları ile ölçek boyutları arasındaki ilişki tablo 12’de
verilmiştir.
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Tablo 12: Hastanelerin Çalışan Sayıları İle Ölçek Boyutları Arasındaki İlişki
Çalışan sayısı
<200

>400

Ort.±SS

Ort.±SS

t

p

Kurumsal İtibar

3,51±0,62

4,12±0,56

-4,305

0,001

TKY-İnovasyon

3,33±0,57

4,13±0,61

-5,497

0,001

Anket Genel

3,33±0,58

4,03±0,53

-5,829

0,001

2.6. Hastanelerin Yaşları İle Ölçek Boyutları Arasındaki İlişki
Hastanelerin yaşlarına göre anket alt başlık ve genel puan ortalamaları dağılımı
incelendiğinde; Kurumsal itibar boyutunda %53’ünün 20 yıldan daha az,
%65’inin 40 yıldan daha fazla, %41’inin 20-40 yıl yaşa sahip kurumlarda çalıştığı,
TKY – inovasyon alt boyutunda %47’sinin 20 yıldan daha az, %74’ünün 40 yıldan
daha fazla, %53’ünün 20-40 yıl yaşa sahip kurumlarda çalıştığı, genel boyutta ise
%46’sının 20 yıldan daha az, %66’sinin 40 yıldan daha fazla, %42’sinin 20-40 yıl
yaşa sahip kurumlarda çalıştığı izlendi.
İnovasyon, TKY-İnovasyon ve anket genel puan ortalamaları açısından gruplar
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,05). Farkın hangi gruplardan
kaynaklandığını bulmak için yapılan post hocBonferroni analizinde; İşletme yaşı 2040 yıl arasında olan kurumlarda çalışanların inovasyon puan ortalaması, işletme yaşı
20 yıldan az ve 40 yıldan fazla olan kurumlarda çalışanların puan ortalamalarından
istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (p<0,05). İşletme yaşı 20 yıldan az
olan kurumlarda çalışanların TKY-İnovasyon ve anket genel puan ortalamaları,
işletme yaşı 20-40 yıl arasında ve 40 yıldan fazla olan kurumlarda çalışanların puan
ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı düşük bulundu (p<0,05). İşletme yaşı
ile inovasyon arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.
Tablo 13: Hastanelerin Yaşları İle Ölçek Boyutları Arasındaki İlişki
Hastanenin Yaşı (Yıl)
20 yıldan az

20-40 yıl

40 yıldan fazla F

p

Ort.±SS

Ort.±SS

Ort.±SS

Kurumsal İtibar

3,65±0,53

3,7±0,41

4,14±0,65

2,831

0,061

TKY-İnovasyon

3,54±0,47

3,59±0,53

4,13±0,74

8,646

0,000

Anket Genel

3,53±0,46

3,57±0,42

4,02±0,66

4,745

0,009
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2.7. Ölçek Boyutları Güvenilirliği ve Ortalama Dağılımı
Yapılan güvenilirlik analizinde, ölçeğin Cronbach’s alfa katsayısı 0,981 olarak
hesaplanmış ve anket güvenirliği yüksek bulunmuştur. Anketin alt başlıklarında
Cronbach’s alfa katsayıları Kurumsal İtibar için 0.926, Toplam Kalite Yönetimiİnovasyon için 0.945 olarak hesaplanmıştır. Yönetici ve kalite yönetim
sorumlularında ölçek boyutlarından; kurumsal itibar (3,93±0,64) yüksek,
TKY-inovasyon (3,88±0,7) yüksek ve genel ölçek (3,82±0,63) yüksek bulundu.
Ölçek genel ve alt boyutları Cronbach’s alfa değerleri ve ortalamaları tablo 14’te
verilmiştir.
Tablo 14: Ölçek Boyutları Güvenilirliği Ve Ortalama Dağılımı
C r o n b a c h’s
Soru sayısı
Alpha

Ort.±SS

Min.-Max.

Kurumsal İtibar

0,926

16

-

3,93±0,64 (2,13-5)

TKY- İnovasyon

0,945

16

-

3,88±0,7 (1,63-5)

Anket Genel

0,981

71

22-23. sorular

3,82±0,63 (2,154,89)

3. Sonuç
Yapılan çalışmaya göre 6 sağlık kurumunun kurumsal itibarını toplam kalite
yönetimi ve inovasyon ile daha arttıracağı yönünde ve kurum içerisinde kalıcı
itibarın sağlanmasına yönelik inovasyona önem veren kurumsal yapı ile devamlı
ve uygulanabilir TKY sağlanması, hizmet verilen çevrede lider konumunu
koruyabilmenin ise sürekli inovasyonla mümkün olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.
Yapılan çalışma ile uygulanan anket sonuçlarında inovasyon uygulamalarının
TKY ilkeleri ile ayrı ayrı ilişkileri incelenmiş ve literatürde görüldüğü üzere sağlık
kurumları itibar yönetimi üzerinde anlamlı bir ilişkisi olduğu tespit edilmiştir.
Çalışmada; aşağıda belirtilen varsayımlar test edilmiştir:
i.Yönetici ve kalite birimi sorumlularında (katılımcıların) cinsiyetleri ile ölçek
boyutları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Bu durum Yani
katılımcıların kurumsal itibar, TKY, inovasyon, TKY – inovasyon ve genel ölçek
boyutunda benzer şekilde değerlendirmeler yaptığı söylenebilir.
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ii.Katılımcıların medeni durumları ile ölçek boyutları arasında anlamlı bir fark
bulunmuştur. Katılımcılardan kurumsal itibar, TKY, inovasyon, TKY – inovasyona
bekarların evlilerden daha fazla önem verdiği görülmüştür.
iii.Katılımcıların statüleri ile ölçek boyutları arasında anlamlı bir ilişki
bulunmuştur. İdareci statüsünde çalışanların idareciler dışındaki diğer (kalite
birim/bölüm sorumluları) çalışanlardan daha fazla önem verdiği, kurumlarını ve
kurumsal değerlerini sahiplendiği ve iyi tanıdığı sonucuna varılabilir.
iv.Katılımcıların yaş grupları ile ölçek boyutları arasında anlamlı bir ilişki
bulunmuştur. İlişkinin hangi gruplardan kaynaklandığını bulmak için yapılan
post hocBonferroni analizinde; kurumsal itibar ve TKY açısından; 30 yaş ve
altında olan çalışanlar, 31-40 yaş grubu çalışanlardan daha çok önem verdikleri,
30 yaş ve altında olan çalışanların inovasyona 41 ve üzeri yaş grubu çalışanlardan
daha fazla önem vermektedirler.
v.Katılımcıların eğitimleri ile ölçek boyutları arasında anlamlı bir ilişki
bulunmamıştır. İnovasyon açısından gruplar arasında anlamlı bir ilişki
bulunmuştur. İlişkinin hangi gruplardan kaynaklandığını bulmak için yapılan
post hocBonferroni analizinde; lise mezunu çalışanların inovasyonu, önlisans ve
lisans mezunu çalışanlardan daha fazla önem verdikleri sonucuna varılmıştır.
vi.Katılımcıların mesleki deneyim süreleri ile ölçek boyutları arasında anlamlı
bir ilişki bulunmuştur.İlşkinin hangi gruplardan kaynaklandığını bulmak için
yapılan post hocBonferroni analizinde; kurumsal itibar, TKY ve inovasyona, 11
yıl ve daha fazla mesleki deneyimi olan çalışanların, diğer iki grup çalışanlardan
daha az önem verdikleri görülmüştür. vii. Katılımcıların kurum deneyimleri ile
ölçek boyutları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Katılımcıların kurumsal
itibar, TKY, inovasyon, TKY – inovasyon ve genel ölçek boyutunda benzer şekilde
değerlendirmeler yaptığı söylenebilir.
viii. Hastanelerin çalışan sayısı ile ölçek boyutları arasında anlamlı bir ilişki vardır.
İlişkinin hangi gruplardan kaynaklandığını bulmak için yapılan post hocBonferroni
analizinde; çalışan sayısı 200-400 arasında olan kurumlarda çalışanların, çalışan
sayısı 200’den az ve 400’den fazla olan kurumlarda çalışanlardan ve çalışan sayısı
400’den fazla olan kurumlarda çalışanlardan, çalışan sayısı 200’den az olan
kurumlarda çalışanlardan kurumsal itibar, TKY ve inovasyona daha fazla önem
vermektedir.
ix.Hastanelerin yaşı ile ölçek boyutları arasında İnovasyon, TKY-İnovasyon
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açısından anlamlı bir ilişki vardır. İlişkinin hangi gruplardan kaynaklandığını
bulmak için yapılan post hocBonferroni analizinde; İşletme yaşı 20-40 yıl arasında
olan kurumlarda çalışanların inovasyona, işletme yaşı 20 yıldan az ve 40 yıldan
fazla olan kurumlarda çalışanlardan daha fazla önem verdikleri, işletme yaşı 20
yıldan az olan kurumlarda çalışanların TKY-İnovasyona, işletme yaşı 20-40 yıl
arasında ve 40 yıldan fazla olan kurumlarda çalışanlardan daha az önem verdikleri
görülmüştür. İşletme yaşı ile inovasyon arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.
Sonuç olarak; Sağlık kurumlarının da diğer kurumlar gibi varlıklarını devam
ettirmeleri tesadüflerle değil, bilinçli oluşumlarla yönetilmesine bağlı olup
sahip oldukları itibarlarını korumaları rakiplerinden ayırt etmede en önemli
faktörlerden biri haline gelmiştir. Bu farklılık da kalite ve inovasyonla desteklenen
sahip oldukları kurumsal itibarları olacaktır.
Çalışmanın sağlık yönetilerinin itibar yönetimi kararlarını yönlendireceği ve
destek olacağı tahmin edilmektedir. Çalışma bulguları doğrultusunda; çalışanlara
kurumsal itibar yönetimi, inovasyon ve kalite konularında sürekli hizmet içi eğitim
programları düzenlenerek eğitim verilmesi ve araştırmanın yaygınlaştırılarak tüm
sağlık kurumlarında uygulanması önerilmektedir.
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Kalite İndikatör Yönetimi Ölçeği Geliştirme
Çalışması
Ahmet ATASOY1

Özet
Amaç: “Kalite İndikatör Yönetimi Ölçeği”nin geliştirilmesi, ölçeğin geçerlilik ve
güvenilirliğini saptanmasıdır.
Yöntem; Ölçeğinin geliştirilmesi sürecinde ilk aşamada 59 maddeden oluşan bir
taslak envanter hazırlanmıştır. Taslak envanterdeki maddelerin içerik ve kapsam
açısından uygun olup olmadığını belirlemek için Kapsam Geçerlik Oranı-KGO(Content Validity Ratio/Index) indeksi hesaplanmış ve KGO indeksi 0.80 altında
kalan maddeler envanterden çıkarılmıştır.
Sonuçta 6 madde elenerek toplam 53 maddeden oluşan envantere ulaşılmıştır.
Ölçeğin iç tutarlılık denetiminde Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı
kullanılmıştır. Geliştirilen ölçeğin yapısal geçerliliği ise Açımlayıcı (exploratory)
Faktör Analizi ile yapılmıştır. Araştırmanın verileri SPSS 11,5 istatistik paket
programında değerlendirilmiştir
Bulgular; Bu çalışmada KMO Analizi sonucu 0.812 ve Barlett Testi sonucu 4559,8
olarak saptanmış ve her iki test sonucu da p<0,01 önem düzeyinde anlamlı
bulunmuştur. Ölçeğin faktör yapısının incelenmesinde Temel Bileşenler Analizi
(Principal Component Analysis) ve Varimax Rotasyon yöntemi kullanılmıştır.
Çalışmada, faktör yük değeri 0.30 ve üzerinde olanların analize alınması uygun
görülmüş ve ölçekteki 37 madde bu özelliği taşıdığından, sonuçta 6 boyutlu ve 37
maddeli bir ölçeğe ulaşılmıştır.
37 maddenin, 6 boyutta açıkladığı ( Ölçme ve değerlendirme kültürü, verimlilik,
güvenlik, yararlılık, personel uyumu, bildirim ve kayıt kültürü ) varyans, toplam
varyansın % 78,04’ünü oluşturmaktadır.
1 Sağlık Eğitimcisi. Özel Anadolu Hastanesi Gazipaşa Sağlık Meslek Lisesi,aatasoy15@yahoo.com
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Geliştirilen ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısının 0.95 olması nedeniyle
mükemmel düzeyde güvenilir olduğu anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kalite, Kalite indikatörü, ölçek

Abstract
Objective; This study is to develop a ‘”scale indicatorsqualityof management” and
identify the validity and reliability of the scale
Methods ; In the first stage, in order to develop the scale, a draft inventory consisting
59 items was prepared. For the assessment of responses Content Validity Ratio
(CVR) /Index was calculated and the items below 0.80 were removed from the
inventory. As a result, 6 items were eliminated and an inventory consisting total
53 items was developed. Cronbach Alpha reliability coefficient were used to test
the internal consistency of the scale. Structural Validity of the developed scale was
done with Confirmatory Factor Analysis. The datas of the research were evaluated
in SPSS 11,5 statistical package program
Results: In this study, the KMO analysis result was 0.812 and Barlett Test result was
4559,8 and both results were found meaningful in p<0.01 level. The search result
showed that the sample size used in this research is adequate and appropriate.
Principal Compotent Analysis and Varimax Rotation methods were used in
investigation of factor structure of scale.
In this study, if the factor analysis load is found 0.30 and above, these are
considered as appropriate and 37 items of the scale had this feature so, as a result,
a 6 dimensional scale incluiding 37 items is developed.
The variance of 37 items with 6 dimension ( measurement and evaluation culture,
productivity, safety, efficacy compliance staff, declaration and recording culture ,)
constitutes 78,04 % of total variance.
As Cronbach Alpha internal consistency coefficiency of the scale is 0.95, the
reliability of the scale is at excellent level.
Key Words: Quality, indicatorquality , scale
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1.Giriş
Son yıllarda sağlık hizmetlerindeki yeniden yapılanma anlayışı ve sağlık
hizmetlerinin kendine özgü özellikleri nedeniyle, hizmet sunumundan
kaynaklanan yetersizlik ve hataların doğurabileceği insan yaşamı ile ilgili ciddi
sonuçlar, sağlık hizmetlerinde kalite kavramının önemini arttırmaktadır ( Akgün
vd., 2002)
Küresel rekabet ortamının bir sonucu olarak, son yıllarda işletmeler kaliteye ve
kalite iyileştirme süreçlerine çok daha önem vermeye başlamışlardır. İşletmeler
artık belirli bir kalite seviyesinde üretmek ve bunu sürekli iyileştirmek zorunda
olduklarını öğrenmişlerdir (Kaya vd., 2004:448)
Yaşanan sürekli değişimler kalitenin farklı şekillerde tanımlanmasına neden
olmuştur. İngiltere’de “National Health Service” sağlık hizmetinde kalite için şu
tanımı kullanmaktadır:
“...doğru işleri doğru kişilere doğru zamanda uygulamak ve ilk defasında doğru
yapmak” Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde ise, “Instituteof Medicine
(IOM)” tıbbi bakımda kaliteyi şu şekilde tanımlamaktadır: “bugünkü bilgilere
uygun olarak, kişilerin veya toplumun sağlık hizmetleri düzeyini arzu edilen
sağlık sonuçlarına ulaştırmaktır” ( Akalın, 2002:173).
Sağlıkta kalite, kalite yönetimi anlayışı ile gerçekleştirilebilecek bir hedef olarak
değerlendirilmektedir. Kalite yönetimi; organizasyonda liderlik, yönetim, insan
ve ürün kalitesinin bir arada sürekli olarak geliştirilmesini; kalite geliştirme, kalite
planlama ve kalite kontrol çalışmalarının yapılmasını ve aynı zamanda kalite,
güvence sistem standartlarının oluşturulmasını amaçlayan yönetim anlayışı
olarak tanımlanabilir (Aktan, 1999:1).
Bu tanımlar içinde kalite kavramının; ölçülebilir, tüm sağlık hizmetlerini içine
alan, kişilere ve topluma uygulanabilen, belli bir amaca yönelik, verilen hizmetin
yararının sonuçların ölçülebilmesi ile sağlanabilen, işlemlerle sonuçları birbirine
bağlayan, hastaların ve toplumun değerlerine önem veren, teknik, mekanik
ve bilimsel bilgi ile sınırlı ve sürekli değişikliğe uğrayan bir yapı içinde olması
gerekmektedir ( Akalın,2002:173).
Tüm sağlık hizmeti yapılanmalarında ortak amaç “… doğru işlemleri, doğru
kişilere, doğru zamanda uygulamak ve ilk defasında doğru yapmak”tır. Bu
da kaliteyi sürekli iyileştirmek ve geliştirmekle mümkün olacaktır. Bu amaç
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doğrultusunda hareket edebilmek ve kaliteli hizmet sunumunu sağlayabilmek
için ilk önce sistemin nitelik ve nicelik olarak bu hedefin neresinde olduğunu
görmek gerekmektedir. Kalite yönetiminde kararlar kanıta (veriye) dayalı olmak
durumundadır. Yani; hizmetin kalitesini, verimliliğini, etkinliğini, sonuçlarını
izlemek, hesap verebilirlik, ileriye dönük politikalar oluşturmak, planlama
ve karşılaştırma yapabilmek için ölçmek ve ölçüm sonuçlarını değerlendirmek
gerekmektedir (Esatoğlu,2007:375)
Günümüzde hastanelerin hizmet vermek amacıyla nasıl organize olduklarına
değil hizmetlerini nasıl verdiklerine ve sonuçlarına bakılmaktadır. Çünkü iyi
organize olduğunu düşünen bir hastane iyi bir hizmet vermiyor olabilir. Bunu da
ölçmenin en iyi yolu indikatörlerdir ( Bağcı vd 2011:1).
Türk Dil Kurumu’na göre “gösterge” olarak tanımlanan indikatör kavramı “bir
konunun sayısallaştırılması ve ölçülebilir hale getirilmesiyle, o konuda iyileştirme
faaliyeti yapılmasına katkı sağlayan bir araçtır”(Sağlık Bakanlığı, 2012:4).
İndikatör: İncelenmek istenen duruma ilişkin malumat sağlayan veya öngörmeye
yarayan verilerdir (Sur,2011:2 ). Sağlıkta ise gösterge; JCAHO Standartlarında
bakımın önemli yönlerine ait süreç ve çıktılarla ilgili tanımlanmış ve ölçülebilir
değişkenlerdir (Pakdil,2007:125).
Ölçüm, sağlık bakım hizmetlerinin kalitesini izlemek için kullanılan bir araçtır
ve genellikle bir sayı ya da istatistik şeklindedir. Bu sayılar performans ölçüleri
(performance measures) ya da kalite indikatörleri (göstergeleri) olarak adlandırılır
(Kaya,2013:65 ).
İndikatör, hastanelerin sundukları hizmetlerin kalitesini ve performans sonuçlarını
ölçmeye yarayan, iyileştirme alanlarını belirlemede en önemli faktör ve gerçek
anlamda nerede olduklarını gösteren kalite aynalarıdır ( bsm.gov.tr,2005:3).
İndikatörler; Konuyla ilgili yönetimsel başarıyı ortaya koyar. Üzerinde çalışma
yapılan bölümle ilgili başarının ve iyileştirme sürecinin trendini ortaya koyar.
Bölümler, hastaneler, bölgeler ve ülkeler arasında ve önceki dönem ile mevcut
durum arasında kıyaslama yapılmasına imkân verir. Kıyaslamadan hareketle
bir politika belirlenmesini ve planlama yapılmasını sağlar. Süreç/sonuç bazlı
bir iyileştirme imkanı sağlar (Sağlık Bakanlığı 2012;5). Göstergeler hastane
performansını dahili veya harici olarak değerlemek için kullanılan araçlardır
(Yanmaz,2005:16),(bsm.gov.tr, 2005:3),(Esatoğlu,2007:378).
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İndikatör yönetiminde, ilgili parametreler ölçme ve değerlendirme işlemi için birer
araç olarak kullanılmaktadır. Asıl hedef, ölçmek, değerlendirmek, iyileştirmek, bu
aşamaların sağlıklı ve sürekli bir şekilde tekrarlanmasını sağlamak ve nihayetinde
hizmet sunumunun kalitesini artırmaktır (Sağlık Bakanlığı, 2012:4).
Kalite indikatörleri kalite iyileştirme süreçlerine odaklanmayı sağlarlar.
İndikatörler çok iyi tanımlanmış, objektif, hakiki kaliteyi ölçebilen, bir sorun
olduğunu çok az sayıda hasta bile olsa ortaya çıkarabilecek şekilde belirlenmelidir.
İndikatörler güvenilir, esnek, tekrarlanabilenve açık kavramlar olmalıdır. Ayrıca
indikatörler; standart tanımlamaları veya protokolleri olan, risk analizi yapabilen,
ve kalite özelliklerini değerlendiren parametreler olmalıdır (Yetkin,2013:102).
Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedeflerinden biri, sağlık hizmetlerinde
sürekli kalite gelişimini sağlamaktır. 2003 yılında performansa dayalı ek ödeme
sistemi geliştirilmiş, ikinci bir aşama olarak da bu sisteme 2005 yılında sağlık
hizmet sunumunda kaliteyi esas alan Kurumsal Performans ve Kaliteyi Geliştirme
çalışması ile kalite boyutu eklenmiştir. Böylece sağlık hizmetine erişim, hizmet
altyapısı, süreçlerin değerlendirilmesi, hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve
belirlenen hedeflere ulaşma derecesinin ölçümüne dayalı kapsamlı bir hastane
değerlendirme sistemi hayata geçirilmiştir.
Sağlık Hizmet Kalite Standartları dört dikey ve bir yatay boyuttan oluşmaktadır.
Dikey boyutlarından birisi de indikatör yönetimidir.
“Sağlık Hizmet Kalite Standartları ”nın İndikatör Yönetimi boyutunda 19 indikatör
olmakla beraber standart seti içinde indikatör özelliğine haiz standartlar veya
değerlendirme ölçütleri de ayrıca yer almaktadır.
Bu 19 indikatör iki grupta incelenmektedir; Bildirime tabi indikatörler (3 tane)
,Kayıtlara tabi indikatörler (16 tane).
Bildirime Tabi İndikatörler; kesici delici alet yaralanmaları, kan ve vücut
sıvılarının sıçramasına maruz kalan çalışanlar, düşen hasta oranı.
Kayıtlara Tabi İndikatörleri; cerrahi alan enfeksiyon hızları,yoğun bakım
ünitesinde hastane enfeksiyon hızları, yoğun bakım mortalite oranları, yoğun
bakım ünitesinde bası ülserleri oranları, yoğun bakımda tekrar yatış oranları,
cerrahi profilakside antibiyotiklerin doğru kullanım oranları, hemşirelerin bölüm
değiştirme oranları, sezaryen oranları, acil servise çağrılan konsültan/icapçı
hekimin acil servise ulaşma süresi, acil servise 24 saat içerisinde aynı şikayetle
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tekrar başvuran hasta sayısı ve oranı, bir başka sağlık merkezine sevk edilen hasta
sayısı, oranı ve teşhis dağılımı, müşahade odasında yatan hastaların kalış süreleri,
sitolojik ve patolojik tanı arasındaki uyum oranları, ameliyat masası kullanım
oranı, hekim başına düşen poliklinik odası oranı, eksiksiz doldurulan hasta
dosyası oranı.
Sağlık Hizmet Kalite Standartlarında yer alan diğer İndikatörler ise hasta
memnuniyet oranı, çalışan memnuniyet oranı, el hijyeni uyum oranı, bölüm
hedeflerine ulaşma oranı, güvenlik raporlama sistemi bildirimlerinin konu
bazında dağılımıdır (Sağlık Bakanlığı,2012:4 ).
Kalite iyileştirme süreçlerinde bir araç olan kalite indikatör yönetimi geçerli ve
güvenilir araçlarla değerlendirilmesi oldukça önemlidir.

2.Gereç Ve Yöntem
2.1. Araştırmanın Amacı
Bu çalışmada amaç: “Kalite İndikatör Yönetimi Ölçeği”nin geliştirilmesi, ölçeğin
geçerlilik ve güvenilirliğini saptanmasıdır.
2.2.Araştırma Evreni, Örnekleme Hacmi
Araştırmanın evreni Sandıklı Devlet Hastanesinde 154 sağlık personeli
oluşturmaktadır. Raporlu, izinli, araştırmaya katılmayı istememe gibi nedenlerle
42 çalışan araştırmaya katılmamışlardır. Araştırma 112 sağlık personeli ile
yapılmıştır. Araştırmaya katılım oranı % 90 ‘dır
Araştırma kapsamına alınan sağlık çalışanın % 56,3’ü hemşire, % 15,2‘si hizmet
kalite standartların bölüm sorumlusu olarak çalıştığı saptandı.
2.3. Ölçme Aracının Geliştirilmesi Aşamaları
Günümüzde en fazla kullanılan çok maddeli ölçeklerden biriside Likert tipi
ölçeklerdir. Likert tipi ölçekler bireyin kendisi hakkında bilgi vermesi esasına
dayanır. Birey çeşitli özellikler bakımından kendisi hakkındaki gözlem sonuçlarını
bildirir. Genellikle bir soru listesi (anket, envanter, ölçek, test) verilir ve bireyden
listedeki ölçek maddelerine tepkide bulunması (soruları cevaplaması) istenir. Bu
sorularda, bireyden takınacağı tavrın veya göstereceği davranışın ne olacağını
belirtmesi istenir (Tezbaşaran, 1996).
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Ölçme araçlarının geliştirilmesinde aşağıdaki aşamalar takip edilmiştir.
1. Ölçek Taslağının Oluşturulması
2. Ölçeğin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları
Bu aşamalarda yapılan çalışmalar aşağıda özetlenmiştir
2.3.1. Ölçek Taslağının Oluşturulması
Kalite İndikatör Yönetimi ile ilgili çok sayıda literatür incelenmiştir. Bu bilgiler
çerçevesinde bir ölçme aracı ile ilgili özellikler dikkate alınarak konu özele
indirgenmiş ve tek tek maddelenmiştir. Daha sonra ölçekte yer alan maddelerin
ifadesi üzerinde durulmuştur. Madde yazımında öngörülen özellikleri taşımasına,
ifadelerin açık ve anlaşılır olmasına, değişik anlamlara yol açmamasına dikkat
edilmiş ve 59 maddeden oluşan bir taslak envanteri oluşturulmuştur.
Maddelerin ölçeklenmesinin yapılabilmesi için, ölçek maddelerinin yanıtlama
biçimi belirlenmiştir. Ölçülmek istenen durumu belirleyen her bir madde
için bir değerlendirme yapılmasını sağlayacak, 5’ li likert tipi ölçek puanlama
sistemi uygun görülmüştür. Her bir madde için geçerli olmak üzere “tamamen
katılıyorum”(5 puan), ve “kesinlikle katılmıyorum” (1 puan) arasında değişen
ifadelendirme ve puanlamaya karar verilmiştir. Ölçekteki olumlu ve olumsuz
ifade sayısının birbirine eşit olması sağlanmış ve ölçek formu içerisinde karışık
olarak sıralanmıştır
2.3.2.Ölçeğin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları
“Kalite İndikatör Yönetimi Ölçeği” geliştirme çalışmalarında; uzman görüşü ve
faktör analizi yöntemleri ile geçerlik; alt-üst grup ortalamaları farkına dayalı
madde analizi ve Cronbach alfa ile iç tutarlılık analiziyöntemleri ile güvenirlik
test edildi.
Kapsam/İçerik Geçerliği: Taslak envanterdeki maddelerin içerik ve kapsam
açısından uygun olup olamadığını belirlemek için uzman görüşüne
başvurulmuştur. Bu amaca yönelik olarak dört uzman belirlenmiş ve bu
kişilerden, envanterde yer alan maddelerin çalışmanın amacına uygunluğunu ve
anlaşılırlığını değerlendirmeleri istenmiştir.
Uzman görüşlerinin değerlendirilmesi Davis tekniği dikkate alınarak yapılmıştır.
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Davis tekniği uzman görüşlerini (a) uygun, (b) madde hafifçe gözden geçirilmeli,
(c) madde ciddi olarak gözden geçirilmeli ve (d) madde uygun değil şeklinde dörtlü
derecelendirmektedir. Bu teknikte (a) ve (b) seçeneğini işaretleyen uzmanların
sayısı toplam uzman sayısına bölünerek, maddeye ilişkin kapsam geçerlik indeksi
elde edilmektedir ve bu değer istatistiksel bir ölçütle karşılaştırmak yerine; 0,80
değeri ölçüt olarak kabul edilmektedir ( Davis 1992:196 ). Bu teknikte, en az üç en
fazla ise 20 uzman önerilmektedir (Yurdagül, 2008:3).
Alt-üst grup ortalamaları farkına dayalı madde analizi; Ölçekte yer alan maddelerin
ayırt edicilik güçlerini belirlemeye yönelik, her bir madde için üst grup ve alt grup
ölçek puanları ortalamaları arasındaki farkın t değeri hesaplanmıştır. Bunun için
toplam puanları yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. Alt ve üst gruplar tüm
anketlerin % 27’sini oluşturan 30’ar kişiden oluşturulmuştur.
Yapılan analizde madde ortalamaları için t-Testi Sonuçları p>0,05 olan
maddeler nihai ölçekle ölçülmek istenen durumun ölçülmesine çok az katkıda
bulunduklarına karar verilmiş ve ölçekten atılmıştır.
Faktör Analizi; Faktoranalizi öncesinde, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)
örneklem uygunluk testi ve maddelerin birbirleri ile korelasyonugösteren
Bartlett’s testi uygulandı. Faktöranalizi tekniğinde, maddelerin açıklık ve
anlamlılığınınaraştırılması amacıyla eksen döndürme işlemi (rotation)yapıldı.
Ölçeğin faktör yapılarının incelenmesiiçin 37 madde üzerinde açıklayıcı
(keşfedici) faktör analizi uygulandı.
İç tutarlılık analizi (Cronbach alfa): Bireylerin ölçekmaddelerine verdikleri cevaplar
arasındaki tutarlılık incelendi. Beş seçenekli likert ölçeğin iç tutarlılığınıbelirlemek
amacıyla Cronbach alfa değeri hesaplandı.
2.4. Verilerin Toplanması
Araştırma, Sandıklı Devlet Hastanesi’nde Sandıklı Devlet Hastanesinde 01- 15
Mayıs 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.Veritoplamaya başlamadan önce
araştırmanın amacı açıklandı ve uygulama için sözel izin alındı. Görüşmeyi kabul
edenlere anketformu verildi, formun doldurulması ortalama 10dakika sürdü.
2.5 Verilerin Analizi
Güvenirlik-geçerlik analizlerinde;tanımlayıcı olarak ölcek maddelerinin
ortalama, standartsapma, minimum ve maksimum değerleri hesaplandı.Aalt-
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üst grup ortalamaları farkına dayalı madde analizi, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)
örneklem uygunluk testi ve Bartlett’s testi, faktör analizi ile iç tutarlılıkanalizi
(Cronbach Alfa) uygulandı. Veriler bilgisayarortamında SPSS 21,0 paket programı
kullanılarakanaliz edildi.

3. Bulgular
Ölçek geliştirme çalışmasına yönelik bulgular; kapsam geçerliliği/uzman
görüşü, alt-üst grup ortalamaları farkına dayalı madde analizi, faktör analizi, iç
tutarlılıkanalizi başlıkları altında incelendi.
3.1. Kapsam geçerliliği Analizleri
Kapsam geçerliliği, bir bütün olarak ölçme aracının ve ölçme aracındaki her bir
maddenin amaca ne derecede hizmet ettiğidir (Tekin, 1993:45).
Taslak envanterdeki maddelerin içerik ve kapsam açısından uygun olup
olamadığını belirlemek için uzman görüşüne başvurulmuştur. Uzman
görüşlerinin değerlendirilmesi Davis tekniği dikkate alınarak yapılmıştır. Davis
tekniği uzman görüşlerini (a) uygun, (b) madde hafifçe gözden geçirilmeli, (c)
madde ciddi olarak gözden geçirilmeli ve (d) madde uygun değil şeklinde dörtlü
derecelendirmektedir. Bu teknikte (a) ve (b) seçeneğini işaretleyen uzmanların
sayısı toplam uzman sayısına bölünerek, maddeye ilişkin kapsam geçerlik indeksi
elde edilmektedir ve bu değer istatistiksel bir ölçütle karşılaştırmak yerine; 0,80
değeri ölçüt olarak kabul edilmektedir ( Davis 1992 ).
Hesaplamalar sonucunda KGO indeksi 0.80 altında kalan maddeler envanterden
çıkarılmış ve 6 madde elenerek toplam 53 maddeden oluşan envantere ulaşılmıştır.
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Tablo 1. Davis Tekniğine göre kapsam geçerliği çalışması
Madde
No

(a+b)
diyenlerin
toplamı

Uzman
toplamı

KGO

Madde
No

(a+b)
diyenlerin
toplamı

Uzman
toplamı

KGO

Madde
No

(a+b)
diyenlerin
toplamı

Uzman
toplamı

KGO

1

4

4

1

21

4

4

1

41*

3

4

0,75

2

4

4

1

22

4

4

1

42

4

4

1

3

4

4

1

23

4

4

1

43*

3

4

0,75

4

4

4

1

24

4

4

1

44

4

4

1

5

4

4

1

25

4

4

1

45*

3

4

0,75

6

4

4

1

26

4

4

1

46

4

4

1

7

4

4

1

27*

2

4

0,50

47

4

4

1

8

4

4

1

28

4

4

1

48

4

4

1

9

4

4

1

29

4

4

1

49

4

4

1

10

4

4

1

30

4

4

1

50

4

4

1

11

4

4

1

31

4

4

1

51

4

4

1

12

4

4

1

32

4

4

1

52

4

4

1

13

4

4

1

33

4

4

1

53

4

4

1

14

4

4

1

34

4

4

1

54

4

4

1

15

4

4

1

35

4

4

1

55

4

4

1

16

4

4

1

36

4

4

1

56

4

4

1

17

4

4

1

37*

3

4

0,75

57

4

4

1

18

4

4

1

38

4

4

0

58*

1

4

0,25

19

4

4

1

39

4

4

0

59

4

4

0

20

4

4

1

40

4

4

0

*Kapsam geçerliği sonucu atılan maddeler

3.2.Alt-üst grup ortalamaları farkına dayalı madde analizi,
Ölçekte yer alan maddelerin ayırt edicilik güçlerini belirlemeye yönelik, her bir
madde için üst grup ve alt grup ölçek puanları ortalamaları arasındaki farkın t
değeri hesaplanmıştır. Bunun için toplam puanları yüksekten düşüğe doğru
sıralanmıştır. Alt ve üst gruplar tüm anketlerin % 27’sini oluşturan 30’ar kişiden
oluşturulmuştur.
Taslak ölçekten elde edilen verilere değişik madde analizleri uygulayarak, her
maddenin nihai ölçeğe alınıp alınmayacağına karar verilebilir (Tezbaşaran, 1996).
Yapılan analizde Madde Ortalamaları İçin t-Testi Sonuçları p>0,05 olan 5, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 38 ve 40 ıncı maddeleri nihai ölçekle ölçülmek
istenen durumun ölçülmesine çok az katkıda bulunduklarına karar verilmiş ve
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ölçekten atılmıştır. Sonuç itibariyle ölçek 37 maddeye indirilmiş ve sonuçlar Tablo
2’de gösterilmiştir.
Tablo 2. Ölçeğin Alt % 27 ve Üst %27’ lik Grupların Madde Ortalamaları İçin t-Testi
Sonuçları
Madde
No

Üst Grup
Madde
Ort.

Alt Grup
Madde
Ort.

t

p

Madde
No

Üst Grup
Madde
Ort.

Alt Grup
Madde
Ort.

t

p

1

4,2333

3,7667

2,271

,027

29

4,1333

2,8667

7,802

,000

2

4,2333

3,8333

2,248

,028

30

4,1333

3,0667

7,155

,000

3

4,4000

3,7333

3,420

,001

31

4,1000

3,2000

5,476

,000

4

4,2000

3,8333

2,083

,042

32

4,1333

3,0667

7,155

,000

5

4,1667

3,9000

1,517

,135

33

4,1000

2,9333

5,541

,000

6

4,1667

3,7333

2,414

,019

34

4,0333

2,8000

6,083

,000

7

4,1333

3,8000

1,849

,070

35

4,1667

3,2667

4,844

,000

8

4,1667

3,8333

1,785

,079

36

4,1667

2,6667

7,968

,000

9

2,4000

2,0667

1,279

,206

38

4,2000

3,9000

1,980

,061

10

2,4667

2,3667

362

,719

39

4,1333

3,0000

5,461

,000

11

2,6000

2,4333

,577

,566

40

3,9000

3,9667

432

,674

12

2,1667

2,4667

1,340

,186

42

4,1667

2,6000

8,000

,000

13

2,4333

2,8000

1,330

,189

44

3,6667

2,5000

4,764

,000

14

2,3333

2,5000

656

,154

46

4,1333

3,7000

2,220

,000

15

2,4000

2,6333

859

,394

47

4,1667

2,7000

7,592

,000

16

2,5333

2,6333

433

,667

48

4,1667

2,7667

6,927

,000

17

4,0000

2,6667

6,881

,000

49

4,1333

2,7333

6,423

,000

18

4,1000

3,8667

1,400

,167

50

4,2333

2,9000

6,064

,000

19

4,0000

2,6667

6,881

,000

51

3,9333

2,5333

6,423

,000

20

4,1667

3,4333

4,459

,000

52

3,9333

2,5333

5,879

,000

21

3,9000

3,9000

111

,999

53

3,9667

2,8000

5,754

,000

22

4,0000

3,0000

4,785

,000

54

3,9667

2,4333

7,954

,000

23

3,9667

2,9667

4,450

,000

55

4,0667

2,4333

8,116

,000

24

3,3333

3,2667

288

,774

56

4,1333

2,5333

8,485

,000

25

4,0000

2,6667

6,881

,000

57

4,1000

2,6000

7,384

,000

26

4,0000

2,8000

6,378

,000

59

4,0000

2,6667

6,495

,000

28

4,1333

3,2667

5,292

,000
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3.3.Faktör Analizi
Taslak envanterin yapı geçerliliğini belirlenmesi için faktör analiz uygulanmıştır.
Faktör analizi: birbirileriyle ilişkili çok sayıdaki değişkenin az sayıda, daha
anlamlı, kolay anlaşılabilir ve birbirinden bağımsız faktörler haline getiren ve
yaygın olarak kullanılan çok değişkenli istatistik tekniklerinden biridir ( Cengiz,
2007:352 ).
3.3.1.Veri setinin Faktör Analizine Uygunluğu
Veri setini faktör analizine uygunluğunu belirlemede iki yaklaşım vardır.
Bunlardan biri sübjektif bir yaklaşım olan korelasyon matrisin incelenmesi,
diğeri ise Kaiser- Mayer-Olkin (KMO ) uygunluk testidir. KMO testi, değişkenler
arsındaki korelasyonları ve faktör analizinin uygunluğunu ölçen örnek uygunluk
testidir( Cengiz,2007:353 ).
Kaiser–Meyer-Olkin (KMO ) testi, örneklem yeterliliğini ölçer ve örneklem
büyüklüğüyle ilgilenir. Değişkenler arasındaki ortalama korelasyonların bir
ölçüsünü veren test değişkenlerin homojenliğini ölçmektedir. KMO test değeri
0-1 aralığında değişmektedir. Çok iyi bir faktör analizinde KMO değeri 0,80 den
büyük olmalıdır ( Cengiz,2007;354 )
Çalışmamızda örneklem yeterliliğini saptamak için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)
analizi ve örneklem sınama büyüklüğünü saptamak için Barlett Sphericity testi
yapılmıştır. KMO analizi sonucu 0.812 ve Barlett’s Test of Sphericity analizi sonucu
4559,869 olarak saptanmış ve her iki test sonucu da P=0,000 önem düzeyinde
anlamlı bulunmuştur. Bulunan sonuç örneklem büyüklüğünün faktör analizi için
yeterli ve uygun olduğunu göstermektedir.
Tablo 3. KMO and Bartlett’s Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett’s Test of
Sphericity

Approx. Chi-Square

,812
4559,869

df

528

Sig.

,000

3.3.2. Faktör Sayısının Belirlenmesi
Bu aşamada amaç değişkenler arasındaki ilişkileri en yüksek derecede temsil
edecek az sayıda faktör elde etmektir. Kaç faktör elde edileceği ile ilgili çeşitli
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kriterler söz konusudur; özdeğer (Eigenvalues) ,serpilme diyagramı (Scree test),
varyansın oranı gibi.
Faktör Sayısının Belirlenmesinde en çok öz değere (eigen value) göre faktör
belirleme metodu kullanılmakta ve öz değeri 1 ve 1’den büyük olan faktörlerin
değerlendirmeye alınması yaygın olarak kabul görmektedir
Çalışmamızda faktör sayısının belirlenmesinde Özdeğer
(Eigenvalues )
kullanılmıştır. Faktörler temel bileşenler yöntemine (Principal Component
Analysis) göre çıkarılmış, önemli temel bileşen sayısı 6 olarak belirlenmiştir.
Sekiz faktörün açıkladığı birikimli varyans miktarı toplam varyansın % 78,042’ini
oluşturmaktadır
Tablo 4 . Faktörlerin öz değerleri ve varyans açıklama yüzdeleri
Temel
Bileşenler

Başlangıç Öz Değerleri
Toplam

Türetilen Kareli Ağırlıklar

Rotasyon Sonucu Kareli

Toplamı

Ağırlıklar Toplamı

Varyans Yığılımlı
Varyans Yığılımlı
Varyans Yığılımlı
Toplam
Toplam
%
%
%
%
%
%

1

16,449

45,691

45,691 16,449

45,691

45,691 10,537

29,268

29,268

2

4,452

12,368

58,059

4,452

12,368

58,059

5,918

16,439

45,707

3

3,060

8,499

66,559

3,060

8,499

66,559

4,716

13,101

58,808

4

1,789

4,970

71,529

1,789

4,970

71,529

2,569

7,136

65,944

5

1,224

3,399

74,928

1,224

3,399

74,928

2,434

6,762

72,706

6

1,121

3,114

78,042

1,121

3,114

78,042

1,921

5,336

78,042

3.3.3. Uygun Faktör Döndürme Yönteminin Seçimi
Döndürülmemiş faktör matrisi faktörlerin anlamlılığı ve yorumlanabilirliği
açısından pek yarar sağlamayabilir. Bunun için matrisler döndürmeye tabi
tutulmaktadır. Bu çalışmada döndürülmemiş faktör matrisi hem yoruma uygun
olmadığından hem de kavramsal anlamlılığına oturtulamadığından, faktör
döndürme işlemi gerektirmektedir. Analitik açıdan döndürme yöntemleri
arasında bir üstünlük bulunmamakla birlikte faktör analizi boyut indirgemek ya
da sonuçlarının başka analizlerde kullanılması amacıyla yapılacaksa ortogonal
yöntemler en iyi seçenek olarak kabul edilmektedir. Bunun ışığında bu çalışmada
bütün ortogonal ( varimax, quartimax, equamax ) döndürme işlemleri uygulanmış
en iyi kavramsal anlamlılığı verdiği düşünülen ortogonal varimax döndürme
yöntemi seçilmiştir.
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Varimax rotasyonunda, genel olarak faktör yüklerinin alt kesim noktası olarak
0.30 faktör yüküne sahip maddeler işleme alınmaktadır. Bu işlemlere bağlı olarak
ölçeğin altı faktör altında toplandığı görülmüştür
3.3.4. Faktörlerin İsimlendirilmesi
Birinci faktörde yer alanlar ölçme ve değerlendirme ile ilgili olanlardır. Ölçeğin
“Ölçme Ve değerlendirme kültürü” alt boyutunu oluşturmaktadır. Faktör
içinde 16 madde bulunmaktadır. İkinci faktörde yer alanlar verimlilik ile ilgili
olanlardır. Ölçeğin “Verimlilik” alt boyutunu oluşturmaktadır. Faktör içinde 4
madde bulunmaktadır. Üçüncü faktörde yer alanlar güvenlik ile ilgili olanlardır.
Ölçeğin ”Güvenlik” alt boyutunu oluşturmaktadır. Bu alt boyut içinde 5 madde
bulunmaktadır. Dördüncü faktörde yer alanlar yararlılık ile ilgili olanlardır.
Ölçeğin “Yararlılık” alt boyutunu oluşturmaktadır. Bu alt boyutta 5 madde
bulunmaktadır. Beşinci faktörde yer alanlar personel uyumu ile ilgili olanlardır.
Ölçeğin “Personel uyumu ” alt boyutunu oluşturmaktadır. Bu alt boyutta 2 madde
bulunmaktadır. Altıncı faktörde yer alanlar bildirim ve kayıt kültürü ile ilgili
olanlardır. Ölçeğin “Bildirim ve kayıt kültürü” alt boyutunu oluşturmaktadır. Alt
boyut içinde 5 madde yer almaktadır.
Tablo 5. Ölçeğin Alt boyutları ve Faktör Yükleri
Faktör
Yükleri
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
İndikatörlerle hasta bakım süreçlerinin uygunluğu değerlendirilir

,877

Hastanemizde güvenilir ölçüm araçları kullanılır

,855

Hastanemizde Kalite ölçümünde araştırma yapılmasını destekleyen bir ortam
vardır

,849

Hastanemizde ölçümlere yönelik yazılı düzenlemeler bulunur

,848

Kalite iyileştirme çalışmalarında doğru yaptık mı ? sorusuna cevap bulunmaya
çalışılır

,848

Hastanemizde kalite ölçümleri bir ekip tarafından yapılır

,841

Hastanemizde kalite iyileştirme çalışmaları kalite hedefleri dikkate alınarak uygulanır

,829

Çalışanlarımız hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını kontrol etmede işbirliği yaparlar

,827

Belli aralıklarla belirlenen indikatörlerin kullanabilirliği değerlendirilir

,820

Bakım ve hizmet verilerimizi diğer hastanelerin verileri ile karşılaştırılır

,813

Hastanemizde hasta bakım hizmetlerini iyileştirmede kalite ölçüm listeleri
oluşturulur

,805
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Olumsuz giden çalışmaların ölçümlerle düzeleceğini inanırım

,781

Hastanemizin topluma rapor edilebilen temel ölçümleri vardır

,766

Yöneticilerimiz kalite değerlendirilmesinde görüşlerimizi alırlar

,758

Ölçmenin kalite iyileştirmenin temeli olduğunun inanırım

574

Hastanemizde İndikatörlerle hasta bakım sonuçları incelenir

,523

VERİMLİLİK
Hastanemizde kaynakların erişim düzeyinin izlemesi İndikatörlerle yapılır

,805

Hastanemizde hasta bakım çıktılarına ilişkin girdiler değerlendirilir

,719

Hastanemizde olabilecek en iyi bakım için teknolojiler kullanılır

,653

Hastanemiz kaynaklarının hazır bulunuşluğu indikatörlerle takip edilir

,620

GÜVENLİK

,826

Kalite indikatör yönetiminde tıbbi cihaz güvenliği değerlendirilir
Kalite indikatör yönetiminde çalışan güvenliği değerlendirilir

,774

Kalite indikatör yönetiminde çevre güvenliği değerlendirilir

,749

Kalite indikatör yönetiminde tesis güvenliğini değerlendirilir

,674

Kalite indikatör yönetiminde hasta güvenliği değerlendirilir

,623

YARAR
İndikatörler hedeflere ulaşma düzeyinin değerlendirilmesinde bir araçtır

,878

Hizmet planlamasına yönelik kararlar alabilmeyi kolaylaştırır

,817

Kalite hedeflerine uygun ölçme araçlarının geliştirilmesini sağlar

,790

Hizmetin kalitesini farklı açılardan yorumlayabilmeyi sağlar

,744

Hizmetin yürütülmesindeki sorunların çözümünde yöntem geliştirmeye
yardımcı olur

,659

PERSONEL UYUMU
Çalışanlarımızın veri toplamasında gerekli kaynakları hazır halde bulundurulur

,602
506

Çalışanlarımız kalite indikatör yönetimi konularında eğitilirler
BİLDİRİM KÜLTÜRÜ

,859

Hastanemizde her çalışanın yaptığını yazması anlayışı hakimdir
Olay bildirimi için yeterli zamanım yoktur

,766

Hastanemizde beklenen sonuçlardan sapmalar uygun şekilde kaydedilir

,665

Olay bildiriminde yöneticilerimiz tarafından desteklenirim

,600

Kayıtların hasta bakım sürekliliğini sağladığını inanırım

,507
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3.4. İç tutarlılık Analizi:
Çalışmada geliştirilen ölçeğin güvenilirliğini belirlemek amacı ile Cronbach
alfa değeri hesaplanmıştır. Alfa değeri 0.95 olarak saptanmıştır. Literatürde
alpha katsayısının değerlendirme kriterlerine göre 0.60 ve üstündeki değerler
güvenilirliğin göstergesi olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla ölçeğin iç
tutarlılığının güvenilir olduğu belirlenmiştir

4. Sonuç Ve Öneriler
Kalite İndikatör yönetiminin değerlendirilmesine yönelik standart ölçüm
araçlarının bulunması, uygulamalara işlevsellik kazandırması açısından önemlidir.
Bu bağlamda yürütülen çalışmada, “Kalite İndikatör Yönetimi Ölçeğinin”
kullanılabilirliğine ilişkin aşağıdaki sonuçlara ulaşmak mümkündür
•

Madde ayırt ediciliği analiz sonucunda, maddelerin katılımcıların kalite
indikatör yönetimine yönelik tutumları bakımından ayırt edebilir nitelikte
olduğu görülmüştür.

•

Ölçeğin yapı geçerliğine yönelik yapılan çalışmalar, ölçek maddelerinin kabul
edilebilir düzeyde faktör yüküne sahip olduğunu göstermiş ve ölçeğin altı
faktörlü bir yapıda olduğunu ortaya koymuştur.

•

Ölçeğin iç tutarlılığının, genel olarak iyi düzeyde olduğu ortaya konulmuştur.

•

“Kalite İndikatör Yönetimi Ölçeği”nden alınabilecek en düşük puan 37, en
yüksek puan ise 185’dır. Ölçekten alınan puan yükseldikçe kalite indikatör
yönetiminin iyi düzeyde olduğu şeklinde değerlendirilir.

•

Yukarda belirtilen sonuçlar, ölçeğin, bu şekliyle kalite indikatör yönetimini
değerlendirmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak
literatüre katkı yapabileceği görülmektedir

•

Sağlık kurumlarında kalite indikatör yönetimi çalışmalarının değerlendirmek
amacıyla geliştirilen, geçerlik ve güvenilirliğitest edilen “Kalite İndikatör
Yönetimi Ölçeği”kullanıma hazır olduğunu, kolayuygulanan, güvenilir veri
kalitesine sahip bir ölçme aracıolduğunu düşünmekteyiz.

•

Ölçeğin sağlık kurumlarında kalite iyileştirme ile ilgili eğitim gereksinimlerinin
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belirlenmesinde yararlıolacağı, bilgi, tutum ve davranış değişikliğini
hedefleyenuygulamalarda veri sağlayacağı inancındayız.
•

Ancak çalışmada, ölçeğin yapı geçerliği açımlayıcı faktör analiziyle yapılmış
ve altı boyutlu bir yapıda olduğu belirlenmiştir. Bu bağlamda ölçeğinin altı
boyuttan oluşan modelinin toplanan verilerle ne derece uyum gösterdiğini
ve boyutların işlevselliğini incelemek amacıyla, ölçek üzerinde doğrulayıcı
faktör analizi de (DFA) yapılması önerilebilir.
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Bir Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde
Hemşirelerin Düşme Riskine Karşı Aldıkları
Önlemlerin Değerlendirilmesi
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Özet
Hasta güvenliği, kaliteli sağlık hizmetinin en önemli göstergelerinden biridir.
Araştırmalar, hasta güvenliğini tehdit eden tıbbi hataların büyük kısmının sisteme
bağlı olduğunu göstermektedir. Hastanelerde hasta güvenliğini tehdit eden
durumlardan biri de çevresel ve bireysel faktörlerden kaynaklanan hasta düşme
ve yaralanmalarıdır. Hastanelerde en sık görülen ikincil yaralanma nedenleri
arasında düşmeler önemli bir yer tutmaktadır. Hastanelerde güvenli ortamın
sağlanarak sürdürülmesi ile hastayı ikincil yaralanmalardan korumak hemşirenin
en önemli yasal ve etik sorumluluklarından biridir. Çalışma bir eğitim ve araştırma
hastanesinde çalışan hemşirelerin kliniklerde yatan hastaların düşme riskine
yönelik aldıkları önlemleri belirlemek amacı ile tanımlayıcıtipteplanlanmıştır.
Araştırma evrenini Nisan 2014-Haziran 2014 tarihleri arasında aynı eğitim
ve araştırma hastanesinin yatan hasta kliniklerinde çalışan tüm hemşireler
oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini ise evrenden basit ratsgele örnekleme
1 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ozdemir_dilek1@hotmail.com, 02122217777-5706
2 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hacerozkulozel@hotmail.com, 02122217777-5140
3 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, okm.kalite@gmail.com, 02122217777-5559
4 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, leman.cevik@gmail.com, 02122217777-6429
5 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, okm.kalite@gmail.com, 02122217777-5559
6 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, semrakoc70@hotmail.com, 02122217777-5706
7 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sevgi-demiray@hotmail.com, 02122217777-5540
8 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, zahide-erdogan@hotmail.com, 02122217777-5515
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yöntemiyle seçilen, araştırmaya gönüllü 212 hemşire oluşturmuştur.Elde edilen
veriler, SPSS programında, frekans ve yüzdelik, aritmetik ortalama, standart
sapma ile değerlendirildi. Bulgular; araştırma kapsamında ki hemşirelerin
%99‘u(n=210) çalıştığı bölümde hastanın düşmesini önlemeye yönelik bir düşme
riski skalası kullandıklarını,%94.8’i (n=201) hastaların düşme riski yönünden
değerlendirilmesi gerektiğini düşündüğünü, %87,7’si(n=186) çalıştığı bölümde
hasta ve/veya ailesine düşme riski konusunda eğitim verildiğini, ayrıca hasta
düşmelerini önlemek için yaptıkları uygulamaları da sırasıyla %98.1 (n=208)
yatak kenarlıklarının yükseltilmesi,%58.9 (n=125) hastanın yanında refakatçi
bulundurmak olduğunu belirtmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hasta Güvenliği, Hasta Düşmeleri, Hemşirelik

Abstract
Patient safety is one of the most important indicators of qualified health care.
Research indicates that the majority of medical errors that threaten patient safety
belong to the health care system. One of the situations that threaten patient safety
in hospitals is also the falling down and being injured of the patients arising from
environmental and individual factors. Among the most common secondary cause
of injury in hospitals, falling down have an important place. It is one of the most
important legal and ethical responsibilities of a nurse to protect the patients from
secondary injury by providing a sustainable safe environment at hospitals. This
is a descriptive study and aims to examine the precautions taken by the nurses
working a training and research hospital, against to the risk of falling down of
the patients in clinical service. All the nurses working in inpatient clinic of same
training and research hospital in the time being of April 2014 and June 2014 formed
the population of the study. A total of 212 volunteer nurses selected by simple
random sampling method formed the sample of the study. Data were analyzed in
SPSS for frequency and percentage, mean, standard deviation. Findings revealed
that 99% of nurses surveyed (n = 210) used a scale for the risk of falling down to
prevent the falling down of the patients in their clinic; 94.8% of them (n = 201)
thought the patients should be evaluated for the risk of falling down; 87, 7% of
the participants (n = 186) noted patients or their family are trained for the risk of
falling down in their department. Furthermore, the practices that they performed
to avoid the patients’ falling down are noted; 98.1% of them (n = 208) remarked
raising the bed borders, 58.9% of the nurses (n = 125) stated to keep the hospital
attendant with the patient.
Key Words: Patient safety, Patient Falls, Nursing
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1. Giriş
Gelişen bilim ve teknoloji diğer alanları olduğu gibi sağlık alanını da etkilemekte
ve sağlık hizmetlerinde kalite kavramının ön plana çıkmasını sağlamaktadır.
Sağlık hizmetlerinde kalitenin en önemli göstergelerinden biri hasta güvenliğidir.
Hastanelerde hasta güvenliğinin sağlanmasında, güvenli ortamın sağlanması
dolayısıyla hastayı ikincil yaralanmalardan korumak büyük önem taşımaktadır.
Güvenli çevrenin sağlanması ve sürdürülmesi özellikle hareket ve denge sorunları
olan hastalarda önem kazanır. Hastanelerde en sık görülen ikincil yaralanmaların
nedeni kaza ile düşmelerdir (Hatırnaz, 2007, Wendin, 2007, Sezgin, 2007, Savcı vd.,
2009:19). Sağlıkta kalite standartlarının sağlanması için yaşamsal öneme sahip olan
hasta güvenliğinin önemli parametrelerinden hasta düşmelerinin önlenmesinde
hemşire uygulamalarının rolü büyüktür. Bu çalışma, S.B. Okmeydanı Eğitim ve
Araştırma Hastanesinde hemşirelerin düşme riskine yönelik aldıkları önlemlerin
belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.

2. Araştırmanın Yöntemi
Araştırma, hemşirelerin düşme riskine yönelik aldıkları önlemleri belirlemek
amacıyla tanımlayıcı tipte planlandı.
2.1. Araştırmanın Evreni/ Örneklemi
Araştırmanın evrenini bir eğitim ve araştırma hastanesindeki hemşirelerin düşme
riskine yönelik aldıkları önlemleri belirlemek amacıyla Mayıs 2014-Haziran 2014
tarihleri arasında kurumda aktif çalışan 500 hemşire, örneklemini ise evrenden
basit rastgele örnekleme yöntemiyle seçilen, araştırmaya katılmaya gönüllü,
evrenin %42’si (212 kişi) oluşturdu.
2.2. Araştırmada Verilerin Toplanması
Araştırmada veriler, araştırmacı tarafından literatür taranarak oluşturulan
çalışmada güvenirlik alpha katsayısı 0,95 bulunan, 5 adet demografik özelliklere,
17 adet hasta düşmelerine yönelik sorulardan oluşan anket formu araştırmaya
katılan hemşirelere uygulandı. Aynı zamanda Okmeydanı Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nin düşme oranı indikatör verileride araştırmada kullanıldı.
2.3. Verilerin Analizi
Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 17.0 ortamında bilgisayara aktarıldı,
frekans ve yüzdelik, aritmetik ortalama, standart sapma analizi uygulandı.
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3. Bulgular Ve Tartışma
Çalışma kapsamına alınan hemşirelerin; yaş ortalaması 33.2 olmakla beraber,
%93,3’ü(n=198) kadın, %6,7’si (n=14) erkektir. Ayrıca; %87.2’si (n=185)
kliniklerde, %12,8 (n=27) yoğun bakım ünitesinde çalışmaktadır ve çalışma
yılları ortalama 12,8’dir. Mezun oldukları eğitim programları incelendiğinde;
sırasıyla %48.2’si (n=102) lisans mezunu, %36.7’si (n=78) lise mezunu, %11,4
(n=24) önlisans mezunu ve %3,7(n=8) lisansüstü mezunudur. Bu bulgular Çırpı
ve ark.(2009)’nın hasta güvenliğine yönelik yaptıkları çalışmanın demografik
bulgularıyla benzerdir.
Tablo 1. Düşme Riski ile İlgili Bulgular
Madde

İFADE

6

Sizce hemşirenin hasta düşmesini önlemede
sorumluluğu var mıdır?

7

Hasta düşme risklerini önlemeye yönelik eğitim aldınız mı?

8

Aldığınız eğitimin etkinliği olduğunu düşünüyor musunuz?

9

Çalışmakta olduğunuz bölümde hastanın düşmesine
yönelik bir düşme riski skalası kullanıyor mu?

11

E(%)

H(%)

83

17

90.5

9.5

98.1

1.9

99.05

0.95

Çalıştığınız bölümde düşen hastanız oldu mu?

1.5

98.5

12

Çalıştığınız bölümde yatan her hastanın düşme riski
yönünden değerlenedirilmesi gerektiğini düşünüyor
musunuz?

94.8

5.2

14

Çalıştığınız bölümde düşme riski olmayan ama yine de
düşen hastanız oldu mu?

0.5

99.5

15

Hasta düşmesi mesleki bir hata mıdır?

15.6

84.4

17

Çalıştığınız bölümde hasta ve /veya ailesine düşme riski
eğitimi veriliyor mu?

87.7

12.3

18

Sizce hasta ve /veya ailesine düşme riski eğitimi
verilmesi gerekli midir?

91.5

8.5

21

Düşen hastanız olduğunda bunu bildiriyor musunuz?

98.1

1.9

22

Rapor edilen düşmeler sonucunda kurumun yaptığı
iyileştirme faaliyetlerinin yeterli olduğunu düşünüyor
musunuz?

73.5

26.5

Çalışmaya katılan hemşirelerin %83’ü (n=176) hemşirlerin hasta düşmelerinde
sorumluluğu olduğunu, % 17’si (n=36) sorumluluğu olmadığını belirtti. Bu
bulgu Çırpı ve ark. (2009)’nın çalışmasındaki hemşirelerin %66.9 oranıyla hasta
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güvenliğine ait riskleri belirleyen, önlemeye yönelik uygulamalarını planlayan,
uygulayan ve değerlendiren sağlık profesyoneli olarak tanımladığı bulgusuyla
benzerdir.
“Hasta düşme risklerini önlemeye yönelik eğitim aldınız mı” sorusuna %90.05’i
(n=192) evet yanıtını verirken, %9.5’i (n=20) hayır yanıtını vermiş olup, % 98.1’i
(n=208) aldıkları eğitimin etkin olduğunu belirtmektedir. Bu bulgu sonucunda
hemşirelerin düşme riskine karşı aldıkları eğitimi yeterli buldukları sonucuna
ulaşılabilir. Ayrıca HKS (2011)’deki “sağlık çalışanları hasta güvenliğine yönelik
eğitim almalıdır” maddesiyle de uyumludur. .
“Çalışmakta olduğunuz bölümde hastanın düşmesine yönelik bir düşme riski
skalası kullanılıyor mu?” sorusuna %99.05 (n=210) evet yanıtını verirken, %98.5’ı
(n=209) “Çalıştığınız bölümde düşen hastanız oldu mu?” sorusuna düşen hastası
olmadığını belirtti. Bu bulgu, ilgili hastanede düşme skalası kullanıldığını ve hasta
düşmeleri konusunda gerekli tedbirlerin alındığını düşündürmektedir. Ayrıca bu
bulgu Taşçıoğlu vd. (2013) ve HKS (2011)’nin “yatan hasta bölüme kabulünde
düşme riski yönünden hastane tarafından belirlenen bir ölçekle yapılmalı
değerlendirilmeli” maddesiyle uyumludur.
%94.8 (n=201) oranla hemşireler çalıştığı bölümde yatan her hastanın düşme riski
yönünden değerlendirilmesi gerektiğini düşünmektedir. “Çalıştığınız bölümde
hasta ve /veya ailesine düşme riski eğitimi veriliyor mu?” sorusuna %87.7 (n=186)
evet yanıtını vermekle birlikle %91.5 (n=194) hasta ve /veya ailesine düşme
riski eğitimi verilmesi gerektiğini düşünmektedir. Bu bulgu hemşirelerin hasta
düşmeleri konusunda farkındalıklarının yüksek olduğunu düşündürmektedir.
“Düşen hastanız olduğunda bunu bildiriyor musunuz?” sorusuna %98.1(n=208)
oranla evet yanıtı verilmiş olup %73.5’i (n=156) rapor edilen düşmeler sonucunda
kurumun yaptığı iyileştirme faaliyetlerinin yeterli olduğunu düşündüklerini
belirtmektedir.
Tablo 2. Çalışmakta olduğunuz bölümde güvenirliği kanıtlanmış düşme riski
skalarından hangisini kullanıyorsun
N= 212

%100

Morse

20

9.4

Hendrich

0

0

186

87.7

6

2.9

Itaki
Diğer(boş)
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Tablo 2. incelendiğinde; sırasıyla %87.7 ‘lik oranla İtaki, %9.4 Morse düşme riski
ölçeği kullandığını belirtirmektedir.
Tablo 3. Çalıştığınız bölümde yatan hastayı düşme riski yönünden ne zaman
değerlendiriyorsunuz?
N= 212

%100

Ilk Yatışta

76

35.8

Bölüm Değişikliğinde

1

1.1

Bilinç Değişikliğinde

5

2.3

Hasta Düştüğünde

3

1.4

Hekim Istediğinde

0

0

126

59.4

Hepsi

Tablo 3’e göre; çalıştığınız bölümde yatan hastayı düşme riski yönünden ne zaman
değerlendiriyorsunuz? sorusuna % 35.8 ilk yatışta, %2.3 bilinç değişikliğinde
%1.4 hasta düştüğünde ,%1.1 bölüm değişikliğinde değerlendirdiğini belirtirken,
%59.4’ ü hepsinde değerlendiğini belirtti.
Tablo 4. Hasta düşmelerinin en sık karşılaşılan nedeni sizce nedir?
N= 212

%100

Hasta kaynaklı

108

50.9

Bakım kaynaklı

43

20.2

Tesis kaynaklı

61

28.9

Tablo 4’te görüldüğü gibi; hasta düşmelerin en sık karşılaşılan nedeni %50.9 hasta
kaynaklı, %20.2’si bakım kaynaklı ve %28.9 ‘u ise tesis kaynaklı olduğu belirtildi.
Bu bulgu Gama vd. (2008) yaptığı çalışmadaki düşmenin nedenleri arasında
bozulma, bilişsel bozukluk, psikotrop ilaç kullanımı vs. gibi nedenlerle en sık
hasta kaynaklı bulgusuyla benzerdir.
Tablo 5. Hasta düşmesini engelleyici hangi uygulamaları yapıyorsunuz?
N= 212
Yatak kenarlarının yükseltilmesi

208

Hastanın yanında refakatçi bırakmak

125

Fiziksel tespit edici kullanımı

13

Direktif ile sedatif ilaç uygulama

5

Hepsi

28
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Tablo 5’te görüldüğü gibi; hasta düşmesini engelleyici uygulamaları en sık
yaptıklarına göre sıralamaları istendiğinde sırasıyla 208 kişi yatak kenarlarının
yüksettiğini, 125 kişi hastanın yanında refakatçi bıraktığını, 28 kişi hepsini
uyguladığını, 13 kişi fiziksel tespit edici kullandığını ve 5 kişi direktif ile sedatife
ilaç uygulandığını belirtildi. Bu bulgu Savcı ve ark.(2009) yaptıkları çalışmada
hemşirelerin aldıkları önlemlerle benzerlik göstermektedir. JCAHO (Joint
Commission on Accreditation of Healthcare Organizations – Sağlık Kuruluşlarının
Akreditasyonu Birleşik Komisyonu) düşme riskini azaltmaya yönelik; yatak
alarmı kullanılması, yatak kenarlarının kaldırılması, hasta ve ailenin eğitimi, çağrı
sisteminin düzenlenmesi, alçak yatakların kullanılmasını önermektedir (Suzanne
2005). Karan (1999) ve Rao (2005)’nun çalışmasında çevrenin hastalar üstüne
etkisi ve gerekli önlemlerin alınması ile ilgili bulguları benzerdir. Ayrıca HKS
(2011)’de Düşme riski olan hastalar için, hastanın risk düzeyine yönelik önlemler
alınmalıdır maddesiyle de uyumludur.
Çalışmanın yapıldığı eğitim ve araştırma hastanesinin düşme oranı indikatör
verileri değerlendirildiğinde ; yıl boyunca toplam 5 hasta düşmesi yaşandığı,
bunlardan 4’ünün hasta kaynaklı, bir tanesinin bakım kaynaklı olduğu tespit edilip,
düşme yerlerine bakıldığında, 2 tanesinin klinikte, ikisinin sedyeden, bir diğerinin
ise hasta tuvaletinde düştüğü tespit edildi. Yapılan kök neden analizlerinde hasta
kaynaklı düşmelerin bir kısmının, hastaların baş dönmesi sonucu ani olarak, ya da
annelerin bebeklerini yatakta yalnız bırakmalarından kaynaklandığı tespit edildi.
Bakım kaynaklı olduğu tespit edilen düşme olayının ise sedyenin kenarlıklarının
arızalı olmasından kaynaklandığı ve kapatıldığı düşünülen sedye kenarlığının
açılarak hastanın düşmesine neden olduğu tespit edildi.

4. Sonuç
Sonuç olarak; çalışan personelin düşme riski ölçeğinin kullanımı, hasta
düşmelerinin bildirimi ve alınacak önlemler konusunda eğitimli olduğu
görülmekle beraber, hasta ve yakınlarına düşme riski konusunda gerekli
eğitimlerin de yapıldığı tespit edildi.
Bu sonuçlar doğrultusunda;
•
•
•

Hasta düşmeleri konusunda hizmet içi eğitim programlarına devam edilmesi,
Hatalı uygulamaların ve istenmeyen olayların bildiriminin istenmesi, sağlık
personelinin bu konuda cesaretlendirilmesi,
Bakım kalitesinin yükseltilmesinde hemşirelerin etkin rol alması, hasta
güvenliği stratejilerinin diğer ekip üyeleri ile işbirliği içinde oluşturulması ve
stratejilerin etkinliğinin sistematik veri kaydı ve araştırmalarla denetlenmesi,

T.C. Sağlık Bakanlığı

247

Sözel Bildiriler

•
•

•

V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Hasta bakımında düşmelerinin önlenmesinde kullanılan prosedür ve
talimatlara uyulması,
Düşmelerin önlenmesine yönelik bilgilendirme broşürü oluşturulması ve
yatışı yapılan hastalara broşürün sağlık personeli tarafından anlatılarak
verilmesi,
Hasta güvenliği kültürünün yaratılması ve kalıcı olabilmesi için kurum
çalışanlarının tamamının bu konuyu sahiplenmesinin sağlanması önerilir.
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SHKS Kapsamında Oluşturulan “Hasta
Güvenliği, Çalışan Güvenliği, Tesis Güvenliği
ve Eğitim Komitesi’’ Etkinliğinin Araştırılması
Meltem ÖZLÜGİL1
Canan GÜNDÜZ2

Özet
Güvenli, nitelikli ve verimli sağlık hizmeti sunmada komiteler etkin rol
oynamaktadır. İsimlerinden ziyade komitelerin teşekkülü, işlevselliği ve
sorumluluğunu nasıl yerine getireceği önemlidir. Bu bağlamada hastanelerde
komiteleri kurmak, etkin bir şekilde çalışmalarını sağlamak düzenli takip
etmek; maliyeti ve zaman kaybını önleyerek sağlıkta kaliteyi artırarak güveni
oluşturacaktır.
Amaç; Hastanelerde faaliyet gösteren komitelerin çalışma usul ve esasları
doğrultusunda etkinlik, etkililik ve verimlilik açısından yarattığı karşılık, alınan
kararların uygulanabilirliği, karşılaşılan engeller ve gecikme nedenleri konusunda
komite üyelerinin görüşleri alınıp, analiz edilerek sayısal verilerle görünür kılmak
için ölçülebilir bir yöntem geliştirmek
Kapsam; 24-26 Haziran 2014 tarihleri arasında çalışan gönüllü 92 komite üyesinin
uyguladığı anket verileri ve 2012-2013 yılları Aydın Devlet Hastanesi‘nde alınan
komite kararlarının retrospektif çalışmalarından oluşmuştur.
Bulgular; anketteki olumlu cevap dağılımı 1.3.6.10.12. Sorulara %95 üzerinde, en
olumsuz cevap ise 8. Soruda %56 oranındadır. 15.sorudaki 1. öncelikli engelin, %
47 oranında yönetim olduğu yönündedir.
Retrospektif çalışmada ise Eğitim Komitesince alınan kararların % 99 oranında,
faaliyetlerini tamamlandığı yönündeyken Tesis Güvenliğinin aldığı kararlarda %
77 oranında kaldığı gözlemlenmiştir.
1 Aydın Devlet Hastanesi,meltemozligil36@hotmail.com
2 Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi,siyahlale28@hotmail.com
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Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, retrospektif çalışmaların ve oluşturulan
anket ölçeğinin komitelerin etkinliğini değerlendirmede geliştirilen bir yöntem
olacağı sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Komite, etkinlik ve işlevsellik.

Abstract
Committees play an active role in providing safe,high quality and efficient
healty services.The important thing is the organisation,functionality of the
comittees and also how they discharge their responsiblity instead of the
names,in this occasion,setting up a comittes in the hospitals, making them to
work in active,controlling periodically, by avoiding waste of time and Money and
increasing the quality will build up the trust.
Purpose:Developing a method for making visible with digital data by analising and
getting opinions of the members of committees about the reasons of response that
they caused in terms of activity,effectiveness,productivity in accordance with the
work ,principles and procedures of the committees that are active in hospitals,the
applicablity of the decision that made obstacles that they meet and delay.
Extent: It ıncludes that retrospective Works of the committee decislons that are
take in Aydın Devlet Hastanesi in the years 2012-2013 and the date of the survey
that made by the 92 committee members who work voluntarily between 24-26
June 2014.
Findings: the positive answer range at the survey is higher than the rate of % 95
1,3,6,10,12th questions the most negative answer is at the rate of %56 at the 8th
questions.That seems the obstacle which is the first prior is management at the
rate of %47 at 15th question.
For the retrospective work, it is obervsed that while the decisions that education
comittee has taken is the direction of complete of functions by rate of %99,the
decision that security of site has taken is failed by rate of %77.
When we sum up the findings ,we found that,the retrospetive Works and the
survey scale that is generated will be a method that can the review the avtivity of
committees.
Key Words: Committees, efficiency and functionality
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1. Giriş
Sağlık kurumlarının sunduğu hizmetlerin tam olarak ölçülemeyeceği konusunda
yanlış bir inanış söz konusudur. Ancak, bu düşünce makro değerlendirmeler için
geçerli olurken, iyileştirme yapma ve geliştirme süreçlerinin düzenlenmesi mikro
düzeyde söz konusudur (Akgün Seval,1999 ). Bu aşamada komiteler çok büyük rol
oynar. Sadece verilen hizmetin istenilen sonuçlarıyla değil istenmeyen sonuçları
azaltma derecesi aynı zamanda sürecin her aşamasını gözden geçiren bir anlayış
içinde yer alır. Komiteler ekip odaklı faaliyetlerdir. Fikir geliştirme ve kararları
benimsetme açısından en önemli iyileştirme araçlarıdır.
Komiteler; sağlık kurumlarında, ortak hedefleri kaliteli sağlık hizmeti sunmaya
katkı sağlamak amacıyla sağlık ve diğer meslek üyelerinin bir araya geldikleri, her
birinin kendi görevlerini yerine getirdiği, bilgi ve deneyimlerin sürekli paylaşıldığı,
ortak kararların alındığı ve kararların birlikte uygulandığı bir birliktir.
Hastanede komiteleri kurmak etkin bir şekilde çalıştırmak çalışmalarını düzenli
takip etmek maliyet kaybını ve zaman kaybını önleyerek sağlıkta kaliteyi ve
güveni artıracaktır. İsimlerinden ziyade komitelerin teşekkülü, işlevselliği ve
sorumluluğunu nasıl yerine getireceği önemlidir. Güvenli nitelikli ve verimli
sağlık hizmeti sunmada komiteler etkin rol oynamaktadır.

2. Araştırmanın Amacı, Yöntem Ve Güvenirliği
2. 1.Amaç ve Yöntem
Hastanelerde faaliyet gösteren komitelerin çalışma usul ve esasları doğrultusunda
etkinlik, etkililik ve verimlilik açısından yarattığı karşılık, alınan kararların
uygulanabilirliği, karşılaşılan engeller ve gecikme nedenleri konusunda komite
üyelerinin görüşleri alınıp, analiz edilerek sayısal verilerle görünür kılmak için
ölçülebilir bir yöntem geliştirmek.
Bu amaç doğrultusunda; kayıtların doğru tutulması ve verilerin analiz edilebilir
dinamiklere dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu çalışmada gereç yöntem olarak:
Anket uygulaması
Komite kararlarının retrospektif tarama yöntemiyle gözden geçirilmesi yolu
izlenmiştir.
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2. 2. Anket uygulaması
Bu çalışmanın evrenini Aydın Devlet Hastanesi, Aydın Kadın Doğum Ve
Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Aydın Söke Devlet Hastanesi ve Kuşadası Devlet
Hastanesi’nde SHKS kapsamında kurulan Hasta Güvenliği, Çalışan Güvenliği,
Tesis Güvenliği ve Eğitim komitesi üyeleri, örneklemini ise 24-26 Haziran 2014
tarihleri arasında çalışan gönüllü 92 üye oluşturmuştur. Anket soruları Aydın
ilinde görev yapmakta olan Kalite Yönetim Direktörleri’nden kurumsal sorunları
göz önüne alarak 3 adet anket sorusu oluşturmaları istenmiş, havuzda toplanan
42 sorudan oylama yöntemiyle 15 soruluk bir anket geliştirilmiştir.
2.3. Komite kararlarının tarama yöntemiyle gözden geçirilmesi
2012-2013 yılları Aydın Devlet Hastanesi‘nde Hasta Güvenliği, Çalışan Güvenliği,
Tesis Güvenliği ve Eğitim Komitesi alınan kararlar tarama yöntemiyle alınan
kararların faaliyetle sonuçlanıp sonuçlanmadığı araştırılarak ve bir sonraki komite
kararları değerlendirme raporlarından yararlanarak elde edilmiştir.
2.4 Güvenilirlik
Güvenilirlik hesaplaması bir korelasyon katsayısı (r) ile belirlenir. Bu katsayı
sıfır (0) ile bir (1) arasında değişen değerler alır. Değer 1 (1.00) ‘e yaklaştıkça
güvenirliliğinin yüksek olduğu kabul edilir. Genellikle 0,5 den küçük katsayıları
olan maddelerin güvenirliliğinden kuşkulanılıp iyi birer madde olmadığı
söylenebilir (Karasar,2005).
Anket formunun Güvenilirliğini saptamak amacıyla Alpha Modeli aracılığı
ile Güvenilirlik katsayısı olan Cronbach Alpha kullanılmıştır. Cronbach
Alpha katsayısı 0 ile1 arası dağılım gösterir. Değerlendirmede 0.80 ≤ α < 1.00
yüksek derecede güvenilir yorumu yapılır (http://www. toraks.org.tr/…/15.06/
lg2gvkfonvrıtq6.ppt). Bu doğrultuda araştırmada kullanılan ölçeğin Güvenilirlik
Analizi yapılmış ve ilgili katsayı 0.81oranla yüksek derecede güvenilir olarak
hesaplanmıştır

3. Bulgular
Anket uygulaması
15 soruluk anket üzerinden yapılan değerlendirmelerde, 14 soruluk değerlendirme
tablo 1 yer almaktadır.
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TABLO 1 Anket sorularna verilen cevaplarn soru bazl yüzdelik dağlm

Tablo 1. Anket sorularına verilen cevapların soru bazlı yüzdelik dağılımı
Evet

Boş

97%

95%

95%

Hayr
96%

88%

85%

79%

74%

97%

92%

91%

86%

78%
64%

33%
22%
4%
1%

5%

3%

Komitede alnan kararlar yönetim tarafndan
desteklenir

Komide de aldğm görevlerin takibini yaparm.

Komite üyeleri alnan kararlarda etkin rol oynar.

Alnan kararlar verilen süre içerisinde olumlu
sonuçlandrlr

Komite üyeleri istenilen özellikleri taşmaktadr

Komitelerde ekip çalşmas inanc mevcuttur.

Komite çalşmalar hasta ve çalşan güvenliği
uygulamalarn destekler ve güçlendirir.

Komite çalşmalar kaliteli hizmet sunumu için
gereklidir.

Komite çalşmalar hasta ve çalşan memnuniyetinde
olumlu etki yaratr.

Komiteler kurumlardaki ilişkileri ve çalşan
geribildirimlerini güçlendirir.

2%

10%
9% 11%
3%
5% 2%2% 6%2%
3%
0% 0%

Komite çalşmalar çalşma saatlerimin uygunluğuna
göre düzenlenir

0%

3%

Hastanede kurulan komitelerin gerekliliğine
inanyorum.

5%

Uygulanmayan komite kararlar için hastane
yönetiminin yaptrm mevcuttur

10%
2%
0%

20%

Komite çalşmalarndaki yetki, görev ve
sorumluluğumu biliyorum

4%

16%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

14 soru üzerinden yaplan değerlendirmede elde edilen bulgular;

14 soru üzerinden yapılan değerlendirmede elde edilen bulgular;
1. 6 ve 10. Soruya verilen cevaplar olumluluk oranı en yüksek cevaplar olup %
96 oranındadır. Komite üyelerinde, görev yetki ve sorumluluklarının farkında
olduğu, aldığı görevleri takip ettiği 473
ve komitelerde ekip çalışması inancının
mevcut olduğunu destekleyen yaklaşımlar söz konusudur.
3. 11 ve 12. Soruya verilen cevaplarda ortalama % 95 oranında yüksek bir
olumluluk söz konusudur. Hastanede kurulan komitelerin; gerekli olduğu, hasta
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ve çalışan güvenliği uygulamalarını desteklendirip güçlendirdiği aynı zamanda
kaliteli hizmet sunumu için de gerekliği olduğu yönünde inanç mevcuttur.
4.9 ve 14 Soruları irdelediğimizde komitelerin işleyişine yönelik %14 oranındaki
olumsuzluk nedenleri tablo 4 belirtilmiştir.
2.5 ve 7. Sorularda ise yönetimin alınan kararları desteklemediğini düşünen
komite üyeleri kararların uygulanmasında, yönetimin yaptırımın olmadığı ve
alınan kararlarda etkin rol alamadıkları düşüncesiyle % 24 oranında olumsuz
cevaplar vermiştir.
8.soru en fazla olumsuz cevap verilen soru olmuş % 56 oranında alınan kararların
istenilen sürede sonuçlanmadığı yönünde sonuca varılmıştır.
Komite kararlarının uygulanmasının önündeki engellerin analizine yönelik olan
15 soru; 5 öncelik sırasına göre tablo 2 yer almaktadır.
20 – 22 Kasm 2014 / Antalya

Tablo 2. Komite kararlarının uygulanmasındaki engellerin öncelik sırası

44

YÖNETİM

ÇALIŞAN

YENİLİKLERE AÇIK OLMAMA

KALİTE KÜLTÜRÜ

MALİYET

28

18
1313

29

27
23

21

19
1616
13

22

1919 19

18

17

15

14
8

9

10

4

1.ÖNCELİK

2.ÖNCELİK

3.ÖNCELİK

4.ÖNCELİK

5.ÖNCELİK

Kararlarn
uygulanmasndaki
Bakanlığı engellerin öncelik aşamasna baktğmzda; 1. öncelikli engelin,
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Kararların uygulanmasındaki engellerin öncelik aşamasına baktığımızda; 1.
öncelikli engelin, % 47 oranında yönetim olduğu,
2.ve 3. öncelikli engelin, % 30 oranında çalışanlardan kaynaklandığı,
4. öncelikli engelin, % 25 oranında kurum çalışanlarının kalite kültürünü
benimseyememe yönünde olduğu,
5. öncelikli engelin ise, % 32 oranında yine yönetim olduğu yönünde olup bu
bulgu ve komite üyelerinin ankete verdiği cevapları doğrultusunda; şimdiye kadar
yönetimin varsaydığı en önemli engelin maliyet olduğu düşüncesi, bizi, kararların
uygulanmasında, maliyetin öncelik teşkil etmediği sonucuna ulaştırmıştır.
Ankete katılan çalışanların, meslek bazlı dağılımı yapılmış ve tablo 3’de sayı bazlı
yer almıştır.
Tablo 3. Ankete katılan komite üyelerinin meslek dağılımı

Anket sorularına hayır cevabı veren komite üyelerine, neden başlığı altında
değerlendirme yapmaları istenilmiş ve aşağıdaki veriler elde edilmiştir.
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Tablo 4. Komite kararlarının tarama yöntemiyle gözden geçirilmesi

 1. Soruda; görev ve sorumluluklara yönelik bilgilendirme yapılmadığı,
 2. Soruda; yönetimin bakış açısı,
 3. Soruda; yönetimin yaptırım olmadığından, alınan kararların
sonuçlanmaması,
 4. Soruda komite toplantılarının uygun saatlerde genelde yapılmadığı,
 5. Soruda komite üyelerinin motivasyonunda yönetimin, ek ödemeden
vereceği payın etkili olabileceği,
 7. Soruda yönetim tarafından destek görememekten,
 8. Soruda uygun sürede kararların sonuçlanması için mevzuat
geliştirilmesi gerektiği ve maliyete dayalı kararların satın alma sürecinin
hızlanması için bakanlıkça çalışma yapılması gerektiğine,
 9. Soruda komite çalışmaları için gönüllük esası; başarıyı ve komite
üyeleri için istenilen özellikleri taşımasını sağlayabileceği yönünde
yorumlar yapılmıştır.
 10.Soruda komite üyelerinin sadece toplantılarda bir araya gelmesi,
ekip anlayışı geliştirememesine,
 13. Soruda komite karar ve uygulamalarının çalışanlara aktarılmadığı
ve kararları çalışanların bilmediği yönünde görüşlerden oluşmuştur.
 6.11.12.14 sorularda ise geri bildirim yapılmamıştır.
2012-2013 yılları Aydın Devlet Hastanesi‘nde Hasta Güvenliği, Çalışan Güvenliği,
Tesis Güvenliği ve Eğitim Komitesi alınan kararlar tarama yöntemiyle araştırılmış
ve ortalama 2 yılda alınan kararın etkin olarak uygulanmasına yönelik aşağıdaki
verilere ulaşılmıştır.
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Tablo 5
Komiteler

2012

2013

Alınan karar
sayısı

Faaliyeti
tamamlanmış
karar sayı/oranı

Alınan karar
sayısı

Faaliyeti
tamamlanmış
karar sayı/oran

Hasta Güvenliği

75

66/ % 88

64

59 / % 92

Çalışan Güvenliği

44

38 / % 86

56

51 / %91

Tesis Güvenliği

36

26 / % 72

47

39 / % 82

Eğitim Komitesi

86

85 / % 98

76

76 / % 100

Toplam

241

215 / %89

243

225 / % 92

Bu çalışmada alınan komite kararlarının etkin uygulanıp uygulanmadığı alınan
kararlar ve faaliyetlerin tamamlanması arasındaki oranla irdelenmiştir. Tablo
5’ de göze çarpan en önemli bulgu, Eğitim Komitesince alınan kararların % 99
oranında, faaliyetlerini tamamlandığı yönünde olduğudur.
Komitelerde alınan kararlarda en az oranla faaliyet tamamlama oranı, Tesis
Güvenliğinin aldığı kararlarda % 77 oranla gözlemlenmiştir.
2012 yılına göre 2013 yılında tüm komitelerde alınan kararların , % 92 oranında
gerçekleştiği izlenilmiş, efektif bulgunun ise kararların istenilen sürede faaliyete
dönüştürülerek tamamlanmasından kaynaklı olduğu yönünde ön plana çıkmıştır.

