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Kurullar

Kongre a kanı
Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ

T.C. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı

Kongre a kan ar ım ısı
Prof. Dr. Nurullah OKUMUŞ

T.C. Sağlık Bakanlığı

Kongre r tme Kurulu
Uzm. Dr. Alaattin DİLSİZ

Dr. Abdullah ÖZTÜRK

Uzm. Dr. Dilek TARHAN

Psk. Öznur ÖZEN

Uzm. Çağlayan SARIOĞLAN

İbrahim DOLUKÜP

Sağ. Uzm. Yrd. Gül HAKBİLEN

Sağ. Uzm. Yrd. Ayşe AYKANAT

Sağ. Uzm. Yrd. Şerife ENGELOĞLU

Uzm. Dr. Hilal AKSOY

Ecz. Ercan KOCA

Şuule GÜNDÜZ

Dt. Gül ATEŞ

Uzm. Dr. Nazan AVŞAR

Hacer ÇİL

İst. Tuğba Zeliha ALTINSOY KİRİŞCİ



XII

VI
I. 

U
lu

sl
ar

ar
as

ı S
ağ

lık
ta

 P
er

fo
rm

an
s 

ve
 K

al
it

e 
Ko

ng
re

si
10

-1
3 

O
ca

k 
20

18
, A

nt
al

ya

Danışma Kurulu 

Prof. Dr. M. İ. Safa KAPICIOĞLU
YÖK Başkan Vekili

Prof. Dr. Sabahattin AYDIN
Medipol Üniversitesi Rektörü

Dr. Şuayip BİRİNCİ
T.C. Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. Elif GÜLER KAZANCI
T.C. Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

Zeki KORKUTATA
T.C. Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

Seyfi UYANIK
T.C. Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

Prof. Dr. Alper CİHAN
T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizm. Genel Müd.

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN
Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürü

Doç. Dr. Furkan Erol KARABEKMEZ 
Türkiye Kamu Hastaneleri Genel Müd.

Dr. Hakkı GÜRSÖZ
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı

 Dr. Mehmet B. AKGÜL
T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizm. Genel Müd.

Aydın SARI
T.C. Sağlık Bakanlığı Denetim Hizm. Başkanı

İbrahim Barbaros AKÇAKAYA
T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi 
Genel Müdürü

Erol GÖKDÖL 
T.C. Sağlık Bakanlığı 1. Hukuk Müşaviri

Dr. Mahir ÜLGÜ
T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri 
Genel Müdürü

Hüseyin İNCEÖZ
T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları 
Genel Müdürü

Dr. Selami KILIÇ
T.C. Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa 
Birliği Genel Müdürü

Dr. Osman KAN
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut Ve 
Sahiller Sağlık Genel Müdürü

Prof. Dr. Fahrettin KELEŞTEMUR
TÜSEB Başkanı

Prof. Dr. Mustafa BERKTAŞ
İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü

Uzm. Dr. Orhan KOÇ
SGK İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü

Dr. Muhammed Ertuğrul EĞİN
T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri 
Genel Müdür Yardımcısı

Uzm. Dr. Arif KAPUAĞASI
T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri 
Genel Müdür Yardımcısı

Harun Cengiz ÖZMEN
T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri 
Genel Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. Nurullah OKUMUŞ
T.C. Sağlık Bakanlığı

Doç. Dr. İsmayil YILMAZ
Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi 
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Bilim Kurulu 

• Prof. Dr. Afsun Ezel ESATOĞLU
• Prof. Dr. Ahmet Çınar YASTI
• Prof. Dr. Alpay AZAP
• Prof. Dr. Arzu SAYINER
• Prof. Dr. Arzu TOPELİ İSKİT
• Prof. Dr. Atilla ARAL
• Prof. Dr. Atilla Özcan ÖZDEMİR
• Prof. Dr. Bayram ŞAHİN
• Prof. Dr. Çiçek HOCAOĞLU
• Prof. Dr. Demet ÜNALAN
• Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU
• Prof. Dr. Ekber ŞAHİN
• Prof. Dr. Elizabeth ZISOVSKA
• Prof. Dr. Emine ORHANER
• Prof. Dr. Emrah ŞENEL
• Prof. Dr. Fahri OVALI
• Prof. Dr. Guillaume ALINIER
• Prof. Dr. Gülsen YILMAZ
• Prof. Dr. Hacer ÖZGEN NARCI
• Prof. Dr. Hakan HAKERİ
• Prof. Dr. Hanefi ÖZBEK
• Prof. Dr. Havva ÖZTÜRK
• Prof. Dr. Haydar SUR
• Prof. Dr. Hüseyin BASKIN
• Prof. Dr. Hüseyin ÖZ
• Prof. Dr. İsmail AĞIRBAŞ
• Prof. Dr. Jülide YILDIRIM ÖCAL
• Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU
• Prof. Dr. Kutsal YÖRÜKOĞLU
• Prof. Dr. M. Ali KILIÇARSLAN
• Prof. Dr. M. Ramazan ŞEKEROĞLU
• Prof. Dr. Mahmood ADİL
• Prof. Dr. Meryem Yavuz van Giersbergen
• Prof. Dr. Mesut SANCAR
• Prof. Dr. Metin ÇAKMAKÇI
• Prof. Dr. Nihat TOSUN
• Prof. Dr. Mine ÖZKAN
• Prof. Dr. Musa ÖZATA
• Prof. Dr. Mustafa ALTINDİŞ
• Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN
• Prof. Dr. Mustafa KÖSEM
• Prof. Dr. Mustafa PAÇ
• Prof. Dr. Mustafa TAŞDEMİR
• Prof. Dr. Nazan AYDIN
• Prof. Dr. Nazmi ZENGİN
• Prof. Dr. Nermin ÖZGÜLBAŞ
• Prof. Dr. Nezih DAĞDEVİREN
• Prof. Dr. Nilgün SARP
• Prof. Dr. Onur ÖZVERİ

• Prof. Dr. Ömer Rıfkı ÖNDER
• Prof. Dr. Ömür ÖZMEN
• Prof. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ
• Prof. Dr. Polat DURSUN
• Prof. Dr. Ramazan KAHVECİ
• Prof. Dr. Sabahattin AYDIN
• Prof. Dr. Sadık KILIÇTURGAY 
• Prof. Dr. Serpil DİZBAY SAK
• Prof. Dr. Suat TURGUT
• Prof. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK
• Prof. Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER
• Prof. Dr. Tamer İNAL
• Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ
• Prof. Dr. Tufan TÜKEK
• Prof. Dr. Tuncer ASUNAKUTLU
• Prof. Dr. Utku ŞENOL
• Prof. Dr. Yeltekin DEMİREL
• Prof. Dr. Yurdagül ERDEM
• Doç. Dr. Ayşegül Çopur ÇİÇEK
• Doç. Dr. Çağdaş Erhan AKYÜREK
• Doç. Dr. Doğan YÜCEL
• Doç. Dr. Ece UĞURLUOĞLU
• Doç. Dr. Elif DİKMETAŞ YARDAN
• Doç. Dr. Fehmi NARTER
• Doç. Dr. Haluk ÖZSARI
• Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM
• Doç. Dr. İsmayil YILMAZ
• Doç. Dr. Kutay DEMİRKAN
• Doç. Dr. Mehmet ŞENES
• Doç. Dr. Mehmet TOP
• Doç. Dr. Muhammet Güzel KURTOĞLU
• Doç. Dr. Özgür UĞURLUOĞLU
• Doç. Dr. Salih MOLLAHALİLOĞLU
• Doç. Dr. Salim BİLİCİ
• Doç. Dr. Selma ALTINDİŞ
• Doç. Dr. Senem KORUK
• Doç. Dr. Sergül DUYGULU
• Doç. Dr. Sevgi ERGİN
• Doç. Dr. Sinan AKBAYRAM
• Doç. Dr. Türkan YILDIRIM
• Doç. Dr. Türker YARDAN
• Doç. Dr. Şerife Suna OĞUZ
• Doç. Dr. Yasemin AKBULUT
• Yrd. Doç. Dr. Fatoş KORKMAZ
• Yrd. Doç. Dr. Harun KIRILMAZ
• Yrd. Doç. Dr. Gökhan ARSLAN
• Yrd. Doç. Dr. İsmail YILDIZ
• Yrd. Doç. Dr. Tuncay PALTEKİ
• Uzm. Dr. Hilal AKSOY
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Önsöz

Bakanlığımız tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Uluslararası Sağlıkta 
Performans ve Kalite Kongreleri”nin yedincisi “Sağlıkta Dönüşümün II. Fazında 
Klinik Kalite ve İnovatif Yaklaşımlar” ana temasıyla düzenlenecektir.

Kongrede; klinik süreçlerde kalite yönetimi bakış açısının geliştirilmesi, sağlıkta 
teknolojik alt yapının etkin, verimli ve güvenli bir şekilde oluşturulmasının klinik 
sonuçlara etkisi, hizmetin ekip anlayışı ve koordineli bir işbirliği çerçevesinde 
sunulmasına yönelik çözüm önerileri gibi konular üzerinde yoğunlaşılacaktır. 
Bilimsel çalışmaların yanında, dünyada sağlık alanında gerçekleşen mevcut ve 
güncel uygulamalar ile gelecek beklentileri de paylaşılacaktır.

Kongre Bilimsel Kurulu tarafından kabul edilen bildiriler, bu kitapta değerli 
paydaşlarımızın kullanımına sunulmaktadır. Kitapta, sözlü bildiriler tam metin, 
poster bildiriler ise özet metin olarak yer almaktadır. Araştırmacı ve uygulayıcıların 
çalışmalarına önemli katkılar sunacağına inandığım bu yayının hazırlanmasında 
emeği geçenlere teşekkür eder, hep birlikte, bilgiye ulaşmanın ve paylaşımın en 
üst noktada yaşandığı keyifli bir Kongre gerçekleştirmeyi dilerim.

Prof. r.  
Kongre Başkanı

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı



Sağlık i metleri enel rl ğ
Sağlıkta Kalite ve kre itas on aire a kanlığı
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Sağlık i metleri enel rl ğ
Sağlıkta Kalite ve kre itas on aire a kanlığı
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1. GÜN - 11 OCAK 2018 - PERŞEMBE

MİMOZA SALONU

  

ılı  reni

laattin S  
enel d r ard m s

l er  
T  Sa l k Bakanl  Sa l k i metleri enel d r

ike U K  
ISQua Temsil isi

Pavel U SU 
S  T rkiye Temsil isi

  
T  Sa l k Bakanl  ste ar  Tensi leri alinde

met 

ISQua Akreditasyon Belge Takdimi
T  Sa l k Bakan  Tensi leri alinde

  a  Ka ve olası

. turum
Sağlık Sistemlerin e asta aklılık ve asta venliği 

turum a kanları  rd  o  r  li   A A I 

r  a el S

  

S ua Pers ekti n en asta venliği
ro  ike I

rki e Sağlıkta Kalite Sistemin e asta venliği U gulamaları 
ro  r  Al er A

asta venliği stergeleri 
Ian B

S  asta venliği mleri 
r  geny A

  a  Ka ve olası

KARDELEN SALONU
. turum S l  il iri turumları

  

turum a kanları  o  r  Salim B  

            rd  o  r  k an A S A

 ra on l m ulans Servisin e e a  Ko  il irimi S re leri alı an r  lınması erine ir 
alı ma 
mine 

 Sağlık isi lini ğren ilerinin  Sağlığı e venliği Konusun a ğitim lma e  Ka asına aru  
Kalma urumu 

emile SA I

 venlik a orlama Sistemi il irimlerinin elirlenmesi  lan a a ir Kamu astanesi rneği 
eni  A A A

 a at Kurtarmak in rganlarını ı ağı lar ısını  Pro e Sonu ları 
sun 

 ksiksi  ol urulan avi Ko  la  ormu ranının lenmesi le ı i Ka ıtlar aki ataların 
eltilmesi ir sterge rneği 

eride A A

 il Servisler e Klinik Kalite Karar erme e erlerinin tkin Kullanımı 
eli  B B

  a  Ka ve olası



XX

VI
I.

U
lu

sl
ar

ar
as

ı S
ağ

lık
ta

 P
er

fo
rm

an
s 

ve
 K

al
it

e 
Ko

ng
re

si
10

-1
3 

O
ca

k 
20

18
, A

nt
al

ya
1. GÜN - 11 OCAK 2018 - PERŞEMBE

MİMOZA SALONU

. turum Sağlık Politikalarına n el akı  
turum a kanı  ro  r  e det 

  

Sağlıkta eni a ılanma a ka emik akı  
ro  r  Sa a attin A I

Sağlık Politikaların a Kalite  Klinik Kalite ve Kanıta a alı ı ın eri 
ro  r  urulla  

k met Sistemleri ve Sağlık Politikaları 
ro  r  asan seyin I I I

alı an aklı Sağlık Politikaları ve neti i Sorumlulukları 
ro  r  esrin BA

  ğle emeği

  

Sağlık neti ileri irvesi 
Sağlık netimin e Kritik oktalar  irim e e eri ve eli im nerileri  
a kan  ro  r  y   ensi leri alin e

ro  r  Al er A

r  e met B  A

o  r  urkan rol A AB

Op. Dr. Arslan Kağan ARSLAN

r  Bekir KESKİNKILIÇ

  a  Ka ve olası

KARDELEN SALONU

. turum S l  il iri turumları

  

turum a kanları  o  r  Sali  A A

        rd  o  r  arun I I A

 Sağlık Personelinin  Sağlığı e venliği aali etlerine nelik lgı urumlarının n elenmesi 
Selma S I A

 stan ul li el astane ika etlerinin Sağlıkta Kalite Stan artları le li kisi 
u ammet ATA

 Sağlıkta Kalite lanın a ilgi e ene imin eğerlen irilmesi  Suu i ra istan e rki e astaneleri 
Kalite irimi alı anları rasın a Kar ıla tırma 

usta a Said I I

 erke i ekim an evu Sistemin e Kısa esa  olu la an evu tal alı ması 
ati  A

 astane neti ilerinin tonomi Ki ilik elliği e atı ma netim ar larının eğerlen irilmesi 
eryem T

 Kesi i eli i let aralanmalarına li kin lem Prose rlerinin etros ektif n elenmesi 
eltem T

  ğle emeği
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1. GÜN - 11 OCAK 2018 - PERŞEMBE

MİMOZA SALONU

. turum Sağlık i metlerin e kre itas on ve rki e U gulamaları 
turum a kanı  ro  r  A met A A

  

Sağlıkta kre itas onun Uluslararası o utu 
anette a keret  I

Sağlıkta kre itas on ol uluğun a rki e 
m  r  ilek TA A

rki e Sağlık i metleri kre itas on Sistemi ve e e er 
ro  r  A met A A

Sağlıkta kre itas on ol uluğun a ir lke rneği 
Bu endra ana A

Sağlıkta kre itas on a rki e o elinin Uluslararası asta ola ımına ansıması 
ro  r  etin A A I

  a  Ka ve olası

  

Kar ıt r  turumu 
turum a kanı  ro  r  Al ay A A

SKS Sağlıklı alı ma a amın a m eklentileri Kar ılama  
o  r  Se gi 

SKS Sağlıklı alı ma a amın a m eklentileri Kar ılar 
m  r  asan A A A

BEGONVİL SALONU

. turum Sağlık ili imi ve enilik i eknolo iler  
turum a kanı  r  uayi  B

  

Sağlık ili imin e rki e n l ğ  
r  a ir 

i ital astane ve SS 
rd  o  r  lker S

Sağlıkta eni ir n a  o il Sağlık 
o  r  e met T

Sağlık ili imin e irle ik Krallık ene imi 
r  seyin 
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ERGUVAN SALONU

. turum Kanıta a alı Sağlık i met Sunumu 
turum a kanı  ro  r  erdiye 

  

Türkiye Sağlık Sisteminde Kanıta Dayalı Tıbbın Yeri
Doç. Dr. Rabia KAHVECİ

Kanıta a alı ı  U gulamalarının o lum Sağlığına tkisi 
ro  r  Se il A

Kanıta a alı Klinik a ılık U gulamaları 
o  r  utay A

Kanıta a alı em irelik U gulamaları 
o  r  Serg l 

KARDELEN SALONU

. turum S l  il iri turumları

  

turum a kanları  o  r  o an 

 o  r. Senem 

 em irelik l m  ğren ilerinin astane Sta  U gulamaların a o inge aru i et urumlarının 
n elenmesi 
asin TA A

 me iskini oğru eğerlen iri or u u  
Ay eg l A

 Sağlık alı anlarının asta venliği utumlarının elirlenmesi  ir evlet astanesi rneği 
i ran 

 a oratuvar alı anların a  o umu ve kenmi lik  Sakar a e an rneklemi 
e met ama an 

 oğun akım alı anlarının a as on venliği ısın an ilgi  utum ve avranı ları u a Se  
emirso  evlet astanesi rneği 

Bur u A A

 alat a ğitim e ra tırma astanesin e alı an ngelli Personellerin emnuni etinin aman 
in eki eği imi 
e met A

1. GÜN - 11 OCAK 2018 - PERŞEMBE
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2. GÜN - 12 OCAK 2018 - CUMA

MİMOZA SALONU

  

l reni

• . Sağlıkta Kalite ve venlik lleri
S S n yi ygulama d lleri

n yi Bilimsel Ara t rma d lleri

n yi S l  Bildiri  n yi oster Bildiri

• asta  alı an lele  otoğraf arı ması lleri

  a  Ka ve olası

.  turum Sağlıkta Performans netimi 
turum a kanı  ro  r  Sa a attin A I

  

Sağlık i meti Sunumun a Performansın eğerlen irilmesi 
ro  r  A sun  SAT

Performans netiminin Sağlık Politikalarına tkisi 
ro  r  smail A I BA

Sağlıkta Performansa a alı eme o eli asıl lmalı  
ro  r  Sad k I I T A

Sağlık i meti Kalite stergeleri ile Sağlık Sistemi Performansının lenmesi 
Ian B

  a  Ka ve olası

. turum
asta akımın a Sorumluluklar 
turum a kanı  ro  r  a rettin T

  

asta erke li akım  asta ıktıları ve Kalite e tkisi Patient entre  are  m a t on Patient ut omes an  
ualit  

Susan B  A T  

asta venliği Pers ekti n en asta ve ekim Sorumluluğu 
o  r  ayrunnisa 

ekim akı  ısı la asta akım Sorumluluğu 
ro  r  Te k 

asta le asta akım S re i 
unus A A I

  ğle emeği
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BEGONVİL SALONU

. turum Pal atif akım i metleri ve oğun akım tkile imi 
turum a kanı  m  r  r an 

  

rki e e Pal atif akımın eli im S re i 
ro  r  erda ret A

t nle ik akım o eli 
m  r  r an 

Pal atif akım i metlerin e asta venliği 
o  r  l in 

oğun akım Pal atif akım e i lerin e Sorunlar ve m nerileri 
ro  r  eltem A

  a  Ka ve olası

  

Kamu el rtaklığı irvesi 
turum a kanı  seyin 

e ir astaneleri netim o eli 
seyin 

Kamu  el  rtaklığı nın Kamu arafı 
Sait B

Kamu  el  rtaklığı nın el Sekt r arafı 
Atilla emal SA A

  ğle emeği

2. GÜN - 12 OCAK 2018 - CUMA

ERGUVAN SALONU

. turum

n i U gulama el turumu 
turum a kanları  ro  r  aydar S

           ro  r  ane  B

  

ri el l

n i U gulama .  l k l

n i U gulama .  lik l

n i U gulama .  lik l

  a  Ka ve olası

. turum o lum Sağlığı i in Kaliteli Sağlık i meti 
turum a kanı  ro  r  r an A

  

irin i asamakta Kalite ile tiri i ntemler ve novatif mler 
ro  r  amdi e i  A

Kronik astalıklarla a ele e enilik i akla ımların Ulusal a arı e ine tkisi 
m  r  Bekir S I I

alk Sağlığı a oratuvarların a n el urum ve ele ek i onu 
r  di e B T

na o uk Sağlığı i metlerinin Performansı asıl lenmeli  
o  r  sma SA I A A

  ğle emeği
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KARDELEN SALONU

. turum S l  il iri turumları

  

turum a kanları  ro  r  a er  A I

           ro  r  a a T

 em irelerin asta eslim S re leri akkın aki r leri ve ene imleri ksek isans e i         
er e SI A I

 Sağlık i metlerın e eğer kı  aritalama  Poliklinik U gulama rneği 
Asl  A

 venlik a orlama K lt r  a oratuvar ataları Sını an ırma Sistemi il irim nali i 
Ser il 

 asta venliği K lt r n n lu masın a eni esil Sağlık ğitim Sistemin e Sim las ona a alı 
ğitimin tkinliği  e e  a i  r oğan niversitesi ı  ak ltesi Planlaması 

Ay eg l  

 Uluslararası astane kre itas onunun alı an emnuni etine lan tkisinin ra tırılması 
atma BA  A A

i ar akır li lk  rta ğretim ve ksek ğrenim ğren ileri Sağlık kur a arlık e i erine ir 
ra tırma 

Se er AT 

  a  Ka ve olası

. turum S l  il iri turumları

  

turum a kanları  ro  r   ama an  

           o  r  u ammet el T

 alı an venliği Komitesi K k Ka a n eleme ve elti i nle i i aali et U gulamaları erine ir 
alı ma urat sman 

 ir Sağlık Kurumun a ilgi venliği arkın alığının elirlenmesi  Sivas li rneği 
ukiye T

 Psikolo ik ıl ırma avranı larının Sağlık alı anlarının kenmi liği erine tkisi 
mrulla  S

 sken erun evlet astanesi alı an venliği K lt r  ra tırması  
e met S

 oku  ım a arama U gulaması le astane Personelinin Sağlık arama ranlarının kseltilmesi 
e ent S

 K eans K meleme lgoritması le Kamu astanelerinin Sını an ırılması 
Ay e 

  ğle emeği
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MİMOZA SALONU

. turum

Sağlıkta ıktı aklı eğerlen irme ve Klinik Kalite 
turum a kanları  rd  o  r  akk  T

ro  r  ner ABA

  

 Sağlıkta Kalite stergeleri Pro esi
Ian B

rki e Klinik Kalite Programı
r  A dulla  T

rki e Klinik Kalite Karar estek Sistemi
r  Birol T B T

  a  Ka ve olası

. turum Sağlık i metlerin e kemmelli et 
turum a kanı  ro  r  rkan B

  

asta erke li akım a kemmelli et in Sertifikas on Stan artları 
Susan B  A T

DSÖ'nün Halk Sağlığında İşbirliği Yaklaşımı 
Çetin Doğan DİKMEN

kemmeli et erke lerin e ir Kamu astanesi rneği 
m  r  Ay e T A

nkara niversitesi Sağlıkta kemmeli et erke i alı maları 
ro  r  n an A

  a  Ka ve olası

BEGONVİL SALONU

. turum

il Servis netimi 
turum a kanları  ro  r  A met A

           rd  o  r  urat A

  

il Servis a vurularının akanlık le eğerlen irilmesi 
ro  r  urat A

il Serviste irim asta a rılan aman asıl ile tirile ilir  
rd  o  r  Ari  nur 

il Serviste Kons ltas on S re leri ve eknolo i esteği 
o  r  Ba ak BA A

il Servis astasına ulti isi liner akla ım 
ro  r  eyne  A I

  a  Ka ve olası

. turum Sağlık Sistemin e novatif akla ımlar 
turum a kanı  r  akk  S

  

i oteknolo i e ele eğe air Politikalar 
ro  r  Ali sman I I

K k re e avisi ve Ulusal Kemik liği ankası 
o  r  Ali r an mre T

la  ve ı retimin e erli Sana i ve e efler 
ro  r  B lent 

erra i U gulamalar a eni eknolo iler  
ro  r  engi  A I

2. GÜN - 12 OCAK 2018 - CUMA
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ERGUVAN SALONU

. turum i ali  i metlerin e asta venliği ve novatif akla ımlar 
turum a kanı  m  r  Ari  A A ASI

  

i ali  i metlerin e akanlık e e eri 
r  urat T

Sağlıkta Kalite Stan artların a i ali  i metleri 
o  r  unda SA I

i ali e Klinik Performansın lenmesi  Kalite stergeleri 
ro  r  seyin A

i ali e enlik i akla ımlar ve asta venliğine Katkıları 
ro  r  ama an T A A

  a  Ka ve olası

. turum rki e e ğı  i  Sağlığı i metleri ve Kalite 
turum a kanı  ro  r  etin A

  

ğı  ve i  Sağlığı i metlerine n el akı  mler  eklentiler 
ro  r   Ali I I A S A

ğı  ve i  Sağlığı i metlerin e Klinik ıktıları lemek 
o  r  e met Sinan 

SKS akı  ısı ile ğı  ve i  Sağlığı i metlerin e Kalite netimi 
ro  r  Adnan T

ğı  i  Sağlığı i metlerin e eni Ufuklar

r  t  sra A A A  

KARDELEN SALONU

. turum S l  il iri turumları

  

turum a kanları  ro  r  e mi B  

           ro  r  eltekin 

 Sağlık alı anların ten rılma i etlerini elirle en akt rler  Psikolo ik ıl ırma e 
Sos o emogra k ellikler 
Song l 

 armaris el u astanesi  n e astaların em irelik i metlerin en emnuni et e lerinin 
n elenmesi  
eral 

 Pal atif akım nitesin e atan astaların emnuni et e leri e eklenti urumlarının 
eğerlen irilmesi  

unda TA I

 la Sarf al emeler e Kritik Stok aki lerin e Sms Kullanımı  ı ka ı o eli  
Sey an A

 ir ğitim ra tırma astanesi oğun akım nitesin e un le U gulamasının i  ranlarına tkisi 
mine l an T

 U  n a o uklarının urumu a orların aki Sağlıkla lgili Parametrelerinin eğerlen irilmesi 
ilek TA

  a  Ka ve olası

2. GÜN - 12 OCAK 2018 - CUMA
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KARDELEN SALONU

. turum S l  il iri turumları

  

turum a kanları  ro  r  usa ATA  ro  r  mer k  

 il Serviste ortalitenin eğerlen irilmesi
ati e S

 oğun akım irimlerin e  asın  lseri nleme Kılavu u Kullanımını Kola la tırma iri imlerinin 
Kılavu  nerilerine U um e asta Sonu larına tkisi 

e aket I I I

 Ki isel Sağlık erileri Ka ıt e Korunması utum l eği e erlik ve venirlik alı ması
Selma B A  

 ınlatılmı  nam ormlarının erra i iri im a ılan astalar arafın an nla ıla ilirliğinin 
n elenmesi 
sra 

 k iske Sa i  lk oğum a an Ka ınlar a Se ar en ranı  nın Primer Se ar en ranına tkisi 
Banu A

 Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongrelerin e aklanılan Konular e Kullanılan 
ntemler     nemi

ek B  

MİMOZA SALONU

  

P  KU  / Takdim: Psk. Öznur ÖZEN

esis venliği 
rd  o  r  Tun ay A T

asta venliği 
rd  o  r  ato  A

alı an venliği
r  e met A

ilgi venliği 
r  a ir 

erra i e venlik
 r  Atilla I A

eğerlen iri i venliği 
r  lem 

2. GÜN - 12 OCAK 2018 - CUMA
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MİMOZA SALONU

. turum n a a ve rki e e Sağlık uri mi 
turum a kanı  ro  r  urulla  

  

Sağlık uri min e Uluslararası i U gulama rnekleri 
Ilan A

Sağlık uri min e rki e o eli 
m  r  sre  TA

Sağlık uri min e ir el Sekt r ene imi
asim T

el Sekt r akı  ısı la rki e e Sağlık uri mi ve eklentiler 
r  e at BA AT

 ve Sağlık uri mi 
eysel TA

  a  Ka ve olası

. turum

eknolo inin asta venliği ararına Sağlık ğitimin e Kullanılması 
turum a kanları  ro  r  lyas A

           ro  r  A met A A

  

Sağlık Profes onellerinin i met i ğitimin e eknolo i Kullanımı 
m  r  Serdar 

asta venliği i in Sağlık alı anlarının lenmesin e Sim las on Kullanım rnekleri 
ro  uillaume A I I

Sağlıkta eknolo i estekli esleki ğitim ve Sim las on 
ro  r  eli  

Sağlık ğitimin e eknolo i Kullanımının Sağlık ıktıları erine tkisi 
ro  r  emal 

  ğle emeği

3. GÜN - 13 OCAK 2018 - CUMARTESİ

BEGONVİL SALONU
. turum Sağlık i metlerin e erimlilik turum a kanı

o  r  smayil I A   ro  r  urat A

   

Klinik en islik i metlerin e erimlilik 
m   rem 

el Sekt r akı  ısı la Sağlık i metlerin e erimlilik 
rd  o  r  Ali 

kıl ı a oratuvar Kullanımı 
m  r  er ane A

kıl ı a olo i Kullanımı 
ro  r  Tamer A A

  a  Ka ve olası

. turum e iste asta venliği 
turum a kanı  ro  r  a ri A I

  

Klinik anı S re in eki atalar ve asta venliğine tkileri 
ro  r  Ser at A

a olo ik anılar a asta venliği 
ro  r  tku 

venilir a oratuvarların oğru e ise Katkıları 
ro  r  utsal 

Sağlıklı leti im ve asta Katılımının anı S re ine tkisi 
ro  r  A met A

  ğle emeği
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ERGUVAN SALONU

. turum

asta ene imi 
turum a kanları  ro  r  a mi  

          ro  r  seyin BAS I

  

SKS Ka samın a asta ene imi 
rd  o  r  SA A

ekim akı  ısı ile asta ene imi Kavramını nlamak 
ro  r  k er A

asta Katılımının anı ve e avi S re lerine tkisi 
ro  r  eryem a u  an I SB

astanın ilgilen irilmesi ve ukuki S re lere tkisi 
o  r  rkan S T

  a  Ka ve olası

. turum Sağlıklı alı ma a amı ve alı an otivas onu 
turum a kanı  ro  r  usta a e mi A

  

Sağlıklı alı ma rtamı asıl lmalı  
ro  r  l an T

SKS Sağlıklı alı ma a amına e Katı or  
o  r  Ay eg l  

Sağlıklı alı ma a amın a alı anın ol  
m  r  Tu a 

neti i akı  ısı ile Sağlıklı alı ma a amı ve alı an otivas onu 
ro  r  usta a e mi A

  ğle emeği

KARDELEN SALONU

. turum S l  il iri turumu

  

turum a kanları  ro  r  kan T T  

           o  r  asemin A B T

 Kamu astanelerine a vuru a an aktan e atan astaların asta a remi eti Konusun a 
r lerinin n elenmesi 

ildan SA A I 

 asta venliği K lt r  lgısının Sos o emoğra k elliklerine re n elenmesi 
Ali A S A

alı an le asta e alı an venliği U gulamaları  
li  T  S

asta meleri le lgili Pa a ların me e enleri e nle i i U gulamalar akkın aki 
r lerinin elirlenerek levsellik  eti itimi e Sağlığın Uluslararası Sını an ırılması o eline 
re ru lan ırılması 

eysel arani BA I

Kanıta a alı me nleme Strate ilerinin em irelerin Kanıta a alı U gulamalara nelik 
utumlarına e asta melerine tkisi 
asemin A A  

mir li ne  enel Sekreterliği astanelerin e asta e asta akını ğitim ti a larının 
elirlenmesi  

Sera  A A  T S

  a  Ka ve olası
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3. GÜN - 13 OCAK 2018 - CUMARTESİ

KARDELEN SALONU

. turum S l  il iri turumu

  

turum a kanları  ro  r  ama an A  

           o  r  T rker A A

 i   i a et astalarının astalığa li kin ilgi e lerinin elirlenmesi  
mine A

 ski e ir unusemre evlet astanesi oğun akım niteleri e Pal atif akım erke in e alı an 
em ire e emi lik Personeli l i eni ilgi e i e ma ının elirlenmesi 

Berrin 

 astanemi e tık ı  i  ert eğil Pro esi 
Se er SA A

  rki e ğı   i  Sağlığı Pro li ra tırması  
ilek TA

 la  venliği K lt r n n eğerlen irilmesi 
A met ATAS

  ğle emeği

MİMOZA SALONU

  

Kar ıt r  turumu 
turum a kanı  ro  r  ila er T

k eme Sistemi asta venliğini lumlu tkiler

o  r  aluk SA I

k eme Sistemi asta venliğini lumsu  tkiler 
ro  r  e e  T

  a  Ka ve olası

  

Sağlıkta Kalite eğerlen irmeleri irvesi

ile e lisi o lantısı  
a kan  m  r  Alaattin S

akanlık le Sağlıkta Kalite eğerlen irmeleri 
Çağlayan SARIOĞLAN

eğerlen iri i le Sağlıkta Kalite eğerlen irmeleri 
r  li  T A

eğerlen irilen le Sağlıkta Kalite eğerlen irmeleri 
o  r  n i A A

eğerlen irme S re inin lasası

Kongre S re inin lasası
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Sağlık i metleri enel rl ğ
Sağlıkta Kalite ve kre itas on aire a kanlığı
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Sağlık i metleri enel rl ğ
Sağlıkta Kalite ve kre itas on aire a kanlığı
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S

TRABZON İL AMBULANS SERVİSİNDE BEYAZ KOD 
BİLDİRİMİ SÜREÇLERİ ÇALIŞAN GÖRÜŞÜ ALINMASI 
ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Serap Mutlu EYÜPOĞLU, Emine KURU, Reyhan KARACA, Yusuf Eray USLU

Tra on l Sa l k d rl  
sera mutlu gmail om  eylull otmail om  dr rey ankara a gmail om  erayuslu gmail om

et

ma  Bu çalışma 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında ve Komuta Kontrol Merkezinde görev yapan sağlık çalışanlarının 
şiddete maruz kalma durumunda ‘Beyaz Kod Bildirimi Yapmama’ nedenlerini saptamak amacıyla tanımlayıcı nitelikte 
gerçekleştirilmiştir.

ntem  Çalışma, kesitsel araştırma tipine uygun olarak planlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, Trabzon 112 Acil Sağlık 
Hizmetlerinde görev yapan 270 çalışan oluşturmaktadır. Araştırma verileri, kişisel tanımlayıcı sorular ile işyerinde şiddet ve 
Beyaz Kod süreci bilgilerine ait soruların yer aldığı anket formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde portable PASW Statistics 18 
programı kullanılmış olup sayı ve yüzde olarak sunulmuştur.

ulgular  Katılımcıların son dört yılda şiddete maruz kalma oranı %56,3’dür. Şiddete uğramış çalışanların yalnızca %36,3’lük 
kesimi Beyaz Kod bildiriminde bulunduğu tespit edilmiştir. Beyaz Kod bildirimi yapmış olan katılımcıların %67,2’sinin mahkeme 
sürecinden memnun kalmadığı, %62,3’ünün ise Beyaz Kod bildirimi hukuki sonucundan memnun kalmadığı sonucuna varılmıştır. 
%59’luk kesimi oluşturan katılımcılar tekrar şiddete maruz kalmaları halinde bildirim yapmayacakları yönünde cevap vermiştir.

Sonu  Çalışma grubuna dahil olan %94.9 katılımcının Beyaz Kod bildirim süreciyle ilgili yüksek oranda bilgi düzeyine sahip 
olduğu halde, sonuçlanması zaman alan mahkeme süreçleri, saldırgan ve yakınları ile görev gereği tekrar karşılaşma durumunda 
tepki oluşma ihtimalinden çekinme, mahkeme sonucundan memnun kalınmayacağı düşüncesi gibi nedenlerle bildirim 
yapmaktan kaçındığı görülmektedir. Sağlıkta şiddet uygulayana verilen cezaların caydırıcı nitelikte olması, bunun için gerekli 
yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

na tar Kelimeler  Sağlıkta Şiddet, Beyaz Kod, 112 Çalışanları

S    S S  U  S  P S    P      SSU  
  S  

Summar

im  This study was performed in order to identify the reasons why health personnel serving in 112 Emergency Health Service 
Stations and the Command and Control Center do not use ‘White Code Notifications’ in the event of exposure to violence.

et o  The study was planned as cross-sectional research. The research sample consisted of 270 personnel serving in the 
Trabzon 112 Emergency Health Service. The research data were collected with a questionnaire containing personal descriptive 
questions and others concerning violence in the workplace and the White Code process. Portable PASW Statistics 18 software 
was used for statistical analysis, and data were expressed as numbers and percentages.

esults  The level of exposure to violence among the participants in the previous four years was 56.3%. Only 36.3% of personnel 
exposed to violence employed White Code notifications. We also observed that 67.2% of participants issuing White Code 
notifications were dissatisfied with the judicial processes and that 62.3% were dissatisfied with the legal outcomes of the White 
Code notifications. Fifty-nine percent of participants stated that they would not issue a notification if exposed to violence again.

on lusion  Although 94.9% of the subjects comprising the study group had a high level of knowledge concerning the White 
Code notification process, they appear reluctant to issue notifications, for reasons such as lengthy judicial processes, concerns 
over the possibility of encountering aggressors and their relatives again during the course of their duties, and concerns over 
dissatisfaction with the outcomes of court proceedings. We think that deterrent penalties should be imposed on aggressors in 
the health system and that the requisite legal measures need to be introduced.

Ke  or s  Violence in the Health System, White Code, 112 Personnel 
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Yaşadığımız toplumda şiddet olayları giderek yaygınlaş-
maktadır.  (Büyükbayram ve Okçay, 2013:47). Tüm meslek 
grupları arasında, zor durumdaki bireylerle doğrudan 
teması gerektiren sağlık hizmet sektöründe çalışanların, 
işyeri şiddetinin en önemli hedefi ve kurbanları olduğu 
giderek daha fazla kabul görmektedir (Annagür, 2010: 163-
165). Sağlık Kurumlarındaki şiddet  ‘’Hasta, hasta yakınları ya 
da diğer herhangi bir bireyden gelen, sağlık çalışanı için risk 
oluşturan; tehdit davranışı, sözel tehdit, ekonomik istismar, 
fiziksel saldırı ve cinsel saldırıdan oluşan durum’’ olarak 
ifade edilmektedir (Saines JC, 1999:9). Sağlık sistemindeki 
hızlı değişimler, çalışan güvenliğinin sağlanması hususunda 
boşluklar bırakmaktadır. Ülkemizde sağlık çalışanlarına ya-
pılan sözel ve fiziksel saldırılara ilişkin yasal düzenlemeler 
çalışanlar tarafından yeterli bulunmamakta ve beklentiyi 
karşılamamaktadır (Annagür, B, 2010:161-173).

112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarının asli görev alanı; 
kamu görevlileri içinde nadir görülen bir çalışma sistemi 
kapsamında; olay yeri yani sahadır. Olay yeri olarak tabir 
edilen alan; hastanın/kazazedenin acil çağrı itibariyle bu-
lunmakta olduğu alan olup; vakanın özelliğine göre; kara-
yolu, konut, işyeri, fabrika, gemi, stadyum, gece kulübü, 
inşaat alanları, otel, lokanta, camii, vb çeşitliliğinde birbi-
rinden çok farklı alanları kapsamaktadır. Bu farklı özellik-
teki görev alanlarının birinci ortak noktası; görevli sağlık 
çalışanı için yabancı,  ilk kez girilen, özellikleri ilk başta 
bilinmeyen unsurlara ve tedirginlik yaratabilen fiziksel ko-
şullara sahip olmalarıdır. Fiziksel görev alanı belli sınırlar 
içinde olmayan, görev yeri dış saha olan 112 acil sağlık hiz-
metlerinde şiddet riski artmaktadır. 

112 acil sağlık hizmetleri çalışanları için şiddet ile karşılaş-
ma riskini arttıran bir başka koşul, görev zaman dilimidir. 
112 acil sağlık hizmetleri 24 saat kesintisiz sunulan 
hizmetler olması bakımından görevliler özellikle gece 
saatlerinde adli bakımdan olay riskinin arttığı saatlerde de 
çalışma halindedir. Gece saatlerinde gerçekleşen çağrıların 
önemli bölümü alkollü şahıs, darp, kesici alet yaralanma-
ları ve benzeri adli niteliklere sahip çağrılar biçimindedir. 
Bu vakalarda olay yerinde bulunan vatandaşlar arasından 
görevli 112 ekibine yönelik sözlü şiddet oranı çok yüksek 
seviyede olup fiziksel şiddet uygulamaları da sıktır. 112 acil 
sağlık hizmetlerini diğer kamu görevlilerinden ayıran en 
önemli fark ise süre ile yarışılan bir görev olması hizmetin 
her basamağında zaman baskısının hissedilmesidir. Olay 
yerine ulaşma konusunda resmi süre hedeflerinin bulun-
ması yanı sıra olay yerinde bulunan vatandaşların da farklı 
beklentileri olabilmektedir. Bu beklenti olayın aciliyeti veya 
olay yerindeki manzaranın dramatikliği nispetinde yüksel-
mektedir. Farklı kurumların eş zamanlı sorumluluğu bulu-
nan bazı vaka türlerinde (trafik kazalarında diğer kurtar-
ma ekipleri ve itfaiye, kış koşullarında belediyeler, yangın 
koşullarında itfaiye, adli vakalar /terör eylemlerinde kolluk 
kuvvetleri vb) olay yerine ilk ulaşan kamu görevlisi 112 acil 
sağlık çalışanı olduğunda; olay yerinde bulunması gere-

ken fakat henüz intikal etmemiş diğer kamu çalışanlarının 
görevlerini de 112 ekibinin üstlenmesi yönünde baskı 
görülmekte, açıklama yapılmaya çalışıldığında ise genel 
olarak şiddet içeren tepki ile karşılaşılabilmektedir. 

Yukarıda bazı örneklerle özetlenmeye çalışılan çalışma 
alanı farklılıkları görüleceği üzere 112 acil sağlık hizmetle-
ri çalışanlarının şiddet eylemi ile karşılaşma riskini önemli 
ölçüde arttırmaktadır. 112 acil sağlık hizmetlerinde her bir 
vakanın kendine has çevre koşulları ve şartları olduğundan 
şiddet eylemi ile karşılaşılan çok ciddi fiziksel veya ruhsal 
travma yaratan bir vaka/ görevin dakikalar sonrasında; 
ekip başka bir göreve yönlendirilebilmekte, görevlendiril-
diği müteakip vakada istemsiz olarak dahi kısa süre önce 
yaşadığı travmanın olumsuz etkilerini yaşamaya devam 
edebilmektedir. Çalışanlara yönelik şiddet eylemlerinde; 
çalışanın şikâyet şartı aranmaksızın Beyaz Kod sistemi ile 
adli mercilere bildirim yapılmakta ve devam eden adli sü-
reçler idari birimlerin hukuki desteği sürdürülmektedir. 

Çalışmamızda Beyaz Kod bildirimi süreci ve aşamalarında 
yaşanan sorunlarla ilgili bir anket hazırlanmış olup, çalışan-
ların Beyaz Kod bildirimi hakkındaki görüş ve önerilerini 
ele alarak, eksik bulunan noktaların vurgulanması sağlan-
maya çalışılmıştır. 2014-2017 Trabzon İl Ambulans Servisi 
Başhekimliğine ait veriler çalışmada incelenmiş olup, son 
dönemlerde yazılı ve görsel medyada artan şiddet haber-
lerine rağmen, 2017 yılı içerisinde Beyaz Kod bildirimlerinin 
düştüğü tespit edilmiştir. Bu çalışma, 112 Acil Sağlık Hizmet-
leri İstasyonlarında ve Komuta Kontrol Merkezinde görev 
yapan sağlık çalışanına, hasta/hasta yakınları tarafından 
uygulanan şiddetin, (sözel saldırı, yaralama, darp vb.) çalı-
şan tarafından raporlanmaması ile ilgili etkenleri belirlemek 
amacıyla tanımlayıcı nitelikte gerçekleştirilmiştir.

.    

. . ra tırmanın evreni ve rneklemi

Araştırmanın evrenini, Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü İl Am-
bulans Servisi Başhekimliği’ ne bağlı Komuta Kontrol Mer-
kezi (112 Acil Çağrı Karşılayıcı) ile 30 Acil Sağlık Hizmetle-
ri İstasyonu bünyesinde görev yapan sağlık çalışanları 
oluşturmuştur. Anket toplam 512 sağlık çalışanı içinden 
290 çalışana uygulanmış,  270 çalışanın anketi geçerli 
bulunmuştur. Araştırmaya katılım gönüllülük esası ile sağ-
lanmıştır.

. . erilerin o lanması

Anket formları, Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans 
Servisi Başhekimliğinden resmi izin alındıktan sonra araş-
tırmacılar tarafından Komuta Kontrol Merkezi ve 30 Acil 
Sağlık Hizmetleri İstasyon sorumlularına elden dağıtılmış-
tır. Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon çalışanları 1 Temmuz-1 
Ağustos 2017 tarihleri arasında, 24 saatlik nöbetleri esna-
sında rahat ve uygun oldukları bir zaman diliminde anketi 
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kendi kendilerine doldurmuşlardır. Veriler yine elden top-
lanma şeklinde elde edilmiştir.

. . eri o lama ra ı e eğerlen irilmesi  

Araştırmada, veri toplama aracı olarak, araştırmacılar ta-
rafından ilgili literatür taraması sonrasında geliştirilen 24 
sorudan oluşan bir anket formu kullanılmıştır. Anketin ilk 
kısmını demografik özellikleri belirlemeye yönelik 3 soru 
(yaş, cinsiyet, çalışma yılı) oluşturmaktadır. Fiziksel ve sözel 
şiddete maruz kalan çalışanları tespit etmeye yönelik so-
runun bulunduğu ikinci kısımda bu kişilerin bildirim yapıp 
yapmadığı sorulmuştur. Şiddete uğrayıp bildirim yapma-
ma nedenini tespit etmeye yönelik 9 soru (1.Alan), Beyaz 
Kod bildiriminde bulunmuş çalışanın süreçten memnuni-
yet durumunu tespit etmeye yönelik 6 soru (2.Alan), şidde-
te uğramamış kişilerin Beyaz Kod süreci ile ilgili düşüncele-
rini tespit etmeye yönelik 4 sorudan (3.Alan) oluşmaktadır. 
Her alanın son kısmında konu ile ilgili sağlık çalışanlarının 
görüş ve önerilerinin sorgulandığı açık uçlu soruya yer 
verilmiştir. Anket uygulamasında, kimlik bilgilerine yer 
verilmemiş olup, çalışmaya katılım gönüllülük esası ile yü-
rütülmüştür. Verilerin analizinde Portable PASW Statistics 
18 programı kullanılmış, veriler sayı ve yüzde olarak ifade 
edilmiştir.

. U U

Çalışmaya katılan 270 sağlık çalışanının 159’u kadın (%59) 
111’i (%41) erkektir. Yaş dağılımlarına bakıldığında; çalış-
maya katılanların %37’sini 31-35 grubundakilerin oluştur-
duğu görülmektedir. Çalışmaya katılan 112 çalışanlarının 
%44.4’ünün (120 kişi) 6-10 yıl, %35.9’unun (97 kişi) 0-5 yıl 
arası bulundukları kurumda hizmet süresine sahip olduğu 
saptanmıştır. %0.7 (2 kişi) bu alanı boş bırakmıştır.

Katılımcıların tanımlayıcı özellikleri Tablo 1’de sunulmuştur.

a lo  emogra k ağılım a losu

K Sa ı e

Cinsiyet

Kadın 159 %59

Erkek 111 %41

a

20-25 yaş 82 %30.4

26-30 yaş 47 %17.4

31-35 yaş 100 %37

36-40 yaş 15 %5.6

41-45yaş 10 %3.7

46-50 yaş 6 %2.2

51-üstü 10 %3.7

alı ma ılı

0-5 yıl 97 %35.9

6-10 yıl 120 %44.4

11-15 yıl 26 %9.6

16-20 yıl 13 /4.8

21-25 yıl 6 %2.2

26-üstü 6 %2.2

Son 4 yıl içinde, göreviniz gereği hizmet sunduğunuz hasta 
veya hasta yakınları tarafından fiziksel veya sözel şiddete 
maruz kaldınız mı sorusuna 270 çalışanın %56,3’ ü (152 ça-
lışan) evet, % 43,7’ si (118 çalışan) hayır cevabını vermiştir. 
Şiddete maruz kalan %56,3’ lük dilim için; Beyaz Kod bil-
diriminde bulundunuz mu sorusuna; katılımcıların %36,2’ 
si (55 çalışan) evet, %59,9’ u (91 çalışan) hayır, %3,9’ u (6 
çalışan) ise karşılaştıkları şiddetin bazılarında bildirimde 
bulundukları, bazılarında ise bulunmadıkları şeklinde ce-
vap vermiştir.

Çalışmaya katılan sağlık çalışanlarının %94.9’ unun Beyaz 
Kod bildirim süreciyle ilgili bilgi sahibi olduğu, ancak şid-
det karşısında sessiz kalma yönünde davranış sergiledik-
leri görülmektedir. Ankete dahil olan 270 sağlık çalışanının 

%82.5’inin olaydan etkilendiği halde bildirim yapmadığı 
tespit edilmiştir. ‘’Mahkeme sürecinde saldırgan ile karşı-
laşmak/yüzleşmek istemediğim için bildirim yapmadım’’ 
seçeneği %56.7 olarak en yüksek değere sahip olmuştur. 

a lo  alı ma a Katılan  alı anlarının Son rt ıl in eki i ete aru  Kalma e aru  Kal ığı i eti 
il irme ranı

i etle
Kar ıla ma

urumu

Son rt ıl in e revini  snasın a i ete
aru  Kal ını  mı

e a  Ko  il irimin e
ulun unu  mu

Sayı Yüzde (%) Sayı Yüzde (%)

Evet 152 56.3 55 36.2

Hayır 118 43.7 91 59.9

Toplam 270
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Beyaz Kod bildirimi yapmama nedenleri Tablo 3’de sunul-
muştur.

a lo  i etle Kar ıla tıkları al e e a  Ko  
il irimin e ulunma an alı anların 
il irim a mama Se e leri

i ete Uğra ı  e a  Ko  il irimi a ma an 
alı anlar

e 

Olaydan etkilenmediğim için bildirim yapmadım. %17.5

Bildirim süreci ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmadı-
ğım için bildirim yapmadım. %5.1

Bildirim yapmaya zaman ayırmak istemediğim için 
bildirim yapmadım. %9.2

Mahkeme sürecine zaman ayırmak istemediğim 
için bildirim yapmadım. %23.7

Saldırganın (kendisinin veya yakınının) hastalığı 
nedeniyle, olay anındaki tepkisini hoşgörü ile kar-
şıladım.

%20.6

Mahkeme sürecinde saldırgan ile karşılaşmak/
yüzleşmek istemediğim için bildirim yapmadım. %56.7

Mahkeme sonucundan memnun kalmayacağımı 
düşündüğüm için bildirim yapmadım. %47.4

Saldırgan/yakınları ile görevim gereği tekrar karşı-
laşmak durumunda kalabileceğimden, tepki oluş-
maması için bildirim yapmadım.

%40.2

er ir al an irden a la neden i aretleye ile e i i in to lam 
oran  den a lad r   

Beya  od ildirimi ya m  olan  kat l m dan sinin ma -
keme s re inden memnun kalmad  n n Beya  od ildiri-
mi ukuki sonu undan memnun kalmad  tes it edilmi tir  Tekrar 
iddete maru  kal rsan  Beya  od ildirimi ya ar m s n  sorusuna 

ise  oran nda ay r e a n n erildi i g r lmektedir  Beya  od 
ildiriminde ulunmu  an ak en  ma kemeye a r lmam  al -
anlar l k kesimi olu turmaktad r

a lo  e a  Ko  il irimin e ulunan alı anların 
S re le lgili emnuni et e i

e a  Ko  il irimin e 
ulunan alı anlar

Beyaz Kod bildirim sürecinin 
mahkeme kısmından memnun 
kaldınız mı?

%26.2 %67.2

Beyaz Kod bildirimi hukuki 
sonucundan memnun kaldınız 
mı?

%27.9 %62.3

Tekrar şiddete maruz kalırsanız 
Beyaz Kod bildirimi yapar 
mısınız?

%41 %59

Son dört yıl içinde, ‘’göreviniz gereği hizmet sunduğunuz 
hasta ve hasta yakınları tarafından fiziksel veya sözel şid-
dete maruz kaldınız mı?’’ sorusuna Hayır cevabı veren 118 
katılımcının ‘’Hangi durumlarda Beyaz Kod bildirimi yapıla-
bileceğini biliyor musunuz?’’ sorusuna %98,3’ü Evet, %1.7’si 
Hayır cevabını vermiştir. ‘’Beyaz Kod bildirimi için kuru-
munuzda hangi birim ile iletişime geçebileceğinizi biliyor 
musunuz’’ sorusuna  %89’u Evet, %10,2’si Hayır, şeklinde 
cevap vermiştir. ‘Hasta/yakınları tarafından sözel veya fi-
ziksel şiddete maruz kalırsanız, Beyaz Kod bildirimi yapar 
mısınız?’ sorusuna ise %74’ü Evet cevabını vermiştir.

a lo  alı ma a a il olan alı anların e a  Ko  
ilgi e i

asta asta akınlarının 
i eti le son rt ıl 

i in e en  kar ıla mamı  
alı anlar

 

Hangi durumlarda Beyaz Kod 
bildirimi yapabileceğinizi biliyor 
musunuz?

%98.3 %1.7

Beyaz Kod bildirimi için 
kurumunuzda hangi birim ile 
iletişime geçebileceğinizi biliyor 
musunuz?

%89 %10.2

Hasta/yakınları tarafından 
sözel veya fiziki şiddete maruz 
kalırsanız, Beyaz Kod bildirimi 
yapar mısınız?

%73.7 %13.6

. S U

Çalışmamızda görülmüştür ki şiddete uğramış 152 çalışa-
nın 91’inin bildirim yapmama yönünde davranış gösterdi-
ği, 55’ inin bildirim yapma davranışı gösterdiği, sadece 6 
çalışanın (%3.9) duruma göre hareket ettiği tespit edilmiş-
tir. Kararsız ya da hareketli olarak tanımlanabilecek bu kit-
lenin %4 düzeyinde düşük olması: çalışanların beyaz kod 
bildirimleri konusunda olumlu ya da olumsuz yerleşmiş 
kesin bir kanaat sahibi oldukları yönünde değerlendiril-
miştir. Pek çok sağlık çalışanı; saldırıya uğramayı, yaptığı 
işin doğasıymış gibi algılaması ve/veya bildirimde bulunsa 
da sonuç alamayacağını, çözüm olmayacağını düşünmesi 
nedeniyle, kendisine yönelik şiddet eylemlerini bildirme-
me eğilimi taşıdığı görülmüştür. Bu nedenle bildirime da-
yalı olarak yapılan çalışmalarla sağlık sektöründe şiddetin 
gerçek boyutunu belirlemek/kanıtlamak oldukça zordur 
(K. Özcan, Bilgin, 2011:1443). 4 yılı bulan beyaz kod sistemi 
uygulaması sürecinde çalışanların %60 oranında şiddeti 
bildirme eğiliminden uzaklaştığı tespit edilmiştir. Bu ve-
riler doğrultusunda, bildirimi yapılmış şiddet vakalarının 
azalmakta olduğu, Beyaz Kod sayılarının düşüşte olduğu 
ancak şiddetle karşılaşma oranının da düştüğünün ifade 
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edilemeyeceği tespit edilmiştir. Çalışanların şiddet karşı-
sında sessiz kalmaları, bildirim yapmamaları çalışanları 
psikolojik ve sosyal yönden etkilediği gibi, iş doyumu ile iş 
verimini de olumsuz etkilemekte kurumsal aidiyet duygu-
sunu zedelemektedir (Atman, Ü. , Hamarat, 2013:331-364  
Çalışanlarının %17.5’ inin olaydan etkilenmediği, %82.5’ inin 
ise olaydan etkilendiği ve buna rağmen bildirim yapmadığı 
tespit edilmiştir. Çalışma grubuna dahil edilen sağlık çalı-
şanlarının sadece %5’inin süreçle ilgili bilgi sahibi olmadığı 
(yeni başlayan çalışanlar) fakat %94.9 düzeyinde, çok yük-
sek oranda bilgi sahibi olduğu, bu bilgi düzeyine rağmen 
bildirimde bulunma davranışından kaçınıldığı tespit edil-
miştir. Hukuki süreçlerde saldırgan ile karşı karşıya kalma 
durumunun çekince yarattığı %57’lik kitleye rağmen %43 
oranında azımsanmayacak büyüklükteki çalışan grubu-
nun; saldırgandan asli olarak korkma ya da çekinme dav-
ranışı göstermediği fakat hukuki süreçle ilgili beklentisinin 
karşılanmayacağına yönelik çevresinden edindiği kanaat 
nedeniyle bildirim yapmadığı tespit edilmiştir. Bu duru-
mun %47 oranına ulaşan,  mahkeme sonucundan mem-
nun kalınmayacağı seçeneğini işaretleyen grup tarafından 
da teyit edildiği görülmektedir. Beyaz Kod bildirimi yapmış 
olan çalışanların mahkeme sürecinde yaşadıkları olumsuz 
tecrübeler sebebi ile tekrar şiddete maruz kalma halinde 
%59 oranında bildirim yapmaktan kaçınma eğilimi göste-
receği tespit edilmiştir. Yapılan çalışmada şiddete uğrayıp 
beyaz kod bildiriminde bulunmuş olan çalışanların tekrar 
şiddet yaşaması halinde bildirim yapacağını ifade edenler 
yalnızca %41 oranındadır. Bu durum; yaşanan mahkeme 
sürecinin, çalışanların Beyaz Kod algısına olumlu değil, 
olumsuz katkı yaptığını göstermektedir. Mahkeme sürecini 
tecrübe eden şiddet mağduru sağlık çalışanlarının %42’si 
tekrar bildirimde bulunmayacağını ifade etme sebebi ola-
rak saldırganla yüzleşme çekincesini bildirdiği tespit edil-
miştir. Buna karşılık %61 oranındaki sağlık çalışanı ise hu-
kuki sürecin yürütülmesi esnasında karşılaşılan aksaklıklar 
ve (her ne kadar avukatlık hizmetleri yardımı yasal olarak 
planlanmış olsa da) kişisel olarak hukuk mücadelesi yap-
ma gereksinimi bulunduğunu ifade etmektedir. Mahkeme 
sürecindeki bu durum Beyaz Kod tecrübesi oluşan sağlık 
çalışanının ikinci şiddet maruziyeti halinde tekrar beyaz 
kod bildiriminde bulunmayacağını bildirme konusundaki 
en önemli gerekçesi olarak tespit edilmiştir. Çalışmamızda 
şiddete maruz kalmamış olan sağlık çalışanlarının dahi 
%98.4 oranında Beyaz Kod sisteminden bilgi sahibi oldu-
ğu tespit edilmiştir. Beyaz Kod sisteminin devrede oldu-
ğu son 4 yıllık süre zarfında çalışanlarda sisteme yönelik 
genel bir bilginin oluştuğu tespit edilmiştir. Çalışmamızda 
henüz şiddete maruz kalmamış sağlık çalışanlarının %73.7 
oranında; şiddetle karşılaşmaları halinde hukuki yollara 
başvuracakları, Beyaz Kod bildirimini başlatacaklarını be-
yan ettikleri tespit edilmiştir. Bu oran Beyaz Kod süreci ve 
mahkeme süreci yaşamış olan grubun %59’luk oranı ile kı-

yaslandığında oldukça yüksek bulunduğu tespit edilmiştir. 
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin raporlanmama neden-
lerini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışma sonucu sağ-
lık çalışanlarının %59,9’ u şiddete uğradığı halde bildirim 
yapmadığı görülmüş olup, bildirim yapmama sebepleri 
arasında ilk sırada; mahkeme sürecinde saldırganla yüz-
leşmek istememe ve saldırgan veya yakınları ile görevi ge-
reği tekrar karşılaşma durumunda tepki oluşma ihtimalini 
istememe, ikinci sırada mahkeme sonucundan memnun 
kalınmayacağı düşüncesi ifade edilmiştir. Bildirim yapan 
çalışanların ise tekrar şiddete uğramaları halinde bildirim 
yapmaktan kaçınmasının ilk sırasında mahkeme sürecin-
den memnun kalmama ve ikinci sırasında ise Beyaz Kod 
bildirimi hukuki sonucundan memnun kalmama oldu-
ğu tespit edilmiştir. Şiddet ile karşılaşmayan çalışanların 
kararsızlar dağıtıldığında, %80 oranında Beyaz Kod bildiri-
mi yapma eğiliminde oldukları tespit edilmesine rağmen; 
maruz kaldıkları şiddet sonucunda beyaz kod bildirimi ve 
mahkeme süreci yaşayan sağlık çalışanlarının ise fikirleri-
nin önemli oranda negatif yönde değiştiği ve yukarıdaki 
oranın tam tersi yönde %60 oranında tekrar Beyaz Kod 
bildiriminde bulunmayacaklarını ifade ettikleri tespit edil-
miştir.

. K K
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SAĞLIK DİSİPLİNİ ÖĞRENCİLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ KONUSUNDA EĞİTİM ALMA VE İŞ KAZASINA 
MARUZ KALMA DURUMU

Cemile SAVCI1, Gülser ŞERBETÇİ2, Ümmühan KILIÇ3

Sa l k Bilimleri ni ersitesi a iosman a a Taksim itim e Ara t rma astanesi
stan ul li Beyo lu B lgesi B enel Sekreterli i

Sa l k Bilimleri ni ersitesi kmeydan  itim e Ara t rma astanesi
emilesa i gmail om  gulseras gmail om  ummu an kili mynet om

et

Çalışma, sağlık tesislerinde staj yapmak üzere kabul edilen sağlık disiplini öğrencilerinin iş sağlığı ve güvenliği hakkında farkındalık 
ve bilgi düzeylerini belirlemek, sağlık tesislerinde iş kazalarını önlemeye yönelik eğitim faaliyetlerini planlamak ve düzenlemelere 
yol göstermek amacıyla yapıldı.

Kesitsel tanımlayıcı nitelikte olup 23.11.2016/23.02.2017 tarihleri arasında İstanbul İli Beyoğlu Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği 
Genel Sekreterliğine bağlı 12 sağlık tesisinde klinik uygulama eğitimine devam eden, 18 yaş ve üzerinde olan gönüllü 452 sağlık 
disiplini öğrencisi dahil edildi. Veriler literatür rehberliğinde geliştirilen ve toplam 23 sorudan oluşan “Yapılandırılmış Bilgi Formu” 
kullanılarak toplandı. 

Öğrencilerin %90,5’inin (n=409) okulda ya da staj yapacakları kurumda klinik uygulama öncesi “İş Sağlığı ve Güvenliği” konusunda 
eğitim aldığı, %13,9’unun (n=63) iş kazasına maruz kaldığı, maruziyetin yaşandığı iş kazalarından %80,9 oranı ile (n=51) en fazla 
kesici delici alet yaralanmalarının olduğu, iş kazasına maruz kalan öğrencilerden (n=63) %76,1’inin (n=48) Hemşirelik bölümü 
öğrencisi olduğu belirlendi. Eğitim alan öğrenciler arasında (n= 409) iş kazasına maruz kalma oranı %12,46 (n=51) iken eğitim 
almayan öğrenciler arasında (n=43) yaralanma oranı %27,90 (n=12) olarak bulundu.

Sonuç olarak, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi ile öğrencilerin iş kazasına maruz kalma oranının daha az olduğu bulundu.

na tar Kelimeler  İş sağlığı ve güvenliği, iş kazası, eğitim.

S US   S P  S U S     UP    S   P
SU   UP    

stra t

The study was conducted to determine the level of awareness and knowledge of occupational health and safety for health 
discipline students who were admitted to practice at health facilities and to plan and direct training activities to prevent 
occupational accidents at health facilities.

The study was descriptive and included 452 health discipline students, aged 18 years and over, who were continuing clinical 
practice training at 12 health facilities affiliated to the General Secretariat of Istanbul Beyoğlu Region Public Hospitals Association 
between 23.11.2016 / 23.02.2017. he data were collected using the “Structured Information Form” which was developed under 
the guidance of literature and composed of 23 questions.

It was found that 90.5% of the students (n = 409) were educated about “Occupational Health and Safety” before the clinical 
practice in the school or the institution they were going to practice, and who were exposed to work accidents at the rate of 80.9% 
(n = 51) 76,1% (n = 48) of them were students in Nursing department. Of the trainees (n= 409) 12.46% (n = 51) were exposed to 
work accidents while 27.90% (n = 12) were injured among untrained students (n = 43).

As a result, it has been found that the occupational accident exposure of students is less with occupational health and safety 
education. 

Ke  or s  Occupational health and safety, work accident, education.

S
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sağlığı, yalnız hastalık ve 
sakatlığın olmaması değil, bedensel, ruhsal ve sosyal 
yönden tam bir iyilik hali olarak, iş sağlığı kavramını ise, 
bütün mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal ve so-
syal yönden iyilik hallerinin en üstün düzeyde tutulması, 
sürdürülmesi ve geliştirilmesi çalışmaları olarak tanımla-
maktadır (Sarıkaya ve ark., 2009: 328; Saygun, 2012: 373). 

İş sağlığı ve güvenliği (İSG) kavramı, dinamik bir kavramdır. 
Çalışma şartları ve bireylerin sağlık ve güvenliğini kapsayan 
tüm durum ve risklere bağlı olarak sürekli değişim 
göstermektedir. Çalışanın, iş yerlerinde işin yürütülmesi 
sırasında oluşan veya oluşabilecek tehlikelerden ve 
sağlığına zarar verebilecek unsurlardan korunmasını, aynı 
zamanda işyeri ortamının iyileştirilmesini hedef alan sis-
temli ve bilimsel çalışmaların tümüne “İş Sağlığı ve Güven-
liği” denir (İşler, 2013: 3).

Kaza kavramı genel olarak; kasıt olmadan aniden mey-
dana gelen ve arzu edilmeyen şekilde sonuçlanan olay 
olarak ifade edilir. İş kazası, Uluslararası Çalışma Örgütü 
tarafından planlanmamış ve beklenmeyen bir olay 
sonucunda sakatlanmaya ve zarara neden olan durum 
olarak tanımlanmıştır. Hukuksal açıdan iş kazası; 5510 Sa-
yılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 
13 üncü maddesinde “Sigortalının işyerinde bulunduğu 
sırada, işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniy-
le veya görevi nedeniyle, sigortalı kendi adına ve hesabına 
bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle veya 
çalışma konusu nedeniyle işyeri dışında, bir işverene bağlı 
olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında baş-
ka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın 
geçen zamanlarda, emziren kadın sigortalının, çocuğuna 
süt vermek için ayrılan zamanlarda, sigortalıların, işveren-
ce sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sıra-
sında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan 
bedenen ya da ruhen engelli hale getiren olaydır.” şeklinde 
tanımlanmıştır (İşler, 2013: 4).

İş sağlığı ve güvenliğindeki diğer bir risk gurubu olan meslek 
hastalıkları, aniden ortaya çıkmayan belirli bir süre sonra 
kendisini gösteren hastalıklar olarak tanımlanmaktadır. 
Meslek hastalığı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu Madde 14’te “Sigortalının çalıştığı 
veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple 
veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya 
sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir” 
olarak tanımlanmıştır (İşler, 2013: 5).

Sağlık hizmeti sunumunda aktif rol oynayan sağlık çalışan-
ları, hizmetin özelliğinden kaynaklanan nedenlerden dolayı 
iş kazalarına ve meslek hastalıklarına maruz kalmaktadır. 
Hem ulusal literatürde hem de uluslararası literatürde, 
sağlık sektörünün iş kazaları ve meslek hastalıkları açısın-
dan birçok sektörden daha fazla riskli olduğu belirtilmiştir 
(Özata ve Dömbekçi Akman, 2016: 86-87). 

Hastaneler İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’ne göre çok teh-

likeli işyeri sınıfında yer almasına rağmen ülkemizde has-
tane ortamının tehlike ve risklerini belirlemeye yönelik 
araştırma sayısı sınırlıdır. 

Sağlık çalışanları için riskli olan sektör, bu alana girmeye 
aday olan staj ve uygulama öğrencileri için de risk oluştur-
maktadır. Hemşirelik ve diğer sağlık disiplini öğrencileri, 
sağlık çalışanları gibi hastane ortamından, hastalardan ve 
diğer personelden kan ve çeşitli vücut sıvıları, damlacık 
yolu ile bulaşabilecek birçok enfeksiyon hastalıkları, kimy-
asal ajanlar, fiziksel ajanlar, delici ve kesici alet yaralanma-
ları açısından risk altındadır (Yıldırım ve Özpulat, 2015: 23;  
Abd El Hay, 2015:19-20). 

Yıldırım ve Özpulat çalışmalarında, öğrencilerin %31,6’sının 
delici kesici alet yaralanması yaşadığını, %37,5’inin ise 
uygulama eğitimi süresince bir kez yaralandığını tespit et-
mişlerdir (Yıldırım ve Özpulat, 2015: 24). 

21. yüzyılda gerek bilgi gerekse teknolojik alanda insan 
hayatını ve iş yaşamını etkileyen gelişmeler iş kazaları 
ve meslek hastalıklarını önlemek için iş sağlığı ve güven-
liği eğitiminin gerekliliğini göstermektedir (Sarıkaya ve 
ark., 2009: 328). Araştırmacılar, eğitimi kesici delici alet 
yaralanması riskini azaltan önemli bir faktör olarak tanım-
lamışlardır (Yang ve ark., 2007: 426; Al-Momani ve ark., 
2013: 655). Yang ve arkadaşları, hemşirelik okulu öğrencil-
erinde eğitim öncesi % 50,5 olan delici kesici alet yaralan-
ması oranının, eğitim sonrasında % 25,2’ye düştüğünü 
saptamışlardır (Yang ve ark., 2007: 426).

Ülkemizde 20.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 
Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 16. mad-
desinde, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması 
ve sürdürülebilmesi amacıyla işverenlerin, çalışanların 
eğitimden yükümlü olduğu ifade edilmekle birlikte çalışma 
ortamlarında bir “iş sağlığı güvenliği kültürü” oluşturulması 
amaçlanmaktadır. Bu kapsamda çalışma ortamlarında 
güvenlik kültürünün geliştirilmesi için çalışanların eğitimi 
önemli bir yere sahiptir (Çelikkalp ve ark., 2017: 37, http://
www.mevzuat.gov.tr, 2017).

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 2. maddesi ile 
çalışan güvenliği kapsamına iş yerlerinde staj yapmak üze-
re kabul edilen öğrencilerin de dahil edilmesi ile “İş Sağlığı 
ve Güvenliği Eğitimleri” zorunlu olmuştur (http://www.
mevzuat.gov.tr, 2017). Bu amaçla öğrencilere verilecek 
olan iş sağlığı ve güvenliği derslerinin hedeflerinden biri de 
öğrencilerde iş güvenliği bilincini ve kültürünü oluşturmak-
tır. Bu bilincin ve kültürün geliştirilmesi, çalışanların ken-
dilerini iş güvenliği risklerinden korumada ve işyerlerinde 
oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmada en etkili yollardan 
biri durumundadır (Aksoy ve Çevik, 2013: 51; Çelikkalp ve 
ark., 2017: 42).

Ayrıca 6331 sayılı Kanunun 17. maddesinde “Mesleki eği
tim alma orunluluğu ulunan te likeli ve ok te likeli 
sınıfta er alan i ler e a a ağı i le ilgili mesleki eğitim 
al ığını elgele eme enler alı tırılma  km  er 
almakta ır (http://www.mevzuat.gov.tr, 2017).

Aksoy ve Çevik bazı ön lisans programlarında okuyan öğ-

http://www.mevzuat.gov.tr
http://www.mevzuat.gov.tr
http://www.mevzuat.gov.tr
http://www.mevzuat.gov.tr
http://www.mevzuat.gov.tr


SÖZLÜ BİLDİRİLER

10

VI
I. 

U
lu

sl
ar

ar
as

ı S
ağ

lık
ta

 P
er

fo
rm

an
s 

ve
 K

al
it

e 
Ko

ng
re

si
10

-1
3 

O
ca

k 
20

18
, A

nt
al

ya

rencilere verdikleri İSG eğitimlerini değerlendirmişler ve 
öğrenciler ön lisans eğitimleri sürecinde eğitim gördük-
leri programlarda aldıkları S  erslerinin i  g venliği 

ilin lerini arttır ığı g r n e irle mi ler ir (Aksoy 
ve Çevik, 2013: 51).

Çalışma, sağlık tesislerinde staj yapmak üzere kabul edilen 
sağlık disiplini öğrencilerinin iş sağlığı ve güvenliği hakkın-
da farkındalık ve bilgi düzeylerini belirleyerek, sağlık tesis-
lerinde iş kazalarını önlemeye yönelik eğitim faaliyetlerini 
planlamak, konuyla ilgili farkındalık sağlamak ve düzenle-
melere yol göstermek amacıyla planlanmıştır.

.  

ra tırmanın vren ve rneklemi

Araştırmaya, 23.11.2016/23.02.2017 tarihleri arasında 
İstanbul Beyoğlu Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel 
Sekreterliğine bağlı 12 sağlık tesisinde klinik uygulama 
eğitimine devam eden, 18 yaş ve üzerinde olan gönüllü 
452 sağlık disiplini öğrencisi (Hemşirelik, Ebelik, Anestezi, 
ATT, Diş Protez Bölümü, Tıbbi Görüntüleme vd.) dahil 
edilmiştir. 

eri o lama ra ları

Veriler literatür rehberliğinde geliştirilen ve toplam 23 
sorudan oluşan “Yapılandırılmış Bilgi Formu” kullanılarak 
toplanmıştır. Formda; bireysel özellikler (yaş, cinsiyet, eği-
tim), iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim alma duru-
mu, iş kazasına maruz kalma durumu ve bilgi düzeyine 
yönelik sorulara yer verilmiştir. 

ra tırmanın tik n

Çalışmanın yürütülmesi için SBÜ Okmeydanı Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu ile 
çalışmanın yürütüleceği sağlık tesislerinin bağlı olduğu 
Genel Sekreterlikten izin alınmıştır.

Katılımcılara araştırma konusu hakkında açıklama yapıl-
mış, çalışmadan elde edilecek verilerin yalnızca araştırma 
kapsamında kullanılacağı ve gizliliğin sağlanacağı belirtile-
rek onamları alınmıştır.

erilerin eğerlen irilmesi

Veriler SPSS 22 programı kullanılarak sayı-yüzde  istatistik-
sel yöntemi ile analiz edilmiştir.

. U U

Araştırmaya katılan öğrencilerin demografik özellikleri in-
celendiğinde; %97,1’inin (n=439) 18-24 yaş arasında oldu-
ğu, %75,4’ünün (n=341) kız öğrenciler olduğu, %44,5’inin 
(n=201) lise ve %34,1 (n=154) lisans öğrencisi olduğu, 

%58’inin Hemşirelik bölümü öğrencisi olduğu belirlendi 
(Tablo 1). Çalışmamızda 18 yaş ve üzerindeki lise öğrenci-
leri araştırma kapsamına alındı.

a lo . emogra k elliklerin ağılımı 

ellikler n

a  ıl
18-24 439 97,1

25 ve üzeri    13   2,9

insi et
Kadın 341 75,4

Erkek 111 24,6

ğitim 
urumu

Lise 201 44,5

Lisans 154 34,1

Ön Lisans   97 21,5

l m

Hemşirelik 262 58

Anestezi   34   7,5

ATT   21   4,6

Diş Protez   21   4,6

Ebelik   20   4,4

Diyaliz   12   2,7

Tıbbi Görüntüleme   12   2,7

Odyometri   11   2,4

Fizyoterapi   11   2,4

Ameliyathane Hizmetleri   10   2,2

Diğer (Hasta ve 
Yaşlı Bakımı, Tıbbi 
Laboratuvar, 
Diyetisyenlik vd.)

  34   7,5

Öğrencilerin %90,5’inin (n=409) okulda ya da staj yap-
acakları kurumda klinik uygulama öncesi “İş Sağlığı ve 
Güvenliği” konusunda eğitim aldığı, % 59,1’inin (n=242) İSG 
eğitimini  okulda İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, %79’unun 
(n=323) ise staj yapılan kurumun Eğitim Hemşiresinden al-
dığı belirlendi (Tablo 2). 
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a lo . ğren ilerin klinik u gulama n esi i  sağlığı ve g venliği  konusun a eğitim alma urumu 

ellikler n

ğitim lma urumu
Evet 409 90,5

Hayır  43  9,5

kul a Eğitimin Kimin 
Tarafından Verildiği

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı 242 59,1

Öğretim Görevlisi veya Üyesi 130 32

İşyeri Hemşiresi   33  8

İşyeri Hekimi    4 0,9

Sta  a ılan Kurum a ğitimin Kimin 
arafın an eril iği

Eğitim Hemşiresi                                   323 79

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi  55 13,4

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı  31  7,6

ğren ilerin  Sağlığı ve venliği  ka samın a 
al ıkları eğitim konuları in elen iğin e   l 

i eni n    n  Kesici Delici Alet Yaralan-
maları, %70,8 (n=320) Kişisel Koruyucu Ekipmanların 
Kullanımı ve %55,5 (n=251) Atık Yönetimi konularının ilk 
sıralarda yer aldığı belirlendi (Tablo 3).

a lo . ğren ilerin i  sağlığı ve g venliği  
ka samın a al ıkları eğitim konuları

ğitim Konuları n

El Hijyeni 409 90,4

Kesici Delici Alet Yaralanmaları 335 74,1

Kişisel Koruyucu Ekipmanların Kullanımı 320 70,8

Atık Yönetimi 251 55,5

İzolasyon Önlemleri 207 45,8

Kaza ve Yaralanmaların Bildirimi 205 45,4

Bağışıklama 164 36,3

Doğru Hasta Kaldırma ve Taşıma 
Teknikleri 114 25,2

Staja başlamadan önce öğrencilerin %93,4’ünün (n=422) iş 
sağlığı ve güvenliği kapsamında tetkik yaptırdığı, öğrenci-
nin branşı ilgili olmakla birlikte yapılan tetkikler arasında 
%88,7 (n=401) ile hepatit markerları (Hepatit B, Hepatit C), 
%61,3 (n=277) ile Eliza Testi, %35,6 (n=161) kan sayımı ve 
%22,8 (n=103) ile akciğer grafisinin ilk sıralarda yer aldığı 
görüldü (Tablo 4).

a lo . ğren ilerin sta a a lama an n e tetkik 
a tırma urumu 

ellikler n

Tetkik Yaptırma 
Durumu

Evet 422 93,4

Hayır   30   6,6

Yaptırılan 
Tetkikler

Hepatit Markerları 
(Hepatit B, Hepatit C) 401 88,7

ELİZA Testi (HIV) 277 61,3

Kan Sayımı 161 35,6

Akciğer Grafisi  103 22,8

PPD   78 17,3

İdrar Tetkiki   71 15,7

Kültür   46 10,2

Staj yapılan klinik/birimde “iş sağlığı ve güvenliği” ile ilgili 
risk faktörleri incelendiğinde; öğrencilerin %23,9’u (n=108) 
fiziksel risk faktörlerinin, % 23’ü (n=104) biyolojik/enfeksi-
yöz risk faktörlerinin varlığını belirtmiştir (Tablo 5).

a lo . ğren ilerin sta  a ılan klinik irim e i  
sağlığı ve g venliği  ile ilgili elirttikleri risk 
fakt rleri

ellikler n

Fiziksel Risk Faktörleri 108   23,9

Biyolojik/Enfeksiyöz Risk Faktörleri 104 23

Kimyasal Risk Faktörleri   41     9,1

Ergonomik Risk Faktörleri   20     4,4

Öğrencilerin %95’inin (n=433) staj yaptıkları klinik/birimde 
koruyucu ekipman kullandıkları, kullandıkları ekipmanlar 
içerisinde ise %90,7’sinin (n=410) eldiven, %54,2’sinin 
(n=245) maske, %52,2’sinin (n=236) önlük kullandığı 
saptandı (Tablo 6).
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a lo . ğren ilerin koru u u eki man kullanım 
urumu 

ellikler n

Koru u u ki man 
Kullanım urumu

Evet 433 95,8

Hayır  19   4,2

Kullanılan Koru u u 
ki manlar

Eldiven 410 90,7

Maske 245 54,2

Önlük 236 52,2

Gözlük 62 13,7

Galoş 60 13,3

Kurşun Önlük 25   5,5

Dozimetre 13   2,9

Öğrencilerin staj yaptıkları klinik/birimde %13,9’unun (n=63) 
iş kazasına maruz kaldığı, %69,8’inin (n=44) en az bir kez iş 
kazasına maruz kaldığı, maruziyetin yaşandığı iş kazaların-
dan %80,9 oranı ile (n=51) en fazla kesici delici alet yaralan-
malarının olduğu, yaralanmaların %50,7 oranı ile (n=32) 
cerrahi kliniklerde yaşandığı belirlendi (Tablo 7). İş kazasına 
maruz kalan öğrencilerin %85,7’sinin (n=54) ne yapması ge-
rektiğini bildiği, öğrencilerin %55,5’inin (n=35) olayı kurum-
daki Enfeksiyon Birimine bildirdiği saptandı (Tablo 7).

a lo . ğren ilerin sta  a ılan klinik irim e i  
ka asına maru i eti ve il irme urumu

ellikler n

 Ka asına 
aru  Kalma 
urumu

Evet   63 13,9

Hayır 389 86,1

 Ka asına 
aru  Kalma 

Sa ısı

1 Kez  44 69,8

2 Kez  14 22,2

 3 Kez   4   6,5

4 ve Daha Fazla   1   1,5

Öğrencilerin 
Maruz Kaldığı İş 
Kazası

Kesici Delici Alet 
Yaralanması  51 80,9

Kontamine Vücut 
Sıvısıyla Bulaş  7 11,1

X-Ray Işınlarına 
Maruz Kalma  4 6,5

Zehirlenme  1 1,5

la ın 
a an ığı 

Klinik irim 

Cerrahi Hastalıklar  32 50,7

Dahili Hastalıklar  20 31,7

Acil Servis  6 9,7

Diğer Bölümler 
(Radyoloji, 
Laboratuvar)

 5 7,9

ilme ve 
il irme 
urumu

Evet 54 85,7

Hayır   9 14,3

ğren ilerin 
 Ka asını 
il ir ikleri 
irimler

Enfeksiyon Birimine  35  55,5

Klinik Sorumlusuna  22 35

Okul Staj 
Koordinatörüne   4     6,5

Hastane Yönetimine   2     1,5

İş kazasına maruz kalan öğrencilerden %76,1’inin (n=48) 
Hemşirelik Bölümü öğrencisi olduğu, bu öğrencilerin 
4’ünün 2. sınıf, 4’ünün 3. Sınıf, 1’inin lisans program 4. Sınıf 
ve 39’unun ise lise 4. sınıf  öğrencisi olduğu belirlendi (Tab-
lo 8).

Eğitim alan öğrenciler arasında (409 öğrenci) iş kazasına 
maruz kalma oranı %12,46 (n=51); eğitim almayan öğren-
ciler arasında (n=43) yaralanma oranı %27,90 (n=12) olarak 
bulundu (Tablo 8).

a lo .  ka asına maru  kalan ğren ilerin i  
sağlığı ve g venliği konusun a eğitim alma 

urumu

ellikler n

l m

Hemşirelik 48 76,1

Ebelik  5   7,9

ATT  4   6,5

Anestezi  3   4,7

Diş Protez  2   3,3

Diyaliz  1   1,5

Sınıfı

4. Sınıf 51 (46 lise, 5 lisans 
son sınıf)  80,9

2. Sınıf  8  12,7

3. Sınıf  4     6,4

ellikler ğitim lan
n 

ğitim lma an
n 

 Ka asına 
aru  Kalan 51 (%12,46) 12 (%27,90)

. 

Eğitim öğretim süreci içerisinde öğrencilerin iş hayatına 
hazırlanabilmesi ve karşılaşabilecekleri tehlikeleri önce-
den kestirebilmeleri için, çalışma alanlarındaki tehlike ve 
riskleri belirleme, risk yönetimi, iş kazası ve meslek hasta-
lıkları ile koruyucu uygulamalar hakkında bilgi sahibi olma-
ları gerekmektedir.

Sağlık disiplini öğrencilerinin iş sağlığı ve güvenliği 
konusunda eğitim alma ve iş kazasına maruz kalma duru-
munu belirlemek amacıyla yapılan ve lisans, ön lisans ile 
18 yaş ve üzerindeki lise öğrencilerinin araştırma kapsa-
mına alındığı bu çalışmada, öğrencilerin %97,1’inin (n=439) 
18-24 yaş arasında olduğu, %75,4’ünün (n=341) kız öğren-
ciler olduğu, %44,5’inin (n=201) lise ve %34,1 (n=154) lisans 
öğrencisi olduğu, %58’inin Hemşirelik bölümü öğrencisi 
olduğu saptanmıştır. 2007’de yapılan yasal düzenlemeler 
ile hemşirelikte cinsiyet ayırımı ortadan kalkmasıyla birlik-
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te günümüzde erkekler yasal olarak hemşire olabilmekte-
dir. Her ne kadar hemşirelik bölümünü tercih eden erkek 
öğrenci sayısı artış gösterse hem dünyada hem Türkiye’de 
erkek hemşire sayısı istenilen düzeye çıkamamıştır. Araş-
tırmamıza katılan öğrencilerin de çoğunluğunu %58’inin 
hemşirelik bölümü ve kız öğrenciler oluşturmuştur. 

ğren ilerin 90,5’inin (n=409) okulda ya da staj yapacak-
ları kurumda klinik uygulama öncesi “İş Sağlığı ve Güven-
liği” konusunda eğitim aldığı, % 59,1’inin (n=242) İSG eğiti-
mini  okulda İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, %79’unun ise 
(n=323) staj yapılan kurumun ğitim Hemşiresinden aldığı 
belirlendi. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 2. 
maddesi ile çalışan güvenliği kapsamına iş yerlerinde staj 
yapmak üzere kabul edilen öğrencilerin de dahil edilmesi 
ile “İ  Sağlığı ve venliği ğitimleri  orunlu olmu tur 
http://www.mevzuat.gov.tr, 2017). alı mamı a 
ğren ilerin oğunluğunun klinik u gulama n esi 

eğitim almı  olması unun ansıması olabilir.

Çelikkalp ve arkadaşları, öğrencilerin eğitim öncesinde İSG 
konusunda doğru cevap oranları %20’lerin altında iken 
eğitim sonrasında %90-95’lere çıktığını tespit etmişlerdir 
(Çelikkalp ve ark., 2017: 42). Aksoy ve Çevik, bazı önlisans 
programlarında okuyan öğrencilere verdikleri İSG eğitim-
lerini değerlendirmişler ve öğrenciler ön lisans eğitimleri 
sürecinde eğitim gördükleri programlarda aldıkları İSG 
derslerinin iş güvenliği bilinçlerini arttırdığı görüşünde 
birleşmişlerdir (Aksoy ve Çevik, 2013: 51). Hejduk ve ark-
adaşlarının genç çalışanlarda yaptıkları çalışmalarında, 
geliştirilen eğitim modeli ile çalışanların alışkanlıklarının 
değiştiği vurgulanmakla birlikte, eğitimin işyeri sağlık ve 
güvenliğinin sürdürülmesindeki önemi belirtilmektedir 
(Hejduk ve ark., 2015: 399). Bütün çalışmalar, çalışma or-
tamlarında İSG eğitimlerinin vazgeçilmez olduğu sonucun-
da birleşmektedir.

ğren ilerin  Sağlığı ve venliği  ka samın a 
al ıkları eğitim konuları in elen iğin e   l 

i eni n    n  Kesici Delici Alet Yaralan-
maları, %70,8 (n=320) Kişisel Koruyucu Ekipmanların 
Kullanımı ve %55,5 (n=251) Atık Yönetimi konularının 
ilk sıralarda yer aldığı belirlendi. Togan ve arkadaşları 
çalışmalarında, sağlık profesyonelliği eğitimi öğrencilerinin 
yarıdan fazlasının el hijyeni hakkında eğitim almış olduğu-
nu ve el hijyeni önemine inandıklarını belirlemişlerdir. Aynı 
çalışmada öğrencilerin %85,2 oranında eldiven kullandık-
ları ve eldiven kullanım kurallarını bildikleri belirtilmiştir 
(Togan ve ark.,2015: 10,12).

Staja başlamadan önce öğrencilerin %93,4’ünün (n=422) iş 
sağlığı ve güvenliği kapsamında tetkik yaptırdığı, öğrenci-
nin eğitim gördüğü bölümüyle ilgili olmakla birlikte yapılan 
tetkikler arasında %88,7 (n=401) ile hepatit markerları 
(Hepatit B, Hepatit C), %61,3 (n=277) ile Eliza Testi, %35,6 
(n=161) kan sayımı ve %22,8 (n=103) ile akciğer grafis-
inin ilk sıralarda yer aldığı görüldü. Togan ve arkadaşları 
çalışmalarında, öğrencilerin %57,8’inin Hepatit tetkikleri-
ni yaptırdığını tespit etmişlerdir (Togan ve ark., 2015: 11). 

Altıok ve arkadaşlarının çalışmalarında genel olarak sağlık 
çalışanlarının hepatit B aşısını yaptırma (%79,5) oranı ol-
dukça yüksek bulmuşlardır (Altıok ve ark., 2009: 75). Çırak 
ve stajyerlerin de kapsamına alındığı 6331 sayılı İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kanunun 15. maddesinin 2. bendinde çalışan-
ların sağlık raporu olmadan işe başlatılamayacağı belirtil-
mektedir (http://www.mevzuat.gov.tr, 2017) . Bu madde 
kapsamında, sağlık tesisleri tarafından staja başlayacak 
öğrencilerden sağlık durumunu belirten ve tetkik sonuçla-
rını kapsayan sağlık raporu taleb edilmektedir. 

Staj yapılan klinik/birimde “iş sağlığı ve güvenliği” ile ilgili 
risk faktörleri incelendiğinde; öğrencilerin %23,9’u (n=108) 
fiziksel risk faktörlerinin, % 23’ü (n=104) biyolojik/enfek-
siyöz risk faktörlerinin varlığını belirtmiştir. Çalışmamıza 
katılan öğrenciler tarafından fiziksel risk faktörü olarak 
ameliyathanelerde kullanılan skopi cihazına bağlı rady-
asyona maruz kalma (özellikle anestezi bölümü öğrencil-
eri); biyolojik/enfeksiyöz risk faktörü olarak kesici delici 
atık kutularının yetersizliği ve iş yoğunluğu nedeniyle delici 
kesici alet yaralanmaları; kimyasal risk faktörü olarak tada-
vi hazırlarken irritan ilaçlara maruz kalma; ergonomik risk 
faktörü olarak çalışma alanlarının dar olması, dinlenme 
alanlarının olmaması, gürültü (özellikle telefon sesi) bildi-
rilmiştir. 

Sağlık çalışanlarının meslek riskleri ile karşılaşma olasılı-
ğı mesleğine, yaptığı işe, çalıştığı bölüme göre değişiklik 
göstermektedir. Örneğin; radyoloji ve nükleer tıp bölüm-
lerinde çalışanlar için radyasyon, sterilizasyon ünitelerinde 
çalışanlar için civa ve gluteraldehid maruziyeti risk oluştu-
rurken ameliyathane çalışanları için toksik gazların etkisi 
olmaktadır (Parlar, 2008: 548).

Öğrencilerin %95’inin (n=433) staj yaptıkları klinik/birimde 
koruyucu ekipman kullandıkları, kullandıkları ekipmanlar 
içerisinde ise %90,7’sinin (n=410) eldiven, %54,2’sinin 
(n=245) maske, %52,2’sinin (n=236) önlük kullandığı 
saptandı. Altıok ve arkadaşları çalışmalarında genel ola-
rak sağlık çalışanlarının koruyucu malzeme kullanma 
(%72) oranını oldukça yüksek bulmuşlardır (Altıok ve ark., 
2009: 75). Güngör Özdemir ve Şengöz 2012 çalışmalarında 
koruyucu ekipman kullanım oranlarını sırasıyla eldiven 
%45, maske %19, önlük %17 ve gözlük %4 olarak belirle-
mişlerdir (Güngör Özdemir ve Şengöz, 2012: 14). 

Çalışmamızda öğrencilerin staj yaptıkları klinik/birimde 
%13,9’unun (n=63) iş kazasına maruz kaldığı, %69,8’inin 
(n=44) en az bir kez iş kazasına maruz kaldığı, maruziyetin 
yaşandığı iş kazalarından %80,9 oranı ile (n=51) en fazla 
kesici delici alet yaralanmalarının olduğu, yaralanmaların 
%50,7 oranı ile (n=32) cerrahi kliniklerde yaşandığı belir-
lendi. Smith ve Leggat yayınladıkları makalede delici kesici 
alet yaralanması insidansının %22-72 arasında değiştiğini 
belirtmişlerdir (Smith ve Leggat, 2004: 453). 

Çalışmamızda iş kazasına maruz kalan öğrencilerden 
(n=63) %76,1’inin (n=48) hemşirelik bölümü öğrencisi old-
uğu, bu öğrencilerin 4’ünün 2. sınıf, 4’ünün 3. sınıf, 1’inin 

http://www.mevzuat.gov.tr
http://www.mevzuat.gov.tr
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lisans programı 4. sınıf ve 39’unun ise lise 4. sınıf  öğren-
cisi olduğu belirlendi. Kuyurtar ve Altıok çalışmalarında 
tıp öğrencilerinin eğitimleri süresince %11 -50, hemşirelik 
öğrencilerinin ise %50-80 arasında kesici ve delici aletlerle 
yaralanmaya maruz kaldığı belirtilmiştir (Kuyurtar ve Al-
tıok, 2009: 80). Özata ve Akman Dömbekçi çalışmalarında 
hemşirelik öğrencilerinin 11’i (% 84,6), ebelik bölümü öğren-
cilerinin 2’si (% 15,4) olmak üzere toplam 13’ünün iş kazası 
geçirdiğini saptamışlardır (Özata ve Akman Dömbekçi, 
2016: 86,87). Karataş ve arkadaşlarının çalışmasında en 
çok yaralanmanın 2. sınıf hemşirelik öğrencilerinde, en az 
yaralanmanın ise 4. sınıf hemşirelik öğrencilerinde olduğu 
görülmüştür (Karataş ve ark., 2016: 24). Çalışmamızda, li-
sans programı 4. sınıf hemşirelik öğrencilerinde yaralan-
ma oranının düşük olmasının nedeni klinik uygulamalarda 
halk sağlığı alanlarını ile psikiyatri kliniklerini kullanmaları-
na ve bu nedenle daha az perkütan girişim yapmalarına ve 
klinik deneyimlerinin yeterli olmasına bağlanabilir. Lise 4. 
sınıf hemşirelik öğrencilerinde yaralanma oranının yüksek 
olmasının nedeni ise öğrencilerin haftanın üç günü uygu-
lama alanında olmaları ve bu nedenle daha fazla perkütan 
girişim yapmaları olarak düşünülebilir. 

 ka asına maru  kalan ğren ilerin sinin n  
ne a ması gerektiğini il iği  ğren ilerin inin 
n  ola ı kurum aki nfeksi on irimine il ir iği 

sa tan ı. Azadi ve arkadaşları, İranlı öğrenci hemşirelerin 
yaklaşık %45 inin klinik deneyimleri sırasında en az bir kez 
delici kesici aletlerle yaralandıklarını ve bu yaralananların 
yaklaşık %36’sının bunu bildirdiğini ortaya koymuşlardır 
(Azadi ve ark., 2010: 488). İşletmelerde iş sağlığı ve güvenli-
ği sistemleriyle iş kazaları, meslek hastalıkları, tehlikeli du-
rumlar ile ilgili kayıt tutulması ve incelemeler yapılması ge-
rekliliği hem ulusal hem de uluslararası uzmanlarca kabul 
edilmiş bir konu olarak görülmektedir. İş kazalarıyla ilgili 
toplanacak verinin içeriği ile ilgili kurallar 1996 yılında ILO 
tarafından yayınlanan İş Kazalarının ve Meslek Hastalıkları-
nın Bildirimi ve Kaydı Uygulamaları Kitabı’nda belirtilmiştir 
(Uçak, 2009: 31). 

Eğitim alan öğrenciler arasında (409 öğrenci) iş kazasına 
maruz kalma oranı %12,46 (n=51); eğitim almayan öğren-
ciler arasında (n=43) yaralanma oranı %27,90 (n=12) ola-
rak bulundu. Tural Büyük ve arkadaşlarının çalışmasında, 
eğitim öncesi öğrencilerden koruyucu önlemleri bilenlerin 
oranı %39,8 iken, eğitim sonrasında bu oran %77,3’e yük-
selmiştir. Ayrıca, hastane ortamında verilen eğitimin öğ-
rencilerin korunma önlemlerini bilme durumunu anlamlı 
şekilde etkilediği bulunmuştur. Koruyucu önlem olarak 
öğrencilerin hepatit B aşısı olma ve eldiven kullanmayı 
%39.8’inin eğitim öncesinde, %77’sinin eğitim sonrasında 
belirttikleri görülmüştür (Tural Büyük ve ark., 2016: 4,7).

. S U   

Öğren ilerin 90,5’inin (n=409) okulda ya da staj yapacak-
ları kurumda klinik uygulama öncesi “İş Sağlığı ve Güvenli-

ği” konusunda eğitim aldığı, %13,9’unun (n=63) iş kazasına 
maruz kaldığı, maruziyetin yaşandığı iş kazalarından %80,9 
oranı ile (n=51) en fazla kesici delici alet yaralanmaları-
nın olduğu, iş kazasına maruz kalan öğrencilerden (n=63) 
%76,1’inin (n=48) Hemşirelik bölümü öğrencisi olduğu, bü-
yük çoğunluğunun ise (n=39) lise 4. sınıf öğrencisi olduğu 
belirlendi. Eğitim alan öğrenciler arasında (n=409) iş kaza-
sına maruz kalma oranı %12,46 (n=51) iken eğitim almayan 
öğrenciler arasında (n=43) yaralanma oranı %27,90 (n=12) 
olarak bulundu. Sonuç olarak, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi 
ile öğrencilerin iş kazasına maruz kalma oranının daha dü-
şük olduğu bulundu.

Bu sonuç doğrultusunda;

Meslek lisesi, ön lisans ve lisans programlarında, eğitimin 
ilk yıllarından itibaren öğrencilere uzman kişiler tarafın-
dan iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin verilmesi ile güvenlik 
kültürünün oluşturulması sağlanabilir. Bu nedenle, üni-
versitelerde öğretim elemanlarının ve meslek liselerinde 
görevli öğretmenlerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda 
uzmanlaşmaları, 

Çırak ve stajyerlerin de kapsamına alındığı 6331 Sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 16. maddesi gereği, sağlık 
tesislerinde öğrencilere yönelik iş sağlığı ve güvenliği 
eğitimlerinin verilmesi,

Buna ek olarak mezuniyet sonrasında çalışanların hizmet 
içi eğitim programlarında bu konulara öncelik verilmesi ve 
sürekli eğitimlerle güncelleme yapılması önerilebilir.

Bu sayede iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık 
oluşturularak çalışma hayatında iş kazaları ve meslek has-
talıkları oranı azaltılmış olur. 

. K K
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GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ BİLDİRİMLERİNİN 
BELİRLENMESİ: ALANYA’DA BİR KAMU HASTANESİ 
ÖRNEĞİ

Deniz AKÇORA COŞAR, Cennet YALÇIN TOPBAŞ, Erkan KARADAĞ, Öznur KARA AKTAŞ

A  Alanya itim e Ara t rma astanesi
deni ak ora otmail om  ennet to as mynet om
erkankaradag otmail om  o nurkara gmail om

et

Hastaya/çalışana zarar veren olayların tekrarlanmasını, zarar oluşmadan önce fark edilen olayların meydana gelmesini önlemek, 
hastanelerde meydana gelen olaylardan ders çıkartmak ve de benzer olayların bir daha yaşanmasını engellemek amacıyla 
uygulanan güvenlik raporlama sisteminin uygulamasının değerlendirildiği bu çalışmada,  Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi 
Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 01.01.2017 ile 31.10.2017 tarihleri arasında, sağlık çalışanları tarafından bildirimi 
yapılmış olan 33 adet güvenlik raporlama bildirimi SPSS 20.0 bilgisayar paket programı kullanılarak analiz edilerek raporlanmıştır.

Bildirimi yapılan hataların manuel form doldurularak yapıldığı Ocak-Ağustos ayları arasında toplam 11 bildirim,  Hastane Bilgi 
Yönetim Sistemi (HBYS) üzerinden kimlik gizliliği sağlanarak yapıldığı Eylül ve Ekim aylarında ise toplam 22 bildirim yapılmıştır. 
Ocak/Ağustos ayları arasında manuel form ile bildirilen hatalarda Laboratuvar Hataları Sınıflandırma Sistemine ait hataların 
%46 ile ilk sırada yer aldığı, Eylül-Ekim aylarına ait bildirimlerde ise İlaç Hataları Sınıflandırma Sistemi (İHSS) Bildirimlerinin %37 
ile ilk sırada olduğu ve tespit edilen hataların çoğunlukla (%51,51) 12:00-16:00 saat dilimleri arasında gerçekleştiği sonucuna 
ulaşılmıştır. 

na tar Kelimeler  Güvenlik Raporlama Sistemi, Olay Bildirimi, Tıbbi Hata

  S U  P  S S  S  PU  SP  S     

stra t

The aim of this study is to investigate harmful incidents, repetation of the incidents and evaluate the applied security reporting 
system results between 01.01.2017 and 31.10.2017 in Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi Alanya Education and Research 
Hospital. During the evaluation period 33security reporting notifications were analyzed and reported using by SPSS 20.0 software 
package program.

Total 11 incidents were reported with written forms between January and August and total 22 incidents were reported 
anonymously by using Hospital Information Management System (HBYS) between September and October. Laboratory Errors 
Classification System takes the first place with the 46% of the incidents of written reports between January and August. The 
Medication Error Classification System (IHSS) reports for September-October are ranked first with 37% and most of the detected 
errors (51%) took place between 12: 00-16: 00 hours.

Key words: Security Reporting System, Notification of Incident, Medical Error

S

. 

Sağlık Bakanlığı güvenli hizmet sunumu, hizmet sunumun-
da kalitenin artırılması, sağlık kurumlarında hasta ve ça-
lışanlar için muhtemel risklerin belirlenerek bu risklerin 
giderilmesi ve güvenli çalışma ortamının sürdürülebilirli-
ğinin sağlanması amacıyla yönetmelik yayınlayarak hasta 
ve çalışan güvenliğinin sağlanmasına yönelik usul ve esas-
ları belirlemiştir. Hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması 
için; hasta ve çalışanlara zarar veren veya zarar vermesi 
muhtemel olayların kontrol altına alınması ve benzer olay-

ların tekrar yaşanmaması için etkin bir güvenlik raporlama 
sisteminin kurulması ve etkin bir şekilde işletilmesi önemli 
bir unsurdur. Bu amaçla Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite ve 
Akreditasyon Daire Başkanlığı Nisan 2011’de Güvenlik Ra-
porlama Sistemi’ni uygulamaya koymuştur (İstanbullu ve 
ark. 2012:1-18).

Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) kapsamında kurumlar, 
hasta ve çalışan güvenliğini tehdit eden olaylarda gerekli 
düzeltici ve önleyici tedbirlerin alınabilmesi için “Güvenlik 
Raporlama Sistemi” kalite çalışmalarının en önemli gös-
tergelerinden birini oluşturmaktadır (Fener Katırcı ve ark. 
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2014:37). Güvenlik Raporlama Sistemi (GRS™), sağlık tesis-
lerinin ve profesyonellerinin tıbbi süreçlerde karşılaştıkları 
hataları bildirebilecekleri, ülkemizde yaygın olarak 
gerçekleşen hatalar ve bunların iyileştirilmesine yönelik 
önlemler hakkında bilgi edinebilecekleri bir platformdur. 
Güvenlik Raporlama Sistemine yapılan bildirimler, anında 
raporlanabilmektedir. Oluşturulan raporlar, sağlık işletm-
eleri yönetim kadrolarına hata risklerinin azaltılması veya 
ortadan kaldırılması hususunda alınabilecek önlemler 
alma amacı ile gerçekleştirdiği faaliyetlerde yol gösterici 
olacağı gibi sağlık çalışanlarının  sıkça karşılaşınan bu ha-
talar  konusunda daha  bilinçli olmalarına katkı sağlamak-
tadır. Genel erişime açık olan hatalara ilişkin tüm raporlar, 
Sağlıkta Kalite Standartları’nın geliştirilmesi amacı ile kul-
lanılmasıyla birlikte sağlık hizmet süreçlerine ilişkin hata-
ların önüne geçilebileceği beklenmektedir. 

Hastanelerde ortaya çıkan hatalı olayların ortadan kaldırıl-
ması ve bu tür olayların tekrar yaşanmasını engellemek 
için kurulacak sistemde; konuya ilişkin veri toplanması, 
araştırılması, sistemdeki sorunlara karşı stratejilerin 
geliştirilmesi ve kurumda hataların çekinmeden bildirildiği 
bir hasta güvenliği kültürünün yaratılması yer almalıdır 
(Gökdoğan ve Ark., 2010: 58-74). Bu amaçla gönüllülük es-
asına dayalı olarak çalışanlar tarafından yapılan bildirim-
lerin teşvik edilmesi kurumda güvenlik kültürünün geliştir-
ilmesine katkı sağlayacaktır.

Bu araştırma, Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi. 
Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 01.01.2017 ile 
31.10.2017 tarihleri arasında tıbbi hataların Güvenlik Ra-
porlama Sistemi (GRS™) yoluyla sağlanan bildirimlerin de-
ğerlendirmesi ve elde edilen sonuçlar ışığında gerekli ön-
lemlerin alınması ve tıbbi hataların önlenmesi, kurumun 
Güvenlik Raporlama Sistemi’nin güçlendirmesi ve yaygın-
laştırılmasına fayda sağlaması amaçlanmıştır.

. K PS   

.  Ka sam

Hastaya/çalışana zarar veren olayların tekrarlanmasını, 
zarar oluşmadan önce fark edilen olayların meydana gel-
mesini önlemek, hastanelerde meydana gelen olaylardan 
ders çıkartmak ve de benzer olayların bir daha yaşanma-
sını engellemek amacıyla uygulanan güvenlik raporlama 
sisteminin uygulamasının değerlendirildiği bu çalışmada,  
Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve 
Araştırma Hastanesinde 01.01.2017 ile 31.10.2017 tarihle-
ri arasında, sağlık çalışanları tarafından bildirimi yapılmış 
olan 33 adet güvenlik raporlama bildirimi incelenmiştir. 

.  eri o lama ormu

Veri toplama süreci iki tür yöntem kullanılarak yapılmış-
tır. Ocak/Ağustos ayları arasında hata bildirimi yapacak 
olan sağlık çalışanı güvenlik raporlama bildirim formunu 
manuel olarak doldurarak kalite birimine elden teslim et-
mekte iken Eylül ayı itibariyle birlikte Bakanlık Sistemi ile 

entegre edilmiş şekilde çalışan, HBYS üzerinde kimlik gi-
zliliği (anonimizasyon) sağlayan bir sistem oluşturulmuş ve 
bildirimler bu sistem üzerinden alınmıştır. Bu bildirimler 
Kalite Yönetim Direktörü tarafından değerlendirilip, Hata 
Sınıflandırmasına göre ilgili komitelerde görüşülmesi için 
sevki yapılarak çözüme kavuşması sağlanmıştır.

.  alı manın tik n

Bu araştırma, Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi Alanya 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalite birimince derlenen 
veriler kullanılacağından dolayı çalışmaya başlanmadan 
kurum yönetiminde güvenlik raporlama sistemi verilerinin 
kullanımı konusunda gerekli olur ve izinler alınmıştır. 

.  ntem ve eri nali i

Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve 
Araştırma Hastanesinde 01.01.2017 ile 31.10.2017 tarih-
leri arasında yapılan olay bildirimi verileri kullanılarak ya-
pılmıştır. Araştırmanın evrenini Alanya Aladdin Keykubat 
Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bü-
tün birimlerinden Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi 
Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalite Birimince tes-
pit edilen 33 adet güvenlik raporlama bildirimi çalışmanın 
örneklemini oluşturmuştur. Kalite birimince tespit edilen 
33 adet güvenlik raporlama bildirimi üzerinden araştırma-
nın amacı doğrultusunda gerekli analizler SPSS 20.0 bilgi-
sayar paket programı kullanılarak yapılmıştır.

. U U

Bildirimi yapılan hataların aylara göre dağılımı incelendi-
ğinde; bildirimlerin manuel form doldurularak yapıldığı 
Ocak-Ağustos ayları arasında toplam 11 bildirim gerçekleş-
miş olup bu tüm bildirimlerin %33,3’ünü oluşturmaktadır. 
Bildirimlerin HBYS üzerinden kimlik gizliliği sağlanarak yapıl-
dığı Eylül ve Ekim aylarında ise toplam 22 bildirim yapılmış 
olup buda toplam bildirimlerin %66,66’sını oluşturmaktadır. 
Kimlik gizliliği sağlanarak oluşturulan sistemin çalışanlar için 
hata bildirimini teşvik edici olduğu düşünülmüştür. 

ra k . S il irimlerinin lara re ağılımı
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Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 01.01.2017 

ile 31.10.2017 tarihleri arasında yapılan olay bildirimi verileri kullanılarak yapılmıştır. 

Araştırmanın evrenini Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma 

Hastanesinin bütün birimlerinden Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi Kalite Birimince tespit edilen 33 adet güvenlik raporlama bildirimi 

çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Kalite birimince tespit edilen 33 adet güvenlik 

raporlama bildirimi üzerinden araştırmanın amacı doğrultusunda gerekli analizler SPSS 20.0 

bilgisayar paket programı kullanılarak yapılmıştır.

3. BULGULAR

Bildirimi yapılan hataların aylara göre dağılımı incelendiğinde; bildirimlerin manuel form 
doldurularak yapıldığı Ocak-Ağustos ayları arasında toplam 11 bildirim gerçekleşmiş olup bu 
tüm bildirimlerin %33,3’ünü oluşturmaktadır. Bildirimlerin HBYS üzerinden kimlik gizliliği 
sağlanarak yapıldığı Eylül ve Ekim aylarında ise toplam 22 bildirim yapılmış olup buda 
toplam bildirimlerin %66,66’sını oluşturmaktadır. Kimlik gizliliği sağlanarak oluşturulan 
sistemin çalışanlar için hata bildirimini teşvik edici olduğu düşünülmüştür. 

Grafik 1. GRS Bildirimlerinin Aylara Göre Dağılımı

Belirlenen dönem içerisinde yapılan bildirimler hata sınıflandırma sistemine göre 
gruplandırılmıştır. Ocak/Ağustos ayları arasında manuel form ile bildirilen hatalarda 
Laboratuvar Hataları Sınıflandırma Sistemi (LHSS)’ne ait hatalar %46 ile en yüksek oranı 
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Belirlenen dönem içerisinde yapılan bildirimler hata sınıf-
landırma sistemine göre gruplandırılmıştır. Ocak/Ağustos 
ayları arasında manuel form ile bildirilen hatalarda La-
boratuvar Hataları Sınıflandırma Sistemi (LHSS)’ne ait ha-
talar %46 ile en yüksek oranı oluşturmaktadır. Ardından 
ise Hasta Güvenliği Hata Sınıflandırma Sistemi (HGHSS) 
%27 oranla 2. Sıradadır. Bu bildirimlerin tamamı ise Has-
ta Refakatçi Kaynaklı Hatalar/ Hastanın Düşmesi hatasını 
içermektedir. Çalışanların Cerrahi Hataları Sınıflandırma 
Sistemi (CHSS) ve İlaç Hataları Sınıflandırma Sistemi (İHSS) 
Bildirimi konusunda ise manuel bildirim yapmaktan çekin-
dikleri düşünülmektedir.

ra k . ak  ğustos ları rası S il irimlerinin 
ağılımı
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oluşturmaktadır. Ardından ise Hasta üvenliği Hata Sınıflandırma Sistemi HGHSS) %27 
oranla 2. Sıradadır. Bu bildirimlerin tamamı ise Hasta efakatçi Kaynaklı Hatalar/ Hastanın 

üşmesi hatasını içermektedir. alışanların errahi Hataları Sınıflandırma Sistemi CHSS)
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Eylül-Ekim aylarına ait bildirimler incelendiğinde ise HSS Bildirimlerinin %37 ile en yüksek 
oranda olduğu görülmektedir. HSS %1  ile 2.sırada olduğu görülmüştür. anuel Sistemden 
HBYS’ye entegre olan kimlik gizliliği anonimizasyon sağlayan sisteme geçildiğinde HSS 
bildirimlerinde büyük artış gözlemlenmiştir. Bunun nedeninin kişilerin kendini ya da çalışma 
arkadaşlarını hukuki sonuçlar doğurabilecek olaylardan korumak istemesi olduğu 
düşünülmüştür.
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Eylül-Ekim aylarına ait bildirimler incelendiğinde ise İHSS 
Bildirimlerinin %37 ile en yüksek oranda olduğu görülmek-
tedir. CHSS %18 ile 2.sırada olduğu görülmüştür. Manuel 
Sistemden HBYS’ye entegre olan kimlik gizliliği (anonimi-
zasyon) sağlayan sisteme geçildiğinde İHSS bildirimlerinde 
büyük artış gözlemlenmiştir. Bunun nedeninin kişilerin 
kendini ya da çalışma arkadaşlarını hukuki sonuçlar do-
ğurabilecek olaylardan korumak istemesi olduğu düşünül-
müştür. 

ra k . l l  kim larına it S il irimlerinin 
ağılımı
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Grafik 3. Eylül- kim Aylarına Ai  GRS Bildirimlerinin Dağılımı

Belirlenen dönemde incelenen tüm hata bildirimlerinin genel dağılımı analiz edildiğinde 
HSS, H HSS ve HSS bildirimlerinin birbirlerine yakın oranlarda olduğu görülmüştür. 

Grafik  1  ılına Ai  Bildirimlerin Sınıflandırma Sis emi Ba ında a a Dağılımı

Hataların gerçekleştiği saat dilimleri analiz edildiğinde en yüksek oran % 1, 1 ile 12 00-
16 00 saat dilimi arasıdır. 2.sırada ise %36,36 ile 0 00-12 00 saat dilimi arasıdır. Bu sonuçlar 
değerlendirildiğinde gündüz mesai saatleri olan 08:00-16 00 hata oluşma olasılığı en yüksek 
saat dilimleri olduğu görülmüştür. Bu saat dilimleri Sağlık Bakanlığı S 2016 statistik ve 
Analiz aporu ile de uyumludur. Bu saat diliminde hatalarda artış olmasının yoğun çalışma 
koşulları olabileceği düşünülmüştür. Ayrıca, gece 04 00-0 00 aralığındaki bildirim sayısının 
diğer mesai dışı saatlere göre yüksek olması da dikkat çekicidir.