5. Sonuç Ve Öneriler
Gelişmiş ülkelerde bir hastanenin güvenilir olması, bakım hizmetlerinde
kalite sağlamak ve değerlemek için oluşturduğu komitelerle ve bu komitelerin
başarılı çalışmasıyla ölçülmektedir (http://www.merih.net/m1/whurcat01.
htm).Komitelerin birçoğuna yardımcı olacak kayıt ve istatistiklerin düzenli,
güvenilir bir şekilde tutulmaları ve arşivlenmeleri de gerekmektedir. Elinde
yeterli ve güvenilir veriler olmayan komitelerin iyi çalışması ve sağlıklı kararlar
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alması mümkün değildir. Bu durum değerlemenin sağlıklı olması açısından da
önemlidir. Her yılın bitiminde o yıla ait tutanakların gözden geçirilmesi, yapılmış
olan şeylerin belirlenmesi bir sonraki yılın temposunu ve hedeflerini belirlemek
açısından önemlidir.
Komite üyelerine çalışma alanları, yetki, görev ve sorumlulukları konusunda
bilgilendirme yapılması komiteyi etkin verimli kılarken üyenin yol haritasını
belirlemiş olacaktır.
Komite örgütlenirken üye sayısını yüksek tutmamakta yarar vardır. Aksi takdirde
toplanma ve karar almada güçlükler ortaya çıkmaktadır (ERBAYDAR,1997).Hızlı
karar alınmasını gerektiren durumlarda kurum için dezavantaj oluşturmaktadır.
Komitenin daimi üyesi olmak yerine bazı kişiler kendi birimlerini ilgilendiren
bir konu tartışılacağı zaman toplantıya davet edilebilirler. Bu tarz bir çalışma
komiteyi daha dinamik kılabilir. Komitenin çalışmalarıyla ilgili olması, bir komite
üyesinde bulunması gereken en önemli özelliktir. Hastane içinde geniş bir grubu
temsil etmesi ve kendi alanında uzman olması da, çevresine güven vermesi ve
komite kararlarının hayata geçirilmesi açısından önemlidir. Komite kararlarının
uygulanma sürecinde ilgili birim temsilcilerinin kendi birimlerini içerden
etkilemeleri daha mümkündür.
Toplantıda tartışılacak bir konu seçildiği zaman komiteye sunmadan önce bütün
arka plan bilgileri toplanmalı ve irdelenmelidir. Gerekirse konunun uzmanları
ile görüşülmelidir. Bu uzmanlar toplantıya da çağrılıp, görüşleri alınabilir. Bu
hazırlıklar olmadan, etkin verimli kararların çıkması mümkün değildir.
Karar verme sürecine komite üyeleri aktif olarak katıldıkları takdirde yalnızca
kararları desteklemekle kalmaz, alınan kararları çevrelerindeki meslektaşlarına
iletirler. Aldıkları geri bildirimlerle komite kararlarının şekillenmesinde etkin bir
rol oynar.
Komiteler yönetimin desteğiyle etkin, verimli çalıştığı sürece kaliteli hizmet
sunumunun en önemli ayağı olan hasta çalışan güvenliği ve memnuniyetinin
sağlanmasında göz ardı edilemeyecek bir değere sahip olur.
Elde edilen bulgular sonucunda retrospektif çalışmaların ve oluşturulan anket
ölçeğinin komitelerin etkin ve verimli çalışmalarını değerlendirmede geliştirilen
bir yöntem oluşturmuştur.
Tartışma; 15. anket sorusu olan Kararların uygulanmasındaki engellerin
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öncelik aşamasında her ne kadar maliyetin öncelik teşkil etmediği sonuca
varılsa da, alınacak kararlar doğrultusunda planlanan faaliyetlerin zamanında
gerçekleşmesinde Komitelerin bütçe oluşturma ve kullanma yetkisinin olabilirliliği
oldukça etkili olacaktır. Diğer bir önemli faktörde tüm komiteleri denetleyen bir
üst komitenin kurulması ve aktif çalışması komiteyi çok etkin kılacak bunun yanı
sıra yönetimin alınan kararları desteklemesinde çok önemli bir paya sahip olacak
ve komiteleri etkin kılacaktır.
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Performans Ve Kalite Uygulamalarına Sağlık
Personelinin Bakış Açısı
Hasan EVİRGEN1
Gökhan GÜL2
Sami CARI3
Mesut SODAN4
Ayşe DAĞCI5

Özet
Sağlık Bakanlığının Yaklaşık olarak 20 yıldır devam eden, Türkiye’de kamu sağlık
sektöründeki reform çalışmalarının son halkası olan ve 2003 yılında uygulamaya
başlanan “Sağlıkta Dönüşüm Programı” gereği kamu sağlık hizmetlerinde
verimlilik sağlamak amacıyla “Performansa Dayalı Ek Ödeme Modeli” gündeme
geldi. Bu ödeme modelinin işlerlik kazanmaya başlamasından sonra 2005 yılında
nicelik yanında nitelik ölçümü de gündeme alındı.
Bu araştırmanın amacı, Türkiye genelinde belirli il ve ilçe hastanelerinde çalışan
personellerin Sağlık bakanlığının Hizmet Kalite standartlarına bakış açılarını
değerlendirmektir.
Araştırmalar 10 Ekim 2009-15 Ocak 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
Sağlık personelinden veriler Performans ve kalite uygulamalarına sağlık
personelin bakış açısı isimli anket formu hazırlanarak uygulanmıştır. Araştırmada
veri toplama aracı olarak kullanılan anket, Hizmet kalite standartlarının
uygulanmasına yönelik sorulardan oluşmaktadır. Araştırmanın evreni, 150
yataklı Tokat Niksar Devlet Hastanesi, 264 yataklı Burdur Devlet Hastanesi,
59 yataklı Yozgat Yerköy Devlet Hastanesi, 110 yataklı Bolu İzzet Baysal Kadın
Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, 243 yataklı Çankırı Devlet Hastanesi,
100 yataklı Karaman Ermenek Devlet Hastanesi, 502 yataklı Antalya Atatürk
1 Hasan EVİRGEN Konya Beyhekim Devlet Hastanesi Performans ve Kalite Temsilcisi
2 Op.Dr.Gökhan GÜL Konya Beyhekim Devlet Hastanesi Performans ve Kalite B. Başkanı
3 Dr.Sami CARI Konya Çumra Devlet Hastanesi Performans ve Kalite B. Başkanı
4 Mesut SODAN Konya Beyşehir Devlet Hastanesi Performans ve Kalite Birimi
5 Ayşe DAĞCI Tokat Niksar Devlet Hastanesi Performans ve Kalite Temsilcisi
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Devlet Hastanesi, 90 yataklı Hatay Kırıkhan Devlet Hastanesi, 180 yataklı Konya
Akşehir Devlet Hastanesi, 44 yataklı Konya Kulu Devlet Hastanesi, 56 yataklı
Konya Çumra Devlet Hastanesi, 30 yataklı Konya Doğanhisar Devlet Hastanesi,
96 yataklı Konya Beyşehir Devlet Hastanesi, 103 yataklı Konya Dr. Vefa Tanır
Ilgın Devlet Hastanesi ve Konya Beyhekim Ağız ve Diş sağlığı merkezi çalışan
Doktor, Diş hekimi, hemşire, sağlık memuru ve diğer personellerden 596 kişiden
oluşmaktadır.
Araştırmadan elde edilen bulgulara göre,performans ve kalite çalışmaların
faydaları olarak verimli,düzenli,temiz,sistemli çalışma,yapılan işlemlerin kayıt
altına alınması,iyileştirmelerin ön planda olduğu bir sistem ortaya çıkmaktadır.
Eksiklik olarak ise tüm personelin kalite çalışmalarına katılmadığı,üst yönetimin
destek vermediği,hekimlerin ilgisiz kaldığı,kağıt israfının olduğu,personeli iş
yükünü artırdığı sonuçları ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Performans ve kalite, Hastaneler, Sağlık Personeli

Abstract
Ministry of Health of the almost 20 years, continued in Turkey, the public health
sector reform efforts in the last loop, which in 2003 started to implement “Health
Transformation Program” to the public health services to ensure productivity
with the “Performance-Based Pay Out Model” was first proposed.
This payment model started to gain operational in 2005 after the agenda were
also measured quantitatively by nature. The purpose of this research, certain
provincial and district hospitals in Turkey of the health ministry staff to evaluate
aspects of the Quality of Service standards. Data collection tool used in the study
questionnaire, the service quality of standards for the implementation consists of
questions.
Oct 10 between January 2010 research was carried out in 2009-15. Performance
and quality of data from medical personnel practices of medical personnel
prepared a questionnaire called perspective was applied. Data collection tool used
in the study questionnaire, the service quality of standards for the implementation
consists of questions.
The universe of the survey, 150 beds Niksar Tokat State Hospital, 264 beds Burdur
State Hospital, 59 beds Yerköy Yozgat State Hospital, 110 beds Bolu Izzet Baysal
Obstetrics and Children Hospital, 243 beds Çankırı State Hospital, 100 beds
Ermenek Karaman State Hospital, 502 beds Antalya Atatürk State Hospital, 90
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beds Hatay Kirikhan State Hospital, 180 beds Akşehir Konya State Hospital, 44
beds Kulu Konya State Hospital, 56 beds Çumra Konya State Hospital, 30 beds
Doganhisar Konya State Hospital, 96 beds Beyşehir Konya State Hospital, 103
beds Konya dr. Konya State Hospital and recognizes the constancy Ilgın Oral and
dental health center employees Beyhekim doctor, dentist, nurse, health officer
and other staff consists of 596 people.
The quality of the entire staff as a lack of work did not participate, does not give
the support of senior management, physicians remained indifferent, as waste
paper, increased staff workload has been put forward its conclusions.
Key Words: Performance and quality, Hospitals, Health Personnel

1.Giriş
Sağlık Sistemi: Sağlık tanımı kapsamındaki gereksinimleri içeren oldukça
karmaşık ve birbiri ile etkileşim halindeki öğeler bütünüdür.
Hastaneler: Sağlık tanımı kapsamındaki hizmetleri üreten günümüzün en
karmaşık işletmeleridir.
Kalite: Klasik görüş sağlık hizmetlerinde kaliteyi, sağlık hizmetleri sisteminin
çeşitli öğelerinin, standartlara uygunluk ya da mükemmellik derecesi olarak
tanımlamaktadır.(Özalp ve ark.,2000)
Bir kalite iyileştirme yaklaşımı olan toplam kalite yönetimi (TKY), müşteri
ihtiyaçlarını, isteklerini ve beklentilerini karşılama ve aşma sürecidir (Gaucher,
Coffey 1993). TKY ve sürekli kalite iyileştirme (SKI) terimleri genellikle birbirinin
yerine Kullanılmaktadır. SKI’nin [ve TKY’nin] bir dizi ayırt edici özellikleri ve
fonksiyonları vardır. Bu özellikler ve fonksiyonlar çogu kez iyi yönetimin özü
olarak tanımlanır ve şunları içerir (McLaughlin, Kaluzny 1999):
1. Örgütün dış çevresini anlama ve buna uyarlama,
2. Süreçleri incelemek ve iyileştirmek için klinisyenler ve yöneticileri yetkelendirme
(empowering),
3. Müşteri tercihlerinin kalitenin en önemli belirleyicileri oldugu ve müşteri
teriminin hem süreçteki hastaları hem de hizmet sunucularını içerdigi normunun
benimsenmesi,
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4. Geleneksel bölümsel ve mesleki hatların ötesine geçen çok disiplinli bir
yaklaşımın geliştirilmesi,
5. Planlı, açıkça belirtilmiş sürekli degişim ve uyarlama felsefesinin benimsenmesi,
6. Planlanmış örgütsel ögrenme yoluyla en iyi uygulamaların yerine getirilmesini
saglayacak mekanizmaların kurulması,
7. Süreç analizi ve degişime rasyonel, veriye dayalı ve işbirlikçi bir yaklaşımın
benimsenmesi için motivasyon saglama.
Müşteri, bir sürecin sonucunu (outcome) alan ya da kullanan kişi ya da varlıktır
(diger bir süreç gibi) (Langley et al. 1996). Kalite yönetimi bir örgütteki herkesi
bir ya da daha çok sürecin parçası olarak görür. Her bir çalışanın işi, digerlerinin
yaptıgı işi almak, o işe deger katmak ve onu süreçte kendinden sonra gelen kişiye
vermektir.
Müşteriler, iç müşteriler ve dış müşteriler olarak iki gruba ayrılabilir. Iç müşteriler
yapılan iş, ürün ya da çıktıyı (output) alan örgütün içindeki kişilerdir (Gaucher,
Coffey 2000). Başka bir deyişle, iç müşteriler diger saglık çalışanlarına (ya da
süreçlere) baglı olan saglık çalışanları ya da süreçlerdir (Berwick et al. 1990). Iç
müşteriler, birlikte çalışılan kişiler ve diger departmanlar olarak da düşünülebilir.
Her bir çalışan ve departmanın diger çalışanlar ve departmanlardan iç müşterileri
vardır (Leebov, Ersoz 1991). Doktorlar ve hemşireler hastanenin iki kritik iç
müşteri grubunu oluşturmaktadır. Hastalar, aileleri ve ödemeyi yapanlar ise
hastanenin başlıca dış müşterileridir (Nelson et al. 1992).
Kalite yönetimi, uzun süreli bağlantılar, açık iletişimler ve karşılıklı güvenle
nitelenen iyi müşteri-tedarikçi ilişkilerinin şüpheci, geçici ve anonim ilişkilere
göre kaliteyi iyileştirme olasılığının daha fazla olduğunu savunur. Bu sadece
bir kuruluş ve müşterileri arasındaki dış müşteri-tedarikçi ilişkileri için değil,
iş süreci içindeki iç müşteri-tedarikçi ilişkileri için de doğrudur. Gerçekte, dış
müşterilere sağlanan ürün ve hizmetlerin kalitesinin büyük oranda iç müşteritedarikçi ilişkilerinin kalitesi tarafından belirlendiği, kalite yönetiminde merkezi
bir kavramdır (Berwick et al. 1990).
Sağlıkta kalite, kalite yönetimi anlayışı ile gerçekleştirilebilecek bir hedef olarak
değerlendirilmektedir. Kalite yönetimi; organizasyonda liderlik, yönetim,
insan,sistem ve ürün kalitesinin bir arada sürekli olarak geliştirilmesini; kalite
geliştirme,kalite planlama ve kalite kontrol çalışmalarının yapılmasını ve aynı
zamanda kalite güvence sistem standartlarının oluşturulmasını amaçlayan

264 T.C. Sağlık Bakanlığı

V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Sözel Bildiriler

yönetim anlayışı olarak tanımlanabilir. (Aktan, 1999: 1) Bunun sağlık sektöründeki
karşılığı, özet olarak“hasta mutluluğu” biçiminde tarif edilebilir. Doğru teşhis,
doğru tedavi, beklemeksizin ve güler yüzlü hizmet, temiz hastane, ferah bir ortam,
uygun fiyat, vb. gibi hastanın mutluluğuna dönük faaliyetler bütünü, sağlıkta
kalitenin unsurları olarak değerlendirilebilir (Morgil ve Küçükçirkin, 1995: 33).
Kalite yönetimi anlayışında, çalışanların inanç ve isteği olayın esasını meydana
getirmektedir. Çalışanlar, pasif katılımcılar değil, aktif sorun çözücüler ve
uygulayıcılardır. Çalışanların ihtiyaçları, kuruluşun ihtiyaçları ile uyumlu hale
getirilmelidir. İnsanların tümünün saygı ve güvene gereksinim duydukları dikkate
alındığında, kuruluşun bu duyguyu aşılayabildiği oranda amaçlarını benimsetmesi
mümkün olabilecektir. Çalışanların bir misyonu olduğu ve her birinin yaptığı işin
önemli olduğu fikri ve inancı yerleşmeli ve kabul görmelidir.
Yetki ve sorumluluk olabildiğince çalışanlara doğru dağıtılmalıdır. Müşteri
beklentileri tespit edilmeli, bunların ötesine geçip, daha iyiyi üretme heyecanı
paylaşılmalıdır. Bu bağlamda, bir yönetim felsefesi ve hatta bir örgütsel yaşam
biçimi olarak yönetim yaklaşımlarının neredeyse tümünden yararlanan TKY’de,
(Bkz.: Düren, 2000: 31-32) cezalandırma yerine ödüllendirme, yönetimin gizliliği
yerine şeffaflığı, hataların ayıklanması yerine ilk defada ve her seferinde doğruyu
üretme çabası, sürekli iyileştirme, güven ve işbirliği ön plana çıkmaktadır.
Yönetimde, geleneksel dikey örgütlemelerden, olabilecek en yatay sisteme
geçilmelidir. Bunu başarmanın yolu ise sağlık kurumlarında takımlar kurmak,
takımlara giderek artan yetki ve sorumluluk vermektir (Morgil ve Küçükçirkin,
1995: 32-33).
Toplam Kalite Yönetim sistemi, kuruluş içinde tüm çalışanların bilgilendirilmesini
ve buna ilişkin eğitim programları tasarlanmasını ve uygulanmasını gerektirir.
Tüm çalışanlara toplam kalite felsefesinin açıklanması, benimsetilmesi örgütün
üst kademe yönetiminden alt kademelerde görevli işçi ve teknik elemanlara
verilecek eğitimlerle gerçekleştirilmektedir. (Eren, 2001: 110). Ayrıca eğitimin
performansla ilişkisi de dikkate alınmalı, personelin yeni görevler üstlenmek
için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmaları sağlanmalıdır (Canman, 2000: 128).
Bu sayede sunulan hizmetin sürekli iyileştirilmesi ve paydaşların memnuniyet
düzeyinin artırılması mümkün olabilecektir.Üst yönetimin kaliteye inanmış ve
destekleyici olması ise en önemli şartlardan biridir. (Özgirgin,1996: 530, Aksel,
2005: 2) Üst düzey yöneticilerin kendi içlerinde sıkı bir disiplin sağlayarak iyi
örnek oluşturması büyük önem taşımaktadır (Murata ve Harrison,1995: 14).
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2. Yöntem
Araştırmanın evreni, 150 yataklı Tokat Niksar Devlet Hastanesi, 264 yataklı Burdur
Devlet Hastanesi, 59 yataklı Yozgat Yerköy Devlet Hastanesi, 110 yataklı Bolu
İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, 243 yataklı Çankırı
Devlet Hastanesi, 100 yataklı Karaman Ermenek Devlet Hastanesi, 502 yataklı
Antalya Atatürk Devlet Hastanesi, 90 yataklı Hatay Kırıkhan Devlet Hastanesi, 180
yataklı Konya Akşehir Devlet Hastanesi, 44 yataklı Konya Kulu Devlet Hastanesi,
56 yataklı Konya Çumra Devlet Hastanesi, 30 yataklı Konya Doğanhisar Devlet
Hastanesi, 96 yataklı Konya Beyşehir Devlet Hastanesi, 103 yataklı Konya Dr. Vefa
Tanır Ilgın Devlet Hastanesi ve Konya Beyhekim Ağız ve Diş sağlığı merkezi çalışan
Doktor, Diş hekimi, hemşire, sağlık memuru ve diğer personellerden oluşmaktadır.
Bu hastanelerde çalışan doktor, hemşire, sağlık memuru ve diğer personellerin
tamamına ulaşılması planlanmış ve örnek seçilmemiştir. Bu hastaneler sağlık
bakanlığına bağlı genel hastaneler olarak hizmet vermektedir.(Tedavi Hizmetleri
Genel Müdürlüğü 21.4.2009 / 16169 Sayılı Yazısı)
Araştırmalar 10 Ekim 2009-15 Ocak 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
Sağlık personelinden veriler Performans ve kalite uygulamalarına sağlık personelin
bakış açısı isimli anket formu hazırlanarak uygulanmıştır.
Anket çalışmasında toplam 23 soru yönetilmiştir. Bu 23 sorudan 2 tanesi açık
uçlu soru olarak ifade edilmiştir.9 soruda evet, hayır, kısmen, fikrim yok şeklinde
değerlendirme istenmiştir.2 soruda kesinlikle katılıyorum, katılıyorum, fikrim
yok, katılmıyorum, kesinlikle katılmıyorum,10 soruda demografik sorular
şeklinde değerlendirme istenmiştir.Anket değerlendirilmesinde çalışanların
bakış açısını ölçmek için kalite konusunda bilgi sahibi olma, kalitede görev alma,
kalite uygulamalarının gerekliliği, kalite çalışmalarının hastaneye katkı sağlayıp
sağlamadığı, kalite uygulamaları sonucu iyileşmelerin olup olmadığı, yapılan
anketlerin usule uygun yapılıp yapılmadığı, kalite uygulamalarının hastaneler
getirdiği aydalar ve eksiklikler ölçülmektedir.
Analizde, verilen her bir cevapların yüzdesi çıkarılarak değerlendirme yapılmıştır.
Ucu açık sorularda en çok ifade edilen cevaplar ele alınarak değerlendirilmiştir.

3. Bulgular Ve Tartışma
Anket uygulaması için 15 hastane belirlenmiştir.9 tane il ve 6 tane Konya ilindeki
hastane ve 1 tane Ağız ve diş sağlığı merkezine anket uygulandı. Anketler mail
yolu ile gönderildi ve kargo ile teslim alındı.
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596 kişinin katıldığı ankette,% 41 erkek,% 59 bayan, % 5 i 21 yaş ve altı, % 10
u 22-25 yaş,% 23 ü 26-30 yaş, %25 i 31-35 yaş, %18 i 36-40 yaş, %19 u 41 yaş
ve üzeri, %73 evli,% 27 bekar, öğrenim durumu İlkokul % 1,Ortaokul % 2,Lise
% 35,üniversite % 49,Yüksek lisans % 13 ,% 9 u uzman hekim,% 4 ü partiysen
hekim,% 32 i hemşire,% 23 ü sağlık memuru,% 6 sı idari personel,% 4 teknik
personel,% 22 diğer personelden oluşmaktadır.
Tablo 1.Çalışanların Performans ve kalite konusunda eğitim durumlarına göre bilgi
sahibi olma dereceleri
Performans ve kalite konusunda bilgi sahibi misiniz?
100%
90%

0,0

5,6
5,6

8,3

16,7

8,3
0,0

80%

3,3
3,3
6,3

9,2
9,2

9,5

9,2

70%
60%

Fikrim yok

50%
40%

58,3

50,0

57,0

Kısmen

61,8

Hayır

57,1

30%

Evet

20%
10%
0%

İlkokul

Ortaokul

Lise

Ön
L/Lisans

Yüksek L.

Performans ve kalite konusunda ön lisans ve lisans mezunlarının en fazla bilgi
sahibi olduğu görülmektedir.
Tablo 2.Çalışanların Performans ve kalite konusunda Meslek durumlarına göre bilgi
sahibi olma dereceleri
Per for m ans ve k alite k onus unda bilgi s ahibi m is iniz?

100%
80%
60%

7,8

4,8

4,3

23,8

22,6

37,3
14,3

0%

26,0

8,8

5,0

1,9

11,8

20,0

30,1

8,8

0,0

9,4

14,1

5,9

49,0

Uzman Dr.

Fikrim Yok
Kısmen

40%
20%

9,8

8,3

57,1

Prt.Hekim

63,4

Hemşire

56,3

Sağlık M.

70,6

Hayır

75,0
53,8

İdari Per.

Teknik Per.

Evet

Diğer Per.

Performans ve kalite konusunda teknik personel, idari personel ve hemşirelerin
bilgi sahibi olduğu görülmektedir.
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Tablo 3.Çalışanların Performans ve kalite konusunda Birimlere göre bilgi sahibi olma
dereceleri
Performans ve kalite konusunda bilgi sahibi misiniz?
100%

0,0

7,5

11,1

3,6

26,2
80%

28,3

22,2
8,3

60%

38,1

11,1
11,1
22,2

5,6

5,6

5,7

26,8

24,6
6,6

7,0

Fikrim yok

13,2
15,5
65,5

61,1

50,9

42,9

20%

0%

Kısmen
Hayır

40%

Servis

Acil S.

lab.

Polk.

63,1

60,6

55,6

Rad.

İdari B.

Evet

Diğer B.

Performans ve kalite konusunda Acil Servis, diğer personel ve laboratuarda çalışan
personellerin daha çok bilgi sahibi olduğu görülmektedir.
Tablo 4.Çalışanların Performans ve kalite konusunda çalışma yılları durumlarına göre
bilgi sahibi olma dereceleri
Performans ve kalite konusunda bilgi sahibi misiniz?

100%

9,5

90%
80%

28,6

2,8

3,6

32,9

28,4

22,3

9,3

13,5

7,6

70%
60%

2,9

7,9

Fikrim Yok
Kısmen

50%
40%
30%

55,0

54,0

66,5

55,3

Hayır
Evet

20%
10%
0%

0-1 yıl

1-5 yıl

5-10 yıl

10 yıl ve üzeri

Performans ve kalite konusunda 10 yıl ve üzeri çalışan daha çok bilgi sahibi ve 5-10
yılları arası çalışan personellerde bilgi sahibi kişilerin olması da görülmektedir.
Tablo 5. Çalışanların Performans ve kalite konusunda eğitim durumlarına göre eğitim
alma dereceleri
Performans ve kalite konusunda eğitim aldınız mı?

100%
90%

0,0
16,7

80%

8,3
8,3
25,0

70%

3,2
3,2
25,9

0,6
19,0
24,5
19,0
Fikrim yok

60%
26,6

50%
40%

50,0

30%

54,6

48,4

Evet
35,4

20%
10%
0%

İlkokul
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Hayır

66,7

Ortaokul

Lise

Ön L/Lisans

Yüksek L.
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Performans ve kalite konusunda eğitim çalışmalarına yüksek lisans, lise ve ortaokul
mezunlarının büyük oranda katılmadığı, fakat yüksek lisans mezunlarının eğitim
çalışmalarına katılmadığı halde performans ve kalite konusunda bilgi sahibi
oldukları görülmektedir.
Tablo 6. Çalışanların Performans ve kalite konusunda meslek durumlarına göre eğitim
alma dereceleri
Performans ve kalite konusunda eğitim aldınız mı?

100%
80%

5,8

0,0
14,3

3,1

5,9

3,2

5,0

18,5

12,9

22,6

15,0

36,5
47,6

60%

23,5

6,5

4,4
23,9

10,0

34,7

22,6

Fikrim Yok
Kısmen

26,9
40%
54,9
20%
0%

30,8

Uzman Dr.

38,1

Prt.Hekim

Hemşire

67,7

Hayır

70,0

46,5

Sağlık M.

Evet

49,1

İdari Per.

Teknik Per.

Diğer Per.

Performans ve kalite konusunda eğitim çalışmalarına teknik personel, idari
personel, hemşirelerin çoğunlukla katıldıkları, pratisyen hekimlerin ise
çoğunluğunun eğitim çalışmalarına katılmadıkları görülmektedir.
Tablo 7. Çalışanların Performans ve kalite konusunda Birimlere göre eğitim alma
dereceleri
Performans ve kalite konusunda eğitim aldınız mı?
100%

10,1

80%

20,9

60%

23,4

0,0
14,0

8,1
13,5

36,0

1,4
24,7

12,5
12,5

16,2

2,8

1,6

19,7

25,2

16,9
32,9

25,0

17,1
Fikrim yok
Kısmen

40%

20%

0%

Hayır
45,6

50,0

Servis

Acil S.

62,2
41,1

lab.

Polk.

50,0

Rad.

60,6

İdari B.

56,1

Evet

Diğer
B.

Performans ve kalite konusunda idari personellerin, laboratuar ve diğer birimlerde
çalışan personellerin katıldıkları görülmektedir.
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Tablo 8. Çalışanların Performans ve kalite konusunda çalıştıkları yıllara göre eğitim alma dereceleri
Performans ve kalite konusunda eğitim aldınız mı?

100%
80%
60%

6,3

3,0

0,7

2,7

23,4

25,6

23,4

22,2

18,8

25,5

22,2

29,7

Fikrim Yok
Kısmen
Hayır

40%

52,6

40,6

20%
0%

0-1 yıl

52,9

50,4

1-5 yıl

5-10 yıl

Evet

10 yıl ve üzeri

Performans ve kalite konusunda işe yeni başlayan personellerin eğitim
çalışmalarına, kendilerinden fazla çalışan personellere göre eğitim çalışmalarına
fazla katılmadıkları görülmektedir. Ayrıca eski personellerin sürekli yapılan
hizmet içi eğitimlerin mutlaka birine katıldıkları ortaya çıkmaktadır.
Tablo 9. Çalışanların Performans ve kalite konusunda eğitim durumlarına görev alma dereceleri
Performans ve kalite konusunda hastanenizde görev aldınız mı?
100%
80%
60%

14,3
14,3
57,1

8,3
8,3

3,3
3,3

50,0

54,1

0,6

8,1
8,1

54,7

Fikrim yok

44,6

Kısmen

40%
20%
0%

Hayır
33,3

28,6
İlkokul

Ortaokul

28,7
Lise

35,4

Ön
L/Lisans

Evet

25,7
Yüksek L.

Performans ve kalite konusunda ön lisans ve lisans mezunlarının daha fazla görev
aldıkları en az ise ilkokul mezunlarının görev aldıkları görülmektedir.
Tablo 10. Çalışanların Performans ve kalite konusunda Meslek durumlarına görev alma dereceleri
Perf ormans ve kalite konusunda hastanenizde görev aldınız mı?

100%

80%

10,0

0,0
9,5

2,5

5,0

11,8

11,0

20,0

57,1

60%

52,2

53,0

6,5

5,0
10,0

19,4

25,8

8,6
10,0

50,0

Fikrim Yok
60,7

52,0

Evet
48,4

20%

33,3

33,5

35,0

31,0

20,7

18,0
0%

Kısmen
Hayır

40%

Uzman Dr.

Prt.Hekim
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Hemşire

Sağlık M.

İdari Per.

Teknik Per.

Diğer Per.
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Performans ve kalite konusunda idari personelin daha çok görev aldığı
görülmektedir. Bunun nedeni ise Sağlıkta performans ve kalite yönergesinde
Performans ve kalite biriminde idari personelin görevlendirilmesi olduğundan
kaynaklanmaktadır. Kalibrasyon işlemlerinden dolayı da teknik personelin
görevlendirilmesi görülmektedir.
Tablo 11. Çalışanların Performans ve kalite konusunda Birimlere göre görev alma dereceleri
Performans ve kalite konusunda hastanenizde görev aldınız mı?
100%

5,9
10,7

1,2
11,9

62,1

61,9

21,3

25,0

80%
60%

8,1
8,1

64,9

1,4
8,2

12,5
12,5

74,0

50,0

7,2
11,6

4,2
15,0

40,6

45,8

Kısmen

40%
20%
0%

Servis Acil S.

18,9
lab.

16,4
Polk.

25,0
Rad.

Fikrim yok

40,6

Hayır
35,0

Evet

İdari B. Diğer
B.

Performans ve kalite biriminde görev alan personellerin çoğunlukla idari
birimlerde çalışan, diğer birimler çalışan personellerden oluşmaktadır.
Tablo 12. Çalışanların Performans ve kalite konusunda çalıştıkları yıllara göre görev
alma dereceleri
Performans ve kalite konusunda hastanenizde görev aldınız mı?

100%

9,4
6,3

3,6
8,0

1,4
11,5

3,1
14,9

48,4

61,3

58,3

46,7

80%
60%

Fikrim Yok
Kısmen
Hayır

40%
20%
0%

Evet
35,9

0-1 yıl

27,0
1-5 yıl

28,8

5-10 yıl

35,3

10 yıl ve üzeri

Performans ve kalite biriminde görev alan personellerin çoğunlukla 1 yıla kadar
görev aldıkları anlaşılmaktadır.1 ile 10 yıl arasında görev alan personellerin
azınlıkta oldukları görülmektedir. Bunun nedeni Sağlık Bakanlığı tarafından
Performans ve kalite çalışmalarının kısa zaman önce başlatılmasıdır.
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Tablo 13. Çalışanların Performans ve kalite konusunda eğitim durumlarına göre
hastanede ne kadar süre görev yapma süreleri
Performans ve kalite konusunda hastanenizde ne kadar süredir görev
yapmaktasınız?
100%

20,0

90%
80%

50,0

70%

20,0
20,0

60%

9,1

13,2
28,3

0,0

9,1

13,2

35,0
41,8

5 yıl ve üzeri

50%

3-5 yıl

40%

1-3 yıl

30%

50,0

20%
10%

60,0

43,4

1 yıla kadar

35,0

34,5

0,0

0%

İlkokul

Ortaokul

Lise

Ön
L/Lisans

Yüksek L.

Performans ve kalite konusundaki çalışmamıza eğitim durumlarına göre 1 yıla
kadar çalışan personelin çoğunlukta olduğu görülmektedir. İkinci sırada ise 1 ila
3 yıl arası çalışanlardan oluştuğu görülmektedir.
Tablo 14. Çalışanların Performans ve kalite konusunda meslek durumlarına göre
hastanede ne kadar süre görev yapma süreleri
Perf ormans ve kalite konusunda hastanenizde ne kadar süredir görev yapmaktasınız?

100%

0,0
12,5

14,3
7,1

80%
37,5

11,1

13,8
25,4
13,8

22,2

11,1

14,3

11,1

7,1

13,6

60%

32,1

31,0
64,3

5 yıl ve üzeri

44,4

27,8

3-5 yıl

28,8

1-3 yıl

40%

1 yıla kadar
50,0

20%

32,2

41,4

46,4

38,9

33,3

14,3
0%

Uzman Dr.

Prt.Hekim

Hemşire

Sağlık M.

İdari Per.

Teknik Per.

Diğer Per.

Performans ve kalite konusunda uzman hekimlerin %50 sinin 1 yıla kadar görev
yaptığı görülmektedir. Hemşirelerin ise 5 yıl ve üzeri görev aldıkları görülmektedir.
Tablo 15. Çalışanların Performans ve kalite konusunda birimlere göre hastanede ne
kadar süre görev yapma süreleri
Performans ve kalite konusunda hastanenizde ne kadar süredir görev
yapmaktasınız?
100%
80%
60%

5,3
21,1

8,3
12,5

36,8

41,7

14,3
28,6

7,7
0,0
53,8

0%

36,8

37,5

Servis Acil S.
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42,9
lab.

66,7
38,5
Polk.

19,4

6,4
12,8

16,1
46,8

14,3

40%
20%

0,0
33,3

38,7

5 yıl ve üzeri
3-5 yıl
1-3 yıl

22,6

34,0

Rad. İdari B. Diğer
B.

1 yıla kadar
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Performans ve kalite konusunda idari birimde çalışan personellerin uzun süre
görev yaptıkları görülmektedir.
Tablo 16. Çalışanların Performans ve kalite konusunda çalıştıkları yıllara göre hastanede
ne kadar süre görev yapma süreleri
Performans ve kalite konusunda hastanenizde ne kadar süredir görev
yapmaktasınız?
0,0
4,2

100%
90%

0,0
10,8

7,9

80%

11,0

13,2

25,0

70%

24,2

45,9

60%

5 yıl ve üzeri

47,4

50%

3-5 yıl

38,5

40%

1-3 yıl

70,8

30%

1 yıla kadar

43,2

20%

31,6

26,4

10%
0%

0-1 yıl

1-5 yıl

5-10 yıl

10 yıl ve
üzeri

Performans ve kalite konusunda 10 yıl ve üzeri çalışan personelin daha uzun
süreli olarak kalite çalışmalarına katıldıkları görülmektedir.
Tablo 17.Çalışanların performans ve kalitede görevi eğitim durumlarına göre zorunlu
olarak alma derecesi
Performans ve kalitede aldığınız görevi zorunlu olarak mı aldınız?(İdare
tarafından mecburi olarak mı görevlendirildiniz?)
0,0

100%

20,0

80%

33,3

60%

20%

20,0
İlkokul

1,9
1,9
41,5

3,4
3,4
31,0
Fikrim yok

20,0

100,0

40%

0%

4,2
4,2

0,0
Ortaokul

Kısmen
39,6

Lise

30,2

58,6

Hayır
Evet

Yüksek L.
Ön
L/Lisans

Performans ve kalite konusunda görevlendirmelerin idare tarafından zorunlu mu
olarak görevlendirildiniz sorusuna ilkokul mezunlarının tamamı, yüksek lisans
mezunlarının çoğunluğunun zorunlu olarak görevlendirildiği görülmektedir.
Tablo 18. Çalışanların performans ve kalitede görevi meslek durumlarına göre zorunlu
olarak alma derecesi
Perf ormans ve kalitede aldığınız görevi zorunlu olarak mı aldınız?(İdare taraf ından mecburi olarak mı
görevlendirildiniz?)

100%

80%

0,0

0,0

33,3

28,6

0,0

3,4

20,4

0,0
21,4

34,5

0,0

0,0
18,8

33,3
31,3

60%
44,4

42,9

46,9

50,0

Fikrim Yok
33,3

Kısmen

37,9

40%

Hayır
Evet
50,0

20%
22,2
0%

Uzman Dr.

28,6

Prt.Hekim

32,7

Hemşire

24,1

Sağlık M.

28,6

İdari Per.

33,3

Teknik Per.

Diğer Per.
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Performans ve kalite konusunda zorunlu olarak görev alan diğer personellerin ve
teknik personellerin olduğu görülmektedir.
Tablo 19.Çalışanların performans ve kalitede görevi birimlere göre zorunlu olarak
alma derecesi
Performans ve kalitede aldığınız görevi zorunlu olarak mı aldınız?(İdare
tarafından mecburi olarak mı görevlendirildiniz?
100%
90%
80%

0,0

2,7
24,3

0,0
16,7

38,1

6,3

0,0

0,0

0,0
22,9

29,0

18,8

70%
60%
50%

37,8

43,8

23,8

100,0

41,7

38,7

Hayır

30%
20%

Evet
38,1

35,1

0,0
Servis

Acil S.

lab.

35,4

32,3

31,3

10%
0%

Fikrim yok
Kısmen

83,3

40%

0,0
Polk.

Rad.

İdari B.

Diğer
B.

Performans ve kalite konusunda zorunlu olarak görev alan birimlerde ise röntgen
ve laboratuar birimlerinde zorunlu görev almadıkları, diğer birimler ve servislerde
çalışan personellerin zorunlu olarak görev aldıkları görülmektedir.
Tablo 20. Çalışanların performans ve kalitede görevi çalışma yıllarına göre zorunlu
olarak alma derecesi
Performans ve kalitede aldığınız görevi zorunlu olarak mı aldınız?(İdare
tarafından mecburi olarak mı görevlendirildiniz?)

100%

0,0
25,0

80%
60%

50,0

5,1
28,2

30,8

0,0

1,1

26,3

21,3

36,8

49,4

0%

Kısmen
Hayır

40%
20%

Fikrim Yok

Evet
25,0
0-1 yıl

35,9

1-5 yıl

36,8

5-10 yıl

28,1
10 yıl ve üzeri

Performans ve kalite konusunda zorunlu olarak görev alanları1 ile 10 yıl arasında
çalışanların daha fazla zorunlu olarak görev aldıkları, yeni başlayan personelin
kendi istekleri ile görev aldıkları görülmektedir.
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Tablo 21. Çalışanların Performans ve kalite çalışmalarına eğitim durumlarına göre
bütün personelin katılma derecelerinin değerlendirilmesi
Sizce performans ve kalite uygulama çalışmalarına bütün personel
katılıyor mu?
0,0
16,7

100%

8,3
8,3

8,0
8,0

25,0

31,6

80%
60%
83,3

40%

33,3

20%
0%

İlkokul

Ortaokul

33,3
Lise

9,5
9,5

14,3
14,3
36,4

41,9

29,9

29,7

Fikrim yok
Kısmen
Hayır
Evet

Ön
Yüksek L.
L/Lisans

Performans ve kalite çalışmalarına ilkokul mezunlarına göre personelin
çoğunluğunun katıldığı, fakat yüksek lisans, ön lisans ve lisans mezunlarına göre
bütün personelin bu çalışmalara katılmadığı görülmektedir.
Tablo 22. Çalışanların Performans ve kalite çalışmalarına meslek durumlarına göre
bütün personelin katılma derecelerinin değerlendirilmesi
Sizce perf ormans ve kalite uygulama çalışmalarına bütün personel katılıyor mu?

100%

5,6

17,8

90%

22,2

80%

32,0

70%

25,9

37,8

60%
50%

12,9

17,6

13,0

38,7

23,5

32,3
Fikrim Yok

41,0

40%

29,6

30,0

Kısmen

29,4

19,4

32,9

28,9

30%
20%

22,2

15,6

10%
0%

11,0

28,6

Uzman Dr.

Prt.Hekim

24,8

Hemşire

27,0

Sağlık M.

29,0

İdari Per.

29,4

Hayır
Evet

21,7

Teknik Per.

Diğer Per.

Performans ve kalite çalışmalarına bütün personelin hemşireler ve diğer personele
göre katılmadığı görülmektedir. Bu tablodan görüleceği üzere personelin
çoğunluğunun kalite çalışmalarına katılmadığı görülmektedir.
Tablo 23. Çalışanların Performans ve kalite çalışmalarına birimlere göre bütün
personelin katılma derecelerinin değerlendirilmesi
Sizce performans ve kalite uygulama çalışmalarına bütün personel
katılıyor mu?
100%
80%

14,5
20,1

8,3
38,1

45,9

60%
40%
20%
0%

16,2

42,1
23,3

27,4
26,2

Servis Acil S.

16,2
21,6
lab.

18,1
31,9

12,5
12,5

Polk.

47,9

5,4
29,5
Fikrim yok

37,5

30,6
19,4

5,6

25,4
37,5
Rad.

21,1

42,9

Kısmen
Hayır

22,3

Evet

İdari B. Diğer
B.
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Performans ve kalite çalışmalarına Servislerde ve diğer birimlerde çalışanlara göre
bütün personelin katılmadıkları görülmektedir.
Tablo 24. Çalışanların Performans ve kalite çalışmalarına çalışma yıllarına göre bütün
personelin katılma derecelerinin değerlendirilmesi
Sizce performans ve kalite uygulama çalışmalarına bütün personel
katılıyor mu?

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

5,4
28,6

12,9

9,6

5,6

30,3

31,1

35,5

34,1

29,4

25,2

29,4

Fikrim Yok
44,6

37,9

Kısmen
Hayır
Evet

21,4
0-1 yıl

18,9
1-5 yıl

5-10 yıl

10 yıl ve üzeri

Performans ve kalite çalışmalarına yeni işe başlayan personel ve 1 ile 5 yıl arası
çalışan personele göre bütün personelin katılmadıkları görülmektedir.
Tablo 25. Çalışanların Performans ve kalite çalışmalarına eğitim durumlarına göre üst
yönetimin katılma derecelerinin değerlendirilmesi
Kurumunuzda performans ve kalite uygulama çalışmalarına üst yönetim
katılıyor mu?
100%

0,0

80%

8,3
8,3
0,0

8,1
8,1
12,1

6,2
6,2
7,8

14,7
14,7
10,3

60%

Fikrim yok

100,0
75,0

40%

64,7

Kısmen

76,0
63,2

Hayır
Evet

20%
0%

İlkokul

Ortaokul

Lise

Ön
L/Lisans

Yüksek L.

Performans ve kalite çalışmalarına çalışan personelin eğitim durumlarına göre
üst yönetimin katıldığı görülmektedir. Fakat yüksek lisans, ön lisans ve lise
mezunlarının belli bir oranına göre katılmadıkları görülmektedir.
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Tablo 26. Çalışanların Performans ve kalite çalışmalarına meslek durumlarına göre üst
yönetimin katılma derecelerinin değerlendirilmesi
Kurumunuzda perf ormans ve kalite uygulama çalışmalarına üst yönetim katılıyor mu?

100%

13,6

19,6
80%

18,1

24,1
23,5

14,2

33,3

Uzman Dr.

Prt.Hekim

Kısmen
Hayır
Evet

55,2

48,8

20%

Fikrim Yok

13,5

21,1

40%
52,2

21,3

11,8
25,6

7,4

4,3
25,9

0%

17,6

10,3

23,5

23,9
60%

10,3

20,0

33,3

47,1

47,1

33,3

Hemşire

Sağlık M.

İdari Per.

Teknik Per.

Diğer Per.

Performans ve kalite çalışmalarına idari personele ve uzman doktorlara göre üst
yönetimin katıldığı görülmektedir.
Tablo 27. Çalışanların Performans ve kalite çalışmalarına birimlere göre üst yönetimin
katılma derecelerinin değerlendirilmesi
Kurumunuzda performans ve kalite uygulama çalışmalarına üst yönetim
katılıyor mu?
100%
80%
60%

14,4

14,3

17,5

18,5

21,6

21,4

22,5

12,0

15,6

14,3

20,0

17,4

0%

48,5

50,0

Servis Acil S.

40,0
lab.

4,2
28,2
15,5

11,6
24,8
15,7

Fikrim yok
Kısmen

40%
20%

12,5
12,5
12,5

42,4

Polk.

62,5

Rad.

52,1

47,9

Hayır
Evet

İdari B. Diğer
B.

Performans ve kalite çalışmalarına birimlere göre belli bir orana göre üst yönetimin
bu çalışmalara katılmadıkları görülmektedir.
Tablo 28. Çalışanların Performans ve kalite çalışmalarına çalışma yıllarına göre üst
yönetimin katılma derecelerinin değerlendirilmesi
Kurumunuzda performans ve kalite uygulama çalışmalarına üst yönetim
katılıyor mu?
100%
80%
60%
40%
20%
0%

23,4
26,6
12,5
37,5
0-1 yıl

19,5

14,8

19,5

24,8

10,2

15,4

50,8

45,0

1-5 yıl

5-10 yıl

9,4
23,2
18,5

Fikrim Yok
Kısmen

48,8

Hayır
Evet

10 yıl ve
üzeri
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Performans ve kalite çalışmalarına üst yönetimin katılması personelin çalışma
yıllarına göre çalışmaya katılan personellerin yarısına göre katıldıkları
görülmektedir.
Tablo 29. Çalışanların Performans ve kalite uygulanma gerekliliğine eğitim durumuna
göre inanma derecesi
Performans ve kalite uygulamalarının hastanenizde uygulanma
gerekliliğine inanıyor musunuz?
0,0

100%

8,1
8,1

8,3
8,3
0,0

80%

12,1

6,2
6,2
7,8

14,7
14,7
10,3

60%

Fikrim yok

100,0
75,0

40%

64,7

76,0

Kısmen
Hayır

63,2

Evet

20%
0%

İlkokul

Ortaokul

Lise

Ön
L/Lisans

Yüksek L.

Performans ve kalite çalışmalarının kurumunuzda uygulanma gerekliliğine
yüksek lisans mezunlarının belli bir oranı inanmamaktadır.
Tablo 30. Çalışanların Performans ve kalite uygulanma gerekliliğine meslek durumuna
göre inanma derecesi
Perf ormans ve kalite uygulamalarının hastanenizde uygulanma gerekliliğine inanıyor musunuz?

100%

2,2
14,8
23,9

80%

2,2

14,8

4,3

5,9

17,7

12,9

11,6

0,0

6,5
6,5

15,8

12,9

10,5

14,9

8,2
10,7
12,6

14,8

60%

Fikrim Yok
Kısmen

40%

71,7
55,6

66,5

66,3

74,2

73,7

Hayır
68,6

Evet

20%

0%

Uzman Dr.

Prt.Hekim

Hemşire

Sağlık M.

İdari Per.

Teknik Per.

Diğer Per.

Performans ve kalite çalışmalarının kurumunuzda uygulanma gerekliliğine
inanıyor musunuz sorusuna ise pratisyen hekimlerin inanmadıkları ortaya
çıkmaktadır.
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Tablo 31. Çalışanların Performans ve kalite uygulanma gerekliliğine birimlere göre
inanma derecesi
Performans ve kalite uygulamalarının hastanenizde uygulanma
gerekliliğine inanıyor musunuz?
100%
80%

9,1
15,9

5,4

6,0
14,3
4,8

21,6

14,6

4,1
12,3
9,6

5,6
8,3
5,6

12,5
0,0

9,1
14,9
9,9

10,8

60%
40%

60,4

75,0

62,2

74,0

87,5

80,6

66,1

20%
0%

Fikrim yok
Kısmen
Hayır
Evet

Servis Acil S.

lab.

Polk.

Rad.

İdari B.

Diğer
B.

Performans ve kalite çalışmalarının kurumunuzda uygulanma gerekliliğine
inanıyor musunuz sorusuna ise birimlere göre yarıdan fazlasının inandığı
karşımıza çıkmaktadır.
Tablo 32. Çalışanların Performans ve kalite uygulanma gerekliliğine çalışma yıllarına
göre inanma derecesi
Performans ve kalite uygulamalarının hastanenizde uygulanma
gerekliliğine inanıyor musunuz?

100%
80%

9,2

9,8

13,8

17,3

12,3

5,3

5,8
12,4

6,9
16,1

9,5

11,1
Fikrim Yok

60%
40%

Kısmen
71,5

67,7

64,6

Hayır

65,9

Evet

20%
0%

0-1 yıl

1-5 yıl

5-10 yıl

10 yıl ve üzeri

Performans ve kalite çalışmalarının kurumunuzda uygulanma gerekliliğine
inanıyor musunuz sorusuna ise personelin çalışma yıllarına göre inananların
yüzdelerin birbirine yakın olduğunu görülmektedir.
Tablo 33. Çalışanların Performans ve kalite uygulamalarının eğitim durumuna göre
personel çalışmalarını zorlaştırma derecesi
Performans ve kalite uygulamalarının personel çalışmalarını (formlar
açısından) zorlaştırdığına inanıyor musunuz?
100%
80%

0,0
33,3

25,0

10,8
26,7

3,8
28,2

9,6
28,8

16,7
60%

33,3

32,4

29,4

Fikrim yok
Kısmen

31,5

40%

Hayır

58,3
20%
0%

33,3

30,1

38,6

Evet
30,1

0,0
İlkokul

Ortaokul

Lise

Ön
L/Lisans

Yüksek L.
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Çalışanların Performans ve kalite uygulamalarının eğitim durumuna göre
personel çalışmalarını zorlaştırdığına ön lisans ve lisans mezunlarının olduğunu
görülmektedir.
Tablo 34. Çalışanların Performans ve kalite uygulamalarının meslek durumuna göre
personel çalışmalarını zorlaştırma derecesi
Perf ormans ve kalite uygulamalarının personel çalışmalarını (f ormlar açısından) zorlaştırdığına inanıyor
musunuz?
2,2

100%
90%
80%

43,5

14,8
11,1

6,8
28,0

8,2
21,6

9,7
19,4

0,0
17,0

27,8

24,1

70%
29,6

60%
50%
40%

Fikrim Yok
40,2

38,7

Kısmen

50,0

35,5

Hayır
Evet

30%

44,4

20%

41,6

23,9

10%
0%

23,6

30,4

Uzman Dr.

Prt.Hekim

Hemşire

29,9

Sağlık M.

32,3

İdari Per.

23,4

22,2
Teknik Per.

Diğer Per.

Çalışanların Performans ve kalite uygulamalarının eğitim durumuna göre
personel çalışmalarını zorlaştırdığına pratisyen hekim ve hemşirelerin inandıkları
görülmektedir.
Tablo 35. Çalışanların Performans ve kalite uygulamalarının birimlere göre personel
çalışmalarını zorlaştırma derecesi
Performans ve kalite uygulamalarının personel çalışmalarını (formlar
açısından) zorlaştırdığına inanıyor musunuz?
100%
80%
60%

8,2
23,3

0%

27,1

5,4

5,8

29,7

30,4

12,5
12,5

5,7
21,4

10,1
23,5

25,0
28,9
34,1

40%
20%

10,6

27,0

34,8

Fikrim yok
54,3

40,3

Kısmen
Hayır

39,6

Servis

28,2

Acil S.

37,8

lab.

Evet

50,0
29,0

Polk.

18,6
Rad.

İdari B.

26,1
Diğer
B.

Çalışanların Performans ve kalite uygulamalarının eğitim durumuna göre
personel çalışmalarını zorlaştırdığına radyolojide ve Serviste çalışan personellerin
inandıklarını görmekteyiz.
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Tablo 36. Çalışanların Performans ve kalite uygulamalarının çalışma yıllarına göre
personel çalışmalarını zorlaştırma derecesi
Performans ve kalite uygulamalarının personel çalışmalarını (formlar
açısından) zorlaştırdığına inanıyor musunuz?

100%

9,6

16,7

90%
80%
70%

28,7

24,2

5,6

4,4

25,9

31,6

37,8

28,0

Fikrim Yok

60%
50%
40%

25,8

30%
20%
10%

33,3

39,7

Kısmen
Hayır
Evet

0%

0-1 yıl

36,0

30,8

22,1
1-5 yıl

5-10 yıl

10 yıl ve üzeri

10 yıl ve üzeri çalışanlar için formların çalışmaları zorlaştırdığı görülmektedir.
Tablo 37. Kurumunuzun performans ve kalite çalışmalarına başlamadan önceki
durumu ile başladıktan sonraki durumunu kıyasladığınızda kurumunuzda iyileşmelerin
olduğuna eğitim durumuna göre katılma düşünce derecesi
Kurumunuzun perf ormans ve kalite çalışmalarına başlamadan önceki durumu ile başladıktan sonraki
durumunu kıyasladığınızda kurumunuzda iyileşmelerin olduğuna katılma düşünceniz nedir?

100%

0,0
8,3
0,0

16,7

80%

22,9

16,7

15,1

10,5

8,2

41,7

0,0

21,9

16,7

60%

1,9
8,6

3,9
6,1

Katılmıyorum

43,6

50,0

Fikrim Yok

30,1

40%

katılıyorum
kesinlikle katılıyorum

50,0

20%

0%

Kesinlikle katılmıyorum

46,5

23,5

İlkokul

Ortaokul

Lise

32,5

Ön L/Lisans

24,7

Yüksek L.

Kurumunuzun performans ve kalite çalışmalarına başlamadan önceki durumu
ile başladıktan sonraki durumunu kıyasladığınızda kurumunuzda iyileşmelerin
olduğuna eğitim durumuna göre katılma düşüncesi sorulduğunda ilkokul ve
yüksek lisans mezunlarının kesinlikle bu fikre katılmadıklarını görmekteyiz.
Tablo 38. Kurumunuzun performans ve kalite çalışmalarına başlamadan önceki
durumu ile başladıktan sonraki durumunu kıyasladığınızda kurumunuzda iyileşmelerin
olduğuna meslek durumuna göre katılma düşünce derecesi
Kurumunuzun perf ormans ve kalite çalışmalarına başlamadan önceki durumu ile başladıktan sonraki
durumunu kıyasladığınızda kurumunuzda iyileşmelerin olduğuna katılma düşünceniz nedir?

100%

6,5
8,7

80%

17,4

17,9
3,6

14,3

12,4

13,3

42,9

41,3
40%

0%

5,1

8,1

0,0
6,5

0,0
5,6

16,1

16,7

35,7

60%

20%

9,9

33,7

45,2

1,9
6,3
22,2

Kesinlikle katılmıyorum

38,9

Katılmıyorum
44,3

26,1

Uzman Dr.

25,0

Prt.Hekim

Fikrim yok
Katılıyorum

17,9

Kesinlikle katılıyorum

26,7

Hemşire

33,7

Sağlık M.

32,3

İdari Per.

38,9
25,3

Teknik Per.

Diğer Per.
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Kurumunuzun performans ve kalite çalışmalarına başlamadan önceki durumu
ile başladıktan sonraki durumunu kıyasladığınızda kurumunuzda iyileşmelerin
olduğuna meslek durumuna göre katılma düşünce sorgulandığında pratisyen
hekimlerin bu fikre katılmadıklarını görülmektedir.
Tablo 39. Kurumunuzun performans ve kalite çalışmalarına başlamadan önceki
durumu ile başladıktan sonraki durumunu kıyasladığınızda kurumunuzda iyileşmelerin
olduğuna birimlere göre katılma düşünce derecesi
Kurumunuzun performans ve kalite çalışmalarına başlamadan önceki durumu ile
başladıktan sonraki durumunu kıyasladığınızda kurumunuzda iyileşmelerin olduğuna
katılma düşünceniz nedir?

100%

11,4

1,2
7,0

12,0

19,8

90%
80%
70%

2,7
8,1
21,6

1,4
4,1

0,0
12,5

27,0

12,5

40%

25,0
40,7
43,0

37,8

31,0

Kesinlikle katılmıyorum
37,4

Katılmıyorum
Fikrim yok
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

50,0

20%

0%

8,1
12,2

40,5

30%

10%

8,9

9,9

12,0

60%
50%

1,4
8,5

31,4

21,5

Servis

Acil S.

29,7

lab.

49,3
33,3

27,0

Polk.

Rad.

İdari B.

Diğer B.

Kurumunuzun performans ve kalite çalışmalarına başlamadan önceki durumu
ile başladıktan sonraki durumunu kıyasladığınızda kurumunuzda iyileşmelerin
olduğuna birimlere göre katılma düşünce sorgulandığında servis ve diğer
birimlerde çalışanların bu fikre katılmadıklarını görülmektedir. Acil serviste ve
radyolojide çalışan personellerin bu fikre katıldıkları görülmektedir.
Tablo 40. Kurumunuzun performans ve kalite çalışmalarına başlamadan önceki
durumu ile başladıktan sonraki durumunu kıyasladığınızda kurumunuzda iyileşmelerin
olduğuna çalışma yıllarına göre katılma düşünce derecesi
Kurumunuzun perf ormans ve kalite çalışmalarına başlamadan önceki durumu ile
başladıktan sonraki durumunu kıyasladığınızda kurumunuzda iyileşmelerin olduğuna
katılma düşünceniz nedir?

100%

0,0
10,4

2,9
9,6

80%

23,9

21,3

7,1
7,1
12,1

1,9
10,0
11,6
Kesinlikle katılmıyorum

60%
34,3

36,2

45,2

Katılmıyorum
Fikrim yok

41,9

40%

Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

20%
0%

31,3

0-1 yıl

24,3

1-5 yıl

37,6

5-10 yıl

31,3

10 yıl ve üzeri

Kurumunuzun performans ve kalite çalışmalarına başlamadan önceki durumu
ile başladıktan sonraki durumunu kıyasladığınızda kurumunuzda iyileşmelerin
olduğuna çalışma yıllarına göre katılma düşüncesi sorgulandığında 10 yıl ve üzeri
çalışanların bu fikre katıldıklarını görmekteyiz.
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Tablo 41. Performans ve kalite biriminin yaptığı çalışmaların eğitim durumlarına göre
hastanenize katkı sağlama derecesi
Kurum performans ve kalite biriminin yaptığı çalışmaların hastanenize katkı sağladığı görüşüne katılma
durumunuzu belirtiniz.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%

0,0
8,3
8,3

16,7
16,7

2,8
10,4

9,5

10,4

17,6

25,0
46,6

16,7

katılmıyorum
fikrim yok

32,4

katılıyorum

58,3

kesinlikle katılıyorum

33,3

28,1

32,2

25,7

10%
0%

kesinlikle katılmıyorum

17,6
45,4

16,7

30%
20%

3,9
3,9
3,9

İlkokul

Ortaokul

Lise

Ön L/Lisans

Yüksek L.

Performans ve kalite biriminin yaptığı çalışmaların eğitim durumlarına göre
hastanenize katkı sağlama derecesi sorgulandığında lise, ön lisans ve lisans
mezunlarının bu fikre katıldığı görülmektedir.
Tablo 42. Performans ve kalite biriminin yaptığı çalışmaların meslek durumlarına göre
hastanenize katkı sağlama derecesi
Kurum perf ormans ve kalite biriminin yaptığı çalışmaların hastanenize katkı sağladığı görüşüne katılma
durumunuzu belirtiniz?

100%
90%

8,7
4,3

80%

17,4

70%

0%

0,0
6,3

9,0

12,5

10,4

11,0

5,6
5,6
0,0

1,9
9,6
19,1

34,4

38,9
Kesinlikle katılmıyorum

35,0
42,0

23,9

Uzman Dr.

Katılmıyorum
Fikrim yok
Katılıyorum

37,0

30%

10%

7,0

41,7

45,7

40%

20%

7,4

7,4
10,4

22,2

60%
50%

18,5

30,1

38,0

46,9

Kesinlikle katılıyorum

50,0
27,4

14,8
Prt.Hekim

Hemşire

Sağlık M.

İdari Per.

Teknik Per.

Diğer Per.

Performans ve kalite biriminin yaptığı çalışmaların meslek durumlarına göre
hastanenize katkı sağlama derecesi sorgulandığında pratisyen hekimlerin bu
fikre katılmadıkları, teknik personel, idari personel, sağlık memuru ve uzman
doktorların bu fikre katıldıkları görülmektedir.

T.C. Sağlık Bakanlığı

283

Sözel Bildiriler

V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Tablo 43. Performans ve kalite biriminin yaptığı çalışmaların birimlere göre
hastanenize katkı sağlama derecesi
Kurum performans ve kalite biriminin yaptığı çalışmaların hastanenize katkı sağladığı
görüşüne katılma durumunuzu belirtiniz?

100%

80%

1,2
2,5

11,2

13,6

15,1

0,0
10,8

21,6

4,2
6,9

12,5
0,0

2,8
6,9

7,4
8,2

9,7

9,8

19,4
37,5

10,5

30,6

45,7

60%

40,5

36,2

Kesinlikle katılmıyorum

36,1

36,1

Katılmıyorum
Fikrim yok
Katılıyorum

40%

Kesinlikle katılıyorum
50,0

20%

0%

37,0

27,0

Servis

Acil S.

27,0

lab.

50,0
38,5

33,3

Polk.

Rad.

İdari B.

Diğer B.

Performans ve kalite biriminin yaptığı çalışmaların birimlere göre hastanenize
katkı sağlama derecesi sorgulandığında acil servis ve radyoloji çalışan personellerin
çoğunluğunun bu fikre katıldığını görmekteyiz.
Tablo 44. Performans ve kalite biriminin yaptığı çalışmaların çalışma yıllarına göre
hastanenize katkı sağlama derecesi
Kurum perf ormans ve kalite biriminin yaptığı çalışmaların hastanenize katkı sağladığı
görüşüne katılma durumunuzu belirtiniz?

100%

80%

60%

1,5
6,1

2,2
6,0

3,6
8,6

11,6

22,7

19,4

12,2

8,4

33,3

45,5

42,4

3,2

Kesinlikle katılmıyorum

40,0

Katılmıyorum
Fikrim yok
Katılıyorum

40%

Kesinlikle katılıyorum
20%

0%

36,4

0-1 yıl

26,9

1-5 yıl

33,1

5-10 yıl

36,8

10 yıl ve üzeri

Performans ve kalite biriminin yaptığı çalışmaların çalışma yıllarına göre
hastanenize katkı sağlama derecesi sorgulandığında bütün personelin
çoğunluğunun bu fikre katıldığını görmekteyiz.
Tablo 45.Performans ve kalite çalışmalarında eğitim durumuna göre anketlerin
usulüne uygun yapılıp yapılmadığının derecesi
Performans ve kalite çalışmalarında anketlerin usulüne uygun yapıldığına inanıyor musunuz?

100%
80%

0,0
33,3
0,0

0,0
25,0
8,3

60%
40%

25,5
15,8

66,7
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14,0

16,2
23,0
Fikrim Yok
25,7

Ortaokul

Kısmen
Hayır
Evet

46,2

İlkokul

6,2
31,2

66,7

20%
0%

12,5

Lise

48,7

Ön L/Lisans

35,1

Yüksek L.
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Performans ve kalite çalışmalarında eğitim durumuna göre anketlerin usulüne
uygun yapılıp yapılmadığı sorusuna lise, ön lisans/Lisans ve yüksek lisans
mezunlarının çoğunluğunun usulüne uygun yapılmadığı görüşüne katıldığını
görmekteyiz.
Tablo 46. Performans ve kalite çalışmalarında meslek durumuna göre anketlerin usulüne
uygun yapılıp yapılmadığının derecesi
Perf ormans ve kalite çalışmalarında anketlerin usulüne uygun yapıldığına inanıyor musunuz?

100%
80%
60%

6,9

13,0
32,0
30,4
16,0
15,2

32,1

3,2

9,9
24,8

0%

41,3

38,9

11,9

20,8

49,1

44,6

11,1

12,0

Uzman Dr.

40,0

Prt.Hekim

13,3
23,4

9,7
19,6

Fikrim Yok
Kısmen
Hayır

40%
20%

5,6

25,8

Hemşire

61,3
44,4

Sağlık M.

İdari Per.

Teknik Per.

43,7

Evet

Diğer Per.

Meslek durumuna göre anketlerin usulüne uygun yapılıp yapılmadığı sorusuna
sadece idari personelin çoğunluğunun usule uygun olarak yapıldığı görülmektedir.
Tablo 47. Performans ve kalite çalışmalarında birimlere göre anketlerin usulüne uygun
yapılıp yapılmadığının derecesi
Performans ve kalite çalışmalarında anketlerin usulüne uygun yapıldığına inanıyor
musunuz?
100%
90%
80%
70%

11,9
29,1

22,8
6,3

60%
50%

11,4

13,5
21,6

20%

23,1
M

17,9

7,6

7,3

25,8

25,2

23,1

39,2

10,8

6,1

17,9

7,7

59,5
41,1

54,1
32,4

Fikrim yok
Kısmen

17,6

40%
30%

10,8

Hayır
46,2

60,6

49,6

Evet

10%
0%

Servis

Acil S.

lab.

Polk.

Rad.

İdari B.

Diğer B.

Performans ve kalite çalışmalarında birimlere göre anketlerin usulüne uygun
yapılıp yapılmadığı sorusuna idari personel ve acil serviste çalışanlarının
anketlerin usule uygun olarak yapıldığı görülmektedir.
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Tablo 48. Performans ve kalite çalışmalarında çalışma yıllarına göre anketlerin usulüne
uygun yapılıp yapılmadığının derecesi
Performans ve kalite çalışmalarında anketlerin usulüne uygun yapıldığına
inanıyor musunuz?

100%

10,8

90%

24,6

80%
70%
60%

18,5

50%

13,5

12,1

10,3

27,1

28,6

26,9

15,8

15,7

17,0

43,6

43,6

45,8

Fikrim Yok
Kısmen
Hayır

40%
30%

46,2

20%

Evet

10%
0%

0-1 yıl

1-5 yıl

5-10 yıl

10 yıl ve üzeri

Performans ve kalite çalışmalarında çalışma yıllarına göre anketlerin usulüne
uygun yapılıp yapılmadığı sorusuna çalışma yıllarına göre ise de çalışmamıza
katılan personelin yarısına kadar olan kısmı anketlerin usule uygun olarak
yapıldığını söylemektedir.
Anket içerisinde aşağıda sonuçlarını verdiğimiz açık uçlu sorularda ise ankete
çalışan personelin %52 si fikir beyan etmemiş,%48 i fikir beyan etmiştir. Bu açık
uçlu sorularda en çok beyan eden fikirler aşağıda sıralanmıştır.
Sizce performans ve kalite uygulamalarının kurumunuza getirdiği faydalar
nelerdir? Açık uçlu sorusuna ise;
1-Hızlı hizmet
2-Geri bildirim var
3-Müşteri memnuniyeti
4-Daha hijyenik, düzenli ve temiz bir ortam
5-Hastane fiziki düzenlemelerin olması
6-Hasta ve çalışan güvenliği arttı
7-Miat kontrolleri
8- Stokların düzenli olması
9-Uygulamaların takibi ve işlerliğin daha kontrollü yapılması
10-İleri teknolojiden yararlanma
11-İnsanlara değer verme
286 T.C. Sağlık Bakanlığı

V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Sözel Bildiriler

12 -Kaliteli, etkin ve güvenilir sağlık hizmeti
13- Kayıtların düzenli tutulması
14- Çalışan ve hastalar için kaliteli bir ortam
15- Hastanede kullanılan malzeme israfı önlendi
Sizce performans ve kalite uygulamalarında gördüğünüz eksiklikler nelerdir?
Açık uçlu sorusuna ise;
1. Üst yönetim kalite çalışmalarına pek katılmıyor
2. Performanstan en çok hekimler faydalanırken en büyük tepkinin ve defansı
onların göstermesi
3. Hekimlerin uygulamalara katılmak istememsi ve katılmaması, kaliteyi
gereksiz görmeleri
4. İş yükümüz arttı
5. Koca bir ekibin yapması gereken bir işi sadece bir kişi üstlenmiş durumda
6. İl sağlık müdürlüğünden gelen denetçilerin tavırlarını doğru bulmuyorum
7. Kırtasiye işlemlerin fazla olması, kağıt israfının çok olması, gereksiz form
sayısının fazla olması
8. Hastane çalışanlarının ve idarecilerin kaliteyi angarya olarak görmesi, kalite
bilincinin olmaması
9. Şehir ve kırsal kesimdeki hastaneler için farklı uygulamalar olmalı
10. Faydası yok

4. Sonuç Ve Öneriler
Yapmış olduğumuz çalışmada Çalışan personelin Performans ve kalite
çalışmalarına bakış açısını koymaya çalıştık. Performans ve kalite konusunda
bilgi sahibi, eğitim almaları, Performans ve kalite konusunda hastanenizde görev
almaları, Performans ve kalitede aldığınız görevi zorunlu olarak mı aldınız?(İdare
tarafından mecburi olarak mı görevlendirildiniz),performans ve kalite uygulama
çalışmalarına bütün personel katılmaları, üst yönetimin katılması, Performans
ve kalite uygulamalarının hastanenizde uygulanma gerekliliği, personel
çalışmalarını (formlar açısından) zorlaştırması, Kurum performans ve kalite
biriminin yaptığı çalışmaların hastanenize katkı sağlaması, Performans ve kalite
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çalışmalarında anketlerin usulüne uygun yapılıp yapılmadığı, Kurumunuzun
performans ve kalite çalışmalarına başlamadan önceki durumu ile başladıktan
sonraki durumunu kıyasladığınızda kurumunuzda iyileşmelerin olup olmadığı
düşüncelerini inceledik.
Performans ve kalite konusunda çalışmamıza katılan personelin çoğunluğunun
bilgi sahibi olduğu ve bu konuda eğitim aldıkları ortaya çıkmaktadır. Performans ve
kalite konusunda idari personelin çoğunlukla görev aldığı ve bu görev alanlarında
idare tarafından belli bir oranın zorunlu olarak görevlendirildiğini görmekteyiz.
Bunun sonucunda yapılan işin verimli olmayacağını söyleyebiliriz. Performans
ve kalite çalışmalarına bütün personelin katılmadığını açık uçlu sorularda da
görmekteyiz. Bu konuda hekimlerin çoğunluğunun katılmadığı belirtilmektedir.
Bu çalışmaların belli personelin yaptığı anlaşılmaktadır. Performans ve kalitenin
istediği formların çokluğundan dolayı işlerin zorlaştığı, iş yükünün arttığı
belirtilmektedir. Bunun için çözüm önerisi olarak formların revize dilmesi
gerekmektedir. Performans ve kalite uygulamalarının hastanenizde uygulanma
gerekliliğinde ise çalışmamıza katılan personelin çoğunluğunun bu konuda
olumlu görüş belirttiğini görmekteyiz. Çalışmamıza katılan personel, Performans
ve kalite çalışmaların kurumlarına iyileştirme kattığını belirtmektedirler.
Performans ve kalite çalışmalarına bütün personelin katılımının sağlanması, bu
katılımın sağlanması için ek ödeme yönergesinde verilen %10 katkı yerine her
ay ek ödemede etkileyecek iyileştirmenin sağlanması, Kâğıt israfının önlenmesi
ve bunun için otomasyon sisteminin getirilmesinin sağlanması, Personele kalite
bilincinin yerleştirilmesi ve bu konuda eğitimlerin artırılması, Performans ve
kalite uygulamalarının hastanelerin yatak sayısına göre ayrım yapılıp, buna göre
uygulamaların yapılmasının sağlanması gerekmektedir.
Performans ve kalite bünyesinde yapılan anketlerinde bakanlığın pilot uygulama
yaptığı dışarıdan özel firmalara yaptırılması çalışmalarının genişletilmesi, Sağlık
Bakanlığı adına değerlendirme yapan değerlendiricilerin eğitimlerinin artırılması
ve bu konuda eğitimli ve tecrübeli kişilerin görevlendirilmesi öneri olarak
sunulabilir.
Performans ve kalite çalışmalarında değerlendirmelerde kullanılan kalite
sorularının güncellenmesi ve revize edilmesi, güncellenen mevzuatın anlaşılması
ve uygulanması konusunda durulmasında faydalı olacağı önem arz etmektedir.
Bakanlığın yapmış olduğu, iller arası çapraz değerlendirmelerin genişletilmesi
ayrıca eğitim konusunda da çapraz eğitimlerin sağlanması hem çalışan personelin
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bilgilenmesi hem de uygulamaların tek tip uygulama haline gelmesine katkı
sağlayacağı mümkün olacaktır.
Performans ve kalite çalışmaları ;Hızlı hizmetin olması,Geri bildirimin
olması,Müşteri memnuniyeti yüksek olması,Daha hijyenik, düzenli ve temiz bir
ortam,Hastane fiziki düzenlemelerin olması,Hasta ve çalışan güvenliği artması,Miat
kontrolleri düzenli yapılması,Stokların düzenli olması,Uygulamaların takibi ve
işlerliğin daha kontrollü yapılması,İleri teknolojiden yararlanılması,İnsanlara
değer verilmesi, Kaliteli, etkin ve güvenilir sağlık hizmeti sunulması,Kayıtların
düzenli tutulması,Çalışan ve hastalar için kaliteli bir ortam olması, Hastanede
kullanılan malzeme israfı önlenmesi gibi hastanelere katkı sağlamaktadır.
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Hastane Yönetimi Bakış Açısıyla Kalite
Değerlendirmesi: Kök-Neden Analizi Üzerine
Bir Uygulama
Pırıl TEKİN1
Özet
İnsan sağlığının ve hasta memnuniyetinin odak noktası olduğu günümüzde,
sağlıkta hizmet kalitesi her geçen gün yükselmektedir. Sağlık kurumlarının
faaliyetlerinde kaliteyi arttırırken hasta ve çalışan güvenliğini sağlamayı da ön
planda tutması, sistemin dinamik yapısı nedeniyle işleyişte oluşan sorunların
en az zararla atlatılmasını sağlamaktadır. İyi bir sağlık kurumu yöneticiliği
yapmanın temel koşulu, sağlık hizmetini tüm paydaş ve faydalanıcılarla birlikte
ele alıp değerlendirmektir. Çoğunlukla hasta memnuniyetsizlikleri ile ortaya
çıkan sistem sorunlarının tespiti ve neden olan temel faktörlerin belirlenmesi
yapılacak iyileştirmeler için büyük önem arz etmektedir. Tedavi hizmeti süresince
karşılaşılan ve küçük olarak nitelendirilen herhangi bir sorun, yaratacağı çığ
etkisiyle farklı ve çok daha büyük bir soruna neden olabilir. Sağlık hizmeti ne
yazık ki süreklilik gerektiren bir süreçtir. Bu nedenle kaliteli bir sürecin devam
ettirilmesi ve bu standartların iyi belirlenmesi, iyi bir sağlık işletmeciliği için
büyük önem taşımaktadır.
Tüm bu amaçlar doğrultusunda yapılan çalışmada, bir hastanenin mevcut
durumu ele alınmış, kurumda yaşanılan problemler tespit edilmiştir.Sorun olarak
tespit edilen durumların temel nedenleri araştırılmış olup, kaynaklar kategorize
edilmiştir. Böylelikle sağlık kurumlarında yönetim bakış açısından yaşanılan
sıkıntılar değerlendirilmeye alınmış, çözüm yolları için bir yol haritasının
çıkarılması sağlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hastane İşleyiş Kalitesi, Kök-Neden Analizi, Sağlık Kurumları
İşletmeciliği, Değerlendirme Metodojileri

1 Çukurova Üniversitesi, ptekin@cu.edu.tr, (322) 338 60 84 / 2457 - 126
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Abstract
Nowadays human health and patient satisfaction is the focal point, the quality of
health services is increasing day by day. While healt care institutions improving
the quality in their activities and also they keep the safety of patient and staff at the
forefront overcome to occur the least disadvantages due to the dynamic nature of
the system. The basic requirement of making health care institution management
is to evaluate both stakeholders and all beneficiaries all together. Systematic
Problems which arise with patient dissatisfaction offenly and identification of the
main factors of these have big importance for all.
One problem which occur during treatment service and seems small weight can
effect bigger problems via snowball effect. Unfortunatellt healt care system is a
continous process. So to be continued the high quality process and determined
the standarts is so important for the good health management.
All of these purposes in this study, one hospital of the current status is discussed
and the problems in the hospital have been identified. Problems of the main
causes has been investigated, resources oft he problems have been categorized.
Thus the problems from the perspective of the management department in health
organizations been evaluated, it’s provided to make road map for solutions.
Key Words: Functioning of Hospital Quality, Root-Cause Analysis, Health Care
Management, Assessment Methodologies

1. Giriş
Dünya genelinde gerçekleşen hızlı teknolojik değişimler, yeni kurulan pazarlar,
içinde bulunulan globalleşme sürecinin müşteri beklentileri üzerinde yarattığı
farklılıklar rekabet koşullarının gün geçtikçe zorlaşmasına neden olmaktadır.
Artan rekabet zamanla “kalite” kavramının doğmasını ve yıllar içerisinde bu
kavramın bir standart haline dönüşmesini tetiklemiştir. Kurumlar en iyi şartları
sağlayabilmek için yoğun yönetim çalışmalarını sürekli olarak sürdürmek
zorundadır. Özellikle müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımlar geliştirilmesi,
strateji ve kalite açısından kurumların hızlı yol almasına sebep olmaktadır.
Farklı sistemlerde farklı değerlendirmelerin ve yönetim şekillerinin kurumlar
tarafından benimsenmesi gerektiği açıktır. Sağlık sistemleri bu bağlamda belki de
en hassas ve denge gerektiren hizmet bütününü içermelidir.
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2. Sağlık Sistemleri Yönetimi
Sağlık hizmetlerinde hasta odaklı yaklaşım esastır. Hastaya sunulan hizmetlerin
kalitesi ve yeterliliği, hastaların kuruma olan başvurularını doğrudan
etkilemektedir. Hasta potansiyelinin artırılabilmesi ve kurum devamlılığının
sağlanabilmesi için hasta memnuniyeti hastane yönetimi için büyük önem arz
etmektedir. Ayrıca hastane yönetimi için kalite standartları çerçevesinde en iyi
koşulların oluşturulabilmesi amacıyla, hasta güvenliği, personel güvenliği ve
hasta ve çalışan personel memnuniyetini esas alan sistemlerin aynı çatı altında
birleştirilmesi ve yönetim kararlarının bu doğrultuda alınması günümüzde adeta
zorunlu hale gelmiştir. (Eyüboğlu,2012)
Sağlık sektöründe yaşanan hızlı ve sürekli değişim nedenlerinden dolayı, kurum
yönetimi dinamik bir yapıya sahiptir. Bu nedenle hastane işletmeciliği kavramı,
yaşanan hızlı değişimlere ayak uydurmak için tüm çalışmaları bünyesinde
barındırmalı, çok boyutlu düşünme gücüne sahip olmalıdır. Sağlık kurumlarında
ana yararlanıcı olan hastaların memnuniyetinin sağlanması, kalite kavramının
gerekliliklerinin yerine getirilmesi aynı zamanda da çalışan memnuniyeti, gider
dengesi gibi genel işletme kavramının yarattığı yöneticilik çalışmaları dengesinin
de sağlanması gerekmektedir. Kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren hastane
sayısının artması, bakım ve tedavi maliyetlerinin her geçen gün artan trendi ve
kısıtlı sağlık kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılma zorunluluğu, hastane
işletmeciliğinde hasta odaklı yaklaşımların odak noktasın haline gelmesine
neden olmuştur. Hastane yönetiminin hasta potansiyelini kaybetmemesi ve rakip
kurumlara ore daha etkin çalışması, ancak iyi ve kaliteli bir yönetim anlayışıyla
sağlanacaktır. Tüm bu bahsedilen nedenlerden dolayı sağlık kurumlarında kalite
çalışmaları hız kazanmış, özellikle yönetimin kendilerine sorun teşkil eden
süreçleri belirlemeleri ve bu faaliyetlerde gerekli revizyonları yerine getirmeleri için
kurum içinde ayrı birimler kurulmaya başlanmıştır. Kalite Yönetim departmanları
tarafından yürütülen bu çalışmalar, kurumlarda yaşanan aksaklıkların giderilmesi
ve daha iyi hizmet sunumunun sağlanarak hasta memnuniyetinin ön planda
tutulmasını desteklemektedir. (Bozkurt,2003:4-8-9)
2.1. Hastane İşletmeciliği Boyutunda Sağlıkta Kalite
Hastanelerde yönetim, tüm birimlerin katılımı sağlanarak geleceğe yönelik
belirlenen hedeflere ulaşabilmek için gerçekleştirilen faaliyetler bütünüdür.
Kurum işleyişinin devamlılığını sağlamak adına yeni ve etkili stratejiler
geliştirmek, bunları planlamak, uygulamak ve gerekli zamanlarda ab uner
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gerçekleştirerek süreç akışını kaliteli bir şekilde devam ettirmek; sağlık kurumu
yöneticilerinin adeta bakış açısını oluşturmaktadır. Yöneticiler, hem kendi
kurumunun durumunu hem de dış çevre analizlerini sürekli şekilde yapmakla
yükümlüdür. Başarılı bir sağlık işletmesinin yönetimi, sağlık hizmetinin doğası
gereği olabilecek hatalara sürekli iyileştirme yaklaşımları geliştirmelidir. Bu
sorunları iyileştirmenin en temel faktörü, kurum içerisinde oluşan/oluşabilecek
sorunların tespit edilmesidir. Genellikle Üst Yönetime direk bağlı olarak çalışan
Kalite Yönetim birimi, süreçlerin ve sorunların analizi ile ilgili tespitlerini belirli
dönemlere yaparak üst yönetime bildirir. Sağlık hizmetinde kalitenin sağlanması
tam olarak ekip çalışmasına dayanır. Hiyerarşik olarak oluşan farklılıklar, ab u
kalitesi ve hasta memnuniyeti için tek çatı altında toplanarak ortak faaliyetlerde
bir arada çalışmayı gerektirir. (Mersinoğlu,2000)
Kalite Yönetimin esasen sorunları analiz ederek gerekli iyileştirme çalışmalarını
yapmaları yani çözüm önerileri geliştirmeleri sağlık yönetiminde büyük önem
taşımaktadır. Önemli olan sorunlara yaklaşım biçimidir. Sağlık sistemlerinde,
bir ekipteki temel gerekliliklerden biri başarısızlıkları araştırmada sistematik
bir yaklaşım benimsemektir. Sistem içerisindeki aksaklıkların irdelenmesi ve
gerekli iyileştirmelerin yapılabilmesi için sorunun ab une inmek gerekmektedir.
Daha kaliteli bir sağlık hizmeti sunumu için genellikle hastanelerde şu yöntemler
kullanılmaktadır;
•

Sorun Analizi

•

Kök Neden Analizi

•

SWOT Analizi

Sistemsel sıkıntıların ve süreçteki aksaklıkların tespit edilip, hasta memnuniyetinin
sağlanması ve bu amaçla yönetim tarafından yapılacak/yaptırılacak her türlü
çalışma hastane yöneticiliği açısından büyük önem taşımaktadır. Hastane
yöneticilerinin genellikle hekim olduğu düşünüldüğünde bu tarz çalışmaları
yapamayacakları, bu bilgileri elde etmek için güçlü bir ekibe sahip olmaları
gerektiği gerçeği aşikârdır. Bu nedenle kurulan Kalite Yönetim ve Halkla
İlişkiler departmanları, hastalardan aldıkları birebir görüşme sonuçlarını ve
düşüncelerini üst yönetime kolaylıkla iletme şansı bulmaktadır. Hastanelerde bu
birimler tarafından uygulamaya alınan çalışmalar, yönetime farklı bir bakış açısı
kazandırmakta olup hasta penceresinden değerlendirmeler yapılmasına imkân
tanır.
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2.2. Hastanelerde Kalite Uygulamalarını Destekleyici Çalışmalar
Kurumlarda yönetim kademesi için en önemli konunun gelir ve gider dengesi
olduğu, yıllardır bu doğrultuda stratejik kararlar alınmaya çalışıldığı ya ab u
yönde yatırımlar yapıldığı araştırmalar sonucu kanıtlanmıştır. Ancak özellikle
son yıllarda ortaya çıkan kalite kavramı bu stratejilerin iyi bir kurum yöneticiliği
için yeterli olmadığını, müşteri memnuniyetsizliği riskinin minimum düzeye
indirilmesinin de büyük öneme sahip olduğunu ve yönetim değerlendirmelerinde
bu amacın göz ardı edilemeyeceğini vurgular niteliktedir. (Melan,1993:18-21)
Kalite yönetimin amacı kurumun gelecekteki performansının artırılması, karlılık
ve verimliliğin yükseltilmesidir. Bu amaçlarla kurumlarda özellikle de sağlık
alanında ele alınan çalışmalar yönetimin daha farklı bir bilinçle hasta sağlığını ve
memnuniyetini de ön planda tutarak gelecek planını şekillendirmelerini sağlar.
Bu çerçevede topla kalite yönetimi tekniklerinden de geniş ölçüde yararlanılır.
(Sharp ve Mcdermott, 2001)
20 – 22
Kasm 2014
/ Antalya
2.2.1.
Sorun
Analizi
Sağlk hizmetinin dinamik yaps düşünüldüğünde, kurumlarn hatalarla karşlaşma orannn oldukça
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ağaçlar veya
Sağlık kurumlarında genellikle Kalite Yönetim birimi tarafından gerçekleştirilen
sorunlar hiyerarşisi oluşumu ile sorunlarn kaynaklarnn belirlenmesini sağlar. (Armistead ve
bu analiz, mevcut durumun arzu edilmeyen yönlerinin neden-sonuç ilişkisi
Rowland, 1996:62)
doğrultusunda açıklanmasını sağlayan sistemsel bir inceleme yöntemidir.
Sorun ağaçları veya sorunlar hiyerarşisi oluşumu ile sorunların kaynaklarının
belirlenmesini sağlar. (Armistead ve Rowland, 1996:62)
MEVCUT DURUM

HEDEF DURUM

….. SORUN …..

Sorun analizi öncelikle sorunların ve aksaklıkların tespit edilmesiyle başlar.
Sonraki aşama beyin fırtınası yaklaşımı ile ekibin yöntemi tartışmasıdır. Ele
alınan ve en önemli sorun abul edilen bir soruna neden olan alt sorunlar
Sorun analizi öncelikle sorunlarn ve aksaklklarn tespit edilmesiyle başlar. Sonraki aşama beyin
araştırılır.
Bu çalışmalar doğrultusunda bir neden-sonuç hiyerarşisi oluşturulur.
frtnas yaklaşm ile ekibin yöntemi tartşmasdr. Ele alnan ve en önemli sorun 512abul edilen bir
soruna neden olan alt sorunlar araştrlr. Bu çalşmalar doğrultusunda bir neden-sonuç hiyerarşisi
oluşturulur. Belirlenen sorun ve alt sorunlarna neden olan nedenler de belirlenip, sorunlarn birbiri
arasndaki ilişkisi netleştirilir. Çizilen şemalar tekrar gözden geçirilerek eksik görülen sorunlar
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Belirlenen sorun ve alt sorunlarına neden olan nedenler de belirlenip, sorunların
birbiri arasındaki ilişkisi netleştirilir. Çizilen şemalar tekrar gözden geçirilerek
eksik görülen sorunlar sisteme eklenir. Sorunlar ve alt sorunlarıyla ilişki düzeyi
tanımlanan şema/diyagram tüm ekibe çoğaltılarak dağıtılır ve üst yönetime
sunulur.
2.2.2. Kök Neden Analizi
Kurum içerisinde belirlenen ve işleyişte aksaklıklara neden olan herhangi bir
sorunun nedenlerinin bulunarak, sorunun kökten çözümü için yapılan “neden”
sorusuna dayalı bir analiz biçimidir. Aslında sorunun neden, niçin ve nasıl
meydana geldiğini irdeleyerek, süreçteki aksaklıkları ortaya koyan ve iyileştirme
çalışmalarına fırsat tanıyan bir yöntemdir. Kök- neden analizi tarafsızlığa ve
analitik yaklaşımlara sahip olduğu için tercih edilme oranı yüksektir. Özellikle
sağlık kurumlarında sıkça kullanılan bu yöntem, onar ve süreçlere odaklanır.
Özel sebeplerden, süreçteki genel sebeplere doğru ilerler. Sistemde tespit edilen
sorunların onarne inerek, sorunlara neden olan asıl etkileri inceler. Kök-Neden
Analizi süreklidir. Kök-Neden Analizinde çeşitli yöntemler kullanılır. Bunlar;
•

Balık Kılçığı Diyagramı

•

Beyin Fırtınası

•

Pareto Analizi

•

Akış Şemaları

•

Histogramlar

•

Kontrol Grafikleri vb.

Kök-Neden Analizine sorun analizi ile bulunan problemlerin neden oluştuğu
cevabı aranarak başlanır. “Neden” soruları sorularak sorunun kök nedenine inilen
sistemin diyagramı, kök-neden analizi yöntemlerinden biri seçilerek çizilir. Sorun
nedenleri önem sırasına ona sıralanır ve ekip tarafından önemli olarak belirlenen
kategoriler tespit edilir. Tüm bu kategorilerin olası sebepleri tek tek belirlenir.
Belirlenen bu nedenlerin hepsi analiz edilerek anlamsız ve önemsiz nedenler
sistemden çıkarılır. Eliminasyon gerçekleştirildikten onar kalan nedenler
hakkında bulgular elde etmek için ilgili diğer teknikler kullanılarak sorunun
kaynağına inilir. Sorunun ana kaynağı bulunduktan onar süreç iyileştirmesi için
gerekli çalışmalar kurum yönetimi tarafından yapılır/yaptırılır.
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2.2.3. SWOT Analizi
Kurumların kuvvetli (strengths) ve zayıf yönlerini (weaknesses), karşılaşabilecekleri
fırsat (opportunities) ve tehditleri (threats) analiz ederek belirleyen yöntemdir.
SWOT Analizi tüm kuruluşların mevcut durumunu, iç ve dış dinamiklerin
de düşünülerek ortaya koymayı amaçlayan analiz şeklidir. Temelde sistemi
anlamayı ve algılamayı kolaylaştıran ve karar alma mekanizmasının daha kolay
ve hızlı işlemesini sağlayan SWOT Analizi, kurum yöneticilerinin verdikleri
hizmet standardını görmek için iyi bir vizyon ve misyon oluşturur. Bu sayede
kurumun güçlü yönleri ön plana çıkarılır, zayıf yönleri elimine edilir; kuruma
tehdit oluşturabilecek risk faktörlerinin ortadan kaldırılması sağlanır, fırsatlardan
maksimum fayda sağlanmaya çalışılır. SWOT Analizi sorun tanımlama ve çözüm
oluşturulması aşamalarında iyi bir yol gösterici olarak, kurum yöneticileri
tarafından sıklıkla tercih edilir. (Sharp ve Mcdermott, 2001)

3. Materyal Ve Metot
3.1. Çalışmanın Kapsam ve Yöntemi
Sağlık işletmelerinde kurum yönetimi, yönetim bakış açısıyla kalite ve müşteri
memnuniyetinin ölçülmesi amaçlanan bu çalışma; Adana ili merkezinde faaliyet
gösteren bir diş hastanesinde yapılmıştır. Çalışma kapsamında hastane hizmet
süreçlerinde karşılaşılan sorunlar “Sorun Analizi” ile tespit edilmiş, belirlenen
bu sorunların temel nedenleri “Kök-Neden Analizi” ile tespit edilmiştir. KökNeden Analizi sırasında Kılçık Diyagramından yararlanılmıştır. Bunların dışında
sağlık kurumu olarak dış dinamiklerle (rakiplerle) olan karşılaştırılmasının daha
net yapılması ve mevcut durum tespiti için SWOT Analizi gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca Pareto Analizi ile belirlenen bu sorunların kaynakları ategorize edilmiş,
en problemli kaynaklar tespit edilerek çözüm getirme aşamasında bu kaynaklara
öncelik tanındı. Sağlık kurumunun kalite açısından değerlendirilmesinde izlenen
yöntemler aşağıdaki gibidir;
•
•
•
•
•

Adana ilindeki diş hastanelerinin araştırılarak kurum SWOT Analizinin
yapılması,
Sistem incelemelerinin yapılarak Sorun Analizinin gerçekleştirilmesi,
Kök-Neden Analizi ile sorunlara neden olan temel nedenlerin belirlenmesi,
Kılçık Diyagramı ile açıkça nedenlerin görülmesi,
Sorunların kaynaklarının kategorize edilmesi ve Pareto Analizi ile önem
sırasının belirlenmesi,
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•

Tespit edilen sorunların değerlendirilmesi,

•

Sonuçların tartışılması ve yorumlanması

Bu çalışma sadece Adana ili için değil, kurumun Çukurova Bölgesi’nde önemli bir
hizmet merkezi olması nedeniyle bölge bazında düşünülerek ele alınmıştır.
3.2. Çalışmanın Tasarımı ve Uygulanması
Adana ilinden ve Çukurova Bölgesi’nde bulunan birçok şehirden hizmet alımı
için başvurulan diş hastanesinde kalite derecesi araştırılmış, bu amaçla gerekli
incelemeler gerçekleştirilmiştir. Çalışma, kurumun Kalite Yönetim departmanı ve
farklı birimlerde çalışan personeller tarafından oluşturulan bir ekip tarafından
başlatılmış ve yine aynı ekip tarafından sonlandırılmıştır. Elde edilen sonuçlar,
gerekli iyileştirme kararlarının alınabilmesi için üst yönetimle paylaşılmıştır.
Çalışma yaklaşık 6 ay sürmüş olup, sistem içerisinde karşılaşılan tüm problemler
masaya yatırılmıştır.
Bu çalışma için daha önce yapılmış benzer çalışmalar da incelenerek, sağlık
kurumlarında kalite indikatörleri ve ölçüm yöntemlerini belirlemek için Sağlık
Bakanlığı Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı’nın sunduğu bilgilerden
yararlanılmıştır. Gözleme dayalı verilerin toplanmasında hastalarla birebir
temasta olan, kurumun Kalite Yönetim ve Halkla İlişkiler departmanlarından
destek alınmıştır. Elde edilen sonuçlar gerekli iyileştirilmelerin yapılabilmesi için
kurum yönetimine ışık tutmuştur.
3.3. Verilerin Değerlendirilmesi
Çalışmanın yapıldığı sağlık kurumunda, hizmet memnuniyet anketleri ve
görüş ve önerilerini yazılı olarak iletebilecekleri öneri formları her hafta Halkla
İlişkiler birimi tarafından değerlendirilmeye alınmaktadır. Kurumda çalışmanın
başlatılmasından sonra Halkla İlişkiler birimi tarafından anket ve öneri formlarıyla
yönetime iletilen tüm sorunlar veri olarak çalışmaya dâhil edilmiştir.
Bu veriler dışında sağlanan diğer veriler, tüm birimler gezilerek birim sorumluları
tarafından öngörülen sorunların toplanması ile oluşturulmuştur. Bu veriler daha
sonra ekip toplantılarında masaya yatırılmış, beyin fırtınası çalışmalarıyla önem
derecesine göre sıralanmış ve gerekli eleme işlemine tabii tutulmuştur. Eleme işlemi
her veri için 7 kişilik ekibin oy çoğunluğuna denk gelen önem seviyesinde kabul
edilmiştir. Ekip çalışmasında değerlendirme için “Uygun” veya “Uygun Değil”
şeklinde oylama yapılmış, en az 4 oy alan veri/sorun önemli kabul edilmiştir.
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4. Bulgular Ve Tartışma
Çalışma kapsamında Adana ilindeki bir diş hastanesinde, altı aylık periyotta ortaya çıkarılan mevcut durum ve güncel sorunlar ele alınmıştır. İlgili sağlık kurumunun hastalarından edinilen bilgiler ve çalışanlar tarafından sağlanan veriler
ışığında oluşturulan kurumun SWOT Analizi Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Kurum SWOT Analizi
……………….DİŞ HASTANESİ SWOT ANALİZİ
GÜÇLÜ YANLAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Adana Bölgesindeki en üst diş hekimliği kurumu olması
Üniversite bünyesinde yer alması(Tıp fakültesiyle koordineli çalışması)
Uzman hekimleri bünyesinde bulundurması.(Prof. , Doç.)
Kalite standartlarının kalite belgesi ile korunması
Asyadan,ortadoğudan tedavi olmak için hasta gelişleri alması
Katkı paylarının çalışanlara dağıtılması sisteminden dolayı çalışmak isteyenler açısından fazla talep
görmesi
Gezici ve tam teşekküllü Diş tedavi aracına sahip olması
Bölgede pedodonti uzman hekimleri açısından güçlü olması
Rektörlükten ve devlet planlama teşkilatından ödenek alma gücüne sahip olması
Ortodonti konusunda bölgede işinin en uzman hekim potansiyeline sahip olması
Engelli hastaların tedavi süreci için gerekli uzman kadrosunun ve teknik cihazların bünyesinde var
olması
Tomoğrafi(ağız filmi) makinasının makine-malzeme envanterinde bulunması
Hastaların tedavi masraflarının belli bir kısmının sosyal güvenlik kurumları tarafından ödenmesi

ZAYIF YÖNLER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

FIRSATLAR
1.

Mevcut geniş ve gelişime açık bina iç ve dış yapısından dolayı yeni yatırımlara açık olması

2.

Teorik ve pratik eğitimlerin aynı merkezden,eş güdümlü olarak ilerlemesi
Kaynakların(Uzman hekim,Eğitim gören öğrenciler,Mevcut makina ekipmanları…) doğru
kullanılması veya planlı bir şekilde artırılmasıyla gelecek hasta sayısınında artış göstermesi
Eğitmen diş hekimlerine sahip olması
Aile Diş Hekimliği uygulamasının gelecek yıllarda yasalar çerçevesinde yürülüğe girecek olması
İlerleyen günlerde Diş hekimliğinde Esnek çalışma zamanının yürülüğe girecek olması
Çukurova yöresinde çok sık görülen Dudak-Damak yarığı hastalıklarına müdahale edebilecek
gerekli alt yapı sistemlerine sahip olması

3.
4.
5.
6.
7.

Sağlık Bakanlığına bağlı bir hastane olmaması
Genel anestezi ameliyathanesinin ve acil cerrahi müdahale sisteminin mevcut
bulunmaması
Randevu tarihlerinin çok uzun süreli olarak verilmesi
Hastahane yönetiminin ve klinik süreçlerinin iç içe olması
Bir websitesinin olmaması
İleriye dönük bir stratejik planın yapılmaması
Personellerin öz değerlendirmelerinin yapılmaması
Eğitim süreçlerinin otomasyon sistemine bağlı olmaması
Adanadaki mevcut metro ulaşım hattının hastane bölgesine gelmemesi
Acil giriş-Acil müdahele sisteminin olmaması
Hastanenin bazı Anabilim dallarında yeterli uzman(Prof.,Doç.) kadrosunun
olmaması
Reklam ve tanıtım çalışmalarının yapılmaması

TEHDİTLER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Randevu tarihlerinin geç verilmesinden dolayı yaşanılan hasta kaybı
İşgücü planlamasının rektörlüğün insiyatifinde olması
Bölgede rekabet gücünün artmasından dolayı yaşanabilecek hasta kaybı
Devlet politikaları(ADSM'lerin çoğaltması)
Sağlık Bakanlığının herhangi bir ağız ve diş sağlığı politikasına sahip olmaması
Toplumdaki ağız ve diş sağlığı bilinci eksikliği
Toplum içi ağız ve diş sağlığı ile ilgili bilgi eksikliklerinin giderilmesine yönelik
çalışmaların yetersizliği
Toplumun ağız ve diş sağlığı ile ilgili yıllardır süre gelen olumsuz bakış açısı ve
sahip olduğu olumsuz alışkanlıklar
Fakülteyi tercih eden öğrencilerin genelde akdeniz bölgesi,doğu anadolu ve
güneydoğu anadolu bölgelerinden gelmesi nedeniyle öğrenci portföyünün
yetersiz olması
Teknolojiye uyum sıkıntısı

Kurumun yapılan değerlendirmeler sonucu, özellikle Çukurova Bölgesi’nde birçok
güçlü yana sahip olmasına rağmen; sahip olduğu zayıf yönlerin ileride kuruma
tehdit oluşturabilecek dinamik unsurlarla değerlendirildiğinde üst yönetimin
bazı stratejik kararlar alması gerektiği açıkça görülmektedir.
Hastanenin mevcut değerlendirilmesi yapıldıktan sonra, kurumun hizmet verme
sürecinde oluşabilecek ya da yaşanan sorun ve aksaklıkların tespiti yapılmıştır.
Detaylı bir şekilde belirlenen sorunlar, yapılan ekip toplantılarında kök-neden
analizine veri oluşturması adına daha da özelleştirilmiş, yapılan oylama ile bazı
nedenler göz ardı edilmiştir. Yapılan eliminizasyon çalışmasından sonra ele alınan
ve kurum için önemli tüm sorunlar ne nedenleri Tablo 2’de sunulmuştur.
Kök-neden analizi çalışmasıyla sorunları yaratan temel nedenlerin belirlenmesi,
sorunların iyileştirilmesi için nasıl bir yol haritası izlemesi gerektiği hakkında
kurum yönetimi açısından iyi bir yönlendirici niteliğindedir. Bunların dışında,
belirlenen kök nedenlerin kategorize edilmesi ve 7M yöntemi ile görsel ilişkilerin
kurulması Kılçık Diyagramı çalışmasıyla yapılmıştır. Tablo 3’de detaylı diyagram
çalışması yer almaktadır.
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Neden bir acil sistemi yok ?
Neden nitelikli olan eleman eksikliği var ?
Neden hastalar yeterince bilgiye sahip değil ?
Neden çalşanlar dikkatsiz ?
Neden çalşanlarn iş yükü fazla ?
Neden çalşanlar iş ihmali yapyor ?
Neden malzeme siparişleri geç geliyor ?
Neden malzeme israf var ?
Neden Makineler çok sk periyotlarla bozuluyor ?
Neden teknik donanm eksikliği var ?
Neden donanm teknolojinin gerisinde kalyor ?

Neden SGK ödemelerinde gecikme var ?
Neden hasta bilgileri eksik ya da yanlş giriliyor ?
Neden bu zorluk var ?

Neden bilgiye erişimde zorluk var ?

Acil sisteminin olmamas

Nitelikli olan eleman eksikliği
Hastalarn ana bilim dallar hakknda yeterli bilgiye sahip olmamas
Çalşanlarn dikkatsizliği
Çalşanlarn iş yükünün fazlalğ
Çalşanlarn iş ihmali yapmas
Malzeme siparişlerinin geç gelmesi

Malzeme israf

Makinelerin çok sk periyotlarla bozulmas
Teknik donanm eksikliği

Teknolojinin gerisinde kalan donanm

SGK ödemelerinde gecikme

Hasta bilgilerinin kayt esnasnda yanlş ya da eksik girilmesi

Geçmiş bilgilerin yeni sisteme aktarm konusundaki zorluk

Bilgiye erişimdeki zorluk

8

Neden hastane dş alan verimli kullanlmyor ?

Çünkü sekreterlerin
*Çünkü eski sistemdeki bilgilerle,yeni sistemin bilgi ihtiyacnn
karşlanmamas
*Çünkü eski sistemle ve yeni kurulacak sistem arasndaki uyumsuzluk
*Çünkü eski sistemdeki bilgilerin yeni sisteme transferi srasnda
oluşabilecek bilgi kayplar
*Çünkü dosyalanan bilgilerin muhafaza edilme şeklinin yanlş ve dağnk
olmas
*Çünkü otomasyon üzerinden kullanlan modüllerin içeriklerinin düzgün
olarak snflandrlmamas(5S kurallarnn uygulanmamas)

*Çünkü nitelikli personel saysnn eksikliği
*Çünkü Faturalandrmalarn Tüm kurumlar tarafndan Türkiye genelinde bir
portal üzerinden yürütülmesi

*Çünkü teknolojinin takip sisteminin zayf olmas
*Çünkü Fakülte yönetiminin teknolojik gelişmelere çok fazla duyarl
olmamas

Çünkü etkin bir makine takip ve makine bakm -onarm sisteminin olmamas
Çünkü teknik donanm ekipmanlar için yeterince bütçe ayrlmamas

*Çünkü Öğrencilerin eğitim srasnda yaptklar deneylerin ,uygulamalarn
skça yaplmas
*Öğrencilerin malzeme ve ekipman kullanm konusunda yeterli tecrübeye
sahip olmamas

Çünkü Etkin bir İK sisteminin olmamas
Çünkü etkin bir halkla ilişkiler ve hastane tantm sisteminin olmamas
Çünkü çalşanlarn motivasyon eksikliği olmas
Çünkü Çalşanlarn görev dağlmlarnn ve görev tanmlarnn net yaplmamas
Çünkü Çalşanlarn eğitim eksikliği
Çünkü etkin bir tedarik ve takip sisteminin olmamas

*Çünkü etkin bir yönetim sisteminin olmamas
*Çünkü gerekli alt yapnn hazr olmamas
*Çünkü akademik personelin nicelik olarak yetersizliği

Çünkü yönetimsel skntnn olmas ve hastane-klinik süreçlerinin iç içe olmas
Çünkü Bilgi işlem bölümünün iş gücü yetersizliği
Çünkü etkin bir yönetim sisteminin olmamas
Çünkü etkin bir yönetim sisteminin olmamas
Çünkü etkin bir yönetim sisteminin olmamas
*Çünkü dş alann üniversite kampüs alan saylmasndan dolay kararlara
fakültenin müdahil olamamas
Çünkü etkin bir yönetim sisteminin olmamas

Hastane dş alannn verimli kullanlmamas

Birimler aras uzaklk
Neden yetersiz İK sistemi var ?
Neden bir web sayfas yok ?
Neden birimler aras koordinasyon eksikliği var ?
Neden randevu verme teknikleri yetersiz ?
Neden hastane iç alan verimli kullanlmyor ?

Çünkü

Yetersiz İK
web sayfasnn olmamas
Birimler aras koordinasyon eksikliği
Randevu verme tekniklerinin yetersiz olmas
Hastane iç alannn verimli kullanlmamas

Tablo 2. Kök – Neden Analizi
Neden çalşanlarn performanslar etkin bir şekilde değerlendirilmiyor ? Çünkü Etkin bir İK sisteminin olmamas
Neden organizasyonel skntlar var ?
Çünkü Hastane ve klinik süreçlerinin iç içe olmas
*Çünkü tesis yapm aşamasnn(tesis planlamasnn) rektörlük bünyesinde
gerçekleşmiş olmas
Neden birimler aras uzaklk var ?
*Çünkü Tesis içi yerleşim düzeninin hastane-klinik çalşma şartlarna uygun
yaplmamas

Neden ?

Çalşanlarn performanslarnn değerlendirilmemesi
Organizasyonel skntlar

Sorunlar
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Tablo 2. Kök – Neden Analizi

Malzeme

Malzeme israf

Malzeme
siparişlerinin geç
gelmesi

Hastalarn randevu
gününe ve saatine
sadk kalmamas

Çalşanlarn iş
yükünün fazlalğ

Çalşanlarn
dikkatsizliği

Hastalarn anabilim
dallar hakknda
yeterli bilgiye sahip
olmamas

İnsan
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Akademik
Personel

Çalşanlarn iş ihmali
yapmas

Makine
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Para

Makine fiyatlarnn
pahal olmas

Teknik donanm
eksikliği

Yönetim

Yüz yüze
randevu
verme

SGK ödemelerinde
gecikme

Bilgi

Bilgiye erişimdeki
zorluk

Yetersiz İK

Birimler aras
uzaklk

Geçmiş bilgilerin yeni
sisteme aktarlmasndaki
zorluk

Randevu
sisteminin
Etkin
Çalşmamas

Hastane kaynakl

Fakülte kaynakl

Öğrenciler

Akademik personeller

İdari personeller

Organizasyonel
skntlar

Çalşanlarn
performanslarnn
takip edilememesi

Hasta bilgilerinin kayt
esnasnda yanlş yada eksik
girilmesi

Birimler aras
koordinasyon eksikliği

Web sayfasnn
olmayş

Hastane alannn verimli
kullanlamamas

Dş alan

Randevu verme
tekniklerinin
yetersiz olmas

Telefonla
randevu
verme

İç alan

Teknolojinin gerisinde
kalan donanm

Acil sisteminin olmamas

Makinelerin çok sk
periyotlarla
bozulmas

Nitelikli
olmayan
eleman
eksikliği

Metot
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5. Sonuçlar
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Sağlık kurumlarının dinamik yapısı nedeniyle karşılaştıkları anlık sorunlar

5. SONUÇLAR
oldukça fazladır. Bunlar dışında hasta memnuniyetini etkileyen, çalışan

memnuniyetini ve performansını değiştiren ve karlılık marjında oynamalara

Sağlk kurumlarnn
dinamik
yaps nedeniyle
karşlaştklar
anlk sorunlar
oldukça
neden olan birçok
problemle
süreç içerisinde
karşılaşılmaktadır.
İyi bir
sağlık fazladr.
Bunlar dşnda
memnuniyetini
çalşanmaksimum
memnuniyetini
performansn
kurumu hasta
yöneticiliğinin
asıl amacıetkileyen,
hizmet kalitesini
düzeydevetutmaya
değiştirençalışmak
ve karllk
oynamalara
neden
olan birçok problemle süreç içerisinde
ve bu marjnda
faaliyetlerin
devamlılığını
sağlamaktır.
karşlaşlmaktadr. İyi bir sağlk kurumu yöneticiliğinin asl amac hizmet kalitesini
Adana
ilindetutmaya
faaliyetlerine
devam
bir diş devamllğn
hastanesinde sağlamaktr.
yapılmış bu
maksimum
düzeyde
çalşmak
ve bu eden
faaliyetlerin
çalışmada;
kurumun güncel
ortaya
çalışılmış,
rakiplerine
Adana ilinde
faaliyetlerine
devamdurumu
eden bir
diş konulmaya
hastanesinde
yaplmş
bu çalşmada;
oranla
yaşadığı
güçlü
yanları
kuvvetlendirilmiş,
zayıf
yanları
ise
güçlendirilmeye
kurumun güncel durumu ortaya konulmaya çalşlmş, rakiplerine oranla yaşadğ güçlü
Yaşanılanzayf
aksaklıkların
ortaya konmuş,
üst yönetimin
yanlar çalışılmıştır.
kuvvetlendirilmiş,
yanlar nedenleri
ise güçlendirilmeye
çalşlmştr.
Yaşanlan
konu hakkındaki
artırılmıştır.
sorunların
edilmesi
aksaklklarn
nedenleri farkındalığı
ortaya konmuş,
üst Ayrıca
yönetimin
konukategorize
hakkndaki
farkndalğ
sağlanarak,
iyileştirme
çalışmaları
için kurum
yönetimine
yol haritası
artrlmştr.
Ayrcayapılacak
sorunlarn
kategorize
edilmesi
sağlanarak,
yaplacak
iyileştirme
belirlenmiştir.
çalşmalar için kurum yönetimine yol haritas belirlenmiştir.
Yaplan çalşmalar sonucu, özellikle müşteri memnuniyetsizliğine yol açan işleyişteki en
Yapılan çalışmalar sonucu, özellikle müşteri memnuniyetsizliğine yol açan
fazla sorunun
“Yönetim Kaynakl” olduğu tespit edilmiştir. Bu da izlenen yanlş politikalar
işleyişteki en fazla sorunun “Yönetim Kaynaklı” olduğu tespit edilmiştir. Bu da
ve alnan yanlş kararlarn kurumdaki hizmet kalitesini düşürdüğünün en önemli
izlenen yanlış politikalar ve alınan yanlış kararların kurumdaki hizmet kalitesini
göstergesidir. Tablo 4’de ayrntl olarak ele alnan sorunlarn kaynak baznda
düşürdüğünün en önemli göstergesidir. Tablo 4’de ayrıntılı olarak ele alınan
değerlendirilmesi aşağdaki şekildedir;
sorunların kaynak bazında değerlendirilmesi aşağıdaki şekildedir;

3. Sorunların
Kaynak Bazında
Değerlendirilmesi
TabloTablo
3. Sorunlarn
Kaynak
Baznda
Değerlendirilmesi

Kurumda302
çalşan
personellerin
yaptğ hatalar nedeniyle, yaşanan sorunlarn da oldukça
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yüksek olduğu da belirlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda kurumun işleyişinde meydana
gelen sorunlarn, yönetimin alacağ kurum içi düzenleme ve personellerine sağlayacaklar
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Kurumda çalışan personellerin yaptığı hatalar nedeniyle, yaşanan sorunların da
oldukça yüksek olduğu da belirlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda kurumun
işleyişinde meydana gelen sorunların, yönetimin alacağı kurum içi düzenleme
ve personellerine sağlayacakları eğitim programlarıyla düzeltilebileceği
düşünülmektedir. Ayrıca yapılan bu çalışma ile hasta kaynaklı sorunların, kurum
sorunlarından çok daha az sayıda tespit edilmesi; çalışma öncesinde yönetim
tarafından benimsenen, “sağlık kurumlarında hasta kaynaklı problemlerin
yaşanma sıklığı” nın yüksek olması algısını da çürütmüştür. Uygulama aşamasında
veri kaynağı olarak ele alınan bu sağlık işletmesinde, gerekli iyileştirme faaliyetleri
çalışma sonunda başlatılmıştır.
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Konya Beyhekim Devlet Hastanesinde Delici
Kesici Alet Yaralanmaları, Kan Ve Vücut
Sıvısına Maruz Kalma, Düşme Olayı Bildirim
Düzeyleri
Hakan KARADAŞ1
Engin DURUKAN2

Özet
Sağlık Bakanlığı düzenlediği bir form ile delici kesici alet yaralanmalarını,
kan ve vücut sıvısı ile temas durumunu, düşme olayı gözlenme durumunu,
bunların sıklıkarını ve bildirimlerini kayıt altına almaktadır. Son yıllarda yapılan
araştırmalarda sağlık personelinin; gelişen ve değişen tetkik ve tedaviler karşısında
yaralanmalara maruz kaldığını ortaya koymaktadır.Ülkemizde ve dünyada kan
ve temas yoluyla bulaşan ve tedavisi ağır maliyetlere neden olan bazı bulaşıcı
hastalıklarla mücadele edilmektedir.Hizmet sağlayan personelin bu süreçte kişisel
koruyucu ekipman kullanmadaki azlığı ve uygulanan protokollere uymaması bir
rehber niteliğinde olan bu çalışmaları önemli kılmaktadır.
Kanla Taşınan Patojenler Standardına göre, sağlık çalışanlarının herhangi bir
maruziyet sonrasında Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) tarafından en son
yayımlanan “Maruziyet Sonrası Tanılama, Profilaksi ve Tedavi Kılavuzlarına” göre
değerlendirilmeleri ve tedavi edilmeleri gerekmektedir. Bu önlemler ile temas ve
bulaş sonrası oluşabilecek enfeksiyonlar %80-90 oranında önlenebilmektedir.
Bu çalışma Konya Beyhekim Devlet Hastanesinde çalışan personelin delici kesici
alet yaralanmaları ve bildirimi, kan ve vücüt sıvısı ile temas ve bildirimi, düşme
olayı gözlemi ve bildirimi konusunda personelin davranış biçimini gözlemlemek
amacıyla yapılmıştır.
Çalışmaya Konya Beyhekim Devlet hastanesinde çalışan 865 personel katılmış bilgi
1 Beyhekim Devlet Hastanesi, hakankaradas70@hotmail.com, 05423660304
2 Beyhekim Devlet Hastanesi, engince_112@hotmail.com, 05072084816
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toplama için Sağlık Bakanlığının kullandığı bildirim düzeyi anketi kullanılmıştır.
Veriler yüzyüze görüşme yöntemi kullanılarak toplanmıştır. İstatistiksel analizde
sayı, yüzdelik ve ki-kare testi kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: delici kesici alet, yaralanma, düşme, kan ve vücut sıvısı,
bildirim

Abstract
The ministery of Health records injury of penetrating tools, contacts with blood
and bodily fluid, observation of falling events, their frequency and notifications
with questionaries which is prepared by ministery. Researches in recent years
shows that health staffs are exposed to injuries due to developing and transforming
observation and treatment. Some contagious diseases that transmit through
contact or blood and have expensive treatments are struggled against in our
country and thorough world. Insufficient use of personal protective equipment
by staffs in this period and not obeying protocols make these studies which have
value as a guide important.
According to Standards of Pathogens Conveyed by Blood, health staffs should be
evaluated and treated according to ‘’ Guidelines of Diagnosis, Prophilaxis After
Exposure’’ which is edited recently by Complaint Diagnosis Center (CDC) in
case after any exposure. With these precautions, infections after any contact and
contamination can be prevented by % 80-90.
This study aims to observe behaviors of staffs in Konya Beyhekim Hospital about
observation and notification of injuries of penetrating tools, contact with blood
and bodily fluid, falling events.
865 staffs that work in Konya Beyhekim Hospital participate in this study and
questionnaire of notification level which is used by the ministery of health is used
for compiling data. Datum are compiled by face to face meeting. In statistical
analysis, testing of number, percentage and chi square is applied.
Key Words: penetrating tool, injury, falling, blood and bodily fluid, notification
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1.Giriş
Hastaneler çeşitli hastaların muayene ve tedavi olduğu yerlerdir. Hastaların
çeşitliliğinin çok olması, hastaların hastalıkları sebebiyle taşıdığı patojen mikro
organizmaların da; hastanelerde konuşlanmasına ve dolayısı ile hastanede birçok
mikro organizma kolonileri oluşturmasına etkendir. Sağlık personeli de bu süreç
içerisinde birden çok hastayla temasta bulunması sebebi ile bulaştırıcılıkta büyük rol
oynamaktadır (Aygün, 2007: 385). Bu nedenle hasta güvenliği ve çalışan güvenliği
açısından personelin kendini bulaşıcı hastalıklardan koruması ve bulaş durumunda
ise bildirimini yaparak patojen etkenine yönelik tedavi protokolleri uygulanması ve
gerekli düzeltici faaliyetlerin başlatılması için büyük önem arz etmektedir.
1.1.Delici Kesici Alet Yaralanmaları
1.1.1.Tanım
Kesici ve delici alet denince; elle tutulduğu sırada cildin penetran yaralanmasına
neden olabilen tıbbi ya da laboratuar ekipmanları kastedilmektedir. Bunlar, iğneler,
sivri uçlu intravenöz giriş araçları, bistüriler, lansetler, pipet ya da ampüllere ait
kırık cam parçaları ve enjektörleri içermektedir. Aynı zamanda yaralanmaya neden
olabilecek tarzda sert plastik maddeler de bu gruptadır (Korkmaz, 2008; 20).
1.1.2.Risk Grubu
Kan, kan ürünleri ve kanlı vücut sıvılarının direkt teması ya da delici kesici aletler
aracılığı ile sağlık çalışanlarına en az 20 farklı enfeksiyon etkeni bulaşabilmektedir.
Ancak bulaş her zaman hastalık oluşturmamaktadır. Hastalık oluşumunu; patojen,
temasın tipi, temas edilen kan miktarı ve temas sırasında hastanın kanında ya
da vücut sıvısında bulunan virüsün miktarı belirlemektedir (Bolyard ve ark,
1998). Çalışmalarda (HIV) pozitif bir sağlık personelinden hastaya 1 milyon
işlemde 2.4-24 olasılıkla bulaş olabileceği hesaplanmıştır. Bu düşük bir oran gibi
görünmesine rağmen patojen insidansı açısından bakıldığında hasta ya da taşıyıcı
frekansının fazla olması; hastalığın görülme sıklığı, bulaş riski açısından önemli
görülmektedir. Risk grubu olarak ise hemşireler-ebeler, hekimler, diş hekimleri,
temizlik personeli şeklinde sıralandığı görülmektedir (Aygün, 2007: 385).
1.1.3.Nedenleri
Hastanelerde yaralanmaya neden olan birçok durum vardır. Hastanın iğnesinin
manipülasyonu, iğnenin atılması, çalışan birisi ile çarpışma, temizleme, IV giriş
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ve iğneyi kapatırken oluşan yaralanmalar başlıca nedenler arasındadır (Korkmaz,
2008, 22).
Yaralanma Riskini Artıran Araçların Özellikleri
•
•
•
•

Kullanımı zor iğneler,
Hastaya takıldıktan sonra manipülasyon gerektiren iğneler,
İğne ve uçlarının kullanıldıktan sonra atık kutusu haricinde biriktirilmesi,
Kesici-delici atık kutularına atılmasında zorluk (Korkmaz, 2008, 22).

1.1.4. Korunma
Sağlık personelinin korunmasını sağlamak için kalite standartları tarafından
belirtilmiş ve kayıt altına alınmış standart önlemler protokollerini uygulamak her
şeyden önce ilk uygulanması gereken durumdur (Aygün, 2007: 385).
•
•
•
•
•

Patojenlerin bulaş oluşturabileceği her türlü işlem öncesi el hijyeni
sağlanmasının yanında özel eldiven kullanımına dikkat edilmelidir.
İğne batmasını önlemek için “disposibl” iğneler kullanıldıktan sonra plastik
kılıfları tekrar takılmamalı, iğneler enjektörden çıkartılmamalı, eğilip
bükülmemelidir.
Kullanılmış iğne, enjektör, bistüri ucu ve diğer kesici-delici aletler imha
edilmek üzere delinmeye dirençli sağlam kutulara atılmalıdır.
Ucu sivri aletler ve onların konulduğu kaplara mümkün olduğu kadar az
dokunulmalıdır.
Teknolojik önlemler; örneğin; yaralanma riski düşük olan daha güvenli bir
malzeme kullanmak, kan almada vakumlu tüpler kullanmak vb.

1.2. Kan Ve Vücut Sıvıları İle Temas
1.2.1. Tanım
Kontaminasyona neden olan sıçrama; herhangi bir vücut sıvısının bireyin ağzına,
kulaklarına, gözlerine ya da cilt bütünlüğünün bozuk olduğu bir bölgesine sıçrama
yoluyla bulaşmasıdır (School of Nursing, University of Ballarat in Australia, 2004).
Bu bulaş mukozal yolla olup mukoza ile patojen sıvının teması gerekmektedir.
1.2.2. Risk Grubu
Kan ve vücut sıvıları ile bulaşan HIV, HCV, HBV enfeksiyonlarının sağlık
çalışanlarında maruziyet oranları çeşitli çalışmalarda sunulmaktadır (Sadoh ve
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ark, 2006:724-72). Kan ve vücut sıvılarının maruziyet sıklığının; genel cerrahi,
ortopedi, ameliyathane, acil gibi birimlerde çalışan personelde daha sık görüldüğü
belirtilmektedir. (Glenn ve Ramsey 1995: 158- 68). Hastalıklar açısından risk taşıyan
vücut sıvıları; kan, genital sekresyonlar, plevra, perikard, periton, serebrospinal,
sinovyal ve amniyon sıvılarıdır. Doku veya vücut sıvılarıyla temas sonucu infeksiyon
gelişme riski rakamsal olarak hesaplanmamış olsa da bu temasların kanla temasa
göre daha az risk taşıdıkları sanılmaktadır (Yıldım,2004: 419-23).
1.2.3. Nedenleri
Kan ve vücut sıvıları ile bulaşın artmasının nedenlerinden bazıları; el hijyeninin
sağlanmaması, kan ve vücut sıvısının sıçrama olasılığı olan birimlerde koruyucu
önlük, maske ve koruyucu siperlerin kullanılmaması, hastayla çok yakın mesafede
çalışılması, hastayla temasta eldiven kullanılmaması, açık yaraların kan ile ve
vücut sıvısı ile direk temasının engellenememesidir.
1.2.4. Korunma
Bu birimlerde çalışan personelin korunma protokollerine uyması kan ve vücut
sıvıları ile bulaşan enfeksiyonların sayısını en aza indirmede temel etken olduğu
söylenmektedir (Kim ve ark 2001: 522-24). 1987 yılında yayınlanan evrensel
önlemlerin amacında, sağlık çalışanlarının delici ve kesici aletlerin dikkatli bir
şekilde kullanılmasının, kan ve beden sıvılarına maruziyetin en aza indirilmesinde
etkili olduğu vurgulanmaktadır ( Kim ve ark 2001: 295-300).
•
•

•

•

•

Tüm hastaların kan ve beden sıvıları, tanıları ne olursa olsun enfekte kabul
edilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır (Wılburn ve Eıjkemans, 2004: 451–56).
Açık yara ya da diğer cilt bölgeleri kan ya da beden sıvılarına maruz kalmışsa,
göz ya da ağıza bulaş durumu söz konusu ise, su ile yıkanması gerekliliği
üzerinde durulmaktadır (Akova, 1997: 83-90).
Yapılan işlemler sırasında kan ve vücut sıvılarının temasını önlemek amacıyla
maske, bone, önlük ve koruyucu siperlerin takılması gerekmektedir (Taze,
2008: 6).
Eksüdatif akıntısı olan hastalarda doğrudan temastan kaçınılmalıdır (Taze
2008: 6). Ancak yapılan araştırmalar HIV yada HBV enfeksiyonlu hastaların
günlük bakımı esnasında koruyucu önlük yada eldiven giyilmesine gerek
olamadığını, gebe olan personel ile olmayan personel arasında bulaşma riski
açısından bir fark ortaya koymadığını belirtmektedir (Akova, 1997: 83-90).
Konu ile ilgili hizmet içi eğitimler düzenlenmelidir.
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1.3. Düşme Ve Düşme Riski
1.3.1. Tanım
JCI düşmeyi fiziksel bir yaralanmaya sebep olabilecek planlanmamış ani yere
doğru hareket değişiklikleri olarak tanımlarken (JCI, 2010), bir diğer tanımda;
pozisyon değişimi esnasında kişinin kaza yaptığı alana ya da diğer yüzeylere
yaptığı yönelim olarak tanımlamıştır (Fonda ve ark, 2006: 379-82). Düşme tipleri
üç başlık altında sınıflandırılmaktadır (JCI, 2010);
•

Kaza ile oluşan düşmeler; çevresel tehlikeler veya teknik malzemelerden
kaynaklanan düşmelerdir. Tüm düşmelerin %14’ünü oluşturmaktadır.

•

Önceden tahmin edilebilen düşmeler; alınan tedavi sonrası gelişeceği
önceden bilinen risk faktörleri olan hastaların düşmesidir, tüm düşmelerin
%78›ini oluşturur.

•

Önceden tahmin edilemeyen düşmeler; önceden bilinen bir risk faktörü
olmayan hastalarda meydana gelen düşmelerdir, tüm düşmelerin %8›ini
oluşturmaktadır.

1.3.2. Risk Grubu
Oliver ve arkadaşları (1997), yaşlı hastalarda düşmelerin önceden bildirilmesi için
kanıta dayalı risk derecelendirme aracının geliştirilmesi konusunda yaptıkları
çalışmada; düşme riskini artıracak bağımsız beş faktör tanımlanmıştır:
•

Hastanın hastalığı,

•

Transfer ve hareketlilik skorunun düşük olması,

•

Hastanın yaşadığı denge zorluğu ve bu konuda hastaya bakan hemşirenin
hasta hakkındaki kararı,

•

Hastada sık sık tuvalet ihtiyacının olması,

•

Görsel zayıflık durumu.

Evans ve ark’nın (1998) acil bakım hastanelerindeki düşmeler için geliştirdikleri
rehberde; düşme için risk faktörü olarak yaş, mental durum, düşme öyküsü, ilaç
tedavileri, tuvalet ihtiyacı ve zayıf mobilite yeteneği tanımlanmıştır. Düşmelerin
en fazla hastaların yatak kenarında meydana geldiği rapor edilmiştir. Tinetti
ve arkadaşları (1994) düşme için risk faktörü olarak; postural hipotansiyon,
hareketin oranı ya da kol ya da bacak gücünde kas zayıflaması, sedatiflerin
kullanımı, dörtten fazla ilaç kullanımı, denge ve yürüme, tuvalet, banyo, sandalye
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ya da yataktan güvenli taşınmayı belirlemişlerdir.
1.3.3. Nedenleri
Düşme nedenleri içerisinde; çoklu ilaç kullanımı, görme kaybı, baş dönmesi,
duyma kaybı, nörolojik bir hastalığa bağlı gelişen ekstremite ya da duyusal
kayıplar ve bilinç değişiklikleri bireysel faktörlerdir. Kaygan ve ıslak zeminlerin
bulunması, ortamın yetersiz aydınlatılması, mobilyaların durumu, giyeceklerin
uygunsuz olması ve kullanılan yürümeye yardımcı araçların uygunluk durumu
ise çevresel faktörler olarak değerlendirilmektedir (JCI, 2010).
1.3.4. Korunma
Düşme olayı için çeşitli araştırmalar ile risk faktörleri belirlenmiştir. Ancak bu
faktörlerin her hastada aynı etkiyi yaratmaması düşme olayını kaçınılmaz hale
getirmiştir. (Arıoğlu ve ark, 2004: 21-3). Bu yüzden kurumların kendi çalışma
alanları doğrultusunda stratejiler belirlemesi gerekmektedir. Bu amaçla çeşitli
araştırmacılar tarafından oluşturulmuş ölçekler kullanılmaktadır. Her ölçeğin
değerlendirme şekli olmakla birlikte aynı hasta için farklı ölçeklerde farklı risk
puanlamaları çıkmaktadır. Ülkemizde; Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen
Hendrich II, İtaki ve çocuklar için Harizmi düşme riski ölçeği kullanılmaktadır.
Kurumlar bu ölçekleri kullanarak risk gruplarını belirlemeli ve bakanlığın hizmet
kalite standartlarında belirlediği önlemleri uygulamalıdır. Bunların dışında
alınması gereken önlemler ise;
•

Düşme için risk faktörünün belirlenmesi ve altta yatan tıbbi tedavinin hasta
için yeniden gözden geçirilmesi,

•

Kullanılan ilaçların potansiyel risklerinin belirlenmesi ve kullanılan ilaç
sayısının mümkün olduğunca en aza indirilmesi,

•

Hastaların bulundukları ortamda güvenli bir şekilde hareket etmelerini
sağlamak için kenarlıklar ve barlar yapılması, yatak yüksekliklerinin
düşürülmesi, klozet kaldıracının eklenmesi, koridorlara tutunma barları
yapılması gibi önlemlerin alınması,

•

Hasta yataktan kalkacağı zaman ya da yardıma ihtiyacı olduğunda kullanılan
alarm cihazlarının yerleştirilmesi,

•

Hastanelerde fiziksel değişimi zorunlu hale getirecek kanuni düzenlemelerin
yapılması yer almaktadır.

•

Egzersiz programları, rehabilitasyon, ilaç tedavisi yönetimi ve D vitamini
tedavisi uygulamaları da düşmeleri önlemede maliyet etkili müdahaleler
olarak belirlenmiştir (Moylan ve Binder, 2007: 493-97).
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Bununla beraber; düşme riski taşıyan yaşlının oda kapısında ve tıbbi
kayıtlarında riski gösteren işaretlerin bulunması, hemşirelerin gözlem yapmasını
kolaylaştırmak için riskli yaşlıların hemşire odasına yakın odalara yerleştirilmesi,
yer kayganlığına dikkat edilmesi, kronik hastalıkların akut ataklarından ya da
ilaç değişikliklerinden sonra yaşlıların periyodik olarak izlenmesi, düşmelerin
önlenmesi konusunda kurumsal eğitimlerin verilmesi alınması gereken önlemler
arasında yer almaktadır (Morse, 2006: 74-88)

2.Bulgular
2.1.Demografik Özellikler
Tablo 1:Cinsiyetiniz nedir?
Sayı
503
362

Kadın
Erkek

%
58,2
41,8

Çalışmaya dahil edilen personelin (n=865) %58,2 (n=503)’si kadın, %41,8
(n=362)’i erkek çalışanlardan oluşmaktadır(Tablo 1).
Tablo 2: Mesleğiniz nedir ?
Sayı

%

Doktor

50

5,8

Hemşire

265

30,6

Sağlık Memuru

14

1,6

Ebe

35

4,0

Temizlik personeli

168

19,4

Sekreter

85

9,8

Güvenlik

142

16,4

Diyetisyen

2

,2

Stajyer

21

2,4

Anestezi Teknisyeni

9

1,0

Fizik tedavi Teknikeri

19

2,2

Laborant

31

3,6

Röntgen Teknisyeni

24

2,8
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Çalışmaya katılan personelin %5,8 (n=50)’i doktor, %30,6 (n=265)’sı hemşire, %1,6
(n=14)’sı sağlık memuru, %4,0 (n=35)’ı ebe, % 19,4 (n=168)’ü temizlik personeli,
%9,8 (n=85)’i sekreter, %16,4 (n=142)’ü güvenlik, %0,2 (n=2)’si diyetisyen, %2,4
(n=21)’ü stajyer, %1,0 (n=9)’i anestezi teknisyeni, %2,2 (n=19)’si fizik tedavi
teknikeri, %3,6 (n=31)’sı laborant, %2,8 (n=24)’i röntgen teknisyeni dir (Tablo 2)
Tablo 3: Görev yılınız nedir ?
0-5 yıl
5-10 yıl
10-15 yıl
15-20 yıl
20 yıl ve üzeri
Öğrenci

Sayı
495
119
111
67
52
21

%
57,2
13,8
12,8
7,7
6,0
2,4

Çalışmaya katılanların görev süresi incelendiğinde %57,2 (n=495)’si 0-5 yıl,
%13,8 (n=119)’i 5-10 yıl, %12,8 (n=11)’i 10-15 yıldır, %7,7 (n=67)’si 15-20 yıl,
%6,0 (n=52)’ı 20 yıl ve üzeri çalışma süresine sahiptir. Çalışmaya katılanları %2,4
(n=21)’ü öğrenci olup hastanede staj yapmaktadır (Tablo 3).
Tablo 4: Yaş grubu
15-19 yaş
20-29 yaş
30-39 yaş
40-49 yaş
50-59 yaş

Sayı
25
331
374
126
9

%
2,9
38,3
43,2
14,6
1,0

Çalışmaya katılanların yaş gruplarına göre sınıflandırılmasına bakıldığında %2,9
(n=25)’u 15-19 yaş, %38,3 (n=331)’ü 20-29 yaş, %43,2 (n=374)’si 30-39 yaş, %14,6
(n=126)’sı 40-49 yaş, %1,0 (n=9)’ı 50-59 yaş grubunda yer almaktadır (Tablo 4).
2.2. Delici Kesici Alet Yaralanmalarına İlişkin Bulgular
Tablo 5: Kesici delici alet yaralanmasına maruz kalma durumu
Sayı

%

Evet

57

6,6

Hayır

808

93,4
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Çalışmaya katılan personelin %6,6 (n=57)’si herhangi bir delici kesici alet
yaralanmasına maruz kalmıştır(Tablo 5)
Tablo 6: Delici kesici yaralanma meydan gelme sıklığı
Sayı

%

1

34

59,6

2

10

17,5

3

9

15,8

4

1

1,8

5

2

3,5

6

1

1,8

Delici kesici alet yaralanmasına maruz kalanların maruziyet sıklığına bakıldığında;
% 59,6 (n=34)’sı bir defa, %17,5 (n=10)’i iki defa, %15,8 (n=9)’i üç defa, %1,8
(n=1) dört defa, %3,5 (n=2)’i beş defa, %1,8(n=1)’i altı defa delici kesici alet
yaralanmasına maruz kalmıştır(Tablo 6)
Tablo 7: Delici kesici alet yaralanması bildiriminde bulunma durumu
Sayı

%

Hayır

49

86,0

Evet

8

14,0

Delici kesici alet yaralanmasına maruz kalan çalışanların (n= 57) yaralanmayı
bildirim durumuna bakıldığında; %14,0 (n=8)’ının yaralanmayı bildirdiği
görülmüştür (Tablo 7).
Tablo 8: Yaş grubuna göre kesici delici alet yaralanma durumu
15-19
20-29
Yaş grubu
30-39
40-49
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Sayı

6

%

10,5%

Sayı

21

%

36,8%

Sayı

24

%

42,1%

Sayı

6

%

10,5%

Sözel Bildiriler

V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Delici kesici alet yaralanmalarına maruz kalan çalışanların yaş grubuna göre
dağılımına bakıldığında en çok yaralanmaya maruz kalan personelin 30-39 yaş
grubunda olanlar olduğu görülmüştür (Tablo 8)
Tablo 9: Kesici delici alet yaralanmasına maruz kalma durumu ile cinsiyet arasındaki
önemlilik testi
Kadın

Cinsiyetiniz nedir ?

Toplam

Erkek
Son 3 ay içinde herhangi bir
kesici delici alet yaralanmasına
maruz kaldınız mı?

Evet
Hayır

Sayı
%
Sayı
%

43

14

57

75,4%

24,6%

100,0%

460

348

808

56,9%

43,1%

100,0%

Tablo 10: Ki-Kare Testi Sonucu

Son 3 ay içinde herhangi bir
kesici delici alet yaralanmasına
maruz kalma durumu ile cinsiyet
arasındaki önemlilik testi

n

X2

p

57

7.494

0,006

p=0,006<0,05

*

Son 3 ay içinde herhangi bir kesici delici alet yaralanmasına maruz kalma durumu
ile cinsiyet arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan Ki-Kare testinde p=0,006
çıkmıştır. Bu değer anlamlılık düzeyi olan 0,05 ten küçüktür. Diğer bir ifadeyle
delici kesici alet yaralanmaları cinsiyete göre farklılık göstermektedir Kadınların
%75,4 (n=43) oranla erkeklere göre daha fazla yaralanmaya maruz kaldığı
görülmektedir (Tablo 9-10).

T.C. Sağlık Bakanlığı

315

Sözel Bildiriler

V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Tablo 11: Meslek ile kesici delici alet yaralanmasına maruz kalma durumu

Doktor
Hemşire
Sağlık Memuru
Ebe

Mesleğiniz nedir?

Temizlik personeli
Sekreter
Güvenlik
Diyetisyen
Stajyer
Anastezi Teknisyeni
Fizik tedavi Teknikeri
Laborant
Röntgen Teknisyeni

Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%

Son 3 ay içinde herhangi bir
kesici delici alet yaralanmasına
maruz kaldınız mı?
Evet
Hayır
4
46
8,0%
92,0%
26
239
9,8%
90,2%
2
12
14,3%
85,7%
3
32
8,6%
91,4%
5
163
3,0%
97,0%
2
83
2,4%
97,6%
0
142
0,0%
100,0%
0
2
0,0%
100,0%
6
15
28,6%
71,4%
3
6
33,3%
66,7%
1
18
5,3%
94,7%
4
27
12,9%
87,1%
1
23
4,2%
95,8%

Toplam
50
100,0%
265
100,0%
14
100,0%
35
100,0%
168
100,0%
85
100,0%
142
100,0%
2
100,0%
21
100,0%
9
100,0%
19
100,0%
31
100,0%
24
100,0%

Meslek ile son 3 ay içinde herhangi bir kesici delici alet yaralanmasına maruz
kalma durumu incelendiğinde;
Anestezi teknisyenlerinin %33,3 (n=3),
stajyerlerin %28,6 (n=6), sağlık memurlarının (toplum sağlığı teknisyeni) %14,3
(n=2), laborantların %12,9 (n=4) oran ile en çok yaralanan meslek grupları olduğu
görülmüştür (Tablo 11).
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Tablo 12: Görev yılı ile kesici delici alet yaralanmasına maruz kalma durumu
Son 3 ay içinde herhangi bir kesici delici
alet yaralanmasına maruz kaldınız mı?
0-5 yıl

Görev yılı

5-10 yıl
10-15 yıl
15-20 yıl
20 yıl ve
üzeri
Öğrenci

Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%

Toplam

Evet

Hayır

22

473

495

4,4%

95,6%

100,0%

8

111

119

6,7%

93,3%

100,0%

14

97

111

12,6%

87,4%

100,0%

3

64

67

4,5%

95,5%

100,0%

4

48

52

7,7%

92,3%

100,0%

6

15

21

28,6%

71,4%

100,0%

Görev yılı ile son 3 ay içinde herhangi bir kesici delici alet yaralanmasına maruz
kalma durumuna bakıldığında öğrenciler ile (%28,6 (n=6)) mesleğinde çalışma
yılı 10-15 yıl olan personelin daha fazla oranla yaralanmaya maruz kaldığı
görülmüştür (Tablo 12).

2.3.Kan Ve Vücut Sıvıları Sıçramasına İlişkin Bulgular
Tablo 13: Kan ve vücut sıvısı sıçramasına maruz kalma durumu
Sayı

%

Evet

125

14,5

Hayır

740

85,5

Çalışanların %14,5 (n=125)’i son 3 ay içerisinde herhangi bir kan ve vücut sıvısının
sıçramasına maruz kalmıştır (Tablo 13).
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Tablo 14: Kan ve vücut sıvısına maruz kalma sıklığı
Sayı
72
25
10
6
7
1
1
1
1
1

1
2
3
4
5
7
11
15
21
24

%
57,6
20,0
8,0
4,8
5,6
,8
,8
,8
,8
,8

Kan ve vücut sıvısının sıçramasına maruz kalan çalışanların (n=125)%57,6
(n=72)’sinin en az bir defa sıçramaya maruz kaldığı, %0,8 (n=1)’inin de 24 defa
sıçramaya maruz kaldığı görülmüştür (Tablo 14).
Tablo 15: Kan ve vücut sıvısı sıçraması durumunda bildirim yapma durumu
Sayı
121
4

Hayır
Evet

%
96,8
3,2

Kan ve vücut sıvı sıçramasına maruz kalanların %96,8 (n=121)’inin bildirim
yapmadığı görülmüştür (Tablo 15)
Tablo 16: Yaş grubu ile kan ve vücut sıvısı sıçramasına maruz kalma durumu

Yaş grubu

Son 3 ay içerisinde herhangi bir kan ve
vücut sıvısı sıçramasına maruz kaldınız mı?
1519
2029
3039
4049
5059

Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
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Evet
11
44,0%
37
11,2%
58
15,5%
19
15,1%
0
0,0%

Hayır
14
56,0%
294
88,8%
316
84,5%
107
84,9%
9
100,0%

Toplam
25
100,0%
331
100,0%
374
100,0%
126
100,0%
9
100,0%
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Yaş grubu ile son 3 ay içerisinde herhangi bir kan ve vücut sıvısı sıçramasına
maruz kalma durumu incelendiğinde %44 (n=11) oranla 15-19 yaş grubunda
bulunanların daha fazla sıçramaya maruz kaldığı görülmektedir (Tablo 16).
Tablo7: Kan ve vücut sıvısına maruz kalma durumu ile cinsiyet arasındaki ilişkin
önemlilik testi
Cinsiyetiniz
nedir ?

Kan ve vücut sıvısı sıçramasına
maruz kaldınız mı?

Evet
Hayır

Kadın

Erkek

95

30

125

76,0%

24,0%

100,0%

408

332

740

55,1%

44,9%

100,0%

Sayı
%
Sayı
%

Toplam

Tablo 18: Ki-Kare Testi Sonucu
Kan ve vücut sıvısına maruz kalma
durumu ile cinsiyet arasındaki ilişkin
önemlilik testi

n

x2

p

125

19.130

0,000

p=0,000<0,05

*

Son 3 ay içerisinde herhangi bir kan ve vücut sıvısı sıçramasına maruz kalma
durumu ile cinsiyet arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan Ki-Kare testinde
p=0,000 çıkmıştır. Bu değer anlamlılık düzeyi olan 0,05 ten küçüktür. Diğer
bir ifadeyle kan ve vücut sıvısı teması cinsiyete göre farklılık göstermektedir
Kadınların %76,0 (n=95) oranla erkeklere göre daha fazla sıçramaya maruz
kaldığı görülmektedir (Tablo 17-18)
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Tablo 19: Meslek ile kan ve vücut sıvısına maruz kalma durumu
Son 3 ay içerisinde herhangi bir kan ve
vücut sıvısına maruz kaldınız mı?
Doktor
Hemşire
Sağlık Memuru
Ebe

Mesleğiniz nedir ?

Temizlik
personeli
Sekreter
Güvenlik
Diyetisyen
Stajyer

Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%

Anastezi
Teknisyeni

Sayı

Fizik tedavi
Teknikeri

Sayı

Laborant
Röntgen
Teknisyeni

%
%
Sayı
%
Sayı
%

Toplam

Evet

Hayır

24

26

50

48,0%

52,0%

100,0%

58

207

265

21,9%

78,1%

100,0%

3

11

14

21,4%

78,6%

100,0%

9

26

35

25,7%

74,3%

100,0%

1

167

168

0,6%

99,4%

100,0%

8

77

85

9,4%

90,6%

100,0%

0

142

142

0,0%

100,0%

100,0%

0

2

2

0,0%

100,0%

100,0%

9

12

21

42,9%

57,1%

100,0%

2

7

9

22,2%

77,8%

100,0%

1

18

19

5,3%

94,7%

100,0%

9

22

31

29,0%

71,0%

100,0%

1

23

24

4,2%

95,8%

100,0%

Meslek ile son 3 ay içerisinde herhangi bir kan ve vücut sıvısı sıçramasına maruz
kalma durumu karşılaştırıldığında doktorların %48,0 (n=24), stajyerlerin 42,9
(n=9), laborantların %29,0 (n=9), ebelerin %25,7 (n=9), hemşirelerin %21,9
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(n=58), sağlık memurlarının (toplum sağlığı teknisyeni) %21,4 (n=3) oranla
sıçramaya maruz kaldığı görülmüştür (Tablo 19)
Tablo 20: Görev yılı ile kan ve vücut sıvısına maruz kalma durumu
Son 3 ay içerisinde herhangi bir kan ve
vücut sıvısına maruz kaldınız mı?
Sayı

0-5 yıl

%
Sayı

5-10 yıl

Görev
yılı

%
Sayı

10-15 yıl

%
Sayı

15-20 yıl

%
Sayı

20 yıl ve
üzeri

%
Sayı

Öğrenci

%

Toplam

Evet

Hayır

37

458

495

7,5%

92,5%

100,0%

26

93

119

21,8%

78,2%

100,0%

32

79

111

28,8%

71,2%

100,0%

14

53

67

20,9%

79,1%

100,0%

7

45

52

13,5%

86,5%

100,0%

9

12

21

42,9%

57,1%

100,0%

Görev yılı ile son 3 ay içerisinde herhangi bir kan ve vücut sıvısı sıçramasına maruz
kalma durumu incelendiğinde öğrencilerin %42,9 (n=9) oranla en çok sıçramaya
maruz kaldığı, 0-5 yıl arasında çalışanların (%7,5 (n=37)) ve 20 yıl üzeri çalışma yılı
olanların (%13,5 (n=7)) sıçramaya daha az maruz kaldığı görülmüştür (Tablo 20).
2.4.Düşme Olayının Bildirimine İlişkin Bulgular
Tablo 21: Düşme olayı gözlemleme durumu
Sayı

%

Evet

56

6,5

Hayır

809

93,5

Çalışanların %6,5 (n=56)’i son 3 ay içerisinde düşme olayı gözlemlemiştir (Tablo 21).
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Tablo 22:Düşme olayı gözlemleme sıklığı
Sayı

%

1

35

62,5

2

11

19,6

3

5

8,9

4

4

7,1

5

1

1,8

Düşme olayı gözlemleyen 56 personelin %62,5 (n=35)’inin en az bir defa
düşme olayı gözlemlediği %1,8 (n=1)’inin de 5 defa düşme olayı gözlemlediği
görülmüştür (Tablo 22).
Tablo 23: Düşme olayı bildirimi yapma durumu
Sayı

%

Hayır

31

55,4

Evet

25

44,6

Düşme olayı gözlemleyen 56 personelin %44,6 8n=56)’sının düşme olayını bildim
yaptığı görülmüştür (Tablo 23).

3.Sonuc Ve Öneriler
Delici Kesici Alet Yaralanmaları: Delici kesici alet yaralanmaları sık aralıklarla
oluşmamasına rağmen sağlık sektöründe invaziv işlemlerle uğraşan meslek
gruplarında ve hastaların yoğun olarak invaziv işlemler ile tetkik yapıldığı ve
tedavi edildiği bölümlerde çalışan temizlik personellerinde her an görülebilme
riskine sahiptir.
Çalışmada personelin yaralanmaya maruz kalmasına rağmen yaralanmayı
bildirme oranın düşük olduğu görülmüştür. Ayrıca en çok yaralanmaya maruz
kalan personelin 30-39 yaş grubunda olduğu, kadınların erkeklere oranla daha
fazla risk altında olduğu, doktor, hemşire, ebe, sağlık memuru, anestezi teknisyeni,
laborant gibi invaziv işlemleri gerçekleştiren personellerin, mesleki olarak 1015 yıllık çalışanların yaralanmaya daha fazla maruz kaldıkları görülmüştür. Bu
nedenle bu tür özellik arz eden birimlerde çalışan personellerin koruyucu tedbirleri
daha fazla ve daha sık uygulamaları gerekmektedir. Yaralanmalara karşı eldiven
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kullanım oranının arttırılması, konu ile ilgili eğitim çalışmalarının ve denetim
mekanizmalarının tam bir disiplin içerisinde çalışması, yaralanmaların önlenmesi
adına faydalı olacaktır.30-39 yaş grubunda ve 10-15 yıllık mesleki deneyime
sahip personelde yaralanmaların sık görülme sebebinin; personelin mesleki
olarak deneyim kazandığı ve invaziv işlemlerin uygulandığı ameliyathane, kan
alma, enjeksiyon odası, diyaliz gibi alanlarda tecrübeli personel istihdamından
kaynaklandığını düşünmekteyiz.
(Merih ve ark,2009:11-5)’ larının yaptığı çalışmada temizlik personeli en yüksek
yaralanmaya maruz kalınan grup olarak tespit edilmiştir. (Kaya ve ark; 2012:
107-10) yaptığı çalışmada ise hemşirelerin yaralanmaya daha sık maruz kaldığı
görülmektedir. Bizim çalışmamızda ise anestezi teknisyenlerinin ve stajyerlerin
yaralanmaya daha sık maruz kaldığı görülmektedir. Anestezi teknisyenlerinin
yaralanma yüzdesinin yüksek çıkmasını çalışmadaki frekans sayısının azlığına
ve yaralanma oranın fazlalığından kaynaklandığını, stajyer öğrencilerin ise
kurum içerisinde adaptasyonda sorun yaşamaları, invaziv işlemler esnasında
heyecanlanmaları, sirkülasyonun fazla olması ve karmaşık işlemlerden dolayı
sıklık gösterdiğini düşünmekteyiz.
Çalışmamızda yaralanma oranı yüksek olmasına karşın, bildirim oranının
düşük olduğu görülmektedir. Bununla ilgili olarak delici kesici alet
yaralanmaları konusunda eğitimlerin verilmesi, personelin bildirim konusunda
bilinçlendirilmesi, koruyucu ekipmanların personel başına tam donanımlı
olacak sayıda bulundurulması ve bu ekipmanların kullanılması önerilmektedir.
Yaralanma olması durumunda çalışan güvenliği kapsamında gerekli tahlillerin
istenerek gözlemlerinin yapılması ve yaralanma durumunda yapılması
gerekenlerin bilinmesi büyük önem arz etmektedir.
Kan ve Vücut Sıvısı teması: Çalışmamızda kan ve vücut sıvısı bulaş oranı %14,5
(n=125) olarak bulunmuştur. Kan ve vücut sıvısı ile temasın; invaziv işlemlerle ve
vücut sıvısı içeren tahlil, işlem ya da ameliyatlarda, yakın mesafede çalışmadan ve
koruyucu ekipmanlar kullanmamaktan kaynaklandığı düşünülmektedir.
Çalışmada kan ve vücut sıvı ile temas olmasına rağmen bildirim oranının çok
düşük olduğu görülmektedir %3,2 (n=4). Bildirim ile ilgi, kan ve vücut sıvısı
yoluyla bulaşan hastalıklar hakkında eğitim verilmelidir.
Kan ve vücut sıvı ile bulaş durumuna doktor ve stajyer öğrencilerin daha fazla
maruz kaldığı görülmektedir. Stajyerlerin oranının yüksek çıkmasının nedeninin
frekans sayısının düşük olması sebebi ile oranı etkilediği ya da eğitim ve
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tecrübe eksikliği nedeni ile stajyerlerin sıçramalara karşı önlem alamamasından
kaynaklanabileceği, doktorların ise invaziv işlemleri gerçekleştirme sıklığı ve
işlem esnasındaki dikkatsizliğine bağlı olabileceği düşünülmektedir.
Çalışmada kadınların erkeklere oranla daha fazla kan ve vücut sıvısına maruz
kaldığı görülmektedir %76,0 (n=95).Bunun nedeninin bayanların bu konuda
daha dikkatsiz davranmalarından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Düşme olayı: Düşme olayının gözlenmesi ile ilgili olarak: Düşme olayı gözlemleyen
56 personelin %44,6 (n=56)’sının düşme olayını bildim yaptığı görülmüştür. Bu
oran yeterli değildir ancak buradan şu sonuç çıkarılabilmektedir; personelin
kendi yaralanmalarını göz ardı ettiği, diğer kişilerin olaylarını sorumluk olarak
kabul etmesi nedeni ile daha çok bildirdiği düşünülmektedir.
Sonuç olarak: Yapılan araştırmalarda, sağlık çalışanlarının birçoğunun
yaralanmaları rapor etmediği, korunma yöntemleri hakkında yeterli bilgiye sahip
olmadıkları ve önemsememeye bağlı önlem almadıkları dikkat çekmektedir.
Alınan önlemlere uyulmasının, sağlık çalışanları kadar çalıştıkları kuruma da
sorumluluk yükleyeceği açıktır.
Personelin bildirimler konusunda eğitim alması, kişisel koruyucu ekipmanlarını
daha çok ve sık kullanması, eldiven kullanım oranının arttırılması gerektiği,
bildirimleri değerlendirecek denetim mekanizmalarının oluşturulması gerektiği,
meslek bazında risk analizi yapılarak bu analiz doğrultusunda koruyucu tedbirlerin
alınması gerektiği, stajyer öğrencilerin konular ile ilgili bilgilendirilmesi ve
gözetmen hemşire eşliğinde uygulamalarının gerçekleştirmeleri önerilmektedir.
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Acil Servisine Başvuran Hastaların Klinik
Hizmetlerinin Değerlendirilmesi
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Özet
Acil servise başvuran hastaların sayı ve niteliğinin bilinmesi, acil servis hizmetlerinin
planlanması ve kalitesinin artırılması nedeniyle önem taşımaktadır. Bu çalışmada
acil servise başvuran erişkin hastaların profili ve klinik hizmetleri incelenerek acil
servisin kullanıma uygunluğu ve gereksiz başvuruların saptanması amaçlanmıştır.
Bu sayede, daha verimli ve planlı acil servis hizmetlerinin sunulmasına katkıda
bulunulacağı düşünülmektedir. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Erişkin Acil
Servis ünitesine 01 Ocak–31 Mart 2014 tarihleri arasında başvuran hastaların;
hastane bilgi ve yönetim sistemi kayıtlarından alınan demografik bilgiler, triaj
kategorileri, başvuru gün ve saatleri, ortalama acilde kalış süreleri, yatış durumu,
yatış yapılan servis ve ICD-10 (International Classification of Diseases-10) tanı
kodlarına göre dağılımlarına ait veriler incelenmiştir. Acil servis başvurularından
elde edilen verileri analiz etmek ve sınıflandırmak için SPSS-21 paket programı
kullanılmıştır. Analizler sonucu hastaların acil olmayan sağlık sorunları için acil
servisi kullanım oranının (%72,1) yüksek çıkması, yatış yapılma oranının (%12,3)
düşük olması ve uygun olmayan başvuruların 08.00-16.00 saatleri (mesai saatleri)
arasında olması hastaların minör şikâyetleri için acil servisi kullanmayı tercih
ettiklerinin göstergesidir.
Anahtar Kelimeler: Acil servis hizmetleri, triaj, tanı kodları, kullanıma uygunluk
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Abstract
The knowledge of number and qualification of patients admitting to emergency
services are of importance because of planning of emergency services and improve
the quality. In this study, it was aimed to suitability for use of emergency services
and to determine of unnecessary admissions by examining profile of adult patients
who admitted to emergency services and clinical services. In this way, it is thought
to contribute on the delivery of emergency services more efficient and planned.
Of patients admitting to Adult Emergency Service Unit of Hacettepe University
Hospital between 1 January-31 March 2014 date was examined data related to
distributions according to demographics information, triage category, date and
hour of admission, mean length of stay in emergency service, hospitalization status,
hospitalization unit and ICD-10 (International Classification of Diseases-10)
codes taken from the records of the hospital information and management
systems. SPSS-21 software package was used to analyze and classify data obtained
from admissions of emergency service. In results of analysis, ratio of usage for
non-urgent health problems of patients is high (72,1%), hospitalization ration
is low (12,3%) and inappropriate admissions is between 8.00am-4.00pm (hours
of work) is indication that they prefer to use the emergency service for minor
complaints.
Key Words: Emergency services, triage, diagnoses codes, appropriateness of usage

1. Giriş
Acil servisler, acil hastane hizmeti gerektiren ve kişinin hayatını tehdit eden kritik
durumlarda sağlık hizmeti ihtiyacının karşılanması amacıyla tasarlanmıştır. Bu
hizmetlerin, birincil bakım ihtiyacı için sıklıkla kullanılır hale gelmesi; amacına
uygun kullanımların dışına çıkılmasına sebep olmaktadır. Acil servis hizmetlerin
uygunsuz kullanımının artması, gerçekten acil olan hastaların kaliteli bakım
hizmeti almasını da zorlaştırmaktadır. Acil servise tahsis edilen kaynakların
gerekli olmayan durumlarda kullanılmasının sağlık sistemini ciddi bir şekilde
tehdit ettiği düşünülmektedir (Lee vd., 2007:28). Kaynakların doğru bir şekilde
kullanılmaması maliyetleri artırmasının yanı sıra aynı zamanda acil servislerin aşırı
kalabalık olması durumunda hizmet kalitesini de tehlikeye düşürebilmektedir. Bu
durum, acil olmayan hastaların birinci basamak sağlık hizmetleri yerine acil servisi
tercih etmelerinin altında yatan yapısal ve psikolojik faktörlerin incelenmesini
gerekli kılmıştır. İtalya’da 527 hasta ile yapılan görüşmeler, hastaların birinci
basamak tanı ve tedavi hizmetlerinden empati, yetkinlik ve hızlı erişim gibi farklı
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özellikleri beklediklerini göstermektedir. Hastaların acil servislerde daha yetkin
sağlık personelinden daha iyi ve daha hızlı hizmet alacakları düşüncesi ile acil
servisi tercih ettikleri tespit edilmiştir. Hizmet sunanlar ile hastalar arasındaki
bilgi asimetrisi azaldıkça acil olmayan ihtiyaçlarda acil servis kullanımının da aynı
oranda düşüş gösterebileceği ileri sürülmektedir (Lega ve Mengoni, 2008: 327).
Dünya genelinde acil servis hizmetlerinin acil olmayan hastalar tarafından
kullanımı, hastane yöneticileri ve sağlık hizmeti planlayıcıları için çözülmesi
zor bir bilmece olarak uzun yıllardır süregelmektedir. Aynı zamanda bu gereksiz
kullanımlar servislerde aşırı kalabalık, yüksek maliyetler ve uzun bekleme süreleri
gibi ciddi sorunlara sebebiyet vermektedir (Zubieta ve Fernández-Peña, 2014:61).
Ayrıca; hastanın memnuniyetinin ve doktorların verimliliğinin azalması, hemşire
ve yardımcı personel sayısının yetersiz kalması, hastanın sağlığının tehlikeye
girmesi, acil servislerde sunulan hizmetlerin pahalı olması, şiddetin artması,
radyoloji, laboratuar ve yardımcı tetkiklerin gecikmesi, acil servislerin fiziksel
yetersizlikleri ve ambulansların farklı hastanelere yönlendirilmesi, hastanın ağrı ve
sıkıntı süresinin uzaması olarak sıralanabilir (Tekingündüz, 2003:29). Literatürde
acil olmayan vakaların acil servise başvuru oranının %7 ile %94 arasında olduğu
görülmektedir. Bu oran aralığının geniş olmasının nedeni ise aciliyete uygunluğu
ölçebilen standart bir yöntemin olmamasıdır (Gill, 1994). Önemsiz hastalıklar
için acil servisin yaygın bir şekilde kullanılmasının nedenlerini daha iyi anlamak
için daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir (Rubin ve Bonnin, 1995: 342).
Acil Servis Hizmeti Kullanım Kriterleri
7 gün 24 saat hizmet vermek zorunda olan acil servisler; ağır çalışma koşulları,
vakaların aciliyeti, personelin yoğunluğu, hasta ve personelin stres düzeyinin
yüksek olması gibi pek çok olumsuz durumlara sahip olması nedeniyle sağlık
hizmeti sunulan diğer birimlerden farklılık göstermektedir (Ersel vd., 2006: 4).
Acil servislere başvuran her hastaya aynı aciliyet düzeyinde hizmet sunulmasının
önünde öncelikli olarak hastane kaynaklarının yetersiz olması ve personel
yetersizliği engeli bulunmaktadır. Buradan yola çıkılarak her hasta aynı düzeyde
acil olmadığı için, bu hastalar en acil durumda olanlardan acil olmayanlara kadar
sıralandırılarak uygun önceliklendirme yapılması gerekli görülmüştür.
Literatürde hastanın aciliyet durumuna göre genellikle ikili (acil, acil değil) ve
dörtlü (kritik acil, acil, az acil, acil değil) sınıflandırmalar kullanılmaktadır. Shah ve
arkadaşları (1996:1316) tarafından oluşturulan ve en sık kullanılan sınıflandırma
dörtlü sınıflandırmadır:
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•

Kritik acil (emergent): Ölüm ya da sakatlık gibi durumları önlemek için
anında müdahale edilmesi gereken en acil olan kategoridir.

•

Acil (urgent): Kritik acile göre daha az acil olan fakat birkaç saat içinde
müdahale edilmesi gereken hastaları içeren kategoridir.

•

Az acil (marginally urgent): Acil servise başvurmak yerine diğer sağlık
birimlerinden hizmet alabilecek durumda olan hastaların kategorisidir.

•

Acil olmayan (non-urgent): Bakım ihtiyacı olan ancak acil bir müdahale
gerektirmeyen durumları içerir.

Yaşar ve arkadaşlarının (2000) yaptıkları çalışmada; Gülhane Askeri Tıp
Akademisi İlk ve Acil Yardım Eğitim Merkezi’nin dahiliye, ortopedi, cerrahi ve
çocuk poliklinikleri literatür taraması ve uzman görüşü alınarak oluşturulan
aciliyet kriterleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
•

Hastaneye ambulans ile getirilmiş olmak

•

Travmalar (kafa, boyun, göğüs, karın, ekstremite)

•

Ani bilinç kaybı

•

Şiddetli ağrı (renal kolik, migren, anjinal ağrı vb.)

•

İntihar girişimi

•

Ateşli silah veya kesici, delici alet yaralanması

•

Yeni oluşmuş yanık ve donma

•

Aşırı ishal

•

Böcek, yılan, akrep vb. sokmaları

•

Alkol, gıda, ilaç vb. zehirlenmeleri

•

24 saat içinde oluşan kalp ritmindeki bozukluklar

•

Vital bulguların normal sınırlar dışında olması

•

Kanamalar (ağız, burun, kulak, anüs, üretra vb.)