18 %

37 %18 %

27 %

LHSS

HSS

CHSS

HGHSS

LHSS
28%

SS
27%

CHSS
18%

HGHSS
27%

Belirlenen dönemde incelenen tüm hata bildirimlerinin 
genel dağılımı analiz edildiğinde LHSS, HGHSS ve İHSS bil-
dirimlerinin birbirlerine yakın oranlarda olduğu görülmüş-
tür. 
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Hataların gerçekleştiği saat dilimleri analiz edildiğinde en 
yüksek oran %51,51 ile 12:00- 16:00 saat dilimi arasıdır. 
2.sırada ise %36,36 ile 08:00-12:00 saat dilimi arasıdır. Bu 
sonuçlar değerlendirildiğinde gündüz mesai saatleri olan 
08:00-16:00 hata oluşma olasılığı en yüksek saat dilimleri 
olduğu görülmüştür. Bu saat dilimleri Sağlık Bakanlığı GRS 
2016 İstatistik ve Analiz Raporu ile de uyumludur. Bu saat 
diliminde hatalarda artış olmasının yoğun çalışma koşulla-
rı olabileceği düşünülmüştür. Ayrıca, gece 04:00-08:00 ara-
lığındaki bildirim sayısının diğer mesai dışı saatlere göre 
yüksek olması da dikkat çekicidir.

ra k . ataların aman ilimi a ın a ağılımı

2016 yılı için yayınlanan rapor baz alındığında hastane ba-
şına aylık olarak 3,05 bildirim hesaplanmıştır. Hastanemiz-
de ise ilk 8 ayda bu oran aylık 1,3 bildirim iken, sistemin 
kimlik gizliliği ile dizayn edilmesiyle birlikte aylık bildirim 
3,3’e yükselmiştir.

. S U  ve 

DSÖ Ekim 2007’de Cenevre’de Avrupa Komisyonunun 
desteklediği uluslararası konferansta her yıl Dünya’da 
tahminen 10 milyon insanın önlenebilir tıbbi uygulama-
lar sebebiyle sakatlandığını veya öldüğünü vurgulayarak 
hasta güvenliği konusunda daha fazla araştırma yapılması 
çağrısında bulunmuştur (Filiz E, 2009:53).
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Çalışanların CHSS ve İHSS Bildirimi konusunda ise manuel 
bildirim yapmaktan çekindikleri, manuel sistemden 
HBYS’ye entegre olan kimlik gizliliği (anonimizasyon) sağ-
layan sisteme geçildiğinde İHSS bildirimlerinde büyük artış 
olduğu gözlemlenmiştir. Bu, kişilerin kendini ya da çalışma 
arkadaşlarını hukuki sonuçlar doğurabilecek olaylardan 
korumak istemesi olarak değerlendirilmiştir.

Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık hizmet sü-
reçlerinde gerçekleşen tüm hataların Güvenlik Raporlama 
Sistemi adıyla grs.saglik.gov.tr web sitesinde toplanması, 
raporlanması ve analiz edilmesi bu süreç için önemli bir 
adımdır. Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda 
çalışanların kendilerini güvende hissedebilecekleri, kimlik 
gizliliğini esas alan, bildirimlerin hukuki sonuçlara sebep 
olmayacağı, grs.saglik.gov.tr ile entegre bir bildirim sistemi 
oluşturulması bildirimlerin sayısında artış sağlayacaktır. 
Kimlik gizliliği sağlanarak oluşturulan sistemin çalışanlar 
için hata bildirimini teşvik edici olduğu; bildirimlerin artı-
şıyla birlikte yapılacak kök neden analizleri ve düzenleyi-
ci önleyici faaliyetlerle hataları en aza indirip,  önlenebilir 
tıbbi uygulamalar sebebiyle gerçekleşen sakatlıklar veya 
ölümler azaltılabilir.

Bu sonuçlar ışığında; tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının, 
kişisel gizliliği sağlayan, kullanıcı dostu olan, Sağlık Bakanlı-
ğı Güvenlik Raporlama Sistemi ile entegre çalışan sistemler 

kurması önerilmiştir.

. K K
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HAYAT KURTARMAK İÇİN ORGANLARINIZI               
BAĞIŞLAR MISINIZ? PROJE SONUÇLARI

Füsun KÜÇÜK, Ali Suha BINGÖL, Ayşe TURAN

adana ukuro a dr  a k m tu ek i de let astanesi
usunku uk otmail om  alis ingol otmail om  ayseturan gmail om

et

Çukurova Dr.Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi’nden, poliklinik hizmeti için baş vuran hasta ve yakınlarının, organ bağışı konusundaki 
tutum ve davranışlarının, hazırlanan proje ile organ bağışındaki kazanımların değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Çalışmanın evrenini;  poliklinklerimize gelen hasta ve yakınları oluşturmuştur. Örneklem seçimine gidilmemiş olup veriler anketle 
toplanmıştır. p<0.05 anlamlı kabul edilmiştir. Proje ile Kasım 2015-Haziran 2017 tarihleri arasında 2576 kişi organ bağışında 
bulunmuştur. Katılımcıların  yaş ortalamaları 41.02±13.07 (min=18, max=85) olup,  %52.5’i erkek, %25.2’si ev hanımı, % 21.1’i 
serbest meslek ve %39.5’ i  lise mezunudur.

Çalışmamızda cinsiyet ile organ bağışı arasında ilişki saptanamazken, meslek dağılımında “diğer” olarak adlandırılan grup ile 
ev hanımları ve eğitim düzeyi yüksek olanlarda organ bağışı, diğer gruplara göre daha yüksek olduğu saptanmış ve istatistiksel 
olarak anlamlı bulunmuştur (p>0.26; p<0.00).

Organ bağışı hakkında % 82.3’ü bilgilerinin olduğunu, bu bilgiyi % 58.7’ si televizyon ve radyodan edindiklerini bildirmişlerdir. 
Organ bağışı ile ilgili, bilgi sahibi olduğunu ifade eden ve ifade etmeyen grupların, bağış durumları arasında ilişki bulunamamıştır 
(p>0.84). Organ bağışını kabul etme nedenlerinin ilk sırasında; hayat kurtarma isteği gelirken, kabul etmeme nedenlerinin ilk 
sırasında ise; “organ bağışına karşı olmaları” yer almıştır.

Sonuç olarak ; organ bağışı konusunda,  eğitim, bilgilendirme,  konferans, proje gibi etkinliklerle  bağışçı sayısında artış 
sağlanmıştır.

na tar Kelimeler  hasta yakını, organ, organ bağışı,

Summar

In this study; Çukurova Dr.Aşkım Tüfekçi State Hospital we try to aims to evaluate the attitudes and behaviors of patients and 
their relatives about organ donation, and also the project and the donation of the organ donated in  outpatient service. The 
universe of work; patients and relatives who applied to the outpatient clinic. Sample selection was not made and data were 
collected by questionnaire. p <0.05 was considered significant. Between November 2015 and June 2017, 2576 people donated 
organs to the project. The average age of participants was 41.02 ± 13.07 (min = 18, max = 85), 52.5% male, 25.2% housewife, 
21.1% self-employed and 39.5% high school graduate.

In our study, it was found that there was no relationship between gender and organ donation, and it was found statistically 
significant (p> 0.26; p <0.00) in the occupational distribution group and in the group of housewives and in the high educational 
level, organ donation was higher than the other groups. They reported that 82.3% of them had information about organ donation, 
58.7% of them informed about television and radio. There was no relationship between the donation status of the groups that 
express or not express information about organ donation (p> 0.84).

The first reason for accepting organ donation is; want to save lives. The first reason for not accepting is; “They should be against 
organ donation”.

As a result; to increase the donation of organs; activities such as education, information, conferences and projects should be 
planned.

Ke  or s  relatives of the patient, organ, organ donation,

S
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Tıp dünyasında yaşanan hızlı gelişmeler insanların daha 
uzun ve kaliteli yaşamalarına olanak verirken, aynı za-
manda yaşama ümidi kalmayan hastaların organ ve doku 
nakilleriyle iyileşme imkanı bulmalarını da sağlamaktadır.  
Organ ve doku nakli hemodiyaliz gibi tedavi yöntemlerine 
nazaran daha ekonomik olması sebebi ile tercih edilmek-
tedir. İnsanlık tarihinin varlığından bu yana geniş yelpa-
zesi bulunan sağlık hizmetlerinin, sunumuna doğrudan 
olumlu etkisi olan benzersiz bir sosyal etkinliktir organ 
bağışı (Argan, 2007:2). İmmünoloji ve immünosupresyon 
konularındaki bilgi birikimi ile modern tıbbın tedavi yön-
temlerinden olan organ naklinin önemi dünyada ve Tür-
kiye’de artarak başarı grafiğini yükseltmiştir(Yücetin vd., 
2003:117). Dünyada organ naklinin önündeki en büyük 
engel kadavra kaynaklı organ yetersizliği iken, ülkemizdeki 
organ naklini engelleyen faktörlerin başında organ bağışı 
yetersizliği ve organizasyonel eksiklikler gelmektedir (Ke-
çecioğlu, 1999: 31 ; Yücetin vd., 2002).  Organ bağışı /organ 
nakli için arz ve talep arasındaki dengesizlik küresel olarak 
endişe kaynağıdır. 2000 yılında organ bağış oranı milyon 
nüfus başına (pmp) İspanya’da %33.9,  Fransa’da %17.0, 
İngiltere’de %13.4 ve  Almanya’da %12.5 iken ülkemiz ge-
nelinde bu oran malesef  %1.3 civarındadır (Keçecioğlu, 
2003: 164). 2010 yılında  ise organ bağış oranı milyon nü-
fus başına (pmp) İspanya’da %34.13, Birleşik Devletler’de 
%26.27, Birleşik Krallık’ta %14.70 ve Avustralya’da %12.10 
olduğu bilinmektedir (Tumin vd., 2013: 208). Organ bağışı 
ve naklindeki arz-talep dengesizlik nedenleri ya da  baş-
ka bir ifadeyle organ bağışını engelleyen faktörlerin ba-
şında bilgi yetersizliği ve yanlış bilgi edinme gelmektedir. 
Bunu takip eden faktörler arasında ise, yine yanlış bilgiden 
kaynaklı vücut bütünlüğünün  bozulacağı düşüncesi, dini 
inançlarına ters olarak algılanması, tıbbi güvensizlikler, or-
gan ticaretinden korkma gibi tutumlar organ bağışını azalt-
maktadır (Bölükbaşı vd. 2004: 75). Aynı zamanda sosyal, 
kültürel özelliklerle birlikte bazı faktörlerin de (kanun veya 
rıza sistemleri yada sağlık bakım sistemlerine duyulan gü-
vensizlik) organ bağış oranlarını azalttığı bildirilmiştir (Alk-
hawari vd.2005:28 ; Boulware vd. 2002:88). Organ bağışı 
ve nakli ile ilgili olumsuz düşünce ve tutumları değiştirmek 
amacıyla Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite 
ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından 2015 yılında 
Temmuz ayında yayınlanan SKS Versiyon 5’te ‘’Hastane 
toplumun sağlık yapısı ve genel sağlık sorunlarını dikkate 
alarak sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili programlar 
düzenlenmelidir’’ kriteri kapsamında ‘’Hayat Kurtarmak 
İçin Organlarınızı Bağışlarmısınız?’’ projesi başlatılmıştır. 
Hastanemiz polikliniklerin bulunduğu alanda örümcek 
standı kurularak, gerekli donanım ve materyaller sağ-
lanmıştır. Çalışmanın amacı, Çukurova Dr.Aşkım Tüfekçi 
Devlet Hastanesi’nden poliklinik hizmeti alan hasta ve ya-
kınlarının organ bağışı konusundaki tutum ve düşünceleri 
ile Kasım 2015-Haziran 2017 tarihleri arasında yürütülen 
‘’Toprak Olmasın Can Olsun’’ sloganıyla ‘’Hayat Kurtarmak 
İçin Organlarınızı Bağışlarmısınız?’’ isimli projenin  organ/
doku bağışındaki kazanımlarını değerlendirmektir.

.  

. . rgan ve oku ağı ının aklinin anımı rgan 
ağı ı  bir kişinin hayatta iken serbest iradesi ile tıbben 

yaşamı sona erdikten sonra doku ve organlarının başka 
hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesi ve bunu 
belgelemesidir. Aynı zamanda hayatta iken bu konuda bir 
beyanda bulunmamışsa, yine tıbben yaşamı sona erdikten 
sonra yakınları tarafından organ ve dokuları bağışlanabilir. 
Bu işlem ölüden (kadavra) canlıya olan organ bağışıdır. Kişi 
hayatta iken kendi serbest iradesi ile bir böbreğini veya 
karaciğerinin bir bölümünü ihtiyacı olan hasta için bağışla-
ması ise canlıdan canlıya bağış olarak adlandırılmaktadır. 
Organ nakli yasasına göre canlıdan canlıya organ bağışın-
da 18 yaş altı kişilerden organ alınmamaktadır. Kadavra-
dan yapılan bağışlarda ise herhangi bir yaş sınırı bulun-
mamaktadır. Organ nakli ise bir kisinin vücudunda görev 
yapamayan bir organın yerine canlı bir vericiden veya ölü-
den alınan saglam ve aynı görevi üstlenecek bir organın 
nakledilmesi işlevidir. Başka bir ifadeyle organ nakli; bir 
organın, yaralanma veya hastalık nedeniyle normal işlevini 
yerine getirememesi durumunda uygulanan bir tedavidir 
(Özdag, 2001: 46; organ.saglik.gov.tr .

. . l m Kavramı  Basit bir açıklama ile yaşamın sona 
ermesidir. Beyin ölümü; tüm beyin fonksiyonlarının geri 
dönüşümü olmayacak şekilde kaybı ile solunum ve do-
laşımın durduğu klinik bir durumdur. Beyin ölümünün 
gerçekleşip gerçekleşmediğine hekimlerden oluşan bir 
kurul, yasal olan tespitleri yaparak karar vermektedir (Ko-
çak,2007:174). Adli tıpta ölümün tanımı ise: “Kişiye canlı-
lık niteliği kazandıran dolaşım, solunum ve sinir sistemi 
fonksiyonlarının kendi başına çalışmalarının durması ve 
ancak bir takım araçlarla bu fonksiyonlar tekrar faaliyete 
geçirildiğinde kendi başına çalışmaya gücü olmaması hali-
dir “ denilmektedir. Sağlık Bakanlığı Organ Nakil Merkezleri 
Yönetmeliğine göre beyin ölüm kriterleri;  derin koma hali, 
(bilincin tam kaybolması), ağrılı uyaranlara cevap alınama-
ması, beyin sapı fonksiyonlarının tamamen kaybolması ve 
spontan solunumun, hareketin olmamasıdır (Koçak, 2007).  

. . rgan aklinin Sını an ırılması  Organ ve doku nak-
li; alıcı ve verici arasındaki genetik ilişkilere (Ototransplan-
tasyon, izotransplantasyon, Homotransplantasyon, Hete-
rotransplantasyon) ve organ naklinin yapıldığı yere göre 
(Ortotopik Transplantasyon, Heterotopik Transplantasyon 
) sınıflandırılması yapılmaktadır (Bayraktar, 2013:27).

. . akil a ıla ilen oku ve rganlar  Tıp biliminin 
gelişimi ile birlikte günümüzde birçok organın nakli ger-
çekleşebilmektedir. Yaşarken bağışlanabilir organlar; böb-
rek, karaciğerdir. Yaşayan bir insan diğer bir kişiye gerekli 
olan organı bağışlayabildiği gibi  ilik ve üreme hücrelerini 
de  bağışlayabileceği bilinmektedir. Bu organların/hücrele-
rin ya çift yada kendini yenileyebilir özelliği vardır.  Ölüm-
den sonra bağış kabulü yapılabilecek organlar ve dokular; 
pankreas, damar, barsak, kulak kemikçikleri, deri,kalp, 
kalp kapakçıkları, kornea, kemik dokusu, kıkırdak dokusu, 
karaciğer, böbrek, kas ve beyin zarının bir kısmı yer almak-
tadır. Ayrıca ülkemizde yüz, el, kol, ayak, bacak, gırtlak, ka-
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rın ön duvarı gibi bölgelerde rekonstrüktif amaçlarla doku 
nakilleri de yapılmaktadır   (Bayraktar, 2013:27).

. . rgan aklinin asal o utu  Ülkemizde 1979 ta-
rihinden önceki zamanlarda organ nakli konusu meslek 
örgütlerince belirlenirken, 1979 yılında çıkarılan ‘’Organ 
ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli’’ne iliş-
kin 2238 sayılı kanun kabul edilmiş olup ilerleyen yıllarda 
kapsamı ile ilgili değişiklikler söz konusu olmuştur. Yasaya 
göre;  ‘’oto-greftler, saç ve deri alınması, aşılanması ve nakli 
ile kan transfüzyonu bu kanun hükümlerine tabi olmayıp, 
yürürlükte bulunan sağlık yasaları, tüzükleri, yönetmelik-
leri ve tıbbi deontoloji kuralları çerçevesinde gerçekleşti-
rilir (Yücetin vd., 2003:117). ‘’Bir bedel veya başkaca çıkar 
karşılığı organ ve doku alınması ve satılmasının, bilimsel, 
istatistiki ve haber niteliğindeki bilgi dağıtımı halleri ayrık 
olmak üzere, organ ve doku alınması ve verilmesine ilişkin 
her türlü reklamın,vericinin yaşamını mutlak surette sona 
erdirecek veya tehlikeye sokacak olan organ ve dokuların 
alınması yasaktır’’ denilmektedir.  Ayrıca yaşayan kişilerden 
organ ve doku alınması ile ölüden organ ve doku alınması 
ile ilgili hükümlerde 5. ve 11. maddelerde  yer almaktadır 
(2238 sayılı yasa: Madde 3,4,8).

. . rgan aklinin tik o utu  Etik ; insanların kurdu-
ğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan de-
ğerleri, normları, kuralları doğru-yanlış yada iyi-kötü gibi 
ahlaksal açıdan araştıran bir felsefe dalıdr. Her alanda ol-
duğu gibi tıp alanında da etik kurallara ihtiyaç duyulduğu 
için gereklilik  arz etmiştir. İnsan hayatının söz konusu ol-
ması ile de önemi artmıştır. Genel olarak etik kurallar;  ya-
zılı olmasına gerek olmayan, topluma yararlılığı amaçlayan  
ahlak kurallarının bütünü  olarak  tanımlanmaktadır. Etik 
değerlerin yasalarla açıkça belirtilmesi için 19.02.1960 gün 
ve 4/12578 sayılı kararla ‘’Tıbbi  Deontoloji Nizamnamesi’’ 
ile tıp etiği düzenlenmiştir.

Organ vericisinin ‘’Onam Kararında’’ psikolojik ve sosyal 
etki veya baskı altında olmaması, bağıştan vazgeçildiğn-
de aileye tıbbi gerekçelerle açıklama yapılacağından emin 
olunması, maddi çıkar karşılığında  olmaması  gibi durum-
lar  tıp etiği açısından ‘’zarar vermeme ve özerklik’’ ilkesi ile 
bağdaşmaktadır ( Koçak,2007:174).

. . rgan aklinin ini o utu   Organ bağışı dini açıdan 
incelendiğinde; 06.03.1980 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlı-
ğı’nın aldığı kararda, zaruretin bulunması, hastalığın bu yolla 
tedavi edileceğinin doktor tarafından onaylanması, verilen 
doku ve organ karşılığında hiçbir ücret talep edilmemiş ol-
ması, doku ve organ veren kişinin bu işlem esnasında ölmüş 
olması ve tedavi olacak hastanın rızası durumunda caiz ol-
duğu belirtilmiştir (http:/www.diyanet.org.tr).

.  ve 

. . ra tırmanın nemi  Organ bağışını artırmak için ya-
pılacak etkinlikler açısından yol gösterici olacaktır. Çalışma,  
proje,  kampanya vb. etkinliklerin organ bağışına olumlu 
etkilerin  vurgulanması sağlanacaktır.

. . ra tırmanın er ve amanı  Sınırlılıkları  Adana 
Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi’nde 3 Kasım 
2015-Haziran 2017 tarihleri arasında yürütülen proje so-
nuçları ile Ocak- Haziran 2017 tarihleri arasında yapılan ça-
lışmanın sonuçları değerlendirilmiştir. Araştırmaya 18 yaş 
altı dahil edilmemiş olup, hastanemiz polikliniklerinden 
Ocak-Haziran 2017 tarihleri arasında hizmet alan hasta ve 
yakınları ile sınırlandırılmıştır.

. . ra tırmanın vren ve rneklemi  Çalışmanın evre-
nini hastanemiz polikliniklerinden sağlık hizmeti almak is-
teyen hasta ve yakınları oluşturmuştur. Örneklem seçimi-
ne gidilmemiş olup, çalışmanın yürütülebilmesi için gerekli 
yasal  izinler alınmıştır. Sorumlu araştırmacılar tarafından 
literatür dahilinde oluşturulan anket formunu ile veriler 
elde edilmiştir. Anket formunda sosyodemografik özellik-
ler ve organ bağışı hakkında bilgi, tutum ve davranışların  
sogulandığı bölümler bulunmaktadır. Çalışmaya katılmayı 
kabul eden 1990 kişiye anket formu yüz yüze doldurul-
muştur.

. . ra tırmanın ntemi  Kesitsel  tipteki çalışma üç 
bölümden oluşmaktadır.İlk bölümünde temel tanımlama-
ların, kavramların  yanı sıra, organ ve doku bağışının yasal, 
etik  ve dini boyutu ele alınmış,  ikinci bölümünde hasta-
nemiz bünyesinde yürütülen proje hakkında bilgi ve proje 
sonuçları değerlendirilmiş, son bölümde ise  Ocak-Haziran 
2017 ‘de organ ve doku bağışı yapan kişilerin sosyodemog-
rafik özellikleri ile bağış konusundaki tutum ve davranışları  
araştırılmıştır.

. . alı ma a ınlanması eklenen Sorular

1. Hastanemiz poliklinklerinden hizmet alan hasta ve ya-
kınlarının organ bağışı ile ilgili bilgi durumu nedir?

2. Hasta ve yakınları bağış bilgilerini nereden edinmişlerdir?
3. Hasta ve yakınlarının organ bağışını isteme ve isteme-

me nedenleri nelerdir?
4. Organ bağışı;   cinsiyete,  eğitim durumuna  ve mesleği-

ne göre farklılık göstermekte midir?
5. Organ bağışı hususunda  kısa bilgilendirme ile bağış 

oranı artmaktamıdır?

. . ra tırma erilerinin eğerlen irilmesi  Veriler 
SPSS paket programı ile sonuçlar %95 güven aralığında 
p<0.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Tanımla-
yıcı istatistiklerden frekans, ortalama ve standart sapma 
kullanılırken, niceliksel verilerin karşılaştırılmasında t-testi, 
çoklu grup parametrelerinin gruplararası karşılaştırmala-
rında ise Anova testi  kullanılmıştır.

. U U  ve 

3 Kasım 2015’te ‘’Toprak Olmasın Can Olsun’’sloganıyla  
‘’Hayat Kurtarmak İçin Organlarınızı Bağışlarmısınız?’’ isim-
li proje kapsamında hastanemizden hizmet alan 361 kişi, 
2016 yılında 1751 kişi ve Ocak-Haziran 2017 tarihleri ara-
sında ise 464 kişi  organ bağışını  kabul etmiş olup,  2017 
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yılına ait organ bağış oranı % 23.3 olarak tespit edilmiştir. 
Proje kapsamında kamu-özel sağlık meslek okulu öğrenci-
lerine (1503 kişi) organ bağışı/nakli ve  önemi ile ilgili far-
kındalık oluşturmak amacı ile eğitimler verilmiştir. Projede 
gönüllü yer almak isteyen öğrencilere konu ile ilgili detaylı 
bilgilendirme yapılarak  etkinliklere  aktif katılımları sağ-
lanmıştır. Ayrıca hastanemiz hizmetiçi eğitim programına 
organ bağışı konusu da dahil edilerek 2016 yılında 2218 
sağlık çalışanına eğitimler düzenlenmiştir. Sağlık Bakanlığı 
e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemine organ bağışında bulunan, 
kuruma gelme engeli olan  vadandaşlara Organ ve Doku 
Nakil Koordinatörlüğü olarak  bağış kayıtlarının alınması 
sağlanmıştır (Proje Resimleri). Eğitim grupları 20-25 kişiden 
oluşturulan sağlık çalışanlarına, hastalar ve yakınları ile sü-
rekli iletişim halinde olmalarından dolayı, organ bağışının 

artırılması çalışmalarında  önemli rolleri olduğu belirtilerek 
multidisipliner hizmet sunumu yapılması vurgulanmıştır.

Ülkemizde organ talebinin artış gösterdiği bilinmektedir 
(Tablo1),(TDİS 2017).  Bu artış karşısında arz yetersizliği ne-
denleri araştırıldığında organ nakli veya bağışı ile ilgili eksik 
yada yanlış bilgi sahibi olma, dini inaçlar, hukuksal boyut-
lar, etik düşünceler  ve korku gibi faktörlerin organ bağışını 
etkilediği bildirilmiştir (Radecki ve Jaccard, 1997:185 ). Ya-
pılan çalışmalarda Ortadoğu Ülkeleri’nde organ bağışında 
bulunma istekleri %25-%75 arasında değişirken, bu oranın  
Avrupa Ülkeleri’nde %51.8- %90’a kadar yükseldiği tespit 
edilmiştir (Tarhan vd. 2013:156). Yine  ülkemizde organ ve-
ricilerin %75’i  canlı, %25’i ise kadavra kaynaklı iken Avrupa 
ülkelerinde  %80’i kadavra, %20’si ise canlı vericilerden sağ-
lanmaktadır (Yazar ve Açıkgöz, 2016:251).

a lo . rki e  e ir il on fus a ına en rgan ve oku akli ağılımları P P

nem rgan ağı ı on r anlı on r en 
rek akli

Ka avra an 
rek akli

anlı on r en 
Kara iğer akli

Ka avra an  
Kara iğer akli

2002 1,6 5,2 2,7 1,1 1,2

2007 3,3 12,4 5,3 3,6 2,9

2012 4,5 30,8 6,8 9,5 3,4

2016 7.0 35.7 10.6 13.6 5.3

Proje kapsamında yapılan çalışmalarla 2016 yılında  Organ Bağışı yapan  hasta ve yakını sayısını 1751 kişiye yükselte-
rek  hastanemiz kurum bazında yapılan değerlendirmede üçüncü sıraya ilerlemiştir (Şekil 1). Aynı yılda yapılan eğitim ve 
bilgilendirmelerle  Ocak ve Nisan ( 198 kişi-325 kişi) aylarında Sağlık Bakanlığı Türkiye Organ ve Doku Bağış Sistemi’nde  
(TODBS) hastanemiz iki kez ayın bağışçısı olmuştur. Ayrıca 10 Mart 2016 tarihli yerel gazetede projenin amacı ve önemi 
ile ilgili bilgiye yer verilmiştir.

ekil . ak ralık  ari leri rki e eneli rgan ağı  Sa ıları
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Hastanemiz polikliniklerine Ocak-Haziran 2017 tarihleri 
arasında  1.046.515 hasta girişi yapıldığı tespit edilmiştir. 
Hasta ve yakınlarından oluşan gruptan 14586 kişiye  organ 
bağışı ile ilgili bilgilendirme broşürleri dağıtılarak stand ala-
nına davet edilmiş ancak, standımıza 2362 kişi gelmiştir.

Çalışmaya katılan 1990 kişinin yaş ortalamaları 41.02±13.07 
(min=18, max=85)’dir. Katılımcıların %52.5’i erkek, %25.2’si  
ev hanımı, % 21.1’i serbest meslek ve %39.5’ i lise mezunu-
dur (Tablo 2).

a lo . asta ve akınlarının emogra k ellikleri

insi et

Kadın

Erkek

n

946

1044

47.5

52.5
ğitim

Okur-yazar değil

Okur-yazar

İlkokul

Ortaokul

Lise

Önlisans

Lisans

Lisansüstü

16

44

336

513

787

169

119

6

0.8

2.2

16.9

25.8

39.5

8.5

6.0

0.3
eslek

Memur

Emekli

Ev hanımı

Serbest Meslek

Öğrenci

İşçi

İşsiz

Asker

Mühendis

Sağlık Çalışanı

Öğretmen

Diğer

72

143

501

420

130

285

185

8

20

27

31

168

3.6

7.2

25.2

21.1

6.5

14.3

9.3

0.4

1.0

1.4

1.6

8.4

Çalışmamızda cinsiyet ile organ bağışı arasında ilişki sap-
tanamazken, meslek dağılımında ‘’diğer’’ olarak adlandırı-
lan grup ile ev hanımları ve eğitim düzeyi yüksek olanlar-
da organ bağışı diğer gruplara göre daha yüksek olduğu 
tespit edilmiş ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur  
(p>0.26; p<0.00). Eğitim düzeyi yükseldikçe bağış oranının 
arttığı saptanmıştır (p<0.00). Organ bağışında bulunanların 
yaş ortalaması 35.30±14.44 iken bağışta bulunmayanların 
yaş ortalamaları 42.81±12.08’dir. Organ bağışı hakkında 
%82.3’ü  bilgi sahibi olduğunu ve bu bilgiyi %58.72’si tele-
vizyon ve radyodan %37.9’u gazete ve dergiden, %3.5’i ise 
diğer kaynaklardan bilgi edindiklerini bildirmişlerdir. Bilgi 

sahibi olduğunu bildiren kişilerin %32.0’ı organ bağışı hak-
kındaki bilgilerini yeterli düzeyde olduğunu belirtmiştir. 
Daha önceden organ bağışı ile ilgili bilgi sahibi olduğunu 
ifade eden ve etmeyen grupların bağış yapma durumları 
karşılaştırıldığında bilgisi olduğunu ifade edenlerin organ 
bağışı yapma isteklerinin yüksek olduğu gözlenmiş fakat  
istatistiksel olarak anlamlılık saptanamamıştır (p>0.84). 
Çalışmamızda  organ bağışında bulunanların oranı %23.3 
olarak tespit edilmiştir (Şekil 2). Bu oran Almanya’da 1002 
kişi ile yapılmış bir çalışmada %20.0, Pakistan’da 408 kişi ile 
yapılan çalışmada %3.5 iken ülkemizde yapılan bir başka 
çalışmada  %11.7’ dir (Tarhan vd. 2013:156).

ekil . rgan ağı ı a arak ro e e estek olan ve 
olma anlar

Organ bağışında bulunan 464 kişi organ bağışlama neden-
lerini %37.6 ‘’birisinin hayatını kurtarma isteği ‘’,%17.7 si 
‘’öldükten sonra organının başkasında yaşaması düşünce-
si’’, %16.4’ ü ‘’ileride kendisininde organ ihtiyacının olabile-
ceğini düşünme’’, %11.0’ı’’medyadan etkilendiğini’’, %8.9’ u 
‘’insanlık görevi olduğunu’’, %3.9’ u ‘’dini inancı gereği’’ ve % 
4.5’i ise diğer nedenlerden dolayı organ bağışını yaptıkları-
nı belirtmişlerdir.

1526 kişinin  %31.7’si ‘’organ bağışına karşı ‘’ olduğunu, 
%25.1’i ‘’dini inancı gereği’’, %14.6’sı ‘’ailenin organ bağışı-
na karşı’’ olduğunu, %9.7’si’’ vücut bütünlüğünde bozulma’’ 
istemediğini, 7.9’u ‘’kararsız’’ olduğunu, %4.3’ü ‘’ organ ti-
careti’’nden kortuğunu, %3.8’i ‘’korktuğunu’’ ve %2.9’u ise 
‘’sağlık personeline duyduğu güvensizlik’’ nedeni ile organ 
bağışında bulunmadıklarını ifade etmişlerdir.   

. S U  ve 

rgan ağı ı oranlarını artırmak ve organ ağı ı konu
sun aki tutumu i ile tirmek i in a ılan  m a ale
ler en el e e ilen kanıtlar sunulmu tur. asta ve ya-
kınlarının organ bağışı hususunda bilgi sahibi olduklarını 
beyan etmelerine rağmen bilgi eksikliği veya yanlış bilginin 
tutum ve davranışlara yansıdığı görülmektedir. 1526 kişi-
nin  %31.7’si organ bağışına karşı, %25.1’i ise dini inancın-
dan dolayı   organ bağışında bulunmak istememişlerdir. 
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Kültürel özellikleri, dini inaçları, ve gelenekleri göz önünde 
bulundurularak organ bağışı ile ilgili farkındalık oluşturul-
malıdır. Çalışmamızda  eğitim, sunum, konferans gibi et-
kinliklerle organ bağışı tutumlarının değiştirilebileceği ve 
kazanımlar elde edilebileceği görülmektedir. Her kurum 
(eğitim, sağlık, güvenlik, adalet, diyanet vb.) organ-doku 
bağışı ilgili bilgilendirici el broşürleri oluşturup,  hizmet 
alanlara ve çalışanlarına verilebilir.  Sosyal sorumluluk pro-
jeleri ile bu eksiklik  giderilerek, organ bağış sayısında  artış 
sağlanması sözkonusu olabilecektir.
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EKSİKSİZ DOLDURULAN MAVİ KOD OLAY FORMU 
ORANININ İZLENMESİ İLE TIBBİ KAYITLARDAKİ 
HATALARIN DÜZELTİLMESİ BİR GÖSTERGE ÖRNEĞİ

Feride AKAÇİN1, Alev ÇITAK2

 S ASTA I A I  S A S  A
edikule s astal klar  e s erra isi A

erideaka in gmail om  ale ddk otmail om

et

Mavi Kod Bildirim ve Kontrol Formlarının eksiksiz doldurulması  hasta güvenliği, çalışan güvenliği, yasal sorumluluk, 
tıp etiği ve hastane kalitesi için vazgeçilmez bir çalışmadır.

Bu çalışmada, sağlık hizmetinin kalitesini arttırmak amacıyla uygulamaya giren hizmet kalite standartları gösterge 
yönetimi doğrultusunda bir eğitim ve araştırma hastanesi göstergelerinden biri olan “Eksiksiz Doldurulan Mavi 
Kod Olay Formu Oranı” nın 2016 yılı takibi yapılmıştır. 

Bu yazıda tıbbi kayıtların, hem hasta hem de sağlık çalışanının ve sağlık çalışanının çalıştığı kurum açısından oldukça 
önemli olduğundan bahsedildi.

na tar Kelimeler  Mavi Kod, Hasta Güvenliği, Çalışan Güvenliği

   P    U     S P      
S P  of SP

stra t

Writing the blue code event and control forma completely are legal duty and indispensable study for the safety of patient and 
hospital staff, medical ethics and quality of the hospital In this study the rate of completely written the blue code event form 
which is a display of Training and Research Hospital  and applicated according to the Instructions of Quality Rules was evaluated 
during   2016. 

This study mentions that medical records are important for patients,medical staff and also hospital itself. 

Ke  or s  Blue Code, Safety of Patient, Safety of Hospital Staff

S

.   
.  sterge netimi

Sağlık hizmetinde kalitenin sürekli geliştirilmesi için hizmet 
süreçlerinin ve elde edilen sonuçların sürekli ve sistema-
tik bir şekilde izlenmesi gereklidir. İzlem sırasında somut 
verilerle hareket edilmelidir. Somut kanıtlara ulaşmak için 
kalite çalışmalarının ölçülebilir bir formata dönüştürülme-
si esastır. Bu amaçla kullanılan araçlardan biri olan göster-
geler; bir konunun sayısallaştırılması ve ölçülebilir hale ge-
tirilmesiyle, o konuda iyileştirme faaliyeti yapılmasına katkı 
sağlayan, performans ölçümü ve kalite iyileştirme amacı 
ile kullanılan en önemli araçlardır. 

Veri kalitesi bu sistemin en önemli parametrelerinden biri-
dir. Elde edilen veriler doğru değil ise, yapılacak olan analiz 

ve değerlendirmeler yanlış kararların alınmasına bile yol 
açabilir. Veri kalitesinin sağlanmasına yönelik sistem kurul-
malı, yeterli ve doğru kayıt için personelin uyumu artırıl-
malı, bu amaçla çalışanlara mutlaka eğitimler verilmelidir.

Ölçme ve değerlendirme sürecinde bilgi yönetim 
sisteminden azami derecede faydalanılmalıdır. 
Elektronik bilgi sisteminin aktif olarak kullanılması veri 
toplamayı kolaylaştıracak ve gerçekçi bilgiler elde etmeyi 
sağlayacaktır. 

Kaliteli sağlık hizmeti sunmaya odaklı, modern bir sağlık 
sisteminin oluşturulması kadar bu sistemin parçalarını 
oluşturan her hizmetin etkinliğinin ölçülmesi ve değerlen-
dirilmesi de aynı derecede önem taşımaktadır.

Bu doğrultuda, sağlık kurumlarında hizmet süreçleri ve 
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hizmetin etkinliğinin ölçülmesi amacı ile “Göstergeler” 
oluşturulmuştur. “Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) Hasta-
ne (Versiyon-5)” seti kapsamında geliştirilen ve kalite sis-
teminin önemli bir parametresi olan göstergeler, ortak 

ir anali  ili oluşturması nedeni ile sağlık hizmetlerinde 
önemli bir görev üstlenmektedir.

 .  avi Ko

Mavi kod; hastanede karşılaşılacak solunum ve kardiyak 
arrest durumlarında, müdahalenin en hızlı ve etkin şekilde 
yapılmasına yönelik oluşturulan acil uyarı sistemidir. Mavi 
Kod uygulaması ilk olarak Amerika Birleşik Devletlerinde 
Kansas Bethany Tıp merkezinde kullanılmaya başlanmıştır 
(slideplayer.biz.tr, 2017). Ülkemizde ise profesyonel an-
lamda yaygın olarak kullanılması 2008 yılında yürürlüğe gi-
ren “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi Hizmet Kalite 
Standartları” ile başlamış, 2009 yılında Sağlık Bakanlığı’nca 
yapılan resmi bir tebliğ ve 2011 yılında yayınlanan “Has-
ta ve Çalışan Güvenliği Yönetmeliği”ne göre hastanelerde 
uygulanılması zorunlu hale getirilmiştir (Resmi Gazete, 
2011:27897). Ulusal terminolojinin gelişimi ve uygulama-
nın genelleşmesi amacıyla Sağlık Bakanlığınca “2222” no’lu 
telefon aktivasyon çağrı sisteminin kullanılması uygun gö-
rülmüştür. Uygulama süreci genellikle profesyonel bir eki-
bin oluşturulmasını, hazır durumda tutulmasını, teknolojik 
çağrı sistemini, ekibin hastaya ulaşıncaya kadar yapılacak 
ön hazırlıkları ve tedbirleri, ulaşma zamanını, hazır ekip-
manı, etkin bir müdahaleyi, müdahale sonrası yönetimi ve 
kayıtları kapsamaktadır (Şencan vd., 2011:36). 

.  ı i Ka ıt

Sağlık kuruluşları (hastane, aile sağlığı veya toplum sağlı-
ğı merkezleri, dispanserler gibi…), kendilerine başvuran 
sağlıklı veya hasta bireyleri gereken işlemlerden geçirirler 
ve bu işlemler sonucu bireye ait ortaya çıkan tüm verileri 
saklamak zorundadırlar. İnsan sağlığını ilgilendiren konu-
larda yapılan çalışmalardan elde edilen bu verileri bir dü-
zen içinde gösteren belgelere tıbbi kayıt denir (Esatoğlu ve 
Artukoğlu, 2000:13) .

.  ı i Ka ıtların nemi

Tıbbi kayıtların tutulması sadece hastanın yararına olma-
yıp, herhangi bir ihmal veya hata iddiası olduğunda sağlık 
personelinin, sağlık personelinin çalıştığı kurumun ve adli 
vakalarda olaya neden olan kişilerin de haklarının korun-
ması açısından önemlidir. Ayrıca, sağlık personelinin bilim-
sel ve etik kurallara uygun girişim yaptıklarını, girişimlerin 
zamanında yapıldığını ve mevcut imkanlara göre yapılma-
sı gereken tüm işlemlerin yapıldığını belgeleyerek ileride 
oluşabilecek istenmeyen veya beklenmeyen sonuçlardan 
sağlık personelinin sorumlu tutulmasını önleyen tek daya-
naktır (Esatoğlu ve Artukoğlu, 2000:19) . 

. .  ı i Ka ıtların asta ısın an nemi

Tıbbi kayıtlar, bireylerin hastaneye başvuru anından iti-
baren kendi sağlığı ile ilgili kendine yapılan işlemleri içe-

rir. Bireylerin kendi ile ilgili yapılan işlemleri ayrıntılı bi-
çimde öğrenmeleri tedavi olduğu sağlık kurumu ve sağlık 
çalışanlarına güven duymasını sağlar.

Tıbbi kayıtlar, hastanın hastalığı ile ilgili tıbbi seyrini göste-
rir. Hastaya kendi sağlığı ile geçmiş işlemlerini hatırlatarak 
gelecekteki işleri için zaman kazandırır. Hastanın aynı iş-
lemleri tekrarlaması sonucu doğacak gereksiz harcamala-
rı önler. Hastaya kısa zamanda doğru tanı konabilmesini 
sağlar. Hastaya etkili tedavi yapılabilmesini sağlar (Ceylan, 
2007:5).

. .  ı i Ka ıtların Sağlık Kurumları ısın an nemi

Sağlık kurumlarında hastalar için hazırlanan dosyalar te-
davinin başarısını değerlendirmeyi sağlayan kanıtlardır. 
Bu kayıtlarla hasta için gereksiz tetkik ve tedaviler engel-
lenerek hastaya zaman kazandırılır. Sağlık kurumları, ölen 
hastaları ölüm nedenlerini kayıtlarından inceleyebilirler. 
Kaynakların verimli kullanılmasını sağlayarak ekonomik 
planlama ve sağlıklı finansal politikalar belirlenebilir (Cey-
lan, 2007:5).

.  ma

Gerçekleşen mavi kod olaylarında, formun tam olarak dol-
durulmasını sağlayarak hasta ve çalışan güvenliğinin sağ-
lanması amaçlanmaktadır.

Bu çalışma hastanemizde Mavi Kod bildirimleri ve uygu-
lamalarına müdahale eden mavi kod ekibinin ve çağrının 
yapıldığı birimin sorumlu hekimi ve sorumlu hemşiresi 
tarafından doldurulan “Mavi Kod Bildirim ve Kontrol For-
m”ları incelenerek gerçekleştirildi.   

. K PS   

.  Ka sam

Bu çalışma Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’nde 2016 yılı Ocak-Aralık tarihleri 
arasında, mavi kod ekibinin ve çağrının yapıldığı birimin so-
rumlu hekimi ve sorumlu hemşiresi tarafından doldurulan, 
Mavi Kod Bildirim ve Kontrol Formlarını kapsamaktadır.

.  ntem

Mavi Kod Bildirim ve Kontrol Formları Mavi Kod Ekibi tara-
fından doldurulmaktadır. Aylık olarak Kalite Yönetim Biri-
mine iletilen bu formların analizleri yapılarak, takip edilen 
gösterge ile tam doldurulma durumu değerlendirilir.

Bu çalışma Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’nde 2016 yılı Ocak-Aralık tarihleri 
arasında doldurulan Mavi Kod Bildirim ve Kontrol Formları 
retrospektif olarak incelenmesi ile yapılmıştır.

Toplam incelenen form sayısı 794’ dür.
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. U U   S U

.  ulgular

Mavi Kod Bildirim ve Kontrol Formlarında yer alan bilgiler; 
Mavi kod çağrı kuralına uygunluk durumu, hasta bilgileri, 
müdahale öncesi birim hazırlığı, olay yeri, olayın tarihi ve 
saati, ekibin olay yerine ulaşma zamanı,   yapılan müdaha-
le, müdahalenin sonucu, müdahale ekibinin imza kayıtları, 
gibi verileri içermektedir.

2016 yılı “Eksiksiz Doldurulan Mavi Kod Olay Formu Oranı”  
için beklenen hedef değer %99 ↑ olarak belirlendi. 

a lo.

 
ılı
.  

a lık

 
ılı
.  

a lık

 
ılı
.  

a lık

 
ılı
.  

a lık

P   
K    
K  U 
S S

217 182 205 190

KS KS  
U U  
 K  

  
K  U 
S S

200 174 202 189

KS KS  
U U  
 K   
U 

%92,1 95,6 %98,5 %99,4

2016 yılı 1.3 aylık analiz sonucuna göre ; %92,1 ile hedef 
değerin altında seyretmesi nedeni ile Düzeltici-Önleyici 
Faaliyet başlatıldı. Yine 2.3 aylık(%95,6) ve 3.3 aylık(%98,5) 
analiz sonucunda da beklenen hedef değere ulaşılamama-
sı sebebi ile iyileştirme faaliyetleri devam etti. İyileştirme 
faaliyetleri kapsamında formun eksik doldurulma neden-
leri tespit edildi. 

a lo.  

5 
 

saati, ekibin olay yerine ulaşma zamanı, yapılan müdahale, müdahalenin sonucu, müdahale 

ekibinin imza kayıtları, gibi verileri içermektedir.

2016 yılı Eksiksiz oldurulan avi Kod Olay ormu Oranı   için beklenen hedef değer %  

 olarak belirlendi. 

Tablo.1

1  yılı

1.  aylık

1  yılı

.  aylık

1  yılı

3.3 aylık

1  yılı

.  aylık

A  A  
D B D R  

VE KONTROL 
FORMU SAYISI

217 182 205 190

S S  
DOLDURULAN 

A  D 
B D R   
KONTROL 
FORMU SAYISI

200 174 202 189

S S  
DOLDURULAN 

A  D 
OLAY FORMU 
ORANI

%92,1 95,6 %98,5 %99,4

2016 yılı 1.3 aylık analiz sonucuna göre ; % 2,1 ile hedef değerin altında seyretmesi nedeni 

ile Düzeltici- nleyici aaliyet başlatıldı. Yine 2.3 aylık % ,6  ve 3.3 aylık % ,  analiz 

sonucunda da beklenen hedef değere ulaşılamaması sebebi ile iyileştirme faaliyetleri devam 

etti. yileştirme faaliyetleri kapsamında formun eksik doldurulma nedenleri tespit edildi. 

Tablo.2 

1.3 aylık dönemde; %11,1 Anestezi hekiminden kaynaklı, %64,4 Anestezi teknisyeninden 

kaynaklı, %2 ,  ilgili birimin hekiminden kaynaklı nedenler olduğu görüldü.

11%

64%
30%

.3 ylık A n e s t e z i  h e k i m i n d e n
Kaynaklı

A n e s t e z i
T e k n i s y e n i n d e n
Kaynaklı
i l g i l i  b i r i m i n
hekiminden kaynaklı

1.3 aylık dönemde; %11,1 Anestezi hekiminden kaynaklı, 
%64,4 Anestezi teknisyeninden kaynaklı, %29,9 ilgili biri-
min hekiminden kaynaklı nedenler olduğu görüldü.

 a lo.

6 
 

Tablo.3

2.3 aylık dönemde; % ,3 Anestezi teknisyeninden kaynaklı, %41,6 ilgili birimin hekiminden 

kaynaklı nedenler olduğu, 

Tablo.4

3.3 aylık dönemde; %66,6 Anestezi hekiminden kaynaklı, %33,3 Anestezi teknisyeninden 

kaynaklı olduğu görüldü.

Tablo.5

4.3 aylık dönemde; %100 Anestezi teknisyeninden kaynaklı olduğu görüldü.

5 8%

42%

2.3 aylık A n e s t e z i  h e k i m i n d e n
Kaynaklı

A n e s t e z i
T e k n i s y e n i n d e n
Kaynaklı
i l g i l i  b i r i m i n
hekiminden kaynaklı

67 %
33%

3.3 aylık A n e s t e z i  h e k i m i n d e n
Kaynaklı

A n e s t e z i
T e k n i s y e n i n d e n
Kaynaklı
i l g i l i  b i r i m i n
hekiminden kaynaklı

4.3 aylık A n e s t e z i  h e k i m i n d e n
Kaynaklı

A n e s t e z i
T e k n i s y e n i n d e n
Kaynaklı

2.3 aylık dönemde; %58,3 Anestezi teknisyeninden kay-
naklı, %41,6 ilgili birimin hekiminden kaynaklı nedenler 
olduğu, 

a lo.

6 
 

Tablo.3

2.3 aylık dönemde; % ,3 Anestezi teknisyeninden kaynaklı, %41,6 ilgili birimin hekiminden 

kaynaklı nedenler olduğu, 

Tablo.4

3.3 aylık dönemde; %66,6 Anestezi hekiminden kaynaklı, %33,3 Anestezi teknisyeninden 

kaynaklı olduğu görüldü.

Tablo.5

4.3 aylık dönemde; %100 Anestezi teknisyeninden kaynaklı olduğu görüldü.

5 8%

42%

2.3 aylık A n e s t e z i  h e k i m i n d e n
Kaynaklı

A n e s t e z i
T e k n i s y e n i n d e n
Kaynaklı
i l g i l i  b i r i m i n
hekiminden kaynaklı

67 %
33%

3.3 aylık A n e s t e z i  h e k i m i n d e n
Kaynaklı

A n e s t e z i
T e k n i s y e n i n d e n
Kaynaklı
i l g i l i  b i r i m i n
hekiminden kaynaklı

4.3 aylık A n e s t e z i  h e k i m i n d e n
Kaynaklı

A n e s t e z i
T e k n i s y e n i n d e n
Kaynaklı

3.3 aylık dönemde; %66,6 Anestezi hekiminden kaynaklı, 
%33,3 Anestezi teknisyeninden kaynaklı olduğu görüldü.

a lo.

6 
 

Tablo.3

2.3 aylık dönemde; % ,3 Anestezi teknisyeninden kaynaklı, %41,6 ilgili birimin hekiminden 

kaynaklı nedenler olduğu, 

Tablo.4

3.3 aylık dönemde; %66,6 Anestezi hekiminden kaynaklı, %33,3 Anestezi teknisyeninden 

kaynaklı olduğu görüldü.

Tablo.5

4.3 aylık dönemde; %100 Anestezi teknisyeninden kaynaklı olduğu görüldü.

5 8%

42%

2.3 aylık A n e s t e z i  h e k i m i n d e n
Kaynaklı

A n e s t e z i
T e k n i s y e n i n d e n
Kaynaklı
i l g i l i  b i r i m i n
hekiminden kaynaklı

67 %
33%

3.3 aylık A n e s t e z i  h e k i m i n d e n
Kaynaklı

A n e s t e z i
T e k n i s y e n i n d e n
Kaynaklı
i l g i l i  b i r i m i n
hekiminden kaynaklı

4.3 aylık A n e s t e z i  h e k i m i n d e n
Kaynaklı

A n e s t e z i
T e k n i s y e n i n d e n
Kaynaklı

4.3 aylık dönemde; %100 Anestezi teknisyeninden kaynaklı 
olduğu görüldü.
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1.3 aylık dönemde başlatılan İyileştirme faaliyetleri kapsa-
mında, formların eksiksiz doldurulmasının hasta ve çalışan 
güvenliği açısından önemi hakkında eğitimler verilmeye 
başlandı. Dönemsel analizlerde ilgili birimin hemşiresinin 
eksik doldurma durumu görülememiştir. Yapılan eğitimle-
re en iyi cevap veren meslek grubu çağrının yapıldığı biri-
min hekimidir. Anestezi hekimi ve teknisyenlerinin eğitim-

lere cevap verme durumu dönemsel değişiklik göstererek, 
4.3 aylık dönemde, bu  oran %99,4’ e yükselerek eğitimle-
rin etkinliği görüldü.

.  Sonu

Mavi Kod uygulaması hasta güvenliği, çalışan güvenliği, 
yasal sorumluluk, tıp etiği ve hastane kalitesi için isabetli 
ve vazgeçilmez bir standarttır. %92,1 ile başlayan iyileş-
tirme çalışmaları, eğitim ile desteklenerek %99,4’ e kadar 
ulaşmıştır. Uygulama ile ortaya çıkan sonuçlar, sorunlar ve 
çözümler bu gibi çalışmalarla desteklenip paylaşıldıkça et-
kinlik ve verimliliği daha da arttıracaktır. 

. K K

1. http://slideplayer.biz.tr/slide/3077366/ hastane acil 
kod sistemleri, (8.10.2017).  

2. Resmi Gazete (2011), Sağlık Bakanlığı, Hasta ve 
Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik, 
06/04/2011, sayı: 27897 

3. Şencan İ, Ünal D. vd, Sağlık Bakanlığı Performans 
Yönetimi Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı (2011), 
Hastane Hizmet Kalite Standartları, Ankara.

4. Esatoğlu AE, Artukoğlu A. (2000), Tıbbi Dökümantasyon 
tarihi ve tıbbi dökümantasyon ile ilgili meslekleşmenin 
gelişimi, Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu Yıllığı, Ankara.

5. Esatoğlu AE, Artukoğlu A. (2000), Tıbbi Dökümantasyon 
tarihi ve tıbbi dökümantasyon ile ilgili meslekleşmenin 
gelişimi, Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu Yıllığı, Ankara.

6. Ceylan F. (2007) “Sağlık Hizmetlerinde Arşivleme” 
Ulu ağ Üniversitesi Sağlık i metleri eslek 

ksekokulu ğitim Semineri alı ması, 13 Aralık, 
Bursa.

http://slideplayer.biz.tr/slide/3077366/
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ACİL SERVİSLERDE KLİNİK KALİTE KARAR VERME 
REHBERLERİNİN ETKİN KULLANIMI

Yeliz LEBLEBICI1, Memet Taşkın EGİCİ2, Güven BEKTEMUR3, Canan DİKEN1, Kevser ÇİÇEK1

stan ul Beyo lu amu astaneleri Birli i enel Sekreterli i
Sa l k Bilimleri ni ersitesi i li amidiye t al A  
Sa l k Bilimleri ni ersitesi

yeli le le i i gmail om  megi i gmail om  gu en ek gmail om
anan eliker otmail om  ke ser i ek eyoglu irlik go tr

et

Çalışmada Sağlık Bakanlığı tarafından 2. ve 3. Basamak sağlık tesisleri acil servislerinin teşhis ve tedavilerinde yol gösterici 
olarak oluşturulan, Klinik Karar Verme Rehberleri nin, Eğitim ve Araştırma Hastanelerimizin acil servislerinde etkin kullanımının 
değerlendirilmesi, algoritma uyum oranlarının ölçülerek uygunsuzlukların giderilmesi ve acillerde klinik kalitenin arttırılması 
amaçlanmıştır. Rehberlerde bulunan hastalık tanıları ile 2014-2015 yıllarında başvuran hastalar Retrospektif, 2016-2017 yıllarında 
başvuran hastalarda Prospektif olarak incelenmiş ve uyum oranları analiz edilmiştir.  2014/2015 yıllarında, Okmeydanı Eah’nde 
%46/%71 uyum, Şişli Hamidiye Etfal EAH’nde %71/%79 uyum,  Taksim EAH’nde % 49/%56 uyum hesaplanmıştır. 

Rehberler 2016 yılı başında revize edilmiştir. Bu doğrultuda sağlık tesisleri yöneticileri ve çalışanları ile yerinde görüşmeler 
sağlanmış ve analiz sonuçları paylaşılmıştır. Rehberlerin Hastane Bilgi Yönetim Sistemi acil servis modülüne entegre edilmesi, 
bilgisayarda ulaşabilecek konumlara yerleştirilmesi, çalışanlarının eğitimlerinin güncellenmesi yönünde bilgilendirmeler 
yapılmış ve 6 aylık periyotlarla değerlendirme ve bilgilendirmeler devam etmiştir. 2016/2017 yıllarında yapılan analizlerde, uyum 
oranları ortalama, Okmeydanı Eah’nde %82/%89,5, Şişli Hamidiye Etfal EAH’nde %99,5/%100, Taksim EAH’nde % 81/% 83 olarak 
ölçülmüştür. 2014 ve 2015 yıllarında rehberlerinin etkin kullanılmadığı, yıldızlı algoritmalara uyum oranlarının düşük olduğu, 
izleme ve ölçme sonunda yapılan bilgilendirme ve yönlendirme sonucu iyileşme sağlandığı, Hastane Bilgi Yönetim Sistemine 
entegrasyonu sağlayan sağlık tesislerinde acil servislerinde klinik kalite etkinliğinin daha iyi gerçekleştiği sonucuna ulaşılmıştır.

na tar kelimeler  Acil Servis,  Klinik Karar Verme Rehberi,  Algoritma

 U    S S  US   S K  U S

Summar

It was aimed to evaluate the effective use of Clinical Decision Guides, Training and Research Hospitals in Emergency 
Departments, which was established by Ministry of Health as a guideline in diagnosis and treatment of 2nd and 3rd step 
health care emergency services and to improve the clinical quality in emergency by measuring algorithm compliance rates.  
Patients who were admitted to the hospital in 2014-2015 with the diagnosis of the diseases found in the guidelines were 
retrospectively examined prospectively in 2016-2017 patients and the compliance rates were analyzed. 46% / 71% compliance 
in Okmeydani Eah in 2014/2015, 71% / 79% compliance in Etfal EAH in Şişli Hamidiye and 49% / 56% compliance in Taksim EAH

Guidelines were revised at the beginning of 2016. In this direction, on-site interviews were provided with healthcare facilities 
managers and employees and the results of the analyzes were shared. The Hospital Information Management System has 
been integrated into the emergency service module, placed in locations accessible to the computer, informed to update the 
trainings of its employees, and continued to be evaluated and informed on a 6-month period. In the analysis made in the years 
of 2016/2017, the average compliance rates were measured as 82% / 89,5% in Okmeydani Eah, 99,5% / 100% in Etfal EAH and 
81% / 83% in Taksim EAH. In 2014 and 2015, it was achieved that the guides were not used effectively, the compliance rates with 
the star algorithms were low, the informing and guiding results were improved at the end of monitoring and measurement, and 
the clinical quality effect was improved in emergency services in the health facilities that integrate with Hospital Information 
Management System.

Ke  or s  Emergency Service, Clinical Decision Making Guide, Algorithm

S

. 
Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının yeniden yapılandı-
rılması için  6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği 
yetkiye dayanılarak hazırlanan 663 Sayılı Kanun Hükmün-
de Kararname kapsamında 847 sayılı Verimlilik Yönergesi 
yayınlanmıştır. Birliklerin ve sağlık tesislerinin etkinliği ve 
verimliliğinin, sözleşmeli yöneticilerin performansının de-
ğerlendirilmesi için Verimlilik Dairesi tarafından karne uy-

gulamasına geçilmiş ve bu grupta yer alan göstergelerden 
biride klinik kalite olmuştur.  Klinik kalite göstergesin de 
kullanılmak üzere 2.ve 3. basamak sağlık tesisleri acil ser-
vislerinde çalışan ve nöbet tutan doktorların teşhis ve teda-
vilerinde yol gösterici olarak, “Klinik Karar Verme Rehberleri 
oluşturulmuştur.  Oluşturulan klinik karar verme rehberleri-
nin PDF dosyaları Kurumun Verimlilik Dairesi web sitesinde 
yayınlanmış ve duyurusu yapılmıştır. Klinik kalite gösterge-
sinin rehberle uyumlu alt parametreleri  rehberlere uyumlu 
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a lo.     aki  ilen  il Servis sterge a losu 

 S

Beyin Cerrahi

Kafa travmalarında hasta 
yönetimi 

Kafa travmalı hastaların gözlemde kalış süresi*

Kafa travmalı hastalara Glaskow koma skalasının girilmesi*

KİBAS ikaz bulgularının yazılı halde hasta veya yakınlarına verilmesi*

Glaskow koma skalası 13-14 olan travmalı hastaların beyin cerrahi servisine yatış süresi*

Maksillofasiyal travma Konsültasyona geliş süresi*

İnme ve intrakranial kanama 
Akut inme yada intrakranial kanama şüphesi olan hastaya BT / MR çekilme süresi*

BT’ de spontan subaraknoid kanama tanısı alan hastanın DSA dijital 
substraksiyon anjiog*

Ortopedi Alt ve üst ekstremite 
yaralanmaları

Hastanın en az iki yönlü direkt grafileri çekilme süresi*

İstenen ortopedi konsültasyonuna geliş süresi*

Ezilme tipi yaralanmalarda sıvı replasmanı ve ağrı kesici yapılıp/yapılmadığı*

Hemodinamiyi bozan alt ekstremite travmalarında hastanın ameliyathane 
şartlarında değerlendirilip/değerlendirilmediği*

İskemi süresi 6 saati geçmediği durumlarda kopan uzvun replantasyonunun 
yapılıp/yapılmadığı*

Ampute uzvun soğuk zincire uygun olarak mikrocerrahi ve el cerrahisi 
merkezine transferinin yapılıp/yapılmadığı*

Plastik Cerrahi 

Alt ve üst ekstremite 
yaralanmaları 

İstenen plastik cerrahi konsültasyonuna geliş süresi *

İskemi süresi 6 saati geçmediği durumlarda kopan uzvun replantasyonunun 
yapılıp/yapılmadığı*

Maksillofasiyal travma
Kesin tanı için direkt grafiler çekilip/ çekilmediği*

İstenen plastik cerrahi konsültasyona geliş süresi*

Nöroloji

İnme ve intrakranial kanama 
Akut inme yada intrakranial kanama şüphesi olan hastaya BT / MR çekilme süresi*

BT’de iskemik inme tanısı alan hastanın IV trombolitik tedavi başlama süresi*

Nöbet yönetimi Benzodiazepin uygulama süresi*

Maksillofasiyal travma Konsültasyona geliş süresi*

Mental durum değişikliği 
Glukoz, arter kan gazı, hemogram ve biyokimya istenip / istenmediği*

BT çekilme süresi*

Çocuk Nöroloji

Febril konvülziyon 
Hastanın gözlemde kalış süresi*

IV dizepam veya midazolam yapılıp/ yapılmadığı*

Uzamış epileptik nöbet
Tam kan, biyokimya, toksikoloji, antiepileptik düzeyleri için kan istemi var mı?*

Damar yolu açılamayan 2 yaş ve üstü çocuklara rektal diazepam yapılıp/ yapılmadığı*

Kardiyoloji MI yönetimi 

Göğüs ağrısı yada MI şüphesi ile gelen hastaya EKG çekiliş süresi*

75 yaş altı hastalarda şikayetleri ile tedavi süresi 12 saatten az olup EKG de 
ardışık en az iki derivasyonda en az 1mm ST segment yüksekliği olan veya EKG 
de yeni sol dal bloğu olan hastalara trombolitik tedaviye başlama süresi*

Genel Cerrahi

 (Yanık) 
Yanıklı hasta yönetimi

Toplam yanık genişiği çocuklarda> %10, erişkinde>%20 olan yanıklı hastalara 
yatış verilip ilk 24 saatte IV sıvı replasmanın yapılıp/ yapılmadığı*

Elektrik yanıklarında EKG çekilip, CPK -MB, Troponin -I bakılıp/ bakılmadığı*

Elektrik yanıklarında ABY’yi önlemek için sıvı replesmanı ve idrar takibi yapılıp/
yapılmadığı*

Yüz, kulak, el, ayak, genital bölge, büyük eklemleri içine alan yanıklarda yatış 
verilip/verilmediği*

Göğüs Cerrahisi 

Pnömotoraks 
Konsültasyona geliş süresi*

Tanı amaçlı akciğer grafisi çekilip/çekilmediği*

Kostik/ koroziv madde 
içilmesi 

Ayakta direkt karın filmi ve akciğer grafisi çekilmiş mi?*

Konsültasyona geliş süresi*

hale getirilerek, yıldızla işaretlenmiş verilerin Mart 2013’den 
itibaren  sağlık tesislerince kaydının tutulması ve arşivlen-

mesi istenmiştir.   Bu kapsamda takip edilen yıldızlı (*)   algo-
ritması olan göstergeler Tablo 1. de gösterilmiştir.
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Söz konusu dokümanların 2.ve 3. basamak sağlık tesisle-
ri acil servislerinde çalışan ve nöbet tutan doktorların ko-
layca erişebilecekleri bir ortamda kendilerine ulaştırılma-
sı ve Hastane Bilgi Yönetim Sistemi acil servis modülüne 
silinmemek üzere entegre edilmesi, doktorların bilgisayar 
masa üstüne ve her an ulaşabileceği konumlara yerleştiril-
mesi yönünde kurumlarla yazışmalar yapılmıştır. Bu kap-
samda her ay yıldızlı (*)   algoritmalara ait veriler rehberde 
belirtilen veri toplama formatında  veriler kurumlardan 

alınmış, 6 aylık konsolide edilerek resmi yazı ile Türkiye 
Kamu Hastaneleri Kurumuna gönderilmiştir.

Klinik Karar Verme Rehberinde yer alan  tanı ve tedavi al-
goritmaları 2015 yılında revize edilmiş, rehberde yapılan 
değişiklikler sonucunda yeni veri toplama formatı oluş-
turulmuştur.  Kene Tutunması hastalık olgusu eklenerek,  
Takip edilen * Algoritma sayısı 38 (otuzsekizden) 16 (onal-
tı)’ya düşürülmüştür.  2016 Ocak ayından itibaren yeni for-
matta veriler toplanmaya başlamıştır.   

ma  

Araştırmada, Sağlık Bakanlığı  tarafından,  2.ve 3. basa-
mak sağlık tesisleri acil servislerinin, teşhis ve tedavilerin-
de yol gösterici olarak oluşturulan,   Klinik Karar erme 

e erleri   nin,  İstanbul Beyoğlu Bölgesi Kamu Has-
taneleri Birliğine bağlı, Genel Eğitim ve Araştırma Hasta-
nelerinin acil servislerinde etkin kullanımının değerlendi-
rilmesi, yıldızlı algoritmalara uyum oranlarının ölçülerek 
uygunsuzlukların giderilmesi ve klinik kalitenin arttırılması 
amaçlanmıştır.

Ka sam 

Araştırma Genel Sekreterliğe bağlı 3. Seviye Yetişkin Acili 
ve Fonksiyonel olarak 2. Seviye olup resmi olarak Çocuk 
Acil Ünitesi olarak hizmet veren Okmeydanı EAH ve Şişli 
Hamidiye Etfal EAH ile 2. Seviye Yetişkin Acil Hizmeti veren 
GOP Taksim EAH’ ne 2014, 2015, 2016 ve 2017 (9 Ay)  yılla-

rında kurumun yayınladığı rehberde bulunan hastalık tanı 
kodları ile başvuran tüm hastaları kapsamaktadır.

ntem

Araştırmanın Yöntemi 2014-2015 yılları Retrospektif, 2016-
2017 Prospektif  planlanmış ve uygulanmıştır. Veriler 
HBYS’den ve Kalite Yönetim Birimleri tarafından oluşturan 
formlara yapılan kayıtların aylık olarak sağlık tesisinde kon-
solide edilip kurumun yayınladığı formata işlenerek genel 
sekreterliğe gönderilen formlardan toplanmıştır.  İlgili veri-
ler rehberde belirlenen standartlara göre,  Genel Sekreterlik 
Kalite ve Verimlilik Birimi tarafından  Aylık, 6 aylık ve Yıllık  
olarak analiz edilmiştir.  Analizlerde  uyumlar * (yıldızlı) algo-
ritmada belirtilen hususun yerine getirilip getirilmeme du-
rumuna göre yüzde (%) ve istenilen zaman uyumuna göre 
de  ortalama süre ( Dakika) olarak hesaplanmıştır. Araştır-
ma yapılan 3 sağlık tesisinin, veri toplama biçiminin farklı 
olması araştırmayı sınırlayan bir etken olmuştur. 

a lo.     aki  ilen  il Servis sterge a losu 

 S

Beyin Cerrahi

Nöroloji

Kafa travmalarında hasta 
yönetimi 

Glasgow Koma Skalası:14 ve altında olan hastaların beyin cerrahi servisine 
yatış süresi *(Dk.)*

Glasgow Koma Skalası:12 ve altında olan hastaların BT çekilme süresi *

Maksillofasiyal travma Konsültasyona geliş süresi*

İnme 
BT - MR Çekilme süresi * (Dk.)*

Semptom sonrası 4,5 saati geçmeyen hastalarda İntravenöz trombolitik 
tedaviye başlama süresi *

Ortopedi Alt ve üst ekstremite 
yaralanmaları

Doktor önerisiyle ağrı kesici yapılması*

Konsültasyona geliş süresi (Dk)*

Nöroloji
Nöbet (Epilepsi-Yetişkin) Tam kan, biyokimya, toksikoloji, antiepileptik ilaç düzeyleri için kan istemi 

yapıldı mı?*

Komaya Yaklaşım Glikoz, arteriyel kan gazı, hemogram, biyokimya, toksikoloji değerlendirmesi 
için kan alındı mı? *

Çocuk Nöroloji
Febril Nöbet  Hastanın gözlemde kalış süresinin ölçümü

Uzamış epileptik nöbet Tam kan, biyokimya, toksikoloji, antiepileptik ilaç düzeyleri için kan istemi

Kardiyoloji MI yönetimi Göğüs ağrısı ile gelen hastaya EKG çekiliş süresi*

Genel Cerrahi

(Yanık) 
Yanıklı hasta yönetimi

Toplam Yanık Genişliği çocuklarda > %10 ise IV sıvı Verilmesi*

Toplam Yanık Genişliği erişkinde > %20 ise IV sıvı verilmesi*

Göğüs Cerrahisi 

Pnömotoraks Konsültasyona geliş süresi*

Koroziv madde Yanıkları İlk görüntüleme yöntemi olarak ayakta direkt karın filmi istendi mi? *

Kene Tutulması CBC için kan alındı mı?
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. U U

irin i ama 

2014 ve 2015 yıllarında rehberde 12 tanı kodu için 38 yıl-
dızlı (*)   algoritma mevcuttur.  Yıllara göre Klinik Karar 
verme rehberinde belirtilen tanı kodları kapsamında sağlık 
tesislerine 6 aylık peryotlarda başvuru sayıları Okmeydanı 
EAH İçin Tablo 3’te Şişli Hamidiye Etfal EAH için Tablo 4’te, 
GOP Taksim EAH için Tablo 5’te gösterilmiştir. 2014/ 2015 
6 Aylık  Dönemsel Algoritma Uyum Oranları Tablo 6’da gös-
terilerek Grafik 1.de görsellenmiştir. 

2014 yılı i in a ılan anali ler e  u um oranı ortalama  
kme anı a n e  a vuru a  algoritma 

uyumu, Şişli Hamidiye Etfal EAH’nde 49359 başvuruda %71 
algoritma uyumu, GOP Taksim EAH 9011 başvuranda  % 
49 algoritma uyumu tespit edilmiştir. 2015 yılında Okmey-
danı EAH’nde 3240 başvuruda %71uyum,  Şişli Hamidiye 
Etfal EAH’nde 39278 başvuruda %79 uyum, GOP Taksim 
EAH 15367 başvuruda  %56 uyum sağlanmıştır.  

2014 ve 2015 yılında  * (yıldızlı) algoritma uyumları bek-
lenilenin altında gözlenmiş, gönderilen veri sayısına bakıl-
dığında aynı ölçekte hizmet veren 2 hastane arasında on 
(10) kat başvuru sayısı olduğu tespit edilmiştir. Veri top-
lama yöntemleri araştırıldığında Okmeydanı EAH’nde veri-
len formlarla manuel olarak toplandığı, Şişli Hamidiye Etfal 
EAH VE GOP Taksim EAH’nde başvuruların HBYS’den has-
talık kodlarına göre çekildiği, algoritma uyumlarının manu-
el kayıt edildiği bilgisi alınmıştır.

a lo . kme anı  KK  U umu Ka samın a 
a vuran asta Sa ısı

Alt Üst Ext.Travma 100 136 46 63

Çocuk Febril Nöbet 433 201 250 211

Çocuk Uzamış Epil. Nöbet 34 3 1 2

İnme 510 62 42 44

Kafa Travma 24 352 0 0

Komaya Yaklaşım 1 1 0 1

KorozivMadde Yanıkları 77 125 65 74

Maksillofasiyal Travma 1095 850 1302 554

Mı algoritma 82 156 86 140

Epi. Nöbet 775 144 159 122

Pnömotoraks 27 17 9 6

Yanık  171 86 28 35

KeneTutunması * * * *

TOPLAM 3329 2133 1988 1252

a lo . i li ami i e tfal  KK  U umu 
Ka samın a a vuran asta Sa ısı

Alt Üst Ext.Travma 13424 1837 1413 1394

Çocuk Febril Nöbet 107 71 138 91

Çocuk Uzamış Epil. Nöbet 277 185 117 114

İnme 1309 827 1060 1298

Kafa Travma 10013 10684 10493 10121

Komaya Yaklaşım 0 229 292 323

KorozivMadde Yanıkları 263 192 133 161

Maksillofasiyal Travma 0 97 73 111

Mı algoritma 5011 3735 5025 5627

Epi. Nöbet 249 276 273 432

Pnömotoraks 19 51 18 26

Yanık  285 218 237 408

KeneTutunması * * * *

TOPLAM 30957 18402 19272 20106

a lo . P aksim   KK  U umu Ka samın a 
a vuran asta Sa ısı

Alt Üst Ext.Travma 1878 3280 3943 4029

Çocuk Febril Nöbet 0 0 0 4

Çocuk Uzamış Epil. Nöbet 0 0 0 1

İnme 28 9 25 35

Kafa Travma 1214 2069 2881 2386

Komaya Yaklaşım 0 0 0 0

KorozivMadde Yanıkları 0 0 220 449

Maksillofasiyal Travma 1 54 52 47

Mı algoritma 8 7 13 12

 Epi. Nöbet 122 144 232 273

Pnömotoraks 10 14 7 57

Yanık  29 144 254 447

KeneTutunması * * * *

TOPLAM 3290 5721 7627 7740
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Rehberler 2016 yılı ocak ayında revize edilmiş 38 algorit-
ma 16 ya düşürülmüş ve Kene Tutunması hastalık olgusu 
eklenerek 13 hastalık olgusu takip edilmeye başlanmıştır.  
Sağlık tesisleri yerinde ziyaret edilmiş, yöneticilerle ve bi-
rim çalışanları ile görüşülmüş, acil servislerde klinik kaliteyi 
arttırmak yönünde analiz sonuçları paylaşılmıştır. Rehber-
lerin takibinin ve işlerliğinin arttırılması için Hastane Bilgi 
Yönetim Sistemi acil servis modülüne silinmemek üzere 
entegre edilmesi, doktorların bilgisayar masa üstüne ve 
her an ulaşabileceği konumlara yerleştirilmesi ve birim-
lerde çalışanlarının eğitimlerinin güncellenmesi yönünde 
bilgilendirmeler yapılmış ve bu değerlendirme ve bilgilen-
dirmeler 6 aylık periyotlarla devam etmiştir. 

2016 ve 2017( İlk 9 Ay) yıllarında rehberde 13 tanı kodu 
için 16  ıl ı lı    algoritma mev uttur.  ıllara g re 
Klinik Karar verme re erin e elirtilen tanı ko ları 
ka samın a sağlık tesislerine  a lık er otlar a 

a vuru sa ıları kme anı  in a lo ’te Şişli Ha-
midiye Etfal EAH için Tablo 8’te, GOP Taksim EAH için Tablo 
9’te gösterilmiştir. 2016/ 2017 9 Aylık  Dönemsel Algoritma 
Uyum Oranları Tablo 10’da gösterilerek Grafik 2 de görsel-
lenmiştir. 

2016 yılında  Algoritmanın uyum oranı Okmeydanı  EAH’n-
de   2287 başvuranda %82 ,   Algoritmaları HBYS’ya entegre 
eden Şişli Hamidiye Etfal EAH’nde 30623 başvuruda %99,5, 
GOP Taksim EAH  13834 başvuruda %81, 2017  yılı ilk 9 
ayında Algoritmanın uyum oranı ise Okmeydanı  EAH’n-

de  2059 başvuruda % 89,5 ,  Şişli Hamidiye Etfal EAH’nde 
27320 başvuruda %100  , GOP Taksim EAH  8376 başvuru-
da % 83    olarak hesaplanmıştır

a lo . kme anı   KK  U umu Ka samın a 
a vuran asta Sa ısı

Alt Üst Ext.Travma 129 57 79 19

Çocuk Febril Nöbet 240 202 221 57

Çocuk Uzamış Epil. Nöbet 65 0 0 0

İnme 112 158 158 64

Kafa Travma 21 83 83 34

Komaya Yaklaşım 1 7 9 5

KorozivMadde Yanıkları 88 57 123 95

Maksillofasiyal Travma 131 218 215 160

Mı algoritma 155 121 262 136

 Epi. Nöbet 68 7 9 5

Pnömotoraks 6 20 16 13

Yanık  57 142 205 87

KeneTutunması 140 2 4 0

TOPLAM 1213 1074 1384 675

a lo .     lık  nemsel lgoritma U um ranları 

Kurum Adı 
er ay to lam  algoritma 

olu   ay n sonunda to lam 
 adet algoritmaya uyum 

eklenmektedir

2014 

1. Dönem

2014

 2. Dönem

2015

1. Dönem  

2015

2. Dönem  

Okmeydanı EAH 15,35% 76,32% 68,42% 72,81%

Şişli Hamidiye Etfal EAH 67,98% 73,68% 70,61% 86,40%

GOP Taksim EAH 47,81% 49,12% 53,51% 58,77%

ra k .    lık  nemsel lgoritma U um ranları

7

2.2. kin i A ama

ehberler 2016 yılı ocak ayında revize edilmiş 3  algoritma 16 ya düşürülmüş ve Kene utunması 
hastalık olgusu eklenerek 13 hastalık olgusu takip edilmeye başlanmıştır.  Sağlık tesisleri yerinde 
ziyaret edilmiş, yöneticilerle ve birim çalışanları ile görüşülmüş, acil servislerde klinik kaliteyi 
arttırmak yönünde analiz sonuçları paylaşılmıştır. ehberlerin takibinin ve işlerliğinin arttırılması 
için Hastane Bilgi Yönetim Sistemi acil servis modülüne silinmemek üzere entegre edilmesi, 
doktorların bilgisayar masa üstüne ve her an ulaşabileceği konumlara yerleştirilmesi ve birimlerde 
çalışanlarının eğitimlerinin güncellenmesi yönünde bilgilendirmeler yapılmış ve bu değerlendirme 
ve bilgilendirmeler 6 aylık periyotlarla devam etmiştir. 

2016 ve 2017  lk  Ay  yıllarında rehberde 13 tanı kodu için 16 yıldızlı    algoritma 
mevcuttur.  Yıllara göre Klinik Karar verme rehberinde belirtilen tanı kodları kapsamında sağlık 
tesislerine 6 aylık peryotlarda başvuru sayıları Okmeydanı EAH çin ablo 7’te işli Hamidiye
Etfal EAH için ablo ’te, OP aksim EAH için ablo ’te gösterilmiştir. 2016/ 2017 Aylık  

önemsel Algoritma yum Oranları Tablo 10’da gösterilerek Grafik 2 de görsellenmiştir. 

2016 yılında  Algoritmanın uyum oranı Okmeydanı  EAH’nde   22 7 başvuranda %82 ,   
Algoritmaları HBYS’ya entegre eden işli Hamidiye Etfal EAH’nde 30623 başvuruda % , , 

OP aksim EAH  13 34 başvuruda % 1, 2017  yılı ilk  ayında Algoritmanın uyum oranı ise 
Okmeydanı  EAH’nde  20  başvuruda % ,  ,  işli Hamidiye Etfal EAH’nde 27320 başvuruda 
%100  , OP aksim EAH  376 başvuruda % 3    olarak hesaplanmıştır

Tablo 7 . kmeydanı A  R y m  a samında Ba ran as a Sayısı

TANI 2016/1 2016/2 2017/1 2017/2
Alt Üst Ext.Travma 129 57 79 19
Çocuk Febril Nöbet 240 202 221 57

ocuk zamış Epil. öbet 65 0 0 0
nme 112 158 158 64

Kafa Travma 21 83 83 34
Komaya Yaklaşım 1 7 9 5
Koroziv adde Yanıkları 88 57 123 95
Maksillofasiyal Travma 131 218 215 160

ı algoritma 155 121 262 136
Epi. Nöbet 68 7 9 5

Pnömotoraks 6 20 16 13
Yanık  57 142 205 87

15 , 35 %

67 , 9 8%

47 , 81%

7 6, 32% 7 3, 68%

49 , 12%

68, 42% 7 0, 61%

5 3, 5 1%

7 2, 81%
86, 40%

5 8, 7 7 %

0, 00%

20, 00%

40, 00%

60, 00%

80, 00%

100, 00%

Okmeydanı EAH işli Hamidiye Etfal
EAH

GOP Taksim EAH

2014 1. Dönem

2014  2. Dönem

2015 1. Dönem

2015 2. Dönem
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a lo . i li ami i e tfal  KK  U umu 
Ka samın a a vuran asta Sa ısı

Alt Üst Ext.Travma 1180 1256 1376 838

Çocuk Febril Nöbet 222 229 283 145

Çocuk Uzamış Epil. Nöbet 134 57 0 24

İnme 1477 1280 158 502

Kafa Travma 384 8415 7657 3741

Komaya Yaklaşım 247 292 100 47

KorozivMadde Yanıkları 144 179 219 134

Maksillofasiyal Travma 108 151 106 127

Mı algoritma 6248 6652 7015 2845

Epi. Nöbet 400 353 346 231

Pnömotoraks 34 38 16 25

Yanık  312 701 769 548

KeneTutunması 84 46 40 28

TOPLAM 10974 19649 18085 9235

a lo . P aksim   KK  U umu Ka samın a 
a vuran asta Sa ısı

Alt Üst Ext.Travma 4597 4147 3210 1435

Çocuk Febril Nöbet 7 3 283 5

Çocuk Uzamış Epil. Nöbet 4 1 2 1

İnme 52 34 39 20

Kafa Travma 925 1257 400 128

Komaya Yaklaşım 0 96 0 0

KorozivMadde Yanıkları 469 625 474 434

Maksillofasiyal Travma 27 8 10 3

Mı algoritma 30 113 420 165

Epi. Nöbet 275 236 266 133

Pnömotoraks 11 16 11 6

Yanık  376 503 452 388

Kene Tutunması 0 22 49 42

TOPLAM 6773 7061 5616 2760

a lo .     lık  nemsel lgoritma U um ranları 

Kurum Adı 
*Her ay toplam 16 *algoritma 
olup 6 ayın sonunda toplam 
96 adet algoritmaya uyum 
beklenmektedir.

2016

1. Dönem

2016

 2. Dönem

2017

1. Dönem  

2017

2. Dönem

(7.8.9. Aylar)  

Okmeydanı EAH %79,2 %84,3 %89,5 %89,58

Şişli Hamidiye Etfal EAH %98,9 %100 %100 %100

GOP Taksim EAH %82,2 %80,2 %80,2 %85,42

ra k .       lık  nemsel lgoritma U um ranları 
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Grafik .   1  1    Aylık  Dönemsel Al ri ma y m ranları 

2.3. n  A ama
2016 ve 2017 yılı Yıldızlı  Algoritma yum oranları iyileştirme faaliyetlerinin planlanması 
için  österge boyutunda  analiz edilmiştir. ehberlerde istenilen bilgiler doğrulusunda analizler 
yapılarak sağlık tesisleri ile paylaşılmış, uyumsuzlukların  Kök-neden analizleri yapılarak sağlık 
tessilerinin çözüm yollarına rehberlik edilmiştir.

2.3.1. Alt Üst Extremite Travması  gösterge boyutu ablo 11’de gösterilmiştir. GOP Taksim 
EAH’nde konsültasyon ile ilgili kurum bilgilendirilmiştir.

Tablo 11. Al  e s  ks remi e ra ması Al ri ma
*Doktor 
önerisiyle ağrı 
kesi i ya ılması

D k r önerisiyle ağrı kesi i ya ılmalıdır.

**Konsültasyona 
eli  s resi Dk

Acil servislerde  mesai içi ve mesai dışı konsültasyona yönelik süreçleri tanımlayan bir plan 
bulunmalıdır. üzenli aralıklarla, acil servis  sorumluluları ve hasta konsülte edilen klinik 
sorumlularının katıldığı toplantılar düzenlenmelidir.

r m Adı 2016 
1. Dönem

2016
2. Dönem

2017
1. Dönem  

2017  2. Dönem
(7.8.9.Aylar Ort.)

kmeydanı A % 48 / 16 Dakika % 79 / 13 Dakika % 19 / 13 Dakika % 95 / 8 Dakika
i li . fal 

EAH
% 100 / 32 Dakika % 100 / 32 Dakika % 100/ 31 Dakika %100 / 32 Dakika

GOP Taksim 
EAH

% 36  / Ölçüm Yok % 96  / Ölçüm Yok % 97 / 23 Dakika %99 / 61 Dakika

2.3.2. Çocuk Febril nöbet algoritma uyumu  gösterge boyutu Tablo 12’de gösterilmiştir. 
Okmeydanı EAH e işli Hamidiye Etfal EAH’nde ilgili tanı ile gelen çocuklara yatış 
verildiği için sürenin kısa olduğu, OP aksim EAH’ nde    o tanı ile gelen çocukların 
sevk olduğu bilgisi alınmıştır.

Tablo 12. Çocuk Febril Nöbet *Algoritma
as anın ö lemde kalı  s resinin 

ölçümü
as a ilin i a ılana kadar en a   saa   Dakika  a il ser is e 

takip edilir.
r m Adı 2016 

1. Dönem
2016
2. Dönem

2017
1. Dönem  

2017  2. Dönem
(7.8.9. Aylar Ort.)

7 9 ,20%

9 8 ,9 0%

8 2,20%

8 4 ,30%

100%

8 0,20%
8 9 ,5 0%

100%

8 0,20%
8 9 ,5 8 %

100%

8 5 ,4 2%

0, 00%

20, 00%

40, 00%

60, 00%

80, 00%

100, 00%

120, 00%

kmeydanı i li amidiye al  ak im 

2016 1.  D ö n e m

2016  2.  D ö n e m

2017  1.  D ö n e m

  nem   ylık
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2016 ve 2017 yılı Yıldızlı (*) Algoritma Uyum oranları  iyileştirme faaliyetlerinin planlanması için  Gösterge boyutunda  
analiz edilmiştir.  Rehberlerde istenilen bilgiler doğrulusunda analizler yapılarak sağlık tesisleri ile paylaşılmış, uyumsuz-
lukların  Kök-neden analizleri yapılarak sağlık tessilerinin çözüm yollarına rehberlik edilmiştir.

Alt Üst Extremite Travması  gösterge boyutu Tablo 11’de gösterilmiştir. GOP Taksim EAH’nde konsültasyon ile ilgili kurum 
bilgilendirilmiştir.

a lo . lt e st kstremite ravması lgoritma

oktor nerisi le ağrı 
kesi i a ılması

oktor nerisi le ağrı kesi i a ılmalı ır.

**Konsültasyona geliş süresi 
(Dk)

Acil servislerde  mesai içi ve mesai dışı konsültasyona yönelik süreçleri tanımlayan bir plan bulunmalıdır. 
Düzenli aralıklarla, acil servis  sorumluluları ve hasta konsülte edilen klinik sorumlularının katıldığı 
toplantılar düzenlenmelidir.

Kurum Adı  

. nem  . nem . nem  

  . nem

. . . lar rt.

Okmeydanı EAH % 48 / 16 Dakika % 79 / 13 Dakika % 19 / 13 Dakika % 95 / 8 Dakika

Şişli H. Etfal EAH % 100 / 32 Dakika % 100 / 32 Dakika % 100/ 31 Dakika %100 / 32 Dakika

GOP Taksim EAH % 36  / Ölçüm Yok % 96  / Ölçüm Yok % 97 / 23 Dakika %99 / 61 Dakika

Çocuk Febril nöbet algoritma uyumu  gösterge boyutu Tablo 12’de gösterilmiştir.  Okmeydanı EAH Ve Şişli Hamidiye Etfal 
EAH’nde ilgili tanı ile gelen çocuklara yatış verildiği için sürenin kısa olduğu, GOP Taksim EAH’ nde    o tanı ile gelen çocuk-
ların sevk olduğu bilgisi alınmıştır.

a lo . o uk e ril et lgoritma

astanın g lem e kalı  s resinin l m asta ilin i a ılana ka ar en a   saat  akika  a il serviste taki  
e ilir.

Kurum Adı 
 

. nem  . nem . nem  

  . nem

. . . lar rt.

Okmeydanı EAH 285 Dakika 283 Dakika 289 Dakika 288 Dakika

Şişli H. Etfal EAH 250 Dakika 251 Dakika 251 Dakika 252 Dakika

GOP Taksim EAH 64   Dakika 89   Dakika 104 Dakika 84 Dakika

Çocuk Uzamış Epileptik  nöbet algoritma uyumu  gösterge boyutu Tablo 13’de gösterilmiştir.  GOP Taksim EAH’ nde   o tanı 
ile gelen çocukların sevk olduğu bilgisi alınmıştır.

a lo . o uk U amı  ile tik et lgoritma

am kan  i okim a  toksi
kolo i  antie ile tik ila  
e leri i in kan istemi 

amar olu a ılır. am kan i okim a toksikolo i anti e ile tik ila  e leri i in kan alınır ve 
ola ım i in a ına u gun sıvı takılır. i oglisemi i in armak u un an kan ekeri akılır. Kan 
ekeri k ise  gliko  sol s onun an    verilir.

Kurum Adı 
 

. nem  . nem . nem  

  . nem

. . . lar rt.

Okmeydanı EAH %100 Başvuru Yok Başvuru Yok Başvuru Yok

Şişli Hamidiye Etfal EAH %100 % 100 %100 %100

GOP Taksim EAH %25 % 0 % 50 % 0



SÖZLÜ BİLDİRİLER

VI
I.

U
lu

sl
ar

ar
as

ı S
ağ

lık
ta

 P
er

fo
rm

an
s 

ve
 K

al
it

e 
Ko

ng
re

si
10

-1
3 

O
ca

k 
20

18
, A

nt
al

ya

İnme  algoritma uyumu  gösterge boyutu Tablo 14’de gösterilmiştir.    Birliğin inme merkezi Şişli Hamidiye Etfal EAH olup 
bu tanı ile gelen hastalar oraya sevk olmaktadır. Sağlık tesislerinin MR çekim süresi boyutunda uyumlu olduğu, Semptom 
sonrası 4,5 saati geçmeyen hastalarda İntravenöz trombolitik tedaviye başlama süresi  ile ilgili kayıtlarını düzenlemesi 
hususunda bilgilendirme yapılmıştır.

a lo .  nme lgoritma

   ekilme s resi  k.

Semptom sonrası 4,5 saati geçmeyen hastalarda 
İntravenöz trombolitik tedaviye başlama süresi 

Kurum Adı 
 

. nem  . nem . nem  

  . nem

. . . lar rt.

Okmeydanı EAH 8 Dakika/Ölçüm Yok 8 Dakika /Ölçüm Yok 8 Dakika /Ölçüm Yok 7 Dakika /Ölçüm Yok

Şişli Etfal EAH 24 Dakika/Ölçüm Yok 25 Dakika /Ölçüm Yok 26 Dakika /Ölçüm Yok 26 Dakika /Ölçüm Yok

GOP Taksim EAH 1  Dakika/Ölçüm Yok Ölçüm Yok/Ölçüm Yok 1 Dakika /Ölçüm Yok Ölçüm Yok/Ölçüm Yok

Kafa Travması   algoritma uyumu  gösterge boyutu Tablo 15’de gösterilmiştir Glasgow Koma Skalası:14 ve altında olan 
hastaların beyin cerrahi servisine yatış süresi *(Dk.) ve,  Glasgow Koma Skalası:12 ve altında olan hastaların BT çekilme 
süresi  ile ilgili kayıtların ve eğitimlerin gözden geçirilmesi yönünde bilgilendirme yapılmıştır.

a lo . Kafa ravması lgoritma

lasgo  Koma Skalası  ve altın a olan astaların e in erra i servisine 
atı  s resi k.

ormal ise ena   saat atı  g lem  erra i 
eğil ise en a   saat atı  ve klinik gi i e g re 

gerekirse seri .lasgo  Koma Skalası  ve altın a olan astaların  ekilme s resi 

Kurum Adı 
 

. nem  . nem . nem  

  . nem

. . . lar rt.

Okmeydanı EAH  Ölçüm Yok Ölçüm Yok Ölçüm Yok Ölçüm Yok

Şişli Etfal EAH 384 Dk /26 Dk 384 Dk /26 Dk 384 Dk /26 Dk 386 Dk /27 Dk

GOP Taksim EAH 1 Dk /10 Dk Ölçüm Yok Ölçüm Yok Ölçüm Yok

Komaya Yaklaşım   algoritma uyumu  gösterge boyutu Tablo 16’da gösterilmiştir Glikoz, arteriyel kan gazı, hemogram, 
biyokimya, toksikoloji değerlendirmesi için kan alınması   ile ilgili GOP Taksim EAH’nde 2017 yılı kayıtların ve eğitimlerin 
gözden geçirilmesi yönünde bilgilendirme yapılmıştır.

a lo . Koma a akla ım lgoritma

liko  arteri el kan ga ı  emogram  
i okim a  toksikolo i eğerlen ir

mesi i in kan alın ı mı  

liko  arteri le kan ga ı  emogram  i okim a  toksikolo i eğerlen irmesi 
i in kan alın ı e in  ekilir.

Kurum Adı 
 

. nem  . nem . nem  

  . nem

. . . lar rt.

Okmeydanı EAH %100 %100 %100 %100

Şişli Etfal EAH %100 %100 %100 %100

GOP Taksim EAH Başvuru Yok %100 Başvuru Yok %0

Koroziv madde yanıkları    algoritma uyumu  gösterge boyutu Tablo 17 ’da gösterilmiştir İlk görüntüleme yöntemi olarak 
ayakta direkt karın filmi istendi algoritması için kayıtlar incelendiğinde  Şişli Hamidiye Etfal EAH nde kayıtlar incelendiğin-
de yapıldığı fakat Cocuk acilin Klinik Karar Verme HBYS entegrasyonu yapılmadığı için bilgilerin hatalı  gönderildiği tespiti 
yapıldı. GOP Taksim EAH’nde 2017 yılı kayıtların ve eğitimlerin gözden geçirilmesi yönünde bilgilendirme yapılmıştır.
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a lo . Koro iv a e anıkları lgoritma

lk g r nt leme ntemi olarak a akta irekt karın 
filmi isten i mi  

astanın ik mua enesi a ılır. P  ak iğer ve a akta atın gra si tam 
kan  elektrolit eğerlen irilmesi a ılır.

Kurum Adı 
 

. nem  . nem . nem  

  . nem

. . . lar rt.

Okmeydanı EAH % 75 % 60 %71 %100

Şişli Etfal EAH % 0 % 0 %0 %0

GOP Taksim EAH % 0,6 % 15 %0 %0

 Maksillofaiyal Travma   algoritma uyumu  gösterge boyutu Tablo 18’da gösterilmiştir Hekimin konsültasyona Geliş süresi* 
(Dk.)ile ilgili GOP Taksim EAH’nde kayıtların ve eğitimlerin gözden geçirilmesi yönünde bilgilendirme yapılmıştır.

a lo . aksillofasi al ravma lgoritma

. aksillofasi al ravma lgoritma

ekimin kons ltas ona eli  s resi  k.

Kons ltas on i lemlerinin etkin ekil e r t lmesi sağlanmalı ır. il 
servisler e kons ltas ona nelik s re leri tanımla an ir lan ulun
malı ır. enli aralıklarla  a il servis sorumluluları ve asta kons lte 
e ilen klinik sorumlularının katıl ığı to lantılar enlenmeli ir.

Kurum Adı 
 

. nem  . nem . nem  

  . nem

. . . lar rt.

Okmeydanı EAH 17 Dakika 15 Dakika 13 Dakika 14 Dakika

Şişli Etfal EAH 23 Dakika 21 Dakika 21 Dakika 21 Dakika

GOP Taksim EAH Ölçüm Yok Ölçüm Yok 248 Dakika 51 Dakika

MI   algoritma uyumu  gösterge boyutu Tablo 19’ da gösterilmiştir Göğüs ağrısı ile gelen hastaya EKG çekiliş süresi (Dk.)ile 
ilgili GOP Taksim EAH’nde kayıtların ve eğitimlerin gözden geçirilmesi yönünde bilgilendirme yapılmıştır.

a lo .  lgoritması lgoritma

ğ s ağrısı ile gelen asta a K  ekili  s resi K  ekili  s resi  akika ı ge memesi gerekir.

Kurum Adı 
 

. nem  . nem . nem  

   . nem

. . . lar rt.

Okmeydanı EAH 3 Dakika 2 Dakika 1 Dakika 2 Dakika

Şişli Etfal EAH 5  Dakika 5 Dakika 5 Dakika 5Dakika

GOP Taksim EAH 1 Dakika Ölçümler Hatalı Ölçüm Yok  Ölçüm Yok  

Nöbet (Epilepsi-Yetişkin)    algoritma uyumu  gösterge boyutu Tablo 20’ de gösterilmiştir Tam kan, biyokimya, toksikoloji, 
antiepileptik ilaç düzeyleri için kan istemi yapılması ile ilgili Şişli Hamidiye Etfal EAH,  GOP Taksim EAH’nde kayıtların ve 
eğitimlerin gözden geçirilmesi yönünde bilgilendirme yapılmıştır.

a lo . et ile si eti kin  lgoritma

am kan  i okim a  toksikolo i  antie ile tik ila  
e leri i in kan istemi a ıl ı mı  

amar olu a ılırken kan testleri i in kan rneği alınır. liko  re  
elektrolitler  transamina lar  kan ga ları  antie ile tik ila  e leri 
toksisite taraması.

Kurum Adı 
 

. nem  . nem . nem  

  . nem

. . . lar rt.

Okmeydanı EAH % 100 %14 % 100 % 100

Şişli Etfal EAH % 100 %100 % 100 % 0

GOP Taksim EAH % 100 %83 % 77 % 51,12
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Pnomotoraks algoritme  uyumu  gösterge boyutu Tablo 21’ de gösterilmiştir Konsültasyona geliş Ortalama süresi (Dk.)ile 
ilgili GOP Taksim EAH’nde kayıtların ve eğitimlerin gözden geçirilmesi yönünde bilgilendirme yapılmıştır.

a lo . Pn motoraks lgoritma

Kons ltas ona geli  s resi rtalama

Kons ltas on i lemlerinin etkin ekil e r t lmesi sağlanmalı ır. il 
servisler e kons ltas ona nelik s re leri tanımla an ir lan ulun
malı ır. enli aralıklarla  a il servis sorumluluları ve asta kons l e 
e ilen klinik sorumlularının katıl ığı to lantılar enlenmeli ir.

Kurum Adı 
 

. nem  . nem . nem  

  . nem

. . . lar rt.

Okmeydanı EAH 17 Dakika 11 Dakika 12 Dakika 13 Dakika

Şişli Etfal EAH 13 Dakika 12 Dakika 12 Dakika 12 Dakika

GOP Taksim EAH 1 Dakika  ( Ölçüm?) 93 Dakika  ( Ölçüm?) 21 Dakika 240 Dakika

Yanık  algoritma  uyumu  gösterge boyutu Tablo 22’ de gösterilmiştir.  Toplam Yanık Genişliği çocuklarda > %10 ise IV sıvı 
Verilmesi ve Toplam Yanık Genişliği erişkinde > %20 ise IV sıvı verilmesi ile ilgili   GOP Taksim EAH’nde kayıtların ve eğitim-
lerin gözden geçirilmesi yönünde bilgilendirme yapılmıştır.

a lo . anık lgoritma lgoritma

o lam anık eni liği o uklar a   ise  sıvı 
erilmesi

alveston form l  ml m  v ut e i  ml m   laktat
lıringer sol s onu esa lanan miktarı arısı ilk  saatte kalan arısı  
saatte verilir.

o lam anık eni liği eri kin e   ise  sıvı 
verilmesi

Parklan  form l  ml kg  laktatlı inger Sol s onu. o i e ro
ok orm l   ml kg  esa lanan miktarı arısı ilk  saatte kalan 

arısı  saatte verilir.

Kurum Adı 
 

. nem  . nem . nem  

  . nem

. . . lar rt.

Okmeydanı EAH %100 / %100 %100 / %100 %100 / %100 %100 / %100

Şişli Etfal EAH %100 / %100 %100 / %100 %100 / %100 %100 / %100

GOP Taksim EAH % 0/ %0 %19  / %19 %17 / %17 % 0/ %0

Kene Tutulması  algoritma  uyumu  gösterge boyutu Tablo 23’ de gösterilmiştir CBC için kan alınması ile ile ilgili  Şişli Ha-
midiye Etfal EAH ve   GOP Taksim EAH’nde kayıtların ve eğitimlerin gözden geçirilmesi yönünde bilgilendirme yapılmıştır.

a lo . Kene utulması lgoritma

 i in kan alın ı mı am kan sa ımı  a ılır.

Kurum Adı 
 

. nem  . nem . nem  

  . nem

. . . lar rt.

Okmeydanı EAH % 99 % 100 % 100 Başvuru Yok

Şişli Etfal EAH % 37 % 45 % 30 % 67,85

GOP Taksim EAH Başvuru Yok % 22 % 0 % 0
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.  

Araştırmada Klinik Karar verme rehberlerinin sağlık tesis-
lerinin acil servislerinde 2014 ve 2015 yıllarında yeterince 
etkin kullanılmadığı, yıldızlı algoritmalara uyum oranlarının 
düşük olduğu, izleme ve ölçme sonucunda yapılan bilgilen-
dirme sonucu iyileşme sağlandığı, Hastane Bilgi Yönetim 
Sistemine entegrasyonu sağlayan sağlık tesislerinde acil 
servislerinde klinik kalitenin daha iyi olduğu sonucuna ula-
şıldı. Klinik karar  verme rehberleri  hekimlerin hastalarla 
ilgili en iyi kararı verebilmesi için destek sağlayan uygula-
malar  olup,  bunların Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri ile 
desteklenmesi daha iyi sonuçlar doğurnaktadır. KKDS’nin 
fonksiyonelliği ve etkinliği üzerine yapılan çalışmalarda bu 
sistemlerin kullanılmasının hasta bakımı üzerinde pozi-
tif etkileri olduğu yönünde bulgular elde edilmiştir. Klinik 
karar destek sistemleri sağlık bakım hizmetlerinin kalite-
sini geliştirilmekte ve hekimlerin hastalıkları erken teşhis 
etmesine yardımcı olmaktadır. Hastalıkların erken teşhisi 
ise hekimlerin tedavi için verdiği uğraş süresini azaltmakta, 
daha az harcama ile daha yüksek getiriler elde edilmesini 
ve sonuçta tüm sağlık bakım maliyetlerinin azalmasını sağ-
lamaktadır. KKDS, İhmale bağlı hataları önlemekte, yanlış 
ilaç kullanımının önüne geçmekte ve ilaç yan etkilerini or-
tadan kaldırmaktadır. Tıbbi bakım esnasında hekimlerin 
hafızalarına olan ihtiyacı azaltarak sağladığı uygun tıbbi 
bilgiler ve hasta bilgileri yardımıyla klinik karar verme işle-
mine destek sağlamaktadır. Gelişmiş Batı Ülkeleri ve ABD 
hastanelerinde çok yaygın olarak kullanılmakta olan bu 
sistemlerin, ülkemizde de kullanılmaya başlanması duru-
munda, sağlık sorunlarımızın çözümü yolunda büyük me-
safeler alınabilecektir

Klinik uygulama rehberleri hekimlere ve sağlık çalışanla-
rına karar verme sürecinde önemli katkıda bulunabilirler. 
Kalite iyileştirme programlarında hekimlerin uygulama-
larını değerlendirmede yararlı olurlar. Gereksiz ve kanıta 
dayalı olmayan uygulamaları sınırlamada yardımcı olabi-
lirler. Klinik uygulamalardaki farklılıklar hem sağlık hizmeti 
kalitesini etkilemekte hem de ekonomik kayıplara neden 
olmaktadır. Klinik uygulamalardaki farklılıklar istenmeyen 
ve sunulan sağlık hizmetini zora sokan uygulamalardır. 
Rehberler bu farklılıkların azaltılmasına da yol açabilirler. 
Rehberlerin bir diğer önemli rolü kritik yol haritalarının 
hazırlanmasındadır. Rehberlere dayanılarak adım-adım 
hasta bakımı yol haritaları hazırlanabilmektedir. Rehberler 
ve bunlara bağlı olarak geliştirilen kritik yol haritaları per-
formans değerlendirmede kullanılabilir. Rehberlerin özel-
likle kronik hastalıkların yönetiminde kullanılması ile hem 
klinik, hem hasta bazlı ve hem de ekonomik iyileşmelerin 
elde edilebileceği pek çok çalışmada gösterilmiştir. Elde 
edilen sonuçlara göre yapılan değerlendirmeler ve tekrar 
gözden geçirmeler ile rehberler sürekli yenilenmekte ve 
sağlık hizmeti kalitesinde iyileşmelere yol açmaktadırlar. 

Klinik Uygulama Rehberlerinin Sınırları; bilimsel değişim 
çok hızla olmaktadır. Yeni tedaviler, yeni tanı yöntemleri 
ve koruyucu önlemler çok hızla gelişmektedir. Bu neden-

le rehberlerin bilimsel dinamizme ayak uydurması gerek-
mektedir. İkinci olarak, rehberlerin bir karar-destek aracı 
olarak kabul edilmesi gerekir. Rehberler mutlaka uyulması 
gereken kesin hükümlü belgeler değildir. Tanımda da be-
lirtildiği gibi hekim ve sağlık çalışanlarına yol göstermek, 
yardımcı olmak amacı ile geliştirilmişlerdir. Bu nedenle 
uygulayacıların %100 uymaları beklenemez. Ancak bu 
rehberlerde yer alan performans kriterlerinin veya indika-
törlerin, sağlık hizmeti sunumunu ölçmede önemli rolleri 
olduğu açıktır. Son olarak, klinik uygulama rehberleri doğ-
ru bir şekilde uygulanmadıkları sürece bir işe yaramazlar, 
klinik sonuçlara olumlu etkileri görülemez. Bu nedenle de 
rehberlerin uygulanması, ama doğru uygulanması önemli-
dir. Rehberler dinamik ve değişim içeren belgelerdir, reh-
berler bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamalı, 
yakından izlemelidirler.

. S U

Araştırmanın sonucunda Klinik Karar verme rehberlerinin 
sağlık tesislerinin acil servislerinde 2014 ve 2015 yıllarında 
yeterince etkin kullanılmadığı, yıldızlı algoritmalara uyum 
oranlarının düşük olduğu, izleme ve ölçme sonucunda ya-
pılan bilgilendirme sonucu iyileşme sağlandığı, Hastane 
Bilgi Yönetim Sistemine entegrasyonu sağlayan sağlık te-
sislerinde acil servislerinde klinik kalitenin daha iyi olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır.  Klinik karar destek sistemleri; sağlık 
personeline alacağı klinik kararlarda destek sağlayan bilgi-
sayar programlarıdır. Bu sistemler hekimlere, hastalara ait 
özel klinik bilgileri dikkate alarak karar verebilmeleri için 
yardım eder. Klinik karar destek sistemleri; sağlık hizmet-
lerinin kalitesini geliştirme, hastalıkları erken teşhis etme, 
medikal hataları önleme, hastalara uygun tedavi verilmesi 
ve maliyetlerin azaltılması konularında büyük faydalar sağ-
layabilir. 

. K K
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SAĞLIK PERSONELİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
FAALİYETLERİNE YÖNELİK ALGI DURUMLARININ 
İNCELENMESİ

Selma HEVES YILMAZ, Havva ÇALIŞKAN
 A  ASTA  B  

selma e es gmail om  aliskan otmail om

et

Bu çalışmada, sağlık personelinin sağlık kurumlarında uygulanan iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine yönelik algı durumlarını 
tespit etmek, ayrıca sağlık çalışanlarının demografik değişkenlerine göre iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine yönelik algılarının 
farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amaçlanmıştır.

Araştırmada 28.03.2017 – 30.06.2017 tarihleri arasında Edirne Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine bağlı sağlık 
tesislerinde çalışan sağlık personeli incelenmiştir. Veriler veri toplama formu ile toplanmıştır. Veri toplama formu iki bölümden 
oluşmaktadır. Birinci bölüm, katılımcıların demografik özelliklerini belirlemeye yönelik 5 soru, ikinci bölümde sağlık personelinin 
İSG uygulamalarına yönelik algı durumlarını belirlemeye yönelik 20 önermeden oluşan “İş Sağlığı ve Güvenliği Algılama Ölçeği” 
yer almaktadır. Çalışmada tüm değişkenleri ölçmek üzere 5’li Likert ölçeği kullanılmıştır. Veriler SPSS 16,0 paket programı ile 
istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. İstatistiksel analizlerde yüzdelik, ortalama, faktör analizi, t test istatistiği, varyans analizi 
ANOVA, Post-Hoc Tukey  HSD testi uygulanmıştır. 

Analiz sonucunda, sağlık personelinin sağlık kurumlarda iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına yönelik algısının yüksek olduğu 
tespit edilmiştir. Sağlık personelinin iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını algılama durumu cinsiyet değişkeni dışında yaş, eğitim 
durumu, meslek grubu, hizmet yılı ve çalıştıkları kurum değişkenlerine göre farklılık göstermektedir.

na tar Kelimeler  Sağlık Personeli, Sağlık Hizmetleri, İş Sağlığı ve Güvenliği  

S    K S P S  P P   K   S  P

stra t

In this study, it is aimed to determine the medical personnel’s perception against occupational health and safety activities being 
conducted in medical establishments and together with this, it is aimed to determine if the medical personnel’s perception 
differs from each other with respect to demographic differences.

In this study, the medical personnel who works under General Secretariat of Edirne Public Hospitals Association between the 
dates of 28.03.2017 – 30.06.2017, are being analyzed. The Data is being collected through data collection form. Data collection 
form is consisted of two sections. The first section comprises five questions in order to figure out the participants demographic 
features whereas the second section encompasses the “Occupational Health and Safety Perception Scale” that is consisted of 
twenty questions to determine the medical personnel’s perception against occupational health and safety activities. In this 
study, five point likert scale is being used to measure all variables. The data is statistically processed via SPSS 16,0 software. In 
statistical analyses, percentage, average, factor analysis, t test statistics, variance analysis ANOVA, Post Hoc Turkey HSD test is 
being applied.

It is acquired at the end of analysis that, the medical personnel’s perception against occupational health and safety activities that 
takes place in medical establishments is high. It is also observed that the medical personnel’s perception against occupational 
health and safety activities differs with respect to age, educational background, occupational group, employment time, and 
institution variances together with the gender type.

Ke  or s  Medical Personnel, Health Care Services, Occupational Health and Safety

S

. 

Küreselleşmenin yaşandığı günümüzde sürekli gelişen tek-
noloji ve sanayileşme ile birlikte işyerlerindeki sağlık ve gü-
venlik ile ilgili olumsuz çalışma koşulları a artmakta ır 

ner   139). Olumsuz çalışma koşulları ile beraber 
çalışanlar yapılan işin niteliğine bağlı olarak iş kazaları ve 

meslek hastalıkları gibi birçok tehlikeli ve riskli durumlarla 
karşı karşıya kalmaktadır.  sağlığı ve g venliği (İSG) uygu-
lamaları oluşabilecek bu sorunları ortadan kaldırmayı veya 
en aza indirmeyi amaçlamaktadır ( elik  : 44). Özünde 
yaşama hakkının korunmasını içeren İSG çalışmaları artık 
günümüzde tüm dünya ülkelerinde önem kazanan bir alanı 
oluşturmaktadır (Kılkış, Demir, 2012: 23). S  kavramı  iş-
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yeri ile sınırlı sağlık ve emniyet tedbirlerinin yeterli koruma 
sağlayamayacağını kabul eden, işçinin sağlığını ve güvenli-
ğini etkileyen ve ilgilendiren ve işyeri dışından kaynaklanan 
riskleri de kapsamına dahil eden bir kavramdır (Akkaya, 
2007: 3). Tanımdan da anla ıla ağı gi i S  u gulamaları 
ile i erlerin e iş kazaları ve meslek hastalıklarından ça-
lışanları korumak, daha sağlıklı bir ortamda çalışmalarını 
sağlamak hedeflenmektedir (Özkılıç, 2005: 5). Bu hedefe 
ulaşmanın yollarından biri de taraflar arasında sağlanacak 
işbirliği ile İSG düzenlemelerinin etkin olarak uygulanması-
dır (Dündar, 2014: 11, Kılkış, Demir, 2012: 25).  İşyerlerinde 
böylesi bir ortamı sağlayabilmek için, yasalara ve konuya 
ilişkin mevzuata uyumun yanı sıra gerek çalışanların gerekse 
işverenlerin, sağlık ve güvenliğe öncelik veren rollerini 
benimsemeleri, güvenlik kültürünün kurumda yerleşmesini 
sağlayacak inanca sahip olmaları, bu konuda gerekli tutumu 
sergilemeleri ve ayrıca sosyal sorumluluk göstermeleri 
gerekmektedir (Tüzüner, Özaslan, 2011:139). İş yerinde İSG 
önlemlerinin oluşturulup uygulanmasında en temel görev, 
işverene düşmektedir. verenler  S nin sağlanması 
i in gerekli er t rl  nlemi almak  ara  ve gere leri 
noksansı  ulun urmak, alı anlar a S  konusun a 
alınan er t rl  nleme u makla sorumludur. Çalışan-
lar, İSG ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki 
talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden 
veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve 
güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdürler (ata-
aof.com, 2017). Dolayısıyla işverenler, işyerinde alınan İSG 
tedbirlerine çalışalar tarafından uyulup uyulmadığını sürekli 
denetlenmekle de yükümlüdür al   . 