•

Aşırı solunum sıkıntısı içinde olmak

•

Vücut fonksiyonlarının bozulduğu durumlar
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1.1. Acil Serviste Triaj
Acil servise başvuran hasta sayısının sınırlandırılamaması nedeniyle artan
başvuruların hastanın aciliyet durumuna göre sınıflandırılması yolu ile acil
müdahale gerektiren hastaların öne alınmasını zorunlu kılmaktadır. Bu soruna
bir çözüm olarak ise triaj uygulaması geliştirilmiştir (Akküçük, 2010). Fransızca
kökenli triaj kelimesi “ayırt etmek, seçmek, sınıflandırmak” anlamlarına gelen
trier fiilinden türetilmiştir. 1800’lü yılların başında Fransa’da hasta veya yaralı
önceliğini belirleme ve acil bakım verme anlayışı ile uygulanmaya başlanmıştır.
Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğine göre triaj; çok sayıda hasta ve yaralının
bulunduğu durumlarda, bunlardan öncelikli tedavi ve nakil edilmesi gerekenlerin
tespiti amacıyla olay yerinde ve bunların ulaştırıldığı her sağlık kuruluşunda
yapılan hızlı seçme ve kodlama işlemidir. Acil sağlık hizmetlerinde triaj önemli
yer tutar. Sayı veya talep ne kadar yüksek ve yoğun olursa olsun eldeki imkânlar
cevap verebilecek kapasitede ve yeterlilikte ise triaja gereksinim duyulmaz. Triaj
gereksiniminden söz edebilmek için (Milli Eğitim Bakanlığı, 2011: 20);
•

Yeterli tıbbi personelin olmaması,

•

Eldeki mevcut imkânların kısıtlı olması,

•

Bölgesel hastanelerin yetersiz kalması,

•

Ambulans sayısının azlığı,

•

Vaka başına düşen görev süresinin uzun olması şartlarından bir kaçının bir
arada bulunması gerekir.

Sağlık Bakanlığı’nın 2009 yılında çıkardığı (16 Ekim 2009 Sayı: 27378 Resmî
Gazete) “Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve
Esasları Hakkında Tebliğ” ile hastanelerin acil servislerinde triaj uygulama ve renk
kodlaması zorunlu hale getirilmiştir. Tebliğe göre triaj, “acil servislere başvuran
hastaların, hastalıkları ile ilgili şikâyetleri, belirtilerin şiddeti ve tıbbi durumlarının
aciliyeti göz önüne alınarak tabip veya bu konuda eğitim almış sağlık personeli
tarafından yapılan öncelik belirleme işlemini” ifade etmektedir. Acil servis triaj
alanı, genellikle acil servisin girişine kurulur ve tek bir giriş ile acile yönlendirme
yapılır. Triaj uygulaması hekim veya acil tıp teknisyeni, hemşire, sağlık memuru
(toplum sağlığı) ve benzeri nitelikteki sağlık personeli tarafından yapılır. Triaj
uygulanırken hastanın kaydı yapılır ve bu noktadan geçmeden hastaya tıbbi tedavi
uygulanmaz. Triaj kurallarına göre hafif yaralılar, hemen polikliniklere gönderilir.
Acil servislerde etkin bir hizmet sunumu için renk kodlaması uygulanır. Triaj
işlemi başvuru sırasında yapılır. Triaj uygulaması için; muayene, tetkik, tedavi,
tıbbi ve cerrahi girişimler bakımından öncelik sırasına göre kırmızı, sarı ve yeşil
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renkler kullanılır. Hastalar, kaynaklar ve olanak dâhilinde geliş sırasına göre değil
aciliyet durumlarına göre ayrılır.
Bir üniversite hastanesi olan Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’nin
işleyişinde ise beşli triaj sistemi esas alınmıştır. Her hasta şikâyeti, yaşamsal
bulguları ve genel durumlarına göre 1’den 5’e kadar olan bir triaj sınıflandırmasına
tabi tutulmaktadır. Buna göre (hastane.hacettepe.edu.tr):
•

T1 (Kırmızı): Acil Servis’e hemen kabul edilir.

•

T2 (Turuncu) ve T3 (Sarı): Acil Servis içine kabulü mevcut olan boş yatak ve
mevcut hastaların genel durumlarına göre mümkün olan en kısa zamanda
yapılır. Bu triaj grubundaki hastaların ortalama bekleme süresi 5-60 dakika
arasındadır.

•

T4 (Yeşil) ve T5 (Mavi): Diğer hasta gruplarına göre daha az acil ve hayati
önem arz etmeyen durumlar olduğu için bu hastaların Acil Servis’e kabulleri
T2 ve T3 hastalarından sonra olmaktadır. Ortalama bekleme süresi ise 60-300
dakika arasındadır.

Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlemiş olduğu uluslararası aciliyet kriterleri de
Tablo 1’de sıralanmaktadır (Yaylacı vd., 2013: 65).
Tablo 1. Uluslararası 32 Acil Durum Parametresi
Suda boğulma
Trafik kazası
Terör, sabotaj, kurşunlanma,
bıçaklanma, kavga vb.
İntihar girişimi
Tecavüz
Yüksekten düşme
Ciddi iş kazaları
Elektrik çarpması
Donma, soğuk çarpması
Isı çarpması
Ciddi yanıklar
Ciddi göz yaralanmaları
Zehirlenmeler

MI, aritmi, hipertansiyon
Dekompresyon hastalığı
Astım krizi, akut solunum problemi

Şuur kaybına neden olan her türlü durum
Ani felçler
Ciddi genel durum bozukluğu
Yüksek ateş
Diyabetik ve üremik koma
Genel durum bozukluğunun eşlik ettiği diyaliz hastaları
Akut batın
Akut masif kanamalar
Menenjit, ensefalit, beyin apnesi
Renal konik
Migren veya kusma, şuur kaybıyla beraber olan baş
Ciddi alerji, anaflatik tablolar
ağrıları
Omurga ve alt ekstremite kırıkları Akut psikotik tablolar
Yeni doğan komaları
Başlamış doğum faaliyeti (su kesesinin boşalması)
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2. Gereç Ve Yöntem
2.1. Araştırmanın Amacı
Bu araştırma ile Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Erişkin Acil Servisi’ne başvuran
hastaların profili ve klinik hizmetleri incelenerek; acil servisin kullanıma
uygunluğu ve gereksiz başvuruların saptanması ve bu sayede daha verimli ve
planlı acil servis sağlık hizmetlerinin sunulması amaçlanmıştır. Araştırmanın
modeli retrospektif nitelikte tanımlayıcı bir araştırmadır.
2.2. Evren ve Örneklem
Bu çalışmada Ocak, Şubat ve Mart 2014 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi
Hastanesi Erişkin Acil Servisi’ne yapılan başvurulara ait veriler retrospektif olarak
değerlendirilmiştir. Ocak ayında 1997, Şubat ayında 1942 ve Mart ayında da 2169
başvuru olmak üzere toplamda 6108 başvuru yapılmış olup örneklem seçimine
gidilmeden yapılan tüm başvurular araştırmaya dâhil edilmiştir. Erişkin acil
serviste çok gerekli durumlarda 18 yaş altı hastalara da hizmet verilmektedir. Elde
edilen verilerde Ocak ayı içinde 16 yaşında bir hastaya ait başvuru, araştırmanın
sadece erişkin hastaları incelemesi sebebiyle analiz dışı tutulmuştur. Ocak ayı
başvuru sayısının 1996’ya düşmesi sebebiyle toplam başvuru sayısı 6107 olarak
belirlenmiştir.
2.3. Veri Toplama Aracı ve Verilerin Analizi
Retrospektif bir araştırma olması sebebiyle elde edilen verilere hastanenin Neksus
Hastane Bilgi ve Yönetimi Sistemi’nde tutulan kayıtlardan ulaşılmıştır. Hastane
Bilgi ve Yönetimi Sistemi’nden elde edilen verilerin analizinde SPSS-21 paket
programı kullanılarak tanımlayıcı istatistiksel analizlerden (frekans, yüzde,
aritmetik ortalama, standart sapma), Tukey-HSD testi, t testi, Ki-kare ve tek yönlü
varyans (ANOVA) analizinden yararlanılmıştır. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi
Erişkin Acil Servisi’nde uygulanan beşli triaja göre T1, T2 ve T3 hastaları
aciliyete uygun, T4 ve T5 hastaları ise aciliyete uygun olmayan başvurular olarak
değerlendirilmiştir.

3. Bulgular Ve Tartışma
Acil servise başvuran hastaların yaşa, cinsiyete ve hastaneye yatış yapılıp
yapılmama durumlarına göre dağılımları aylık (Ocak-Şubat-Mart) olarak Tablo
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2’de verilmiştir. Buna göre acil servise başvuran hastaların %52,7’si kadınlardan
oluşmakta; %32,9’u 30-49 yaş aralığında ve %12,3’ünün de hastaneye yatışı
yapılmıştır. Yatışın yapıldığı bölümler arasında en fazla yoğun bakım (%24,4),
sonra sırasıyla dâhiliye (%15,51), genel cerrahi (%12,06) ve kadın-doğum (%7,55)
üniteleri yer almaktadır (Grafik 1). Yaşları 18 ile 94 yaş arasında değişkenlik
gösteren hastaların yaş ortalaması ise, 45,37±19,11’dir (Tablo 2).
Tablo 2. Acil Servise Başvuran Hastaların Cinsiyete, Yaşa ve Yatış Durumlarına Göre
Dağılımları
Ocak 2014
(N=1996)

Şubat 2014
(N=1942)

Mart 2014
(N=2169)

%

N

%

N

%

N

%

Erkek

925

46,3

946

48,7

1020

47

2891

47,3

Kadın

1071

53,7

996

51,3

1149

53

3216

52,7

<29

542

27,2

505

26,0

604

27,8

1651

27,0

30-49

649

32,5

636

32,7

727

33,5

2012

32,9

50-64

433

21,7

408

21,0

430

19,8

1271

20,8

65<

372

18,6

393

20,2

408

18,8

1173

19,2

Yatmadı

1742

87,3

1690

87,0

1921

88,6

5353

87,7

Yattı

254

12,7

252

13,0

248

11,4

754

12,3

N
Cinsiyet

Yaş

Yatış
durumu

20 – 22 Kasm 2014 / Antalya

Toplam

Grafik 1.
Acil1.Servisten
Yatış
Yapılan
Dağılımı
Grafik
Acil Servisten
Yatş
YaplanBölümlerin
Bölümlerin Dağlm
(%) (%)
Anjiyoplasti
Ünitesi; 4,24 Beyin ve Sinir
Cerra; 5,6
Deri ve Zührevi Ha;
0,67

Yoğun Bakm; 24,4
Genel Cerrahi; 12,06
Üroloji; 1,32
Psikiyatri; 0,13

Göz
Hastalklar;
Hematoloji
Kit; 0,13 0,26

İç Hastalklar; 15,51

Plastik Cerrahi; 4,11
Ortopedi;
5,18
Onkoloji;
6,63

KadnDoğum;
7,55

Nöroloji; 4,24
Nefroloji; 0,13
Nefro-Üro
Kulak-Burun- Kalp-Damar
Böbrek
N; 0,13
Boğaz;
2,8 Cerrahisi; 3,19
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İnfeksiyon Hastal;
1,72

Gürsoy ve arkadaşlarnn (1999) yaptğ çalşmada bir üniversite hastanesi acil servisine
başvuran hastalarn %19,2’sinin; Edirne ve arkadaşlarnn (2008) yaptğ bir diğer çalşmaya göre
hastalarn %80,52’sinin; ayn zamanda Akküçük (2010) tarafndan yaplan bir başka çalşmada
T.C. Sağlık
ise, acilBakanlığı
yatş endikasyonu konulan %27,1 hastann da %9,5’i hastaneye yatş yaplmştr.
Tanrkulu ve arkadaşlarnn (2014) yaptğ bir başka çalşmann bulgularna göre, 1 Ocak–31
Aralk 2011 tarihleri arasnda Erzurum Bölge Eğitim ve Araştrma Hastanesi acil servisine
başvuran hastalarn %94,8’i ayakta tedavi edilmiş ve %4,1’inin de yatş yaplmştr. En fazla yatş
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Gürsoy ve arkadaşlarının (1999) yaptığı çalışmada bir üniversite hastanesi acil
servisine başvuran hastaların %19,2’sinin; Edirne ve arkadaşlarının (2008) yaptığı
bir diğer çalışmaya göre hastaların %80,52’sinin; aynı zamanda Akküçük (2010)
tarafından yapılan bir başka çalışmada ise, acil yatış endikasyonu konulan %27,1
hastanın da %9,5’i hastaneye yatışı yapılmıştır. Tanrıkulu ve arkadaşlarının (2014)
yaptığı bir başka çalışmanın bulgularına göre, 1 Ocak–31 Aralık 2011 tarihleri
arasında Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvuran
hastaların %94,8’i ayakta tedavi edilmiş ve %4,1’inin de yatışı yapılmıştır. En fazla
yatış dâhili kliniklerden (%42,3) kardiyoloji, cerrahi kliniklerden (%47,5) genel
cerrahi, yoğun bakım ünitelerinden (%10,2) ise anestezi kliniği olduğu tespit
edilmiştir.
Hastaların triaj kategorilerine göre dağılımları aylara göre neredeyse paralel
sonuçlar gösterirken; aciliyet durumlarına göre en son sırada yer alan T4 ve T5
hastalarının %72,1’lik bir orana sahip olduğu görülmektedir (Tablo 3). Buna
göre aciliyete uygun olmayan kullanım oranı (T4-T5) %72,1 ve sağlık durumu
gerçekten acil olan hastaların acil servisi kullanım oranı (T1-T2-T3) ise %27,9’dur.
Tablo 3. Aylara Göre Triaj Kategorileri

Triaj

N

Ocak 2014
(N=1996)

Şubat 2014
(N=1942)

Mart 2014
(N=2169)

Toplam

%

N

%

N

%

N

%

T1: Kritik

11

0,6

6

0,3

11

0,5

28

0,5

T2: Çok acil

16

0,8

22

1,1

19

0,9

57

0,9

T3: Acil

559

28,0

524

27,0

533

24,6

1616

26,5

T4: Az acil

1406

70,4

1388

71,5

1603

73,9

4397

72,0

4

0,2

2

0,1

3

0,1

9

0,1

1996

32,7

1942

31,8

2169

35,5

6107

100,0

T5: Acil değil
Toplam

Amerika’da yapılan bir araştırmada bir hastaneye beş gün içinde başvuran 507
hastanın %37’sinin acil olmayan grupta yer aldığı saptanmıştır (Rubin ve Bonnin,
1995: 840). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne
başvuran hastaların triaj kategorilerine göre %26,1’i çok acil, %14,8’i acil ve
%59,1 acil olmayan grupta yer aldığı tespit edilmiştir (Zeytin, 2010). Bir başka
araştırmada ise, acil servis hizmetleri %19,5 oranında uygun olmayan hastalar
için kullanılmıştır (Edirne vd., 2008: 107). GATA İlk ve Acil Yardım Eğitim
Merkezi’nin dahiliye, cerrahi, ortopedi ve çocuk polikliniklerine 01.01.199930.04.1999 tarihleri arasında başvuran 31289 hasta arasında tıbbi veya cerrahi
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müdahale gerektirmeyen vakaların oranı %22,5 bulunmuştur (Yaşar vd., 2000).
Tayvan’ın Taichung şehrinde bulunan üçüncü basamak bir hastanenin acil
servisinde 28 Ekim–3 Kasım 2005 tarihleri arasında toplam 759 hastanın katıldığı
çalışmada hastaların %52’si acil olmayan hastalardır (Tsai vd., 2010: 534-536). Bir
diğer çalışmada 2351 hastadan elde edilen verilere göre hastaların %67,8’inin sağlık
problemi aciliyet kriterlerine uygun bulunmuştur (Ersel vd., 2006). Akküçük’ün
(2010) çalışmasında ise hastaların kesin tanılarına göre uygunsuz kullanım oranı
%34,8 (T4 ve T5) olarak bulunmuştur.
Acil servise başvuran hastaların yaşa, cinsiyete ve başvuru saatlerine göre triaj
kategorileri tablo 4’de gösterilmiştir. Verilerin yüzdesel olarak hesaplanmasında
6107 hasta üzerinden oranlama yapılmıştır. Tablo 4’e göre, hastaların cinsiyete
göre triaj kategorilerine bakıldığında; oranlar birbirine yakın olsa da kadın
hastalar (%38,43) erkek hastalara (%33,57) göre az acil durumlar için (T4) daha
fazla acil servise başvurmaktadır. Buna karşılık kritik (T1) başvurularda ise,
erkeklerin acile müracaat oranının (%0,28), kadınlara (%0,18) göre daha fazla
olduğu görülmektedir. Bu bağlamda erkek hastaların kadın hastalara nazaran acil
servisi daha bilinçli kullandığı söylenebilir. Ersel ve arkadaşları (2006) tarafından
yapılan benzer bir çalışmaya göre de, kadın hastaların acil servislere daha fazla
uygunsuz başvuruda bulunduğu saptanmıştır. Acil servise yapılan başvurular
yaşa göre incelendiğinde (tablo 4); 30-49 yaş aralığındaki hastaların acil servisi
uygunsuz kullanımı (T4+T5) (%26,64), diğer yaş gruplarına göre daha fazladır.
Kritik durumlarda (T1), diğer yaş gruplarına göre 65 yaş üzeri hastaların daha
fazla acil servise başvurdukları (%0,23) tespit edilmiştir. 65 yaş üzeri hastaların
acil servisi uygunsuz kullanım oranı diğer yaş gruplarına göre çok daha düşüktür.
Hastaların acil servise başvuru saatlerine göre aciliyet durumlarına bakıldığında;
diğer saat aralıklarına göre en fazla 16.00-00.00 saat aralığında acil hastalar
gelmektedir. Uygun olmayan başvurular, en çok 08.00-16.00 saatleri arasında
yapılmaktadır. Mesai saatleri içinde (08.00-16.00) acil servise başvuran hastaların
oranı ise %41,56’dır (Tablo 4). Bu bulgu, aciliyete uygun olmayan kullanım
oranının (%71,2) yüksek çıkmasını destekler niteliktedir. Çünkü mesai saatleri
içinde alternatif olarak diğer sağlık hizmetlerine başvurmak mümkün iken acil
servis tercih edilmiştir. Bu bulgular Ersel ve arkadaşlarının (2006) çalışmasında
elde edilen bulgular ile paralellik göstermektedir. Ersel ve arkadaşları (2006) acil
hastalarının % 12,6’sının 16.00-00.00 saatleri arasında acil servisi kullandığını;
gençlerin (17-39 yaş) ve kadınların ise aciliyet uygunluğunun daha düşük
olduğunu saptamıştır.
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Tablo 4. Acil Servise Başvuran Hastaların Yaşa, Cinsiyete ve Başvuru Saatlerine Göre
Triaj Kategorileri
T1

Başvuru saati

Yaş

Cinsiyet

N

%

T2
N

%

T3
N

T4
%

N

T5
%

N

%

Toplam
N

%

Erkek

17 0,28 38 0,62 783 12,82 2050 33,57 3

0,04

2891 47,34

Kadın

11 0,18 19 0,31 833 13,64 2347 38,43 6

0,10

3216 52,66

<29

4

0,06

9

0,15 226 3,70

1408 23,06 4

0,07

1651 27,03

30-49

4

0,06

8

0,13 373 6,11

1624 26,59 3

0,05

2012 32,95

50-64

6

0,10 16 0,26 437 7,16

810

13,26 2

0,03

1271 20,81

65<

14 0,23 24 0,39 580 9,50

555

9,09

0

0,00

1173 19,21

00:00:01
08:00:00

6

0,10

818

13,39 0

0,00

1107 18,13

08:00:01
16:00:00

8

0,13 24 0,39 607 9,93

1894 31,01 5

0,08

2538 41,56

16:00:01
14 0,23 27 0,44 732 11,99 1685 27,59 4
00:00:00

0,07

2462 40,31

6

0,10 277 4,54

Yaşlı hastaların daha akut ve ciddi hastalıklarının olması, komorbid hastalıkların
bir sonucu olarak başvurularının aciliyete uygun olduğu söylenebilir. Zeytin’in
(2010) çalışmasında da en çok başvuru genç (18-29 yaş grubu) hastalar tarafından
yapılırken acil kategorisinde yer alan hastaların yaş ortalaması 55,19 olduğu ve
en çok başvuru yoğunluğunun 20.00-22.00 saatleri arasında olduğu saptanmıştır.
Tanrıkulu ve arkadaşlarının (2014) çalışmasında en fazla hasta yoğunluğu 08.0017.00 saatleri arası ve en az 24.00-08.00 saatleri arası olarak bulunmuştur. Tsai ve
arkadaşlarının yapmış olduğu bir başka çalışmada da (2010) hastaların yaklaşık
yarısı (%47,7) mesai saatleri (08.00-18.00) içinde acil servise gelmiştir.
Tablo 5’de de Tablo 4’de olduğu gibi verilerin yüzdesel olarak hesaplanmasında
6107 hasta üzerinden oranlama yapılmıştır. Tanısı konulan hastaların ICD-10
tanı kodlarına göre dağılımlarına bakıldığında (Tablo 5) %45,83’ünü “R kodlu”
tanılar oluşturmaktadır. Kesin tanı için çalışmalar yapılması gereken, iki veya daha
fazla hastalığa veya daha fazla sisteme işaret eden çok iyi tanımlanmamış durum
ve semptomları içermesi nedeniyle R kodlu tanıların oranı yüksek çıkmıştır.
%10,23’ünü genitoüriner (idrar ve üreme yolları) sistem hastalıkları, gebelik,
doğum ve lohusalık, perinatal dönemden kaynaklanan bazı durumlar ile konjenital
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malformasyonları (N, O, P ve Q kodları) oluştururken %8,74’ü kas-iskelet sistemi
ve bağ dokusu hastalıkları (M kodu) oluşturmaktadır. Kadınlar erkeklere göre
daha çok nörolojik hastalıklar, deri ve derialtı dokusu hastalıkları nedeniyle
başvuru yaparken, erkekler de daha çok yaralanma ve araç kazaları nedeniyle
başvuru yapmaktadır. Konu ile ilgili yapılan çalışmalarda ise gastrointestinal
enfeksiyon hastalıkları (A kodu), zehirlenme (X kodu) ve yüksekten düşme
(W kodu) (Edirne vd., 2008), solunum sistemi hastalıklarını (J kodu) (Zeytin,
2010), kronik hastalıklar (Akküçük, 2010) ve kardiyovasküler sistem, travmalar
ve nörolojik sistem hastalıkları (Tanrıkulu vd., 2014) en fazla tanısı konulan
hastalıklardır. 10 Kasım-8 Aralık 1993 tarihinde Montreal’de üçüncü basamak
bir hastanenin acil servisinde yapılan araştırmada birçok hastanın acil olmayan
sağlık sorunları için acil servisi bir alternatif olarak gördüklerini, büyük bir kısmı
çalışma saatleri içinde acil servisi kullanmakta ve hastane kaynaklarının verimsiz
kullanımına sebebiyet verdiğini ortaya koymuştur. Hafif doku yaralanması (M
kodu), gastrointestinal semptomlar (A kodu) ve viral sendromlar (B kodu) en sık
konulan tanılar arasındadır (Burnett ve Grover, 1996: 1345).
Tablo 5. Acil Servise Başvuran Hastaların Cinsiyete Göre Tanı Kodları Dağılımı
Kod Hastalık kategorileri listesi
A

Çeşitli infeksiyöz ve paraziter
hastalıklar

B+C Viral enfeksiyonlar + Tümörler

Erkek

Kadın
N
%

Toplam
N
%

0,56

21

0,34

55

0,90

25

0,41

32

0,52

57

0,93

N

%

34

D

Kan ve immünite hastalıkları

14

0,23

14

0,23

28

0,46

E

Endokrin, nutrisyonel ve
metabolik hastalıklar

17

0,28

13

0,21

30

0,49

F

Mental ve davranışsal hastalıklar

34

0,56

39

0,64

73

1,20

G

Nörolojik hastalıklar

104

1,70

166

2,72

270

4,42

H

Göz ve kulak burun boğaz
hastalıkları

52

0,85

60

0,98

112

1,83

I

Dolaşım sistemi hastalıkları

148

2,42

154

2,52

302

4,95

J

Solunum sistemi hastalıkları

86

1,41

92

1,51

178

2,91
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K

Sindirim sistemi hastalıkları

57

0,93

54

0,88

111

1,82

L

Deri ve derialtı dokusu hastalıkları

38

0,62

79

1,29

117

1,92

M

Kas-iskelet sistemi ve bağ dokusu
hastalıkları

270

4,42

264

4,32

534

8,74

N+O+P+Q

Genitoüriner sistem hastalıkları
+ Gebelik, doğum ve lohusalık +
Perinatal dönemden kaynaklanan
bazı durumlar + Konjenital
malformasyonları

257

4,21

368

6,03

625

10,23

R

Semptomlar, belirtiler ve anormal
klinik ve laboratuar bulguları, başka yerde sınıflandırılmamış

1316

21,55

1483

24,28

2799

45,83

S

Harici nedenlere bağlı yaralanma

143

2,34

86

1,41

229

3,75

T

Zehirlenme ve diğer belirli sonuçlar

67

1,10

79

1,29

146

2,39

V Araç kazaları
W Düşme

40
120

0,66
1,97

24
148

0,39
2,42

64
268

1,05
4,39

X+Y+Z
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68

1,11

40

0,65

108

1,77

2891

47,34

3216

52,66

6107

100

Diğer (zehirlenme, saldırı, diğer
tıbbi sorunlar)
Toplam

Tablo 6, yapılan başvurulara konulan tanıların hangi triaj kategorisinde
değerlendirildiğini göstermektedir. Buna göre durumu kritik olarak
değerlendirilen hastalık grubunda en fazla dolaşım sistemi hastalıkları (I kodu)
(%5,62) yer almaktadır. Bunun yanında H (göz ve kulak burun boğaz hastalıkları)
(%91,96), L (deri ve derialtı dokusu hastalıkları) (%90,59), M (kas-iskelet sistemi
ve bağ dokusu hastalıkları) (%90,26), A (çeşitli infeksiyöz ve paraziter hastalıklar)
(%87,27) tanı kodları da ağırlık olarak acil olmayan şikâyetler grubunda yer
almaktadır. Bu durumda hastalara en fazla tanısı konulan hastalıklar arasında yer
alan kas-iskelet sistemi ve bağ dokusu hastalığı şikâyetlerinin büyük bir kısmının
(%90,44) ve gebelik, doğum ve lohusalık, perinatal dönemden kaynaklanan bazı
durumlar ile konjenital malformasyonları şikayetlerinin de %74,88’inin acil
olmadığı tespit edilmiştir. Lee ve arkadaşlarının (2007) çalışmasında da solunum
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(J) ve sindirim (K) problemleri nedeniyle başvuran hastaların büyük bir kısmının
acil olmadığı bulunmuştur. Buna karşılık dolaşım ve nörolojik problemlerle
başvuran hastalar gerçekten acil olarak acil servise gelen hastalar olduğu tespit
edilmiştir.
Tablo 6. Tanı Kodlarına Göre Triaj Dağılımı
Kod

ICD10

N
A
0
B+C
0
D
0
E
0
F
0
G
0
H
0
I
17
J
0
K
0
L
0
M
1
N+O+P+Q 1
R
4
S
0
T
1
V
2
W
2
X+Y+Z
0
Toplam
28

T1
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,62
0,00
0,00
0,00
0,18
0,16
0,14
0,00
0,68
3,12
0,74
0,00
10,64

N
1
0
0
2
0
2
1
11
1
2
1
1
2
22
1
3
2
4
1
57

T2
T3
T4
%
N
%
N
%
0,00
6
10,90
48
87,27
0,00
15
26,31
42
73,68
0,00
11
39,28
17
60,71
6,66
15
50,00
13
26,00
0,00
14
19,17
57
78,08
0,74
53
19,62 215
79,62
0,89
8
7,14
103
91,96
3,64 178 58,94
96
31,78
0,56
30
16,85 146
82,08
1,80
33
29,72
76
68,46
0,85
10
8,54
106
90,59
0,18
49
9,17
482
90,26
0,32 154 24,64 468
74,88
0,78 853 30,47 1917 68,48
0,43
24
10,48 203
88,64
2,05
41
28,08 100
68,49
3,12
33
51,55
27
42,18
0,85
65
24,25 197
73,50
0,92
24
22,22
83
76,85
17,13 1616 487,33 4396 1276,33

N
0
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
1
0
3
1
1
0
0
0
9

T5 Toplam
%
N
0,00
55
0,00
57
0,00
28
0,00
30
2,74
73
0,00 270
0,00 112
0,00 302
0,56 178
0,00 111
0,00 117
0,18 534
0,00 625
0,10 2799
0,43 229
0,68 146
0,00
64
0,00 268
0,00 108
1,95 6106

Tablo 7’de hastaların yaşa göre acilde kalış süreleri arasında anlamlı fark olup
olmadığı ANOVA ile test edilmiştir. Analiz sonucuna göre, hastaların acil serviste
ortalama kalış süresi 14,86±48,43 saattir. Akküçük tarafından (2010) yapılan
çalışmada, acil serviste kalış süresi ortalama 15,6 saat iken Zetin (2010) tarafından
yapılan çalışmada da bu sürenin 183,6 dakika olduğu görülmüştür. Hastaların yaşa
göre acilde kalış süreleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmuştur
(p<0,05). Farkın hangi gruptan kaynaklandığını tespit etmek amacıyla yapılan
Tukey-HSD testi sonucunda farkın 29 yaş altı (8,78±10,31) ile 50-64 (17,37±34,40)
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ve 65 yaş üzeri (28,80±98,19) yaş grupları arasında, 30-49 yaş (10,16±22,41) ile
50-64 (17,37±34,40) ve 65 yaş üzeri (28,80±98,19) yaş grupları arasında ve 50-64
yaş ile 65 yaş üzeri (28,80±98,19) yaş gruplarından kaynaklandığı saptanmıştır.
Tablo 7. Hastaların Yaşa Göre Ortalama Acilde Kalış Süresi
Yaş

N

Ortalama

s

Min.

Max.

<291
30-492
50-643
65<4

1651
2012
1271
1172

8,78
10,16
17,37
28,80

10,31
22,41
34,40
98,19

Toplam 6106

14,86

48,43 0,003 2196,411

0,010 102,903
0,003 613,409
0,262 473,730
0,407 2196,411

F

p

Post Hoc.
1-3 p=0,000
1-4 p=0,000

49,633

0,000

2-3 p=0,000
2-4 p=0,000
3-4 p=0,000

Tablo 8. Acil Servise Başvuran Hastaların Cinsiyete Göre Acilde Kalış Süreleri
Cinsiyet
Acilde Kalış Süresi

N

Ortalama

s

Erkek

2890

15,59

50,09

Kadın

3216

14,21

46,89

t

p

1,110

0,048

Tablo 8’de acil servise başvuran kadın ve erkek hastaların acilde kalış süreleri
arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını test etmek için t testi yapılmıştır.
Yapılan test sonucuna göre hastaların cinsiyete göre acil serviste kalış süreleri
arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05). Buna
göre erkekler kadınlara göre acilde daha fazla kalmaktadır (Tablo 8). Bu
durum erkeklerin kadınlara göre daha fazla yatış oranına sahip olmasından
kaynaklanmaktadır (Tablo 9). Acil servise başvuran kadın ve erkek hastalar
arasında hastaneye yatırılma oranlarının farklı olup olmadığını araştırmak için
ki-kare testi yapılmıştır. Analiz sonucuna göre, hastaların cinsiyetlerine göre yatış
durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0,05),
kadınlara göre daha acil hastalıkları olan erkeklerin daha fazla yatış yaptıkları
tespit edilmiştir.
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Tablo 9. Acil Servise Başvuran Hastaların Cinsiyete Göre Yatış Durumu
Yatış durumu
Yattı

Yatmadı
N

%

N

%

Erkek

2508

41,1

383

6,3

Kadın

2845

46,6

371

6,1

Toplam

5353

87,7

754

12,3

Cinsiyet

X2

p

4,123

0,042

Tablo 10. Acil Servise Başvuran Hastaların Yaşlarına Göre Tanılarının Dağılımı
Yaş
<291

N

Ortalama

s

1650

12,90

3,33

2

30-49

2012

12,68

3,37

50-643

1271

12,38

3,45

4

65<

1173

12,31

3,38

Toplam

6106

12,61

3,38

F

p

Post Hoc.
1-3 p=0,000

9,269

0,000

1-4 p=0,000
2-4 p=0,016

Tablo 10’da acil servise başvuran hastaların yaşa göre tanılarının dağılımı
arasında anlamlı fark olup olmadığı ANOVA ile test edilmiştir. Acil servise
başvuran hastaların ICD-10 tanı kodları yaşa göre istatistiksel olarak anlamlı fark
göstermektedir (p<0,05). Bu farkın hangi gruplardan kaynaklandığını bulmak için
yapılan Tukey HSD testi sonucunda farkın; 29 yaş altı grubundakiler (12,90±3,33)
ile 50-64 yaş (12,38±3,45) ve 65 yaş üzeri yaş grubundakiler (12,61±3,38) arasında
ve 30-49 yaş (12,68±3,37) ve 65 yaş üzeri yaş grubundakiler (12,61±3,38) arasında
olduğu bulunmuştur (Tablo 10).

4. Sonuç Ve Öneriler
Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Erişkin Acil Servisi’ne Ocak-Şubat-Mart 2014
tarihlerinde başvuran hastaların acil olmayan sağlık sorunları için acil servisi
kullanım oranının (%72,1) yüksek çıkması, yatış yapılma oranının (%12,3) düşük
olması ve uygun olmayan başvuruların 08.00-16.00 saatleri (mesai saatleri)
arasında olması hastaların minör şikâyetlerinde acil servisi kullanmayı tercih
ettikleri sonucu çıkarılmıştır. Bu çalışmada elde edilen bulguların daha önce
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yapılmış çalışmaları desteklediği görülmektedir. Yapılan bazı araştırmalarda acil
servislerde yaşanan bu yoğunlukların sebepleri arasında birinci basamak sağlık
hizmetlerinin yetersiz olması ve sigorta kapsamının dar olması gibi faktörler
olduğu ileri sürülmektedir (Gill ve Riley, 1996) ve acil servis hizmetlerindeki
gereksiz kullanımlarının azaltılabilmesi büyük ölçüde birinci basamak sağlık
hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesi ile mümkün olabileceği görülmektedir.
Türkiye’de de hastaların hızlı ve kaliteli hizmet beklentilerini acil servislerde anında
alabilecekleri algısı uygunsuz kullanımları artırmaktadır. Bu da acil servislerin
birer poliklinik hastalarının başvurduğu birimler haline gelmesi nedeniyle gerçek
acil servislerin hizmet sunumunda aksaklıklar yaşamasına neden olmaktadır. Bu
sıkıntının giderilebilmesi için acil servisin bulunduğu bölgenin hasta özelliklerinin
bilinmesi ve hastaların bu konuda bilinçlendirilmesi ve acil olmayan durumlarda
poliklinik başvurularının yapılmasının sağlanması gereklidir. Ayrıca acil servis
personeli de deneyimli ve işi iyi bilen kişilerden seçilmelidir.
Bu sonuçlardan anlaşılacağı gibi acil servis dışında diğer sağlık hizmetlerine kolay
ulaşılabilirliğin yanı sıra etkili ve hızlı hizmet alabilme konusunda kişiler halen
güven duymamaktadırlar. Bu güvensizlik de insanları sağlık ihtiyacı duydukları
anda acil servise yöneltmektedir.
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İkinci Basamak Sağlık Hizmeti Veren Adana
İli Kamu Hastanelerinde Hastaların Ve
Çalışanların 2007-2012 Yılları Arasındaki
Memnuniyet Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Dilek Ağır1
Gülşah Seydaoğlu2
Sadettin Özsürekcigil1
Hülya Ören1
Yeter Başarı1
Seda Yılmaz1

Özet
Sağlık hizmetlerinin planlanması ve uygulanmasına ilişkin kararlar önceleri
sadece bu hizmeti veren kurum yetkililerince alınırken, günümüzde hizmet alan
tarafların artan bilinci ve hasta haklarına verilen önem nedeniyle bu hizmetlerden
yararlananların karar alma süreçlerindeki etkisi her geçen gün artmaktadır.
Hizmet kalitesinin iyileştirilerek hizmet alanların memnuniyetinin artırılması
açısından büyük önem taşıyan bu gelişme, diğer alanlarda olduğu gibi sağlık
alanında da memnuniyet çalışmalarının önemini artırmıştır.
Bu çalışma ile Adana ili Sağlık Bakanlığı’na bağlı 6 Hastane ve Ağız Diş Sağlığı
Merkezi çalışanları ile buralardan ayakta ve yatarak hizmet alan hastaların
memnuniyet düzeyleri ve memnuniyet düzeylerini etkileyen faktörlerin
araştırılması planlanmıştır.
Sağlık Bakanlığı(SB) hastanelerinin kurumsal performansının ölçülmesinde
kullanılan (2007-2012 yıllarında) ve SB’nın standart olarak geliştirilen hasta
memnuniyet anketi, hastanın işlemleri sonlandırıldıktan sonra uygulanmaktadır.
Anketler, anketör eğitimi almış personel tarafından yüzyüze görüşme tekniği ile
doldurulmuştur.
1 Adana Sağlık Müdürlüğü Performans ve Kalite Koordinatörlüğü, dilekagir77@gmail.com, s.ozsurekcigil@saglik.gov.tr,dr.
hulyaoren@gmail.com,,yeterbasari@gmail.com sedayilmaz0@gmail.com
2 Çukurova Üniversitesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, gulsahseydaoglu@gmail.com
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Adana ilinde poliklinikte yatan hastaların bu 6 yıllık dönemde ki ortalama
memnuniyet oranları %85.1 iken yatan hastaların memnuniyet oranları %88.3,
çalışan personelin %74.3 ve acil servis hastalarının %93.0’dır.
Hasta memnuniyet sonuçları ilimizde hizmet veren hastanelerin
karşılaştırılmasında, hastanelerin eksiklerinin tanımlanmasında ve hastanelerdeki
hizmetlerin geliştirilmesi için stratejiler belirlenmesinde önemli bir araç olduğu
düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Çalışan Memnuniyeti, Hasta Memnuniyeti, Sağlık Hizmeti

Abstract
Health services planning and implementation decisions regarding previously
only providing these services agency officials retrieving nowadays, increasing
consumer awareness and patient rights, the importance given to this service
because those who benefited from the decision-making process, the effects every
day is increasing. Increasing health care receivers satisfaction by improving the
quality of service of great importance in terms of this development, as well as
other areas in the field of health care has increased the importance of health care
receivers satisfaction study.
This purpose of this study Adana 6 Hospital and the Ministry of Health Oral
Health Center’s outpatient and inpatient services with employees around the
level of satisfaction of patients and to investigate the factors affecting the level of
satisfaction was planned.
Ministry of Health hospitals used to measure corporate performance (in 20072012) and the developed as a standard patient satisfaction surveys, patient
procedures are to apply after termination. The questitionaries was performed by
face to face interview technique method.
Patient satisfaction results for the comparison of hospitals that provide services
in our province, hospitals and hospital services lacking in the identification of
strategies for the development is considered to be an important tool in determining.
Key Words: Employee Satisfaction, Patient Satisfaction, Health Services
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1. Giriş
Her canlı, sağlıklı yaşama hakkı ile birlikte dünyaya gözlerini açar. Sağlık hakkının
korunması, bireysel sağlıktan toplum sağlığına uzanan zorlu bir süreç gerektirir.
Devlet, herkesin hayatını, bedenini ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak;
insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi arttırmak, işbirliğini gerçekleştirmek
amacıyla sağlık kuruluşlarının tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler.
Sağlığın bütün yaşam boyunca sürekliliği sağlanmalıdır. Ülkemiz hem gelişmiş
hem de gelişmekte olan ülkelerin sağlık sorularına sahiptir. Ülkemizde Sağlık
hizmetleri merkezi planlama ve yönetimle yürütülür. Ülkenin her yerindeki
sağlık kuruluşları Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı olarak
yürütülmektedir. Ülkemizde Sağlık Bakanlığına bağlı yaklaşık 6000 sağlık ocağı,
6000 sağlık evi ve 650 hastane sağlık hizmeti vermektedir. Sağlık hizmeti veren bu
birimlerin yapımı, onarımı, işletilmesi, personel temini, hizmetin planlanması ve
denetimi doğrudan merkezden ya da taşra teşkilatı aracılığıyla yürütülmektedir
(Derin ve Demirel, 2013: 1114).
Sağlık hizmetlerinin kalitesini, verimliliğini, etkililiğini ve dolayısıyla
performansını değerlendirmede kullanılan önemli kavramlardan biri de hasta
memnuniyetidir. Günümüzde sağlık kuruluşları hastaların beklenti ve ihtiyaçları
ile sağlık hizmetlerinden memnuniyet sonuçlarına göre hareket etmektedir.
Sağlık hizmetlerinde hasta odaklı anlayışın ön plana çıkmasıyla birlikte hasta
memnuniyeti ve hasta memnuniyetini değerlendirme çalışmaları önem
kazanmıştır (Tezcan, vd. 2014: 58).
Hasta memnuniyeti “hastanın değer ve beklentilerinin ne düzeyde karşılandığı
konusunda bilgi veren esas otoritenin hasta olduğunu ve bakımın kalitesini
gösteren temel ölçüt” olarak bildirilmiştir (Kılınç, 2009: 239).
Hasta memnuniyeti; hastaların aldıkları sağlık hizmeti veya tıbbi bakımla
ilgili beklenti, deneyim ve değer yargılarını ihtiva eden ve daha çok hastaların
algılamalarına dayanan bir kavramdır (Kersnik, 2011: 144). Böylelikle algılan
hasta memnuniyetinin, sağlık hizmetlerinin kalitesine yönelik hasta perspektifi
şeklinde nitelendirildiği söylenebilir.
Sağlık hizmetleri açısından baktığımızda hasta memnuniyetini sağlamak, bir sağlık
kuruluşunun önündeki en zor ve hassas konudur. Çünkü yapılan araştırmalara
göre hasta beklentileri ile tatmin düzeyleri arasında her zaman doğrusal bir ilişki
bulunmamaktadır (Güllülü vd., 2008: 28).
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Sağlık hizmetlerinde memnuniyet araştırmaları; hasta memnuniyetini ölçmek,
hasta beklenti, öneri ve geribildirimlerini öğrenmek, kalitenin bütün hizmet
süreçlerinde sürekli iyileştirilmesini sağlamak, sosyodemografik ve tedavi
sürecine ilişkin değişkenlerin hasta memnuniyeti üzerindeki etkisini araştırmak
amacıyla yapıldığı söylenebilir.
Sağlık hizmet sunumunda memnuniyet kavramı, son yıllarda önem kazanan bir
konu olmuştur. Sağlık kurumlarının memnun etmesi gereken geniş ve heterojen
bir hasta grubu bulunmaktadır. Eskiden sağlık kurumlarının hizmet alanlar
denildiği zaman sadece hastalar akla gelirken, günümüzde sağlık ‘sağlık hizmetleri
üretimi sürecine katılan tüm birey ve kurumlar’ sağlık hizmeti işleyişinin birer
unsurları olarak kabul edilmektedir (Taşlıyan ve Gök, 2011: 78).
Hasta memnuniyetini etkileyen üç temel faktör bulunmaktadır. Bu faktörler
hastaya, sağlık personeline, fiziksel ve çevresel özelliklere bağlıdır. Hastanın yaşı,
eğitimi, mesleği, geliri ve cinsiyeti gibi sosyo-demografik özellikleri hastaların
sağlık hizmetlerinden duyacağı memnuniyet derecesinde rol oynamaktadır.
Kişiden kişiye farklılık gösteren bu kriterler sağlık hizmetlerinden duyulan
memnuniyet derecesi ile yakından ilgilidir (Kırılmaz, 2013: 13).
Hasta tatmini ile ilgili araştırma yöntemleri kalitatif ve kantitatif olarak
ikiye ayrılmaktadır. Odak grup görüşmesi, gözlem, video kayıtları kalitatif
araştırmalarda kullanılan ölçme teknikleridir. Yüz yüze yapılan anketler, posta ile
gönderilen anketler, anket kullanılarak yapılan telefon görüşmeleri ise kantitatif
araştırmalarda kullanılan temel tekniklerdir. İdeal araştırmalar bu yöntemlerin
karması sonucu yapılmaktadır.
Bu çalışma, Sağlık Bakanlığı hastanelerinin ve Ağız Diş Sağlığı Merkezinin
kurumsal performansının ölçülmesinde (Belirli yıllarda) kullanılan ayaktan
ve yatarak hizmet alan hastaların ve çalışanların memnuniyet düzeylerinin
değerlendirilmesi ve memnuniyet düzeyini etkileyen faktörlerin belirlenmesi
amacıyla yapılmıştır.

2. Yöntem
2.1. Çalışmanın Evren ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini Adana şehrinde sağlık bakanlığına bağlı hastanelerinde
ayaktan hizmet alan hastalar oluşturmuştur. Araştırmanın örneklem grubu
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ise Adana şehrinde sağlık bakanlığına bağlı hastanelerden hizmet alan tüm
vatandaşlardan seçilmiştir.
Araştırma anket çalışmasına dayanmaktadır. Bu kapsamda Adana Sağlık
Müdürlüğü onayı ile; Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında
Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönergesi” Ek-8 Memnuniyeti
Anket Uygulama Usul ve Esasları’na göre yapılan 2007-2012 yılı anket verileri
kullanılmıştır. 2008 yılı dışındaki senelerde, anket değerlendirmeleri 2 dönem
olarak yapılmıştır ve 2008 yılında sadece dönem sayısı 3’tür. Poliklinik hastaları,
yatan hastalar, çalışanlar ve acil hastaları için yıllara göre memnuniyet yüzdeleri
bu dönemlerdeki yüzdelerin ortalamaları alınarak hesaplanmıştır.
2.2. Veri Toplama Araçları
Soru setlerinin uygulanacağı örneklem birimleri, ilgili dönem içinde başvuran
hastalardan seçilmektedir. Anket (soru seti) uygulanacak kişilerin nasıl seçildiği
anket raporuna ayrıntılı olarak yazılmalıdır. Çalışmanın örneklemi hastaneden
hizmet alan tüm vatandaşlardan seçilmiştir (16 yaşından küçükler için yakınları).
Hastanede örnekleme dâhil edilen kişiler, poliklinikten hizmet alan hastaların en
az %10’nu içerecek sayıda rastgele seçilen kişilerden oluşmaktadır).
Ayaktan hasta memnuniyet anketi uygulaması, hastanın işlemleri sonlandırıldıktan
sonra yapılmıştır. Yüksek cevaplanma oranı olma özelliği nedeniyle yüz yüze
görüşme tekniği seçilmiştir. Anketörler, hastanenin insan kaynakları tarafından
karşılanmıştır. Anketin özellikleri ve uygulama esasları hakkında üniversite
öğretim üyeleri tarafından anket uygulaması yapacak olan hastane personeline
eğitim verilmiştir. Eğitim sonrasında çapraz anket yöntemi ile personelin
kendi hastanesinde değil, farklı bir hastanede anket uygulaması sağlanmıştır.
Anket uygulayacak personel, hastane yönetimine tanıtılmış, personelin hizmeti
sürdürebilmesi için elverişli koşullar sağlanması talep edilmiştir.
Uygulama sırasında görevliler, hastalara kendilerini tanıtarak ve yaka kartı
taşıyarak anketin önemini anlattıktan sonra gizlilik konusunda güvence
vermektedir. Cevaplayıcının anlamadığı noktaları yan tutmadan açıklayarak,
hastayı yönlendirecek davranışlardan kaçınarak, anket sonuçlarının taraflı
olmamasına dikkat ederek anketleri uygulanmıştır.
Hastanelerde, performans ve kalite birimi anketlerin uygulanmasını takip
etmektedir. Veri toplama sürecinde il Sağlık Müdürlüğü Kalite Koordinasyon
Birimi ve Danışman öğretim üyesi ile birlikte düzenli toplantılar yapılarak
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gelişen sorunlar tartışılmakta ve çözüm geliştirilmektedir. Anketler bir merkezde
toplanmış ve verilerin gizliliği sağlanarak performans ve kalite birimi tarafından
bilgisayar ortamına aktarılması sağlanmıştır.
Terminal dönemdeki hastalara, 16 yaşından küçüklere (yakınlarına uygulanır),
cevaplamak istemeyenlere, psikiyatri hastalarına, diyaliz hastalarına anket
uygulanmamıştır.
Ayaktan hasta memnuniyet katsayısı hesaplanmıştır. Ayaktan hasta memnuniyet
anketlerinin her birinden elde edilen puanların toplamının, anket uygulanan kişi
sayısına bölünmesiyle ortaya çıkan puanın ayaktan hastalar için 0,50 ile çarpımı
sonucu elde edilen katsayıdır. Ayaktan hasta Memnuniyet katsayısı = (Anketlerden
elde edilen puanların toplamı / Anket uygulanan kişi sayısı) x 0,50
Hastanelerin toplam performansını değerlendirmek üzere yatan hasta
memnuniyet katsayısı, ayaktan hasta memnuniyet katsayısı toplamı sonucu
elde edilen Memnuniyet katsayısı hesaplanmaktadır. Yatan Hasta için belirlenen
oran: 0,50, Ayaktan Hasta için belirlenen oran: 0,50’dir. Memnuniyet katsayısı =
(Yatan Hasta Anket Puanı x 0,50)+(Ayaktan Hasta Anket Puanı x 0,50) şeklinde
hesaplanmaktadır.
Ayaktan hasta toplam memnuniyet puanı; hastane personeline uygulanan anketten
elde edilen puanlar toplanarak toplam anket uygulanan kişi sayısına bölünerek
hesaplanmıştır. Demografik özellikler ile ilişkisini sorgulamak amacıyla hastaların
eğitim düzeyi ve sosyal güvenlik düzeyi yeniden gruplandırılmıştır. Eğitim düzeyi
4 grup olarak; 1-Eğitimsiz (okuryazar olmayan+okuryazar), 2-İlköğretim-8
yıllık (ilköğretim+orta), 3-Lise ve 4-Yüksek (yüksekokul+üniversite) yeniden
gruplandırılmıştır. Sosyal güvenli düzeyi ise 3 grup olarak; 1-Var (Memur + Em.
Sandığı + Bağkur+SSK + Diğer), 2-Yeşil kart ve 3-Yok yeniden gruplandırılmıştır.
2.3. Çalışmanın Yöntemi
Ayaktan hasta memnuniyet anketi ile sağlık kurumlarının poliklinik bölümünden
hizmet alan vatandaşların hizmet deneyimlerine ilişkin görüşlerinin tespiti
amaçlanmaktadır. Anket, poliklinik muayene sürecinin ilk temas noktasından
başlamak üzere hastaneye yatış kararı verilme süresine kadar geçen zamanda
sunulan hizmetlere ilişkin algıyı sorgulayacak şekilde oluşturulmuştur. Karmaşık
bir süreci sistematik bir şekilde değerlendirmek üzere tasarlanmıştır.
Ayaktan ve yatan hasta memnuniyet anketlerinin her biri, o dönem en az

350 T.C. Sağlık Bakanlığı

V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Sözel Bildiriler

hastanenin mevcut yatak sayısı kadar kişiye uygulanmaktadır. Ruh sağlığı, göğüs
hastalıkları dal hastanelerinde yatan hasta memnuniyet anketi, o dönem yatak
sayısının en az % 50’si kadar kişiye (yatak sayısı 100 veya altında ise en az 50
kişiye), ayaktan hasta memnuniyet anketi ise en az yatak sayısı kadar kişiye
uygulanmaktadır. Hastanelerde her dönem anket uygulanacak kişi sayısı her bir
anket seti için 50’nin altında olamaz. Ancak o dönem yatan hastanın bulunmadığı
veya yatan hasta sayısının 50 hastanın altında olduğu kurumlarda sadece ayaktan
hasta memnuniyet anketi uygulanmaktadır. Ağız Diş Sağlığı Merkezlerinde
ayaktan hasta memnuniyet anketi uygulanacak kişi sayısı en az mevcut diş üniği
sayısının 10 katıdır.
2.4. İstatistiksel Değerlendirme
Verilerin normal dağılıma uygunluğu test edilmiş, normal dağılım gösteren
sürekli değişkenlerin analizinde t testi, tek yönlü varyans analizi, normal dağılım
göstermeyen sürekli değişkenlerin analizinde ise Mann Whitney-U ve Kruskall
Wallis testleri kullanılmıştır. Kategorik değişkenlerin analizinde ise Ki-kare testi
kullanılmıştır. Sonuçlar ortalama±standart sapma, medyan (min-max), n ve yüzde
olarak ifade edilmiştir, p değeri <0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.

3. Bulgular
Çalışmada, 2007 ile 2012 yılları arasında Adana iline bağlı 13 hastanedeki
hastaların ve çalışanların memnuniyet oranlarını belirlemek için uygulanan
anketler değerlendirmeye alınmıştır. Bu değerlendirmelere göre, Numune
Eğitim ve Araştırma Hastanesi için 2007 yılında, tedavi gören hastaların genel
memnuniyet oranı %70,7’dir ve bu oran poliklinikte tedavi görenlerde %62,0 iken,
yatan hastalarda %79,5’dir. 2008 yılında ise bu hastanede tedavi gören hastaların
memnuniyet oranı %71,0’dır ve poliklinikte tedavi görenler %64,0, yatan
hastalarda bu oran %78,0’dır. 2009 yılı için poliklinikte tedavi gören hastaların
genel memnuniyet yüzdesi %71.0 iken yatan hastaların memnuniyet yüzdesi
%80.0 ve çalışan personelin genel memnuniyet yüzdesi %63.0’dır. 2010 yılı için
bu yüzdeler poliklinik hastalarında %73.0, yatan hastalarda %77.5 ve çalışan
personelde %43.5 şeklindedir. 2011 yılı için memnuniyet yüzdeleri ise poliklinik
hastaları için %80.5, yatan hastalar için %89.0, çalışan personel için %54.5 ve acil
hastaları için %93.0’dır. Son olarak bu hastanedeki 2012 yılı yüzdeleri poliklinik
hastalarında %93.5, yatan hastalarda %97.5, çalışan personelde %69.0 ve acil
hastalarında %97.5 şeklindedir.
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Çukurova Devlet Hastanesi için ise yıllara göre memnuniyet yüzde dağılımı 2007
yılında poliklinik hastalarında %86.0 ve yatan hastalarda %79.5, 2008 yılında
poliklinik hastalarında %93.5, yatan hastalarda %86.3 ve çalışan personelde
%57.3, 2009 yılı için poliklinik hastalarının genel memnuniyet yüzdesi %89.5,
yatan hasta için bu yüzde %81.5 ve çalışan personel için %60.0, 2010 yılı için
poliklinik hastaları için %70.0, yatan hasta için %82.0 ve çalışan için %60.5, 2011
yılı için poliklinik hastaları için %86.0, yatan hastalar için %91.0, çalışanlar için
%66.0 ve acil hastaları için %94.0 ve son olarak 2012 yılı için poliklinik hastaları
için %92.5, yatan hastalar için %93.0, çalışan personel için %87.0 ve çalışan için
bu oran %95.0’dır.
Adana Devlet Hastanesi için 2007 yılında poliklinik hastaları için memnuniyet
yüzdesi %57.5 ve yatan hastalar için %80.0, 2008 yılında poliklinik hastaları için
bu yüzde %68.0 ve yatan hastalar için %86.5, 2009 yılında poliklinik hastaları
için memnuniyet yüzdesi %70.0 yatan hastalar için %82.0 ve çalışan personel için
%54.0, 2010 yılında ise poliklinik hastalarında bu yüzde %71.5 iken yatan hastada
%81.5 ve çalışan için %44.5, 2011 yılında poliklinik hastaları için memnuniyet
yüzdesi %75.5, yatan hasta için %89.0, çalışan personel için %70.5 ve acil hastaları
için %85.5 ve son olarak 2012 yılında memnuniyet seviyeleri poliklinik için %85.0,
yatan hastalarda %89.0, çalışanlarda %79.5 ve acil hastalarında %83.5 şeklindedir.
Adana Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde 2007 yılı için poliklinik hastalarının
memnuniyet yüzdesi %97.5, yatan hastaların %97.0 ve çalışanların %92.0, 2008
yılında bu yüzdeler poliklinik hastalarında %84.5, yatan hastalarda %89.5 ve
çalışan personel de %88.5, 2009 yılında ise poliklinik hastalarında %92.5, yatan
hastalarda %94.0 ve çalışanlarda %95.0, 2010 yılında poliklinik hastaları için bu
oran %83.0, yatan hastalarda %81.5 ve çalışanlarda %57.0, 2011 yılına gelindiğinde
poliklinik hastaları için memnuniyet %91.0 iken yatan hastalar için %89.0 ve
çalışanlar için %78.5 ve son olarak 2012 yılındaki yüzdeler poliklinik için %95.0,
yatan hastalar için %96.0 ve çalışanlar için %91.0 şeklindedir. Göğüs Hastalıkları
Hastanesi için 2007 yılı memnuniyet yüzdeleri poliklinik hastalarında %77.0 ve
yatan hastalarda %80.5, 2008 yılı için ise poliklinik hastalarında bu yüzde %78.0,
yatan hastalarda %87.0 ve çalışan personelde %73.7, 2009 yılında ise poliklinik
hastaları için memnuniyet yüzdesi %81.5, yatan hastalar için %91.0 ve çalışan
personel için %63.5 ve son olarak 2010 yılında poliklinik hastalarında bu yüzde
%86.5, yatan hastalarda %86.0 ve çalışanlarda %67,5’tir.
Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi’nde 2007 yılı için memnuniyet yüzdeleri
poliklinik hastalarında %87.0 iken 2008 yılı için poliklinik hastalarında %86.3
ve çalışanlarda %59, 2009 yılı için poliklinik hastalarında %83.0 ve çalışan
personel de , 2010’da %69.3, 2011’de %75.3 ve 2012’de %93,2’dir. Ceyhan Devlet
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Hastanesi’nde ki hasta ve çalışanların hastane memnuniyet oranları %91.7’dir ve
bu oran yıllara göre 2007 yılında %90.0 iken 2008 yılında %91.5, 2009 yılında
%91.0, 2010 yılında %90.7, 2011 yılında %93.3 ve 2012 yılında ise %93,5’tir. Kozan
Devlet Hastanesi’ndeki hasta ve çalışanların genel memnuniyeti %87.5’dir ve 2007
yılında bu oran %78.0, 2008 yılında %91,5, 2009 yılında %86.2, 2010 yılında
%87.0, 2011 yılında %90,3 ve 2012 yılında 91.8’dir.
İmamoğlu Devlet Hastanesi’nde ki hasta ve çalışanların genel memnuniyet oranı
ise %80.2 olup bu oran 2010 yılı için %75.8, 2011 yılı için 81.8 ve 2012 yılı için
%83.0 şeklinde dağılmaktadır. Pozantı Devlet Hastanesinde genel memnuniyet
seviyesi %86.5’tir ve bu oran yıllara göre sırasıyla 2007 için %92.0, 2008 yılı
için %87.8, 2009 yılı için %84.0, 2010 yılı için 82.3, 2011 yılı için %85,5 ve son
olarak 2012 yılı için %87.3 olarak değişiklik göstermektedir. Karaisalı Devlet
Hastanesi’nde memnuniyet oranı %78.8 iken bu oran 2007 yılında %88.5, 2008
yılında %84.8, 2009 yılında %81.5, 2010 yılında %65.8, 2011 yılında %70,6 ve 2012
yılında 81.3’tür.
Tufanbeyli Devlet Hastanesi için genel memnuniyet oranı %84.6’dır ve yıllara göre
değişimi sırasıyla 2007 için %85.3, 2008 için 84.2, 2009 için %84.0, 2010 için %84.0,
2011 için %82.4 ve 2012 için %87.8 şeklindedir. ADSM için genel memnuniyet
oranı %77.4 olup bu oranın değişimi 2008 için %68.8, 2009 için %73.8, 2010 için
%71.8, 2011 için %85.3 ve 2012 yılı için %87.3’tür.
Hasta ve çalışanların yıllara göre memnuniyet oran değişimleri sırasıyla; 2007
yılında poliklinik hastaları için %81.0 ve yatan hastalar için %86.5, 2008 yılında
poliklinik hastaları için %82.3, yatan hastalar için %86.7 ve çalışanlar için %73.0,
2009 yılında poliklinik hastaları için %83.5, yatan hastalar için %86.5 ve çalışanlar
için %73.5, 2010 yılında poliklinik hastaları için %81.0, yatan hastalar için %89.5
ve çalışanlar için %64.5, 2011 yılında poliklinik hastaları için %87.5, yatan hastalar
için %91.5, çalışanlar için %72.0 ve acil servis hastaları için %91.0 ve 2012 yılında
poliklinik hastaları için %95.5, yatan hastalar için %89.0, çalışanlar için %87.0 ve
acil servis hastaları için %95.0 şeklindedir.
Tablo 1: Yıllara göre poliklinik hastası, yatan hasta, çalışan ve acil hastalarının
memnuniyet yüzdesi
Poliklinik
Yatan
Çalışan
Acil

2007
81.0
86.5

2008
82.3
86.7
73.0

2009
83.5
86.5
73.5

2010
81.0
89.5
64.5

2011
87.5
91.5
72.0
91.0

2012
95.5
89.0
87.0
95.0

(Adana İl Sağlık Müdürlüğü 2007 – 2012 yıllar Memnuniyeti Verileri)
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Hastanelere göre hasta ve çalışanların 6 yıllık ortalama memnuniyet yüzdeleri;
Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde poliklinik hastaları için %73.2,
yatan hastalar için %83.2, çalışanlar için %56.7 ve acil servis hastaları için %96.0
şeklindedir. Çukurova Devlet Hastanesi için bu yüzdeler; poliklinik hastaları
için %86.9, yatan hastalar için %85.2, çalışanlar için %63.4 ve acil servis hastaları
için %94.7’dir. Adana Devlet Hastanesi için yüzdeler ise poliklinik hastaları için
%71.3, yatan hastalar için %84.7, çalışanlar için %62.1 ve acil servis hastaları
için %51.2’dir. Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi için memnuniyet yüzdeleri
poliklinik hastaları için %88.9, yatan hastalar için %91.2 ve çalışanlar için %82.9
şeklindedir. Göğüs Hastalıkların Hastanesi için ise poliklinik hastaları için %80.4,
yatan hastalar için %86.2 ve çalışanlar için %69.0’dır.
Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi için memnuniyet yüzde dağılımı poliklinik
hastaları için %86.2, yatan hastalar için %87.7 ve çalışanlar için %76.2 şeklindedir.
Ceyhan Devlet Hastanesi için memnuniyet yüzdeleri ise poliklinik hastaları için
%91.2, yatan hastalar için %93.3, çalışanlar için %90.4 ve acil servis hastaları için
%94.0’dır. Kozan Devlet Hastanesi için memnuniyet yüzdeleri poliklinik hastaları
için %90.1, yatan hastalar için %92.1, çalışanlar için %77.0 ve acil servis hastaları
için %94.0 şeklindedir. İmamoğlu Devlet Hastanesi’ndeki yüzdeler ise poliklinik
hastaları için %87.5 ve çalışanlar için %72.8’dir. Pozantı Devlet Hastanesi için
memnuniyet yüzdeleri poliklinik hastaları için %89.1, yatan hastalar için %92.5
ve çalışanlar için %79.5’tir. Karaisalı Devlet Hastanesi için memnuniyet yüzde
değişimi poliklinik hastaları için %83.1, yatan hastalar için %91.3 ve çalışanlar
için %72.9 şeklindedir. Tufanbeyli Devlet Hastanesi için memnuniyet yüzdeleri
poliklinik hastaları için %84.5, yatan hastalar için %84.6, çalışanlar için %92.6
şeklindedir ve son olarak ADMS için bu yüzdeler poliklinik hastaları için %87.5
ve çalışanlar için %67.2 şeklindedir.
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Tablo 2: Hasta ve Çalışanların Hastanelere Göre Memnuniyet Yüzdeleri
HASTANELER
Numune Eğitim ve Araştırma H
Çukurova D H
Adana D H
Kadın Doğ.-Ço H
Göğüs H H
Ruh Sağlığı H H
Ceyhan D H
Kozan D H
İmamoğlu D H
Pozantı D H
Karaisalı D H
Tufanbeyli D H
ADMS
Toplam

Poliklinik
Hastası

Yatan Hasta

Çalışan

Acil Hastası

73.2
86.9
71.3
88.9
80.4
86.2
91.2
90.1
87.5
89.1
83.1
84.5
87.5
85.1

83.2
85.2
84.7
91.2
86.2
87.7
93.3
92.1
72.8
92.5
91.3
84.6
88.3

56.7
63.4
62.1
82.9
69.0
76.2
90.4
77.0
79.5
72.9
92.6
67.2
74.3

96.0
94.7
51.2
94.0
94.0
93.0

Son olarak, Adana ilinde poliklinikte yatan hastaların bu 6 yıllık dönemde ki
ortalama memnuniyet oranları %85.1 iken yatan hastaların memnuniyet oranları
%88.3, çalışan personelin %74.3 ve acil servis hastalarının %93.0’dır.

4. Tartışma
Hasta memnuniyeti çeşitli faktörlerden etkilenen karmaşık bir kavram olup kaliteli
hasta bakımının en önemli göstergelerindendir. Hasta memnuniyetini açıklayan
görüşler yeterli olmadığından genel anlamda, verilen hizmetin hastanın beklentilerini
karşılaması ya da hastanın verilen hizmeti algılamalarına dayanmaktadır. Bu nedenle
literatürde hasta memnuniyetinin temeli hasta beklentilerine dayanmaktadır. Bu
beklentiler geniş ölçüde hasta ve sağlık personelinin uyumlu bir iş birliğine içinde
bulunması ile ilgilidir (Özkan, 2003: 12).
Toplumlarda eğitim düzeyinin artması ve özel sağlık sigortalarının
yaygınlaşmasıyla, daha bilgili ve verilen hizmeti eleştiren hastalar ortaya çıkmaya
başlamıştır. Günümüzde artık hastalar giderek artan bir şekilde kendi sağlık
bakımına katılmak ve karar verme sürecinde kendi durumlarının ne olduğunu
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öğrenmek, tanılarını anlamak istemektedirler. Bundan dolayı verilen sağlık bakım
hizmetinin kalitesi yalnızca sağlık ekibinin tanımladığı ve belirlediği boyutu
aşan bir nitelik göstermektedir. Hasta memnuniyetini kısaca irdeleyecek olursak
bireyin geçmiş deneyimlerinin gelecekte beklentileri ile birleştirip daha sağlıklı
bir yaşam sürdürebilmek açısından bir kavram olarak değerlendirilmemelidir.

5. Sonuç
2007 yılından 2012 yılına kadar olan dönemde hasta ve çalışanların genel
memnuniyet seviyelerinde artış gözlenmektedir. Bu artış poliklinik hastalarında
%81.0’dan %95.5’e, yatan hastalarda %86.5’ten %89.0’a, çalışanlarda %73.0’dan
%87.0’a ve acil hastalarında %91.0’dan %95.0’a şeklindedir. 2010 yılı için poliklinik
hastaları ve çalışanlar için memnuniyet oranlarında bir azalış söz konusudur
(Poliklinik hastaları için %2,5’lik, çalışanlar için %9.0’lık keskin bir azalış). Yatan
hastalar için ise 2011 ile 2012 yılları arasında %2.5’lik bir azalış gözlenmektedir.
2012 yılında genel memnuniyet seviyelerine göre dağılım en olumlu cevap %95.5
oranı ile poliklinik hastalarında, daha sonra %95.0 ile acil hastalarında, %89.0 ile
yatan hastalarda ve en son olarak %87.0 ile çalışanlarda gözlenmiştir.
Hastaneler bazında, hasta ve çalışanların memnuniyet seviyesi ise poliklinik
hastalarının ve yatan hastaların memnuniyet yüzdesinin en yüksek olduğu
hastane Ceyhan Devlet Hastanesi’ne (sırasıyla %91.2 ve %93.3), çalışan personel
açısından en yüksek memnuniyet yüzdesi Tufanbeyli Devlet Hastanesi’ne
(%92.6) ve acil hastaları için en yüksek memnuniyet seviyesi Numune Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’ne (%96.0) aittir. En olumsuz cevapların alındığı hastaneler
ise poliklinik hastaları için Adana Devlet Hastanesi (%71.3), yatan hastalar
için İmamoğlu Devlet Hastanesi (72.8), çalışan personel için Numune Eğitim
Araştırma Hastanesi (%56.7) ve acil hastaları için Adana Devlet Hastanesi (%51.2)
şeklindedir.
Sonuç olarak, Adana genelinde memnuniyet seviyelerine bakıldığı zaman
poliklinik hastalarının %85.1’i, yatan hastaların %88.3’ü, çalışan personelin
%74.3 ve acil servis hastalarının %93.0 sağlanan hizmet ve şartlardan memnun
olduklarını belirtmişlerdir.
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İdari Bina Turunun PUKO Döngüsüyle
Uygulanmasının Etkileri, 1 Yıllık Sürecin
Retrospektif Olarak Analiz Edilmesi
Gülnur GÜL1
Pınar BOL2
Ahmet Emin ERBAYCU3

Özet
Amaç: Bina turları hastaneleri 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verilebilir durumda
tutarak hastaların kesintisiz hizmet alabilmesini sağlamaktır.Düzenli olarak
yönetim ve teknik ekip ile yapılan bina turu sonrası birçok gözden kaçan eksikliğin
ortaya çıktığı görülmektedir. Tespit edilen bu eksikliklerin giderilmesi için
düzenli bir ekibin kurulması ve ekip üyelerinin sorumluluklarını yerine getirmesi
gerekmektedir. Bu aşamada kalite geliştirme araçlarının da sürece dahil edilmesi
sürecin etkinliğini artırmaktadır.
Yöntem: Tanımlayıcı türde yapılan bu çalışma, 440 yataklı bir eğitim araştırma
hastanesinde 01.01.2013- 31.12.2013 tarihleri arasındaki veriler kullanılarak
yürütülmüştür. Çalışmada kullanılan veriler, tüm poliklinik binaları, klinikler ve
diğer hizmet verilen alanlarda düzenli olarak 3 ayda bir yapılan bina turlarından
elde edilmiştir. Her 3 ayda bir düzenli olarak bu turlardan elde edilen veriler
yönetim ekibi ve kalite yönetim birimi tarafından değerlendirilmiş ve gerekli
iyileştirme çalışmaları başlatılmıştır. Bir sonraki bina turuna önceki bina turu
formu ile çıkılmış, önceki dönemde tespit edilen eksiklik/ aksaklıklar için
planlanan iyileştirmelerin yapılıp yapılmadığı kontrol edilmiştir.
Bulgular: 2013 yılı şubat ayı bina turunda elde edilen veriler incelendiğinde
tespit edilen 13 adet eksikliğin bir sonraki döneme kadar 12’sinin çözüme
kavuşturulduğu, 1 adet eksikliğin iyileştirme süresinin uzun olması nedeniyle
bu dönemde değerlendirilmediği görülmektedir. Mayıs ayı bina turunda 18
adet eksiklik/aksaklığın tespit edildiği bu eksikliklerin 13’ünün iyileştirildiği 5
1 Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi, gok.gulnur@yahoo.com, 050506293899
2 Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi, pinarbol@yahoo.com, 05054739951
3 Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi, drerbaycu@yahoo.com, 05055815631
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adet eksikliğin iyileştirilemediği tespit edilmiştir. Bu eksiklikler incelendiğinde
4 tanesinin sistem bazlı sıkıntılar nedeniyle iyileştirmelerin gerçekleşmediği
görülmüştür. Ekim ayı bina turu incelendiğinde 38 adet eksikliğin tespit edildiği
31 adetinin iyileştirildiği, 7 adet eksiklik için yeni puko döngüsünün başlatıldığı
görülmektedir.
Sonuç: Süreç ilerledikçe ekip üyelerinin bina turu esnasında daha etkin bir
şekilde aksaklıkları görebildiğini, sürekli aynı ortamda bulunmaktan, çalışmaktan
kaynaklanan sistem körlüğünün azaldığını, eksikliklerin kolaylıkla fark
edilebildiğini göstermektedir. Bina turunun kuruma kazandırdığı iyileştirmelerin
yanında ekip üyelerine kazandırdığı fark edebilme özelliği süreçteki sayılar
incelendiğinde net olarak ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: bina turu, PUKÖ döngüsü, iyileştirme

Abstract
Aim: The aim of investigating hospital buildings is to make hospitals serve the patients
24 hours non-stop. The rtegular investigations and inspections to the hospitals
buildings with technical and andministrative expersmake reveal some proplematic
areas and discrepencies. A special teamshould be formed in order togetrid of
problems/faultsobserved by investing expert and correct them is take simmediately.
Methods: Assistance type of thikind of investigationwascarriedoutat a 440-bed
training and research hospital by using data between 01.01.2013-31.12.2013
dates. The datawogot at this invistigation wasobtainedbt a regularthree- mounth
visits to the whole clinics, examination room sand other service buildings.
The data obtained by three mounth regular investigation swase valuated by
managing team and quality management team. As a result of this evaluation,
these team sinitiated necessary improvement sand changes in thesystem.
Inthefollowingbuildinginvestigations, the team members compared the data forms
with the previous one sand checked towhatextentthediccrepiencies were corrected.
Findings: Whenthedata of February of 2013 building investigationwasanalized,
it is seenedthat 12 of 13 probplemsweresolved, but onlyone problem
existedduetoneedinglongtermprocess. ın May of 2013 buildinginvestigation,
18 proplematicareaswerefound, 13 of theseareaswereimproved, but 5 of
themexistedwithoutanyim provements. When these existing problems were
examined, four of themareseen as a systemrelated problems.In Octobewr of 2013
building investigation 38 problems are found and 31 of them were solved. It is
seenthat a newPuloCyclestartedtosolvethe rest 7 proplems.
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Result:Inthecourse of time, the systematic investigation shelpedthe team members
seethe proplematicareasclearly and caused the system be aware of suchproblems
in time. Inadditiontosomebenefits of systematic visits to hospital buildings, the
team members also become expert in finding the problems easily.
Key Words: Hospital building visit, Pulo Cycle, İmprovement

1. Giriş
1.1. PUKÖ Döngüsü (Deming Döngüsü)
PUKÖ döngüsü, “Planla”, “Uygula”, “Kontrol Et” ve “Önlem Al” aşamalarından
meydana gelen bir problem çözme yöntemidir. Bu döngü organizasyonların
üretim sistemlerini iyileştirmenin bir yolu olarak Walter Shewhart (1939)
tarafından geliştirilmiş ve uygulanmıştır(Özkılıç, 2012, 31) PUKÖ döngüsü her
örgütün süreçlerine belli bir plana göre yerleştirilebilen dinamik bir yöntemdir.
PUKO özellikle planlama, uygulama, doğrulama ve geliştirme ile ilişkilidir. Böyle
bir anlayışta sürece katkıda bulunan bir iyileştirme fırsatının değerlendirilmesi ve
ölçümlenmesinin sonuçları, sürece katkıda bulunacak diğer fırsatların belirlenip
geliştirilmesi için kullanılır (Pira, 2000).
Süreç performansının sürekli geliştirilmesi, örgüt içinde her basamakta PUKO
Döngüsü’nün uygulanması ile sağlanır. Bu uygulama en üst seviyedeki stratejik
proseslerden, alt seviyedeki basit operasyonel proseslere kadar tüm süreçlere eşit
seviyede uygulanır.
Sürekli gelişim, dairesel ve sonu gelmeyen bir harekettir. PUKÖ döngüsündeki
her bir adım birbiriyle ilişkilidir ve bir zincirin halkaları gibi birbirlerine bağlıdır.
Halkanın birindeki olumsuzluk zincirin tamamını etkilemektedir.
Planla: PUKÖ döngüsünün ilk ve en önemli adımıdır. Bu adımda hangi işlerin
kimler tarafından yapacağı belirlenir. Planlama adımında hedef ve amaçlar
ortaya konur. Bu hedef ve amaçlara ulaşmak için gerçekçi plan ve öngörülerde
bulunulmalıdır. Bu adımdaki öngörüler ve verilen sorumluluklar çok önemlidir.
Çünkü bu adım kendinden sonra gelecek adımların tümünün doğruluğunu ve
uygunluğunu önemli ölçüde etkileyecektir. Öngörülen hedeflerin yüksek olması
ve gerçekleştirilememesi motivasyon kaybına ve verimsizliğe neden olacaktır.
Ürün tasarımı, yönetimin planlama aşamasına denk düşer.
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Uygula: İlk adımda planlanan faaliyetlerin, görev ve sorumluluk verilen kişiler
20 – 22şekilde
Kasm 2014
/ Antalya
tarafından istenilen
ve zamanlarda
gerçekleştirilmesi gerekir. Bu adımdaki
sapmalar ile elde edilen erişimler ve çıktılar PUKÖ’nun üçüncü adımı olan
Uygula: İlk admda planlanan faaliyetlerin, görev ve sorumluluk verilen kişiler tarafn
“Kontrol Et” aşamasının
girdisini oluşturur. Üretim, tasarlanan ürünü yapma,
istenilen şekilde ve zamanlarda gerçekleştirilmesi gerekir. Bu admdaki sapmalar ile elde ed
uygulama veya üzerinde çalışmayı ifade eder.

erişimler ve çktlar PUKÖ’nun üçüncü adm olan “Kontrol Et” aşamasnn girdisini oluştu
Üretim, tasarlanan ürünü yapma, uygulama veya üzerinde çalşmay ifade eder.

Kontrol Et: Bu adımda, önceden belirlenen hedef ve amaçlara ne kadar ulaşıldığı
tespit edilir. Eğer
hedeflere
yapılanbelirlenen
uygulama
faaliyetleri
kontrol
edilir
Kontrol
Et: Buulaşıldıysa
admda, önceden
hedef
ve amaçlara
ne kadar
ulaşldğ tespit ed
Eğer hedeflere ulaşldysa yaplan uygulama faaliyetleri kontrol edilir ve standartlaştrlr.
ve standartlaştırılır.

Önlem Al: PUKÖ döngüsünün son admdr. Planlanan faaliyet öngörüleri ile uygulam
Önlem Al: PUKÖ
döngüsünün son adımıdır. Planlanan faaliyet öngörüleri ile
arasndaki sapmalarn nedenlerinin ve bunlarn iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin belirlen
uygulamalar arasındaki sapmaların nedenlerinin ve bunların iyileştirilmesine
aşamadr(Taşc, Eroğlu, 2013, 84).
yönelik faaliyetlerin belirlendiği aşamadır(Taşcı, Eroğlu, 2013, 84).
Şekil 1: Öğrenme ve Gelişim için PUKO Döngüsü

Şekil 1: Öğrenme ve Gelişim için PUKO Döngüsü

Önlem Al –
Değişimi benimse
ya da değişimden
vazgeç ya da
döngüyü tekrarla
Kontrol et– Sonuçlar
kontrol et. Biz ne
öğrendik? Ne yanlş
gidiyor?

Planla - Gelişime
yönelerek bir
değişimi planla
veya test et

Uygula – Değişimi ve
denetimi uygula

Kaynak: Deming, 1993, 184

PUKO döngüsünün temel parçaları şu şekilde ele alınabilir.
Kaynak: Deming, 1993, 184

1.2. Bina Turu PUKO döngüsünün temel parçalar şu şekilde ele alnabilir.

Bina turu kavramı, tesis yönetimine yönelik bütün standartları kapsamasınedeni
ile çatı kavram olarak adlandırılabilir. Zira bina turları kapsamında,hastane
1.2. BİNA TURU
yönetiminin; SKS tesis yönetimi altında yer alan standartlarıntamamını
Bina turu kavram,
yönetimine
yönelik
bütün beklenmektedir.
standartlar kapsamasnedeni ile çat kav
sorgulaması, uzmanlardan
görüştesis
alması
ve çözüm
bulması

olarak adlandrlabilir. Zira bina turlar kapsamnda,hastane yönetiminin; SKS tesis yöne
altnda yer alan standartlarntamamn sorgulamas, uzmanlardan görüş almas ve çözüm bulm
beklenmektedir.
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Hastane yönetimleri kendilerine gelebilecek tutanaklarla veyabaşka şikâyetlerle
hareket eden değil, bizatihi sorunları yerinde tespit eden,ona yönelik çözüm
önerileri getiren ve çözümler bulan proaktif bir yapı olmalıdır.
Bina turlarının amacı; hastaneleri 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verilebilirdurumda
tutarak hastaların kesintisiz hizmet alabilmesini sağlamaktır.
Bina turları sadece teknik personelin görevi gibi algılanmamalı, standarttabelirtildiği
üzere, tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birertemsilci (tercihen
başhekim yardımcısı, hastane müdür yardımcısı ve başhemşireyardımcısı) ile
kalite yönetim direktörü ve teknik birim sorumlusuolmak üzere asgari 5 kişilik
bir ekip tarafından yerine getirilmelidir.
Bina turlarının; çevre, teknik aksam, teknik kapasite, fiziki yapı ve personelgibi
birden fazla odak noktası bulunmaktadır.
Bina turları için öncelikle kurumun büyüklüğüne göre bir plan oluşturulmalıdır.
Hazırlanacak plan dinamik bir plan olmalı ve revize edilebilmelidir.Bütün süreçleri
yaşayarak aksaklıklar tespit edilmeli, gerektiğinde incelemeyapılan alanlardaki
personelin eğitim ihtiyacı saptanmalı, açmadıkkapı bırakılmamalıdır. Estetik
görüntüyü bozan durumlar tespit edilmeli ve temizlikler kontrol edilmelidir.
Bu çalışma neticesinde Bina Turu Komitesitemizlikteki sistematik hatalar tespit
edilebilecektir. Ancak bunun için EnfeksiyonKontrol Komitesinin dönemlik ve
geçmiş raporlarına göz atılmasıfaydalı olacaktır. Aslında bina turlarının herkes
için eğitici bir süreç olduğusöylenebilir.
İlgili standart, bina turlarının en az üç ayda bir yapılmasını istemektedir.Sadece üç
ayda bir değil, döngüsel olarak haftalık periyotlar planlanması,gerektiğinde daha
sık aralıklarla gerçekleştirilmesi yararlı olacaktır.Binlerce kişinin hizmet aldığı
kurumlarda irili ufaklı bütün sorunlar yerindetespit edilmeli ve düzeltici önleyici
faaliyetler başlatılmalıdır. (Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlıkta Kalite
ve Akreditasyon Daire Başkanlığı, SKS Işığında Sağlıkta Kalite,2012 cilt:1 Pozitif
Matbaa s.24 )

2. Gereç Ve Yöntem
Tanımlayıcı türde yapılan bu çalışma, 440 yataklı bir eğitim araştırma hastanesinde
01.01.2013- 31.12.2013 tarihleri arasındaki veriler kullanılarak yürütülmüştür.
Çalışmada kullanılan veriler, tüm poliklinik binaları, klinikler ve diğer hizmet
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verilen alanlarda düzenli olarak 3 ayda bir yapılan bina turlarından elde edilmiştir.
Kalite yönetim birimi tarafından hastanenin tüm birimlerini içeren bir form
oluşturulmuştur. Bu formda bina turu ekibi, tarih, kontrol tarihi, bina adı, birim,
tespit edilen aksaklıklar, sorumlular, aksaklıklar için yapılması planlananlar,
verilen süre, değerlendirme/ sonuç bölümleri mevcuttur. Her 3 ayda bir düzenli
olarak bu turlardan elde edilen veriler yönetim ekibi (hastane yöneticisi, idarimali hizmetler müdürlüğü, başhekimlik, hasta hizmetleri ve sağlık otelciliği
müdürlüğü) ve kalite yönetim birimi tarafından değerlendirilmiş ve gerekli
iyileştirme çalışmaları başlatılmıştır. Her bina turundan 1 ay sonra değerlendirme
toplantıları yapılarak tespit edilen eksiklikler ile ilgili düzeltilen ve düzeltilme
aşamasında olan iyileştirmeler görüşülmüş gerçekleştirilemeyen, düzeltilemeyen
eksiklikler hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca bir sonraki bina turuna önceki bina
turu formu ile çıkılmış, önceki dönemde tespit edilen eksiklik/ aksaklıklar için
planlanan iyileştirmelerin yapılıp yapılmadığı kontrol edilmiştir. Çalışmada 2013
yılına ait 3 adet puko döngüsünün verileri retrospektif olarak analiz edilmiştir.
PUKO döngüsü her örgütün süreçlerine belli bir plana göre yerleştirilebilen
dinamik bir yöntemdir. PUKO özellikle planlama, uygulama, doğrulama ve
geliştirme ile ilişkilidir. Böyle bir anlayışta sürece katkıda bulunan bir iyileştirme
fırsatının değerlendirilmesi ve ölçümlenmesinin sonuçları, sürece katkıda
bulunacak diğer fırsatların belirlenip geliştirilmesi için kullanılır. Çalışmada 2013
yılına ait 3 adet puko döngüsünün verileri retrospektif olarak analiz edilmiştir.
Planlama basamağında; ekip üyelerinin tespit ettikleri eksikliklere yönelik çözüm
önerileri belirlenmiş ve eksikliklerin tamamlanmasından kimlerin sorumlu
olacağı ve tamamlanma süreleri belirlenmiştir.
Uygulama basamağında; planlama basamağında belirlenen görevler ve yapılması
gerekenlerle ilgili çalışmalar yürütülmüştür.
Kontrol et basamağında; uygulama basamağında yapılması belirlenen eylemlerin
yapılıp yapılmadığının kontrol edilmiş ve yapılmayan eylemlerin neden
yapılamadığı belirlenmiştir.
Önlem al basamağı;Bu süreçte yapılamayan faaliyetler için tekrar bir planlamaya
gidilmesi ve gerçekleştirilen faaliyetlerin de düzenli olarak takibinin yapılmasına
karar verilmiştir. Son olarak gerçekleştirilemeyen iyileştirme süreçleri için sürecin
tekrar PUKO döngüsü ile değerlendirilmesine karar verilmiştir.
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3. Bulgular
2013 yılı şubat ayında gerçekleştirilen bina turunda tespit edilen eksiklik/
aksaklıklar tablo 1’de gösterilmektedir. Tablo incelendiğinde tespit edilen
aksaklıklar ile ilgili iyileştirmeden sorumlu birimler/kişiler, bu aksaklıkların
giderilmesi için gerekli tahmini süre, planlanan iyileştirmeler görülmektedir.
,bu süreç puko döngüsünün planlama aşamasını oluşturmaktadır. Aksaklıklar
ile ilgili yapılan çalışmalar/iyileştirmeler puko döngüsünün uygulama aşmasını
oluşturmaktadır. Puko döngüsünün üçüncü aşaması olan kontrol aşaması tabloda
aksaklıklar için planlanan iyileştirmenin yapılıp yapılmadığını kontrol tarih ve
faaliyet durumunu içermektedir. Bu aşamada faaliyetin etkin olup olmadığına
karar verilmektedir. Bu aşama aynı zamanda bir sonraki bina turu tarihidir.
Faaliyetin etkin olmadığı belirlenen aksaklıklar için önlem aşamasında yeni bir
puko döngüsü başlatılmıştır.
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TARİH

ŞUBAT

teknik servis
mühendislik

birim kalite sorumlusu

birim kalite sorumlusu
birim kalite sorumlusu
birim kalite sorumlusu
birim kalite sorumlusu, teknik servis
mühendislik birimi

usg ile bilgi işlem arasındaki
kapının çift taraflı açılmaması

bekleme alanının havalandırmasının yetersiz olması
iklimlendirmenin olmaması

göz ünitesinde evsel atık ve
kağıt atık kutusunda tıbbi
atıkların olması

post-op odasında hasta mahremiyetini sağlayacak perdeler eksik

hasta odası tanımlanmamış

sarf depo önündeki aydınlatma lambasının yanmaması

asansör kapısının açılmaması

ampiyem ve benzeri hastalıklar için odanın olmaması

usg

Poliklinikler

göz

bronkoskopi

5. servis

sarf depo

2. cerrahi

1. cerrahi

tamamlan-

1 gün

1 ay

ampiyem ve benzeri hastalıklar için 1 hasta odasının
belirlenmesi

3
hafta

1 ay

1 ay

1 gün

3 ay

1 ay

teknik servis tarafından
tamiratın yapılması

lamba değiştirilmesi

istemin yapılarak temin
edilmesi

eksikliklerin
ması

Tüm personele konu ile ilgili eğitim verilmesi

klima takılması

düzenlemelerin yapılması

1 ay

kablo kapatıcılarla kapatılmasına

bilgi işlem, teknik servis

kabloların açıkta olması

Onkoloji 6 polk.