Gerek çalışan gerekse işveren açısından İSG uygulama-
ları büyük öneme sahiptir. Kuşkusuz çalışanlar açısından 
sağlık ve güvenliğin önemi açıktır. Çalışanın, ailesinin ve 
bakmakla yükümlü olduğu kişilerin iş kazaları ve meslek 
hastalıkları yüzünden ortaya çıkabilecek ekonomik sıkıntı-
ları önlemektedir. Aynı zamanda, en önemli örgütsel çıktı-
lardan performans, iş tatmini ve işe bağlılık hususlarının 
artması beklenmektedir ve buna bağlı olarak i veren i in 
işletmede üretim ve verimliliğin artması ile iyi bir rekabet 
ortamı sağlanır  (Çelik, 2016. 69). Sağlık işletmeleri sahip 
oldukları karmaşık yapı itibari ile S  bakımından birçok 
risk ve tehlikeyi barındıran organizasyonlardır. Diğer sek-
törlerde karşılaşılan risklerin yanında sağlık çalışanları 
yaptıkları işe göre de farklı tehlikelere maruz kalmakta-
dırlar. lk akla gelenler infeksi on ve kesi i eli i alet 

aralanmaları olmakla irlikte  ra as on  toksik 
kim asal ma eler  i olo ik a anlar  ısı  g r lt  a il 
olmak ere fi ik a anlar  ergonomik sorunlar  stres  
i et ve k t  muamele gi i risk ve te likeler sağlık 
alı anlarının karşılaşabileceği durumlardır. Tüm bu teh-

likeler performans azalmasına, iş kazalarının artmasına 
neden olmakta ve çalışanların hatta hastaların sağlığını ve 
güvenliğini olumsuz etkilemektedir (Tüzüner, 2011: 144, 
Çelik, 2016: 1). Literatürde sağlık hizmet sektörü içinde iş 
kazası ve hastalık maliyetlerinin yüksek olduğu, tüm mali-
yetlerin %52↑si ile hastanelerin en maliyetli sağlık kurum-
ları olduğu belirtilmektedir (Öztürk vd, 2012: 254). Dolayı-

sıyla sağlık sektöründe yaşanan maddi ve manevi kayıplar 
neticesinde ülke ekonomisi de olumsuz etkilenmektedir 
(Ceylan, 2011: 19).

İSG uygulamalarının tüm sektörler için geçerli olması ve iş-
yerlerinin işin niteliğine göre tehlike sınıflarına ayrılması esa-
sını benimseyen kanun koyucu yerinde bir düzenlemeyle, “İş 
Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliğ” 
uyarınca, sağlık işletmelerini iş kazaları ve meslek hastalıkları 
açısından en riskli gruba dahil etmiştir. Bu durumların varlığı 
S  konusunun sağlık hizmetlerindeki önemini ortaya koy-

maktadır (Aravacık, 2014: 9, Tüzüner, 2011: 144). 

Son yıllarda sağlık personelinde hızla artarak devam eden 
iş kazaları ve meslek hastalıkları hasta ve çalışan güvenliği-
ni olumsuz etkilemekte, sağlık hizmetlerinde verimliliği de 
azaltmaktadır. Sağlık hizmetlerinde bu sorunları ortadan 
kaldırmayı veya en aza indirmeyi amaçladığı İçin İSG uygu-
lamaları günümüzde büyük bir öneme sahiptir. Dolayısıyla 
sağlık sektörü alanına katkı sağlamayacağı düşünülerek 
bu araştırma, sağlık tesislerinde çalışan sağlık personelin 
İSG uygulamamalarına ilişkin algılarını belirlemek amacıyla 
planlanmış ve yürütülmüştür.

.   ve 

Ülkemizde hastane çalışanlarının sağlığı ve güvenliği ile 
ilgili sorunların artmasıyla beraber ve sağlık kurumla-
rında İSG konusu artan bir şekilde tartışılmaktadır. Li-
teratür taramasında konu üzerinde yapılan araştırma 
sayısının yeterli olmadığı görülmüştür. Dolayısıyla konu-
nun sağlık hizmetlerinde kapsamlı olarak ele alınmasına 
ihtiyaç olduğu düşünülmüştür. S  u gulamaların a 
en nemli unsurlar an iri alı anların algılama 

e i ir. lgılama e leri geli tik e nlem alma  
kurallara u ma  teknolo i e u um sağlama ve eğitimle 
ka anılan e erileri u gulama a olumlu i lenimler 
el e e ilmekte ir.  g venliğin e ilin i artırmak 
ve aralanmaları nlemek kuralları ve avranı ları 

eği tire ilmek i in algılamanın geli tirilmesi  
insanlar a u n m n sağlanması ama lanmalı ır 

o uoğlu  emir   . İSG uygulamalarında en 
önemli unsurlardan biri olarak çalışanların algılama düzeyi 
olduğu gerçeğinden hareketle; sağlık çalışanlarının sağlık 
kurumlarında uygulanan İSG faaliyetlerine yönelik algıla-
rını tespit etmek ve ayrıca demografik değişkenlere göre 
İSG algılarının farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 
amacı ile bu çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada elde edilen 
sonuçlar doğrultusunda sağlık kuruluşlarında İSG ile ilgili 
yapılacak iyileştirme faaliyetleri, risklerin değerlendirilme-
si, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması ile 
hem çalışanlara hem de küresel rekabette ayakta kalabil-
mek için sağlık kurumlarına ve dolaylı olarak ülke kalkın-
masına önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrı-
ca araştırmada elde edilen bulgular gelecekte konu ile ilgili 
yapılacak araştırmalara yol gösterici veriler sağlayacaktır.
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. K PS   

. .  vren ve rneklem

Tanımlayıcı nitelikte olan araştırmanın evrenini Edirne 
Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine bağlı sağlık 
tesislerin e farklı bölüm ve branşlarda çalışan doktor, ebe, 
hemşire, sağlık memuru, sağlık teknisyeni ve diğer sağlık per-
soneli oluşturmaktadır. Diğer sağlık personeli grubu; sosyal 
hizmet uzmanı, eczacı, sağlık memuru, acil tıp teknisyenini 
içermektedir. (n:1459). alı ma a rneklem se ilmemi  

irne Kamu astaneler irliği enel Sekreterliğine 
ağlı sağlık tesislerin e alı an t m sağlık personeline 

ulaşılmaya çalışılmıştır. Ancak çalışmaya katılmayı kabul et-
meyen çalışmanın yapıldığı dönemde izinli olan ve veri top-
lama formunu eksik ya da yanlış dolduran sağlık personeli 
çalışma kapsamı dışında tutulmuştur. Sonuçta 664 sağlık 
personeli araştırmanın örneklemini oluşturmuştur.

. . eri o lama ntemi

Veriler, araştırmanın yapılabilmesi için Edirne Kamu Has-
taneler Birliği Genel Sekreterliği’nden yazılı izin alındık-
tan sonra, 28.03.2017 – 30.06.2017 tarihleri arasında 
toplanmıştır. Araştırma ile ilgili verilerin toplanmasında 
veri toplama formu kullanılmıştır. Veri toplama formu iki 
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, katılımcıların de-
mografik özelliklerini belirlemeye yönelik 5 soru, ikinci 
bölümde sağlık personelinin İSG uygulamalarına yönelik 
algı durumlarını belirlemeye yönelik 20 önermeden olu-
şan “İş Sağlığı ve Güvenliği Algılama Ölçeği” yer almaktadır.  
Bireysel ve yönetsel nitelikli algılama sorularını bir arada 
içeren ölçek daha önce Çelik (2016) tarafından sağlık ça-
lışanları üzerinde uygulanabilir olduğu saptanmış, ge-
çerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılarak kullanılmıştır. 

l ek ire sel ve netsel nitelikli algılama sorularını 
ir ara a i ermekte ir. alı ma a demografik veriler 

haricindeki değişkenleri l mek ere li ikert l eği 
kullanılmı tır. Ölçekte yar alan 1-5-8-15-20. sorular i in 
“(1) Kesinlikle Katılmıyorum”  en olumlu durumu ifade 
ederken, “(5) Kesinlikle Katılıyorum” ise en olumsuz duru-
mu ifade etmektedir. Dolayısıyla istatistiksel analizlerde 
1-5-8-15 ve 20. sorular ters kodlanmıştır. Diğer sorular için 
“(1) Kesinlikle Katılmıyorum” çalışan açısından en olumsuz 
durumu ifade ederken, “(5) Kesinlikle Katılıyorum” ise en 
olumlu durumu ifade etmektedir. Araştırma kapsamında 
664 adet veri toplama formu değerlendirilmiştir. 

. . erilerin nali i

Araştırmada elde edilen veriler SPSS 16,0 paket programı 
ile istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. İstatistiksel ana-
lizlerde yüzdelik, ortalama, katılımcıların iki alt sınıflama-
dan oluşan cinsiyet değişkenine ait istatistiksel analizler 
için t test istatistiği, ikiden fazla alt sınıflaması olan kurum, 
yaş, eğitim durumu, meslek grubu, hizmet yılı değişkenleri-
ne ait istatistiksel sınamalarda varyans analizi (ANOVA) ve 
post-hoc Tukey HSD testi uygulanmıştır. İstatistikî analiz-
lerde p<0,05 düzeyinde anlamlılık aranmıştır.

3.3. Geçerlilik ve Güvenirlik İşlemleri

Araştırmada kullanılan ölçeğin güvenilirliğini test etmek 
üzere Cronbach Alpha güvenilirlik analizi ve geçerliliğini 
test etmek üzere Faktör Analizi uygulanmıştır. Analiz sonu-
cunda l eğin K  değeri 0,919 olarak tespit edilmiştir. 
Verilerden anlamlı faktörler çıkabileceğini gösteren küre-
sellik derecesi de (Bartlett’s Testi) 6,163E3; p< 0,05 olarak 
bulunmuş ve istatistiksel açıdan yeterli olarak değerlen-
dirilmiştir. Verilerin yapısını tanımlamak ve üzerinde ça-
lışılması mümkün bir sayıya düşürmek amacıyla 20 adet 
değişkene temel bileşenler yöntemi ve varimax rotasyonlu 
faktör analizi uygulanmıştır. Analiz sonucunda varyansın 
%57’sini açıklayan öz değeri 1’den büyük dört faktörlü yapı 
elde edilmiştir. İlk faktör “Yönetim Etkinliği” olarak adlandı-
rılmış ve 8 madde, ikinci faktör “Çalışan Farkındalığı” olarak 
adlandırılmış ve 6 madde, üçüncü faktör “Çalışan Katılımı” 
olarak adlandırılmış ve 3 madde, dördüncü faktör ise “Eği-
tim Etkinliği” olarak adlandırılmış ve 3 maddeden oluşmak-
tadır. 

Güvenirlik analizine yönelik güvenirlik katsayısı olarak 
Cronbach Alpha katsayısı hesaplanmıştır. Cronbach Alfa 
değeri 0,833 olarak bulunmuştur. Buna göre ölçeğin güve-
nilir olduğu sonucuna varılmıştır. 

a lo . S  lgılama l eği venirlik eğerleri

akt rler a e sa ısı ron a  l a

Yönetim Etkinliği 8 0,902

Çalışan Farkındalığı 6 0,779

Çalışan Katılımı 3 0,687

Eğitim Etkinliği 3 0,747

İSG Algılama Ölçeği 20 0,833

. . ra tırmanın Kısıtlılığı

Araştırmacılar tarafından belirlenen veri toplama aracının 
yalnızca Edirne Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği-
ne bağlı sağlık tesislerinde uygulanması ve sonuçlarının bu 
kurumlarda alı an sağlık personelinin görüşlerini kapsa-
ması araştırmanın kısıtlılığıdır.

.  U U

. . Sağlık Personelinin emogra k elliklerine 
ili kin ulgular

rneklemin kurum, cinsiyet, yaş, ğrenim e i  
mesleği  alı ma yılına ait bilgiler Tablo 1’de görülmekte-
dir. Kurum isimleri rakamlarla kodlanarak belirtilmiştir.



SÖZLÜ BİLDİRİLER

VI
I.

U
lu

sl
ar

ar
as

ı S
ağ

lık
ta

 P
er

fo
rm

an
s 

ve
 K

al
it

e 
Ko

ng
re

si
10

-1
3 

O
ca

k 
20

18
, A

nt
al

ya

a lo . ra tırma Ka samın aki Sağlık Personelinin 
emogra k ellikleri

ellikler ru lar Sa ı e

Kurum Adı

1 192 28,9

2 117 17,6

3 310 46,7

4 45 6,8

Cinsiyet
Kadın 425 64,0

Erkek 239 36,0

Yaş

20-30 Yaş 161 24,2

31-40 Yaş 288 43,4

41-50 Yaş 178 26,8

51 ve Üstü 37 5,6

Eğitim Durumu

Lise 74 11,1

n lisans 249 37,5

Lisans 279 42,0

Lisansüstü 62 9,3

Görevi

Sağlık Memuru 119 17,9

Ebe-Hemşire 326 49,1

Doktor 115 17,3

Diğer* 104 15,7

alı ma S resi

0-10 Yıl 325 49

11-20 Yıl 197 29,7

21 Yıl ve Üstü 142 21,3

Toplam 664 100

* Sosyal Hizmet Uzmanı, Eczacı, Sağlık Memuru, Sağlık Tek-
nisyeni, Sağlık Teknikeri, Acil Tıp Teknisyeni

Araştırma kapsamındaki sağlık personelinin demogra-
fik özellikleri, %46,7’si 3 numaralı kurum çalışanı, % 64’  
ka ın  % 49’u ebe-hemşire ve %42’si lisans mezunu, 
%46,9’u 1-10 yıl arası çalışma süresi, % 67’sinin 20-40 yaş 
grubu olarak dağılım göstermektedir. Bu sonuç ile genel 
olarak araştırmada genç bir grupla çalışıldığı ifade edile-
bilir.

. . S  lgılama l eği le lgili eğerlen irmeler

Sağlık personelinin, “İş Sağlığı ve Güvenliği Algılama Ölçeği” 
ile ilgili değerlendirmelerini yorumlayabilmek için, ölçekte 
yer alan önermelere verilen yanıtlar irdelenmiştir. Tablo 
3’te, sağlık personelinin her bir önermeye vermiş oldukları 
yanıtların aritmetik ortalamaları ve standart sapma değer-
leri yer almaktadır.

a lo . S  lgılama l eğine nelik ritmetik 
rtalama ve Stan art Sa ma eğerleri

ritmetik 
rtalama

Stan art 
Sa ma

1.  İşin (kaza) risk derecesi 
ile ilgilenme 664 2,98 1,55

2.  İş kazalarına ilişkin 
yöneticilerin anlayışı ve 
yol göstermesi

664 4,02 1,05

3.  Yöneticilerin iş güvenli-
ği bilgisi 664 4,04 1,01

4.  Kazayı önlemede çalı-
şan sorumluluğu 664 4,31 0,83

5 .  İş verimliliği ve 
kaliteden önce iş 
güvenliğinin önemi

664 3,05 1,47

6.  Yöneticilerin iş güvenliği 
ile ilgilenmesi ve risk dere-
celerini azaltma çalışması

664 4,07 1,09

7 .  İş kazası olasılığında 
çalışanın durumu kendi 
düzeltme isteği

664 3,59 1,35

8.  Yönetimin, yaralanma ve iş 
kazası durumunda en faz-
la suçlu olan taraf olması

664 3,57 1,32

9 .  Tüm iş kazalarının dü-
zenli bir şekilde rapor 
edilmesi 

664 3,93 0,98

10.  Güvenli olmayan du-
rumlarda iş arkadaşla-
rının uyarılması

664 4,34 0,06

11.  Diğer çalışanların 
güvenli olmayan 
durumlarda iş 
arkadaşlarını uyarması

664 4,25 0,74

12.  Hastanelerin yüksek 
riskli olması 664 3,46 1,56

13.  İşyerinde birinci 
önceliğin güvenli 
çalışma olması

664 4,50 0,78

14.  Yeterli düzeyde iş gü-
venliği eğitimi 664 4,12 0,97

15 .  İlkyardım olaylarının 
raporlanması 664 3,33 1,35

16.  Tüm çalışanların iş gü-
venliği bilgisi 664 3,97 1,01

17 .  Yönetimin iş kazası 
oranlarını azaltmadaki 
ilgisi

664 4,02 1,08

18.  Kişisel koruyucu mal-
zeme kullanılmasının 
düzenli kontrolü

664 4,13 1

19 .  İşin nasıl güvenli 
(emniyetli) şekilde 
yapılacağını bilmek

664 4,35 0,8

20.  İş arkadaşları 
tarafından iş güvenliği 
ile ilgili gözlem ve 
hataların kayıt altına 
alınması

664 3,45 1,38

TOPLAM 3,98 1,07
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Sağlık personelinin S  algılama ölçeğinde yer alan ifade-
lere vermiş oldukları yanıtların frekans dağılımları hesap-
lanarak ortalama ölçek değeri, en yüksek ve en düşük de-
ğere sahip ifadeler belirlenmiştir. Toplam puanı 5 olan her 
bir önerme için; 3’ün altındaki ortalama değerin İSG algısı 
ile ilgili olumsuz değerlendirmelere, 3 ortalama değerin 
kararsızlığa ve 3’ün üstündeki ortalama değerin olumlu 
durumları ifade ettiği esas alınmıştır. Sağlık personelinin 
20 ifadeye verdikleri cevapların toplam puan ortalaması 
3,98 olarak tespit edilmiştir. Bu sonuç ile sağlık personeli 
İSG uygulamalarına yönelik olumlu algıya sahip oldukları 

belirlenmiştir. İSG algılama ölçeğinde yer alan 20 önerme-
den sadece bir önerme aritmetik ortalaması 3 eşik değe-
rinin altında, geriye kalan on dokuz önerme 3 eşik değeri-
nin üstünde yer almaktadır. “ erin e irin i n eliğin 
g venli alı ma olması” (4,50), “ in nasıl g venli 
emni etli  ekil e a ıla ağını ilmek” (4,35), “Güvenli 

olmayan durumlarda iş arkadaşlarının uyarılması” (4,34), 
“Kazayı önlemede çalışan sorumluluğu” (4,31) önermeleri 
en yüksek değere sahip önermelerdir. “İşin (kaza) risk de-
recesi ile ilgilenme” (2,98), önermesi en düşük değere sa-
hip nerme ir. 

İSG algılama ölçeğinde yer alan ifadelere uygulanan 
ortalama değerlendirmeler İSG algılama ölçeğinin alt 
boyutları açısından değerlendirilmiştir.  S  algılama 

l eğinin alt o utlarının ortalama değerleri incelendi-
ğinde, eğitim etkinliği alt boyutu ortalama değerinin en 
yüksek olduğu (4,32), buna karşı çok düşük değere sahip 
olmamakla birlikte alı an farkın alığı alt boyutunun or-
talama değerinin en düşük olduğu görülmektedir (3,31). 
S  algılama l eği alt boyutlarının ortalama değerleri 

3’ün üzerinde olduğu için sağlık personelinin İSG uygula-
malarında yönetim etkinliği, çalışan farkındalığı, çalışan 
sorumluluğu ve güvenli davranış algısına sahip oldukları 
belirlenmiştir.

. . Sağlık Personelinin emogra k eği kenlerine 
re S  lgı urumu

Sağlık personelinin araştırma kapsamında belirlenen de-
mografik değişkenlerinin S  u gulamalarına nelik 
algıların a anlamlı ir farklılığa ne en olu  olma ığını 
belirlemek amacı ile t testi ve varyans analiz (ANOVA) kul-
lanılmıştır. İki alt sınıflamadan oluşan cinsiyet değişkenine 
ait istatistiksel analizler için t test istatistiği, ikiden fazla alt 
sınıflaması olan yaş, eğitim durumu, meslek grubu, hizmet 
yılı değişkenlerine ait varyans analiz uygulanmıştır. Araştır-
maya sağlık personelinin elde edilen veriler doğrultusunda 
4 alt boyutu içeren ortalama bir İSG algı düzeyi ortalaması 
bulunmuş ve istatistiksel analizlerde İSG algı düzeyi ortala-
ması ve İSG algılama ölçeğinin 4 alt boyutlarının ortalama-
ları kullanılmıştır.

a lo . S  lgılama l eği lt o utları rtalama eğerleri

akt rler n k n ksek rtalama Stan art Sa ma

Yönetim Etkinliği 664 1 5 3,97 0,83

Farkındalık 664 1 5 3,31 0,65

Çalışan Sorumluluğu 664 1 5 4,30 0,55

Güvenli Davranış 664 1 5 4,32 0,65

İSG Algılama l eği 1
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a lo . emogra k eği kenler le S  lgı urumu li kisi

UP   
S  lgılama 

l eği
netim

tkinliği
alı an 

arkın alığı
alı an

Sorumluluğu
venli

avranı

SS X SS X SS X SS X SS

Cİ
N

Sİ
YE

T

KADIN 3,74 0,42 3,93 0,84 3,26 0,63 4,3 0,53 4,31 0,63

ERKEK 3,73 0,41 4,05 0,81 3,39 0,67 4,3 0,57 4,35 0,69

T 5,15 1,44 4,20 0,55 0,81

P 0,90 0,07 0,01 0,90 0,42

KU
RU

M

1 3,67 0,39 3,52 0,70 3,02 0,54 4,11 0,54 4,04 0,60

2 3,62 0,44 3,35 0,82 3,02 0,52 4,19 0,59 3,90 0,73

3 4,31 0,35 4,49 0,58 3,65 0,60 4,46 0,48 4,65 0,49

4 3,87 0,37 3,97 0,59 2,91 0,52 4,25 0,54 4,36 0,50

F 154,94 125,67 71,79 20,60 71,50

P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

YA
Ş

20-30 Yaş 3,94 0,52 3,87 0,89 3,31 0,65 4,31 0,56 4,26 0,74

31-40 Yaş 4,04 0,50 4,07 0,84 3,36 0,66 4,31 0,56 4,42 0,61

41-50 Yaş 3,94 0,48 3,93 0,76 3,29 0,63 4,28 0,52 4,25 0,64

51 + 3,81 0,41 3,83 0,71 2,96 0,51 4,23 0,55 4,20 0,52

F 3,87 2,57 4,50 0,35 4,15

P 0,009 0,05 0,00 0,79 0,01

EĞ
İT

İM

Lise 4,22 0,45 4,30 0,77 3,57 0,62 4,44 0,45 4,56 0,48

Ön lisans 3,97 0,51 3,99 0,86 3,26 0,66 4,26 0,56 4,35 0,68

Lisans 3,96 0,50 3,91 0,83 3,33 0,64 4,31 0,55 4,26 0,67

Lisansüstü 3,81 0,42 3,75 0,68 3,06 0,60 4,23 0,56 4,21 0,56

F 8,40 6,06 7,73 2,36 4,82

P 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00

M
ES

LE
K

Sağlık Memuru 4,11 0,52 4,16 0,85 3,46 0,70 4,36 0,52 4,46 0,63

Ebe-Hemşire 3,93 0,50 3,91 0,85 3,27 0,64 4,29 0,53 4,24 0,67

Doktor 4,06 0,44 4,08 0,66 3,40 0,65 4,34 0,53 4,43 0,53

Diğer* 3,87 0,49 3,84 0,85 3,15 0,56 4,21 0,63 4,30 0,72

F 6,63 4,53 5,57 1,51 4,48

P 0,00 0,004 0,001 0,21 0,004

H
İZ

M
ET

 Y
IL

I

1-10Yıl 4,01 0,50 4,04 0,84 3,33 0,66 4,32 0,55 4,37 0,69

11-20 Yıl 4,05 0,49 4,07 0,83 3,45 0,64 4,30 0,50 4,38 0,60

21 Yıl + 3,78 0,45 3,68 0,74 3,05 0,55 4,26 0,53 4,15 0,61

F 14,11 4,37 11,43 0,63 06,54

P 0,00 0,00 0,00 0,60 0,02

*Sağlık Teknisyeni, Sağlık Teknikeri

**Sosyal Hizmet Uzmanı, Eczacı, Biyolog, Psikolog, Diyetisyen.
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İSG algılama ölçeği ortalaması ile katılımcıların demografik 
özelliklerinin karşılaştırıldığı analiz sonucunda;  

Araştırmaya sağlık personelinden elde edilen veriler doğ-
rultusunda 4 alt boyutu içeren İSG algı düzeyi ortalaması 
ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı fark tespit edilme-
miştir (p>0.05). Buna karşı yaş, eğitim durumu, meslek 
grubu, hizmet yılı değişkenleri ve görev yapılan kurum de-
ğişkeni ile S  algılama ölçeği puan ortalaması arasında 
fark tespit edilmiştir (p<0.05). Farklılık tespit edilen tüm 
demografik değişkenler için farklılıkların kaynağını belirle-
mek amacıyla varyans analizi (ANOVA) sonrası kullanılan 
post-hoc Tukey oklu kar ıla tırma analizi uygulanmıştır. 
Analiz sonucunda; sağlık personelinin görev yaptığı kurum 
değişkenine göre 3 numaralı kurumda görevli sağlık per-
sonelinin İSG algılama ölçeği toplam puan ortalaması di-
ğer kurumlarda görevli sağlık personeline göre en yüksek, 
2 numaralı kurumda görev yapan sağlık personelinin en 
düşüktür. 

Yaş değişkenine göre; 31-40 yaş grubunda olan sağlık per-
sonelinin İSG algılama ölçeği toplam puan ortalaması diğer 
yaş grubunda bulunan sağlık personeline göre en yüksek, 
51 yaş ve üstü yaş grubunda bulunan sağlık personelinin 
en düşüktür.

Eğitim durumu değişkenine göre; lise mezunu sağlık per-
sonelinin İSG algılama ölçeği toplam puan ortalaması diğer 
gruplarda bulunan sağlık personeline göre en yüksek, yük-
sek lisans mezunu sağlık personelinin en düşüktür.

Meslek değişkenine göre; sağlık memuru olarak görev ya-
pan sağlık personelinin İSG algılama ölçeği toplam puan 
ortalaması diğer meslek gruplarında bulunan sağlık per-
soneline göre en yüksektir. Diğer grubunda bulunan sağlık 
personelinin en düşüktür.

Hizmet yılı değişkenine göre; 11-20 yıl mesleki tecrübe-
ye sahip sağlık personelinin İSG algılama ölçeği toplam 
puan ortalaması diğer hizmet yılı gruplarında bulunan 
sağlık personeline göre en yüksek, 21 yıl ve üstü mesleki 
tecrübeye sahip sağlık personelin en düşüktür.

İSG algılama ölçeği alt boyutları ile demografik özellikler 
arasındaki ilişki değerlendirildiğinde;

Sağlık personelinin cinsiyet değişkenine göre İSG algılama 
ölçeği alt boyutlarından yönetim etkinliği boyutu, çalışan 
sorumluluğu boyutu ve güvenli davranış boyutu puan or-
talaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olma-
dığı (p>0.05), ancak çalışan farkındalığı boyutu ile istatistik-
sel olarak anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Çalışan 
farkındalığı boyutunda demografik değişkenlerin sıra orta-
laması değerlerine bakıldığında; erkeklerin kadınlara göre, 
İSG uygulamalarında çalışan farkındalığı algılama oranları-
nın daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (p<0,05).

Görev yaptıkları kurum ile İSG algılama ölçeğinin tüm alt 
boyutları arasında anlamlı ilişkiler elde edilmiştir (p<0,05). 
Post-hoc Tukey testi sonucunda genel olarak 3 numaralı 

kurumda görevli sağlık personelinin İSG Algılama Ölçeği-
nin tüm alt boyutlarının puan ortalaması diğer kurumda 
görevli sağlık personeline göre en yüksek olduğu, 2 numa-
ralı kurumun en düşük olduğu tespit edilmiştir. 

Yaş değişkeni ile yönetim etkinliği ve çalışan sorumluluğu 
alt boyutları arasında anlamlı ilişkiler olmadığı buna karşı 
çalışan farkındalığı ve güvenli davranış alt boyutu arasında 
anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Post-hoc 
Tukey testi sonucunda 31-40 yaş grubunda olan sağlık per-
sonelinin çalışan farkındalığı ve güvenli davranış alt boyut 
puanları diğer gruplara göre en yüksek olduğu, 51 ve üstü 
yaş grubunun en düşük olduğu belirlenmiştir.

Eğitim durumu değişkeni ile çalışan sorumluluğu alt bo-
yutu arasında anlamlı ilişkiler olmadığı ancak yönetim et-
kinliği, çalışan farkındalığı ve güvenli davranış alt boyutu 
arasında anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Post-hoc 
Tukey testi sonucunda lise mezunlarının diğer gruplara 
göre yönetim etkinliği, çalışan farkındalığı ve güvenli dav-
ranış alt boyutu puanları en yüksek, yüksek lisans mezun-
larının en düşük olarak tespit edilmiştir.

Meslek değişkeni ile çalışan sorumluluğu alt boyutu 
dışında diğer alt boyutlar arasında anlamlı ilişkiler olduğu 
tespit edilmiştir. Post-hocTukey testi sonucunda yönetim 
etkinliği, çalışan sorumluğu, farkındalık, güvenli davranış 
alt boyutlarında sağlık memuru gruptaki personelin algı 
puanları en yüksek, yönetim etkinliği, çalışan sorumluğu, 
farkındalık alt boyutlarında diğer grubundaki personelin, 
güvenli davranış alt boyutunda ise ebe-hemşire grubu per-
sonelin algı puanları en düşük olarak belirlenmiştir. 

Hizmet yılı değişkeni ile çalışan sorumluluğu alt boyutu 
arasında anlamlı ilişkiler olmadığı ancak yönetim etkinliği, 
çalışan farkındalığı ve güvenli davranış alt boyutu arasın-
da anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Post-hoc Tukey 
testi sonucunda 11-20 yıl hizmet grubunda olan persone-
lin diğer gruplara göre yönetim etkinliği, çalışan farkında-
lığı, güvenli davranış alt boyutu puanları en yüksek, 21 yıl 
ve üstü grubunda bulunan sağlık personelinin puanları en 
düşüktür. 

. 

Bu çalışma ile sağlık kurumlarında uygulanan İSG faaliyet-
lerinin sağlık personeli tarafından algılanma durumu ile 
e itli emografik eği kenler akımın an sağlık per-

sonelinin S  algısının farklılık g steri  g sterme iği 
belirlenmiştir. 

Çalışmada sağlık personelinin sağlık kurumlardaki S  
uygulamalarını algılama e i %79,6’lık değer ile ortala-
manın üstünde olduğu tespit edilmiştir. Literatürde Akka-
ya (2007), t rk ve arka a ları  Dursun (2013), 
Çelik (2016) ve Dayan (2016) tarafından yapılan çalışmala-
rında da İSG uygulamalarının mevcudiyeti sağlık personeli 
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tarafından algılandığı tespit edilmiştir. Ancak Tüzüner ve 
Özaslan (2011) tarafından yapılan çalışmada genel olarak 
hastane çalışanlarının güvenlik iklimi algılarının belirlenen 
ortalamanın altında olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla 
alı mamı ın u sonu u genel literatür ile örtüşmekte-

dir.

Nitelikli ve verimli sağlık hizmetlerinin sunulması sağlık ça-
lışanlarının kapasite ve performansını arttıran güvenli bir 
çalışma ortamı ile sağlanabilir. Çalışma ortamının sağlıklı 
ve güvenli hale getirilmesi çalışanın sağlığı ve güvenliği açı-
sından olumlu olduğu kadar çalışan kişilerin iş verimini de 
olumlu yönde etkilemesi ve çalışanın sosyal yaşamından 
hizmet sunduğu alana kadar iyilik halinin devamını sağ-
lanması bakımından çok önemlidir (Mollaoğlu vd., 2009: 
25). Bu bakımdan iş güvenliği ile ilgili olarak çalışanların, 
hastalık ve meslek hastalıklarına karşı korunması; 
çalışma ortamı ve koşullarının düzeltilmesi ve hastalığı 
doğurabilecek nedenlerin ortadan kaldırılmasına yönelik 
çalışmalar düzenlenmelidir (Akkaya, 2007: 17). Dolayısıyla, 
çalışma alanlarında İSG’nin sağlanması ve sürdürülebilme-
si amacıyla yöneticiler, çalışanları işyerinin özelliklerini de 
dikkate alarak; işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güven-
lik riskleri belirlemek, koruyucu ve önleyici tedbirleri al-
makla yükümlüdür (Korkmaz, Avsallı, 2012: 155). İşyerinde 
çalışanların sağlık ve güvenliğine önem vermek, sağlık ve 
güvenliklerine önem vermelerini desteklemek özellikle 
çalışanların iş tatmini sağlamak açısından da önemlidir 
(Akkaya, 2007: 17). Çalışmada sağlık personelinin kurum 
yöneticilerinin İSG uygulamaları etkinliklerine yönelik 
verdikleri cevapları incelendiğinde; sağlık personelinin 
%79,4 oranında yöneticilerin İSG uygulamalarını algıladık-
larını belirtmişlerdir. Sağlık personelinin %80,8’i tarafından 
yöneticilerin iş güvenliği bilgisine sahip, iş kazalarına iliş-
kin anlayışlı ve yol gösterici olarak algılandığı belirtilmiştir. 
Ayrıca sağlık personelinin %81,4’ü yöneticilerin İSG’yi teh-
likeye düşürecek risk derecelerini azaltma çalışmalarına 
katıldıklarını, iş kazası oranlarını azaltmaya yönelik gerekli 
desteği verdiklerini belirtmişlerdir. %82,6 sağlık personeli 
İSG de önemli uygulamalardan biri olan kişisel koruyucu 
malzemenin kullanılmasına yönelik düzenli kontrollerin 
yapıldığını ifade etmiştir. Bu sonuç ile sağlık yöneticileri-
nin İSG uygulamalarına inandığı, desteklediği, çalışanlarına 
liderlik yaptığı, yöneticilerin İSG uygulamalarındaki olumlu 
yaklaşımı sağlık personeli tarafından da algılandığı anlaşıl-
maktadır. 

İSG’de çalışanlar, İSG ile ilgili olarak aldıkları eğitim ve 
talimatlar doğrultusunda, öncelikle kendilerinin, işyerinin, 
işin ve diğer çalışanların tehlikeye düşürülmemesi 
bakımından gereken özeni göstermek ve tehlike arz 
eden bir durumla karşılaştıkları takdirde durumu derhal 
işveren, işveren vekili veya çalışan temsilcisine haber 
vermekle yükümlüdür (Aravacık,2014: 7). Çalışmada sağlık 
personelinin İSG uygulamalarında çalışan sorumluluğunu 
algılama düzeyinin %86’lık değer ile yüksek olduğu tespit 
edilmiştir. Araştırma kapsamındaki sağlık personelinin 
%86,2’si İSG uygulamalarının her çalışanın sorumluluğu 

olduğuna katıldıklarını ifade etmiştir. Sağlık personelinin 
%85’i tarafından İSG uygulamalarına dikkat edilmediği 
durumlarda iş arkadaşları tarafından ikaz edildiği belirtil-
miştir. Yine sağlık personelinin %86,8’i de İSG uygulama-
larına dikkat etmeyen çalışma arkadaşlarını ikaz ettiklerini 
belirtmişlerdir. Bu sonuç ile sağlık personelinin güvenlikle 
ilgili çalışma koşullarının iyileştirilmesine katıldıklarını, iş-
lerini yürüttükleri esnada daha güvenli davrandıkları an-
laşılmaktadır. 

Güvenli davranışlar, kişisel koruyucu donanımların doğru 
kullanımı, potansiyel tehlike ve yaralanmaları azaltmak 
için uygun çalışma, güvenlik kuralları ve düzenlemeleri 
ile güvenlik süreçlerine uygun davranışları içermektedir 
(Dursun, Keser, 2014: 3). İş sağlığı ve güvenliği kültürünün 
oluşturulmasında, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının 
önlenmesinde insan unsurunun önemi ve çalışanların gü-
venli davranmalarını sağlamak için eğitim büyük önem ta-
şımaktadır (Korkmaz, Avsallı 2012:162). Aynı zamanda eği-
tim, sağlık ve güvenlik tehlikelerinden korunmak amacıyla 
dünyada kabul gören önleyici yaklaşımın da önemli bir 
uygulama basamağını oluşturmakta, bilinç ve duyarlılığın 
arttırılmasında, güvenlik kültürünün yerleştirilmesinde, 
İSG politikalarının uygulanmasını kolaylaştırmada da etkin 
bir role sahiptir (Kılkış, Demir, 2012: 25). Dolayısıyla yaptığı 
işin sağlığına olumsuz yansıması ve işin kendisi için oluş-
turduğu tehlikeler hakkında bilgilendirilmeyen personelin 
güvenli davranması mümkün değildir (Çopur vd., 2006: 
42). Çalışmada sağlık personelinin İSG uygulamalarında 
güvenli davranışı algılama düzeyinin %86,4 değer ile yük-
sek olduğu tespit edilmiştir. Araştırma kapsamındaki sağ-
lık personelinin %82,4’ünün İSG eğitimi aldığını, %90’ı işye-
rinde güvenli çalıştıklarını, %87’si ise işin güvenli yapılması 
ile ilgili bilgi sahibi olduklarını ifade etmişlerdir. Bu sonuç 
ile sağlık kurumlarında uygulanan İSG eğitimlerinin sağlık 
personelinin güvenli sağlık hizmeti sunumunda pozitif et-
kili olduğu söylenebilir.

Çalışanların güvenlikle ilgili farkındalık düzeyi de güvenli 
davranışlar üzerinde etkili bir faktördür. Farkındalık, 
kişilerin kendi tutum ve davranışlarının ne ölçüde farkında 
olduklarını belirtmek için kullanılan bir kavramdır. Güvenlik 
farkındalığı ise, çalışanların, iş çevresindeki risklerden 
kaçınmaya yönelik kişisel yetenek ve sorumlulukları 
hakkındaki algılarını, yargılarını ve farkındalığını belirleyen 
düşünce yapısıdır (Dursun, Keser, 2014: 3). Literatürde 
güvenlik farkındalığının çalışanların güvenlik uyumu ve 
güvenli davranışları üzerinde pozitif yönlü anlamlı bir etki 
ettiği, çalışanların güvenlikle ilgili farkındalık düzeyleri 
arttıkça güvenlikle ilgili konulara daha fazla uyma davranışı 
gösterdiği belirtilmiştir (Dursun, 2013). Ayrıca güvenli dav-
ranış sağlanmasında, çalışanların görüşlerinin alınması ve 
süreçlere katılımlarının sağlanması önemli bir unsurdur 
(Korkmaz, Avsallı, 2012:162). İSG sorunlarının saptanma-
sında aktif katılımcılardan olması, yöneticiler tarafından 
fikirlerinin önemsenmesi ve İSG ile ilgili kurullarda aktif 
görev almalarının sağlanması ile çalışanlar tarafından İSG 
konusunun önemi daha çok anlaşılacaktır (Çelik, 2016: 
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70). Çalışan katılımı ile çalışanların güvenli olmayan ken-
di davranışlarının ve çevresinde olup bitenler ile ilgili far-
kındalıkla beraber iş güvenliği bilinci gelişir (Topçuoğlu, 
Özdemir 2003). Ayrıca, çalışan görüşlerinin alınması ile 
hastanelerdeki İSG uygulamaların yetersiz kaldığı alan-
ların belirlenmesi, belirlenen alanlardaki risklerin en aza 
indirilmesi ve bu alanlarda etkin korunma sistemlerinin 
geliştirilmesi sağlanmış olur. Çalışmada sağlık personeli-
nin İSG uygulamaları ile ilgili farkındalık düzeyleri %66,2’lik 
değer ile ortalamanın üstünde tespit edilmiştir. Araştırma 
kapsamındaki sağlık personelinin %69,2 si diğer işletmeler 
göre hastanelerde yüksek risklerin mevcut olduğunun ve 
var olan risklere yönelik güvenlik prosedürlerinin farkında 
olduklarını, ancak %59,6’sı bu riskleri önemsediğini belirt-
miştir. %71,4 sağlık personeli, yaralanma ve iş kazası duru-
munda çalışandan çok yönetimin sorumluluğu olduğunu 
düşünmektedir. %61’i sağlık hizmetlerinde verimlilik ve ka-
liteden önce İSG’nin önemini savunmaktadır.

e itli emografik eği kenler akımın an 
sağlık ersonelinin S  algısının farklılık g steri  
g sterme iğinin tes itine nelik a ılan anali ler e  
insi et eği keninin sağlık ersonelinin S  

u gulamalarına nelik algı urumlarına etki 
etme iği  a  eğitim urumu  meslek gru u  i met 

ılı ve alı tıkları kurum eği kenlerinin etki ettiği 
elirlenmi tir. emografik eği kenlerin S  algısın a 

etkisinin sınan ığı anali ler e  3 numaralı kurumda gö-
revli sağlık personelinin, sağlık memuru grubunun, 31-40 
yaş grubu, 11-20 yıl mesleki tecrübeye sahip, lise mezunu 
sağlık personelinin kurumlarında uygulanan İSG uygula-
malarını yüksek algıladıkları dikkat çekmektedir. 

İSG algılama alt boyutları ile demografik özellikler 
arasındaki ilişki değerlendirildiğinde; 

İSG uygulamalarında yönetim etkinliğini cinsiyet ve yaş 
farkı olmaksızın, lise mezunu, sağlık memuru ve 11-15 yıl 
mesleki tecrübeye sahip sağlık personelinin algısı yüksek-
tir. Çalışan farkındalığı boyutunda, 31-40 yaş arası, 11-20 
yıl mesleki geçmişe sahip, lise mezunu erkek sağlık me-
muru personelin algısı yüksektir. Çalışan sorumluluğu 
boyutunda demografik değişkenlerin etkisi olmaksızın 
sadece 3 numaralı kurum çalışanlarının algısı yüksektir. 
Güvenli davranış boyutunda, cinsiyet farkı olmaksızın,3 
numaralı kurumda görevli, 31-40 yaş, 11-20 yıl mesleki 
tecrübeye sahip, lise mezunu, sağlık memuru personelin 
algısı yüksektir.

3 numaralı kurumda görevli sağlık personelinin hem İSG 
uygulamaları algısının hem de yönetim etkinliği, çalışan 
sorumluluğu, çalışan farkındalığı ve güvenli davranış alt 
boyutlarında; lise mezunu sağlık personelinin çalışan so-
rumluluğu dışında hem İSG uygulamaları algısının hem 
de yönetim etkinliği, çalışan farkındalığı, güvenli davranış 
algısının yüksek olduğu; ebe-hemşire grubunun İSG uygu-
lamalarında güvenli davranış algısının düşük olduğu dikkat 
çeken sonuçlar arasındadır. 

. S U

• Araştırmada ortaya çıkan temel sonuçlar şu şekildedir:

• Katılımcıların İSG uygulamalarının ilişkin algıları pozitif 
yönde ve ortalamanın üstündedir.

• Sağlık personelinin işyerlerinde birinci önceliği güvenli 
çalışmaktır. 

• Hizmet sunum aşamasında S nin sağlanmasında 
gerekli önlemler alınmakta ve güvensiz yapılan işlerle 
ilgili çalışma arkadaşları uyarılmaktadır. 

• Sağlık kurumlarında iş güvenliği eğitimleri verilmekte 
ve sağlık personeli işin güvenli bir şekilde yapılması ile 
ilgili bilgi sahibidir.

• Sağlık personeli İSG uygulamaları ve iş kazalarını önle-
mede netimle era er sorumluluklarının bilincin-
de ve yerine getirmek zorunda olduklarının farkında-
dır.

• Sağlık personeli sağlık hizmetleri sunumunda verimli-
lik ve kalite ile beraber iş güvenliğinin de sağlanması-
na önem vermektedir. 

• Sağlık personeli, sağlık kurumlarda S nin sağlanma-
sına yönelik yapılan değerlendirmelerin ve düzeltici 
önleyici faaliyetlerin farkındadır. 

• Sağlık personelinin genel olarak İSG uygulamalarını al-
gılama durumlara cinsiyet değişkeninin etkisi yoktur. 
Buna karşı yaş, eğitim durumu, meslek grubu, hizmet 
yılı değişkenleri ve personelin çalıştığı kurum değiş-
kenlerinin İSG uygulamalarını algılama durumlarına 
etkisi vardır.

• Sağlık kurumlarındaki İSG uygulamaları 31-40 yaş 
grubu, 11-20 yıl çalışma geçmişi olan, lise mezunu ve 
sağlık memuru olarak görev yapan sağlık personeli ta-
rafından daha iyi algılanmaktadır.

• Yönetim tarafından yerine getirilen İSG uygulamaları 
11-20 yıl çalışma geçmişi, lise mezunu ve sağlık me-
muru olarak görev yapan sağlık personeli tarafından 
daha iyi algılanmaktadır. Sağlık personelinin eğitim 
seviyesi yükseldikçe ve çalışma yılı arttıkça yönetim ta-
rafından yapılan İSG uygulamalarının algılanma oranı 
düşmektedir. 

• Sağlık personeli tarafından yerine getirilen İSG 
uygulamaları 31-40 yaş, lise mezunları, sağlık memu-
ru, 11-20 yıl çalışma geçmişine sahip erkek personelin 
farkındalığı daha yüksektir. Sağlık personelinin eğitim 
seviyesi yükseldikçe ve çalışma yılı arttıkça İSG de çalı-
şan uygulamaları farkındalığı azalmaktadır.

• Sağlık personelinin İSG de çalışan sorumluluğu algıla-
rı görev yaptıkları kuruma göre değişmektedir. Sağlık 
personelinin İSG uygulamalarında çalışan sorumlulu-
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ğu algılarına yaş, cinsiyet, eğitim, meslek ve çalışma yılı 
özelliklerinin etkisi yoktur.

 S  u gulamaların a 1-10 yıl mesleki deneyime sa-
hip, 31-40 yaş grubu, lise mezunu, sağlık memuru ola-
rak görev yapan sağlık personelinin güvenli davranış 
algıları daha yüksektir.

. K K
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İSTANBUL İLİ ÖZEL HASTANE  ŞİKAYETLERİNİN 
SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI İLE İLİŞKİSİ

Muhammed ATAK1, Havva ERDOĞAN1, Hüseyin KÜÇÜKALİ1, Özlem ESKİL ÇİÇEK1,
Özlem BEK YAĞMUR1, Yasemin KARAGÖZ USLU2, Kemal MEMİŞOĞLU1
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Şikayetlerin, sağlık kurumlarındaki eksiklik ve aksaklıklar hakkında kişilerin bireysel ve yerinde tespitleri olarak değerlendirilmesi, 
hasta odaklı sağlık yönetiminin ana unsurlarından biridir. Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) ile şikayetlerin bağlantılı şekilde 
değerlendirilmesi kurumların kalite iyileştirme süreçlerine katkı sunabilir.

Bu çalışmada şikayetler ile Sağlıkta Kalite Standartları arasında ilişki olup olmadığının tespit edilmesi amaçlanmıştır. İstanbul İl 
Sağlık Müdürlüğü Özel Yataklı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından değerlendirilmiş olan, idari hizmetler ile ilgili 160 
şikayet, kesitsel ve retrospektif olarak 14 parametrelik bir form kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışmada, hasta yakını başvuru 
sahibi %47.5, erkek başvuran %56, Şubat ayı başvuruları %18.75,  başvuru kanalı SABİM %47.5, şikayet edilen meslek grubu 
hekim %40.5 ve şikayet neticesinde yazılı uyarı verilmesi %28,34 olarak tespit edilmiştir. İncelenen şikayetlerin SKS Boyutlarının 
dağılımı: %43.11 Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler Boyutu, %26.35 Sağlık Hizmetleri Boyutu, %8.38 ile Destek Hizmetleri Boyutu 
ve %7.19 Kurumsal Hizmetler Boyutu olarak tespit edilmiştir.

Şikayetlerin Sağlıkta Kalite Standartları ile bir çok boyutta ilişkili olduğu görülmüştür. Özel sağlık kurumlarında SKS farkındalığının 
artmasının hasta şikayetlerini önemli düzeyde azaltacağı, hasta memnuniyetini artıracağı kanaati oluşmuştur. Şikayetler, sağlık 
kurumları tarafından çözümlenirken, kök-neden analizi yapılmasının kalite iyileştirmelerine teşvik edeceği ve benzer konularda 
yeni şikayetleri önleyebileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sağlıkta Kalite Sistemleri, şikayet, değerlendirme  

   P S   U  S S  P  SP S  S U

stra t

It is one of the main elements of patient-centered health management, to assess the complaints and deficiencies and disruptions 
related to health care institutions as individual and on-site determinations. Assessing the complaints in connection with the 
Health Quality Standards may contribute to the quality improvement processes of the institutions.

The study aims to determine whether there is a relationship between the complaints and Health Quality Standards. 160 
complaints about administrative services which have been assessed by Health Directorate of Istanbul Department of Private 
Inpatient Care, is reviewed via form with 14 parameters by the cross-sectional and retrospective method. Important findings 
of the study for each parameter are: complainants are mostly patient’s relatives (47.5%), complainants are mostly male (56%), 
most frequent period is February (18.75%), most  used channel is SABİM (47.5%) and most relevant personnel are doctors 
(40.5%) and sanctions are mostly a formal warning (%28,34). Distribution of complaints to the Dimensions of Health Care Quality 
Standards is 43,11% Patient and Staff Oriented Services Dimension, 26,35% Healthcare Services Dimension, 8,38% Support 
Services Dimension and 7,19% Corporate Services Dimension.

It is found that complaints are related to Health Quality Standards in many dimensions. Increasing the awareness of Health 
Quality Standards in private healthcare institutions will increase the patient satisfaction and decrease patient complaints. While 
complaints are being resolved by healthcare institutions, the root-cause analysis may support quality improvements and avoid 
new complaints about similar issues

Keywords: Health Quality Systems, complaints, assessment
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.   

Hizmet kavramı, ayrı ayrı teşhis edilebilen, istekleri tatmin 
eden ve gerçekte fiziksel olarak dokunulması mümkün 
olmayan (soyut) faaliyetler olarak tanımlanmaktadır (Ka-
raca, 2014: 18,24). Başka bir tanıma göre hizmet, doku-
nulmaz yapısı olan, müşteri, çalışan ve fiziksel kaynaklar 
ile sistemler arasındaki etkileşim anında oluşarak müşteri 
problemlerine çözüm sunan, faaliyetler dizisidir  (Özgü-
ven,2008:653).

Sağlık hizmetleri, hastalıkların teşhis, tedavi ve rehabilitas-
yonun yanında, hastalıkların önlenmesi, toplum ve bireyin 
sağlık düzeyinin geliştirilmesi ile ilgili faaliyetler bütünü an-
lamına gelmektedir (Karaca, 2014: 18,24).

Ülkemizde sağlık sektörü hızlı bir şekilde büyüdüğünden 
dolayı sağlık işletmeleri rekabet içine girmekte, hizmet ka-
litelerini yükselterek hasta memnuniyetini arttırmak için 
çaba sarf etmektedirler. Rekabetin giderek arttığı bu sek-
törde sağlık işletmeleri içinde bulundukları pazarı iyi tanı-
mak ve tanımlamak, değişen hasta ihtiyaç ve beklentilerini 
de karşılamak zorundadırlar (Kıskaç ve Katran, 2016:76, 
Toprak, 2012:3). Hastanelerin sundukları sağlık hizmet-
lerinin ertelenemez özellikte olması sebebiyle, hastalara 
(müşterilere) sundukları hizmetin kaliteli ve güvenilir ol-
ması gerekir. Bu bağlamda hasta tatmini günümüzde çok 
önemli bir yer tutmaktadır (Taşlıyan ve Gök, 2014: 69).

Sağlık kurumlarında hasta memnuniyeti en önemli ka-
lite belirleyicilerindendir. Bunun sağlanmasında sağlık 
kurumlarında hasta odaklı yaklaşım oldukça önem arz 
etmektedir. Hasta odaklı yaklaşım denince; hasta-hasta-
ne, hasta-hekim, hasta-personel ilişkileri yönetimi akla 
gelmektedir. Bu açıdan bakıldığında, hasta ile kuruluşun 
markasının bile bir ilişkisi vardır. Tüm bu ilişkiler bir bütün 
olarak düşünüldüğünde, hastane yönetiminin en önemli 
faaliyet alanlarından biri hasta ilişkileri yönetimidir (Akgül 
ve ark., 2016:2-3).

Hasta memnuniyeti birçok faktörden etkilenen bir kavram-
dır, verilen hizmetin hastanın beklentilerini karşılaması ya 
da hastanın verilen hizmeti algılamasına dayanmaktadır. 
Sağlık hizmetlerinde kalitenin önemli bir bölümünü hasta 
memnuniyeti oluşturmaktadır. Hastalarla düzenli olarak 
temas kurmak memnuniyetlerini takip etmek, öneri ve şikâ-
yetlerini değerlendirmek onların seslerine kulak vermek 
günümüz artan rekabet koşullarında var olabilmek için ge-
reklidir. Müşteri memnuniyeti kalitenin ölçülmesinde yer 
alan önemli bir belirleyicidir. Müşteriler, işletmelerin varlığı-
nı sürdürebilmesini sağlayandır. Müşterilerin memnuniye-
tinin ve bağlılığın oluşmasında da, şikâyet yönetimi önemli 
bir etkendir. Müşterilerinin şikâyetleri ile ilgilenmeyen, etkili 
bir şikâyet yönetimi uygulamayan işletmeler, ürün/hizmet 
kalitesinin düşmesine neden olur. Genel olarak bakıldığında 
şikâyetleri ile ilgilenilmeyen müşteriler, mutsuz müşterilere 
dönüşür. İşletmelerin mutsuz müşterilerinin olması, reka-
bette çok ciddi bir risk yaratır (Akbaş, 2014: 21,22).

Sağlık hizmet sunucuları, şikâyetçi olan hasta/ hasta yakını 
ile sonuçlar hakkında karşılıklı anlaşmaya varabilmek için 
onun ne beklediğini öğrenmeli ve ne olduğu konusunda 
açık olmalıdır. Şikâyet eden, şikâyetin sadece başlangı-
cında değil her aşamasında sürece dâhil edilerek sürecin 
sonunda olumlu veya olumsuz bilgilendirilmelidir. Şikâyet 
sürecini başlatan hastaya hiçbir şekilde geri dönüş yap-
mamak, süreç sonunda onun beklentilerine uymayan bir 
dönüş yapmaktan daha kötü sonuçlar doğuracaktır (Akgül 
ve ark., 2016:2-3).

Günümüzde tedavi uygulamalarında, söz sahibi olmak is-
teyen, hasta hakları konusunda bilinçli ve teknolojik ilerle-
melerin farkında olan hasta profili gittikçe artmaktadır. Ar-
tık hastalar hizmeti beğenmedikleri zaman alternatiflerini 
değerlendirmektedirler. Bu noktada sağlık sektörleri hasta 
kaybetmemek için farklı yöntemler denemek zorunda kal-
maktadırlar (Kıskaç ve Katran, 2016:76).

Sağlık hizmetlerinde hastanın/bireyin, pasif rolden aktif 
role geçişi ve sağlık hizmetlerinde tanı ve teşhis yöntemle-
rinde yaşanan teknolojik gelişmeler tüm dünyada olduğu 
gibi Türkiye’de de sağlık sisteminde değişiklikler yapılma-
sına neden olmuştur. Hastalar giderek artan bir şekilde, 
kendi sağlık bakımına katılmak ve karar verme sürecin-
de kendi durumlarının ne olduğunu öğrenmek, tanılarını 
anlamak istemektedirler. Bu yüzden günümüzde verilen 
sağlık bakım hizmetinin kalitesi, yalnızca sağlık ekibinin ta-
nımladığı ve belirlediği boyutta görülmemektedir (Gönen, 
2008: 58-59).

Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde hasta hakları 
uygulamaları 15.10.2003 tarihinde yayınlanan Sağlık Tesis-
lerinde Hasta Hakları Uygulamalarına İlişkin Yönerge doğ-
rultusunda başlamıştır. Bu uygulama ile hasta ve yakınla-
rının, mevzuatla belirlenmiş haklarını kullanabilmeleri, her 
aşamada bilgilendirilmeleri ve hastaların hak ihlallerinden 
korunabilmeleri ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını 
fiilen kullanabilmeleri amaçlanmıştır.

01.08.1998 tarih ve 23420 sayılı Resmi Gazete’de yayınla-
nan Hasta Hakları Yönetmeliği  ve  Sağlık Bakanlığı “Sağlık-
ta Dönüşüm” programını kapsamında sağlık hizmetlerinin 
kalitesini ve verimliliğini artırarak aynı zamanda hasta ve 
çalışan memnuniyetini en üst düzeye ulaştırmayı hedefle-
miştir. 2003 yılında Hasta Hakları Uygulama Yönergesi ile 
hastanelerde hasta hakları birimleri de oluşturulmuştur. 
Sağlık kurumlarında özellikle hasta memnuniyetinin artırıl-
masında hasta başvuru sistemleri ile ilgili çalışmalar başla-
tılmış ve yürütülmektedir. Bu sistemler ile hastaların yaşa-
mış olduğu iyi-kötü deneyimleri, ihtiyaçları ve beklentileri 
saptanabilmektedir. Kurumlar bu sayede kurum içi düzen-
leme ve iyileştirme çalışmaları ile hasta memnuniyetlerini 
sağlayarak hizmet kalitelerini artırırlar. Bu sistemler aynı 
zamanda kurumlara ayna tutan, nasıl algılandıkları konu-
sunda fikir veren sistemlerdir.

Sağlıkta Kalite Standartları, Hasta ve Çalışan Odaklı Hiz-
metler boyutundaki HHD02 standardında hasta ve yakın-
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larının görüş, öneri ve şikayetlerinin alınması ve değerlen-
dirilmesi gerektiğini belirtir (SKS Hastane Seti, 2016: 121). 
Bu çalışmada; hasta şikayetlerinin Sağlıkta Kalite Stan-
dartları ile ilişkisi ve karşılığı olup olmadığını tespit etmek 
amaçlanmaktadır. 

. K PS   

ra tırmanın i i  Araştırma tanımlayıcı, kesitsel ve ret-
rospektif olarak yapılmıştır.

vren ve rneklem  Araştırmanın evrenini 01.01.2016-
31.12.2016 tarihleri arasında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 
Özel Yataklı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nde değer-
lendirilen idari hizmetler ile ilgili şikayetler (n=289) oluştur-
maktadır. Örneklem büyüklüğü (n=160) %95 güven aralığı 
% 5 hata payı ile çalışmanın evrenini temsil edecek büyük-
lüktedir.  

erilerin o lanması ve nali i  İstanbul İl Sağlık Mü-
dürlüğü Özel Yataklı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne 
ulaşan şikayetlerle ilgili şikayet envanteri oluşturulmuştur. 
Envanterde şikayetler, idari hizmetler, hekimlik uygulama-
ları, acil sağlık hizmetleri ve parasal konular olmak üzere 
dört konu başlığında toplanmıştır. 2016 yılında toplam 
1490 şikayet bildirimi olmuştur. İdari hizmet konusu ile 
ilgili 289 şikayet bildirimi olmuştur. Veriler basit rastgele 
örnekleme yöntemi kullanılarak, şikayet envanterinden 
idari hizmetler konusunda şikayetler seçilmiş ve şikayet 
dosyaları incelenerek veriler toplanmıştır. 

Veriler toplanırken araştırmacılar tarafından literatür tara-
ması yapılarak hazırlanan 14 sorudan oluşan form kullanıl-
mıştır (şikayet edilen kurumun yatak sayısı, şikayet edilen 
kurumun başka şubesinin olup olmadığı, şikayet edilen ku-
rumun faaliyet gösterdiği ilçe, şikayeti bildiren kişi, şikayeti 
bildiren kişinin cinsiyeti, şikayetin gönderildiği kurum, şi-
kayet edilen ay, şikayet konusu, şikayetin yapıldığı hastane 
birimi, şikayette yer alan sağlık çalışanının meslek/görev 
durumu, şikayet sonucunda Özel Yataklı Sağlık Hizmetleri 
Şube Müdürlüğü tarafından yapılan işlem, şikayet ile ilgili 
Sağlıkta Kalite Standartları Boyutu ve Standardı). Verilerin 
MS Office Excel 2016 Programı ve VBA (Visual Basic for 
Applications) kullanılarak analizi yapılmıştır.

ra tırmanın t esi ve inansmanı  Araştırmada her-
hangi bir maddi bütçeye ihtiyaç duyulmamıştır.

ra tırmanın Sınırlılıkları  Araştırma İstanbul İl Sağlık 
Müdürlüğü Özel Yataklı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlü-
ğü’nde değerlendirilen şikayetler ile sınırlı tutulmuştur.

ra tırmanın tik n  İstanbul Sağlık Müdürlüğü’nden 
yazılı izin alınmıştır.

. U U  

Çalışma kapsamına alınan hastaneler şikayet edilme du-
rumlarına göre incelendiğinde; 47 hastanenin bir defa 
şikayet edildiği, 27 hastanenin iki defa şikayet edildiği, 12 
hastanenin ise üç defa şikayet edildiği görülmektedir. Ay-
rıca 3 hastanenin dört defa şikayet edildiği, 1 hastanenin 
beş defa ve 1 hastanenin de altı defa şikayet edildiği gö-
rüldü. 

a lo   ika eti il irenlerin ağılımı

Şikayeti il iren Ki i  Kurum Sa ı

Hasta Yakını 76 47,5

Hastanın kendisi 27 16,87

Gizli 23 14,37

Bireysel 13 8,12

Sağlık Personeli 5 3,12

Diğer 16 10,02

P 100

Şikayetler incelendiğinde; %47,5 ile en çok hasta yakınla-
rından şikayet alınmıştır. Bunu %16.87 ile hastanın kendisi, 
%14,37 ile gizli şikayet bildirimi, %8,12 ile bireysel şikayet-
ler takip etmektedir.

a lo  ika eti il iren Ki ilerin insi ete re 
ağılımı

. l la a a ı a lık a a   al    10- 13 O c a k  2018/ A n t a l y a  
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Ara ırmanın B esi e inansmanı  Araştırmada herhangi bir maddi bütçeye ihtiyaç 
duyulmamıştır.
Ara ırmanın Sınırlılıkları  Araştırma stanbul l Sağlık üdürlüğü zel Yataklı Sağlık 
Hizmetleri ube üdürlüğü’nde değerlendirilen şikayetler ile sınırlı tutulmuştur.
Ara ırmanın ik ön  stanbul Sağlık üdürlüğü’nden yazılı izin alınmıştır.

3. BULGULAR 

alışma kapsamına alınan hastaneler şikayet edilme durumlarına göre incelendiğinde; 47 
hastanenin bir defa şikayet edildiği, 27 hastanenin iki defa şikayet edildiği, 12 hastanenin ise 
üç defa şikayet edildiği görülmektedir. Ayrıca 3 hastanenin dört defa şikayet edildiği, 1 
hastanenin beş defa ve 1 hastanenin de altı defa şikayet edildiği görüldü. 

a l  1  ikaye i Bildirenlerin Dağılımı
ikaye i Bildiren i i  r m Sayı %

Hasta Yakını 76 47,5
Hastanın kendisi 27 16,87
Gizli 23 14,37
Bireysel 13 8,12
Sağlık Personeli 5 3,12

iğer 16 10,02
TOPLAM 160 100

ikayetler incelendiğinde; %47,  ile en çok hasta yakınlarından şikayet alınmıştır. Bunu 
%16. 7 ile hastanın kendisi, %14,37 ile gizli şikayet bildirimi, % ,12 ile bireysel şikayetler 
takip etmektedir.

Tablo-  ikaye i Bildiren i ilerin insiye e Göre Dağılımı

ikayet oranı ile kişinin cinsiyeti arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını değerlendirmek 
amacıyla cinsiyet analizi yapılmıştır. 160 şikayetten 0’ının erkekler tarafından yapıldığı, 
36’sının kadınlar tarafından yapıldığı, 34 kişinin ise cinsiyet belirtmediği görülmektedir. 
Yüzde olarak ifade edildiğinde; yapılan şikayetlerin % 6 sının erkekler tarafından 
gerçekleştirildiği belirlenmiştir.

9 0;  5 6%
36;  23%

34;  21%

E r k e k

Kadın

eli ilmemi

Şikayet oranı ile kişinin cinsiyeti arasında anlamlı bir iliş-
ki olup olmadığını değerlendirmek amacıyla cinsiyet ana-
lizi yapılmıştır. 160 şikayetten 90’ının erkekler tarafından 
yapıldığı, 36’sının kadınlar tarafından yapıldığı, 34 kişinin 
ise cinsiyet belirtmediği görülmektedir. Yüzde olarak ifade 
edildiğinde; yapılan şikayetlerin %56‘sının erkekler tarafın-
dan gerçekleştirildiği belirlenmiştir.
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a lo  ika etin n eril iği Kanala ağılımı

Şikayetin Gönderildiği Kanal Sa ı

SABİM 76 47,5

Şahsen başvuru (dilekçe ile yapılan) 30 18,75

BİMER 18 11,25

Kurumsal E- posta 17 10,62

CİMER 3 1,87

Diğer 16 10,02

P 100

 

Araştırma kapsamına alınan 160 şikayet gönderildiği 
kurumlara göre sayısal ve % olarak değerlendirildiğinde 
76 kişinin % 48 oranı ile en çok SABİM üzerinden şikayette 
bulunduğu tespit edilmiştir. Sabim şikayetlerini 30 (% 18,7) 
kişi ile şahsen başvurular izlemektedir.  18 (% 11,2) kişi Bİ-
MER, 17 (% 10,6) kişi e-posta, 3 (% 1,9) kişi CİMER kanalı ile 
şikayette bulunmuştur. Ayrıca 2 (% 1,2) kurum TSM, 2 (% 
1,2) kurum Halk Sağlığı Müdürlüğü, 1 (% 0,6) kurum diğer İl 
Valilikleri, 1 (% 0,6) kurum Organ ve Doku Nakli Hizmetleri 
Birimi, 1 (% 0,6) kurum Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 (% 0,6)  
kurum Üsküdar Kaymakamlığı, 1 (% 0,6) kurum Disiplin İş-
leri Şube Müdürlüğü, 1 (% 0,6) kurum Anadolu İl Ambulans 
Servisi Başhekimliği, 1 (% 0,6) kurum Baş Denetçi, 1 (% 0,6) 
kurum İstanbul Tabib Odası, 1 (% 0,6) kurum Kamu Hasta-
neleri Birliği Genel Sekreterliği, 2 (% 1,2) kurum İlçe Sağlık 
Müdürlüğü ve 1 (% 0,6) kurumda ihbar kanalı ile şikayet 
edilmiştir.

Bu veriler ışığında en yaygın bilinen ve kullanılan şikayet 
kanalının SABİM olduğu ifade edilebilir.

a lo  Şikayet ilen Kurumların l elere re 
ağılımı

ika et ilen Kurumların 
ulun uğu l eler Sa ı

Gaziosmanpaşa 19 11,87

Kadıköy 12 7,5

Bakırköy 11 6,87

Pendik 9 5,62

Bağcılar 9 5,62

Sultanbeyli 8 5

Şişli 8 5

Bahçelievler 8 5

Esenyurt 8 5

Beylikdüzü 7 4,37

Kartal 6 3,75

Ümraniye 6 3,75

Beşiktaş 5 3,12

Fatih 5 3,12

Üsküdar 4 2,5

Maltepe 4 2,5

Avcılar 3 1,87

Kağıthane 3 1,87

Eyüp 3 1,87

Sancaktepe 3 1,87

Güngören 3 1,87

Zeytinburnu 2 1,25

Küçükçekmece 2 1,25

Büyükçekmece 2 1,25

Esenler 2 1,25

Ataşehir 2 1,25

Sarıyer 1 0,62

Beykoz 1 0,62

Maltepe 1 0,62

Sultangazi 1 0,62

Beyoğlu 1 0,62

Silivri 1 0,62

P 100

İstanbul ilinde 39 ilçe bulunmakta olup, çalışmamızda yer 
alan 160 şikayet ilimizdeki 32 ilçeden alınmıştır. Çalışma-
mızda şikayet edilen kurumlar bulundukları ilçelere göre 
değerlendirildiğinde en çok (% 11,9) Gaziosmanpaşa ilçe-
sindeki hastanelerden şikayet alınmıştır.  Gaziosmanpaşa 
ilçesini Kadıköy (% 7,5), Bakırköy (%6,9), Pendik (%5,6) ve 
Bağcılar (% 5,6) ilçelerinde bulunan hastane şikayetleri ta-
kip etmektedir. 

a lo  Şikayet ilen Kurumların atak Sa ısına 
re Sını an ırılması

. l la a a ı a lık a a   al    10- 13 O c a k  2018/ A n t a l y a  
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a l   ikaye  dilen r mların a ak Sayısına Göre Sınıflandırılması

ikayet edilen hastane yatak sayılarına bakıldığında 160 hastaneden yatak sayısı 100 yataktan 
az olan hastanelerden 110 % 6 , yatak sayısı 100 yataktan fazla olan hastanelerden 0 % 
31  şikayet alındığı görülmektedir. Yatak sayısı 100 yataktan az olan hastanelerde şikayet 
oranlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

a l   ikaye  dilen r mların Ba ka esi l  lmadığına Göre Dağılımı

ikayet sayısı ve şikayet edilen kurumların başka şubesi olup olmadığı değerlendirilmiştir. 
ikayette bulunulan hastanelerden 104 % 6 ’ünün başka şubesi olmadığı belirlenmiştir. 
eriler değerlendirildiğinde başka şubesi olmayan sağlık kurumlarından daha fazla şikayet 

alındığı görülmektedir.
Başka bir açıdan bakıldığında birkaç şubesi bulunan, olası kurumsallaşma ve kalite kültürü 
faaliyetlerinde bulunduğu öngörülen sağlık kuruluşlarında şikayet oranının göreceli olarak 
daha az olduğu söylenebilir. 

110;  69 %

5 0;  31%

 ya ak al ı

100 y a t a k  ü s t ü

5 6;  35 %

104;  65 %

V a r

Y o k
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Şikayet edilen hastane yatak sayılarına bakıldığında 160 
hastaneden yatak sayısı 100 yataktan az olan hastaneler-
den 110 (% 69), yatak sayısı 100 yataktan fazla olan hasta-
nelerden 50 (% 31) şikayet alındığı görülmektedir. Yatak sa-
yısı 100 yataktan az olan hastanelerde şikayet oranlarının 
daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

a lo  ika et ilen Kurumların a ka u esi lu  
lma ığına re ağılımı

. l la a a ı a lık a a   al    10- 13 O c a k  2018/ A n t a l y a  
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a l   ikaye  dilen r mların a ak Sayısına Göre Sınıflandırılması

ikayet edilen hastane yatak sayılarına bakıldığında 160 hastaneden yatak sayısı 100 yataktan 
az olan hastanelerden 110 % 6 , yatak sayısı 100 yataktan fazla olan hastanelerden 0 % 
31  şikayet alındığı görülmektedir. Yatak sayısı 100 yataktan az olan hastanelerde şikayet 
oranlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

a l   ikaye  dilen r mların Ba ka esi l  lmadığına Göre Dağılımı

ikayet sayısı ve şikayet edilen kurumların başka şubesi olup olmadığı değerlendirilmiştir. 
ikayette bulunulan hastanelerden 104 % 6 ’ünün başka şubesi olmadığı belirlenmiştir. 
eriler değerlendirildiğinde başka şubesi olmayan sağlık kurumlarından daha fazla şikayet 

alındığı görülmektedir.
Başka bir açıdan bakıldığında birkaç şubesi bulunan, olası kurumsallaşma ve kalite kültürü 
faaliyetlerinde bulunduğu öngörülen sağlık kuruluşlarında şikayet oranının göreceli olarak 
daha az olduğu söylenebilir. 

110;  69 %

5 0;  31%

 ya ak al ı

100 y a t a k  ü s t ü

5 6;  35 %

104;  65 %

V a r

Y o k

Şikayet sayısı ve şikayet edilen kurumların başka şube-
si olup olmadığı değerlendirilmiştir. Şikayette bulunulan 
hastanelerden 104 (% 65)’ünün başka şubesi olmadığı 
belirlenmiştir. Veriler değerlendirildiğinde başka şubesi 
olmayan sağlık kurumlarından daha fazla şikayet alındığı 
görülmektedir.

Başka bir açıdan bakıldığında birkaç şubesi bulunan, olası 
kurumsallaşma ve kalite kültürü faaliyetlerinde bulunduğu 
öngörülen sağlık kuruluşlarında şikayet oranının göreceli 
olarak daha az olduğu söylenebilir. 

a lo  Şikayet a vurularının a ıl ığı lara re 
ağılımı

lar Sa ı

Ocak 14 8,75

Şubat 30 18,75

Mart 14 8,75

Nisan 10 6,25

Mayıs 10 6,25

Haziran 15 9,37

Temmuz 10 6,25

Ağustos 25 15,62

Eylül 11 6,87

Ekim 11 6,87

Kasım 9 5,62

Aralık 1 0,62

enel o lam 100

Şikayet başvurularının en fazla 30 (%18,75) ile şubat ve 25 
(%15,62) ile ağustos aylarında olduğu görüldü. Şikayet baş-
vurularının en az 1 (%0,62) ile aralık ayında ve 9 (%5,62) ile 
kasım aylarında olduğu görüldü. Ayrıca 14 (%8,75) ile ocak 
ve mart aylarında, 10 (%6,25) ile nisan, mayıs ve temmuz 
aylarında, 15 (%9,37) ile haziran ayında, 11 (% 6,87) ile eylül 
ve ekim aylarında şikayet başvurularının yapıldığı görüldü.

a lo  el ataklı Sağlık i metleri u e 
rl ğ ne  Ula an Şikayet Konularının 

ağılımı

ika et Konusu Sa ı

Kayıtsız personel çalıştırılması 44 20,75

Hizmete esas eksiklikler 43 20,28

Acil Sağlık Hizmetleri 24 11,32

Yetkisiz personel çalıştırılması 17 8,01

Hekimlik ve hemşirelik uygulamaları 15 7,07

Sağlık personeli davranışları 13 6,13

Tanıtım ve reklam 12 5,66

Tıbbi donanım yetersizliği 12 5,66

Parasal konular 10 4,71

Hijyenik koşulların yetersizliği 4 1,88

Personel eksikliği 4 1,88

Hasta bakımı konusunda yetersizlik 3 1,41

Kayıtsız personel çalışması 3 1,41

Fiziksel donanım 2 0,94

Çevreye verilen rahatsızlıklar 1 0,47

Gürültü 1 0,47

Tıbbi uygulama hatası 1 0,47

Spor salonu yapılması 1 0,47

Hastanede kaçak kat ihbarı 1 0,47

Hasta mahremiyeti 1 0,47

enel o lam 100

Toplam şikayet konuları 212 adet olup, şikayet nedenleri 
incelendiğinde; en çok şikayet konusunun %20,75 ile kayıt-
sız personel çalıştırılması olduğu, %20,28 ile hizmete esas 
eksiklikler ve %11,23 ile acil sağlık hizmetleri, %8,01 ile yet-
kisiz personel çalıştırılması, %7,07 ile hekimlik ve hemşi-
relik uygulamaları,  %6,13 ile sağlık personeli davranışları, 
%5,66 ile tanıtım ve reklam şikayetlerinin bunu takip ettiği 
görüldü.
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a lo  Şikayetin a ıl ığı astane irimine re 
ağılımı

ika etin a ıl ığı astane irimi Sa ı

Hastane yönetimi 80 39,02

Acil ve ilk yardım 42 20,48

Poliklinik hizmetleri 32 15,60

Yoğun bakım 17 8,29

Klinik hizmetler 13 6,34

Laboratuvar/ görüntüleme merkezleri 11 5,36

Ameliyathane 6 2,92

Otelcilik hizmetleri 4 1,95

enel o lam 100

İncelenen şikayetler içinde toplam 205 adet hastane 
biriminin olduğu tespit edilerek, şikayetin yapıldığı hastane 
birimleri incelendiğinde; en çok %39,02 ile hastane yöne-
timi olduğu görüldü. Hastane yönetimi ile ilgili şikayetlerin 
fazla olmasını idari hizmetler ile ilgili şikayetlerin incelen-
mesine bağlandı. Hastane yönetimi ile ilgili şikayetleri, 
%20,48 ile acil ve ilkyardım, %15,60 ile poliklinik hizmetleri, 
%8,29 ile yoğun bakım, %6,34 ile klinik hizmetlerin takip 
ettiği görüldü. En az şikayet edilen hastane biriminin %1,95 
ile otelcilik hizmetleri ve %2,92 ile ameliyathane olduğu gö-
rüldü.

a lo  ika etler e er lan Sağlık alı anlarının 
eslek rev urumuna re ağılımı

kay l   la  a lık alı a ı ı  
l k  ayı %

a ane y ne i i 82 42, 05

ekim 7 9 40, 5 1

em i e  e e  a lık mem 27 13, 84

ekni yen 2 1, 02

liklinik ml 1 0, 5 1

da i e nel 1 0, 5 1

ek e e 1 0, 5 1

i  hekimi 1 0, 5 1

eli lmemi 1 0, 5 1

l la 19 5 100

İncelenen şikayetlerde toplam 195 çağlık çalışanın şikayet 
edildiği tespit edilmiştir. En fazla %42,05 ile hastane yöne-
ticisinin şikayet edildiği görüldü. Çalışmada idari hizmetler-
le ilgili şikayetler incelendiği için hastane yönetimi ile ilgili 

tüm şikayetlerin muhatabı hastane yöneticisi olduğundan 
dolayı bu oranın yüksek olduğu düşünülmektedir. Hasta-
ne yöneticisinden sonra % 40,51 ile hekim şikayetleri ikinci 
sıradadır. Bunları %13,84 ile hemşire/ebe/sağlık memuru 
takip etmektedir.

a lo  Şikayetlerin Sonu un a a ılan lemlerin 
ağılımı

. l la a a ı a lık a a   al    10- 13 O c a k  2018/ A n t a l y a  

11

ncelenen şikayetlerde toplam 1  çağlık çalışanın şikayet edildiği tespit edilmiştir. En fazla 
%42,0  ile hastane yöneticisinin şikayet edildiği görüldü. alışmada idari hizmetlerle ilgili 
şikayetler incelendiği için hastane yönetimi ile ilgili tüm şikayetlerin muhatabı hastane 
yöneticisi olduğundan dolayı bu oranın yüksek olduğu düşünülmektedir. Hastane 
yöneticisinden sonra % 40,51 ile hekim şikayetleri ikinci sıradadır. Bunları %13, 4 ile 
hemşire/ebe/sağlık memuru takip etmektedir.

a l 11  ikaye lerin S n nda a ılan lemlerin Dağılımı

zel Yataklı Sağlık Hizmetleri ube üdürlüğü’ne gelen şikayetler değerlendirdikten sonra 
toplam 1 7 kez işlem yapıldığı görülmüştür. ikayet neticesinde özel hastanelere en fazla 
%2 ,34 ile yazılı uyarı verildiği söylenebilir. Özel hastanelere %27, 1’ne şikayet sonucunda 
denetim yapıldığı, %12,30’una müeyyide para cezası  uygulandığı görüldü. zel hastanelerin 
%2,14’ünün şikayet sonucunda personeline eğitim verdiği ve %1,07’sinin şikayeti yerinde 
çözdüğü söylenebilir. 

a l  1  n elenen ikaye lerin Sağlık a ali e S andar ları B y  Dağılımı

ncelenen şikayetlerin SKS Boyutuna bakıldığında en çok %43,11 ile Hasta ve alışan Odaklı 
Hizmetler Boyutu olduğu, bunu %26,3  ile Sağlık Hizmetleri Boyutunun, % ,3  ile estek 
Hizmetleri Boyutunun ve %7,1  ile Kurumsal Hizmetler Boyutunun takip ettiği görüldü. 
%14, 7 şikayetin sağlıkta kalite standartlarını kapsamadığı söylenebilir.
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K u r u m s a l  H i z m e t l e r

Özel Yataklı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne gelen 
şikayetler değerlendirdikten sonra toplam 187 kez işlem 
yapıldığı görülmüştür. Şikayet neticesinde özel hastane-
lere en fazla %28,34 ile yazılı uyarı verildiği söylenebilir. 
Özel hastanelere %27,81’ne şikayet sonucunda denetim 
yapıldığı, %12,30’una müeyyide (para cezası) uygulandığı 
görüldü. Özel hastanelerin %2,14’ünün şikayet sonucunda 
personeline eğitim verdiği ve %1,07’sinin şikayeti yerinde 
çözdüğü söylenebilir. 

a lo  n elenen ika etlerin Sağlıkta Kalite 
Stan artları o utu ağılımı
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zel Yataklı Sağlık Hizmetleri ube üdürlüğü’ne gelen şikayetler değerlendirdikten sonra 
toplam 1 7 kez işlem yapıldığı görülmüştür. ikayet neticesinde özel hastanelere en fazla 
%2 ,34 ile yazılı uyarı verildiği söylenebilir. Özel hastanelere %27, 1’ne şikayet sonucunda 
denetim yapıldığı, %12,30’una müeyyide para cezası  uygulandığı görüldü. zel hastanelerin 
%2,14’ünün şikayet sonucunda personeline eğitim verdiği ve %1,07’sinin şikayeti yerinde 
çözdüğü söylenebilir. 

a l  1  n elenen ikaye lerin Sağlık a ali e S andar ları B y  Dağılımı

ncelenen şikayetlerin SKS Boyutuna bakıldığında en çok %43,11 ile Hasta ve alışan Odaklı 
Hizmetler Boyutu olduğu, bunu %26,3  ile Sağlık Hizmetleri Boyutunun, % ,3  ile estek 
Hizmetleri Boyutunun ve %7,1  ile Kurumsal Hizmetler Boyutunun takip ettiği görüldü. 
%14, 7 şikayetin sağlıkta kalite standartlarını kapsamadığı söylenebilir.

5 3;  28, 34%

5 2;  27 , 81%

48;  25 , 67 %

23;  
12, 30%

4;  2, 14% 3;  1, 60% 2;  1, 07 % 2;  1, 07 %

ya ı e ilme i

D e n e t i m

eli ilmemi

eyyide y lanma ı

i im

F i z i k s e l  d ü z e n l e m e l e r

Y e r i n d e  ç ö z ü m

a ılı a  y

7 2;  43, 11%

44;  26, 35 %

25 ;  14, 9 7 %

14;  
8, 38%

12;  7 , 19 %

a a e alı an daklı
H i z m e t l e r

a lık i me le i

eli ilmemi

D e s t e k  H i z m e t l e r i

K u r u m s a l  H i z m e t l e r

İncelenen şikayetlerin SKS Boyutuna bakıldığında en çok 
%43,11 ile Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler Boyutu oldu-
ğu, bunu %26,35 ile Sağlık Hizmetleri Boyutunun, %8,38 ile 
Destek Hizmetleri Boyutunun ve %7,19 ile Kurumsal Hiz-
metler Boyutunun takip ettiği görüldü. %14,97 şikayetin 
sağlıkta kalite standartlarını kapsamadığı söylenebilir.
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a lo  ika et le lgili SKS Stan art ağılımı

kay  l  l l   a a ayı %

H S Ç 02 5 5 20, 15 %

H S Ç 03 5 3 19 , 41%

eli lmemi 25 9 , 16%

H H D 04 14 5 , 13%

K K U 02 9 3, 30%

S H B 05 9 3, 30%

D T A 02 8 2, 9 3%

S H B 13 6 2, 20%

Çalışmada 273 şikayetin sağlıkta kalite standartları ve alt 
standartları ile ilgili olduğu, %20,15’inin ‘’HSÇ02 Hastane-
nin insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda, personel 
temin planı oluşturulmalıdır’’ ve %19,41’inin ‘’HSÇ03 Per-
sonel istihdamına yönelik süreçler tanımlanmalıdır’’  stan-
dartları kapsamında olduğu görüldü. 

Ayrıca %5,13’ünün ‘’HHD04 Hasta ve/veya hasta yakını, 
hastaya sunulabilecek teşhis, tedavi, bakım hizmetleri, 
hasta sorumlulukları ile diğer hizmetler hususunda bilgi-
lendirilmelidir’’, %3,30’nun ‘’KKU02 Organizasyon yapısı 
kapsamında tüm birimlerin ve çalışanların görev, yetki ve 
sorumlulukları tanımlanmalıdır’’ ve  ‘’SHB05 Hasta/hasta 
yakını ile sağlık çalışanları arasında etkili iletişim sağlan-
malıdır’’, %2,93’ünün ‘’DTA02 Tıbbi kayıtların bir düzen 
içinde ve eksiksiz tutulması, saklanması ve kullanılmasına 
yönelik sorumlular ve sorumlulukları tanımlanmalıdır’’, 
%2,20’sinin ‘’ SHB13 Hastanın güvenli transferi sağlanma-
lıdır’’ standartları kapsamında olduğu görüldü. % 9,16’sı-
nın Sağlıkta Kalite Standartlarını kapsamadığı söylene-
bilir. Özel hastanelerin kaliteye verdiği önem artarsa ve 
sağlıkta kalite standartlarına uygun davranması sağlanırsa 
şikayetlerin azalacağı öngörüsüne varılmıştır.

a lo  astanenin atak Sa ısına re ika etlerin 
Sa ısal ağılımı

Hastanenin büyüklüğü ve şikayetler konularına göre de-
ğerlendirildiğinde, yatak sayısı 100 ve altında olan has-
tanelerde şikayet oranlarının daha yüksek olduğu görül-
mektedir. Toplam 212 şikayetten 149’u (%70,3) 100 yatak 
ve altı hastanelerden, 63’ü (%29,7) ise 100 yatak ve üstü 
hastanelerden yapılmıştır. En çok kayıtsız personel çalıştı-
rılması konusunda şikayet olmuştur. Toplamda 44 (%20,7) 
olan kayıtsız personel çalıştırılması şikayetinin, yatak sayısı 
100 ve altında olan hastanelerde 29 (%13,6) olduğu,  yatak 
sayısı 100 ve üstünde olan hastanelerde 15 (%7,1)  oldu-
ğu görülmüştür. İkinci sırada ise hizmete esas eksikliklere 
yönelik şikayetler yer almaktadır. 43 (%20,3) hizmete esas 
eksiklik şikayetinin 31’inin (%14,6) 100 yatak ve altı hasta-
neler ile ilgili olduğu ve 12’sinin (%5,7) ise 100 yatak ve üstü 
hastaneler ile ilgili olduğu görülmüştür.

. S U

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İl Kalite Koordinatörlüğü 
tarafından yapılan çalışmada Özel Yataklı Sağlık Hizmet-
leri Şube Müdürlüğü’ne ulaşan özel hastaneler ile ilgili 
şikayetler incelenmiştir.

Özel hastaneler en çok hasta yakını ve erkekler tarafından, 
şubat ve ağustos aylarında şikayet edilmiştir. En yaygın 
bilinen ve kullanılan şikayet kanalının SABİM olduğu bi-
linmekte olup; çalışmamızda da en çok SABİM aracılığı ile 
şikayet bulgusuna ulaşılmıştır (Akgül ve ark., 2016:1-7; Kıs-
kaç ve Katran, 2016:79 ). 

Gaziosmanpaşa, Kadıköy ve Bakırköy ilçelerindeki özel 
hastaneler en fazla şikayet alan hastaneler olup; bu ilçeler-
deki özel hastane sayıları nispeten diğer ilçelere göre daha 
fazladır.

En çok, ‘’kayıtsız personel çalıştırılması’’, ‘’hizmete esas eksik-
likler’’ ve ‘’acil sağlık hizmetleri’’ konularında şikayet alınmıştır. 

Yatak sayısı 100 ve altı olan hastanelerde şikayet oranlarının 
yüksek olduğu tespit edilmiştir. Toplamda 44 (%20,7) olan 
kayıtsız personel çalıştırılması şikayetinin, yatak sayısı 100 
ve altında olan hastanelerde 29 (%13,6) olduğu,  yatak sayısı 
100 ve üstünde olan hastanelerde ise 15 (%7,1)  olduğu gö-
rülmüştür. Başka bir açıdan bakıldığında birkaç şubesi bu-
lunan, olası kurumsallaşma ve kalite kültürü faaliyetlerinde 
bulunduğu öngörülen sağlık kuruluşlarında şikayet oranının 
göreceli olarak daha az olduğu söylenebilir.

Çalışmamızda %39,02 hastane yönetimi, %20,48 acil ve 
ilkyardım, %15,60 poliklinik hizmetleri şikayet edilmiştir. 
Teşhis ve tedavi hizmeti sunan hastanelerde temel amaç 
hastalara kaliteli, verimli ve tatmin edici sağlık hizmetleri 
sunarak,  hastaneye gelen bireylerin sağlık hizmetini al-
dıkları bölümden (Acil servis, poliklinik, klinik, laboratuvar, 
radyoloji vb.) memnun bir şekilde ayrılmalarını sağlamak-
tır. Evrenimizi idari hizmetler ile ilgili şikayetler oluştur-
duğu için hastane yönetimine yönelik şikayet oranlarının 
yüksek olması olası bir sonuçtur.
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Şikayetlerde yer alan sağlık çalışanları meslek gruplarına 
göre değerlendirildiğinde, hekimlere yönelik şikayetlerin 
(%40,5) yüksek olduğu saptanmıştır. Hastalar tarafından 
en çok doktorların şikayet edilmesine neden olarak, hasta 
üzerinde karar verme yetkisinin ve hastaya en çok temas 
eden meslek grubunun hekimler olması gösterilebilir (Bos-
tan ve ark., 2014: 38).

Kurumların sağlık gibi yaşamsal öneme sahip olan sağlık 
hizmetlerinin yerine getirilmesinde kurallara uygun hiz-
met sağlayıp sağlamadıkları, kalite, erişebilirlik ve gerekli 
koşullar açısından sürekli denetlenmelerini zorunlu kıl-
maktadır. Bu kapsamda Müdürlüğümüze gelen her şika-
yet başvurusu itina ile değerlendirilerek gerekli ve uygun 
görülen şekilde işlem yapmaya çalışılmaktadır. 187 şikayet 
değerlendirmesi neticesinde kurumlara en çok yazılı uyarı 
verildiği ve denetim yapıldığı tespit edilmiştir. Yazılı uyarı 
ve denetimler, sağlık kurumlarına yerinde değerlendirme-
ler ile iyileştirme süreçlerine katkı sağlayabilecek tespitler 
sunmayı hedeflemektedir.

rki e Sağlıkta Kalite Sisteminin  dört temel yapı 
taşından biri olan Sağlıkta Kalite Stan artları  Türkiye’de 
hizmet sunan tüm sağlık kurum ve kuruluşları için 
hedeflenen kalite düzeyini ortaya koymak ve uygulamaya 
yönelik rehberlik etmek amacıyla geliştirilmiştir (kalite.
saglik.gov.tr, 2017). Bu kapsamda şikayetler Sağlıkta Kalite 
Standartları açısından değerlendirildiğinde yüksek oranda 
‘’Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler’’ ve ’’Sağlık Hizmetleri’’ 
boyutları ile ilgili olduğu görülmüştür. Kurumların insan 
kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda, personel temin pla-
nı oluşturulmalı ve personel istihdamına yönelik süreçler 
tanımlanmalıdır. Özel hastanelerin kaliteye verdiği önem 
artırılmalı ve sağlıkta kalite standartlarına uygun davran-
maları sağlanmalıdır.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’de sağlıkta kalite çalış-
malarının etkin ve istikrarlı bir şekilde sürdürülebilmesi 
açısından öncelikle il düzeyinde gerekli kalite çalışmaları-
nın maksimum verimle sürdürülmesi gerekmektedir. 

Yapılan çalışma bulgularına göre, kalite standartlarına çe-
şitli sebeplerle uyulmaması durumunda şikayetlerin arttığı 
söylenebilir. İstanbul İl Kalite Koordinatörlüğü tarafından 
kurumlara Sağlıkta Kalite Standartları’na uygun hizmet ver-
menin önemi benimsetildiği takdirde şikayetlerin azalarak, 
hasta memnuniyetinin artabileceği sonucuna ulaşılabilir. 
Bu doğrultuda şikayetler özel sağlık kurumları tarafından 
çözümlenirken kök-neden analizi yapılması sağlanarak ka-
lite iyileştirmelerinin teşvik edilmesi, benzer konular hak-
kında farklı şikayetlerin olması önlenebilir.

. KK

Bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde şikayet envanterinin 
kullanılmasını sağlayan Necati HANEDAR’a ve envater veri 
girişine katkılarından dolayı  Nurten UZUNKAYA’ya  teşek-
kür ederiz.
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SAĞLIKTA KALİTE ALANINDA BİLGİ VE DENEYİMİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ: SUUDİ ARABİSTAN VE TÜRKİYE 
HASTANELERİ KALİTE BİRİMİ ÇALIŞANLARI ARASINDA 
KARŞILAŞTIRMA

Mustafa Said YILDIZ

Sa l k Bakanl
msaid email om

et

Bu çalışmanın amacı Suudi Arabistan ve Türkiye hastaneleri kalite profesyonellerinin kalite iyileştirme bilgi, deneyim 
ve bilinç düzeylerini değerlendirmektir. İlk olarak, iki ülkenin söz konusu üç faktörde karşılaştırılması yapıldı. İki ülke 
kalite çalışanları Altı Sigma bilgi ve deneyimi faktörü ortalamaları arasında anlamlı farklılık görülmesi nedeniyle; Altı 
Sigma bilgi ve deneyimi faktörü için iki ülke sağlık çalışanlarının yaşları ve sağlıkta kalite alanında çalışma süreleri 
bakımından değerlendirme yapıldı. Suudi Arabistan çalışanlarının yaşları ve sağlıkta kalite alanında çalışma süreleri 
arttıkça Altı Sigma eğitim ve deneyim ortalamalarının arttığı görüldü. Türkiye hastaneleri kalite çalışanları için ise 
yaş ve sağlıkta kalite süresi grupları arasında farklılık görülmedi. Suudi Arabistan kalite çalışanlarının Türkiye kalite 
çalışanlarına göre hem kalite metotlarının tümünde, hem de toplam kalite yönetimi dışındaki tüm sertifika ve 
eğitimlerde üstün oldukları görüldü. Türkiye’nin akreditasyon çabalarının ötesinde daha yüksek sağlık sonuçları 
için hastane ve klinik düzeyi kalite iyileştirme’ye daha fazla vurgu yapması önerilmiştir.

na tar Kelimeler  Suudi Arabistan ve Türkiye; Sağlıkta kalite çalışanları; sağlıkta kalite bilgi, deneyim ve bilinç 
düzeyleri

U   U  K   P    P S   S U   
 U K  SP S  U  U  P SS S

stra t

The aim of this study is to evaluate the degrees of quality improvement knowledge, experience and consciousness among Saudi 
Arabia and Turkey hospital quality professionals. Initially comparison between hospital quality professionals of two countries 
in regards to these three factors were made. Due to the statistically significant differences between means of two countries’ 
quality professionals’ six sigma knowledge and experience; relationship of ages and years of healthcare quality experience 
of both country professionals and their averages for six sigma training and experience factor was analyzed. An increase of 
means of six sigma knowledge and experience by ages and years of work experience is found for Saudi Arabia professionals. 
For Turkey hospital quality professionals, a difference between age groups and work experience year groups could not be 
found. A superiority of Saudi Arabia quality professionals over Turkey quality professionals regarding all of quality improvement 
methods and also certificates and trainings (except total quality management certificate) was observed. Beyond accreditation 
efforts, more emphasis on hospital and department level quality improvement for Turkey is suggested for higher level of health 
outcomes.

Ke  or s  Saudi Arabia and Turkey; Healthcare quality professionals; quality knowledge, experience and consciousness levels.

S

. 

Sağlıkta kalite iyileştirme geçen yüzyılın sonundan itiba-
ren giderek önem kazanmış, ülkeler bu amaçlı çerçeveler 
geliştirmek üzere çalışmışlardır (Ferlie ve Shortell, 2001). 
Hastaların sağlık bakım hizmetlerine ilişkin hakları ve al-
dıkları hizmetin kalitesine konusunda farkındalıkları arttık-
ça sağlık hizmet sunucuları kalite iyileştirmeye daha fazla 
çaba harcamaya başlamışlardır (Gupta ve Rokade, 2016). 

Ülkeler kalite iyileştirme inisiyatiflerini desteklemek, kalite 
iyileştirme eğitimlerini gerçekleştirmek ve hastane sistem-
leri kurmak gibi amaçlarla politika ve stratejiler geliştirmiş-
tir (Spencer ve Walshe, 2009).

ABD ve kıta Avrupa’sı ülkelerinde başlayarak giderek hızla-
nan sağlıkta kalite iyileştirme çalışmaları, üretim endüstri-
si’nin metodlarının da sıklıkla kullanılması ile olgunlaşmış-
tır. Araştırmanın konusu bulunan iki ülke Türkiye ve Suudi 
Arabistan sağlıkta kaliteye yaptıkları vurgu ile kalite alanın-
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da insan gücüne, iyileştirme inisiyatiflere ve akreditasyon 
faaliyetlerine yatırımları nedeniyle önde çıkmaktadırlar 
(Almutairi ve Moussa, 2014). Uluslararası akreditasyon 
kuruluşu Joint Comission International’ın en fazla sayıda 
hastaneyi akredite ettiği bu iki ülke (Suudi Arabistan’ın 82, 
Türkiye’nin 49 “Hastane Programı” JCI tarafından akredite 
edilmiş durumdadır) (JCI, 2017). Diğer taraftan kamu kay-
naklı akreditasyon kuruluşları olarak ülkemizde Türkiye 
Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bünyesinde 2015 yı-
lında kurulan Türkiye Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Ens-
titüsü (TÜSKA) (TÜSKA, 2017) ve Suudi Arabistan’da 2005 
yılında kurulan CBAHI (Suudi Merkezi Sağlık Hizmetleri 
Akreditasyon Kurulu - Saudi Central Board for Accredita-
tion of Healthcare Institutions) faaliyet göstermektedirler 
(CBAHI, 2017). Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkan-
lığı tarafından Sağlıkta Akreditasyon Standartları setleri 
ISQua’ya (The International Society for Quality in Health 
Care – Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Kalite Topluluğu) 
akredite edilmiştir. Suudi Arabistan CBAHI standart setleri 
de aynı şeklde ISQua’ya akredite edilmiş durumdadır.

Kavramsal bilginin ötesinde uygulama bilgisini de içeren, 
vakaya dayalı bir kalite iyileştirme eğitimi’nin daha etkili 
olduğuna vurgu yapılmıştır (Batalden ve Davidoff, 2007). 
Boonyasai ve arkadaşları (2007) kalite iyileştirme’nin kli-
nisyenlere öğretiminin etkinliğine ilişkin gerçekleştirdikleri 
sistematik literatür taramasında 39 çalışmayı değerlen-
dirmişlerdir. Yazarlar klinik sonuçların deneysel öğren-
me araçları ile (kalite iyileştirme araçlarından bir paketin 
öğretimi ve bu konuda bireysel koçluk sağlanması) diğer 
müdahalelerden (denetim, değerlendirme ve geri bildirim) 
daha fazla gelişebildiklerini bulmuşlardır. İç hastalıkları 
uzmanlık öğrencilerine kalite iyileştirme öğretilmesinde 
yalın düşünce yaklaşımının benimsendiği projede, öğren-
cilere pratik deneyim destekli olarak eğitim verilmiştir 
(Kim vd., 2010).  Fox ve arkadaşlarının çalışmasında hem-
şirelerin öğrenim deneyim geçmişi; ve araştırma ve kalite 
iyileştirme deneyimleri araştırılmıştır. Yapılan anketi ce-
vaplayanlardan tıp merkezlerinde görevli olanlar kalite iyi-
leştirme ile daha fazla ilgilenmiş görünmüşlerdir (Fox vd., 
2011). Murray ve arkadaşları (2010) ise klinik uygulamalar 
için hemşirelerin ihtiyaç duyduğu kalite iyileştirme bilgi ve 
uygulama tecrübesini hemşirelik lisans eğitim programla-
rının sunmadığını belirterek küçük ölçekli kalite iyileştirme 
projesi tasarımı ve uygulaması ile verilecek kalite eğitiminin 
faydası üzerinde durmuştur. Benzer olarak sistem anlayı-
şının bir kalite iyileştirme projesi ile kavratılmaya çalışıldığı 
hemşirelik öğrencilerinin kalite iyileştirme performansın-
da yaşanan gelişme (Hamrin vd., 2016) ve kalite iyileştirme 
eğitiminin sınıf ve klinik ortamında uygulanması (Kyrkjebø, 
2006) diğer iki çalışmaya konu olmuştur. Bir diğer çalışma 
yine hemşirelerin ders içeriğine kalite iyileştirme kavram 
ve uygulamalarının eklenmesi ve faydaları üzerinde dur-
muştur (Teeley vd., 2006).

Wong ve arkadaşları (2010) tıp ve uzmanlık öğrencilerine 
verilen kalite iyileştirme ve hasta güvenliği eğitim müf-

redatlarına ilişkin literatür için sistematik bir inceleme 
yapmışlardır. Eğitim içeriğinin çoğunlukla sürekli iyileştir-
me metodları, kök neden analizi ve sistem düşüncesini 
içerdiği belirlenmiştir. Batalden ve Davidoff (2007) maka-
lelerinde sağlıkta kalite iyileştirmeyi herkes için daha iyi 
hasta (ve toplum) sonuçları, daha iyi mesleki gelişim ve 
daha iyi sistem performansını hedefleyen çabalar olarak 
tanımlamıştır.

İki ülke hastane kalite çalışanlarının sağlıkta kalite 
iyileştirme kavram ve metodları konusunda bilgi, bilinç ve 
deneyim düzeylerinin belirlenmesi ve karşılaştırılmasının 
her iki ülke için kayda değer sonuçları olacaktır. Her ne ka-
dar akreditasyon ve hizmet kalite standartları çalışmaları 
farkındalık, bilinç ve bilgi düzeyine katkı sağlamış olsa da, 
gerek Türkiye’de ve gerekse Suudi Arabistan’da sürekli ka-
lite iyileştirme eğitiminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması 
gereksinimi bulunmaktadır. Daha fazla sayıda kalite iyileş-
tirme metodu bilgisini haiz, bu konuda daha fazla süre eği-
tim programına dâhil olmuş kalite iyileştirme çalışanlarının 
hastane kalite faaliyetlerine daha fazla katkı sağlayacakları 
ana varsayımı altında bu çalışmada, söz konusu bileşenler 
arasında karşılaştırma gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmada öncelikle kullanılan anketin faktör yükleri 
belirlenmiş ve üç bileşene ait sonuçlar paylaşılmıştır. 
Sonrasında farklılıkların kayda değer bulunduğu Altı 
Sigma eğitim ve deneyiminin sebepleri üzerinde analiz 
yapılmıştır. Son olarak iki ülke kalite çalışanları tarafından 
hangi metodların daha sıklıkla kullanıldıkları ve hangi eği-
timlerin alındığı konusunda karşılaştırma yapılmıştır.

.  K PS  ve 

. . ra tırmanın ma ı

Sağlıkta kalite ve akreditasyon alanında son yıllarda artan 
çabaları ile öne çıkan Suudi Arabistan ve ülkemiz hastane-
lerinde görev yapan kalite çalışanlarının kalite iyileştirme 
bilgi, bilinç ve deneyim seviyelerinin karşılaştırılması ile 
farklılaşan yönleri ve nedenlerinin değerlendirilmesi; böy-
lelikle iyileştirmeye açık alanların belirlenmesi amaçlan-
mıştır. 

. . eri o lama ra ı

İş profesyonellerinin haberleşme ve tanışma amaçlı 
kullandıkları Linkedin sosyal ağ sitesinde kendini hastane 
kalite yöneticisi, kalite iyileştirme çalışanı, akreditasyon 
sorumlusu gibi unvanlarla ifade eden Türkiye ve Suudi 
Arabistan hastaneleri çalışanlarına anket uygulaması ya-
pılmıştır. 

Michigan Halk Sağlığı İdaresi tarafından hazırlanan anket 
formuna ABD Kamu Sağlık Çalışanları Derneği (Associati-
on of State and Territorial Health Officials - ASTHO) web 
sitesinden sadeleştirilerek ve adapte edilerek kullanılmış, 
veri aracına ilişkin geçerlilik ve güvenilirlik testleri çalışma 
kapsamında yapılmıştır.
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. . erilerin nali i

Veri setine ilişkin öncelikle Kaiser Meyer Olkin (KMO) ve 
Barlett testleri ve faktör analizleri, katılımcılara ve faktör-
deki ifadelere ilişkin tanımlayıcı istatistikler gerçekleştiril-
miştir. Suudi Arabistan ve Türkiye hastanelerinde görev 
yapan kalite çalışanları arasında faktör bileşenleri bazında 
farklılıkları belirlemek amaçlı t-testi ve Suudi Arabistan ve 
Türkiye hastanelerinde görev yapan kalite çalışanlarının 
yaş, sağlık alanında tecrübe ve sağlıkta kalite alanında tec-
rübe bakımından üç faktör bileşeninde farklılık bulunup 
bulunmadığı hususları için ANOVA analizi yapılmıştır. Ana-
lizler için IBM SPSS Versiyon 20 paket programı kullanıl-
mıştır. 

.  U U

. . eri o lama ra ına li kin nali ler

Kalite iyileştirme bilgi ve deneyiminin ölçümü için adı ge-
çen tarafından kullanılan anket dilimize çevrilerek ve uyar-
lanarak kullanılmıştır. 

Anketin 16 ifadesi için öncelikle veri setinin faktör analizi 
için uygunluğu denetlenmiş ve korelasyon matrisi oluş-
turulmuş, verilerin açımlayıcı faktör analizine uygun olup 
olmadığını denetlemek için Kaiser Meyer Olkin (KMO) 
ve Barlett testleri yapılmştır. Tablo 1’de görüldüğü gibi 
kalite iyileştirme bilgi ve bilinç düzeyi ile ilgili faktörlere 
yönelik, KMO örneklem uygunluğu ölçüsü 0,83 olarak he-
saplanmıştır. Barlett Küresellik Testi ile (p<0,05) normallik 
varsayımının sağlandığı görülmüş, verinin faktör analizi 
için uygun olduğu anlaşılmıştır. 

a lo . Kalite ile tirme ilgi ve ilin  e i ile 
lgili Kaiser e er lkin ve arlett K resellik 
esti Sonu ları

Kalite İyileştirme Bilgi Deneyim ve Bilinç Düzeyi

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Uygunluğunun Ölçüsü 0,83

Bartlett Küresellik Testi

Yaklaşık ki-kare değeri 1658,651

Serbestlik derecesi 136

P 0,000

İfadelere ilişkin faktör analizi yapıldığında ilk 7 ifadenin ilk 
bileşen, sonraki 4 bileşenin ikinci bileşen, son 5 bileşenin 
ise üçüncü faktör altında birleştiği görülmüştür. İlk faktör 
altında toplanan ifadelere bakıldığında bu ifadelerin 
“Kalite İyileştirme Eğitim ve Deneyimi” faktörü olarak 
adlandırılabileceği görülmüştür. Literatürde birbirleriyle 
beraber değerlendirilen Yalın ve Altı Sigma’ya ilişkin bilgi 
ve deneyim düzeyi ikinci boyutta, kalite iyileştirme bilinci-
ne ilişkin soruların ise son boyutta toplanmıştır.

a lo  Kalite ile tirme ilgi ve ene im ve ilin  
e ine nelik akt r nali i Sonu ları

 

akt rler

Kalite 
ğitim ve 
ene imi

ltı Sigma 
ğitim ve 
ene imi

Kalite 
rtamı ve 
ilin i

Son 3 yılda kalite iyileştir-
me aktivitelerine katıldım 0,870

Son 3 yılda sağlık kurumu-
mun akreditasyon süreç-
lerine katıldım

0,654

Son 3 yılda sağlık kuru-
mumun kalite standardı 
denetimi süreçlerine 
katıldım

0,803

Kalite iyileştirme kavramı-
nı tanımlayabilirim 0,940

Sağlıkta kalite iyileştirme-
nin faydalarını açıklaya-
bilirim

0,949

PUKO döngüsünün basa-
maklarını açıklayabilirim 0,914

Kalite iyileştirme metodla-
rına ilişkin eğitim aldım 0,808

Altı Sigma konusunda 
eğitim aldım. 0,795

Son üç yılda Altı Sigma 
projelerine katıldım 0,861

Yalın felsefesi ve gereçleri 
konusunda eğitim aldım 0,886

Son üç yılda yalın aktivite-
lere katıldım 0,840

Liderler hizmet ve sonuç-
larının kalitesini artıracak 
yeni fikirlere açıktırlar

0,825

Kurum çalışanlarımız 
problemleri çözmek için 
birbirlerine danışırlar

0,850

Kurumumda kalite iyileş-
tirme önceliklerini belirle-
yen bir sistem mevcuttur

0,847

Çalışanlar kendi 
alanlarındaki uygulamaları 
iyileştirmek üzere 
uygulamaları değiştirme 
ve politikaları etkileme 
yetkisine sahiptir

0,782

Çalışanlar problemlerin 
kök nedenlerini anlamak 
için sistematik metodlar 
kullanırlar

0,802

Boyutların toplam varyansın ne kadarlık kısmını karşıladı-

ğına ilişkin yapılan analizde ise ilk boyutun yüzde 42,767; 

ikinci boyutun 16,287; üçüncü boyutun yüzde 12,674 ol-

mak üzere toplamda tüm boyutların varyansın yüzde 

71,728’ini karşıladığı görülmüştür.
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a lo  o utlarla ilgili a ıklanan var ans eleri

Toplam
Açıklanan 
Varyans 

(%)

Toplam 
Açıklanan 
Varyans 

 (%)

Kalite İyileştirme Eğitim ve 
Deneyimi 7,270 42,767 42,767

Yalın Altı Sigma Eğitim ve 
Deneyimi 2,769 16,287 59,054

Kalite İyileştirme Bilinci 2,155 12,674 71,728

Anketin güvenirliğini (iç tutarlılığını) test etmek için aynı pa-
ket program ile ron a  alfa katsa ıları hesaplanmış-
tır. Buna göre Kalite İyileştirme Eğitim ve Deneyimi boyutu 
0,921, Yalın Altı Sigma Eğitim ve Deneyimi boyutu 0,868, 
Kalite Ortamı ve Bilinci boyutu 0,878 güvenirlik değerine 
sahiptir. Hesaplanan bu değerlerin 80 ve daha yüksek ol-
ması güvenirlik için yeterli görülmektedir.

.  anımla ı ı ulgular

Tablo 4’de Türkiye ve Suudi Arabistan’daki hastanelerde 
görev yapan yaklaşık sayılarda kalite çalışanının yaş, çalış-
ma süresi ve İngilizce okuma anlama düzeyine ilişkin toplu 
tanımlayıcı istatistiki bilgilerine yer verilmiştir. 

a lo  ra tırma a Katılan Kalite alı anlarına it 
anımla ı ı ellikler

eği ken

Ülke

Türkiye 58 50,4

Suudi Arabistan 57 49,6

a

20-30 30 26,1

31-40 54 47,0

41-50 31 27,0

Sağlık lanın a e r e

5 yıldan az 15 13,0

5-10 yıl 32 27,8

10-15 yıl 24 20,9

15 yıldan fazla 44 38,3

Sağlıkta Kalite e r esi

2-5 yıl 40 34,8

5-10 yıl 41 35,7

10-15 yıl 34 29,6

ngili e okuma anlama e i

Başlangıç seviyesinde 8 7,0

Orta düzeyde 23 20,0

Ortanın ilerisi düzeyinde 16 13,9

İleri düzeyde 34 29,6

Çok ileri düzeyde 34 29,6

P 115 100

Tablo 5’de Suudi Arabistan ve Türkiye’de çalışan toplam 115 kalite çalışanın ifadelere ait minimum, maksimum, ortalama 
ve standart sapma değerleri görülmektedir. Söz konusu değerler Suudi hastanelerinde çalışanlar ve Türkiye hastanelerin-
de çalışanlar için ayrı ayrı hesaplanarak gösterilmek yoluyla karşılaştırma imkânı sağlanmıştır.

a lo  eri o lama ra ına fa elerine li kin ki lke Kalite neti ilerine ait anımla ı ı statistikler

Suu i ra istan astaneleri kalite 
alı anları

rki e astaneleri

 kalite alı anları

akt r o ut in a . rt.

St . 
Sa
ma in. a . rt.

St . 
Sa
ma

Kalite ile tirme ğitim ve ene imi

Son 3 yılda kalite iyileştirme aktivitelerine katıl-
dım 57 1 7 6,37 1,318 58 1 7 5,95 1,648

Son 3 yılda sağlık kurumumun akreditasyon 
süreçlerine katıldım 57 1 7 6,30 1,700 58 1 7 5,26 2,221

Son 3 yılda sağlık kurumumun kalite standardı 
denetimi süreçlerine katıldım 57 1 7 6,14 1,505 58 1 7 6,22 1,644

Kalite iyileştirme kavramını tanımlayabilirim 57 1 7 6,60 1,193 58 1 7 6,47 1,354

Sağlıkta kalite iyileştirmenin faydalarını açıklaya-
bilirim 57 1 7 6,54 1,196 57 1 7 6,54 1,377

PUKO döngüsünün basamaklarını açıklayabilirim 57 1 7 6,65 1,142 58 1 7 6,36 1,459

Kalite iyileştirme metodlarına ilişkin eğitim aldım 57 1 7 6,21 1,319 58 1 7 6,45 1,231

alın ltı Sigma Eğitim ve Deneyimi
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Altı Sigma konusunda eğitim aldım. 57 1 7 5,11 2,217 57 1 7 4,25 2,198

Son üç yılda Altı Sigma projelerine katıldım 57 1 7 4,09 2,466 58 1 7 3,31 2,178

Yalın felsefesi ve gereçleri konusunda eğitim 
aldım 57 1 7 5,04 2,187 58 1 7 4,26 2,359

Son üç yılda yalın aktivitelere katıldım 57 1 7 5,09 2,198 58 1 7 3,83 2,202

Kalite rtamı ve ilin i

Kurumumun liderleri kurumumun hizmet ve 
sonuçlarının kalitesini artıracak yeni fikirlere 
açıktırlar

57 1 7 5,05 1,986 58 1 7 5,14 1,742

Kurum çalışanlarımız problemleri çözmek için 
birbirlerine danışırlar 57 1 7 5,28 1,740 58 1 7 5,14 1,711

Kurumumda kalite iyileştirme önceliklerini belir-
leyen bir sistem mevcuttur 57 1 7 5,42 1,690 58 1 7 5,33 1,637

Çalışanlar kendi alanlarındaki uygulamaları 
iyileştirmek üzere uygulamaları değiştirme ve 
politikaları etkileme yetkisine sahiptir

57 1 7 4,47 1,862 57 1 7 4,51 1,814

Çalışanlar problemlerin kök nedenlerini anlamak 
için sistematik metodlar kullanırlar 57 1 7 4,91 1,640 58 1 7 4,43 1,948

.  ki lke kar ıla tırmaları

. . . akt rler i in lkeler arası kar ıla tırma

Türkiye hastaneleri kalite çalışanları ile Suudi Arabistan 
hastaneleri arasında faktörler-bileşenler bakımından kar-
şılaştırma için t-testi kullanılmıştır. İlk basamakta yapılan 
Levene testi ve t testi sonucunda ulaşılan değerlere Tablo 
6’de yer verilmiştir.

a lo  alı manın  fakt r  i in Suu i ra istan 
astanelerin e alı anlar ile rki e asta

nelerin e alı anlar arasın a kar ıla tırma

T testi

P (Leve-
ne) t değeri df p

Kalite İyileştirme 
Eğitim ve Dene-
yimi

0,452 981 113 0,329

Yalın Altı Sigma 
Eğitim ve Dene-
yimi

0,787 2,596 113   0,011*

Kalite Ortamı ve 
Bilinci 0,505 467 113 0,274

Türkiye ve Suudi Arabistan hastaneleri kalite çalışanları 
arasında kalite iyileştirme eğitim ve deneyimi ile kalite or-
tamı ve bilinci boyutlarında anlamlı farklılık bulunmadığı, 
Yalın Altı Sigma eğitim ve deneyimi boyutunda ise anlamlı 
farklılık bulunduğu görülmektedir. Suudi Arabistan has-
taneleri kalite çalışanlarının (M = 4,83; Standard Sapma 
= 1,95) Türkiye hastanelerinde kalite çalışanlarından (M 
= 3,91; Standart Sapma = 1,83) Yalın Altı Sigma eğitim ve 
deneyimi boyutunda daha yüksek ortalamalara sahip 
oldukları görülmüştür.

. .  lke sağlık alı anlarının eğitim ve ene imleri
nin a  ve sağlıkta kalite g revin e ge en s releri a
kımın an kar ıla tırılması

ğitim ve ene imlere ili kin iki fakt r Kalite ile tir
me ve alın ltı Sigma  için yaş grupları ve çalışma süreleri 
düzeyleri arasında farklılığın bulunup bulunmadığına 
ilişkin rki e ve Suu i ra istan astaneleri alı anla
rı i in a rı a rı olmak ere  anali i a ılmı tır. 
İlk basamakta Levene testi sonrasında her bir test için de-
ğişkenlik homojenliğinin sağlanmış olduğunun görülmesi 
üzerine Suudi Arabistan ve Türkiye çalışanları için ayrı ayrı 
olmak üzere Tukey testi uygulanmıştır. 

Suudi Arabistan hastanelerinde görev yapan kalite çalışan-
larının yaşları arasında, Kalite İyileştirme Eğitim ve Deneyi-
mi faktöründe farklılık bulunmadığı görülmüştür. Yalın Altı 
Sigma Eğitim ve Deneyimi faktöründe ise 20-30 ile 31-40 
yaşları arasında anlamlı farklılığın bulunduğu, 31-40 yaşları 
arasında bulunanların (M = 5,31; Standart Sapma = 1,76) 
20-30 yaşları arasında bulunanlardan (M = 3,73; Standart 
Sapma = 1,70) daha yüksek ortalamalara sahip oldukları (p 
= 0,026); diğer yaş grupları arasında farklılık olmadığı gö-
rülmüştür. Türkiye hastanelerinde görev yapan kalite ça-
lışanlarının yaşları arasında ise Kalite İyileştirme Eğitim ve 
Deneyimi ile Yalın Altı Sigma Eğitim ve Deneyimi faktörleri 
için farklılık bulunmadığı görülmüştür.

Suudi Arabistan hastanelerinde görev yapan kalite çalı-
şanlarının sağlıkta kalitede geçen süreler arasında, Kalite 
İyileştirme Eğitim ve Deneyimi faktöründe farklılık bulun-
madığı görülmüştür. Yalın Altı Sigma Eğitim ve Deneyimi 
faktöründe ise 0-5 ile 10-15 yaşları arasında anlamlı 
farklılığın bulunduğu (p = 0 0,007), 10-15 yıldır sağlıkta ka-
lite alanında çalışanların (M = 6,11; Standart Sapma = 1,43) 
0-5 yıldır sağlıkta kalite alanında çalışanlardan (M = 4,14; 
Standart Sapma = 1,74) daha yüksek ortalamalara sahip 
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oldukları; diğer gruplar arasında farklılık olmadığı görül-
müştür. Türkiye hastanelerinde görev yapan kalite çalışan-
larının sağlıkta kalite alanında geçirdikleri süreler arasında 
Kalite İyileştirme Eğitim ve Deneyimi ile Yalın Altı Sigma 
Eğitim ve Deneyimi faktörleri için de yine farklılık bulun-
madığı görülmüştür.

. .  lkeler sağlık alı anları arasın a a  gru ları ve 
sağlıkta kalite g revin e ge en s releri akımın an 

ltı Sigma ğitim ve ene iminin kar ıla tırılması 

Yalın Altı Sigma Eğitim ve Deneyimi faktöründe anlamlı 
farklılıkların görülmesi üzerine yaşa ve kalite görevince 
geçen süreye göre ortalamalar karşılaştırılmıştır 

Yaşlara göre Suudi Arabistan Hastaneleri kalite çalışanları 
ve Türkiye Hastaneleri kalite çalışanlarının karşılaştırılma-
sında; ortalamaların 41-50 ve 31-40 yaş aralıklarında tüm 
yaşlarda Suudi Arabistan hastaneleri kalite çalışanlarında 
daha yüksek olduğu görülmektedir. Suudi Arabistan hasta-

neleri çalışanlarının bu konuda bilgi ve deneyiminin daha 
üst yaş gruplarına doğru artarken; Türkiye hastanesi çalı-
şanlarının 41-50 yaş grubunun en düşük, 31-40 (orta) yaş 
grubunun en yüksek ortalamayı aldığı görülmüştür.

Sağlıkta kalite görevinde geçen süreye göre Suudi Arabistan 
Hastaneleri kalite çalışanları ve Türkiye Hastaneleri kalite 
çalışanlarının karşılaştırılmasında da; ortalamaların özel-
likle 10-15 yıl süre aralığında olmak üzere Suudi Arabistan 
hastaneleri kalite çalışanlarında daha yüksek olduğu gö-
rülmektedir. Sağlıkta kalite görevinde geçen süre arttıkça 
Suudi Arabistan hastaneleri kalite çalışanlarının ortalama-

ları belirgin şekilde artarken, Türkiye hastaneleri çalışanla-
rında bu anlamda ortalamalarda artış gözlenmemektedir

. .  ki lke kalite neti ilerinin kalite ve ltı Sigma 
meto  ilgilerinin kar ıla tırılması 

Kalite ve yalın Altı Sigma metodlarının hangilerinin öğrenil-
diği çoklu seçeneklerle sorulan soru ile değerlendirilmiştir. 

a lo   Suu i ra istan astanelerin e alı anlar ile rki e astanelerin e alı anların a ları akımın an 
ltı Sigma ğitim ve ene imi ile eni ortalamalarının kar ıla tırılması

ltı Sigma ğitim ve ene imi

Suu i ra istan astaneleri

Kalite alı anları

rki e astaneleri 

Kalite alı anları

Yaş rt. St . Sa ma rt. St . Sa ma

20-30 16 3,73 1,707 13 3,8462 1,76641

31-40 27 5,31 1,756 27 4,2685 1,80268

41-50 14 5,16 2,181 17 3,3382 1,92017

TOPLAM 57 4,83 1,948 57 3,8947 1,84194

a lo  Suu i ra istan astanelerin e alı anlar ile rki e astanelerin e alı anların sağlıkta ge en s re 
akımın an ltı Sigma ğitim ve ene imi ile eni ortalamalarının kar ıla tırılması

ltı Sigma ğitim ve ene imi

Suu i ra istan astaneleri 

Kalite alı anları

rki e astaneleri 

Kalite alı anları

Sağlıkta Kalite 
Görevinde 
Geçen Süre

rt. St . Sa ma rt. St . Sa ma

0-5 yıl 22 4,14 1,742 17 3,9559 1,80545

5-10 yıl 21 4,70 2,102 20 3,9625 1,69029

10-15 yıl 14 6,11 1,434 20 3,7750 2,09149

TOPLAM 57 4,83 1,948 57 3,8947 1,84194
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a lo  Suu i ra istan astanelerin e alı anlar ile rki e astanelerin e alı anların Kalite ve alın ltı 
Sigma metotları ilgisi

Suu i ra istan astaneleri 

Kalite alı anları

rki e astaneleri 

Kalite alı anları 

eva lar aka

esi

eva lar aka

esie e

Beyin fırtınası 56 14,7 98,2 55 17,3 94,8

Balık kılçığı 56 14,7 98,2 52 16,4 89,7

Beş neden 49 12,9 86,0 38 11,9 65,5

Süreç haritalama 46 12,1 80,7 33 10,4 56,9

Değer akış haritalama 25 6,6 43,9 25 7,9 43,1

Kontrol diyagramı 42 11,1 73,7 30 9,4 51,7

Pareto diyagramı 54 14,2 94,7 41 12,9 70,7

Hata Türleri ve Etki Analizi 52 13,7 91,2 44 13,8 75,9

Toplam 380 100,0 666,7 318 100,0 548,3

Beyin Fırtınası ve Balık kılçığı metodlarının her iki ülke kalite çalışanları tarafından bilindiği; Beş neden ve süreç haritala-
ma’nın Suudi Arabistan hastaneleri kalite çalışanları tarafından daha yüksek oranla olmak üzere iki ülke kalite çalışanla-
rının çoğu tarafından bilindiği görülmüştür. Yalın Altı Sigma tarafından daha sıklıkla kullanılan değer akış haritalama ve 
kontrol diyagramı metodlarının diğer analiz sonuçlarında da görüldüğü gibi Türkiye Hastaneleri kalite çalışanları tarafın-
dan önemli ölçüde daha az yüzdeyle bilindiği görülmektedir.

. .  ki lke kalite neti ilerinin kalite ve ltı Sigma meto  i loma ve serti ka sa i liklerinin kar ıla tırılması 

Son olarak iki ülke hastanelerinde görev yapan kalite çalışanlarına kalite konusunda aldıkları dersler, diplomalar ve serti-
fikalar sorulmuştur. 

a lo  Suu i ra istan astanelerin e alı anlar ile rki e astanelerin e alı anların Kalite ve alın ltı 
Sigma eğitim, diploma ve sertifikaları

 

 

 

Suu i ra istan astaneleri 

Kalite alı anları

rki e astaneleri 

Kalite alı anları

Cevaplar Vaka yüz-
desi

Cevaplar Vaka yüz-
desiN Yüzde N Yüzde

Kalite konusunda Yüksek lisans / doktora dersleri 22 14,5% 38,6% 8 8,7% 13,8%

Altı Sigma siyah kuşak sertifikası 6 3,9% 10,5% 2 2,2% 3,4%

Altı Sigma yeşil kuşak sertifikası 11 7,2% 19,3% 6 6,5% 10,3%

Sağlıkta Kalite Profesyoneli Sertifikası (CPHQ) 32 21,1% 56,1% 5 5,4% 8,6%

Toplam Kalite Yönetimi Sertifikası 13 8,6% 22,8% 31 33,7% 53,4%

Kalite konusunda 1 aydan az eğitim 15 9,9% 26,3% 8 8,7% 13,8%

30 saatten az on-line kalite eğitimi aldım 25 16,4% 43,9% 8 8,7% 13,8%

152 100,0% 266,7% 92 100,0% 158,6%



SÖZLÜ BİLDİRİLER

VI
I.

U
lu

sl
ar

ar
as

ı S
ağ

lık
ta

 P
er

fo
rm

an
s 

ve
 K

al
it

e 
Ko

ng
re

si
10

-1
3 

O
ca

k 
20

18
, A

nt
al

ya

Suudi Arabistan hastanelerinde çalışan kalite görevlilerinin 
yüzde 38,6’sı yüksek lisans ve doktora sırasında kalite ko-
nusunda ders almış iken; Türkiye hastaneleri çalışanlarının 
yüzde 13,8’i kalite konusunda lisans üstü ders aldıklarını 
belirtmişlerdir. Bu durum lisansüstü düzeyde kalite konu-
sunda derslerin artırılmasına işaret edebilecektir. Altı Sig-
ma sertifikaların her iki ülkede az bulunmakla beraber Tür-
kiye’de oldukça az bir yüzdeyle bulunduğu görülmüştür.

Sağlıkta Kalite Profesyoneli Sertifikası (CPHQ) Suudi Ara-
bistan hastanelerinden ankete katılanların yüzde 56,1 gibi 
çok yüksek bir oranında bulunduğu ifade edilirken, Türki-
ye’den katılan çalışanlarda yüzde 8,6 oranında kalmıştır. 
Kalite konusunda 1 aydan az eğitim ve 30 saatten fazla 
on-line eğitim sorularında da Suudi Arabistan’dan ankete 
katılanlar Türkiye’den katılanlardan önemli ölçüde yüksek 
yüzdede görülmektedir. Gerek söz konusu sertifikaların 
İngilizce bilgisi gerektirmesi ve gerekse Türkçe on-line 
eğitim imkânlarının yetersizliğinin bu duruma sebep olabi-
leceği değerlendirmesi yapılmıştır.

. S U  ve 

Gerçekleştirilen anket sonucunda alınan verilerle öncelikle 
ifadelerin faktör yükleri hesaplanarak ulaşılan üç faktörden 
Altı Sigma eğitim ve deneyimi faktöründe Suudi Arabistan 
ve Türkiye hastaneleri kalite çalışanları arasında anlamlı 
farklılığın bulunduğu görülmüştür. Altı Sigma eğitim ve 
deneyimi karşılaştırılması yapıldığında Suudi Arabistan ka-
lite çalışanlarının 31-40 yaş aralığında bulunanların 20-30 
yaş aralığında bulunanlardan;10-15 yıl arası sağlıkta kalite 
deneyimi olanların da 0-5 yıl deneyimi olanlardan anlamlı 
şekilde yüksek ortalamalara sahip oldukları görülmüştür. 
Aynı faktör Türkiye hastaneleri sağlıkta kalite çalışanları 
arasında değerlendirildiğinde yaş gruplarının kendi arala-
rında ve sağlıkta kalite deneyimi gruplarının kendi arala-
rında farklılık bulunmadığı görülmüştür. Bu sonuç Suudi 
Arabistan kalite çalışanlarının sağlıkta kalite görevinde 
geçen sürelerde Altı Sigma deneyimlerini arttırdıklarını, bu 
durumun Türkiye kalite çalışanları için söz konusu olma-
dığını göstermektedir. Literatürde de üzerinde durulduğu 
şekliyle sorunların kaynağını bulma, sorun çözme ve kalite 
iyileştirme projelerini yönetme konusunda önemli kaza-
nımlar edindiren Altı Sigma metodolojilerinin ülkemizde 
görev yapan kalite çalışanlarına uygulamalı şekilde aktarı-
mı daha iyi sağlık sonuçları için fayda sağlayacaktır.

Kalite iyileştirme metod bilgisi, eğitim ve sertifika düzeyleri 
bakımından karşılaştırmada da metodların tümü ve toplam 
kalite yönetimi sertifikası dışında sertifika ve diplomaların 
tümü için Suudi Arabistan sağlıkta kalite çalışanlarının 
Türkiye kalite çalışanlarına göre üstünlüğü görülmektedir. 
Kalite iyileştirme alanında eğitim ve programların sayıca 
artırılması ve çeşitlendirilmesi için Üniversiteler ve Sağlık 
Bakanlığının inisiyatif geliştirmesinin önemi burada da 
öne çıkmaktadır. Akreditasyon, standartlaşma ve kalite yö-

netim sistemi uygulamalarının ötesinde klinik ve hastane 
düzeyi kalite iyileştirme projelerinin artırılması için çalışma 
yürütülmelidir.
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MERKEZİ HEKİM RANDEVU SİSTEMİNDE KISA MESAJ 
YOLUYLA RANDEVU İPTAL ÇALIŞMASI

Fatih DOĞAN1, İbrahim Hakan BUCAK2, Levent SONĞUR1
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T  Sa l k Bakanl  Ad yaman ni ersitesi  itim e Ara t rma astanesi
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et

Sağlıkta dönüşüm projesi kapsamında sağlık hizmetlerinde kaliteli hizmet sunmak, zamanı doğru kullanmak ve hasta 
memnuniyetini artırmak için geliştirilen Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) kullanılmaktadır. Sağlık Bakanlığı Stratejik 
planlamasında MHRS kullanımının yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. MHRS kullanımının yaygınlaşması için uygulamada 
açık noktaların kapatılması ve uygulanabilirliğin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda MHRS’den randevu alıp poliklinik 
muayenesine gelmeyen hastaların kontenjanları boş kalmaktadır. Boş kalan kontenjanların tekrar kullanılabilir hale getirilmesi 
amacıyla T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne MHRS üzerinden randevu alan hastalardan 
randevuya gelmeyecek olanların kısa mesaj ile randevularını iptal ettirmeleri istenmiştir. İptal olan randevulardan boşalan 
kontenjanlar ise doğrudan randevu kontenjanlarına eklenerek kontenjanların daha etkin kullanılması sağlanmıştır. 2017 yılı 
Temmuz – Ağustos – Eylül döneminde 2.214 hastanın kısa mesajla randevusunu iptal ettiği görülmüş olup boşalan kontenjanlar 
etkin kullanılır hale getirilmiştir. Yapılan bu çalışma ile kullanılan yöntemin etkili olduğu görülmüştür. Kullanılan yöntemin 
geliştirilmesi ve yaygınlaşması halinde faydalı olacağı düşünülmektedir. 

na tar kelimeler  MHRS, randevu, muayene kontenjanı. 

 P S  S  SS     P S  PP  S S   

stra t

The Central Physician Appointment System (CPAS) was developed to provide quality service within the scope of the return 
to health project, to make proper use of time and to increase patient satisfaction. Broadening the use of the CPAS is a target 
within Ministry of Health strategic planning. In order to disseminate the use of the CPAS, gaps in application need to be closed, 
and applicability needs to be enhanced. In that context, patients making appointments via the CPAS but then not attending 
for polyclinic examination represent empty vacancies. In order to restore these empty vacancies to use, patients making 
appointments with the Turkish Ministry of Health Adıyaman University Training and Research Hospital via the CPAS and unable 
to attend these were asked to cancel their appointments using the short message system (SMS). Vacancies occurring among 
cancelled appointments were added directly to the available appointment vacancies, thus enabling them to be used more 
efficiently. During July, August and September, 2017, 2,214 patients cancelled appointments via SMS, and effective used was 
made of vacancies thus arising.

The method employed in this study was determined to be efficient. We think it will be useful for the method used to be developed 
and disseminated.

Ke  or s  CPAS, appointment, examination vacancies 

. 

Merkezi hekim randevu sistemi (MHRS) Türkiye’de 2010 yı-
lından bu yana aktif olarak kullanılan bir poliklinik randevu 
sistemidir. Vatandaşlar TC Sağlık Bakanlığı’na bağlı hasta-
neler ile ağız ve diş sağlığı merkezleri ve aile hekimlerine 
istedikleri zaman bu sistem üzerinden randevu alabilmek-
tedirler (mhrs.gov.tr, 2017). MHRS; Alo 182 çağrı merkezi 
üzerinden telefonla, internetten ve mobil uygulamalardan 
vatandaşlara %99,6 erişilebilirlik seviyesinde hizmet vere-

bilmektedir. Bunlardan en çok kullanılanı Alo 182 kanalı 
olup sonrasında da internet kanalı gelmektedir (Tontuş, 
2017).

Dünyada ayakta randevu planlaması konusu önceki yüzyı-
lın 50’li yıllarının başından itibaren gündeme gelmiş ve tar-
tışılmaya başlanmıştır. Randevu planlamanın amacı has-
taların kısa bir bekleme süresi sonunda muayene olması 
ve hekimlerin ise mümkün olduğunca zamanlarını etkin 
kullanmasını sağlamaktır (Kaandorp, and Koole (2007: 
217). Bilim dünyasında tartışılan ve uygulamada çeşitli 



SÖZLÜ BİLDİRİLER

VI
I. 

U
lu

sl
ar

ar
as

ı S
ağ

lık
ta

 P
er

fo
rm

an
s 

ve
 K

al
it

e 
Ko

ng
re

si
10

-1
3 

O
ca

k 
20

18
, A

nt
al

ya

yöntemler geliştirilen ayakta randevu sistemi yaygın bir 
şeklide kullanılmaktadır. 

MHRS kullanılmaya başlandığı yıldan itibaren hastaneler-
de oluşturulan randevu kontenjanlarının bir kısmı doğru-
dan başvurular için, bir kısmı ise MHRS için ayrılmaktadır. 
Daha önce hastanemizin verilerini incelediğimiz çalışma-
mızda Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) vasıtası ile 
poliklinik randevusu alan ve aldığı randevuya gelmeyen 
hastaların oranını %23 olarak tespit etmiştik (Bucak, 2017: 
5). Buradan yola çıkarak poliklinik randevusuna gelmeyen 
hastaların oranını azaltıcı çalışma yapılması gerektiğini 
söylemek çok doğru olacaktır.

Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistik Yıllığı verilerine göre 2015 
yılında kişi başı hekime müracaat sayısı 8,4 iken 2016 
yılında 8,6 olmuştur (Sağlık İstatistik Yıllığı, 2017). Hasta-
ların, MHRS hakkında bilgi sahibi olma oranları, MHRS’yi 
kullanım oranlarından daha yüksektir. Sağlık Bakanlığı, 
2013↑2017 Stratejik Planında, MHRS üzerinden alınan ran-
devu oranını Türkiye için 2011 yılında %20 iken, 2017 yılın-
da bu oranın %70, 2023 yılında ise %80 olmasını hedefle-
miştir. MHRS Yönergesi’ne göre açılan kontenjan oranı en 
az %10, en fazla %50 olması gerekmektedir. Ancak 2017 yı-
lında Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen oran %50 olup 
stratejik plandaki hedefe varılamamıştır (Sağlık Bakanlığı 
2013-2017 Stratejik Planı, 2012: 142).

MHRS hasta memnuniyetini ve kaynak kullanım etkinliği-
ni artırmaya yönelik bir sistem olsa da MHRS üzerinden 
alınan randevu oranı istenilen seviyede değildir. Dolayı-
sıyla bu durum sistemin etkinliğini düşürmektedir. Sağlık 
Bakanlığı politikaları MHRS katılım oranlarını artırmaya 
yönelik olsa da sistemin kurgu ve uygulanmasında bazı 
eksiklikler bulunmaktadır. Bu eksikliklerden önemli biri; 
randevusuna gelmeyen hastalardan dolayı MHRS’den alı-
nan kontenjanların boş kalmasıdır. Başka bir tabirle MH-
RS’den randevu alıp gelinmediği zaman alınan o kontenjan 
boş kalmakta diğer taraftan da doğrudan hastaneye baş-
vuran hastalar bazen kontenjan dolu olduğu için poliklini-
ğe başvuru yapamamaktadır. Kontenjanların boş kalması 
gerçekten ihtiyacı olup da poliklinik başvurusu yapamayan 
hastalar için önemli bir konu ve çözülmesi gereken bir 
problemdir. Ayrıca poliklinik randevusuna gelmeyen has-
talar sağlık sistemleri için önemli ekonomik ve iş gücü kay-
bı oluşturmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Üni-
versitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine, MHRS üzerin-
den poliklinik muayene randevusu alıp randevusuna gel-
meyecek hastalardan boşalan kontenjanları kullanılabilir 
hale getirmektir. Bu kapsamda hastalardan kısa mesaj 
(SMS) ile randevuya gelmeyeceklerine dair geri bildirim 
alarak randevularının iptal edilmesi, iptal edilen rande-
vulardan boşalan kontenjanlar için doğrudan randevu 
alan hastalara poliklinik randevusu alma imkânı sağlamak 
amaçlanmıştır.

.   

T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi poliklinikleri için 2017 yılı Temmuz 
ayı itibarı ile MHRS üzerinden poliklinik randevusu alan 
hastalara, poliklinik randevu tarihinden bir gün önce saat 
20.00’de SMS gönderilerek bilgilendirme yapıldı. Bilgilen-
dirme mesajında ertesi gün poliklinik randevusu olduğuna 
dair hatırlatma yapıldı. Mesajın sonuna, “randevunuza ge-
lemeyecekseniz SMS ile ‘MHRS IPTAL T.C. KİMLİK NO’ yazıp 
4350’ye göndermeleri halinde, randevularının iptal olacağı 
ve iptal edilen randevu karşılığında boşalan kontenjanlar 
ile başka vatandaşların muayene olabileceği bilgisi ek-
lendi esim . . MHRS poliklinik randevusunu SMS ile 
iptal etmek isteyen hastaların randevuları, Hastane Bilgi 
Yönetim Sistemi (HBYS) üzerinden iptal edilerek boşalan 
kontenjanlar, hastanede doğrudan randevu alan hastalar 
için ilgili hekimin kontenjanına eklendi. SMS sağlayıcısıyla 
yapılan anlaşma gereği, bu uygulamada SMS ile rande-
vusunu iptal eden vatandaşlara herhangi bir SMS ücreti 
yansıtılmaması, ücretin hastane tarafından karşılanması 
sağlandı. Bu uygulamanın giderleri hastane bütçesinden 
karşılandı. Çalışmayı yapmak ve çalışmada elde edilen 
verileri değerlendirmek için hastane yönetiminden yasal 
izin alındı (izin no: 53911808-000-7976).

esim . . S i tal u gulaması i in a ırlanan 
tanıtım ro r .
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Bu çalışmada MHRS randevusunun iptal edilmeye başlan-
dığı Temmuz 2017 yılı ve onu takip edine Ağustos ve Eylül 
2017 aylara ait veriler değerlendirildi. Çalışmada MHRS 
için ayrılan randevu kapasitesi, MHRS vasıtası ile alından 
randevu sayıları, MHRS’den randevu alıp poliklinik ran-
devusuna gelenler ve gelmeyenler değerlendirildi. Ayrıca 
MHRS randevu iptal programı için harcanan SMS ücretleri 
incelendi. Açılan yeni kontenjanlara sıra alan vatandaşlar 
için hastanemizin ücretlendirdiği gelirler de değerlendir-
me kapsamına alındı. Veriler SPSS paket programı (IBM, 
version 21.0, Chicago, IL) ile değerlendirildi. Kategorik veri-
ler sayı ve yüzde olarak verildi.

. U U

Temmuz, Ağustos ve Eylül 2017 aylarında Adıyaman Üni-
versitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi poliklinikleri için 
MHRS vasıtası ile randevu alan hastaların sayısı sırası ile 
35.375, 32.111 ve 34.167 idi. SMS yoluyla randevusunu 
iptal edenlerin sayısı Temmuzda 696, Ağustosta 814 ve 
Eylülde 704 kişi olarak belirlendi. Üç aylık sürede toplam 
2.214 hastanın poliklinik randevusunu iptal ettiği öğrenil-
di. SMS maliyeti değerlendirildiğinde aylık ortalama 369 
TL harcanırken randevu iptal neticesinde açılan doğrudan 
kontenjanların karşılığında muayene olan hastalar için ay-
lık ortalama 18.135 TL fatura kesildiği öğrenildi. Poliklinik 
randevusuna gelmeyen hastaların MHRS’den poliklinik 
randevusu alanlara oranı Temmuz’da %14, Ağustos’ta %15 
ve Eylül’de %15 olarak hesaplandı. MHRS’den randevu alıp 
daha sonra iptal edenlerin, randevusuna gelmeyen hasta-
lara oranı Temmuz’da %14, Ağustos’ta %17 ve Eylül’de %14 
olarak tespit edildi. Çalışmada elde edilen verilerin tamamı 
Tablo 1’de paylaşılmıştır.

a lo . S ran evu i tal alı ması verileri.

Temmuz Ağustos Eylül

MHRS için ayrılan kapasite 51788 46818 49144

MHRS ile randevu alan 
hasta sayısı 35375 32111 34167

MHRS randevu iptal eden 
hasta sayısı 696 814 704

Randevusuna gelmeyen 
hasta sayısı 5001 4805 5079

MHRS vasıtası ile muaye-
ne olan hasta sayısı 29678 26492 28384

SMS maliyet gider (TL) 385 350 372

SMS poliklinik getirisi (TL) 21525 17302 15580

İptal eden hasta sayısı/ 
randevusuna gelmeyen 
hasta sayısı

0,14 0,17 0,14

Randevusuna gelmeyen 
hasta sayısı / randevu 
alan hasta sayısı

0,14 0,15 0,15

Muayene olan hasta sayısı 
/ randevu alan hasta sayısı 0,84 0,83 0,83

. 

Poliklinik randevusuna gelmeyen hastalar yalnız ülkemiz 
için değil birçok ülkede önemli bir sorun olarak görül-
mektedir (Samuels, 2015: 976). Poliklinik randevusuna 
gelinmeme sebebini inceleyen birçok çalışmada düşük 
sosyo-ekonomik durum, akıl sağlığı problemleri, sağlık 
probleminin karmaşık olması, etnik kimlik ve randevu bek-
leme süreleri, sağlık kuruluşuna uzak mesafede ikamet 
etmek gibi nedenler tespit edilmiştir (Samuel, 2015: 976, 
Shimotsu, 2015: 38). 

Literatür değerlendirildiğinde poliklinik randevusuna gel-
meyen hastaların oranı %15-30 arasında değişmektedir 
(McLean, 2016: 479). İngiltere’de randevusuna gelmeyen 
hastaların değerlendirildiği bir çalışmada yıllık 12 milyon-
dan fazla poliklinik randevusuna gelinmediği, bunun eko-
nomik kaybının yaklaşık 162 milyon paund olduğu tahmin 
edilmektedir (McLean, 2016: 479, Chris, 2005: 638). İngilte-
re’de yapılan bu çalışmada randevusuna gelmeyen hasta-
ların oranı %6.5 olarak verilmesi de oranın düşük olması-
na rağmen maliyet yüksek olması, randevusuna gelmeyen 
hastaların sayısı arttıkça maliyetin artacağı anlamına gel-
mektedir (Chris, 2005: 638). 

MHRS aktif olarak kullanılmaya başlandığı tarihten itiba-
ren, randevu almak için büyük kolaylık sağlayan bir sis-
temdir. Ancak sistemin bazı noktalarının değiştirilmesi, 
hasta lehine sonuçlar doğuracaktır. Poliklinik randevusu-
na gelmeyen hastaların katılımını arttırıcı birçok çalışma 
yapılmıştır. Bu çalışmaların temelini SMS ile poliklinik ran-
devu hatırlatıcı bilgilendirme mesajları oluşturmaktadır 
(Hallsworth, 2015: 10, Liu, 2017: 1052, Perron, 2013: 4, 
Lin, 2016: 4). Ülkemizde poliklinik randevu hatırlatıcı me-
saj gönderimi ile ilgili literatürde herhangi bir çalışma bu-
lunmamaktadır. Ancak yaptığımız başka bir çalışmada (bu 
çalışmanın hemen öncesinde), Çocuk Sağlığı ve Hastalıkla-
rı polikliniklerinde, poliklinik randevusunu hatırlatıcı SMS 
göndererek polikliniğe katılımda %9’luk bir artış sağlamış-
tır. Bu deneyimden yola çıkarak; randevu almış ancak ran-
devusuna gelmeyecek hastaların, randevularını iptal etme-
leri halinde, zaten boş kalacak kontenjanların ihtiyacı olup 
sıra bulamayan hastalara aktarılmasını sağlayacak bir SMS 
sistemini hayata geçirmiş bulunuyoruz. Çalışmada elde 
ettiğimiz sonuçlar gösteriyor ki, üç ayda 2.214 hastamız 
iptal edilen poliklinik randevularından boş kalan konten-
janlar vasıtası ile muayene olmuşlardır. Gelmeyeceği polik-
linik randevusunu iptal eden bu duyarlı vatandaşlarımızın 
sayısının arttırılması için çalışmalarımız devam etmektedir. 
Sistem hakkında kamuoyuna herhangi bir bilgilendirme/
tanıtım/reklam yapılmadan uygulama başlanmış ve alınan 
sonuçlar bu çerçevede değerlendirilmiştir (Resim2.1’de-
ki broşür verilerin alındığı ekim ayından hazırlanmış olup 
tanıtımda kullanılmamıştır). Bildirimlerin sayısını artırmak 
için, randevu alıp SMS yolu ile randevusunu iptal etmeyen 
ve rastgele seçilen hastalar ile yapılan görüşmelerde, ken-
dileri SMS gönderdiğinde ücret alınacağını düşünerek katı-
lım sağlamadıkları ifade etmişlerdir. Bu durum üzerinde ti-
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tizlikle durulması gereken bir tespittir. Bu kapsamda basın 
yayın organları kullanılarak bilgilendirme/tanıtım yapılma-
sı planlanmaktadır. İlerleyen aylarda randevu iptali yapan 
hastaların sayısının atması için yeni çalışmalar planlanarak 
sistemin etkinliğinin artırılması düşünülmektedir.

. S U

MHRS vasıtası ile poliklinik randevusu alan hastalara SMS 
ile gelmeyecekleri poliklinik randevularını iptal etme şansı 
verildiğinde bu sistemi kullanmaktadır. Bu sistem polikli-
nik randevusu bulamayan hastalar için randevu imkanı 
sağlanmakta, mali anlamda ise ağır bir yük oluşturmamak-
tadır. 

Bu sistem tüm hastanelerde etkin bir şekilde uygulanabilir 
ya da MHRS’ye entegre edilerek merkezi hale getirilebilir. 
Bu kapsamda çalışma örnek bir uygulama olarak düşünü-
lebilir.
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HASTANE YÖNETİCİLERİNİN OTONOMİ KİŞİLİK 
ÖZELLİĞİ VE ÇATIŞMA YÖNETİM TARZLARININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Fatih DOĞAN1, İbrahim Hakan BUCAK2, Levent SONĞUR1
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Hastanelerde örgütsel performansın arttırılması için,  yöneticilerin otonomi kişilik özellikleri ve çatışma yönetim tarzlarının 
tanımlanması önemlidir. Araştırmada, hastane yöneticilerinin otonomi kişilik özelliği ve çatışma yönetim tarzının belirlenmesi 
ve  bunlar üzerine demografik değişkenlerin etkisi ve değişkenler arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlandı. Bu araştırma, 
Tekirdağ Kamu Hastaneler Birliğine bağlı hastanelerde görev yapan yöneticiler üzerinde yapıldı. Örnekleme seçimi yapılmadan 
evrenin tamamı araştırmaya dahil edildi. Veriler anket formu ile toplandı. Toplam 153 anket değerlendirmeye alındı. Veriler SPSS 
for Windows 17.0 programı ile analiz edildi. Yöneticilerin genel otonomi kişilik özelliğini iyi olarak tanımladığı ve genel çatışma 
yönetim tarzını  çoğunlukla uyguladığı belirlendi. Hastane yöneticilerinin otonomi kişilik özelliği ve çatışma yönetim tarzı bazı 
demografik özelliklerine göre değişmektedir. Erkek yöneticiler kadınlara göre daha özgür kararlar almaktadır. Evli yöneticilerin 
otonomi kişilik özelliği, bekarlardan daha etkindir. Üst yöneticiler çatışma durumunda kaçınma tarzını alt yöneticilerden daha 
fazla uygulamaktadır. Çatışma eğitimi alan yöneticilerin çatışma yönetim tarzı daha etkindir. Yöneticilerin otonomi kişilik 
özellikleri ve çatışma yönetim tarzı arasında farklı düzeylerde ilişki vardır. 

na tar Kelimeler  Çatışma yönetimi, Otonomi kişilik, yönetici. 

U   U  P S     S S  SP  S  

stra t

It is important to define the autonomy personality and conflict management styles of managers to increase organizational 
performance. In the research, it was aimed to determine the autonomy personality characteristics and conflict management 
styles of hospital managers, and to evaluate the effect of demographic variables on these, with the relationship among the 
variables. The research was conducted on managers working in hospitals connected to the Tekirdağ Public Hospitals Association. 
All the universe without sampling choice was included in the research. The data was collected by a questionnaire. A total of 
153 questionnaires were evaluated. The data was analyzed with the SPSS for Windows 17.0 program. It was determined that 
managers defined the general autonomy personality as good and applied mostly the general conflict management style. The 
autonomy personality and conflict management style of managers change according to some demographic variables. Male 
managers make free decisions more than women. Married managers’ autonomy personality is more effective than single 
managers. Senior managers have practiced avoidance sytle more often than junior managers in conflicts. Conflict management 
styles of managers receiving conflict management training are more effective than others. The relationship between managers’ 
autonomy personality and conflict management styles is the different levels.

Ke or s  Conflict management, autonomy personality, manager

. 

Hastaneler, en karmaşık örgütler arasında yer aldıkların-
dan, kişiler ve gruplar arası çatışmalara açık olan, hatta 
bunlara zemin hazırlayan yapılardır (Akca ve Erigüç, 2006: 
128). Hastanelerde sunulan hizmetlerin maliyeti, hizmet-
lerden beklenen kalite düzeyi, hem bölümlerin hem de 
kişilerin üst düzeyde koordinasyonunu gerektirmektedir. 
Gerekli olan bu koordinasyon hastanelerdeki anlaşmazlık-

ların, tartışmaların ve çatışmaların temel kaynağını oluştu-
rur (Kıdak, 2011: 7). Hastanelerde çatışma nedenleri ara-
sında iletişim yetersizliği, karşılıklı görev bağımlılığı, statü 
farklılıkları, görev, yetki ve sorumluluğun belirsizliği, algı-
lama farklılıkları, amaç, çıkar ve değer farklılıkları, matriks 
yapı, kararlara katılma, denetim tarzı, üye farklılıkları, ödül 
sistemi farkı, kaynakların kıtlığı gibi birçok neden sayılabilir 
(Akca ve Erigüç, 2006: 128).

Çatışmalar hangi nedenle ortaya çıkmış olursa olsun çıkan 
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çatışmadan ders alınması hastanenin verimliliğine ve dina-
mizmine katkı sağlayabileceği gibi rekabet etme gücünü de 
artıracaktır (Ada, 2013: 60). Hastaneler açısından kaçınıl-
maz olan bu sürecin iyi yönetilmesi ve hastanelerin hedef-
lerine katkı sağlanmasıdır (Gürer vd., 2014: 440). Çatışma 
yönetimi konusunda yönetim becerisi yüksek yöneticiler 
çatışmanın olumlu yönlerini de değerlendirerek kontrol 
edebilir ve bir çatışmanın örgüte pozitif getirilerinin olabi-
leceğini öngörebilir. Örgütsel çatışmalarda çatışmanın iyi 
tanımlanması, kaynaklarının iyi tespit edilmesi, çatışmanın 
iyi yönetilmesi açısından önemlidir (Ada, 2013: 60). Yöne-
ticilerin çatışmaları önlemek ve çözmek için çok fazla uğ-
raştıkları, çatışmalara zamanlarının önemli bir bölümünü 
ayırdıkları düşünüldüğünde iyi yönetilmesi gerekir. (Baykal 
ve Kovancı: 2008: 21).

Çatışmalar iyi yönetildikleri zaman tahrip edici olmaktan 
ziyade örgütlerde yaratıcılığın, değişimin, gelişmenin, hu-
zurlu ve güvenli bir örgüt ikliminin oluşmasına katkı sağ-
layabilmektedir (Cihangiroğlu vd., 2015: 603). Çatışmayı 
nasıl yöneteceğini bilen, gerektiğinde çatışmayı arttırıp 
azaltabilen başarıya odaklı otonom kişilik özelliklerine sa-
hip yöneticiler tarafından çatışmalar yararlı hale getirile-
bilir. Bu çalışmada hastane yöneticilerinin otonom kişilik 
özellikleri ve çatışma yönetim algıları değerlendirilecektir. 
Yöneticilerin otonom kişilik özelliklerinin çatışmaları çöz-
mede etkili olduğu söylenebilir.

tonomi Ki ilik elliği

Kişilik, bireyi hayatta tutan, onu yönlendiren ve kendisi ve 
çevresiyle ilişkilerini belirleyen bir güçtür (Soysal, 2008: 4). 
Beck’in bilişsel kuramına göre kişiliğin sosyotropi ve otono-
mi olarak iki boyutu vardır. Bu kuramda sosyotropi (sosyal 
aidiyet), bireyin diğerleri ile pozitif etkileşim gösterebilme 
özelliği olarak tanımlanmaktadır (Kaya vd, 2006: 1).

Sosyotropik kişilik özelliğine sahip çalışanların mutlu ve 
verimli olmalarında, iş arkadaşları ve amirleri tarafından 
sevilmeleri, sayılmaları, onaylanmaları gerekmekte, aksi 
taktirde depresyona girme eğilimleri, bunun sonucunda 
da başarısız olmaları söz konusu olabilmektedir (Michael 
vd., 2001: 765). 

Otonomi, kendi kendini yönetme anlamına gelmekte ve 
kişisel başarıya olan ihtiyacı içeren kişisel özelliktir (Kaya-
lar, 2016: 311). Otonomi, gizlilik, bağımsızlık içinde onurlu 
yaşamak ve seçmek için özgür karar verme olarak tanım-
lanabilir. Otonomi bütün seçimleri kapsar (Twomey,2015: 
261). Otonomi, insanın özgür düşünüp karar verme, ver-
diği kararını eyleme geçirme, bağımsız hareket edebilme 
yetisine sahip olma olarak da tanımlanabilir  (Yardan ve 
Dikmetaş, 2013: 135). Otonomi, yöneticilerde kendini ta-
nıma, güç paylaşımı ve bağımsızlığı sağlayarak, sunulan 
hizmetlerin boyutunu tanımlayabilmeyi, bilinçli karar ve-
rebilmeyi, yönetim stratejisi belirleyebilmeyi, sorumlulukla 
otoriteyi sürdürebilmeyi sağlamaktadır (Dikmen vd., 2016: 
79). Otonom kişilik özelliğe sahip bireyler mükemmeliyet-
çi, kişisel başarıya ve bağımsızlığa düşkündürler (Kayalar, 

2016: 311). Bu bireyler kendi aktivitelerini yönlendirmek-
ten, hedeflerine ulaşmaktan, çevrelerinde olup bitenleri 
kontrol etmekten ve başarılı olmaktan mutluluk duyarlar 
ve kişisel başarı ve başarısızlıklara büyük önem verirler (Di-
dişen vd., 2015: 15). Otonomi kişilik özelliği; bağımsız karar 
vermeyi içeren özgürlük ve kişisel başarının yanı sıra yal-
nızlıktan korkma kavramlarını içermektedir. 

atı ma netimi

İnsanlar arasında çatışma kaçınılmazdır (Rahim,2001:1; 
Cooper, 2003:88). Çatışmanın sözlükteki eş anlamları, 
uyuşmazlık, zıtlaşma, çelişme ve savaştır (Otrar ve Övün, 
2006: 96). Çatışma, kişinin içinde bulunduğu sosyal ortam 
ve zaman dilimi içinde istemediği durumlarla karşı karşıya 
kalması ve bir sonuç için zorlanması durumunda, gerçek-
leştirdiği davranış, ulaştığı duygusal yapı olarak tanımlana-
bilir (Erdoğan, 1996: 146). Örgüt açısından düşünüldüğün-
de ise iki ya da daha fazla örgüt üyesi ya da grup arasında 
fonksiyonel bağımlılığı olan işlerde çalışma gerekliliğinden 
ve farklı statüler, amaçlar, değerler ya da algılamalara sa-
hip olmalarından dolayı ortaya çıkan bir anlaşmazlık ola-
rak tanımlanabilir (Şahin vd., 2006: 554). Çatışma karşıt çı-
karların çarpışmasıdır (Cooper, 2003:83). Tanımlardan da 
anlaşılacağı gibi çatışmanın temelinde anlaşmazlık, uyum-
suzluk, zıtlaşma, birbirine ters düşme unsurları yer almak-
tadır. Dinamik bir süreç olan çatışmadan kaçınılması müm-
kün olmadığına göre yöneticilerden beklenen, çatışmanın 
örgütün verimliliği doğrultusunda yönetilmesidir (Akca ve 
Erigüç, 2006: 126). Çatışma etkili bir biçimde yönetilmediği 
takdirde yapılan işlerde kalitesizlik, insan kaynaklarının ve 
mali kaynakların iyi değerlendirilememesi ve iş kaybı gibi 
pek çok olumsuzlukla karşılaşılmaktadır. Yöneticilerin ça-
tışmanın bu olumsuzluklarını azaltarak olumlu yönlerini 
ön plana çıkarabilmek için etkin bir çatışma yönetiminin 
sergilenmesi gerekmektedir (Gürer vd., 2014: 444). 

Çatışma yönetimi, çatışmanın negatif etkilerinin en aza in-
dirilerek, örgütsel etkinliğe katkıda bulunacak şekilde pozi-
tif etkilerinin maksimize edilmesiyle yönetilmesidir (Yürür, 
2009: 24).

Özdemir (2012: 47)’in yaptığı tanıma göre ise çatışma yö-
netimi yöneticilerin bazı durumlarda çatışmayı artırması, 
bazı durumlarda çatışmayı çözmesi amacıyla sergiledikleri 
strateji ve tekniklerdir. Çatışma süreci, zihinsel ve psikolo-
jik enerji kullanımını içerir. Eğer bu enerji, ortak çözüm yol-
ları bulmak, verimli süreçler yaratmak için kullanılırsa etkin 
bir çatışma yönetimi gerçekleştirilmiş demektir.

Örgüt içerisindeki çatışmaları önlemek ve optimal örgüt-
sel başarıyı sağlamak, yöneticilerin karşılaştığı en büyük 
sorunlardan bir tanesidir. Çatışmaların yönetiminde pek 
çok yöntem söz konusudur. Hangi yöntemin daha etkin ve 
sonuca yönelik olduğuna yöneticiler karar vermek zorun-
dadır. Bu nedenle çatışmaların teşhis ve analizi, hangi yön-
temin uygulanabileceği açısından önem arz etmektedir. 
Etkin bir çatışma yöntemine karar vermek için şu işlemle-
rinin yapılması gerekmektedir (Şahin vd., 2006: 556). Bun-



SÖZLÜ BİLDİRİLER

VI
I.

U
lu

sl
ar

ar
as

ı S
ağ

lık
ta

 P
er

fo
rm

an
s 

ve
 K

al
it

e 
Ko

ng
re

si
10

-1
3 

O
ca

k 
20

18
, A

nt
al

ya

lar: a) Çatışmanın belirlenmesi ve açıkça tanımlanması, b) 
Çatışmanın ortaya çıkış nedenlerinin araştırılarak tespit 
edilmesi ve gerekli ve yeterli bilgilerin toplanması,  c) Top-
lanan bilgiler doğrultusunda çatışmayı çözecek yöntem al-
ternatiflerin belirlenmesi ve bu yöntemlerden söz konusu 
çatışma için en uygun olanına karar verilmesidir.  

Çatışma yönetim tarzları; işbirliği-uzlaşma, kaçınma, uyma 
ve hükmetme yaklaşımlarını içermektedir. İşbirliği-uzlaş-
ma: Çatışan taraflar bazı konularda karşılıklı olarak fedakâr-
lıkta bulundukları kazanan ve kaybeden tarafın olmadığı 
yöntemdir (Şahin vd., 2006: 556). Bu çatışma yönetimi her 
iki tarafın da kabul edebileceği kararlar alınması yoluyla al-
ver ve paylaşım gerektirir (Dönmez ve Aydın, 2013: 4). Ka-
çınma: Bu çatışma yönetim tarzında birey çözümden ziya-
de geri çekilme, sorumluluğu başkasına atma, konumunu 
muhafaza etme ya da hiç şeytanla uğraşmayayım gibi dü-
şüncelerle hareket eder (Dönmez ve Aydın, 2013: 4; Kıdak 
ve arkadaşları, 2010: 17). Bu yöntem kısa vadede yararlı 
olsa da uzun vadede çatışmayı çözemeyeceği için örgütün 
etkinliğini azaltabilecektir (Şahin vd., 2006: 556). Uyma: Bu 
tarzın tek unsuru özveride bulunmaktır. Uyan taraf karşı 
tarafın isteklerine boyun eğen taraftır (Dönmez ve Aydın, 
2013: 3). Bireyler özellikle ilişkilerinin bozulmamasını ve 
devam etmesini istedikleri durumlarda bu davranışı ser-
giler (Göral vd., 2015: 167). Hükmetme: Bu yöntem yöne-
ticinin otoritesini ve gücünü kullanarak çözümlenmesini 
ifade eder (Göral vd., 2015: 168; Şahin vd., 2006: 558). Hük-
metme tarzını uygulayan birey, kendi amaçlarına ulaşmak 
için sıklıkla diğer tarafın ihtiyaç ve isteklerini göz ardı eder 
(Yürür, 2009: 26). Bu yöntem çatışma konularının önemsiz 
olduğu ya da hızlı karar vermek gerektiğinde uygun olabi-
lir. Ayrıca sevilmeyen etkinliklerin yerine getirilmesinin zo-
runlu olduğu durumlarda veya üst düzey yöneticiler tara-
fından formüle edilen strateji ve politikaları yürütmek için 
kullanılabilir (Otrar ve Övün, 2007: 98). 

Araştırmada yöneticilerin çatışma yönetim tarzları değer-
lendirilecektir. 

.   

.  ra tırmanın ma ı 

Araştırma, yöneticiler otonomi kişilik özelliğini nasıl ta-
nımlıyor? Çatışmalar karşısında yöneticiler hangi yönetim 
tarzını, hangi sıklıkta uygulamaktadır? Yöneticilerin oto-
nomi kişilik özelliği ve çatışma yönetim tarzını demografik 
değişkenler etkilemekte midir?  Değişkenler arasında nasıl 
bir ilişki vardır? Sorularından hareketle tasarlandı. Bu araş-
tırmada, hastane yöneticilerinin otonomi kişilik özelliği ve 
çatışma yönetim tarzı algısı, bunlar üzerine demografik de-
ğişkenlerin etkisi ve değişkenler arasındaki ilişkinin değer-
lendirilmesi amaçlandı.

.  ra tırmanın o eli  vren ve rneklem

Tanımlayıcı ve kesitsel nitelikteki bu araştırmanın evre-
ni; Tekirdağ Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine 
bağlı ikinci basamak 6 kamu hastanesinde görev yapan 
yaklaşık 172 yöneticiden oluştu. Veriler anket formu ile 
toplandı. Örneklem seçimi yapılmadan evrenin tamamı-
na ulaşmak hedeflendi. Toplam 153 yöneticiye ulaşılarak 
anket uygulandı. Anket uygulaması 14.03.2016-17.04.2016 
tarihleri arasında gerçekleştirildi.

.  eri o lama ra ları

Veri toplama aracı olarak yöneticilerin demografik özellikleri-
ni belirleyen “demografik veri formu”; otonomi kişilik özelliği 
ölçen  “otonomi ölçeği” ve çatışmalara yaklaşımını ortaya ko-
yan  “Örgütsel Çatışma envanteri ROCI II Form C” kullanıldı. 

Otonomi ölçeği, Beck ve arkadaşları tarafından gelişti-
rilen (1983) Sosyoterapi-otonom ölçeğinin, otonom bö-
lümünden oluştu. Ölçeğin Türkçeye uyarlaması Şahin ve 
arkadaşları tarafından yapılmış (1993) ve 3 faktörle açıklan-
dığı belirlenmiştir. Bunlar: Faktör 1. Kişisel başarı, Faktör 2. 
Özgürlük,  Faktör 3. Yalnızlıktan hoşlanmadır. Otonomi ki-
şilik özelliği değişkenlerinde “hiç tanımlamıyor” ifadesinin 
aralıklı ölçek değeri 0 iken, “tanımlıyor” ifadesinin aralıklı 
ölçek değeri 5’tir. Puan yükseldikçe bireyin otonomi kişilik 
özelliği yükselmektedir. 

Çatışma yönetimi ölçeği, Rahim (1983) tarafından gelişti-
rilen, çalışanların kendi emsalleri ile ortaya çıkan çatışma-
larına yönelik olarak hazırlanan ölçekten oluştu. Ölçeğin 
Türkçeye uyarlaması Altıntaş (2007) tarafından yapılmış 
ve ölçeğin 4 faktörle açıklandığı belirlenmiştir. Bunlar: Fak-
tör 1.İşbirliği-Uzlaşma, Faktör 2. Kaçınma, Faktör 3. Uyma, 
Faktör 4. Hükmetmedir. Çatışma yönetimi değişkenlerinde 
“hiç” ifadesinin aralıklı ölçek değeri 0 iken, “her zaman” ifa-
desinin aralıklı ölçek değeri 4’tür. Düşük puan, o çatışma 
yönetim tarzının daha az ve yüksek puan daha sıklıkla uy-
gulandığını ifade etmektedir. 

.  ra tırma ni 

Araştırma için Tekirdağ Kamu Hastaneler Birliği Genel Sek-
reterliği’nden izin alındı. Ayrıca yöneticilere araştırmanın 
amacı ve toplu değerlendirme yapılacağı açıklandı. Sözel 
izin alınarak araştırmaya katılmayı kabul eden yöneticilere 
anket dağıtılarak doldurmaları istendi.  

.  ra tırmanın Kısıtları 

Araştırmaya sadece Tekirdağ ili kamu hastane yöneticileri 
dahil edildiği için, örneklem kısmen küçüktür. Ayrıca, uygu-
lama esnasında izinli ve hastalık raporlu olanlar ile anketi 
cevaplamak istemeyen yöneticiler araştırmaya dahil edil-
medi. Bu nedenle, araştırma bulgularına dayanılarak ya-
pılacak genellemelerin doğruluk derecesi sınırlı olacaktır. 
Ayrıca araştırmada kullanılan ölçeklerin istenen nitelikleri 
ölçtüğü varsayıldı.  Sorulara verilen cevaplar, yöneticilerin 
kendi iradelerine dayanmaktadır. 
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.  erilerin statistiksel nali i

Yöneticilere anket uygulaması araştırmacılar tarafından 
gerçekleştirildi. Anketler dağıtıldıktan sonra, geri dönen ve 
eksiksiz yanıtlanan 153 anket değerlendirmeye alındı. 

Çalışmada otonomi ve çatışma yönetimi ölçekleri Cronba-
ch’s alpha değerleri incelendiğinde; Kişisel başarı 0.786, 
Özgürlük 0.788, Yalnızlıktan hoşlanma 0.861, otonomi 
genel 0.859 bulundu. Ölçeğin oldukça güvenilir olduğu 
belirlendi. Yine Faktör 1. İşbirliği-Uzlaşma 0.863, Faktör 2. 
Kaçınma 0.752, Faktör 3. Uyma 0.725, Faktör 4. Hükmetme 
0.763, çatışma yönetimi genel 0.68 bulundu. Ölçeğin güve-
nilir olduğu belirlendi.

Veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for 
Windows 17.0 programı ile analiz edildi. Verilerin analizin-
de, öncelikle tanımlayıcı istatistiksel metotlar (sayı, yüzde, 
ortalama, standart sapma) kullanıldı. Verilerin normal da-
ğılmadığı Kolmogrow Simirnov testi ile belirlendi. Bu ne-
denle nicel verilerin karşılaştırılmasında iki grup arasındaki 
farkı Mann-Whitney U (MWU-Z test)  ve ikiden fazla grup 
durumunda parametrelerin gruplararası karşılaştırmala-
rında Kruskall Whallis H testi (KWH- X2 test) kullanıldı. Bu 
gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu-
ğunda, farkın hangi gruplardan kaynaklandığını bulmak 
için post hoc Bonferroni düzeltmeli Mann Whitney U ana-
lizi yapıldı. Elde edilen bulgular %95 güven aralığın da, %5 
anlamlılık düzeyinde değerlendirildi. Değişkenler arasın-
daki ilişki spearman korelasyon analizi ile belirlendi. 

. U U

.  neti ilerin emogra k ellikleri 

Yöneticilerin %56,2’si 300 ve üstü yataklı hastanede, 
%80,4’ü alt yönetici, %63,4’ü kadın, %85’i evli, %58,8’i 5 yıl-
dan fazla hastane deneyimli, %53.6’sı hem gündüz çalış-
makta hem de nöbet tutmakta ve %58,2’si çatışma eğitim-
lidir (Tablo 1).

a lo  neti ilerin emogra k ellikleri e 
atı ma ğitimi lma urumu  

eği kenler ru lar n

Hastane yatak sayısı
300 ve üstü 86 56,2

300’den az 67 43,8

Yönetim pozisyonu

Üst yönetici 15 9,8

Orta yönetici 15 9,8

Alt yönetici doktor 31 20,3

Alt yönetici hemşire 73 47,7

Alt yönetici şef 19 12,4

Cinsiyet
Erkek 56 36,6

Kadın 97 63,4

Yaş
40 yaş altı 92 60,1

40 yaş ve üstü 61 39,9

Medeni durum
Evli 130 85,0

Bekar 23 15,0

Eğitim

Ön lisans 34 22,2

Lisans 61 39,9

Yüksek lisans 17 11,1

Tıpta uzmanlık 41 26,8

Mesleki deneyim (yıl)

6-10 40 26,1

11-15 42 27,5

16 -20 36 23,5

21 ve üstü 35 22,9

Hastane deneyimi 
(yıl)

5 ve daha az 63 41,2

6-10 46 30,1

11-15 27 17,6

16 ve üstü 17 11,1

Çalışma şekli
Sürekli gündüz mesai 71 46,4

Gündüz mesai ve 
nöbet 82 53,6

Birim

Yoğun Birimler (Acil, 
yoğun bakım ve ame-
liyathane)

25 16,3

Cerrahi klinik 41 26,8

Dahili klinik 33 21,6

Poliklinik 18 11,8

İdare 36 23,5

Çatışma eğitimi
Alan 89 58,2

Almayan 64 41,8

Tabloda tanımlayıcı nitelikte (n) yönetici sayısını ve 
(%) yüzdelik oranı göstermektedir.

.  neti ilerin tonom Ki ilik elliği anımlaması 
ve atı ma netimi ar ları 

Ortalama ve standart sapma açısından yöneticilerin oto-
nomi kişilik özelliği ve çatışma yönetimi puanları incelen-
diğinde (Tablo 2); kişisel başarı (ortalama=34,56±7,44), 
özgürlük (ortalama=32,26±7,24), yalnızlıktan hoşlanma 
(ortalama=16,34±4,22), otonomi ölçek genel (ortala-
ma=83,17±17,24) şeklinde bulundu. Otonomi ölçek genel 
ve alt faktörleri puanları açısından yöneticilerin otonomi 
kişilik özelliği “iyi tanımlıyor” şeklindedir.  

Öte yandan işbirliği-Uzlaşma (ortalama=47,79±5,66), kaçın-
ma (ortalama=13,37±3,59), uyma  (ortalama=8,93±2,98), 
hükmetme (ortalama=8,77±3,43) ve çatışma yönetimi 
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genel (ortalama=86,20±7,01) saptandı. Yöneticilerin çatış-
ma yönetim tarzlarından kaçınma, uyma ve hükmetme 
tarzlarını ara sıra uygularken, işbirliği-uzlaşma ve çatışma 
yönetimi genel tarzlarını çoğunlukla uyguladığı belirlendi.  
Akbaba ve Keleş (2015: 41)’in çalışmasında da yöneticilerin 
çatışma yönetiminde çoğunlukla işbirliği ve uzlaşma tarzla-
rını, nadiren ödün verme ve kaçınma tarzlarını uyguladık-

ları belirlenmiştir. Kıdak ve arkadaşları (2010: 17) ise çalış-
malarında yöneticilerin en yüksek düzeyde bütünleştirme 
(işbirliği ve uzlaşma) en düşük düzeyde kaçınma tarzlarını 
kullandıkları saptanmıştır. Baykal ve Kovancı (2008: 32)’nın 
ile Karcıoğlu ve arkadaşlarının (2011: 336) yaptığı çalışma-
larda da benzer sonuçlar bulunmuştur.

.  emogra k ellikler ısın an neti ilerin 
tonomi Ki ilik ellikleri 

Yöneticilerin demografik özellikleri açısından otonomi kişi-
lik özellikleri puanları incelendiğinde Tablo 3’te gösterilen 
ve aşağıda açıklanan bulgular elde edildi. 

insiyete g re  özgürlük faktörü açısından gruplar arasında 
anlamlı fark bulundu (p<,05). Erkeklere kıyasla kadınların 
özgürlük puanı daha düşüktür. 

edeni duruma g re  özgürlük, yalnızlıktan hoşlanma ve 
otonomi genel açısından gruplar arasında anlamlı fark bu-
lundu (p<,05). Her üçünde de evli yöneticilerin puanı, be-
karlardan daha yüksektir. Başol (2014: 51)’un çalışmasında 
medeni durumun otonomiyi etkilemediği belirlenmiştir. 
Bu durum çalışmalarda farklı sonuçların elde edildiğini 
göstermektedir.

itime g re  özgürlük, yalnızlıktan hoşlanma, otonomi 
genel açısından gruplar arasında anlamlı fark bulundu 
(p<,05).  Ön lisans mezunları ile lisans mezunları arasında 
özgürlük (z=-3,728 p=,000), yalnızlıktan hoşlanma (z=-2,836 
p=,005) ve otonomi genel (z=-3,038 p=,002) açısından fark 
önemlidir. İfade edilen kişilik özelliklerinde, lisans mezunu 
yöneticilerin puanı,  ön lisans mezunlarından daha yüksek-
tir. Yine ön lisans mezunları ile tıpta uzmanlık mezunları 
arasında bulunan özgürlük (z=-3,994 p=,000), yalnızlıktan 
hoşlanma (z=-3,144 p=,002) ve otonomi genel (z=-3,382 
p=,001) açısından fark önemlidir. Belirtilen otonomi kişilik 
özelliklerinde, tıpta uzmanlık mezunu yöneticilerin puanı,  
ön lisans mezunlarından daha yüksektir. Dikmen ve ar-
kadaşlarının (2016: 23-29) yaptıkları çalışmada lisansüstü 

eğitim düzeyinde olan hemşirelerin otonomi puan orta-
lamalarının, diğer eğitim düzeyindeki hemşirelere göre 
yüksek olduğu saptanmışlardır. Yapılan diğer çalışmalarda 
araştırmayı destekler niteliktedir (Collins and Henderson, 
1991: 23; Karagözoğlu ve Kangallı, 2009:1085). Sonuç ola-
rak eğitim düzeyi arttıkça otonomi düzeyinin yükseldiği 
söylenebilir. Karagözoğlu ve Kangallı (2009:1085) tarafın-
dan otonomi düzeyinin artmasında, bilimsel yayınları takip 
etmek ve hizmet içi eğitim programlarına katılmanın etkili 
olduğu belirtilmiştir.

astane deneyimine g re  özgürlük, yalnızlıktan hoşlanma 
ve hükmetme tarzları açısından gruplar arasında anlamlı 
fark bulundu (p<,05). Hükmetme açısından hastane de-
neyimi 1-5 yıl olan yöneticilerle 6-10 yıl olanlar arasındaki 
fark önemlidir (z=-2,737 p=,006). Hastane deneyimi 6-10 yıl 
olan yöneticilerin hükmetme puanı 1-5 yıl olanlardan daha 
yüksektir. Hastane deneyimi 1-5 yıl olan yöneticilerle 11-15 
yıl olanlar arasındaki fark önemli olup (z=-2,140 p=,032), 
hastane deneyimi 1-5 yıl olan yöneticilerin puanı daha 
düşüktür. Yine hastane deneyimi 6-10 yıl olan yöneticiler-
le 16-20 yıl olanlar arasında özgürlük (z=-3,097 p=,002), 
yalnızlıktan hoşlanma (z=-2,726 p=,006) ve hükmetme 
(z=-2,430  p=,015) açısından fark önemlidir. Bu faktörlerin 
hepsinde hastane deneyimi 6-10 yıl olan yöneticilerin pua-
nı, 16-20 yıl olanlardan daha yüksektir. Hastane deneyimi 
11-15 yıl olan yöneticilerle 16-20 yıl olanlar arasında özgür-
lük açısından fark önemli olup (z=-2,320 p=,002), hastane 
deneyimi 11-15 yıl olan yöneticilerin özgürlük puanı daha 
yüksektir. Hastane deneyimi 11-15 yıl olan yöneticilerle 
16-20 yıl olanlar arasında bulunan hükmetme açısından 
fark önemli olup (z=-2,094 p=,036), hastane deneyimi 11-

a l  2  l kl   l  ak l  ala a a ılı ı

 Ortalama Standart sapma Minimum değer Maksimum değer

Kişisel başarı 34,562 7,448 11,00 46,00

Özgürlük 32,268 7,247 11,00 47,00

Yalnızlıktan hoşlanma 16,346 4,224 4,00 24,00

tonomi l ek genel 83,176 17,244 29,00 112,00

İşbirliği-Uzlaşma 47,790 5,661 30,00 52,00

Kaçınma 13,379 3,592 ,00 20,00

Uyma 8,934 2,983 3,00 15,00

Hükmetme 8,771 3,430 ,00 16,00

at ma y netimi l ek genel 86,209 7,015 66,00 106,00
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15 yıl olan yöneticilerin hükmetme puanı daha yüksektir.  
Çalışma şekline göre, kişisel başarı ve yalnızlıktan hoş-
lanma açısından gruplar arasında anlamlı fark bulundu 
(p<,05). Her ikisinde de mesai-nöbet şeklinde çalışan yö-
neticilerin puanı, sürekli gündüz çalışanlardan daha yük-
sektir.

Çatışma eğitimine göre, otonomi kişilik özelliği alt faktör-
leri ile otonomi genel açısından gruplar arasında anlamlı 

fark bulundu (p<,05). Otonomi kişilik özelliği alt faktörleri 
ve otonomi genel açısından çatışma eğitimi alanların pu-
anı, almayanlardan daha yüksektir. Bu eğitimi alanların 
otonomi kişilik özelliğini daha iyi tanımladığı söylenebilir.

Yöneticilerin otonomi kişilik özellikleri genel ve alt faktörle-
ri açısından hastane yatak sayısı, yönetim pozisyonu, yaş, 
mesleki deneyim ve çalışılan  birime göre gruplar arasında 
istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur (p>,05).  

a lo  emogra k elliklere re  neti ilerin tonom Ki ilik elliği Puan ağılımı

           
Sos o emogra k eği kenler

akt r . 
Ki isel a arı

rt. SS

akt r . g rl k
rt. SS

akt r . alnı lık
tan o lanma

rt. SS

tonomi enel
rt. SS

astane atak sa ısı
300 ve üstü
300’den az
MW-U, Z
p

33,82±8,10
35,50±6,44
-,826
,409

31,51±6,60
32,26±7,24
-1,400
,162

16,00±4,57
16,79±3,71
-,770
,441

81,33±19,02
85,53±14,44
-,994
,320

netim o is onu
Üst yönetici
Orta yönetici
Alt yönetici doktor
Alt yönetici  hemşire 
Alt yönetici şef
KW-H, X2

32,80±7,67
34,33±6,43
36,96±5,79
34,27±7,82
33,31±8,67
4,367
,359

31,00±7,52
31,86±7,78
35,51±5,06
31,26±7,51
32,15±7,74
7,412
,116

16,20±3,93
16,00±4,61
17,61±3,96
16,16±4,01
15,36±5,24
3,554
,470

80,00±17,82
81,69±17,64
90,09±13,39
82,20±17,86
80,84±19,10
6,074
,194

insi et
Erkek
Kadın
MW-U, Z
p

35,71±6,73
33,89±7,78
-1,378
,168

34,07±6,21
31,22±7,61
-2,153

16,71±4,12
16,13±4,28
-,553
,580

86,50±15,30
81,25±18,06
-1,558
,119

a
40  altı
40 ve üstü
MW-U, Z
p

34,91±7,44
34,03±7,47
-,779
,436

32,65±7,33
31,68±7,13
-1,006
,315

16,73±4,26
15,75±4,12
-1,431
,152

84,30±17,68
81,47±16,54
-1,371
,171

e eni urum
Evli
Bekar
MW-U, Z
p

35,06±7,28
31,73±7,90
-1,922
,055

32,97±7,13
28,26±6,70
-3,147
,002*

16,68±4,13
14,43±4,30
-2,402

84,72±16,69
74,43±18,05
-2,810

ğitim
Ön lisans
Lisans
Yüksek lisans
Tıpta uzmanlık
KW-H, X2

p

33,00±7,63
35,44±7,05
30,00±10,00
36,43±5,68
7,439
,059

28,70±6,84
34,01±6,58
26,41±8,73
35,04±5,23
27,133

17,06±3,77
14,11±5,06
17,78±3,53
16,34±4,22
14,930

76,14±16,65
86,52±15,52
70,52±22,48
89,26±13,12
19,507
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esleki en ıl
5 ve daha az
6-10 
11-15 
16 ve üstü
KW-H, X2

p

35,57±6,51
35,09±7,58
32,25±8,70
35,14±6,66
3,072
,381

33,02±6,35
33,00±7,41
31,36±8,70
31,45±6,43
1,970
,579

16,82±4,26
16,92±4,36
15,63±4,16
15,82±4,06
3,189
,363

85,42±15,72
85,02±17,72
79,25±20,58
82,42±14,28
2,601
,457

astane ene imi
5 ve daha az
6-10 
11-15 
16 ve üstü
KW-H, X2

p

33,80±7,69
36,58±6,20
33,66±7,12
33,29±9,47
4,287
,232

32,47±7,80
33,43±6,42
32,59±6,86
27,82±6,69
8,758

16,12±4,27
17,69±3,61
16,07±4,02
13,94±4,90
8,744

82,41±18,39
87,71±14,60
82,33±16,11
75,05±18,93
6,946
,074

Çalışma şekli 
Sürekli gündüz 
Mesai -Nöbet
MW-U, Z
p

33,36±7,44
35,59±7,33
-2,054

31,67±7,23
32,78±7,26
-,944
,345

15,54±4,35
17,03±4,01
-2,281

80,59±17,24
85,41±17,02
-1,772
,076

irim
Yoğun Birimler 
Cerrahi klinik
Dahili klinik
Poliklinik
İdare
KW-H, X2
p

33,64±7,26
35,43±7,12
35,96±7,33
36,16±6,01
32,11±8,31
6,411
,171

31,24±6,28
32,39±7,45
33,21±7,69
32,94±4,70
31,63±8,39
1,728
,786

15,44±3,97
16,56±4,15
17,33±4,02
16,55±3,98
15,72±4,72
3,337
,503

80,32±14,89
84,39±17,32
86,51±17,82
85,66±12,51
79,47±19,86
4,349
,361

Çatışma eğitimi 
Alan
Almayan
MW-U, Z
p

36,96±6,87
31,21±6,95
-5,260

34,60±6,77
29,01±6,64
-5,385

17,62±4,33
14,56±3,34
-5,116

89,20±16,70
74,79±14,32
-5,986

a l da e ilen  i a e   anlamındadı  y ı a  i e alama e anda  a madı

3.4 a k ll kl  ı ı a  l  
a ı a  a ı

ne ile in dem a k ellikle i a ı ından a ma 
y ne m a ı anla ı in elendi inde a a ıda eli len 

l la  elde edildi a l   

Yönetim pozisyonuna göre, a ma y ne mi ka ın-
ma a ı ından la  a a ında anlamlı a k l nd  

 Ka ınma a ı ından  y ne i ile le al  y ne i i 
hem i ele    e  y ne i ile le al  
y ne i i d k la    a a ındaki a k 

nemlidi   y ne i ile in ka ınma anı  al  y ne i 
hem i e e d k la dan daha y k ek  

Cinsiyete göre, yma ak  a ı ından la  a a ında 
anlamlı a k l nd   kekle in yma anı 
kadınla dan daha d k  

Eğitime göre, yma e a ma y ne m a ı enel a ı-
ından la  a a ında anlamlı a k l nd    

yma a ı ından n li an  e li an  me nla ı a a ında -
ki a k nemlidi    i an  me nla ı -
nın yma anı n li an  me nla ından d k  ine 

yma a ı ından n li an  me nla ı ile ı a manlık 
me nla ı a a ında l nan a k nemlidi   

 ı a manlık me nla ının yma anı  n 
li an  me nla ından daha d k  a ma y ne m 
a ı enel a ı ından li an  me nla ı ile a man -

lık me nla ı   e n li an  me nla ı 
ile li an  me nla ı   a a ındaki a k 

nemlidi   e  iki an li an  me nla ının yma 
anı  di e le inden daha d k  ine y k ek li an  

me nla ı ile a manlık me nla ı a a ındaki a k 
nemli l    y k ek li an  me nla -
ının yma anı daha y k ek   y ı a n li an  me-

nla ı ile a manlık me nla ı a a ındaki a k da 
nemlidi    e n li an  me nla ının 
yma anı daha y k ek  

Hastane deneyimine göre, h kme me a ı ından -
la  a a ında anlamlı a k l nd    ak e 
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a l  4  a k ll kl   l  a a  a  a ılı ı

Sos o emogra k
eği kenler

akt r .  
 İşbirliği-Uzlaşma

rt. SS

akt r . Ka ınma
rt. SS

akt r .
U ma

rt. SS

akt r .
kmetme

rt. SS

Çatışma yönetimi 
genel

astane atak sa ısı
300 ve üstü
300’den az
MW-U, Z
p

47,79±5,79
47,79±5,52
-,523
,601

13,24±3,61
13,55±3,58
-,982
,326

8,90±2,98
8,97±2,99
-,251
,801

8,55±3,27
9,04±3,62
-,771
,441

86,09±7,37
86,35±6,57
-,370
,711

netim o is onu
Üst yönetici
Orta yönetici
Alt yönetici doktor
Alt yönetici  hemşire 
Alt yönetici şef
KW-H, X2

46,33±6,62
48,86±4,40
47,64±5,81
48,09±5,41
47,15±6,64
1,868
,760

15,60±2,19
13,66±3,37
12,22±3,38
13,45±3,47
13,00±4,73
10,587

8,60±2,77
8,40±2,35
8,09±2,82
9,36±3,16
9,31±3,03
4,728
,316

9,13±2,89
7,73±2,76
9,19±3,55
8,47±3,45
9,73±3,92
4,497
,343

86,40±6,78
86,66±6,18
84,48±7,61
86,89±6,76
85,89±7,93
2,913
,573

insi et
Erkek
Kadın
MW-U, Z
p

47,50±6,27
47,95±5,29
-,118
,906

13,32±3,54
13,41±3,63
-,469
,639

8,19±2,97
9,36±2,91
-2,468

9,00±3,22
8,63±3,55
-,463
,643

85,28±7,86
86,74±6,45
-1,329
,184

e ha ane deneyimi  yıl lan y ne ile le  
yıl lanla  a a ındaki a k nemlidi    

a ane deneyimi  yıl lan y ne ile in h kme -
me anı   yıl lanla dan daha y k ek i  a ane 
deneyimi  yıl lan y ne ile le  yıl lanla  a a-
ındaki a k nemli l    ha ane de-

neyimi  yıl lan y ne ile in h kme me anı daha 
d k  y ı a h kme me a ı ından ha ane deneyi-
mi  yıl lan y ne ile le  yıl lanla  a a ında 

aya ıkan  a k nemlidi     a a-
ne deneyimi  yıl lan y ne ile in h kme me a -
nı   yıl lanla dan daha y k ek  ine h kme me 
a ı ından ha ane deneyimi  yıl lan y ne ile le 

 yıl lanla  a a ında l nan a k nemli l  
  ha ane deneyimi  yıl lan y ne -

ile in h kme me anı daha y k ek   

a ı ma e i imine e  h kme me ha i  a ma y -
ne m a ı ilk  al  ak  e a ma y ne m a ı 

enel a ı ından la  a a ında anlamlı a k l nd  
 a ma e i mi almayanla a kıya la i i li -

i la ma e yma ak le i ile a ma y ne m a ı 
enel a ı ından  e i mi alanla ın anı daha y k ek  
aka  ka ınma ak nde daha d k  

ne ile in a ma y ne m a ı enel e al  ak -
le i a ı ından ha ane ya ak ayı ı  ya  medeni d m  
me leki deneyim  alı ma ekli e alı ı i ime e 

la  a a ında i a k el la ak a k y k   
n ak yaşa göre,  ya ın al nda lan y ne ile in i -
i li i la ma  yma e a ma y ne m a ı enel 

anla ı    e  ya  y ne ile den daha y k ek  
aka  ka ınma e h kme me anla ı daha d k  

nme  e ydın   alı ma ında  ya  al  
y ne ile in la ma y ne m a ını e ih e me e i-
limle inin di e  ya aki y ne ile e e daha y k ek 

ld  lm  k  e a ak  ın ya -
ı alı mada i e i eyle in ya la ı a k a la ma ı e 

i i lik i e ilimle inin a ı e i  edilmi   d m 
a a ma ile e  d mek edi  a  e n  

n ya ı alı mada  ya  ndaki e -
menle in  ya  e al  a e daha a la h kme -
me a ını al ıladıkla ını aya k ymak adı  a -
mayı de ekle  ni elik edi  a  ile ledik e y ne ile in 
a madan ka ındıkla ı e a ma y ne minde ye ki-

le ini daha k k llandıkla ı ylene ili

Kıdak e a kada la ı  nın alı ma ında da 
a ı dem a k ellikle e e i a k el la ak an-

lamlı a k l nm   
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a
40  altı
40 ve üstü
MW-U, Z
p

48,19±5,33
47,18±6,10
-1,068
,286

13,10±3,18
13,78±4,12
-1,302
,193

8,72±3,04
9,24±2,87
-1,070
,285

8,94±3,08
8,50±3,90
-,770
,441

86,31±6,48
86,04±7,79
-,007
,994

e eni urum
Evli
Bekar
MW-U, Z
p

47,93±5,66
47,00±5,68
-1,293
,196

13,25±3,62
14,08±3,38
-,997
,319

8,80±3,06
9,69±2,40
-1,499
,134

8,71±3,46
9,08±3,28
-,293
,770

86,06±6,90
87,00±7,74
-,238
,812

ğitim
Ön lisans
Lisans
Yüksek lisans
Tıpta uzmanlık
KW-H, X2

p

46,70±5,58
48,50±5,53
49,88±3,33
46,75±6,39
6,099
,107

13,97±4,20
13,36±3,45
14,05±2,92
12,63±3,47
4,514
,211

10,35±3,12
8,83±2,82
9,05±2,94
7,85±2,71
13,203

8,14±3,84
8,93±3,22
8,52±3,31
9,14±3,45
2,007
,571

86,41±8,20
87,24±6,33
88,58±5,78
83,51±6,79
9,589

esleki ene im ıl
5 ve daha az
6-10 
11-15 
16 ve üstü
KW-H, X2

p

47,95±5,82
46,92±6,10
48,00±5,59
48,42±5,08
,847
,838

13,47±3,23
13,09±3,24
13,05±3,54
13,94±4,41
1,788
,618

8,40±2,85
8,78±3,12
9,11±2,96
9,54±2,97
2,620
,454

8,72±3,00
9,57±3,58
8,47±3,41
8,17±3,67
2,721
,437

85,82±7,85
85,35±5,99
86,27±7,04
87,60±7,18
3,304
,347

astane ene imi
5 ve daha az
6-10 
11-15 
16 ve üstü
KW-H, X2

p

47,90±5,50
48,06±5,83
46,96±6,28
47,94±5,06
1,944
,584

12,88±3,45
13,39±3,38
13,88±3,1
14,35±5,04
3,995
,262

8,87±2,98
8,23±2,79
9,55±3,35
10,05±2,51
6,143
,105

8,03±3,01
9,84±3,39
9,62±3,71
7,23±3,56
12,088

85,38±7,27
86,36±5,30
87,25±7,33
87,17±9,51
1,905
,592

Çalışma şekli 
Sürekli gündüz 
Mesai -Nöbet
MW-U, Z
p

47,57±5,54
47,97±5,79
-1,103
,270

13,64±3,67
13,14±3,52
-1,212
,226

9,26±2,84
8,64±3,08
-1,435
,151

8,53±3,17
8,97±3,64
-,903
,366

86,45±7,46
86,00±6,64
-,548
,584

irim
Yoğun Birimler 
Cerrahi klinik
Dahili klinik
Poliklinik
İdare
KW-H, X2
p

46,16±6,23
47,46±6,22
50,15±3,03
48,66±4,94
46,69±6,25
8,956
,062

14,52±3,08
12,75±3,13
12,69±3,62
12,88±4,14
14,16±3,91
9,228
,056

9,40±2,59
8,95±3,02
8,27±3,07
9,05±3,57
9,13±2,85
2,650
,618

9,24±3,34
8,75±3,67
7,87±3,04
9,33±3,67
9,00±3,43
2,595
,628

85,88±8,20
85,34±6,24
87,00±6,78
87,27±8,30
86,16±6,72
1,109
,893

Çatışma eğitimi 
Alan
Almayan
MW-U, Z
p

49,02±4,79
46,07±6,33
-3,057

12,44±3,49
14,67±3,33
-4,065

7,68±2,47
10,67±2,76
-6,172

8,58±2,56
9,03±4,37
-,365
,715

85,12±6,78
87,71±7,11
-2,565

(*) işareti; p<0.05 anlamındadır.  Ortalama ve Standart Sapma ise (Ort.±SS) şeklindedir.

.  neti ilerin tonom Ki ilik elliği ve atı ma netim ar ı rasın aki li ki

Yöneticilerin otonomi kişilik özelliği genel ve alt faktörleri arasında pozitif yönlü güçlü bir ilişki ve etkileşim vardır (p<,05). 
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Oysa çatışma yönetim tarzı faktörlerinden uyma ile hük-
metme arasındaki ilişki anlamlı değilken (p>,05), diğerleri 
arasında zayıf ya da orta düzeyde ilişki vardır (p<,05). Bu 
ilişkiler Tablo 5’te gösterildi.

Yöneticilerin otonomi kişilik özellikleri ve çatışma yönetim 
tarzı arasında farklı düzeylerde ilişki bulundu (Tablo 5). Ki-
şisel başarı ile işbirliği-uzlaşma arasında pozitif ve kaçınma 
arasında negatif yönlü düşük bir ilişki varken, kişisel başarı 
ile uyma arasında negatif yönlü orta bir ilişki vardır. Kişisel 
başarı ile hükmetme ve çatışma yönetim tarzı genel ara-
sındaki ilişki anlamlı değildir. Özgürlük ile işbirliği-uzlaşma 
arasında pozitif yönlü zayıf, kaçınma arasında negatif yön-
lü zayıf,  uyma arasında negatif yönlü orta ve hükmetme 

arasında pozitif yönlü zayıf bir ilişki vardır. Öte yandan, 
özgürlük ile çatışma yönetim tarzı genel arasındaki ilişki 
anlamlı değildir. Yalnızlıktan hoşlanma ile işbirliği-uzlaşma 
arasında pozitif yönlü, kaçınma ve uyma arasında negatif 
yönlü orta bir ilişki vardır. Ancak, yalnızlıktan hoşlanma ile 
hükmetme arasında pozitif yönlü zayıf bir ilişki vardır. Öte 
yandan yalnızlıktan hoşlanma ile çatışma yönetim tarzı ge-
nel arasındaki ilişki önemli değildir. Otonomi kişilik özelliği 
genel ile işbirliği-uzlaşma arasında pozitif yönlü ve uyma 
arasında negatif yönlü orta bir ilişki vardır. Oysa işbirli-
ği-uzlaşma ile kaçınma arasında negatif yönlü zayıf bir ilişki 
varken, hükmetme ve çatışma yönetim tarzı genel arasın-
da anlamlı bir ilişki yoktur.

. S U

Çalışma ortamında yöneticilerin kişilik özelliği ve 
çatışmaları yönetme tarzı hem kendilerinin hem de 
çalışanların performansı ve dolayısıyla kurum performansı 
üzerinde önemli etkiye sahiptir. Bu anlamda yöneticilerin 
kişilik özelliği ve çatışma yönetim tarzlarının tanımlanması 
yararlı olacaktır. Araştırmada yöneticilerin otonomi kişilik 
özelliği alt faktörleri (kişisel başarı, özgürlük, yalnızlıktan 
hoşlanma) ve genel ölçek açısından algıları “iyi tanımlıyor” 

şeklindedir. Öte yandan yöneticilerin çatışma yönetim 
tarzlarından kaçınma, uyma ve hükmetme tarzlarını ara 
sıra uygularken, işbirliği-uzlaşma ve çatışma yönetimi ge-
nel tarzlarını çoğunlukla uyguladığı görülmektedir. 

Araştırmada yöneticilerin otonomi kişilik özellikleri puanla-
rı incelendiğinde; cinsiyet, medeni durum, eğitim, hastane 
deneyimi,  çalışma şekli ve çatışma eğitimine göre, yöneti-
cilerin otonomi kişilik özellikleri açısından bazı gruplar ara-
sında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunurken; hastane 
yatak sayısı, yönetim pozisyonu, yaş, mesleki deneyim ve 

a lo  neti ilerin tonom Ki ilik elliği ve atı ma netimi Puanları rasın aki li ki

İlişki Kişisel 
başarı Özgürlük

Yalnızlık-
tan hoş-
lanma

Otonomi 
genel

İşbirliği-
Uzlaşma Kaçınma Uyma Hükmet-

me

Çatışma 
yönetim 
tarzı genel

Kişisel r 1,000 ,677(**) ,739(**) ,895(**) ,472(**) -,259(**) -,561(**) ,017 -,017

başarı p . ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,833 ,834

Özgürlük
r ,677(**) 1,000 ,722(**) ,897(**) ,270(**) -,188(*) -,463(**) ,211(**) -,041

p ,000 . ,000 ,000 ,001 ,020 ,000 ,009 ,618

Yalnızlıktan r ,739(**) ,722(**) 1,000 ,880(**) ,424(**) -,309(**) -,596(**) ,164(*) -,108

hoşlanma p ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,043 ,184

Otonomi 
genel

r ,895(**) ,897(**) ,880(**) 1,000 ,435(**) -,285(**) -,590(**) ,143 -,051

p ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,077 ,533

İşbirliği-

uzlaşma

r ,472(**) ,270(**) ,424(**) ,435(**) 1,000 -,231(**) -,376(**) -,195(*) ,402(**)

p ,000 ,001 ,000 ,000 . ,004 ,000 ,016 ,000

Kaçınma
r -,259(**) -,188(*) -,309(**) -,285(**) -,231(**) 1,000 ,348(**) ,252(**) ,571(**)

p ,001 ,020 ,000 ,000 ,004 . ,000 ,002 ,000

Uyma
r -,561(**) -,463(**) -,596(**) -,590(**) -,376(**) ,348(**) 1,000 ,064 ,364(**)

p ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,430 ,000

Hükmetme
r ,017 ,211(**) ,164(*) ,143 -,195(*) ,252(**) ,064 1,000 ,224(**)

p ,833 ,009 ,043 ,077 ,016 ,002 ,430 . ,005

Çatışma
yönetimi 
genel

r -,017 -,041 -,108 -,051 ,402(**) ,571(**) ,364(**) ,224(**) 1,000

p ,834 ,618 ,184 ,533 ,000 ,000 ,000 ,005 .

(**) İlişki 0,01 ve  (*) 0,05 düzeyinde önemlidir.
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birime göre gruplar arasında olarak anlamlı fark bulunma-
dı. Erkeklere kıyasla kadınların özgürlük puanı daha düşük 
olup, erkek yöneticiler kadınlardan daha özgür kararlar al-
maktadır. Yine özgürlük, yalnızlıktan hoşlanma ve otonomi 
genel açısından evli yöneticilerin puanı, bekarlardan daha 
yüksektir. Eğitim açısından ise lisans mezunu yöneticilerin 
özgürlük, yalnızlıktan hoşlanma ve otonomi genel puanı,  
ön lisans mezunlarından daha yüksektir. Tıpta uzmanlık 
mezunu yöneticilerin özgürlük, yalnızlıktan hoşlanma ve 
otonomi genel puanı,  ön lisans mezunlarından daha yük-
sektir. Diğer taraftan hastane deneyimi 6-10 ve 11-15 yıl 
olan yöneticilerin hükmetme puanı, 1-5 yıl olanlardan daha 
yüksektir. Özgürlük, yalnızlıktan hoşlanma ve hükmetme 
açısından hastane deneyimi 16-20 yıl olan yöneticilerin pu-
anı, 6-10 ve 11-15 yıl olanlardan daha düşüktür. Hastane 
deneyiminin otonomi kişilik özellikleri tanımlamasını etki-
lediği görülmektedir. Ayrıca mesai - nöbet şeklinde çalışan 
yöneticilerin kişisel başarı ve yalnızlıktan hoşlanma puanı, 
sürekli gündüz çalışanlardan daha yüksektir. Otonomi kişi-
lik özelliği alt faktörleri ve otonomi genel açısından çatışma 
eğitimi alanların puanı, almayanlardan daha yüksektir. Bu 
eğitimi alanların otonomi kişilik özelliğini daha iyi tanımla-
dığı söylenebilir.

Yöneticilerin çatışma yönetimi puanları incelendiğinde; 
yönetim pozisyonu,  cinsiyet, medeni durum, eğitim, has-
tane deneyimi ve çatışma eğitimine göre, yöneticilerin ça-
tışma yönetim tarzı açısından bazı gruplar arasında ista-
tistiksel olarak anlamlı fark bulundu. Ancak hastane yatak 
sayısı, yönetim pozisyonu, yaş, mesleki deneyim, çalışma 
şekli, birime göre, çatışma yönetim tarzı açısından grup-
lar arasında anlamlı fark bulunmadı.  Üst yöneticilerin 
kaçınma puanı, alt yönetici hemşire ve doktorlardan daha 
yüksektir. Bu bulgu, üst yöneticilerin çatışmadan kaçındığı, 
tartışma çıkmasını istemedikleri ve fonksiyonel anlamda 
da çatışmalara sıcak bakmadıkları şeklinde açıklanabilir. 
Ayrıca erkeklerin uyma puanı kadınlardan daha düşüktür. 
Ataerkil bir toplumda yaşandığı düşünüldüğünde kadın 
yöneticilerin çatışmada uyma tarzını kullanarak daha fazla 
özveride bulundukları söylenebilir. Eğitim açısından ise ön 
lisans mezunlarının puanı diğer gruplardan daha yüksek-
tir. Öte yandan hastane deneyimi 1-5 yıl olan yöneticilerin 
hükmetme puanı, 6-10 ve 11-15 yıl olanlardan; hastane de-
neyimi 16-20 yıl olan yöneticilerin hükmetme puanı, 6-10 
ve 11-15 yıl olanlardan daha düşüktür. Ayrıca çatışma eği-
timi almayanlara kıyasla işbirliği-uzlaşma ve uyma ile çatış-
ma yönetim tarzı genel açısından bu eğitimi alanların pu-
anı daha yüksek, fakat kaçınma puanında daha düşüktür. 

Yukarıda açıklandığı üzere hastane yöneticilerinin otono-
mi kişilik özelliği ve çatışma yönetim tarzı bazı demografik 
özelliklerine göre değişmektedir. Yöneticilerin otonomi ki-
şilik özellikleri ve çatışma yönetim tarzı arasında farklı dü-
zeylerde ilişki vardır. 

Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, çatışmanın kaçınıl-
maz olduğu karmaşık ve kompleks yapıda olan hastane-
lerde yoğun çalışan yöneticilerin iletişim kanallarının etkin 
hale getirilmesi ve çalışanların karar süreçlerine katılımının 

sağlanması gibi çalışan yönetici ve meslektaşlar arasındaki 
mesafeyi azaltıcı faaliyetlerin planlanmasını işaret etmesi 
açısından önemlidir. Ayrıca demografik değişkenlerin etki-
sini vurgulamaktadır. Yöneticilerin çatışma durumlarında 
ilgili taraflarca kabul edilebilir etkili çözüm yolları bulmak 
için, gerekli olan bilgi paylaşımını açık bir şekilde gerçek-
leştirerek yaratıcı ve alternatif çözüm yolları bulması ve 
böylece hastane çerisindeki farklılıkları hastane için bir ka-
zanca dönüştürmeye çabalaması beklenmektedir.  Araştır-
ma sonuçları, hastanelerde her düzey yöneticiye yönelik 
otonomi kişilik özelliği ve çatışma yönetimi konusunda 
farkındalığı arttıracak ve istenilen yönde davranış değişik-
liği oluşturacak şekilde eğitim programlarının gerekliliğini 
ortaya koymaktadır. 
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KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMALARINA İLİŞKİN İZLEM 
PROSEDÜRLERİNİN RETROSPEKTİF İNCELENMESİ

Meltem ÖZTÜRK1, Gülay OYUR ÇELİK2, Muhdedir CANER3

A T ASTA S
mir ati  ele i ni  Sa l k Bilimleri ak ltesi em irelik B l m  erra i astal klar  em ireli i A  
r kkale r kkale ksek tisas astanesi

meltem o turk saglik go tr  gulayoyur gmail om  anermu dedir gmail om

. 

Hastaneler enfeksiyon etkenleri bakımından zengin bir or-
tam olup sağlık personeli bu enfeksiyon etkenleriyle sıklık-
la temas etmekte ve bu temas sağlık çalışanlarında ciddi 
enfeksiyonlara yol açmaktadır. Sağlık çalışanını bu enfek-
siyon etkenleriyle karşı karşıya bırakan en önemli risk fak-
törü Kesici/Delici Alet Yaralanmaları (KDAY)’dır. İş güvenliği 
yasasının ardından KDAY ile ilgili birçok önlem alınmış ve 
uygulamalara geçilmiştir. Bu bağlamda  araştırma sağlık 
çalışanlarının maruz kaldığı KDAY’nda uygulanan mevcut 
izlem (takip) prosedürlerini ve aksayan yönlerini belirle-
mek, çözüm önerileri oluşturmak amacı ile retrospektif, 
tanımlayıcı ve kesitsel bir çalışma olarak planlandı.

.   

Veriler etik izin alındıktan sonra, İzmir ili Kuzey Kamu Has-
taneleri Birliği’ne bağlı araştırmanın yapılmasına izin ve-
ren üç hastaneden toplandı. Retrospektif inceleme Ocak 
2013- Mayıs 2016 tarihleri arasını kapsadı.  Araştırmacılar 
tarafından hazırlanan 13 sorundan oluşan hastaneye ait 
bilgilerin ve 21 sorudan oluşan yaralanmalar sonrasında 
yapılan uygulamalara ilişkin verilerin yer aldığı iki bölümlü  
KDAY Formu kullanıldı. Yaralanmaya maruz kalan 69 has-
tane çalışanının evrakları örneklemi oluşturdu. Verilerin 
analizinde frekans ve ortalama,   uygulamalar arasındaki 
farklılığı belirlemek amacı ile Pearson Ki-kare analizi kul-
lanıldı. 

. U U   S U

AraştırmadaKDAY’na en çok maruz kalan sağlık çalışanla-
rının hemşireler olduğu belirlendi. KDAY’nda olayın ger-
çekleşme tarihinde ve sonrası izleminde aşılanma yapıl-
dığı α=0,05 düzeyinde anlamlı bulundu. Sağlık çalışanın 

KDAY’sı olayının gerçekleşme tarihi ile yasal süreç arasında 
izlemin etkili olması dikkat çekici idi (p=0,0001). Özellikle 
enfeksiyon kontrol komitesi tarafından durumun takip 
edilmesi olumlu bir tutum olarak görüldü (p=0,0001). Ya-
sal süreçteki takibin ilk aylarda prosedür gereği uygun şe-
kilde yapılmakta olduğu fakat 6. aydan sonra ise takiplerin 
bırakıldığı dikkat çekti.  Araştırma sonuçları değerlendiril-
diğinde yaralanmanın gerçekleşmesinin ardından gerekli 
yasal sürecin başlaması prosedürlere uygun olarak yapıl-
makta fakat daha sonraki izlemler göz ardı edildiği görül-
mektedir. Bu durumun kurumun dikkatinden kaçmasına 
bağlı olarak gelişebildiği gibi yaralanan sağlık çalışanlarının 
kurum değiştirmesi gibi etkenlere bağlı olarak ortaya çık-
tığı düşünülmektedir. Sonuç olarak yaralanan sağlık çalı-
şanlarının kurumlardan ayrılması neticesinde gidecekleri 
kurumlarda bilişim sistemi üzerinden bağlantı kurularak 
hem sağlıklarına hem de yasal sürecin takibine ilişkin prog-
ramların geliştirilmesi ya da mevcut hastane bilişim süre-
ci üzerinden gerekli takiplerin yapılabilmesi için kurumlar 
arası işbirliği önerilir. 

. K K
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e etros e tive nal sis of t e S reening Pro e ure 
a out S ar  e t n uries

. 

Hospitals are rich environments in infection agents, health 
staffs often contact these infection agents and this contact 
causes serious infections for health staff. The most impor-
tant risk factor confronting the health staff with these in-
fection agents is sharp object injuries. Following the work 
safety law, a lot of precaution was taken about sharp obje-
ct injuries and practices were carried into. In this context, 
the study was planned as a retrospective, descriptive, and 
cross-sectional study in order to determine the current 
screening (follow-up) procedure applied for sharp object 
injuries that the health staffs were exposed and to deter-
mine the failing points of this procedure.

.   

After the ethics approval was taken, data were collected 
from 3 hospitals which are related to Izmir Provincial Nort-
hern Public Hospitals Union and giving permission for car-
rying out the research. Retrospective analysis included the 
dates between January 2013 and May 2016.  Two-section 
sharp object injuries (SOI) Form in which the information 
about the hospital consisting of 13 questions prepared by 
the researchers and the data consisting of 21 questions 
about the applications carried out after the injuries was 
used. The papers of 69 hospital staff members built up the 
sample of the study. Frequency and average were used 
for analysis of data and Pearson’s Chi-squared analysis 
was used in order to determine the difference between 
the applications. 

. S  SU

In the research, it was determined that the nurses were 
the most exposed health staff members to sharp object 

injuries. Vaccination made on the date and after the case 
of sharp object injury screening was found meaningful at 
a level of α=0,05.  It was eye-catching that the screening 
was effective between the health staff’sdate of sharp ob-
ject injury and the legal procedure (p=0,0001). Especially, 
following the situation by the infection control committee 
was evaluated as a positive attitude (p=0,0001). It attracted 
attention that the screening in the legal process was car-
ried out properly in the first months, but the screening has 
been given up by the 6th month.  When the research re-
sults are evaluated, it is seen that the beginning of the ne-
cessary legal process after the injury was carried out pro-
perly to the procedures, but later follow-ups were ignored. 
It is thought that, as well as this situation can develop rela-
ted to the escape from the institution’s notice, it can occur 
related to the factors such as the health staff members’ 
changing their institutions. In conclusion, inter-institutio-
nal cooperation is suggested in order to develop programs 
by contacting on the information system in the instituti-
ons that they will go as a result of leaving their institutions 
both for their health and for the monitoring of the legal 
process or in order to make the necessary follow-ups on 
the current information process of the hospital.
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HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN HASTANE 
STAJ UYGULAMALARINDA MOBBİNGE MARUZİYET 
DURUMLARININ İNCELENMESİ

Fatih DOĞAN1, İbrahim Hakan BUCAK2, Levent SONĞUR1

T  Sa l k Bakanl  Ad yaman ni ersitesi itim e Ara t rma astanesi
T  Sa l k Bakanl  Ad yaman ni ersitesi  itim e Ara t rma astanesi
ati dogan re gmail om  i u ak otmail om  lsongur gmail om

et

Mobbing, olumsuz bireysel ve kurumsal etkileri olmasına rağmen sık karşılaşılan etik dışı bir davranış biçimidir. Bu çalışma ile 
hemşirelik bölümü öğrencilerinin hastane stajı uygulamalarında mobbinge maruz kalma durumları incelenmiştir. Tanımlayıcı 
nitelikteki bu çalışma Siirt Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğrencilerinde uygulanmış olup, staj uygulamasına çıkan 
öğrencilerin %43,7’sine (n=183) ulaşılmıştır. Araştırmamızda veri toplama aracı olarak anket yöntemi uygulanmıştır. Anket formu 
üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde sosyodemografik özellikler formu, ikinci bölümde Leymann tarafından geliştirilen 
Psikolojik Şiddet Ölçeği (LIPT), üçüncü bölümde ise literatür bilgileri doğrultusunda araştırmacılar tarafından hazırlanan konuyla 
ilgili sorular yer almıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 21.0 istatistik paket programı kullanılmıştır. Hastane uygulaması 
yaptıran öğretim elemanı tarafından ders/sınav notuyla tehdidin en sık karşılaşılan, göz korkutmak için hafif şiddette kaba kuvvet 
uygulanmasının ise en az karşılaşılan mobbing türü olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin en çok uygulama yaptıran öğretim elemanı 
ile hemşirelerden çekindiği ve psikolojik şiddet yaşadığı, mobbinge maruz kalınırsa yardım için öncelikle öğretim elemanı ve 
sorumlu hemşireye başvuracakları bulunmuştur. Hemşirelik bölümü öğrencilerinin mobbing maruziyetinin düşük olduğu ayrıca 
erkek ve yaşı daha büyük olan öğrencilerin mobbinge daha fazla maruz kaldıkları bulunmuştur (p<0,05). Bireysel ve kurumsal 
boyutta mücadele ederek mobbingin azaltılması ve önlenmesi sağlanmalıdır.

na tar Kelimeler  Mobbing, hemşirelik bölümü, öğrenciler, hastane stajı.

S    P SU   U S  P  S U S  SP  S P P S 
 

stra t

Mobbing, despite the negative impact of individual and institutional is a common unethical behavior. The study was aim to 
investigate of mobbing exposure of nursing students in hospital internship practices. This descriptive study was carried out 
Nursing Department students in Siirt Health High School and 43.7% (n=183) of the students who do internship were reached. As 
data collection tool in our research survey method was applied. The questionnaire consists of three parts. Sociodemographic 
characteristics form in the first part, Inventory of Psychological Terror (LIPT) developed by Leymann in the second part and 
questions about the topic prepared according to the literature information by the researchers in the third part. SPSS 21.0 
statistical package program was used in the analysis of the data. It has been found that threat the with the course / examination 
grades by the instructor who has hospital practice is most often mobbing type, the slightest violent brute force to threaten 
is the least mobbing type. Students are mostly hesitate and exposed to mobbing from the instructor and supervisor nurses. 
If mobbing is exposed, they will apply for help to firstly the instructor and the chief nurse. The mobbing exposure of nursing 
students was found to be low. Additionally male and older students were more exposed to mobbing (p<0,05). Mobbing should 
be reduced and prevented by struggling at the individual and institutional level.

Ke  or s  Mobbing, nursing department, students, hospital internship.

. 

Mobbing, kamu ya da özel tüm çalışma ortamlarında görü-
lebilen, anlaşmazlık ve çatışmanın daha ileri evresi olarak 
nitelendirilebilecek olumsuz bir davranış biçimidir (Aygün, 
2012: 92). Türkçe kullanımında psikolojik şiddet, psikolojik 
taciz, ruhsal taciz, duygusal saldırı, bezdiri ifadeleri kulla-
nılsa da yaygın kullanımı orijinal haliyle mobbing olmuştur 

(Kılıç vd., 2016: 65). Bu kavram 1960’lı yıllarda küçük hay-
van grubunun büyük bir hayvana karşı saldırılarını incele-
yen sosyal psikolog Kontranz Lorenz tarafından geliştiril-
miştir. 1980 yılında ise sosyolog Heinz Leymann tarafından 
iş yerindeki taciz ve saldırıyı tanımlamak için kullanılmıştır 
(Güven vd.,2012: 117; Leymann, 1996: 165). İş ortamında 
gerçekleşen her olumsuz durum mobbingin kapsamına 
girmemektedir. Mobbing olarak değerlendirilebilmesi için 
olumsuz davranışın sistemli bir şekilde sıklıkla ve kasıtlı 
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yapılması, yıldırma-pasif tutma veya işten uzaklaştırma 
amaçlı olması, mağdurun kişiliğinde, mesleki durumunda 
ya da sağlığında zarar oluşturması gerekmektedir. Astlar 
ve üstler arasında ya da eşit konumdakiler arasında da gö-
rülebilmektedir (ÇSGB, 2014: 9; Tınaz, 2006: 15). Mobbinge 
yönelik çok sayıda araştırma yapılmış olup tüm kültürlerde 
ve sektörlerde yaşandığı ve yaş, cinsiyet, statü gibi sosyo-
demografik özelliklere göre farklı sonuçlar taşıdığı görül-
mektedir. Özellikle eğitim, sağlık başta olmak üzere hizmet 
sektörlerinde sık görüldüğü bulunmuştur (Gül, 2009: 515).

Sağlık programlarında verilen eğitimin ve sunulacak hiz-
metin niteliği açısından teorik bilginin, uygulamalı eğitim 
ile taçlandırılması büyük önem taşımaktadır. Hastane ve 
meslek kültürünün, meslek etiğinin öğrenilmesinde ve 
yeterlilik kazanılmasında staj uygulamalarının katkısı şüp-
hesizdir (Chan, 2002: 517; Uzuntarla, 2017: 17). Yapılan ça-
lışmalar sonucunda sağlık personelinin yanı sıra staj yapan 
öğrencilerin de sağlık hizmeti sunumu esnasında mob-
binge maruz kaldıkları bulunmuş olup, bu durum meslek 
adaylarının motivasyonunu ve mesleğe bakış açılarını etki-
leyecek dolayısıyla sağlık hizmetlerinin kalite ve verimliliği-
ni düşürecektir (Ateş vd., 2014: 30; Lash, 2006: 396). Sağlık 
personellerinin ve meslek adayı öğrencilerin mobbinge 
maruziyet durumlarının analiz edilmesi ve gerekli önlem-
lerin alınması büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda 
hazırlanan bu çalışma ile hemşirelik bölümü öğrencilerinin 
hastane stajı uygulamalarında mobbinge maruz kalma du-
rumları incelenmiştir.

. 

Tanımlayıcı nitelikteki bu çalışma, Siirt Sağlık Yüksek Okulu 
Hemşirelik Bölümü öğrencilerinde uygulanmıştır. Örnek-
lem seçimine gidilmeyerek hastane uygulamasına giden 
418 öğrencinin tamamına ulaşılması hedeflenmiş olup, 
207 öğrenciye ulaşılmıştır (%49,5). Eksik ve hatalı doldu-
rulan anket formlarının çıkarılmasının ardından 183 anket 
formu (%43,7) değerlendirmeye alınmıştır.

Araştırmamızda veri toplama aracı olarak anket yöntemi 
uygulanmıştır. Anket formu üç bölümden oluşmaktadır. 
İlk bölümde 11 sorudan oluşan sosyodemografik özellikler 
yer almaktadır. İkinci bölümde Leymann tarafından gelişti-
rilen Psikolojik Şiddet Ölçeği (LIPT) kullanılmıştır (Leymann, 
1996: 165). Bu ölçek orijinalinde 45 sorudan oluşmakta 
olup, 5’li likert tarzındadır ve alınan puanın yüksek olma-
sı karşılaşılan psikolojik şiddetin yüksek olduğu anlamına 
gelmektedir. Ölçeğin Türkçe formuna Dündar ile Bülbül 
ve arkadaşlarının çalışmalarından erişilmiş ve çalışma-
ya uyarlanmıştır (Dündar, 2010: 30; Bülbül vd., 2013: 1). 
Üçüncü bölümde ise literatür bilgileri doğrultusunda araş-
tırmacılar tarafından hazırlanan konuyla ilgili 14 soru yer 
almaktadır.

Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 21.0 istatistik paket 

programı kullanılmıştır. Tanımlayıcı istatistik olarak sayı, 
yüzde, ortalama ve standart sapma değerleri verilmiştir. 
Gruplar arası değerlendirmelerde Bağımsız T-testi, Tek 
Yönlü Varyans Analizi ve Post Hoc Tukey testinden yararla-
nılmıştır. Psikolojik Şiddet Ölçeği’nin çalışmamızdaki Cron-
bach’s alpha katsayısı 0,92 olarak bulunmuş olup, yüksek 
güvenilir olduğu değerlendirilmektedir.

. U U

Katılımcıların sosyodemografik özelliklerine bakıldığında 
yaşlarının 17-31 aralığında, yaş ortalamasının (21,6±2,35) 
olduğu, %50,8’inin kadın, %62,3’ünün ailesi orta düzey ge-
lire sahip olduğu, %56,3’ünün annesi okur-yazar olmadığı, 
%38,3’ünün babasının ilkokul mezunu olduğu, %68,9’unun 
ailesinin şehirde yaşadığı, %56,8’inin ailesiyle birlikte ya-
şadığı, %56,3’ünün barındığı yerden memnun olduğu, 
%45,9’unun okuduğu üniversiteden memnun olmadı-
ğı, %41,0’i okuduğu bölümden kısmen memnun olduğu, 
%59,0’unun ise fırsatı olsa hemşirelik bölümünü tekrar ter-
cih etmeyeceği bulunmuştur.

Katılımcıların psikolojik şiddet ölçeğine verdiklerin yanıt-
ların ortalamalarına bakıldığında en sık karşılaşılan şiddet 
konusunun (2,14±1,42) ortalama ile “Hastane uygulaması 
yaptıran öğretim elemanı tarafından ders/sınav notuyla 
tehdit edilmekteyim. “ olduğu bulunmuştur. En az karşıla-
şılan şiddet konusu ise (1,10±0,49) ortalama ile “Gözümü 
korkutmak için hafif şiddette kaba kuvvet uygulanmakta-
dır.” ifadesi olmuştur (Tablo I).

Hastane stajı uygulamalarında katılımcıların %9,3’ü psiko-
lojik şiddetin öğrenciler arasında, %14,2‘si öğrenci-öğretim 
elemanı arasında ve öğrenci-hemşire arasında, %7,1’i öğ-
renci-doktor arasında, %12,1’i ise öğrenci-hastane yöneti-
mi arasında yaygın olduğunu ifade etmiştir. %30,6’sı teorik 
eğitiminin yetersiz olduğuna dair genellikle eleştirildiğini, 
%32,3’ü lise öğrencisi stajyerlerle genelde eleştirel biçimde 
karşılaştırıldığını, %33,3’ü yemekhanede stajyerlere min-
netle yemek veriliyormuş hissine kapıldığını, %10,4’ü teda-
vi ve uygulamalarından emin olunmadığını, %12,6’sı dok-
torlar tarafından muhatap alınmadığını, %28,9’u kendisini 
staj yaptığı kurumun parçası olarak görmediğini %15,8’i ise 
doktor veya hemşireler tarafından özel işleri için kullanıl-
dıkları yanıtını vermişlerdir (Tablo II).

Hastane uygulamaları esnasında öğrencilerin en çok uy-
gulama yaptıran öğretim elemanından (%45,9) ve hem-
şirelerden (%11,5)  çekindiği, mobbinge maruz kalınırsa 
yardım için öncelikle öğretim elemanı (%32,8) ve sorumlu 
hemşireye (%22,4) başvuracakları bulunmuştur (Tablo III).

Sosyodemografik özelliklere göre psikolojik şiddet ölçeği 
puan ortalamaları incelendiğinde cinsiyete ve yaşa göre 
istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur 
(Tablo IV).
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a lo .  Katılım ıların sikolo ik i et l eğine ver ikleri anıtların ağılımı

İfadeler in aks rtalama Ss.

Kendimi ifade etme olanaklarım kısıtlanmaktadır. 1 5 2,13 1,08

Sebepsiz yere sözüm kesilmektedir. 1 5 1,94 1,00

Yüksek ses tonuyla azarlanmaktayım. 1 5 1,23 0,68

Özel yaşantım eleştirilmektedir. 1 5 1,51 0,89

Yazılı veya sözlü olarak tehdit edilmekteyim. 1 5 1,19 0,63

Herhangi bir iletişim aracılığıyla rahatsız edilmekteyim (sms, telefon, facebook 
vb.). 1 5 1,26 0,64

İletişim kurma isteğim bakışlar ve imalar yoluyla reddedilmektedir. 1 5 1,48 0,82

Çevremdeki kişiler benimle konuşmaktan kaçınmaktadır. 1 5 1,40 0,87

Bulunduğum ortamda yokmuşum gibi bana davranılmaktadır. 1 5 1,37 0,79

Arkadaşlarımın benimle konuşmaları engellenmektedir. 1 5 1,22 0,61

Eğlence ve kutlamalar gibi faaliyetlere kasıtlı olarak davet edilmiyorum. 1 5 1,37 0,77

 İnsanlar arkamdan kötü bir şekilde konuşmaktadır. 1 5 1,43 0,81

Hakkımda asılsız söylentiler çıkarılmaktadır. 1 5 1,44 0,90

Gülünç duruma düşürülmekte ve alay edilmekteyim. 1 5 1,24 0,70

Psikolojik rahatsızlıklarım varmış gibi davranılmaktadır. 1 5 1,18 0,61

Herhangi bir rahatsızlığım veya özrüm nedeniyle alay edilmektedir. 1 5 1,17 0,63

 Beni küçük düşürmek için hareketlerim veya sesim taklit edilmektedir. 1 5 1,23 0,58

Dini inançlarım nedeniyle baskı ve zorlama görmekteyim. 1 5 1,16 0,57

Siyasi görüşlerim nedeniyle eleştirilmekte ve baskı görmekteyim. 1 5 1,48 0,94

Giyim tarzım, stilim ve fiziki görünümüm eleştirilmektedir. 1 5 1,51 0,94

 Özel yaşamım nedeniyle alay edilmektedir. 1 5 1,22 0,68

Etnik kökenim nedeniyle eleştirilmekte ve baskı görmekteyim. 1 5 1,34 0,85

Küçük düşürücü isimlerle anılmakta ve çağrılmaktayım. 1 5 1,15 0,52

Kararlarım sürekli eleştirilmekte ve sorgulanmaktadır. 1 5 1,41 0,71

Şahsıma sözle veya davranışla cinsel imalarda bulunulmaktadır. 1 5 1,19 0,61

Sözlü ve fiziksel şiddet tehditleri almaktayım. 1 5 1,13 0,51

Gözümü korkutmak için hafif şiddette kaba kuvvet uygulanmaktadır. 1 5 1,10 0,49

Cinsel tacize maruz kalmaktayım. 1 5 1,11 0,51

Öz benliğimi zedeleyici hareketlerde bulunulmaktadır. 1 5 1,19 0,51

Hastane uygulaması yaptıran öğretim elemanı tarafından ders/sınav notuyla 
tehdit edilmekteyim.  1 5 2,14 1,42

Hastane uygulaması yaptıran öğretim elemanı tarafından disiplin cezasıyla teh-
dit edilmekteyim.  1 5 1,58 1,12

Başkaları tarafından yapılan yanlışlardan sorumlu tutulmaktayım 1 5 1,58 0,93

 Bana ait özel eşyalarıma zarar verilmektedir. 1 5 1,24 0,63

Başkalarının yanında bana bağırılmaktadır. 1 5 1,34 0,71

 Geçersiz nedenlerle bana uyarılar verilmektedir. 1 5 1,43 0,88

 İstenilen sürede bitirilmesi imkânsız uygulamalar verilmektedir. 1 5 1,46 0,86

Yaptığım yanlışlar ve hatalar, tekrar tekrar yüzüme vurulmaktadır. 1 5 1,38 0,81
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a lo . Psikolo ik i ete nelik sorulan iğer ifa elere katılım ıların anıtlarının ağılımı

İfadeler

i
ir

 
am

an

a
ir

en

a
en

Ço
ğu

 
za

m
an

er
 

a
m

an

rt. Ss.

n n n n n

Psikolojik şiddet öğrenciler arasında 
yaygındır. 101(55,2) 37(20,2) 28(15,3) 10(5,5) 7(3,8) 1,83 1,11

Psikolojik şiddet öğrenci-öğretim 
elemanı arasında yaygındır. 90(49,2) 42(23,0) 25(13,7) 15(8,2) 11(6,0) 1,99 1,22

Psikolojik şiddet öğrenci-hemşireler 
arasında yaygındır. 92(50,3) 36(19,7) 29(15,8) 10(5,5) 16(8,7) 2,03 1,29

Psikolojik şiddet öğrenci-doktorlar 
arasında yaygındır. 122(6,7) 33(18,0) 15(8,2) 6(3,3) 7(3,8) 1,60 1,03

Psikolojik şiddet öğrenci ve hastane 
yönetimi arasında yaygındır. 95(51,9) 43(23,5) 23(12,6) 12(6,6) 10(5,5) 1,90 1,18

Üniversitedeki teorik eğitimimin 
eksik olduğu söylenir. 62(33,9) 37(20,2) 28(15,3) 28(15,3) 28(15,3) 2,58 1,46

Lise öğrencisi stajyerlerle kıyaslama 
yapılır. 57(31,1) 29(15,8) 38(20,8) 21(11,5) 38(20,8) 2,75 1,51

Hastane yemekhanesinde stajyer-
lere minnetle yemek veriliyormuş 
hissine kapılmaktayım.