3 ay

mühendislik

sterilizasyon acil çıkış kapısının tüm katlarda olmaması

Sterili-zasyon

6 ay

1 ay

1 ay

VERİLEN SÜRE

tüm katlara acil çıkış kapısının yapılması

2014 yılı tadilat planlarının
içerisine alındı

sterilizasyon havalandırma
sisteminin yetersiz olması

Sterili-zasyon

tespit

mühendislik birimi(projesi
hazırlanıp bakanlığa gönderilmiş)

yapıldığı

istemin
edildi

zeminin yenilenmesi

AKSAKLIK İÇİN
YAPILMASI
PLANLANLAR

Fizik tedavi ünitesi kalite birim sorumlusu

hekim
eksik

fizik tedavi
ünitesi

tabelası

Mühendislik birimi

mutfak zeminin istem yapılarak değiştirilmesi

BT

odasının

SORUMLULAR

TESPİT EDİLEN
AKSAKLIKLAR

BİRİM

Planlama aşaması

serviste bir odanın belirlendiği tespit edildi.

aynı gün içinde teknik servis personelleri tarafından tamirat yapıldı

lamba değiştirildi

hasta odasının tabelası yapıldı

perdelerin takıldığı tespit edildi

Tüm personele konu ile ilgili eğitim
verildiği ve atık yönetimine uyulduğu tespit edildi

hangar tipi klima takıldı

kapının çift taraflı açıldığı tespit
edildi

kablo kapatıcılarla kapatıldığı tespit
edildi

tüm katlara acil çıkış kapısı yapıldı

tabela takıldı

zeminin yapıldığı tespit edildi

YAPILAN İYİLEŞTİRMELER

Uygulama aşaması
KONTROL TAR.
Mayıs

Tablo 1. 2013 yılı şubat ayı bina turu verileri

-

Faaliyet etkin
Faaliyet etkin
Faaliyet etkin
Faaliyet etkin

Faaliyet etkin

Faaliyet etkin

Faaliyet etkin

Faaliyet etkin

Faaliyet etkin

-

-

-

-

-

-

-

Bakanlıktan onay
bekleniyor

Faaliyet etkin

Ekim ayı bina
turunda puko
döngüsü planlandı

Faaliyet etkin

-

Önlem aşaması

Faaliyet etkin

FAALİYET
DURUMU

Kontrol aşaması

Sözel Bildiriler
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MAYIS

1 hafta

Sağlık bakım hizmetleri,
müdürlük hizmetleri,
enfeksiyon birimi
Birim sorumlu hemşiresi
İdari mali işler müdür
yardımcısı

Mühendislik

Birim sorumlusu, mühendislik

Temizliğin eksik ve standartlara uygun yapılmaması

Çalışma odasının
tabelasının eksik olması

Acil çıkış kapılarının hasta
ve çalışanlar tarafından açık
tutulması

Bilgilendirme ekranının
çalışmaması

Tüm poliklinik pencerelerine sineklik yapılması

Acil çıkış kapısının tam
kapanmaması

A blok ameliyathane çatısının kirli olması

Hasta hazırlama odasına
havalandırma yapılması

Nükleer tıp

1. Servis

1. Servis

Acil

Poliklinik
binaları

Eczane tarafı
acil çıkış

T.C. Sağlık Bakanlığı

Yandallarservisi

Uyku ünitesi

Mühendislik

Mühendislik

Sağlık bakım hizmetleri,
bilgi işlem

1 hafta

Birime sedye temin edilmesi
Enfeksiyon birimi tarafından personelin eğitiminin
yapılması, otelcilik hizmetleri tarafından kontrolünün
sağlanması

Sağlık bakım hizmetleri

Hasta sedyesinin eksik
olması

1 gün

2 ay

Mühendislik birimi tarafından çatının temizlenmesi
Davlumbaz tipi havalandırma yapılması için proje
hazırlanması

1 ay

2 ay

Eski çıkan sinekliklerin
mühendislik birimi tarafından
kontrol edilmesi, uygun olanların monte edilmesi, eksik
olanların sayı ve ölçülerinin
belirlenerek satın alınması
Kapıların tadilatının
yapılmasına

1 hafta

1 ay

Bilgilendirme ekranının
yapılması

1 ay

Tabelaların takılması
Acil çıkış kapılarında ‘’sadece acil durumlarda kullanılmalı’’ mesajını içeren sticker
yapılması

1 hafta

Nükleer tıp

Birime oksijen konsantratörü temin edilmesi

Sağlık bakım hizmetleri

O2 konsantratörünün
olmaması

2 ay

Nükleer tıp

Tüm yangın dolapları ve
tüplerinin kontrollerinin
yapılması

AKSAKLIK İÇİN
YAPILMASI
PLANLANLAR

Sivil savunma

SORUMLULAR

Yangın dolapları ve tüplerinin kontrollerinin eksik
olması

TESPİT EDİLEN
AKSAKLIKLAR

VERİLEN SÜRE

P5 ve A blok
poliklinik binası, yan dallar
servisi

BİRİM

Planlama aşaması

İYİLEŞTİRME-
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Kontrol aşaması

Faaliyet etkin

Faaliyet etkin
değil

Davlumbaz tipi havalandırmanın
maliyetinin yüksek olması nedeniyle 2014 yılı tekrar gündeme
getirilmesine karar verildi

Faaliyet etkin

Faaliyet etkin
değil

Faaliyet etkin

Faaliyet etkin
değil

Faaliyet etkin

Faaliyet etkin

Faaliyet etkin

Faaliyet etkin

Faaliyet etkin

Aynı gün temizlendi

Kapıların tadilatı yapıldı

Eski sinekliklerin bazı poliklinik
pencerelerine takıldığı, diğerleri
için 2014 yaz aylarında alınması
için planlamasının yapıldığı tespit
edildi.

Bilgilendirme ekranı yapıldı

Yapılmadığı tespit edildi

Tabelalar takıldı

Enfeksiyon birimi tarafından
personelin eğitiminin yapıldığı
temizliğin standartlara uygun
olduğu tespit edildi

Aynı gün temin edildi

Aynı gün temin edildi

Tüm yangın dolapları ve tüplerinin kontrollerinin yapıldığı
tespit edildi

YAPILAN
LER

Uygulama aşaması

FAALİYET
DURUMU

Tablo 2. 2013 yılı mayıs ayı bina turu verileri

KONTROL TAR.

Ocak 2014
bina turu için
PUKO döngüsü planlandı

Mart 2014
bina turu için
PUKO döngüsü planlandı

Yeni pukodöngüsü başlatıldı

Önlem
aşaması

2013 yılı mayıs ayında gerçekleştirilen bina turunda tespit edilen eksiklik/aksaklıklar ve yapılan iyileştirmeler tablo 2’de
gösterilmektedir.
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MAYIS

Acil çıkış kapısının tam
kapanmaması

A blok ameliyathane çatısı-

Eczane tarafı
acil çıkış

Yandallar-
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İdari-mali hizmetler
müdürlüğü

İdari-mali hizmetler
müdürlüğü

İdari-mali işler müdürlüğü

Patoloji lab. Arşivinin arşiv
standartlarını karşılamaması

Bilgisayar operatörleri
için giyinme dolaplarının
ayarlanması

Atık pil kutularının eski
olması

D blok

3. Servis

Mühendislik

Yeni hasta odası olan odalardaki hemşire çağrı zili ve
perdelerin eksik olması

1. Cerrahi

İdari-mali hizmetler sağlık
bakım hizmetleri müdürü

Bilgi işlem

Hasta bekleme alanındaki
televizyon ve bilgilendirme
ekranının çalışmaması

Giriş kat

Yangın çıkış kapılarının açık olması

İdari-mali hizmetler

Muayene masasının yanında
kişisel malzemelerin bulunması (su, ısıtıcı, bardak)

Sistoskobi

1 ve 2 cerrahi

Birim sorumlusu, mühendislik

Hasta hazırlama odasına
havalandırma yapılması

Mühendislik

Mühendislik

Uyku ünitesi

nın kirli olması
Tabloservisi
2’nin Devamı

ne sineklik yapılması

binaları

1 ay

3 ay

2 ay

2 ay

Patoloji biriminde bir oda
belirlenmesi, teknik alt
yapının oluşturulması(havalandırma vb.)
İdari- mali hizmetler
müdürlüğü tarafından dolap
sayısının ve maliyetinin
belirlenmesi
Tüm birimlerin ihtiyaçlarının atık komitesi tarafından belirlenerek istemin
yapılması

1 saat

Yangın çıkış kapılarının
kapalı durması konusunda
çalışanlar bilgilendirilmesi

Hemşire çağrı zili ve perdeler için istem yapılması

1 gün

1 ay

2 ay

1 gün

1 ay

Bilgilendirme ekranının
tamirinin yapılmasına

Odanın fiziki düzenlemesinin yapılması

Davlumbaz tipi havalandırma yapılması için proje
hazırlanması

Mühendislik birimi tarafından çatının temizlenmesi

Kapıların tadilatının
yapılmasına

Tüm birimlere ihtiyaç dahilinde
atık pil kutularının alındığı tespit
edildi

Dolap sayısının ve maliyetinin
belirlendiği ancak bütçe yetersizliği nedeniyle 2014 yılı içinde tekrar
planlanmasına karar verildi.

Arşivin patoloji lab.taşındığı
tespit edildi.

İstemin yapıldığı ancak planlama
aşamasında olduğu tespit edildi

Çalışanların konu ile ilgili
bilgilendirildiği ve kapıların kapalı
olduğu tespit edildi.

Bilgilendirme ekranının tamiri
yapıldı.

Fiziki düzenlemeler yapıldı

Davlumbaz tipi havalandırmanın
maliyetinin yüksek olması nedeniyle 2014 yılı tekrar gündeme
getirilmesine karar verildi

Aynı gün temizlendi

Kapıların tadilatı yapıldı

için planlamasının yapıldığı tespit
edildi.

Ekim bina turu

ların monte edilmesi, eksik
olanların sayı ve ölçülerinin
belirlenerek satın alınması

Faaliyet etkin

Faaliyet etkin
değil

Faaliyet etkin

Faaliyet etkin
değil

Faaliyet etkin

Faaliyet etkin

Faaliyet etkin

Faaliyet etkin
değil

Faaliyet etkin

Faaliyet etkin

değil

Ocak 2014
bina turu için
PUKO döngüsü planlandı

Ekim 2013
bina turunda
PUKO döngüsü yapılması

Ocak 2014
bina turu için
PUKO döngüsü planlandı

PUKO döngüsü planlandı

Sözel Bildiriler
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Kesici-delici alet kutularının
amacı dışında kullanılması

Kemoterapi/biyokimya lab.

Sağlık bakım hizmetleri müdür yard.

İdari-mali hizmetler
müdür yardımcısı

Nem ölçer cihazının sayıca
yetersiz olması

Eczane

2 ay

10
gün

Nem ölçer cihazlarının
istemin yapılması ve
alınması
Enfeksiyon komitesi tarafından atık ayrıştırılması
ile ilgili eğitim verilmesi,
uygun atık kutularının
temin edilmesi

1 gün

İlaç dolabının kilidinin
değiştirilmesi

Birim sorumlusu,
mühendislik

Narkotik ilaç dolabının kilidinin
bozuk olması

Servis eczanesi

1 ay

Uyku ünitesi

Temizlik malzemelerinin konulacağı alanlar
belirlenmesi, temizlik
talimatlarına uygun
yerleştirilmesi

10
gün

Otelcilik hizmetleri
müdürlüğü

Malzeme deposunun tanımlanmasının olmaması, temizlik
malzemelerinin koyulacağı bir
alanın olmaması

Yönlendirme tabelalarının
yönlerinin değiştirilmesi

3 ay

1 ay

3 ay

15
gün

10
gün

Mühendislik birimi

Lab. Ve röntgen kayıt biriminin
yönlendirme tabelalarının yeterli
düzeyde görünmemesi

P1 binası

Eksik olan kovalar temin
edilmesi

Öncelikli oturma alanları
için yerlerin belirlenmesi
ve tanımlanması

Hemşire çağrı sisteminin
kurulması

Tadilat sırasında bozulan
duvarların boyanması

AKSAKLIK İÇİN
YAPILMASI
PLANLANANLAR

Prizler kapatılması

Otelcilik hizmetleri
müdürlüğü

Göz ve FTR polikliniklerinde atık
kovalarının yetersiz olması

Poli-klinikler

Mühendislik birimi

İdari-mali hizmetler
müdür yardımcısı

65 yaş ve engelliler için öncelikli
oturma alanlarının düzenlenmesinde yetersizlik olması

Poli-klinikler

Personel giyinme odasındaki
prizlerin açıkta olması

Mühendislik birimi

Hasta odalarındaki banyo ve tuvaletlerde hemşire çağrı sisteminin
olmaması (özdeğerlendirme de
döf açıldı)

Uyku ünitesi

Uyku ünitesi

Birim sorumlusu,
mühendislik

SORUMLULAR

Uyku ünitesi

TESPİT EDİLEN
AKSAKLIKLAR

2. Kattaki hasta tuvalet ve banyolarının kapı kenarlarının boyalarının dökülmesi (kapıların yönü
değiştirildikten sonra düzeltme
işleminin yapılmaması )

BİRİM

Planlama aşaması
VERİLEN SÜRE
KDA kutularının amacı dışında
kullanılmadığı tespit edildi.

Nem ölçer cihazlarının alındığı
tespit edildi.

Aynı gün ilaç dolabının kilidinin
değiştirildiği tespit edildi.

Temizlik malzemelerinin
konulacağı alanlar belirlendiği
tespit edildi.

Prizler kapatıldığı tespit edildi

Yönlendirme tabelalarının
yönleri değiştirildi

Faaliyet etkin

Faaliyet etkin

Faaliyet etkin

Faaliyet etkin

Faaliyet etkin

Faaliyet etkin

Faaliyet etkin

Faaliyet etkin

Öncelikli oturma alanları
için yerler belirlendiği ve
tanımlamaların yapıldığı tespit
edildi.
Eksik olan kovaların temin
edildiği tespit edildi.

Faaliyet etkin
değil

Faaliyet etkin

FAALİYET
DURUMU

Kontrol aşaması

Satın alma aşamasında olduğu
tespit edildi

Boyanın yapıldığı tespit edildi.

YAPILAN
İYİLEŞTİRMELER

Uygulama aşaması

Tablo 3. 2013 yılı ekim ayı bina turu verileri

KONTROL TAR.

Sorun ile ilgili
yeni puko döngüsü başlatıldı

Önlem aşaması

2013 yılı ekim ayında gerçekleştirilen bina turunda tespit edilen eksiklik/aksaklıklar ve yapılan iyileştirmeler tablo 3’de
gösterilmektedir.
V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi
Sözel Bildiriler

İdari-mali hizmetler
müdür yardımcısı

Sağlık bakım hizmetleri müdür yard.

İdari-mali hizmetler
müdür yard.

Baş eczacı

Enfeksiyon birimi, atık
birim sorumlusu

Mühendislik

Otelcilik hizmetleri
müdürlüğü

Enfeksiyon birimi

Otelcilik hizmetleri,
görüntüleme hizmetlerinden sorumlu idari
sorumlu hekimi

İdari- mali hiz. Müd.mühendislik

Nem ölçer cihazının sayıca
yetersiz olması

Kesici-delici alet kutularının
amacı dışında kullanılması

Servis eczane önünde kamera
olmaması

17. Odanın malzeme yerleşimin
uygunsuz olması, odanın ısı ve
neminin düzenli ölçülmemesi

Atık depolarının temizliği ve
dezenfeksiyonu konusunda
depoda görevli çalışanların eğitiminin yetersi olmaması, temizlik
ve dezenfeksiyon kayıtlarının
tutulmaması

Evsel atık deposuna kapı yapılması

Broşür ünitelerinde broşürlerin
eksik olması, ünitelerin temizliğinin yapılmaması, görevli bir
kişinin olmaması

Bt çekim odasında atık yönetimine uyulmaması

Hastane temizliğinde kullanılan
yıkama makinesinin ve portabl
röntgen cihazının uygun olmayan
bir alanda bekletilmesi

Ünite içindeki yer zemindeki
karoların kalkması

Kemoterapi/biyokimya lab.

Eczane

Eczane

Atık toplama
(depo ) alanları

Atık deposu

E/k blok

Bt

Giriş

Bronkoskopi

Servis
eczanesi
Tablo
3’ün
Devamı
bozuk olması

Eczane

Otelcilik hizmetleri
müdürlüğü

Mühendislik birimi

Birim sorumlusu,
mühendislik

Malzeme deposunun tanımlanmasının olmaması, temizlik
malzemelerinin koyulacağı bir
alanın olmaması

prizlerin açıkta olması

Narkotik ilaç dolabının kilidinin

Uyku ünitesi

Uyku ünitesi

370 T.C. Sağlık Bakanlığı
10
gün

3 ay

10
gün

Enfeksiyon komitesi tarafından atık ayrıştırılması
ile ilgili eğitim verilmesi,
uygun atık kutularının
temin edilmesi
Hastane içinde kamera ihtiyacının olduğu alanların
belirlenmesi ve isteminin
yapılması
Malzeme yerleşiminin
stok yönetimine uygun
olarak düzenlenmesi,
ısı ve nem takiplerinin
düzenli aralıklarla
ölçülmesi

10
gün

3 ay

Maliyet hesaplaması
yapılması, malzemelerin
alınması, tıbbi hizmetlerle
hizmeti aksatmayacak
şekilde tadilatın yapılacağı tarihin belirlenmesi,
tadilatın yapılması

1 ay

Bu birimde hasta ve
çalışan güvenliği eğitimi
ile hastane temizliği, atık
ayrıştırılması eğitimlerinin yapılması
Yıkama makinesi ve
portabl röntgen cihazının
yerinin değiştirilmesi

1 ay

3 ay

Ünitelerdeki broşürlerin
takibi ve ünitelerin
temizliği için bir kişinin
görevlendirilmesi

Kapı yapılması

1 ay

2 ay

Nem ölçer cihazlarının
istemin yapılması ve
alınması

Birim çalışanlarının
eğitimi yapılması,
ilgili kayıtların düzenli
tutulması

1 gün

1 ay

gün

İlaç dolabının kilidinin
değiştirilmesi

Temizlik malzemelerinin konulacağı alanlar
belirlenmesi, temizlik
talimatlarına uygun
yerleştirilmesi

Prizler kapatılması

Tadilatın yapılmadığı, 2014 yılı
içinde planlama yapılacağı tespit
edildi. Malzemelerin alındığı
ancak hizmetin aksayacağı
düşünüldüğünden ileri tarihe
ertelendiği tespit edildi.

Yıkama makinesinin başka bir
binada kapalı bir alanda, röntgen
cihazının servis röntgen birimi
içerisine alındığı tespit edildi.

Faaliyet etkin
değil

Faaliyet etkin

Faaliyet etkin

Faaliyet etkin

Broşürlerin talebi için yönlendirme çalışanları görevlendirildiği ve ünitelerin temizliğinin
birimin temizliğinden sorumlu
personele verildiği tespit edildi.
Eğitimlerin yapıldığı, temizlik
ve atık ayrıştırmalarının doğru
yapıldığı tespit edildi.

Faaliyet etkin

Faaliyet etkin

Faaliyet etkin

Faaliyet etkin
değil

Faaliyet etkin

Kapı yapıldığı tespit edildi

Birim çalışanlarının eğitimi
yapıldığı, kayıtların düzenli
olarak tutulmaya başlandığı
tespit edildi.

Malzemelerin depo yerleşim planına uygun olarak yerleştirildiği,
ısı ve nem takiplerinin düzenli
olarak yapıldığı tespit edildi.

İstemin yapıldığı ancak
kameraların henüz alınmadığı
tespit edildi

KDA kutularının amacı dışında
kullanılmadığı tespit edildi.

Faaliyet etkin

Faaliyet etkin

Aynı gün ilaç dolabının kilidinin
değiştirildiği tespit edildi.
Nem ölçer cihazlarının alındığı
tespit edildi.

Faaliyet etkin

Faaliyet etkin

Temizlik malzemelerinin
konulacağı alanlar belirlendiği
tespit edildi.

Prizler kapatıldığı tespit edildi

Sorun ile ilgili
yeni puko döngüsü başlatıldı

Sorun ile ilgili
yeni puko döngüsü başlatıl-dı

Sözel Bildiriler
V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Otelcilik hizmetleri,
görüntüleme hizmetlerinden sorumlu idari
sorumlu hekimi

İdari- mali hiz. Müd.mühendislik

Otelcilik

Otelcilik hizmetleri,
sağlık bakım hizmetleri

Sağlık bakım hizmetleri, otelcilik hizmetleri

Birim sorumlusu

Sağlık otelciliği

Hastane temizliğinde kullanılan
yıkama makinesinin ve portabl
röntgen cihazının uygun olmayan
bir alanda bekletilmesi

Ünite içindeki yer zemindeki
karoların kalkması

Yemek tabaklarının ortalıkta
olması, düzenli olarak toplanmaması

Tüm servislerde bulunan malzeme
depolarının düzenli olmaması,
malzeme depolarında mutfak
malzemelerini de bulunması

Atık kutularının eksik olması/
kutuların yanlış kullanılması

Hasta odası ve uzman hekim
odası tabelalarının olmaması

Temizlik kontrol çizelgelerinde
kayıtların olmaması, temizlik planına uygun hareket edilmemesi

Giriş

Bronkoskopi

Tüm servisler

Tüm servisler

İdari-mali hizmetler
müd.

Mühendislik

Sağlık otelciliği

İdari-mali hizmetler

Otelcilik hizmetleri

Birim içindeki evrak depolama odasının düzensiz olması,
dosyaların uygun şekilde depolanmaması

Giriş kapısının (fotoselli) kırık
olması

Çöp kovalarının kırık olması ya
da pedallarının çalışması

Bina girişindeki tabelaların eksik
olması

Diyetisyen odasındaki eski, kullanılmayan yazıcı kabloların olması

Post-op

Post-op

1. Servis

Tablo 3’ün Devamı

Enfeksiyon birimi

Bt çekim odasında atık yönetimine uyulmaması

Bt

T.C. Sağlık Bakanlığı

371

3 ay

1 ay

Kullanılmayan malzemelerin ayniyat birimine
teslim edilmesi

3 ay

Kırık olan çöp kovalarının değişimi için firmadan talep yapılması
Tabelaların isteminin
yapılması

1 ay

1 ay

İlgili firmaya talep
yapılması

Deponun malzemelerin
cinsine göre düzenlenmesinin ve tanımlanmasının
sağlanması

1 ay

Enfeksiyon birimi tarafından temizlik planı ve
kontrol çizelgesi konusunda eğitimin verilmesi,
sağlık otelciliği tarafından
denetimin sağlanması

30
gün

Polikliniklerde çıkan atık
türlerinin atık komitesi
tarafından belirlenmesi
ve uygun atık kutularının
teminin sağlanması
1 ay

3 ay

Depoda bulunan mutfak
malzemeleri depodan çıkarılması, depoların yeniden malzemelerin cinsine
göre düzenlenmesi

Eksik tabelaların istem
yapılarak tamamlanması

1 ay

3 ay

Maliyet hesaplaması
yapılması, malzemelerin
alınması, tıbbi hizmetlerle
hizmeti aksatmayacak
şekilde tadilatın yapılacağı tarihin belirlenmesi,
tadilatın yapılması
Servislerde ofis alanları
oluşturulması için çalışma
yapılması

10
gün

1 ay

Yıkama makinesi ve
portabl röntgen cihazının
yerinin değiştirilmesi

çalışan güvenliği eğitimi
ile hastane temizliği, atık
ayrıştırılması eğitimlerinin yapılması

Faaliyet etkin

Faaliyet etkin
değil

Hastane genelinde eksik olan
tabelaların tamamlandığı tespit
edildi
Ayniyat birimine teslim edildiği
tespit edildi

Faaliyet etkin

Faaliyet etkin

Faaliyet etkin

Faaliyet etkin

Faaliyet etkin

Faaliyet etkin

Faaliyet etkin

Faaliyet etkin

Faaliyet etkin
değil

Faaliyet etkin

Faaliyet etkin

Hastane genelinde kırık olan ya
da pedalı çalışmayan çöp kovalarının değiştirildiği tespit edildi

03.01.2013 tarihinde tamiratı
yapıldığı tespit edildi

Birim içindeki evraklar düzenlendiği, klasörler etiketlendiği
tespit edildi.

Temizlik personeline plana uygun hareket edilmesi konusunda
eğitimin verildiği, Kontrollerin
ve denetimin şirket şefleri ve
otelcilik müd. Tarafından yapıldığı tespit edilmiştir.

Tabelaların tamamlandığı tespit
edildi.

Belirlenen atık çeşitlerine uygun
olarak atık kutularının temin
edildiği tespit edildi.

Ofis alanları oluşturulduğu,
mutfak malzemelerinin depodan
çıkarıldığı, deponun yerleşimin
düzenlendiği tespit edildi.

Servislerde ofis alanları oluşturulduğu tespit edilmiştir.

Tadilatın yapılmadığı, 2014 yılı
içinde planlama yapılacağı tespit
edildi. Malzemelerin alındığı
ancak hizmetin aksayacağı
düşünüldüğünden ileri tarihe
ertelendiği tespit edildi.

Yıkama makinesinin başka bir
binada kapalı bir alanda, röntgen
cihazının servis röntgen birimi
içerisine alındığı tespit edildi.

Eğitimlerin yapıldığı, temizlik
ve atık ayrıştırmalarının doğru
yapıldığı tespit edildi.

Sorun ile ilgili
yeni puko döngüsü başlatıl-dı

Sorun ile ilgili
yeni puko döngüsü başlatıldı

V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi
Sözel Bildiriler

372 T.C. Sağlık Bakanlığı
İdari mali işler müdür
yardımcısı

Acil çıkış kapılarında
‘’sadece acil durumlarda
kullanılmalı’’ mesajını içe-

1 ay

Hasta hizmetleri ve
otelcilik müdürlüğü

Hasta tuvaletinin kirli olması,
malzemelerin eksik olması

Acil çıkış kapılarının hasta ve çalışanlar tarafından açık tutulması

10
gün

Enfeksiyon birimi
tarafından temizlik
planı ve kontrol çizelgesi
konusunda eğitimin
verilmesi, sağlık otelciliği
tarafından denetimin
sağlanması, malzemelerin
tamamlanması

1. Servis(mayıs
ayı bina turu)

2 ay

Hemşire giyinme dolapları alınması için istem
yapılması

Sağlık bakım hizmetleri müdürlüğü,
idari-mali hizmetler
müd.

Hemşire giyinme odası olarak
belirlenen odaya giyinme dolaplarının alınması

1. Kat

1 gün

Kapının camı aynı gün
değiştirilmesinin sağlanması

Arşiv birim sorumlusu

Arşiv odalarının kapısının camının kırık olması

Zemin kat

10
gün

Hasta ve yakınları, birim
sorumluları, yemek dağıtan personeller hemşireler
tarafından konu ile ilgili
bilgilendirilmesi

Hasta hizmetleri ve
otelcilik müdürlüğü,
birim sorumlusu

Yoğurt ve ekmeklerin hasta
etajerlerinde çok fazla sayıda
bulunması

2 ay

Kaymaz şeritlerin istem
yapılarak alınması ve
merdivenlere takılması

İdari-mali hizmetler
müd.

Merdivenlerde kaymayı önleyen
şeritlerin bulunmaması

2 ay

Konu ile ilgili olarak tüm
birimler bilgilendirilmesi

Sağlık bakım hizmetleri müdür yardımcısı

Hasta başında mama olması

5. Servis

1 ay

İlaç güvenliği
prosedürüne uygun
hareket edilmesi

Sağlık bakım hizmetleri müdür yardımcısı

Hasta yanında ilaç bulunması

1 ay

Kullanılmayan malzemelerin ayniyat birimine
teslim edilmesi

3 ay

Kırık olan çöp kovalarının değişimi için firmadan talep yapılması

Otelcilik hizmetleri

Diyetisyen odasındaki eski, kullanılmayan yazıcı kabloların olması

1 ay

İlgili firmaya talep
yapılması

3 ay

İdari-mali hizmetler

Bina girişindeki tabelaların eksik
olması

1 ay

Deponun malzemelerin
cinsine göre düzenlenmesinin ve tanımlanmasının
sağlanması

Tabelaların isteminin
yapılması

Sağlık otelciliği

Çöp kovalarının kırık olması ya
da pedallarının çalışması

Mühendislik

İdari-mali hizmetler
müd.

1. ve 2. Servis

Post-op

Giriş kapısının (fotoselli) kırık
Post-op
Tablo
3’ün Devamı
olması

Birim içindeki evrak depolama odasının düzensiz olması,
dosyaların uygun şekilde depolanmaması

denetimin sağlanması

Yapılmadığı tespit edildi

Tuvaletlerin düzenli olarak
kontrol edilmesi sağlandığı, eksik
malzemelerin temininin sağlandığı tespit edildi

Hemşire giyinme dolapları
alındığı tespit edildi

Faaliyet etkin
değil

Faaliyet etkin

Faaliyet etkin

Faaliyet etkin

Faaliyet etkin

Hasta ve yakınları birim sorumluları yemek dağıtan personeller
hemşireler tarafından konu ile
ilgili bilgilendirildiği, etajerlerde
yemek malzemelerinin olmadığı
tespit edildi
Kapının camı aynı gün değiştirildiği tespit edildi

Faaliyet etkin

Faaliyet etkin

Faaliyet etkin

Merdivenlerde kaymayı önleyen
şeritlerin takıldığı tespit edildi

Konu ile ilgili olarak tüm birimler bilgilendirildiği tespit edildi

Hastanın beraberinde getirdiği
ilaçların hemşire tarafından
teslim alındığı tespit edildi

Faaliyet etkin

Faaliyet etkin
değil

Hastane genelinde eksik olan
tabelaların tamamlandığı tespit
edildi
Ayniyat birimine teslim edildiği
tespit edildi

Faaliyet etkin

Faaliyet etkin

03.01.2013 tarihinde tamiratı
yapıldığı tespit edildi
Hastane genelinde kırık olan ya
da pedalı çalışmayan çöp kovalarının değiştirildiği tespit edildi

Faaliyet etkin

Birim içindeki evraklar düzenlendiği, klasörler etiketlendiği
tespit edildi.

dığı tespit edilmiştir.

Sorun ile ilgili
yeni puko döngüsü başlatıldı.

Sorun ile ilgili
yeni puko döngüsü başlatıl-dı

Sözel Bildiriler
V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

EKİM

Acil çıkış kapılarının hasta ve çalışanlar tarafından açık tutulması

Sterilizasyon havalandırma
sisteminin yetersiz olması

Yeni hasta odası olan odalardaki
hemşire çağrı zili ve perdelerin
eksik olması

1. Servis(mayıs
ayı bina turu)

Sterilizasyon(şubat ayı bina
turu)

1. Cerrahi(mayıs ayı bina
turu)
Mühendislik

Mühendislik birimi

İdari mali işler müdür
yardımcısı

Hemşire çağrı zili ve
perdeler için istem
yapılması
1 ay

3 ay

1 ay

Acil çıkış kapılarında
‘’sadece acil durumlarda
kullanılmalı’’ mesajını içeren sticker yapılması
Proje hazırlanması ve
ödenek için bakanlığa
başvurulması

10
gün

Hasta hizmetleri ve
otelcilik müdürlüğü

Hasta tuvaletinin kirli olması,
malzemelerin eksik olması

2 ay

1 gün

Enfeksiyon birimi
tarafından temizlik
planı ve kontrol çizelgesi
konusunda eğitimin
verilmesi, sağlık otelciliği
tarafından denetimin
sağlanması, malzemelerin
tamamlanması

Hemşire giyinme dolapları alınması için istem
yapılması

Sağlık bakım hizmetleri müdürlüğü,
idari-mali hizmetler
müd.

Hemşire giyinme odası olarak
belirlenen odaya giyinme dolaplarının alınması

1. Kat

Tablo 3’ün Devamı

Kapının camı aynı gün
değiştirilmesinin sağlanması

Arşiv birim sorumlusu

Arşiv odalarının kapısının camının kırık olması

Zemin kat

Perdelerin temin edildiği ancak
hemşire çağrı sistemlerinin tüm
hastane genelinde yenilenmesi
için mühendislik birimi tarafından çalışıldığı tespit edildi.

Projenin hazırlanıp bakanlığa
gönderildiği ancak henüz yanıt
alınmadığı tespit edildi.
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Sonuç
Düzenli olarak yönetim ve teknik ekip ile yapılan bina turu sonrası birçok gözden
kaçan eksikliğin ortaya çıktığı görülmektedir. Tespit edilen bu eksikliklerin
giderilmesi için düzenli bir ekibin kurulması ve ekip üyelerinin sorumluluklarını
yerine getirmesi gerekmektedir. Bu aşamada kalite geliştirme araçlarının da
sürece dahil edilmesi sürecin etkinliğini artırmaktadır. Bu bağlamda şubat ayı
bina turunda elde edilen veriler incelendiğinde tespit edilen 13 adet eksikliğin
bir sonraki döneme kadar 12’sinin çözüme kavuşturulduğu, 1 adet eksikliğin
iyileştirme süresinin uzun olması nedeniyle bu dönemde değerlendirilmediği
görülmektedir. Mayıs ayı bina turunda 18 adet eksiklik/aksaklığın tespit edildiği
bu eksikliklerin 13’ünün iyileştirildiği 5 adet eksikliğin iyileştirilemediği tespit
edilmiştir. Bu eksiklikler incelendiğinde 4 tanesinin sistem bazlı sıkıntılar
nedeniyle iyileştirmelerin gerçekleşmediği görülmüştür. Ekim ayı bina turu
incelendiğinde 38 adet eksikliğin tespit edildiği 31 adetinin iyileştirildiği, 7 adet
eksiklik için yeni puko döngüsünün başlatıldığı görülmektedir. Bu durum süreç
ilerledikçe ekip üyelerinin bina turu esnasında daha etkin bir şekilde aksaklıkları
görebildiğini, sürekli aynı ortamda bulunmaktan, çalışmaktan kaynaklanan sistem
körlüğünün azaldığını, eksikliklerin kolaylıkla fark edilebildiğini göstermektedir.
Bina turunun kuruma kazandırdığı iyileştirmelerin yanında ekip üyelerine
kazandırdığı fark edebilme özelliği süreçteki sayılar incelendiğinde net olarak
ortaya çıkmıştır.
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Hasta Güvenliği Açıcından Sterilizasyon
Sürecinde Karekod Uygulaması
Nagihan AYAR1
Ramazan DAĞ2
Dursun M. MEHEL3
Mustafa ŞEN4

Özet
Sağlık hizmeti sunumunun her aşamasında, hasta güvenliğinin sağlanması
ve tıbbi hataların önlenmesi, sağlık sisteminin öncelikleri arasında yer
almaktadır. Sağlık Kurumları hasta güvenliğini sağlama adına sürekli iyileştirme
faaliyetlerinde bulunmak zorundadırlar. Türkiye’ de her sağlık kuruluşunun
sterilizasyon uygulamaları konusunda kendine özgü farklı dokümantasyon
metodu vardır. Sterilizasyon süreçlerinin takipleri ve kayıtlarının, cerrahi aletlerin
izlenebilirliğinin sağlanması için sürece ait tüm verilerin dokümantasyonu önemli
ve zorunludur. Ameliyathane ve Sterilizasyon Ünitesi arasında aynı zamanda
sterilizasyon süreçleri içerisinde cerrahi aletlerin kaybolması, ameliyat sonrası
hasta güvenliği için alet sayımına gereken önemin verilmemesi, set içeriklerinde
karışıklıkların yaşanması, elle doldurulan formların yanlış veya eksik kayıtlar
sebebi ile yetersiz olması, personelin alet tanıma konusundaki deneyimi, aletin
kayıp olması halinde hastaneye belirli mali yük getirmesi gibi sorunlar sebebiyle
kare kod işaretleme sisteminin önemi anlaşılmaktadır. Her şeyden önce ameliyat
sonrası hastada unutulan cerrahi aletlerin acı sonuçları düşünülmeli ve gereken
bütün tedbirler alınmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Hasta Güvenliği, Kare Kod, Sterilizasyon
1 Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalite Yönetim Direktörü, nagehanayar@gmail.com.
2 Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalite Birimi, ramazandag19@gmail.com
3 Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hastane Yöneticisi, doktormehel@gmail.com
4 Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, doktorsen@gmail.com
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Abstract
At everystage of the Health Service, toensure patient safety and prevention
of medical error sare among the priorities of the health care system. Health
Institutions mustengage in contiuous improvement for ensuring the safety of
patients. Every Health Institution has it sown medthod of documentation for
sterilization applications, in Turkey. Proceeding sandrecords of the sterilization
processare important and necessary to ensure the traceability of surgical in
strumentsunless documentation of all data. The importance of Square Code
Marking system is understood from such as, Operating Roomand Sterilization
was also among the sterilization process with in the surgical in strument is lost
after surgery for patient safety instrument counts properattentionto, not givensets
in the contents experiencing confusion be manually filledforms is in accurateorin
complete records due to lack of stafftools in recognizing the experience, tools losses
the case of certain financial burdento the hospital because of problems. After all
that should be considered for painful consequences of surgical instrument sandal
necessary measuress hould be taken the forgotten in the post-operativepatients
Key Words: Patient Safety, Squarecode, Sterilization

1. Giriş
Amaç: Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi Merkezi Sterilizasyon Ünitesi 2014
Yılı Ocak Ayı itibari ile cerrahi aletlerin sterilizasyon süreçlerini doğru takip ve
eksiksiz kayıt altına almak amacıyla Kare Kod uygulamasına geçmiştir.
Cerrahi aletlerin gün boyunca hastane içinde kullanım alanlarına transferi,
hazırlık ve bakım alanına taşınması, sayımı, bakımı ve kontrolü, paketlenmesi,
steril edilmesi depolanması ve kullanım zamanına dek sterilliğinin korunarak
transferinin sağlanması işlemleri, pek çok kaydı zorunlu kılmaktadır. Bunların
yanında aletlerin hangi zamanda hangi cihazda ve kim tarafından işleme
alındığının da bilinmesi gerekmektedir. (Zenciroğlu, 2011: 527)
Hastanemiz Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde cerrahi aletlerin kaybolması, cerrahi
setler içerisinde çeşitli sebeplerle karışıklıklar olması, alet geçmişlerinin düzenli
kayıt edilememesi, elle doldurulan form kayıtlarının yetersiz, eksik veya yanlış
olması ile birlikte kayıtların güvenilirliğinin az oluşu, gibi temel sterilizasyon
ünitesinin sorunları yaşanmaktaydı. Örneğin Set içerisinde malzeme kaybı tespit
edildiğinde bunun hangi alet olduğunu bulmak için set dizimi baştan yapılmakta
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hem zaman kaybı hem de iş gücü kaybına sebep olmaktaydı. Alet sayısının
fazla olması, personelin aletleri tanıma konusundaki deneyimi de göz önünde
bulundurulduğunda elzem olarak kesin bir çözüme ihtiyaç duyulmuştu.
Tüm bu süreçler içerisinde cerrahi aletlerin güvenli sterilizasyonunun sağlanarak
hasta güvenliğine uygun şekilde kullanılması temel amaç olarak ele alınmıştır.
1.1. Kare Kod Uygulaması Hazırlık Süreci
Hastanemiz merkezi sterilizasyon ünitesi -1. katta yaklaşık 220 m2lik bir
alanda hizmet vermektedir. Cerrahi setler ve malzemeler 1. Katta bulunan
ameliyathanenin kirli alan bölümünden Merkezi Sterilizasyon Ünitesi kirli alan
bölümüne direk inen bir asansör kullanılarak taşınmaktadır. Günlük yapılan
ameliyat sayılarına göre değişmekle birlikteher gün, merkezi sterilizasyon
ünitesine ortalama yaklaşık 60 set ve yaklaşık200 adet malzeme getirilmektedir.
Ameliyat sonrasında toplanan setler her ne kadar sayılarak set içine sağlık çalışanı
tarafından koyuluyor olsa bile bu kadar sayıda ve sirkülâsyondaki yoğunluk
düşünüldüğünde muhtemel malzeme eksikleri veya set içeriğinde karışıklıklar
olabilecektir. Malzemelerin toplanma, taşınma ve teslim süreçlerindeki kayıpların
tek bir formla kontrol edilmesi pek de mümkün olamamaktadır.
1.2. Cerrahi Aletlerin Kare Kodlanması İşlemi
Kare kod uygulamaya başlamadan önce hastanede bulunan tüm set ve
malzemelerin kare kod ile kodlanması, bilgisayara malzeme adları ve set içerikleri
olarak tanımlanması gibi belirli bir hazırlık döneminden geçilmiştir. Her bir
cerrahi alet üzerine 4*4 mm ölçülerinde özelliğini yitirmeyen ve paslanma riski
taşımayan fiber lazer ile işlenerek kare barkod uygulamasıyapılmış, kare kod
işleme süreci yaklaşık 25 gün sürmüş, 10.000 adet alet ve malzeme kare kod ile
kodlanmış, bilgisayar üzerinde alet kimlik tanımlamaları yapılmıştır. Kare kodun
okunması için barkod okuyucular ve sistem yazılımı satın alınmıştır.
Tüm malzemelerin kodlanarak merkezi sterilizasyon ünitesine teslimi ve
sterilizasyon işleminden ve malzemelerin kayıtları işlemlerinden sonra tekrar
kullanılması ve bu döngünün setteki değişmeyen sayılarla devam etmesi için
400adet set tanımı yapılmıştır. Cerrahi alet setinin hangi bölüme ait olduğu bilgisi
de bilgisayara tanıtılmıştır.
Kare kodları tüm cerrahi aletlere işlenmesi işleminden sonra sterilizasyon ünitesi
çalışanlarına güvenli ve hızlı takip için sistemle ilgili eğitim verilmiştir.
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Resim 1: Cerrahi Alet Üzerinde Kare Kod

Resim2: Kare Kodun barkot okuyucu ile okutulması
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2. Uygulama Süreci
Ameliyat sonunda set içerisine koyulmak üzere kullanılan cerrahi aletler barkod
okuyucu ile okutularak sayım işlemi yapılır. Set içerisinde eksik bir malzeme tespit
edilmesi halinde cihaz uyarı verir ve eksik olan malzemenin hangi olduğu bilgisi
ekranı açılır. Eksik set tamamlanmadan set kapatılamaz.
Resim3: Set içinde tespit edilen ek malzeme bilgisi.

Cerrahi aletlerin ameliyathaneden sterilizasyon ünitesine taşınması, ameliyathane
kirli alanından sterilizasyon ünitesine direkt inen bir asansörle sağlanır.

T.C. Sağlık Bakanlığı

379

Sözel Bildiriler

V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Resim 4: Ameliyathaneden sterilizasyon ünitesine getirilen aletler

Getirilen setler yine sisteme okutularak içeriği tekrar kontrol edilir ve yıkama
işlemlerinden geçer.
Resim 5: Cerrahi setin okutulması ve bilgisayar ekranında set içeriğinin görülmesi

Yıkama işlemi sonrası tüm aletler tekrar tek tek okutularak sayımı ve set dizilimi
yapılır. Sete başka bir alet karıştığında sesli uyarı ile sistem bu malzemenin hangi
sete ait olduğunu bulmaktadır. Bir set ortalama yaklaşık 10 Alet içermekte ve
tamamının okutulması ortalama 7 dakika sürmektedir. Karışan setlerin ayrımı
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çok kısa sürede tamamlanarak set kapatılır. Setler tamamlandıktan sonra set
tanımlama etiketi alınarak konteynır üzerine yerleştirilir.
Resim 6: Set tanımlama etiketinin konteynır üzerine yerleştirilmesi

Bilgisayardan çıktısı alınan set içeriği set içine indikatör kartı ile birlikte yerleştirilir.
Resim7: Set içeriğinin konteynıra yerleştirilmesi ve kapatılarak set güvenlik kilidinin
takılması

Sterilizasyon işlemi yapılacak olan otoklav kare kodla tanımlanmıştır. Kare kodla
tanımlana otoklav kodu okutulduktan sonra tüm bilgiler sisteme yüklenir
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Resim 8: Otoklav kare kodu ve sistem kaydı

Sterilizasyonu tamamlanan set tekrar okutularak depo girişi yapılır.
Resim 9: Depo girişi

Resim 10: Sterilizasyon işlemi başarıyla tamamlanan malzemeler kullanıma hazırdır.
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Sterilizasyon işlemleri tamamlanıp malzemenin depo girişi yapıldıktan sonra
malzeme artık kullanıma hazırdır. Bu süreçler tek bir set için günde 3-4 kez
tekrarlanmaktadır. İşlemlerin çokluğu sebebiyle bu döngünün her seferinde
başarıyla sonuçlanması kare kod sistemiyle daha kolay hale gelmiştir. Ocak ayı
itibariyle başlayan kare kod sisteminden sonra malzeme kaybı yaşanmamıştır.
Kayıp olması durumunda ise yine sistem üzerindeki tutanakla kayıt altına
alınmakta alet bulunması durumunda tutanak cevabı yazılmaktadır.
Sterilizasyon Ünitesinde Kare Kod Uygulamasının Avantajları
1. Ameliyat sonrası cerrahi aletin hastada unutulması gibi durumları sistem
uyarı ile birlikte ortadan kaldırır ve bu sayede hastanın cerrahi bakımından
güvenliği sağlanmış olur.
2. Sistem sayesinde cerrahi aletlerin envanteri tutulmuş olur aynı zamanda
kayıpların olmamasını, kayıp durumunda kısa sürede sorgulanarak çok
geçmeden bulunması sağlar.
3. Alet ve setlerin hangi hastaya, hangi doktor tarafından hangi ameliyat
salonunda kullanıldığı kayıtlarını tutarak geçmişe dair sorgulama imkânı
oluşturur.
4. Sterilizasyon ünitesinde çalışan personelin aletleri tek tek tanımasına gerek
kalmaz ve sayım işlemi sistem üzerinden yapıldığından herhangi bir karışıklık
olmasına engel olunmuş olur.
5. Hastanenin sterilizasyon ünitesine olan güven artmış ve cerrahların bu
konudaki endişeleri kalmamış olur.
6. Aletlerin bakımı, takibi, transferi gibi işlemler kolaylaşmış ve standardize
olmuştur.
7. Cerrahi aletlerin gün içerisinde nerede kullanıldığı, hangi cihazlarda
sterilizasyonu yapıldığı, kim tarafından yıkandığı, paketlendiği, setin nerede
ve hangi aşamada olduğu, kaç kez steril edildiği gibi bilgilere ulaşabiliyor
olmasını sağladığı gibi, kayıtların devamlılığını da sağlar.
8. Bütün malzemelerin eksiksiz teslim alınıp teslim edilmesini sağlayarak
çalışanlarında görevlerinin tanımlanmasını kolaylaştırılmış olur.
9. Cerrahi alet kayıpları sebebiyle olabilecek maddi kayıplara ve kişiler
hakkındaki idari işlemleri engellenmesinde büyük fayda sağlamış olur.
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3. Sonuç
Ülkemizde tıbbi hataların önlenmesi konusunda her ne kadar pek çok çalışma
yapılıyor olsa da halen ameliyatlarda hastada unutulan malzemeler sadece gazete
haberi değil gerçekten olmaktadır. Sterilizasyon süreçlerinde her işlemin kayıt
altına alınması hasta güvenliği açısından, hastanelerin yoğunluğu düşünüldüğünde
kesinlikle zorunlu olmaktadır. Süreçlerin kayıt altına alınmasında kullanılan klasik
yöntemler hasta güvenliğini tehdit eden pek çok hataları meydana getirebilir. Bu
nedenle günümüz teknolojisinin bize sunmuş olduğu imkânları kullanarak daha
iyi kayıt, daha iyi kontrol sağlanabilecektir. Kare kod uygulaması sterilizasyon
sürecinin her aşamasında kayıt kontrol mekanizmasına sahip olduğu için oldukça
güvenilir bir yöntemdir. Çalışanlar için de kolay olan bu yöntemle hem iş gücü
kayıplarının önüne geçilebilecek hem de aletleri tanımaları gibi uzun zaman
gerektire, tecrübeye dayalı olan bir sisteme gerek kalmayacaktır. Her işlemin kayıt
altına alınıyor olması ile de malzeme kayıpları ve karışmaları gibi en çok yaşanan
sorunların da önüne geçilmiş olacaktır.
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Psikolojik Güçlendirmenin Ekip Çalışması
Üzerine Etkileri: Acil Sağlık Hizmeti Çalışma
Ortamında Bir Araştırma1
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Mahmut TEKİN4

Özet
Bu çalışmanın amacı ambulans ve acil bakım teknikerleri ve acil tıp teknisyenlerinin
psikolojik güçlendirme algıları ve ekip çalışmasıarasındaki ilişkiyi incelemektir.
belirlenmesidir. Araştırmanın verileri acil sağlık hizmeti sunan 229 ambulans ve
acil bakım teknikeri ve acil tıp teknisyeninden, anket yöntemi ile yüz yüze görüşme
ile toplanmıştır. Yapılan faktör analizi sonuçları güçlendirmenin anlam-yetkinlik
ve otonomi olmak üzere iki faktörde toplandığını göstermektedir. İkinci aşamada
ise, demografik özellikler ile, psikolojik güçlendirme ve ekip çalışması arasındaki
ilişkilerin incelenmesinde t testi, ANOVA, korelasyon analizi ve çoklu regresyon
analizi kullanılarak, anlam-yetkinlik ve otonomi boyutunun, ekip çalışmasının
etkililiğinin önemli belirleyicileri olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Psikolojik güçlendirme, ekip çalışması, acil sağlık hizmeti.

Abstract
The purpose of thisstudy is toexaminetherelationships between the psychologicalem
powerment perception of paramedics and emergency medical technicians and their
team work. The research data werecollected from 229 emergency health service
providers in emergency health service. Inidentifyingtheresearchparticipants,
with face to face process was used by survey method.Factoranalysisresultsshowed
that empowerment is composed of twofactors, meaning-competenceand
1 Bu çalışma, Güney Ege Kalkınma Ajansınca desteklenen TR32/13/TD03/006 nolu, Denizli Sağlık Müdürlüğü eğitim projesi
kapsamında gerçekleştirilmiştir.
2 Denizli Sağlık Müdürlüğü, k_kaymakuci@hotmail.com, 55054940714
3 Denizli Sağlık Müdürlüğü, segune@mynet.com, 5054095878
4 Denizli Sağlık Müdürlüğü, mahmuttekin64@hotmail.com, 505 7787 007
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self determimation. At the secondphase of data analysis, the relation ship
samongdemografic characteristics, empovermentperception sand team work;
wereanalyzed with t test, ANOVA, correlation, andmultipleregression analysis,
one of the keyfindings of which was that dimensions of meaning-competenceand
self deternimationare a keydeterminer of teamworkeffectiveness.
Key Words: Psychologicalempowerment, teamwork, emergencyhealth service.

1.Giriş
Sağlık hizmetleri koşulsuz bir biçimde insan merkezli bir yaklaşımı
gerektirmektedir. Sağlık sektörünün stratejik kaynağı, entelektüel beşeri sermayesi
olan sağlık profesyonelleridir. Bütün diğer sektörlerden daha fazla ehemmiyete
sahip olan sağlık hizmet sektörü; “zaman” kaynağını, sağlık ekipmanı ile birlikte
optimum düzeyde ve her seferinde aynı mükemmellikte kullanarak bu hizmeti
yerine getirmektedir.
Sağlık hizmetleri hem hizmet alanların tatmininin sağlanması bakımından (Tutar
ve Kılıç, 2007: 32), hem de hizmet sunucusu sağlık profesyonellerinin motivasyon
ve iş tatmininin sağlanması, “sıfır hata” ile kaliteli hizmet üretimi açısından son
derece hassas dengeleri olan bir sektördür. Sağlık hizmetlerinde nitelikli ve yüksek
performanslı en iyi sonucu alabilmek, sürekli, etkin ve verimli çaba göstermeyi
gerektiren,etkili kaynak kullanımıyla mümkün olan,dinamik bir süreçtir (Tutar
ve Kılıç, 2007: 39).
Sağlık hizmetleri doğası gereği yüksek ve üst düzey bilgi ve beceri donanımını;
kritik, ancak doğru, etkinve hızlı karar verme sürecinde kullanmayı gerektiren,
enerjisi yüksek bir sektördür. Bu açıdan çalışanların, hem içsel ve informal, hem
de dışsal ve formal araçlarla güçlendirilmesini zorunlu kılmaktadır.

2. Psikolojik Güçlendirme
Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlükte güçlendirme, bir işi güçlendirmek
(http://www.tdk.gov.tr) olarak tanımlanırken; Meriam-Webster sözlükte
ise yetkilendirme, fırsat verme, kendi kendine gerçekleştirme yönünde
geliştirme olarak (http://www.merriam-webster.com), güçlendirme kavramı
tanımlanmaktadır. Güçlendirme kavramı yazında “personel güçlendirme”,
örgütsel güçlendirme”, “psikolojik güçlendirme” gibi farklı tanımlamalarla ifade
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edilmiştir.Güçlendirme konusu genel olarak davranışsal ve bilişsel ya da psikolojik
olarak iki yönde değerlendirilmektedir (Bolat, 2003: 200-202).
Güçlendirmenin psikolojik boyutu olarak tanımlanan psikolojik güçlendirme,
çalışanların yönetsel uygulamaları algılamaları ve onlara karşı geliştirdikleri
tutumlarla, işlerini anlamlı bulmaları ve önemli kararlar üzerinde etkinlik
algıları ile ilişkilidir (Polatçı ve Özçalık, 2013: 20; Yukl ve Becker, 2006: 210).
Psikolojik güçlendirme kavramına, hem literatürde ( Conger ve Kanungo, 1988;
Thomas ve Velthouse, 1990;Spreitzer, 1995; Doğan ve Demiral, 2009; Maynard
vd., 2012; Çekmecelioğlu ve Özbağ, 2014), hem de iş dünyasında artan bir ilgi
vardır. Psikolojik güçlendirme, bireyler ve örgütler üzerindeki pozitif etkilerinden
dolayı yönetim ve örgütsel davranış literatüründe önemle incelenmeye devam
edilmektedir (Çekmecelioğlu ve Demiral, 2014: 42). Psikolojik güçlendirmenin
çalışanların içsel motivasyonunu arttırdığı (Thomas ve Velthouse, 1990: 677),
tükenmişliği azalttığı (Çavuş ve Demir, 2010; Polatçı ve Özçalık, 2013), yönetsel
ve örgütsel uygulamaları güçlendirdiği (Spreitzer vd., 1999: 522), örgütsel
bağlılığın sağlanmasına (Kim vd., 2012: 12),işgören performansı üzerine etkisi
(Çöl, 2008: 43), iş doyumunu arttırması( Tolay vd., 2012: 460; Asarkaya,
2014: 31),bireysel yaratıcılık ve yeniliğe katkısı ( Öneren vd., 2014: 40) ile ekip
çalışması ve güçlendirme yoluyla (Quinn ve Spreitzer, 1997: 40) tıbbi hataların
azaltılması , çalışan ve hasta memnuniyetinin artırılmasının sağlanması (Bruning
ve Baghurst, 2013: 90-92)gibibireysel,yönetselve örgütsel pek çok olumlu etkisi
bulunmaktadır.Bir yönetim kavramı olarak güçlendirme; yardımlaşma, paylaşma,
yetiştirme ve ekip çalışması yoluyla kişilerin karar verme yetkilerini, isteklerini
ve yeteneklerini artırma ve kişileri geliştirme sürecine katkı sağlamaktadır. Bu
yaklaşım, çalışanları yalnızca bir işi yapan konumundan, aktif bir sorun çözücü,
işlerin nasıl yapılacağının planlanmasına katkıda bulunan(Barutçugil, 2004: 398),
iş ile ilgili zorluklara yaratıcı tepkilerle çözüm üreterek, inisiyatif alan konumuna
yükseltmektedir (Quinn ve Spreitzer, 1997: 43). Bu açıdan, güçlendirmenin
çalışanlara “güç” vermeyi amaçlayan bir kavram olduğu görülmektedir.
Güçlendirme, çalışanların kendilerini motive olmuş hissettikleri, bilgi ve
uzmanlıklarına olan güvenlerinin arttığı, harekete geçme isteği duydukları, olayları
kontrol edebileceklerine inandıkları ve organizasyonun amaçları doğrultusunda
uygun ve anlamlı buldukları işleri yapmalarına imkan sağlayan uygulama ve şartlar
olarak tanımlanabilir. (Koçel, 2010: 411).Sağlık hizmetleri yoğun ve kompleks
bir teknoloji, üst düzey bilgi ve emek gerektiren; iletişim , empati ve faaliyetler
arasında karşılıklı bağlılığın yüksek olduğu ekip çalışması ile yürütülen bir hizmet
sektörüdür ( Koçel, 2010: 288- 289). Dinamik iş ortamı ve şartları yöneticilerin
işleri kolaylaştırma, kaynakları geliştirme ve çalışanlara yol göstermesine önem
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vermekte; çalışanlara ne yapacaklarını söylenmesinin yerine, çalışanların yaptıkları
işlerden emin olmaları konusu üzerinde durmaktadır (Özgen ve Türk, 1997: 7677). Modern organizasyonların bilgi uzmanlıklarından oluşması, ekip çalışması
ve profesyonel ilişkileri gerektirmesi, geleneksel yaklaşımdan ziyadegüçlendirme
uygulamalarını ön plana çıkarmaktadır (Drucker, 1992: 101). Sağlık hizmetleri
kapsamında acil sağlık ve ambulans hizmetleri yoğun bilgi, teknoloji kullanımı
ve uzmanlık gerektiren yönüyle,psikolojik güçlendirme ile desteklenecek bir ekip
çalışması özelliği göstermektedir.
Güçlendirme kavramının öncülerinden birisi olan Kanter, örgütün karakteristik
özelliklerinin güçlendirmeyi belirlediği üzerinde durmaktadır. Kanter’e göre
çalışanların işlerindeki başarı performansını belirlemede informal ilişkilerin, hem
de işin formal özelliklerinin etkili olduğu vurgulanmaktadır. Formal ve informal
unsurların her ikisi birlikte çalışanların güçlendirme algısı üzerinde etkindir
((Laschinger vd., 2004: 527).
Conger ve Canungo(1988: 471),güçlendirmenin yönetimsel ve örgütsel
etkinliğin temel faktörlerinden olmasında, örgütsel güç ve etkinliğin çalışanlar
ile paylaşılmasına vurgu yapmaktadır. Thomas ve Velthouse (1990) ise,
güçlendirmenin bilişsel boyutu üzerinde durmuştur. Psikolojik güçlendirmeyi,
çalışanların kendilerini güçlendirilmiş hissedip hissetmediklerine ilişkin algısı
olarak ele almışlardır.Thomas ve Velthouse (1990), psikolojik güçlendirmeyi etki,
yeterlilik, anlamlılıkve seçim olmak üzere dört boyutta değerlendirmektedirler
(Thomas ve Velthouse, 1990: 667). Bu boyutlar daha sonra Spreitzer ( 1995)
tarafından, dört algısal boyuttan oluşan motivasyonel bir yapı olaraktanımlanmış
olup; geliştirilen psikolojik güçlendirme ölçeğinin de içinde yer alananlam,
yetkinlik, özerklikveetki olmak üzere yeniden boyutlandırılmıştır (Spreitzer, 1995:
1443- 1455). Bu boyutlara ilişkin tanımlamalar kısaca şu şekilde sunulmuştur
(Spreitzer, 1995: 1443):
Anlam (Meaning): Bir görevin amaç ya da hedefinin değeri,bireyin kendi
standart ve ideallerine bağlı olarak belirlenmektedir ( Wang ve Lee, 2009: 273).
Bu bakımdan iş rolünün gerekleri çalışanın inançları, değerleri ve davranışları
arasında bir uyumu ve kendisi için ifade ettiği anlamı kapsamaktadır (Spreitzer,
1995: 1443). Bu uyum, işin çalışan için anlamının yönünü belirtmektedir.
Yetkinlik ( Competence):Bireyin, işini en iyi şekilde başaracak becerileri olduğu
yönünde öz yeterliliği ya da yeteneğine olan inancıdır (Laschinger vd., 2004:
529).Bu yetkinlik, global bir yetkinlikten daha ziyade, spesifik olarak bir işle ilgili
yetkinliği ifade etmektedir (Spreitzer, 1995: 1443).
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Otonomi/Özerklik ( Self- determination/ Autonomy):Yetkinlik davranış ile ilgili
bir ustalık iken, özerklik bireyin aktiviteyi başlatma, sürdürme ve düzenleme ile
ilgili karar almada, inisiyatif alabilmedurumudur (Maynard vd., 2012: 1235).
Çalışanların yönetimden bağımsız, örgütsel amaçlar için karar alabilmesidir.
Etki (Impact): Etki boyutu, bireyin işin stratejisi, yönetimi veya sonuçlarını
etkiyebilmesidir (Wang ve Lee, 2009: 273). Bireyler yaptıkları iş ve katkılarının,
sistem üzerinde örgütsel sonuçları etkileyebilecekleri bir fark ve etkilerinin
olduğunainandıklarında, daha fazla ve daha verimli bir gayret gösterirler. Ancak,
hedefe doğru ilerleme duygusu olmayan bireyler kendilerinigüçlendirilmiş
hissetmeyeceklerdir ( Spreitzer vd., 1997: 682).
Her bir boyut güçlendirmenin yapısına eşsiz bir katkı sağlar. Her bir boyut bir
diğerinin öncülü ya da sonucu olmayıp, her biri güçlendirmenin farklı yönlerini
temsil eder (Spreitzer, 1997: 682). Bu dört boyut birlikte psikolojik güçlendirmeyi
oluşturur. Bu boyutlardan birindeki eksiklik, güçlendirilmiş duygusunu tamamen
elimine etmemekte, ancak duygunun derecesinin azalmasına neden olmaktadır
(Spreitzer, 1995: 1444).
Toplumsal, teknolojik, sanat, eğitim, iletişim ve ulaşım vb. her alanda yaşanan
hızlı ilerlemeler ve buna bağlı olarak artan hizmet alan beklentileri, küreselleşme,
sürekli değişen iş ortamı gibi nedenlerle günümüz örgütleri, çalışanlarından daha
önceki dönemlere göre hep daha fazlasını istemektedirler. Hızla değişimin söz
konusu olduğu bu çevresel ortam, yönetimde geleneksel emir-komuta hiyerarşik
yapısının önemini azaltmaktadır. Bunun yerine, çalışanların işlerinde inisiyatif
ve sorumluluk almaları, işine sahip çıkmaları, yaratıcı olmaları beklenmektedir
(Pelit ve Öztürk, 2011: 6).

3. Ekip Çalışması
Sağlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi temel olarak ekip çalışması esasına
dayanmaktadır (Leggat, 2007: 1).Sağlık hizmeti sunumunda ekip çalışması
hastaya daha güvenli bir hizmet sunumu sağlar. Ekip çalışması, sağlık hizmetinde
hataların azaltılması, değerli kaynakların etkin ve verimli kullanılması, hasta ve
çalışan memnuniyeti ile güvenliğinin artırılmasını etkiler ( Bruning ve Baghurst,
2013: 88). Nitelikli sağlık hizmeti sunmanın gereklerinden birisi, her biri alanında
yetkin ve uzman olan sağlık profesyonellerinin etkin bir işbirliği, güçlü bir
iletişim ve ekip anlayışı içerisinde koordinasyonu yüksek bir çalışma disiplini ile
mümkündür.
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Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlükte “ekip” karşılığı olarak, takım ifadesiyle
tanımlanarak (http://www.tdk.gov.tr), literatür ile örtüşen bir tanımlama
yapılmaktadır..
Ekip, bir grup bireyin, ortak benimsenmiş ve açık ortak bir amacı, en üst düzey
etkililikte gerçekleştirmekiçin ( Başaran, 2004: 292), bir ekip üyesinin liderliğini
kabul ederek, bir dizi görev ve sorumlulukları yerine getirme sürecindir ( Kanter,
1983: 2).Ürün ve hizmet ortaya koymak amacını taşıyan(Barutçugil, 2004: 278;
West, 1999: 2), iki veya daha fazla uygun büyüklükteki çalışandan oluşan,
sorumluluk paylaşımı olan topluluklardır (Eren, 2010: 467).
Sağlık ekibi, ortak özel amaçları ve değerleri hastanın iyi olması olan, farklı
disiplinlerden bir grup uzmanın bir araya gelerek oluşturduğu bir ekiptir. Bu
ekibin üyeleri, birbirine bağlı olarak tanımlanmış, her birinin kendi rolleri
dahilinde, her disiplinin kendine özgü faaliyet ve katkısıile bireye kaliteli ve
kapsamlı katkı sağlayarak, ortak amaçları hastayı iyileştirmektir(Eldar, 2005:
157). Sağlık ekibibirden çok akademik disiplini ilgilendirendisiplinlerarası ve
disiplinlerötesibir ekip çalışmasıdır (Hall ve Weaver, 2001: 868).
Ekip çalışmasının etkililiği, insanların bir arada aynı ortamda bulunmalarının
otamatik bir sonucu değildir. İstekli bir şekilde, işbirliği halinde ortak amaçların
paylaşılması ile, bireysel performanstan çok daha yükseketki ekip çalışması
mümkündür (Feldman ve Khademian, 2000: 158;Baker vd., 2005:253). Ekip
çalışmasının etkililiğini belirlemede yeterli kaynak, etkili liderlik, güven
ortamı, ekibin katkılarını yansıtan performans değerlendirme ve ödüllendirme
sistemlerinin rolü vardır. Ekip etkililiğindeki bir diğer önemli faktör, ekip üyelerinin
yetenek ve kişilikleri, rollerin dağıtımı ve çeşitliliği, ekibin büyüklüğü, esnekliği,
kullanılan süreçler gibi unsurlardır. Ekibin oluşum süreci ve bileşimine etkisi
bakımından bu fakrörler ekip çalışması etkililiğinde belirleyici olabilmektedir.
Ayrıca, ekipteki çatışma düzeyi, sosyal kaytarma (Robbins ve Judge, 2012: 318);
bir bütün olarak bireysel, yönetsel ve ekip olarak üyelerin ihtiyaçlarının tatmin
edilmesi, ekibin deneyimi ekip etkililiği üzerinde belirleyicidir ( Çıraklı ve Çelik,
2012: 385). Bir ortak amaç ve hizmet sunumunda ciddi manada finansal, insan
kaynağı ve zaman bileşenini kullanan ekiplerin, etkililiğinin nedenlerinin ve
objektif performans ölçümünün tespiti, yönetsel kararların belirlenmesinde
rehberlik edecektir.
Ekip çalışması, üyelerinin motivasyonunu ve iş tatminini artırarak, mesleki
bilgilerine katkı sağlayıp, ürün ve hizmetin daha büyük bir örgütsel esneklikle
hizmet alanlara sunulmasınaetki eder. Ayrıca,ekip ruhu sinerjisinin ve işbirliğinin
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sonucu yönetimin stratejik olarak düşünme ve planlamasına katkı oluşturur.
İşgücü çeşitliliği ile bilgi ve tecrübe aktarımı ve paylaşımı neticesinde kararların
daha hızlı ve doğru verilmesini sağlamak, hata oranlarını düşürmek, başarıyı
artırmak, bürokratik harcamaları azaltmak gibi bireysel, örgütsel ve yönetsel pek
çok faydası bulunmaktadır (Eren, 2010: 482).
Ekip çalışmasının ortak amacının,ekip çalışanlarının kendi uzmanlık ve
yetkinliklerinin harmonisiyle,her bir üye için yapılan faaliyetin anlamlı olması,
yetkinlik,inisiyatif alma ve özerkliğin, bireysel, örgütselve yönetsel amaç ve
kararlara olumlu etkisi psikolojik güçlendirmenin ekip çalışması ile ilişkisine ve
etkisine kaynaklık etmektedir.

4. Araştırmanın Amacı Ve Kapsamı
Günümüzde sağlık profesyonellerinin artan nitelikleri ve çeşitlenen uzmanlıkları
ile birlikte, hizmet alanların bilgi, ihtiyaç, farkındalık ve taleplerindeki artış
bağlamında sağlık hizmetlerinin nitelik ve niceliğinin de gelişerek artması
birbiriyle etkileşimli bir süreçtir. Sağlık hizmetleri kapsamında, acil sağlık ve
ambulans hizmetleri, zamanla en fazla yarışan “sıfır hata”toleranslı bir hizmet
olması itibariyle güçlendirilmiş bir ekip çalışması hizmeti anlayışını zorunlu
kılmaktadır.
Tanımlayıcı tipteki bu çalışmanın amacı, acil sağlık ve ambulans hizmetleri
sunumunu sağlayan ekibin üyeleri olan, ambulans ve acil bakım teknikerleri
(AABT) ile acil tıp teknisyenlerinin (ATT), psikolojik güçlendirme ve ekip
çalışmasına yönelik görüşlerinin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda
çalışmanın hipotezleri şu şekilde belirlenmiştir:
H1: Çalışanların demografik değişkenleri ile psikolojik güçlendirme ve ekip
çalışması arasında anlamlı farklılık vardır.
H2: Çalışanların psikolojik güçlendirilmesinin, ekip çalışması üzerindeanlamlı
pozitif etkisivardır.
4.1. Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Çalışmanın evrenini, 07. 10.2013 – 25.10.2013 tarihleri arasındabu çalışmanın
yapıldığı dönemde, acil sağlık ve ambulans hizmeti sunumunda görevli tüm
ambulans ve acil bakım teknikerleri( N= 50) ile acil tıp teknisyenleri (N= 200)
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oluşturmuştur. Dolayısıyla çalışmaya Denizli İlinde kamuda, bu hizmeti yürüten
AABT ve ATT’ lerin tümünün dahil edilmesi amaçlandığından, örneklem grubu
yoktur. Çalışmada evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmekle birlikte, çeşitli
geçerli mazeretler sebebiyle, toplam 229( % 91,6) ambulans ve acil bakım teknikeri
ve acil tıp teknisyeniile son derece yüksek bir katılımla çalışma gerçekleştirilmiştir.
Çalışmanın yapıldığı sırada acil tıp teknisyenlerinin %92’sine (N= 184),
ambulans ve acil bakım teknikerlerinin ise %90’ına (N= 50) ulaşılmıştır.Denizli
Sağlık Müdürlüğü veİl Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı toplam 29 acil sağlık
istasyonunda ve Denizli Sağlık Müdürlüğüİl Ambulans Servisi Başhekimliği ile
Komuta Kontrol MerkezindeveDenizli Kamu Hastaneler Birliği bünyesinde acil
sağlık ve ambulanshizmeti sunumunun gerçekleşmesinde görevli ekibin üyesi
olan, AABT veATT’lere yönelik biraraştırma gerçekleştirilmiştir.Acil sağlık ve
ambulans hizmeti sunan ekip üyeleri içinde hekim, AABT, ATT, şoför, hemşire
gibi diğer üyeler de bulunmaktadır.
Acil sağlık hizmetlerinde psikolojik güçlendirmenin ekip çalışmasına etkisine
yönelik olan bu çalışma, Güney Ege Kalkınma Ajansı teknik destek programı
(TR32/13/TD03/006 referans nolu) desteği ile AABT ve ATT’ lere yönelik
gerçekleştirilen ““Stres Yönetimi, Öfke ve Stres Kontrolü “ eğitim projesikapsamında
gerçekleştirilmiştir.
Araştırmanın acil sağlık ve ambulans hizmetlerini yürüten ekibin üyelerinden
yalnızca ATT ve AABT’ lere yönelik yapılarak, ekibin diğer üyelerinin ( hekim,
hemşire, şoför, idari ve yönetim çalışanları) çalışmaya dahil edilmemiş olması;
çalışmanın Denizli İli acil sağlık ve ambulans hizmetleri çalışanları ile sınırlı
olması, bu araştırmanın kısıtlarını oluşturmaktadır.
Acil sağlık hizmetlerinin yürütülmesini düzenleyen 15.03.2007 tarih ve 26463
sayılı Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğine göre ambulans ve acil bakım
teknikeri (AABT);üniversitelerin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’ndaki
2 yıllık ambulans ve acil bakım teknikerliği programlarından mezun olmuş
kişileri tanımlar.Acil tıp teknisyeni (ATT) ise,Sağlık Meslek Liselerinin acil tıp
teknisyenliği bölümlerinden mezun olmuş kişiler olarak tanımlanmıştır (http://
www.resmigazete.gov.tr).
4.2. Araştırmanın Yöntemi ve Veri Toplama Araçları:
Bu araştırmada veri toplamada anket yöntemi kullanılmış olup, anket formlarının
çalışanlar tarafından yüz yüze doldurulması sağlanmıştır. Anket formu 5’li
Likert ölçeğine göre hazırlanan toplam 39 sorudan oluşmaktadır. Anketin ölçek
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soruları (1) “ kesinlikle katılmıyorum”, (5) “kesinlikle katılıyorum” seçeneğine
göre oluşturulmuştur. Anketin birinci bölümünde, çalışanların demografik
bilgilerinin yer aldığı 5 soru vardır. İkinci bölümde 12 sorudan oluşan psikolojik
güçlendirme ölçeği soruları yer almaktadır. Üçüncü bölüm ise, 22 sorudan oluşan
ekip çalışmasına yönelik sorulardan oluşmaktadır.
Ankette yer alan bağımsız değişkenimiz olan psikolojik güçlendirme, Spreitzer’ın
(1995) psikolojik güçlendirme ölçeği ile değerlendirilmiş olup, geçerliliği ve
güvenilirliği test edilmiş ve ülkemizde de pek çok araştırmada kullanılan ( Çöl,
2008; Atalay, 2010, Asarkaya, 2014) ölçek esas alınmıştır. Psikolojik güçlendirme
ölçeği anlam, yetkinlik, otonomi ve etki olmak üzere dört boyuttan oluşan 12
maddeli bir ölçektir.
Ekip çalışması ile ilgili olarak Özay Çelen’ in (2011), doktora tezi çalışması
kapsamında kullandığı geçerliliği ve güvenilirliği test edilmiş olan çalışma
soruları , bu çalışmanın yapıldığı acil sağlık hizmeti özelliklerine uyarlanarak,
esas alınmıştır. Verileri çözümlemede,“SPSS for Windows” paket programı
aracılığıyla faktör analizi, elde edilen puanların aritmetik ortalamaları ve standart
sapmalarının hesaplaması, t testi, tek yönlü varyans analizi, korelasyon ve çoklu
lineer regresyon analizi yapılmıştır.
4.3. Araştırma Bulguları ve Değerlendirme
Araştırmanın katılımcılarına ait demografik bilgiler Tablo 4.3.1.’de görüldüğü
üzere,% 80,3 acil tıp teknisyenleri, % 19,7 ambulans ve acil bakım teknikerlerinden
oluşmaktadır. Çalışanların % 69’ u kadın çalışanlardan oluşmaktadır. Çalışanların
%68, 6’ sı 18-29 yaş aralığı yaş grubunda, 30 yaş altı genç çalışanlardan
oluşmaktadır. Çalışanların %54,6’sının eğitim düzeyi lise, %38,4’ü ise ön lisans
düzeyinde eğitim düzeyine sahiptir. Kurumda çalışma yılı olarak % 38,4 ‘ü 6-10
yıl aralığında çalışanlardan oluşmaktadır.
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Tablo 4.3.1. Araştırmaya Katılan Sağlık Personelinin Demografik Özellikleri
Demografik Bulgular
Kadın
Cinsiyet
Erkek
Acil Tıp Teknisyeni
Görev
Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri
18-29
30-39
Yaş
40-49
50+
Lise
Ön Lisans
Eğitim düzeyi
Lisans
Y. lisans / Doktora
0-2 yıl
Kurumda Çalışma Yılınız 3-5 yıl
6-10 yıl
10 yıl +

Sayı
158
71
184
45
157
72
125
88
15
1
53
81
88
7

Yüzde
69
31
80,3
19,7
68,6
31,4
54,6
38,4
6,6
,4
23,1
35,4
38,4
3,1

Çalışanların psikolojik güçlendirme algılarını ölçmeye yönelik 12 soruluk
ölçeğe uygulanan faktöranalizinden elde edilen faktör yükleri Tablo 4.3.2’de
görülmektedir. Buna göre güçlendirme algılarından anlam ve yetkinlik aynı
faktöre yüklenmiştir. Otonomi boyutu ayrı bir faktörde toplanmıştır. Etki boyutu
açısından ise faktör yükleri ,050’ nin altında kalmış ve anlamlı bulgu çıkmamıştır.
Spreitzer’e göre her bir boyut güçlendirmenin farklı yönlerini temsil ederek
katkıda bulunmakla beraber (Spreitzer, 1997: 682); bunlardan birinin eksikliği
(Spreitzer, 1995), algılanan güçlülük duygusunu tamamen ortadan kaldırmayıp,
derecesini azaltmaktadır. Etki boyutu, çalışanların örgütiçerisindeki sonuçları
etkileyebilmesi ile ilgili, örgütte bir fark ya da değer yarattığına inanma algısı
olarak ifade edilmektedir. Ölçeğin etki boyutuna ilişkin sorulardan olan 4.
soru “Birimimde olup bitenler üzerindeki etkim büyüktür”;8. Soru “Çalıştığım
birimde olup bitenleri büyük ölçüde kontrol edebilirim” ve 12. Soru “Birimimde
olup biten şeyler üzerinde önemli ölçüde etkiye sahibim”, ölçeğin güvenirliğini
düşürdüğü ve faktör yükleri 0.50’nin altında kaldığı için(Altunışıkvd., 2012:
268),değerlendirmeden çıkarılmıştır. Bu sonuç itibariyle, psikolojik güçlendirme
ölçeği 9 soru ve “anlam ve yetkinlik” ile “otonomi” olmak üzereiki boyutta
toplanarak değerlendirilmiştir.
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Psikolojik güçlendirme ölçeğinin KMO değeri ,840’ dır.Bartlett testi sonucu,
değişkenler arasındaki korelasyonların istatistiksel olarak anlamlı olduğunu
göstermektedir (X2 =690.076, p ,000).
Tablo 4.3.2. Psikolojik Güçlendirme Algılarına İlişkin Faktör Yükleri
SORULAR

FAKTÖRLER
Anlam
ve Yetkinlik

1

Yaptığım iş benim için önemlidir

2

İşimi başarmak için gerekli yeteneklere sahip ,731
olduğumdan eminim

5

İş faaliyetlerimi gerçekleştimek için gerekli kapasiteye ,730
sahip olduğumdan eminim

6

İş faaliyetlerim benim için bireysel bazda anlamlıdır.