93(50,8) 15(8,2) 14(7,7) 11(6,0) 50(27,3) 2,51 1,74

Tedavi ve uygulamalarımdan emin 
olunmamaktadır. 96(52,5) 42(23,0) 26(14,2) 9(4,9) 10(5,5) 1,88 1,16

Doktorlar tarafından muhatap alın-
mamaktayım. 107(58,5) 33(18,0) 20(10,9) 6(3,3) 17(9,3) 1,87 1,28

Kendimi staj yaptığım kurumun bir 
parçası olarak görmemekteyim. 60(32,8) 38(20,8) 32(17,5) 18(9,8) 35(19,1) 2,62 1,49

Doktorlar veya hemşireler özel işleri-
ni yaptırmaktadırlar. 89(48,6) 44(24,0) 21(11,5) 7(3,8) 22(12,0) 2,07 1,35

a lo . Psikolo ik i ete nelik sorulan iğer ifa elere katılım ıların anıtlarının ağılımı
İfadeler n e 

Hastane uygulamaları esnasında en çok kimden çekinirsiniz?

Doktor 9 4,9

Hemşire 21 11,5

Uygulama yaptıran öğretim elemanı 84 45,9

Diğer 12 6,6

Hiç kimse 57 31,1

Hastane uygulamaları esnasında mobbinge maruz kalsanız, yardım için kime başvurursunuz?

Hastane yönetimi 10 5,5

Sorumlu hemşire 41 22,4

Doktor 2 1,1

Öğretim elemanı 60 32,8

Arkadaşlarım 30 16,4

Polis 3 1,6

Sorunu kendim hallederim 33 18,0

Diğer 4 2,2
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a lo . Sosyodemografik özellikler ve psikolojik şiddet ölçeği ilişkisi

Özellik Sa ı n rt. Ss.

insi et

Kadın 93 1,30 0,32

Erkek 90 1,45 0,46

a

17-21 86 1,28 0,32

1-2=0,03&

1-3=0,02&

22-24 81 1,43 0,45

25-31 16 1,57 0,42

elir e i

Düşük 62 1,43 0,43

0,09**Orta 114 1,33 0,38

Yüksek 7 1,58 0,42

nne eğitim e i

Okur-yazar değil 103 1,35 0,38

0,45**

İlkokul 64 1,39 0,40

Ortaokul 10 1,54 0,60

Lise 3 1,19 0,20

Üniversite 3 1,60 0,54

a a eğitim e i

Okur-yazar değil 30 1,45 0,52

0,33**

İlkokul 70 1,37 0,38

Ortaokul 26 1,27 0,25

Lise 31 1,31 0,36

Üniversite 26 1,46 0,45

ile ikamet eri

Kırsal kesim 57 1,40 0,46
0,51*

Şehir 126 1,36 0,38

ile le irlikte a ama

Evet 104 1,34 0,39
0,27*

Hayır 79 1,41 0,79

arın ığı er en memnuni et

Evet 103 1,33 0,40 0,44**
Kısmen 60 1,38 0,36

Hayır 20 1,48 0,49

ku uğu niversite en memnuni et

Evet 24 1,29 0,34 0,34**
Kısmen 75 1,28 0,29

Hayır 84 1,38 0,47

ku uğu l m en memnuni et

Evet 68 1,33 0,37

0,06**Kısmen 81 1,35 0,39

Hayır 34 1,52 0,46

ırsat olsa em ireliği tekrar ter i  etme

Evet, tercih ederim 68 1,33 0,42

0,42**Hayır, tercih etmem 108 1,40 0,39

Kararsızım 7 1,28 0,40

*Bağımsız T Testi, **Tek Yönlü Varyans Analizi, &Post Hoc Tukey Testi
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.   S U

Hemşirelik bölümü öğrencilerinin hastane stajında mob-
bing uygulamalarına maruz kalma durumlarının incelen-
diği bu çalışmada, öğrencilerin mobbinge maruz kalma 
durumlarının düşük olduğu bulunmuştur. Aslan ve Akar-
çay (2013: 25), Soysal ve arkadaşları (Soysal vd., 2014:149) 
tarafından sağlık çalışanlarında, Kılıçaslan ve Kaya (2016: 
9) tarafından hemşirelerde, Dikmetaş ve arkadaşları (2011: 
137) tarafından asistan hekimlerde yapılan çalışmalarda 
da maruziyet oranının düşük olduğu bulunurken, Ateş ve 
arkadaşları (2014: 35) tarafından hemşirelik öğrencilerin-
de yapılan çalışmada yaklaşık yarısının, Lash ve arkadaşları 
(2006: 402) tarafından hemşirelik ve ebelik öğrencilerinde 
yapılan çalışmalarda üçte birinin mobbinge maruz kaldığı 
bulunmuştur. Literatür incelemesi yapıldığında ise sağlık, 
eğitim ve banka gibi hizmet sektöründe mobbingin daha 
sık görüldüğü (Somunoğlu vd., 2013: 169), sağlık çalışan-
larının diğer sektör çalışanlarına göre 16 kat daha fazla 
karşılaştıkları ifade edilmiş ve bunda sağlık hizmetlerinin 
uzmanlık ve iletişim gerektiren karmaşık yapıda olmasının 
etkili olduğu değerlendirilmiştir (Türkiye Komisyon Raporu, 
2013: 17). Ayrıca sağlık çalışanları arasında özellikle hemşi-
relerin mobbinge uğrama durumlarının ve risklerinin daha 
yüksek olduğu (Ferrinho vd., 2003: 1, Güven vd., 2012: 
117), buna hemşirelerin genellikle bayan olmasının yol aç-
tığı değerlendirilmektedir (Demir vd., 2014, 2).

Türkiye Mobbing Araştırması’na (2012) göre iş yerlerin-
de en sık karşılaşılan mobbing türünün sırasıyla yıldırma, 
kapasitenin üzerinde iş yükleme, küçük düşürmek ve 
hakaret etmek olduğu rapor edilmiştir. Çalışmamızda 
hastane uygulaması yaptıran öğretim elemanı tarafından 
ders/sınav notuyla tehdidin en sık karşılaşılan, göz 
korkutmak için hafif şiddette kaba kuvvet uygulanmasının 
ise en az karşılaşılan mobbing türü olduğu bulunmuştur. 
Dündar (2010), Bülbül ve arkadaşlarının (2013: 19) çalışma-
larında ise sağlık çalışanları sözlerinin sürekli kesilmesinin 
en sık, fiziksel şiddete maruz kalma durumunun ise en az 
karşılaşılan davranış türü olduğu ifade edilmiştir. Araş-
tırma sonuçları diğer çalışmalarla benzerlik göstermekte 
olup, ders/sınav notunun öğretim elemanları tarafından 
öğrencilere karşı tehdit unsuru olarak kullanıldığı değer-
lendirilmektedir.

Mobbing, üst yönetim, akranlar, astlar veya bir grup ta-
rafından da uygulanabilmektedir (Çınar vd., 2016: 89) ve 
özellikle aynı unvandaki kişiler tarafından uygulanmasında 
başarı ve kıskançlığın neden olduğu görülmektedir (Kılıç 
vd., 2016: 68).  Sağlık çalışanlarının en fazla hasta ve yakın-
ları tarafından mobbinge uğradığına dair çalışma sonuçları 
da bulunmaktadır (Samir vd., 2012: 200; Alkorashy ve Al 
Moalad, 2016: 226). Çalışmamızda hastane uygulamaları 
esnasında öğrencilerin en çok uygulama yaptıran öğre-
tim elemanından ve hemşirelerden çekindiği ve psikolojik 
şiddet yaşadığı bulunmuştur. Ateş ve arkadaşlarının çalış-
masında da hemşireler ve öğretim elemanları ilk sırada 
yer almaktadır (Ateş vd., 2014: 35). Öğrencilerin öğretim 

elemanı kontrolünde ve hemşirelerle birlikte onların yön-
lendirmesiyle çalışıyor olması, yoğun iletişim içinde bulun-
mayı gerektirmektedir. Sağlık hizmetlerinin özelliği gereği 
uygulamaların doğrudan insana yapılması ve öğrencilerde 
bilgi asimetrisinin bulunması, uygulama yaptıran kişinin 
mentorluğunun önemini artırmakla birlikte iletişim bozuk-
lukları ve görevlerin bazen öğrenciye tamamen yüklenil-
mek istenmesinin mobbing ortamının oluşmasına zemin 
hazırladığı düşünülmektedir.

Araştırmamızda hemşirelik öğrencileri mobbinge maruz 
kalınması durumunda sırasıyla öğretim elemanına ve 
sorumlu hemşireye başvuracaklarını ifade etmiştir. Baş 
tarafından (2012: 50) hemşirelerin daha çok arkadaşlarıy-
la paylaştıkları veya sessiz kaldıkları,  Günay ve arkadaş-
larının (2016: 13) çalışmasında karşılık verdikleri ve sözlü 
şikayette bulundukları ayrıca mobbinge şahit olmaları 
durumunda arkadaşlarını savundukları, Turan’ın çalışma-
sında (2006: 25) ise kendilerinin çözmeye çalıştığı eğer 
sonuç alınamazsa yönetime bildirildiği bulunmuştur. Çalış-
mamızda katılımcıların öncelikle öğretim görevlilerine ve 
sorumlu hemşireye başvurmalarında öğrenci olmalarının 
etkili olduğu değerlendirilmektedir.

Çalışmamızda beklenilenin aksine erkeklerin, kadınlara 
göre daha fazla mobbinge maruz kaldıkları bulunmuştur. 
Cinsiyetin mobbing üzerinde etkisi olduğuna dair farklı 
araştırma sonuçları vardır. Dördüncü Avrupa Çalışma Ko-
şulları Araştırması (2007), İlgöz (2016: 31), Olgun ve arka-
daşları (2013: 431) tarafından yapılan çalışmalarda kadın-
ların; Yıldız ve arkadaşları (2013: 85), Şahin ve arkadaşları 
(2011: 110), Karcıoğlu ve Çelik (2012: 59), Ness ve arkadaş-
ları (2000: 1447) tarafından yapılan çalışmalarda erkeklerin 
daha fazla maruz kaldığı bulunmuştur. Yavuzer ve Çivilidağ 
(2014: 115), Mikkelsen ve Einarsen (2002: 397), İbicioğlu ve 
arkadaşları (2009: 25), Şahin ve Dündar (2011: 129) tarafın-
dan gerçekleştirilen çalışmalarda ise cinsiyete göre anlamlı 
fark bulunmamıştır. 

Ateş ve arkadaşları (2014: 36), Göktürk ve Bulut (2012: 53), 
Yiğitbaş ve Deveci (2011: 24) tarafından yaşı büyük olan 
çalışanların küçük olanlara göre mobbing ile daha fazla 
karşılaştıkları ifade edilmiştir. Sonuçlar araştırmamızın so-
nuçları ile benzerlik göstermekte olup yaşı büyük olanların 
üst sınıf olduğu ve staj uygulamalarının daha yoğun olma-
sından dolayı hasta, hasta yakını ve diğer sağlık persone-
liyle daha çok iletişim halinde olmaları mobbinge uğrama 
olasılıklarını artırmaktadır. 

Sonuç olarak; mobbing hukuki ve etik olmayan bir davra-
nış biçimidir. Mobbingin uykusuzluk, iştahsızlık, unutkan-
lık, alınganlık, yüksek tansiyon, depresyon, işe geç kalma, 
panik atak, kazalar ve hatta intihara kadar gidebilecek bi-
reysel etkilerinin yanı sıra performans eksikliği, bıkkınlık, 
iş doyumu ve kurumsal bağlılıkta azalma, istifa gibi ne-
gatif kurumsal etkileri de olabilmektedir (Gül, 2009: 518). 
Özellikle de konu sağlık sektörü olduğunda daha da du-
yarlı davranılması ve mobbinge yönelik bazı önlemlerin 
alınması ve mücadele edilmesi gerekmektedir. Kişinin 
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durumu fark etmesi, başkaları tarafından yapılıyorsa 
yönetime bildirmesi, konuyu çevresiyle paylaşması, mob-
bingin genelge ile suç sayıldığını, haklarını bilmesi, ida-
ri-hukuki birimlerden ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Alo 
170 hattından destek alması bireysel mücadele boyutudur. 
Mobbingle mücadele öncelikle işverenin sorumluluğunda 
olduğundan işverenin/yöneticinin gerekli önlemleri 
alması, uygun kurumsal iklimi, kurumsal kültürü, denetim 
mekanizmasını oluşturması, gelen şikayetleri hızlı ve sonu-
ca varır şekilde değerlendirmesi ise kurumsal mücadele 
boyutunu oluşturmaktadır (Çarıkçı vd., 2009: 60; T.C. Baş-
bakanlık Genelgesi; Özdemir vd., 2013: 190). Mobbingin 
önlenmesi ve azaltılması için bireysel ve kurumsal boyutta 
mücadele edilmelidir. Ayrıca sağlık personelinin ve öğren-
cilerinin stresle baş etme, kişilik güçlendirici eğitim, çatış-
ma yönetimi ve problem çözme becerisinin geliştirilmesi 
için eğitimler verilmelidir. 
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DÜŞME RİSKİNİ DOĞRU DEĞERLENDİRİYOR MUYUZ?

Ayşegül AKKOR, Meliha SAĞLIK, Elif Banu MOY, Özlem AYDIN, Nihal ÇELİK, 
Semra CAN MAMUR, İlknur SIZANLI, Mustafa KARAGÜLLE
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Bu çalışmada, yılın ilk 8 ayında en fazla düşme gözlenen kliniğin seçilen ayda yatan ve dosyalarına ulaşılabilen hastalarının düşme 
riski ölçeğine göre değerlendirme sonuçlarının retrospektif olarak incelenmesi amaçlandı.

Kliniğe yatırılan toplam 51 hastanın dosyası değerlendirildi. Hastaların yaş, cinsiyet, yatış günü sayıları, tanı dağılımları, günlük 
olarak risk puanları ve risk puanını oluşturan ölçek kriterleri dağılımı hesaplandı. Ayrıca hastaların HBYS’de kaydedilen düşme 
riski ölçek kriterleri ile klinik izlem formuna kaydedilen ölçek kriterleri karşılaştırılarak dosya kayıtlarına göre alabileceği risk 
puanı yeniden değerlendirildi.

33’ü erkek, 18’i kadın olan hastaların %58,8’i 65 yaş ve üstündeydi. Hastaların toplam 439 güne ait değerlendirmesi incelenmiştir. 
İnceleme sonucunda HBYS kayıtları, klinik izlem formu ve yeniden değerlendirme sonuçları arasında uyumsuz risk faktörleri 
olduğu belirlendi. En fazla tekrarlayan risk faktörü 5’ten fazla ilaç kullanımıydı. Klinik izlem formunda ve yeniden değerlendirme 
sonuçlarında hastaların 48’nin yüksek riske, 3’nün düşük riske sahip olduğu görüldü.

Klinik ortamda hasta güvenliğini sağlamak hemşirenin temel sorumluluklarından biri olduğundan hemşireler, risk değerlendirme 
aracını doğru kullanarak riskleri belirlemeli ve hastaya, hastalığına ve çevresel faktörlere göre gerekli koruyucu önlemleri almalıdır. 
Yapılacak ileri çalışmalarla yüksek riskli hastaların çoğunlukta olduğu özellikli birimlerde tüm hastalar, yüksek riskli kabul edilerek 
birime özgü standart önlemler tanımlanabilir. Bu standart önlemler, diğer üniversal önlemlerle beraber uygulanabilir.

na tar Kelimeler  Düşme riski, risk ölçeği, hasta güvenliği

  U   SK  

stra t

In this study, it was aimed to retrospectively evaluate the results of the assessment according to the falling risk scale of the 
patients who hospitalized in the selected month and were able to reach the files of the clinic, which observed the highest fall in 
the first 8 months of the year. 

It was evaluated files of a total of 51 patients hospitalized in the clinic. It was calculated patient’s distributions of, age, gender and 
diagnosis, number of days of hospitalization, risk scores on a daily basis and distribution of scale criteria constituting risk score. 
In addition, the risk scores that could be obtained according to the file records were re-evaluated by comparing the fall risk scale 
criteria recorded in the HBYS of the patients and the scale criteria recorded in the clinical follow-up form.

Thirty-three patients were male and 18 were female, and 58.8% of patients were 65 years and over. It was examined a total of 439 
day evaluations of the patients. As a result of the review, it was determined that there were incompatible risk factors between 
HBYS registry, clinical follow-up form and re-evaluation results. The most repetitive risk factor was the use of more than 5 drugs. 
In the form of clinical follow-up and reassessment results, it was seen that 48 patients had high risk and 3 patients had low risk.

Since ensuring patient safety in the clinical setting is one of the main responsibilities of the nurse, the nurses should determine 
the risks using the risk assessment tool correctly and take the necessary protective measures according to the patient, the 
disease and the environmental factors.

In further studies, all patients in featured units where the majörity of high-risk patients can be considered at high risk and 
standard precautions can be defined the unit-specific. These standard precautions can be applied together with other universal 
precautions.

Ke  or s  Fall risk, risk scale, patient safety



SÖZLÜ BİLDİRİLER

VI
I. 

U
lu

sl
ar

ar
as

ı S
ağ

lık
ta

 P
er

fo
rm

an
s 

ve
 K

al
it

e 
Ko

ng
re

si
10

-1
3 

O
ca

k 
20

18
, A

nt
al

ya

. 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından kişinin istemeden 
yere veya bulunduğu düzeyin altına inmesi ile sonuçlanan 
olay olarak tanımlanan düşme olayı, yaşlılarda sık görül-
mekle birlikte hastaneye yatan her bireyin düşme riskiyle 
karşı karşıya kaldığı, özellikle bakımevinde yaşayan yaşlı-
larda ve hastanede yatan hastalarda düşme riskinin arttı-
ğı çeşitli çalışmalarda bildirilmiştir (who.int, Uysal Madak, 
2010; 3, Eyigör, 2012; 43). Düşme olayı bazı hastalıklarda 
ve tedavi şekillerinde daha fazla görülebilmektedir (Kara-
man Özlü, 2015; 94). Düşmeler, sadece yaşlı hastaları değil 
aynı zamanda dahiliye, nöroloji ve onkoloji bölümlerindeki 
genç hastalarda da görülebilmektedir (Özden, 2012; 81). 
Ülkemizde 65 yaş ve üzeri bireylerde görülen düşmelerin 
%10’unun sağlık bakım kurumlarında meydana geldiği bi-
linmektedir. (Beyazay, 2014; 10)

Düşmeye neden olan pek çok faktör bulunmaktadır. Bu 
faktörler genel olarak bireysel risk faktörleri ve çevresel 
risk faktörleri olarak iki grupta ele alınırlar. Bireysel risk 
faktörleri; yürüme ve denge bozuklukları, hipotansiyon, 
baş dönmesi, önceki düşme hikayesi, ilaç tedavisi alma, 
çoklu ilaç kullanımı, duyma kaybı, nörolojik bir hastalığa 
bağlı gelişen ekstremite ya da duyusal kayıplar ve bilinç 
durumu değişiklikleri, kas güçsüzlükleri, demans ve görme 
bozuklukları  olarak sayılabilirken çevresel risk faktörleri; 
ıslak zemin, kapı eşiği, banyo, tuvalet ve yatak yanında 
tutunacak destek yerlerin olmaması, yetersiz aydınlatma, 
yerde ve çevrede sabit olmayan objelerin varlığı, uygun 
olmayan ayakkabı kullanımı, kullanılan yürümeye yardım-
cı araçların uygunluk durumu olarak belirtilmiştir (Tanıl, 
2014; 21,  Uysal Madak, 2010; 3).

Sağlıkta Kalite Standartları’nda Sağlık Hizmetleri Boyu-
tu’nun Hasta Bakımı Bölümü’nde hastaların düşmelerinin 
önlenmesine yönelik çalışmalar ve yatan hastaların düşme 
risk düzeyinin belirlenmesine yönelik risk değerlendirmesi 
yapılması istenmekte ve bu iki standart, mutlaka karşılan-
ması gereken çekirdek standartlar arasında tanımlanmak-
tadır. Hasta düşmelerinin önlenmesine yönelik çalışmalar 
kapsamında düşme risk faktörlerinin belirlenmesi, bir risk 
değerlendirme ölçeğinin kullanılması ve belirlenen risklere 
göre hastayla, hastalıkla ya da çevresel önlemlerin alın-
ması, hastanın/hasta yakınının düşme riski açısından bil-
gilendirilmesi ve dolayısıyla hasta güvenliğinin arttırılması 
istenmektedir. Ayrıca gerçekleşen düşme olaylarının izlen-
mesi ve gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılması gerekli-
liğine değinilmektedir (SKS-Hastane).

Hastanemizde yatan hastaların düşme risklerini değerlen-
dirmek üzere 3-17 yaş gurubu çocuklarda (0-3 yaş daimi 
yüksek riskli kabul edilmektedir) Harizmi Düşme Riski Ölçe-
ği, 17 yaşından büyük 2. ve 3.basamak yoğun bakım hasta-
ları hariç (daimi yüksek riskli kabul edilmektedir) diğer tüm 
yatan hastalarda ise İtaki Düşme Riski Ölçeği kullanılmak-
tadır. Sağlık Bakanlığı tarafından 2011 yılında yayınlanan 
İtaki Düşme Riski Ölçeği, hasta düşmelerine neden olabile-

cek risk faktörlerini içeren, toplam 19 ifadeden oluşmakta-
dır. Risk faktörleri majör (8) ve minör (11) olarak kategorize 
edilmiştir ve minör risk faktörlerine bir puan, majör risk 
faktörlerine ise beş puan verilmektedir. Risk faktörleri-
nin değerlendirilmesi sonrası elde edilen toplam puan 5 
ve 5’in üstünde ise hasta yüksek düşme riskli kabul edile-
rek gerekli önlemler alınmalıdır. Toplam puan 5’in altında 
ise hastalar düşük risklidir. İtaki ölçeğinde değerlendirme 
zamanları; hastanın ilk yatışında yapılan ilk değerlendirme 
ve sonrasında post-op dönemde, bölüm değişikliğinde, 
durum değişikliğinde ve hasta düşmesinin gerçekleşme-
sini takiben olmak üzere 5 ayrı durumda önerilmektedir. 
Hastanemizdeki uygulamada değerlendirme bu 5 duruma 
uygun yapılmakla beraber konuyla  ilgili talimatta hasta-
nın aldığı değerlendirme puanına göre değerlendirme 
sıklığı ayrıca tanımlanmıştır ve diğer 4 durum oluşmasa 
bile yüksek riskli hastaların her gün ve düşük riskli hasta-
ların haftada bir yeniden İtaki ölçeğiyle değerlendirilmesi 
gerekmektedir. İtaki değerlendirme ölçeği HBYS’de hasta 
kartında mevcut olup değerlendirme HBYS aracılığıyla ya-
pılabilmektedir. Hemşirelerin talepleri doğrultusunda aynı 
zamanda matbu olarak kullanılan klinik izlem formunda 
da İtaki değerlendirme formu bulunmakta ve bu form da 
doldurulmaktadır. Kalite Birimi tarafından planlanan ge-
rek öz değerlendirmelerde ve diğer gözlemlerde gerekse 
düşme olaylarının kök-neden analizi sırasında hem HBYS 
hem da matbu forma yapılan kayıtların zaman zaman tu-
tarsızlığı ya da eksikliği göze çarpmaktadır. Buradan yola 
çıkarak HBYS kayıtları ile matbu form kayıtlarının en fazla 
düşme gözlenen klinik için retrospektif olarak incelenmesi 
ve düşme risk puanlarının hasta dosyası verileriyle yeni-
den değerlendirilmesi amacıyla bu çalışma planlandı.

. 

Bu çalışmaya hastanemizde 2017 yılının ilk 8 ayında en 
fazla düşme gözlenen Radyasyon Onkolojisi servisi hasta-
larından ağustos ayında kliniğe yatan ve yatışı devam eden 
ve basılı dosyalarına ulaşılabilen hastalar dahil edildi. Bu 
kriterlere uyan 3’ü düşen hasta olmak üzere toplam 51 
hastadan yatışı ağustostan önce olanların ilk gün değer-
lendirmesi ve ağustos ayı süresince yatışlarındaki düşme 
değerlendirmeleri ile ağustosta yatıp eylül ayına devrolan 
hastaların sadece ağustos ayı içindeki değerlendirmeleri 
çalışmaya dahil edildi. Kliniğin rolü gereği çok uzun yatışla-
rı olan hastaların ağustos ayı dışındaki değerlendirmeleri, 
51 hastadan elde edilecek 31 günlük değerlendirmenin ye-
terli veriyi sağlayacağı düşünüldüğünden yapılmadı, has-
taların sadece ağustostaki değerlendirmeleri retrospektif 
olarak incelendi.

HBYS kayıtlarındaki düşme riski değerlendirme formunda 
işaretlenen risk faktörleri, her bir hastanın yukarıda tanım-
lanan yatışı boyunca yüksek riskli ise her gün için, düşük 
riskli ise haftada bir gün için (doğruluğu kontrol edilerek)  
Excel’de oluşturulan veri formuna aktarıldı. Aynı işlem hasta 
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dosyasındaki klinik izlem formuna işaretlenen düşme risk 
faktörleri için de yapıldı. Ayrıca hasta kayıtları incelenerek 
kayıtlı bilgiler aracılığıyla hastanın düşme riski yeniden de-
ğerlendirilerek veri formuna aktarıldı. Çalışma retrospektif 
yapıldığı için düşme risklerinin yeniden değerlendirilmesi 
sadece dosya kayıtlarına dayandırıldı. Bu durum çalışma-
mızın kısıtlılıklarından biridir. Diğer kısıtlılık da ağustos ayı 
öncesi ve sonrası yatmaya devam eden hastaların düşme 
riski değerlendirmelerinin çalışmaya dahil edilmemesidir.

Veriler toplandıktan sonra hastaların yaş, cinsiyet ve tanı da-
ğılımları hesaplandı. Ağustos ayı içindeki yatış süreleri ve kli-
nikteki toplam yatış süreleri ile ortalama yatış gün sayıları ve 
ortalama risk puanları hesaplandı. Yeniden değerlendirilen 
risk puanlarından hastanın aldığı en yüksek değer ile yaş, 
cinsiyet ve yatış tanıları arasında korelasyon olup olmadığı 
değerlendirildi. Hastaların ağustos ayı içindeki yatış süreci 
boyunca işaretlenmiş olan ve yeniden değerlendirilen 
düşme risklerinin ölçekteki her bir risk faktörüne göre da-
ğılımları belirlendi. Değerlendirilen her bir risk faktörünün 
dağılımı toplam değerlendirme içindeki sayı ve oranları  he-
saplandı. Verilerin hesaplanmasında Excel 2007 ofis progra-
mı ve SPSS 17.0 paket programı kullanıldı.

. U U   S U

Çalışmaya dahil edilen 51 hastanın 33’ünün erkek ve 
18’inin kadın olduğu belirlendi. Bu hastaların yaşları 42 ila 
87 arasındaydı ve hastalar, 65 yaş altındakiler, 65-75 yaş 
aralığında olanlar ve 75 yaşından büyükler olmak üzere 3 
gruba ayrıldı. Hastaların 13’ünün refakatçisi yokken diğer 
30’unun yatış süresi boyunca , 4’nün ise yattıktan bir süre 
sonra hekim istemiyle kısmi olarak refakatçisinin bulun-
duğu belirlendi. Kliniğe yatan 51 hastanın 46’sının yatışı 
taburculukla sonuçlanırken 3 hastanın yatış sürecinde ex 
olduğu, 1 hastanın yoğun bakıma, 1 hastanın da başka 
bir kliniğe nakil olduğu belirlendi. Hastalardan 3’üyle ilgili 
düşme bildirimi yapıldığı gözlendi (Tablo 1). Hastaların yaş, 
cinsiyet ve yatış tanıları  ile yeniden değerlendirilen risk 
puanlarından hastanın aldığı en yüksek değeri arasında 
herhangi bir korelasyon yoktu (data verilmedi). Hastala-
rın yatış tanılarına göre tanı dağılımı Tablo 2’de verildi. En 
fazla yatışın Akciğer CA tanısıyla olduğu gözlendi. Kanser 
tanısı dışındaki tanıların hastaların yatış tanısı olduğu, bu 
hastaların aslında onkoloji takibinde olan hastalar olduğu 
belirlendi. HBYS kayıtlarında 5 hastanın yatış süreci boyun-
ca düşük riskli olduğu görüldü. Klinik izlem formunda ise 
bu hastalardan 2’sinin yüksek riskli puanlandığı sadece 3 
hastanın düşük riske sahip olduğu görüldü.  Yeniden de-
ğerlendirme sonucunda da benzer şekilde aynı  2 hasta 
yüksek riskli, diğer 3 hasta düşük riskli olarak değerlendi-
rildi (Tablo 3). Düşük riskli üç hastanın da yatış gün sayısı 
5 ve altındaydı. 

HBYS ve klinik izlem formu kayıtlarından alınan ve yeniden 
değerlendirilen İtaki ölçeği risk değerlendirme puan top-
lamları ve dolayısıyla ortalama risk puanları arasında  fark 
olduğu gözlendi (Tablo 3). Hastaların toplam değerlendirme 
sayısının yüksek riskli hastada her gün, düşük riskli hastada 

haftada bir gün olacak şekilde hesaplanması gerekirdi an-
cak hem HBYS hem de klinik izlem formu kayıtlarında düşük 
skorlar için de Ergün değerlendirme kaydı mevcut olduğun-
dan yeniden değerlendirmede düşük riskli hastalar için de 
değerlendirme yapıldı. Böylece toplam 439 kez değerlen-
dirme yapılmış oldu. Bununla birlikte HBYS kayıtlarında bu 
sayı 401 ve klinik izlem formu kayıtlarında 432 idi (Tablo 4). 
Tüm bu değerlendirmelerden elde edilen toplam risk pu-
anları HBYS kayıtlarında 4802, Klinik izlem formunda 5284 
ve yeniden değerlendirmede 5602 olarak hesaplandı. Tüm 
skorların ortalaması, HBYS için 11,98, klinik izlem formu için 
12,29 ve yeniden değerlendirme için 12,76 olarak bulundu. 
İncelenen kayıtlar ve yeniden değerlendirme sonrası elde 
edilen toplam puanların risk puanına göre tekrar sayıları 
Tablo 4’te verildi.  Tablo 4’e göre yeniden değerlendirmede 
en sık tekrarlanan toplam risk puanları 9, 15 ,16, 18 ve 8’di. 
Bu sıralama klinik izlem formunda 15, 7, 9,16 ve 13 şeklinde 
iken HBYS kayıtlarında 15,9, 13,8 ve 7 puan şeklindeydi. 
Klinik izlem formunda düşme risk değerlendirmesi eksik  
olan değerlendirme sayısı  7 iken HBYS kayıtlarında eksik 
değerlendirme sayısı 38’di.

Bu çalışmadaki hastaların risk değerlendirme sonuçları-
nı oluşturan İtaki ölçeğindeki risk faktörlerinin dağılımı 
Tablo 5’te verildi. HBYS kayıtlarında 19 İtaki risk faktörün-
den “bilinci kapalı” dışındaki diğer 18 faktör en az bir kez 
işaretlenmişti. Klinik izlem formunda “bilinci kapalı”, “Yatak 
korkulukları bulunmuyor/çalışmıyor” ve “Ortostatik hipo-
tansiyonu var” dışındakiler en az bir kez işaretlenmişti. 
Yeniden değerlendirmede sırasında  hasta dosyası kayıtla-
rında bulunamayan ve doğruluğundan emin olunamayan 
faktörler için işaretleme yapılmamıştı. HYBS kayıtlarında 
en fazla, 325 kez “Son 1 hafta içinde riskli ilaç kullanımı var” 
majör risk faktörü işaretlenmişti ve ölçekteki puan karşılı-
ğı 5’ti. Bu faktör, klinik izlem formunda 364 kez, yeniden 
değerlendirmede ise 389 kez işaretlenmişti. Bu faktörün 
olması gereken değerlendirme sayısı olan 439 içindeki 
oranı sırasıyla %74, % 83, ve %89 olarak hesaplandı (Tablo 
5). Bu faktörü,  HBYS ve klinik izlem formunda 1 puanlık 
“Hastaya bağlı 3’ün altında bakım ekipmanı var” faktörü iz-
lemişti. Yeniden değerlendirmede ise ikinci sırayı “kronik 
hastalık öyküsü var” faktörü almıştı. Yeniden değerlen-
dirmede “4’ten fazla ilaç kullanımı var” faktörü üçüncü en 
çok işaretlenen faktör (%75) iken bu faktör, HBYS’de % 43, 
klinik izlem formunda %49 oranında işaretlenmişti. Yeni-
den değerlendirmede dosya kayıtlarından erişilen bilgiye 
göre “Ayakta/yürürken fiziksel desteğe (yürüteç, koltuk 
değneği,  kişi desteği vb.) ihtiyaç var” faktörü %74 oranın-
da işaretlenmişken HBYS’de %51 ve klinik izlem formunda 
%57 oranında işaretlenmişti (Tablo 5). Düşme riski yüksek 
hastalar için hemşire bakım planlarının dosya kayıtlarında 
varlığı ve bakım planı içerikleri incelendiğinde yüksek risk 
skoruna sahip 48 hastadan 37’sinin günlük olarak düşme 
riskinin önlenmesiyle ilgili bakım planı açtığı, girişimleri 
(yatak kenarlıklarının kaldırılması, frenlerinin kapatılması, 
hareket için hemşire çağırması konusunda bilgilendiril-
mesi gibi bazı standart önlemler planda basılı olarak bu-
lunmaktadır) uyguladığını işaretlediği ve uygulamaların 
sonucunu değerlendirme bölümüne kaydettiği belirlendi. 
Ancak burada dikkati çeken husus standart girişimlerin ta-
mamının uygulandığına dair işaretleme yapıldığı bunların 
içinde hareket kısıtlama uygulamasının da olduğu görüldü. 
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Bunun dışında hastaya özel herhangi bir girişim ek olarak 
bildirilmemişti. Diğer 11 hastadan 1’nin dosyasında sade-
ce tek bir gün için hemşire bakım planı olduğu, 9 hastanın 
dosyasında hemşire bakım planı formunun olduğu ama 
doldurulmadığı,1 hastanın dosyasında ise düşme riskiyle 
ilgili hiç bakım planı bulunmadığı belirlendi.

Ağustos ayı içinde klinikte düşen 3 hastaya ait bildirimler 
incelendiğinde hastalardan birinin klinikteki yatışının 43. 
gününde sabah saat 06:30 civarı tuvalete gitmek için ya-
tağından kalktıktan hemen sonra hasta odasında düşen 
72 yaşında kadın hasta olduğu, refakatçisinin bulunduğu 
ancak hastanın refakatçisine ya da hemşire çağrı zilini kul-
lanarak hemşireye haber vermeden kendi başına yataktan 
kalktığı belirlendi. Bu hastanın HBYS ve klinik izlem for-
mundaki risk değerlendirme bulguları aynı olup risk fak-
törlerinden toplam 15 puan almıştı. Yeniden değerlendir-
me puanı ise 16 olarak hesaplandı ve dosya kayıtlarından 
edinilen veriye göre üriner/fekal kontinans bozukluğu risk 
faktörü olarak eklendi.

Düşen diğer hastanın 71 yaşında refakatçisi bulunan kadın 
hasta olduğu, risk değerlendirme puanı 19 olan hastanın 
yatışının 3. günü ve öğle saatlerinde tuvalete gitmek için 
yataktan kalktıktan hemen sonra odada düştüğü bilgisine 
ulaşıldı. Refakatçisi uyuduğu için kendisi tuvalete gitmek 
isteyen hastanın hemşire çağrı zilini de kullanmadığı belir-
lendi. Düşme sonrası hastaya beyin BT çekildiği, düşmeye 
bağlı olumsuz bir bulguya rastlamadığı tespit edildi. Klinik-
te düşen üçüncü hastanın da 59 yaşında kadın olduğu, risk 
puanı 15 olan hastanın yatışının 30. gününde iki refakatçisi 
ile beraber koridorda yürürken düştüğü belirlendi. Beyin 
BT çekilen hastada düşmeye bağlı olumsuz bir bulguya 
rastlamadığı tespit edildi.

a lo  astalara ait emogra k ve refakat i uru
mu  ger ekle en me ola ı  ta ur u ekli 
ve taki risk uanı ilgilerinin ağılımı

Hasta Bilgileri Sayı % Oran

Cinsiyet
Erkek
Kadın

33 
18 

% 64,7
% 35,3

Yaş grubu
42-64
65-75
>75

21 
20 
10 

%41,2
%39,2
%19,6

Düşme olayı
Var
Yok

3
48

%5,88
%94,12

Refakatçi
Var
Yok

34 (4’ü kısmi 
refakat)
13

%66,66
%25,49

Taburcu şekli

Taburcu
Ölüm
YB’ye nakil
Kliniğe nakil

46
3
1
1

%90,19
%5,88
%1,96
%1,96

a lo  astaların atı  tanılarının tanı gru larına 
g re ağılımı

Tanı Sayı % oran

Akciğer CA 11 %21,6

Deri CA 6 %11,8

Prostat CA 6 %11,8

Maling Neoplazm 4 %7,8

Rektum CA 3 %5,9

Ateş 2 %3,9

Larinks CA 2 %3,9

Meme CA 2 %3,9

Mide CA 2 %3,9

Uterus CA 2 %3,9

Mide Ülseri 2 %3,9

Akciğer Diğer Hastalıkları 1 %2

Akut Ağrı 1 %2

Dudak CA 1 %2

Kolon CA 1 %2

Mesane CA 1 %2

Mide ve Duodenum Hastalıkları 1 %2

Pankreas CA 1 %2

Purpura 1 %2

Üriner Sistem Hastalıkları 1 %2

Toplam 51 %100

a lo   Kayıtlardan alınan ve yeniden değerlendirilen 
İtaki ölçeği skor sonucu, risk puanı ortalaması ve 
toplamı

HBYS kaydı Klinik izlem 
formu kaydı

Yeniden 
değerlendirilen

Risk puanı 
ortalaması 11,98 12,29 12,76

Risk puanı 
toplamı 4804 5284 5602

İtaki risk 
skoru

Yüksek

Düşük

46

5

48

3

48

3
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a lo   asta a ait to lam  eğerlen irme g n ne ait me riski eğerlen irmelerinin taki risk 
fakt rlerine g re ağılım sa ı ve oranları

İtaki risk faktörleri HBYS kaydı

Toplam 439 
değerlendir-
me içindeki 
oran %

Klinik izlem 
formu kaydı

Toplam 439 
değerlendir-
me içindeki 
oran %

Yeniden 
değerlendir-
me

Toplam 439 
değerlendir-
me içindeki 
oran %

M
in

ör
 R

is
k 

Fa
kt

ör
le

ri

1. 65 yaş ve üstü 200 %45,56 200 %45,56 242 %55,13

2. Bilinci kapalı - %0,00 - %0,00 %0,00

3. Son 1 ay içinde düşme öyküsü var 20 %4,56 21 %4,78 19 %4,33

4. Kronik hastalık öyküsü var 235 %53,53 251 %57,18 333 %75,85

5. Ayakta/yürürken fiziksel desteğe 
(yürüteç, koltuk değneği,  kişi desteği 
vb.) ihtiyaç var

225 %51,25 249 %56,72 326 %74,26

6. Üriner/fekal kontinans bozukluğu var 79 %18,00 104 %23,69 131 %29,84

7. Görme durumu zayıf 22 %5,01 16 %3,64 16 %3,64

8. 4’ten fazla ilaç kullanımı var 187 %42,60 213 %48,52 331 %75,40

9. Hastaya bağlı 3’ün altında bakım 
ekipmanı var 302 %68,79 339 %77,22 323 %73,58

10. Yatak korkulukları bulunmuyor/
çalışmıyor 2 %0,46 - %0,00 %0,00

11. Yürüme alanlarında fiziksel engel(-
ler) var 1 %0,23 1 %0,23 %0,00

M
aj

ör
 R

is
k 

Fa
kt

ör
le

ri

12. Bilinç açık, koopere değil 11 %2,51 12 %2,73 7 %1,59

13. Ayakta/yürürken denge problemi 
var 226 %51,48 257 %58,54 245 %55,81

14. Baş dönmesi var 113 %25,74 116 %26,42 87 %19,82

15. Ortostatik hipotansiyonu var 1 %0,23 - %0,00 %0,00

16. Görme engeli var 14 %3,19 17 %3,87 17 %3,87

17. Bedensel engeli var 2 %0,46 2 %0,46 2 %0,46

18. Hastaya bağlı 3 ve üstü bakım ekip-
manı var 9 %2,05 9 %2,05 3 %0,68

19. Son 1 hafta içinde riskli ilaç kullanı-
mı var 325 %74,03 364 %82,92 389 %88,61

a lo  taki l eği le astaların er ir eğerlen ir
me e al ıkları uanların S  klinik i lem formu ve 

eni en eğerlen irme ile el e e ilen tekrar sa ıları

Risk puanı HBYS’deki 
tekrar sayısı

Klinik izlem 
formundaki 
tekrar sayısı

Yeniden 
değerlendir-
medeki tekrar 
sayısı

9 45 43 64

15 50 48 64

16 21 43 47

18 15 11 41

8 35 37 40

19 28 27 22

20 4 3 22

14 18 27 21

10 2 1 19

13 38 42 16

6 20 24 15

7 31 46 14

1 11 11 13

2 18 3 9

21 3 3 8

3 3 2 7

17 31 29 7

11 5 9 3

24 - - 3

12 13 14 2

25 1 - 2

0 1 - -

5 1 - -

22 3 4 -

23 3 3 -

26 1 2 -

Değerlendir-
me yok 38 7 -

Toplam de-
ğerlendirme 
sayısı
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Bu çalışmanın bulguları gösterdi ki, hastaların düşme ris-
kinin değerlendirilmesinde, klinik izlem formu esas alına-
cak olursa risk değerlendirme ölçeği kullanımında hata 
yapılmaktadır. Retrospektif olarak yapılan çalışma yeniden 
değerlendirme dosya kayıtlarına dayandığından, hastayla 
ilgili gözlem yapılamamıştır. Kayıtlarda olması muhtemel 
eksikler nedeniyle de çalışmanın bir kısıtlılığı olarak tama-
men doğru bir değerlendirme yapılamadığı düşünülmek-
tedir. Buna rağmen yeniden değerlendirme sonuçlarında 
elde edilen bulgular, hem HBYS hem de klinik izlem formu 
kayıtlarında eksik ve hatalı hususlar olduğunu göstermek-
tedir. Dijital hastaneye yönelik çalışmaların devam ettiği 
düşünülecek olursa  risk değerlendirmenin HBYS aracılı-
ğıyla yapılması ve kayıtların HBYS’de tutulması kaçınılmaz-
dır. Bununla birlikte tek bir formda tüm değerlendirmeleri 
görebilmelerini mümkün kıldığı için hemşireler, risk değer-
lendirmeyi primer olarak matbu form üzerinde yapmayı 
tercih etmektedirler. Matbu klinik izlem formuna işaret-
ledikleri risk faktörlerini daha sonra uygun oldukları bir 
zamanda hastanın HBYS’deki kartına aktardıklarını ifade 
etmektedirler. Çalışma bulguları incelendiğinde HBYS’ye 
yapılan kayıtların bazen mesai sonlarına doğru bazen de 
gece geç saatlerde nöbetçi hemşire tarafından yapıldığı 
belirlendi. Bazen de hastanın yattığı güne ait risk değerlen-
dirme kaydının HBYS’ye gece 24:00’ten sonra aktarılması 
nedeniyle eksik olduğu gözlendi. Ayrıca çalışma bulgula-
rında da görüldüğü üzere matbu form kayıtlarıyla HBYS 
kayıtları arasından belirgin uyumsuzluk vardı. HBYS’de 
işaretlenen risk faktörleri ile matbu kayıtlar arasındaki tu-
tarsızlık, hızlı iş yapma gerekliliği, değerlendirmeyi yapan 
kişi ile HBYS’ye aktaran kişinin farklı olması, iş yoğunluğu 
nedeniyle aktarımın gece geç saatlerde yapılması ve bu 
saatlerde yorgunluk artışı ve beraberinde dikkatsizlik gibi 
sebeplerle gözlenmiş olabilir. Öte yandan “matbu formda 
doğrusunu takip ediyoruz, HBYS’deki kayıtları çok da kul-
lanmıyoruz yaklaşımı” da tutarsızlıkta etkili olmuş olabilir. 
Daha vahimi yine çalışma bulgularından da görüleceği 
üzere yeniden değerlendirme bulgularıyla kıyaslandığında 
klinik izlem formunda da hatalar ve eksikler olduğudur. 
Örneğin yeniden değerlendirmede 439 değerlendirmenin 
331’inde 4’ten fazla ilaç kullanımı risk faktörü olarak işa-
retlenmişken, klinik izlem formunda sadece 213 değerlen-
dirmede bu faktör işaretlenmiştir. Benzer şekilde yeniden 
değerlendirmede “65 yaş ve üstü” faktörünün 242 kez de-
ğerlendirilmesine rağmen klinik izlem formunda bu faktö-
rün işaretlenme sayısı bile eksik olup 200’dür. Sadece bu 
iki faktörle ilgili yapılan hatalar bile risk değerlendirmenin 
öneminin tam olarak kavranamamış olduğuna işaret ede-
bilir. Kronik hastalık varlığı da Tablo 5’te görüleceği üzere 
doğru olarak değerlendirilememiş ya da değerlendirilse 
bile risk faktörü olarak kayıtlara geçirilmemiştir. Yeniden 
değerlendirmede %76 olan kronik hastalık varlığı, klinik 
izlem formunda %57, HBYS’de %53 oranında değerlendi-
rilmiştir. Hemşirelerin bu tutumunda, risk ölçeğindeki kri-
terler içinde subjektif değerlendirmeye neden olacakların 
bulunması, dahil edilecek ya da dışlanacak kriterlerin net 
sınırlarla tanımlanmamış olması da etkili olmuş olabilir. 
Tanıl ve arkadaşları da yatan hastaların düşme riskini de-

ğerlendirdikleri çalışmalarında subjektif yorumlardan çok 
objektif değerlendirme kriterleri içeren ölçeklerin geliştiril-
mesi yönünde çalışmaların yapılmasına ihtiyaç olduğunu 
bildirmişlerdir (Tanıl, 2014; 25).

Aslında klinik hemşireleri hasta profillerinden kaynaklanan 
risklerin farkında olduklarını çeşitli platformlarda dile getir-
mektedirler. Onlar bilmektedirler ki kliniklerine yatan has-
taların yarıdan çoğunun yaşı 65’ten büyüktür ve tanıları ne-
deniyle kullandıkları ilaç sayısı çoktur ve bu ilaçların içinde 
denge problemine neden olacaklar bulunmaktadır. Üstelik 
hastaların yatış süreleri de uzun olduğundan ortostatik hi-
potansiyon riskleri yüksektir. Bu nedenle değerlendirme 
yapmasalar bile neredeyse tüm hastaların düşme riskinin 
yüksek olacağını öngörmektedirler ve tüm hastaları için 
genellikle standart önlemleri aldıklarını ifade etmektedir-
ler. Risk ölçeğiyle değerlendirmeyi kalite kriterleri gereği 
olduğu için yapıyor ve bu nedenle kayıt doğruluğunu ya 
da kayıtlar arasındaki tutarsızlığı önemsemiyor olabilirler. 
Majör bir faktörden alınacak 5 puan hastanın yüksek riskli 
kabul edilmesi için yeterli olduğundan kayıtlarda yüksek 
riskli olduğunun görülmesini kafi buluyor ve diğer faktör-
leri yeterince değerlendirmeye gerek duymuyor olabilirler. 
Ama bu noktada risk puanı arttıkça düşme riskinin arttığı-
nı ve hastanın risklerine, hastalığının özelliğine ve çevre-
sel faktörlere göre önlemler almaları gerektiği hususunu 
da gözden kaçırıyor olabilirler. Hastaların dosyalarındaki 
hemşire bakım planları incelendiğinde düşme riskiyle 
ilgili bakım planının yüksek riskli bazı hastalar için hiç 
yapılmadığı, bazı hastaların dosyasına boş bakım planının 
konulduğunu ancak doldurulmadığı, bazı hastalarda ise 
bakım planında standart olarak yazılı girişimlerin tama-
mının işaretlendiğini ancak hastaya ya da hastalığa özel 
herhangi bir girişimin uygulanmadığı görüldü. Bu kliniğin 
odaları nitelikli oda olduğundan banyo ve tuvaleti içinde ve 
hastanın bu ihtiyaçları için kat edeceği yol da oldukça kısa 
ayrıca hastaların üçte ikisinin refakatçisi mevcut olduğun-
dan hastaların kolay kolay düşmeyeceği de düşünülüyor 
ve refakatçilerine fazlaca güveniliyor olabilir. Nitekim yapı-
lan bir çalışmada hasta düşmelerini önlemek üzere hem-
şirelerin aldığı önlemlerin başında hasta yanında sürekli 
refakatçi bırakılmasının geldiği bildirilmiştir (Bulut, 2013; 
164). Bu yaklaşımın bizim kliniklerimizde de mevcut oldu-
ğunu belirtmek gerekir. Tabi bu yaklaşımın altında hasta 
yoğunluğuna karşın hemşire sayısının azlığı yatıyor olabilir 
ki bu konu ayrıca değerlendirilmesi gereken bir konudur.

Hastaların dört veya daha fazla sayıda ilaç kullanımının 
düşmeleri belirgin olarak artırdığı bildirilmiştir (Beyazay, 
2014; 10).  Yaşla bağlantılı ve yaşın ilerlemesiyle ortaya çıkan 
kas güçsüzlüğü, yürüme ve denge problemleri, görmede 
yetersizlik, bağırsak ve mesane boşaltımında sorunlar 
olması, kronik hastalıkların daha fazla görülmesi nedeni ile 
de düşme riskinin arttığı belirtilmiştir (Tanıl, 2014; 25). Kli-
nikte yatan hastaların yarıdan fazlasının 65 yaş ve üstünde 
olduğu düşünülecek olursa ve literatürde bildirilen 65 yaş 
üzeri bireylerin %53,8’inin yüksek düşme riskine sahip ol-
duğu göz önünde bulundurulursa klinikte yatan hastaların 
yarıdan fazlası sadece yaşları nedeniyle bile düşme riskiyle 
karşı karşıyadırlar. Yaşa bağlı düşme riski Tanıl ve arkadaş-
larının yaptığı çalışmada 51-65 yaş grubu için %90,2 ve 65 
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yaş üzerindeki hastalar için %94 olarak bildirilmiştir  (Tanıl, 
2014; 25). Bu çalışmada ise 65 yaş ve üstündeki hastaların 
%90’u yüksek düşme riskine sahiptir.

Klinik ortamda hasta güvenliğini sağlamak hemşirenin te-
mel sorumluluklarından biri olarak görüldüğünden has-
tanın düşme riskinin düşme riskini tanılayan farklı model, 
ölçek ya da skorlama sistemlerinden biriyle belirlenmesi 
ve gerekli koruyucu önlemlerin alınarak düşmeleri azalt-
maya yönelik hemşirelik bakımı verilmesi gerektiği bildiril-
mektedir (Özden, 2012;81, Bulut, 2013; 164). 

Ayrıca bakım kalitesinin arttırılmasında hasta güvenliği 
kültürünün hemşireler tarafından benimsemesinin, has-
ta güvenliğine ilişkin riskleri belirleyip, önlemeye yönelik 
uygulamalar planlamasının ve bunları uygulayarak değer-
lendirme yapmasının son derece önemli olduğu ifade edil-
mektedir (Tanıl, 2014; 25).

Bununla beraber hastaların hastane ortamında düşmesi-
nin tamamen önlenemeyeceği ancak uygulanacak etkin 
koruyucu önlemler ile en aza indirilebileceği belirtilmekte-
dir(Özden, 2012;81, nöroloji ve).

Ancak hangi konuda olursa olsun risk değerlendirmesinin 
doğru yapılmamış olması, alınacak önlemlerin yeterliliği, 
doğruluğu ve etkinliği konusunda hatalara neden olacaktır.

Belki de radyasyon onkolojisi, nöroloji, palyatif bakım mer-
kezi, yara bakım merkezi gibi özellikli hastaların yattığı bi-
rimlerde hasta profilinin genel özelliğine göre hastaların 
tamamı yüksek riskli kabul edilip risk değerlendirme için 
zaman ayırmak yerine hastaya özgü önlemlere odaklanıl-
ması hasta güvenliği açısından daha önemli olabilir. Hasta-
ların bağımlılık düzeyi tespit edilerek alınacak önlemler için 
başka belirteçler kullanılıp veri toplanabilir. Özellikli birimi-
nin genel profili çıkartılarak birime özgü standart önlemler 
oluşturulabilir. Birimlere özgü bu standart önlemler, üni-
versal önlemlerle beraber uygulanabilir.

. K K
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SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HASTA GÜVENLİĞİ 
TUTUMLARININ BELİRLENMESİ:
BİR DEVLET HASTANESİ ÖRNEĞİ

Mihran KÜÇÜK1, Aynur YAZICI SORUCUOĞLU1, Gökhan UZUN1, Zafer GÜRBÜZ2,
Rıdvan TÜRKMEN1, Sibel KÜÇÜK3

r  a  re  Sin an e let astanesi
r  a  re  Sin an e let astanesi 

Ankara ld r m Beya t ni ersitesi
mi ran ku uk saglik go tr aynur soru uoglu saglik go tr  gok an u un saglik go tr
a er gur u saglik go tr  rit turkmen otmail om  si el otmail om

et

Bu çalışmada; bir devlet hastanesi sağlık bakım çalışanlarının hasta güvenliğine yönelik tutumlarının belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Tanımlayıcı tipte yapılan araştırmada; sosyodemografik, hasta güvenliğine ait anket formu ve Hasta 
Güvenliği Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Sağlık bakım alanındaki 530 çalışandan, anketi doldurmayı kabul eden 276 
kişi örneklemi oluşturmuştur. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, t test, ANOVA, pearson korelasyon, Tukey 
test analizleri kullanılmıştır. Çalışmaya katılanların ortalama yaşları 37.92±6.80 ve %52.9’u hemşire, %31.8’i sağlık 
memuru, %15.2’si ebedir. %83.7’si kadın ve %84.1’i evli, %46.7’si lisans mezunu, ortalama çalışma yılı 16.24±7.88’dir. 
Çalışanların %93.8’i hasta güvenliği konusunda eğitim almış ve kendini yeterli görmektedir (%92.8). Hasta Güvenliği 
Tutum Ölçeği alt boyut puan ortalamalarının; iş doyumunda 36.51±9.45, ekip çalışmasında 44.57±7.96, güvenlik 
ikliminde 19.56±4.42, yönetim anlayışında 25.90±5.65, stresi tanılamada 15.23±4.79, çalışma koşullarında 
18.39±4.27 ve ölçek toplamı ortalama puanlarının 160.18±26.21 olduğu belirlenmiştir. Ebelerin, hemşire ve sağlık 
memurlarına göre toplam puanları, ekip çalışması alt maddesi için ölçek puanları yüksektir. Erkeklerin ve yaşı 
büyük olanların iş doyumunun yüksek olduğu, çalışma yılının artmasının stresi azalttığı görülmektedir.

na tar Kelimeler  Hasta Güvenliği, Sağlık Çalışanı, Devlet Hastanesi

  P  S  U S   K S   S  SP  S P

stra t

In this study; it is aimed to determine the attitudes of health care workers to patient safety in a state hospital. In a descriptive 
study, sociodemographic, patient safety questionnaire and Patient Safety Attitude Scale were used. Of the 530 health care 
providers, 276 people who agreed to complete the questionnaire were included in the sample. Number, percentage, t test, 
ANOVA, Pearson correlation, Tukey test analysis were used in the evaluation of the data. The average age of the participants was 
37.92 ± 6.80, 52.9% were nurses, 31.8% were health officers and 15.2% were older. 83.7% were married, 84.1% were married, 
46.7% were undergraduate, and the average working year was 16.24 ± 7.88. 93.8% of the employees were educated about the 
patient safety and found themselves self sufficient (92.8%). Patient Safety Attitude Scale subscale scores mean; 36.51 ± 9.45 in 
the job satisfaction, 44.57 ± 7.96 in the team work, 19.56 ± 4.42 in the safety climate, 25.90 ± 5.65 in the management sense, 
15.23 ± 4.79 in the stress assessment, 18.39 ± 4.27 in the working conditions and 160.18 ± 26.21 in the working conditions. Total 
scores according to midwives, nurse and health officers, and scale scores for team work sub-item are higher. It is seen that the 
job satisfaction of men and the older ones is higher and the increase of working years reduces the stres.

Ke  or s  Patient Safety, Health Worker, State Hospital

S

. 

.  S   

Hasta güvenliği, sağlık hizmetine bağlı hataların önlenmesi 
ve sağlık hizmetine bağlı hataların neden olduğu hasta ha-
sarlarının eliminasyonu veya azaltılması olarak tanımlan-
maktadır. (hscgp.org, 2017)

Hasta güvenliği, sağlık bakım hizmetlerinin kişilere ve-
receği zararı önlemek amacıyla sağlık kuruluşları ve bu 
kuruluşlardaki çalışanlar tarafından alınan önlemlerin ta-
mamıdır. Sağlık hizmetlerinin sunumu sırasında kişilere 
verilebilecek zararı önlemek amacıyla sağlık kurumlarının 
aldığı önlemlerin tamamı olarak tanımlayabileceğimiz has-
ta güvenliği, nitelikli sağlık hizmetinin birincil ve vazgeçil-
mez koşulunu oluşturmaktadır. (Şen, Er ve Sevil, 2009;24)
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Sağlık sektörü geliştikçe sağlık hizmetleri sunumunda has-
ta güvenliği ve kültürünün giderek ön plana çıktığı görül-
mektedir. Sağlık çalışanlarının sağlık hizmeti verirken ba-
zen tıbbi hatalara neden oldukları görülmektedir. Sağlık 
çalışanlarının bu hizmetleri verirken neden oldukları tıbbi 
hataları sıfıra indirmek mümkün olmasa da hastanelerde 
hasta güvenliği kültürünün yerleştirilip geliştirilmesi ve 
aynı zamanda tüm çalışanlar tarafından içselleştirilmesi ile 
bu hata ve risklerin en az sayıya indirilebileceği görülmek-
tedir. (Korkmaz,2012: 14) 

“Institute of Medicine” 21. Yüzyıl için sağlık sisteminde iyi-
leştirilmesi amaçlanan konuları şu şekilde sıralamıştır:

Güvenli bir sağlık hizmeti (hasta güvenliği)
Etkili bir sağlık hizmeti
Hasta odaklı sağlık hizmeti
Zamanında verilen sağlık hizmeti
Verimli sunulan sağlık hizmeti
Eşit dağılım. (Akalın, 2005: 5)

. . S   K

Dünyada her yıl yatarak tedavi gören her on hastadan 
birinin aldığı sağlık hizmetine bağlı olarak zarar gördüğü 
tahmin edilmektedir. Her yıl on milyonlarca hastanın za-
rar görmesine yol açan tıbbi hatalar ve istenmeyen olay-
lar aynı zamanda milyar dolarlarla ifade edilen ekonomik 
zararlara da yol açmaktadır. Hasta güvenliğini tehdit eden 
uygulamalara ilişkin alınabilecek önlemlerle ilgili sağlık sis-
temine, sağlık kuruluşlarına, başta hekimler ve hemşireler 
olmak üzere sektörün tüm çalışanlarına ve hastalara dü-
şen görevler bulunmaktadır.  Güvenli sağlık hizmeti sun-
manın ilk adımı hasta güvenliği kültürünü oluşturmaktır. 
(Vural, Çiftçi, Fil, Aydın, Vural, 2014: 5)

Güvenlik kültürü hasta güvenliğindeki yaygın eksiklikleri iyi-
leştirmek için, önemli bir strateji olarak görülmektedir. Kül-
türün tanımı yaygın olarak, değerleri, tutumları, inançları, 
uygulamaları ve personelin davranışlarını ifade etmektedir. 
Güvenlik kültürü ölçmek için çok sayıda araç vardır. Fakat 
her envanter sınırlı geçerlilik ve güvenirliliği olan veriye sa-
hip olup, kültürün tek alanını ölçmekte ve ortalama cevap-
lanma oranı zayıftan (%29), mükemmele doğru (%83) değiş-
mektedir. (Eroğlu, Berk, Öksüz, Keser, Mercan, 2009; 76)

Hasta güvenliği kültürü öncelikle yönetim desteği ile birlik-
te, takım çalışması, kurallara uygun davranma, sistematik 
raporlama, eğitim, çalışanların katılımı, hassasiyeti, özeni 
ve güvenli bir sağlık sisteminin kurulması ile oluşur. (Gün-
doğdu, Bahçecik, 2012: 15) 

. . S   K  K 
 P S  K

Hasta güvenliği farkındalığının arttırılması için hem sağlık 
çalışanlarına hem de topluma önemli sorumluluklar düş-
mektedir. Her şeyden önce tıp ve sağlık çalışanları eğitim 
programlarında hasta güvenliği eğitimi yer almalıdır. Tüm 

sağlık kurumlarında hasta güvenliği kültürü geliştirilmesi 
için çaba sarf edilmelidir. Tıbbi uygulama ve hataların ki-
şisel değil, sistemin bir hatası ve yetersizliği sonucu ortaya 
çıktığı gerçeği kabul edilip, iyileştirmeler sistematik olarak 
yapılmadır. 

Hasta güvenliği kültürünün geliştirilmesi için bazı çalışma-
ların yapılması ve ve uygulanması önerilmektedir. Bu öne-
rilerin en önemlileri aşağıda sunulmuştur.

Hasta güvenliği konusunun herkesin sahiplenmesi gere-
ken bir konu olduğunun ilan edilmesi,

Hasta güvenliği konusunda liderler, çalışanlar ve hastalar 
arasında açık iletişimin teşvik edilmesi,

Çalışanlara hasta güvenliğini tehdit eden işlemleri 
belirleme ve azaltma konusunda sorumluluk devri,

Hasta güvenliği için kaynak ayrılması,

Tüm çalışanların hasta güvenliği konusunda sürekli eğiti-
minin sağlanması. (Akalın, 2014: 32)

.  

Bu çalışmada; bir devlet hastanesi sağlık bakım çalışanla-
rının hasta güvenliğine yönelik tutumlarının belirlenmesi 
amaçlanmıştır.

. 

Tanımlayıcı tipte yapılan araştırmada; sosyodemografik, 
hasta güvenliğine ait verilen 14 sorudan oluşan anket for-
mu ve Hasta Güvenliği Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Sağlık 
bakım alanındaki toplam 530 personel araştırmanın evre-
nini, anketi doldurmayı kabul eden 276 kişi ise örneklemini 
oluşturmuştur. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, 
t test, ANOVA, pearson korelasyon ve Tukey test analizleri 
kullanılmıştır. 

. U U

Çalışmaya katılanların ortalama yaşları 37.92±6.80 ve 
%52.9’u hemşire, %31.8’i sağlık memuru, %15.2’si ebedir. 
%83.7’si kadın ve %84.1’i evli, %46.7’si lisans mezunu, 
ortalama çalışma yılları 16.24±7.88 yıldır. %36.2’si yataklı 
serviste, %17.4’ü acil serviste, %11.2’si poliklinik tetkik 
birimlerinde, %13.0’ü ameliyathanede, %22.1’i laboratuar, 
radyoloji ve diğer birimlerde görev yapmaktadır. 
Çalışanların büyük çoğunluğu (%93.8) hasta güvenliği 
konusunda eğitim almış ve kendini yeterli görmektedir 
(%92.8).
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Hasta Güvenliği Tutum Ölçeği puan ortalamalarının alt bo-
yut puan ortalamalarının; iş doyumunda 36.51±9.45, ekip 
çalışmasında 44.57±7.96, güvenlik ikliminde 19.56±4.42, 
yönetim anlayışında 25.90±5.65, stresi tanılamada 
15.23±4.79, çalışma koşullarında 18.39±4.27 ve ölçek top-
lamı ortalama puanlarının 160.18±26.21 olduğu belirlen-
miştir. 

Hasta Güvenliği Tutum Ölçeği alt boyutlarına göre kadro 
durumu ile güvenlik iklimi, yönetim anlayışı ve çalışma ko-
şulları arasında anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). Mesle-
ki kadro durumuna göre bakıldığında hemşirelerin sağlık 
memurlarından daha fazla güvenlik iklimine ve yönetim 
anlayışına sahip oldukları, çalışma koşulları alt boyutuna 
göre ise yalnızca ebe ile sağlık memurları arasında anlamlı 
fark olduğu saptanmıştır (p<0.05). 

Yaş arttıkça iş doyumunun, ekip çalışmasının, yönetim an-
layışının arttığı, iş doyumu alt boyutunda ile cinsiyet ara-
sında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu belirlenmiştir 
(p<0.05)

Toplam çalışma yılı ile iş doyumu, ekip çalışması, güvenlik 
iklimi, yönetim anlayışı Hasta Güvenliği Tutum Ölçeği alt 
boyutları arasında anlamlı bir ilişki vardır. Kurumda top-
lam çalışma yılı arttıkça, iş doyumunun, güvenlik ikliminin, 
yönetim anlayışının artmakta, stresi tanılama alt boyutu-
nun ise azalmaktadır (p<0.05). 

Çalışılan birim ile ekip çalışması, güvenlik iklimi ve çalışma 
koşulları alt boyutları arasında anlamlı fark tespit edilmiştir 
(p<0.05). 

Hasta Güvenliği Tutum Ölçeği alt boyutları ile hasta gü-
venliği konusunda eğitim alma durumu arasındaki fark 
incelendiğinde; yönetim anlayışı alt boyutu ile aralarında 
anlamlı fark olduğu belirlenmiştir. Hasta Güvenliği Tutum 
Ölçeği alt boyutları ile Hasta güvenliğinde kendini yeterli 
görme durumunun iş doyumu, ekip çalışması, güvenlik 
iklimi, yönetim anlayışı alt boyutları arasında anlamlı fark 
tespit edilmiştir (p<0.05).

. S U

Hasta Güvenliği Tutum Ölçeği alt boyutu puanları meslek 
tanımından etkilenmektedir ve ebelerin hemşire ve sağlık 
memurlarına göre toplam puanları, özellikle ekip çalışması 
alt maddesinde için ölçek puanları yüksektir. Erkekler ve 

yaşı büyük olanların iş doyumunun yüksek olduğu, çalışma 
yılının artmasının stresi azalttığı, iş doyumu, güvenlik algı-
sını arttırdığı, çalışılan birimin ekip çalışması, güvenlik ikli-
mi ve çalışma koşulları puanlarını etkilediği görülmektedir.

Bu sonuçlar doğrultusunda daha geniş örneklem grubu ile 
bu çalışmanın tekrarlanması, hasta güvenliği eğitimlerinin 
sistemli olarak sağlık çalışanlarının verilmesi ve gerekli bi-
lincin geliştirilmesi için çalışmalar yapılması önerilebilir. 

. K K
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LABORATUVAR ÇALIŞANLARINDA İŞ DOYUMU VE 
TÜKENMİŞLİK: SAKARYA ve VAN ÖRNEKLEMİ

Erdem ÇOKLUK1, Mehmet Ramazan ŞEKEROĞLU2, Tuba BATUR1,
Fatma ÖZDEMİR3, Selin TUNALI ÇOKLUK4, Engin KARAKEÇE5

an n  l ni ersitesi T  ak ltesi T i Biyokimya
Sakarya ni ersitesi T  ak ltesi T i Biyokimya Ana ilim al
Sakarya ni ersitesi itim Ara t rma astanesi T i Biyokimya a oratu ar

an n  l ni ersitesi T  ak ltesi alk Sa l  Ana ilim al
Sakarya ni ersitesi itim Ara t rma astanesi T i ikro iyolo i a oratu ar

e okluk yyu edu tr  mrseker otmail om  dr ar ag otmail om
dr atmao demir gmail om  drselintunali gmail om  enginkarake e gmail om

et

Çalışmanın amacı, laboratuvar çalışanlarında mesleki tükenmişlik ve iş doyumu düzeylerini incelemektir. Bu amaçla 
laboratuvarlarda çalışan ve katılımcı olmayı kabul eden toplam 118 (85 Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi 
laboratuvarları ve 33 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi laboratuvarları) laboratuvar çalışanına anket 
uygulandı. Laboratuvar çalışanlarında MİDÖ değerlerinin ortalaması nötr puan olan 60’ın üzerindedir. Bu da iş doyumunun 
olduğunu göstermektedir. Maslach’ın tükenmişlik alt boyutları incelendiğinde ise; her üç alt boyut için de tükenmişlik düşük 
düzey aralığında tespit edildi. Sonuç olarak katılımcıların çalışma koşullarında olumsuz olarak nitelendirdiği özellikler tespit edilip 
iyileştirilmelidir. Ayrıca memnuniyetin arttırılması için de sosyal destek programlarının geliştirilip düzenli olarak uygulanması; 
laboratuvar personelinin tükenmişlik durumlarının iyileştirilmesi, iş doyumunun arttırılması, iş verimliliklerinin ve başarılarının 
arttırılması yönünden oldukça önemlidir.

na tar Kelimeler  Laboratuvar çalışanı, iş doyumu, tükenmişlik.

stra t

The aim of the study is to examine the levels of occupational burnout and job satisfaction in laboratory staff. For this purpose, 
a total of 118 (85 Sakarya University Research Hospital Laboratories and 33 Van Yüzüncü Yıl University Dursun Odabaş Medical 
Center Laboratories) laboratory staff working in the laboratories participated in the survey. The average score of the Minnesota 
Job Satisfaction Questionnaire for laboratory stuff is above the neutral score of 60. This shows the job satisfaction. When 
Maslach’s Burnout Inventory sub-groups are examined; for all three sub-groups, burnout was detected at low level interval. As 
a result, the characteristics of poor working conditions should be identified and improved. In addition, social support programs 
are developed and implemented regularly to increase satisfaction; improving laboratory staff burnout situations, increasing job 
satisfaction, and increasing job productivity and achievement.

Key Words: Laboratory stuff, job satisfaction, burnout

.  ve 

Çeşitli tanımları olmakla birlikte genel anlamda “İş Doyu-
mu”, çalışan bireyin yaptığı işi, iş çevresini ve iş yerindeki 
çalışma koşullarını değerlendirmesi sonucu oluşan duy-
gusal bir tepkidir. İş doyumu, kişilerin başarılı, mutlu ve 
üretken olabilmelerinin önemli gereklerinden biridir. İş 
doyumunu yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi gibi kişisel özellik-
lerin yanı sıra yapılan işin içeriği, ücret, yönetim politikası, 
çalışma koşulları gibi örgütsel ve çevresel etkenlerin etkile-
diği belirtilmektedir (Ergin 1992). 

İş doyumu, duygusal bir kavram olduğundan, algılanması 
da kişiden kişiye farklılık göstermekle birlikte (Akşit Aşık 
2010)  yapılmakta olan işin özellikleri ile ihtiyaçların bir-
birini tamamlaması sonucu gerçekleşmektedir (Çetin vd. 
2013). Sahip olunan işin kişi için ifade ettiği anlam ve kişiy-
le işi arasında ortaya çıkan olumlu ya da olumsuz süreçler, 
çalışanın o işten alacağı doyumu etkiler. İşle ilgili olumsuz 
tutumlar ise iş doyumsuzluğunu ortaya çıkarır. İş doyumu-
nun az olması duygusal tükenmişliğe yol açmakta, daha 
sonra duyarsızlaşma gibi savunucu tepkilere ve işle ilgili 
olarak düşük kişisel başarıya neden olmaktadır (Oğuzberk 
ve Aydın 2008; Akpınar ve Taş 2011; Yıldırım vd. 2017)
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Tükenmişlik, fizik ve mental kaynakların tükenişidir. Al-
dığımız enerjiden daha fazlasını harcadığımızda ortaya 
çıkmaktadır (Freudenberger 1974). İlk olarak 1974 yılın-
da Freudenberger tarafından tanımlanan tükenmişlik, işi 
gereği sürekli olarak diğer insanlarla yüz yüze çalışan ki-
şilerde sıklıkla ortaya çıkan üç boyutlu bir durum olarak 
kabul edilmektedir. Bireyde tükenmişlik, birinci boyut olan 
duygusal tükenme (yorulma, yıpranma) ile başlamaktadır 
(Kaçmaz 2005). Duygusal tükenme kişinin, yaptığı iş nede-
niyle aşırı yüklenilmiş ve tüketilmiş olma duygularıdır (Çi-
men 2002). İkinci boyutu bireyin çalıştığı kişilere olumsuz, 
alaycı tutum ve duygular geliştirmesi oluşturmakta ve bu 
boyut duyarsızlaşma olarak tanımlanmaktadır. Üçüncü 
boyut ise bireyin kendisini çalıştığı işle ilgili olarak olum-
suz değerlendirmesi, bir başka deyişle kendisini başarısız 
hissetmesidir. Genellikle tükenmişlik kavramı, bir çeşit iş 
stresi olarak da kabul edilmekte, aynı nedenlerle ortaya 
çıktığı kabul edilen üç boyutu kapsayacak şekilde kulla-
nılmaktadır. Bireyde tükenmişlik, duygusal tükenme ile 
duyarsızlaşmanın artması, kişisel başarının ve başarı duy-
gusunun azalması ile ortaya çıkmaktadır. Bireyin düşük iş 
performansı göstermesi, sürekli olarak işte bulunmaması, 
işle ilgili işlevlerini yerine getirmemesi ile sonuçlanan tü-
kenmişlik, sosyal bir sorun olarak kabul edilmektedir (Kaç-
maz 2005). Sağlık alanında çalışanlarda, yoğun iş yükü, ağır 
ve ölümcül hastalara bakım verme, gerektiğinde hasta ve 
yakınlarına duygusal destek vermek zorunda kalma gibi 
nedenler işle ilgili stres ve gerginliğe yol açmaktadır. Ayrıca 
sağlık hizmetindeki yetersizlikler, hizmetin ve personelin 
dengesiz dağılımı da çalışanlarda düş kırıklığı ve gerginlik 
yaratmaktadır. İşe bağlı gerginlik ve tükenme kişide dep-
resyon, anksiyete, çaresizlik duyguları gibi ruhsal, baş ağrı-
sı, kaslarda gerginlik, uykusuzluk gibi fizyolojik etkilere yol 
açmaktadır. Bunun yanı sıra işle ilgili gerginliğin işte verimi 
ve üretimi düşürme, iş doyumunu azaltma, işe gecikme, 
özür uydurarak hiç gelmeme ya da işi tamamen bırakma,  
ve sonunda deneyimli personelin elde tutulamaması gibi 
kurumsal sonuçları da vardır (Hyman vd. 2017).

İş doyumu ve tükenmişlik arasındaki ilişki sağlık bakımından 
da doğrulanmıştır ve daha yakın tarihli çalışmalar, sağlık 
çalışanlarının mesleki tükenmişliğine önemli derecede 
katkıda bulunabilecek iş memnuniyeti boyutlarından 
bahsetmiştir (Zhang ve Feng 2011).

Laboratuarlar, patojenlere ve toksinlere maruz kalma 
riski barındıran bir çalışma ortamlarıdır. Dahası, yeter-
siz önlemler ve laboratuvarların yapılan iş için yetkin 
düzeyde olmaması tıbbi laboratuvarlar çalışanlarını et-
kiler (Cullinan 2006). Bu da çalışma ortamı nedeniyle 
personel sağlığı ve iyiliği için olumsuz sonuçlar doğurabil-
mektedir (www.nhls.ac.za,2017)

Yoğun emeğin ve insan ilişkilerinin ön planda yer aldığı 
sağlık sektöründe, yapılan işlerin dikkat ve hassasiyet ge-
rektirmesi nedeni ile hataların telafisinin olmaması, özel-
likle sağlık alanındaki çalışanların mesleki memnuniyet-

lerinin arttırılması gerektiği görüşüne neden olmaktadır. 
Çalışan memnuniyeti arttıkça iş doyumunun da artması 
beklenmektedir. İç müşteri olarak da adlandırılan çalışan-
ların memnuniyetlerinin yüksek olması, dış müşterilerinin 
de (hastaların) memnuniyetini arttırmaktadır  (Çetin vd., 
2013). 

Bu nedenle çalışmada sağlıkla ilgili alanlarda tükenmişlik 
riskini belirlemede dünyada yaklaşık 30 yıldır en çok kullanı-
lan, Maslach Tükenmişlik Envanteri ve Minnesota iş doyum 
ölçeği aracılığıyla, sağlık tesislerindeki labortuvarlarda 
görevli çalışanların iş doyumu ve dolayısı ile iş memnuniyeti 
ölçülmüştür. Biz de bu çalışma ile aynı ölçekleri kullanarak 
Van ve Sakarya illerinde Eğitim Araştırma Hastanesi ve 
Üniversite Hastanesi tıbbi laboratuvarlarında çalışan 
sağlık personellerinde (laborant, teknisyen ve hizmetli) iş 
doyumu ve memnuniyetini ölçmeyi amaçladık.

. K PS  ve 

. . vren ve alı ma ru u

Kesitsel tipteki bu çalışma 15 Ekim-1Kasım 2017 tarihleri 
arasında Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi 
ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Mer-
kezinde bulunan laboratuvarlarda yürütülmüştür. Bu mer-
kezlerde bulunan tüm laboratuvar çalışanları (teknisyen, 
laborant, hizmetli) araştırmanın evrenini oluşturmakta 
olup evrenin tamamına ulaşılması hedeflendi. Bu merkez-
lerde bulunan laboratuvarlarda çalışan ve çalışmayı kabul 
eden toplam 118 (85 Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma 
Hastanesi laboratuvarları ve 33 Van Yüzüncü Yıl Üniversi-
tesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi laboratuvarlar) laboratu-
var çalışanına anket uygulandı. 

. . eri o lama ra ları

. . . Ki isel ilgi ormu

Laboratuvar çalışanlarının kişisel özelliklerine ve mesleğin 
bazı özelliklerine ilişkin bilgi edinebilmek amacı ile 28 soru-
dan oluşan form hazırlanmıştır.

. . . asla  kenmi lik l eği 

Tükenmişlik konusunda otorite sayılan Maslach ve Jackson 
(1981) tarafından geliştirilen bu araç Maslach Tükenmişlik 
Ölçeği (Maslach Burnout Inventory-MBI) olarak literatüre 
geçmiştir. Toplam 22 maddeden oluşan ölçek tükenmişliği 
Duygusal Tükenme (Emotional Exhaustion, DT), Duyarsız-
laşma (Depersonalization, D) ve Kişisel başarı (Personal Ac-
complishment, KB) olmak üzere üç alt boyutta değerlendir-
mektedir. Maslach Tükenmişlik Ölçeği, ülkemize uyarlama 
çalışmaları Ergin (1992) tarafından yapılmıştır.

Bu araştırmada ölçekten elde edilebilecek maksimum 
puan dikkate alınarak tükenmişlik düşük, orta ve yüksek 
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şekilde üç gruba ayrılmıştır. Alt boyutlardan alınabilecek 
maksimum puanlardan minimum puan çıkarılmış, bulu-
nan puanın üçe bölünmesi ile kesim noktaları bu araştırma 
için bulunmaya çalışılmıştır. Buna göre; Duygusal tükenme 
alt boyutunda 30 ve üzeri puanlar tükenmişlik olarak kabul 
edilmekte, elde edilen puanlar 19-29 arasında değişiyor ise 
orta, 8-18 arasında ise düşük düzeyde kabul edilmektedir. 
Duyarsızlaşma, alt boyutunda 23 ve üzeri puanlar tüken-
mişlik olarak kabul edilmekte, elde edilen puanlar 15-22 
arasında değişiyor ise orta, 6-14 arasında ise düşük düzey-
de kabul edilmektedir. Kişisel başarı alt boyutunda ise 30 
ve üzeri puanlar yüksek tükenmişlik olarak kabul edilmek-
te, elde edilen puanlar 19-29 arasında değişiyor ise orta, 
8-18 arasında ise düşük düzeyde kabul edilmektedir.

Cronbach Alfa katsayıları Duygusal Tükenme için .83, Du-
yarsızlaşma için 0.71 ve Kişisel başarı için 0.72 dir (Ergin 
1992).

. . . innesota  o um l eği

1967 yılında Uzmanlık öğrencilerinin iş doyumlarını ölç-
mek için Minnesota İş Doyum Ölçeği (MİDÖ) kullanılmıştı  
(Weiss vd. 1967). Ölçek 1985 yılında Türkçeye uyarlanarak 
geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılmıştır (Cronba-
ch alfa=0,77) (Baycan 1985; Yurumezoglu and Kocaman 
2012). Minnesota İş Doyum Ölçeği 1-5 arasında puanlanan 
beşli likert tipi bir ölçektir. Toplam 20 sorudan oluşmakta-
dır. Puanlama “hiç memnun değilim = 1 puan”, “memnun 
değilim = 2 puan”, “kararsızım = 3 puan”, “memnunum = 4 
puan”, “çok memnunum = 5 puan” şeklinde  yapılmaktadır. 
Ölçekte ters soru bulunmamaktadır. Ölçekten alınabilecek 
en yüksek puan 100, en düşük puan 20 olup, orta noktaya 
düşen 60 ise nötr puanı ifade etmektedir. Puanların 20’ye 
yaklaşması doyum düzeyinin düştüğünü, 100’e yaklaşması 
ise doyum düzeyinin yükseldiğini göstermektedir. Minne-

sota İş Doyum Ölçeği ile kişinin içsel, dışsal ve genel doyum 
düzeyi belirlenebilmektedir (Weiss vd. 1967).

. . . erilerin nali i

Elde edilen verilerin değerlendirilmesi bilgisayar ortamında 
SPSS (IBM Statistical Packages for the Social Sciences; Ar-
monk, NY, ABD) 23,0 istatistik programı kullanılarak yapıl-
dı. Değişkenlerin normallik dağılımı Kolmogorov-Smirnov 
testi ile incelenmiştir. Normal dağılıma uyan değişkenlerin 
ikiden fazla grup analizlerinde tek yönlü varyans analizi ve 
ikili grup karşılaştırmalarında student t testi kullanılmıştır. 
Normal dağılıma uymayan değişkenlerin ikiden fazla grup 
analizlerinde Kruskal Wallis testi ( ost o  olarak an lma 
d eyi a a  ekilerek ann itney  testi) ve ikili grup kar-
şılaştırmalarında Mann Whitney U testi kullanılmıştır. İki 
sayısal değişken arasındaki ilişkinin araştırılmasında Spe-
arman korelasyon analizi kullanıldı. Ölçümle elde edilen 
veriler aritmetik ortalama ± standart sapma, sayımla elde 
edilen veriler ise sayı (%) olarak gösterilmiştir. Anlamlılık 
düzeyi p<0.05 olarak alınmıştır.

. U U  ve S U

Örneklemde yer alan laboratuvar çalışanlarının; cinsiyet, 
medeni durum, eğitim durumu, çalıştığı kurum, gelir 
algısı, işyerine ulaşım, çalışma şekli, kadro şekli, nöbet 
sayısı, çocuk sahibi olma durumu,  çalışma koşulları algısı, 
çalışma arkadaşları ile ilişki algısı, mesleğin kişisel gelişime 
katkısı, hizmet içi eğitim durumu, mesleği seçme durumu, 
mesleği isteyerek yapma, hobi, sosyal etkinlik katılım 
durumu, laboratuvarda çalıştığı süre, aynı birimde çalıştığı 
süre, kronik hastalık durumuna ilişkin frekans dağılımları 
Tablo 1’ de verilmiştir.
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Laboratuvar çalışanlarında MİDÖ değerlerinin ortalama-
sı  nötr puan olan 60’ın üzerindedir. Bu da iş doyumu-
nun  olduğunu göstermektedir. Maslach’ın tükenmişlik 
alt boyutları incelendiğinde ise; her üç alt boyut (duygusal 
tükenme, duyarsızlaşma, kişisel başarı) için de tükenmişlik 

düşük düzey aralığında tespit edildi. Laboratuvar çalışan-
larında Minnesota iş doyum ölçeği, duygusal tükenme, 
duyarsızlaşma ve kişisel başarı puanlarına ait veriler Tablo 
2’de özetlenmiştir.

a lo . a oratuvar alı anların a innesota i  o um l eği  u gusal t kenme  u arsı la ma ve ki isel 
a arı uanları

K

rtalama  S 66,83±13,46 17,94±6,29 13,28±3,58 20,35±5,03

rtan a  S 69,00±1,36 17,00±0,59 13,00±0,33 20,00±0,48

n k n ksek 37-100 8-38 7-26 10-38

D: duyarsızlaşma; DT: duygusal tükenme; KB: kişisel başarı; MİDÖ: Minnesota iş doyum ölçeği; SD: standart sapma; SE: standart hata

a lo . a oratuvar alı anların a emogra k ve 
mesleki ellikler

Değişken n %

Cinsiyet
Kadın 54 45,8

Erkek 64 54,2

Medeni durum

Evli 81 68,6

Bekar 28 23,7

Diğer 9 7,6

Eğitim

Sağlık Meslek Lisesi 8 6,8

Önlisans 55 46,6

Lisans 49 41,5

Yüksek Lisans 6 5,1

Çalıştığı kurum

Üniversite 
Hastanesi 41 34,7

Eğitim Araştırma 
Hastanesi 77 65,3

Gelir algısı

Gelir giderden az 56 47,5

Gelir giderden fazla 14 11,9

Gelir gider dengeli 48 40,6

İş yerine ulaşım

Yürüyerek 13 11,0

Servis 19 16,2

Toplu taşıma 42 36,4

Şahsi araç 42 36,4

Çalışma şekli

Sürekli gündüz 36 30,5

Sürekli gece 7 5,9

Gece-gündüz 75 63,6

Kadro durumu

Kadrolu 99 83,9

Geçici 1,1 9,3

Diğer 8 6,8

Nöbet sayısı

1-3 9 10,0

4-6 46 51,1

7 ve üzeri 35 38,9

Çocuğu olma 
durumu

Var 84 71,2

Yok 34 28,8

Çalışma koşulları 
algısı

İyi 21 17,8

Orta 78 66,1

Kötü 19 16,1

Çalışma arkadaşları 
ile ilişki algısı

İyi 83 70,3

Orta 35 29,7

Kötü 0 0

Mesleğin kişisel 
gelişime katkısı

Evet 75 63,6

Hayır 43 36,4

Hizmet içi eğitim 
durumu

Evet 95 80,5

Hayır 23 19,5

Hizmet içi eğitim 
yeterlik algısı

Yeterli 47 46,1

Orta 43 42,2

Az 12 11,8

Mesleği seçme 
durumu

Kendi isteği 95 80,5

Diğer 23 19,5

Mesleği isteyerek 
yapma

Evet 102 86,4

Hayır 16 13,6

Hobi
Var 98 83,0

Yok 16 13,6

Sosyal etkinlik katı-
lım durumu

Evet 70 60,3

Hayır 46 39,7

Laboratuvarda 
çalıştığı süre (yıl)

1-5 25 21,2

6-10 23 19,5

11-15 16 13,6

16-20 16 13,6

20 üzeri 38 32,2

Aynı birimde çalıştı-
ğı süre (yıl)

1-5 49 41,5

6-10 39 33,1

11-15 8 6,8

16-20 11 9,3

20 üzeri 11 9,3

Kronik Hastalık 
Durumu Var 28 24,1

Yok 88 74,6
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Demografik ve mesleki özellikler gibi bağımsız değişken-
ler ile Minesota İş Doyum ölçek puanı karşılaştırıldığında 
eğitim durumu ile ölçek puanı arasında anlamlı farkın 
olduğu tespit edildi (p=0,036). Çalışma arkadaşları ile ilişki 
algısı değerlendirildiğinde iyi olarak belirtenlerin, mesleğin 
kişisel gelişime katkısı olduğunu düşünenlerin, çalıştıkları 
mesleğin kendi seçimleri olduğunu ifade edenlerin ve yine 
mesleklerini isteyerek yaptığını belirtenlerin Minesota İş 
Doyum ölçek puanları anlamlı olarak yüksek hesaplandı 
(p sırası ile; 0,001, 0,002, 0,022, 0,001’dir). Laboratuvar ça-
lışanlarında Minesota İş Doyum ölçek puanı ile bağımsız 
değişkenlerin karşılaştırılması ayrıntılı olarak Tablo 3›te 
gösterilmiştir.

Maslachın tükenmişlik alt boyutları ile bağımsız değişkenler 
arasındaki karşılaştırma analiz edildiğinde ise; eğitim duru-
munu yüksek lisans olarak belirten katılımcıların hem DT 

hem de D seviyeleri anlamlı olarak artmış (p sırası ile 0,008 
ve 0,01), çalışma şeklini sadece gece olarak belirtenlerin DT 
ve D seviyeleri oldukça yüksek (p sırası ile 0,01 ve 0,014), 
çalışma koşullarını kötü olarak nitelendiren katılımcıların 
hem DT hem de D ölçüm puanları anlamlı olarak fazla (p 
sırası ile 0,003 ve 0,006), çalışma arkadaşları ile ilişkilerini 
iyi olarak nitelendiren katılımcıların DT ve D puan düzeyleri 
anlamlı olarak düşük (p sırası ile 0,009 ve 0,017), yapmış 
oldukları mesleğin kişisel gelişimlerine katkı sağladığını 
düşünenlerin hem DT hem de D puanları anlamlı olarak 
azalmış (p sırası ile 0,034 ve 0,001), kendini hizmet içi eği-
tim almış olarak ifade edenlerin DT ve D puan düzeyleri, 
almamış olarak ifade edenlere göre daha düşük seviyede 
(p sırası ile 0,001 ve 0,001), mesleklerini kendi seçenler ve 
işlerini isteyerek yaptığını belirtenlerin DT ve D puan dü-
zeyleri anlamlı olarak daha düşük (DT için; p sırası ile 0,001, 
0,001 ve D için; p ise, 0,005, 0,01) tespit edildi.

a lo  a oratuvar alı anların a inesota  o um l ek uanı ile ağımsı  eği kenlerin kar ıla tırılması

eği ken   X

ğitim

Sağlık eslek isesi 57,1 42,9

8,539 0,036*
Önlisans 17,4 38,0

isans 40,0 24,0
ksek isans 50,0 50,0

Çalıştığı kurum
Üniversite Hastanesi 37,5 62,5

0,966 0,326
ğitim ra tırma astanesi 27,7 72,3

elir algısı
elir gi er en a 39,0 61,0

2,209 0,331elir gi er en fa la 23,1 76,9
elir gi er engeli 25,6 74,4

İş yerine ulaşım

r erek 40,0 60,0

3,847 0,278
Servis 42,9 57,1

o lu ta ıma 19,4 80,6
Şahsi araç 30,9 69,1

Çalışma şekli
S rekli g n 41,4 58,6

3,046 0,218S rekli ge e 42,9 57,1
e e g n 24,6 75,4

Ka ro urumu
Ka rolu 29,3 70,7

0,846 0,655e i i 44,4 55,6
iğer 33,3 66,7

Çocuğu olma durumu
ar 31,0 69,0

0,000 0,984
ok 30,8 69,2

Çalışma koşulları algısı
İyi 11,1 88,9

10,520 0,005rta 29,9 70,1
K t 66,7 33,3

Çalışma arkadaşları ile ilişki algısı
İyi 19,1 80,9

14,851 0,001*
K t 58,6 41,4

esleğin ki isel geli ime katkısı
vet 19,7 80,3

9,747 0,002*
a ır 50,0 50,0

i met i i eğitim urumu
vet 28,8 71,2

1,013 0,314
a ır 41,2 58,8

esleği se me urumu
Ken i isteği 25,6 74,4

5,210 0,022*
iğer 52,6 47,4

esleği iste erek a ma
vet 25,0 75,0

10,310 0,001*
a ır 69,2 30,8

Kronik astalık urumu ar 47,6 52,4
3,210 0,073

ok 27,0 73,0
* p < 0,05
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İstatistiksel korelasyon çözümleme sonuçlarına göre; 

DT durumu ile duyarsızlaşma, çalışma koşulları, çalışma 
arkadaşları ile ilişkiler, mesleğin kişisel gelişime katkı sağ-
ladığını düşünme, hizmet içi eğitim aldığını ifade etme, 
mesleğini kendisinin tercih ettiğini belirtme ve isteyerek 
yapma arasında ters yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu ay-
rıca MİDO puanı ve kronik hastalığının olması durumu ara-
sında da anlamlı bir ilişkinin olduğu belirlendi (p sırası ile; 
0,000: 0,001: 0,009: 0,034: 0,01: 0,001: 0,000: 0,000: 0,014) 

D’nin puan düzeyinin artması ile çalışma koşulları, çalışma 
arkadaşları ile ilişkiler, mesleğinin kişisel gelişimine katkı 
sağladığını düşünme, hizmet içi eğitim aldığını ifade etme, 
aldığı hizmet içi eğitimin yeterli düzeyde olduğunu düşün-
me, mesleğini kendisinin tercih ettiğini belirtme ve isteye-
rek yapma, çalışmaya başlama süresi ve aynı birimde ça-

lışılan süre arasında anlamlı olarak ters yönde bir ilişkinin 
olduğunu tespit ettik (p sırası ile; 0,002: 0,017: 0,001: 0,000: 
0,008: 0,04: 0,01).

MİDO puanları ile alı ma ko ullarının k t  ol uğunu 
nme  çalışma arkadaşları ile ilişkilerin kötü olduğunu 

belirtme, mesleğinin kişisel gelişime katkı sağlamadığını 
ifade etme, alınan hizmet içi eğitim düzeyinin yetersiz 
olduğunu düşünme, mesleğini kendisinin tercih ettiğini 
belirtme ve isteyerek yaptığını belirtenlerin arasında 
ters yönde anlamlı ilişki varlığı yapılan korelasyon 
çözümlemelerinde gösterildi (p sırası ile; 0,002: 0,000: 0,02: 
0,046: 0,022: 0,001). Laboratuvar çalışanlarında Minosota 
İş Doyum Ölçeği ve Maslach Tükenmişlik Ölçeği duygusal 
tükenme, duyarsızlaşma, kişisel başarı alt boyutları ile ba-
ğımsız değişkenler arasındaki korelasyon çözümlemeleri 
ile ilgili veriler Tablo 4›te ayrıntılı olarak sunuldu.

a lo  a oratuvar alı anların a inosota  o um l eği ve asla  kenmi lik l eği u gusal t
kenme  u arsı la ma  ki isel a arı alt o utları ile ağımsı  eği kenler arasın aki korelas on 

mlemeleri

 

DT KB D MİDO Çalıştığı 
kurum

Gelir 
algısı Ulaşım Çalışma 

koşulları
Çalışma 

arkadaşlar ilişki

Kişisel 
gelişim 

katkı

Hizmetiçi 
eğitim

Eğitim 
yeterli

İş isteyerek 
seçme

İş isteyerek 
yapma

Kronik 
hastalık

Çalışma 
süre

Aynı birim-
de çalışma 

süre

DT

r 1,000 -,105 ,519** ,453** ,040 ,085 ,188* -,320** -,246** -,201* -,312** -,200* -,308** -,377** ,233* 0,000 ,091

p   ,290 ,000 ,000 ,673 ,373 ,047 ,001 ,009 ,034 ,001 ,047 ,001 ,000 ,014 1,000 ,340

KB

r -,105 1,000 ,110 -,008 ,042 ,052 -,005 ,020 -,029 -,089 ,004 ,008 ,081 ,003 -,044 ,003 -,079

p ,290   ,270 ,940 ,665 ,598 ,962 ,836 ,772 ,365 ,970 ,940 ,408 ,975 ,656 ,978 ,420

D

r ,519** ,110 1,000 ,368** ,086 -,040 ,263** -,284** -,225* -,313** -,413** -,265** -,268** -,244** -,086 -,133** ,214*

p ,000 ,270   ,000 ,369 ,678 ,005 ,002 ,017 ,001 ,000 ,008 ,004 ,010 ,374 ,215 ,023

MİDO

r ,453** -,008 ,368** 1,000 ,100 ,134 ,016 -,314** -,391** -,317** -,102 -,217* -,232* -,326** ,184 -,132* ,181

p ,000 ,940 ,000   ,331 ,190 ,879 ,002 ,000 ,002 ,319 ,046 ,022 ,001 ,075 ,255 ,076

 

< 0,05 **<0,001

D: duyarsızlaşma; DT: duygusal tükenme; KB: kişisel başarı; MİDÖ: Minnesota İş Doyum Ölçeği

Sonuç olarak, tükenmişlik sağlık personelinin yaşadığı önemli sorunlardan biridir. Gününün üçte birini sağlık birimlerinde 
geçiren çalışanların daha verimli çalışabilmeleri, daha faydalı olabilmeleri için işlerini severek yapmaları, yaptıkları işten 
memnun olmaları gerekmektedir. Tükenmişlik sadece çalışan açısından sorunlara neden olmakla kalmayıp, hasta açısın-
dan da olumsuzluklara yol açabilmektedir
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MİDO puan ortalamalarının nötr puan olan 60’ın üzerinde 
olması, laboratuvar çalışanlarında iş doyum düzeylerinin 
iyi bir seviyede olduğunu göstermektedir. Tükenmişlik 
durumları her üç alt boyut açısından değerlendirildiğin-
de de düşük seviyede olması, laboratuvar çalışanlarının 
yaptıkları işi sevdiklerini, işteki kişisel başarılarının iyi se-
viyede olduğunu, karşılaştıkları sorunları çözümleyebil-
diklerini göstermektedir. Bununla birlikte çalışma koşulla-
rını kötü olarak nitelendiren katılımcıların ve sadece gece 
çalışanların DT, D puanlarındaki yükseklikler göz önünde 
bulundurulduğunda, çalışma şeklinde vardiya düzenine 
geçilmesi, çalışma koşullarında kötü olarak nitelendirilen 
özelliklerin tespit edilip iyileştirilmesi, ayrıca, genel mem-
nuniyetin arttırılması için de sosyal destek programlarının 
geliştirilip, düzenli olarak uygulanması; laboratuvar perso-
nelinin tükenmişlik durumlarının iyileştirilmesi, iş doyumu-
nun arttırılması, iş verimliliklerinin ve başarılarının arttırıl-
ması yönünden oldukça önemlidir

. K K
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YOĞUN BAKIM ÇALIŞANLARININ RADYASYON 
GÜVENLİĞİ AÇISINDAN BİLGİ, TUTUM VE 
DAVRANIŞLARI- BUCA SEYFİ DEMİRSOY DEVLET 
HASTANESİ ÖRNEĞİ

Burcu KARAGÖZ1, Arif KARAGÖZ2, Sırrı SORGUÇ1

mir Bu a Sey  emirsoy e let astanesi
mir i li B lge itim astanesi

ur u karago indo sli e om  dr akarago otmail om  k k u ad kalite saglik go tr

et

Çalışan sağlığı ile çalışma ortamı arasında karşılıklı bir ilişki vardır. Sağlık, çalışma yaşamını; çalışma yaşamı da sağlığı etkiler. 
Sağlık çalışanları, çalışma ortamı nedeni ile birçok riske maruz kalabilen bir gruptur. Hastanelerdeki çalışma ortamı, kimi zaman 
hastalar için de ek sağlık riskleri getirebilmektedir. Sağlık çalışanları, çalışma ortamından kaynaklanan risklerden kendilerini 
korumanın yanında, hastaları da korumakla görevlidir. Çalışmamızın amacı, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi özelinde, 
yoğun bakım personelinin radyasyon güvenliği konusunda bilgi ve algılarını çalışan ve hasta güvenliği yönünden irdeleyerek 
varsa eksiklikleri ortaya koymak ve alınması gereken ek önlemleri irdelemektir.

İzmir Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren dört yoğun bakım ünitesinin toplam 50 çalışanı ile anket 
çalışması yapılarak çalışan ve hasta açısından radyasyon güvenliği konusundaki bilgi ve yaklaşımları araştırıldı. Ankette toplam 
15 soru soruldu. Veriler Statistics Calculator 4.0® programı kullanılarak değerlendirildi. p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul 
edildi.

Cevaplar irdelendiğinde, çalışanların %74’ü son 1 yıl içerisinde radyasyona maruz kaldıklarını ifade etmişlerdir. Çalışanlara 
radyasyonun riskleri ve koruyucu ekipmanlar ile ilgili verilen eğitimlerin yetersiz olduğu görülmüştür. Ayrıca yoğun bakımda yatan 
hastaların radyasyondan korunması için alınan önlemlerin yetersizliği de çalışmamızın sonuçlarından anlaşılmıştır. Ülkemizdeki 
tüm hastanelerdeki yoğun bakımlarda bu konuda Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu öncülüğünde bir eylem planı 
hazırlanarak önlemlerin arttırılmasını öneriyoruz.

na tar Kelimeler  Radyasyon; çalışan güvenliği; hasta güvenliği; yoğun bakım.

stra t

There is a interrelation between the employee’s health and working environment. Healthcare workers can be exposed to lots 
of risks due to working environment. The working environment in hospitals can sometimes have risks for patients. Healthcare 
providers have to protect the patients from these risks. Our study aims to investigate the ICU workers’ knowledge and perception 
about radiation safety for themselves and ICU patients, and determine the deficits and to consider additional measures to be 
taken.

50 healthcare providers working in four ICU units of Buca Seyfi Demirsoy State Hospital are included to the study. Their 
knowledge and perception about radiation safety for themselves and ICU patients are investigated by a questionnaire. This 
questionnaire had 15 questions. The answers are examined using Statistics Calculator 4.0® (StatPac Inc., Minnesota, USA). p 
<0.05 was considered statistically significant.

When the answers are examined, 74% of participants have stated that they have exposed to radiation in the last one year. Their 
knowledge and the educations given by hospital about the risks of radiation and the protective tools are insufficient. There is 
more to be done to protect the patients from the risks of radiation in ICUs. We suggest to Ministry of Health an Turkish Atomic 
Energy Institute to  investigate all the ICUs by the means that the protective measures for the radiation and prepare an action 
plan.

Ke or s  Radiation; employee safety; patient safety; intensive care.

S
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. 

İnsan, yaşamını idame ettirmek, üretim süreçlerine 
katılmak ve varlığını anlamlandırmak için çalışmak 
zorundadır. Çalışan sağlığı ile çalışma ortamı arasında 
karşılıklı bir ilişki vardır (Parlar, 2008: 547). Sağlık, çalışma 
yaşamını; çalışma yaşamı da sağlığı etkiler (Buğdaycı, 2001: 
141). Uluslararası çalışma örgütü (ILO) ve Dünya Sağlık Ör-
gütü (DSÖ) 1950 yılında iş sağlığını “bütün mesleklerde 
çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hal-
lerinin en üst düzeyde tutulması, sürdürülmesi ve gelişti-
rilmesi çalışmaları” şeklinde tanımlamıştır (Bilir ve Yıldız, 
2006: 602). Kişi, çalışma sürecinde yapılan işin doğasından 
veya çalışma ortamından kaynaklanan birçok riske maruz 
kalır. Bu risk etmenleri çalışanı fiziksel veya ruhsal olarak 
etkileyerek sağlığını olumsuz olarak etkileyebilir. Sağlık ça-
lışanları, normal çalışma saat ve günleri dışında da uzun 
saatler boyunca çalışmak zorunda kalan ve çalışma ortamı 
nedeni ile birçok riske maruz kalabilen bir gruptur (Bilazer 
vd. 2008: 52). Bu riskler; aşırı yorgunluk, uzun süreli çalış-
ma, yetersiz dinlenme araları, zaman baskısı, enfeksiyon 
etkenleri, kimyasallar, radyasyon, ergonomik riskler ve fi-
ziksel etmenler olarak sıralanabilir (Esin ve Sezgin, 2012: 
14).

DSÖ’ne göre hastaneler, “müşahade, teşhis, tedavi ve re-
habilitasyon olarak gruplandırılabilecek sağlık hizmetleri 
veren, hastaların uzun veya kısa süreli tedavi gördükleri 
yataklı kuruluşlardır”. Hastaneler, verilen hizmetin çeşitli-
liği nedeni ile, birçok iş yerinden daha kompleks bir yapıya 
sahiptir. Bu kompleks yapı, çalışanlar açısından birçok riski 
de beraberinde getirir. Yoğun bakım servisleri, bu riskle-
rin en yoğun ve karmaşık olarak bulunduğu yerlerden bi-
ridir. Yoğun bakım çalışması, bir ekip çalışmasıdır. Hekim, 
hemşire, fizyoterapist, beslenme uzmanı, eczacı, hizmetli 
gibi birçok çalışanın katılımı ile hizmetler yürütülmektedir. 
Gerek çalışma ortamı, gerek işin niteliği nedeni ile yoğun 
bakımlar, çalışanlar için çok sayı ve çeşitte riski bir arada 
içeren ortamlardır. Yoğun bakım ünitelerinde sıklıkla yata-
ğa bağımlı ve bilişsel bozukluğu olan hastalara bakım ver-
me nedeniyle çalışanlar, ağır hasta kaldırma, itme, çekme, 
pozisyon verme gibi işlemler nedeniyle bel, ekstremite, 
sırt ağrıları gibi mekanik sorunlar yaşamaktadır. Yapılan 
bir çalışmada, yoğun bakım çalışanlarının bel fıtığı, varis, 
bacak, ayak ve sırt ağrısı yaşadıkları saptanmıştır (Öztürk 
vd. 2012: 16).

Hastanelerdeki çalışma ortamı, sadece sağlık çalışanı için 
değil, kimi zaman hastalar için de ek sağlık riskleri getire-
bilmektedir. Ayrıca yoğun bakım hastaları genellikle yatağa 
bağımlı, bilişsel bozukluğu olan, yüksek riskli ve çoklu ilaç 
kullanan, yaşlı, bağışıklık sistemi zayıf hastalar oldukları 
için, bu risklere daha fazla duyarlıdırlar. Sağlık çalışanları, 
çalışma ortamından kaynaklanan risklerden kendilerini 
korumanın yanında, hastaları da korumakla görevlidir.

İyonize radyasyonun sağlık açısından yarattığı risk ve 
olumsuzluklar, günümüzde oldukça net tanımlanmıştır. 

Hastaneler, tanı ve tedavi amacı ile radyasyon kullanılan 
ortamlardır. Radyasyonun ilk kez tanı ve tedavi amaçlı 
kullanımı, 1896 yılına rastlar (Ceylan vd. 2013: 1). Yoğun 
bakım hastaları yatağa bağımlı olduklarından, özellikle 
radyolojik görüntülemeleri yatakbaşında, portatif X-ray ci-
hazları yoğun bakım ünitelerine getirilerek yapılmaktadır. 
Bu çekimler sırasında gerek çalışanların, gerek yoğun ba-
kımda tedavi görmekte olan diğer hastaların radyastona 
maruz kalmamaları için çeşitli önlemler alınmalıdır.

. 

Çalışmamızın amacı, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi 
özelinde, yoğun bakım personelinin radyasyon güvenliği 
konusunda bilgi ve algılarını çalışan ve hasta güvenliği yö-
nünden irdeleyerek varsa eksiklikleri ortaya koymak ve 
alınması gereken ek önlemleri irdelemektir.

. 

İzmir Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi bünyesinde 
hizmet veren dört yoğun bakım ünitesinin toplam 50 
çalışanı ile anket çalışması yapılarak çalışan ve hasta açı-
sından radyasyon güvenliği konusundaki bilgi ve yaklaşım-
ları araştırıldı. Ankette demografik veriler (yaş, cinsiyet, 
meslek, toplam çalışma süresi, yoğun bakımda çalışma sü-
resi), radyasyona maruziyet ve sıklığının araştırıldığı bölüm 
ve radyasyon güvenliğine yönelik önlemlerin sorgulandığı 
bölüm olmak üzere toplam 15 soru soruldu. Veriler Statis-
tics Calculator 4.0® (StatPac Inc., Minnesota, USA) progra-
mı kullanılarak değerlendirildi. Veriler sayı ve yüzde olarak 
ifade edildi. İki uçlu sorulara verilen cevapların yüzde ola-
rak verilen oranlarının farkını istatistiksel olarak değerlen-
dirmek için one-sample t-test kullanıldı. p<0.05 istatistiksel 
olarak anlamlı kabul edildi.

. U U

Çalışmaya katılanların 37’si kadın, 13’ü erkekti. Mesleki 
dağılım incelendiğinde 3’ü hekim, 30’u hemşire, 3’ü veri 
giriş elemanı, 12’si temizlik personeli ve 2’si hastabakıcı 
idi. Yaş dağılım incelendiğinde, katılımcıların %28’i 30 yaş 
altında ve yine %28’i 30-34 yaş aralığında idi. Çalışma tec-
rübesine bakıldığında çoğunluğu %32 ile 8-12 yıl tecrübeli 
personel oluşturmaktaydı (tablo 1).
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a lo  alı mamı a katılan alı anların emogra k 
verileri.

Sayı Oran (%)

Cinsiyet

Erkek 37 74,0

Kadın 13 26,0

Yaş

<30 14 28,0

30-34 14 28,0

35-39 11 22,0

40-44 8 16,0

>45 3 6,0

Meslekte 
çalışma

yılı

<6 ay 3 6,0

6 ay-2 yıl 5 10,0

3-7 yıl 14 28,0

8-12 yıl 16 32,0

13-20 yıl 9 18,0

>21 yıl 3 6,0

Yoğun
bakımda

çalışma yılı

<6 ay 8 16,0

6 ay-2 yıl 16 32,0

3-7 yıl 16 32,0

8-12 yıl 8 16,0

13-20 yıl 2 4,0

>21 yıl 0 0,0

Meslek

Hekim 3 6,0

Hemşire 30 60,0

Veri giriş elemanı 3 6,0

Temizlik personeli 12 24,0

hastabakıcı 2 4,0

Radyasyona sıklık maruziyeti irdelendiğinde, Çalışanların 
%74’ü son 1 yıl içerisinde radyasyona maruz kaldıklarını 
ifade etmişlerdir ve bu oran, 1 yıl içinde maruziyet tanım-
lamayan çalışan sayısına göre istatistiksel olarak anlamlı 
derecede yüksektir. Katılımcıların %16’sının 6 aydan az 
süredir yoğun bakımda çalıştıkları göz önüne alındığında, 
bu rakamın önemi daha da artmaktadır. Radyasyona ma-
ruziyet sıklığına bakıldığında, katılımcıların %10,5’i günde 
1’den fazla, %47.4’ü haftada 1’den fazla, %26,3’ü haftada 
1 kez, %23,3’ü ayda 1 kez radyasyona maruz kaldıklarını 
ifade etmişlerdir.

Radyasyon güvenliğine yönelik önlemlerin sorgulandığı so-
rular irdelendiğinde, son 1 yıl içerisinde radyasyon güven-
liği konusunda eğitim alanlar ile almayanların oranı ara-
sında anlamlı bir fark yoktur (p=0,3865). Çalışanların %88’i 
yoğun bakımda röntgen çekimi yapılırken kendilerine uyarı 
yapıldığını belirtmişlerdir ve bu oran istatistiksel olarak an-
lamlıdır. “Çekim esnasında kullanılmak üzere çalışanlar için 
koruyucu ekipman var mı?” sorusuna katılımcıların sadece 
%58’i evet cevabı vermiştir. Bu da bize var olan ekipman-
la ilgili çalışanların bilgisizliğini göstermektedir. Ekipmanın 

varlığından haberdar olan personelin de %75’i bu ekipma-
nın sağlamlığının kontrol edilip edilmediği sorusuna “bilmi-
yorum” yanıtını vermiştir ve bu oran istatistiksel olarak an-
lamlı derecede yüksektir. “Röntgen çekimi esnasında diğer 
hastalar için koruyucu ekipman kullanılıyor mu?” sorusuna 
ise katılımcıların %92’si “hayır” yanıtını vermiştir. Bu oran 
istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olmasının yanı 
sıra, yoğun bakımdaki hasta güvenliği açısından uygunsuz 
bir durumu da bize göstermektedir. Yine katılımcıların 
%78’i çekim esnasında diğer hastaları korumak için ek ön-
lemler alınması gerektiğini düşünmektedirler ve bu oran 
da istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksektir. Katılım-
cıların %86’sı genel olarak radyasyon güvenliğine yönelik 
alınan önlemleri yetersiz bulmaktadırlar ve yine bu oran 
da istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksektir.

. 

Bu çalışma, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’nde, 
yoğun bakım personelinin radyasyon güvenliği konusun-
da bilgi ve algılarını çalışan ve hasta güvenliği yönünden 
irdelemek amacı ile yapılmıştır. Demografik verilere bakıl-
dığında, çalışanların büyük bir bölümünü oluşturan hem-
şirelerin, anket katılımında da çoğunluğu oluşturduğu gö-
rülmektedir.

Katılımcıların istatistiksel olarak anlamlı bir oranda (%74) 
çoğunluğu, son 1 yıl içinde radyasyona maruz kaldıklarını 
belirtmektedirler. Katılımcıların %47,4’ü haftada 1 kereden 
fazla maruziyet öyküsü vermektedir. Bu da bize, yoğun 
bakımlarda radyasyon maruziyetinin sık ve önemli bir risk 
olduğunu göstermektedir. Yine bu rakamları, yoğun bakım 
hastalarının uzun süreler tedavi görebildiklerini göz önüne 
alarak, hasta güvenliği açısından da düşünmek ve irdele-
mek gerekir.

Son 1 yıl içerisinde radyasyon güvenliği konusunda eğitim 
alanlar ile almayanların oranı arasında anlamlı bir fark 
yoktur (p=0,3865). Bu kadar yoğun radyasyon maruziyeti 
olan bir alanda çalışanların bu konuda düzenli ve yeter-
li aralıklarla eğitim almaları beklenir. Oysa 1 yıldır eğitim 
almadığını ifade eden çalışan oranı %43.8’dir. Bu da bize, 
çalışanlara bu konuda daha sık ve düzenli eğitim verilmesi 
gerektiğini göstermektedir.

Çalışanların sadece %58’i çekim esnasında kullanmak için 
koruyucu ekipman varlığından haberdardır. Haberdar 
olanların da büyük bir çoğunluğunun da (%75), bu ekipma-
nın sağlamlığı konusunda bir fikri yoktur. Oysa ki, var olan 
koruyucu ekipmanlar 6 ayda bir düzenli olarak kontrol 
edilmekte ve uygunlukları kayıt altına alınmaktadır. Verilen 
yanıtlar bize yine eğitim konusunda eksikliği gösterirken, 
çalışanların konuya kısmen duyarsız olduklarını akla getir-
mektedir.

Çekim esnasında diğer hastaları korumak için önlem 
alınmadığını ifade eden katılımcıların oranı %92’dir. Rönt-
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gen çekimleri sırasında diğer hastaları korumak için alın-
nan önlemlerin yetersizliğini göstermektedir. Çalışanların 
%47’si haftada 1’den fazla kez radyasyona maruz kalıyor-
sa, haftalar hatta aylarca yoğun bakımda tedavi gören 
hastalar acaba kaç kez bu maruziyete uğramaktadırlar? Bu 
konuda ivedilikle önlem alınması gerekmektedir.

Son olarak, katılımcıların büyük çoğunluğu (%86) genel ola-
rak radyasyon güvenliğine yönelik alınan önlemleri yeter-
siz bulmaktadırlar.

. S U

Çalışmamız, Buca Seyfi Demirsoy özelinde yoğun 
bakımlarda radyasyon güvenliği açısından hem 
çalışanların yeterli derecede bilgi sahibi olmadığını, hem 
de alınan önlemlerin gerek çalışanlar, gerekse hastalar 
açısından yetersiz olduğunu, özellikle hasta güvenliği 
açısından gerekli önlemlerin ivedilikle alınması gerektiğini 
göstermiştir. Çalışmamızın sonuçlarının, genel olarak 
ülkemizdeki birçok 2. basamak hastanenin de durumunu 
yansıttığını düşünmekle beraber, bu konuda Sağlık Ba-
kanlığı ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu öncülüğünde bir 
eylem planı hazırlanarak önlemlerin arttırılmasını öneriyo-
ruz.

. S
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MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE 
ÇALIŞAN ENGELLİ PERSONELLERİN MEMNUNİYETİNİN 
ZAMAN İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ

Tuba AYDOĞDU1, Mehmet KOCA1, Atilla AYDOĞDU2, Emriye Hilal YAYAN3

A AT A T   A A TI A ASTA S
A AT A  A  SA I I 
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Sağlık hizmet sunumunda memnuniyet kavramı, son yıllarda önem kazanan bir konu olmuştur. Kurum ve kuruluşlarda 
çalışanların özellikle memnuniyet ve motivasyonlarının korunması ve bu duyguların yüksek olması hem kurum hem de çalışan 
için oldukça önemlidir.

Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde 
kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, 
bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi olarak tanımlanan engelli birey, bedensel, zihinsel 
ve ruhsal özelliklerinden belirli oranda fonksiyon kaybına neden olan organ yokluğu ve bozukluğu sonucu toplumsal rolünü 
gerçekleştirebilmesi için bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duymaktadır.

Araştırma 2014 yılında Malatya Devlet Hastanesinde çalışan engelli personeller üzerinde yapılmış; daha sonra engelli 
personellerin Türkiye Kamu Hastaneleri Birliklerinin Kurulması ve Türkiye’de yeni hastane binalarının yapımı sonrası zaman 
içinde memnuniyetindeki değişmeyi ölçmek için 2017 yılında aynı anket uygulanarak tekrar değerlendirme yapılmıştır. Anket 7 
demografik, 17’si memnuniyet düzeylerini belirlemek amacıyla 24 sorudan oluşmaktadır. Anketin Cronbach Alpha değeri 0,915 
olarak ölçülmüştür.

Araştırmanın genel memnuniyet puan ortalaması 2017 yılında 71,9 olmuş bu oran 2014 yılında 70,97 puan olarak tespit edilmiştir. 
Ankete katılanların 2017 yılında en fazla memnun oldukları ilk üç konunun sırası ile % 83,3 ile mevzuatça çalışan engellilere 
tanınan mesai uygulamasından yeterli düzeyde faydalandım,  % 79,9 hastanede engelli çalışanlara yönelik verilen hizmet genel 
olarak iyiydi, % 78,7 hastanede engelime yönelik kişisel mahremiyetime önem verildi, olmuştur.

2014 yılına baktığımızda bu oranların; % 68,6 mevzuatça çalışan engellilere tanınan mesai uygulamasından yeterli düzeyde 
faydalandım,  % 74,4 hastanede engelli çalışanlara yönelik verilen hizmet genel olarak iyiydi, % 78,9 hastanede engelime yönelik 
kişisel mahremiyetime önem verildi şeklinde olmuştur. 

Araştırmanın sonuçları incelendiğinde 2017 yılında 2014 yılına göre fiziksel düzenlemelerden kaynaklanan memnuniyet 
oranlarında geriye gidişin olduğu görülmüş olup bu durumun nedenlerinin inceleneceği nicel ve nitel araştırmalar önerilmektedir.

na tar kelimeler  Engelli Personel, Çalışan Memnuniyeti, Çalışma Ortamı

   S S   S  P S S K      
S  SP  

stra t

There is a interrelation between the employee’s health and working environment. Healthcare workers can be exposed to lots 
of risks due to working environment. The working environment in hospitals can sometimes have risks for patients. Healthcare 
providers have to protect the patients from these risks. Our study aims to investigate the ICU workers’ knowledge and perception 
about radiation safety for themselves and ICU patients, and determine the deficits and to consider additional measures to be 
taken.

50 healthcare providers working in four ICU units of Buca Seyfi Demirsoy State Hospital are included to the study. Their 
knowledge and perception about radiation safety for themselves and ICU patients are investigated by a questionnaire. This 

S
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.  

Engelli bireylerin sorunları insanlık tarihi kadar eskidir ve 
sadece engellileri değil yakın çevresini, ailesini ve toplum-
sal yapıyı ilgilendiren bir durumdur.

İş hayatı insan yaşamında önemli bir yere sahiptir. İnsan, 
yaşamının büyük bir kısmını işyerinde geçirmektedir (1). 
İş ya da çalışan memnuniyeti özel ve kamu bütün sektör-
lerde hem işverenler hem de çalışanlar açısından önemli 
bir konu olarak değerlendirilebilir. Çalışanların işlerinden 
duydukları hoşnutluk veya işe karşı pozitif tutum iş mem-
nuniyeti, işe karşı hoşnutsuzluk veya negatif tutum ise iş 
memnuniyetsizliği olarak tanımlanabilir (2).

En genel anlamı ile bireyin işine karşı genel tutumunu 
ifade eden iş memnuniyeti işinden duyduğu hoşnutlu-
ğun bir derecesi olarak kabul edilmekte olup, örgütsel 
çalışmalarda iş görenlerin işlerine karşı olan tepkilerini 
belirlemede önemli bulunan bir kavramdır. Çalışanlar ara-
sındaki paylaşım, güven, destek, iletişim, ortak amaçlar, fi-
ziksel ortam, yenilik, duygusal zeka düzeyleri, çalışanların iş 
memnuniyeti seviyesini etkileyen fiziksel ve duygusal çevre 
faktörleridirler (3). Sağlık hizmet sunumunda memnuniyet 
kavramı, son yıllarda önem kazanan bir konu olmuştur. 
Kurum ve kuruluşlarda çalışanların özellikle memnuniyet 
ve motivasyonlarının korunması ve bu duyguların yüksek 
olması hem kurum hem de çalışan için oldukça önemlidir. 
Mesleki doyum her iş alanı için geçerlidir (4). Kişi işinde ya 
da iş ortamında bazı özelliklerden memnun olurken bazı 
özelliklere de memnuniyetsizlik besleyebilir. İş memnuni-
yeti, çalışanların işin yapısından, yönetimden, iş arkadaşla-
rı ile ilişkilerinden, çalışma ortamından ve başarı değerlen-
dirmesinden ve takdir sisteminden memnuniyetlerinden 
oluşmaktadır (2).

Herzberg, çalışanların iş ile ilgili tutumunu belirleyen iki 
grup faktörün var olduğunu; birinci grup faktörlerin do-
yumsuzluk faktörleri adı altında çalışma koşulları, güven-
lik, organizasyon politikaları, maaş gibi dışsal faktörleri 
içerdiğini, dışsal faktörlerin tatmin edilmemesi durumu-
nun çalışanların doyumsuzluğuna yol açtığını belirtmekte-
dir. Memnuniyet faktörleri adı verilen ikinci grup faktörle-
rin ise, çalışanların birey olarak kabul görme, gelişme ve 
sorumluluk alma gibi içsel faktörleri içerdiğini ve bu fak-

törlerin karşılandığında ise iş doyumu meydana geldiğini 
belirtmiştir (5). İş memnuniyetinde iki önemli değişkenden 
biri, kişisel özellikler örneğin, akıl sağlığı ve uzun yaşam, 
diğeri ise aile içinde şiddet ve sorunlar, mazeretsiz işe de-
vamsızlık ve iş performansı gibi sosyal problemlerdir (2). 

Araştırmalar iş memnuniyeti sağlamış çalışanların daha 
uzun süre yaşadığını, daha sağlıklı, daha mutlu, daha 
yardımsever, daha güvenilir, daha az eleştirel ve daha az 
şüpheci olduğunu ortaya koymuştur. Uzun yaşamla ilgili 
olarak yapılan davranışsal ve fiziksel değişkenlere ilişkin 
araştırmalarda, iş memnuniyetinin en uzun yaşama ilişkin 
en iyi tahmin ölçeği olduğu belirtilmiştir. İş memnuniyeti 
mazeretsiz işe gelmemeyi azaltırken, yapılan iş miktarını 
artırır ve ayrıca rıza gösterme, güvenilirlik, dakiklik (zama-
na uyma), başkalarının haklarına öncelik verme, şikâyetler, 
savurganlık, yardımseverlik, eleştirelsellik gibi diğer vatan-
daşlık davranışlarını da etkiler (2).

Bir birey çalışarak hayatını devam ettirecek maddi gelir 
elde eder, bu yaşamsal bir zorunluluktur. Bunun yanında 
çalışmanın maddi yapısının ötesinde de bireyin çalışma-
ya ihtiyacı vardır. Çalışma, bu anlamıyla bireyler için sos-
yal ilişkiler geliştirme ve bireyin kendisini sosyal anlamda 
tatmin etmesi ile de ilgili bir kavramdır. Çalışanların kişi-
sel doyumu, işlerinden dolayı mutlu olması gibi faktörler 
birey-aile ve birey-toplum ilişkilerini düzenleyecek ve sos-
yal bir varlık olarak insanın toplumla uyumunu artıracak 
özellikler taşımaktadır. Engelliler için çalışmanın anlamı ise 
daha özeldir. Çalışan engelli kendisini topluma daha çok 
katılan ve ekonomik olarak özgür olan bir birey olarak gör-
mekte, hatta çalışma, sonradan engellilik vasfı kazananla-
rın rehabilitasyon ve tedavi süreçlerinde etkili bir yöntem 
olarak da kullanılmaktadır. Bütün bu faydalarının yanında 
çalışma hayatının engelliler açısından zorlukları da vardır. 
Çalışma yaşamında engelliler birçok güçlükle karşılaşmak-
ta ve sosyalleşme yolunda işe alımlar başta olmak üzere 
iş yaşamı süresince birçok konuda ayrımcılığa maruz kal-
maktadırlar (6).

Bu araştırma 2014 yılında yapılmış olan Malatya Devlet 
Hastanesinde çalışan engelli çalışanlarımızın memnuniyet 
düzeylerinin; Türkiye Kamu Hastaneleri Birliklerinin Kurul-
ması ve Türkiye’de yeni hastane binalarının yapımı sonrası 
zaman içindeki değişiminin incelenmesi amacıyla 2017 yı-
lında tekrar yapılmıştır. 

questionnaire had 15 questions. The answers are examined using Statistics Calculator 4.0® (StatPac Inc., Minnesota, USA). p 
<0.05 was considered statistically significant.

When the answers are examined, 74% of participants have stated that they have exposed to radiation in the last one year. Their 
knowledge and the educations given by hospital about the risks of radiation and the protective tools are insufficient. There is 
more to be done to protect the patients from the risks of radiation in ICUs. We suggest to Ministry of Health an Turkish Atomic 
Energy Institute to  investigate all the ICUs by the means that the protective measures for the radiation and prepare an action 
plan.

Ke or s  Radiation; employee safety; patient safety; intensive care.
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.  ere  ntem

Bu araştırma Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 
görev yapmakta olan engelli personelin çalışan memnu-
niyetini ölçmek amacıyla iki aşamada gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmanın birinci aşaması 2014, ikinci aşaması 2017 
yılında olmak üzere engelli personelin memnuniyet dü-
zeyleri ölçülmüştür. Araştırma kesitsel analitik tipte bir 
araştırmadır. Araştırmanın evrenini Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde çalışan engelli personel oluşturmamakta (71 
personel) olup örneklem seçimine gidilmemiş araştırmaya 
tüm personel dâhil edilmiştir. Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesinde çalışan 58 engelli personel araştırmaya katılmıştır.

2.2 Veri Toplama Aracı

Engelli Personel Memnuniyet Formu

Engelli çalışan personelin memnuniyeti ölçmek amacıyla 
17 sorudan oluşan memnuniyet ölçeği kullanılmıştır. Öl-
çek literatür doğrultusunda araştırmacılar tarafından ha-

zırlanmıştır. Ölçeğin oluşturulmasında soru havuzu oluştu-
rulmuş ardından yapılan değerlendirmeler doğrultusunda 
soru sayısı 17’ye düşürülmüştür. Oluşturulan soru formu 
uzman görüşü alınmak üzere 3 uzmana gönderilmiş ve 
önerileri doğrultusunda değişikler yapılmıştır kapsam 
geçerliliği indeksi yeterli bulunmuştur. Oluşturulan “Engelli 
Personel Memnuniyet Formu” uygulama öncesin de ön 
test, geçerlilik ve güvenirlilik çalışmaları yapılmıştır.

Anket, verilerinin bir önceki dönemle kıyaslanacağından 
2014 yılında kullanılmış olan Evet=3, Biraz=2, Hayır=1 pu-
anla puanlandırılmıştır. Anket verilerinin değerlendirilme-
sinde SPSS 22 programından yararlanılmıştır. Ankette Alı-
nan puanlar ve anket tam puanı yüzdelik dilime çevrilerek 
puanlar hesaplanmıştır (Sağlık Bakanlığı 2014).

. U U

Araştırmada elde edilen bulgular; hastanemizde çalışan 
engelli personel memnuniyet düzeylerini ölçmek için 4 
grafik ve 3 tablo şeklinde incelenmiştir.

ra k  ra tırma a Katılan Personelin insi et ağılımı

5  
 

SPSS 22 programından yararlanılmıştır. Ankette Alınan puanlar ve anket tam puanı yüzdelik 
dilime çevrilerek puanlar hesaplanmıştır Sağlık Bakanlığı 2014).

3. BULGULAR

Araştırmada elde edilen bulgular; hastanemizde çalışan engelli personel memnuniyet 
düzeylerini ölçmek için 4 grafik ve 3 tablo şeklinde incelenmiştir.

Grafik-1 Ara ırmaya a ılan ers nelin insiye  Dağılımı

Memnuniyet anketimize 2014 yılında 22’si % 42,3  kadın, 30’u % 7,7  erkek olmak üzere 
2 kişi katılmış olup yaş ortalaması 36,1 ’dir. 2017 yılında ise anketimize 17’si kadın 
%2 ,3  kadın, 41’i 70,7  erkek olmak üzere toplam  kişi katılmıştır.

Grafik- . Ara ırmaya a ılan ers nelin ği im D r mlarının Dağılımı

ğrenim durumuna bakıldığında 2014 yılında % 55,8 lise mezunu, % 21,2’si ilkokul/ortaokul 
mezunu, % 21,2’sinin üniversite mezunu iken % 1,9 sadece okur-yazar olduğunu ifade 
etmiştir.

2017 yılında ise % 3 ’i üniversite, % 2 ’u lise, % 2 ’i ilkokul/ortaokul, % 5’i ise okuryazar 
olduğunu ifade etmiştir.
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Memnuniyet anketimize 2014 yılında 22’si (% 42,3) kadın, 30’u (% 57,7) erkek olmak üzere 52 kişi katılmış olup yaş ortala-
ması 36,15’dir. 2017 yılında ise anketimize 17’si kadın (%29,3) kadın, 41’i (70,7) erkek olmak üzere toplam 58 kişi katılmıştır.

ra k . ra tırma a Katılan Personelin ğitim urumlarının ağılımı
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SPSS 22 programından yararlanılmıştır. Ankette Alınan puanlar ve anket tam puanı yüzdelik 
dilime çevrilerek puanlar hesaplanmıştır Sağlık Bakanlığı 2014).

3. BULGULAR

Araştırmada elde edilen bulgular; hastanemizde çalışan engelli personel memnuniyet 
düzeylerini ölçmek için 4 grafik ve 3 tablo şeklinde incelenmiştir.

Grafik-1 Ara ırmaya a ılan ers nelin insiye  Dağılımı

Memnuniyet anketimize 2014 yılında 22’si % 42,3  kadın, 30’u % 7,7  erkek olmak üzere 
2 kişi katılmış olup yaş ortalaması 36,1 ’dir. 2017 yılında ise anketimize 17’si kadın 
%2 ,3  kadın, 41’i 70,7  erkek olmak üzere toplam  kişi katılmıştır.

Grafik- . Ara ırmaya a ılan ers nelin ği im D r mlarının Dağılımı

ğrenim durumuna bakıldığında 2014 yılında % 55,8 lise mezunu, % 21,2’si ilkokul/ortaokul 
mezunu, % 21,2’sinin üniversite mezunu iken % 1,9 sadece okur-yazar olduğunu ifade 
etmiştir.

2017 yılında ise % 3 ’i üniversite, % 2 ’u lise, % 2 ’i ilkokul/ortaokul, % 5’i ise okuryazar 
olduğunu ifade etmiştir.
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Öğrenim durumuna bakıldığında 2014 yılında % 55,8 lise mezunu, % 21,2’si ilkokul/ortaokul mezunu, % 21,2’sinin üniver-
site mezunu iken % 1,9 sadece okur-yazar olduğunu ifade etmiştir.

2017 yılında ise % 38’i üniversite, % 29’u lise, % 28’i ilkokul/ortaokul, % 5’i ise okuryazar olduğunu ifade etmiştir.

ra k  ra tırma a Katılan Personelin ngel urumlarının ağılımları

6 
 

Grafik-  Ara ırmaya a ılan ers nelin n el D r mlarının Dağılımları

Araştırmaya katılan personelin engel durumuna bakıldığında 2014 yılında % 3 ’i kemik 
iskelet, % 27’si diğer, % 23’ü görsel, % 9’u işitsel, % 6’sının zihinsel engelli olduğu tespit 
edilmiştir. En fazla kemik iskelet sisteminde % 35  engel durumu belirtmişlerdir.

2017 yılında ise % 31’inin görsel, % 24 ünün kemik iskelet, %24’ünün diğer, % 14’ünün 
işitsel ve % 7’sinin zihinsel engelli olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan en fazla 
engelli gurubu % 31 ile görsel engelli gurubu olduğu tespit edilmiştir.

Grafik-  Ara ırmaya a ılan ers nelin n el D r m n  elir ir Ra r n n lma D r m

Anketimize katılan 2014 yılında personellerin % 0’nın engel durum ve derecesini belirten 
sağlık raporu varken, % 10’nun engel durum ve derecesini belirtir bir raporu olmadığı tespit 
edilmiştir. 2017 yılında ise % ’inin engel durumunu ve derecesini belirten sağlık raporu 
varken % ’inin olmadığı tespit edilmiştir.
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Araştırmaya katılan personelin engel durumuna bakıldığında 2014 yılında % 35’i kemik iskelet, % 27’si diğer, % 23’ü görsel, 
% 9’u işitsel, % 6’sının zihinsel engelli olduğu tespit edilmiştir. En fazla kemik iskelet sisteminde (% 35) engel durumu be-
lirtmişlerdir.

2017 yılında ise % 31’inin görsel, % 24‘ünün kemik iskelet, %24’ünün diğer, % 14’ünün işitsel ve % 7’sinin zihinsel engelli 
olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan en fazla engelli gurubu % 31 ile görsel engelli gurubu olduğu tespit edilmiştir.

ra k  ra tırma a Katılan Personelin ngel urumunu elirtir a orunun lma urumu

6 
 

Grafik-  Ara ırmaya a ılan ers nelin n el D r mlarının Dağılımları

Araştırmaya katılan personelin engel durumuna bakıldığında 2014 yılında % 3 ’i kemik 
iskelet, % 27’si diğer, % 23’ü görsel, % 9’u işitsel, % 6’sının zihinsel engelli olduğu tespit 
edilmiştir. En fazla kemik iskelet sisteminde % 35  engel durumu belirtmişlerdir.

2017 yılında ise % 31’inin görsel, % 24 ünün kemik iskelet, %24’ünün diğer, % 14’ünün 
işitsel ve % 7’sinin zihinsel engelli olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan en fazla 
engelli gurubu % 31 ile görsel engelli gurubu olduğu tespit edilmiştir.

Grafik-  Ara ırmaya a ılan ers nelin n el D r m n  elir ir Ra r n n lma D r m

Anketimize katılan 2014 yılında personellerin % 0’nın engel durum ve derecesini belirten 
sağlık raporu varken, % 10’nun engel durum ve derecesini belirtir bir raporu olmadığı tespit 
edilmiştir. 2017 yılında ise % ’inin engel durumunu ve derecesini belirten sağlık raporu 
varken % ’inin olmadığı tespit edilmiştir.
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Anketimize katılan 2014 yılında personellerin % 90’nın engel durum ve derecesini belirten sağlık raporu varken, % 10’nun 
engel durum ve derecesini belirtir bir raporu olmadığı tespit edilmiştir. 2017 yılında ise % 95’inin engel durumunu ve de-
recesini belirten sağlık raporu varken % 5’inin olmadığı tespit edilmiştir.
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a lo  ra tırma a Katılan Personelin emogra k ellikleri

 ılı  ılı

insi et Sa ı e Sa ı e

Kadın

Erkek

ğrenim urumunu

Okuryazar 1

İlkokul/ortaokul 11

Lise

Üniversite 11

ngel urumunu

Kemik iskelet

İşitsel

Görsel

Zihinsel

Diğer

Ka  ıl ır engellisini

0-5

5-10

10-15 11

15 ve üstü

Ka  ıl ır u kurum a alı ı orsunu

0-5

5-10 11

10-15

15 ve üstü 10

ngelini  ile ilgili ra orunu  var mı

Evet

Hayır

Kaç yıldır engellisiniz sorusuna 2014 yılında % 73,1 15 yıl ve üstü, % 13,5 5-10 yıl, %  7,7 0-5 yıl, % 5,8 10-15 yıl arasında 
engelli olduklarını ifade etmişlerdir. 2017 yılında ise % 48,3’ünün 15 yıl ve üstü, % 22,4’ünün 5-10 yıl, % 19’unun 10-15 yıl, 
%10,3’ünün ise 0-5 yıl arasında engelli olduklarını ifade etmişlerdir.

a lo  venirlik statistiği

Güvenirlik İstatisliği

Cronbach’s Alpha Cronbach’s Alpha Based on Standardi-
zed Items N of Items

,915 ,916 17

Kullanılan anketin güvenirlik incelemesi yapılmış ve anketin kullanılması ve bir olguyu ölçmesinde yüksek güvenirlikle 
ölçebildiği görülmüştür.
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a lo  Sorulara re emnuni et Puan ağılımları

  2014 YILI 2017 YILI 2014 YILI 2017 YILI 2014 YILI 2017 YILI 2014 YILI 2017 YILI

EVET EVET BİRAZ BİRAZ HAYIR HAYIR Memnuniyet  
Oranı 

M e m n u n i y e t  
Oranı

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

8

Hastanede engelli çalışanlarına ayrı-
lan bölümler (otopark, çalışma alanı, 
koltuk, yemek masası vb) yeterli dü-
zeydeydi.

11 21,2 23 39,7 19 36,5 15 25,9 22 42,3 20 34,5 59,62 68,4

9

Hastane içi ulaşımda çalışan engellilere 
yönelik yapılan düzenlemeler (rampa-
lar, korkuluk, merdiven, takip izi, yön-
lendirme levhaları vb) yeterli idi.

17 32,7  10  17,2 25 48,1 19  32,8  10 19,2 29 50  71,15 55,4

10 Bu hastane engelli çalışanlar açısından 
güvenlidir. 13 25  22  37,9 27 51,9 24  41.4  12 23,1  12  20,7 67,31 72,4

11
Hastanede engelli çalışan tuvaletlerine 
yönelik düzenlemeler ihtiyacımı gider-
mede kullanıma uygundu.

15 28,8  22  37,9 17 32,7 24  41,4  20 38,5  12  20,7 63,46 72,4

12
Hastanedeki asansör düzenlemeleri 
engelli çalışanlara hizmet imkanı vere-
bilecek özellikteydi.

28 53,8  24 41,4  12 23,1 23   39,7 12 23,1 11  19,0  76,92 74,1

13
Hastanede engelli çalışanlara yönelik 
yönetici davranışlarında olumlu yönde 
ayrıcalık hissettim. 

27 51,9 27   46,6 13 25  16  27,6 12 23,1 15  25,9  76,28 73,6

14 Hastanede engelli çalışanlar için oluş-
turulan bölümler temizdi. 20 38,5  22  37,9 15 28,8  29  50,0 17 32,7 7   12.1 68,59 75,3

15
Hastanede engelli çalışanlara yönelik 
personel davranışlarında olumlu yön-
de ayrıcalık hissettim.

22 42,3  25  43,1 16 30,8 26  44,8  13 25 7  12,1  71,79 77,0

16 Hastanede engelli çalışana uygun bilgi-
lendirme ve eğitim yeterli düzeydeydi. 12 23,1  20  34,5 15 28,8 12   20,7 24 46,2 26   44,8 58,33 63,2

17
Hastanede engelli çalışana yönelik ileti-
şim,  işaret dili, saygı ve güler yüz yeterli 
düzeydeydi. 

21 40,4 22   37,9 25 48,1 13  22,4  6 11,5 23   39,7 76,28 66,1

18
Hastane yönetimi engel durumumu 
göz önünde bulundurarak çalışmamı 
sağladı.

30 57,7  30  51,7 13 25  13  22,4 9 17,3 15   25,9 80,13 75,3

19
Hastanede engelime yönelik taleplerim 
yönetim tarafından öncelikli değerlen-
dirildi.

25 48,1 27   46,6 15 28,8 13   22,4 12 23,1  18 31,0 75,00 71,8

20 Bu Hastaneyi engelli çalışanlar için tav-
siye/tercih ederim. 21 40,4  28 48,3  22 42,3  18  31,0 9 17,3  12 20,7  74,36 75,9

21
Mevzuatça çalışan engellilere tanınan 
mesai uygulamasından yeterli düzeyde 
faydalandım.

23 44,2 33   56,9 9 17,3  21 36,2  20 38,5  4  6,9 68,59 83,3

22 Hastanede engelime yönelik kişisel 
mahremiyetime önem verildi. 27 51,9 30   51,7 17 32,7  19 32,8  8 15,4  9  15,5 78,85 78,7

23 Hastanede engelli çalışanlara yönelik 
verilen hizmet genel olarak iyiydi. 20 38,5 29   50,0 24 46,2  23 39,7  8 15,4 6  10,3  74,36 79,9

24
Hastanedeki çalışma ortamım engel 
durumuma uygun teknik donanıma 
sahipti.

16 30,8 15   25,9 18 34,6 15   25,9 18 34,6 28 48,3  65,38 59,2
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Ankete katılanların en fazla memnun oldukları konun 2014 
yılında % 80 oranında hastane yönetimi engel durumumu 
göz önünde bulundurarak çalışmamı sağlamasını belirt-
mişler iken, en memnuniyetsiz oldukları konu ise, % 58,33 
ile hastanede engelli çalışana uygun bilgilendirme ve eği-
tim yeterli düzeyde olmamasından kaynaklandığı tespit 
edilmiştir.

Ankete katılanların 2017 yılında en fazla memnun oldukları 
konuların sırası ile % 83,3 ile mevzuatça çalışan engellilere 
tanınan mesai uygulamasından yeterli düzeyde faydalan-
dım,  % 79,9 hastanede engelli çalışanlara yönelik verilen 
hizmet genel olarak iyiydi, % 78,7 hastanede engelime yö-
nelik kişisel mahremiyetime önem verildi olmuştur.

Ankete katılanların 2017 yılında en memnuniyetsiz ol-
dukları konunun ise;  % 55,4 hastane içi ulaşımda çalışan 
engellilere yönelik yapılan düzenlemeler (rampalar, 
korkuluk, merdiven, takip izi, yönlendirme levhaları vb) 
yeterli idi, % 59,2 hastanedeki çalışma ortamım engel 
durumuma uygun teknik donanıma sahipti, % 63,2 
hastanede engelli çalışana yönelik iletişim,  işaret dili, saygı 
ve güler yüz yeterli düzeydeydi, olmuştur.

. 

Çalışma, toplum hayatımızın merkezinde yer almakta ve 
sağlıklı bireyler için olduğu kadar engelli bireyler için de 
gerek gelir elde etme gerekse sosyalleşme için son derece 
önemlidir. Batılı devletler, çalışmanın engelli bireyler için 
sosyalleşmenin temel yolu olduğunu vurgulamaktadırlar. 
Kişiler, çalışma hayatında yer alarak ekonomik bir katkı 
sağlarlar. Çalışma hayatında yer alan kişiler, gelir elde 
etmenin ötesinde kendilerini üretken de hissetmektedirler 
(7).

Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı 
Hakkında Yönetmelik’in 14. maddesine göre; işverenler, 
işyerlerini imkânları ölçüsünde, özürlülerin çalışmalarını 
kolaylaştırabilecek şekilde hazırlamak, sağlıkları için 
gerekli tedbirleri almak, mesleklerinde veya mesleklerine 
yakın işlerde çalıştırmak, işleriyle ilgili bilgi ve yeteneklerini 
geliştirmek, çalışmaları için gerekli araç ve gereçleri 
sağlamak zorundadırlar. Engelliler, yapabilecekleri 
işler dışında sağlıklarına zarar verecek diğer işlerde 
çalıştırılamaz. Uygun koşulların varlığı halinde çalışma 
sürelerinin başlangıç ve bitiş saatleri, engellinin durumuna 
göre belirlenebilir (7). Tüm bunların yanı sıra memnuniyet 
göreceli bir kavramdır ve bireye özgü olup kişinin beklen-
tisine ve algısına göre değişmekte iken engelli çalışan için 
memnuniyet ölçütleri çok daha farklı olabilmektedir  (8). 

Araştırmamızda engelli personel genel memnuniyet puan 
ortalaması 2017 yılında % 71,90 iken bu oran 2014 yılında 
% 70,97 olarak tespit edilmiştir. 

Genel Memnuniyet oranının Türkiye Kamu Hastaneleri 

Kurumu (TKHK) tarafından yayınlanan Malatya Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi erişebilirlilik yüzdesi ( %74) ile de 
uyumlu olduğu görülmektedir (9).

Genel memnuniyet oranının zaman içinde fazla artma-
masının nedenleri incelendiğinde; 2014 yılında yapılan ilk 
ankette Hastane binasının eski olması ve engelli bireyle-
rin hizmete ulaşabilirliği ile ilgili 2010 yılına kadar çıkarı-
lan çeşitli mevzuatlar neticesinde yapılan iyileştirme faa-
liyetlerinin etkili olduğu düşünülmüştür (10). 2017 yılında 
ise engelli memnuniyetinin aradan geçen zamanda çok 
artmamasının sebeplerinin hastane binasının yeni olması 
ve hastanenin öncelikleri içersinde engelli bireylere yöne-
lik düzenlemelerin alt sıralarda olduğundan ve yapımının 
maliyetli olmasından dolayı gerekli düzenlemelerin yapıl-
mamış olmasının etkili olduğu düşünülmektedir.

Ankete katılanların 2017 yılında en fazla memnun olduk-
ları ilk üç konunun sırası ile % 83,3 ile mevzuatça çalışan 
engellilere tanınan mesai uygulamasından yeterli düzeyde 
faydalandım,  % 79,9 hastanede engelli çalışanlara yönelik 
verilen hizmet genel olarak iyiydi, % 78,7 hastanede engeli-
me yönelik kişisel mahremiyetime önem verildi, olmuştur.

2014 yılına baktığımızda bu oranların; % 68,6 mevzuatça 
çalışan engellilere tanınan mesai uygulamasından yeterli 
düzeyde faydalandım,  % 74,4 hastanede engelli çalışanlara 
yönelik verilen hizmet genel olarak iyiydi, % 78,9 hastane-
de engelime yönelik kişisel mahremiyetime önem verildi 
şeklinde olmuştur. 

İşverenler, işyerlerini imkânları ölçüsünde, engellilerin ça-
lışmasını kolaylaştırabilecek şekilde hazırlamak, sağlıkları 
için gerekli önlemleri almak, mesleklerinde veya meslekle-
rine yakın işlerde çalıştırmak, işleriyle ilgili bilgi ve yetenek-
lerini geliştirmek, çalışmaları için gerekli araç ve gereçleri 
hazırlamak zorundadır. Engelliler yapabilecekleri işler dı-
şında sağlığına zarar verecek diğer işlerde çalıştırılamazlar 
ve uygun koşulların sağlanması halinde mesai saatleri en-
gelli çalışana göre ayarlanması gerekmektedir (11). Mev-
zuatça çalışan engellilere tanınan mesai uygulamasından 
yeterli düzeyde faydalanması durumu ile ilgili puan orta-
laması 2014 yılında % 68,59 iken 2017 yılında bu oran % 
83,3 e çıkmış ve aynı zamanda anketimize katılanlarında 
en memnun oldukları alan olarak ölçülmüştür.

Özellikle 12 Eylül 2010 tarihinde “Halk Oylaması”na sunu-
larak kabul edilen 5982 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Anaya-
sasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka-
nun” ile özürlüler lehine pozitif ayrımcılık içeren ayrıcalıklar 
tanınmasının eşitlik ilkesine aykırı olamayacağı Anayasal 
güvence altına alınması ile engelli bireylerin haklarından 
yararlandırılması konusunda artan bilincin etkili olduğu 
düşünülmüştür (10).

2017 yılında yapmış olduğumuz araştırma neticesinde; en 
memnuniyetsiz oldukları ilk üç konunun ise; % 55,4 hasta-
ne içi ulaşımda çalışan engellilere yönelik yapılan düzen-
lemeler (rampalar, korkuluk, merdiven, takip izi, yönlen-
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dirme levhaları vb) yeterli idi, % 59,2 hastanedeki çalışma 
ortamım engel durumuma uygun teknik donanıma sahipti, 
% 63,2 hastanede engelli çalışana yönelik iletişim, işaret 
dili, saygı ve güler yüz yeterli düzeydeydi, olmuştur.

Ankete katılanların en memnuniyetsiz oldukları konuların 
sebepleri incelendiğinde en memnuniyetsiz oldukları ilk 
iki konunun hastanenin fiziksel eksikliğinden kaynaklan-
dığı görülmektedir. Hastane binamızın 2014 yılı sonrası 
taşınmış olması ve yeni binanın fiziksel özelliklerinin ka-
nunda belirtilen standartları karşılamamasının etkili oldu-
ğu düşünülmüştür. Hastane Yönetiminin binanın fiziksel 
yapısında düzelmesi gereken birçok bölümün olması (acil 
servis, poliklinikler, ameliyathane vb.)  ve düzenlemenin 
belirli bir öncelik sırasına göre yapması gerektiğinden 
henüz engelli bireylere yönelik köklü bir düzenlemeye gi-
dememesinden ve ek maliyetlerin hastane bütçeleri ile 
karşılanıyor olmasından dolayı istenen düzeyde olmadığı 
görülmektedir. 

Engelli bireylerin hizmete erişebilirliğinin ölçüldüğü ve Tür-
kiye Kamu Hastaneleri Kurumu (TKHK) kendi ve ilde bu-
lunan Genel Sekreterlik tarafından takibi yapılan ve ilgili 
hastanece doldurulan “Engelli Bireye Yönelik Sağlık Tesi-
si Denetleme Formu” aracılığı ile yapılan çalışmaları takip 
etmesine rağmen istenilen oranı yakalayamamıştır (10). 
TKHK’nun internet sayfasında yayınladığı hastanelerin 
erişebilirlilik oranlarında Malatya Eğitim ve Araştırma Has-
tanesinin oranının % 74 olduğu görülmüştür (9). Hizmete 
erişebilirlilik oranın artırılması hem çalışan hem de hizmet 
alan engelli bireyler için önemlidir.

En memnuniyetsiz oldukları üçüncü konuyu; (% 63,2 has-
tanede engelli çalışana yönelik iletişim,  işaret dili, saygı ve 
güler yüz yeterli düzeydeydi) iyileştirmek için etkin eğitim 
ve bilinçlendirme faaliyetinin yapılması gerektiği düşünül-
mektedir.

Engellilere önyargılı yaklaşım sonucunda işyerinde kade-
me alması, kariyerini geliştirmesi engellenmekte, değer-
lendirmeye bile alınmamaktadır. İşverenlerden, işveren 
temsilcilerine, iş arkadaşlarına varıncaya kadar bir dizi 
kişi ve grup tarafından dışlanmakta, bu kimi yerde taciz, 
mobbing uygulamalarına muhatap olunmaktadır (7). Bu ve 
benzeri durumların kamu kurumlarında daha az yaşandı-
ğı düşünülmektedir. Bu doğrultuda araştırmamıza katılan 
engelli personel hastane yönetimi, engelli haklarından ya-
rarlanmaları ve diğer personelin bakış açısı ile ilgili olarak 
mevcut durumu ölçmek amacıyla sorulan sorulara daha 
yüksek puan vermişlerdir. Hastanede engelli çalışanlara 
yönelik personel davranışlarında olumlu yönde ayrıcalık 
hissettiklerini ifade edenlerin oranı 2014 yılında % 71,79 
iken 2017 yılında bu oran %77’ye çıkmıştır.

Engellilerin ekonomik yaşama katılmaları çalışma hakkının 
bir uzantısı olarak İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde, 
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesinde, Avru-
pa Sosyal Haklar Temel Yasasında ve Uluslararası Çalışma 
Örgütünün Sözleşmelerinde düzenlenmiştir. Ayrıca Ulus-

lararası Çalışma Örgütü’nün 88 Sayılı Sözleşmesinde iş için 
başvuran engellilerin ihtiyaçlarına tatminkâr bir biçimde 
cevap vermek üzere önlemler alma görevi üye devletlere 
verilmiştir. Gelişmiş ülkelerde genellikle engelliler istih-
dam edilmeden önce, yeterli ve gereğince korunmaktadır. 
İşe girebilme önceliği, evde çalıştırma, korumalı istihdam 
ülke genelinde seçilecek tüm ya da bazı işlerin yalnızca en-
gellilerin istihdamı için ayrılması gibi teknikler engellilerin 
istihdam edilmesinde yararlanılan tekniklerden sadece 
bazılarıdır (7). Bizim çalışmamızda engelli personelin genel 
olarak çalışma ortamından, yöneticilerden ve mesai arka-
daşlarından memnun olduğu tespit edilmiştir ancak ülke-
mizde benzer bir çalışma bulunmadığından veriler yeteri 
kadar tartışılamamıştır. Sonuç olarak engelli personelin 
memnuniyetini ölçülmesi ve değerlendirilmesi gerektiği 
tespit edilmiş olup bu amaçla sağlık bakanlığı tarafından 
çalışmaların yapılması önerilmektedir.

. S U   

Araştırmanın 2017 yılında genel memnuniyet ortalaması 
71,9 olmuş bu oran 2014 yılında 70,97 puan olarak tespit 
edilmiştir. Ankete katılanların 2017 yılında en fazla mem-
nun oldukları konunun % 83,3 ile mevzuatça çalışan engel-
lilere tanınan mesai uygulamasından yeterli düzeyde fayda-
landım olmuştur. 2014 yılında ise en yüksek puanı %80,13 
ile hastane yönetimi engel durumumu göz önünde bulun-
durarak çalışmamı sağladı sorusuna vermişlerdir. Ankette 
en düşük puanı 2017 yılında % 55,4 hastane içi ulaşımda 
çalışan engellilere yönelik yapılan düzenlemeler (rampa-
lar, korkuluk, merdiven, takip izi, yönlendirme levhaları vb) 
yeterli idi iken 2014 yılında % 58,33 ile hastanede engelli 
çalışana uygun bilgilendirme ve eğitim yeterli düzeyde ol-
mamasından kaynaklandığı tespit edilmiştir. 

Araştırmanın sonuçları incelendiğinde 2017 yılında 2014 
yılına göre fiziksel düzenlemelerden kaynaklanan memnu-
niyet oranlarında geriye gidişin olduğu bunun sebebinin 
yeni hastane binaları yapılırken engelli bireylerin erişebilir-
liklerinin göz önünde bulundurulmadan yapıldığı görüldü-
ğünden; Sağlık Bakanlığının yeni yapacak olduğu binalarda 
yasal mevzuatta belirtilen fiziksel düzenlemelere göre yap-
malıdır. Binaların yapılırken gerekli standartları taşıyacak 
şekilde planlanması maddi olarak da kazanç kayıplarının 
önüne geçecektir. Ayrıca yeni binalarda yasal mevzuatta 
olması gereken nitelikleri karşılamak için hastane yöneti-
mince yapılacak olan çalışmaların kamuoyu nezdinde ki 
olumsuz algıların (yeni binaya neden masraf yapıldığı, yeni 
bina yapılırken neden düşünülmediği vb.) da önüne geçi-
lebilir.

Araştırmaya katılan personel hastanede engelli çalışana 
bilgilendirme ve eğitimin yeterli düzeyde olmadığını (% 
63,2) ancak hastanede engelli çalışana yönelik iletişim,  
işaret dili, saygı ve güler yüzün daha yeterli düzeyde ol-
duğunu düşünmektedir (%66,1). Sağlık Bakanlığı işaret dili 
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bilen personelin bulunmasını zorunlu kılmıştır ve birçok 
hastanede ve aynı zamanda çalışmayı yaptığımız hastane-
de de işaret dili bilen personel bulunmaktadır. Hastanede 
engelime yönelik kişisel mahremiyetime önem verilme ile 
ilgili puan ortalaması % 78,7’dir. Bu puan önemli bir puan 
olmakla birlikte konuyla ilgili gerekli çalışmaların yapılması 
gerekmektedir.

Araştırma sonucunda hastanelerde engelli bireylerin so-
runlarının çözümü için bir koordinasyon merkezinin kurul-
ması, engelli personeller için servis imkânının sağlanması 
ve hastanelerin iç mimarisindeki uyumun dış mimarideki 
uyuma entegre edilmelidir.

alı ma a el e e ilen ulgular neti esin e  engelli 
alı an ersonellerin alı ma artlarının i ile tirilmesi 

i in dernekler ve sendikalarla işbirliği kurulması ve yasa-
larda yer alan hükümlerin uygulanması için hastane yöne-
timinin teşvik edilmesi uygun olacaktır.

. K K
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S

HEMŞİRELERİN HASTA TESLİM SÜREÇLERİ HAKKINDAKİ 
GÖRÜŞLERİ VE DENEYİMLERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ)

Merve SIVACI

Amerikan astanesi
msi a i ku edu tr

et

Çalışmanın amacı, SBAR yöntemi ile hasta teslimi yapılan bir hastanede çalışan hemşirelerin hasta teslim süreci ve yöntemi ile 
ilgili görüş ve deneyimlerini ortaya koymaktır.  

 Özel bir hastanede Temmuz-Kasım 2016 tarihlerinde yapılan tanımlayıcı bir araştırmadır. Araştırmanın yapıldığı kurumda 
oryantasyon eğitimini tamamlamış SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation) yöntemi ile hasta teslimi yapan 
hemşirelerin %69.2’si (n=200) çalışmaya katılmıştır. Çalışmada araştırmacı tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan ve iki 
bölümden oluşan veri toplama formu kullanılmıştır. Ankette yer alan hasta teslim süreci Likert tipi 14 soru için kapsam geçerlik 
indeksi 0.98, Cronbach alfa katsayısı 0.75 bulunmuştur. Verilerin analizinde; tanımlayıcı istatistikler, bağımsız grup t testi ve 
ANOVA kullanılmıştır.

em irelerin o u   asta teslimi e SBA  y nteminin kullan m na y nelik s re i ildiklerini  u konuda e itim ald klar n  asta g enli ini 
nde tuttuklar n  an ak teslim i lemini sade e ra or odalar nda ya t klar n  ildirmi tir   em irelerin yakla k yar s  teslim s ras nda 

l nme olmadan teslim ya t klar n  asta teslimi ile ilgili angi ilgilerin aktar la a  konusunda arkl  g r lerin ulundu unu  te 
ikisi yeterli e do ru ilgiyi ald klar n  i ade etmi tir  em ireler  SBA  ormunun asta ile ilgili ilgileri at rlatmada e asta ak m n n 
de aml l n  sa lamada yararl  oldu unu e astan n g enli ir ekilde teslim edilmesini kolayla t r ld n  i ade etmi lerdir

asta tesliminde SBA  y nteminin uygulanmas na y nelik s re lerin iyile tirilmesine e em irelerin ark ndal klar n n art r lmas na 
i tiya  ard r  

Anahtar kelimeler: asta teslimi  asta g enli i  SBA  ro esyonel ileti im teknikleri

e inions an  erien es of urses regar ing t e Patient an o  Pro ess

stra t

The aim of the present study is to reveal the opinions and experiences of nurses regarding the shift reporting process in a 
hospital where the SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation) handoff method is routinely undertaken.

This descriptive study was performed in a private hospital between July and November 2016. Nurses who completed the 
prerequisite education program to use the SBAR method were considered eligible for the study. A total of 200 nurses (69.2% 
of whole nursing staff) were included in the study. A data collection survey consisting of two parts was used in the study.  The 
context validity of the survey was approved by 10 different specialists and context validity index was found to be .98. The form 
was prepared by the investigator based on her personal observations and literature knowledge. Cronbach’s alpha of the 14 
items on the Likert-scale questions regarding the shift report process was found to be 74.9%. Statistical analyses included 
descriptives, independent samples t test, and ANOVA.

Most of the nurses reported that they were trained about the use of patient handoff and SBAR method processes. For them, 
patient safety is a primary objective. They also reported that the handoff process was only done in report rooms. Approximately 
half of the nurses stated that they do the handoff without interruption. A large majority of the nurses stated that the SBAR 
form is useful for being reminded about patient information, maintaining the continuity of patient care, and facilitating the safe 
handoff of patients. 

There is a need to improve the processes for the implementation of the SBAR method in patient handoff and to raise the 
awareness of nurses. In addition, it is recommended to conduct observational studies to demonstrate the application of the 
SBAR method and its patient-related outcomes.   

Ke or s  Patient handoff, patient safety, SBAR, professional communication techniques
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.  Pro lemin anımı ve nemi

Hasta teslimi; iletişim eksikliklerinin ve hatalarının mey-
dana geldiği kritik bir süreçtir. Amerika Birleşik Devletle-
ri’nde Ulusal Tıp Enstitüsü (Institute of Medicine=IOM), 
1999 yılında yayınladığı raporda sağlık sisteminde iletişim 
hatalarının etkilerini vurgulamıştır.1 Uluslararası Birleşik 
Komisyon (Joint Commission International=JCI), tıbbi hata-
ların nedenleri arasında en önemli sorunun iletişim yeter-
sizlikleri ve iletişim hataları olduğunu bildirmiştir.2 Senti-
nel olayların %80’inin kök nedeninin iletişim problemleri 
olduğu ortaya çıkmıştır. Sağlık Kuruluşları Akreditasyonu 
Birleşik Komisyonu (Joint Commission on the Accreditation 
of Healthcare Organizations=JCAHO), bu sentinel olayların 
ve tıbbi hataların %35’inin hasta teslimi sürecinde meyda-
na geldiğini bildirmiştir.3 Hastalar, bu iletişim hatalarından 
dolayı ciddi problemlerle karşılaşabilmektedir. İletişim 
hataları yanlış ya da ertelenmiş teşhis ve tedavilere, uzun 
süreli hastalıklara, hastanede uzun süre yatışlara, sağlık 
personeli ve hastaların memnuniyetsizliklerine ve tedavi 
maliyetlerinin artmasına yol açmaktadır.4,5

İletişimle ilgili hatalar yapılandırılmamış iletişim teknikleri, 
çoklu iletişim tekniğinin kullanımı,6 kısıtlı zaman,7,8 bölün-
meler, dikkat dağınıklığı9,10 ve eğitim eksikliğinden11,12 do-
layı meydana gelmektedir. Zayıf iletişim becerileri, yoğun 
servisler, zamanın etkin kullanılmaması, bölünmeler ve 
yorgunluk güvenli hasta tesliminin engellerindendir.12 

Amerika’da bir hastanede 12 acil hekim uzmanının katıl-
dığı bireysel görüşmeye dayalı bir araştırmada, zayıf ile-
tişim becerilerinin hasta çıktılarına yansımaması için iyi 
tasarlanmış hasta teslim süreçlerine ihtiyaç olduğu orta-
ya çıkmıştır.13 Patterson ve arkadaşları, güvenli bir hasta 
tesliminin etkinliği ve verimliliğini artırmak için 21 strateji 
önermişlerdir. Bu stratejilerin içinde hasta ile ilgili bilgilerin 
doğru bir şekilde aktarılması, teslim sırasındaki bölünme-
lerin engellenmesi ve geri okuma yönteminin kullanılması 
bulunmaktadır.11 Bir çalışmada profesyonel iletişim araç-
larının kullanımının bilgi alışverişinin kalitesini artırdığı, 
ameliyat sonrası komplikasyonları azalttığı ve iyileşme sü-
recinin daha kısa olmasını sağladığı bildirilmektedir.14 

Hasta teslimi sırasında; teslimin eksiksiz, doğru ve anlaşı-
lır bir şekilde aktarılması sağlık profesyonelleri arasındaki 
kusursuz, açık ve sistemli bir iletişimle mümkündür.15 Za-
yıf iletişim becerilerinin önlenmesi ve sağlık profesyonel-
leri arasındaki iletişimin güçlendirilmesi için hasta teslim 
formlarına ihtiyaç duyulmaktadır.12 Belçika’da bir üniver-
site hastanesinin yoğun bakım servisinde yapılan bir araş-
tırmada, SBAR iletişim tekniğinin eğitimi verildikten sonra 
hemşirelerle doktorlar arasında etkili iletişim, işbirliğinin 
arttığı ve beklenmeyen ölümlerin azaldığı görülmüştür.16 

Ülkemizde hasta güvenliği ile ilgili yapılan çalışmalara yö-
nelik literatür taraması yapılmış; daha çok tıbbi hata sık-
lıkları ve nedenlerine yönelik sağlık çalışanlarının görüşle-

rini ortaya koyan çalışmalar olduğu görülmüştür.17,18,19,20 
Sakarya’da il kamu hastanelerinde yapılan bir çalışmada, 
çalışanlar arasında iletişimin geliştirilmesinin tıbbi ha-
taların önlenmesi için atılması gereken adımlardan biri 
olduğu bulunmuştur.17 Gökdoğan ve Yorgun tarafından 
yapılan bir çalışmada hemşirelerin %80.8’inin hastanedeki 
tıbbi hataların iletişimden kaynaklandığını, buna karşılık 
%65.4’ünün sistem kaynaklı ve %67.3’ünün insan kaynaklı 
tıbbi hatalar olduğunu düşündükleri bildirilmiştir.18 Kon-
ya’da yapılan bir araştırmada tıbbi hataların nedenleri in-
celendiğinde bu hatalardan birinin iletişim hataları olduğu 
görülmüştür.19 

Hasta teslimine yönelik SBAR iletişim tekniğini kullanan 
hastaneler olduğu bilinmekle birlikte, kendi deneyimlerini 
paylaşan hastane örneklerine rastlanmamıştır. Ancak, has-
ta teslimine yönelik uygulamaların güvenli hale getirilmesi 
ülkemiz için de önemli bir konu olup Sağlık Bakanlığı ta-
rafından en son 2015 yılında güncellenen “Hastane Kalite 
Standartları” içinde de “hasta tesliminin doğru ve eksiksiz 
yapılmasına yönelik kriterler” bulunmaktadır.21

. . ma

Bu çalışmanın amacı; SBAR yöntemi ile hasta teslimi ya-
pılan bir hastanede çalışan hemşirelerin hasta teslim sü-
reci ve yöntemi ile ilgili görüşleri ve deneyimlerini ortaya 
koymaktır. Bu çalışmayla, hasta teslim süreçlerinde önemli 
rol ve sorumlulukları olan hemşirelerin görüşlerini vurgu-
lamak ve güvenli bir hasta tesliminin ana hatlarını belirle-
mek hedeflenmiştir. 

.   

.  ra tırmanın i i

Tanımlayıcı tipte bir araştırmadır.

.  ra tırmanın eği kenleri

Araştırmanın bağımsız değişkenlerini; hemşirelerin yaşı, 
cinsiyeti, eğitim düzeyi, meslekte çalışma süresi, kurumda 
çalışma süresi, birimde çalışma süresi, çalıştığı birim oluş-
tururken; bağımlı değişkenini ise hemşirelerin hasta teslim 
süreci ile ilgili görüş ve deneyimleri oluşturmaktadır.

.  ra tırma Soruları

2.3.1 Hemşirelerin hasta teslim sürecine ilişkin görüş ve 
deneyimleri yaşa göre farklı mıdır?

2.3.2 Hemşirelerin hasta teslim sürecine ilişkin görüş 
ve deneyimleri cinsiyete göre farklılık göstermekte midir?

2.3.3 Hemşirelerin hasta teslim sürecine ilişkin görüş ve 
deneyimleri eğitim düzeyine göre farklı mıdır?
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2.3.4 Hemşirelerin hasta teslim sürecine ilişkin görüşleri 
meslekte çalışma yılına göre farklılık göstermekte midir?

2.3.5 Hemşirelerin hasta teslim sürecine ilişkin görüşleri ve 
deneyimleri birimlere göre farklılık göstermekte midir?

2.3.6 Hemşirelerin hasta teslim sürecine ilişkin görüşleri 
ve deneyimleri birimde çalışma süreleriyle farklılık göster-
mekte midir?

2.3.7 Birim içi hasta teslimi sırasında hemşirelerin yaşadığı 
en önemli sorunlar nelerdir?

2.3.8 Birimler arası hasta teslimi sırasında hemşirelerin ya-
şadığı en önemli sorunlar nelerdir?

2.3.9 SBAR hasta teslim formu kullanılırken hemşirelerin 
yaşadığı zorluklar nelerdir? 

2.3.10 Çalışılan birimde ya da birimler arası hasta teslimi 
sırasında SBAR hasta teslim formu kullanmanın yararları 
nelerdir?

.  ra tırmanın eri ve amanı

Araştırma Uluslararası Birleşik Komisyon’dan (JCI) akredi-
te, İstanbul’daki özel bir hastanede yapılmıştır. Çalışma, 
hastanenin SBAR iletişim tekniğiyle birim içi ve birimler 
arası hasta teslimi yapan tüm bölümlerinde çalışan ve 
araştırmaya katılmaya gönüllü hemşireler üzerinde uygu-
lanmıştır.

.  vren ve rneklem

Araştırmanın evrenini özel bir hastanede çalışan, oryan-
tasyon eğitimini tamamlamış, SBAR tekniği ile hasta teslimi 
yapan tüm hemşireler (N=289) oluşturmuştur. Araştırma 
5 Ağustos-10 Ekim tarihlerinde yürütülmüştür. Evrenin ta-
mamı örnekleme alınmış ve araştırmaya katılmayı kabul 
eden tüm hemşireler çalışmaya dahil edilmiştir. Toplam 
200 hemşireye ulaşılmış olup örneklemin %69.2’sine ula-
şılmıştır.

eri o lama ormu

Veri toplama formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bö-
lümde hemşirelerin bireysel, mesleki özellikleri ve hasta 
teslim sürecinin özellikleri ile ilgili 15 soru bulunmaktadır. 
İkinci bölümde ise hemşirelerin hasta teslim süreci ile ilgi-
li görüş ve deneyimlerini ortaya çıkaracak 5’li Likert tipine 
göre düzenlenmiş 14 madde bulunmaktadır. Maddelere 
verilen yanıtlar “1=Kesinlikle katılmıyorum” “2=Katılmıyo-
rum” “3=Ne katılıyorum ne de katılmıyorum” “4=Katılıyo-
rum” “5=Kesinlikle Katılıyorum” şeklindedir. Veri toplama 
aracında ikinci ve altıncı maddeler dışındaki maddelere 
hemşirelerin katılımı arttıkça hemşirelerin hasta teslim 
süreciyle ilgili olumlu görüşlerini ifade ettikleri görülmek-

tedir. İkinci ve altıncı ifadeler ters maddeler olup puan 
arttıkça katılımcıların hasta teslim süreciyle ilgili olumsuz 
görüşlerinin arttığını ifade etmektedir. Bu form, araştır-
macı tarafından araştırmacının gözlemi ve literatür bilgi-
si dikkate alınarak hazırlanmıştır.13,45,46Kapsam geçerliği 
için uzman görüşüne başvurulmuştur (Ek-3). Uzmanlar, 
hasta güvenliği uzmanı, hasta güvenliği sorumlusu, hem-
şirelikte yönetim dalı öğretim üyelerinden (7) oluşmuştur 
(Ek-2). Uzman görüşlerinin değerlendirilmesinde kapsam 
geçerlilik indeksi kullanılmıştır. Kapsam geçerlilik indeksi 
.98 olarak hesaplanmıştır.47 Ankette yer alan hasta teslim 
süreci Likert sorularına ait 14 soru için yapılan güvenilirlik 
test sonuçlarına göre Cronbach alfa katsayısı .75 çıkmıştır. 
Bu değer %70’in üzerinde olduğundan Likert tipi soruların 
ölçme aracı olarak güvenilir olduğu sonucuna varılmıştır. 
Yapılan Hotteling’s T2 testi sonuçlarına göre olasılık değeri 
.05’den küçük olduğu için bulunan Cronbach alfa sonuçları 
istatistiksel olarak anlamlıdır. 

.  ra tırmanın tik n  

Araştırmanın yapılabilmesi için Koç Üniversitesi İnsan 
Araştırmaları Etik Kurulu’ndan etik onay alınmıştır. 

Araştırmanın gerçekleştirildiği kurumdan yazılı izin alın-
mıştır. Örneklemi oluşturan hemşireler araştırma konu-
sunda sözlü ve yazılı olarak aydınlatılmış olup araştırmaya 
katılmayı kabul edenlere veri toplama formları kapalı bir 
zarf içinde teslim edilip uygulanmıştır. Veri toplama form-
larında hemşirelerin kişisel bilgileri yer almamaktadır. 

.  erilerin eğerlen irilmesi

Veri toplama formunun uzman görüşü alınarak kapsam 
geçerliliği sağlanmıştır. Veri toplama araçlarından elde edi-
len veriler Statistical Package for Social Science (SPSS 21.0) 
programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Verilerin anali-
zinde; tanımlayıcı istatistikler ve frekans analizleri, t testi 
ve ANOVA testi kullanılmıştır (Tablo 1). Analize dahil edi-
len değişkenlere ilişkin veriler öncelikle normal dağılıma 
uygunluğu açısından test edilmiş; bu testlerde dağılımın 
normal olduğu belirlenmiş ve parametrik testler uygulan-
mıştır. Veri toplama formunda bulunan açık uçlu sorular 
araştırmacı ve araştırmadan bağımsız bir uzman hemşire 
tarafından ayrı zamanlarda değerlendirilmiş olup iki kişi-
nin yaptığı değerlendirilmeler karşılaştırılarak yüzdeleri 
belirlenmiştir.

. U U

Bulgular; hemşirelerin bireysel, mesleki ve hasta teslim sü-
reci ile ilgili özellikleri,  hasta teslim süreci ile ilgili görüşleri 
ve deneyimleri olmak üzere olmak üzere üç ana başlıkta 
incelenmiştir.
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.  em irelerin ire sel ve esleki elliklerine re 
ağılımı

a lo . em irelerin ire sel ve esleki 
elliklerine re ağılımı 

Bireysel ve Mesleki Özellikler Sayı %

Cinsiyet
Kadın 171 85.5

Erkek 29 14.5

Yaş Grupları

≤ 24 yaş 75 37.5

25-27 yaş 78 39.0

≥ 28 yaş 47 23.5

Eğitim Düzeyleri

Lise/Ön lisans 39 18.6

Lisans 138 69.9

Lisansüstü 23 11.5

Meslekte Çalışma Süresi

≤12 ay 42 21.0

13-24 ay 57 28.5

25-60 ay 52 26.0

≥ 61 ay 49 24.5

Kurumda Çalışma Süresi

≤12 ay 62 31.0

13-36 ay 84 42.0

≥37 ay 54 27.0

Birimde Çalışma Süresi

≤12 ay 78 39.0

13-36 ay 73 36.5

≥37 ay 49 24.5

Özel bir hastanede SBAR tekniği ile hasta teslim yapan 
hemşirelerin %69.2’si (N=200) araştırmaya gönüllü olarak 

katılmıştır. Çalışmaya katılan hemşirelerin %85.5’i (n=171) 
kadın, %14.5’i (n=29) erkektir. Katılımcıların %69.9’u (n=138) 
lisans mezunu hemşirelerdir. Katılımcıların %39’unu 25-27 
yaş arasındaki hemşireler (n=78) oluşturmaktadır. Çalış-
maya katılan hemşirelerin %21’inin (n=42 kişi) mesleki de-
neyim süresi 12 ay ve altında,  %28.5’inin (n=57) 13-24 ay 
arası, %26’sının (n=52) 25-60 ay arası ve %24.5’inin (n=49) 
61 ay ve üzeridir (Tablo 2).

a lo . em irelerin alı tıkları irimlere re 
ağılımı 

em irelerin alı tıkları irimler Sa ı

Pediatri 23 11.5

Onkoloji ve Hematoloji Servisi 23 11.5

Kardiyoloji Servisi 22 11.0

Acil Servis 18 9.0

Genel Cerrahi Servisi 31 15.5

Koroner Yoğun Bakım 18 9.0

Genel Yoğun Bakım 
 

19 9.5

Kadın Doğum Servisi 13 6.5

Ameliyathane 25 12.5

Endoskopi 8 4.0

Çalışmaya; Koroner Yoğun Bakım, Genel Yoğun Bakım, 
Pediatri, Onkoloji ve Hematoloji, Acil Servis, Genel Cerra-
hi, Kadın Doğum, Ameliyathane ve Endoskopi birimlerinde 
SBAR tekniği ile hasta teslimi yapan ve araştırmaya katıl-
maya gönüllü olan hemşireler dahil edilmiştir (Tablo 3).
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a lo . em irelerin asta eslim S re i ile lgili r lerinin ağılımı 

Görüşler Ke
si

nl
ik

le
 

Ka
tıl

m
ıy

or
um

Ka
tıl

m
ıy

or
um

Ka
ra

rs
ız

ım

Ka
tıl

ıy
or

um

Ke
si

nl
ik

le
 

Ka
tıl

ıy
or

um

n % n % n % n % n %

G1.Çalıştığım birimde nöbet değişimi sırasında hastayı 
teslim eden hemşireden her zaman yeterli ve doğru 
bilgiyi alırım.

4 2.0 24 12.0 43 21.5 97 48.5 32 16.0

G2.Çalıştığım birimde hasta teslimi sırasında hangi 
bilgilerin aktarılması gerektiği ile ilgili farklı görüşler 
vardır.*

8 9.0 79 39.5 25 12.5 71 35.5 7 3.5

G3.Çalıştığım birimde alınan bilginin doğru olarak 
anlaşıldığını teyit etmek için “geri okuma yöntemi” sık 
kullanılır.

6 3.0 19 9.5 26 13.0 107 53.5 42 21.0

G4.Çalıştığım birimde hasta teslimi sırasında hastanın 
güvenliğini sağlamak en büyük önceliğimizdir. 18 4.0 5 2.5 4 2.0 61 30.5 122 61.0

G5.Hastanın bana teslim edilmesiyle bakım sorumlu-
luğunun da bana devredildiğini açıkça bilirim. 8 4.0 4 2.0 2 1.0 58 29.0 128 64.0

G6.Çalışma arkadaşlarımla birim içi nöbet 
teslimlerinde bazen yeterli bilgiyi almadığımızı 
konuşuruz.*

5 22.5 52 26.0 38 19.0 93 46.5 12 6.0

G7.Hasta teslimine katılan diğer birimlerle yaşadığı-
mız sorunlara yönelik tartışma toplantıları düzenle-
mek kurumumuzda sık kullanılan bir yöntemdir.

19 9.5 47 23.5 53 26.5 67 33.5 14 7.0

G8.Çalıştığım birimde birim içi hasta teslimlerinde 
çoğunlukla bölünme olmaksızın hasta teslimi yapılır. 21 10.5 54 27.0 26 13.0 78 39.0 21 10.5

G9.Çalıştığım birimde hastalarımızı diğer birimlere 
teslim etmeden önce anlayabilecek durumda iseler 
transfer planlarıyla ilgili bilgilendiririz.

3 1.5 11 5.5 10 5.0 126 63.0 50 25.0

G10. Başka bir birime hasta teslimi sırasında çoğun-
lukla bölünme olmaksızın hasta teslimi yapılır. 12 6.0 54 27.0 34 17.0 73 36.5 27 13.5

G11. Birimler arası güvenli hasta tesliminde gerekli 
bilgileri öncelik sırasına koymak için yeterli zamanımız 
vardır.

3 1.5 33 16.5 40 20.0 94 47.0 30 15.0

G12.Çalıştığım kurumdaki mevcut bilgi teknolojisi 
hasta teslimini en iyi şekilde destekler. 4 2.0 14 7.0 26 13.0 118 59.0 38 19.0

G13. Çalıştığım kurumda hasta teslim süreçleri yazılı 
talimatlar ve rehberler doğrultusunda yapılır. 2 1.0 12 6.0 15 7.5 115 57.5 56 28.0

G14. Yeni çalışmaya başlayan tüm hemşireler hasta 
teslim süreçlerine yönelik her zaman standart bir 
eğitim alırlar.

6 3.0 9 4.5 19 9.5 108 54.0 58 29.0

*G2 ve G6 ters maddeler olup puan artması katılımcıların olumsuz görüşlerinin arttığını ifade etmektedir.

Araştırmaya katılan hemşirelerin hasta teslim süreçlerine ilişkin görüşlerine verdikleri yanıtlar Tablo 4’te gösterilmiştir.
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.  em irelerin ire sel ve esleki elliklerine re asta eslim S re ine nelik r lerinin Kar ıla tırıl
ması

Hemşirelerin yaşa göre hasta teslim sürecine ilişkin tüm görüşlerde istatistiksel olarak farklılık olmadığı görülmüştür 
(p>.05).

a lo . em irelerin insi etine ve ğitim e lerine re asta eslim S re i ile lgili r lerinin 
Kar ıla tırılması 

r ler 1 10 11

rt

SS

in
si

et

Ka ın

n 

3.6

(0.9)
2.8

(1.1)

3.8

(0.9)

4.5

(0.9)

4.5

(0.9)

.

.

3

(1.1)

3

(1.2)

4

(0.8)

.

.

3.6

(1.1)

3.8

(0.8)

4

(0.8)

4

(0.9)

rkek

n

3.6

(1)

2.8

(1)

3.7

(0.2)

4.1

(1.2)

4.3

(1.0)

.

.

3

(0.1)

3.4

(1.2)

4

(0.7)

.

.

3.6

(0.8)

3.9

(0.8)

4

(0.7)

4

(0.7)

t .19 .16 0.2 1.9 0.9 . 0.1 -1.6 0.3 . -0.6 -0.4 0.1 0.1

.882 .906 .805 .054 .321 . .921 .112 .747 . .498 .637 .885 .992

ği
ti

m
 

e
i

Önlisansa

n 

3.8

(0.9)

2.7

(1.2)

.

.

4.7

(0.7)

4.7

(0.7)

3.3

(0.9)

3.3

(1.2)

3.4

(1.2)

.

.

3.4

(1.1) .

.

.

.

.

4.3

(0.6)

isans

n 

3.6

(0.9)

2.9

(1)

. 4.3

(1.3)

4.3

(0.9)

3.1

(1)

2.9

(1.1)

3

(1.2)

.

.

3.1

(1.1)

. .

.

.

.

3.9

(0.9)

isans st

n  

3.6

(0.8)

2.7

(1.1)

.

.

4.4

(0.7)

4.5

(0.9)

3

(1)

3.1

(1)

3.2

(1.1)

.

.

3.3

(1.2)

.

.

.

.

.

.

3.8

(0.7)

2.9 0.5 . 2.9 2.1 0.8 1.6 1.6 . 0.9 . . . 4

.054 .564
.

a
.054 .124 .425 .198 .198

.
a

.385
.

a

.
a

.
a

.058

t: Bağımsız gruplarda t Testi / F: ANOVA testi; Ort: Ortalama; SS: Standart sapma

*p<.05; **p<.01 

Araştırmaya katılan hemşirelerin cinsiyete göre hasta tes-
lim sürecine ilişkin görüşleri karşılaştırıldığında, on dört 
görüşten sadece altıncı ve onuncu görüş istatistiksel ola-
rak farklılık göstermektedir (p<.05). Altıncı görüşe (Çalışma 
arkadaşlarımla birim içi nöbet teslimlerinde bazen yeterli 
bilgiyi almadığımızı konuşuruz)  kadın hemşireler, erkek 
hemşirelere göre (3.4±0.9; 2.9±1) daha fazla katılmaktadır-
lar (t=2.5; p=.02). Onuncu görüşe (Başka bir birime hasta 
teslimi sırasında çoğunlukla bölünme olmaksızın hasta 
teslimi yapılır.) erkek hemşireler, kadın hemşirelere göre 
(3.7±0.9; 3.2±1.2 ) daha çok katılmaktadırlar (t=-2.9; p<.05) 
(Tablo 5). 

Hemşirelerin eğitim düzeylerine göre hasta teslim süre-
cine ilişkin üçüncü, dokuzuncu, on birinci, on ikinci ve on 

üçüncü görüşler istatistiksel olarak farklılık göstermiştir 
(p<.05).  Üçüncü görüşe (Çalıştığım birimde alınan bilginin 
doğru olarak anlaşıldığını teyit etmek için “geri okuma 
yöntemi” sık kullanılır.) en çok ön lisans eğitimini tamamla-
mış hemşireler katılırken, en az katılan lisans eğitimini ta-
mamlamış hemşirelerdir (F=6.3; p<.01). Dokuzuncu görüşe 
(Çalıştığım birimde hastalarımızı diğer birimlere teslim et-
meden önce anlayabilecek durumda iseler transfer plan-
larıyla ilgili bilgilendiririz.) en çok lisansüstü ve ön lisans 
eğitimini tamamlamış hemşireler katılırken en az katılan 
lisans eğitimini tamamlamış hemşirelerdir (F=3.2; p<.05). 
On birinci görüşe (Birimler arası güvenli hasta tesliminde 
gerekli bilgileri öncelik sırasına koymak için yeterli zamanı-
mız vardır.) en çok katılan ön lisans eğitimini tamamlamış 
hemşireler iken en az katılan lisansüstü eğitimini tamam-
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lamış hemşirelerdir (F=5.3; p<.01). On ikinci görüşe (Çalış-
tığım kurumdaki mevcut bilgi teknolojisi hasta teslimini en 
iyi şekilde destekler.) en çok katılan ön lisans eğitim grubu 
iken birbirine yakın olacak şekilde lisans ve lisansüstü eği-
timi almış hemşireler olumlu görüş bildirmişlerdir (F=4.1; 
p<.05). On üçüncü görüşe (Çalıştığım kurumda hasta tes-

lim süreçleri yazılı talimatlar ve rehberler doğrultusunda 
yapılır.) en çok ön lisans eğitimini tamamlamış hemşireler 
katılırken en az katılan lisans eğitimini tamamlamış hemşi-
relerdir. Tüm eğitim düzeyindeki hemşireler genel olarak 
olumlu görüş bildirmişlerdir (F=4.5; p<.05)(Tablo 5).

a lo . em irelerin ene im S relerine g re asta eslim S re i ile lgili r lerinin Kar ıla tırılması 

r ler
1 10 11

es
le

kt
e 

al
ı

m
a 

S
re

si

rt
SS

 a a

n  
3.5

(0.8)
2.9
(1)

3.8
(0.8)

4.5
(0.9)

4.4
(0.7)

3.3
(0.9)

3.1
(0.9)

3.3
(1.1)

4
(0.7)

.

.
3.3

(0.9)
3.7

(0.8)
3.9

(0.7)
3.9

(0.9)

 
a

n  

3.7
(1.1)

3.1
(1.1)

3.8
(0.9)

4.5
(1)

4.5
(0.9)

3.3
(1.1)

3.1
(1.2)

3
(1.2)

4.1
(0.8)

.

.
3.6
(1)

4
(0.9)

4.1
(0.9)

4.2
(0.8)

 
a

n  

3.6
(0.9)

2.6
(1.1)

3.8
(1.1)

4.3
(0.9)

4.5
(0.8)

3.1
(1.1)

2.8
(1.3)

3.1
(1.2)

4.1
(0.9)

.

.
3.5
(1)

3.8
(0.8)

4.1
(0.7)

3.9
(0.9)

 a
n  

3.7
(0.9)

2.7

(1.2)

3.8

(1.1)

4.4

(1.1)

4.3

(1.1)

3.3

(0.9)

3.1

(1.2)

3.3

(1.3)

4

(0.8)

.

.

3.8

(0.8)

3.9

(1)

4.2

(0.9)

4.1

(1)

0.8 2.2 0.9 0.2 0.6 0.2 0.1 0.5 0.2 . 2.3 1.2 0.7 1.3

.487 .092 .990 .849 .600 .866 .229 .716 .925
.

a,d>c,b
.079 .299 .570 .282

Ku
ru

m
a 

al
ı

m
a 

S
re

si

 a a

n 

3.7

(0.8)

2.9

(1.1)

3.9

(0.9)

4.5

(0.8)

4.6

(0.6)

3.4

(0.9)

3.2

(1.1)

3.4

(1.2)

4.1

(0.8)

.

.

3.6

(1)

3.9

(0.9)

4

(0.8)

4.1

(0.9)

 
a

n 

3.6

(1.1)

3

(1.2)

3.8

(1)

4.3

(1.1)

4.4

(1.1)

3.3

(1.1)

2.9

(1.1)

2.8

(1.2)

4

(0.8)

.

.

3.3

(1)

3.8

(0.8)

4

(0.9)

3.9

(1.1)

  a

n  

3.7

(0.9)

2.8

(1.1)

3.7

(1.1)

4.4

(1.1)

4.5

(1.1)

3.1

(0.9)

3.1

(1.2)

3.2

(1.3)

4.1

(0.8)

.

.

3.8

(0.9)

3.9

(0.8)

4.2

(0.9)

4.1

(0.9)

0.5 0.2 0.2 1.1 1.1 0.8 0.8 1.4 0.4 . 2.4 0.5 0.8 0.5

.633 .771 .791 .323 .346 .441 .988 .243 .487
.

a
.089 .953 .466 .751

ir
im

e 
al

ı
m

a 
S

re
si

 a a

n 

3.7

(0.8)

2.8

(1)

3.8

(0.9)

4.6

(0.8)

4.6

(0.7)

3.4

(1)

3.1

(1)

3.3

(1.1)

4.1

(0.7)

.

.

3.5

(1)

3.8

(0.9)

4.1

(0.8)

4.1

(0.8)

 
a

n 

3.6

(1.1)

2.9

(1.1)

3.8

(1)

4.3

(1.1)

4.4

(1.1)

3.3

(1.1)

3.1

(1.2)

3

(1.3)

4

(0.9) .

3.5

(1)

3.9

(0.9)

4

(0.9)

4

(0.9)

 a

n 

3.7

(0.9)

2.8

(1.2)

3.7

(1)

4.5

(0.9)

4.5

(1)

3.4

(0.9)

3

(1.2)

3.1

(1.3)

4.1

(0.8)

.

.

3.8

(0.9)

3.8

(0.8)

4.1

(0.9)

4.1

(0.9)

0.6 0.5 .2 1.7 1.3 1 0.2 1.5 0.4 . 1.1 0.4 0.1 0.3

.580 .633 .859 .193 .274 .371 .978 .217 .683
.

a
.329 .688 .897 .731

F: ANOVA testi; Ort: Ortalama; SS: Standart sapma;  *p<.05; **p<.01
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Hemşirelerin mesleki deneyim süresi, kurumda ve birimde 
çalışma süresi ile hasta teslim süreci ile ilgili görüşleri ara-
sındaki ilişki karşılaştırıldığında onuncu görüşe (Başka bir 
birime hasta teslimi sırasında çoğunlukla bölünme olmak-
sızın hasta teslimi yapılır.)  meslekte çalışma süresi 12 ay 
ve altı ile 61 ay ve üzeri çalışan hemşireler en çok katılırken 

en az 25-60 ay arasında çalışan hemşireler katılmaktadır 
(F=2.9; p<.05). Onuncu görüşe en çok birim ve kurumda 
12 ay ve altı, 37 ay ve üstü çalışan hemşireler katılırken, bu 
görüşe en az kurumda 13-36 ay arasında çalışan hemşire-
ler katılmaktadır (F=4.2; p<.05) (Tablo 6).

a lo . em irelerin alı tıkları irimlere re asta eslim S re i ile lgili r lerinin Kar ıla tırılması 

r ler
1 10 11

rt 
SS

Kar i olo ia

n
3.6

(0.9)

3

(1.1)

3.6

(1)

4.5

(0.9)

4.3

(1)

3.5

(1.1)

3.1

(0.9)

. .

.

.

. .

. 3.6

(0.9)

3.8

(0.7)

il Servis

n 

3.8

(1.1)

3.2

(1.3)

4.1

(0.8)

4.4

(1)

4.5

(1)

3.2

(1.2)

3.1

(1.3)

.

.

.

.

.

.

.

.

4.5

(0.5)

4.4

(1)

enel erra i 
Servisi

n 

3.4

(1.0)

2.8

(0.9)

3.7

(1.1)

4.3

(1)

4.4

(1)

3.2

(1)

2.8

(1.1)

.

.

. .

.

.

.

.

.

4

(0.8)

4

(0.8)

ematolo i

nkolo i Servisi

n 

3.5

(0.9)

3.4

(1)

3.6

(1.1)

44

(1.1)

4.3

(1.2)

3.5

(1)

3.1

(1.1)

.

.

.

.

.

.

. .

.

4.2

(0.8)

4.1

(0.9)

Koroner oğun 
akıme

n 

3.6

(1.0)

2.7

(1.3)

3.7

(1)

4.2

(1.3)

4.4

(1.3)
2.9

(1.2)

2.5

(1.2)

.

.

.

.

.

.

.

.

. 4.1

(1)

3.6

(1.4)

enel oğun 
akımf

n 

3.9

(0.6)

3

(0.9)

3.6

(1)

4.3

(0.9)

4.7

(0.5)

3.4

(0.8)

3

(1.1)

.

.

.

. .

.

.

.

.

3.9

(0.9)

4

(0.7)

meli at ane g

n 

4

(1)

2.3

(1.1)

4.2

(1)

4.4

(1.2)

4.4

(1.2)

3.3

(1.1)

3.6

(1.1)

. .

.

.

.

.

.

. 4.2

(1)

4.1

(1.2)

Pe iatri

n 

3.6

(0.8)

2.8

(1.1)

3.6

(1.1)

4.7

(0.5)

4.7

(0.5)

3.4

(0.9)

2.8

(1.1)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

3.9

(0.8)

3.9

(0.8)

Ka ın oğum 
Servisi 

n 

3.9

(0.8)

2.6

(1.2)

3.9

(0.6)

4.6

(0.7)

4.7

(0.5)

3.4

(1.1)

3.3

(1.1)

.

.

.

.

.

.

.

.

. 4.1

(0.8)

4.3

(0.6)

n osko ik

n  

3.9

(0.6)

2.9

(1)

4.3

(0.5)

4.6

(0.5)

4.4

(0.5)

2.8

(0.9)

3.4

(0.9)

.

.

.

.

.

.

.

.

4.4

(0.5)

4.3

(0.5)

1.1 1.8 1.3 0.5 0.5 0.8 1.8 1 . . . . 1.7 1.3

.365 .079 .244 .872 .907 .628 .074
.

g>a,he

.

b,g>h

.

d>e,f

.

b,g>a

.

g>a,h
.089 .242

F: ANOVA testi; Ort: Ortalama; SS: Standart sapma; *p<.05; **p<.01 
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Hemşirelerin çalıştıkları birimlere göre hasta teslim süre-
cine ilişkin sekizinci, dokuzuncu, onuncu, on birinci ve on 
ikinci görüşlerde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar var-
dır (p<.05)(Tablo 7).

Sekizinci görüşe (Çalıştığım birimde birim içi hasta tes-
limlerinde çoğunlukla bölünme olmaksızın hasta teslimi 
yapılır.) en çok Ameliyathane hemşireleri katılmakta iken 
en az katılan Kardiyoloji, Pediatri ve Koroner Yoğun Bakım 
hemşireleridir (p<.01). Dokuzuncu görüşe (Çalıştığım bi-
rimde hastalarımızı diğer birimlere teslim etmeden önce 
anlayabilecek durumda iseler transfer planlarıyla ilgili bil-
gilendiririz.) tüm birimler katılırken Ameliyathane ve Acil 
Servis hemşireleri bu görüşe en çok katılanlardır. Pediatri 
birimi diğer birimlere oranla en az katılmaktadır (p<.05). 
Onuncu görüşe (Başka bir birime hasta teslimi sırasın-
da çoğunlukla bölünme olmaksızın hasta teslimi yapılır.) 
Onkoloji ve Hematoloji, Genel Cerrahi, Endoskopi, Kadın 
Doğum ve Ameliyathane hemşireleri en çok katılırken, bu 
görüşe en az katılan Koroner Yoğun Bakım, Kardiyoloji ve 
Genel Yoğun Bakım hemşireleridir (p<.01). On birinci görü-
şe (Birimler arası güvenli hasta tesliminde gerekli bilgileri 
öncelik sırasına koymak için yeterli zamanımız vardır.) en 
çok katılan Ameliyathane, Acil Servis ve Endoskopi hemşi-
releri iken en az katılan Kardiyoloji hemşireleridir (p<.01). 
On ikinci görüşe (Çalıştığım kurumdaki mevcut bilgi tekno-
lojisi hasta teslimini en iyi şekilde destekler.) en çok Ame-
liyathane, Endoskopi ve Koroner Yoğun Bakım hemşireleri 
katılırken diğerlerine oranla en az katılan Kardiyoloji ve Pe-
diatri hemşireleridir (p<.01) (Tablo 7)

.  em irelerin asta eslim S re i ile lgili 
ene imleri

a lo . asta eslimi a ılan erlerin ağılımı 

asta eslimi a ılan erler n

Hemşire rapor odası 136 68.0

Hemşire deski 22 11.0

Hasta başı 19 9.5

Hemşire rapor odası ve hasta başı 11 5.5

Hemşirelerin %68’i (n=136) hasta tesliminin rapor odasın-
da, %11.0’i hemşire deskinde, %9.5’i (n=19) hasta başında, 
%5.5’i (n=11) hemşire rapor odası ve hasta başında yapıldı-
ğını ifade etmektedir (Tablo 8).

a lo . irimlere g re asta eslim S resi 

irimler n
in

k

aks

k

Koroner Yoğun Bakım 18 15 30

Genel Yoğun Bakım 19 10 45

Kardiyoloji Servisi 22 20 90

Genel Cerrahi Servisi 31 20 60

Acil Servis 18 5 30

Hematoloji ve Onkoloji Servisi 23 15 60

Kadın Doğum Servisi 13 5 60

Pediatri Servisi    23 10 60

Hasta teslim süresi, servislerde hasta yoğunluğuna göre 
değişmekle birlikte hemşirelerin ifadelerinden yola çıkıla-
rak yukarıdaki tabloda olduğu gibi görülmektedir (Tablo 9).

a lo . em irelerin irim i asta eslimin e 
a a ıkları Sorunlara nelik r leri( 

irim i asta eslimlerin e a anan 
Sorunlar

Sa ı

Sorun Yok 58 29.0

Hasta teslimi sırasında hasta, hasta yakı-
nı, doktor ve vizitler nedeniyle hasta tesli-
minin bölünmesi 

60 30.0

Hasta ile ilgili bilgilerin eksik ya da yanlış 
aktarımı

51 25.5

Hasta tesliminin çok uzun sürmesi 31 15.5

Gürültü 15 7.5

*Birden fazla yanıt verildiğinden her bir satırda toplam ka-
tılımcı sayısına göre yüzde alınmıştır.  

Hemşirelerin birim içi hasta teslimi sırasında yaşadığı so-
runlar incelendiğinde, hemşirelerin %29’u (n=58) birim içi 
hasta teslimlerinde sorun yaşamadığını bildirmişlerdir. 
Hemşireler, birim içi hasta teslimi sırasında hasta, hasta 
yakını, doktor vizit ve direktifleri nedeniyle hasta teslim 
sürecinin bölünmesi %30 (n=60), hasta ile ilgili bilgilerin 
yanlış veya eksik aktarımı %25.5 (n=51), hasta tesliminin 
çok uzun sürmesi %15.5 (n=31), gürültü %7.5 (n=15) sorun-
larıyla karşılaştıklarını ifade etmişlerdir (Tablo 10).
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a lo . em irelerin irimler rası asta eslimin e 
a a ıkları Sorunlara nelik r leri 

irimler rası asta eslimlerin e 
a anan Sorunlar

Sa ı

Sorun Yok 39 19.5

Hastayla ilgili bilgilerin eksik aktarımı 91 45.5

Etkin bir şekilde dinlenmemesi 43 21.5

Hasta teslimlerinin uzun sürmesi 23 11.5

Birimler arası uygulama farklılıklarından 
dolayı geri dönüşlerin fazla olması

20 10.0

Hasta tesliminin bölünmesi 10 5.0

Gürültü 9 4.5

Hasta, hasta yakını ve teslimin yapılacağı 
birime haber verilmemesi

8 4.0

*Birden fazla yanıt verildiğinden her bir satırda toplam ka-
tılımcı sayısına göre yüzde alınmıştır.  

SBAR yöntemiyle hasta teslimi yapan hemşirelerin birim-
ler arası yaşadığı sorunlar incelendiğinde; hemşirelerin 
%19.5’si (n=39) herhangi bir sorun yaşanmadığını belirtir-
ken, %45.5’i (n=91) hasta ile ilgili eksik bilgi verildiği yönün-
de görüş bildirmiştir. Birimler arası hasta teslimi yaparken 
hemşirelerin %21.5’i (n=43) etkin bir şekilde dinlenmedik-
leri yönünde görüş bildirmişlerdir. Hemşirelerin %11.5’si 
(n=23) hasta tesliminin uzun sürdüğünü, hemşirelerin 
%10’u (n=20), hasta teslimi yapıldıktan sonra, birimler ara-
sı uygulama farklılıklarından dolayı geri dönüşlerin olduğu-
nu ifade etmişlerdir. Bu sorunları, bölünmeler %5.0 (n=10), 
gürültü %4.5 (n=9) hasta teslimi yapılırken hasta, hasta ya-
kını ve teslimin yapılacağı birime haber verilmemesi %4.0 
(n=8) izlemektedir (Tablo 11).

a lo . em irelerin irim i ve irimler rası asta 
eslimi Sırasın a S  ormu Kullanırken 
a a ıkları Sorunlara re ağılımı  

irim i i ve irimler arası asta teslimi 
sırasın a S  formu kullanırken 

a a ığını  orluklar
Sa ı

Sorun Yok 36 18.0

SBAR formunun kullanımının zor olması, 
formda yer alan sıralamanın takip edile-
memesi

32 16.0

SBAR formunun çalışılan birime uygun ol-
maması ve değiştirilmesi gerektiği

30 15.0

Yazılı ve sözlü teslimi aynı anda takip et-
menin zor olması

24 12.0

SBAR formunun zaman kaybına neden 
olması ve iş yükünü artırması 16 8.0

*Birden fazla yanıt verildiğinden her bir satırda toplam ka-
tılımcı sayısına göre yüzde alınmıştır.  

Birim içi ve birimler arası hasta teslimi yapılırken SBAR 
formu kullanımı sırasında yaşadığınız zorluklar konusun-
da hemşirelerin %18.0’si (n=36) zorluk yaşamadığını ifade 
ederken, %16’sı (n=32) kurumda kullanılan SBAR formu-
nun kullanımının zor olduğunu ve formda yer alan sırala-
mayı takip edemediklerini, %15’i (n=30) SBAR formunun 
çalıştığı birime uygun olmadığını ve değiştirilmesi gerek-
tiğini düşünmektedir. Bu görüşü en çok vurgulayan Acil 
Servis ve Yoğun Bakım hemşireleridir. Yoğun Bakım hem-
şireleri %56,7’si (n=21) daha ayrıntılı bir form olması ge-
rektiğini vurgularken, Acil Servis hemşireleri %61.1’i (n=11) 
hastayla ilgili pratik bilgileri içeren daha hızlı kullanılabile-
cek bir forma ihtiyaç olduğunu ifade etmişlerdir. Hemşi-
relerin %19.4’ü (n=24) sözlü ve yazılı teslimi aynı anda ta-
kip etmenin zor olduğunu belirtirken, hemşirelerin %13’ü 
(n=16) SBAR formunun zaman kaybına neden olduğunu ve 
iş yükünü artırdığını belirtmektedir (Tablo 12).

a lo . em irelerin S  asta eslim ormunun 
ararlarına nelik r leri 

S  asta eslim ormunun 
ararları

Sa ı

Hasta ile ilgili bilgiler doğru, eksiksiz ve 
standardize bir şekilde aktarılır.

143 71.5

Hasta ile ilgili bilgiler hatırlatıcı ve kalıcı 
olur.

30 15.0

Hasta bakımında devamlılığı sağlar. 25 12.5

Hastanın güvenli bir şekilde teslim 
edilmesini sağlar

22 11.0

*Birden fazla yanıt verildiğinden her bir satırda toplam ka-
tılımcı sayısına göre yüzde alınmıştır. 

Hasta teslimi yapılırken kullanılan SBAR hasta teslim for-
munun yararları hakkında hemşirelerin %78.1’i (n=143) 
hasta ile ilgili bilgilerin doğru, eksiksiz ve standardize bir 
şekilde aktarılmasını sağladığını, %16.3’ünün (n=30) hasta 
ile ilgili bilgilerin hatırlatıcı ve kalıcı olmasını sağladığını, 
%13.7’sinin (n=25) hasta bakımında devamlılığı sağladığı-
nı ve %12.1’inin (n=22) hastanın güvenli bir şekilde teslim 
edilmesini deneyimlediklerini ifade etmişlerdir (Tablo 13)

a lo . em irelerin asta eslim S re ine nelik 
nerilerinin ağılımı 

asta eslim S re ine nelik neriler Sa ı

Hasta teslimi sırasında belirlenmiş bir za-
man diliminde uzamadan hastayla ilgili 
en doğru, güncel ve eksiksiz bilgi verilmeli

32 16.0

Gürültüden uzak bir şekilde özel rapor 
odalarında bölünme olmaksızın yapılmalı

26 13.0

Hastayı teslim eden ve alan hemşire ara-
sında etkin bir iletişim olmalı

24 12.0

Hasta teslim süreci ve SBAR iletişim tekniği 
kuruma uyum eğitimlerine dahil edilmeli

18 9.0
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*Birden fazla yanıt verildiğinden her bir satırda top-
lam katılımcı sayısına göre yüzde alınmıştır.  

Hemşirelerin deneyimlerinden yola çıkarak hasta teslim 
süreci ile ilgili önerileri sorulduğunda; hemşirelerin %50’si 
yanıt vermezken, %16’sı (n=32)  hasta tesliminin belirlen-
miş bir zaman diliminde uzamadan hastayla ilgili en doğru, 
güncel ve eksiksiz bilgi iletilmeli, hasta teslimi, gürültüden 
uzak bir şekilde özel rapor odalarında bölünme olmaksızın 
yapılmalı %13’ü (n=26), hasta teslimi yapılırken hastayı tes-
lim eden ve alan hemşire arasında etkin bir iletişim olmalı 
%12’si (n=24), hasta teslim süreci ve SBAR iletişim tekniği 
kuruma uyum eğitimine dahil edilmeli %9 (n=18) önerileri-
ni ifade etmişlerdir (Tablo 14)

. S U   

Uluslararası Birleşik Komisyon tarafından akredite olmuş 
bir hastanede SBAR iletişim tekniğiyle hasta teslimi yapan 
200 hemşirenin katıldığı hasta teslim süreci ile ilgili görüş 
ve deneyimlerini ortaya çıkarmak amacıyla yapılan bu 
çalışmadan elde edilen sonuçlar verilmiştir. 

Çalışmaya katılan hemşirelerin çoğunun kadın, genç yaşta 
(28 yaş altında), lisans ve üzeri düzeyde eğitime, beş yıl ve 
altında mesleki deneyime, üç yıl ve altında kurum ve birim 
deneyimine sahip olduğu görülmüştür.

Hemşirelerin büyük çoğunluğu kurumun mevcut bilgi tek-
nolojisinin hasta teslimini desteklediğini, kurumda hasta 
teslim süreçleriyle ilgili talimatlar ve prosedürlerin oldu-
ğunu, yeni çalışmaya başlayan hemşirelerin hasta teslim 
süreçleriyle ilgili her zaman standart bir eğitim aldıklarını 
ifade etmişlerdir. Hemşirelerin 2/5’i hasta teslimine katılan 
diğer birimlerle tartışma toplantıları yaptıklarını belirtmiş-
lerdir. 

Hemşirelerin büyük çoğunluğu teslim sırasında hastanın 
güvenliğini sağlamanın en büyük öncelikleri olduğunu, 
hastaların teslim edilmesiyle birlikte bakım ve sorumlulu-
ğun kendilerine geçtiğini, hastanın mevcut durumu uygun-
sa başka birimlere transfer sırasında hastayı transfer pla-
nıyla ilgili bilgilendirdiklerini ve yarısı ise bilgiyi teyit etmek 
üzere geri okuma yönteminin kullanıldığını ifade etmiştir.

Hemşirelerin yarısından fazlası hasta teslimlerinin daha 
çok rapor odalarında yapıldığını belirtmişlerdir. Yaklaşık 
yarısı birim içi ve dışı hasta teslimlerinde bölünme olmak-
sızın hasta teslimi yaptıklarını ve üçte ikisi nöbet değişimi 
sırasında her zaman yeterli ve doğru bilgiyi aldığını bildir-
mekle birlikte, yaklaşık yarısı da birim içi nöbet teslimlerin-
de bazen yeterli bilgiyi almadıklarını belirtmiş olup kadın 
hemşirelerin bu konuda daha endişeli olduğu görülmüş-
tür. Yaklaşık yarısı ise hasta teslimi ile ilgili hangi bilgilerin 
aktarılacağı konusunda farklı görüşlerin bulunduğunu ifa-
de etmiştir.

Hasta teslim süresinin, birimlerde hasta yoğunluğuna göre 
değişmekle birlikte en az 5 dk en fazla 90 dakika arasında 
değiştiği görülmüştür. Hasta tesliminin birimlerdeki yo-
ğunluğa göre en kısa Acil serviste, en uzun Kardiyoloji bi-
riminde sürdüğü ortaya konmuştur. Hemşirelerin yaklaşık 
üçte biri birim içi hasta teslimlerinde sorun yaşamadığını 
belirtmekle birlikte, geriye kalan 2/3’ü ise hasta, hasta yakı-
nı, doktor vizit ve direktifleri nedeniyle hasta teslim süreci-
nin bölünmesi, yanlış/eksik bilgi aktarımı, teslim sırasında 
gürültü veya sürecin uzun olması gibi sorunlar yaşadıkları-
nı ifade etmişlerdir.

Hemşireler birim içi ve birimler arası hasta teslimi sırasın-
da SBAR formu kullanırken yaşadıkları zorlukları sırasıyla; 
SBAR formunun kullanımının zor olması, formda yer alan 
sıralamanın takip edilememesi, yazılı ve sözlü teslimi aynı 
anda takip etmenin zorluğu, SBAR formunun zaman kaybı-
na neden olması ve iş yükünün artması gibi sorunlar ifade 
etmişlerdir.

Hemşireler, SBAR formuyla birlikte; hasta ile ilgili bilgilerin 
doğru, eksiksiz ve standardize edilmiş şekilde aktarıldığını, 
hasta ile ilgili bilgilerin hatırlatıcı ve kalıcı olduğunu, hasta 
bakımının devamlılığının sağlandığını, hastanın güvenli bir 
şekilde teslim edilmesinin kolaylaştırıldığını ifade etmişler-
dir.

Hemşireler, hasta teslim sürecinin ve SBAR iletişim tekni-
ğinin, kuruma uyum eğitimlerine dahil edilmesi gerektiği-
ni, hasta tesliminin gürültüden uzak bir şekilde özel rapor 
odalarında bölünme olmaksızın yapılmasını, hastayı teslim 
eden ve alan hemşire arasında etkin bir iletişim olmasını, 
hasta tesliminin belirlenmiş bir zaman diliminde uzama-
dan hastayla ilgili en doğru, güncel ve eksiksiz bilgi verilme-
si önerilerini dile getirmişlerdir.

Hasta teslim süreci ile ilgili SBAR yöntemini kullanan ku-
rumda ilgili prosedür-talimatların ve eğitim programlarının 
varlığının hemşireler tarafından bilinmesi ve hemşirelerin 
hasta teslim süreci yönünden hasta güvenliğini önceleme-
si ve bu sürece sahip çıkması kuşkusuz çok önemli bir ge-
lişmedir.

 Hasta tesliminde SBAR yöntemi kullanımının daha iyileş-
tirilmesi açısından uygulamaya dönük olarak teslim sıra-
sında bölünmelerin ve gürültünün azaltılmasına yönelik 
önlemlerin alınmasına, eksiksiz bilgi aktarmaya ilişkin 
hemşirelerin eğitilmesine ve hemşireler arasındaki farkın-
dalıkların eşitlenmesine ihtiyaç vardır. Ayrıca, bu çalışma 
hemşirelerin ifadelerine göre düzenlenmiş olup bu konu-
da gözleme dayalı ve teslimle ilgili olası hatalara ya da iyi-
leşmelere yönelik hasta sonuçlarını ortaya koyan çalışma-
lar yapılması önerilir. 
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başlanan bir sürekli iyileştirme felsefesidir. Üretimdeki tüm israfları elimine etmeyi hedefleyen bir sistemdir. Yalın üretim 
uygulamaları, yoğun olarak imalat sistemlerinde kullanılmıştır. Günümüzde bilgisayar teknolojisi ve bilgi çağının etkisiyle 
hizmet sistemleri hızla gelişmeye başlamıştır. Son yıllarda yapılan çalışmalar, yalın üretim tekniklerinin hizmet işletmelerinde de 
kullanılabileceğini göstermiştir. Bu çalışmada; poliklinik hizmeti alan hastalar için değer akış haritalama metodu kullanılarak değer 
katan/katmayan faaliyetleri tespit etmek ve değer katmayan faaliyetlerin veya sürelerin elimine edilmesi amaçlanmıştır. Sağlık 
Bakanlığı’na bağlı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi poliklinik hizmet sunumunda gözlemler yapılmıştır. Bu gözlemlerden 
elde edilen veriler doğrultusunda, Değer Akışı Haritalama tekniği kullanılarak poliklinik hizmetlerinin mevcut durum haritası 
çıkarılmıştır. Mevcut durum haritası analiz edilerek, yalın üretim felsefesinin sisteme uygulanabilir ilkeleri doğrultusunda gelecek 
durum haritası oluşturulmuştur. Mevcut ve gelecek durum haritaları karşılaştırılarak hizmet sistemlerine uygulanabilirliği 
değerlendirilmiştir.

na tar Kelimeler  Yalın Hizmet, Değer Akış Haritalama, Poliklinik Hizmetleri.

U  S  PP     P  P  P

stra t

Leanproductionisacontinuousimprovementphilosophythatwasfirstapplied to Toyota Motor Company under the leadership of 
Taiichi Ohno, after the World War II. It was a system focusing on eliminating overall loss in the production process. Lean practices 
have been used extensively in manufacturing systems. Today, service systems have started to improve fast by the effects of 
computer technology and information age. Research done in recent years have shown that lean production techniques could 
be used also in service business. In this study; it is aimed to determine the value added / non-value-added activities by using the 
value flow mapping method for the patients receiving outpatient services and to eliminate the activities or periods that do not 
add value. Observations were made in the polyclinic service presentation of the Tepecik Training and Research Hospital affiliated 
to the Ministry of Health. In line with the data obtained from these observations, current status map of the policlinic service 
has been created by Value Stream Mapping technique. By analyzing the current status map, a future status map is created in 
accordance with lean production philosophy principles that can be applied to the system. The adaptability of lean production 
philosophy to service systems has been evaluated by comparing the value streams results of the current and the future status 
maps.

Ke or s  Lean Service, Value Stream Mapping, Policlinic, Health care

. 

Küresel piyasa ve artan rekabet koşulları talep değişiklik-
lerine cevap verebilmeleri için firmaları değişik imalat sis-
temleri ve yöntemleri arayışına itmektedir. Genel olarak 
üretimde zamanı azaltmak ve maliyetleri düşürmek üre-
tim sistemini geliştirmek için atılması gereken en önemli 
adımlardır (Helleno vd., 2015; Jasti ve Kodali, 2015). Yalın 
üretim, ilk olarak Japon Toyota firmasının üretim sistemin-

de ortaya çıkmıştır. (Belokar, Kumar ve Kharp, 2012, ss. 
152). Womack ve arkadaşlarının yapmış olduğu “Dünyayı 
Değiştiren Makine” isimli çalışma literatürde geniş bir kabul 
görmüştür (Womack, Jones ve Roos, 1990). Yalın üretim sis-
temi ilk olarak otomotiv sektöründe kullanılmaya başlansa 
da zaman içerisinde yapılan araştırmalar ve diğer sektör-
lerdeki gereksinimler de değerlendirilerek yalnızca üretim 
sektöründe değil, hizmet sektöründe de uygulanmaya baş-
lanmıştır.
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DAH (Değer Akış Haritalama) bir işletmenin üretim süreç-
lerini optimize etmek için kullanılan bir yöntemdir (Wolni-
ak ve Zasadzien, 2014). Bir değer akış haritası, işletmedeki 
kayıpların belirlenmesi için süreçlerin analiz edilmesini 
sağlamaktadır. DAH’ın amacı; üretim sürecinde hangi fa-
aliyetlerin değer oluşturduğunu göstermektir. (Doğan ve 
Ersoy , 2016)

Lummus vd. (2006) küçük bir sağlık kliniğinde bir DAH 
sistemi oluşturarak hasta bekleme sürelerini azaltmayı 
ve hasta sayısını artırmayı amaçlamıştır. Çalışmada bu 
yeni sistem sayesinde yeni personel, makine ve teçhizat 
eklemeden randevulu hastaların bekleme sürelerinin azal-
tılabileceği, randevusuz, acil hastaların tedavi edilmesi 
olanağının artabileceği ve çalışanların stres seviyelerinin 
düşürülebileceği sonucuna varılmıştır. (Doğan ve Ersoy , 
2016)

Barber ve Tietje (2008) çalışmalarında DAH yöntemi üzerin-
de odaklanmışlar ve müşteri ve satış personeli tarafından 
gerçekleştirilen faaliyetlerin satışın yapıldığı organizasyon 
içinde nasıl gerçekleştiğini mevcut değer akış haritası ile 
göstermişlerdir. Gelecek duruma ilişkin bazı güncel satış 
stratejileri ve süreçler önermişler ve DAH yönteminin sa-
tış sürecinde is- rafların elimine edilmesi için kullanışlı bir 
yöntem olduğu sonucuna varmışlardır. (Doğan ve Ersoy , 
2016)

Prabhu vd. (2008) Hindistan’da lojistik sektöründe faaliyet 
gösteren bir firmada değer katmayan faaliyetleri belirle-
mek ve lojistik işlem akışını iyileştirmek amacıyla DAH yön-
temini uygulamışlardır. Çalışmalarında lojistik işlem süre-
lerinde % 20’lik bir iyileşme olacağı sonucuna varmışlardır. 
(Doğan ve Ersoy , 2016)

Fisher vd. (2011) DAH yönteminin hizmet sektöründe de 
uygulanabilirliği göstermek amacıyla dünya çapında bili-
nen bir üniversitenin lisans öğrencilerine verilen akade-
mik danışmanlık sürecinde DAH yöntemini uygulamışlar-
dır. Mevcut durum haritasında analiz edilen danışmanlık 
faaliyetlerine ilişkin gelecek durum için önerilerde bulun-
muşlar ve bu faaliyetlerde iyileştirmeler elde edilebileceği 
sonucuna ulaşmışlardır. (Doğan ve Ersoy , 2016)

Bonaccorsi vd. (2011) Bir üniversite öğrenci kayıt büro-
sunda performansı artırmak, israfları tespit etmek ve bu 
israfların elimine edilmesi için DAH yöntemi uygulamış-
lardır.

Çalışmada, sürecin ayrıntılı bir haritası çıkarılmış, faaliyet-
lerde değişiklikler yapılmış ve hizmet akış süreleri yeniden 
düzenlenmiştir. Yapılan değişikliklere bağlı olarak önemli 
iyileşmeler olduğu ve DAH yönteminin hizmet sektöründe 
başarılı bir şekilde uygulanabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Efe ve Engin (2012) Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir Numune 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nde gözlemler 
yapmışlardır. Gözlemlerden elde edilen veriler neticesin-
de DAH yöntemiyle Acil Servisin mevcut durum haritası 
çıkarılmıştır. Ayrıca, mevcut durum haritası yalın üretim 

felsefesi doğrultusunda analiz edilerek gelecek durum ha-
ritası da çıkarılmıştır. Çalışmada, mevcut ve gelecek durum 
haritaları karşılaştırılarak hizmet sistemlerine uygulanabi-
lirliği değerlendirilmiştir.

Kim ve ark.(2006) imalat sektöründe başarılı bir şekilde 
uygulanmaya devam edilen yalın üretim felsefesinin, 
hizmet sektöründe de uygulanabileceğini belirtmişlerdir. 
Hastanede yapmış oldukları çalışmada, hasta bakımının 
ve memnuniyetinin önemli bir şekilde arttığını gözlemle-
mişlerdir.  DAH tekniği yardımıyla, hastane içinde süreç-
ler arası malzeme ve bilgi akışını göstermişlerdir. Yalın 
üretim felsefesinin, sağlık endüstrisinde kullanılmasının 
yüksek kalite ve verimlilik sağlayacağını önermişlerdir. Bal-
cı (2006), tam zamanında Üretim (TZÜ) felsefesinin, imalat 
sistemlerinde elde edilen faydalarının, hizmet sistemlerin-
de de sağlanabilirliğini araştırmıştır. Bu amaçla bir eriş-
kin acil servisinde gözlem ve zaman ölçümlerinden elde 
edilen veriler sonucunda mevcut durumu modellemiştir. 
Simülasyon sonuçlarını analiz ederek, TZÜ felsefesinin 
sisteme uygulanabilecek ilkeleri doğrultusunda alternatif 
bir sistem modellemiştir. Mevcut ve alternatif sistemlerin 
simülasyon sonuçlarını karşılaştırarak, TZÜ felsefesinin 
hizmet sistemlerine uyarlanabilirliğini değerlendirmiştir. 
Çalışmada DAH tekniği kullanılmıştır Terakye ve Gürer 
(2006), hizmet işletmesinde yalın düşünce felsefesinin 
uygulanabileceğini önermişlerdir. Bu amaçla acil servis-
te elde edilen veriler sonucunda, DAH tekniği yardımıy-
la mevcut durum haritasını çıkartmışlardır. Daha sonra 
sistemdeki hastaların beklentilerini tespit ederek israfları 
belirlemişlerdir. Çıkan sonuçlara göre hasta beklentilerini 
en iyi karşılayabilecek ölçüde yeni öneriler sunmuşlardır. 
Yapılan önerilerin hepsini gelecek durum haritasında gös-
termişlerdir. Hastaların bekleme sürelerini azaltarak, has-
ta memnuniyeti artışlarının olacağını belirlemişler, iyileş-
tirilmiş bir sistem sunmuşlardır.

. . eğer kı  aritalama

Yalın üretimin yalın olmasının sebebi, karmaşıklıktan 
uzak ve basit olması, seri üretimle kıyaslandığında her 
şeyin daha azını kullanmasıdır. Ayrıca ihtiyaç duyulan 
stokların çok daha azının bulundurulması yeterlidir, çok 
daha az bozuk mal çıkmasını ve daha fazla gittikçe artan 
çeşitlilikte ürünler üretilmesini esas alır. Bir işletmeyi yalın 
işletme yapan temel ilkeler aşağıda verilmiştir (Womack, 
Jones ve Roos, 1998).

Değer,
Değer Akışı,
Akış,

Çekme ve
Mükemmelliktir.

eğer  Ürün veya hizmeti satın alan müşterilerin, ön plan-
da tuttukları zevk ve beğenilerinin kaynağı, yaptıkları değe-
ri tanımlar. Müşteri açısından hizmet sunan ya da mamulü 
üreten, değeri oluşturandır. Bu nedenle hizmet sunan ya 
da mamul üretenlerin, müşterilerce yapılan değer tanım-
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larına göre üretim yapmaları daha faydalı sonuçlar geti-
recektir. Hizmet sunan ya da mamulüreticilerin ilk yap-
ması gereken, geleneksel değer tanımlarını sorgulayarak, 
müşterilerle aralarındaki iletişim kurma biçimlerini geliş-
tirmeleridir. Üreticilerin ve müşterilerin değeri birlikte ana-
liz etmesi sonucunda israflar ortadan kaldırılarak, hedef 
maliyet belirlenmelidir. Değerin doğru tanımlanması, yalın 
düşüncenin ilk kritik adımıdır. Yanlış ürün ya da hizmetin 
doğru üretil- mesinin sonucu israf (muda) olacaktır. Müş-
terilerin ihtiyaçlarını anlamak ve bunu bütün bir ürün ya 
da hizmet gelişim zincirinde uygulamak gerekir. (Womack, 
Jones ve Roos, 1998).

eğer kı ı  Değer akışı, her ürün ya da hizmet için esas 
olan, ürün ya da hizmetin oluşturulması veya imal edil-
mesi süreci boyunca bir ürünü ya da hizmeti meydana 
getirmek için ihtiyaç duyulan, katma değer oluşturan ve 
oluşturmayan faaliyetlerin tamamıdır. (Womack, Jones ve 
Roos, 1998).

kı  Hizmet ya da mamul üretiminde, tüm hizmet ya da 
mamul çeşitleri için sürekli akışı gerçekleştirmek ve bunu 
müşteri talebindeki dalgalanmalara uydurmak gerekmek-
tedir. Günümüzde, hizmet sektöründe her bir müşterinin 
beklentisine uygun hizmeti verebilmek ya da mamul üre-
timinde, küçük partiler halinde üretim yapma zorunlulu-
ğu, sürekli akışı zorlaştıran faktör- lerdir(Womack, Jones 
ve Roos, 1998).

ekme  Çekme prensibi, değerin, müşteri tarafından 
kaynağından çekilmesini ifade eder. Çekme, müşteri is-
temeden, sonraki aşamalarda yer alan değerlerin önceki 
aşamalarda hiçbir şekilde çekilemeyeceğini yani ürün ya 
da hizmetin üretilip ya da sunulamayacağını ifade eder. 
(Womack, Jones ve Roos, 1998).

kemmellik  Mükemmellik, değeri ve israfı birbirinden 
ayırmış, bunları bir akış içerisinde düzenlemiş, bu akışın 
sürekliliğini ve düzenini sağlamış ve çekme sistemini uy-
gulamaya başlamış bir kuruluşun mevcut durumunu ifa-
de eder. Mükemmellik sürekli iyileştirme ile muhafaza 
edilir. Mükemmellik, yalın düşüncenin benimsendiğini ve 
uygulandığını ifade eder. (Womack, Jones ve Roos, 1998).

. 

Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi 1971 tarihinde hizme-
te açılmıştır. Hastanenin fiziki gelişmesinin yanında 1976 
yılında Eğitim ve Araştırma Hastanesi hüviyetine kavuş-
muş, dahiliye ve cerrahi branşlarında asistan eğitimine 
başlanmıştır.

Şu anda 40.000 m2 alan üzerinde, yaklaşık 57.000 m2 ka-
palı alanda hizmet vermekte olan hastane, 2005 yılında 
Sağlık Bakanlığı’na devredilmiştir. Tepecik EAH, kalite sü-
reçleri, ekip çalışması, istatistiksel verilerin analizi ve geri 
bildirimi konularında İzmir’inöncü hastanelerdendir.