,613

9

İşim için gerekli becerilere sahibim

,816

10 Yaptığım iş benim için anlamlıdır

Otonomi

,735

,7,34

3

İşimi nasıl yapacağım konusunda karar verme yetkisi
büyük ölçüde bana aittir

,845

7

İşimi nasıl yürüteceğime kendim karar verebilirim

,763

İşimi özgür ve bağımsız olarak yapma fırsatım önemli
11
ölçüde var

,686

Araştırmanın bağımlı değişkeni ekip çalışmasıdır. Çelen’in çalışmasında (Çelen,
2011: 96-97),ekip çalışması etkinliğinin kavramsal boyutunda ele alınan “Ortak
Amaç”, “Ekip Atmosferi”,“Ekip Yapısı ve Rolleri”, “Ekip İşleyişi” ve “Liderlik”
boyutları ile ilgili fakrörlerin gruplaması “Ekip Atmosferi ve İşleyişi”, “Liderlik”
ve “Ortak Amaç” olarak ayrılmıştır. Bu araştırmada ise, ekip çalışması etkinliği
faktör gruplaması “Ekip Atmosferi ve Ortak Amaç”, “Liderlik” ve “Ekip İşleyişi”
boyutları şeklinde oluşmuştur.Ekip çalışmasıetkinliği ile alt boyutlarına
ait faktör analizi sonuçları Tablo 4.3.3’te sunulmuştur.11. Soru “Birimimiz
çalışanlarında yaratıcılık veya risk alma becerisi yüksektir”,14. Soru Birimimizin
çalışanları arasında görev dağılımları ve iş tanımları net olarak belirlenmiştir”
ve 16. Soru “Yaptığım işin veya burada çalışıyor olmamın birimimize katkı
sağladığını düşünüyorum”,sorularıfaktör yükleri 0,50’nin altında olduğu için
değerlendirmeden çıkarılmıştır.Faktör yükü düşük olan bu soruların çıkarılması
sonucu ekip çalışması ile ilgili değerlendirmeler 19 soru üzerinden ve “Ekip
Atmosferi ve Ortak Amaç”, “Liderlik” ve “Ekip İşleyişi” boyutları şeklinde, 3 boyut
olmak üzere değerlendirilmiştir.
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Ekip çalışması KMO değeri: ,909’dir.Bartlett testi sonucu, değişkenler arasındaki
korelasyonların istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermektedir (X2 =2.802,
p ,000).
Tablo 4.3.3. Ekip Çalışması Etkililiğine İlişkin Faktör Yükleri
FAKTÖRLER
SORULAR

Ekip
Atmosferi
ve Ortak
Amaç

Liderlik

Ekip
İşleyişi

1

Çalışanlar, birimimizin amaç ve hedeflerini bilirler

,622

2

Çalışanları, kaliteli sağlık hizmeti vermek için ne yapmaları
gerektiğini çok iyi bilirler

,733

3

Birimimizin hedefleri ve değerleri, çalışanların hedefleri ve değerleri ile uyumludur

,716

4

Birimimizin hedefleri, kurumumuzun hedefleriyle uyumludur

,617

5

Birim çalışanları, kendi alanları ile ilgili bilgileri diğer çalışanlarla paylaşırlar

,747

6

Birim çalışanları, ekip birliği ve ruhu ile hareket etme kabiliyetine sahiptirler

,716

7

Birimde, karşılıklı anlayış ve saygıya dayalı iyi bir iletişim vardır

,617

17

Birimimiz çalışanları, çok yönlü ve esnek beceri ve yeteneklere
sahiptirler

,598

18

Yöneticimiz, çalışanların birime katkı sağlamaya yönelik görüşlerine değer verir

,784

19

Yöneticimiz,değişen koşullara veya durumlara uygun hareket
eder

,850

20

Yöneticim otoritesi ve gücünü, yönlendirme, etkileme ve işbirliğini gerçekleştirmek için kullanır

,811

21

Yöneticimiz, çalışanların farklı ihtiyaçlarına karşı yeterince
duyarlıdır

,820

22

Yöneticimiz, ekip olarak performansımızı izler ve değerlendirir

,771

8

Birimimizde ekip ruhunu geliştirecek aktivitelere (başarılı faaliyetlerin kutlanması, sosyal içerikli toplantılar vs.) önem verilmektedir.

,527

9

Çalışanları düşünce ve duygularını çekinmeden ifade edebilirler

,523

10

Çalıştığım birimde ortaya çıkan problemler çeşitli mekanizma
ve metodlar kullanılarak çözülür

,678

12

Çalışan güvenliği, çalıştığım kurumda yüksek öncelikli
konulardandır

,703

13

Çalışanlar, işlerin yürütülmesi ve problemlerin çözülmesinde
kurumun diğer birimleri ile tam bir işbirliği içerisindedir.

,694

15

Birimimizde gelişme ve ilerleme olanakları teşvik edilir

,735
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Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirliğinin belirlenmesinde Cronbachalpha
değeri (α) kullanılmıştır. Cronbachalpha güvenilirlikleri ayrı ayrı hesaplanmış
ve güvenilirlik sonuçları,literatüre uygun olarak 0,70’lik Cronbachalpha düzeyi
üzerinde olduğu Tablo 4.3.4.’te görülmektedir.
Tablo 4.3.4. Değişkenlerin Güvenilirlik Göstergeleri
DEĞİŞKENLER

Soru
Sayısı

Aritmetik
Ortalama

Cronbach Alpha
Katsayıları (α)

Anlam- Yetkinlik

6

4,5197

,837

Otonomi

3

3,7787

,864

PsikolojikGüçlendirme Genel

9

4,2727

,826

Ekip Atmosferi ve Ortak Amaç

8

3,8472

,880

Liderlik

5

3,4847

,913

Ekip İşleyişi

6

3,3814

,846

Ekip Çalışması Genel

19

4,1979

,928

4.4.Ölçeğe İlişkin Bulgular
Araştırmada ATT ve AABT çalışanlarının psikolojik güçlendirmeve demografik
değişkenleri ile ilgi yapılan t testi ve ANOVA testi sonuçlarına göre görev, cinsiyet,
yaş ve eğitim değişkeni açısından anlamlı farklılık bulunmamıştır (p> 0.05).
Cinsiyet açısından Erkek çalışanların anlamlılık ve yetkinlik boyutu Aritmetik
Ortalamaları (X= 4,5278 ) ile özerklik-otonomi boyutu Aritmetik ortalamasının
(X= 3,7269); ve psikolojik güçlendirme genel Aritmetik Ortalamasının (X=
4,2793)cüzziolarak da olsa Kadın çalışanlardan daha yüksek olduğu tespit
edilmişdir. Ayrıca eğitim durumu bakımından önlisans mezunu çalışanların
anlamlılık ve yetkinlik boyutu Aritmetik Ortalamaları (X= 4,6023 ) ile özerklikotonomi boyutu Aritmetik ortalamasının (X= 3,8750) ve psikolojik güçlendirme
genel Aritmetik Ortalamasının (X= 4,3598)diğer eğitim düzeylerinden yüksek
olduğu tespit edilmiştir.
Bununla birlikte çalışanların büyük bölümünü oluşturan 18-29 yaş grubunda
çalışan ATT ve AABT’lerin anlamlılık ve yetkinlik boyutu Aritmetik Ortalamaları
(X= 4,5297 ) ile özerklik-otonomi boyutu Aritmetik ortalamasının (X= 3,8025),
30-39 yaş grubu çalışanlardan daha yüksek olduğu görülmektedir.
Kurumda çalışma yılları açısından otonomi (p< ,002) ve personel güçlendirme
genel boyutu açısından (p< ,003)çalışanlar arasında anlamlı farklılık vardır.
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Tukeyanalizi ile anlamlılığın 6-10 yıl aralığında kurumda çalışan ATT ve AABT’ler
arasında anlamlı derece farklı olduğu görülmüştür.
Araştırmada ATT ve AABT çalışanlarının ekip çalışması etkinliği ile demografik
değişkenleri arasında yapılan t testi ve ANOVA testi sonuçlarına göre görev,
cinsiyet, yaş ve eğitimdeğişkeni açısından anlamlı farklılık bulunmamıştır (p >
0.05).Ancak, ekip atmosferi ve ortak amaç boyutu (X = 3,8670) ile ekip işleyişi(X=
3,38759 ) aritmetik ortalaması 18-29 yaş grubunda daha yüksektir. Liderlik alt
boyutu aritmetik ortalaması (X=3,6472) ve ekip çalışması genel aritmetik
ortalaması (X= 4,2149), 30-39 yaş grubunda daha yüksektir.
Ekip çalışması ve kurumda çalışma yılları bakımından tüm boyutlarda
anlamlı farklılık bulunmuştur(p< 0,05). Kurumda çalışma yılları açısından
anlamlılığıntukeyanalizi ile,3-5 yıl aralığında kurumda çalışanlar arasında, diğer
çalışma aralıklarından farklı olarak ATT ve AABT’ler arasında ekip çalışmasının
tüm boyutlarında anlamlı derece farklı olduğu görülmüştür.
H1: Bu durumda ATT ve AABT çalışanları açısından psikolojik güçlendirme
ve ekip çalışması etkiliği ile demografik değişkenler açısından anlamlı farklılık
olması ile ilgili hipotez, sadece çalışma yılları itibariyle olan anlamlı farklılıktan
dolayı, kısmen kabul edilmiştir.
4.5. Korelasyon Analizi
Korelasyon analizinde psikolojik güçlendirme algıları ve ekip çalışması arasındaki
birebir ilişkileri temsil eden Pearson Korelasyon katsayıları hesaplanmıştır.Analiz
sonuçlarına göre, psikolojik güçlendirme genel boyutu ( ,458), otonomi boyutu(
,413) ile anlam ve yetkinlik ( ,358) boyutunun genel ekip çalışması ve diğer alt
boyutları ile orta düzeyde ve pozitif yönlü ilişkiye sahip olduğu görülmektedir.
Bu bakımdan, acil sağlık ve ambulans hizmetleri çalışanlarının anlam-yetkinlik,
otonomi ve genel olarak psikolojik güçlendirme değişkenlerinde meydana gelen
bir artışın, ekibin işleyişi, ekip atmosferi ve liderlik alt boyutları da dahil olmak
üzere, ekip çalışması etkinliğinin artırılmasında pozitif yönde katkısının olacağını
söylemek mümkündür.
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Tablo 4.5. Korelasyon Analizi Sonuçları
Değişkenler

AnlYet.

Otonomi PskGç EkpAtLiderlik Ekpİşl Ekip Çlş
Genel mOrtAmç
Genel

Anl-Yet.

1,000

Otonomi

,394** 1,000

PskGç Genel

,865** ,802**

1,000

EkpAtmOrtAmç

,417** ,372**

,474** 1,000

Liderlik

,150*

,239**

,228** ,488**

1,000

Ekpİşl

,256** ,408**

,389** ,659**

,584**

Ekip Çlş Genel
,358** ,413**
,458** ,864
,756**
**p<0,01 düzeyinde anlamlı
*p<0,05 düzeyinde anlamlı

1,000
,867** 1,000

Anl-Yet: anlam-Yetkinlik; PskGç Genel: Psikolojik Güçlendirme Genel;
EkpAtmOrtAmç: Ekip Atmosferi ve Ortak Amaç; Ekpİşl: Ekip İşleyişi; Ekip Çlş
Genel: Ekip Çalışması Genel
4.6. Regresyon Analizi
Psikolojik güçlendirmeyi oluşturan algısal boyutların ekip çalışması etkinliği
üzerindeki etkilerini ortaya koymak amacıyla kurulan regresyon modelinin F
değeri 60,173, anlamlılık düzeyi p= ,000’ dir. Psikolojik güçlendirme genel boyutu
ekip çalışması etkinliğini %21’i oranında (düzeltilmiş R2= 20,8) açıklamaktadır.
Tablo 4.6. Korelasyon Analizi Sonuçları
Bağımsız Değişkenler

Bağımlı Değişken
Ekip Çalışması
β

Standart Hata t

Sabit

p

12,854

,000

Anlam- Yetkinlik

,231

,099

5,019**

,000

Otonomi

,413

,055

3,604**

,000

F

60,173**

R

,215

2

R

dzlt

2

,208

**p<0,01 düzeyinde anlamlı
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Analiz Tablo 4.6’daki analiz sonuçlarına göre, otonomi ( β = ,413; p<0,01) boyutu
ekip çalışması üzerinde en güçlü etkiye sahip bağımsız değişken olarak, ekip
çalışması üzerinde % 41’lik payı vardır. Anlam- yetkinlik (β = ,231; p<0,01) boyutu
da ekip çalışması üzerinde % 23 düzeyinde olumlu yönde etkisi bulunmaktadır.
H2 :Çalışanların psikolojik güçlendirilmesinin, ekip çalışması üzerinde anlamlı
pozitif etkisi vardır hipotezi kabul edilmiştir.

5. Sonuç Ve Öneriler
Bu çalışma ile acil sağlık ve ambulans hizmetlerini yürüten AABT ve ATT
çalışanlarının psikolojik güçlendirme algılarının, onların ekip çalışması
etkililiğine nasıl yansıdığı; ekip çalışmasında etkinliğin artırılmasında psikolojik
güçlendirmenin rolü ortaya konulmaktadır. Araştırma bulguları anlam- yetkinlik
ve otonomi boyutlarının ekip çalışması etkililiği üzerinde olumlu yönde bir
etkisinin olduğunu göstermektedir. Bu çalışmanın literatüre uyumlu olarak
tespit edilen bulgularına göre, çalışanların otonomi ve işlerindeki anlam ve
yetkinliklerinin sonuçlarının iş ve örgüt performansına olumlu etkileri olacağını
ifade etmek mümkündür.
Araştırmada psikolojik değerlendirme ölçeği faktörleri literatürde örnekleri
görüldüğü üzere (Çöl, 2008: 43), anlam ve yetkinlik bir boyuttatoplanmıştır.
Ancak, literatür bulguları nadir örtüşen bir sonuç olarak değerlendirilebilecek
bulgu ise, etki boyutuna ait anlamlı bir verinin elde edilememiş olmasıdır.
Demografik değişkenler açısından kurumda çalışma yılı dışındaki yaş, cinsiyet,
ve göreve göre anlamlı farklılığın bulunmamasının Altındiş ve Özutku’nun (2011)
çalışmasında olduğu gibi, literatürle örtüşen örnekleri vardır. Ayrıca çalışanların
demografik özellikleri açısından psikolojik güçlendirme ve ekip çalışması etkililiği
üzerinde sadece kurumda çalışma yılı bakımından anlamlı bir farklılık olduğu
görülmektedir.
Çöl (2008) tarafından, 13 kamu üniversitesinde 403 akademisyene yönelik yapılan
çalışmada da psikolojik güçlendirmenin anlam- yetkinlik boyutu ve otonomi
boyutunun çalışan performansı üzerine olumlu etkisi olduğu bulunmuştur.
Çöl’ün (2008) araştırmasında, tarafımızdan yapılan bu araştırmada olduğu gibi
etki boyutuna dair anlamlı bulgu elde edilememiştir ( Çöl, 2008: 44).
Bruning ve Baghurst tarafından(2013) , Birleşik Devletlerde 14 ortopedi
kliniğinde çalışan 776 katılımcıya uygulanan çalışmada ekip çalışması ve hasta
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memnuniyeti arasında güçlü ilişki; ekip çalışması ve psikolojik güçlendirme
arasında ise, orta düzeyde ilişki bulunmuştur (Bruning ve Baghurst, 2013: 90). Bu
çalışma bulguları psikolojik güçlendirmenin ekip çalışması ve sonucunda hizmet
alan memnuniyetine yansıması literatür ile örtüşmekte ve tarafımızdan yapılan
çalışmayı desteklemektedir.
Altındiş ve Özutku (2011) tarafından 11 kamu hastanesinde çalışan 238
sağlık profesyoneli ile yapılan çalışmada sosyo-politik destek ve bilgiye erişim
değişkenlerinin çalışanların psikolojik güçlendirme algısı üzerinde etkisi olduğu
görülmektedir.
Legat vd. tarafından (2010), hastanede çalışan 182 hemşire ile yapılan çalışmada,
yüksek performanslı çalışma sisteminin hemşirelerin hasta bakımı ve güçlendirme
ile ilişkisi ve çalışan memnuniyeti üzerine etkisini araştırılmıştır. Araştırma
bulguları, güçlendirmenin hemşirelerin hasta bakım kalitesi ve iş tatminlerine
anlamlı olarak etkisi olduğu yönünde bulunmuştur (Legat vd., 2010: 360).
Literatür bulgularının da işaret ettiği üzere, yüksek performanslı çalışma
sistemi gerektiren acil sağlık ve ambulans hizmetleri etkin bir ekip çalışması
gerektirmektedir. Psikolojik güçlendirilme ile desteklenen acil sağlık hizmeti
çalışanlarının memnuniyeti ile gerçekleşen bir ekip çalışması etkin, sinerjik,
yüksek enerjili bilgi paylaşımı ve dinamizm doğuracaktır. Hasta memnuniyeti
ve güvenliğine, hata minimizasyonuna, iş tatminine ve örgüt sağlığına bireysel,
sağlayacaktır. Araştırma katılımcısı çalışanların % 68,6’ sının 30 yaşından küçük
genç çalışanlardan oluştuğu; % 38,4’ ünün 6-10 yıl aralığında neredeyse meslek
hayatının başlarında olan çalışanlardan oluştuğu görülmektedir. Bu çalışanların
iş tatminsizliği, tükenmişlik, iş stresi, yabancılaşma gibi çalışma hayatının
komplikasyonlarına karşı psikolojik güçlendirme uygulamaları ile desteklenmesi
hasta ve çalışan güvenliği ve memnuniyetine, örgüt sağlığı ve performansına
bireysel, örgütsel, yönetsel ve finansal açıdan pozitif kazanımlarla olumlu geri
dönüşler kazandıracaktır.Çalışanların işlerini anlamlı bulmaları, yetkinliklerinin
artırılması, inisiyatifkullanabildiği özerk bir çalışma ortamı tesis edilmelidir.
Ekip çalışmasına aracılık eden psikolojik güçlendirme ile,kurumun stratejik
sermayesi olan, entelektüel sermaye gelişimine yön verecek, yönetsel ve örgütsel
düzenlemeler yapılmalıdır.
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Bir Kamu Dal Hastanesinde Güvenli Cerrahi
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Özet
Dünya Sağlık Örgütünün öncülüğü ile dünyada cerrahi işlemlerden kaynaklanan
tıbbi hataların önlenmesi için Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi (GCKL) seti
geliştirilmiştir. Bu set ile ameliyat ekibi arasındaki koordinasyonun sağlanarak
olası cerrahi ölümlerin, komplikasyonların engellenmesi amaçlanmıştır.
Ülkemizde de bu amaçla tüm hastanelerde Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları
gereği GCKL kullanılmaktadır.
Araştırmada birincil olarak bir kamu hastanesinde, cerrahi işlem aşamalarında
GCKL’nin kullanımının etkinliğinin, ikincil olarak GCKL Formu’nun cerrahi işlem
aşamalarında doldurulmasının meslek grubuna göre dağılımının araştırılması
amaçlanmıştır.
Araştırma bir kamu dal hastanesinde 2014 yılında yapılmıştır. Çalışma iki
aşamalı olarak yapılmış olup ilk aşamada prospektif olarak 100 hastanın cerrahi
1 Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları E.A.H,bracialis@hotmail.com
2 Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları E.A.H,sebnemozdem@gmil.com
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tedavisi sırasında güvenli cerrahi uygulamaları gözlem yapılarak kaydedilmiştir.
İkinci aşamada cerrahi tedavide yer alan sağlık personellerinin, güvenli cerrahi
uygulamaları hakkındaki görüşlerinin alınması amacıyla oluşturulan 7 soruluk
bir anket cerrahi tedavide görevli toplam 50 kişiye uygulanmıştır. Araştırma
verilerinin analizi SPSS 15 istatistik paket programıyla yapılmıştır. Araştırmamız
durum tespit etmeye yönelik tanımlayıcı niteliktedir.
Araştırmada, araştırmaya dahil edilen 100 cerrahi tedavi sırasında güvenli
cerrahinin gerekliliklerinin yerine getirilme oranlarının; klinikten ayrılmadan
önce %100, anestezi öncesi ve sonrasında %62, ameliyat öncesinde %20, cerrahi
işlem öncesi ve sonrasında 0 olduğu bulunmuştur. Ankete katılan doktorların
çoğunluğunun güvenli cerrahi uygulamaları hakkında yeterli bilgiye sahip
olmadıkları, güvenli cerrahi uygulamaları hakkında verilen eğitimlerin yetersiz
olduğu bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Güvenli Cerrahi, Liste, Hastane

Abstract
Worldwide with the leadership of the World Health Organization “Safe Surgery
Checklist” (SSC) kits have been developed for the prevention of medical errors
resulting from surgical procedures .Ensuring coordination between the surgical
team with this set is intended to prevent possible surgical deaths, complications.
In Türkiye, for this purpose as required by the Health Service Quality Standards
SSC is used in all hospitals.
In this research primarily effectiveness of use of the SSC in surgical procedure
stages, secondary the distrubition of SSC form filling by occupation groups in
surgical procedure stages are intended.
Research was performed in 2014 at a public branch hospital.The study was
performed in two stages, in the first stage prospectively safe surgical practices
are obsered and recorded during the surgical treatment of 100 patients. In the
second stage a 7 item questionnaire was created in order to obtain feedback about
safe surgical applications of medical stuff located in the surgical treatment was
administered to a total of 50 people.Analysis of the research data was performed
with SPSS 15 statistical software package. Our research aims to determine the
situation is descriptive.
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As a result of the research, fulfillment of the requirements for safe surgical rates for
the 100 surgery included to research;100% before leaving the clinic, 62% before
and after anesthesia, 20% preoperatively, before and after surgery was found to
be 0.The majority of surveyed physicians about safe surgical practice they do not
have enough information, the training about safe surgical practice has been found
to be inadequate.
Key Words : Safe Surgery, List, Hospital

1.Giriş
Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde Ulusal Tıp Enstitüsü (Institune of
Medicine) tarafından 1999 yılında yayınlanan raporda sağlık hizmetlerinin
sunumu sırasında oluşan tıbbi hatalar ortaya konulmuş ve kaliteli bir sağlık
hizmetinin sağlanması ve sürdürülmesinde vazgeçilmez unsurun hasta güvenliği
olduğu bildirilmiştir. Bu rapora göre ABD ‘de yılda 44000 ile 98000 kişinin tibbi
hatalardan dolayı öldüğü; tibbi hatalara bağlı ölümlerin meme kanseri ve AIDS
gibi hastalıkların önünde yer aldığı belirtilmiştir(Kohn et al, 2000: 26-49).
WHO 2004 raporunda ,ABD, Kanada, Avustralya, İngiltere, Yeni Zelanda ve
Danimarka ‘da yapılan çalışmalarda, tıbbi hata görülme sıklığının %3.2 ile %16.6
arasında olduğu; dünyada yaklaşık her 10 hastadan birinin tıbbı bakım sırasında
herhangi bir nedenle yapılan hatadan ciddi şekilde etkilendiği; tıbbi hataların
%14’ünün ölümle, %70 ‘inin ise hastanın yaşamında kısıtlılık oluşturacak
sakatlıklarla sonuçlandığı belirtilmiştir(WHO 2004).
Cerrahi kontrol listesinin uygulanması çok sayıda örgütsel faktörlere ve
sosyokültürel kalıplara bağlıdır. Fourcade ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada
cerrahi kontrol listesinin etkin uygulanmasındaki engeller tanımlanmıştır.
Bunların en önemlisi ise anestezist ve cerrah arasındaki iletişimsizlik olarak
ifade edilmektedir. 2008 yılında dünya sağlık örgütü tarafından geliştirilen
güvenli cerrahi kontrol listesinin kullanımı giderek yaygınlaşmış ve postoperatif
komplikasyonlar ve mortalite oranı anlamlı şekilde azalmıştır. Ancak son
zamanlarda iş akışı kalıpları içine giriş kolaylığı ve güvenlik üzerine gerçek etkileri
ile ilgili bazı şüpheler ortaya çıkmıştır. Bu durum hem hekim sorumluluğunu
hem de iş organizasyonunu kağıda dökmeyi, kaydetmeyi gerektirir. Yöneticiler
bu nedenle cerrahi kontrol listesini yaygınlıkla kullanır, bu liste organizasyonel
değişikliklerde sürekli ve etkili vazgeçilmez gerekliliktir(Fourcade et al, 2011:191).
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Dünya Sağlık Örgütünün öncülüğü ile dünyada cerrahi işlemlerden kaynaklanan
tıbbi hataları önlenmesi için Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi (GCKL) seti
geliştirilmiştir. Bu set ile ameliyat ekibi arasındaki koordinasyonun sağlanarak
olası cerrahi ölümlerin, komplikasyonların engellenmesi amaçlanmıştır.
Ülkemizde de bu amaçla tüm hastanelerde Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları
gereği GCKL kullanılmaktadır.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2004 yılında başlatılan ‘Güvenli Cerrahi Hayat
Kurtarır’ serisinin ikinci oluşumundan sonra Hasta Güvenliği sağlamak amacıyla
“Hasta Güvenliği için Dünya İttifakı (WAFPS)” oluşturulması amaçlanmıştır.
Sağlık bakım kalitesinin oluşturulması ve hasta güvenliğinin sağlanması için
oluşturulan bu ittifak önemli derecede siyasi bir durum içermekte ve aynı
zamanda mesleki bağlılık ile hasta emniyetini sağlamayı amaçlamaktadır. İttifakın
yönlendirme komitesi tarafından geliştirilen stratejiler şunlardır (Ministry Of
Health Malaysıa,2009:10);
a) Bir halk sağlığı sorunu olarak cerrahi güvenliği sağlamak
b) Daha güvenli cerrahi sağlamak için iletişim ve ekip yapısının iyileştirilmesi.
c) Cerrahi güvenlik standartlarını geliştirmek için ve ‘Cerrahi Vital İstatistik
oluşturabilmek için bir kontrol listesi oluşturulmasıdır.
İki bölümden oluşan araştırmamızın birinci bölümünde İstanbul’da bulunan
bir kamu hastanesindeki güvenli cerrahi uygulamaların tüm aşamalarının
etkinliğinin incelenmesi amaçlanmış ve oluşturulan etkinlik değerlendirme formu
ile ilgili aşamalar gözlenerek kayıt altına alınmıştır. İkinci aşamada GCKL’nin
doldurulmasının meslek grubuna göre dağılımı amaçlanmıştır. Araştırma NisanHaziran 2014 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırma sonucun verileri aşağıda
açıklanmıştır. Son olarak, hastanedeki güvenli cerrahi uygulamalarının etkinliği
için öneriler geliştirilmiştir.

2. Araştırmanın Yöntemi Ve Bulgular
2.1. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi
Araştırmada birincil olarak bir kamu hastanesinde, cerrahi işlem aşamalarında
GCKL’nin kullanımının etkinliğinin, ikincil olarak GCKL’nin cerrahi işlem
aşamalarında doldurulmasının meslek grubuna göre dağılımının araştırılması
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amaçlanmıştır.
Araştırma bir kamu dal hastanesinde 2014 yılında yapılmıştır. Çalışma iki
aşamalı olarak yapılmış olup ilk aşamada prospektif olarak 100 hastanın cerrahi
tedavisi sırasında güvenli cerrahi uygulamaları gözlem yapılarak Ek-1’de yer alan
değerlendirme formuna kaydedilmiştir.
İkinci aşamada cerrahi tedavide yer alan sağlık personellerinin, güvenli cerrahi
uygulamaları hakkındaki görüşlerinin alınması amacıyla oluşturulan 7 soruluk
bir anket cerrahi tedavide görevli toplam 50 kişiye uygulanmıştır. Araştırma
verilerinin analizi SPSS 15 istatistik paket programı ve Excel 2010 programıyla
yapılmıştır. Araştırmamız durum tespit etmeye yönelik tanımlayıcı niteliktedir.
2.2. Bulgular
Tablo-1: Güvenli Cerrahi Uygulama Oranı
Hasta
Sayısı

I.Klinikten
II.Anestezi Öncesi
Ayrılmadan Önce ve Sonrası

III.Cerrahi
İşlem Öncesi

IV. Cerrahi İşlem
Sonrası

100

%100

%20

0

%62

Tablo-1’de gösterildiği gibi, araştırmaya dahil edilen 100 (hasta) cerrahi tedavi
sırasında güvenli cerrahinin gerekliliklerinin yerine getirilme oranlarının;
klinikten ayrılmadan önce %100, anestezi öncesi ve sonrasında %62, ameliyat
öncesinde %20, cerrahi işlem öncesi ve sonrasında 0 olduğu bulunmuştur.
Araştırmanın ikinci bölümünde uygulanan anketin sonuçlarının analizi aşağıdaki
tablolarda gösterilmiştir.
Tablo-2: Ankete katılanların meslek grubuna göre dağılımı
Meslek

Sayı

Oran

Uzman Doktor

8

%16

Asistan Doktor

13

%26

Hemşire

22

%44

Anestezi Tek.

4

%8

Sağlık Memuru

3

%6

Toplam

50

%100

T.C. Sağlık Bakanlığı

411

Sözel Bildiriler

V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Tablo-2’de görüldüğü gibi ankete katıların % 44’ü hemşire, %26’sı asistan doktor,
% 16’sı uzman doktor, , %8’i anestezi teknisyeni, , %3’ü sağlık memurudur.
Güvenli Cerrahi uygulamaları ve GCKL’nin kullanımı hakkındaki farkındalığı
belirlemek için ankette yer verilen “Hastanede GCKL kullanılıyor mu?” soruya
katılımcıların %93’ü evet, %7’si hayır cevabını vermişlerdir. “Hastanede GCKL
formunun kullanımı hakkında eğitim aldınız mı?” sorusuna ise katılımcıların
%66,7’si evet, %33,3’ü hayır cevabını vermişlerdir. (Tablo-3) Hastanede Güvenli
Cerrahi uygulamaları hakkında katılımcıların farkındalığının olduğu ifade
edilebilir.
Tablo-3: GCKL’nin kullanımı ve eğitimi
Hastanede GCKL kullanılıyor mu?

Hastanede GCKL formunun kullanımı
hakkında eğitim aldınız mı?

Anket Cevapları

Oran

Anket Cevapları

Oran

Evet

%93

Evet

% 66,7

Hayır

%7

Hayır

% 33,3

Toplam

%100

Toplam

100,0

Güvenli cerrahi uygulamalarının ve GCKL’nin kullanımının farkındalığını
belirlemek amacıyla ankette yer verilen “GCKL ne zaman kullanılıyor?”
sorusuna, katılımcıların çoğunluğu (%46,7) güvenli cerrahi uygulamalarının
tüm aşamalarında GCKL’nin kullanıldığını ifade etmişlerdir. Hastanede Güvenli
Cerrahi uygulamaları hakkında katılımcıların farkındalığının oldukça (Tablo-3)
yüksek olmasına rağmen, bu soruya verilen cevabın oranı (%46,7) oldukça
düşüktür( Tablo-4).
Tablo-4: GCKL ne zaman kullanılıyor?
Anket Cevapları

Oran

Hasta servisten ayrılmadan önce

%13,3

Anestezi verilmeden önce

%6,7

Ameliyat öncesi

%33,3

Hepsi

46,7

Toplam

100,0

GCKL’sinin kullanımının gerekliliği konusunda hastanedeki cerrahi ekibin
algılarını belirlemek amacıyla ankette yer alan sorulara verilen cevaplara (Tablo-5
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ve Tablo-6) göre katılımcıların çoğunluğu (%80) güvenli cerrahi uygulamaların
gerekliliğine inanmakta ve % 93’ü gerektiğinde GCKL’ni kullandığını ifade
etmektedir.
Tablo-5: GCKL’sinin kullanımının gerekliliği
Hastanede GCKL’ni gerektiğinde kullanılıyor
musunuz?

GCKL’ni kullanılması sizce gerekli
mi?

Anket Cevapları

Anket Cevapları

Anket Cevapları

Oran

Evet

%92.9

Evet

%80,0

Hayır

%7,1

Hayır

%20,0

Toplam

Toplam

Toplam

%100

Tablo-6’da gösterildiği gibi katılımcıların çoğunluğu (%53,3) hasta güvenliği
ve ekip arasındaki koordinasyonun sağlanması için GCKL’nin kullanılmasının
gerekli olduğunu ifade etmişlerdir.
Tablo-6:GCKL neden gerekli ?
Anket Cevapları

Oran

Hasta güvenliği ve koordinasyonu için gerekli

%53,3

Önemli olduğu için

%26,7

Hataların oluşmasını engellediği için

%6,7

Hasta güvenliğini sağladığı için

%6,7

Toplam

%6,7

3. Sonuç
Araştırmanın birinci bölümünde yapılan çalışmada hastanede uygulanan güvenli
cerrahi uygulamalarında ve güvenli cerrahi aşamalarında I. aşama olan klinikten
ayrılmadan önceki aşamanın gerekliliklerin %100 yerine getirildiği, bu aşamada
görev alan hemşireler olduğu için hemşirelerin güvenli cerrahi uygulamalarının
gerekliliklerini yerine getirdikleri ifade edilebilir. II. Aşama olan anestezi öncesi
ve sonrası aşamasında görev alanların anestezistler olması ve araştırmada bu
aşamanın gerekliliklerini yerine getirme oranın %62 olması, bu aşamadaki
güvenli cerrahi uygulamalarının gerekliliklerinin tam olarak yerine getirilmediği
ifade edilebilir. III. ve IV. Aşama olan cerrahi işlem öncesi ve cerrahi işlem
sonrası aşamalarındaki gerekliliklerinin yerine getirilme oranlarının %20 ve 0
olması nedeniyle bu aşamadaki güvenli cerrahi uygulamalarının yapılmadığını
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düşündürmektedir. Hastanede III. Ve IV. aşamalardan sorumlu olanların
doktorlar olması nedeniyle doktorların cerrahi işlem öncesi ve sonrasında
GCKL’ni doldurmadıkları ifade edilebilir.
Sonuç olarak tüm dünyada tartışmasız bir şekilde kullanılan GCKL’nin araştırma
yapılan hastanede, etkin olarak kullanılmaması, bu konuda detaylı bir araştırma
yapılmasını ve güvenli cerrahi uygulamalarının etkin olmamasının nedenlerinin
araştırılarak sistemsel bir yaklaşımla sorunun çözülmesi gerektiği ifade edilebilir.
Güvenli cerrahi kontrol listesinin güvenlik üzerine etkisini dikkate almadan
önce personelin bu formu benimsemesini değerlendirmek ve etkili kullanmanın
önündeki bariyerlerin altını çizmek gereklidir. Dikkate alınması gereken nokta
kontrol listesinin servislere ve sahalara uyarlanmasında farklı ihtiyaçların olması
(örneğin laboratuvar numunelerinin etiketlenmesi) ve bu parçalar hakkında
yeni fakat dikkate alınması gereken önemli eğitimlerin verilmesi gerekmektedir
(Fourcade et al, 2011:197).
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Sağlık Sisteminde Çalışan Güvenliği
(Uygulamalı Bir Örneği (Ydh) Yeşilyurt Hasan
Çalık Devlet Hastanesi)
Songül YİĞİT1
Nevruz ÖDEVCİ2
Ali TOPAL3
Fatih ÖZDEMİR4

Özet
Çalışma hayatı insan yaşamının vazgeçilmez bir parçasıdır. Çalışma ortamları,
çalışanın sağlığını bozacak doyumsuzluklar, kazalar ve riskler taşıması nedeniyle
bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığı etkileyebilmektedir. Bu nedenle çalışma
ortamının özellikleri çalışanların sağlığının korunması ve sürdürülmesinde
büyük önem taşımaktadır.
Çalışanın sağlığı ve güvenliği bakımından önemli riskler taşıyan çalışma
ortamlarından biri de sağlık hizmetleridir. Sağlık hizmetlerinde çalışan sayısının
yetersizliği, çalışan güvenliği ihlallerine etki eden yorgunluk,iş yükünün ve
belgelerin fazlalığı,değişken bilgi,deneyimin etkileri;yönetimin bu konuda
gerekli çözümleri üretip tedbirleri almakta yetersizliği, çalışanlarda güvensizlik
oluşturmakta, psikolojilerinin bozulmasına ve iş verimliliğine olumsuz
yansımasına neden olmaktadır.
Çalışma ortamının sağlıklı ve güvenli hale getirilmesi çalışan sağlığı ve güvenliği
açısından önemlidir. Bu sayede çalışanların iş verimi olumlu yönde etkilenmekte
ve çalışanın sosyal yaşamından hizmet sunduğu alana kadar iyilik halinin
sürekliliği sağlanmaktadır. Sağlıklı ve iyi bir çalışma ortamında çalışanların daha
kaliteli ve nitelikli hizmet verdiği; çalışanın ve hizmet alanların memnuniyetinin
arttığı görülmektedir.

1 Kozan Devlet Hastanesi, songulyigit01@gmail.com, 05056747807
2 Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi, nevruzodevci@hotmail.com,05335115120
3 Malatya Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği, atopal-44@hotmail , 05058994385
4 Malatya Devlet Hastanesi, tello_fatih@hotmail.com, 0530223 4420

T.C. Sağlık Bakanlığı

417

Sözel Bildiriler

V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Çalışmanın Amacı; Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesinin çalışma alanlarının
güvenli olup olmamasının ölçülmesi, risklerin neler olduğunun belirlenmesi için
düzenlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çalışan güvenliği, İş Sağlığı, Risk Yönetimi

Abstract
Working life is an indispensable part of human life. Work environment,
employee dissatisfaction will disrupt the health, accidents and risks due to
transport physical, mental and social health may be affected. Therefore, the
characteristics of the work environment and protection of workers’ health
is of great importance in maintaining.
The employee carries significant risks in terms of health and safety work
environment is one of the health services. Health services inadequate
number of staff, employee security breaches affecting fatigue, workload
and documentation redundancy, variable information, experiences the
effects of the management in this regard necessary solutions produce and
take measures insufficiency, employee insecurity to create the psychology
of the corruption and business productivity negative repercussions causes.
To make a healthy and safe working environment, occupational health
and safety is important. In this way, the work efficiency of employees and
staff are positively affected the social life of the area in which the services
are provided to the continuity of wellbeing. Healthy and a good working
environment and a better quality and superior services that give; employee
satisfaction has increased and service areas.
Key Words: Employee Safety, Occupational Health,Risk Management
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1.Giriş
İş güvenliği, çalışma hayatında üretimden kaynaklanan tehlikelerden ve sağlığa
zararlı koşullardan korunmak için yapılan sistemli çalışmaların tümüdür (Sabancı
20011.Sabancı A. (2001) İş Sağlığı-İş Güvenliği ve Ergonomi. İş Sağlığı ve
Güvenliği Kongresi, Adana, 11-12 Mayıs. ). İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında
öncelikli amaç, çalışanların sağlığını korumaktır.
Bilindiği gibi sağlık sektörü matriks örgüt yapısına sahip kurumları, geniş
faaliyet alanı ve teknoloji yoğun yapısı ile karmaşık bir sektördür. Sektördeki bu
karmaşık yapı ile birlikte,sağlık profesyonellerinin zamana karşı yarışması ve
daha kısa sürede daha çok kişiye teşhis, tedavi ve bakım hizmeti vermek zorunda
kalmaları,kendilerini baskı altında hissetmelerine bunun sonucu olarak da karar
ve uygulamalarda yanlışa veya hataya düşmelerine sebep olabilmektedir.Ayrıca
herhangi bir hata söz konusu olmasa bile sağlık hizmetleri, doğası gereği yüksek
risk içermektedir ( Sağlık Hizmetlerinde Bir Risk Yönetimi
Tekniği Olarak FMEA: Laboratuvar Sürecine Yönelik Bir Uygulama, Kadir
AKSAY1
Fatih ORHAN2,M. Nurullah KURUTKAN,sağlıkta kalite ve performans
dergisi,2011:125).
Sosyo-ekonomik gelişmenin göstergelerinden biri olan iş sağlığı ve güvenliği
düzeylerinin iyileştirilmesinde, toplumda güvenlik kültürünün oluşturulması
büyük önem arz etmektedir (Güven, Rana(2007).

2. Sağlık Sisteminde İş Sağlığı Ve Güvenliği
Sağlık sektörü emek yoğun sektörlerden birisidir. Çalışanlarının içinde doktorlar,
eczacılar, diş hekimleri, mühendisler, işletmeciler, temizlik ve bakım işçileri, sosyal
hizmet uzmanları, diyet ve beslenme uzmanları, hemşireler, ebeler, şoförler ve
hatta aşçılar vb. birçok meslek grubunun bir arada hizmet sunduğu matriks yapıda
olduğundan dolayı pek çok riski bir arada barındırmaktadır. Sağlık personelinin
çalışma ortamı, bilindiği gibi her türlü patojen mikroorganizmaların, çeşitli
kimyasal zararlıların, iyonlaştırıcı ışınların, tıbbi cihazların ve elektrik gibi fiziksel
etmenlerin bulunduğu, kısacası meslek hastalıkları ve iş kazaları riskinin yüksek
olduğu bir ortamdır. Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de meydana gelen iş
kazaları ve meslek hastalıklarının bir bölümü ölümle, bir bölümü ise sakatlanma
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ve yaralanmalarla sonuçlanmaktadır. Bu olayların manevi üzüntüsü ve meydana
gelen maddi zararın ve milli servet kaybının büyüklüğü, insanların iş sağlığı ve İş
Sağlığı ve Güvenliği üzerinde önemle durmalarının önemli nedenleridir .Sağlık
çalışanlarının sağlığı; toplumun bir parçası olarak, sağlık hizmeti sunumunda
çalışanların en üst düzeyde bütünsel iyilik halini (biyo-psikososyal) sağlamaları
ve sürdürmeleridir. Sağlık çalışanlarının sağlık hizmetlerini en iyi şekilde
sunabilmeleri kendilerinin sağlıklı olabilmeleriyle olanaklıdır (Sağlık Bakanlığı
Sağlıkta Kalite Sistemi Çalışan Güvenliği Eğitimi 2012; vd.9 Eylül Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü: 2003).

3. Risk Yönetimi
En büyük aşamasını risk değerlendirmesi oluşturur. Risk değerlendirmesi
tüm sağlık çalışanını kapsayan çalışan güvenliği komitesi kontrolünde ekip
oluşturularak ekipte tüm sağlık çalışanları temsil eden üyeler yer alması gerekir.
Risk analizinin temel hedefi çalışanların sağlığının korunması, güvenli çalışma
ortamının oluşturulması, muhtemel zararların en aza indirgenmesidir. Risk analizi
yapıldığında güvenlik tedbirlerinin belirlenmesi, kişisel koruyucu ekipmanın
belirlenmesi, sağlık taramalarının belirlenmesi ve eğitimlerin belirlenmesi gibi
kazançlarımız olacaktır (Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Sistemi Çalışan Güvenliği
Eğitimi:2012).
Risk Değerlendirme Aşamaları
•

Mevcut durum tespit edilmeli

•

Tehlikeler belirlenmeli

•

Riskler tanımlanmalı

•

Risklere yönelik önlemler alınmalı

•

Alınan önlemlerin devamlılığı sağlanmalı

•

Risk değerlendirme güncellemesi yapılmalıdır (Sağlık Bakanlığı Sağlıkta
Kalite Sistemi Çalışan Güvenliği Eğitimi:2012)

3.1-Sağlık kurumları çalışanlarında karşımıza çıkan riskler
Çalışan sağlığının önemi gün geçtikçe artmaktadır. Sağlık sektörü, içerisinde
sağlık çalışanları için pek çok risk barındırmaktadır. Sağlık çalışanlarının sağlığını
etkileyen tehlikeler temel olarak biyolojik, fiziksel, ergonomik, kimyasal ve
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psikososyal olarak gruplandırılmaktadır. Sağlık kurumlarında karşımıza çıkan
riskler aşağıda belirtilmiştir (Erdem Ö, Turhan F, Bakar C, Akgün HS.2005).
En sık karşılaşılan riskler:
• Radyasyon kaynaklı risk unsurları
• Travma
• Tehlikeli atıklar
• Tıbbi atıklar (enfekte ve biyolojik)
• Kanserojen – Sitotoksin ajanlar
• Enfeksiyon bulaşma riski
• Kan yolu ile bulaşan hastalıklar (Yaralanmalar)
• Alerjen maddeler
• Tesis kaynaklı risk unsurları
•

Fiziksel şiddet

3.2.Risk değerlendirmesi
Çalışma ortamlarındaki tehlikenin hangi durumda riske dönüştüğünün bilinmesi
ve tanınması gerekmektedir. Bu durum göz ardı edildiğinde, çalışanın sağlıklı ve
güvenli bir ortamda çalışması, işe bağlı sağlık sorunlarının önlenmesi mümkün
olmamaktadır. Sağlığın korunabilmesi için öncelikle sağlığı bozan etmenlerin iyi
bilinmesi gerekir. Çalışma ortamındaki tehlikeler önlenemediğinde riske, risk
önlenemediğinde ise işe bağlı sağlık sorunlarına, iş kazalarına, meslek hastalıklarına
ve bunlara bağlı sakatlık, iş görmezlik durumlarına ve işe devamsızlıkların
oluşmasına yol açmaktadır. Sağlık çalışanlarında hem çalışma ortamı hem de işin
yoğunluğu, mesleksel hataların oluşmasına neden olabilmektedir (İş Sağlığı ve
Güvenliği Dergisi 2005; Vd Özkan Ö:2005).
3.3.Risklerin önlemesi veya kontrolü:
•

Mevcut tehlikelerin eliminasyonu

•

Riskli etmenleri, risksiz olanlarla değiştirme

•

Mağduriyetin en az düzeye indirilmesi

•

Personelin korunması (eldiven, maske, koruma gözlüğü vb. koruyucu
önlemlerin sağlanması)

•

Uygun çalışma organizasyonunun sağlanması

T.C. Sağlık Bakanlığı

421

Sözel Bildiriler

V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Ayrıca;
•

Çalışma yaşamında sağlığı olumsuz yönde etkileyen etkenlerin saptanması,

•

Etkenlerin sağlığa etkilerinin tanımlanması,

•

Risklerin ortadan kaldırıldığı çalışma ortamı ve koşullarının geliştirilmesi,

•

Etkilenmenin en az düzeye indirilmesi.

Bu aşamalar da risk değerlendirme sürecinin bir parçasıdır (Assessment Of Health
Risks CreatedBy Work 2006).

4. Sağlık Sektöründeki Çalışan Güvenliği
Sağlık sektöründeki çalışan güvenliği faaliyetlerinde amaç; tüm kurum
personelinin çalışma ortamları ve yaptıkları işlerden dolayı karşılaşabilecekleri
tehlikeleri tanımlamak, risk değerlendirmesi yapmak ve koruyucu önlemler
almak esasına dayanır. Sağlık çalışanları zamanın büyük bir bölümünü hastanede
çalışarak geçirmektedirler. Hastanelere yeni tıbbi malzemelerin, teknolojilerin,
uzmanlık alanlarının, klinik uygulamaların, iş tanımları ve yönetim biçimlerinin
dâhil olması sağlık çalışanlarının iş yükünü ve beraberinde güvenliğini
etkilemektedir. Sağlık çalışanlarının sağlığını etkileyen tehlike ve riskler; biyolojik,
fiziksel, ergonomik, kimyasal ve psikososyal etmenlerdir. Hastanelerde ise
güvenlik yönetimi olgusu iki alt başlığı içermektedir. Bunlar; hasta güvenliği ve
hastane çalışanları güvenliğidir. Sağlık sektöründe sadece hastalar güvenlik riski
altında olmayıp, çalışanlar da yüksek düzeyde tehlikelerle karşı karşıyadır (R.
Flin, MeasuringSafetyCulture İn Healthcare:2007).
Son yirmi yıldan beri, sağlık sektöründe faaliyet gösteren hastane çalışanları
arasında meslek hastalıkları, iş kazaları ve işe bağlı sağlık sorunlarının giderek
arttığı görülmektedir. Bugün pek çok ülkede hastane sağlık ve güvenlik komiteleri
temel sağlık hizmetleri kapsamında çalışanlara, hastane ortamına ve üretim
sürecine yönelik olarak hizmet sunmaktadır. Bu hizmette, sağlık çalışanlarının
sağlığının geliştirilmesi ve hastalıklarının önlenmesi öncelikli sağlık hizmetleridir
(Ö. Özkan, O.N. Emiroğlu:2006).
4.1-Çalışan Güvenliği Genelgesi
a) Tüm sağlık kurumlarında, hizmet alanlar ve sağlık çalışanları için güvenli
bir ortam sağlanması amacıyla yayımlanan “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin
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Sağlanmasına Dair Yönetmelik” doğrultusunda; (Sağlık Bakanlığı Çalışan
Güvenliği Genelgesi Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı www.
kalite.saglik.gov.tr:2012).
1) Çalışan güvenliği komitesinin kurulması,
2) Çalışan güvenliği programının hazırlanması,
3) Çalışanlara yönelik sağlık taramalarının yapılması,
4) Çalışanların kişisel koruyucu önlemleri almasının sağlanması,
5) Çalışanlara yönelik şiddetin önlenmesi için düzenleme yapılması,
6) Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesine yönelik program hazırlanması,
7) Beyaz kod uygulamasına geçilmesi,
8) Çalışanlara, çalışan güvenliği konusunda eğitimlerin verilmesi.
b) Kurumlarımızda uygulamaya konulan “Hizmet Kalite Standartları” kapsamında
çalışma ortamından kaynaklanan risklerin bertaraf edilmesi amacıyla şiddet
ve iletişim konularını da kapsayacak şekilde risk değerlendirmesi yapılarak
gerekli tedbirlerin alınması.
c) “Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve
Esasları Hakkında Tebliğ” ile acil servisler başta olmak üzere riskli alanlarda
güvenlik tedbirleri artırılarak, genel kolluk ve özel güvenlik personeliyle
güvenlik kamerası bulundurulmasının sağlanması.
Diğer taraftan şiddeti azaltmaya yönelik çalışmaların basın mensupları, iletişim
uzmanları, idareciler ve sağlık çalışanlarıyla birlikte değerlendirildiği sempozyum
düzenleyerek ulusal düzeyde sürekliliği olan “Emeğe Saygı Şiddete Sıfır Tolerans”
kampanyasını başlatmıştık. Bu kampanya kapsamında vatandaşı bilgilendirmek
ve toplumsal bilinç oluşturmak amacı ile çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Ayrıca
“hasta ve çalışan güvenliği sempozyumları” düzenleyerek sağlık çalışanlarına
eğitimler vermekteyiz. Kişinin fiziksel ve psikolojik açıdan zarar görmesiyle
sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel olan sözlü veya fiili hareketler olarak
tanımlanan şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla, mevcut uygulamaların gözden
geçirilmesi önem taşımaktadır. Bu itibarla çalışan güvenliğinin sağlanmasında
yöneticilerimize büyük görev ve sorumluluk düşmekte olup aşağıdaki talimatlar
hassasiyetle uygulanacaktır. Bunlar:
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1.Beyaz kod uygulaması;
a) “Beyaz Kod” uygulaması sorumlu başhekim yardımcısı vasıtasıyla yakından
takip edilecek ve sistemin etkin şekilde yürümesi sağlanacaktır.
b) Görevli müdahale ekiplerinin olay yerine en kısa zamanda ulaşması
sağlanacaktır.
c) Gerçekleşen olayların analizi yapılarak, ilgili sağlık kurumuna özgü tedbirler
artırılacaktır.
2.Çalışan hakları ve güvenliği birimi;
Hastane ile ağız ve diş sağlığı merkezlerinde bir başhekim yardımcısının
doğrudan takip edeceği “Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimleri” kurulacaktır.
Bağlı birimlerdeki çalışan hakları ve güvenliğine ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek
üzere halk sağlığı müdürlükleri ile il sağlık müdürlüklerinde de bir müdür
yardımcısının doğrudan takibinde aynı birimler kurulacaktır.
a) Bu birim tüm sağlık çalışanlarının kolay ulaşabileceği bir yerde olacaktır.
Gerekli ekipman (dış hatta açık telefon, faks, internet bağlantılı bilgisayar ve
uygun görüşme ortamı) temin edilecektir.
b) Birimde tercihen sosyal hizmet uzmanı, psikolog veya halkla ilişkiler uzmanı
sekretarya olarak görevlendirilecek ve yeterli sayıda personel bulundurulacaktır.
c) Birim, çalışanların çalışan hakları ve güvenliğine yönelik talep ve şikâyetlerini
kabul edecek, bu başvuruları değerlendirerek raporlayacak, gerekli düzeltici/
önleyici faaliyetlerin başlatılmasını sağlayarak talep sahibine geri bildirimde
bulunacaktır.
d) Birim, çalışan hakları ve güvenliğine yönelik uygulamaları yakından takip
edecek olup aylık olarak başhekimliğe rapor sunacaktır.
3.Risk değerlendirmesi ve güvenlik tedbirleri;
a) Sağlık kurumları şiddet bakımından risk değerlendirmelerini yeniden yapacak
ve riskin yüksek olduğu bölümlerde hizmet süreçleri yeniden gözden geçirilecek
ve ilgili bölümdeki sağlık çalışanı sayısı yeterli hale getirilecektir. Fiziki alanlar
nitelik ve iyi çalışma şartları açısından gerekirse yeniden düzenlenecektir.
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b) Acil servis, yoğun bakım ve ameliyathane gibi şiddet riskinin yüksek olduğu
bölümlerin bekleme alanlarında gerekirse sayıları artırılarak yeterli güvenlik
elemanı bulundurulacaktır.
c) Hasta mahremiyeti dikkate alınmak şartıyla, kurumların tüm alanlarını
gözetleyebilecek şekilde güvenlik kameraları yerleştirilecek ve kamera
görüntüleri sürekli takip edilecektir. Şüpheli durumlara ve kişilere bu konuda
eğitilmiş özel güvenlik elemanları anında müdahale edecektir.
d) İletişim becerileri ve sorunlu hasta/hasta yakınlarını tanıma-çatışma yönetimi
konularında eğitim almış kişiler, bekleme alanlarında görevlendirilecek ve
“sorun çözücü” olarak çalışmaları temin edilecektir.
e) Fiziki mekânlar 24 saat boyunca yeterli düzeyde aydınlatılacak ve
havalandırılacaktır.
f) Personelin alternatif çıkış yolları oluşturulacaktır.
4.Çalışanların eğitimi;
a) Başta güvenlik görevlileri, 112 ve acil çalışanları olmak üzere çalışanlara
iletişim becerileri, öfke kontrolü ve özellikle öfkeli hasta ve hasta yakınıyla
iletişim konularında eğitim verilecektir.
b) Sağlık çalışanlarına şiddet davranışına karşı tedbir alma eğitimleri verilecektir.
5.Hasta ve hasta yakınlarının bilgilendirilmesi;
a) Hasta ve hasta yakınlarının ilk olarak nereye müracaat edecekleri, hangi işlemler
ve tedavinin yapılacağı, tetkik ve tahlillerin nerede yapılacağı, beklemeleri
gerekiyorsa ne kadar süreyle bekleyecekleri gibi konularda bilgilendirme
süreçleri gözden geçirilerek eksiklikler varsa tamamlanacaktır. Bu amaçla
acil servisler başta olmak üzere hastanın durumu ile ilgili hasta ve/veya hasta
yakınlarını bilgilendirmek üzere “hasta bilgilendirme alanları” güçlendirilerek
ve hangi durumlarda, ne sıklıkta ve kim tarafından bilgilendirme yapılacağı
belirlenecektir.
b) Vatandaşı şiddete uğrayan sağlık personelinin hizmet vermekten çekilme
hakkının bulunduğu, böyle bir durumda hizmet alma sürecinin aksayabileceği
konusunda bilgilendirilecektir.

T.C. Sağlık Bakanlığı

425

Sözel Bildiriler

V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

c) Vatandaş, sağlık çalışanına yönelik şiddet uygulayanların mutlaka yargılanacağı
ve cezalandırılacağı konusunda (pano/afiş/broşürler gibi vasıtalarla)
bilgilendirecektir.
6.Hizmetten çekilme;
Sağlık çalışanları, sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete uğraması halinde,
acil verilmesi gereken hizmetler hariç olmak üzere hizmetten çekilme talebinde
bulunabilir.
a) Hizmetten çekilme talebi, kurum tarafından belirlenen yöneticiye sözlü veya
yazılı olarak bildirilecektir.
b) Bildirim üzerine yetkili yönetici, olayı derhal değerlendirerek hizmetten
çekilme talebinin uygun olup olmadığı hakkında gecikmeksizin karar
verecektir.
c) Yetkili yönetici, hizmetten çekilme talebini uygun bulduğu takdirde hastanın
sağlık hizmeti almasına ve tedavisinin devamına yönelik tedbirleri güvenlik
tedbirleriyle birlikte alacaktır. Bu kapsamda ilgili hastanın sağlık hizmetini
devam ettirecek yeni sağlık çalışanını belirleyecek, kurum içerisinde bunun
mümkün olmaması halinde hastanın hizmet alabileceği başka bir sağlık
kurumuna sevkini ve hizmet alımını sağlayacaktır. Bu süreç sırasında hastanın
tedavisinin aksatılmamasına itina edilecektir.
7. Bildirim süreci ve hukuki yardım;
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarını takip etmek üzere “Bakanlık Beyaz
Kod Birimi” kurulmuş, 24 saat hizmet verecek “113” numaralı telefon ve “www.
beyazkod.saglik.gov.tr” internet sayfası oluşturulmuştur.
a) Kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleşen şiddet olayları,
yöneticiler tarafından derhal “113” numaralı telefonla Bakanlık Beyaz Kod
Birimine bildirilecek, eş zamanlı olarak ilgili kurumun hukuk birimine ve
adli mercilere intikal ettirilecektir. Kamu görevlilerine karşı işlenen şiddet
olaylarının takibi şikâyete bağlı olmadığından, ilgili personelin şikâyetinin
olup olmadığına bakılmaksızın yöneticiler olayı mutlaka adli mercilere
intikal ettirecektir. Özel sağlık kuruluşları da adli bildirim konusunda gerekli
hassasiyeti gösterecektir.
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b) Şiddete uğrayan sağlık çalışanı tarafından da “113” numaralı telefona doğrudan
bildirim yapılabilecektir.
c) Ayrıca yöneticiler, “www.beyazkod.saglik.gov.tr” adresinde bulunan “Beyaz
Kod Bildirim Formunu dolduracaktır.
d) Bildirim üzerine Bakanlık Beyaz Kod Birimi, yöneticilere ve/veya ilgili
personele hukuki süreçle ilgili rehberlik yapacak, olayın adli makamlara
intikal ettirilip ettirilmediğini araştıracak ve şayet ettirilmemiş ise olayı
derhal adli makamlara bildirecektir. Ayrıca şiddet olayının gerçekleştiği sağlık
kurumunun hukuk birimine olayın bildirildiğini tespit ederek olayın takibini
temin edecektir.
e) Hukuk birimleri, işlenen suçtan mağdur olan Bakanlık personeline veya
vefatı halinde kanuni mirasçılarına bir avukatın hukuki yardımını isteyip
istemediğini soracak ve talep etmeleri halinde Bakanlık avukatlarınca ilgili
personele 28.04.2012 tarihli ve 28277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
“Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki
Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde hukuki yardım
yapılacaktır şeklinde yayınlanmıştır.
8) Diğer hususlar;
a) “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmeliğin 7 ve 8 inci
maddeleri, “Hastane Hizmet Kalite Standartları” çerçevesinde daha etkili
şekilde uygulanmaya devam edilecektir.
b) İl sağlık müdürü konuyla doğrudan sorumlu bir sağlık müdür yardımcısı ile
birlikte kurumlarda çalışan güvenliği uygulamaları ve alınan tedbirleri aylık
periyotlarla izleyecek ve Bakanlığa rapor edecektir.
c) SABİM’ yapılan sağlık çalışanları hakkındaki şikâyetler, başvuruların ancak
% 4’ünü oluşturmaktadır. SABİM’ ve hasta hakları birimine yapılan sağlık
çalışanları hakkındaki şikâyetler, öncelikle SABİM’den sorumlu il sağlık müdür
yardımcısı ve hasta haklarından sorumlu başhekim yardımcısı tarafından ön
değerlendirmeye tabi tutulacak, genel ve soyut nitelikte olan, şikâyet sahibinin
adı ve adresi belli olmayan veya personelin kusuru bulunmadığı açıkça görülen
ihbar ve şikâyetler değerlendirmeye alınmayacaktır .
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3.2-Sağlık kurumlarında çalışan güvenliği için alınması gereken tedbirler :
•

Çalışanları olası risk ve tehlikelere karşı korumak amacıyla, riskli alan ve
gruplar belirlenir. Bu çerçevede Çalışan Güvenliği Programı oluşturulur ve
uygulamaya konulur. Riskli bölümlerde çalışan personel için ilgili mevzuat
doğrultusunda düzenli olarak sağlık taramaları yapılır. İğne ucu yaralanmaları
takip edilir ve gerekli önlemler alınır.

•

Kemoterapi hazırlama ve uygulama alanları gibi yüksek riskli bölümlerde
çalışan personelin güvenliği için yürürlüğe konulan antineoplastik ilaçlarla
güvenli çalışma rehberi doğrultusunda uygulama yapılır.

•

Kan veya vücut sıvısının damlama/sıçrama riskinin olduğu tüm hasta bakım
ve müdahale bölgelerinde önlük, eldiven, yüz maskesi, gözlük ve benzeri
kişisel koruyucu ekipmanlar bulundurulur.

•

Bulaşıcı özelliği yüksek hastalar ve özellikli grupların tedavi ve bakım
sürecinde, hasta ve çalışanları korumak için kurum gerekli tedbirleri alır.

•

Radyasyona tabi çalışan kişilerin dozimetre kontrolleri düzenli olarak yapılır.
Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca önerilen takip sürelerine uyulması
zorunludur.

•

Lateks allerjisi olan personele yönelik düzenlemeler yapılır.

Çalışanların bulaşıcı riski olan hastalıklara karşı korunması için, Enfeksiyon
Kontrol Komitesi tarafından aşı listesi oluşturulur ve riskli alanlarda çalışan
personelin aşılanması sağlanır (www.ttb.org. tr/mevzuat/index.php?option=com_
content).

4.Yöntem
4.1- Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman
Tanımlayıcı nitelikte ki bu çalışmaya 2014 yılı Mayıs ayı içerisinde, YDH’ inde
görev yapan sağlık çalışanları katılmıştır.
4.2- Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Araştırmada örneklem seçimine gidilmeyip, izinli, raporlu olmayan ve araştırmaya
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katılmayı kabul eden sağlık çalışanlarına uygulanmıştır. Araştırma kapsamında
ki Kamu Hastanesin de çalışan personel sayısı toplam 191 kişi olup bu sayıdan
%62.82 (n=120) oranında çalışana ulaşılmış ve geri dönüş sağlanmıştır.
4.3- Veri Toplama Aracı ve Uygulanması
Tanımlayıcı tipte yapılan bu araştırmada anket yüz yüze görüşme tekniği yöntemi
ile uygulanmıştır. Ölçme aracı olarak hazırlanan ölçekte sorular çoktan seçmeli
olarak hazırlanmış, maddelerin 2 tanesinde ise kişilerin açıklama yapmalarına izin
verilmiştir. Anket formu, iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm; demografik
bilgiler, ikinci bölüm; sağlık çalışanlarının çalışan güvenliği ile ilgili yaşanan
sorunların tespitinin yapıldığı bölümdür.
4.4- Verilerin İstatistiksel Analizi
Araştırma sonucunda elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS 16.0 paket
programı ile analiz edilmiştir. Analizde Frekans dağılımları, aritmetik ortalama
ve standart sapma istatistiksel analiz yöntemi kullanılmıştır.

5.Bulgular
5.1-Tanımlayıcı Bulgular:
Araştırmaya katılan 120 sağlık çalışanının ortalama yaş grubu 37,9 ± 4,3 (
ortalama ± Standat sapma) ve 19,9 ± 4,2 mesleki deneyimlerinde ve ortalama
7,2 ± 2,9 (ortalama ± s.sapma) yıldır hizmet verilen hastanede görev yaptıkları
görülmektedir.
Araştırmaya katılanların eğitim durumları ve hizmet verilen birimlere göre
frekans dağılımları Tablo 1. de gösterilmiştir.
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Tablo 1. Medeni durumları Eğitim durumları ve görev durumlarına göre dağılımları
MEDENİ DURUM
EVLİ
BEKAR
TOPLAM
EĞİTİM DURUMUNUZ
LİSE VE DENGİ
ÖN LİSANS
LİSANS
YÜKSEK LİSANS/DOKTARA
TOPLAM
KURUMDAKİ GÖREV
HEKİM
HEMŞİRE ve EBE
İDARİ MEMUR
TEKNİK PERSONEL
DİĞER
TOPLAM
ÇALIŞMA DÜZENİNİZ
Nöbet Usulü
8-16 Mesai Düzeni
TOPLAM

n
111
9
120
n
20
47
50
3
120
n
22
65
14
7
12
120
n
50
70
120

%
92,5
7,5
100,0
%
17
39
41,6
0,025
100,0
%
18
54
12
6
10
100,0
%
42
68
100,0

Tablo 1. de görüldüğü gibi araştırmaya katılanların neredeyse tamamına yakını
evli (%92,5),% 41,6 sının lisans mezunu ve % 54 ü hemşire ile azalan oranlarda ise
hekim ve teknik personel ,% 68 i de 8-16 mesai düzeninde hizmet vermektedir.
Tablo 2. de araştırma kapsamına alınanların aylık çalışma süreleri hakkındaki
görüşlerinin değerlendirmeleri gösterilmiştir.
Tablo 2. Çalışma süresinin fazlalığı ile ilgili görüşleri ve nedenlerine göre dağılımları
Hayır
Evet
’Evet’’ ise neden?
Çalışan sayısı yetersiz
Hastalara fazla zaman ayırmak
Ek ödemeden fazla yararlanmak
Mesai saatleri iyi düzenlenmediği
Diğer
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n
10
110

%
8
92

100
0
0
0
10

91
0
0
0
9
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Tablo 2. de görüldüğü gibi araştırmaya katılanların %92 si (n=110) normal
çalışmaları gereken süreden fazla çalıştıklarını ve neden olarak %91 i (n=100)
çalışan sayısının yetersizliğini , %9 u (n=10)diğer olarak belirtmişlerdir.
Tablo 3. de araştırmaya katılanların çalışma ortamlarını çalışan güvenliği
açısından değerlendirmeleri ve herhangi bir risk durumu ile karşılaşılmaları
halinde yaşanılan psikolojik durumlarının ferakans dağılımları gösterilmiştir.
Tablo 3. Çalışma Ortamlarının Çalışan Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi ve
Sonucunda Yaşanan Psikolojik Durum
Değişkenler

n

%

Hayır

18

15

Evet

102

85

‘’Evet’’ ise güvensizlik sonrası ne gibi psikolojik bulgular oluştu?
n

%

Sinirlilik, bitkinlik

40

39

Uyku bozukluğu

5

5

Somatik yakınmalar

2

2

Sosyal ortamlardan uzaklaşma

0

0

Ağlama nöbetleri

0

0

Herkesten nefret etme

3

3

Alınganlık ve aşırı hassasiyet

30

29

Yalnızlık

22

22

Tablo 3. de görüldüğü gibi araştırmaya katılanların %85 i (n=102 ) çalıştıkları
ortamlarda çalışan güvenliğini tehdit edebilecek risklerle karşılaştıklarını ve
karşılaşılan durum karşısında %39 u (n=40 ) sinirlilik ve bitkinlik,%5 i (n=5)
uyku bozukluğu,%2 si (n=2)somatik yakınmalar,%3 ü (n=3) herkesten nefret
etme,%29 u (n=30 ) aşırı alınganlık ve hassasiyet,%22 si (n=22)yalnızlık yaşadığını
belirtmişlerdir.
Tablo 4 de araştırmaya katılanların çalışan güvenliği ihlallerine neden olabilecek
faktörlere verdikleri cevapların frekans dağılımları gösterilmiştir.
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Tablo 4 Çalışan güvenliği ihlallerine neden olabilecek faktörlere göre dağılımları
n

%

Yorgunluk ve iş yükü

95

79

Çok fazla belgenin varlığı

10

8

Hafızaya aşırı güven

0

0

Değişken bilgi, beceri, deneyim

15

13

Tablo 4 de görüldüğü gibi araştırmaya katılanların çalışan güvenliğini tehdit
edebilecek faktörler olarak ; % 79 u(n=95) yorgunluk ve iş yükü,%8 i(n=10)
çok fazla belgenin varlığı, %13 ü (n=15)değişken bilgi,beceri ve deneyim gibi
faktörlerin etkili olduğunu belirtmişlerdir.
Tablo 5 de hastane yönetiminin çalışan güvenliği konusunda ki eylemleri ve
personele desteklerinin değerlendirilmesi gösterilmiştir.
Tablo 5. Hastane yönetimi nin çalışan güvenliği konusunda ki eylem ve destekleri
n

%

Çözümler üretmekte ve gerekli önlemleri almaktadır.

40

33

Gerekli önlemler almaktadır, ancak yeterli düzeyde değildir.

67

56

Sorunlar görmezden gelinmektedir.

13

11

Tablo 5 de görüldüğü gibi araştırmaya katılanların ancak % 33 ü(n=40)
hastane yönetimin çalışan güvenliğini sağlama konusunda eylemlerinin yeterli
olduğunu,%56 sı (n=67) gerekli önlemlerin alındığını ancak yeterliliğini
değerlendirme konusunda,% 11 i (n=13) sorunların görmezden gelindiğini
belirtmişlerdir.
Tablo 6 da araştırmaya katılanların oryantasyon eğitimi almaları durumlarına
göre dağılımları gösterilmiştir.
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Tablo 6 Birim bazlı oryantasyon eğitimi alma durumlarına göre frekans dağılımları
n

%

Hayır

8

7

Evet

112

93

Tablo 6. da görüldüğü gibi araştırmaya katılanların % 93 ü ( n=112) oryantasyon
eğitimi aldığını, %7 si almadığını belirtmiştir.
Araştırmaya katılanların % 96 sı (n=115) çalıştıkları birimde kendilerine birimin
çalışma düzenini gösteren yazılı düzenlemelerin olduğunu,% 85 i (n=102 )
çalıştıkları ortamları güvenli ve sağlıklı bulduğunu,% 98 i (n=117) son bir yıl
içerisinde fiziksel bir saldırıya uğramadığını,%97 si (n=116) ü son bir yıl içinde
çalışan güvenliği ile ilgili eğitimlere katıldığını,% 55 i (n=66) çalışan güvenliğini
tehdit eden bir durum ile karşılaştıklarında ilk olarak nereye başvurmaları
gerektiğini bildiklerini,%43 ü (n=52) çalışan güvenliği hakkında yeterli bilgiye
sahip olduğunu,% 88 i (105) hastane yönetimine sorunlarını iletme imkanı
bulduğunu,%88 i ( n=105) çalışma mekanları fiziksel sağlığımızı gözetecek şekilde
(ergonomik) düzenlendiğini, % 58 i (n=70) kurumlarında çalışan güvenliği ile
ilgili bir çalışma gurubunun olduğunu ve bilgilendirme yapıldığını,% 35 i (n=29)
çalıştıkları birimin işleyişi konusunda önerilerinin dikkate alındığını,% 77 sı
(n=64) kurumlarında iş yükünü paylaşacak yeterli personel olduğunu,% 76 sı
(n=63) çalıştıkları kurumda iş kazalarına yönelik gerekli önlemlerin alındığını,%
78 i (n=94) güvenliği tehdit eden durumların raporlanması hakkında eğitim
aldıklarını,% 41 (n=49) Hastane yönetiminin çalışan güvenliği konusunda yeterli
olacak şekilde düzeltici ve önleyici faaliyetleri yaptığını,%82 si (n=98) Sağlık
Bakanlığı tarafından; çalışanların güvenliği ile ilgili konularda yapmış olduğu
yasal çalışmaları ve diğer önlemleri yeterli bulduğunu,%88 i (n=105) Çalışan
güvenliğini sağlamak amacıyla; kurum yöneticilerinin gerekli olan koruyucu
ekipman ve malzemeleri eksiksiz sağladığını, % 63 ü (n=75 ) enfeksiyondan
korunma ve sağlık tarama programlarının etkin olarak uygulandığını,%42
si (n=50) çalışan güvenliği ile ilgili politikalarının yeterli ve etkili olduğunu
belirtmişlerdir.

6. Sonuç Ve Öneriler
Tüm sağlık çalışanları içinde, sağlıklarının bozulmasını önlemek, çalışanların
sağlıklarını bozabilecek tehlikelere karşı uyarmak ve bilgilendirilmek, sağlık
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kurumlarındaki riskleri araştırmak/belirlemek, çalışanların sağlık kontrollerini
yapmak, kişisel kayıtları tutmak, sağlık kurumlarındaki işin organizasyonunu
planlamak, danışmanlık ve eğitim yapmak, gerekli istatistiksel verileri toplamak,
korunma ve önlemler geliştirmek için işyeri sağlık birimi oluşturulmalıdır (Erdem
Ö, Turhan F, Bakar C, Akgün HS:2005 vd. Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü;2003Vd.www.kalite.saglik.gov.tr ).
İş güvenliği sayesinde sağlık ve sosyal yönden hırpalanan çalışanların iş
bırakma, devamsızlık, devir hızı artışı gibi nedenlerle ekonomik açıdan maliyet
artışına neden olması ve daha verimsiz çalışması ortadan kaldırılabilir. Çalışan
memnuniyeti sağlandığı için üretim kalitesi artırılmış olur. Verimlilik ve karlılık
artar, rekabet artar, kalifiye eleman sayısı artar, çalışanların ve toplumun yaşam
kalitesi artar.
Hastane ortamında güvenli ortam oluşturulması için önerilerim;
•

Çalışanları olası risk ve tehlikelere karşı korumak amacıyla, riskli alan ve gruplar
belirlenmeli. Bu çerçevede Çalışan Güvenliği Programı oluşturulmalıdır.

•

Sağlık çalışanlarının meslekle ilgili şikâyetlerinin, hastalıklarının azaltılması
ve daha verimli çalışabilmeleri için fiziksel çalışma koşulları ve hasta yükleri
yeniden gözden geçirilmeli, yeterli sağlık personeli sağlanmalıdır.

•

Sağlık çalışanlarının çalışma ortamı ve işlerinden kaynaklanan tehlike ve
riskler ve bunlara karşı alınması gereken önlemler ile ilgili bilgi eksiklikleri
olduğu saptanmıştır. Bu açığı giderebilmek amacıyla hem mezuniyet öncesi
hem de mezuniyet sonrası sürekli eğitim programlarında mesleksel riskler ve
konu ile ilgili alınması gereken önlemler için eğitimlere ağırlık verilmelidir.

•

Öz kaynaklarıyla ya da döner sermaye gelirleriyle ayakta kalmaya çalışan,
araç-gereç ve personel konusunda sıkıntılar yaşayan kamu hastanelerine bu
alanlarda destek sağlanmalı, bu konuda ulusal bir politika geliştirilmelidir.

•

Tüm servislerde tehlikeli madde ve durumların listesi bulundurulmalıdır.
Servislerde kullanılan kimyasal maddelerin bir listesi bulundurulmalı,
kimyasal maddelerin üzerlerinde uyarı yazıları ve doğru kullanımlarına
ilişkin yazılı bilgiler olmalıdır.

•

Sağlık çalışanlarının bakım ve tedavi uygulamaları sırasında karşılaştıkları
tehlike ve risklere karşı almış oldukları önlemleri uygulama düzeyleri
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konusunda kurumsal önlem alınmalı ve hemşireler vücudu zorlayıcı
pozisyonlarda çalışmama ve vücut mekanikleri hakkında bilgilendirilmeli,
bu konularda düzenli hizmet içi eğitim verilmelidir.
•

Havalandırmanın yetersiz olduğu servislerde yeterli havalandırma sağlanmalı
ve her serviste bir ısıölçer bulundurulmalıdır.

•

Sağlık hizmeti üretilen kamu kurumlarında çalışma koşulları düzeltilmeli,
güvenli çalışma ortamları sağlanmalıdır.
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Hasta Düşme Bildirimlerinin Kökneden
Analizi İle Hasta Düşmelerinin Önlenmesi
Programının Geliştirilmesi
Bingül İSBİR1
Birgül YAVAŞ2

Özet
Hasta düşmelerinin önlenmesi uygulamaları Hasta Güvenliği programının
önemli bir parçasıdır. Hasta düşme bildirimlerinin değerlendirilmesi ile birlikte
iyileştirme gerektiren alanların tesbiti ve uygulmaya yönelik önlemler alınması
çalışmalarının yatarak tedavi gören hastalarda düşme oranını azaltması
beklenmektedir. Bu çalışmada bir kamu hastanesinde Haziran 2011 – Kasım
2012 tarihleri arasında 22 hastaya ait düşme olay bildirimi incelenmiştir.
Düşme nedenleri yerinde değerlendirilmiş, hastalar, hasta yakınları ve personel
ile görüşülerek beyin fırtınası, neden sonuç diyagramı, balık kılçığı teknikleri
kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre; düşme nedenlerine ilişkin
önlemler oluşturulmuş ve düşmelerin önlenmesi programına eklenmiştir. Düşme
nedenlerinin sistematik analizi ile iyileştirilmesi gereken alanlar pratik olarak
belirlenebilmektedir. Personel eğitimi, geribildirimler ve uygulamaların paylaşımı
benzer olayların yaşanmasını önlemektedir.
Anahtar Kelimeler: düşme, kök neden analizi, düşmenin önlenmesi programı

Abstract
Patient falls prevention, is an important practices of patient safety program.
Evaluation of patıent fall notifications, identification of areas that require
improvement and to take precautıon are expected that reduce the rate of
hospitalized patient falls. In this study, 22 patient falls notification, in a public
hospital between June 2011 – November 2012 were examıned. The causes of
1 Manisa Halk Sağlığı Müdürülüğü, drbingul@gmail.com
2 Manisa Kamu Hastaneler Birliği, birgulyavas@gmail.com
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patient falls are assesed in situ. Cause of falls were evaluated. Consultation with
patients , families and staff were interviewed. Findings were analyzed using
with brainstorming, diagrams, fishbone techniques.According to the results;
measures have been created and included into the ‘Preventing Patient Falls
Program’. Systematic analysis of patient falls can be determıned in areas that
need improvement.
Key Words: Patient falls, root couse analysıs, fall preventing program.

1-Giriş
1.1 Hasta Düşmelerinin Önemi
Düşme, hastanede tedavi görmekte olan hastaların karşılaşabileceği istenmedik
bir olaydır ve tüm dünyada sağlık bakım kurumlarında önemli bir hasta güvenliği
problemi olarak belirtilmektedir. (Berke ve Aslan, 2010: 13)
Düşme olayına maruz kalan kişilerde travma sonucu yaralanma meydana gelebilir.
Yaralanmalar basit olabileceği gibi hastanın iyileşme sürecini uzatabilecek ciddi
sağlık sorunları ile de karşılaşılabilir. Düşmelere bağlı olarak hastaların %15 ile
%50’sinde yaralanmalar meydana gelmekte ve %10’nunu kırık ve laserasyon gibi
büyük yaralanmalar oluşturmaktadır. (Schwendimann vd., 2006: 69)
Tökezleme, çarpma ve düşme gibi travma sonrasında hastanın genel durumuna
ve tedavisine bağlı olarak ekimoz, cilt - ciltaltı kanamalar ve kırıklar daha kolay
oluşabilmektedir. Yaşlı hastalarda ya da osteoporoz, diyabet, böbrek yetmezliği
gibi kronik hastalığı olanlarda yara iyileşmesinde gecikme ile iyileşme süreci
de uzamaktadır. Bu durum, erken dönemde hasta ve yakınları için iş gücü ve
ekonomik kayıplara yol açabilmektedir. Yaralanmaların sakatlıkla sonuçlanması
durumunda da yaşam kalitesi önemli ölçüde etkilemektedir.
İyileşme sürecinin uzaması, sağlık bakım maliyetlerine de yansımaktadır.. Düşme
sonrasında ortaya çıkan yaralanmalar nedeniyle, hastanede kalış sürelerinin
uzaması, tetkikler, ilaç tedavisi, cerrahi müdahale, evde bakım hizmetleri ve acil
bakım uygulamaları da dikkate aldığında düşmelerin, yüksek maliyete neden
olduğu bildirilmektedir. (Huang HC vd., 2003:399)
Çalışan personel için ise; hastaların düşme sonucu yaralanması hastanede çalışan
hemşirelerin sıklıkla karşılaştığı şikayet ve dava nedenlerinden biri olmaktadır.
(Resmek, 1999 : 251)
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1.2 Hasta Düşmelerinde Risk Faktörleri
Düşme olasılığı insanlar için her zaman var olmasına karşın, bazı hastalıklarda ve
tedavi şekillerinde daha fazla görülebilmektedir. (Karataş ve Maral, 2001 : 152)
Hastane ortamı, vücut aktivitelerinde değişmeler, özürlülük, yaşlılarda demans,
görme, işitme kaybı, kas gücünün azalması gibi fiziksel ve mental yetersizlikler
veya tedavi süreci düşme riskini arttırmaktadır. (Resmek, 1999 : 251) Düşme
olaylarının nedenlerine bakıldığında; hasta ile ilgili nedenler, çevre ile ilgili
nedenler ya da bakım kaynaklı nedenler görülebilmektedir. (Masdev vd, 1997 :
36)
Düşmeyi etkileyen bireysel faktörler; yürüme ve denge bozuklukları, hipotansiyon,
baş dönmesi, önceki düşme hikayesi, psikoaktif ilaç kullanımı, korku, beceri
azalması, kas güçsüzlüğü, sinir sistemi hastalıkları, demans ve görme bozuklukları
olabilir. Çevresel risk faktörleri olarak; ıslak zemin, kapı eşiği, zeminin düzgün
olmaması, banyo – tuvalet ve yatak yanında tutunacak destek bölümlerin
olmaması, yetersiz aydınlatma, yerde ve çevrede sabit olmayan objelerin varlığı,
uygun olmayan ayakkabı kullanımının olduğu belirtilmiştir. ( Işık ve ark.2006)
Düşme sıklığı ve düşme ilişkili komplikasyonların ciddiyeti 60 yaşından sonra
düzenli olarak artar, 65 ve üzeri yaşlarda sağlıklı yaşlıların % 35 – 40’ı düşme
olayıyla yılda 1 kez karşılaşır. 75 yaşından sonra bu oran daha da artar. (Rubenstein
ve Josephson, 2002 : 32)
65 yaş üstü hastaların bakımevleri ve hastanelerde düşme insidansı oranları
toplum içinde yaşayanlara kıyasla 3 kat fazladır. Düşmelerin % 10 – 25 i hastane
bakımını gerektirecek ölçüde önemli olmaktadır. (Barnett, 2001)
Literatürde, nedeni tam olarak belirlenememesine karşın, erkeklerin daha fazla
düştüğü ve cinsiyetin risk faktörü olduğu belirtilmekte ve düşme riski ölçek ya
da skorlama sistemlerinin bazılarında erkek cinsiyeti risk kriterleri arasında yer
almaktadır. (Hendrich vd., 2003 : 16)
Hastanelerde düşmenin en çok hasta odasında görüldüğü, transferler sırasında %
37, sandalyede oturmada %20 ve yürüme esnasında da % 15 düşmelerin olduğu
saptanmıştır. (Çapacı, 2007 : 53)
Hastaların düşme risk faktörlerinin belirlenmesi amacıyla pek çok çalışma
yapılmıştır. Bu risk faktörleri extrensek ve intresek olarak kategorize edilmiştir.
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Düşmeye neden olan dış etkenler (patientsafety.gov.tr, 2013)
•

Aydınlatma : Yetersiz aydınlatma, ışık yoğunluğunun fazla olası, parlama

•

Çevre Düzeni : Elektirik kablolar ve eşyaların düzensizliği, ortamın dağınık
olması

•

Terlik ve ayakkabıların uygun olmaması: Tabanı kaygan, topuklu, eski ve
hırpalanmış terlik ve ayakkabılar

•

Ekipmanlar: Ekipmanların (tekerlekli sandalye, sedye, emniyet kemeri,
yürüme destek araçları, yatak ya da merdiven korkulukları vb) yetersiz ya da
arızalı olması, hatalı kullanımı

•

Zemin ve yüzeyler: Zemin üzerinde girinti ve çıkıntılar, cilalı – ıslak zemin,
gevşek veya kalın tüylü halılar, yüksek eşik ve merdiven basamakları

•

Mobilya tasarımı: Sandalye ve yatak yüksekliği

•

Küvet ve tuvalet: Destek ve tutunma barı olmayan alanlar

•

İlaçlar: Sedatifler ve sakinleştiriciler, benzodiazepinler, MSS ni etkileyen
ilaçlar

Hasta ile ilgili düşme riskini arttıran nedenler (patientsafety.gov.tr, 2013)
•

Hastanın genel durumu : Genel durumda düşkünlük, yürüme şekli ve tarzı,
tedirgin / kararsız yürüyüş

•

Düşme öyküsü : Hastanın öyküsünde daha önce yaşanmış düşme olayının
bulunması.