Tepecik EAH son bir yılda, 1.6 milyon poliklinik, 143.939 
yatış, 42.200 acil başvuru, 68.000 travma vakası, 2.143 A 
grubu, 112.290’ı E grubu olmak üzere, Toplam 137.173 cer-
rahi girişim, önemli bir kısmı komplike ve dışarıdan sevkli 
olmak üzere 13.167 doğum, 194 yatak kapsamında 20.150 
yoğun bakım yatış hizmeti sunmaktadır. Yenişehir Bölge-
si’nin nüfusu il nüfusunun %19’udur, ancak bölgemizin en 
büyük hastanelerinden biri olması sıfatıyla Tepecik EAH il 
nüfusunun %30’una hizmet vermekte ve çevre illerden yo-
ğun sevk almaktadır. Hastanenin şehir merkezinde olması 
ve bir eğitim araştırma hastanesi olması nedeniyle çevre 
illerden ve bağlı bulunduğu şehrin ilçelerinden birçok has-
ta kabul etmektedir. 

2016 yılında hastanemiz  polikliniklerinde günde ortala-
ma 4600 hasta, bir ayda ortalama 150000 , yılda toplam 
1872732  hasta poliklinik hizmetlerinden faydalanmıştır.

Hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniye-
tinin sağlanmasını esas alan Sağlıkta Kalite Standartları ile 
bu standartların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları dü-
zenleyen  Sağlıkta Kalitenin eli tirilmesi ve eğerlen

irilmesine air netmelik  ka samın a astane
mi e  ılın a a ılan a aktan asta memnuni et 
anket sonu larına g re astaların memnuni etleri 

oliklinik ekleme s relerinin u unluğu n n e 
k ulunmu tur. u ne enle  erişkin polikliniklerine 

başvuran hastaların; başvuru, muayene, tetkik istemi, kan 
alma, görüntüleme, sonuç alma, hekime sonuç gösterme 
ve hastaneden ayrılma süreci gözlenerek değer akış hari-
talaması yapılmıştır. Bu çalışmada; poliklinik hizmeti alan 
hastalar için değer akış haritalama metodu kullanılarak 
değer katan/katmayan faaliyetleri tespit etmek ve değer 
katmayan faaliyetlerin veya sürelerin elimine edilmesi 
amaçlanmıştır.

.   

Yalın üretimde kayıpları elimine etmek ve süreçleri iyileştir-
mek için kullanılan birçok yöntem bulunmaktadır. Değer 
akış haritalama bu amaçla kullanılan en etkili yalın yön-
temlerden bir tanesidir. DAH yönteminin hedefi; nihai 
ürüne değer katmayan süreler ile faaliyetleri belirlemek 
ve bunları elimine etmektir (Belokar vd., 2012, ss. 153). 
Hastanemizde poliklinik hizmeti, hastaların ilk kayıt baş-
vurusu ile başlamakta ve hastanede poliklinikte sonuçları 
hekime göstermesi ile sonlanmaktadır. Poliklinik hizmeti 
değer akış haritalaması sırasında; mevcut sürecin belirlen-
mesi, mevcut durum haritasının çizilmesi, gelecek durum 
haritasının çizilmesi ve uygulama/ çalışma planının oluş-
turulması adımları izlenerek gerçekleştirilmiştir. Çalışma 
planı hazırlanırken, değer akış haritalama adımlarının 
(ürün aile seçimi, mevcut durum haritası, gelecek durum 
haritası, değer akış planlama) uygulanmasında zaman 
kısıtlamasına gidilmesine özen gösterilmiştir. Araştır-
ma süresince hizmet alan hastalar ve çalışanlar, değer 
akış haritalama ve yalın hizmet kavramları hakkında 
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bilgilendirilmişlerdir. Değer Akış Haritalamaya başlamak 
için öncelikle hizmet ailesi belirlenmiştir. Tepecik Eğitim 
Araştırma Hastanesi’nden poliklinik hizmeti alan bütün 
hasta grupları incelenerek süreçler muayene, laboratuvar, 
görüntüleme (röntgen, MR, tomografi, ultrason), tetkik so-
nuçlarının gösterilmesi olarak tespit edilmiştir. Görüntüle-
me hizmetlerinden MR, tomografi ve ultrason hizmetleri 
hastanemizde randevu ile hizmet vermekte olup cihaza 
ve hekim sayısına bağlı olarak süreç değişmektedir. Bu ne-
denle görüntüleme hizmetlerinde MR, tomografi, ultrason 
hizmetleri bu çalışmada değerlendirme dışı tutulmuştur. 
Süreç muayene, laboratuvar, röntgen ve tetkik sonuçları-
nın gösterilmesi olarak belirlenmiştir.

. . Poliklinik ua ene i met S re inin elirlenmesi 
ve ev ut urum aritasının i ilmesi

Hastanemizde poliklinik hizmet süreci muayene fişi alınan 
“İlk Kayıt Birimi”, hasta muayenelerinin yapıldığı “Polikli-
nikler”, tetkik istemlerinin gerçekleştiği “Kan Alma” ve son 
olarak görüntüleme hizmetlerinin verildiği “Radyoloji Biri-
mi”nde yürütülmektedir. 

. . . astanın i mete ri im S re i

Hastalar muayene hizmeti alabilmek için randevu ile ya 
da randevusuz olarak hastaneye başvurabilirler. Hastalar 
randevularını internet üzerinden Sağlık Bakanlığı’nın ran-
devu sistemi olan MHRS yoluyla alabildikleri gibi Sağlık 
Bakanlığı’na bağlı 182 numaralı telefon hattını arayarak da 
randevularını alıp muayene saatini kendileri belirleyerek 
muayene olabilmektedirler. 

Hastanemizde bulunan ilk kayıt birimi, hem randevulu 
hem de randevusuz şekilde muayene olmak isteyen has-
talara danışma, yönlendirme ve kayıt hizmeti vermektedir. 
İlk kayıt hizmeti hafta içi 06.30–16.00 saatleri arasında hiz-
met vermektedir. MHRS randevulu ve randevusuz hastalar 
ilk kayıt birimine başvurarak kayıt ve muayene fişi almakta-
dırlar. İlk kayıt biriminde 2 yönlendirme personeli ve sayı-
ları 10–12 kişi arasında değişen veri giriş personeli hizmet 
vermektedir. MHRS ve onkoloji hastaları için mevcut olan 
veri giriş personellerinden birer kişi ayrılarak bu hastaların 
daha çabuk hizmete ulaşması sağlanmaya çalışılmaktadır. 

İlk kayıt birimine gelen hastaları danışma personeli kar-
şılayarak, numaratörden sıra fişi verir ve kayıt sırasının 
oluşmasını sağlar. Kayıt sırasını takip eden hastalar 07.30 
da muayene kaydı ve fişi vermeye başlayan veri giriş per-
sonelinden muayene hizmeti almak istedikleri polikliniğe 
kayıtlarını yaptırırlar.

Veri giriş personellerinden muayene fişi almak için hasta-
lar kuyrukta 7-10 dk kadar beklemektedir. Veri personeli-
nin hastaya fiş verme süresi 30 sn ile 2 dk. arasında değiş-
mektedir. Fiş verme süresi hastanın hastanemizde mevcut 
kaydının( iletişim bilgileri vb.) bulunmasına göre değişiklik 
göstermektedir. 

. . . ua ene i meti S re i

İlk kayıt biriminden muayene fişini alan hasta ilgili poliklini-
ğin önünde sırasını bekleyerek hekimin sırası gelen hastayı 
çağırması ile muayene hizmetine ulaşmaktadır. Bu süreçte 
MHRS, öncelikli ve normal kayıtlı hastalar dönüşümlü ola-
rak polikliniğe alınmaktadır. Hekim çağırma butonu ile 1 
MHRS/öncelikli–2 normal hasta sırasını izleyerek muaye-
ne sırasını sürdürmektedir. Muayene sırası gelen hasta 
muayene hizmetini 3,5-5 dk’ da almaktadır. Hekim tetkik 
istediği hastayı veri giriş personeline yönlendirerek kodla-
mayı yaptırır (30-45 sn) ve ilgili birime yönlendirir. Tetkik 
istenmeyen hastaya hekim e-reçete halinde yazdığı reçe-
teyi verir. 

. . . umune lma ve r nt leme i metleri

umune lma  Kendisinden numune istenen hasta nu-
maratörden fiş almalıdır. Mevcut numaratörde öncelikli 
hastalar ayrı bir butonla numara almaktadır. Numarası 
gelen hasta veri giriş personelinden kan tüplerini alarak 
kan numunesi vermek için tekrar sıraya girerler. Tüpleri ve 
numune kaplarını alabilmek için beklenen sıra 3 dk-20 dk; 
hastaların veri giriş personelinden tüpleri ve numune kap-
larını alması 30-40 saniye arasında sürebilmektedir. Veri 
giriş personeli tüpleri ve numune kaplarını verirken has-
taları sonuçların zamanları ile ilgili bilgilendirerek bilgilen-
dirme formlarını vermektedir.  Sonuçlar hakkında hastalar 
mesajla bilgilendirilmektedir. Kan numune alım işlemi için 
8 ayrı kabin ve personel ayrılmıştır. Kan numunesi vermek 
için sıraya giren hastalar yoğunluğa göre 20-30 dakika 
kadar beklemektedir. Kan alma işlemi 1-1,5 dakika kadar 
sürmektedir. Diğer numuneler için kaplarını alan hasta, 
numunesini teslim eder. Toplanan kan ve idrar numune-
lerinin öncelikli olanları hemen laboratuvara ulaştırılırken 
diğerleri her yarım saatte bir toplanarak laboratuvara ulaş-
tırılmaktadır.

r nt leme i metleri ntgen

Röntgen çekimi için hastalara randevu verilmez, çekim işle-
mi aynı gün içinde gerçekleşmektedir. Röntgen kabul işlemi 
için hasta yaklaşık 5 dakika beklemektedir. Röntgen kayıt 
kabul işlemi yaklaşık 40 sn-1 dk kadar sürmektedir. Rönt-
gen çağrı ekranında 1 dakika ile 15 dakika arasında isminin 
görünmesini bekleyen hasta çekim işlemi için odaya girer ve 
yaklaşık 2,5 dakikada çekim işlemi tamamlanmaktadır.

. . .Sonu  sterme

Tetkik sonuçları aynı gün veya ilan edilen tarihte çıkan has-
talar SMS mesaj yoluyla bilgilendirilmektedirler. Sonuçları 
aynı gün çıkan hastalar muayene fişi almadan poliklinikle-
rine başvurarak sonuçlarını hekimine gösterebilirler. Sonuç 
gösterme zamanı polikliniklere göre belirlenmekle birlikte 
genel olarak öğleden sonra başlamakta ve veri giriş perso-
nelinin yönlendirmesi ile sonuçlarını hekimlerine gösterebi-
lirler.  Sonuçlar genellikle 14.30 dan sonra hekim tarafından 
değerlendirilir. Bu işlem poliklinik yoğunluğuna göre değiş-
mekle birlikte 5-10 dakika arasında sürebilmektedir.
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. . . ev ut urumun eğerlen irilmesi

Mevcut durum haritası incelendiğinde, ortaya çıkan israf-
lar aşağıda sıralanmıştır.

i met s re in e olu an sıralar ve ekleme

İlk kayıtta kayıt numarası almak için girilen sıra ve bekleme

MHRS’den randevu almasına rağmen muayene olabilmek için 
ilk kayıtta kayıt numarası almak için girilen sıra ve bekleme

Poliklinik odası önünde muayene için oluşan sıra ve bekleme

Kan alma girişinde kioks önünde oluşan sıra ve bekleme

Numune kabı ve tüpü alınması için sekreter bankosu 

önünde oluşan sıra ve bekleme

Hemşirenin kan alma kabininin önünde oluşan sıra ve bekleme

Ilgili röntgen odasına giriş için verilen röntgen oda numa-
rası için oluşan sıra ve bekleme

Tetkik sonuçlarının gösterilmesi için poliklinik odası önün-
de oluşan sıra ve bekleme

Hatalar
Hatalı muayene
Hatalı tetkik sonucu
Hastanın yanlış yönlendirilmesi
Kayıt hataları

.  K   KU  S  

                              
  İLK KAYIT                       MUAYENE                LABORATUVAR                  RÖNTGEN            TEKRAR MUAYENE          KAİZEN

. U  U U  S  

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde poliklinik hizmetinin gerçekleştiği süreç ortaya konduktan sonra mevcut du-
rum haritası oluşturulmuştur. Mevcut durum; polikliniğe gelen hastaların ilk kayıtlarının oluşturulması, muayene, numu-
ne alma, görüntüleme hizmetleri ve sonuç gösterme sürecinde hasta ve hasta yakınlarında izin alınarak tüm süreçte eşlik 
edilmiştir. Ayrıca çalışanlarla görüşme ve HBYS’den alınan veriler eşliğinde analiz gerçekleştirilmiştir.

. . ev ut urum aritası
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5.1. Mevcut Durum Haritası

 

                                                                                                                      
                                                                                                                   HBYS
 

 

 

                                                                                                                
                    K KAY                             MUAYENE                            LABORATUVAR                       RÖNTGEN                           TEKRAR MUAYENE

                     7-10 dk              5 dk                3,5-5 dk              3-5 dk               20-30 dk           3-5 dk             15-20 dk           3-5 dk                   5-10 dk
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. K  K  U  U U  S  

Mevcut durum haritasında tespit edilen israfların giderilmesi için belirlenmiş olan kaizen noktaları değerlendirilmiş ve 
gerekli iyileştirme alanları kaizen noktalı mevcut durum haritasında belirtilmiştir.

. . Kai en oktalı ev ut urum aritası

10 

 

6.1. ai en k alı e  D r m ari ası
 

                                                                                                                      
                                                                                                                   HBYS
 

 

 

                                                                                                                
            K KAY                             MUAYENE                            LABORATUVAR                       RÖNTGEN                           TEKRAR MUAYENE

                     7-10 dk              5 dk                3,5-5 dk           3-5 dk            20-30 dk           3-5 dk             15-20 dk           3-5 dk                   5-10 dk

                                                                                                                               

                 KA E  1                                KA E  2                                KA E  3                                  KA E  4                                KA E  

Kai en  astanın i mete ri im S re i

Hastanemizde poliklinik hizmet sürecini gerçekleştiren bi-
rimlerden ilk kayıt birimi kapanmıştır. Hastalar muayene 
olabilmek için fişlerini poliklinik içindeki her katta bulunan 
veri giriş personellerinden alabildiği gibi muayene odasın-
daki personelden de alabilmektedir. 

Kai en  ua ene i meti S re i

Hem MHRS ile randevu alan hem de doğrudan hastaneye 
gelen hastalar polikliniğe ulaşarak muayene fişlerini alabi-
lirler. 3 katlı olan poliklinik hizmet binasında her katta 2 
danışma personeli ve 2 tane de veri giriş personeli ve her 
poliklinik odası içinde veri giriş personeli bulunmaktadır. 
Bunun yanında karşılıklı olarak her kata 2 tane muayene 
fişi veren KİOKS cihazı konmuştur. Danışma personelleri 
hastalara yönlendirme ve bilgilendirme hizmeti vermekte-
dir. Randevusu olmayan hastalar muayene fişlerini katlar-
da bulunan veri giriş personellerinden almaktadır.  MHRS 
randevusu olan hastalar ise muayene fişlerini poliklinik 
odası içindeki veri giriş personellerinden almaktadırlar. 
Hastalar KİOKS kullanımını bilmediği ve aşina olmadığı için 
danışma ve yönlendirme personelleri tarafından cihaz kul-
lanımı konusunda bilgilendirilmektedir. 

Kai en  umune lma 

umune lma  Kan alma biriminde Yapay Zeka Uygula-
ması”na geçilerek hastaların kan alma sırasını bekleme 
sürelerininin azaltılması hedeflenmiştir. Kan alma birimine 
gelen hasta birime eklenen makineye muyene barkodu-
nu gösterir. Cihaz hastanın öncelik hakkı olup olmadığını 
tespit ederek sıra verir. Hasta kendisine verilen sıranın 
gelip gelmediğini bekleme alanındaki panodan takip eder. 
Hasta sırasının geldiğini panoda gördüğü anda sesli uya-
rı sistemi devreye girerek kan alma kabinine davet edilir. 
Kan alma bölümünde bulunan 8 kabin dörde ayrılarak her 
iki tanesinin önüne veri giriş personeli konmuştur. Her 8 
kabinde de hemşirenin yapılan işlemleri takip edebilmesi 
için pano bulunmaktadır.  Veri giriş personeli sesli olarak 
çağrılan hastanın numune tüplerini hazırlar. Kan alma ka-
binine gelen hasta tüpleriyle birlikte kan alma koltuğuna 
oturduğunda hemşire işleme geçmeden önce kimlik doğ-
rulama uygulaması yapar. Hemşire kanı aldıktan sonra 
ekranda işlemi tamamladığını belirtir. Bu onay işleminden 
sonra ekrana hemen sırası gelen hastanın adı düşer ve ka-
binin önündeki personel hastayı çağırma butonuna basar 
ve hasta kabine çağrılır. 
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Kai en  r nt leme i metleri ntgen  

Röntgen bekleme sırasını azaltabilmek için bir tane daha 
da digital röntgen cihazı eklenmiştir. Röntgen kabul işlemi 
için daha önce yaklaşık 5 dakika bekleyen hasta röntgen 
kodlamasının poliklinikten yapılmasıyla tekrar kodlama sı-
rasına girmemektedir. 

Kai en  Sonu  sterme

Sonuç gösterme sürecinde bazı hastalar, sonuçlarını ne za-
man göstereceği ile ilgili muayene odalarının kapısında bu-
lunan bilgilendirme levhalarına dikkat etmediği için sonuç 

göstermeye ilan edilen saatten önce gelerek uzun süre sıra 
beklemektedirler. Bununla ilgili mevcut durumda hastalar 
ilk muayeneden sonra veri giriş personeli tarafından sözel 
olarak bilgilendirilmekteydi. Yapılan iyileştirme ile hastalar 
için “Poliklinik Tetkik Gösterme Saatleri Bilgilendirme Bro-
şürü” hazırlanmış olup bu broşür muayeneden çıkan has-
talara veri giriş personeli tarafından verilmektedir.

. K U U  S

Belirlenen kaizen noktalarına yapılan iyileştirmelerle gele-
cek durum haritası oluşturulmuştur.

. S U   

Mevcut durum haritasıyla ilgili süreçte maksimum kalma 
süresi toplam 95 dakika olarak belirlenmiştir. Yapılan iyi-
leştirmelerle gelecek durum haritasında gösterildiği gibi 
süreçte maksimum kalma süresi toplam 58 dakikaya indi-
rilmiştir. Tespit edilen israflar ortadan kaldırılmış ve süre-
lerde  % 61 iyileştirme sağlanmıştır.

Sağlık sektörü devamlı hareketliliğin olduğu, hasta mem-
nuniyetinin sürekli değişebildiği bir yapıya sahiptir.  Polik-
linik sürecinde yapılan bu çalışmada, sağlık kuruluşlarında 
yalın düşüncenin bir kurum politikası olarak kurumlarca 
farklı süreçlerde uygulanabileceği tespit edilmiştir. Değer 
akış haritalama tekniğinden faydalanılarak, değer katma-
yan faaliyetler belirlenmiş ve gerekli iyileştirmeler yapıl-
mıştır. Yalın düşüncenin sağlık kurumlarında uygulanması 
hem kurumlar için kazanç sağlayacak hem de hasta mem-
nuniyeti ve hasta güvenliğini arttıracaktır. 

. K K
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7.1. Gelecek Durum Haritası

                                                                                                                      
                                                                                                                   HBYS
 

 

 

                                                                                                                
                        KAYIT                            MUAYENE                            LABORATUVAR                       RÖNTGEN                           TEKRAR MUAYENE

                     1-2 dk              1 dk                3,5-5 dk              3-5 dk               10-15 dk           3-5 dk             5-10 dk            3-5 dk                   5-10 dk
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S

GÜVENLİK RAPORLAMA KÜLTÜRÜ LABORATUVAR 
HATALARI SINIFLANDIRMA SİSTEMİ BİLDİRİM ANALİZİ

Serpil UZUN1, Müzelfe BIYIK2

A A AB  T ASTA S
B SA A A AB  T ASTA S

u un sr l gmail o m  mu el euysal gmail om

et

Sağlık tesislerinde hasta güvenliğinin sağlanmasında laboratuvar güvenliğinin önemli bir role sahip olduğu yadsınamaz bir 
gerçektir. Pre-analitik analitik-post-analitik olmak üzere tüm laboratuvar süreçlerindeki hataların kayıt altına alınması, izlenmesi 
ve iyileştirilmesi laboratuvar güvenliğin sağlanmasında atılacak adımlardan biridir. 

Bu doğrultuda T.C. Sağlık Bakanlığı Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığınca, hasta güvenliğini tehdit edebilecek laboratuvar 
hatalarının analizinde standart bir metodoloji kullanmak ve bu alanda laboratuvarlar arasında dil birliğini sağlamak amacı ile 
“Laboratuvar Hataları Sınıflandırma Sistemi (LHSS)” geliştirilmiştir. 

Laboratuvar hatalarının tespitinin yapılması, Hataların izlenebilir olması, analizinin yapılarak gerekli önlemlerin alınması 
laboratuvar güvenliğinin dolayısıyla hasta güvenliğinin sağlanmasına, sağlık hizmet süreçlerine ilişkin hataların önüne geçilmesine 
katkı sağlayacaktır. Çalışmada Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı hastanelerin Bilgi Yönetim Sistemi alanında yer alan LHSS 
kayıtlarının incelenmesi amaçlanmıştır.

Sonuç olarak; LHSS kayıtlarının tüm laboratuvar süreçlerindeki hataların en aza indirgenmesi ve tekrarının önlenmesi yönünde 
gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin planlanmasında yol gösterici olacağı düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler: laboratuvar hataları, hata sınıflandırma sistemi ( LHSS)

S U  P  U U    SS  S S   S S

stra t

It is undeniable that laboratory safety plays an important role in ensuring patient safety at health facilities. Recording, monitoring 
and remediation of errors in all laboratory processes, ihcluding  pre-analytical, analytical, post-analytical, are among the steps 
to be taken in ensuring laboratory safety.

 In this direction, T.C. The Department of Quality and Accreditation of the Ministry of Health has  developed the ‘‘Laboratory Error 
Classification System” with the aim of using a standardized methodogy in analyzing laboratory errors that could threaten patient 
safety and providing language cooperation between laboratories.

 Making laboratory mistakes, monitoring  mistakes, analyzing and taking the necessary precautions will contribute to the safety 
of the laboratory,thus ensuring patient safety and preventing errors in health care processes. It is aimed to examine ‘‘Laboratory 
Error Classification System” recerds in the field  of Knowledge Management System of the hospitals offiliated to the Bursa 
Municipality Hospitals Association.

As a result, ‘‘Laboratory Error Classification System” records are thought to guide the planning of corrective and preventive 
actions necessary to redure the recall and repetition of errors in all laboratory processes.

 Key words: Laboratory errors, error classification system.
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Hastalarla ilgili tıbbi kararların yaklaşık %70 kadarında labo-
ratuvar sonuçlarının etkili olduğu bilinmektedir (Hallworth, 
2011). Bu oran göz önünde bulundurulduğunda, labora-
tuvar süreçlerindeki hataların hasta güvenliğini sağlamada 
önemli bir role sahip olduğu görülmektedir. Bu bakımdan, 
doğru ve güvenilir test sonuçları elde etmek için örnek 
alma öncesinden başlayarak sonuçların raporlanıp klinis-
yene ulaşmasına kadar geçen süreçteki değişkenlerin ve 
etkilerin bilinmesi sonuçların doğru yorumlanması açısın-
dan büyük önem taşımaktadır. Tıbbi laboratuvarlarda test 
sonuçlarını etkileyen hatalar üç farklı evrede incelenebilir: 

Preanalitik evre testin klinisyen tarafından istenmesiy-
le laboratuvarda analiz edilmesine kadar geçen süreçtir. 
Preanalitik hataların çoğunluğu; hastanın hazırlanması, 
örneklerin toplanması, transportu, analiz için hazırlanması 
ve saklanması süreçlerinde olmaktadır (Lippi, 2011). Prea-
nalitik hataların; özellikle numune alma gibi laboratuvarın 
kontrolünde olmayan değişkenlerin varlığı nedeniyle oldu-
ğu bilinmektedir. Bu durum pre-analitik değişkenlerin iz-
lenmesinin ve gerekli iyileştirme sürecinin uygulanmasının 
zor olmasından kaynaklanmaktadır  (Plebani, 2013). 

nalitik evre laboratuvarda analizin yapıldığı evredir. Ana-
litik evre özellikle test yöntemlerinin, kullanılan analizörle-
rin, iç ve dış kalite kontrolünün ve kalibrasyonların ön plana 
çıktığı; preanalitik evreye göre çok daha fazla kontrol edile-
bilir parametrelerin yer aldığı bir süreçtir. Laboratuvarlarda 
otomasyon sistemlerinin kullanıma girmesi analitik hata 
kaynaklarının oranını azaltmaktadır. Analitik evrede; cihaz-
ların günlük, haftalık, aylık bakım programlarının yapılması, 
çalışma için gerekli ortam şartlarının sağlanması (ısı, nem, 
havalandırma vs.), çalışma öncesi ve esnasında iç ve dış ka-
lite kontrollerinin yapılması, miadı geçmiş malzeme kullanıl-
maması hataların en aza indirgenmesinde önemlidir.

Post analitik evre analiz işlemleri sonrasında çıkan so-
nuçların kontrolü, onaylanması, laboratuvar ve hastane 
otomasyon sistemlerine aktarılması, rapor edilmesi ve so-
nuçların klinisyen tarafından değerlendirilmesi aşamaları-
nı içerir. Bu evrede görülebilecek başlıca hata kaynakları; 
gecikmiş ya da hiç rapor edilmemiş sonuçlar, sonuçlarda 
testlerle ilgili referans değerlerinin belirtilmemesi, ra-
porlarda hasta ve numune ile ilgili özelliklerin belirtilme-
mesidir. Özellikle bilgisayar kullanımının ve otomasyon 
sistemlerinin tıbbi laboratuvarlarda daha çok yer almaya 
başlaması ve her türlü sürecin kontrolünde kullanılması ile 
birlikte postanalitik sürece verilen önemi azaltılmıştır. 

Yukarıda belirtilen laboratuvar süreçlerinin etkin ve hata-
sız yürütülmesi amacıyla, Sağlık Kalite Standartları kapsa-
mında, “Laboratuvar süreçlerine yönelik (Preanalitik, ana-
litik ve postanalitik süreçler ) performans değerlendirmesi 
yapılmalıdır” şeklinde değerlendirme ölçütü yer almaktadır. 
Yine bu kapsamda hasta güvenliğini tehdit edebilecek ha-
taların analizinde standart bir metodoloji kullanmak ve bu 

alanda sağlık tesisleri arasında dil birliğini sağlamak amacı 
ile a oratuvar ataları Sını an ırma Sistemi SS  
geliştirilmiştir. 

Hasta güvenliği açısından pre-analitik analitik-post-anali-
tik olmak üzere tüm laboratuvar süreçlerindeki hataların 
kayıt altına alınması, izlenmesi ve iyileştirilmesi amacıyla 
hataların izlenebilirliğinin elektronik ortamda olması, olası 
hataların analizinin yapılmasında önemlidir. 

Laboratuvar hatalarının tespitinin yapılması, laboratuvar gü-
venliğinin sağlanmasına ve böylelikle sağlık hizmet süreçleri-
ne ilişkin hataların önüne geçilmesine katkı sağlayacaktır. 

a oratuvar ataları Sını an ırma Sistemi SS

a oratuvar ataları Ko  a loları

İlgili Süreç

Ana parametre                        Birincil kod

Preanalitik  PR 

Analitik     AN

Postanalitik      PO

             

Yer

Ana parametre                        Birincil kod

Klinik   KL

Yoğun Bakım Ünitesi                   YB

Acil Servis                                    AS

Poliklinik       PL

Ameliyathane AY

Kan Alma Ünitesi                          KA 

Numune Kabul Birimi                   NK 

Laboratuvar  LA 

Diğer DG

Zaman

Ana parametre                        Birincil kod

00:00-04:00                                  Z1

04:00-08:00                                  Z2

08:00-12:00                                  Z3

12:00-16:00                                  Z4

16:00-20:00                                  Z5

20:00-23:59                                  Z6

Bilinmiyor           BM
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Kişi

Ana parametre                        Birincil kod

Doktor   DR

Hemşire HM

Stajyer         ST

Teknisyen    TE

Tıbbi Sekreter                            TS 

Transfer Elemanı                       TR 

Diğer Personel                            DP 

Hasta HS

Hasta Yakını                               HY 

Bilinmiyor  BM

Hatalı İşlem

Ana parametre                        Birincil kod

Hatalı test istemi                                                                               L01

Test isteminde eksik/yanlış bilgi                                                      L02

Patoloji istek formunun düzenlenmemesi                                      L03

Kayıtsız numune                                                                               L04

Hatalı kayıt                                                                                        L05

Yanlış hastadan numune alınması                                                   L06

Hatalı kimliklendirilmiş numune                                                    L07

Kaybolan numune                                                                             L08

Tekrar alınan numune                                                                      L09

Hatalı numune kabı/tüpü                                                                 L10

Boş numune kabı/tüpü (içinde numune yok)                                 L11

Son kullanma tarihi geçmiş tüplere numune 
alınması                  

L12

Barkodsuz numune                                                                                     L13

Hastadan numune alınamaması nedeni ile 
kaydın iptal edilmesi           

L14

Uygunsuz alınmış numune                                                                         L15

Yetersiz numune                                                                                          L16

Hemolizli numune                                                                                      L17

Pıhtılı numune                                                                                            L18

Lipemik numune                                                                                        L19

İkterik numune                                                                                           L20

Numunenin fiksatif içinde gönderilmemesi                                              L21

Numune alma zamanının kaydedilmemesi                                               L22

Laboratuvara teslim edilmeyen numune                                                  L23

Hatalı İşlem

Ana parametre Birincil kod

Uygunsuz transfer koşulları                                                                       L24

Belirlenen maksimum numune transfer süre-
sinin aşılması                    

L25

Numunelerin karışması                                                                               L26

Reddedilmesi gereken numunenin kabulü                                                 L27

Otomasyon arızası                                                                                        L28

Uygunsuz saklanmış numune                                                                      L29

Miadı geçmiş kit tespiti                                                                                L30

Miadı geçmiş malzeme tespiti                                                                      L31

İsteği yapılan malzeme/kit gelmemesi                                                         L32

Yanlış malzeme /kit gelmesi                                                                          L33

Malzeme transferinin uygun şartlarda yapıl-
maması                               

L34

Malzemenin uygun koşullarda saklanmaması                                         L35

Laboratuvar ortam ısısının uygunsuzluğu                                               L36

Cihaz bakımlarının yapılmaması                                                              L37

Besiyerinin uygun hazırlanmaması                                                          L38

Cihaz arızası                                                                                               L39

Cihaz pipetasyon hatası                                                                             L40

Numunenin yetersiz homojenizasyonu                                                     L41

Test çalışma prosedürlerine uyulmaması                                               L42

Ekim hataları                                                                                             L43

Dış kalite kontrol çalışmalarında uygunsuzluk                                      L44

Uygunsuz kalite kontrol sonucu ile çalışılması                                       L45

İç kalite kontrol çalışılmaması                                                                  L46

Uygunsuz inkübasyon sıcaklığı                                                                 L47

Uygunsuz inkübasyon süresi                                                                     L48

Uygunsuz boyama tekniği                                                                          L49

Uygunsuz dilüsyon                                                                                      L50

Uygunsuz solüsyon kullanılması                                                               L51

Sonucun yanlış değerlendirilmesi                                                             L52

Hatalı teknik onay                                                                                      L53

Sonuçların sisteme hatalı girilmesi                                                           L54

Hatalı rapor                                                                                                L55

Hasta raporlarının kaybedilmesi                                                              L56

Zamanında verilmeyen sonuç                                                                   L57

Panik değerin geç bildirilmesi                                                                   L58

Diğer     L59
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.    

Bu çalışmada Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı 5 
kamu hastanesinin Bilgi Yönetim Sistemi alanında yer alan 
LHSS kayıtlarının incelenmesi amaçlanmıştır.

Araştırmada, retrospektif olarak 01.01.2016-31.12.2016 
tarihleri arasında Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel 
Sekreterliği’ne bağlı, Dörtçelik Çocuk Hastanesi, Musta-
fakemalpaşa Devlet Hastanesi, Gemlik Devlet Hastanesi, 
Karacabey Devlet Hastanesi ve Yenişehir Devlet Hastanesi 
Bilgi Yönetim Sistemi alanında yer alan LHSS (Laboratuvar 
Hata Sınıflandırma Sistemi) üzerinden yapılan hata kayıt-

ları incelenmiştir. Hatalar pre-analitik, analitik ve post-a-
nalitik süreç bazında değerlendirilmiştir. Araştırmada 
kullanılan verilerin analizinde frekans ve oransal değerler 
kullanılmıştır. 

. U U

Bir yıllık süre içerisinde ilgili hastanelerin biyokimya labo-
ratuvarına yaklaşık olarak 1.6 milyon örnek kabulü yapıl-
mıştır. Bu örnekler içerisinden tespit edilen 8321 adet ha-
tanın LHSS’ye kayıt edildiği tespit edilmiştir. 

ra k  n Sık il irimi a ılan lk  SS Ko u ağılımı

2. AMAÇ, GEREÇ VE YÖNTEM

Bu çalışmada Bursa li Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı 5 kamu hastanesinin Bilgi Yönetim 
Sistemi alanında yer alan HSS kayıtlarının incelenmesi amaçlanmıştır.
Araştırmada, retrospektif olarak 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında Bursa li Kamu
Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’ne bağlı, örtçelik ocuk Hastanesi, ustafakemalpaşa 

evlet Hastanesi, emlik evlet Hastanesi, Karacabey evlet Hastanesi ve Yenişehir evlet 
Hastanesi Bilgi Yönetim Sistemi alanında yer alan LHSS (Laboratuvar Hata Sınıflandırma 
Sistemi  üzerinden yapılan hata kayıtları incelenmiştir. Hatalar pre-analitik, analitik ve post-
analitik süreç bazında değerlendirilmiştir. Araştırmada kullanılan verilerin analizinde frekans
ve oransal değerler kullanılmıştır.

3. BULGULAR
Bir yıllık süre içerisinde ilgili hastanelerin biyokimya laboratuvarına yaklaşık olarak 1.6 
milyon örnek kabulü yapılmıştır. Bu örnekler içerisinden tespit edilen 8321 adet hatanın

HSS’ye kayıt edildiği tespit edilmiştir. 

Grafik 1: n Sık Bildirimi a ılan lk 1  SS d Dağılımı

lgili  kamu hastanesinin 2016 yılı HSS kayıtları incelendiğinde; en sık bildirim yapılan 
LHSS hata kodunun (PR.KL.HM.Z3.L016- PR.KL.HM.Z3.L018- PR.KL.HM.Z3.L017)  
birinci sırada preanalitik süreçte kan alma biriminde  hemşire meslek grubu tarafından 0 01-
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1  ılı n Sık Bildirim a ılan LHSS Hata d  Dağılımı

İlgili 5 kamu hastanesinin 2016 yılı LHSS kayıtları incelendiğinde; en sık bildirim yapılan LHSS hata kodunun (PR.KL.HM.
Z3.L016- PR.KL.HM.Z3.L018- PR.KL.HM.Z3.L017)  birinci sırada preanalitik süreçte kan alma biriminde  hemşire meslek 
grubu tarafından 08:01-12:00 zaman aralığında yetersiz numune (1073), ikinci sırada pıhtılı numune (928) ve üçüncü sı-
rada hemolizli numune (856) olduğu tespit edilmiştir. Post analitik süreçte ise PO.LA.TE.Z4.L57 hata kodu ile zamanında 
verilmeyen sonuç olduğu görülmektedir. 
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a lo  n Sık il irimi a ılan SS Ko u ağılımı

LHSS Kodu
Bildirim
Sayısı

Yer
Meslek
Grubu

Zaman Hatalı Süreç/İşlem

PR.KA.HM.Z3.L16 1073 Kan Alma Hemşire (08:01-12:00) Preanalitik/Yetersiz numune 

PR.KA.HM.Z3.L18 928 Kan Alma Hemşire (08:01-12:00)  Preanalitik/Pıhtılı numune 

PR.KA.HM.Z3.L17 856 Kan Alma Hemşire (08:01-12:00) Preanalitik/Hemolizli numune 

PO.LA.TE.Z3.L57 746 Laboratuvar Tekniker (08:01-12:00) Postanalitik/Zamanında verilemeyen sonuç 

PR.AS.HM.Z3.L17 366 Acil Servis Hemşire (08:01-12:00) Preanalitik/Hemolizli numune 

PR.AS.HM.Z4.L17 222 Acil Servis Hemşire (12:01-16:00) Preanalitik/Hemolizli numune 

PR.KL.HM.Z3.L10 174 Klinik Hemşire (08:01-12:00) Preanalitik/ Hatalı numune kabı/tüpü 

PR.AS.HM.Z5.L17 149 Acil Servis Hemşire (16:01-20:00 ) Preanalitik/Hemolizli numune 

PR.PL.HM.Z3.L18 139 Poliklinik Hemşire (08:01-12:00) Preanalitik/Pıhtılı numune 

PR.KA.HM.Z4.L18 106 Kan Alma Hemşire (12:01-16:00) Preanalitik/Pıhtılı numune 

PR.AS.HM.Z6.L17 103 Acil Servis Hemşire (20:01-24:00) Preanalitik/Hemolizli numune 

PR.AS.DP.Z4.L01 102 Acil Servis Diğer Per. (12:01-16:00) Preanalitik/Hatalı Test istemi 

PR.KA.HM.Z4.L17 94 Kan Alma Hemşire (12:01-16:00) Preanalitik/Hemolizli numune 

PR.KL.HM.Z3.L18 92 Klinik Hemşire (08:01-12:00) Preanalitik/Pıhtılı numune 

PR.KL.HM.Z3.L05 84 Klinik Hemşire (08:01-12:00) Preanalitik/Hatalı kayıt 

Elde edilen bulgular doğrultusunda; tablo 1’de 2016 yılında ilgili kurumlarda en sık bildirim yapılan hata kodlarının açılım-
larına yer verilmiştir. 
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ra k  SS atalarının aman ralıklarına re ağılımıGrafik 2: SS a alarının aman Aralıklarına Göre Dağılımı

Grafik 2’de görüldüğü üzere 2016 yılı HSS’ye kayıtlı hataların  %4  oranında 3 aman 
(08:01-12:00) aralığında ,%30 ile Z4 Zaman (12:01-16 00  aralığında ve %11 ile  zaman 
aralığında 16 01-20 00   yapıldığı görülmektedir.

Grafik 3: SS a alarının Ger ekle iği ere Göre Dağılımı

rafik 3’te 2016 yılı HSS Preanalitik süreçte gerçekleşen hataların birim bazında dağılımları 
incelendiğinde; %40 oranında Kan Alma, %2  oranında Acil Serviste, %14 oranında 
kliniklerde ve %11 oranında ise poliklinik alanlarında gerçekleştiği görülmektedir. 
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TOPLAM

Grafik 2’de görüldüğü üzere 2016 yılı LHSS’ye kayıtlı hataların  %45 oranında Z3 Zaman (08:01-12:00) aralığında ,%30 ile Z4 
Zaman (12:01-16:00) aralığında ve %11 ile Z5 zaman aralığında (16:01-20:00)  yapıldığı görülmektedir.

ra k  SS atalarının er ekle tiği ere re ağılımı

Grafik 2: SS a alarının aman Aralıklarına Göre Dağılımı

Grafik 2’de görüldüğü üzere 2016 yılı HSS’ye kayıtlı hataların  %4  oranında 3 aman 
(08:01-12:00) aralığında ,%30 ile Z4 Zaman (12:01-16 00  aralığında ve %11 ile  zaman 
aralığında 16 01-20 00   yapıldığı görülmektedir.
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rafik 3’te 2016 yılı HSS Preanalitik süreçte gerçekleşen hataların birim bazında dağılımları 
incelendiğinde; %40 oranında Kan Alma, %2  oranında Acil Serviste, %14 oranında 
kliniklerde ve %11 oranında ise poliklinik alanlarında gerçekleştiği görülmektedir. 
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TOPLAM

Grafik 3’te 2016 yılı LHSS Preanalitik süreçte gerçekleşen hataların birim bazında dağılımları incelendiğinde; %40 oranında 
Kan Alma, %25 oranında Acil Serviste, %14 oranında kliniklerde ve %11 oranında ise poliklinik alanlarında gerçekleştiği 
görülmektedir. 
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ra k  SS atalarının eslek ru una re ağılımı
Grafik 4: SS a alarının Meslek Grubuna Göre Dağılımı

rafik 4’te HSS hatalarının meslek grubuna göre dağılımı incelendiğinde; en çok hata yapan 
meslek grubunun %72 ile hemşire meslek grubu, %16 ile teknisyen meslek grubunun olduğu 
görülmektedir. 

Grafik 5: SS a alarının Süreç/Ana Kategoriye Göre Dağılımı

Grafik 5’te LHSS hatalarının süreç/ana kategoriye göre dağılımı incelendiğinde; hataların en 
çok %40 ile preanalitik süreçte, %19 ile postanalitik süreçte ve %2 ile analitik süreçte
gerçekleştiği görülmektedir. 
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Grafik 4’te LHSS hatalarının meslek grubuna göre dağılımı incelendiğinde; en çok hata yapan meslek grubunun %72 ile 
hemşire meslek grubu, %16 ile teknisyen meslek grubunun olduğu görülmektedir. 
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görülmektedir. 

Grafik 5: SS a alarının Süreç/Ana Kategoriye Göre Dağılımı

Grafik 5’te LHSS hatalarının süreç/ana kategoriye göre dağılımı incelendiğinde; hataların en 
çok %40 ile preanalitik süreçte, %19 ile postanalitik süreçte ve %2 ile analitik süreçte
gerçekleştiği görülmektedir. 
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Grafik 5’te LHSS hatalarının süreç/ana kategoriye göre dağılımı incelendiğinde; hataların en çok %40 ile preanalitik süreçte, 
%19 ile postanalitik süreçte ve %2 ile analitik süreçte gerçekleştiği görülmektedir. 
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ra k   ılı SS n Sık a ılan ata e enleri ağılımıGrafik 6: 1  ılı LHSS n Sık a ılan a a edenleri Dağılımı

Grafik 6’da ilgili kurumların 2016 yılı HSS kayıtları incelendiğinde; en sık bildirim yapılan 
hata nedenleri arasında %31,2 hemolizli numune (2598), %19,5 yetersiz numune (1623), 
%19,3 pıhtılı numune 1602 , %19,2 zamanında verilmeyen sonuç 1  olduğu tespit 
edilmiştir. 
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Grafik 6’da ilgili kurumların 2016 yılı LHSS kayıtları incelendiğinde; en sık bildirim yapılan hata nedenleri arasında %31,2 
hemolizli numune  (2598), %19,5 yetersiz numune (1623), %19,3 pıhtılı numune (1602), %19,2 zamanında verilmeyen so-
nuç (1598) olduğu tespit edilmiştir. 
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Tıbbi kararların yaklaşık %70 kadarında laboratuvar so-
nuçlarının etkili olduğu bilinmektedir (Hallworth, 2011). 
Laboratuvar hataları süreç bazında değerlendirildiğinde, 
hataların büyük çoğunluğunun %62 oranla preanalitik ev-
rede, %23 oranla postanalitik evrede ve %15 oranla anali-
tik evrede gerçekleştiği belirlenmiştir (Paolo, 2007). “Sağlık 
Bakanlığı Güvenlik Raporlama Sistemi 2016 Yılı İstatistik ve 
Analiz Raporu”na göre LHSS hatalarının süreç/ana kate-
gori bazında dağılımı sonuçlarına bakıldığında hata oranı 
%75,79 ile preanalitik süreçte, %19,15 ile analitik süreçte 
ve %5,06 ile postanalitik süreçte gerçekleştiği görülmüştür. 
Stroobants ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada da benzer 
sonuçlara ulaşılmış, toplam hata oranının %60-80’inin pre-
analitik evrede gerçekleştiği ancak %25’inin postanalitik 
evreden kaynaklandığı ifade edilmiştir (Stroobants ve ark, 
2003). Bonini ve ark. ile Wiwanitkit pre-analitik hata ora-
nını %84.5 gibi yüksek bir oranda bulmuş, Plebani ve ark. 
ise %50 ile %60 arasında değiştiğini belirtmişlerdir (Bonini, 
2002; Wiwanitkit, 2001; Plebani, 2013). Bu kapsamda çalış-
mamız literatür ile uyumlu bulunmuştur. 

Preanalitik hataların çoğunluğu; hastanın hazırlanması, 
örneklerin toplanması, transportu, analiz için hazırlanması 
ve saklanması süreçlerinde olmaktadır ( Lippi, 2011). Prea-
nalitik faktörler test sonucunu etkileyebilen, ayrıca zaman 
ve maddi kayba neden olan hatalardır. Örneğin; yanlış ya-
pılan istemler, etiketleme hataları, istemde bilgi eksikliği, 
hemolizli numuneler, numune taşınması sırasında uygun 
şartlarda gönderilmemesi, çift örnek istemi, numunenin 
yanlış kaba alınması, yetersiz numune alımı ve numune 
alım zamanı belirtilmemiş istemler hata nedenleri arasın-
da yer almaktadır. 

Yaptığımız çalışmada da LHSS’ye kayıt edilen hataların 
%79’unun preanalitik evrede, %19’unun postanalitik evre-
de ve %2’sinin ise analitik evrede gerçekleştiği tespit edil-
miştir.   Preanalitik evrede en sık yapılan hatanın hemolizli 
numune, yetersiz numune ve pıhtılı numune olduğu sap-
tanmıştır. Analitik süreçte ise en çok bildirimi yapılan hata 
nedenleri arasında cihaz arızası, ikterik ve lipidemik nu-
mune iken, postanalitik süreçte ise zamanında verilmeyen 
sonuç olduğu görülmüştür.

College of American Pathologists (CAP) tarafından hazırla-
nan preanalitik kalite değerlendirme programlarında, he-
molizli örneklerin en yaygın gözlenen hatalar olduğu be-
lirlenmiştir (Lois, 2011). Grecu ve ark. yaptıkları çalışmada 
bir yıllık pre-analitik veriyi değerlendirmişler; preanalitik 
hataların %46,4’ünün hemolizli örnek, %43,2’sinin pıhtılı 
örnek olduğunu belirtmişlerdir (Grecu, 2014). Stark ve ar-
kadaşlarının yaptıkları çalışmada en sık hata kaynağının 
hemolizli örneklerin oluşturduğunu saptamışlardır (Stark 
ve ark, 2007). Chawla ve arkadaşları çalışmamıza benzer 
şekilde hemolizli örneğin en fazla tespit edilen preanalitik 
hata kaynağı olduğunu belirtmişlerdir (Chawla, 2010). Yap-
tığımız çalışmada hemolizli numune oranı %31,2 (2598), 

yetersiz numune oranı %19,5 (1623), pıhtılı numune oranı 
%19,3 (1602), zamanında verilmeyen sonuç oranı %19,2 
(1598) olduğu tespit edilmiştir. Çalışanlar tarafından has-
tanın hazırlanması, numune alım ve transfer kurallarına 
riayet edilmemesi hataların gelişmesine neden olduğu bi-
linmektedir. Bu açıdan tüm laboratuvar süreçlerine ilişkin 
ulusal ve uluslararası rehberler uygun hareket edilmesi 
önem taşımaktadır. 

İlgili hastanelerde gerçekleşen hataların birim bazında 
dağılımları incelendiğinde; %40 oranında kan alma, %25 
oranında acil serviste, %14 oranında kliniklerde ve %11 
oranında ise poliklinik alanlarında gerçekleştiği görül-
mektedir. Kan alma ünitesinde hata oranının %40 olması 
dikkat çekici bulunmuştur. Laboratuvar birimi tarafından 
takip edilen kan alma ünitesinde personel devir hızının 
yüksek olması, özellikle deneyimsiz personel tarafından 
işlemlerin gerçekleştirilmesi bu birimdeki hata oranlarını 
arttırmaktadır. 

Laboratuvar sürecinden kaynaklı hatalar yapılması, hasta 
güvenliğini tehdit edebilen kritik sonuçlara sebep olabil-
mektedir. Bu hatalar, özellikle laboratuvar test sonuçları-
na dayanan yatış, taburcu ve tedavi gibi işlemlerde önemli 
kararların verilmesinde etkilidir. Bu nedenle kalite yöneti-
mi çerçevesinde laboratuvardaki tüm süreçler birlikte ele 
alınarak, özellikle pre-analitik süreçteki hatalar giderilme-
lidir (Kalra, 2004).  En çok hatanın gözlendiği pre-analitik 
basamaktaki hataları kontrol altında tutmak, doğru ve aynı 
zamanda kaliteli sonuç üretmek açısından gereklidir. Bu 
hataların izlenebilirliğin elektronik ortamda olması, olası 
hataların analizinin yapılmasında önemi büyüktür. Labo-
ratuvar süreçlerindeki pre-analitik, analitik ve post-analitik 
süreçlerdeki hataların önüne geçilmesi ve tekrarlarının ön-
lenmesi açısından ulusal ve uluslararası standartlara uy-
gun hareket edilmeli ve personellerin bu yönde eğitimleri 
tamamlanmalıdır.

. S U  ve 

Yapılan araştırmada; ilgili hastanelerin biyokimya labo-
ratuvarına kabul edilen yaklaşık 1.6 milyon örnek kabulü 
sonucunda LHSS’ye kayıtlı toplam 8321 adet hata bildirimi 
yapıldığı tespit edilmiştir. Hataların  %45’i Z3 (08:01-12:00) 
zaman aralığında, %40’ı kan alma birimde, %72 hemşire 
meslek grubu tarafından yapılmıştır. Hata tipleri değerlen-
dirildiğinde en sık hatanın hemolizli numune, yetersiz nu-
mune ve pıhtılı numune olduğu gözlemlenmiştir. 

Hataların en aza indirgenmesi amacıyla laboratuvar sü-
reçlerine dahil olan tüm çalışan personellere işe başlayış 
öncesi kan alma prosedürlerine uygun (kan alma klavuzu, 
prosedür, talimat vb.)  hizmet içi eğitim verilmeli ve uygu-
lama becerisi kazandırılmalıdır. Farkındalığın artırılması 
amacıyla hataların azaltılmasına yönelik görsel materyaller 
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hazırlanmalı ve ilgili birimlere dağıtılmalıdır. Yine Analitik 
ve post analitik süreçteki hataların en aza indirgenme-
si amacıyla cihazların günlük, aylık, yıllık bakımları, iç dış 
kalite kontrolleri, kalibrasyonları yapılmalı, kitlerin uygun 
koşullarda saklanmasına ve miat kontrollerinin yapılması-
na dikkat edilmeli, süreçlerinin etkin yürütülmesi amacıyla 
personel ve malzeme eksikliği giderilmelidir.

Hata kayıtlarının sorunların çözümünde yol gösterici oldu-
ğu yadsınamaz bir gerçektir. Hasta güvenliğinin dolayısıyla 
laboratuvar güvenliğinin sağlanması noktasında düzeltici 
ve önleyici adımların atılması tüm laboratuvar süreçlerin-
deki hataların tespit edilmesi ve kayıt altına alınmasıyla 
mümkün olacaktır. Bu açıdan Sağlık Bakanlığı tarafından 
hasta güvenliğini tehdit edebilecek laboratuvar hatalarının 
analizinde standart bir metodoloji kullanmak ve bu alan-
da laboratuvarlar arasında dil birliğini sağlamak amacı ile 
geliştirilmiş olan LHSS’nin kurumlarda ilgili çalışanlar ta-
rafından etkin kullanımı önemlidir. Bu kapsamda labora-
tuvar hatalarına yönelik hata analizlerinin etkin yapılması 
amacıyla tespit edilen tüm hata kodlarının LHSS’ye kayıt 
edilmesine özen gösterilmeli, bu alanın etkin kullanımı 
sağlanmalıdır.

. K K
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HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN OLUŞMASINDA YENİ 
NESİL SAĞLIK EĞİTİM SİSTEMİNDE SİMÜLASYONA 
DAYALI EĞİTİMİN ETKİNLİĞİ: RECEP TAYYİP ERDOĞAN 
ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PLANLAMASI

Ayşegül ÇOPUR ÇİCEK1, Hüseyin EREN2, Emre DURAKOĞLUGİL3,
Engin DURSUN4, Şaban ŞİMŞEK5

e e  Tayyi  rdo an ni ersitesi T  ak ltesi  T i ikro iyolo i Ana ilim al
e e  Tayyi  rdo an ni ersitesi T  ak ltesi  rolo i Ana ilim al
e e  Tayyi  rdo an ni ersitesi T  ak ltesi  BB astal klar  Ana ilim al
e e  Tayyi  rdo an ni ersitesi T  ak ltesi  ardiyolo i Ana ilim al
e e  Tayyi  rdo an ni ersitesi T  ak ltesi   ast  Ana ilim al

a o ur i ek gmail om  useyineren gmail om  emredur otmail om
engin dursun erdogan edu tr  sa an simsek erdogan edu tr

et

Hasta güvenliğinin sağlanması ve standardize edilmiş eğitim ve değerlendirme  ortamlarını sunma fırsatının zorlaşması  nedeniyle  
simüle ortamlarda eğitim son yıllarda  öne çıkmaktadır.Kurulması karmaşık bir süreçtir ve en üst düzeyde yararlanabilmek için 
laboratuvar kurulmadan önce eğitimciler, öğrenenler, kurumun alanı, kaynaklar gibi her konuda tüm olasılıkların düşünülmesi 
gerekir. Multidisipliner bir yaklaşımla proje ekibi oluşturulmalı ve hedeflenen öğrenme çıktılarına yönelik planlama yapılmalıdır.
Planlamada eğitimin müfredata entegrasyonundan başlayarak, fiziki planlama, simülasyon çeşitleri, simülatörlere ve 
malzemelere karar verilmelidir.Hasta güvenliği hedeflerinin sağlanmasında simülasyona dayalı eğitimin olumlu etki yaratacağı 
düşünülmektedir. Bu çalışma ile öğrenenlerin hastane mimarisine uygun planlanmış alanlarda, gerçeğe yakın stres altında, ekip 
sorumluluğu içerisinde, karmaşık durumlar ile nasıl baş edileceğine dair tutum ve davranış modelleri geliştirmeleri hedeflenen 
bu projenin kurulumunun hazırlık aşamasındaki deneyimleri paylaşmayı ve hasta güvenliği üzerindeki etkinliğini irdelemeyi 
amaçladık.

Anahtar kelimeler: simülasyon, tıp eğitimi, hasta güvenliği, sağlıkta kalite

S U  S  U  S      U  S S    P  
S  U U  P P  U S   S  P

stra t

Recently, integration of simulation in medical education has gained considerable attention due to doubts regarding patient 
safety, and efforts in improvement of standardized education and assessment.In terms of patient and employee safety, the 
importance of simulation-based medical education is increasing steadily.Setting a simulation laboratory is a complex process, 
and careful evaluation of trainers, students, construction area, and source has to be done before construction in order to get 
the best efficacy. Forming a multidisciplinary project team that has gaining proficiency in education outputs as the primary 
objective is crucial. Integration of simulation training in medical curriculum should be the first step, followed by organization of 
physical environment, and purposeful selection of appropriate simulators, and skill trainers among a great variety of choices. 
In this study, we aimed to develop the attitudes and behavioral models of how learners cope with complex situations under 
near-real stress, within team responsibility, in planned areas suited to hospital architecture, and to share experiences during the 
preparation phase of this project and to investigate its effectiveness on patient safety.

Key words: simulation, medical education, patient safety, quality in health
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Sağlık alanındaki bilgi yükünün katlanarak artması, tek-
nolojiye dayalı uygulamaların çoğalması, bilginin ulaşı-
labilirliği ve paylaşım olanaklarının yaygınlaşması, sağlık 
alanındaki profesyonel değerlerin yeniden tanımlanması, 
hasta haklarına vurgunun artması gibi değişen ve gelişen 
durumlar hem sağlık hizmet sunumunu ve hem de sağlık 
alanındaki eğitimleri etkilemiştir. Tüm bunların sonunda 
yeterliğe dayalı bir eğitim anlayışı ile eğitilen sağlık çalışan-
larının sunduğu hasta odaklı bir hizmet sistemi tanımlan-
maya başlamıştır. 1999 yılında ABD’de yayınlanan “To Err 
is Human” başlıklı rapor ABD’de tıbbi hatalarla ilgili sarsıcı 
rakamları ortaya koymuş, ardından yapılan çalışmalar bu 
hataların bireysel hatalar değil sistemde üretilen hatalar-
dan oluştuğu sonucuna ulaşmıştır (Kohn, Corrigan, & Do-
naldson, 2000). Verdikleri eğitimi gözden geçiren üniversi-
teler mezun etmek istedikleri hekimin özelliklerine uygun 
biçimde bilgi gereksiniminin yanında becerilerin de fakülte 
eğitimi sırasında kazanılması için müfredatları içerisine si-
mülasyona dayalı uygulamaları yerleştirmektedirler (Mıdık 
ve Kartal 2010:389).

Sağlık bilimlerinde bazı beceriler klinik uygulamalarda-
ki pratik deneyimlerle en iyi öğrenilir (Morison, Boohan, 
Jenkins, & Moutray, 2003).  Türk Dil Kurumu sözlüğünde 
simülasyon, “benzetim”, “öğrence” olarak tanımlanmakta; 
benzetim ise taklit etme, benzerini yapma olarak açıklan-
maktadır (Kurumu, 1983). Simülasyon, gerçekte var olan 
görevlerin, ilişkilerin, olayların, donanımların, davranışla-
rın ya da bazı bilişsel aktivitelerin taklit edilmesidir. Gaba, 
simülasyonun bir teknoloji olmadığını belirterek, simülas-
yonu “gerçek dünyanın var olan yönlerini yineleyerek ya da 
çağrıştırarak yaratılan bir doğallık içinde tamamen katılım-
cı bir tarzda, gerçek deneyimleri rehberli deneyimlerle de-
ğiştiren ya da geliştiren teknik” olarak tanımlamıştır (Gaba, 
2007). Tıpta simülasyonun kullanımı 1950’li yılları bulmak-
tadır. İlk tıp simülatörleri 16-17. yüzyılda “phantom” olarak 
isimlendirilen mankenlerdir. Bebek ve anne ölümlerini 
azaltmak amacı ile obstetrik becerilerin eğitimi ve sınan-
masında sistematik olmayan uygulamalar olarak göze 
çarpmaktadır (McGaghie vd., 2010;50) (Bradley, 2006:254).

Tıbbi simülasyonda ilk önemli çıkış 20. yüzyılda anestezist-
ler ve endüstrinin ortak çalışma ürünü olan Ressusi-Anni 
ile olmuştur. Bu model, resusitasyon ve temel beceri eğiti-
ciliği açısından diğer maket ve modellere örnek olmuştur 
(Bradley, 2006:254) (Ziv vd,2003;783).

Unutulmamalıdır ki tıp eğitiminde, simülasyon uygulama-
larının kullanımının yaygınlaşması, kurumun ve eğitici-
lerin ilgisi, alt yapı ve olanakların sağlanması, programın 
tüm sınıfları kapsayacak yatay-dikey entegrasyonu ile 
geliştirilmesi, öğrenmeye katkı düzeyinin, programın et-
kililiğinin belirlenmesi ve elde edilen bilginin paylaşımı ile 
mümkün olacaktır. (Mıdık & Kartal 2010:389). Bu çalışma 
ile öğrenenlerin hastane mimarisine uygun planlanmıs↑ 
alanlarda, gerçeğe yakın stres altında, ekip sorumluluğu 

içerisinde, karmaşık durumlar ile nasıl baş edileceğine dair 
tutum ve davranıs↑ modelleri geliştirmeleri hedeflenen ve 
mevcut durum itibariyle inşaat süreci devam eden simü-
lasyon laboratuvarının kurulumuna dair hazırlık aşamasın-
daki deneyimleri paylaşmayı ve henüz kurulmadan hasta 
güvenliği üzerindeki etkinliğini irdeleyerek hasta güvenliği 
eğitimlerine verdiğimiz önemi vurgulamayı amaçladık.

. S S  U  
KU U U  S  

. . a ırlık aması

Simülasyona dayalı tıp eğitimi farklı eğitim ortamları, eği-
tim araçları gerektirdiğinden hem daha pahalı hem de 
planlama ve uygulama süreci açısından zaman alıcıdır. 
Bu sürecin etkili olması eğiticilerin ve kurumun öncelikle 
motivasyonuna daha sonra literatür bilgisine, deneyimine 
ve endüstri ile etkileşimine bağlıdır. Bu süreçte tarafların 
maliyet, simülatör modeli, eğitim programına katkı, öğre-
nen yararı ve zaman parametrelerini dikkate alması önem 
taşımaktadır (Shah vd; 2007:486) (Ziv 2005:211).

Fakültemizde hayırsever bir işadamının bağışı ile yapılacak 
olan laboratuvar için, dekanlığın görevlendirdiği kurucu 
heyet tarafından öncelikle seçilecek mekan konusunda 
hem mezuniyet öncesi hem mezuniyet sonrası eğitimlere 
imkan verecek şekilde yer sağlanması düşünüldü ve de-
kanlığımızın belirlediği dekanlık binası idare katı ve öğre-
tim üyeleri odalarının bulunduğu yaklaşık 1500 metrekare-
lik bir alan ayrıldı. Bölümlerle yapılan toplantılar sonunda 
eğitim verilmesi kararlaştırılan acil, yoğun bakım, ameliyat-
hane, doğumhane, standart hasta odası, Objektif Yapılan-
dırılmış Klinik Sınav (Objective Structured Clinical Exami-
nation-OSCE) odaları, temel beceri laboratuvarı, debrifing 
odaları, destek alanlar (depo, teknik alan vs) olacak şekilde 
Acıbadem Sağlık Grubunun inşaat firmasından alınan des-
tekle planlar oluşturuldu.

Sağlık bilimleri ile ilgili disiplinlerin eğitiminde simülasyon 
kullanımında  Beceri Kazanma Kuramı (Benner), Yetişkin 
Öğrenme Kuramı (Knowles), Deneyime Dayalı Öğrenme 
Kuramı (Dewey), Yaşantısal Öğrenme Kuramı (Kolb) olmak 
üzere dört kuram üzerine temellendirilmektedir (Wang, 
2011:). Simülasyonun gerçeklik düzeyi, öğrencilerin labo-
ratuvarda öğrendiklerini klinik ortama aktarabilmelerini 
etkileyen, öğrencilerin yaşadıkları gerçeklik şokunu azaltan 
en önemli belirleyicilerden birisidir (Bradley, 2006:254).  
En sık kullanılan simülasyon yöntemleri arasında: Anato-
mik Modeller (Anatomical Models), Görev Eğiticileri (Task 
Trainers), Role-play (oyunlaştırma), Oyunlar (Games), 
Bilgisayar Destekli Eğitim (CAI), Sanal Gerçeklik (Virtual 
Reality), Düşük- Yüksek Gerçeklik Düzeyinde Mankenler 
(Low-Fidelity to High-Fidelity Mannequins), Standart Has-
talar (Standardized Patients) yer almaktadır (Nehring & 
Lashley, 2009). Bu çeşitlilik düşünülerek eğitime yönelik 
yapılacak çalışmalarda simülasyona dayalı tıp eğitiminin 
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sınırlarını bilmek ve onları tanımlamak önemlidir. Eğiticiler 
ve kurum, simülasyonun “klinik ortamda öğrenme”nin ye-
rine önerilen bir yaklaşım olmadığını, aksine klinik ortam-
da öğrenmeye destek olma amacının güdüldüğünü bilmeli 
ve programları bu çerçevede geliştirmelidirler. Simülasyo-
na dayalı eğitim yaklaşımını eğitimin bir parçasında değil; 
eğitim programının tümünde izleyebilmek önemlidir. Bu 
nedenle eğitim programında yatay ve dikey entegrasyonu 
planlanmalı, geliştirilmeli, sınanmalı ve değerlendirilmeli-
dir  (McGaghie vd;2010:50) (Ziv 2005:211).

Bu bağlamda temel, cerrahi ve dahili tüm bölümler ile bi 
dizi toplantılar yapılarak eğitim müfredatında yer alacak 
mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası eğitimler ile  ge-
rekli olan simülatör ve diğer cihaz,ekipman ve malzeme 
konusunda listeler oluşturulmaya çalışıldı. Sağlık Eğitimin-
de Simülatörlerin kullanılmasının şu avantajları olabileceği 
değerlendirildi:

• Hastaya zarar verme riski yoktur. 

• Uygulama istendiği zaman, açıklama veya düzeltme 
yapmak için eğitmen tarafından durdurulabilir. 

• Aynı anda birçok katılımcı aynı uygulamayı yapabilir.

• Daha zor uygulamalar tekrar tekrar yapılabilir.

• Klinik dışında da model üzerinde pratik uygulamaların 
yapılmasına olanak sağlar.

• Beceri veya basamaklar sırası istendiği zaman ve ge-
rektiği sıklıkla tekrarlanabilir.

• Hasta yükünün az olduğu yerlerde de iyi bir klinik be-
ceri eğitimi yapmak mümkün olur.

• Az görülen hastalıklar veya senaryoların daha fazla 
oranda tekrarlanması sağlanır.

• Eğitim süresi kısalır.

• Test veya sertifika amaçlı kullanılabilir.

• Bir model üzerinde yapılan eğitimde her öğrenci için 
aynı eğitim rehberleri kullanılarak eğitimin standardi-
zasyonu sağlanır.

• Öğrencilerin gerçek hasta üzerinde uygulama yapma 
olanağı bulamadıkları uygulamaları yapabilir.

• Riskli ve karmaşık klinik durumların öğretilmesi gibi 
birçok tıbbi uygulama alanlarında beceri kazandırıl-
masında kullanılır.

• Klinik durumlarda oluşabilecek tıbbi hatalar asgari dü-
zeye indirilir.

• Farklı senaryolar üzerinden sonuca varma ve karar 
verme becerilerinin kazandırılması hususlarında Tıp 
Fakültesi, Hemşirelik Yüksek Okulu ve Uzmanlık öğ-
rencilerinin eğitimlerine katkı sağlayacaktır (Parlak; 
2015).

Simülatör alımına karar verilirken programla ilgili  olarak 
hedef ve beceri,  öğrenci düzeyi (mezuniyet öncesi ve son-

rası), eğitim ortamı  ve branşlara göre kurumumuzdaki 
eğitici özellikleri gözönünde bulunduruldu. Simülatörle 
ilgili olarak ise; karar vermede aslına uygunluk özelliği, 
müfredata entegre olabilme, kullanışlı olması, geribildirim 
verme, tekrarlayan uygulamalar için mekanizma, klinik 
varyasyonlara uygunluk gösterme, beceri kazanma ve ha-
tırlamaya etkisi, klinik ortama transfer yeteneği, ekip eği-
timine fırsat vermesi, eğitsel ve mesleki bağlamla ilişkisi, 
bireyselleştirilmiş, aktif öğrenmeye uygunluk, çoklu öğren-
me stratejileri için adaptasyon yeteneği, maliyeti, geçerlik 
ve güvenirliği gibi literatürden elde edilen bilgiler ışığında 
değerlendirme yapıldı (Mıdık&Kartal 2010:389). Simülas-
yona dayalı eğitim konusunda ülkemizde en iyi kurumlar 
olarak bilinen Mehmet Ali Aydınlar Acıbadem Üniversitesi 
CASE (Center Of Advanced Simulation & Education), Ulu-
dağ Üniversitesi(U.S.İ.M) ve yutrdışı olarak Almanya-Mü-
nih Üniversitesi Human Simulation Center, Avusturya-Linz 
ALFA Medical Consept Simulasyon Laboratuvarı gibi önem-
li merkezlere ziyaret gerçekleştirildi.Yapılan eğitimler, 
simülatörler, uygulamalar, malzeme-ekipman, yazılım ve 
işleyiş vs tüm aşamalar yerinde görüldü.Deneyimler, tec-
rübeler paylaşılarak görüş ve öneriler alındı.Kalite ve ak-
reditasyon kuruluşları olan SESAM  (Society in Europe for 
Simulation Applied to Medicine), SSH (Society for Simulati-
on in Healthcare) ile NASCE (Network of Accredıted Clınıcal 
Skills Centres in Europe) standartları ve simülasyon ile ilgili 
literatür gözden geçirildi.

Simülasyon laboratuvarı kurma hedeflerimiz arasında has-
ta güvenliği ve mesleklerarası işbirliği de bulunduğundan 
malzeme seçiminde yine eğitimde hedef kitle olarak he-
kimler dışında hemşire ve diğer sağlık profesyonellerine 
hatta il içerisinde itfaiye, asker, polis gibi meslek gruplarına 
eğitim verebilecek şekilde olması planlandı. Yerli yabancı 
firma temsilcilerinden sık sık ürünler konusunda bilgiler 
alınarak, ziyaret edilen simülasyon eğitim merkezlerinde 
görülemeyen ürünlere yönelik demonstrasyon yapılması 
istendi. Tüm bunlardan yola çıkarak CAE, Gaumard, Nasco, 
Limb&Things (LT), Laerdal, SimMan, Adam Rouilly gibi pek 
çok marka ve farklı model simülatör ve diğer malzemelerin 
özellikleri araştırılarak eğitim müfradatına uygun malzeme 
seçimleri üzerinde duruldu.Kurulacak eğitim merkezinde 
simülasyon eğitimlerinde eğitimin her aşamasının sesli ve 
görüntülü takip edilebildiği, sınavların yapılabildiği ve tüm 
aşamalarında arşivlenebildiği, yetkilendirildikleri taktirde 
öğrencilerin uzaktan erişimle eğitim kayıtlarına geriye 
dönük olarak ulaşabildiği yaygın kullanılan yazılım prog-
ramları olan Learning-Space ve B-Line yazılım program-
ları firma yetkilileri ile yapılan bilgilendirme toplantıları ile 
detaylı incelenmeye çalışıldı. Sağlıkta kalite standartlarına 
uygun doküman, form ve belgelerin de yazılım progra-
mında yer alması için hala çalışmalar devam etmektedir.
Eğitici ve destekleyici personelin simülasyona dayalı eğiti-
min olduğu ortamlarda özel niteliklere sahip olması gere-
kir. Bu eğiticilerin simülasyon yöntem ve araçlarını, beceri 
eğitimi yöntem ve tekniklerini anlamaları, alandaki bilgi ve 
becerilerini geliştirmeleri ve sürekli öğrenme çabası için-
de olmaları gerekmektedir. Bu açıdan programın başarılı 

https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjovYyC-eHWAhUoG5oKHaZMCWsQFgg-MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.acibademinternational.com%2Fwhy-acibadem%2Facibadem-university%2Fcase%2F&usg=AOvVaw3netMRvxNwwGy_N1uwkvdE
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi45aSbxePWAhUlP5oKHfC8DugQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ssih.org%2F&usg=AOvVaw2iwSAhhpLTkDBoSlQ5LjXl
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi45aSbxePWAhUlP5oKHfC8DugQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ssih.org%2F&usg=AOvVaw2iwSAhhpLTkDBoSlQ5LjXl
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olabilmesinde en önemli adımlardan biri de eğitici ve per-
sonelin eğitimidir. Kurumlar, ulusal ve uluslararası eğitim 
platformlarına katılımı, araştırma ve geliştirme çalışmaları 
yapabilmeleri için eğiticilerini desteklemelidir. Bu bağlam-
da hasta güvenliği uygulamalarına yönelik eğitimlerin de 
müfredata dahil edilerek hem öğrenenlere hem eğiticilere 
verilmesi planlanmaktadır.

. . Sim las ona a alı ğitim Sistemin e asta 
venliği U gulamalarının nemi

Simülasyon kullanımı ile hasta üzerinde henüz yeterli bilgi 
ve tecrübeye sahip olmayan öğrenciler tarafından gerçek-
leştirilecek olan uygulamalar engellenmiş olur. Böylece 
hasta haklarına uygun, hastanın risk almadığı bir eğitim ve 
tıbbi bakım hizmeti sağlanır. Simülasyon kullanımı temel 
ve ileri düzey beceri eğitimlerinin bilişsel bilgi düzeyi ile be-
raber ilerlemesini sağlayacaktır (Kathleen;2007:46)

Klinik beceriler konusunda yeterince pratik yapmadan ve 
davranışa dönüşmeden mezun olan sağlık çalışanlarında 
acemiliğe, tecrübe eksikliğine bağlı gerginlik oluşurken, 
hasta güvenliği açısından da potansiyel riskler doğurmak-
tadır. Çünkü klinik beceri hataları, bazen çok ciddi sonuçla-
ra yol açabilmektedir (Bradley ve Postlethwaite, 2003:9,11).

Hasta güvenliği kültürü sağlıklı/hasta bireye odaklanan, 
kurumun tüm üyeleri tarafından benimsenen ve uygula-
nan, dürüstlük hata bildiriminde şeffaflık ve tıbbi hatala-
rın önlenmesine yönelik sistematik bir yaklaşım olarak 
tanımlanmaktadır.Sağlık sisteminde hasta güvenliğinden 
tüm çalışanlar sorumludur.Hasta güvenliği kültürünün 
oluşmasında çalışanların bakış açıları ve daha da önemlisi 
davranışları önemlidir (Karaçay 2017:18).

Örneğin ABD ve İngiltere’de sağlık alanında açılan dava-
ların %50’si doğum ve jinekolojiden kaynaklanmaktadır. 
İngiltere Ulusal Sağlık Servisi’nin dava faturası 400 milyon 
sterlindir. Hasta güvenliğini geliştirmek için yayınlanan ra-
porda; bu sorunun çözümünde gerçek hasta üzerinde uy-
gulama yapmadan önce, öğrencilerin üst düzeyde beceri 
kazanmaları için simülasyona dayalı beceri eğitimi ve ekip 
çalışmasına önem verilmesi önerilmiş; acil obstetrik bakı-
mın iyi bir el manipülasyonu, etkili iletişim, hızlı acil durum 
yönetimi ve klinik karar verme becerilerini gerektirdiği vur-
gulanmıştır (Johannsson vd., 2005:557).

Yapılan birçok çalışmada cerrahi malpraktisin insan kay-
naklı, ekip arasındaki iletişim eksikliği ve çalışanların hata 
raporlamaya karşı tutumlarının yetersizliğine bağlı geliştiği 
bildirilmektedir. Uluslararası Birleşik Komisyon (Joint Com-
mission International-JCI) tarafından son on yıl içerisinde 
istenmeyen olay sayısı ve hata türü değerlendirildiğinde 
cerrahi malpraktisin iki kat arttığı, yabancı madde unutma, 
yanlış hasta bölge ve işlem, ilaç hataları, ameliyat sonrası 
gelişen komplikasyonlar en fazla yapılan hata türü olma 
özelliğini koruduğu görülmektedir. Malpraktisin gelişme-
si ya da malpraktis iddiası, hasta/ailesi, sağlık çalışanı ve 
kurumlar üzerinde maddi ve manevi alanda olumsuz et-

kilere neden olmaktadır ( Kula Şahin 2016:29). Sağlıkta 
kalite standartları versiyon 5 (SKS-Versiyon5) içerisinde 
hasta güvenliği hizmet alan tüm paydaşların zarar gör-
melerine yol açabilecek ve önceden öngörülebilen tüm 
tehlikeleri, kabul edilebilir bir düzeyde risk seviyesinde 
tutmak için alınabilecek tedbir ve iyileştirme faaliyetleri 
olarak tanımlanmaktadır. Başlıca kimlik tanımlama, hasta 
düşmeleri, hasta transferi, hareket kısıtlama, acil kodlar, 
ilaç güvenliği, rıza ve onamlar, güvenlik raporlama sistemi, 
tıbbi cihaz güvenliği, güvenli cerrahi uygulamaları, engel-
li hastalara yönelik düzenlemeler, transfüzyon güvenliği, 
bası ülserleri, iletişim ve sözel order, enfeksiyonların ön-
lenmesi, radyasyon güvenliği, bilgi güvenliği konularında 
doğru uygulamaların hasta güvenliğini riske etmeyecek 
şekilde uygulanabilmesi için davranışların kazanılmasına 
yönelik eğitimler açacağımız laboratuvarda simülasyon ile 
sağlanabilecektir. Sadece tıp eğitiminde değil üniversite-
miz bünyesinde sağlık eğitimi veren diğer kurumlarla da 
meslekler arası işbirliği kapsamında hasta güvenliği eğitimi 
verilebilecektir. Bu amaçla ‘’Hasta Güvenliği ve Meslekler 
arası İşbirliği” gibi derslerin  müfredata dahil edilmesi dü-
şünülmektedir. Bilgi güvenliği bağlamında da simülasyona 
dayalı eğitimlerde hekimler ve hemşirelerin hasta dosya 
içeriklerini eksiksiz doldurmasına yönelik alışkanlıkların 
mesleğe atıldıktan sonra değil, çok daha erken dönemler-
de davranış haline getirilmesi sağlanmış olacaktır. Türkiye 
sağlık sistemi’nin parçalı yapısı, hasta kayıt sistemindeki 
dağınıklık ve her kurumun kendi sistemini oluşturması 
karmaşık bir yapıya yol açmıştır. Kısacası birinci basamak-
tan başlayarak bireylerin sağlık kayıtlarının düzenli ve sü-
rekli tutulduğu bir tıbbi kayıt sistemi mevcut değildir (Ak, 
2017:4). Sağlık kurumlarında hastalara uygulanan tanı ve 
tedavi yöntemleri sonucu ortaya çıkan sonuçlar, hastalar 
için hazırlanan dosyalar içinde saklanmaktadır. Bir anlam-
da hasta dosyaları tedavinin başarısını değerlendirmeyi 
sağlayan kanıtlardır. Bu tür kayıtlar, hastanede sunulan 
hizmetlerin kalitesini inceleme bakımından da yararlı ol-
maktadır (Özbabalık vd., 2012:11). Kayıtların düzenli ve 
yasal sorumlulukları da yerine getirecek şekilde düzen-
lenmesi alışkanlığı bilgi güvenliği anlamında da sağlanmış 
olacaktır. Sağlıkta kalite değerlendirmeleri kapsamındaki 
gözlemlerimize dayalı olarak en fazla eksik olan noktalar-
dan birisinin dosya içeriklerinde olduğunu söylemek yanlış 
olmayacaktır. Dosyaların eksiksiz doldurulma alışkanlığı-
nın öğrencilik yıllarında simülasyon eğitimleri ile birlikte 
kazanılması kalite değerlendirmelerinde gözlemlediğimiz 
hekim kaynaklı pek çok eksiğin tamamlanmasında kilit rol 
oynayacaktır. Hekimlerin bilgilendirilmiş onam formlarını, 
ilaç orderlarını, sözel orderları, hareket kısıtlama talimatla-
rını, transfüzyon için kan istemi gibi istemlerin yapılması, 
epikrizlerin eksiksiz düzenli yazılması, ameliyat notlarının, 
GCKL’nin doldurulması gibi dosya içeriklerinin eksiksiz dol-
durulması alışkanlığının  kazanılması hekimlik pratiğinin 
yasal boyutu açısından çok daha önemli olacaktır. Sağlık 
personelinin el yıkama alışkanlığı hastane kökenli infeksi-
yonların önlenmesinde temel faktör kabul edilmektedir. El 
yıkamanın, sağlık çalışanları arasında, özellikle hekim gru-
bunda, uygulanabilirliğinin düşük oranda olduğu pek çok 
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çalışmada gösterilmiştir (Toraman vd.,2009:85).Ancak son 
zamanlarda yapılan teşvik programları ile oranlarda artış 
olduğunun görülmesi sevindirici ancak yeterli değildir. El 
hijyeninin mediko sosyal davranışa dönüşmesinde simü-
le eğitimlerin katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Enfek-
siyonların önlenmesine yönelik yapılan bir çalışmada bir 
kez uygulanan simülasyon eğitimi çalışmasından sonra öğ-
rencilerin bu alanda klinik becerileri değerlendirilmiş ve 6 
ay sonunda deney ve kontrol grubu arasında anlamlı fark 
olduğu gözlemlenmiştir (Jansson vd; 2016:387).

Yine enfeksiyon önlemlerine yönelik yapılan bir çalışmada 
izolasyon uygulanan hastalarda bakımda daha fazla hata 
yapıldığı ve istenmeyen etki olasılığının arttığı görülmüş-
tür. Örneğin; izole hastalarda vital bulguların tam olarak 
kaydedilmediği (%9 karşın %14 p<0,001), gün içinde vital 
bulguların hiç alınmadığı ve doktor takip notlarının konma-
dığı gün sayısının daha fazla olduğu saptanmıştır (Stelfox 
2003:1899). Simülasyona dayalı eğitimlerle yapılan hatala-
rın azaltılması da hedeflenmektedir. Ayrıca yapılan farklı 
çalışmalarda yüksek gerçeklik (high fidelity) düzeyinde si-
müle eğitimler sonrası hastalarla olan iletişim becerileri-
nin arttığı bildirilmiştir (Karaçay 2017:18). İlaç güvenliğine 
yönelik yapılan başka bir çalışmada ebe ve hemşire 
adaylarının üçte birinin klinik uygulamada hata yaptığı 
ve bunun çoğunun ilaç hatası olduğu, hastaların bundan 
zarar gördüğü ama hemşirelerin bunu rapor etmedikleri 
görülmüştür (Bodur 2012:37).

Tüm bu örneklerde olduğu gibi uygun olmayan uygulama-
ların azaltılması simülasyon eğitimleri ile mümkün olabi-
lecektir. Hatta House ve ark nın yaptığı çalışmada olduğu 
gibi hasta güvenliğini ilgilendiren konularda yaptıkları si-
mülasyon çalışması sonrasında öğrenciler farkındalıkları-
nın arttığını ve kendilerine güvenlerinin arttığını belirtmiş-
lerdir (House 2016:24)

.  S U

Simülasyona dayalı sağlık eğitimleriyle öğrencilere güvenli, 
destekleyici, yapılandırılmış öğrenme ortamı sağlanabil-
mekte, deneme yanılma yoluyla öğrenme, hastaya zarar 
verme riski taşımayan bir ortamda uygulama yapma ve 
becerilerini geliştirme fırsatı sunulmakta, deneyimleme ile 
öğrenmenin kalıcılığı arttırılabilmekte, kazanılan beceriler 
gerçek hasta bakımı ortamına aktarılabilmelerine olanak 
sağlamaktadır. Ancak simülasyon laboratuvarı kurmak çok 
maliyetli, emek, zaman ve ciddi bir ekip çalışması gerektir-
mektedir. Bizim projemiz akademik yönden üstün gayret-
ler kadar sosyolojik yönü de olan bir projedir.

Devlet millet elele vererek çağımızın gerektirdiği imkan-
ların bilim yuvaları olan üniversitelerimize kazandırılma-
sı için eğitime önem veren ‘’ en iyi yatırım insana yapılan 
yatırımdır’’ düşüncesinde  olan vatansever bağışçı işa-
damlarımıza, özel-kamu ortak çalışmasına çok güzel bir 
örnektir. Ayrıca şu an inşaat çalışmaları hızla devam eden 

simülasyon laboratuvarımız Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 
Tıp Fakültesi ortak kullanım protokolü yani afiliasyon kap-
samında olan hatta genel olarak bakıldığında tüm devlet 
üniversitesi tıp fakültelerindeki en kapsamlı ve en dona-
nımlı simülasyon laboratuvarı olacaktır. Maliyetleri çok 
yüksek olan simülasyon laboratuvarlarının sadece kuruma 
prestij kazandırması değil, öğrenenlere en üst düzeyde 
yarar sağlaması hedeflenmelidir. Planlama yaparken eği-
tim stratejisinden beklentiler açıkça ve detaylı bir şekilde 
ortaya konulup, fiziksel mekan, simülasyon çeşitleri, simü-
latörler, diğer malzeme, ekipman, çalışanların görev, yet-
ki ve sorumlulukları, işleyiş düzeni, prosedürler, formlar, 
dokümanlar hesap edilerek planlanması gerekmektedir. 
Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimler ile mesleklerarası 
işbirliği eğitimleri/kursları düşünülerek eğitim programla-
rı hazırlanmalıdır. Hasta güvenliği kavramının çok önemli 
hale geldiği günümüzde SKS kapsamında hasta ve çalışan 
güvenliğine yönelik dersler müfredata eklenmeli ve yazı-
lım programları bu uygulamalara imkan verecek şekilde 
yazılmış olmalıdır. Gerek ülkemizde, gerekse dünyada tek-
noloji gelişme gösterdikçe, sağlık eğitimi alanında ihtiyaç 
duyulan simülasyon temelli eğitim materyalleri de daha 
iyi belirlenecektir. Tüm boyutları ile en kapsamlı şekilde 
düşünerek asimülasyon laboratuvarı açma ve eğitimde 
akreditasyon hazırlık çalışmalarımızı hızla sürdürmekteyiz. 
Bu çalışma ile de örnek olabilecğimizi düşünmekteyiz. Son 
yıllarda, 3 boyutlu modellemeler ve yazıcı teknolojisinden 
yararlanılarak pratik derslerin eğitim kalitesi ve zengin-
liğinin arttırılabileceğini düşünüyoruz. Ayrıca ülkemizde 
simülasyon ile yapılan eğitimin kalitesini ve maliyet/yarar 
etkinliğini inceleyen çalışmaların yapılması ve bilgi paylaşı-
mı yapılması gerekmektedir.

. K K
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ULUSLARARASI HASTANE AKREDİTASYONUNUN 

Fatma BAŞ KAYA1, Vahide BAYRAKAL1, Hüseyin BASKIN2
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et

Sağlık hizmetlerinde kalite; söz verilen zamanda, verimli, etkin, güvenli ve emniyetli, adil, hasta ve hasta yakınlarını esas alan sağlık 
hizmeti demektir. Diğer sektörlerde olduğu gibi sağlık sektöründe de insan önemli bir kaynaktır. Bu nedenle çalışan memnuniyeti 
çalışmaları iş yaşamının en önemli konularından biri olmuştur. Bu çalışmanın amacı uluslararası hastane akreditasyonu olan ve 
olmayan üniversite hastanelerindeki hekim ve hemşireler ile yapılacak anketlerle, uluslararası hastane akreditasyonunun çalışan 
memnuniyeti üzerinde etkisinin olup olmadığını ortaya koymaktır. 

Bu kapsamda tanımlayıcı ve kesitsel tipte hazırlanan araştırmanın anketi “İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği 
Genel Sekreterliği Çalışan Memnuniyeti” anketi ve “Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Sağlık Personeli Memnuniyet 
Araştırması” anketlerinden modifiye edilerek hazırlanan 20 soru ile oluşturulmuştur. Anketler 21 Mart – 21 Mayıs 2016 
tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesinde ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde çalışan hekim ve hemşirelere 
uygulanmıştır. Veri analizinde SPSS (Statistical PackageforSocialSciences) for Windows 21.0 kullanılmıştır. Veriler tanımlayıcı 
istatistiksel metotlarla(sayı, yüzde, ortalama, standart sapma) ve iki grup arasındaki farkda  t-testi ile analiz edilmiştir.

Araştırmanın sonucunda uluslararası hastane akreditasyonunun çalışan memnuniyeti üzerinde; hastane çalışanlarının 
kurumlarında çalışmayı sevmeleri, kurumlarının mensubu olmaktan gurur duymaları ve kurumlarında çalışmayı herkese tavsiye 
etmeleri yönünde etkileri olduğu görülmüştür. Marka değeri taşıyan akreditasyon sisteminin, çalışanların kuruma olan bağlılık 
düzeyini arttırdığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Memnuniyet, Kalite, Akreditasyon.

SU       SP    S  S S

stra t

Quality in healthcare at the time of promise, refers to health service based on efficient, effective, safe and safe, fair, patient 
and patient relatives. As in other sectors, human beings are also an important source in the health sector. Fort his reason 
employee satisfaction studies have been one of the most important issues in business life. The aim of this study is to determine 
whether international hospital accreditation has an effect on employee satisfaction with questionnaires with doctors and nurses 
in university hospitals with and without international hospital accreditation. 

In this context, the questionnaire prepared in descriptive and cross-sectional type was prepared with 20 questions prepared with 
modifications from the questionnaire “Employee Satisfaction of General Secretari at of the Izmir Provincial Public Hospitals of the 
Southern Regionand” Health Staff Satisfaction Survey of the Refik Saydam Hygiene Center Presidency”. The questionnaires were applied 
to physicians and nurses working at Hacettepe University Adult Hospital and Dokuz Eylül University Hospital between 21 March - 21 May 
2016. SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 21.0 was used for data analysis. The data were analyzed by descriptive 
statistical methods (number, percentage, mean, standard deviation) and difference between the two groups by t-test.

As a result of this study; international hospital accreditation has been found to have an impact on employee satisfaction, 
liking to work in the hospital’s institutions, proud of being a member of the institution and advising anyone to work in their 
institution. It has been determined that the brand-value accreditation system increases the level of employees commitment to 
the organization.

esult  Ke or s  Satisfaction, Quality, Accreditation.
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.  
Çalışan memnuniyeti ile ilgili çalışmalar 1920 yıllarında 
başlamıştır(Çabukel, 2008). Günümüzde bu çalışmalar 
şirketler için oldukça önemlidir. SearsRoebuck&Co şirke-
tinde yapılan bir araştırmaya göre çalışan memnuniyetin-
de %5.0 artan iyileşme, müşteri memnuniyetinde %1.3, 
şirketin cirosunda %0.5 artış sağlamıştır (Caterina, 2005). 
Çalışan memnuniyeti, müşteri memnuniyeti ve karlılık 
arasında bulunan doğrusal ilişki şirketleri, çalışanını mut-
lu etme yollarını aramaya yöneltmiştir(ehow.com, 2014). 
Çalışan memnuniyeti kavramı Locke’a göre, kişinin iş ve iş 
deneyimine ait değerlendirmesinin duygusal bir sonucu-
dur (Erken, 2003). Çalışan memnuniyetinde rol oynayan 
faktörlerin birden fazla olması çalışan memnuniyetinin 
farklı şekillerde tanımlanmasına neden olmuştur. Çalışan 
memnuniyetini etkileyen faktörler şunlardır:

 sel akt rler
• İşin gerektirdiği beceri çeşitliliği,
• İşle özdeşleşme,
• İşin anlamı,
• İşin yapılırken çalışana tanıdığı özerklik,
• Performans hakkında alınan geri bildirim.

Bu özellikler kişinin işini anlamlı bulmasına ve işinde daha 
fazla sorumluluk almasına yardımcı olurken, işinden daha 
fazla doyum sağlamasınada yol açar. Doyumun yanında 
motivasyon ve performansı artar ve iş gücü devri azalır(-
Telman, 2004).

 ı sal akt rler
• Finansal unsurlar(ücret, iş güvencesi ve iş güvenli-

ği, taktir ve ödüllendirme),
• Yönetsel unsurlar(kararlara katılım, personel güç-

lendirmesi, yöneticiler-liderler, motivasyon faktö-
rü, hiyerarşik yapı)
• Örgütsel unsurlar(örgüt kültürü, örgüt iklimi, 

marka, örgüt içi iletişim ve ilişkiler, iş ortamı ve 
çalışma koşulları, örgütsel etik)

• Bireysel unsurlar(yaş, cinsiyet, medeni durum, 
eğitim, kişilik)(Atış, 2011).

• Herkes mennun olmayı farklı yorumlasa da, 
birey tüm yaşamı süresince memnun olmayı 
başaramasa da, bireyin her zaman memnun 
olmak için bir çabası olduğu gerçek ve açıktır(-
Sarıoğlu, 2007).Çalışan memnuniyetsizliği iki 
farklı boyutta olumsuz sonuçlara neden olur. 
Bunlar:

• Kişisel sonuçlar: Çalışanda yoğun ve sürekli kaygıya, 
sinirsel(uykusuzluk, baş ağrısı vb.) ve duygusal çökün-
tüye(stres, hayal kırıklığı vb.) sebep olduğu saptanmış-
tır(Akşit Aşık, 2010).

• Örgütsel sonuçlar: İş yavaşlatmalar, iş durdurmaları, 
aşırı ölçüde devamsızlık ve gecikmeler, çalışan devir 
hızındaki yükseklik, iş veriminde düşmeler, iş ilişkile-
rinde olumsuzlaşmalar, çalışanlar arasında geçimsiz-

lik, iş kurallarına ve iş emirlerine uyumsuzluk durum-
ları ortaya çıkmaktadır(Sevimli, İşcan, 2005)

Artan globalleşme ve rekabet ile 1950’li yıllardan başlaya-
rak günümüze gelen süreç içerisinde “Toplam Kalite Yöne-
timi” olarak adlandırılan yeni bir yönetim anlayışı ortaya 
çıkmıştır(Kılıç, 2000). Sanayi devrimi ile birlikte ürün ve 
üretici firmaların sayıları artmış, ürün veya hizmetin kulla-
nıcıya veya müşteriye beğendirilmesini sağlamak amacıyla 
sürekli iyileştirme ihtiyacı ortaya çıkmış ve üretici firmalar 
arasında rekabet ortamı doğmuştur. Satışlardan daha bü-
yük pay almak için ürüne yeni özellikler katma gayretlerini, 
1980’lerde müşterinin talep ve beklentilerini karşılamak 
izlemiştir. Üretim ve hizmet kalitesini artırmak için gelişti-
rilen kalite standartları uygulamaları ürün kalitesini kurum 
dışı bir kuruluşa onaylatmak ihtiyacını doğurmuş ve bunun 
bir neticesi olarak akreditasyon tanımı ve akreditasyon ku-
rumları oluşmuştur(Zeybek Yıldırım, 2011). Hastane kalite 
standartlarını düzenleyerek akreditasyon hizmeti veren 
“Joint Commission International” (Uluslararası Ortak Kurul 
= “JCI”) 1994 yılında kurulmuştur(jointcommissioninter-
national.org, 2014). Akreditasyon, bir sağlık kuruluşunun, 
önceden belirlenmiş ve yayınlanmış standartlara uygunlu-
ğunun, herkesçe kabul gören bir tüzel kişilik (genellikle bir 
sivil toplum örgütü) tarafından değerlendirilip onaylandığı 
resmi bir süreçtir (Rooney,Van Ostenberg, 1999). Uluslara-
rası Sağlık Hizmetleri Akreditasyon Danışmanı George Pur-
ves’e Sağlık Bakanlığı ve Dünya Bankası tarafından hazır-
latılan 12 Nisan 2004 tarihli, Türkiye Cumhuriyeti Sağlıkta 
Dönüşüm Projesi Kurumsal Değerlendirme Hastane Akre-
ditasyon Sistemi sonuç raporu metninde, akreditasyonun 
temel amaçları aşağıdaki maddeler halinde sıralanmıştır:

• Sağlık hizmetleri kuruluşlarına yönelik standartları 
karşılamada optimal başarı hedefleri koyarak sağlık 
hizmetlerinin kalitesini geliştirmek,

• Sağlık hizmetlerinin entegrasyonu ile yönetimini uyar-
mak ve geliştirmek,

• Seçilmiş yapı, süreç ve sonuç standartlarını veya ölçüt-
lerini karşılayabilmek için sağlık hizmetleri kuruluşları-
nın kıyaslamalı veri tabanını oluşturmak,

• Hizmetlerin artan verimliliği ve etkililiği üzerine odak-
lanarak sağlık hizmetleri maliyetlerini azaltmak,

• Sağlık hizmetleri kuruluşlarına, yöneticilerine ve sağ-
lık çalışanlarına; sağlık hizmetlerinde kalite geliştirme 
stratejileri ve ‘en iyi uygulamalar’ konusunda eğitim ve 
danışmanlık sağlamak,

• Halkın, sağlık hizmetlerinin kalitesine olan güvenini 
sağlamlaştırmak hastalar ve personelle ilgili olarak 
yaralanma ve enfeksiyonlara bağlı riskleri azaltmak(-
Yetkinlioğlu, 2009),

• Kuruluşa kendi içinde, diğer kuruluşlarla ve sektörün 
en ileri gelen kuruluşlarıyla karşılaştırma yapma imkâ-
nı sağlamak ve hasta memnuniyetini arttırmak için bir 
sistem yerleştirmeye çalışılmak,

http://www.ehow.com/about
http://www.jointcommissioninternational.org/about-jci/who-is-jci/
http://www.jointcommissioninternational.org/about-jci/who-is-jci/
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• Kuruluştaki kalite kültürünü geliştirmekte ve canlan-
dırmak,

• Organizasyonel ve giderek artan bir şekilde tıbbi süreç 
ve sonuçlara uygunluk açısından hastane performan-
sını ölçmektir (Ergenoğlu, 2006).

Akreditasyon sistemleri kurum, hasta ve yakınları, çalışan-
lar, tedarikçiler ve paydaşlar açısından bir takım kazanım-
lar sağlamaktadır. Çalışanlar açısından sağladığı kazanım-
lar aşağıda verilmiştir:

• Sağlık hizmeti sunan tüm kadroların sürekli mesleki 
eğitimleri yaptırılır,

• Sağlık hizmetinde kullanılan tüm ekipman ve tıbbı 
malzemeler kullanım için uygun olduğu resmen bel-
gelenir (Yetkinlioğlu, 2009),

• Çalışanların kurumlarına yönelik davranışları değişir,

• Çalışanların kurumlarına karşı sorumluluk duyguları 
gelişir,

• Çalışanlararası ve yöneticiler ile çalışanlar arası ileti-
şim artar,

• Personelin çalıştığı kurumla gurur duymasını sağlar,

• Çalışanların düşünceleri önemsendiğinden tatmin dü-
zeyleri artar,

• Çalışanların güvenliği ve emniyeti sağlanır,

• Personelin mesleki gelişimi ve güveni sağlanır(Karabu-
lut, 2009),

• Çalışan memnuniyetini önemser,

• İş barışını destekler,

• Kurumlarda takım çalışmasını destekler (ska.deu.edu.
tr, 18 Ocak 2017).

. 

. . ra tırmanın ma ı

Hastaneler için artık bir zorunluluk haline gelen ve tüm 
personelin katılımı ile işleyen kalite ve akreditasyon 
sistemleri; mesleki gelişimi destekleyen, ekip çalışmasını 
esas alan, güvenlik risklerini  azaltmayı öngören, yönetime 
ulaşılabilirliği kolaylaştıran, yapılan işlerin tanımlı ve dünya 
standartlarında kabul edilebilir olmasını sağlayan, iletişim 
odaklı ve kendine güvenen yapısı ile çalışan memnuniyeti-
ni de amaçlamaktadırlar. 

Çalışmanın temel amacı uluslararası hastane akredita-
syonuna sahip olan ve olmayan üniversite hastanelerinde-
ki hekim ve hemşireler ile yapılacak anketler sonucunda, 
uluslararası hastane akreditasyonunun çalışan mem-
nuniyetine etkisinin olup olmadığının incelenerek anlam-
landırılmasıdır.

. . vren ve rneklem

Araştırmanın evreni, Sağlık Bakanlığı Kalite ve Akreditas-
yon Daire Başkanlığının yayınladığı “Memnuniyet Anketi 
Uygulama Rehberi” kriterleri gereği hastane çalışan (gün-
düz mesaisi ve gece nöbetleri de dâhil olmak üzere) mev-
cut hekim ve hemşirelerin % 50’si (700 kişi) olarak plan-
lanmıştır Ancak sağlık personeline ulaşmada ve anket 
uygulamada hastane çalışanlarının gönüllü olmamaları ile 
karşılaşılmıştır. Anket 400 kişiye uygulanarak sınırlılık ya-
şanmıştır. 

Uluslarası akreditasyona sahip Hacettepe Üniversitesi 
Erişkin Hastanesinde çalışan hekim ve hemşirelerden 200 
kişi ve uluslarası akreditasyona sahip olmayan Dokuz Eylül 
Üniversitesi Hastanesinde çalışan hekim ve hemşirelerden 
200 kişiden örneklem grubu oluşturulmuştur (Hacettepe 
Üniversitesi Erişkin Hastanesinden 75 hemşire ve 125 he-
kim toplam 200 kişi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesin-
den 74 hemşire ve 126 hekim toplam 200 kişi). 21 Mart 
– 21 Mayıs 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen araştırmada 
elde edilen veriler SPSS (Statistical Packagefor Social Scien-
ces) for Windows 21.0 lisanslı yazılım kullanılarak analiz 
edilmiştir. Veriler, tanımlayıcı istatistiksel metotlar(Sayı, 
Yüzde, Ortalama, Standart sapma) kullanılarak değerlen-
dirilmiştir. Niceliksel verilerin karşılaştırılmasında iki grup 
arasındaki fark t-testi kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz 
sonuçları %95 güven aralığında, %5 anlamlılık düzeyinde 
değerlendirilmiştir.

. . eri o lama ra ları

Çalışan personelin memnuniyet düzeylerini belirlemek 
amacıyla; İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birli-
ği Genel Sekreterliği Çalışan Memnuniyeti Anketi ve Refik 
Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Sağlık Personeli 
Memnuniyet Araştırması anketlerinden modifiye edilerek 
yeni bir anket hazırlanmıştır.

Hazırlanan anket, basılıp çoğaltılmadan önce, anketin uy-
gulanabilirliği 58 hekim ve/veya hemşireden oluşan küçük 
bir araştırma grubuna uygulanarak test edilmiş, alınan geri 
bildirimlere gore anket yeniden düzenlenmiştir. 20 soru-
dan oluşan ankette 6 tane de demografik değişkenli soru 
bulunmaktadır. Ankette 5’li likert tipi ölçek kullanılmıştır.

. . tik Kurul na ı

Anket uygulamasına ait söz konusu hastanelerden alınma-
sı gereken izinler; Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri 
Birimi Yönetim Kurulu Başkanlığının 09 Kasım 2015 tarihli 
ve Sayı:80141986-804.01/483-022953 sayılı yazısı ve Dokuz 
Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği Hastane Müdür-
lüğünün 02 Kasım 2015 tarihli ve Sayı:89859212-090.99 sa-
yılı yazısı ile alınmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Girişimsel 
Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu’nun 18.02.2016 tarihli 
toplantısında, Karar No:2016 / 05-28 kararıyla etik kurul 
izni onaylanmıştır.
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. U U

Araştırmada hekim ve hemşirelerin cevapladıkları toplam 
400 anket değerlendirmeye alınmıştır. Bu doğrultuda Ha-

cettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi(HÜEH) ve Dokuz 
Eylül Üniversitesi Hastanesi(DEÜH) katılımcılarının sos-
yo-demografik özelliklerine yönelik sayısal ve yüzdesel da-
ğılımlar Tablo 1’de verilmiştir.

a lo .  ve  alı anlarının anımla ı ı elliklerinin ağılımı

a lolar ru lar
rekans n e rekans n e 

a

 133 86

 a 51 68

 a 11 37

 a 3 9

 a ve st 2 -

o lam 200 200

insi et

Ka ın 123 128

rkek 77 72

o lam 200 200

ğitim urumu

ise 1 1

nlisans 4 3

isans 117 94

isans st 78 102

o lam 200 200

eslek

em ire 75 74

ekim 125 126

o lam 200 200

o lam alı ma ılı

 ıl an a 55 29

 ıl 72 65

 ıl 29 55

 ıl 22 21

 ıl 11 11

 ıl ve st 11 19

o lam 200 200

uan alı tığını  astane e 
o lam alı ma ılı

 ıl an a 29 38

 ıl 65 71

 ıl 55 47

 ıl 21 17

 ıl 11 11

 ıl ve st 19 16

o lam 200 200

Araştırmaya katılan hastane çalışanlarının vermiş oldukları cevapların üniversite değişkenine göre t-testi ile yapılan değer-
lendirme sonuçları Tablo-2’de verilmiştir.
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a lo . niversite eği kenine li kin erilerin nali i

Sorular niversite x S t

1.Kurumumuzda çalışanlarla ilgili kararlar ortak katılımla 
ve demokratik şekilde alınmaktadır.

HÜEH 200 2,75 1,16
-0,64 0,524

DEÜH 200 2,82 1,19

2.Yöneticilerle sağlıklı iletişim kurabilmekte ve sorunlarımı 
iletme imkânını bulabilmekteyim.

HÜEH 200 2,98 1,19
0,26 0,796

DEÜH 200 2,95 1,13

3.Kurumumda dile getirdiğim şikâyetler dikkate 
alınmaktadır.

HÜEH 200 2,94 1,08
0,00 1,000

DEÜH 200 2,94 1,19

4.Yöneticiler bana saygı duyar, önem verir ve motive eder.
HÜEH 200 2,90 1,16

-1,71 0,088
DEÜH 200 3,10 1,19

5.Kurumda ücret politikası adil olarak uygulanmaktadır.
HÜEH 200 2,47 1,17

-3,37 0,001
DEÜH 200 2,88 1,29

6.Kurumumda, çalışanlara ücret dışı yeterli hizmetler 
sağlanmakta (servis, yemek, kreş vb.) ve bu hizmetlerden 
çalışanlar adil bir şekilde yararlanmaktadır.

HÜEH 200 2,80 1,16
-1,62 0,091

DEÜH 200 2,96 1,35

7.Kurumumda çalışanlara yönelik sosyal ve kültürel 
faaliyetler düzenlenmekte ve tüm çalışanların katılımı 
sağlanmaktadır.

HÜEH 200 2,45 1,15
-0,13 0,895

DEÜH 200 2,46 1,13

8.Kurumumda çalışma ortamları her zaman bakımlı ve 
temizdir.

HÜEH 200 3,17 1,09
1,38 0,168

DEÜH 200 3,02 1,08

9.Kurumumda çalışma mekânımız fiziksel sağlığımızı 
gözetecek şekilde düzenlenmiştir.

HÜEH 200 2,75 1,16
-0,64 0,524

DEÜH 200 2,82 1,19

10.Kurumum, yaptığım iş ile ilgili risk analizlerini yaparak 
gerekli önlemleri almaktadır.

HÜEH 200 2,77 1,08
-0,32 0,751

DEÜH 200 2,80 1,12

11.Kurumumda iş dağılımı adil olarak yapılmaktadır.
HÜEH 200 2,55 1,12

-2,10 0,037
DEÜH 200 2,79 1,16

12.Yeni bir yere/göreve başlamadan önce oryantasyon 
eğitimi alırım.

HÜEH 200 3,38 1,20
1,44 0,152

DEÜH 200 3,20 1,24

13.Açık ve sınırları belirlenmiş yazılı görev tanımım vardır 
ve yaptığım iş ile uyumludur.

HÜEH 200 2,81 1,29
-2,04 0,042

DEÜH 200 3,08 1,31

14.Kurumumda bireysel performans değerlendirmesi 
adil, tarafsız ve objektif olarak yapılmaktadır.

HÜEH 200 2,74 1,21
-1,42 0,155

DEÜH 200 2,91 1,24

15.Kurumum, yapılan performans değerlendirmelerine 
göre çalışanları(veya ekibi) takdir, teşekkür vs. ile 
ödüllendirir.

HÜEH 200 2,59 1,20
2,16 0,031

DEÜH 200 2,34 1,17

16.Kurumum görevim ile ilgili eğitimleri almamı 
sağlamaktadır.

HÜEH 200 3,17 1,22
-0,69 0,490

DEÜH 200 3,25 1,10

17.Bireysel ve kariyer gelişimime yönelik yaptığım 
çalışmalarım kurumumca dikkate alınarak, gerekli destek 
verilmektedir. (Yüksek Lisans yapmada vs.).

HÜEH 200 2,91 1,20
-1,79 0,075

DEÜH 200 3,12 1,15

18.Kurumum teknik araç/gereç yönünden yeterli 
donanıma sahiptir ve çalışanlar ihtiyaç duyduğunda bu 
araç/gereçlere hemen ulaşabilmektedir.

HÜEH 200 3,07 1,11
2,98 0,003

DEÜH 200 2,73 1,17

19.Bu kurumda sağlık hizmeti vermeyi seviyorum.
HÜEH 200 3,35 1,09

2,07 0,039
DEÜH 200 3,12 1,13

20.Bu kurumun mensubu olmaktan gurur duyarım ve 
kurumumda çalışmayı herkese tavsiye ederim.

HÜEH 200 3,20 1,15
2,26 0,024

DEÜH 200 2,94 1,14
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Araştırmaya katılan iki kurum çalışanlarının “Kurumda üc-
ret politikası adil olarak uygulanmaktadır.” sorusuna ver-
miş oldukları cevaplar arasında istatiksel olarak anlamlı 
oranda fark vardır(t=-3,37; p=0,001<0,05). DEÜH çalışanla-
rının bu konuya yönelik tutum puanları(x=2,88), HÜEH bu 
konuya yönelik tutum puanlarından(x=2,47) yüksek bulun-
muştur. 

İki kurum çalışanlarının “Kurumumda iş dağılımı adil ola-
rak yapılmaktadır.”sorusuna vermiş oldukları cevaplar ara-
sında istatiksel olarak anlamlı oranda fark vardır(t=-2,10; 
p=0,037<0,05). DEÜH çalışanları bu konuya yönelik tutum 
puanları(x=2,79), HÜEH bu konuya yönelik tutum puanla-
rından(x=2,55) yüksek bulunmuştur.

Her iki kurum çalışanlarının “Açık ve sınırları belirlenmiş ya-
zılı görev tanımım vardır ve yaptığım iş ile uyumludur.” So-
rusuna vermiş oldukları cevaplar arasında istatiksel olarak 
anlamlı oranda fark vardır(t=-2,04; p=0,042<0,05). DEÜH 
çalışanları bu konuya yönelik tutum puanları(x=3,08), 
HÜEH bu konuya yönelik tutum puanlarından(x=2,81) yük-
sek bulunmuştur.

Aynı şekilde iki kurum çalışanlarının “Kurumum, yapılan 
performans değerlendirmelerine gore çalışanları (veya 
ekibi) takdir, teşekkür vs. ile ödüllendirir.” Sorusuna vermiş 
oldukları cevaplar arasında istatiksel olarak anlamlı oran-
da fark vardır(t=2,16; p=0,031<0,05). HÜEH çalışanları bu 
konuya yönelik tutum puanları(x=2,59), DEÜH bu konuya 
yönelik tutum puanlarından(x=2,34) yüksek bulunmuştur.

Araştırmaya katılan iki kurum çalışanlarının “Kurumum 
teknik araç/gereç yönünden yeterli donanıma sahiptir ve 
çalışanlar ihtiyaç duyduğunda bu araç/gereçlere hemen 
ulaşabilmektedir.” Sorusuna vermiş oldukları cevaplar ara-
sında istatiksel olarak anlamlı oranda fark vardır(t=2,98; 
p=0,003<0,05). HÜEH çalışanları bu konuya yönelik tutum 
puanları(x=3,07), DEÜH bu konuya yönelik tutum puanla-
rından(x=2,73) yüksek bulunmuştur. 

Her iki kurum çalışanlarının “Bu kurumda sağlık hizmeti 
vermeyi seviyorum.” Sorusuna vermiş oldukları cevaplar 
arasında istatiksel olarak anlamlı oranda fark vardır(t=2,07; 
p=0,039<0,05). HÜEH çalışanları bu konuya yönelik tutum 
puanları(x=3,35), DEÜH bu konuya yönelik tutum puanla-
rından (x=3,12) yüksek bulunmuştur. 

Araştırmaya katılan iki kurum çalışanlarının “Bu kurumun 
mensubu olmaktan gurur duyarım ve kurumumda çalış-
mayı herkese tavsiye ederim.” Sorusuna vermiş oldukla-
rı cevaplar arasında istatiksel olarak anlamlı oranda fark 
vardır(t=2,26; p=0,024<0,05). HÜEH çalışanları bu konuya 
yönelik tutum puanları(x=3,20), DEÜH bu konuya yönelik 
tutum puanlarından(x=2,94) yüksek bulunmuştur.

. 

Akreditasyon diğer sektörlerde olduğu gibi sağlık sektö-
ründe de yüksek kaliteli organizasyonel performansın 
geçerli bir göstergesi olarak görülmektedir. Ancak, bunu 
kanıtlayacak çok az çalışma vardır. Dolayısıyla sağlık sektö-
rü için akreditasyonun değeri belirsizliğini korumaktadır. 
Akreditasyon süreçlerinin geçerliliğini, etkisini ve değerini 
araştırmak; süreci oluşturan bileşenlerin çok yönlü ve faz-
la olması nedeniyle akreditasyon sağlayıcıları, politikacılar 
ve araştırmacılar için sorun olmaktadır(Braihwaite, 2006). 
Hastanelerde, uluslararası hastane akreditasyonunun var-
lığının veya yokluğunun çalışan memnuniyetine olan etkisi 
araştırılırken yapılan hipotezler akreditasyona sahip has-
tanelerde çalışan memnuniyet oranlarının yüksek olabile-
ceği üzerine kurulmuştur. Ancak hazırlanan anket soruları 
içerisinde sadece 4 soruya verilen cevaplar yapılan hipo-
tezleri doğrulamıştır. Bunlar:

“Soru-15: Kurumum, yapılan performans değerlendirme-
lerine göre çalışanları(veya ekibi) takdir, teşekkür vs. ile 
ödüllendirir.

Soru-18: Kurumum teknik araç/gereç yönünden yeterli 
donanıma sahiptir ve çalışanlara ihtiyaç duyduğunda bu 
araç/gereçlere hemen ulaşabilmektedir.

Soru 1  Bu kurumda sağlık hizmeti vermeyi seviyorum.

Soru 20  Bu kurumun mensubu olmaktan gurur duyarım ve kuru-
mumda çalışmayı herkese tavsiye ederim.  soruları iken, buna kar-
şılık hazırlanan anket soruları içerisinde 3 soruya ise yapılan hipo-
tezlere karşı cevaplar alınmıştır. Bunlar

Soru  Kurumda ücret politikası adil olarak uygulanmaktadır.

Soru 11  Kurumumda iş dağılımı adil olarak yapılmaktadır.

Soru 13 Açık ve sınırları belirlenmiş yazılı görev tanımım vardır ve 
yaptığım iş ile uyumludur.  sorularıdır.