•

İlaç kullanımı : Çok sayıda ilaç kullanımı, etkileşim ve komplikasyonlar

•

Görme alanı ve keskinliği : Görme keskinliğinde, görme alanında ve gece
görmede azalma, değişen derinlik algısı, parlama intoleransı

•

Kas gücü : Kas gücü zayıflığı, yürüme ve denge bozuklukları, kas atrofisi,
osteoporoz, dengenin korunmasının güçleşmesi

•

Nörolojik ve Psikiyatrik hastalıklar: Konfüzyon, oryantasyon bozukluğu,
hafıza bozuklukları, psikiyatrik hastalıklar, periferik ve santral sinir sistemi
hastalıkları, efarkt ve emboliler, mental durum değişiklikleri, baş dönmesi,
epilepsi, postural hipotansiyon, febril konvülzüyonlar

•

Kronik hastalıklar: Diyabet, hipertansiyon, kalp kapak ve damar hastalıkları,
artrit, katarakt, demans, vb kronik hastalıklar ..
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•

Gastrointestinal ve Üriner Sistem hastalıkları : idrar ve gaida İnkontinans,
enteritler

•

Yaş : 65 yaş üzeri

Düşme öyküsü bulunan bireyler tekrar düşmeye daha yatkındır. (Işık vd., 2006 : 45)
Hastanın tedavisinde yer alan ilaçlar düşme nedenleri arasında önemlidir.
Psikotrop ilaçlar, sedatifler, vazodilatörler, antihipetansifler, antiaritmikler,
antikolinerjikler düşme riskini arttıran ilaçlar arasında sayılabilir. (Cook1997,
Yıldırım, Karadakovan 2004)
Ameliyat sonrası hastalarda da düşme riski artmaktadır. Ameliyat stresi, anestezi
etkileri, sıvı elektrolit dengesi ve kan basıncı değişimleri, ağrı gibi pekçok neden
hastaları düşme yönünden riskli duruma getirmektedir. (Coşar , 2003 : 167)
Genel anestezi sonrasında hastalar yürümede güçlük çekebilir. Major cerrahi
sonrasında hasta düşkünleşir, güç kaybına uğrar. Bu dönemde düşme skoru
etkilenir. Hasta yeniden güç kazanıncaya kadar skor günde en az 2 kez
değerlendirilmelidir. Obstetrik hastalarda doğum sonrası hipovolemik epizodlar
görülebilir. İlk yataktan kalkışta ve ilk banyo sırasında hastalar düşme için yüksek
risk taşırlar. Doğum öncesi yatak istirahati yapan hastalar ile çoklu doğum yapan
hastalarda bu risk daha yüksektir.
Psikiyatri hastalarında ilaç etkilerine bağlı olarak düşme riski artmıştır.
Depresyonda hasta hantal bir yürüyüşe sahiptir ve spontan hareketler
baskılanmıştır. Manik hastada yürüme çok hızlıdır; hemen daima dikkatsizcedir
ve düşer. Bu problemler ilaç tedavisinin yan etkileri ile artar. Tremor görülebilir,
desoryantasyon, şaşkınlık yapabilir ve güçlüdür. (Morse, 2009)
1.3 Hasta Düşmelerinin Önlenmesi Programı
Düşmeler genellikle birden fazla risk faktörünün etkileşimi sonucunda meydana
gelir. Birçoğu önlenebilir. (Brown,1999 : 59)
Düşmenin önlenmesi programı Hasta Güvenliği Programının önemli bir
parçasıdır. Hasta bakımı sırasında tıbbi tedavi ve hemşirelik hizmetlerinin hasta
düşmelerini önlemesi ve düşme sonrasında zarar görmeyi engellemesi gerekir.
(Braun ,1998 : 1262)
Düşme riskinin azaltılması için, Hemşirelik Hizmetleri Hasta Değerlendirme
Formu’nun doldurulması esnasında hastanın düşme risklerinin belirlenmesi,
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düşmelerin takibinin ve belirli aralıklarla analizinin yapılması, personelin hasta
transferi konusunda eğitilmesi, gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılması
önerilmektedir. (Clemson vd.,1996 :97)
Düşme riski değerlendirmesinin, hastanın kuruma kabulünde, klinikler arası
taşınması esnasında, hastanın genel durumunda bir değişiklik olması durumunda,
düşme gerçekleştiyse sonrasında yapılması önerilmektedir. Bireye özel düşme
riskini belirlemede kullanılan bazı risk değerlendirme araçları bulunmaktadır.
Bu araçlar ile yapılan değerlendirme doğrultusunda hastanın düşmesini önlemek
için ne tür önlemler alınacağına karar verilmektedir. İtaki düşme ölçeği de bu
amaçla kullanılmaktadır.
İtaki Düşme ölçeği hasta düşmelerine neden olabilecek risk faktörlerini içerecek
şekilde, toplam 19 risk faktöründen oluşmaktadır. Risk faktörleri majör ve minör
olarak kategorize edilerek minör risk faktörlerine 1 puan, majör risk faktörlerine
ise 5 puan verilmiştir. Risk faktörlerinin değerlendirilmesi sonucu elde edilen
toplam puan üzerinden düşük ve yüksek olmak üzere iki risk düzeyi belirlenmiştir.
Yüksek riskli hastaları ayırt etmek ve gerekli önlemleri almak için ‘dört yapraklı
yonca’ figürünün kullanılması öngörülmüştür.
Ölçekte, risk faktörleri arasında 65 yaş ve üstü, bilinci kapalı, son bir ay içinde
düşme öyküsü, kronik hastalık öyküsü, görme durumu, riskli ilaç kullanımı,
bedensel engel gibi değerlendirme parametreleri bulunmaktadır.
Harizmi Düşme Riski Ölçeği 0-16 yaş arası hastalar için kullanılmaktadır. Riskli
ilaç kullanımı, geçirilmiş operasyon, görme engeli, ekipman kullanımı ile ilgili
değerlendirme parametreleri bulunmaktadır.
Düşme ölçeği kullanılarak hastanın düşme skoru belirlenir. İlk Değerlendirme
yatan hastaların bölüme ilk kabulünde, hastanın yatışını takiben ilk 12 saat içinde
yapılmalıdır. Hastalarda klinik durumuna göre düşme riski değerlendirmesi
tekrarlanır. Cerrahi işlemler sonrasında, hasta düşmesi sonrasında, bölüm
değişikliği olduğunda, hasta nakli sırasında (kurum içinde bir üniteden başka bir
üniteye veya başka bir kuruma transfer edilmeden önce), hastanın genel durum
değişikliğinde değerlendirme tekrar yapılıp kayıt altına alınmalıdır.
1.4 Düşen Hasta Olay Bildirimi Ve Kökneden Analizi
Düşme olay bildirimleri Düşme bildirim formu ile birlikte Kalite Yönetim Birimine
yapılır. Kalite Yönetim Birimince düşme olayı analiz edilir, gerekli düzeltici
önleyici faaliyetler açılır. Kalite indikatörü olarak izlem ve değerlendirme yapılır.
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Düşme olayı sonrasında nedenlerin analizi ile birlikte sorunlar tesbit edilir. Sağlık
Hizmetlerinde sorun çözme işi şansa, kişisel tercihlere, dağınık yaklaşımlara
bırakılamayacak kadar önemlidir. Sorun çözme teknikleri kullanılarak nitelikli
çözümlerin hızlı keşfi ve uygulaması mümkün olacaktır. Sağlık hizmetlerinde
karşılaşılan olaylarda analiz ve iyileştirme amaçlı farklı metodlar kullanılabilir.
Kök neden analizi; gerçekleşmiş ya da risk skoru yüksek potansiyel bir hatanın
temel nedenlerini derinlemesine araştıran ve sorgulayan bir yöntemdir. (Joint
Commission Resources:2009)
Ortaya çıkan hatalı durumun kaynağını bulmak ve en etkin çözümleri tanımlayıp
uygulamak için yapılan analizdir.
Kök neden analizinde birtakım araçlar kullanılır. Balık kılçığı diyagramı, beyin
fırtınası tekniği, pareto şeması, serpme diyagramı, akış şemaları, histogram, ağaç
diyagramı, kontrol grafikleri bu amaçla kullanılan araçlardır.
5 Neden Analizi temel sebep sonuç analizi için örnektir. Her analiz, boyutu ne
olursa olsun tek bir soru ile başlar. Olayı yeterince açıklamak için yeterli NEDEN
sorusu sorulmuş olmalıdır.
Balık kılçığı tekniği, bir problemin nedenlerini ve alt nedenlerini tanımlama
sürecini yapılandırmaya yardım eder. Problemin çeşitli bölümleri arasındaki
önemli ilişkileri, bazı ince detayları görmeyi ve problem üzerinde yoğunlaşmayı
sağlar.
Şekil 1- Balık Kılçığı Diyagramı
20 – 22 Kasm 2014 / Antalya
Neden
EKİPMAN

Etki

METOD

İNSAN

ÇEVRE

YÖNETİM

İkincil neden
Birincil neden
MALZEME

Şekil 1- Balk Klçğ Diyagram
2. AMAÇ
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2. Amaç
Bu çalışma; hasta düşme bildirimleri sonrası yapılan kök neden analizi ile
düşme nedenlerinin tesbiti, ortadan kaldırılması ve iyileştirme çalışmalarının
Düşmelerinin Önlenmesi Programına eklenmesini, hasta düşme oranının
düşürülmesini hedeflemektedir.

3. Yöntem
Bu çalışma, bir kamu hastanesinde Haziran 2011 – Kasım 2012 tarihleri arasında
Kalite Yönetim Birimine yapılan 22 düşme olayı bildiriminin kök neden analizi
sonuçları ile iyileştirme çalışmalarını kapsamaktadır. Düşme olay bildirimlerinin
Kalite Yönetim Birimine iletilmesi ile başlayan süreçte tüm bildirimler olay
yerinde ve masa başı çalışmaları ile değerlendirilmiştir. Çalışma sürecinde; düşen
hasta, olaya tanık olan kişiler ve hasta bakımı veren personel ile görüşülmüştür.
Çevresel faktörler, hastayla ilgili risk faktörleri, düşme öncesi risk puanı
incelenmiştir. Düşme sonrasında hastanın hekimi ile birlikte hastaya ait medikal
tedavi ve cerrahi müdahale bilgileri değerlendirilmiştir. Tüm çalışmalar Hasta
Güvenliği komite üyelerinden oluşan bir ekiple beyin fırtınası ve kök neden analizi
yöntemleri kullanılarak dökümante edilmiştir. Yapılan çalışmada 5 Neden Analizi,
Hata Ağacı Analizi ve Balık Kılçığı Tekniği kullanılmıştır. Tesbit edilen sonuçlara
yönelik planlanan Düzeltici Faaliyetler uygulamaya konulmuştur. İyileştirme
çalışmaları Düşmelerin Önlenmesi Programına eklenerek ilgili dökümanlar ve
eğitim notları revize edilmiştir.

4. Bulgular
DÜŞME RİSK SKORU- Düşme öncesi
Düşme Risk skoru 5’in altında olan hasta sayısı (düşük risk)

8

% 36

Düşme Risk skoru 5’in üzerinde olan hasta sayısı (yüksek risk)

12

% 55

Düşme Riski hiç değerlendirilmemiş hasta sayısı

2

%9

Düşme risk düzeyi hastanın ilk yatışında İtaki ölçeği ile değerlendirilerek
düşmenin önlenmesine yönelik uygulamalar başlatılmıştır. Çalışmada, düşen
hastaların % 36 sında düşme risk puanı 5’inaltında görülmektedir.
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Düşen hastaların dosya incelemesinde bazı hastaların yatış süresi içerisinde ikinci
kez yapılması gereken risk değerlendirilmesinin kayıtlarına rastlanmamıştır.
Hastaların bir bölümünde ise değerlendirmenin doğru yapılmadığı görülmektedir.
Hipertansiyon ya da diyabet ilaçlarının kullanımı bile tek başına yüksek düşme
riski oluşturmaktadır. Ancak değerlendirmede hastaların yalnızca kronik hastalık
bölümünden puan aldıkları ve toplamda yüksek riskli kabul edilmedikleri
görülmüştür.
Düşme risk puanı 5’in altında olan 8 hastanın 2 sinde ikinci kez değerlendirmenin
yapılmadığı görülmüştür. Bu hastaların hemşirelik bakım planında düşme
riskinin azaltılmasına yönelik tedbirlerin alınmadığı, görsel işaretleme sistemi
(yonca resmi) ile uyarının da yapılmadığı görülmüştür.
CİNSİYET
Düşme olayına maruz kalan kadın hasta sayısı

10

% 45

Düşme olayına maruz kalan erkek hasta sayısı

12

%55

Düşme riski kadın ve erkek cinsiyetler arasında analiz edildiğinde erkeklerde (%
55 ) daha sık gözlenmiştir.
65 yaş üzeri düşen hasta sayısı

16

% 72

50 – 65 yaş arası düşen hasta sayısı

2

%9

40 -50 yaş arası düşen hasta sayısı

2

%9

30 – 40 yaş arası düşen hasta sayısı

1

%5

30 yaş altı düşen hasta sayısı

1

%5

Düşme olayına maruz kalan hastaların % 72 si 65 yaş üzerindedir. Dağılımda
hastaların
%90’ını
40
yaş
üzeri
hastalar
oluşturmaktadır.
DÜŞME YERİ
Hasta odasında düşme

6

% 27

Koridorda düşme

8

% 36

WC / Banyo da düşme

5

% 23

Transfer sırasında düşme

2

%9

Bahçede düşme

1

%5
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Düşme olayının en sık meydana geldiği alanın koridor olduğu görülmüştür.
Yapılan kökneden analizinde hastaların odasından genellikle tuvaleti kullanmak
amaçlı çıktığı ; koridorların bir bölümünde tutunma barının olmadığı, hastanın
refakatçisi olmadan yürümeye çalıştığı, duvar kenarında bulunan çöp kovası,
sedye gibi engeller nedeniyle hastanın tutunma barını kullanmasının mümkün
olmadığı görülmüştür. Hasta odasında meydana gelen düşmelerde ortamın dar ya
da dağınık olduğu dikkati çekmiştir. Bazı hastaların ise refakatçisinin olmadığı ve
yardım istemeden kalkmaya çalıştığı sırada düştüğü anlaşılmıştır. Hasta odasının
karanlık olması, görme ile ilgili sorunlar, hastanın yön bulmada zorlanması ve
başucu eşyalarının (bardak, su, peçete, gözlük vb.) yakında bulunmayışı nedeniyle
hareketi düşme nedeni olabilmektedir.
Tutunma barı bulunmayan alanda düşme olayı

5

% 23

Banyo - WC lerde tutunma barının olması ve acil çağrı zillerinin bulunması
düşme riskli hastalar için ayrıca önem taşımaktadır.
Transfer sırasında düşen hastaların kökneden analizinde ise hastalardan birinin
sedyeden diğerinin tekerlekli sandalyeden düştüğü anlaşılmaktadır. Bir vakada
personelin bulunmaması nedeniyle hastanın yakını tarafından transfer edilmeye
çalışıldığı, diğer vakada ise sedyenin iki personel tarafından kullanıldığı ancak
hastanın aşırı kilolu olması, personelin bedensel gücünün yetersiz kalması
nedeniyle yatağa transferi sırasında düşme olayının meydana geldiği görülmüştür.
Sedyenin tekerlek kilit mekanizmasında sorun tesbit edilmiştir.
Düşen hastalarda hastanın gideceği birimin başka bir binada bulunduğu, sedye
veya tekerlekli sandalye ile transferi sırasında kullanılan yolun parkeden araçlar,
uyarı levhaları, çeşitli bariyerler ile kısıtlanmış olduğu görülmüştür. Hasta
transferinde kullanılan tekerlekli sandalyede emniyet kemerinin olmadığı tesbit
edilmiş, sedyenin ise hasta ve kullanıcı için ergonomik olmadığı düşünülmüştür.
Hasta terliklerinin uygun olmadığı düşme olayı

4

% 19

Düşen hasta terlikleri taban için kullanılan malzeme ve model açısından uygun
görülmemiştir.
Çağrı zilinin kullanılmadığı düşme olayı
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Çağrı zili hastaların %36 sında kullanılması mümkün olmasına rağmen
kullanılmamıştır. Hastalara çağrı zilini neden kullanmadıkları sorulduğunda
yardım çağırmayı düşünmediklerini ifade etmişlerdir.
Yardımcı yürüme ve transfer araçlarının kullanılmaması / uygun
3
olmaması

% 14

Hastaların, yardımcı yürüme araçlarını (koltuk değneği, trıpod vb.) kullanmak
konusunda yeterli beceriye sahip olmadıkları görülmüştür. Alışkanlıklarının
olmaması nedeniyle yürüme desteklerinin kullanılması hastalar tarafından pratik
bulunmamaktır. Sedye, tekerlekli sandalye gibi transfer araçlarının arızalı olması,
mekanizmaların düzenli çalışmaması, emniyet kemerinin bulunmaması da
hastalar için düşme nedeni olabilmektedir.
Mekanik engele çarpma ile düşme olayı

2

%9

Hastaların bulunduğu ortamlarda odanın dağınık olması, kapı eşiklerinde
yükseltiler, çanta vb. eşyaların dolap dışında yerleşimi, elektirik kabloları
düşmeye neden olabilmektedir. Hastane içinde yapılan tadilatlarda teknik servis
tarafından kullanılan malzemelerin hasta alanlarında bırakılması düşmeye neden
olabilmektedir.
Ameliyat sonrası düşme olayı

2

%9

Ameliyat sonrası erken dönemde anestezi etkilerine, daha sonra ortostatik
hipotansiyon riskine bağlı olarak düşme riski bulunmaktadır. Ameliyatın türüne
göre kas gücünün azalması, hareket yeteneğinin kısıtlanmış olması da düşmelere
neden olabilmektedir.
Refakatçiye ait nedenlerin bulunduğu düşme olayı

12

% 55

Hastanede hasta ile birlikte kalan refakatçilerin hasta bakımı konusunda eğitimli
olması beklenmemektedir. Düşen hastaların incelenmesinde refakatçinin hastayı
uzun süreli yalnız bıraktığı ve düşme sırasında yanında olmadığı, hastanın
refakatçisinin hiç olmadığı ya da hasta bakımı sırasında kontrol edemediği
görülmüştür. Refakatçilerin düşme riskleri konusunda farkındalıklarının yeterli
olmadığı gözlenmiştir. Eğitim verilse de refakatçi değişimleri bilgilendirme
sürecini olumsuz etkilemektedir.
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Islak zemin bulunan alanda düşme olayı

2

%9

Hasta alanı temizliği sırasında kullanıma açık ve işaretlemenin bulunmadığı
alanlar risk taşımaktadır. Hastaların zemindeki yemek artıklarına ya da henüz
temizlenmiş ıslak alanlara basıp kayarak düşebildikleri görülmüştür.
Riskli ilaç kullanımı olan hasta düşmeleri

16

% 73

Çok sayıda ilacın birlikte kullanımı, yan etkilerinde senkop ve ortostatik
hipotansiyon görülen ilaçlarla tedavi de düşme riskini arttırmaktadır. Düşen
hastaların %73’ünün kullandığı ilaçlara bağlı olarak düşme riski taşıdığı
görülmüştür.
Ani gelişen hastalık nedeniyle düşme olayı

2

% 11

Hastalık semptomlarına bağlı olarak da düşme görülebilmektedir. Tuvalet ihtiyacı
sık olan enterit hastasının hipovolemi ile birlikte senkop geçirmesi, epilepsi
hastasının koridorda iken atak geçirmesi nedeniyle de düşme olayları meydana
gelmiştir.
Yatak korkulukları kullanılmamış veya yatak seviyesinin 7
yüksek olduğu düşme olayı

%

Düşme olay analizinde bazı yataklarda korkulukların olmadığı ya da arızalı
olması nedeniyle kullanılamadığı da anlaşılmıştır. Yatak yüksekliğinin hastanın
kolay kullanabileceği ölçüde olmaması nedeniyle düşme olayının meydana geldiği
görülmüştür. Yatak kumandasının bilinçsizce kullanımı düğmelere rastgele veya
kaza ile basılması hastanın pozisyon değiştirmesine ve düşme riskine neden
olabilmektedir.
Düşme sonrası Kök Neden Analizi Ve Düşmelerin Önlenmesi Programının
Geliştirilmesi
Düşme sonrası, yaralanmanın derecesi / şiddeti travma seviyesi belirlenir.
Hastanın muayenesi ve düşme sonrası genel durumunun değerlendirmesi yapılır.
Hastanın vital bulguları alınır. Eklem hareketleri değerlendirilir. Hekimine haber
verilir, yakın gözleme alınır. Tanıya uygun tetkikleri ve tedavisi yapılır. Medikal
kayıtların dökümantasyonu yapılır. Olay raporu tamamlanır. Düşme riski yeniden
değerlendirilir. Düşme bildirim formu Kalite Yönetim Birimine ulaştırılır.
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Olay raporunda: Hastanın nerede ve nasıl görüldüğü / bulunduğu, hasta
düşmesini kimin gördüğü / bildirdiği, tıbbi / hemşirelik hizmetleri bakımında
neler yapıldığı, düşme sonrası tanı, tıbbi müdahaleleri, transferleri, vital bulguları
kayıt altına alınır. Kalite yönetim birimine bildirim yapılır.
Kök neden analizi, bir sorgulama sürecidir. Düşme olaylarının incelenmesinde
öncelikle kök neden analizini yapacak ekip belirlenir. Kök neden analizinde
sebepler araştırılırken farklı bakış açılarına, mesleklere sahip ekip üyeleri bir
araya getirilmelidir. Ekip üyeleri çalışma öncesinde problem çözme teknikleri
konusunda eğitilmiş olmalıdır. Ekip, düşme olay yerinde değerlendirme yapmalı,
olaya tanık olanlarla ve hasta ile görüşmelidir. Düşme olayı; doktor, hemşire,
idareci ve hastanın güvenliği ile doğrudan veya dolaylı ilgili diğer kişilerin bakış
açısından değerlendirilir. Aktif ve olası nedenler temel alınarak olay analizleri
yapılır. Analize “Düşme neden oluştu?” sorusuyla başlanır. Olayın temel nedenine
ulaşıncaya kadar neden sorularına devam edilir.
Kök neden analizinin temeli oldukça kullanışlı bir araç olan balık kılçığı diyagramı
ile yapıldığında analiz edilecek sorun belirlenir ve diyagram çizilir. Balık kılçığı
diyagramının hizmet sektöründe genel uygulama alanı kalite hatalarının
engellenmesidir. Olayların nedenlerini ortaya koymak, görselleştirmek ve
üzerinde çalışmak için oluşturulur. Balık Kılçığı tekniğinde problemi yaratan tüm
sebepler ana kategorilere ayrılmıştır. Bu kategoriler;
•

İnsan: Sürece dahil olan kişileri

•

Yöntemler/Metotlar: Sürecin nasıl çalıştırıldığı ve politikalar, prosedürler,
kurallar, düzenlemeler, kanunlar gibi belirli gerekleri

•

Makineler: Ekipman, bilgisayar, alet vb. türden işin yapılmasını sağlayan
cihazları

•

Malzemeler: Hammaddeler, parçalar, kalemler, kağıtlar vb. türden son ürünü
üretmekte kullanılanları

•

Ölçümler: Kaliteyi değerlendirmek için kullanılan ve süreç tarafından
yaratılan verileri

•

Çevre: Sürecin çalıştığı yer, zaman, sıcaklık ve kültür gibi koşulları
içermektedir.

Düşme nedenleri sınıflandırılır; insanlar, çevre, kullanılan araç ve gereçler, ölçme
ya da test etme yöntemleri, yönergeler, düzenlemeler, politikalar gibi. Önemli
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kategoriler işaretlenir. Düşme olayının nedenlerini ortaya çıkarabilmek için beyin
fırtınasının yapılması kaçınılmazdır. Belirlenen kategorilerin altına beyin fırtınası
ile tüm olası sebepler tek tek bu kategorilerin altına sıralanır. Daha sonra nedenler
gözden geçirilir, elimine edilir. Dikkate alınması gerekenler seçilir ve düzeltici
önleyici faaliyet planlanır.
Uygulamaya İlişkin düzenlemeler
•

Hemşirelik Hizmetleri tarafından çağrı zillerinin kullanımı hasta ve
refakatçisine anlatılır, kullanımı pratik uygulama ile gösterilir. Çağrı zili
hastanın ulaşabileceği kadar yakında olmalıdır. Çalışır durumda olup
olmadığı günlük olarak kontrol edilir ve arızalar kısa sürede giderilir. Hasta
odalarına çağrı zili kullanımı için resimli hatırlatma panoları asılır. Hemşireler
tarafından verilen hasta eğitimlerinin ve yapılan bilgilendirmelerin yeterliliği
hasta ziyaretlerinde değerlendirilir.

•

Hasta terlikleri ilk yatışta kontrol edilir, gerektiğinde sosyal hizmetler
tarafından uygun hasta terlikleri temin edilir.

•

Hasta yatakları ile sedyelerin korkulukları, düşme riski taşıyan hastalarda ve
transfer sırasında tüm hastalarda kaldırılır. Hastanın pozisyonu verilirken
düşme riski göz ardı edilmemelidir.

•

Hasta yatağının yüksek olması yatağa girip çıkmayı zorlaştırmaktadır.
Özellikle engelliler ve yaşlıların yatağı kullanmaları sırasında sorun
yaşanmaktadır. Yine hastalar tanı ve tedavilerinde kullandıkları ilaca bağlı
olarak kas iskelet sistemi hastalıkları, baş dönmesi, hipotansiyon nedeniyle
yataktan kalkarken / yatarken sorun yaşayabilirler. Alçak yataklar hasta
düşmelerinde yaralanmaları azaltmaktadır. Alçak yataklar 65 yaş üzeri ve ilaç
tedavisi alan hastalar için de daha güvenlidir. Kliniklere demirbaş malzeme
alımlarında yatak seviyeleri için belirlenen standartlara uyulur.

•

Hasta yataklarına hastanın düşme riskini ortadan kaldıracak şekilde pozisyon
verilmelir. Transfer haricinde hasta yatağı tekerlekleri kapalı konumda
tutulur. Yatak korkulukları kaldırılır. Hastanın korkulukları kendisinin
indirip kaldırması ve yataktan kalkması mümkün değilse refakatçi / personel
yardımı almalıdır. Yatak korkuluklarının gelişigüzel kullanımı ve uygun
olmayan yatak korkulukları düşme riskini arttırmaktadır.

•

Hastanede ve bakımevlerinde tedavi gören hastaların eşyaları ulaşabilecekleri
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kadar yakına yerleştirilmelir. (Morse,2009 : 128)
•

Dolap rafları ile çekmecelerin boyut ve özellikleri hastanın kullanımına
uygun, ergonomik olarak düzenlenir. Düşme sırasında yaralanmaların
önlenmesi için hastaya bağlı monitör, infüzyon pompası vb. Diğer cihazlar,
serum askıları sabit konumda olmalıdır.

•

Hasta alanlarında yapılan temizlik sırasında uyarı işaretleri konulur. Zemin
ıslak bırakılmaz. Tüm banyo ve WC lerde tutunma barı bulunmalıdır.

•

Refakatçilere hasta bakımında gerekli temel bilgi hemşirelik hizmetleri
tarafından verilir. Hasta bakımının sorumluluk gerektirdiği refakatçiye
aktarılırken düşme riski taşıyan hastaların bakımı konusu özellikle vurgulanır.
Düşme riski taşıyan hasta yatak korkulukları kaldırılmadan hastanın yanından
ayrılmamalıdır. Refakatçi ihtiyaçlar nedeniyle hastayı yalnız bıraktığında
hemşireye bilgi vermelidir. Refakatçilerin yaş, fiziksel özellik ve zihinsel
performans ve beceri açısından hastaya bakım verebilecek nitelikte olmasının
sağlanması önemlidir.

•

Ayrıca; Hasta düşmelerini ve getireceği zararları önlemek amaçlı olarak sensör
alarmlar ve basınca duyarlı pedler yatak veya sandalyeye yerleştirilebilir. Kalça
koruyucular (hip protectors) kemiği kırıklarının önlemek için kullanılabilir.

3. Sonuç
Hastanelerde güvenli ortamın sağlanması, hastayı ikincil yaralanmalardan
korumak için önemlidir. Hasta düşmelerinin önlenmesi için ilgili prosedür
uygulanmalı, olay analizleri ile prosedür geliştirilmelidir. Bu çalışmada düşme
olaylarının analizi ile iyileştirilmesi gereken alanlar tesbit edilmiştir. Yeni
uygulamalar ile hasta düşme oranının azaltılması hedeflenmiştir.
Düşmenin önlenmesi programı içerisinde PUKÖ döngüsüne uygun olarak şu
basamaklar yer almaktadır.
1. Hastanın kliniğe ilk yatışta düşme riski açısından değerlendirilmesi,
2. Hastanın ihtiyaçlarına göre protokolun uygulanması
3. Yeniden değerlendirme yapılması (hastanın durumu ve koşullar değiştiğinde)
4. Düşmenin raporlanması ve kalite yönetim birimine bildirimlerin yapılması
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5. Düşme nedenlerinin kökneden analizi ve analiz sonucunda düşmenin
önlenmesine ilişkin uygulamaların gözden geçirilmesi ve oluşturulan yeni
uygulamaların yaygınlaştırılması
6. Düşme oranlarının izlenmesi, indikatörün değerlendirilmesi
7. Düşmelerin önlenmesi programının ve protokollerin geliştirilmesi
Hastanın kliniğe ilk yatışta düşme riski açısından değerlendirilmesi
Hastalar kliniğe ilk yatışlarında tıbbi bakım hizmetleri tarafından sistemik
olarak değerlendirilmelidir. Mevcut hastalıklar, alışkanlıklar ve kullanılan
ilaçlar sorgulanmalı, düşme ölçeği ile düşme riski belirlenmelidir. Hastanın ilk
yatışındaki değerlendirme zamanı aynı gün içinde ve hasta yatağa alındığında
hemen yapılabilmelidir. Düşme riskine karşı alınacak önlemler de bir kontrol
listesi ile izlenebilmelidir.
Hastanın kliniğe ilk yatışında düşme risk ölçeğinde bulunmayan bazı önemli
ayrıntılar da sorulmalıdır. Gözlük kullanan hastaların gözlüklerinin yanında
olup olmadığı, kullanacağı terliklerin uygunluğu, yanında refakatçi olarak kimin
kalacağı bilinmelidir.
Hastanın ihtiyaçlarına göre protokolun uygulanması
Hasta düşmelerinin önlenmesi için hazırlanan talimat ve prosedürler tüm personel
tarafından bilinmeli ve uygulanmalıdır. Uygulamanın standardı Kalite Yönetim
Birimi tarafından gözden geçirilerek yönetimce onaylanmış olmalıdır. Konu ile
ilgili eğitimlerin iş başı eğitimi şeklinde verilmesi, hasta taşıma tekniklerinin
gösterilmesi, yatak korkuluklarının kaldırılması, hastanın ilk karşılanmasında
doğru değerlendirilmesi, hasta ile ilgili kayıtların zamanında tutulması, doğru ve
ulaşılabilir olması önem taşımaktadır.
Yeniden değerlendirme yapılması (hastanın durumu ve koşullar değiştiğinde)
Yatan hastanın ilk değerlendirmesi yapıldıktan sonra düşme risk puanı düşük ise en
önemli husus düşmenin yeniden değerlendirilmesi gerektiği olmalıdır. Hastaların
kullandıkları ilaçlara, hastalığın yatış sonrasındaki seyrine geçirilen tıbbi
müdahalelere ya da psikolojik durum değişikliklerine bağlı olarak düşme riski
artabilmektedir. Düşme riski düşük olan tüm hastalar günlük kontrollerde genel
durum değişikliği ve kullanılan ilaçların etkileri açısından değerlendirilmelidir.
Hasta güvenliği komitesi tarafından kliniklere yapılan ziyaretlerde hastanın
düşme riski açısından tekrar değerlendirilmesi durumu incelenerek personele
gerekli geribildirim ve uyarılar yapılmalıdır.
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Düşmenin raporlanması ve kalite yönetim birimine bildirimlerin yapılması
Tüm düşme olaylarında raporlama yapılmalıdır. Hasta düşmenin hemen ardından
hekim tarafından kontrol edilmeli, hastanın refakatçisi ya da ailesi konu ile ilgili
bilgilendirilmelidir. Hekim tarafından düşme sonrası muayene bulguları ve
yapılan tetkiklerin sonuçları kayıt altına alınmalıdır. Kalite Yönetim Birimi ilk
mesai gününde bilgilendirilmeli ve bildirim formunda olayın anlatımı ile birlikte
olası düşme nedeni belirtilmelidir.
Düşme nedenlerinin kökneden analizi ve analiz sonucunda düşmenin
önlenmesine ilişkin uygulamaların gözden geçirilmesi, oluşturulan yeni
uygulamaların yaygınlaştırılması
Düşme olayına ilişkin değerlendirme ve kök neden analizi için hasta, refakatçisi,
olaya tanık olan kişiler ve sağlık personeli ile görüşülmeli, düşme olay yeri ve
hasta dosyası incelenmelidir. Nitelikli bir kök neden analizi için ekip çalışması
önem taşımaktadır. Ekipte kalite direktörü ile birlikte tıbbi hizmetler ile idari
hizmetlerden bir üye bulunmalıdır. Ekip gözlem ve inceleme sonrası beyin
fırtınası, kök neden analizi vb. yöntemler ile geliştirilecek alanları belirleyerek
uygulamaya koymalıdır.
Düşmelerin önlenmesi programının ve protokollerin geliştirilmesi
Tesbit edilen düşme nedenine yönelik iyileştirme faaliyetleri hemen başlatılmalı
ve geliştirilen uygulama hastane hizmet alanlarında yaygınlaştırılmalıdır. Gerekli
prosedürler hazırlanmalı ya da revize edilmelidir. Konu ile ilgili bilgilendirme
toplantıları, eğitimler düzenlenmelidir.
Düşme oranlarının izlenmesi, indikatörün değerlendirilmesi
Düşme oranları periyodik aralıklar ile izlenmeli ve hedefe ulaşılma derecesi
değerlendirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler başlatılmalıdır. Hedefe
ulaşılma durumuna göre yeni hedefler belirlenmelidir.
Hastanelerde hasta düşmeleri nitelikli hazırlanmış ve sürekli iyileştirilen bir
programla önlenebilir. Sağlıkta ekip çalışması, gözlemler, yaratıcı çözümlerin
üretilmesi ve sorun çözümünde yönetim araçlarından yararlanılması hasta
memnuniyetini ve hasta güvenliğini arttıracaktır. Sistemli çalışma programı,
çalışanların çalışma sürecinde işlerini kolaylaştıracak ve doğru uygulamaların
alışkanlık oluşturmasını sağlayacaktır.
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Özet
Psikolojik şiddet uygulamaları çalışanları hem fiziksel hem ruhsal yönden
etkileyerek iş tatminsizliğine yol açabilmekteve iletişim sorunları gibi en direk
yollarla çalışan memnuniyetsizliğine neden olmaktadır. Bu Araştırma ile
E.K.H.B.G.S. bünyesindeki Birlik Hastaneleri çalışanlarının Psikolojik şiddet
(mobbing) konusundaki yaklaşımları, psikolojik şiddete maruz kalıp kalmadıkları
taciz davranışına maruz kalmışlarsa taciz davranışına neden olan unsurların
belirlenmesi ve bu belirlemelerden hareketle taciz davranışının azaltılması ve
yaşanan en net sıkıntının çalışan memnuniyeti açısından ortaya koyduğu sonuçlar
ile bu sonuçlar üzerine ne tür bir çalışma yaklaşımı ile çalışan memnuniyetini
arttırarak iş kalitesinin nasıl yükseltilebileceğinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Araştırmada Birlik bünyesindeki sağlık kuruluşlarından 2.281 personele birebir
olarak ulaşılmıştır.
Tüm bunların sonucunda başlatılan Açık Kapı projesi ile Sorun nedir veya
neyi geliştirelim? Mantığıyla Mevcut durumun belirlenmesi ile Sorunların
nedenleri üzerine gidilmiş ve alınan önlemler ile ulaşılacak ve ulaşılan sonuçlar
değerlendirilmiştir.Sonuçların değerlendirilmesi ile ulaşılan süreç sonrasında
başlatılan uygulamanın yerleştirilmesi çalışmaları sürdürülmüş ve yeni bir gelişme
1 Esk.K.H.B. Genel Sekreterliği Tıbbi Hiz. Başkanlığı (Uzman), ugurisik222@gmail.com, 0 533 7470344
2 Esk.K.H.B. Genel Sekreterliği Tıbbi Hiz. Başkanlığı (Uzman), burcuelitez@gmail.com, 0 505 7864917
3 Esk.K.H.B. Genel Sekreterliği (Genel Sekreter), hsfidan@gmail.com,

0 505 7274925

4 Esk.K.H.B. Genel Sekreterliği Tıbbi Hiz. Başkanlığı (Tıbbi Başkan), ftravci@gmail.com ,

0 532 7451224
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/değişme başlatılması gereken durumlarda yeni uygulamalar başlatılmış ve takipli
bir şekilde Açık Kapı Projesi bir sürece dönüştürülmüştür.
Çalışmanın Bilimsel araştırma kısmında evreninin yaklaşık %60’ına ulaşılmıştır.
Yapılan anket ile araştırmanın nicel verileri elde edilmiş ve SPSS 18.0for Windows
programında değerlendirilmiştir. Bu araştırma ile ortaya çıkan, çalışanların
%52’sinin kendisine ya da bir başka arkadaşına Mobbinguygulandığını ve
yöneticilerle bir iletişim eksikliği olduğunu düşünmeleridir. Böylece Mobbing
araştırması ile ortaya konulan durum Açık Kapı Projesi ile değerlendirilerek
olumsuzluklar ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Psikolojik Şiddet(Mobbing), İş Tatmini, Açık Kapı

Abstract
Acts of mobbing influence the employees both in the physical and spiritual sense,
and can cause job dissatisfaction, and provoke dissatisfaction of employees in the
most direct ways, such as communication problems. This study aims to determine
the approaches of the employees of Union Hospitals under E.K.H.B.G.S. (Union
of Public Hospitals of Eskişehir, Secretary General’s Office) to mobbing, whether
they were exposed to mobbing or not, and if they were exposed to mobbing, the
factors that caused the act of mobbing, and based on these findings, to determine
the ways to minimize the acts of mobbing, and to decide the consequences in
terms of the employee satisfaction, as the most prominent problem, and what
kind of an approach should be taken to get over these consequences and increase
employee satisfaction, and therefore the job quality. In this study, 2.281 employees
in the health institutions under the Union were contacted one-to-one.
With the AçıkKapı Project commenced as a result of these, beginning with the
questions “What is the problem or what should we improve?” our attempt was
to comprehend the existing condition and the reasons of the problems. And
then, the results obtained and to be obtained through the measures taken were
evaluated. After the evaluation phase of the results, the study was continued
with the establishment of the new implementation, and in any case where a new
improvement/ change should be employed, a new implementation was given a
start, and the AçıkKapı Project was turned into a process, including the follow-up
phase.
During the scientific research phase of the study, about 60% of its universe
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was accessed to. The quantitative data of the research was obtained through
the questionnaire held, and they were evaluated on the SPSS 18.0 for Windows
program. This study has put forward that 52% of the employees think that they
are or a friend of them is being exposed to mobbing, and that there is a lack of
communication with the managerial staff. The situation thus revealed with the
research on mobbing was placed under evaluation with the AçıkKapı Project, and
the negative facts were attempted to be removed.
Key Words: Mobbing, Job Satisfaction, AçıkKapı

1. Psikolojik Şiddet (Mobbing)
1.1. Psikolojik Şiddetin Tanımı
Psikolojik Şiddet; duygusal bir saldırıdır. Kişinin, saygısız ve zararlı bir
davranışın hedefi olmasıyla başlar. Bir kişinin, diğer insanları kendi rızaları ile
veya rızaları dışında başka bir kişiye karşı etrafında toplaması ve sürekli kötü
niyetli hareketlerde bulunması, ima, alay ve karşısındaki kişinin toplumsal
itibarını düşürme gibi yollarla, saldırgan bir ortam yaratarak onu işten çıkarmaya
zorlamasıdır (Davenport, 2003). Yıldırma, zorbalık veya taciz kavramları ile ifade
edilmeye çalışılan psikolojik şiddet olgusu, çalışanların tatminsiz, stres altında ve
işyerlerini terk etme eğiliminde olmaları gibi sonuçlar verebilen ciddi bir örgütsel
sorun olarak son zamanlarda karşımıza sıkça çıkmaktadır (Aydın ve Özkut,
2007:169).
1.2. İşyerindeki Psikolojik Şiddetin Birey ve Örgüt Üzerindeki Etkileri
Yeteneği sınırlı, iş yaparak başarılı olamayacak yöneticiler, mağdur bireyler ve
günah keçileri bularak başarısızlıklarını gizlemek istemektedir. Hatta örgütte
psikolojik şiddet, yönetici tarafından çalışan sayısını masrafsız bir şekilde azaltma
ve işten çıkarma tazminatından kurtulma aracı olarak görülüyorsa tacizci aranan
kişi haline dahi gelmektedir. Psikolojik şiddet bir örgüte girmişse, oradan ayrılması
da pek mümkün olmamaktadır (Baykal, 2005: 203). Psikolojik şiddet, taraflar
üzerinde bıraktığı etki açısından, “mağdur birey üzerindeki etkileri, organizasyon
üzerindeki etkileri” olmak üzere iki şekilde ele alınacaktır.
1.2.1. Mağdur Birey Üzerindeki Etkileri
Gücün kötüye kullanılması sonucu, hedef seçilen kişi kendini alt üst olmuş, tehdit
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altında, dışlanmış, aşağılanmış ve psikolojik olarak yaralanmış hissetmektedir.
Kendine olan güveni sarsılmakta, yeteneklerinden şüphe etmeye başlamakta ve
yüksek stres altında kalmaktadır. Alınan psikolojik yaralar, türlü psikosomatik
rahatsızlıklara, bedensel hastalıklara yol açmakta, bazıları ise çalışamaz hale
gelmektedir.
Sonuç olarak psikolojik şiddet yüzünden mağdur, çaresizliğe ve savunmasız bir
duruma itilmektedir. Sıklıkla ve uzun bir süre devam eden sistematik lekeleme
sürecindeki bu düşmanca davranışlar, zamanla mağdurda psikolojik, psikosomatik
rahatsızlıklara ve çalışma ortamında sosyal huzursuzluğa yol açmaktadır. Sürecin
sonunda çalışan, gördüğü ruhsal zarar nedeniyle istihdam edilmeme sorunu ile
karşı karşıya kalabilmektedir. Sorun sadece şiddete maruz kalan çalışan için değil,
aynı zamanda bu zorbalığın başlamasına uygun koşullar sağlayan ya da devam
etmesine göz yuman örgüt ile duygusal taciz olayına görgü tanıklığı yapan diğer
çalışanlar için de, iş sağlığı ve güvenliğini olumsuz etkileyen bir çalışma ortamı
yaratmaktadır.

2. Mobbing Araştırması
2.1. Araştırmanın Amacı
Birey; psikolojik şiddet davranışları (Mobbing) ile evde, okulda işte kısaca hayatın
tüm alanlarında karşı karşıya kalmaktadır. Farkında olarak veya olmayarak bazen
bu tür Şiddetin mağduruyken bazen de uygulayıcısı olur.
Bu Araştırma ile Eskişehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
bünyesindeki Birlik Hastaneleri çalışanlarının Psikolojik şiddet (mobbing)
konusundaki yaklaşımları, psikolojik şiddete maruz kalıp kalmadıkları taciz
davranışına maruz kalmışlarsa taciz davranışına neden olan unsurların
belirlenmesi ve bu belirlemelerden hareketle taciz davranışının azaltılması ve
yaşanan en net sıkıntının çalışan memnuniyeti açısından ortaya koyduğu sonuçlar
ile bu sonuçlar üzerine ne tür bir çalışma yaklaşımı ile çalışan memnuniyetini
arttırarak iş kalitesinin nasıl yükseltilebileceğinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Psikolojik şiddete özellikle sağlıksız örgütsel yapılarda, yani rollerin ve ilişkilerin
belirsiz olduğu (belirli olmasına rağmen işleyişte iç içe girdiği) ve ileriyi görmenin
fazla imkânlı olmadığı ortamlarda, daha çok bürokrasinin yüksek, iş güvencesinin
fazla olduğu iş kollarında, kâr amacı gütmeyen kuruluşlarda, okullarda ve sağlık
sektöründe daha yaygın bir şekilde rastlanmaktadır.
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2.2. Araştırmanın Süreci
Araştırmamız son dönemde gündem olan ancak hem çalışanların hem de
yöneticilerin farkında olmadıkları yada yaşanan sıkıntının ne olduğunun
tanımlanamadığı Psikolojik Şiddet (Mobbing) üzerine gerçekleşmiştir. Psikolojik
şiddetin bürokrasinin yüksek, iş güvencesinin fazla olduğu kâr amacı gütmeyen
kuruluşlarda, özellikle sağlık sektöründe daha yaygın bir şekilde uygulandığı
düşünüldüğünde doğru bir yönde adım attığımız bir gerçektir. Bu süreçte
psikolojik şiddetin var olduğu ve bununda çalışan memnuniyetini düşürerek iş
kalitesini azalttığı ve en sonunda da çalışan ve hasta güvenliğini tehdit ettiğini
varsayarak ilerledik. Bilimsel anlamda mobbing süreci incelendi bu sürecin varlığı
tanımlanması hakkında araştırmalar yapıldı.
2.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Evren olarak birlik hastanelerimizin yaklaşık 4000 çalışanı hedef alınmıştır.
Araştırmada Eskişehir ili Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği bünyesindeki
sağlık kuruluşlarından 2.281 personele birebir olarak ulaşılmıştır.
2.4. Veri Toplama Araç ve Teknikleri
5’li likert ölçeğinde geliştirilen anket ile ciddi bir saha çalışması ile tüm personelin
yaklaşık %60’ına ulaşılmıştır.
Örneklem sayısının belirlenmesi Türker Bas 2003’e göre aşağıdaki gibi yapılmıştır.
Araştırmanın uygulandığı örneklem, ana kütleyi %90 güvenirlik düzeyinde %10
hata payı ile temsil etme özelliğine sahip bulunmaktadır.
Araştırma için ilgili alan yazında sıklıkla kullanılan psikolojik taciz ölçeklerinden
faydalanılarak yeni bir ölçek geliştirilmiştir. Bu ölçek ve ölçek maddelerine ilişkin
korelasyon ve güvenirlik sonuçları aşağıdaki gibidir. Ölçeğin tümüne ilişkin
Cronbach Alfa Katsayısı 0,939 olarak belirlenmiştir. Bu noktadan hareketle
ölçeğin oldukça güvenilir olduğu ifade edilebilir.
2.5. Verilerin Analizi
Ölçek maddelerinin korelasyon analizlerine bakıldığında ölçekten herhangi bir
maddenin çıkarılmasına ihtiyaç duyulmadığı belirlenmiştir. Ölçüm sonuçları
SPSS programı ile bilimsel olarak değerlendirilmiştir.
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Veri analizinde öncelikle güvenirlik ve geçerlik sınanmış ve kullanılacak analiz
yöntemine karar verebilmek için verilerin normal dağılıma uygun olup olmadığı
değerlendirilmiştir. Verilerin normal dağılıma uygun olduğu belirlendikten
sonra analizlerde parametrik testler kullanılmış ve değerlendirmeler yapılmıştır.
Güvenirlik analizi için Cronbach Alfa Katsayısı’ na bakılmış, yapı geçerliğini
belirlemek için ise Açıklayıcı Faktör Analizinden yararlanılmıştır. Psikolojik
tacizin ve sonuçlarının kontrol değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını
belirlemek için ise Bağımsız Örneklem T Testi ile Anova Analizi kullanılmıştır.
2.6. Araştırmanın Bulguları
Değerlendirme sonucunda aslında birlik hastanelerimizde çalışan personellerimizin
ciddi bir mobbing uygulaması ile karşı karşıya olmadıkları gözlemlenirken bir
başka ciddi sorun belki demobbingin bir ön basamağı sayabileceğimiz iletişim
sıkıntısı yaşadıklarını tespit ettik. Çalışanlar özellikle dikeyde ve bir nebze yatayda
da iletişim sıkıntısı çekmekteydiler. Yönetim kademesine kolay ulaşamadıklarını
düşünüyorlardı.
Bunun üzerine iletişim sorunlarını ortadan kaldıracak tüm meslek gruplarını ve
birliğin tüm kademelerini içine alacak bir uygulama başlatıldı. Açık Kapı uygulaması
ile her kesimin görüşleri tamamen rastlantısal olarak değerlendirilip tamamen
doğal ve periyodik bir sistemde her kesimi bir araya getirecek bir sistem kuruldu.
Saha taraması ve yüz yüze görüşme tekniği ile şuana kadar meslek gruplarının
yarıya yakını ve idareciler ile ilgili görüşmeler yapılarak elde edilen veriler
ışığındasaha takipleriyle sistem çalıştırılmış ve devam etmektedir. Araştırma
tamamen Bilimsel etik kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmiş;doğruluk, güven,
saygı, adalet, hasta ve çalışan hakkı, özeleştiri, nesnellik ve yansızlık, bağımsızlık,
açıklık, bilimsel kuşkuculuk, eleştirel bakış, yeni kavramlara açık olmakve bilimsel
araştırma disiplinini korumak temel ilkeleri ışığında çalışma sürdürülmüştür.
2.6.1. Araştırmaya katılanların demografik özelliklerine ilişkin bulgular
Araştırmaya Eskişehir ilindeki sağlık kuruluşlarından 2.281 personel katılmıştır.
Araştırmaya katılan personelin %63,92’si kadın, %36,08’i erkektir. Bu oranlar
sağlık kuruluşlarında çalışanların cinsiyete göre dağılımı dikkate alındığında
olağan bir durum olarak göze çarpmaktadır.
Araştırmaya katılanların yaşlarına bakıldığında 31-35 yaş grubunun ağırlıklı
olduğu (%24,59) görülmektedir. 31-35 yaş grubunu %22,80 ile 36-40 yaş grubu ve
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%19,42 ile 41-45 yaş grubu takip etmektedir. Orta yaş olarak tanımlayabileceğimiz
31-45 yaş grubu aralığındaki sağlık çalışanlarının oranı yaklaşık olarak %67’dir.
Sağlık çalışanlarının %76,24’ünün evli olduğu anlaşılmaktadır.
Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının yarıya yakını çalıştığı kurumda 5 yılını
doldurmamıştır. 6-10 yıldır aynı kurumda çalışanların oranı %27,53, 11yıldan
fazla süredir aynı kurumda çalışanların oranı ise %24,15 olarak belirlenmiştir.
Tablo 1. Demografik Özelliklere İlişkin Bulgular
Cinsiyetiniz

Yaşınız

Sayı

Yüzde

Kadın

1.458

63,92

Erkek

823
2.281

Toplam

Sayı

Yüzde

18-25

156

6,84

36,08

26-30

300

13,15

100,00

31-35

561

24,59

36-40

520

22,80

41-45

443

19,42

46 +

299

13,11

2

0,09

2.281

100,00

Eksik veri
Toplam
Medeni durumunuz

Kaç yıldır bu kurumda çalışıyorsunuz?

Sayı

Yüzde

1.739

76,24

Bekar

465

Diğer

76

Evli

Eksik veri
Toplam

Sayı

Yüzde

1-5

1.092

47,87

20,39

6-10

628

27,53

3,33

11-15

237

10,39

1

0,04

16-20

156

6,84

2.281

100,00

21 +

158

6,92

Eksik veri

10

0,44

2.281

100,00

Toplam

Sağlık çalışanlarının eğitim düzeylerine bakıldığında lisans, yüksek lisans ve
doktora mezunlarının toplamının %36,69 olduğu görülmektedir.
Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarındaki en büyük grubu, hemşire ve ebeler
oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan 2.281 sağlık çalışanının 668’i ebe ve
hemşirelerden oluşmaktadır.
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Araştırmaya en fazla katılım Eskişehir Devlet Hastanesi’nden olmuştur. Eskişehir
Devlet Hastanesi’nden araştırmaya katılanların tüm katılımcılar içindeki oranı
%41,30’dur.
Tablo 2. Çalışılan Bölüm ve Mesleki Bulgular
Çalıştığınız Bölüm

Mesleğiniz

Sayı

Yüzde

Sayı

Yüzde

Eksik veri

238

10,43

Doktor

205

8,99

Servis Hizmetleri

294

12,89

Hemşire - Ebe

668

29,29

Hizmet Alımı

496

21,74

Sağlık Memuru /
ÇST

97

4,25

Eczane

16

0,70

Sağlık Teknisyeni

299

13,11

Poliklinik Hizmetleri

403

17,67

Tıbbi Sekreter

78

3,42

Acil Servis Hizmetleri

37

1,62

ATT

10

0,44

Yoğun Bakım Hizmetleri

103

4,52

T. Teknolog

5

0,22

Görüntüleme Hizmetleri

182

7,98

Lisansiyer

24

1,05

Ameliyathane Hizmetleri

162

7,10

Yönetici

8

0,35

Laboratuvar Hizmetleri

88

3,86

VHKİ - Memur İmam - Aşçı - Berber - Gassal - Terzi

118

5,17

İdari Birimler

233

10,21

Hizmetli

36

1,58

Diyaliz

29

1,27

Teknisyen

31

1,36

Toplam

2281

100,00

Mühendis

7

0,31

Şirket

604

26,48

Diş Hekimi

65

2,85

Eksik veri

26

1,14

2.281

100,00

Toplam
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Tablo 3. Çalışılan Hastane ve Eğitim Durumuna İlişkin Bulgular
Eğitim Düzeyiniz

Çalışılan hastane

Sayı

Yüzde

Sayı

Yüzde

İlköğretim

314

13,77

Devlet Hastanesi

942

41,30

Lise

516

22,62

Y. Emre Devlet H.

821

35,99

Ön Lisans

614

26,92

ADSH

280

12,28

Lisans

580

25,43

Çifteler Devlet H.

82

3,59

Lisans Üstü

156

6,84

Sivrihisar Devlet H.

73

3,20

Doktora

101

4,42

EDH-FTR

82

3,59

Toplam

2281

100,00

Eksik veri

1

0,04

2281

100,00

Toplam

2.6.2. Psikolojik Taciz Konusundaki Bulgular ve Değerlendirme
Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının yarıdan fazlası, son 6 ay içerisinde
kendilerine veya çalıştıkları kurumlardaki diğer çalışanlara psikolojik taciz
yapıldığını düşünmektedirler. Bu bulgu oldukça dikkat çekicidir. Kamu
niteliğindeki sağlık kurumlarında bu yönde bir bulgunun ortaya çıkmış olması
dikkatle değerlendirilmelidir.
Tablo 4. Halen çalıştığınız iş yerinde son 6 ay içerisinde, psikolojik taciz
davranışlarından bir ya da bir kaçının bilinçli ve sürekli olarak size veya diğer
çalışanlara uygulandığına tanık oldunuz mu?
Sayı

Yüzde

Evet

1.186

51,99

Hayır

1.087

47,65

8

0,35

2.281

100,00

Eksik Veri
Toplam

Sağlık çalışanları en çok doğrudan bağlı bulundukları yöneticiler tarafından
psikolojik tacize maruz bırakıldıklarını düşünmektedirler. Çalışanların
düşüncelerine göre, doğrudan bağlı bulunan yöneticiler dışında sırasıyla en
fazla psikolojik taciz uygulayan gruplar şunlardır: Aynı meslek grubundaki
arkadaşlar, doğrudan bağlı bulunulmayan yöneticiler ve farklı meslek grubundaki
iş arkadaşları.
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Tablo 5. Çalıştığınız iş yerinde yukarıda sayılan türden davranışlar genelde kimler
tarafından uygulanıyor?
Sayı
Doğrudan bağlı bulunduğunuz yöneticileriniz

671

Doğrudan bağlı olmadığınız diğer yöneticiler

385

Aynı meslek gurubundaki iş arkadaşlarınız

464

Farklı meslek gurubundaki (…………) iş arkadaşlarınız

335

Doğrudan size bağlı olarak çalışan astlar

145

Doğrudan size bağlı olmadan çalışan diğer astlar

101

Sağlık çalışanlarının işyerinde psikolojik tacize uğradıklarında, çoğunlukla yapan
kişiyle konuşmaya çalıştıkları görülmektedir. Üstlere şikayet verilen tepkilerden
bir diğeri olarak dikkate değer bir orandadır. Sağlık çalışanları büyük oranda
tacize karşı tepki verseler de “görmezden gelme” ve “hiç bir şey yapmama”
davranışlarının sayısı da önemli orandadır.
Tablo 6. İş yerinizde psikolojik saldırıya uğradığınızda ne yaptınız ya da uğrayanların
tepkisi ne oldu?
Sayı
Yapan kişiyle konuşma

474

Üstlere şikayet

408

Başka bölüme veya kuruma tayin talebi

202

Görmezden gelme

356

Hiç bir şey

293

Psikolojik taciz davranışın temel nedenleri ile ilgili yanıtlardan hareketle bu
davranışa neden olan en önemli unsurun, yönetim ve çalışanlar arasındaki iletişim
yetersizliği olduğu belirlenmiştir. 781 çalışan bu konuda pozitif görüş bildirmiştir.
Çalışanlar, yönetim ile aralarında iletişim eksikliği bulunduğunu düşünmekte ve
bu iletişim eksikliğinin de psikolojik taciz davranışlarına neden olduğunu ifade
etmektedirler. İletişim eksikliğinin giderilmesi ile psikolojik taciz davranışlarının
da önemli oranda azaltılabileceği düşünülmektedir. En fazla dikkat çekilen
unsurların, yönetim ve yöneticilerin davranışları olduğu anlaşılmaktadır.
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Tablo 7. İş yerinizde karşılaşılan bu davranışların temelini sizce aşağıdakilerden hangisi
teşkil etmektedir?
Sayı
Yönetimin bu tür davranışları fark edememesi ya da varlığına inanmaması

569

İdarecilerin bilinçsizliği ve kötü yönetimi

415

İdarecilerin şahsi kompleksleri

496

Yönetim ve çalışanlar arasındaki iletişim yetersizliği

781

Çalışanlar arasındaki güven eksikliği

425

Çalışma şartlarının kötü olması

404

Yapılan işlerin zorluğu

238

Psikolojik taciz ile ilgili sağlık çalışanlarının önemli bir sorun yaşamadıkları
görülmektedir. Ancak özellikle psikolojik tacize maruz kalma durumunda,
çalışanların işe gitmek istememesi ve uyku düzenlerinin bozulması,iş tatmin
düzeylerinin düşüklüğüne işaret olarak kabul edilebilmektedir. Az sayıda olsa
bile psikolojik taciz nedeniyle işe gitme isteğinin azalması ve uyku bozuklukları
yaşamak, sağlık kurumları açısından önemli bir sorundur. İnsan sağlığına yönelik
hizmet veren sağlık kurumlarında çalışanların memnuniyetinin yüksek olması ve
uyku bozuklukları yaşamamaları beklenmektedir. Sağlık hizmetlerindeki kalite
için bu unsurlar oldukça önemlidir.
2.6.3 Psikolojik taciz davranışına maruz kalma ve sonuçlarına ilişkin
farklılaşma analizi bulguları
Sağlık çalışanlarının taciz davranışının sonuçlarına ilişkin puanlarının ortalamaları
yaşlarına göre istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir
F(5,2273)=7,311, p =0,000, r=0,13. Yaşın taciz davranışının sonuçlarına ilişkin
düşünceye etkisi düşük düzeydedir. Games-Howell post hoc testi 46 ve üzeri yaşa
sahip çalışanlar ile (p=0,006; p=0,000; p=0,000; p=0,000) ve Ort=1,82, SH=0,051)
diğer yaş gruplarının tamamının (18-25; 26-30; 31-35; 36-40; 41-45) ortalamaları
arasındaki farkın anlamlı olduğunu göstermektedir. Diğer yaş gruplarının
ortalamaları 2,11 ile 2,18 arasında değişirken, 46 ve üzeri yaşa sahip çalışanların
ortalaması 1,82’dir. Sağlık çalışanlarının taciz davranışına maruz kalmaya ilişkin
puanlarının ortalamaları, yaşlarına göre istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde
farklılık göstermektedir.F(5,2273)=3,231, p=0,007, r=0,08. Yaşın taciz davranışına
maruz kalmaya ilişkin düşünceye etkisi düşük düzeydedir. Games-Howell post
hoc testi 46 ve üzeri yaşa sahip çalışanlar ile (p = 0,022; p=0,034) ve Ort=1,45,
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SH=0,043) 31-35 ve 36-40 yaş çalışanların ortalamaları arasındaki farkın anlamlı
olduğunu göstermektedir. Elde edilen bulgular, 46 yaş ve üzerindeki yaşa sahip
sağlık çalışanlarının psikolojik tacize maruz kalma davranışlarında ve algılarında
diğer yaş gruplarına göre farklılıklar bulunduğunu ortaya koymaktadır.
Sağlık çalışanlarının taciz davranışının sonuçlarına ilişkin puanlarının ortalamaları
mesleklerine göre istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir
F(14,2240)=5,290, p=0,000, r=0,18. Mesleğin taciz davranışının sonuçlarına
ilişkin düşünceye etkisi orta düzeydedir. Bulgular psikolojik taciz konusunda en
yüksek ortalamaya sahip olanların 2,29 ile acil tıp teknisyenleri (ATT) olduğunu
göstermektedir. ATT’leri 2,25 ortalama ile şirket çalışanları ve 2,23 ortalama ile
hemşire-ebeler takip etmektedir. Sağlık çalışanlarının taciz davranışına maruz
kalma sonuçlarına ilişkin puanlarının ortalamaları mesleklerine göre istatistiksel
açıdan anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir F(14,2240)=2,146, p=0,000,
r=0,15. Mesleğin taciz davranışına maruz kalmaya ilişkin düşünceye etkisi
orta düzeydedir. Bulgular psikolojik tacize maruz kalma konusunda en yüksek
ortalamaya sahip olanların 1,65 ile şirket çalışanları olduğunu göstermektedir.
Şirket çalışanlarını 1,64 ortalama ile hemşire-ebeler ve 1,61 ortalama ile doktorlar
takip etmektedir. Bulgular sağlık çalışanlarının çok fazla psikolojik tacize maruz
kalmadığını ancak maruz kalanların büyük kısmının ise klinik hizmetlerde
çalışan sağlık çalışanları olduğunu göstermektedir.
Yönetici olmayanların “taciz davranışının sonuçları” puanları ortalaması
(Ortyo=2,127, SH=0,019) yöneticilerinkinden (Orty=1,75, SH=0,117) farklıdır
ve bu fark istatistiksel açıdan anlamlıdır (t(52,852) =-3,175, p=0,002, r=0,40).
Yönetici olmayanların taciz davranışına ilişkin ortalamaları yönetici olanların
ortalamalarından daha yüksektir. Etkinin büyüklüğü yüksek düzeydedir. Yönetici
olmayanların “taciz davranışına maruz kalma” puanları ortalaması (Ortyo=1,568,
SH=0,090) yöneticilerinkinden (Orty=1,568, SH=0,016) farklı değildir (t(53,361)
=,004, p=0,997). Elde edilen bulgulardan hareketle taciz davranışına maruz
kalma açısından yönetici ve yönetici olmayan sağlık çalışanlarının neredeyse aynı
şekilde düşündüğünü söylemek mümkündür. Ancak yönetici olup olmamanın
taciz davranışının sonuçlarına yüksek oranda etki ettiği görülmektedir. Yönetici
olmak beraberinde sorumluluk da getirdiğinden yöneticilerin taciz davranışına
maruz kalsalar bile yine de olumsuz davranış sergilemekten kaçındıklarını
göstermektedir.
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2.7. Açık kapı Uygulaması
Tablo 8. Uygulama Döngüsü
Sorun nedir veya neyi
geliştirelim
Mobbing saha araştırması ile
ortaya çıkartılan iletişim
engelinin aşılması
Mevcut durumun
belirlenmesi
Çalışanların kendileri veya
mesai arkadaşlarından son 6
ay içerisinde psikolojik tacize
maruz kalma oranı %52 olarak
ölçülmüştür.

Yeni bir gelişme/ değişme
başlatılması

Sorunun nedenlerinin
araştırılması
Diğer çalışanların ve
yöneticilerin bilinçli olarak
iletişime kapalı davranış
sergilemeleridir.

Uygulamanın yerleştirilmesi
Hazırlanan raporların ve
iyileştirmelerin ilgili meslek
grupları ile ve yöneticileri ile
paylaşılması ve yöneticilerin
çalışan sorunları ile ilgili
farkındalıklarının arttırılması

Başarısız

Sonuçların değerlendirilmesi
Başarılı

Önlem alınması
Açık Kapı uygulaması ile her
kesimin görüşlerinin
tamamen rastlantısal olarak
değerlendirildiği tamamen
doğal ve periyodik bir
sistemde her kesimi bir araya
getirecek bir sistem kuruldu.

Temsilci raporlarının
sistematik olarak genel
sekreterliğimiz ve hastane
yöneticileri ile
görüşülmesi

(Kavrakoğlu,1996:11)

2.8. Sorun nedir veya neyi geliştirelim?
Psikolojik taciz davranışın temel nedenleri ile ilgili yanıtlardan hareketle bu
davranışa neden olan en önemli unsurun, yönetim ve çalışanlar arasındaki iletişim
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yetersizliği olduğu belirlenmiştir. 781 çalışan bu konuda pozitif görüş bildirmiştir.
Çalışanlar, yönetim ile aralarında iletişim eksikliği bulunduğunu düşünmekte ve
bu iletişim eksikliğinin de psikolojik taciz davranışlarına neden olduğunu ifade
etmektedirler. İletişim eksikliğinin giderilmesi ile psikolojik taciz davranışlarının
da önemli oranda azaltılabileceği düşünülmektedir. En fazla dikkat çekilen
unsurların, yönetim ve yöneticilerin davranışları olduğu anlaşılmaktadır.
2.9. Mevcut durumun belirlenmesi
Çalışma neticesinde özellikle net olarak tespit edilen ve üzerine gidilmesi gereken
iki bulgudan yola çıkılarak bir proje başlatılmıştır. Bu bulgular; Çalışanların
kendileri veya mesai arkadaşlarından son 6 ay içerisinde psikolojik tacize maruz
kalma oranı %52 olarak ölçülmüştür. Sağlık çalışanlarının yarıdan fazlası kendisi
veya mesai arkadaşlarının psikolojik tacize maruz kaldığını düşünmektedir.
Çalışanlar en çok doğrudan bağlı bulundukları yöneticilerin psikolojik tacizlerine
maruz kaldıklarını belirtmişlerdir.
2.10. Sorunun nedenlerinin belirlenmesi
Çalışanların en çok yakındıkları bir başka konu ise diğer çalışanların ve
yöneticilerin bilinçli olarak iletişime kapalı davranış sergilemeleridir.
2.11. Önlem alınması
Bunun üzerine iletişim sorunlarını ortadan kaldıracak tüm meslek gruplarını ve
birliğin tüm kademelerini içine alacak bu sayede olduğu düşünülen psikolojik taciz
davranışlarını ortadan kaldıracak bir uygulama başlatıldı. Açık Kapı uygulaması ile
her kesimin görüşlerinin tamamen rastlantısal olarak değerlendirildiği tamamen
doğal ve periyodik bir sistemde her kesimi bir araya getirecek bir sistem kuruldu.
Bu sistemde saha gözlemleri yapıldı meslek grupları ve sayıları belirlenerek grup
temsilcilerinin seçim kriterleri ve grubu temsil sayılarının yeterlilikleri belirlendi.
Birliğimize bağlı hastanelerimizde görev yapmakta olan çeşitli meslek
grubundaki tüm personellerimizin, çalışma hayatında karşılaştıkları sorunların,
mesleki yaşantılarını ve tıbbi hizmet sunumunu kolaylaştıracak önerilerin
değerlendirilmesi. Bu bağlamda genel sekreterliğimizce giderilebilecek sorunların
çözüm yollarını belirlemek ve yeni önerilerin değerlendirilmesi ile Genel
Sekreterlik ve hastane yönetimleriile çalışanlar arasında bir iletişim köprüsü
oluşturmak ve var olduğu düşünülen psikolojik taciz davranışlarını ortadan
kaldırmak amacıyla yola çıkıldı.
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Çalışma aktif saha çalışması ve görüşme tekniği yöntemi üzerine kurulu olarak
başlatıldı. Öncelikle çalışanlarımızın mesleki kategorilerine göre sayılarının
tespiti gerçekleştirildi.Meslek gruplarına göre uygulama faaliyet takvimini
belirlendi ve ilgili kişilerle paylaşıldı.İlgili meslek mensuplarının idarecileri
ile yerinde görüşmeler yapılarak çalışmanın amacı onlarla paylaşıldı. Burada
amacımızın genel sekreterliğin olayları tamamen yönlendirmesi olmadığının altı
net bir biçimde çizildi. Aslında işin temelinde hastane yönetimlerinin olduğu
net bir biçimde vurgulandı. Burada seçilen temsilcilerin koordinasyon görevlisi
oldukları meslek gurubu ile bizler arasında iletişim köprüsü oluşturacakları ve
kişisel değil meslek grubunun düşüncelerini yansıtacakları açıkça ifade edildi.
Açık kapı uygulama sorumluları tarafından listeler aracılığı ile rastgele örneklem
yöntemi kullanılarak meslek temsilcilerinin seçimleri yapıldı.
Uygulama sorumlularınca faaliyet takvimine göre belirlenen meslek grupları
yerinde ziyaret edildi aynen yöneticiler ile paylaşıldığı gibi temsilcilerle de
çalışmanın amacı yöntemi çalışmadan beklentiler temsilcilerin görev ve
sorumlulukları paylaşıldı. Bu çalışmanın bireysellikten ayrı düşünülmesi ve
meslek grubunu temsil etmesi önemle vurgulandı. Çalışmanın tüm ayrıntılarının
ekibimizce takip edildiği ve gerekli durumlarda genel sekreterlik ekibininde
sahada meslek gruplarıyla görüşebileceği vurgulandı.
2.12. Sonuçların değerlendirilmesi
Görüşmelerle ilgili temsilcilerle sürekli temas halinde çalışıldı. Bu çalışmalar
sonucunda temsilcilerin hazırlamış olduğu ve o meslek grubunun o hastanedeki
görüş, öneri ve şikâyetlerini anlatan raporların Genel Sekreterliğimiz proje ekibine
ulaştırılması ve değerlendirilmesi sağlandı. Bu raporlarda yapılan uyarıya rağmen
sistem yerine kişisel sorunlarla ilgili bildirimler olmuş ise bunlar kesinlikle
rapordan çıkarıldı.
Hazırlanan bu raporlara proje ekibinin değerlendirmesinden (gerektiğinde
yerinde değerlendirme) sonra son halleri verildi.
Meslek temsilcileriyle Genel sekreterin bir araya geleceği ve yüz yüze durumun
değerlendirileceği toplantılar organize edilerek durum, yapılabilecekler, düşünceler
ve eylemler ortak olarak değerlendirildi. Sonuçları tartışıldı ve genel sekretere
ulaşmanın rahatlığı ve yapıcı görüşmelerin olumlu sonuçları çalışanlarla direkt
olarak paylaşılmış oldu. Çalışanlarımız burada genel sekreterliğin ulaşılamaz
bir makam olmadığını ama aynı zamanda hastane yönetimlerini aşarak onların
uhdesinde olan ve onlarla rahatlıkla çözülebileceğini de görmeye teşvik edildiler.
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Tabiki bu çalışma tek yönlü ve tek taraflı bir çalışma değildi. Bu ana kadarki
çalışmaların sonuçları, önerileri ve değerlendirmeleri derlenerek çalışmanın diğer
yönünden değerlendirme aşamasına geçildi. Her meslek gurubu görüşmesinden
sonra benzer bir süreç de ilgili hastanemizin ilgili meslek gurubu yöneticileri ve
üst yöneticileri ile uygulandı. Yöneticilerimizde süreci daha önceden bildikleri
için onlarda süreçle ve ilgili meslek gurubu ile ilgili görüş ve önerileriyle genel
sekreterlik bünyesindeki görüşmelere davet edildiler.
Bu toplantılarda Genel sekreterimizde bu süreçle ilgili düşüncelerini yöneticilerle
paylaştı. Onların bakış açıları dinlendi ve daha önceden çalışanlar ile oluşturulan
ve görüşülen konular yöneticiler ile paylaşıldı onların görüşleri değerlendirildi.
Hangi süreçlerde neler yapılabilir neler gözden kaçırılmış neler zaten takipte neler
farklı bir şekilde düzenlenebilir tüm bunlar değerlendirildi.
Tüm bu değerlendirmeler sonucunda genel sekreterlik proje ekibince ikinci bir
rapor hazırlanarak hastanelere gönderildi.Hastane yönetimlerinden bu raporlar
doğrultusunda yapılabilecekleri değerlendirerek gerekli düzenlemeler ve
iyileştirmeleri başlatması istendi. Ayrıca takip sürecinde neler yapılabildi neler
zaman içerisinde planlandı ve neler işleyiş açısından uygun görülmedi hastane
yönetimleri tarafından raporlanarak tekrar genel sekreterlik proje ekibine
gönderildi.

470 T.C. Sağlık Bakanlığı

Sözel Bildiriler

V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Tablo 9. Uygulama Takip Tablosu
Hemşirelik Hizmetleri(sorun) Çözüldü

AÇIKLAMA

ERİŞKİN VE ÇOCUK ACİL

Şubat 2014 itibariyle planlama yapılmıştır.
Hemşire sayısının yetersizliği

- Hastası fazla olan erişkin acilin nöbetçi sayısı
5’ten 6’ya çıkarıldı.
- Çocuk acil aynen kaldı.

Güvenlik önlemlerinin yetersizliği

x

Sarf malzemelerin kalitesiz
x
olması

Hemşirelik Hizmetleri(sorun)

ACİL

x

Hasta yatışlarında hemşirenin
servislerde ya da yoğun bakımlarda yer olup olmadığını
öğrenmeye çalışması telefon
başında uzun süre vakit kaybetmesine sebep olmaktadır.

Sayı genel olarak yetersiz toplam 80 personel
mevcut. Gece acilde 3 kişi bırakılarak sorun çözümlenmeye çalışılmıştır.
Hastanemiz sarf malzeme alımı ilgili mevzuat
hükümlerine göre yapılmakta ve kontrol-kabul
edilmektedir.
- Sorunlu malzemeler için bildirilmesi durumunda hemen önlem alınmakta. (Bebek
klemplerinde sorun yaşanmış, ihale iptal edilmiş)

Uygun
AÇIKLAMA
görülmedi
Hafta içi akşam vardiyalarında ve hafta sonu
nöbetlerinde süpervizör hemşire tüm servisleri
ziyaret ederek boş yatakları tespit etmekte, manuel olarak servis boş yatak listesini acil servise
teslim etmektedir. Ayrıca hastane otomasyon
sisteminde hastane boş yatak servis durumu
acil servis tarafından izlenebilirdir. Herhangi
bir yatış sorunu veya problem yaşandığında
sorun zaten süpervizör hemşireler tarafından
çözülmektedir.
- Servislerdeki yer probleminin tadilat aşamasında oluşan bir sıkıntı olduğu tarafımıza bildirilmiştir.

İlaç
almaya
hemşirenin
gidip ilaçları tek tek sayarak
teslim alması gereksiz iş yükü
oluşturmakta, vakit kaybına
yol açmaktadır.

Gerek ilaç gerekse hasta güvenliği açısından
kullanılan ilaçların eczane tarafından hazırlandıktan sonra bir sağlık çalışanı tarafından
teslim alınması önemlidir. Ayrıca eczane tarafından ilaç irsaliyesine göre istenen miktar, teslim alınan ilaçların kayıt altına alınması gerekmektedir. Özellikle yeşil ve kırmızı reçete tabi
tüm ilaçların sağlık çalışanı tarafından teslim
alınması SHKS kapsamında da zorunludur.
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Yukarıdaki tabloda yöneticiler ile görüşmesi yapılmış ve takip süreci devam eden
hemşirelik hizmetlerine yönelik bölümlerin küçük bir kesiti verilmiştir.
Yine süreç içerisinde daha önceden görüşülmesine rağmen saha incelemelerinde
uygunsuz olduğu belirlenen görüşler tekrar değerlendirilmiştir. Başarısız olduğu
düşünülen çalışmalar döngüdeki sorunun nedenlerinin araştırılması bölümüne
tekrar yönlendirilmiş olup; Mevzuat engeli olanlar değerlendirme dışı bırakılırken;
Yine süreç içerisinde görüşülüp başarılamayan ya da çözüm sürecinde hastane
yönetimlerince direnç ile karşılanan sorunlar tekrar önlem alınması aşamasına
getirilmiştir. Tekrar incelemeler yapılmış çözüm süreçleri tekrar değerlendirilmiş
ve bazıları olumlu olarak tekrar döngünün içine katılmıştır.
2.12.1. Mevzuata takılan örnek;
2.12.1.1. Çalışanların çocukları hastaneye yattığı zaman refakat izinlerinin
alınması sürecinin zorluğu:
Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 10 uncu maddesine göre, “refakat
sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati
gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup
bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek
şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel niteliklerin
yer alması gerekmekte olup, refakat iznine esas teşkil edecek sağlık kurulu
raporunun bahsi geçen hususlardan herhangi birini içermemesi halinde Devlet
memuruna refakat izni verilemeyeceği”, belirtilmekte olup mevzuat nedeniyle bu
konuda tam bir iyileştirme gerçekleştirilememiştir.
2.12.2. Dirençle karşılaşılmasına rağmen tekrar değerlendirilerek önlem
alınan örnek;
2.12.2.1. Sağlık çalışanının ve birinci derece akrabasının sağlık hizmetinin
sunumundan yararlanması: (Belirli bir düzen içerisinde hastaların haklarına
riayet ederek ve hastaları bu konuda rahatsız etmeden hizmet sunucusu
olan sağlık personelinin kendi alanındaki işlerini aksatmaması ve çalışan
memnuniyetinin maksimize edilmesi)
Sağlık çalışanlarının büyük çoğunluğugün içerisinde ihtiyaç duydukları sağlık
hizmetinden yararlanmaları için bir sistem kurulmasını istemektedirler. Burada
amaç hem biran önce kendi işlerine dönebilmek hem de çalışan memnuniyetini

472 T.C. Sağlık Bakanlığı

V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Sözel Bildiriler

tatmin etmektir. Ancak başlangıçta hastane yönetimleri bu konuya direnç
gösterdiler bunun gerekli olmadığını ve sahada kendi çalışanlarına ihtiyaçları
olduğu zaman gereken desteği ikili ilişkilerle sağladıklarını belirterek böyle bir
durumu kabul etmediler. Sorunun nedenlerinin belirlenmesi aşamasından tekrar
ele alınan konu incelenerek burada personelin sadece kendi hastanesinde değil
diğer hastanelerde de hizmete ihtiyacı olabileceği bu durumun ikili ilişkilerle değil
sistematik çözülmesi gerektiği ve poliklinik kapısında yaşanan bu diyalogların
hastaları irrite ettiği gibi değişik açılardan tekrar incelenerek yönetimlerin
dirençlerinin kaldırılması sağlanmıştır. Sorun tüm il bazında tekbir sistem ile
hastaların tepkisini çekmeden ve bireyselliğe yer vermeden çözülmüştür. İlimizde
birliğimize bağlı sağlık tesislerinde çalışan bir personel herhangi bir hastanemize
kendisi yada birinci derece akrabası ile başvurması gerektiğinde daha önceden
bilgilendirildiği gibi o hastanenin personel için ayrılan ve hastalardan izole olan
alanına yönlenerek istediği poliklinikten sağlık personeli için ayrılmış ve HBYS de
tanımlanmış o an muayene olan hasta numarasına en yakın personel numarasını
alarak çok fazla beklemeden hizmetini alacaktır.
2.13. Uygulamanın yerleştirilmesi
Raporlar incelenerek değerlendirilmek amacıyla proje ekibi tekrar sahaya
çıktı. Sahada sağlanan gelişmeler yerinde değerlendirildi. Uygulanabilirlikleri
gözlemlendi. Konunun muhatabı yöneticiler ile görüşüldü. Yine konunun
muhatabı meslek gurubuyla sahada birebir görüşmeler yapıldı. Gerçekleşen
uygulamalar ne kadar ihtiyaçları karşılıyor, ne kadar uygulamaları kolaylaştırıyor
ve ne kadar çalışan ve yönetim memnuniyetinde belli bir ortakta buluşuluyor
ve bu sağlanan iyileşmeler ile ne kadar sağlık hizmetlerinin etkin uygulanması
sağlanabiliyor proje ekibince sahada ayrıntılı olarak gözlemlendi ve raporlandı.
Sahada hem çalışanlarla hem de yöneticilerle daha iyi uygulamalar için görüş
alış verişleri yapıldı. Bu esnada çalışanların yöneticiler ile iletişimlerine destek
sağlanmış oldu.
Konu ile ilgili yapılan ikinci saha incelemesinin ardından kat edilen mesafe ve
sonuçlar raporlanarak tekrar genel sekreter ve yöneticilere aktarıldı. Yapılan
değerlendirme toplantısının ardından açık kapı projesi konusunda yapılan
iyileştirmelerin çalışanlara geri bildiriminin yapılması aşamasının hastane
yönetimlerince sağlanması konusunda karar alınmıştır.
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2.13.1. Bu çalışma neticesinde tüm hastanelerimizde ortak olarak başarılanlara
bazı örnekler:
2.13.1.1. Sağlık personelinin, kendisi ve 1. derece akrabaları için muayene
önceliği;
Poliklinik alanında belli bir noktadan her 10 numaradan 2 numara sağlık
personeli için tanımlanmıştır. Sağlık çalışanı kendisi ve 1. derece akrabaları için
birlik personeli olduğunu belgeleyerek bağlı hastanelerimiz ve ADSH’denhizmet
hakkından yararlanabilmektedir.
2.13.2. Sağlık çalışanlarının çocukları için kreş imkanı;
Her iki hastanemizde de yapılan görüşmeler ve bunlara istinaden yapılan saha
araştırmaları neticesinde kreş ihtiyacı belirlenmiş ve açılacak olursa potansiyelinin
olduğu gözlemlenerek projelendirme işlemi yapılarak çalışmalar başlatılmıştır.
2.13.2.1. Yeni personel takip sisteminin iyileştirilmesi;
YPTS’nde kullanılan kart okuyucular belli noktalarda bulunmaktaydı. Özellikle
EDH ancak hastanenin çıkış noktaları ve otopark alanları ile hizmet birimlerinin
yerleri düşünüldüğünde yetersiz kaldığı net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Kart
okuyucu noktaları arttırılarak personelin küçük ama onu motivasyonunu bozan
bir sorun daha ortadan kaldırılmıştır.
Bunlar gibi bir çok durum normal işleyiş içerisinde fark edilmezken yada sorun
olarak görülmezken Açık Kapı çalışması ile tabana inilerek personelin sesi direk
dinlenmiş ve çözümler üretilerek kurulan etkin iletişim sayesinde personel
memnuniyetinin arttırılması sağlanmıştır.
2.14. Yeni bir gelişme /değişme başlatılması
Çalışanlar en fazla doğrudan bağlı bulundukları yöneticiler tarafından psikolojik
tacize maruz bırakıldıklarını ifade etmekle beraber sorunun temel nedeni

olarak iletişim problemini gösterdiklerinden dolayı Genel sekreterlik
buradan hareketle açık kapı uygulaması ile psikolojik taciz vakalarının
kurum dışından takibinin sağlanmasının önünü açmış ve tespit edilen
sorunların son değerlendirme ve ilgili personellere aktarılmasının kendi
yöneticilerince yapılmasını sağlayarak bir iletişimköprüsü oluşturmuştur.
Böylelikle çalışanların sorunlarını daha rahat ortaya koyabilecekleri ve
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sorunların çözümünü kolaylaştırıcı bir sistem oluşturulmuştur. Belirlenen
döngü kendini tamamladığında tekrar aynı süreçle ve bir önceki döngüde
gerçekleştirilemeyen ve bu geçen sürede yaşanan yeni olgularla devam
edecektir. Döngü esnasında periyodik olarak ve örneklemler alınarak
Psikolojik taciz ve memnuniyet oranları değişimi ile ilgili gerekli ölçümler
yapılmaya devam edilecektir.

Sonuç Ve Öneriler
Eskişehir il ve ilçelerindeki kamuya ait sağlık kurumlarında psikolojik taciz
bulunup bulunmadığı, varsa boyutlarının ne olduğu ve taciz davranışının
çalışanlar üzerindeki etkilerinin araştırıldığı bu araştırmada,sağlık çalışanlarının
büyük bir kısmına ulaşılmış ve araştırmanın amacı açıklanarak samimi yanıtlar
alınması sağlanmıştır.
Araştırma bulgularına göre, Eskişehir il ve ilçelerindeki sağlık hizmetleri büyük
oranda (%64) kadınlar aracılığı ile yürütülmektedir. Sağlık çalışanlarının büyük
çoğunluğunun 31-45 yaş grubunda (%67) bulunduğu, çalışanların %76’sının evli
olduğu ve halen çalıştıkları kurumlarda henüz yeni sayılabilecek bir zamandır
çalıştıkları anlaşılmaktadır. Araştırmaya katılanların önemli bir kısmı güvenliktemizlik (%22) ve poliklinik hizmetlerinde (%18) görev yapmaktadır. Güvenliktemizlik hizmetlerinde çalışanlar ile hemşire-ebeler araştırmaya katılanlar arasında
sayı bakımından ilk iki sırada bulunmaktadır. Ön lisans ve lisans mezunu sağlık
çalışanlarının oranı %52 düzeyindedir. Araştırmaya en fazla katılım sırasıyla
Eskişehir Devlet Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve ADSH’den olmuştur.
Araştırmaya katılan 2.281 sağlık çalışanın %2,51’ini yöneticiler oluşturmaktadır.
Sağlık çalışanlarının büyük oranda (%97,5) yaptıkları meslekte kendilerine
güvendikleri belirlenmiştir. Bu sonuç memnuniyet verici olarak
değerlendirilmektedir. Katılımcıların meslekleri dışında katıldıkları sosyal
aktivite düzeylerinin oldukça düşük olduğu belirlenmiştir. Çalışanlardan ayda bir
kez sosyal aktivitelere katılanların oranı %44,6, yılda bir kez katılanların oranı
%26’dır.
Çalışanların kendileri veya mesai arkadaşlarından son 6 ay içerisinde psikolojik
tacize maruz kalma oranı %52 olarak ölçülmüştür. Sağlık çalışanlarının yarıdan
fazlası kendisi veya mesai arkadaşlarının psikolojik tacize maruz kaldığını
düşünmektedir. Çalışanlar en çok doğrudan bağlı bulundukları yöneticilerin
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psikolojik tacizlerine maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. Aynı iş grubundaki
arkadaşlar da yöneticilerin ardından ikinci sırayı almaktadır. Psikolojik tacize
maruz kalan sağlık çalışanlarının çoğunlukla taciz yapan kişiyle konuşma ve
üstlerine şikayet davranışı sergiledikleri anlaşılmaktadır. Katılımcıların büyük
çoğunluğu psikolojik taciz nedeni olarak yönetici ve çalışanlar arasındaki iletişim
yetersizliğini belirtmektedirler.
Psikolojik tacizler sonucunda çalışanların uyku düzenlerinin bozulduğu ve işe
gitme isteklerinin azaldığı belirlenmiştir. Psikolojik tacizlerin neden olduğu en
önemli sonuçlar olarak uyku düzeninin bozulması ve işe gitmeye karşı isteksizlik
sayılmıştır. Çalışanlar kapasitelerinin ya da görev tanımlarının dışında işler
verilmesini en önemli psikolojik taciz unsuru olarak belirtmişlerdir. Çalışanların
en çok yakındıkları bir başka konu ise diğer çalışanların bilinçli olarak iletişime
kapalı davranış sergilemeleridir. Çalışanların işyerlerinde fiili veya sözlü cinsel
saldırıya maruz kalma oranı ise en düşük taciz ifadesi olarak belirlenmiştir.
Psikolojik tacizin var olup olmadığı ve varsa tacizin neden olduğu sonuçların
belirlenmesine yönelik yazından faydalanılarak hazırlanan ölçeğin güvenilir
ve geçerli bir ölçek olduğu belirlenmiştir. Yapı geçerliği ile aynı zamanda
“psikolojik taciz davranışı sonuçları” ve “psikolojik tacize maruz kalma” olarak
isimlendirilebilecek iki boyut belirlenmiştir. Belirlenen bu iki boyut toplam
varyansın yaklaşık %59’unu açıklamaktadır.
Sağlık çalışanlarının psikolojik tacize maruz kalma durumları ve psikolojik tacize
maruz kalmanın çalışanlar üzerindeki etkilerinin kontrol değişkenlerine göre
farklılık gösterip göstermediği Bağımsız Örneklem T Testi ve Anova Testi ile analiz
edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda taciz davranışının sonuçlarının cinsiyet,
yaş, meslek, yönetici olup olmama ve çalışılan sağlık kurumu değişkenlerine göre
anlamlı farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir. Taciz davranışına maruz kalmanın
ise cinsiyet, yaş, meslek ve çalışılan sağlık kurumuna göre farklılaştığı ancak
yönetici olup olmamanın psikolojik tacize maruz kalma davranışında bir farklığa
neden olmadığı ortaya çıkmıştır.
Elde edilen sonuçlardan hareketle Eskişehir il ve ilçelerindeki sağlık kurumlarındaki
psikolojik taciz davranışının engellenmesi ve neden olduğu sonuçların azaltılması
için yapılması gerekenleri aşağıdaki gibi ifade etmek mümkündür:
Özellikle dışarıdan hizmet alınan şirket çalışanları ile hemşire-ebelere yönelik
psikolojik tacizin azaltılmasına yönelik önlemler alınmalıdır. Şirket çalışanlarının
hem kendi yöneticileri hem de sağlık kurumlarındaki kamuya bağlı yöneticilerin
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şirket çalışanları toplantılar yapması ve taciz vakalarının net bir şekilde
belirlenmesi gerekmektedir. Bu toplantıların çalışanlara yönelik olumsuz
sonuçlarının olmayacağına yönelik güvence verilmesi gerekmektedir.
Çalışanların psikolojik taciz vakalarına neden olan en önemli unsur olarak yöneticiçalışan arasındaki iletişim yetersizliğini göstermeleri önemli bir erken uyarı olarak
ele alınmalı ve yönetici ile çalışan arasındaki iletişimin güçlendirilmesine yönelik
etkinlikler planlanmalıdır. Nitekim yazındaki çalışmalar, lider ve çalışanları
arasındaki iletişim kalitesinin iş tatminini yükselttiğini ve çalışanların tükenmişlik
düzeyini düşürdüğünü ortaya koymaktadır.
Bu araştırmadan elde edilen veriler başlangıç kabul edilmeli ve her 1 yılda yada
belirlenen periyottapsikolojik tacize yönelik araştırma tekrar edilerek uygulanan
yöntemlerin ve gerçekleştirilen etkinliklerin sonuç üzerindeki etkileri ölçülmeli
ve sonuçlara göre yapılan faaliyetler gözden geçirilmelidir.
Çalışanlar en fazla doğrudan bağlı bulundukları yöneticiler tarafından psikolojik
tacize maruz bırakıldıklarını ifade etmektedir. Buradan hareketle psikolojik taciz
vakalarını hastane yönetimi dışından kişilerin incelemesi daha uygun olacaktır.
Böylelikle çalışanlar sorunlarını daha rahat ortaya koyabilecek ve sorunların
çözümü kolaylaşacaktır.
Sonuç olarak; psikolojik taciz davranışının işyerlerinde çok önemli psikolojik
sorunlara neden olduğu ve bu sorunların hem kurumların hem de çalışanların
performansını önemli ölçüde düşürdüğü birçok çalışma ile ortaya konulmuştur.
Yapılması gereken çalışanların da ifade ettiği gibi yönetici-çalışan iletişiminin
kalitesinin artırılmasıdır. Yönetici-çalışan iletişim kalitesinin artırılması
çalışanların örgütsel bağlılıklarının artırılmasını, taciz davranışlarının azalmasını
sağlayarak hem çalışan memnuniyet ve performansının hem de kurumsal
performansın yükselmesine katkıda bulunacaktır.
Tüm bunların sonucunda başlatılan Açık Kapı projesi ile Sorun nedir veya
neyi geliştirelim? Mantığıyla Mevcut durumun belirlenmesi ile Sorunların
nedenleri üzerine gidilmiş ve alınan önlemler ile ulaşılacak ve ulaşılan sonuçlar
değerlendirilmiştir.Sonuçların değerlendirilmesi ile ulaşılan süreç sonrasında
başlatılan uygulamanın yerleştirilmesi çalışmaları sürdürülmüş ve Yeni bir
gelişme /değişme başlatılması gereken durumlarda yeni uygulamalar başlatılmış
ve takipli bir şekilde Açık Kapı Projesi bir sürece dönüştürülmüştür.
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Özet
Bu çalışma İskenderun Devlet Hastanesi’nde görev yapmakta olan sağlık
çalışanlarının hasta güvenliği kültürü algılarını ortaya koyma ve iyileştirme
alanlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Kesitseltipteki bu çalışma 14-16
Haziran 2014 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.Veri toplama aracı olarak Hasta
Güvenliği Kültürü Hastane Anketi(HGKHA) kullanılmıştır. 280 sağlık çalışanı
tarafından anket doldurulmuştur. Çalışanların 28’i hekim, 178’i hemşire ve
74’ü diğer sağlık çalışanlarıdır. Hasta güvenliği derecesi olarak çalışanların
yaklaşık yarısı “mükemmel” ve “çok iyi” olarak değerlendirirken, yine yaklaşık
yarısı “kabul edilebilir” düzeyde değerlendirmiştir.Araştırmada Hasta Güvenliği
Kültürü Hastane Anketi(HGKHA) pozitif yanıtların yüzde ortalaması %53 olarak
bulunmuştur.Hasta güvenliği açısından ortalama bir seviye olmakla birlikte
iyileştirmeye açık alanlar belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hasta güvenliği, hasta güvenliği kültürü, sağlık çalışanı

Abstract
Objektives of this study are to establish health care professionals’ perception
of patient safety culture and to determinetheareas of improvement.
Thisstudy, a crosssectional, hadbeencondacted between June 14th andJun
1 İskenderun Devlet Hastanesi, mgursel1907@yahoo.com, 533 526 86 44
2 İskenderun Devlet Hastanesi, teknolog72@hotmail.com, 505 691 56 96
3 İskenderun Devlet Hastanesi, cerim2@hotmail.com, 506 702 70 10
4 İskenderun Devlet Hastanesi, emelkurt99@hotmail.com, 532 684 89 82
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16th, 2014. “Hospital Survey On PatientSafetyCulture”wasused as the data
collectiontool. 280 healtcareprofessionalsfilledthesurvey. Hospitalsurvey of
patientsafetycultureforthis study 28 of thisnumberweredoctors, 178 werenurseand
74 wereotherhealthcarepersonnel. Regardingthesuccess of patientsafety, half
of theprofessionalsthat it was “perfect” and “verygood” it wasalsofoundthat
53% of theanswers in thesurveywaspositive. Inadditiontotheperception of an
averagedegree of success in patientsafetyculture, areasthatareopentoimprovement
has beendetermined.
Key Words: Patientsafety, Patientsafetyculture, healtcare professional

Giriş
Sağlık hizmeti, insan sağlığınazarar veren çeşitli faktörlerin yok edilmesi ve
toplumun bu faktörlerin tesirinden korunması, hastaların tedavi edilmesi, bedeni
ve ruhi kabiliyet ve melekeleri azalmış olanlarınrehabilitasyonu için yapılan tıbbi
hizmetlerdir(saglik.gov.tr, 2014).Sağlık hizmeti sunan her türlü organizasyon
aslında son derece kompleks yapılanmaları olan ve çok değişik profesyonelleri,
pek çok farklı ve karmaşık süreçlerle sunan organizasyonlardır. Bu karmaşık ve
uğraştığı alan direkt olarak insan sağlığı olan bu kuruluşlar, bazen insan gücü ve
altyapı açısından çok da şanslı olmayabilirler. Dolayısıyla bu kadar kritik işlevi
ve rolü olan kurumlarda gerek hizmet veren sağlık personelinin eğitim eksikliğibeceri yetersizliği ya da altyapı ve süreçlerdeki bazı yetersizlikler nedeniyle sıklıkla
tıbbi hataların görülme olasılığı söz konusudur. Bu hatalar hastalarda morbidite
ve mortalite artışlarına neden oldukları gibi aynı zamanda finansal açıdan da
maliyet artışlarına yol açmaktadırlar(sdplatform.com, 2014).
21. yüzyıldaki sağlık sistemlerinde amaçlanan temel konular, hasta güvenliği,
etkili bir sağlık sistemi, hasta odaklı sağlık sistemi, zamanında verilen ve verimli
bir sağlık hizmeti ile sağlık hizmetinin tüm hizmet alanlara eşit olarak dağıtılması
olarak özetlenebilir. Hasta güvenliği, sağlık hizmetine bağlı hataların önlenmesi ve
sağlık hizmetine bağlı hataların neden olduğu hasta hasarlarının azaltılması veya
eliminasyonu olarak tanımlanır(Ovalı, 2010: 34). Bir diğer tanımlama ile Hasta
güvenliği, sağlık hizmetlerinde meydana gelebilecek hatalar nedeniyle kişilerin
uğrayacağı zararları önlemek amacıyla sağlık kuruluşları ve bu kuruluşlarda
çalışanlar tarafından alınan önlemlerdir(Alp, 2011: 1). Hasta güvenliği son
dönemde hem ulusal hem de uluslararası platformda üzerinde önemle durulan
bir konu haline gelmiştir. Uluslararası arenada bilindiği üzere Institue of
Medicine(Tıp Enstitüsü) tarafından 2000 yılında yayınlanan “ToErr Is Human”
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Raporu bir kırılma noktası oluşturmuştur. Söz konusu rapora göre her yıl 44.000
ila 98.000 kişi önlenebilir advers olaylar nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Benzer
şekilde İngiltere’de yürütülen bir araştırma NHS(NationalHealth Service-Ulusal
Sağlık Hizmeti) hastanelerine 2002 yılında başvuran 900.000 hastanın %10’unun
hasta güvenliğini tehdit eden bir olaya maruz kaldığını ve bu olayların yaklaşık
yarısının önlenebilir nitelikte olduğunu göstermektedir(Tak, 2010: 73).Amerikan
hastanelerini kapsayan Mart 2011 tarihli başka bir çalışmada ise hasta güvenliği
bağlantılı 667.828 olayın 79.670 tanesinin hastaların ölümü ile sonuçlandığı
gösterilmektedir(Reed, 2011).
Hastalara verdiği zararlar açısından bu denli yüksek oranlara sahip olan “tıbbi
hata”lar bu nedenledir ki üzerinde çok çalışılan ve sağlık hizmetlerinin kişilere
vereceği olası zararı önlemek amacıyla sağlık kuruluşları ve çalışanlar tarafından
alınan önlemlerin tamamı olarak tanımlanan “hasta güvenliği” kavramını da
beraberinde getirmektedir(Kanber ve Gürlek, 2011:297). Güçlü bir güvenlik
kültürü, tıbbi hataları en aza indirebilir(Tütüncü, Küçükusta, Yağcı, 2007: 524)
Bu araştırma, Sağlık Bakanlığı İskenderun Devlet Hastanesi Kalite Yönetim Birimi
tarafından sağlık çalışanlarının “Hasta Güvenliği Kültürü”ne bakış açılarını ortaya
koymak ve iyileştirme alanlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem
Tanımlayıcı ve kesitsel olarak yapılan bu araştırma 16-26 Haziran 2014 tarihleri
arasında Sağlık Bakanlığı İskenderun Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilmiştir.
Araştırmanın evrenini İskenderun Devlet Hastanesi’nde çalışan tüm sağlık
çalışanları oluşturmuştur. Araştırmanın yapıldığı tarihte İskenderun Devlet
Hastanesi’nde 168 hekim, 472 hemşire-ebe ve 168 diğer sağlık çalışanı(Acil tıp
teknisyeni, sağlık memuru, anestezi, laboratuar, röntgen teknisyeni vb.)görev
yapmaktadır. Araştırmada örneklem belirlenmesi yoluna gidilmemiş 16-26
Haziran 2014 tarihleri arasında görev yapmakta ve araştırmaya katılmaya gönüllü
olan sağlık çalışanları araştırma kapsamına dahil edilerek 280 anket sayısına
ulaşılmıştır.
Veri toplama aracı olarak Sağlık Hizmetlerinde Araştırma ve Kalite Ajansı(Agencyfor
Healthcare ResearchandQuality[AHRQ]) tarafından hastanelerde hasta güvenliği
kültürünü belirlemek amacıyla geliştirilen “Hasta Güvenliği Kültürü Hastane
Anketi” kullanılmıştır(Sorraand Nivea, 2004:1).Anketin ülkemizdeki geçerlik
ve güvenirlik çalışması Filiz ve Bodur(2009) tarafından yapılmış Cronbach alfa
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katsayısının α=0,86 olduğu bulunmuştur. Ankette hasta güvenliği kültürünün
alanlarını ünite/birim düzeyinde ve hastane düzeyinde ölçen sorularla, sonuç
değişkenlerinin yer aldığı sorular bulunmaktadır. Ankette ayrıca kişisel bilgilerin
yer aldığı 7 soru bulunmaktadır. “Hasta Güvenliği Kültürü Hastane Anketi” 42
madde ve 12 alt alandan oluşmaktadır. Hasta güvenliği kültürü alt alanları;
•

Güvenliğin kapsamlı algılanması(4 madde)

•

Hataların raporlanma sıklığı(3 madde)

•

Hastane üniteleri arasında ekip çalışması(4 madde)

•

Hastane müdahaleleri ve değişim(4 madde)

•

Yönetici beklentileri ve güvenlik geliştirme faaliyetleri(4 madde)

•

Organizasyonel öğrenme ve sürekli geliştirme(3 madde)

•

Üniteler içinde ekip çalışması(4 madde)

•

İletişimin açık tutulması(3 madde)

•

Hatalar hakkında geribildirim ve iletişim(3 madde)

•

Hatalara karşı cezalandırıcı olmayan yanıt(3 madde)

•

Personel sağlama(4 madde)

•

Hasta güvenliği için hastane yönetiminin desteği(3 madde)

şeklindedir. Anket ABD’deki hastanelerde yaygın olarak kullanıldığından AHRQ
hastane sonuçlarını karşılaştırmak için 2007 yılında ilk karşılaştırmalı veritabanını
oluşturmuş, 2008 yılında anketi yeni ve yeniden uygulayan hastanelerin
sonuçlarını karşılaştırarak veri tabanını güncellemiştir(Filiz, 2009:25,26,52).
AHRQ tarafından veritabanı güncellemelerinin 2 yılda bir olmak üzere 2017
yılına kadar devam edeceği bildirilmiştir(www.ahrq.gov, 2014). Ankette beşli
likert ölçeğine göre değerlendirilen sorulardan çalışılan birim alt alanında yer alan
5,7,8,10,12,14,16 ve 17, yönetim alt alanında 3 ve 4, iletişim alt alanında 6, hastane
alt alanında ise 2 ve 3, maddedeki sorular ters yönlü sorular olup puanlamada
5’den 1’e doğru gidilmiştir. Diğerleri ise 1’den 5’e doğru puanlandırılmıştır.
Hasta güvenliği derecesi “mükemmel”, “çok iyi”, “kabul edilebilir”, “zayıf ” ve
“başarısız” olarak belirtilmektedir. Bu bölümde de puanlama 5’den 1’e doğru
yapılmıştır. Anketin değerlendirilmesi olumlu cevap ortalama puanlarına göre
yapılmaktadır(www.ahrq.gov, 2014).
Araştırma için İskenderun Devlet Hastanesi yönetiminden izin alınmıştır.
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Anket verileri SPSS paket programı ve Office Excell programı kullanılarak
istatistiki analize tabi tutulmuştur.Yüzdelik ortalama, standart sapma, frekans,
onewayanova analizleri yapılmıştır.

Bulgular Ve Tartışma
Çalışmaya katılanların bireysel özellikleri Tablo 1’de incelenmiştir. Çalışmaya
katılanların mesleki dağılımları incelendiğinde ½’den fazlasının hemşire,
¼’ünün diğer sağlık çalışanı(acil tıp teknisyeni, sağlık memuru, sağlık teknisyeni,
sağlık lisansiyer) ve 1/10’unun hekim olduğu görülmüştür. Farklı meslek
gruplarının dahil edildiği çalışmalarda da hemşire oranının fazla olduğu tespit
edilmiştir(Filiz, 2009:82).Çalışmaya katılan hekimlerin 2/5’inin, hemşirelerin
yaklaşık 2/3’ünün ve diğer çalışanların 3/5’inin 10 yıl ve üzeri mesleki kıdeme
sahip oldukları belirlenmiştir. Çalışmaya katılanlar hastanedeki çalışma süreleri
açısından incelendiğinde tamamının 5 yıl ve daha az süredir hastanede çalıştıkları
bulunmuştur. Çalışma süreleri Gündoğdu ve Bahçecik’in çalışması ile uyumluluk
göstermekte(Gündoğdu, Bahçecik, 2012;126), Özlem ve Başol’un çalışması
ile uyumluluk göstermemektedir(Özlem, Başol, 2010:92).Hekimlerin 4/5’den
fazlasının, hemşirelerin ¾’ünün ve diğer sağlık çalışanlarının 3/5’inin haftada 40
saatten fazla çalıştığı görülmüştür.Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Personel
Dağılım Cetvelinde İskenderun Devlet Hastanesi için toplam sağlık çalışanı sayısı
1135 olarak belirlenmişken mevcut sağlık çalışanı sayısının 808 olmasının haftalık
çalışma saatlerini arttırdığı ifade edilebilir.
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Tablo 1: Bireysel özellikler
Hekim
(n=28)

Bireysel Özellik

Diğer

Hemşire
(n=178)

(n=74)

Sayı

Yüzde

Sayı

Yüzde

Sayı

Yüzde

Dahili klinik

5

17,9

65

36,5

0

0

Cerrahi klinik

7

25,0

20

11,2

0

0

Ameliyathane

7

25,0

37

20,8

26

35,1

Acil servis+yoğun bakım

6

21,4

32

18,0

4

5,4

Diğer

3

10,7

24

13,5

44

59,5

0

0

3

1,7

4

5,4

2-4 yıl

3

10,7

8

4,5

3

4,1

5-9 yıl

13

46,4

46

25,8

21

28,4

10 yıl ve üzeri

12

42,9

121

68,0

46

62,2

1 yıldan az

7

25,0

30

16,9

11

14,9

2-4 yıl

21

75,0

148

83,1

63

85,1

5-9 yıl

0

0

0

0

0

0

10 yıl ve üzeri

0

0

0

0

0

0

1 yıldan az

6

21,4

55

30,9

14

18,9

2-4 yıl

8

28,6

71

39,9

19

25,7

5-9 yıl

9

32,1

33

18,5

22

29,7

10 yıl ve üzeri

5

17,9

19

10,7

19

25,7

40 saati geçmiyor

4

14,3

43

24,2

31

41,9

40-49 saat

10

35,7

68

38,2

28

37,8

50 saatten fazla

14

50,0

67

37,6

15

20,3

Çalıştığı birim

Mesleki kıdemi
1 yıldan az

Hastanedeki kıdemi

Çalıştığı birimdeki kıdemi

Haftalık çalışma saati

Hastanenin farklı birimlerinde görev yapmakta olan çalışanların hasta güvenliği
derecesine ilişkin yanıtları incelendiğinde yarıya yakınının “mükemmel” ve “çok
iyi” olarak değerlendirdiği, yine yaklaşık yarısının ise “kabul edilebilir” düzeyde
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bulduğu belirlenmiştir. Hasta güvenliği derecesi konusunda çalışılan birimler
arasında uygulanan onewayanova testine göre fark bulunamamıştır(P>0,05 Tablo
3). Amerikan hastanelerini kapsayan 2014 tarihli AHRQ raporunda(Sorra ve
ark, 2014:21)-bencmark çalışma- ise “mükemmel” ve “çok iyi” oranı %71* olarak
bulunmuştur(*Hastanemizin 635 yatak kapasiteli olması dolayısıyla Bencmark
olarak alınan AHRQ raporu ile bütün kıyaslamalar 500+ yatak kapasitesine
sahip hastaneler üzerinden yapılmıştır).Aradaki farkın Amerikan hastanelerinde
hasta güvenliği konusu uzun zamandır gündemde iken ülkemizde ve paralel
olarak hastanemizde yeni gündeme gelen, yeni yeni konuşulmaya tartışılmaya
başlayan bir konu olmasından kaynaklandığı düşünülebilir. Özellikle 2011
yılında yürürlüğe giren “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi” eki “Hastane
Hizmet Kalite Standartları”nın derinlikli ve farklı alanlara sahip olmasının sağlık
kuruluşlarını ve yönetimlerini hasta ve çalışan güvenliği konularına ciddi olarak
eğilmeye yönelttiği ifade edilebilir.
Tablo 2: Çalışılan birimler bazında hasta güvenliğinin derecesi ile ilgili cevaplar(%)

Ameliyathane
(n=70)

Acil
servis,
yoğun
bakım
(n=42)

Diğer
(n=71)

Genel
(n=280)

11,1

15,7

19,0

18,3

14,6

27,1

25,9

41,4

23,8

32,4

31,4

Kabul edilebilir

51,4

63,0

38,6

42,9

35,2

43,9

Zayıf

11,4

0,0

1,4

11,9

11,3

7,9

Başarısız

1,4

0,0

2,9

2,4

2,8

2,1

Hasta güvenliği
sonuçları

Dahili
klinik
(n=70)

Cerrahi
klinik
(n=27)

Mükemmel

8,6

Çok iyi

Birimlerin olay raporlama durumları incelendiğinde yaklaşık %80’inin hiç
raporlama yapmadıkları görülmüştür. Olay raporlamaya ilişkin birimler arasında
uygulanan onewayanova testine göre fark bulunamamıştır(P>0,05 Tablo
2).Bencmark çalışma ile karşılaştırıldığında hiç olay raporlamayanların oranı
%57 iken bizim çalışmamızda yaklaşık %78,9’dur. “1-2 olay raporu” bencmark
çalışmasında %26 iken çalışmamızda %16,8’dir.Ülkemizde yapılan başka bir
çalışmada hemşireler tarafından son 1 yılda birimlerinde hiç olay raporlama
yapılmadığını belirtenlerin oranı %83 bulunmuştur(Atan ve ark, 2013;175).
Ülkemizde sağlık kuruluşlarında hasta güvenliği kültürünün olmaması ve hata
yapılması durumunda ceza sisteminin uygulanması nedeniyle, çalışanların
yaptıkları hataları bildirme konusunda(ceza alma, dışlanma, kariyerinin olumsuz
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etkilenmesi vb. nedenlerle) istekli davranmadıkları görülmektedir(Gündoğdu,
Bahçecik, 2012;119).
Tablo 3: Çalışılan birimler bazında raporlanan olay sayısına ilişkin cevaplar(%)

Ameliyathane
(n=70)

Acil
servis,
yoğun
bakım
(n=42)

Diğer
(n=71)

Genel
(n=280)

85,2

91,4

71,4

76,1

78,9

24,3

14,8

8,6

19,0

16,9

16,8

3-5 olay raporu

2,9

0,0

0,0

4,8

7,0

3,2

6 ve üzeri olay
raporu

1,4

0,0

0,0

4,8

0,0

Raporlanan
olayları sayısı

Dahili
klinik
(n=70)

Cerrahi
klinik
(n=27)

Hiç

71,4

1-2 olay raporu

1,1

Çalışmamızda HGKHA pozitif yanıtlarının genel yüzde ortalaması %53
bulunmuştur.En yüksek olumlu cevap ortalamaları “üniteler içinde ekip
çalışması(%80)”, “güvenliğin kapsamlı algılanması(%69)” ve “organizasyonel
öğrenme ve sürekli geliştirme(%64)” alt alanlarında bulunmuştur. En düşük
olumlu cevap ortalamaları ise “hataların raporlanma sıklığı(%33)” ve “hataya
karşı cezalandırıcı olmayan yanıt(%33)” alt alanlarında bulunmuştur. Bu
çalışmada HGKHA anketinin 12 alt alanının 7’sinde olumlu cevap yüzdesi 50’nin
üzerinde bulunmuştur(Tablo 4). Literatüre bakıldığında HGKHA kullanılarak
yapılan çalışmalarda; Filiz’in çalışmasında 12 alt alanın 9’unda(Filiz, 2009:6970) ve yine Atan’ın çalışmasında da(Atan ve ark, 2013:177) 12 alt alanın 9’unda
olumlu puan ortalamaları 50 puanın altında bulunmuştur. Alt alanlar itibariyle
50’nin üzerindeki olumlu cevap yüzdesi(12 alt alanın 7’si) ve pozitif yanıtların
genel ortalaması(%53) dikkate alındığında ülkemizde yayınlanan çalışmalardaki
en yüksek oranlara araştırmamızda ulaşıldığı ifade edilebilir. Ancakbencmark
skoru ile karşılaştırıldığında 12 alt alanın 8’inde bencmark skorunun daha yüksek
olduğu görülmüştür. “Hataların raporların raporlanma sıklığı”, “hatalara karşı
cezalandırıcı olmayan yanıt” ve “personel sağlama” alt alanları geliştirilmesi
gereken alanlar olarak belirlenmiştir.
Tablo 4 incelendiğinde güvenlik kültürü alt alanlarından “üniteler içinde ekip
çalışması”nın 80 puan ile en yüksek puanı aldığı görülmektedir. “Hastane üniteleri
arasında ekip çalışması” alt alanının ise 56 puan aldığı görülmektedir. Bencmark
çalışmada da hemen hemen aynı oranlar bulunmuştur. Bu bulgu kurum içinde
her birimin diğerlerinden bağımsız bir kültüre sahip olduğu göstermektedir. Ekip
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çalışması kaliteli hasta bakımı verme ve hasta güvenliğini geliştirmede önemli
bir unsurdur ve etkili bir güvenlik kültürünü oluşturabilmek için kurumun en
üst düzeyinde belirlenmiş ortak değerleri, tutumları ve inançları, tüm birimlerde
aynı düzeyde olmadır. Ayrıca, etkili bir güvenlik kültürü oluşturmada çalışanlar
kendi birimleri dışındakilerle de sık ve samimi bir iletişim kurabilmelidir(Filiz,
2009;82-83).
“Hatalara karşı cezalandırıcı olmayan yanıt” alt alanı geliştirilmesi gereken alan
olarak ortaya çıkmıştır.Çalışanların yaptıkları hatalardan dolayı suçlanacaklarını
hissettikleri, bir olay rapor edildiği zaman olayla ilgili problem değil, olayla ilgili
kişi şikayet ediliyor duygusunun olduğu ve yapılan hataların kişisel dosyalarda
muhafaza edilmesinden endişe duydukları belirlenmiştir. Bulgularliteratür
ile de uyumludur(Filiz, 2009:83)(Alp, 2011:113-114).Hatalı tıbbi uygulamalar
sadece bireylerin suçu değildir. Kurumların da bunda rolü ve katkısı vardır.
Hataların çoğu sistemden kaynaklanmaktadır. Hasta güvenlik kültürü sorunu
olarak, sağlık bakım kurumlarında suçlama kültürü de bulunmaktadır. Sağlık
çalışanları suçlanma ve cezalandırılma korkusu içinde tıbbi hatalar ve güvenlik
kültürü sorunlarını bildirmek ve tanımlamaktan kaçınmaktadırlar(Atan ve ark,
2013:177-178).Akalınise hasta güvenliğinin kurumsal kültürün bir parçası olan
kurumlarda yapılması gerekenlerden biri olarak da tıbbi hataların korkusuzca ve
çekinmeden bildirilebildiği ve cezalandırılmadığı bir ortamın yaratılmış olmasına
işaret eder(Akalın, 2004:13).
Üzerinde durulması ve geliştirilmesi gereken diğer bir alt alan “personel sağlama”
alt alanı olarak belirlenmiştir. “Bu birimde çalışanlar hasta bakımı için en uygun
olan süreden daha uzun süre çalışırlar(%13) ile “Yapılacak çok iş olduğunda ve
çabuk yapmak gerektiğinde “kriz modunda” çalışırız”(%14) puan ile en düşük
skorları almışlardır. Bu skorların literatür ile uyumlu olduğu görülmektedir(Filiz,
2009:70), (Alp, 2011:106), (Gündoğdu, Bahçecik, 2012;124). Bu sonuç, tablo
1‘de yer alan haftalık çalışma saatlerine verilen yanıtlarda hekim ve hemşirelerin
neredeyse %80’inin 40 saatten fazla çalıştıkları gerçeği ile birleştirildiğinde
hasta güvenliği açısından riskli ve hataya açık bir alan olduğu ifade edilebilir.
Nitekim Gökdoğan ve Yorgun’da uzun saatler kesintisiz çalışma ve nöbetlerin,
iş yoğunluğunu ve dolayısıyla hemşirelerin sağlık bakım hizmetlerini verimli ve
güvenli bir şekilde sunmalarını engellediğini ve tıbbi hatalara yol açabildiğini
belirtmektedir.Hasta güvenliğini etkileyen faktörlerle ilgili yapılan çalışmalarda
hata nedeni olarak hemşirelerin uzun saatler boyunca çalışmasına işaret
edilmektedir(Gökdoğan, Yorgun, 2010:55).
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Tablo 4 incelendiğinde dikkat çeken noktalardan bir diğeri ise “Yönetici beklentileri
ve güvenlik geliştirme faaliyetleri” alt alanı ve paralelinde değerlendirilebilecek
“İletişimin açık tutulması” alt alanında yer alan “Çalışanlar, yöneticilerin
karar ve eylemlerini sorgulamakta kendilerini özgür hissederler” maddesidir.
“Yöneticilerimiz, oluşturulmuş hasta güvenliği prosedürlerine yapılmış bir işi
gördüğünde takdir eder” ifadesi (%40) puan alırken, “Yöneticilerimiz hasta
güvenliğini geliştirmek için çalışanların önerilerini ciddiye alır” ifadesinin
(%43) puan aldığı görülmektedir. “Çalışanlar, yöneticilerin karar ve eylemlerini
sorgulamakta kendilerini özgür hissederler” ifadesi (%16) ile çok düşük puan olarak
karşımıza çıkmıştır. Yukarıdaki 3 kriter birlikte değerlendirildiğinde çalışanların,
yönetimden takdir edilme-ödüllendirilme ve görüş-önerilerine başvurulması
yönünde beklentileri olduğu ifade edilebilir. Bu bulgular hastanemizde kalite
yönetim birimi tarafından periyodik olarak uygulanan çalışan memnuniyeti
anketi sonuçları ile de paralellik göstermektedir.
Tablo 4: Hasta güvenliği kültürü hastane anketi madde ve alan olumlu skor
ortalamalarının bencmark skoru ile karşılaştırılması(Olumlu cevapların %Ortalamaları
± Standart Sapma)
Hasta güvenliği kültürü alt alan ve maddeler
Güvenliğin kapsamlı algılanması

Olumlu skor Bencmark
ortalaması
skoru
69

61

Burada daha ciddi hataların oluşmaması sadece tesadüflere
bağlıdır

78±21

58

Hasta güvenliği, daha fazla iş yapmaktan daha öncelikli bir
ilkedir

70±24

58

Bu bölümde hasta güvenliği ile ilgili problemler vardır

60±23

60

Uyguladığımız sistemler ve prosedürler hata oluşmasını
önlemede başarılıdır

68±19

70

33

63

Bir hata yapıldığında ancak hastayı etkilemeden fark edilip
düzeltildiğindene sıklıkla rapor ediliyor

33±25

58

Bir hata yapıldığında ancak hastaya zarar verme potansiyeli olmadığında ne sıklıkla rapor ediliyor

30±24

59

Hastaya zarar verebilme olasılığı olan ancak zarar vermeyen bir hata yapıldığında ne sıklıkla rapor ediliyor

36±26

71

56

55

57±19

42

Hataların raporlanma sıklığı

Hastane üniteleri arasında ekip çalışması
Hastane üniteleri birbiriyle uyum içinde çalışmaz
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Birimler arasında birlikte çalışmayı gerektiren iyi bir işbirliği vardır

47±20

56

Diğer bölümlerden gelen kişilerle çalışmak genellikle hoş
karşılanmaz

60±21

57

Hastalar için en iyi bakımı sağlamak amacıyla birimler
birlikte iyi çalışır

59±18

65

61

42

Hastalar bir üniteden diğerine nakledilirken bazı şeyler
ihmal edilir, gözden kaçırılır, kaybedilir

60±19

36

Nöbet değişimi sırasında hasta bakımıyla ilgili önemli
bilgiler çoğu zaman kaybedilir

63±23

49

Birimler arasında bilgi aktarımında sıklıkla problemler oluşur

49±20

40

Bu hastanede nöbet değişimleri hastalar açısından problemlidir

74±20

42

46

73

Yöneticilerimiz, oluşturulmuş hasta güvenliği prosedürlerine yapılmış bir işi gördüğünde takdir eder

40±21

73

Yöneticilerimizi hasta güvenliğini geliştirmek için çalışanların önerilerini ciddiye alır

43±21

75

Yöneticilerimiz, kalite kaybı olsa bile bizim daha hızlı çalışmamızı ister

38±22

71

Yöneticilerimiz tekrar tekrar oluşan hasta güvenliği problemlerini görmezden gelir

64±21

74

64

72

Hasta güvenliğini geliştirme çalışmalarına aktif olarak
katılırız

74±19

83

Yapılan hatalar bu bölümde pozitif değişikliklere yol göstermiştir

49±20

63

Hasta güvenliğini geliştirmek için değişiklikler yaptıktan
sonra bunların etkinliğini değerlendiririz

68±19

68

80

79

Bu birimde çalışan kişiler birbirini destekler

77±20

84

Acilen yapılması gereken çok iş olduğunda ekip olarak
birlikte çalışırız

89±17

84

Bu birimde çalışanlar birbirine saygılı davranır

74±19

77

Bu birimde bir çalışma alanı aşırı yoğunlaştığında diğerleri
yardım eder

81±20

69

Hastane müdahaleleri ve değişim

Yönetici beklentileri ve güvenlik geliştirme faaliyetleri

Organizasyonel öğrenme ve sürekli geliştirme

Üniteler içinde ekip çalışması
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İletişimin açık tutulması

41

60

Çalışanlar, hasta güvenliğini olumsuz etkileyen bir şey
gördüklerinde bunu serbestçe dile getirebilir

56±22

73

Çalışanlar, yöneticilerin karar ve eylemlerini sorgulamakta
kendilerini özgür hissederler

16±23

47

Çalışanlar, bir şey yanlış gözüktüğünde soru sormaktan korkarlar

52±24

60

Hatalar hakkında geri bildirim ve iletişim

56

65

Raporlanan olaylara dayandırılarak yapılan değişiklikler
hakkında bilgilendiriliriz

46±22

58

Bu birimde oluşan hatalar hakkında bilgilendiriliriz

60±21

65

Bu birimde biz, hataların tekrar oluşmasını engelleyecek
önlemleri tartışırız

60±22

71

33

40

Çalışanlar yaptıkları hatalardan dolayı suçlanacaklarını
hissederler

29±24

45

Bir olay rapor edildiği zaman olayla ilgili problem değil,
olayla ilgili kişi şikayet ediliyor duygusu vardır

33±23

44

Çalışanlar yaptıkları hataların kişisel dosyalarında
muhafaza edildiğinden endişe duyarlar

38±23

30

35

51

Bu birimde iş yükünün üstesinden gelecek kadar personel
mevcuttur

38±25

48

Bu birimde çalışanlar hasta bakımı için en uygun olan
süreden daha uzun süre çalışırlar

13±20

48

Bu birimde gerekenden fazla geçici personel çalıştırılır

76±21

63

Yapılacak çok iş olduğunda ve çabuk yapmak gerektiğinde
“kriz modunda” çalışırız

14±20

44

54

68

Hastane yönetimi hasta güvenliğini artıran bir çalışma
atmosferi sağlamaktadır

60±19

76

Yönetimin faaliyetleri, hasta güvenliğinin üst düzey bir
öncelik olduğunu gösteriyor

54±19

72

Yönetim, sadece istenmeyen olay olduğunda hasta güvenliği ile ilgili gibi gözükmektedir

47±22

55

53

61

Hataya karşı cezalandırıcı olmayan yanıt

Personel sağlama

Hasta güvenliği için hastane yönetiminin desteği

Genel skor
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Sonuç
Araştırmada hasta güvenliği kültürü orta düzeyde bulunmuştur. Hasta güvenliği
derecesi 5 üzerinden 3,49(%69,8) olarak tespit edilmiştir.HGKHA anketinde
ölçülen 12 alt alandan 7’sinde olumlu puan ortalamalarının %50’nin üzerine çıktığı
belirlenmiştir. “Hataların raporlanma sıklığı”, “hatalara karşı cezalandırıcı olmayan
yanıt” ve “personel sağlama” iyileştirmeye açık alanlar olarak belirlenmiştir.
Hata bildirimleri, hasta güvenliği kavramının en önemli bileşenlerinden biridir.
Cezalandırmaya ilişkin bir çağrışımdan ziyade eğitim-iyileştirme-düzeltme
fırsatı olarak vurgulanacağı eğitimler hastanemiz çalışanlarının bu kavramı
doğru zemine oturtmalarına katkı sağlayacaktır. Paralelinde yönetimin hata
bildirimlerini teşvik edici tutumunu ünite/birimler ile periyodik olarak yapacağı
toplantılarda ortaya koyması ileçalışanların suçlanmayailişkin endişelerinin
ortadan kaldırılmasıönerilebilir. Ayrıca birim/ünite düzeyinde periyodik
toplantıların çalışanların görüş-önerilerini ifade etmelerine olanak sağlayacağı
ve bu durumun ise motivasyonu arttırarak çift yönlü fayda sağlayacağı ifade
edilebilir. Ayrıca hastanemiz sağlık çalışanı istihdamının personel dağılım
cetvelindeki sayılara ulaşması/yaklaşması yoğun çalışma saatleri kaynaklı
hasta güvenliği riskini azaltacaktır. Sağlık çalışanı istihdamına dönük bakanlık
düzeyinde girişimde bulunulması ayrıca önerilebilir.
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İşverenin Ve Çalışanın İş Sağlığı Ve Güvenliği
Konusundaki Sorumluluğunun Hemşireler
Açısından Değerlendirilmesi
Yunus Emre ÖZTÜRK1
Ramazan KIRAÇ2

Özet
Amaç: Sağlık işletmelerinde iş sağlığı ve güvenliği (İSG) ile ilgili işveren ve
çalışanların yükümlülüklerini ne ölçüde yerine getirdiğinin, çalışanlar açısından
değerlendirilmesidir.
Gereç ve Yöntem: Araştırma Konya ilinde merkez ilçe sınırları dışındaki 5
ilçe hastanesinde çalışan 228 hemşireye uygulanmıştır. Araştırma verilerinin
toplanmasında “Sağlık İşletmelerinde İSG” ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin İSG’ni
sağlamada işverenin ve çalışanların yükümlülükleri ile ilgili boyutları için
Cronbah Alpha katsayıları sırasıyla; 0,97 (p=0,000<0,05) ve 0,89 (p=0,000<0,05)
olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin genel güvenilirliği için hesaplanan Cronbah
Alpha katsayısı 0,94 (p=0,000<0,05) olarak bulunmuştur. Verilerin analizinde
tanımlayıcı istatistikler için frekans analizi, ölçeğin güvenilirliğini belirlemek için
güvenilirlik analizi, ölçeğin ikili karşılaştırmaları için varyans analizi ve ölçeklerin
frekansları belirtilmiştir.
Bulgular: Araştırmaya katılanların meslekte çalışma süreleri ile iş sağlığı ve güvenliği
konusunda işverenlerin yükümlülüklerini ne derecede yerine getirdiği düşüncesi
puan ortalaması arasında anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir (p<0,05). 1823 yıl çalışanların işverenin yükümlülüğünü yerine getirdiğini söylerken 1 yıldan
az ve 1-5 yıl arası çalışanlar kararsız bir tutum segilemişlerdir. Araştırmaya
katılanların çalışılan birim ile İSG konusunda işveren yükümlülüklerini ne
derecede yerine getirdiği düşüncesi puan ortalaması arasında anlamlı bir farkın
olduğu görülmüştür (p<0,05). Dahili birim ve acil servis birimi hemşireleri;
1 Asst.Prof., Selcuk University, Faculty of Health Sciences Health Management Department, Konya, TURKEY
E-mail: yunuseozturk@gmail.com
2 Res. Assist, Selçuk University, Faculty of Health Sciences Health Management Department, Konya, TURKEY,
E-mail: ramazan46k@gmail.com
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işverenin yükümlülüklerini yerine getirmediğini söylerken, cerrahi birim ve diğer
birim hemşireleri ise kararsız bir tutum sergilemişlerdir.
Sonuç: Çalışanlar İSG ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmede, işverenlerin
sorumluluklarına yerine getirmelerine nazaran daha olumlu puanlama yaptıkları
tespit edilmişitir.
Anahtar Kelimeler: İş Güvenliği, Hemşireler, Çalışan Güvenliği

Abstract
Objective: This study is an evaluation of in what extent the employers and
employees fullfill their responsibilities about Occupational Health and Safety
(OHS) at health businesses from the point of emloyees.
Materials and Methods: This study is conducted with 228 nurses working at 5
outlying districts of Konya city. ‘OHS Health Businesses’ scale is used in collection
of data. The Cronbach Alpha coefficients of the scale related to the responsibilities
of employers and employees in OHS dimensions are found respectively; 0,97
(p=0,000<0,05) and 0,89 (p=0,000<0,05). The cronbach alpha coefficient for the
overall reliability of the scale is calculated as 0,94 (p=0,000<0,05). In the analysis
of data, frequency analysis for descriptive analysis, to determine the reliability of
the scale reliability analysis, for binary comparisions of the scale, variance analysis
and scale frequencies are used.
Findings: It is seen that there is a meaningful difference between the score average
of the working years of the participants and in what extent the employers fulfill
their responsibilities about occupational health and safety issue (p<0,05). While the
employees who worked 18-23 years say the employers fulfill their responsibilities,
the ones who work less than 1 year and 1-5 years exhibit a hesitant attitute. It
is also seen that there is a meaningful difference between the score average of
the work unit and in what extent the employers fulfill their responsibilities
about occupational health and safety issue (p<0,05). While nurses working at
internal diseases or emergency unit state that the employers do not fulfill their
responsibilities, the nurses working at surgical unit and the other nurses exhibit a
hesitant attitute.
Result: It is determined that in fulfilling the responsibilities about OHS the
employees were graded more positively when compared to the employers.
Key Words: Health Safety, Nurses, Employee Safety
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1.Giriş
Çalışma aktivitesi ilk insanla başlamış olduğundan, onu korumaya yönelik
tedbirlerin alınmasını da insanlık tarihi kadar geriye götürebilmek mümkündür
(Durdu,2006:1).Günümüzde sanayinin hızla gelişmesi toplumlarda iş sağlığı ve
iş güvenliğini güncel sorun durumuna getirmiştir. Sanayileşen toplum, üretimin
sürekliliğini sağlarken, üretimin temel unsuru olan çalışanların sağlığının
korunması ve devamı konusunda gerekli önlemleri de almak zorundadır
(Yavuz,2009:7).İş güvenliği, işin yapılması ve yürütülmesi sırasında oluşan
tehlikelerden ve sağlığa zarar verebilecek koşullardan çalışanları korumak ve daha
iyi bir çalışma ortamı sağlamak için yapılan sistemli çalışmalardır (Dizdar,2002:98
akt; Öztürk ve ark,2012:254).
Toplumsal bir sorumluluk olarak algılanması gereken çalışan sağlığı ve güvenliği
konusu; çalışma koşullarının iyileştirilmesi, çalışanların sağlığına duyarlılık
gösterilmesi ve güvenlik önlemlerinin bütünüdür (Demet ve Yaylacı, 2004:202 akt:
Akkaya, 2007:3). İşe alınıştan itibaren, işten ayrılana kadar olan sürede alınacak
olan işçinin sağlık koşullarını tehlikeye atmayacak ve işin yapılış şeklini güvenli
kılacak tüm önlemler ve risk değerlendirmeleri işçi sağlığı ve güvenliğini ifade
eder (Temel, 2004:5). İş güvenliği ve isçi sağlığı, işyerinde çalışanların güvensiz
davranışlarının ve/veya güvensiz ortamın neden olabileceği is kazalarının
önlenmesi ve güvenli bir çalışma ortamının yaratabilmesini amaçlar. İsçi sağlığının
amacı ise, çalışanların yaptıkları islerden dolayı sağlıklarına bir zarar gelmemesidir
(Sadullah,1998:396; akt: Akkaya,2007:3-4). Sağlık hizmeti sunumu sırasında
hasta ve personelin göreceği zararlar; hasta açısından yaralanma, hastanede kalış
süresinin uzaması, sakatlık hatta ölümlerle, sağlık çalışanı açısından ise daha çok
hastalığa maruz kalma ve yaralanma gibi sonuçlar doğurabilmektedir (Aksay ve
arkadaşları,2012:123).
Çalışma yaşamının bireyi, bireyin de çalışma yaşamını etkilediği bir gerçektir
(Arcak ve Kasımoğlu, 2006 akt; Yılmaz ve Özkan, 2006:84). Üretimin en önemli
unsurunun insan olduğu açıktır. Mal veya hizmet üretiminde, işgörenin emeği
direkt üretime katılan önemli bir üretim faktörüdür. Bilgisayar veya robotla
da üretim yapılsa, belli bir ölçüde insan emeğine ihtiyaç duyulacaktır. Üretimi
planlayan, kontrol eden, yönlendiren ve pazarlayan yine insan fikri ve gücüdür.
İnsan gücü zamanında kullanıldığında faydalı olmakta ve üretimdenkazanç
sağlanmaktadır (Aygün,1990:104).
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Kural olarak iş hukunda işveren, işçi çalıştıran kişi olarak algılanır, gerçekten
deiş kanunları bu olgudan hareketle işveren kavramının belirlenmesinde işçi
çalıştırmayı hedef almıştır (Onan, 2000:17). İşveren, çalışanları, işyerlerinde ortaya
çıkabilecek olası tehlikelerden (işkazası ve meslek hastalıklarından) korumak ve
güvenli bir çalışma ortamı sağlamakla yükümlüdür. Bu işveren açısından, sadece
kanuni bir zorunluluk değil, insani bir görev olarak da algılanmalıdır. İşverenler
aşısından bu konu bir gider kalemi oluşturması nedeni ile de önemlidir (Durdu,
2006:12). İşveren, iş sahibi olması nedeni ile gerekli yetkilere sahiptir. İşverenin
bu yetkilere sahip olması beraberinde birtakım yükümlülükleri de işverene
yüklemektedir. Bu yükümlülüklerden en önemlisi işçiyi koruma ve gözetme borcu
içerisinde, işçinin menfaatlerini koruması, ona zarar verebilecek davranışlardan
kaçınması, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlaması, işçiyi sağlığına uygun
bir işte çalıştırması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlaması zorunlukları yer
almaktadır (Bıyıkçı, 2010:38). İşveren, işçinin kişilik hakları arasında bulunan
yaşam, sağlık ve beden bütünlüğünü işyeri tehlikelerine karşı korumak zorundadır
(Süzek, :314 akt; Özel:2009:23).
İş kazası işin akışını durdurarak üretim temposunu yavaşlatmakta, üretim
ve verimlilik kaybına neden olmaktadır. Çalışma ortamının iyileştirilerek iş
güvenliğinin sağlanması, işin akışını durduran insan, makine, malzeme, ürün
ve zaman kaybına neden olan koşulların ortadan kalkmasını ya da minimize
edilmesini getirecek, yüksek verimlilik ve etkinlik sağlayacaktır (Nemutlu,2003
akt; Yaman, 2011:31).
Sağlık sektörü iş kazaları meslek hastalıkları açısından birçok sektörden daha
risklidir. Başkalarının sağlığını düzeltme konusunda gayret sarf eden sağlık
çalışanlarının sağlık hizmetlerinin doğasından kaynaklanan risk ve tehlikeler
nedeniyle iş kazasına uğraması, meslek hastalıkları nedeniyle sağlığını kaybetmesi,
sakat kalması veya gelir yoksunluğuna maruz kalması insani, sosyal, psikolojik ve
ekonomik açıdan önem arz etmektedir.
Çalışma yaşamında İSG’ni sağlamadaki yükümlülükleri açısından en önemli
taraflar; işveren ve çalışanların bizzat kendisi olarak sıralanmaktadır. Bu
araştırmanın ana amacı; sağlık İşletmelerinde İSG ile ilgili tarafların işveren ve
çalışanlar yükümlülüklerini ne ölçüde yerine getirdiğinin, çalışanlar tarafından
ayrı ayrı değerlendirilmesine olanak sağlanması ve böylece hangi alanlarda
geliştirilmeye açık alanların bulunduğunun tespit edilmesidir.
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İSG’nin sağlanmasında işverenin ve çalışanların ortak yükümlülüklerinin,
çalışanlar tarafından değerlendirilmesine yönelik herhangi bir çalışmaya
rastlanmamıştır. Bu araştırma, sağlık işletmelerinde İSG’nin sağlanmasında
sözü edilen tarafların ortak sorumluluğunun katılımcılar tarafından nasıl
değerlendirildiğinin tespit edilmesi, İSG alanında geliştirilmeye açık hangi
alanların bulunduğunun belirlenmesi ve konu ile ilgili önerilerin sunulması
açısından önem taşımaktadır.

2. Araştırmanın Yöntemi
Araştırma Konya ilinde merkez ilçe sınırları dışındaki 5 ilçe hastanesinde
çalışan 228 yardımcı sağlık personeli üzerine uygulanmıştır. Zaman kısıtı, sağlık
işletmelerinde gerçekleştirilen işlerin çoğunun insan yaşamı ile ilgili olup, ivedilik
gerektirmesi ve dolayısı ile sağlık çalışanlarının sözü edilen hizmetleri sunma
konusundaki yoğunluğu, araştırma için kullanılacak ekonomik kaynaklarının
yetersizliği nedenleriyle örneklem olarak sağlık çalışanlarından sadece hemşireler
araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırma 228 hemşire üzerine uygulanmıştır.
Araştırmada alan araştırması yöntemi kullanılmış, daha sonra literatür araştırması
yapılmış ve en son da ikincil veriler analiz edilmiştir. Bu alan araştırmasında,
literatürden elde edilen bilgiler ışığından yapılandırılmış anket tekniği
kullanılmıştır. Toplanan veriler SPSS paket programında analiz edilmiştir.
Araştırma verilerinin toplanmasında “Sağlık İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği”
ölçeği kullanılmıştır. Ölçek, konu ile ilgili literatür ışığında ISG ile ilgili ulusal
mevzuatımız, uymakla yükümlü olduğumuz ISG ile ilgili uluslararası mevzuat
ve alanda çalışan hemşirelerle yapılan görüşmelerden elde edilen bilgilerden
yararlanılarak İşveren ve çalışanların ISG’ni sağlama konusundaki ortak
sorumluluğu temeline dayandırılarak oluşturulmuştur.
Ölçeğin de çalışan olarak yardımcı sağlık personelinin güvenli ve sağlıklı
çalışma ortamının yaratılması konusundaki sorumlulukları ile İSG konusundaki
yükümlüklerini değerlendirmeye yönelik sorular, beş noktalı Likert tipi soru
olarak sorulmuştur (Kesinlikle Katılmıyorum=1, Kesinlikle Katılıyorum=5).
Ölçeğin sonunda ise, eğitim düzeyi, kaç yıldır hemşirelik mesleğinde çalışıldığı,
kaç yıldır ilgili hastanede çalışıldığı, çalışılan birim, çalışılan birimdeki görev ve
yaş değişkeni ile ilgili sorular sorulmuştur. (Devebakan, 2007).
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Araştırmada Kullanılan anketin güvenilirliğinin test edilmesi için SPSS 20,0 paket
programında %95 güvenilirlik düzeyinde güvenilirlik analizi yapılmıştır. Ölçeğin
İSG sağlamada İşverenin ve Çalışanların yükümlülükleri ile ilgili boyutları için
Cronbah Alpha katsayıları sırasıyla; 0,97 (p=0,000<0,05) ve 0,89 (p=0,000<0,05)
olarak hesaplanmıştır. Diğer taraftan ölçeğin genel güvenilirliği için hesaplanan
Cronbah Alpha katsayısı 0,94 (p=0,000<0,05) olarak bulunmuştur. Verilerin
analizinde tanımlayıcı istatistikler için frekans analizi, ölçeğin güvenilirliğini
belirlemek için güvenilirlik analizi, ölçeğin ikili karşılaştırmaları için varyans
analizi ve ölçeklerin frekansları belirtilmiştir. (Devebakan, 2007).

3. Araştırmanın Bulguları
Araştırma bulguları kapsamında öncelikle katılımcıların demografik özellikleri
ile ilgili tanımlayıcı istatistikler ve özet tablo olarak sunulmuştur. Daha
sonra İSG sağlanmasına yönelik işverenin ve çalışanların yükümlülüklerinin
değerlendirilmesi ile ilgili temel istatistikler elde edilerek, özet tablo sunulmuştur.
Tablo 1: Demografik Değişkenlere Ait Bulgular
Çalışılan Birim
Cerrahi Birim
Dahili Birim
Acil Servis Birimi
Diğer
Birimdeki Görev
Başhemşire
Klinik Sorumlu Hemşire
Klinik Hemşire
Diğer
Yaş
19-24
25-29
30-35
36-41
42 ve üstü
Toplam
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N
18
12
51
147
N
5
16
33
174
n
92
36
52
33
15
228

%
7,9
5,2
22,4
64,5
%
2,2
7,0
14,5
76,3
%
40,4
15,8
22,8
14,3
6,7
100

Eğitim Durumu
Lise
üniversite
lisansüstü
Meslekte Çalışma Yılı
1 yıldan az
1-5 yıl
6-11 yıl
17-17 yıl
18-23 yıl
24 yıl üstü
Hastanede Çalışma Yılı
1 yıldan az
1-5 yıl
6-11 yıl
17-17 yıl
18-23 yıl
24 yıl üstü
Toplam

N
108
110
10
N
20
92
44
43
10
19
n
44
98
44
26
4
12
228

%
47,7
48,2
4,4
%
8,8
40,4
19,3
18,9
4,4
8,3
%
19,3
43,0
19,3
11,4
1,8
5,3
100
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Tablo 1’e baktığımızda; Araştırmaya katılanların %47.4’ü lise, %48.2’si üniversite
mezunu; Araştırmaya katılanların meslekte çalışma yılına baktığımızda büyük bir
çoğunluğu yani %40.4’ü 1-5 yıl çalışanlarından oluşmaktadır; araştırmada %7.9’u
cerrahi birimde, %5.2’si dahili birimde, %21,4’ü acil servis birimde ve %64,5’i
ise diğer birimlerde çalışmaktadır; Araştırmaya kaltılanların %40.4’ü 19-24 yaş,
%22.8’i 30-35 yaş arası, 15.8’i 25-29 yaş arası %14.3’ü 36-41 yaş arası, %6.7’si ise
42 ve üstü yaş aralığındadır.

N

%

N

52 22,8

98

43,0

56 24,6

10 4,4

28 12,3

29 12,7

76

33,3

75 32,9

20 8,8

17 7,5

25 11,0

101

44,3

80 35,1

5

2,2

23 10,1

126

55,3

66 28,9

5

2,2

Hastane yönetiminin sağlık ve güvenlik önemlerini sürekli iyileştirme
konusundaki çabası
Hastane yönetiminin iş kazaları ve
olağanüstü olaylar ile ilk yardım
konusundaki önlemleri

Hastane yönetiminin İş sağlığı, güvenliği, hijyen ve ergonomi kişisel ve
8
müşterek koruyucu donanım konularında tavsiyede bulunması

3,5

%

Çok
iyidir

%

12 5,3

%

iyidir

N

Hastane yönetiminin işyerlerinde iş
sağlığı ve güvenliğini sağlamak için
her türlü araç gerecin temin edilmesi

N

Ne
kötüdür
ne iyidir

kötüdür

Çok
kötüdür

Tablo 2: İşverenin İSG’ne Yönelik Yükümlülüklerinin Değerlendirilmesi

N

%

Hastane yönetiminin iş sağlığı ve
güvenliği konusunda çalışanlarla
işbirliği yapması

26 11,4

20 8,8

113

49,6

59 25,9

10 4

Hastane yönetiminin iş yerinde
sağlık ve güvenliği korunması için
riskleri önlemesi

25 11,0

31 13,6

93

40,6

64 38,1

15 6,6

Hastane yönetiminin iş sağlığı ve
güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını kontrol etmesi

24 10,5

36 15,8

86

37,7

72 31,6

10 4,4

Hastane yönetiminin işle ilgili her
konuda çalışanların sağlık ve güvenliğini koruması.

23 10,1

15 6,6

112

49,1

68 29,8

10 4,4

Hastane yönetiminin sağlık ve güvenliğin korunması için gerekli önlemleri almasında teknik gelişmelere
uyum sağlaması

20 8,8

33 14,5

121

53,1

35 15,4

19 8,3
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Hastane yönetiminin yaptığım işin
ihtiva ettiği sağlık tehlikeleri hakkında beni bilgilendirmesi

12 5,3

26 11,4

103

45,2

78 34,2

9

3,9

Hastanemizde iş sağlığı ve güvenliğine yönelik organizasyon hakkında
görüşürüz

31 13,6

14 6,1

138

60,5

40 17,5

5

2,2

Hastanemizde iş sağlığı ve güvenliğine yönelik yapılan risk değerlendirmesi

28 12,3

13 5,7

112

49,1

65 28,5

10 4,4

Hastane yönetiminin risklerle kaynağında mücadele etmesi

19 8,3

40 17,5

88

38,6

62 27,2

19 8,3

Hastane yönetiminin iş kazası ve
meslek hastalıklarının analizine katılımı

19 8,3

40 17,5

88

38,6

62 27,2

19 8,3

Hastane yönetiminin iş kazası ve
meslek hastalıklarının analizine katılımı

16 7,0

18 7,9

90

39,5

86 37,7

18 7,9

Hastane yönetiminin işyerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının
sağlanması için aldığı önlemler,

23 10,1

44 19,3

100

43,9

53 23,2

8

28 12,3

13 5,7

112

49,1

65 28,5

10 4,4

Hastane yönetiminin önlenmesi
mümkün olmayan riskleri değerlendirmesi

3,5

İSG’nin sağlanmasında işveren yükümlülüklerinin değerlendirilmesi ile ilgili
sonuçlar Tablo.2’de gösterilmiştir. Tablo 2: incelendiğinde; katılımcıların
işverenin “Sağlık ve güvenlik önlemlerini sürekli iyileştirme çabası”nı % 41, “iş
yerinde sağlık ve güvenliğin önlenmesi için risklerin önlenmesini’’ni % 45, “İş
kazası ve meslek hastalıklarının analiz katılımı’’nı % 45 oranında Çok İyi/İyi
olarak değerlendirdikleri görülmektedir. Söz konusu değerlendirmeler, İSG’nin
sağlanmasında işverenin en olumlu değerlendirildiği ifadelerdir. Diğer taraftan
“İş yerinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için her türlü araç ve gerecin temin
etmesi’’ % 28’i, “Hastane yönetiminin iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup
uyulmadığını kontrol etmesi” % 26’sı, “hastane yönetiminin risklerle kaynağında
mücadele etmesi” % 26’sı, ‘‘Hastane yönetimini iş yerinde sağlıklı ve güvenli
çalışma ortamının sağlanması için aldığı önlemler’’ %29’u Çok Kötü/Kötü olarak
değerlendirildiği görülmektedir. Genel olarak tablo 2’ye baktığımızda çalışmaya
katılanlar iş sağlığı ve güvenliği konusunda işverenin yükümlülüklerini yerine
getirmesi konusunda ne iyi ne kötü olarak değerlendiriği görülmektedir.
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N

%

N

%

Çok
iyidir

%

İş sağlığı ve güvenliği
açısından kendimin ve diğer çalışma arkadaşlarımın
olumsuz etkilenmemesi için
azami özeni gösteririm.

5

2,2 23

10,1 80

35,1 94 41,2 26

11,4

İşimi İş sağlığı ve güvenliği
açısından hastane tarafından verilen talimatlar doğrultusunda yaparım.

3

1,3 29

12,7 67

29,4 93 40,8 36

15,8

Hastanedeki makine, cihaz,
araç, gereç, tehlikeli madde ve diğer araçları doğru
şekilde kullanırım.

5

2,2 10

4,4

82

36,0 79 34,6 52

22,8

İş için sağlanan kişisel
koruyucu donanımı (giyilen,
takılan maske, eldiven vb)
doğru bir şekilde kullanırım.

8

3,5 5

2,2

68

29,8 80 35,1 67

29,4

Hastanede sağlık ve güvenlik açısından ciddi ve ani
bir tehlike olduğunda hastane yönetimine derhal haber veririm

22

9,6 10

4,4

51

22,4 66 28,9 79

34,6

Hastanede, sağlık ve güvenliğin korunması için hastane
yönetimi ile işbirliği yaparım.

10

4,4 24

10,5 61

26,8 76 33,3 57

25,0

Bir çalışan olarak hastanemizde iş sağlığı ve güvenliği ile
5
ilgili eğitimlere katılmalıyım

2,2 5

2,2

46

20,2 97 42,5 75

32,9

İş sağlığı ve güvenliğini
sağlama görevi sadece
hastane yönetiminin
değil, tüm çalışanların
sorumluluğundadır

0

7,5

52

22,8 57 25,0 102 44,7

17

%

İyidir

N

0

N

Ne
kötüdür
Ne iyidir

Çok
kötüdür

Kötüdür

Tablo 3: İSG Sağlanmasında Çalışanların Yükümlülüklerinin Değerlendirilmesi

N
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İSG Sağlanmasında Çalışanların konu ile ilgili Yükümlülüklerinin
Değerlendirilmesine Yönelik Bulgular Tablo 3’de gösterilmiştir. Tablo:3
incelendiğinde, katılımcıların İSG’nin sağlanmasında işveren yükümlülüklerinin
değerlendirilmesinden farklı bir yaklaşım içinde oldukları belirgin bir şekilde
görülmektedir. Buna göre çalışanlar, işverenin konu ile ilgili yükümlülüklerini
daha olumsuz değerlendirirken, bizzat kendilerinin konu ile ilgili yükümlülükleri
değerlendirmede olumlu bir yaklaşım içinde oldukları görülmektedir. tabloda
görüleceği üzere, çalışanlar, İSG’nin sağlanmasına yönelik kendi yükümlülüklerini
%55 ile %75 arasında değişen oranlarda yerine getirdiklerini düşünmektedir.
Tablo 4: İSG Önlemleri
Evet
N:228
Hastanenizde iş yeri hekimi var mı?
Periyodik portör muayenesi oluyor
musunuz?
Bu işe girerken işe giriş sağlık raporu
aldınız mı?
Hepatit aşısı oldunuz mu?
Gece çalışıyor musunuz?
Gece çalışmasına uygun olduğunuza
dair sağlık raporu aldınız mı?
Hastanede sağlık ve güvenlik ile ilgili
çalışan temsilcisi var mı?

Hayır

N
37

%
16,2

N
191

%
83,8

146

64,0

82

36,0

212

93.0

16

7,0

197
173

86,4
75,9

31
55

13,6
24,1

55

24,1

173

75,6

70

30,7

158

69,3

Genel İSG önlemleri ile ilgili bulgular Tablo 4’de gösterilmiştir. Tablo 4
incelendiğinde, katılımcıların %16,2’inin çalıştıkları hastanede iş yeri hekimi
olduğunu, %83,8’i ise olmadığını ifade ettikleri görülmektedir. Katılımcıların %64’ü
periyodik portör muayenesi olduklarını, %36’sı ise olmadıklarını belirtmişlerdir.
Katılımcıların %86,4’ünün Hepatit aşısını yaptırdığı, %13,6’sının ise yaptırmadığı
anlaşılmaktadır. Katılımcıların %93’ü işe girerken sağlık raporu aldığını, %7’si
ise almadığını ifade etmiştir. Katılımcıların %75,9’u gece çalıştığını, %24’1’i ise
çalışmadığını belirtmiştir. Katılımcılardan sadece %24’1’i gece çalışmaya uygun
oluğuna dair sağlık raporu aldığı görülmektedir. Araştırmaya katılanların %69,3’ü
hastanede sağlık ve güvenlik ile ilgili çalışan temsilcisinin olmadığını belirtmiştir.

4. Araştırma Analizi
Araştırmada işveren ve çalışanların İSG skorlarının bağımsız değişkenler açısından
analiz edilmesine yönelik hipotezler oluşturulmuştur. Oluşturulan hipotezler,
uygun istatistiksel yöntemler ile analiz edilip sonuçları değerlendirilmiştir.
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2,596

,077

108
110
10
228
20
92
44
43
10
19
228
20
92
44
43
10
19
228

3,5405
3,9364
4,2500
3,7626
3,1196
3,0406
2,8844
3,3084
4,0000
2,7185
3,0831
3,3438
3,6698
4,0057
3,9186
4,7500
3,2171
3,7626

10,632

,000

6,049

,000

9,938

,000

Çalışılan Birim
Açısından

18
12
51
147
228

3,1329
2,2935
2,8824
3,2112
3,0831

7,891

,000

Çalışılan Birim
Açısından

18
12
51
147
228

3,5556
3,6250
3,6373
3,8427
3,7626

1,639

,181

Yaş

19-24
25-29
30-35
36-41
42 ve üstü
Total

92
36
52
33
15
228

3,1682
2,5737
3,2876
3,3900
2,4000
3,0831

12,044

,000

19-24
25-29
30-35
36-41
42 ve üstü
Total

92
36
52
33
15
228

3,6182
3,8021
3,8942
4,3485
2,8083
3,7626

15,564

,000

Eğitim
Düzeyleri

P

Çalışan
Yükümlülüğü
Skoru

Eğitim
Düzeyleri

F

Lise
Üniversite
Lisansüstü
Total

İşveren
Yükümlülüğü
Skoru

Meslekte Çalışma
Süreleri

Mean
3,0012
3,1237
3,5217
3,0831

Lise
Üniversite
Lisansüstü
Total

Çalışan
Yükümlülüğü
Skoru

Meslekte Çalışma
Süreleri

N
108
110
10
228

Yaş

Tablo 5: Katılımcıların Demografik verilerleİ lgili İSG Skorlarının Farklılığı İçinYapılan
Varyans Analizi ve t testi.

İşveren
Yükümlülüğü
Skoru

İşveren
Yükümlülüğü
Skoru

Çalışan
Yükümlülüğü
Skoru

İşveren
Yükümlülüğü
Skoru

Çalışan
Yükümlülüğü
Skoru
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Araştırmaya katılanların eğitim düzeyleri ile İSG konusunda işverenlerinlerin
yükümlüklerinin ne derecede yerine getirdiği düşüncesi puan ortalamsı arasında
anlamlı bir farkın olmadığı görülmektedir (p>0,05). Fakat çalışanların eğitim
düzeyleri ile kendi sorumluluklarının neler olduğu düşüncesi puan ortalaması
arasında anlamlı farkın olduğu görülmektedir (p<0,05), lisansüstü mezunları
kendi sorumluluklarını yerine getirdiklerini belirtiken, lise ve üniversite mezunları
ise kararsız bir tutum sergilemiştir.
Araştırmaya katılanların meslekte çalışma süreleri ile İSG konusunda işverenlerin
yükümlülüklerini ne derecede yerine getirdiği düşüncesi puan ortalaması arasında
anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir (p<0,05), 18-23 yıl çalışanların işverenin
yükümlülüğünü yerine getirdiğini söylerken 1 yıldan az ve 1-5 yıl arası çalışanlar
kararsız bir tutum segilemişlerdir. Çalışanların meslekte çalışma süreleri ile
kendi yükümlüklerini yerine getirme puan ortalaması arasında anlamlı bir farkın
olduğu gözlemlenmektedir. (p<0,05), 6-11 yıl ile 18-23 yıl çalışanlar kendi
yükümlüklerini yerine getirdiklerini belirtmektedir.
Araştırmaya katılanların çalışılan birim ile İSG konusunda işveren
yükümlülüklerini ne derecede yerine getirdiği düşüncesi puan ortalaması arasında
anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir (p<0,05), dâhili birim ve acil servis
birimi işverenin yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirtmektedir. Cerrahi
birim ve diiğer birimler ise kararsız bir tutum sergilemişlerdir. Çalışılan birim
ile çalışanların yükümlüklerini yerine getirme düşüncesi arasıda anlamlı bir fark
olmadığı gözükmektedir(p>0,05).
Araştırmaya katılanların yaşları ile İSG konusunda ilgili işveren yükümlüklerini
ne derecede yerine getirdiği düşüncesi arasında anlamlı bir farkın olduğu
görülmektedir (p<0,05). 25-29 yaş arası ile 42 yaş üzeri çalışanlar işverenin
yükümlüklerini yerine getirmediğini belirtirken; 19-24, 30-35 ve 36-41 yaş
arasındakiler kararsız bir tutum segilemektedir. Çalışanların kendi İSG ile ilgili
yükümlülüklerini yerine getirme ile yaşları arasında anlamlı bir farkın olduğu
görülmektedir (p<0,05). 36-41 yaş arası çalışanlar kendi sorumluluklarını yerine
getirdiklerini belirtirken; 19-24, 25-29 ve 30-35 yaş arası kararsız bir tutum
segilemiştir. 42 yaş üzeri ise sorumluklrını yerine getirmediklerini belirtmişlerdir.

5. Tartışma Ve Sonuç
Çalışmamızda kullandığımız Sağlık İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Ölçeğinin, İSG’ni değerlendirmede güvenilir olduğu tespit edilmiştir. İSG’ni
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sağlama açısından işverenin ve çalışanların bizzat kendilerinin temel boyutlar
olduğu, yapılan faktör analizi sonucunda da ortaya çıkmıştır.
Araştırmada katılımcıların farklı eğitim düzeylerinde olmasının, işverenin
İSG’ne yönelik yükümlülüklerini değerlendirmede bir farklılık yaratmadığı tespit
edilmiş iken çalışanların İSG’ne yönelik yükümlüklerini değerlendirmede faklılık
ortaya çıkmıştır. Lisansüstü eğitime sahip kişiler yükümlüğünü yerine getirdiğini
düşünmektedir. Araştırmada katılımcıların işteki kıdem sürelerinin, işverenin
ve çalışanların İSG’ne yönelik yükümlülüklerini değerlendirmede bir farklılık
tespit edilmiştir. 18-23 yaş arası çalışanlar hem işverenin hemde kendilerinin
yükümlüklerini yerine getirdiklerini belirtmektedir. Diğer çalışanlar ise yerine
getirmediklerini belirtmişlerdir.
Araştırmada farklı birimlerde çalışan katılımcıların, işverenin İSG’ne yönelik
yükümlülüklerini değerlendirmede farklılık tespit edilmiştir. Cerrahi birim
ve diğer birimler İSG’ne yönelik yükümlülüklerini değerlendirmede iş verin
yükümlülüğünü yerine getirmesi konusunda kararsız tutum sergilerken; dâhili
ve acil birim yerine getirmediklerini belirtmişler. Çalışanların İSG’ne yönelik
yükümlülüklerini değerlendirmede çalışılan birim açısından farklılık tespit
edilmemiştir. Bütün birimler kararsız bir tutum sergilemiştir.
Katılımcıların farklı yaş gruplarında olmasının ise farklılığı yarattığı görülmektedir.
Katılımcıların farklı yaş gruplarında olmasının İSG’ni sağlamada ve işverenin
ve çalışanların yükümlülük skorları üzerinde anlamlı bir fark oluşturmaktadır.
Analiz sonuçları değerlendirildiğinde 19-24, 30–35 yaş katılımcılar hem
kendi İSG yükümlülüğünün hemde devletin yükümlülüğünün yerine getirme
konusunda kararsız bir tutum sergilemişler. 25-29 ve 42 yaş üzeri çalışanlar kendi
sorumluluğunu yerine getirmedikleri gözlemlenmektedir. 36-41 yaş çalışanlar ise
çalışanların İSG yükümlülüğünü yerine getirdiklerini belirtmişler.
Çalışanların kendilerinin İSG ile ilgili yükümlülüklerinin değerlendirilmesi ile ilgili
sonuçlar incelendiğinde, katılımcıların, işverenin konu ile ilgili yükümlülüklerini
değerlendirmeye nazaran kendilerinin konu ile ilgili yükümlülüklerini daha
olumlu değerlendirdikleri görülmektedir. Çalışmamızda çalışanların İSG’nin
sağlanmasına yönelik kendi yükümlülüklerini, %55 ile %75 arasında değişen
oranlarda yerine getirdiklerini ifade ettikleri saptanmıştır.
Sağlık işletmeleri işten kaynaklanan risk ve tehlikeler konusunda en riskli grupta
yer almasına rağmen, doğrudan sağlık çalışanlarının İSG’ne yönelik düzenlemeler
yok denecek kadar az rastlanmaktadır. Bu anlamda “sağlık çalışanlarının sağlığı
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yönetmeliği” isminde veya benzer bir isimle bir yönetmelik yayınlanmalıdır.
Sağlık işletmelerinde İSG ile ilgili düzenlemeler genel mevzuatta olduğu gibi
sağlık kanun ve yönetmeliklerinde de yeterince tanımlanmamıştır. Bu anlamda
sağlık işletmelerinde çalışanların maruz kalabilecekleri riskler ve tehlikeleri en aza
indirilebilmesi açısından, alana özgü düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.
Günümüzde Türkiye’deki İSG ile ilgili bazı önemli düzenlemeler konusundan
iptal veya yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. Söz konusu olumsuzluk,
çalışma hayatında İSG alanını bir anlamda çıkmaza sokmaktadır. Örneğin İş
Kanunu’nda İSG ile ilgili Kanun maddesi geçerliğini korurken, aynı maddeye
dayanılarak çıkartılan yönetmeliğin kısmen veya tamamen yürürlüğünün
durdurulması pratikte önemli sorunlara yol açmaktadır. Bazen işveren, bazen de
çalışan, bazen de teftişe giden müfettiş hangi düzenlemeyi esas alacağı konusunda
şüpheye düşmektedir. Örneğin, 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 2. maddesine göre
yürürlükten kaldırılan “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü”nün hala yürürlükte
olduğuna ilişkin tartışma çalışmamızın yapıldığı dönemde devam etmektedir.
Benzer çalışmaların daha büyük örneklemlerde ve Konya dışındaki sağlık
işletmelerinde de yapılması, gelecekte konu ile ilgili çalışmalarda bulunacak
araştırmacılara tavsiye edilmektedir. Gelecekte yapılacak çalışmalarda, çalışanların
İSG konusundaki düzenlemelere yönelik bilgi düzeylerini ölçmeye yönelik detaylı
analizlerin yapılması fayda sağlayacaktır.
Bildiği üzere, iş kazaları ve meslek hastalıkları alınacak önlemlerle büyük ölçüde
engellenebilmektedir. Sağlık çalışanlarının maruz kaldığı iş kazası ve meslek
hastalıkları iş günü kayıplarına ve yapılan işin kısıtlanmasına neden olduğundan,
verimliliği düşüren bir etmen olmaktadır. Sağlık işletmeleri yöneticileri, verimliliği
sağlamak için, iş kazası ve meslek hastalıklarının olası olumsuz etkilerini
öngörmeli ve bu konuda düzeltici faaliyetlerden çok, önleyici faaliyetlere öncelik
verip sorunları daha ortaya çıkmadan önlemelidir.
Tüm çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği konusunda sürekli eğitim verilerek
bilinçlendirilmeli, İSG konusunda söz ve karar sahibi olmaları sağlanmalı ve
sağlık işletmelerinde iş güvenliği kültürü oluşturulmalıdır. Sağlık işletmeleri
yönetimi işe yeni başlayan personele işten kaynaklanan risk ve tehlikeler hakkında
bilgi vermeden personeli işe başlatmamalıdır. Bu anlamda İSG eğitimlerinin
oryantasyon eğitimleri ile bütünleştirilmesi fayda sağlayacaktır.
Sağlık işletmelerinde “Çalışan Sağlığı Merkez”leri kurulmalı ve ilgili merkezlerde
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sağlık işletmelerine özgü iş kazaları ve meslek hastalıkları konusunda uzman
hekimler çalıştırılmalıdır. İSG konusunda en önemli taraflardan olan devletin,
İSG ile ilgili bilincin yaratılması amacıyla, eğitim ve öğretim müfredatını gözden
geçirmesi ve müfredata İSG ile ilgili dersleri koyulması sağlanmalıdır.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yürürlüğe girmesi durumunda, sağlık
işletmeleri de, “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu” oluşturmakla yükümlü olacaklardır.
Bu nedenle sağlık işletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının yapılanmasına
olanak sağlayacak mevzuat değişikliği derhal yapılmalı ve İşyerlerinde kurulan İş
Sağlığı ve Güvenliği Kurulları, sağlık işletmelerinde etkili bir sosyal diyalog aracı
olarak kullanılmalıdır.
Bilindiği üzere araştırmada kullanılan ölçeğin maddeleri, İSG ile ilgili ulusal
mevzuatımız ve uymakla yükümlü olduğumuz uluslararası mevzuat hükümlerinden
oluşturulmuştur. Dolayısı ile katılımcıların ölçeğin herhangi bir boyutuna veya
herhangi bir soru önermesine yönelik yaptıkları olumsuz değerlendirme, aynı
zamanda anılan yükümlülüklerin yerine getirilmediği anlamına da gelmektedir.
Nitekim araştırmanın birçok bulgusunda görüleceği üzere, sağlık işletmelerinde
mevzuat gereği mutlaka yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin, yerine
getirilmediği veya kısmen yerine getirildiği görülmektedir. Ülkemizde çalışma
bakanlığına bağlı İş Müfettişlerinin veya Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişlerinin
sayıca yetersizliği göz önüne alındığında, İSG ile ilgili tarafların yükümlülüklerini
yerine getirmeden kaçınması doğal bir sonuç olmaktadır. Bu nedenle sağlık
işletmelerinde de İSG ile ilgili mevzuatın denetlenmesine önem verilmelidir.
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