Bu kapsamda anket uygulaması sırasında yaşanan sınırlılıklarda 
dikkate alınarak sonuçlar değerlendirildiğinde  diğer alınan sonuç-
lara rağmen akredite hastane çalışanlarının kurumlarında çalışmayı 
sevdikleri, kurumlarının mensubu olmaktan gurur duydukları ve ku-
rumlarında çalışmayı herkese tavsiye ettikleri tespit edilmiştir. Buna 
sebep olarakda akreditasyonun sağlık kuruluşları için, tüm varlık-
larını temsil eden, benzer mal veya hizmetleri bir başka işletmenin 
mal ve hizmetlerinden farklı kılmak için kullanılan ayırt edici işaret 
olan marka değeri taşıması gösterilebilir oğaner, 2014 . ürkiye-
nin en presti li üniversite hastanelerinden olan uluslararası akredi-
tasyona sahip Hacettepe niversitesi Erişkin Hastanesinin ayrıca 
işveren markası olarak da, insanlar tarafından çalışılabilecek en iyi 
yer olarak düşünülmesi doğaldır. Personel pro li, şirket kültürü, 
şirketin sosyal sorumlulukları ve misyonları ve vizyonları şirketin 
markası için bir göstergedir. üçlü bir işveren markası
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• Çalışanların bağlılık düzeyinde artış,

• Motivasyon ve performans artışı,

• İş başvuruların sayı ve niteliğinde artış,

• Uzun dönemli etki,

• Odaklanma,  

• Teklif kabul oranında artış, 

• Çalışan referanslarında artış,

• Yönetici memnuniyetinde artış, 

• Güçlü bir örgüt kültürü,

• İşe alım maliyetinde düşüş ve

• Artan rekabet gücü sağlar(iktisadi.org, 2016).  

Herzberg tarafından ileri sürülen “Çift Faktör Kuramı”na 
göre: işyerlerinde bazı faktörlerin olmaması durumu mut-
suzluk yaratırken mevcut olmaları durumu ekstra bir do-
yum sağlamamaktadır. Doyum sağlamayan bu faktörlere 
dışsal faktörler(İş ortamı, güvenlik ve sosyal ihtiyaçların 
karşılanması, şirket politikası, yönetim, denetim, kişiler 
arası iletişim, ücret, statü, iş güvenliği, özel hayat, çalışma 
şartları vb.) denir. Buna karşın işyerindeki bazı faktörlerin 
ise, yokluğunda belirgin bir doyumsuzluk yaşanırken, var-
lığında ise çalışanların iş performansını oldukça arttırdığı 
gözlemlenmiştir. Bu faktörlere ise içsel faktörler(başarı, 
tanınma, sorumluluk alma, yükselme olanağı verme, işin 
kendisi vb.) denir(Kaya, Yıldız, Yıldız, 2013). Hastane akredi-
tasyonu, “olmadığında mutsuzluk yaratma, mevcut olma-
larında ise ekstra bir doyum sağlamama” özelliği ile dışsal 
faktörlere bir örnek olabilir.

Aynı zamanda insanlar, yaptıkları işin bütün detaylarını ta-
mamen öğrendikleri bir seviyeye ulaştıklarında plato du-
rumu denilen durgunluk devresine girerler. Artık öğrene-
cek, yapacak ya da ekleyecek bir şey yoktur(Telman, 2004). 
Uluslararası akredite hastaneler en üst seviye hizmet sağ-
layıcıları olduğundan çalışanların bu tuzağa düşmemesi 
gerekir. Örgüt doyum ve heyecanı sağlamaya yönelik ön-
lemler almalıdır.

Akreditasyonun kazanımları konusunda yapılan bir çalış-
mada bu araştırmaya benzer sonuçlar bulunmuştur. Buna 
göre akreditasyonun kazanımları ile ilgili olarak; değişikliğe 
teşvik ve profesyonel gelişme alanlarında olumlu sonuçlar 
elde edilirken, mesleklerin akreditasyona yönelik tutum-
ları, örgütsel etki, mali etki, kalite önlemleri ve program 
değerlendirmesi alanlarında tutarsız sonuçlar elde edil-
miştir(Greenfield, Braithwaite, 2008). Akreditasyon kaza-
nımlarının çalışan memnuniyetine ilişkin bulunan tutarsız 
sonuçları, memnuniyetin göreceli olmasından kaynaklanır. 
Bulunan sonuçlar akreditasyon sistemlerinin etkinliğinin 
reddini haklı göstermediği gibi olumlu sonuç elde edileme-
mesi etkinliğinin yok olduğunun bir kanıtı da değildir(Hin-
chcliff ve diğerleri, 2012).

. S U   

Araştırmanın sonucunda:
• Ücret politikasının çalışanlar tarafından DEÜH’de daha 

adil algılandığı,

• İş dağılım politikasının çalışanlar tarafından DEÜH’de 
daha adil algılandığı,

• Görev tanımlarının ve bu tanımların işleri ile uyumu-
nun çalışanlar tarafından DEÜH’de daha uygun algı-
landığı,

• Performans değerlendirmelerine göre yapılan 
ödüllendirmelerin çalışanlar tarafından HEÜH’de 
daha adil algılandığı,

• Teknik araç/gereçlerin sayısının ve bu araç/ge-
reçlere ulaşım kolaylığının çalışanlar tarafından 
HEÜH’de daha yeterli algılandığı,

• Kurumda çalışma isteğinin çalışanlar tarafından 
HEÜH’de daha yüksek algılandığı,

• Çalışanlar kurumun mensubu olmak ve bundan 
gurur duymak noktasında değerlendirildiğinde 
HEÜH’ de daha fazla aidiyet duygusunun algılan-
dığı tespit edilmiştir.

Sonuçlar değerlendirildiğinde diğer alınan sonuçlara rağ-
men uluslararası hastane akreditasyonunun çalışan mem-
nuniyeti üzerinde; hastane çalışanlarının kurumlarında ça-
lışmayı sevmeleri, kurumlarının mensubu olmaktan gurur 
duymaları ve kurumlarında çalışmayı herkese tavsiye et-
meleri yönünde etkileri olduğu görülmüştür. Marka değeri 
taşıyan akreditasyon sisteminin, çalışanların kuruma olan 
bağlılık düzeyini ve aidiyet duygusunu arttırdığı belirlen-
miştir. Tüm etik ilkeleri içerisinde barındıran akreditasyon 
sistemlerinin çalışan memnuniyetini de sağlaması gerek-
liliği düşünüldüğünde akredite olmaya yönelen hastane-
lerin, çalışan memnuniyeti ile ilgili ilkelerini tekrar gözden 
geçirerek akreditasyonun etkililiğini ve etkinliğini sağlama-
da çaba göstermesinin uygun olduğu değerlendirilmiştir.

Yaşanan bu durumunun giderilmesi için:

• Yöneticilerin çalışanlarına karşı dürüst ve destek-
leyici olmalarının sağlanarak çalışanlara değer ve-
rildiğinin hissettirilmesi,

• Örgütün kültürel yapısında değişime gidilerek ça-
lışanların mücadele etme güçlerinin tekrar kazan-
dırılması,

• Memnuniyetsizliğin sebeplerinin araştırılarak çözüm 
üretilmesi,

• Çalışanlara örgütsel destek sağlanması,

• İletişim kalitesinin arttırılması,

• İşlerin yeniden tasarımının sağlanması gerekmektedir.
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Sağlık kurumlarının çalışanlarında; Hacettepe Üniversite 
Hastanesinin bir çalışanının özel yorumunda dile getirdiği 
“…Bu üniversitenin bir fakültesinde yetiştim ve şimdi has-
tanesinde görev yapıyorum. Bana “dışarıda” daha çok üc-
ret verseler de, ben Hacettepe Üniversite Hastanesi’ nde 
çalışmayı tercih ederim. Çünkü kurumum ile gurur duyu-
yorum…” ifadesindeki bilinci ve aidiyeti sağlayabilmesi, 
sağlık kurumlarının “marka değer” olabilme yönünde ata-
cakları önemli bir adım olacaktır. 

. K K
1. Aksit Aşık N. Çalışanların İş Doyumunu Etkileyen Birey-

sel ve Örgütsel Faktörler ile Sonuçlarına İlişkin Kavram-
sal Bir Değerlendirme. Türk İdare Dergisi, 2010;31-51

2. Atış A. Bankacılık Sektöründe Hizmet Kalitesinin Çalı-
şan Memnuniyetine Etkileri Yüksek Lisans Tezi. İzmir, 
Dokuz Eylül Üniversitesi, 2011;32

3. Braithwaite J., Westbrook J, Pawsey, Greenfield D., 
Naylor J., Ledema R., Runciman B., Redman S., Jorm 
C., Robinson M., Nathan S., Gibberd R. A Prospective, 
Multi-method, Multi-disciplinary, Multi-level, collabo-
rative, social-organisational Design for Researching 
Healh Sector Accreditation[LP0560737]. BMC  Health 
Sevices Research, 2006;113

4. Caterina C. Employee Satisfaction & Customer Satisfa-
ction: Is There a Relationship?. WhitePaper, 2005;1-6

5. Çabukel R. Çalışan Memnuniyeti Analizleri Yüksek Li-
sans Tezi. İstanbul, İstanbul Üniversitesi, 2008;1

6. Doğaner I. Özel Hastanelerde Markalaşma, İmaj ve 
Toplam Kalite Yönetimi Yüksek Lisans Tezi. İstanbul, 
Beykent Üniversitesi, 2014;51

7. Ergenoğlu S. Sağlık Kurumlarının İyileştiren Hastane 
Anlayışı Ve Akreditasyon Bağlamında Tasarımı Ve De-
ğerlendirilmesi Doktora Tezi. İstanbul, Yıldız Teknik 
Üniversitesi, 2006;80-100

8. Erken M. “Çalışan Memnuniyeti Üzerine Sağlık Sek-
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Marmara Üniversitesi, 2013;10

9. Greenfield D., Braithwaite J. Health Sector Accredita-
tion Research:ASystematic Review, İnternational Jour-
nal for Quality in Health Care, 2008;20:172-183

10. Hinchcliff R., Greenfield D., Moldovan M., Westbrook 
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DİYARBAKIR İLİ İLK-ORTA ÖĞRETİM VE 
YÜKSEKÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİ SAĞLIK OKURYAZARLIK 
DÜZEYİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Seher POLAT GÜVEN, Hicran BOZTOĞAN

iyar ak r l Sa l k d rl
se er olat otmail om  o togan gmail om

et

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlık okuryazarlığı kavramı giderek yaygınlaşmaya başlamıştır. Sağlık okuryazarlığı 
okuma-yazma becerilerinin ötesinde sağlıklı davranışlar, ilaçların doğru kullanımı, sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanacağını 
bilmek, öz bakım ve hastalık yönetimi hakkında kararlar alabilmek, bakım veren rolünü üstelenebilmek gibi sağlık bilgilerini 
kavrama ve değerlendirme yetisini kapsamaktadır. Bireylerde söz konusu yetinin olmaması ya da eksik olması sağlık 
okuryazarlığını etkilemekte ve şekillendirmekle birlikte, sağlık sonuçlarını ve maliyetlerini olumsuz etkilemektedir. Bu kapsamda 
ilimizde öğrencilere uygulanan ‘‘Sağlık Okuryazarlık Düzeyi Araştırması” anketi ışığında bireylerin, sağlık hizmetlerini etkin ve 
doğru kullanacağı ve sağlık bakımı ile ilgili önerilere uyma konusunda yeteneklerinin artacağı düşünüldü.

na tar kelimeler  Sağlık okuryazarlığı, Öğrenciler, Bakım, Öz bakım

S       K  S

stra t

Just as in the whole world, the concept of health literacy in our country is becoming increasingly widespread. Beyond health 
literacy skills, health literacy includes skills in understanding and assessing health behaviors such as healthy behaviors, correct 
use of medicines, knowing how to benefit from health services, making decisions about self care and disease management, 
and taking care of a role. The lack or insufficiency of the individual in the individual affects the health outcomes and costs, as 
well as affecting and shaping the health literacy. In this context, in the light of the “Research on Health and Literacy Level” which 
is applied to the students in our province, it is thought that the ability of individuals to use health care services effectively and 
increase their abilities to comply with the health care recommendation.

Ke  or s  Health literacy, Students, Self care, maintenance

.   

Küreselleşmenin artması ve iletişim teknolojilerinin gelişi-
mi, bulunduğumuz koşulları ve küresel düzene adaptasyo-
nu sorgulama ihtiyacı doğurmuştur. Şüphesiz sorgulana-
cak tutum ve davranışların başında da sağlık okuryazarlığı 
gelmektedir. Sağlık okuryazarlığı, insanların sağlıklarıyla 
ilgili olarak günlük yaşamlarında kararlar alma, sağlıklarını 
geliştirme ve hastalıkları önleme amacıyla gerekli sağlık 
bilgisine erişme,  anlama, değer biçme ve bilgiyi kullanmayı 
sağlayacak bilge ve yeterliliktir. Sağlık okuryazarlık 
yeterliliğinin olmaması ya da zayıf olması, olumsuz sağlık 
sonuçlarına yol açması ve acil önlem alınması gerektiği 
düşüncesi çalışma konusunun belirlenmesinde rol oynadı.

Çalışmamız ilimizde öğrenim gören öğrencilerin doğru bil-
gi ve hizmete ulaşma yetkinliği ve bu hizmeti kullanabil-
me becerisini ortaya çıkarmakla birlikte toplumun sağlık 
okuryazarlığının geliştirilmesine katkı sağlaması amacıyla 
hazırlandı. Ayrıca gereksiz hastane yatışları,  yapılan fazla 
sayıda taramalar, akılcı olmayan antibiyotik alımı başta ol-
mak üzere ilaç kullanımı gibi ülkenin ekonomisini olumsuz 
etkileyen nedenlerin önüne geçilmek amaçlanmıştır.

Sağlık okuryazarlığının yükseltilmesiyle; bireylerin sağlık 
hizmetlerini etkin ve doğru kullanmaları, sağlık risklerini 
anlama, farklı tedavi fırsatlarını değerlendirme, sağlık ba-
kımı ile ilgili önerilere uyma konusunda yeteneklerinin art-
ması sağlanacaktır. 

Çalışmada aşağıdaki varsayımlar üzerinde durulmuştur:
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• Milli eğitim müfredatında olan ve 9. sınıftan itibaren 
verilen sağlık okuryazarlığı ile ilgili kavramlar erken ço-
cukluk döneminden başlayarak verilmelidir. 

• Sağlık okuryazarlık yeterliliğinin olmaması ya da zayıf 
olmasının nedenlerinden biri de modern yaşamın ge-
tirdiği yeniliklerden ve teknolojik gelişmelerden gerek-
tiği şekilde yararlanamamaktır. 

• Sağlık okuryazarlığı salt bireysel değil, bire-toplumsal 
bir olgudur. 

• Sağlık okuryazarlığı kavramı okul eğitiminin yanı sıra 
aile içi eğitim programları kapsamında da ele alınma-
lıdır.

. K PS   

Diyarbakır İli Milli Eğitim Müdürlüğünün Merkez ilçelerine 
bağlı 8. ve 11. Sınıf öğrencileri ile Dicle Üniversitesi’nde 17 
farklı bölümde öğrenim gören öğrenciler olarak belirlendi.

Diyarbakır İli Milli Eğitim Müdürlüğünün Merkez ilçeleri-
ne bağlı 8. ve 11. Sınıf öğrencileri ile Dicle Üniversitesi’n-
de 17 farklı bölümde öğrenim gören öğrenciler olmak 
üzere toplamda 2576 öğrenciye uygulandı. Örnekleme 
yöntemlerinden Küme Örnekleme yönetimi kullanılarak, 
0.03 örnekleme hatası ve 0.95 güven düzeyinde evreni 
temsil edecek örneklem büyüklüğü öğrenciler için 2576 
olarak bulunmuş ve hepsine uygulanmıştır.

Araştırmanın verileri uzman görüşü alınarak hazırla-
nan İlk-Orta Öğretim ve Yükseköğrenim Öğrencileri 
Sağlık Okuryazarlık Düzeyinin Araştırması Anketi’nden 
yararlanılarak toplanmış olup, elde edilen verilerin ista-
tistiksel değerlendirmesinde IBM SPSS 21.0 for windows 
istatistik paket programı kullanıldı. Ölçümsel değişkenler 
ortalama ± standart sapma (SD) ile, kategorik değişkenler 
sayı ve yüzde (%) ile sunuldu. Nitel değişkenlerin karşılaştı-
rılmasında Chi-kare (χ2) bağımsız testi kullanıldı. Hipotez-
ler çift yönlü alınarak, p≤0.05 ise istatistiksel olarak anlamlı 
sonuç kabul edildi.

. U U   S U

Diyarbakır İli Milli Eğitim Müdürlüğünün Merkez ilçeleri-
ne bağlı 8. ve 11. Sınıf öğrencileri ile Dicle Üniversitesi’n-
de 17 farklı bölümde öğrenim gören öğrenciler olmak 
üzere toplamda 2576 öğrenciye uygulanan ankete katılan 
öğrencilerin %54’ü kadın %46’sı erkektir. 2576 katılımcıdan 
817’si ortaokul, 785’i lise, 974’ü Üniversite öğrencilerinden 
oluşmaktadır. Katılımcıların % 72,7 çekirdek, % 23,9 geniş 
ve % 3,4 parçalanmış ailede yaşamaktadır. Katılımcıların 
ekonomik durumu % 23,7 iyi, % 64,3 orta, % 12 kötü ol-
duğu tespit edildi. Katılımcıların sosyal güvencesi % 61,7 

SGK, %7,1 Özel Sağlık Sigortası ve % 31,1 diğer sosyal gü-
vencelerden oluşmaktadır. Katılımcıların yaşadıkları yer % 
80,5 şehir merkezi, % 12,5 ilçe, % 7,5 köy olduğu görüldü. 
Katılımcıların % 92,7’si bilgisayar kullanmayı biliyorken, % 
7,3’ünün kullanmayı bilmediği görüldü. Hiç sigara içmeyen 
% 80,7, kullanıp bırakan % 7,0, halen kullanan % 12,3 ki-
şiden oluşmaktadır. Sağlıkla ilgili diyet, egzersiz, hastalık-
ların önlenmesi ve bazı özel sağlık konuları gibi bilgilere 
her zaman aile üyeleri ve arkadaşlar, internet, radyo, tele-
vizyon ve cep telefonu, bazen doktor, hemşire, diğer sağ-
lık çalışanları, kitap, broşür, dergi ve gazeteden ulaşıldığı 
görüldü. Genel olarak sağlık durumunu %64,5 iyi, % 29,5 
orta, %6,1 kötü olarak değerlendirmiştir. Anket uygulanan 
öğrencilerin % 21,5’nin tanısı konmuş bir hastalığı varken 
% 78,5’inin tanısı konmuş bir hastalığı bulunmamaktadır. 
Ailede/Beraber yaşadığı kişilerde tanısı konmuş hastalığı 
olan 37,8 iken, hastalığı olamayan  % 62,2 olarak belirtil-
miştir.   Hastanede yatma öyküsü olan katılımcı oranı %48 
iken, hiç yatmayan % 52’dir. Hekim tarafından verilen ilaç-
ları düzenli kullanan % 59,4, kullanmayan % 16,5 ve bazen 
kullanan % 24,1 olarak bulunmuştur. İlaç prospektüslerini 
okuyabilme oranının % 60,9 evet, % 16,6 hayır ve % 22,5 ba-
zen; İlaç prospektüslerini anlayabilme oranının ise  % 52,7 
evet, % 17,5 hayır ve % 29,9 bazen olduğu görülmüştür. 
Aldığı ürünün son kullanma tarihini kontrol etme oranı % 
73,5 evet, % 9,7 hayır ve % 16,9 bazen olarak görülmüştür. 
GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizma)  içeren ürünler 
hakkında herhangi bir bilgisi olanların oranı  % 60,5 evet, 
% 39,5 hayır olduğu görülmüştür.  Düzenli olarak tartılan % 
37,2, tartılmayan % 62,8 olduğu görüldü. Kilosunun boyu-
na göre normal değerde olup olmadığını bilenlerin % 74,4, 
bilmeyenlerin ise % 25,6 olduğu görüldü. Doktorun aç ola-
rak almasını önerdiği bir ilacı yemekten hemen önce alan-
lar % 25,6, yemekten 1 saat önce alanlar % 67,2, yemekle 
beraber alanlar % 0,8, bilmiyorum diyenler % 6,4 olarak 
görülmüştür. Sağlık kurumuna başvuruda veya sağlık so-
runlarıyla ilgili hizmetleri alırken zorlanma durumunun % 
13,7 evet, % 35,6 hayır, % 50,8 bazen olduğu görülmüştür. 
Hastaneden nasıl randevu alabileceğini bilenlerin %79,9, 
bilmeyenlerin % 20,1 olduğu görüldü. Doktor/ hemşireye 
sağlık sorununu anlatmakta zorluk yaşama durumu % 6,8 
evet, % 60,7 hayır, % 32,5 bazen olduğu görüldü. Doktor/ 
hemşireye sağlık durumuyla ilgili rahatça soru sorabilme 
oranının % 60,2 evet, % 8,7 hayır, % 31,1 bazen olduğu gö-
rülmüştür. Vücuttaki bazı organları bilme oranı karaciğer 
% 84,7, kalp % 96,1, akciğer % 92,1, bağırsak % 94,2 olduğu 
görülmüştür.   

Çalışmada elde edilen veriler, sağlık okuryazarlığının 
geliştirilmesinin önemine işaret etmektedir. Bu noktada, 
aile hekimlerinin konuya ilişkin farkındalığının ve bilgisinin 
arttırılması ilk önemli adım olarak görülmektedir. 

• Sağlıkla ilgili temel kavramlar erken çocukluk döne-
minden başlayarak verilmelidir. Özellikle de sağlıkla 
ilgili kavramlar, çocuk oyunları sırasında veya çocukla 
konuşmalar sırasında aktarılmalıdır. 

• Sağlık okuryazarlığı düzeyinin iyileştirilmesi için sağlık 
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okuryazarlığı ile ilgili kavramların, Aile ve Sosyal Poli-
tikalar Bakanlığının eğitim programları kapsamına da 
alınmalıdır.

• Sosyal medyanın hayatımızda önemli bir yer işgal et-
meye başlamasıyla birlikte özellikle de sağlık konusun-
da yalan yanlış bilgiler, sağlık okuryazarlık yeterliliğini 
olumsuz etkilemektedir. Çalışmada öğrencilerin sağ-
lıkla ilgili bilgileri Doktor, hemşire ve diğer sağlık çalı-
şanlarından değil,  yoğun bir şekilde sosyal medya ve 
çevreleri kanalıyla öğrendikleri görülmektedir. Bu du-
rumun yetersiz ve eksik sağlık okuryazarlığına neden 
olabileceği düşünülmektedir.

• Bireyin sağlık okuryazarlığı yetersizliğinin sonucu ola-
rak ortaya çıkan gereksiz hastane yatışları,  yapılan 
fazla sayıda taramalar, akılcı olmayan antibiyotik alımı 
başta olmak üzere ilaç kullanımı gibi ülkenin ekono-
misini olumsuz etkileyen nedenlerden ötürü; Sağlık 
okuryazarlığı salt bireysel değil, bire-toplumsal bir 
olgu olarak ele alınmalıdır.

. K K
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ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ KÖK KAZA İNCELEME 
VE DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYET UYGULAMALARI 
ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Murat Osman DOĞRU1, Yusuf Eray USLU2, Reyhan KARACA1
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Bu çalışma, Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerinin 
ambulans faaliyetleri sırasında yaşamış oldukları iş kazalarının, Başhekimlik Çalışan Güvenliği Komitesi tarafından 
balık kılçığı diyagramı kullanılarak kök nedenlerinin tespitini içermektedir. Ayrıca bu çalışmada, 2017 yılı içerisinde 
kesici delici alet yaralanmaları sonucu yaşanmış iş kazaları arasından, ambulans hasta kabini içerisinde kesici 
delici alet kutusunun yerinin uygun olmaması sebepli kök nedene karşı uygulanan düzeltici önleyici faaliyetler 
anlatılmıştır. Böylece, ambulans hasta kabini içerisindeki medikal cihaz ve iş ekipmanlarının ergonomik kullanıma 
uygun olması, çalışan ve hasta güvenliğini tehlikeye sokacak durumda olmaması için araştırma ve geliştirme 
faaliyetleri yapılması önerilmiştir. 

na tar Kelimeler  İş Kazası, Balık Kılçığı Diyagramı, Kesici Delici Alet Kutusu, Çalışan Güvenliği

 S U   P  S        P  
 PP S

stra t

This study includes the identification of root causes of Emergency Health Services teams of the Trabzon Provincial Health 
Directorate of Provincial Ambulance Service Headquarters using the fishbone diagram by the Chief Medical Workers Safety 
Committee of the work accidents they experienced during ambulance activities. Also, in this study, corrective preventive actions 
have been mentioned to the root cause caused by the incompatibility of the cutting tool box in the ambulance patient cabin 
among the work accidents experienced as a result of the injuries of the drill tool in 2017. Thus, research and development 
activities have been proposed to ensure that the medical devices and work equipment in the ambulance patient cabinet are 
suitable for ergonomic use, and are not in danger of putting employee and patient safety in danger.

Ke or s: Work Accident, Fishbone Diagram, Cutter Drilling Toolbox, Employee Safety

S

.  

Hasta ve çalışan güvenliği; Sağlık hizmeti sunumunda has-
ta ve çalışanların zarar görmesine yol açabilecek her tür-
lü işlem ve süreçler ile ilgili alınacak tedbir ve iyileştirme 
uygulamalarına yönelik faaliyetleri ifade etmektedir. (dos-
yasb.saglik.gov.tr, 2011). Bu sebeple sağlık kurumlarında 
hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması için, hasta ve 
çalışan güvenliği komiteleri kurulmuştur. (dosyasb.saglik.
gov.tr/Eklenti/3628, 2011; www.saglik.gov.tr, 2012). Hasta 
ve Çalışan Güvenliği Komitesi; en az bir hekim, bir sağlık 
çalışanı (ATT, S.M, hemşire), psikolog ve kalite yönetim 
direktöründen oluşmaktadır (dosyasb.saglik.gov.tr/Eklen-
ti/3726, 2011). Komite çalışmaları, sağlık kurumunda hasta 

ve çalışan güvenliğini olumsuz etkileyen ya da etkileyebile-
cek olan durumları kapsamalıdır. 

Yataklı tedavi hizmetlerinden farklı olarak, hastane öncesi 
acil sağlık hizmetleri; hasta veya yaralıların hastaneye ulaş-
tırılıncaya kadar geçen sürede yapılan acil bakım hizmet-
lerini içermektedir (www.mevzuat.gov.tr, 2000). Bu nedenle 
hastane öncesi acil sağlık hizmetleri sırasında birçok tehlike 
ve risk faktörü bulunmaktadır. Bu tehlike ve risk faktörleri-
ni Bulut (2016) çalışmasında; biyolojik, kimyasal, psikosos-
yal, fiziksel (ergonomi) ve mekanik olarak tespit etmiştir. 
Bu çalışmanın içeriğini de oluşturan hastane öncesi acil 
sağlık hizmeti sunan ambulans ekiplerinin karşılaştığı ya 
da karşılaşabileceği tehlike risk faktörleri arasında, biyolo-
jik risk faktörleri birçok proaktif ve reaktif önlemler alınma-

http://www.mevzuat.gov.tr
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sı gereken bir başlık olup, Bulut (2016) araştırmasında acil 
sağlık hizmetleri sunumunda oluşan tüm risk faktörlerinin 
% 18’ ni biyolojik risklerin oluşturduğunu belirlemiştir. Ay-
rıca biyolojik risk faktörleri acilen önlem alınması gereken 
risk gurubunda %36’lık dilimde bulunduğu ve özellikle 
acil sağlık hizmet çalışanını etkileyecek en yüksek biyolo-
jik risklerin kan-vücut sıvılarının bulaş riski ve kontamine 
kesici-delici alet yaralanmaları olduğu tespitini yapmıştır. 
Hastane öncesi acil sağlık çalışanının özellikle hastaya uy-
gulanacak tıbbi müdahale sırasında, biyolojik risklere karşı 
mesleki maruziyet yaşama olasılığının yüksekliği ve bu ora-
nın ambulans iç alanının darlığı, olay yeri şartlarının belir-
sizliği, olumsuz iklim koşulları ve ambulansın seyir halinde 
olması gibi faktörlerin de eklenmesi ile, acil sağlık hizmetini 
yürüten sağlık çalışanlarının mesleki maruziyet oranlarının 
daha da yükseleceği belirtilmiştir. Mevcut şartların zorlu-
ğu ile acil sağlık hizmetini sunan çalışan tarafında, hasta 
ve kazalılara uygulanacak tıbbi işlemler (damar yolu açma, 
enjeksiyon yapma vb. gibi invaziv işlemler) çalışanın kon-
tamine kesici-delici alet ile yaralanma maruziyet risklerini 
artırmaktadır (Bulut, 2016:15-25; Devebakan, 2007:143-
153).İLO (Uluslararası Çalışma Örgütü) iş kazasını belirli 
bir zarara ya da yaralanmaya neden olan, beklenmeyen ve 
önceden planlanmamış bir olay olarak tanımlamaktadır. 
İş kazaları bir işyeri için istenmeyen ve çalışanı bedenen 
ve ruhen etkileyen olaylar dizisi olarak kabul edilebilir. Bu 
olaylar dizisinin işyerinde detaylı incelemesinin yapılarak 
gerekli tedbirlerin alınması, çalışan sağlığı ve güvenliği 
açısından çok önemli bir faaliyettir (www.mevzuat.gov.tr/
MevzuatMetin/1.5.5510,2006;www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMe-
tin/1.5.6331, 2012). Bu faaliyetler acil sağlık hizmeti sunan 
sağlık kuruluşlarınca, Hasta ve Çalışan Güvenliği Komiteleri 
marifeti ile yürütülebilmekte ve iş kazaları sonrasında kök 
neden analizi yapılabilmektedir (www.saglik.gov.tr, 2012). Li-
teratürde birçok kök neden analizi tekniği ve uygulaması 
mevcut olup, Japon kalite uzmanı Kaoru Ishikawa tarafın-
dan geliştirilmiş olan Ishikawa diyagramı; sonuçlanmış bir 
olaya etki eden tüm faktörlerin ve bu faktörler arasında so-
nuca en fazla etki eden faktörün tespit edilip iyileştirmeye 
yön veren etkili bir tekniktir. Çizilen grafiğin balık kılçığını 
andırması nedeni ile balık kılçığı diyagramı olarak ta ifade 
edilmektedir (Ishikawa, 1991:Atalay, 2015:74-76).

Bu çalışma; hastane öncesi acil sağlık hizmeti sunumunda 
yaşanmış kesici delici alet yaralanmalarının, sağlık kuruluşu 
içerisinde belirlenmiş bir kök neden analizi tekniği ile tes-
pitlerini ve düzeltici önleyici faaliyet örneğini içermektedir.

. 

. . alık Kıl ığı ntemi Se e  Sonu  i agramı

İlk kez 1943 yılında Kaoru Ishikawa tarafından kullanılan 
bu metot; bir sonuç veya problem ile bu duruma yol aça-
bilecek etkenler/sebepler arasındaki ilişkilerin detaylı ola-
rak grafiksel analizinin ortaya konulması ile yapılmaktadır. 

Birçok alanda kullanılabilme özelliğine sahip olan bu yön-
tem; belirli bir süreci etkileyebilecek sorunların sebeple-
rini belirlemek, gruplandırmak ve süreci en çok etkileyen 
sorunları tespit etmek için kullanılmaktadır. Balık kılçığı 
diyagramı yönteminin, genel uygulama alanı; ürün tasa-
rımı ve kalite hatalarının engellenmesi olmasının yansıra, 
kazaların meydana gelme sebeplerini tespit ederek kazaya 
sebep olan hataların iyileştirilmesi için de kullanılabilmek-
tedir s ika a   k eni  .

ekil  s ika a alık Kıl ığı i agramı

Şekil-1’de görüleceği üzere, büyük boy bir kağıdın orta sağ 
kenarına bir kutu çizilir. Kutunun içine, çözmeye çalışılan 
problemin tanımı yazılır. Herkes tarafından rahatça görü-
lebilecek bir yere asılır. Bu sorunun/problemin bulunduğu 
kutuyu gösteren kalın ve yatay bir ok çizilir. Yatay çizginin 
üstüne ve altına soruna/sonuca/probleme sebep olabile-
cek ana sebepler birer kutu içine alınarak diyagramın sol 
tarafına yazılır. Olasılık dâhilindeki sebeplerin gruplandı-
rılabileceği en uygun başlıklar belirlenmelidir. Genellikle 
sorunların sebepleri malzeme, makine, metot, çevre ve 
insan ana başlıkları altında toplanabilmektedir. Bu başlık-
lar incelenen sonuca göre çeşitlendirilebilir. Ana başlıklar 
dikkate alınarak beyin fırtınası başlatılır. Her ana sebebin 
altına hataya sebep olabilecek alt sebepler beyin fırtına-
sı yöntemiyle üretilerek Şekil-2’de gösterildiği gibi yazılır. 
Sıra ile toplantıya katılan herkese fikirleri sorulur. Öneriler 
yapıldıkça diyagramın uygun bölümüne kaydedilmelidir. 
Önerilen alt sebeplerin ana sebeplerle olan bağlantıları 
ince çizgilerle gerçekleştirilir. Üyelerin ileri sürdüğü bütün 
fikirler kaydedildiğinde diyagram tamamlanmış olur s i
ka a   k eni  . Diyagram basit ve genel 
kapsamlı bir yapıya sahip olduğu için her konuda ortaya 
çıkabilecek sorunların ana ve alt sebeplerinin belirlenme-
sinde kullanılabilmektedir. Sebep-sonuç diyagramı sonuç-
larla onu etkileyen olası tüm sebepler arasındaki ilişkiyi 
temsil etmek için geliştirilmiştir ale k eni  

. Sebep-sonuç diyagramı yardımıyla problem hak-
kındaki tüm bilinenler ortaya konulur ve bilinmeyenlere 
doğru sistematik bir yaklaşımla problemin çözümü sağlan-
maya çalışılır. Kendi başına bir eğitim aracı olan diyagram; 
farklı fikirlerin oluşmasını teşvik eden bir rehber olarak 
kullanılmasının yanı sıra, kaydının tutulması ile araştırma-
nın sistematik bir şekilde yürütülmesini sağlar. Sebep so-
nuç diyagramı, geçerli anlama seviyesinin bir gösterimidir. 

ale k eni  .

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5510,2006
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5510,2006
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6331
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6331
http://www.saglik.gov.tr
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ekil  s ika a alık Kıl ığı i agramın a e enler 
ile lt e enlerin sterimi

. U U

. .Çalışan Güvenliği Komitesi Kesi i eli i let 
aralanmaları alık Kıl ığı i agramı Kullanılarak  

Ka ası K k e en es iti

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekim-
liği Kalite yönetim Direktörlüğü Çalışan Güvenliği Komitesi; 
periyodik olarak toplanmakta ve çalışan güvenliğini tehlike 
ve risk altına sokacak durumların incelemesini yaparak ge-
rektiğinde düzeltici önleyici faaliyetleri yürütmektedir. Çalı-
şan Güvenliği Komitesi; Başkanı İl Ambulans Servisi Başhe-
kimi, Koordinatör Kalite Yönetim Direktörü, Sekretaryası İş 
Güvenliği Uzmanında olup, üyeler içerisinde Psikolog, Baş 
şoför, Tıbbi Cihaz ve Sterilizasyon Sorumlusu, Medikal Ci-
hazların Bakım Onarım Sorumlusu, Çalışan Baş Temsilcisi 
ve yaşanmış kaza ile ilgili çalışan/çalışanlar bulunmaktadır. 
Komite Başhekimlik çalışmalarında mevcut olan tüm tehlike 
ve risk faktörlerini incelemekte olup, kesici delici yaralan-
malar ve diğer iş kazalarını balık kılçığı diyagramı kullanarak 
kök neden analizi yapmaktadır. Balık kılçığı diyagram tekniği 
kullanılmadan önce, tüm komite üyelerine ve kaza ile ilgili 
davet edilen çalışan/çalışanlara Balık Kılçığı diyagramı çalış-
ması hakkında İş Güvenliği Uzmanı tarafından eğitim veril-
mektedir. Komite çalışmalarında incelenecek iş kazasının 
tüm bilgileri İş Güvenliği Uzmanı tarafından kısa bir sunum 
ile başkan ve üyelere verilmekte olup ana problemi oluştu-
ran (örnek; kesici delici alet yaralanması) sonuç yazı tahta-
sına yazılarak kök neden inceleme faaliyeti yürütülmekte-
dir. Ambulans faaliyetleri sırasında oluşan ve ana problemi 
oluşturan etken sebepler 5 (beş) ana başlıkta toplanmış ve 
bu başlıkları oluşturan alt etken sebepler iş kazası hakkında 
bilgilendirilen üyelerden istenmekte ve sonuçlar yazı tahta-
sına yazılmaktadır. Ana problemi oluşturan sebepler ve alt 
sebepler yazı tahtasına eksiksiz yazıldıktan sonra, komite 
üyeleri tarafından bir beyin fırtınası yapılması istenerek iş 
kazasına etken olan alt sebep bulunmakta ve kök neden 
olarak kaydedilmektedir. Tespit edilen kök nedeni oluştu-
ran sebeplerin düzeltilmesi için Başhekimliğin uygun biri-
mine, gerektiğinde ise üst birimlerden uygunsuzluğun dü-
zeltilmesi için rapor oluşturulmakta ve takibi yapılmaktadır. 
Aşağıda Şekil-1’ de 2017 yılı içerisinde Ambulans faaliyetleri 

sırasında yaşanmış tüm kesici delici alet yaralanmaları so-
nucu tespit edilmiş kök nedenlerin oluşturduğu balık kılçığı 
diyagramı verilmiştir. 

Şekil-3  ılı erisin e a anmı  o lam K  
aralanmaları K k e en nali  i agramı

01.01.2017-01.10.2017 tarihleri arasında yaşanmış tüm 
kesici delici alet yaralanmaları incelendiğinde insan kay-
naklı alt sebepler; dikkatsizlik, emniyetsiz davranış, ya-
yımlanmış talimatlara uymamak, koordinasyon ve iletişim 
eksikliği, plansız çalışmak ve uygun olmayan iş ekipmanını 
kullanmak olarak tespit edilmiştir. Makine kaynaklı alt se-
bepler; Hasta kabini kesici delici alet kutusu yerinin uygun 
olmayışı, ambulans hasta kabin darlığı ve ambulansın se-
yir halinde iken eylemsizliğin korunamaması kök nedenleri 
bulunmuştur. Mesleksel alt sebepler; mesleğin insan ha-
yatı ile yakın ilişkisi sonucu çalışanlarda oluşturduğu baskı, 
kısa zamanda ve geniş tetkik yapma şansının olmaması ve 
yetersiz hasta anamnezi nedeni ile yanlış uygulama yapma 
korkusu, hastasını kötü durumda gören hasta yakınları-
nın oluşturduğu baskı olarak kayıt altına alınmıştır. Çevre 
nedeni ile oluşmuş alt sebepleri ise gürültülü ve kalabalık 
olay yeri ortamı, olumsuz ve ağır iklim şartları olarak bu-
lunmuştur. İş ekipmanı kaynaklı kök sebepler ise korumalı 
kesici delici alet yetersizliği ve ergonomik kullanıma uygun 
bulunmaması olarak tespit edilmiştir. Kesici delici alet ya-
ralanmaları ile oluşmuş iş kazaları ve sonucunda komite 
tarafından balık kılçığı diyagramı tekniği ile tespit edilen 
kök nedenlerin tamamına düzeltici önleyici faaliyet uygu-
lanmış olup, kesici delici alet yaralanmaları tehlike ve risk 
faktörlerinin çalışan sağlığına ve güvenline zarar vermesi-
nin önüne geçilmeye çalışılmıştır. 

. . alı an venliği Komitesi Kesi i eli i let 
aralanmaları es it ilen K k e en Sonu u 

U gulanan elti i nle i i aali et

Çalışmanın devamında kesici delici alet yaralanması sonu-
cu tespit edilen kök nedenin çalışan sağlığına ve güvenli-
ğine tehlike ve risk oluşturmaması için yapılmış düzeltici 
önleyici faaliyet gösterilmiştir. 
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Şekil-4 Kök Neden Hasta Kabini Kesici Delici Atık Kutusu Yerinin Uygun Olmaması Diyagramı 

Sosyal Güvenlik Kurumuna iş kazası bildirimi de yapılan kesici delici alet yaralanması iş kazası bilgileri detaylı bir şekilde 
komite üyelerine anlatılmıştır. İş kazası kök nedeni olarak çalışanın özellikle ambulans seyir halinde iken eylemsizliğin 
sağlanamaması sebebi ile hastaya invaziv işlem sonrası kontamine olmuş kesici delici aleti ucunu kapatmadan tek sefer-
de kesici delici alet kutusuna atamaması olarak tespit edilmiştir. Tespit edilen kök neden sonucu Başhekimliğe bağlı tüm 
ambulans hasta kabinleri incelenerek kesici delici atık kutularının sabitlendiği konumlar tespit edilmiştir. 

ekil  rnek m ulans asta Ka ini Kesi i eli i tık Kutu erleri
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Başhekimlik sevk ve idaresinde acil vaka hizmeti sunu-
munda kullanılan ambulansların hepsi incelenerek ke-
sici delici atık kutu yerleri tespit edilmiştir. ABD Hastalık 
Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC, Centers for Disease 
Control and Prevention) raporlarında, kesici delici aletlerin 
delinmeye dirençli, invaziv işlem sonrası sağlık çalışanının 
kontamine kesici delici aletlerin ucunun kapatılmadan tek 
hamlede atabileceği ya da kolay ulaşabildiği bir konumda 
olması gerekliliğinin altını çizmiştir Kutlu  . Kesici 

delici alet yaralanma tehlike ve risk faktörlerinin kabul edi-
lebilir risk seviyesinde çekilmesi için, invaziv işlem sonra-
sında tek hamle ile kesici delici aletin atılması prensibinin 
sağlanması, büyük önem taşımaktadır. Bu prensip doğrul-
tusunda ambulans hasta kabini içerinde kesici delici alet 
kutusunun sabitlenmesi gereken en uygun yeri Şekil-4’ te 
gösterildiği gibi ana sedyeye bakan koltuğun sağ tarafına 
sabitlenmesi komite tarafından uygun görülmüştür.

ekil  Sağlık alı anının m ulans asta Ka ini erisin eki nva iv lemleri a tığı Konum ve eal Kesi i eli i 
tık Kutusu eri
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“Şekil-6 için açıklama: Acil Sağlık Hizmeti Sunumu Faaliyet-
leri sırasında ambulans hasta kabini içerisine alınan has-
talara invaziv işlemlerin büyük bir kısmı; Şekil-6’ da göste-
rildiği şekli ile görsel-1 ve görsel-2 deki gibi yapılmaktadır. 
İnvaziv işlem sonrası sağlık çalışanı görsel-3’te olduğu gibi 
kontamine olmuş kesici delici aletin ucunu kapatmadan 
tek hamlede atabileceği konum; ambulans hasta kabini 
ana sedyeye bakan koltuk yanı olarak tespit edilmiştir. 
Görsel-4’ te ise uygulama yapılan bir ambulans hasta ka-
bini gösterilmiştir.

Komite raporu Sağlık Bakanlığı onayına sunulmuş ve ge-
len onay sonrası 2 (iki) ambulans ekibine işlemler yapıla-
rak çalışan görüşü alınmıştır. Uygulaması yapılarak çalışan 
görüşü istenilen ekiplerin olumlu geri bildirimi sonrasında, 
Başhekimliğe bağlı tüm ambulanslarda kesici delici atık ku-
tusu yeri ambulans hasta kabinine bakan koltuğun yanına 
sabitleme işlemi yapılarak kontamine kesici delici alet ya-
ralanma tehlike ve risk faktörleri kabul edilebilir risk sevi-
yesine çekilmeye çalışılmıştır.  

Çalışmada kullanılan Şekil-1,2,3,4, XMind Portable prog-
ramı kullanılarak çizilmiştir. Şekil-6’daki görselde bulunan 
sağlık çalışanlarından yazılı izin alınmıştır. 

. S U    

Türkiye’de; 1994 yılında, günümüzdeki ismiyle Avrupa Bir-
liği’nin ortak tek acil numara tavsiyesini dikkate almış ve 
“112” li hat kullanmaya başlamıştır r a  . Geli-
şen teknoloji ve kültür düzeyi ile ülke çapında faaliyetlerini 
yürüten ve sürekli geliştiren 112 Acil Sağlık Hizmetleri 
sektörü içerisinde hasta sevkinde kullanılan araçların 
standartları da geliştirilmiştir. Son olarak yayımlanan 
yönetmelik ile ambulans olarak kullanılan araçların 
standartları belirlenmiş ve bu standartları sağlamayan 
araçların ambulans olarak kullanılamayacağı belirtilmiştir 
mev uat. as akanlik.gov.tr  . Ambulans stan-

dartlarının geliştirilmesi ve günümüz teknolojisine uyum-
laştırılması çok önemli bir gelişme olup ambulans hasta 
kabininde hizmet sunan sağlık çalışanları ve hasta için 
özellikle güvenlik anlamında birçok araştırmanın yapılması 
ihtiyacının olduğu bir gerçektir.  
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BİR SAĞLIK KURUMUNDA BİLGİ GÜVENLİĞİ 
FARKINDALIĞININ BELİRLENMESİ: SİVAS İLİ ÖRNEĞİ

Rukiye ERTÜMEN, Nermin ALTUNBAŞ, Kadir YILDIRIM, Rüstem HASBEK

Si as l Sa l k d rl
rertumen gmail om  altun as gmail om  kadyil otmail om  rs as ek gmail om

et

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan baş döndürücü gelişmeler, bilginin bireysel ve kurumsal açıdan güvenliğinin 
sağlanmasını zorunlu hale getirmiştir. Bilgi güvenliği, tüm kurumlarda olduğu gibi sağlık kurumlarında da üzerinde 
durulması gereken önemli bir konudur. Sağlık sektöründe bilgi güvenliğinin sağlanması sağlık güvenliği, kalitesi 
ve geleceği açısından gereklidir. Bilgi güvenliği yönetiminde teknik alt yapı kadar insan faktörünün de dikkate 
alınması ve çalışanların farkındalık eğitimleri alarak bilinçlendirilmesi, kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanmasını 
olumlu yönde etkileyecektir.

Bu çalışma, Sivas İl Sağlık Müdürlüğü’nde çalışan personellerin bilgi güvenliği farkındalık düzeylerini belirlemek 
amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini çalışmaya gönüllü olarak katılan 88 çalışan 
oluşturmuştur. Veriler “Sosyodemografik Özellikler Formu” ve “Bilgi Güvenliği Farkındalık Ölçeği” kullanılarak elde 
edilmiştir. Çalışma SPSS 20.0 programında değerlendirilmiş olup yüzde, frekans, Ki-Kare, Kruskal Wallis ve Mann 
Whitney-U testleri kullanılmıştır.

Çalışmanın bulgularına göre çalışanların %61,4’ünün bilgi güvenliği eğitimleri aldığı ve eğitim alma durumu 
yükseldikçe farkındalık düzeylerinin de arttığı belirlenmiştir. Çalışma sonuçları “Bilgi Güvenliği Farkındalık 
Ölçeği”nin alt başlıklarına göre incelendiğinde, eğitim alan personellerin “kişisel verileri koruma” başlığında 
farkındalık düzeylerinin daha yüksek olduğu, “saldırı ve tehditler” başlığındaysa daha düşük olduğu saptanmıştır. 
Sonuç olarak bilgi güvenliği eğitimlerinin Bakanlığımız Bilgi Güvenliği Politikaları Klavuzu’na göre yeniden gözden 
geçirilerek tüm personele belirli periyotlarla verilmesinin, kurumsal bilgi güvenliğine önemli katkılar sağlayacağı 
düşünülmektedir.

na tar Kelimeler  Bilgi, Bilgi Güvenliği, Farkındalık.

   S U  SS     S U  S S P  
P

stra t

The dizzying developments in information and communication technologies have made it compulsory to provide personal and 
institutional security of information. Information security is an important issue that needs to be addressed in health institutions 
as well as in all institutions. Provision of information security in the health sector is necessary for health safety, quality and 
future. Considering the human factor as well as the technical infrastructure in information security management and raising 
awareness of employees by taking awareness trainings will affect positively the provision of institutional information security.

This study was done as a descriptive study to determine the level of awareness of information security of the staff working 
in Sivas Provincial Health Directorate. 88 employees voluntarily participated in the study’s sample. Data were obtained using 
“Sociodemographic Characteristics Form” and “Information Security Awareness Scale”. The study was evaluated in the SPSS 20.0 
program and percent, frequency, Chi-square, Kruskal Wallis and Mann Whitney-U tests were used.

According to the findings of the study, it was determined that 61.4% of the employees received information security training and 
their awareness levels increased as the level of education increased. When the results of the study were examined according to 
the subtitles of “Information Security Awareness Scale”, it was determined that the level of awareness was higher in the heading 
“personal data protection” than in the case of “attacks and threats”. As a result, according to our Information Security Policy 
Guideline, it is considered that information security trainings will be given again in a certain period and all staff will be provided 
with important periodic contributions to the security of corporate information.

Ke  or s  Knowledge, Information Security, Awareness.

S
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.   

20. yüzyılın son dönemlerinden itibaren gerek ulusal ge-
rekse uluslararası düzeyde sosyal, ekonomik ve toplum-
sal hayatta önemli değişikler yaşanmıştır. Bu değişiklikler 
sonucunda insanlık, sırasıyla tarım toplumundan sana-
yi toplumuna son olarak da bilgi toplumu denilen içinde 
bulunduğumuz zamana geçmiştir. Bilgi toplumuna geçiş 
süreci, bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle hız-
lanmıştır. Son dönemlerde bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
evlerde, eğitimde, devlet hizmetlerinde, sağlık hizmetlerin-
de, ticarette vb. daha birçok alanda kullanımının giderek 
yaygınlaşmasıyla bu süreç daha da hızlanmaktadır. Bunun 
sonucunda bireyler ve kurumlar bilgi üretme, üretilen bil-
giyi paylaşma, üretilen bilgiyi depolama ve bilgiye kolay 
ulaşma imkânına kavuşmuştur (Gökmen ve Akgün, 2015: 
62; Gökmen ve Akgün, 2016: 179). 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) 2004-2017 yılları ara-
sındaki bilgi toplumu istatistikleri incelendiğinde ülkemiz-
de her geçen yıl bilgisayar ve internet kullanımının arttığı 
görülmektedir. TUİK 2017 yılı Eylül ayında yayınlanan ista-
tistiklerde kamu sektörü, işletmeler vb. gibi alanlarda bilgi-
sayar kullanım oranı %97,2 iken, evlerde bu oranın %56,6 
olduğu görülmektedir. İnternet kullanım oranına bakıldı-
ğında ise kamu sektörü, işletmeler vb. gibi alanlarda %95,9 
iken, evlerde % 66,8 olduğu görülmektedir.

Hayatımıza sayısız olanaklar sağlayan bilgi ve iletişim tek-
nolojilerinin kullanımının artmasıyla bilgi elektronik orta-
ma taşınmış ve e’li yaşama geçiş hızlanmıştır. Elektronik 
ortama geçiş ile devlet, eğitim, ticaret, sağlık vb. kurumlar 
köklü değişiklikler geçirerek yeni yapılara dönüşmektedir-
ler. Özellikle son dönemlerde e-devlet, e-ticaret, e-bele-
diye, e-öğrenme, e-nabız, ebys (elektronik belge yönetim 
sistemi) gibi kavramlar sıklıkla duyulmakta ve bu gibi hiz-
metlerin kullanımı vazgeçilmez olmaktadır (Gökmen ve 
Akgün, 2015: 62; Akgün ve Topal,2015: 99). Bu bağlamda 
bilişim sistemlerinin ve internetin yaygınlığının her geçen 
gün artması nedeniyle, özel ve gizli bilgi kullanılarak kamu-
sal ve kişisel birçok işlemin bu sistemler üzerinde yapıla-
bilmesi, bilginin ve bilişim sistemlerinin önemini daha da 
arttırmış, bilgi güvenliğini bir zorunluluk haline getirmiştir 
(Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Grup Başkanlığı, 2012: 1).

Bilginin bireyler ve kurumlar için bu kadar hayati önem 
taşıdığı bir ortamda bilginin güvenliğinin sağlanması da 
kuskusuz çok önemli olmaktadır. Konuya kurumsal dü-
zeyde bakıldığında, korunması gereken bilginin kurum 
içi veri, kurum içi bilgi sistemleri ve kurum itibarı oldu-
ğu açıkça görülmektedir. Bilginin gizliliği, güvenilirliği 
ve kullanılabilirliğinin sağlanması yani bilgi güvenliğinin 
sağlanması; kurumların ayakta kalabilmesi ve hedeflerine 
ulaşabilmesi için son derece önemlidir. Benzer şekilde 
bilgi güvenliği, yasal yükümlülükleri yerine getirebilmek, 
kurumsal imajı korumak ve sürdürmek için de zorunlu ve 
gereklidir (Vardal,2009:21).

Bilgiye sürekli olarak erişilebilirliğin sağlandığı bir ortamda, 
bilginin göndericisinden alıcısına kadar gizlilik içerisinde, 
bozulmadan, değişikliğe uğramadan ve başkaları tarafın-
dan ele geçirilmeden bütünlüğünün sağlanması ve güvenli 
bir şekilde iletilmesi süreci bilgi güvenliği olarak tanımlana-
bilir (Demirci, 2015: 14). Bilgi güvenliğinin temel unsurları 
gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliktir. Gizlilik  bilgiye yetkisiz 
kişilerin erişememesidir. Bütünlük, bilginin içeriğinin de-
ğiştirilmemesi ve hiçbir bölümünün yok edilmemesidir. 
Erişilebilirlik ise bilginin bilgiye erişim yetkisi olanlar tara-
fından ihtiyaç halinde ulaşılabilmesi ve kullanılabilmesidir. 
Bu üç temel güvenlik öğesi birbirinden bağımsız olarak dü-
şünülemez ve bu öğelerden  herhangi biri zarar görürse ki-
şisel ve/veya kurumsal güvenlik zaafiyeti oluşur (Kurnaz ve 
Dindaroğlu, 2015: 53; Keser ve Güldüren, 2015: 1168; bil-
gimikoruyorum.org.tr, 2017;Vural ve Sağıroğlu, 2008: 509).

Bilgi güvenliğinde temel amaç, sahip olunan bilgilerin izinsiz 
erişiminden, kullanımından, başkalarıyla paylaşılmasından, 
değiştirilmesinden, zarar verilmesinden ve yok edilmesin-
den korunmasıdır (Kurnaz ve Dindaroğlu, 2015: 52). Ku-
rumsal bilgi güvenliği ise kurumların bilgi varlıklarının tespit 
edilerek, zafiyetlerinin belirlenmesi ve istenmeyen her türlü 
tehdit ve tehlikelerden korunması amacıyla güvenlik ana-
lizlerinin yapılarak gerekli tüm önlemlerin alınması olarak 
tarif edilebilir (Vural ve Sağıroğlu, 2008:509 ).Bilgi güvenliği-
nin sağlanmasından bireysel ve kurumsal anlamda herkes 
sorumludur. Bu sorumluluklar çeşitli yasa ve yönetmelik-
lerle ifade edilmiştir. Bunlardan 5651 sayılı kanun “İnternet 
ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar 
yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi” amacı ile dü-
zenlenmiştir (bilgimikoruyorum.org.tr, 2017). Sağlık Bakan-
lığının 28/02/14 tarih ve 5181.1272 sayılı onayı eki ile veri ve 
bilgi kayıplarının önlenmesi bu yolla ekonomik zarara uğra-
nılmaması ve kurumsal prestij kaybı yaşanmaması amacıyla 
“Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi”  yürürlüğe girmiştir 
(bilgiguvenligi.saglik.gov.tr, 2017). Yine 6698 sayılı Kişisel Ve-
rilerin Korunması Kanunu 7 Nisan 2016 tarihinde resmi ga-
zetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir (resmigazete.gov.
tr, 2017). Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 
yayınlamış olduğu KamuNet Tebliği 27 Haziran 2017 tarihin-
de yürürlüğe girmiştir. KamuNet (Kamu Sanal Ağı); özetle 
kamu kurum ve kuruluşları tarafından içerik güvenliği sağ-
lanan veri iletişiminin, kurumlar arası internete kapalı olan 
daha güvenli sanal bir ağ üzerinden yapılarak siber güvenlik 
risklerinin minimize edilmesi amacıyla oluşturulmuştur (bil-
giguvenligi.saglik.gov.tr, 2017).

Bilgi toplumuna dönüşüm süreci bireysel ve toplumsal 
riskler yanında siber saldırılar, bilişim suçları, kişisel veri-
lerin izinsiz kullanımı, veri hırsızlığı, kullanıcıların istismarı 
gibi önemli sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu so-
runlar ekonomik kayıp, kullanıcılarda güven eksikliği ve 
hizmetlerde kesinti gibi sonuçlar doğurabilmekte; bilgi 
toplumuna dönüşüm sürecini yavaşlatmaktadır (Kalkınma 
Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı, 2015: 28).

Symantec tarafından 2013 yılında gerçekleştirilen araştır-
ma sonuçlarına göre, bu tür saldırıların sırasıyla en çok 



SÖZLÜ BİLDİRİLER

VI
I. 

U
lu

sl
ar

ar
as

ı S
ağ

lık
ta

 P
er

fo
rm

an
s 

ve
 K

al
it

e 
Ko

ng
re

si
10

-1
3 

O
ca

k 
20

18
, A

nt
al

ya

devlet ve kamu kurumlarına, finans kuruluşlarına ve eği-
tim sektörüne yönelik yapıldığı tespit edilmiştir. Bu alanda 
yapılan araştırmalar göz önüne alındığında; bireylerin bil-
gisayar ve internet ortamında güvenli hareket etmelerini, 
gerekli önlemleri almalarını sağlamak ve bireyleri güvenlik 
konusunda bilgilendirmek için birçok çalışma gerçekleş-
tirildiği görülmektedir. Bu bağlamda ülkemizde bilinçlen-
dirme çalışmaları kapsamında web siteleri oluşturulmakta 
(bilgimikoruyorum.org.tr, 2017), konferans ve çalıştaylar 
düzenlenmekte (sge.bilgem.tubitak.gov.tr, 2017), çeşitli 
projeler yürütülmektedir (Gökmen ve Akgün, 2015: 62). Fa-
kat yapılan bu çalışmalara rağmen alan yazın araştırmaları 
sonucunda bilgi güvenliğinin henüz doğru olarak anlaşıl-
madığı, bu konuya gereken önemin verilmediği ve birey-
lerin bilişim güvenliğini tehdit eden unsurlar konusunda 
bilgilerinin düşük düzeyde olduğu görülmektedir (Gökmen 
ve Akgün, 2015: 63; Kurnaz ve Dindaroğlu, 2015: 55).

Bilgi güvenliğine yönelik kurumsal anlamda alınması gere-
ken 3 ana önlem bulunmaktadır. Bu önlemler şu şekildedir:

1.Yönetsel Önlemler: Güvenlik yönetimi ile ilgili kuralların 
belirlenmesi ve uygulanması şeklinde özetlenebilir. 

2.Teknolojik Uygulamalar: Bilgi güvenliğine ilişkin kurum-
sal bir politika oluştururken bilgi ve iletişim teknolojilerin-
deki güncel gelişmelerin ne olduğunu ve ne yönde olacağı-
nı doğru anlayarak içeriğini de doğru bir şekilde belirlemek 
ve takibini yapmak oldukça önemlidir.

3.Eğitim ve Farkındalık Oluşturma: Bilgi güvenliğini sağ-
lamaya çalışırken alınacak önlemler ne olursa olsun, eğer 
insan faktörü göz ardı edilirse alınan hiçbir önlem iste-
nilen sonucu vermeyecektir. Çünkü bilgi güvenliği bilin-
ci ve farkındalığı olmayan insanlar bu güvenlik sürecinin 
aksamasına neden olacaktır. Bilgi güvenliğini sağlamak 
için çalışanların, bilgi güvenliği konusunda farkındalık 
eğitimleri almaları şarttır. Bu eğitimlerde çalışanlara, bil-
ginin nasıl korunacağı ve neden korunması gerektiğinin 
önemi öğretilmeli, çalışanlara hatalı davranışlarının ku-
rum bilgi güvenliği üzerinde yaratabileceği olumsuz et-
kiler hakkında bilgi verilmelidir. Eğitimin temel amacı, 
çalışanları kurumsal bilgi güvenliği hususundaki görev 
ve sorumlulukları hakkında bilinçlendirmek, güvenlik ve 
güvenlik kontrollerinin önemi hakkında farkındalık oluş-
turarak, kurumsal bir kültür geliştirmek olmalıdır. Kurum-
sal bilgi güvenliği yönetim, teknoloji ve eğitim üçgeninde 
süreklilik gerektiren ve yönetilmesi zorunlu olan canlı bir 
süreçtir. Bu üç unsur arasında tamamlayıcılık olmadığı 
sürece etkin bir güvenlikten söz etmek mümkün değildir 
(Kurnaz ve Dindaroğlu, 2015: 56,57). 

Bilgi güvenliğinde kritik başarı faktörlerinden birisi ve belki 
de en önemlisi insandır. Ancak zaman içerisinde güvenlik 
teknolojileri geliştirildikçe, olası teknik açıkları kullanmak /
sömürmek zorlaştığı için saldırganlar insan unsurunun za-
yıflıklarından faydalanmaya başlamışlardır. Bu yüzden ku-
rumlarda güvenliğin en zayıf halkasını insan unsuru oluş-
turmaktadır. Unutulmamalıdır ki “bir zincir, en zayıf halkası 

kadar sağlamdır” sözü bilgi güvenliği için de geçerlidir. Bu 
nedenle güvenlikte en zayıf halka olarak nitelendirilen in-
san faktörü olabildiğince güçlendirilmelidir. Kurum çalı-
şanları bilinçlenmemişse, en güçlü güvenlik ürünleri bile 
yeterli koruma sağlayamayacaktır. Bu kapsamda kurum-
ların başarılı ve uzun ömürlü bir bilgi güvenliği yönetimi 
sağlayabilmesi için teknik altyapının oluşturulması kadar 
insan faktörünün de dikkate alınarak, insanların bilgi gü-
venliği konusunda farkındalık eğitimleri almaları, bilgilen-
meleri ve bilinçlendirilmeleri gerekliliği ortaya çıkmaktadır 
(Keser ve Güldüren, 2015: 1169; Eminağaoğlu ve Gökşen, 
2009: 9; Vardal, 2009: 22; Vural ve Sağıroğlu, 2008: 508; bil-
gimikoruyorum.org.tr, 2017).

Bilgi ve iletişim teknolojileri diğer bütün sektörleri etkiledi-
ği gibi sağlık sektörünü de büyük ölçüde etkilemiştir. Sağlık 
sektöründe yer alan kurumlar, karar verme aşamasında 
verileri daha bilinçli şekilde kullanarak değerlendirmek, 
hizmet alanını genişletmek, verimliliği artırarak maliyetleri 
düşürmek, sağlık hizmetlerini iyileştirmek ve kaynakların 
daha iyi yönetilmesini sağlamak amacıyla bilgi teknolojile-
rinden ve sağlık bilişim sistemlerinden faydalanmak zorun-
dadır (Ömürbek ve Altın, 2009: 211). Sağlık yönetiminde 
bilgi güvenliği ilkelerinin uygulanması sağlık güvenliği, kali-
tesi ve geleceği açısından büyük bir önem taşımaktadır. Bu 
nedenle sağlık kurumlarında bilgi güvenliği eğitimlerinin 
kurumsal bir yapı kazanarak güvenlik kültürü oluşturulma-
sı sağlık yönetiminin geleceği açısından önemlidir (Marşap 
vd., 2010: 31). Bir kurumun güvenlik kültürü, bilgi güvenli-
ği programının etkinliğine katkıda bulunur. Bilgi güvenliği 
programı, güvenlik süreçleri kurumun kültürüne derinden 
gömülü olduğunda daha etkili olur (FFIEC, 2016: 3). İl Sağlık 
Müdürlükleri sağlık yönetim sisteminde taşra teşkilatının 
en üst yöneticisi konumundadır. İl Sağlık Müdürlüklerinin 
görevleri arasında bilginin toplanması, değerlendirilmesi 
ve raporlanması yer almaktadır. Bu kapsamda sağlık hiz-
metleri yönünden ilin durumunu Bakanlıkça belirlenen 
aralıklarla Bakanlığa rapor edilmektedir. Yani taşra teşkila-
tı ile Bakanlık arasında düzenli olarak bilgi akışı sağlamak-
tadır. Bu nedenle Sağlık Müdürlüklerinde yüksek seviyede 
kurumsal bilgi güvenliği sağlanabilmesi için personellerin 
bilgi güvenliği standartları konusunda bilinçlenmesi, görev 
ve sorumluluklarının farkında olması oldukça önemlidir.  
Bu sayede kurumun veri ve bilgi kayıpları önlenerek, bu 
yolla ekonomik zarara uğramaması ve kurumsal prestij 
kaybı yaşanmaması sağlanmış olacaktır.

Bu çalışma, Sivas İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarının bilgi güven-
liği farkındalık düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

. K PS   

Araştırma tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. Araştırma Si-
vas İl Sağlık Müdürlüğü’nde çalışanlara uygulanmış olup, 
gönüllülük esas alınmıştır. Araştırmanın evrenini Sağlık 
Müdürlüğü’nde çalışan 112 kişi oluşturmakta olup, ör-
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neklemi ise araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul 
eden 88 çalışandan oluşmuştur. Veriler “Sosyo-Demogra-
fik Özellikler Formu” ve “Bilgi Güvenliği Farkındalık Düze-
yi Belirleme Ölçeği” ile elde edilmiştir. Çalışmada Hafize 
Keser ve Can Güldüren tarafından oluşturulan “Bilgi Gü-
venliği Farkındalık Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 34 madde 
ve 2 alt boyuttan (“saldırı ve tehditler” ile “kişisel verilerin 
korunması”) oluşmaktadır. Bireylerin, ölçekteki maddele-
re katılma düzeylerini belirlemek amacıyla Likert tipi beşli 
derecelendirme ölçeği kullanılmıştır. Katılımcıların verece-
ği cevaplar şu şekilde düzenlenmiştir; “Kesinlikle katılıyo-
rum: 5”, “Katılıyorum: 4”, “Kararsızım: 3”, “Katılmıyorum: 2”, 
“Kesinlikle katılmıyorum: 1”. Pozitif ifadeler için olumlu en 
yüksek cevaba 5, olumsuz en düşük cevaba ise 1 verilmek 
üzere 1’den 5’e kadar sayısal bir düzenlemeye gidilmiştir. 
Ölçekte ters kodlanmış madde yoktur. Ölçeğin tamamı 
için Cronbach alfa güvenirlik kat sayısı .97; her alt boyut 
için sırasıyla .97 ile .94 olarak hesaplanmış, geçerlilik ve 
güvenilirlik düzeyi yüksek bir ölçektir. Ölçek toplam puanı 
ve alt faktörlere ilişkin puanlar arttıkça, katılımcıların Bilgi 
Güvenliği Farkındalığı artmaktadır (Bilgi Güvenliği Ölçek 
Faktör Yapısı; Kişisel Verilerin Korunması: 1-18, Saldırı ve 
Tehditler: 19- 34).

Araştırmanın verileri IBM SPSS 20.0 programı ile analiz 
edilmiştir. Araştırma verilerinin analizinde öncelikle örnek-
lem sayısı 50’den büyük olduğu için verilerin normal da-
ğılıp dağılmadığını belirlemek amacıyla Kolmogorov-Smir-
nov Testi yapılmıştır. p=0,0<0,05 olduğundan verilerin 
normal dağılmadığı görülmüş, bu nedenle non-parametrik 

testler kullanılmıştır. Bağımsız iki örneklem arasındaki far-
kı bulmak için Mann Whitney U Testi ve ikiden fazla sayıda 
grubun ortalamaları arasındaki farkı test etmek için Krus-
kal Wallis Testi uygulanmıştır. Sosyodemografik özelliklere 
ilişkinse frekans ve yüzde değerleri hesaplanmıştır. Ayrı-
ca iki kategorik değişken arasındaki ilişkiyi belirlemek için 
Ki-Kare testi yapılmıştır.

. U U

Araştıramaya katılanlar sosyodemografik özellikler yö-
nünden incelendiğinde, katılımcıların %35,2’sini kadınlar, 
%64,8’ini erkekler oluşturmaktadır. Yaş grubuna göre ça-
lışanların %31,8 ile 25-32 yaş grubunda olduğu, bunu sıra-
sıyla %25 ile 33-40 yaş, %22,7 ile 41-48 yaş, %18,2 ile 49-56 
yaş ve %1,1 ile 57 yaş ve üzerinin takip ettiği görülmekte-
dir. Bu verilere göre katılımcıların çoğunluğunun orta yaş 
grubunda olduğu söylenebilir. Eğitim yönünden bakıldığın-
da %43,2’si lisans mezunu, %20,5’i yüksek lisans mezunu, 
%18,2’si lise mezunu, %17’si ön lisans mezunu olduğu sap-
tanmıştır. Çalışanların %84,1’i evlidir. Çalışmaya katılanlar 
görev yeri ve görev süresi bakımından incelendiğinde; 
%48,9’unu idari hizmetler, %36,4’ünü sağlık hizmetleri, 
%5,7’sini teknik hizmetler sınıfında ve %8’ini ise diğer grup-
ta çalışanların oluşturduğu; %21,6 ile 6-10 yıl aralığında 
çalışan personel sayısının diğerlerine göre fazla olduğu, 
%2,3’ünün ise bir yıldan az süreyle çalışanlardan oluştuğu 
görülmüştür.

Tablo 1’e göre çalışmaya katılan personellerin %61,4’ünün 
daha önce bilgi güvenliği eğitimi aldığı, %38,6’sının ise 
eğitim almadığı görülmektedir. Cinsiyet faktörü yönünden 
kadınlarla erkeklerin eğitim alma oranının ise eşit olduğu 
tespit edilmiştir. Pearson Ki-Kare Testine göre cinsiyet ile 
eğitim alma durumu arasında anlamlı bir ilişki bulunama-
mıştır (p=0,992≤0,05).

Araştırma verileri analiz edilirken sosyodemografik ve-
rilerle ilk olarak bilgi güvenliği farkındalık düzeyi soruları 
arasındaki fark incelenmiş, daha sonra ise ölçeğin alt kate-
gorileri ile arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı değer-
lendirilmiştir. 

Çalışanların cinsiyet faktörü ile bilgi güvenliği farkındalık 

düzeyleri arasındaki ilişki incelendiğinde; “Bilgisayarım-
daki virüs koruma yazılımının otomatik güncelleştirme 
yapmasını sağlayabilirim” (p=0,023≤0,05), “Bilgisayarıma 
kötü niyetli kod bulaşıp bulaşmadığını anlayabilirim” (p= 
0,003≤0,05), “Kötü niyetli yazılımlara karşı alınması gere-
ken güvenlik tedbirlerini biliyorum” (p=0,002≤0,05), “Bil-
gisayarımda casus yazılım olup olmadığını anlayabilirim” 
(p=0,012≤0,05) ve “Bilgisayarıma casus yazılım yüklenme-
sini engelleme yöntemlerini biliyorum” (p=0,023≤ 0,05) 
sorularında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olduğu ve 
farkındalık düzeylerinin yüksek olduğu görülmüştür. Me-
deni durumun ise bilgi güvenliği farkındalık düzeyini etki-
lemediği saptanmıştır.

a lo . ilgi venliği ğitim urumu

vet

a ır

a a n e ilgi g venliği konusun a 
eğitim al ını  mı o lam

in
si

et

Ka ın
n 19 12 31

61,3 38,7 100

rkek
n 35 22 57

61,4 38,6 100

o lam n

100
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Yaş faktörü ile soru bazında bilgi güvenliği farkındalık dü-
zeyleri incelendiğinde; “Bilgi güvenliğinin ne anlama geldi-
ğini biliyorum” (p=0,048≤0,05) sorusu ile “Bilgi sistemlerin-
de kullanılan virüs koruma yazılımını nasıl kullanacağımı 
biliyorum” (p=0,024≤0,05) sorusunda yaş grupları arasında 
anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Diğer sorularda ise istatis-
tiksel açıdan önemli bir fark görülmemiştir.

ra k . a   ilgi venliğinin e nlama el iğini 
ili orum

Grafik 1’e göre “Bilgi güvenliğinin ne anlama geldiğini bi-
liyorum” sorusunda “25-32” ve “41-48” yaş aralığındaki 
çalışanlarda bilgi güvenliği farkındalığı daha yüksek olup, 
“17-24” ve “57+” yaş aralığındakilerde daha düşük olduğu 
görülmüştür.

ra k . a   ilgi Sistemlerin e Kullanılan ir s 
Koruma a ılımını asıl Kullana ağımı ili orum

Grafik 2’ye göre “Bilgi sistemlerinde kullanılan virüs ko-
ruma yazılımını nasıl kullanacağımı biliyorum” sorusunda 
“33-48” yaş aralığındaki kişilerde bilgi güvenliği farkındalı-
ğının daha yüksek olduğu görülmüştür.

Araştırmaya katılan personellerin eğitim faktörü ile bilgi 
güvenliği farkındalık düzeyleri analiz edildiğinde; “Bilgi gü-
venliğinin ne anlama geldiğini biliyorum” (p=0,029 ≤0,05), 
“Bilgi sistemlerinde kullanılan virüs koruma yazılımını nasıl 
kullanacağımı biliyorum” (p=0,030≤0,05), “Dijital imza ne-
dir biliyorum” (p=0,002≤0,05), “Şüpheli veya bilinmeyen 
kaynaklardan gelen özellikle eklentisi olan e-postaları aç-
manın taşıdığı riski biliyorum” (p=0,00≤0,05), “İstenmeyen 
elektronik posta (spam) nedir biliyorum” (p=0,009≤0,05) ve 
“USB sürücülerini kullanırken dikkat edilmesi gereken hu-
susları biliyorum” (p=0,025≤0,05)  sorularında anlamlı bir 
ilişki olduğu ve farkındalık düzeylerinin diğer sorulara göre 
daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır.

ra k . rev  Kimlik vı Sal ırısı e ir ili orum

Bilgi güvenliği farkındalık düzeyi görev faktörü yönünden 
incelendiğinde sadece  “Kimlik avı saldırısı nedir biliyorum” 
(p=0,024≤0,05) sorusunda anlamlı bir ilişki olduğu görül-
müştür. Grafik 3’e göre idari hizmetler sınıfında çalışan 
personellerin farkındalık düzeylerinin diğer gruplara göre 
düşük olduğu söylenebilir.

ra k . rev S resi  Kimlik ırsı lığına Kar ı 
lınması ereken venlik e irlerini ili orum
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Çalışanların görev süresi bakımından bilgi güvenliği 
farkındalık düzeyi incelendiğinde ise yalnızca “Kimlik hır-
sızlığına karşı alınması gereken güvenlik tedbirlerini bili-
yorum” (p=0,020≤0,05) sorusunda anlamlı bir ilişki olduğu 
görülmüştür. Grafik 4’e göre kimlik hırsızlığına karşı alın-
ması gereken güvenlik tedbirlerini bilme durumunun tüm 
görev sürelerinde yetersiz olduğu saptanmış olup, özellikle 
görev süresi 10 yıldan az olan çalışanların yeterli bilgi dü-
zeyine sahip olmadığı, 10 yılın üzerinde olanların ise diğer-
lerine göre daha fazla bilgi sahibi olduğu söylenebilir.

a lo . alı anların arkın alık e i statistikleri

arkın alık lt akt rleri
ort.  ss

n

Kisi el verilerin korunması 3,52 ± 0,73

Sal ırı ve te itler 2,49 ± 0,87

Ölçek puanı 3,03 ± 0,72

Tablo 2’ye göre araştırmanın sonuçları alt faktörler yönün-
den analiz edildiğinde; çalışanların bilgi güvenliği farkın-
dalık düzeyleri ile ilgili olarak “kişisel verilerin korunması” 
faktörü (3,52±0,73) açısından farkındalık düzeylerinin yük-
sek, “saldırı ve tehditler” faktörü (2,49±0,87) açısından ise 
farkındalık düzeylerinin düşük olduğu söylenebilir.

a lo . alı anların a  ğitim urumu  rev ve 
rev eri ile ilgi venliği arkın alık e leri 

rasın aki li ki

Ki isel verilerin 
korunması

 sig.

Sal ırı ve te itler

 sig.

a 0,325 0,891

ğitim urumu 0,145 0,474

rev 0,498 0,444

rev S resi 0,643 0,426

ruskal allis Testi

Tablo 3’e göre istatistiksel olarak çalışanların bilgi güvenliği 
farkındalık düzeylerini yaş, eğitim durumu, görev ve görev 
süresi faktörlerinin etkilemediği görülmektedir (p>0,05).

a lo . alı anların insi et  e eni urum ve ğitim 
lma urumu ile ilgi venliği arkın alık e leri 
rasın aki li ki

Ki isel verilerin 
korunması

 sig.

Sal ırı ve te
itler

 sig.

insi et 0,796 0,081

e eni urum 0,567 0,451

ğitim lma urumu 0,007 0,399

Mann Whitney U Testi

Tablo 4’e göre araştırmaya katılan çalışanların bilgi gü-
venliği farkındalık düzeylerini cinsiyet ve medeni durum 
faktörlerinin etkilemediği söylenebilir (p>0,05). Ancak ça-
lışanların bilgi güvenliği eğitimi alıp almamalarının bilgi 
güvenliği farkındalık düzeylerini etkilediği görülmektedir. 
Elde edilen veriler ışığında bilgi güvenliği eğitimi alan ki-
şilerin “kişisel verilerin korunması” yönünde bilgi güvenli-
ği farkındalık düzeyleri yüksek (p=0,007≤0,05), “saldırı ve 
tehditler” faktörüne göre ise farkındalık düzeyleri düşük 
(p=0,399≥0,05) bulunmuştur.

. S U  

Bu çalışmada çalışanların bilgi güvenliği farkındalık düzey-
leri incelenmiş ve elde edilen veriler doğrultusunda; çalı-
şanların yalnızca %61,4’ünün bilgi güvenliği eğitimi aldığı 
ve eğitim alma durumu arttıkça farkındalık düzeylerinin 
de arttığı belirlenmiştir. Çalışma sonuçları “Bilgi Güvenliği 
Farkındalık Ölçeği” nin alt başlıklarına göre incelendiğinde, 
eğitim alan personellerin “kişisel verileri koruma” 
başlığında farkındalık düzeylerinin daha yüksek olduğu, 
“saldırı ve tehditler” başlığında ise farkındalıklarının daha 
düşük olduğu saptanmıştır. Demografik verilerin ise bu alt 
başlıkları etkilemediği görülmüştür.

Bu sonuçlar göstermektedir ki; yüksek seviyede kurumsal 
bilgi güvenliği sağlanabilmesi için sadece teknoloji 
faktörüne ağırlık verilmeyip, teknoloji-eğitim-insan 
üçgeninde bütünsel bir yaklaşım dikkate alınmalıdır. 
Özellikle her alanda elektronik ortamlara geçilmesiyle 
bilgiye kolay erişildiği için bilgi güvenliğinin sağlanması 
da son derece önem arz etmektedir. Çalışma sonuçlarına 
göre de eğitim alan personellerle almayanlar arasında 
fark olması, bilgi güvenliği eğitimlerinin üzerinde durul-
ması gereken önemli bir konu olduğunu göstermektedir. 
Bu bağlamda bilgi güvenliği eğitimlerinin Bakanlığımız Bil-
gi Güvenliği Politikaları Klavuzu’na göre yeniden gözden 
geçirilerek tüm personele belirli periyotlarla verilmesi, 
kurumsal bilgi güvenliğine önemli katkılar sağlayacaktır. 
Ayrıca bir kullanıcının hatasının tüm sistemi etkileyebile-
ceği düşünüldüğünde, internet kaynaklı dışarıdan gelebi-
lecek saldırı ve tehditlere yönelik daha akılda kalıcı eğitim 
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materyalleri hazırlanmalı, e-posta ile gelen “.exe” uzantılı 
bir dosyanın açılması veya taşınabilir medya araçları ile 
sisteme zarar verebilecek virüsler ve yazılımlar konusun-
da çalışanlar bilinçlendirilmelidir. Özetle başarılı ve etkin 
bir bilgi güvenliği yönetimi tüm kurumlarda olduğu gibi 
sağlık kurumlarında da daha başarılı ve kaliteli bir hizmet 
sunulması için oldukça önemlidir. Bu nedenle bilgi güvenli-
ği çalışanlar tarafından kişisel ve kurumsal hayatta benim-
senmeli, öğrenilmeli ve bir rutin haline getirilmelidir.
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S

PSİKOLOJİK YILDIRMA DAVRANIŞLARININ SAĞLIK 
ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ

Ahmet ATASOY1, Songul YORGUN2, Emrullah İNCESU3

el esleki e Teknik Anadolu isesi
Bolu et Baysal itim e Ara t rma astanesi
Seydi e ir e let astanesi

aatasoy gmail om  syorgun otmail om  emrin otmail om

et

Psikolojik yıldırma ve tükenmişlik bireye ve örgüte ilişkin yarattığı olumsuz sonuçlar sebebiyle giderek daha çok dikkat çeken ve 
araştırmacılar tarafından incelenen bir konu haline gelmiştir. 

Araştırma, hemşire ve sağlık teknisyenlerin mobbing ve tükenmişlik düzeyleri ile bunları etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi 
amacıyla yapılmıştır

ntem  Tanımlayıcı türde yapılan bu araştırmanın örneklemini 347 sağlık çalışanı oluşturmuştur. Bu çalışmada, Bolu İzzet 
Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Seydişehir Devlet Hastanesi görev yapan 347 sağlık çalışanının psikolojik yıldırma ve 
tükenmişlik düzeyleri cinsiyet, eğitim durumu, meslek, medeni durum, çalışma süresi ve kurumda çalışma süresi değişkenleri 
açısından incelenmiştir.

Veri toplama aracı olarak Einarsen ve Raknes’in (1997) geliştirdiği daha sonra Einarsen, Hoelb, ve Notelaersa’nın (2009) revize 
ettiği “Olumsuz Davranışlar Ölçeği” ile Maslach tarafından geliştirilen “Tükenmişlik Ölçeği” kullanılmıştır.

Elde edilen verilere, frekans, yüzde değeri, aritmetik ortalama ve standart sapma analizleri ile birlikte, ölçeklerin iç tutarlılığını 
belirlemek için ise Cronbach Alpha güvenlik katsayısı uygulaması yapıldı. Ayrıca, değişkenler arasındaki farklılıkları belirlemek için 
“Mann-Whitney Test” ve “Kruskal Wallis Testi”; değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek için “korelasyon analizi” ve psikolojik 
yıldırmanın tükenmişlik üzerindeki etkisini tespit edebilmek için de “regresyon analizi” yapıldı.

ulgular  Araştırmada hemşire ve sağlık teknisyenlerin Olumsuz Davranışlar Anketi puanı 2,49±0,78; Maslach Tükenmişlik 
Ölçeği’nin duygusal tükenme alt boyut puanı 23,07 ±9,27, duyarsızlaşma alt boyut puanı 11,52 ±4,68  ve kişisel başarı alt boyut 
puanı 21,85±9,17’dir.

Araştırmaya katılanların cinsiyet, meslek ve kurumda çalışma süresi, eğitim durumu değişkenlerinde psikolojik yıldırma 
seviyeleri açısından anlamlı farklılık elde edilirken, medeni durum, değişkenlerinde bilimsel açıdan anlamlı sonuç tespit 
edilememiştir(p>0.05). 

Hemşireler daha fazla psikolojik yıldırmaya uğradığı görülmüştür. Kadın çalışanların erkek çalışanlara oranla daha fazla mobbing 
gördüğü saptanmıştır. Lise mezunu çalışanların daha çok psikolojik yıldırmaya maruz kaldığı belirlenmiştir.

Araştırmaya katılanların cinsiyet, meslek ve kurumda çalışma süresi, eğitim durumu değişkenlerinde tükenmişlik seviyeleri 
açısından anlamlı farklılık elde edilirken, medeni durum, değişkenlerinde bilimsel açıdan anlamlı sonuç tespit edilememiştir(p>0.05). 

Sonu  Çalışmada, tükenmişliğin üç boyutunun (duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı) mobbing düzeyinden anlamlı 
düzeyde etkilendiği belirlenmiştir. Tükenmişlik ile psikolojik yıldırma arasında ise pozitif yönde ilişki belirlenmiştir.

na tar Kelimeler  Psikolojik Yıldırma, Tükenmişlik, Sağlık çalışanı

e e t f o ıng e avıors n urnout f ealt  m lo ees

stra t

Mobbing has become a subject that is increasingly attracting attention and investigating by researchers because of the negative 
consequences for individual and organization. 
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İş hayatında; bir grubun bir kişiye veya (nadiren) bir gruba 
yönelik, sistematik, düzenli ve uzun süre düşmanca ve sal-
dırgan tutum ve davranışlar görülmektedir (Sürgevil vd, 
2007:35).  Bu davranışlar doğrudan çalışanların psikolojik 
durumunu ve verimliliğini, dolaylı olarak da işletmelerin 
performansını etkileyebilmektedir. Diğer taraftan, iş ha-
yatının kalitesini düşüren ve çalışanların sağlığını olumsuz 
yönde etkileyen diğer bir olgu da tükenmişliktir. Tüken-
mişlik, hem birey hem de işletmeler açısından iş hayatı-
nı önemli ölçüde tehdit eden bir sorun olarak karşımıza 
çıkmaktadır (Arı vd, 2008:132).

İşyerlerinde yaşanan ve çalışanların fiziksel, ruhsal 
ve sosyal sağlıkları üzerinde olumsuz etkisi bulunan 
mobbing (yıldırma) ve tükenmişlik gibi olumsuz psikolojik 
problemlerin son yıllarda önemli bir artış gösterdiği 
bilinmektedir. Bu nedenle, çalışanların yaşadığı mobbing 
ve tükenmişlik gibi olumsuz duygusal sorunların iş sağlığı 
ve güvenliği hizmetleri kapsamında değerlendirilmesi 
ve öncelikli sorunlar arasında ele alınması önemlilik arz 
etmektedir (Kulakcı,2015:134).

. . kenmi lik Kavramı ve kenmi liğin o utları

Tükenmişlik, bireylerin çok fazla baskı ile çok sınırlı kaynak-
larla tatmin edilmesi sonucu ortaya çıkan ve hem çalışan-
lar hem de işverenler için oldukça ciddi sonuçlar ortaya çı-
karan genel bir bitkinlik duygusudur (Asad ve Khan, 2003: 
141).

Tükenmişlik sendromu için en ayrıntılı ve yaygın olan ta-
nımlamayı Maslach yapmıştır. Maslach’ın tanımında tü-
kenmişlik, işe bağlı tutum ve davranışlardaki değişikliklerle 
kendini gösteren, duygusal tükenmişlik, duyarsızlaşma ve 
azalmış başarı duygusu olmak üzere üç bileşene sahip ol-
masının yanında, fiziksel tükenme, kronik yorgunluk, çare-
sizlik ve ümitsizlik, negatif bir benlik duygusunun gelişmesi 
ile iş, yaşam ve insanlara yönelik olumsuz tutumlarla belir-
ginleşen, fiziksel, duygusal ve zihinsel bir tükenme sendro-
mudur (Çalık, 2015: 10). 

Bu tanımda da görüldüğü gibi Maslach tükenmişliği üç bi-
leşen etrafında ele almıştır. Bu bileşenleri şu şekilde açık-
lamak mümkündür;

Duygusal Tükenmişlik: tükenmişliğin en kritik ve en belir-
leyici boyutu olarak ifade edilmektedir. Duygusal tükenme 

e tive  This study was performed in order to evaluate mobbing and burnout levels of nurses and health technician

aterials an  et o   In this study, the mobbing and burnout levels of 347 health officials who work at Bolu İzzet Baysal 
Health Education and Research Hospital and Seydişehir Public Hospital were evaluated in terms of the variables: gender, 
education level, occupation, marital status and working duration.

The sample of this definitive study consisted of 347 health employee. The Negative Acts Questionnaire-Revised” developed by 
Einarsen and Raknes (1997) and revised by Einarsen, Hoelb and Notelaersa (2009) and “ Maslach Burnout Inventory. ” developed 
by Maslach   were used as data collection instruments.

The data obtained were applied with frequency, percentage value, arithmetic mean and standard deviation analyses together 
with validation of scales and Cronbach Alpha Coefficients to determine internal consistency. “Mann-Whitney Test ” and “Kruskal 
Wallis Test to determine differences between variables, “correlation analyses” to determine relations between variables and 
“regression analysis” to identify effect of mobbing on burnout.

Results: In the study, the Negative Acts Questionnaire score of midwives and nurses was  2,49±0 ,78; emotional burnout sub-
dimension score of Maslach Burnout Inventory was 23,07 ±9,27, desensitization sub-dimension score was 11,52 ±4,68  and 
personal achievement sub-dimension score was 21,85±9,17  

Levels of mobbing variables were affected by gender, occupation, education level and working duration in organization 
statistically whereas there was no statistically significant difference in marital status (p>0.05).

Nurses are exposed to mobbing more. Female workers were found to be exposed to mobbing more than male workers. It was 
determined that the workers below the  and high school graduates are exposed to mobbing at higher rate. 

Levels of Burnout variables were affected by gender, occupation, education level and working duration in organization statistically 
whereas there was no statistically significant difference in marital status (p>0.05).

on lusion  Three dimensions of burnout (emotional burnout, desensitization and personal achievement) were determined 
to be significantly affected by the levels of mobbing. Positive correlation was reported between burnout  to leave and mobbing 
and  interaction. 

Ke  or s  Mobbing,  Burnout, Health employees 
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tükenmişliğin içsel boyutudur( Kaya,2010: 30) . Duygusal 
tükenme, çalışanların kendilerini yorgun ve duygusal yön-
den çok yıpranmış hissetmelerini ifade eder. Enerji eksikli-
ği ve bireyin duygusal kaynaklarının bittiği hissine kapılma-
sıyla ortaya çıkar ve kişilerde eskisi kadar verimli, sorumlu 
olmama hissi uyandırır (Koçak, 2009: 67). 

Kişisel Başarı Hissi: Börü ve Çiper’e (2007: 553) göre kişisel 
başarı düzeyi, kişinin işindeki yeterlilik ve başarı duygula-
rını ifade eder. Kişinin kendi hakkındaki olumsuz düşünce-
leri, başkalarına karşı da negatif tavır takınmasına yol açar. 
Kişi bu olumsuz tavır nedeniyle suçluluk hissine kapılır ve 
kendisini başarısız ilan eder. Bu kişiler işlerinde ilerleme 
kaydedemediklerini, hatta gerilediklerini düşünürler ve 
harcadıkları çabanın bir işe yaramayacağını düşünürler. 

Duyarsızlaşma: Tükenmenin kişiler arası boyutudur ve 
müşterilere yönelik negatif tutumları ve işe karşı tepkisiz-
leşmeyi belirtir (Aktaş ve Şimşek, 2015:208).

Tükenmişliğin ortaya çıkmasına neden olan faktörler ince-
lendiğinde tükenmişliğin oluşumunda, bireysel faktörlerin 
ve örgütsel faktörlerin etkili olduğu görülmüştür. Sürge-
vil’e (2006: 50-56) göre tükenmişliğin oluşmasına neden 
olan bireysel faktörler; A tipi kişilik yapısında olma, dış 
kontrol odaklı olma, kendine yeterlilikten yoksun olma, 
empati yeteneğinin zayıf olması, beklenti düzeyinin yüksek 
olmasıdır. 

Tükenmişliğin oluşumunda örgütsel faktörler  “Yapılan işin 
niteliği, iş ve iş yükü, çalıştığı örgütün özellikleri, iş gerilimi, 
hizmet verilen kişilerin doğrudan bakımına ayrılan zaman 
miktarı, meslektaşlardan ve örgütten sağlanan desteğin 
yetersizliği, ilerleme fırsatındaki kısıtlılık, rol belirsizliği, 
ödül beklentisinin karşılanmaması, mesleğin ilerlemeye 
açık olmaması, örgütsel başarı değerlemesindeki belirsiz-
lik, iş ilişkilerinin karmaşıklık derecesi, iş aralarının olup ol-
maması, işgörenlerin toplantı ve kararlara katılım olanağı 
ve sıklığı, ulaşım şartları, örgüt yöneticilerinin liderlik tarzı, 
iş ortamındaki iletişim, yeterli araç-gerece sahip olmama, 
örgütün yapısal sorunları vb. iş ve örgütle ilgili nedenler” 
(Kılıç ve Seymen, 2011:50), planlama ve kontrol eksikliği, 
yetersiz ödül, toplumsal ilişkilerin bozulması, güven ve say-
gı eksikliği, yönetici ve çalışanların değer çatışmaları şeklin-
de ifade edilmektedir  (Alpöz vd,2008:19).

Tükenmişlik gerek birey üzerinde, gerekse de çalışma 
hayatı üzerinde oldukça önemli ve ciddi sonuçlar doğur-
maktadır. Deran ve Beller’ e (2015: 74) göre tükenmişliğin 
bireysel etkileri; yorgunluk, bitkinlik, uyku bozuklukları, sü-
rekli hastalanma durumu, gerginlik, öfke hali, unutkanlık, 
kişisel başarı ve benlik duygusunda azalma şeklinde görül-
mektedir. Tükenmişliğin çalışma hayatı üzerindeki etkile-
rinin başında iş performansındaki düşüş gelmektedir. İşin 
niteliği ve kalitesinde meydana gelen bu düşüş çalışanların 
motivasyonunun düşmesine, sinirlilik haline ve itici dav-
ranışlara neden olur (Çiper, 2006: 24). Bununla birlikte 
insanlarla sürekli yüz yüze çalışmanın getirdiği duygusal 
gerginliğin çalışanlarda çekingenlik duygusu yaratması ve 

bunun sonucunda da çalışanların kendilerini soyutlaması 
ve ilgisizliklerin ortaya çıkması da tükenmişliğin çalışma 
hayatı üzerindeki etkileri arasında sayılmaktadır (Izgar, 
2003:169). Ayrıca, işe devamsızlık, işe katkı sağlamama, 
işten kaytarma, çalışanlar arasında çatışmalar da tüken-
mişliğin etkileri arasında yer almaktadır (Ardıç ve Polatçı, 
2009: 35).

.  o ing 

Örgütlerde, çatışmaların yoğun bir şekilde yaşanıp devam 
etmesinin ileri bir aşaması olan ve bireylerin birbirine ya da 
grupların bireylere olumsuz davranış uygulaması şeklinde 
kendini gösteren ve sonucunda işyerinde uzaklaşmalara 
hatta intiharlara bile neden olabilen genel olarak mobbing 
olarak adlandırılan işyerinde psikolojik yıldırma/taciz gö-
rülmektedir  ( Aygün,2012;93).

Kısacası çatışmaların daha şiddetli bir hali olan psikolojik 
yıldırma çeşitli kaynaklarda zorbalık, kötü muamele, duy-
gusal istismar, psikolojik taciz, psikolojik terör, taciz, istis-
mar (Yaman, 2009: 21), sindirme, işyeri tacizi, işyeri trav-
ması (Güngör, 2008: 6), duygusal linç (Çobanoğlu, 2005: 
20), yıldırma, şiddet ve bezdiri olarak ifade edilmektedir.

Yıldırma işyerinde diğer çalışanlar veya işverenler tara-
fından tekrarlanan saldırılar şeklinde uygulanan bir çeşit 
psikolojik terördür. Kavram, çalışanlara üstleri, astları veya 
eşit düzeydeki çalışanlar tarafından sistematik biçimde 
uygulanan her tür kötü muamele, tehdit, şiddet, aşağıla-
ma gibi davranışları ifade eden anlamlar içermektedir (Tı-
naz,2006:8).

Psikolojik terör, veya yıldırma iş hayatında, bir veya birçok 
kişi tarafından bir bireye sistematik bir biçimde yöneltilen 
düşmanca ve etik dışı davranışlar, yıldırmaya maruz kalan 
bireyi, yardıma muhtaç ve savunmasız bir konuma iter, ve 
yıldırma bu kurbana uygulanmaya devam eder. Bu yıldır-
ma aktiviteleri çok sık ( en az haftada bir kez olması) bir 
şekilde meydana gelir ve uzun süre (6 aylık bir süre) devam 
eder. Düşmanca davranışın uzun süreli ve sık olmasından 
dolayı bu kötü muamele, oldukça büyük zihinsel, psikoso-
matik ve sosyal ıstırapla sonuçlanır (İbicioğlu,2009:28).

Mevcut literatürde belirtilen mobbing nedenlerinin kişisel, 
sosyal ve örgütsel nedenler olarak üç farklı kategoride ele 
alınabileceğini belirtilmektedir. Kişisel nedenler olarak; 
mobbing uygulayıcısının ve mağdurunun kişilik özellikleri, 
sosyal nedenler olarak; düşmanca örgüt kültürü ve iklimi 
ile modern kültürün güçlükleri ; örgütsel nedenler olarak 
ise; işteki değişimler (yönetici veya yönetimin değişimi, ge-
niş örgütsel değişim), rol çatışması, rol belirsizliği, liderin 
kalitesi (liderin düşük iş tatminine neden olması, umursa-
maz liderlik tarzı, otokratik liderlik tarzı), negatif iş çevresi, 
kontrol ve otonomiden yoksunluk şeklinde sıralanmıştır 
(Beswick vd., 2004:19-20).

Sağlık sektöründe mobbingi tetikleyen etkenlerden ba-
zıları; hasta sayısının yüksek olması nedeniyle çalışma 
temposunun yoğun olması, hastalar arasında statü ve 
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ekonomik duruma bağlı ayrımcılığın yapılması, hastane-
lerde tıbbi olanakların çok yetersiz olması, özellikle devlet 
kurumlarında alınan maaşların yetersiz olması, akademik 
kariyer ve yükselme sırasında kayırmacılığın olması, yoğun 
çalışma şartları ve nöbetler nedeniyle aile hayatını de-
vam ettirmenin zorlaşması, bürokratik engellerin çokluğu, 
mesleğin gereklerin tam olarak yerine getirilememesi, 
hemşirelerin hemen lise eğitimleri sonrası uzak diyarlar-
da ve küçük yaşlarda çalışmaya başlamaları ve kendilerini 
koruyamamaları, idareye yakınlık ve yöneticiye kişisel yak-
laşım nedeniyle ayrımcılık yapılmasıdır  (Yiğitbaş,2015: 25),  
(Çobanoğlu, 2005:141-142).

Kişiler üzerinde yarattığı olumsuz sonuçlar yanında işlet-
melerde örgütsel etkinliği ve verimliliği azaltması, kişiler 
arası ilişkileri bozarak çatışmalara neden olması, çalışan-
ların örgütsel bağlılığını azaltması (Günel,2011:38), işten 
sık sık izin alınması, işyerinden uzaklaşılmaya çalışılması 
ve hatta işten ayrılma sonucu örgütün başarısını ve 
verimliliğini olumsuz yönde etkiler ( Dündar,2010:27).

Sağlık bakım hizmetlerinin sunumunda hemşireler ve sağ-
lık teknisyenleri anahtar rol üstlenmektedirler. Hemşirele-
rin ve sağlık teknisyenlerin mobbinge maruz kalması sağlık 
durumlarının bozulmasına, tükenmişlik yaşamalarına ve 
dolayısı ile de sağlık bakım kalitesinin azalması, toplum 
sağlığını olumsuz etkilemesi gibi pek çok risk faktörünün 
oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle, hemşire ve sağlık 
teknisyenlerin yaşadığı mobbing ve tükenmişlik durumları 
hassasiyetle ele alınması gereken önemli ve çok boyutlu 
bir konudur.

Bu araştırma, mobbing davranışlarının hemşire ve sağlık 
teknisyenlerinin tükenmişliği üzerine etkisini incelemek ve 
mobbing ve tükenmişlik değişkenlerinin bazı demografik 
özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğini belirle-
mek amacıyla gerçekleştirildi.

.  

. . ra tırma o eli 

Araştırma Bolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Seydi-
şehir Devlet Hastanesinde çalışan hemşire ve sağlık tek-
nisyenlerin mobbing davranışlarının tükenmişliği üzerine 
etkisini incelemek ve mobbing ve tükenmişlik değişkenle-
rinin bazı demografik özelliklere göre farklılık gösterip gös-
termediğini belirlemeye yönelik ilişkisel tarama modelinde 
betimsel bir çalışmadır 

. . ra tırmanın vreni ve rneklemi 

Bu çalışmanın evreni Bolu et a sal Eğitim Araştırma 
Hastanesi ve Seydişehir Devlet Hastanesinde çalışan hem-
şire ve sağlık teknisyenleri oluşturmaktadır. Bolu Eğitim 
Araştırma Hastanesi ve Seydişehir Devlet Hastanesinde 
çalışan hemşire ve sağlık teknisyen sayısı yaklaşık 487’dir. 

Bu evrenden kütleden %95’lik güvenilirlik sınırları içerisin-
de %5’lik hata payı öngörülerek belirlenen örneklem bü-
yüklüğü 215 olarak belirlenmiştir. (http://www.surveysys-
tem.com/sscalc.htm).   rneklem eter sa ısının altına 

memek için 360 anket dağıtılmıştır. Eksik doldurulan 
13 anket değerlendirme dışı bırakılmış ve 347 anket üze-
rinden analizler yapılmıştır.

. . ra tırmanın eri ve amanı

Araştırma,  01-30 Ağustos 2016 tarihleri arasında Bolu 
İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Seydişehir 
Devlet Hastanesinde yapılmıştır.

.  ra tırmanın tik n

Araştırma, hastanelerin yöneticilerinden araştırmanın 
uygulanması için sözel izin alındıktan sonra çalışmaya ka-
tılmak isteyen, anketi yanıtlamayı kabul eden ya da sözlü 
onam veren sağlık çalışanlarla yürütülmüştür.

. . eri o lama ra ı 

Bu çalışmada, hemşire ve sağlık teknisyenlerinin psikolojik 
yıldırma ve tükenmişlik düzeyini ölçmek için iki farklı ölçek 
kullanılmıştır. 

Olumsuz Davranışlar Ölçeği: Psikolojik şiddeti ölçmek için 
Einarsen ve Raknes (1997) tarafından geliştirilen, Einar-
sen, Hoelb ve Notelaersa’nın (2009: 24-44) düzenlediği ve 
Alkan’ın (2011) Türkçe çevirdiği Olumsuz Davranış Ölçeği 
(NAQ) kullanılmıştır. Psikolojik Şiddet Ölçeği 22 maddeden 
oluşmaktadır. Katılımcıların ankette yer alan ifadelerle kar-
şılaşma sıklıkları (1) hiçbir zaman, (2) nadiren, (3) bazen, 
(4) çoğu zaman ve (5) her zaman şeklinde beşli seçenek 
olarak düzenlenmiştir .“Olumsuz Davranışlar Ölçeği” 3 alt 
boyuttan oluşmaktadır. Kişi İlişkili Yıldırma alt boyutunda 
12 madde, İş İlişkili Yıldırma alt boyutunda 7 madde, Fi-
ziksel-Korkutucu Yıldırma alt boyutunda 3 madde bulun-
maktadır. 

Tükenmişlik ölçeği: 1981 yılında Maslach ve Jackson ta-
rafından geliştirilmiştir. Ölçek, Ergin(1993)  tarafından 
Türkçe’ye uyarlanmış olup Maslach Tükenmişlik Ölçeği 22 
ifadeden oluşmaktadır. İfadeler, Duygusal Tükenme (DT), 
Duyarsızlaşma (D) ve Kişisel Başarıda Düşme (KB) olmak 
üzere 3 boyutu kapsamaktadır. Maslach Tükenmişlik Ölçe-
ği (MTÖ), tükenmişlik araştırmalarında sık kullanılması ve 
yüksek güvenilirliği olması nedeniyle tercih edilmiştir.

Duygusal tükenme dokuz madde, duyarsızlaşma beş mad-
de, kişisel başarı hissi sekiz ile ölçülmektedir. Tükenmişliği 
belirlenmesi düşünülen bireylerden, her bir ifadeyi 1.”Hiç-
bir zaman”, 2. “Nadiren”, 3.” Bazen”, 4.” Çoğu Zaman”, 
5.”Her Zaman” seçenekleri yönünden değerlendirerek bi-
rini işaretlemeleri istenmektedir.

Verilerin güvenirliliğini belirlemek için anket güvenirlik tes-
tine tabi tutulmuştur. Ortaya çıkan sonuçlar Özdamar’ın 
ifade ettiği güvenirlik sonucuna göre belirtilmiştir (Özda-
mar, 2004:673). Güvenirlik analizi sonucunda, Olumsuz 
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Davranışlar Ölçeğin Cronbach Alpha değeri 0,931 ve tüken-
mişlik l eğin Cronbach Alpha değeri 0,910 bulunmuştur. 
Buna göre ölçekler güvenilir bir ölçek olduğu görülmüştür. 

. . eri o lama 

alı ma a katılmak iste en  anketi anıtlama ı ka ul 
e en a a s l  onam veren astane ersoneli ile 

r t lm t r. alı anın  ken isini askı altın a 
issetmemesi ve g r ira esi le anket sorularını 
anıtla a ilmesi i in  anket formu ken ilerine verilmi  

ve ir s re sonra to lanmı tır. lelikle  sorulan 
sorulara o ektif anıtların verile ilmesi sağlanma a 
alı ılmı tır

. . erilerin m  ve orumlanması

lgili astaneler e alı anlar erin e u gulanan 
anketler kontrol e ilerek eksik ve anlı  ol urulanlar 

eğerlen irme ı ı ırakılmı tır.

alı ma a el e e ilen veriler SPSS 22.0 (Statistical Pa-
ckage for the Social Scienses) programı ile analiz edilmiş-
tir. Verilerin analizinde kullanılan istatistiksel analiz yön-
temlerini belirlemek amacıyla, normal dağılıma uygunluk 
analizinde Kolmogorov-Smirnov sınaması  verilerin 

omo enlik urumunu tes it etmek i in ise Levene 
sınaması kullanılmı tır. u sınamaların sonu larına 
g re insi et  me eni urum  alı ılan kurum 

eği kenlerin e     ann Whitney Test , eğitim durumu 
ve mesleki deneyim, çalıştığı ünite değişkenlerinde ise 
Kruskal Wallis Testi kullanılmıştır.

Oluşturulan hipotezleri test etmek için Spearman Kore-
lasyon analizi yapılmıştır. İki değişken arasındaki korelas-
yon katsayısı, ilişkinin kuvvetini belirtmede kullanılmış, 
korelasyon katsayılarının önündeki +,- ise ilişkinin yönünü 
belirlemede kullanılmıştır. Korelasyon katsayıları değer-
lendirilirken katsayılar, mutlak değer olarak 0,70 ile 1,00 
arasında ise “yüksek”, 0,69 ile 0,30 arasında ise “orta”, 0,29 
ve daha düşük değerde ise “düşük”, düzeyle ilişkili olarak 
0,00’a yaklaştıkça ise ilişkisiz olarak (Büyüköztürk, 2010) 
yorumlanmıştır. Aritmetik ortalamalar yorumlanırken ara-
lıklar 1.00- 1.79 “oldukça düşük”, 1.80-2.59 “düşük”, 2.60-
3.39 “orta”, 3.40-4.19 “yüksek”, 4.20-5.00 aralığı ise “olduk-
ça yüksek” olarak değerlendirilmiştir.

l eklerin g venirliği eğerlen irilirken Cronbach’s 
Alpha güvenirlik katsayısı kullanıldı. Ölçekleri Cronbach’s 
Alpha Katsayısının değerlendirilmesinde kullanılan değer-
lendirme kriteri 0,00 ≤ α < 0,40 ise ölçek güvenilir değildir. 
0,40 ≤ α < 0,60 ise ölçek düşük güvenilirliktedir. 0,60 ≤ α < 
0,80 ise ölçek oldukça güvenilirdir. 0,80 ≤ α < 1,00 ise ölçek 
yüksek derecede güvenilir bir ölçektir (Özdamar,2004:699).

. U U

. .Sos o emogra k ulgular

Araştırmaya katılanların %75,5’i hemşire, % 24,5’u sağlık 
teknisyeni (Laboratuvar teknisyeni, röntgen teknisyeni, 
anestezi teknisyeni vb) dir. %67,7’i kadın %32,3’ü erkek-
tir. Öğrenim düzeyi bakımından %18,4’ü lise mezunu iken 
%33,4’ü Ön lisans, 38’i lisans, %10,1’i yüksek lisans mezu-
nudur.  Çalışma süresi bakımından %49’u 0-5 yıl aralığın-
da, %20,2’si 6-10 yıl aralığında, %17,6’sı 11-15 yıl aralığında 
yer almaktadır. Çalışılan ünite bakımından % 33,4’ü cerrahi 
klinikleri( Genel cerrahi, ortopedi, KBB, üroloji, beyin cer-
rahisi, çocuk cerrahisi)  , %29,1’i dahili ( dahiliye, nöroloji, 
enfeksiyon hastalıkları)  kliniklerinde çalışmaktadırlar.

. . kenmi lik ile ilgili ulgular

3.2.1. Katılanların Tükenmişlik Düzeyleri

Tablo 1’de katılımcıların MTÖ alt ölçeklerinin puanları gös-
terilmiştir. Buna göre ortalama puanlar duygusal tükenme 
için 23,07 ±9,27, duyarsızlaşma için 11,52 ±4,68, ve düşük 
kişisel başarı için 21,85±9,17 olarak bulunmuştur. Katılım-
cıların duygusal tükenme ve kişisel başarı  puanları orta 
düzeyde çıkmıştır. Ancak duyarsızlaşma puanları ise düşük 
düzeyde çıkmıştır. 

MTÖ’de yer alan alt ölçeklerin puanları yorumlanır-
ken Akçay’ın (2016) çalışmasından yararlanılmıştır (Ak-
çay,2016:52) . Buna göre duygusal tükenme: 30 ve üzeri 
(yüksek), 19-29 (orta), 8-18 (düşük) duyarsızlaşma: 23 ve 
üzeri (yüksek), 15-22 (orta), 6-14 (düşük) kişisel başarıda 
azalma: 30 ve üzeri (yüksek), 19-29 (orta), 8-18 (düşük) ifa-
de etmektedir.

a lo . ra tırma a Katılanların kenmi lik e leri

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Duygusal Tükenme 347 9,00 45,00 23,07 9,27

Kişisel Başarı 347 8,00 40,00 21,85 9,17

Duyarsızlaşma 347 5,00 25,00 11,52 4,68
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. . .Katılım ıların emogra k elliklerine re 
kenmi lik e leri

Katılımcıların unvan, cinsiyet, medeni durumlarına göre 
t kenmi lik algılama düzeylerinde bir fark olup olmadı-
ğını anlamak amacıyla Mann-Whitney U testi yapılmıştır. 

Hemşire ve sağlık teknisyenlerinin tükenmişlik algılama 
düzeylerinde anlamlı bir fark bulunmuştur (u=7920,000, 
p<0.000). Bu bulguya göre hemşirelerin tükenmişlik algıla-
maları yüksek olduğu söylenebilir.

Cinsiyete göre t kenmi lik algılamalarında anlamlı bir 
fark bulunmuştur (u=1.0122.500, p<0.05). Kadınların tü-
kenmişlik algılamaları erkeklere göre biraz daha yüksektir.

a lo . emogra k elliklere re kenmi lik 
e leri rasın aki ann itne  U esti Sonu ları

Sıra 
ortalaması

Sıra 
Toplamı u p

UNVAN

Hemşire 186,27 48803,00
7920,000 0,000

Sağlık Teknisyeni 136,18 11575,00

CİNSİYET

Kadın 186,93 43927,50
10122,500 0,001

Erkek 146,88 16450,50

MEDENİ DURUM

Evli 170,49 43475,00
10835,000 0,278

Bekâr 183,73 16903,00

Katılımcıların eğitim durumlarına göre tükenmişlik algıla-
malarında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (χ2=14,714, 
p<0.05). Gözlemlenen anlamlı farklılaşmanın kaynağını 
belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney U-testi sonu-
cunda lise mezunların tükenmişlik algılamaları ön lisans 
mezunlarına ve lisans mezunların tükenmişlik algılamaları 
ön lisans mezunlarına göre yüksektir.

Hizmet yılına göre tükenmişlik algılamaları arasında an-
lamlı bir farklılık bulunmuştur (χ2=12,417, p<0.05).Göz-
lemlenen anlamlı farklılaşmanın kaynağını belirlemek 

amacıyla yapılan Mann Whitney U-testi sonucunda 0- 5 yıl 
hizmeti olanların t kenmi lik algılamaları 11-15 yıl hiz-
meti olanların algılamalarından göre daha yüksektir. 

alı ılan nite e g re tükenmişlik algılamalarında arasında 
anlamlı bir farklılık bulunmuştur (χ2=36,300 p=0,000 ). Göz-
lemlenen anlamlı farklılaşmanın kaynağını belirlemek ama-
cıyla yapılan Mann Whitney U-testi sonucunda dahili klinik-
lerde çalışanların tükenmişlik algılamaları cerrahi kliniklerde 
çalışanların t kenmi lik algılamaların an ksektir.

a lo . emogra k elliklere re kenmi lik 
e leri rasın aki Kruskal allis esti Sonu ları 

 Sıra 
ortalaması sd  P

EĞİTİM

Lise 200,34

3 18,234 0,000
nlisans 142,44

Lisans 185,69

Yüksek Lisans 186,33

HİZMET YILI

0-5 Yıl 189,24

3 14,688 0,002
6-10 Yıl 178,77

11-15 Yıl 133,02

16-20 Yıl 164,76

 

Dahili Klinikler 202,68

4 36,300 0,000

Cerrahi Klinikler 131,34

Poliklinikler 209,30

Acil Servis 177,43

Laboratuvar 169,63

. . ıl ırma avranı ı le lgili ulgular

3.3.1. Katılanların Yıldırma Davranışı Düzeyleri

Psikolojik yıldırma düzeylerinin ortaya konulması için orta-
lama değerleri bulunmuştur. İfadelerin yorumlanmasında 
aşağıdaki değerler sınır olarak alınmıştır: 1 - 1,79 çok dü-
şük, 1,80 – 2,59 düşük, 2,60 – 3,39 orta, 3,40 – 4,19 yüksek, 
4,20 –5.00 çok yüksek.

a lo . Psikolo ik ıl ırma ve lt o utları rtalama ve Stan art Sa ma eğerleri

lt o u inimum a imum ean St . eviation

Kişi İlişkili Yıldırma 347 1,00 5,00 2,72 ,89

 li kili ıl ırma 347 1,00 5,00 2,38 ,85

Fiziksel Korkutucu Yıldırma 347 1,00 5,00 2,36 ,89

Olumsuz Davranışlar Ölçeği 347 1,00 5,00 2,49 ,78
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Araştırmaya katılanların Olumsuz Davranışlar Ölçeği or-
talaması (x↑=2,49) olduğu görülmüştür. İfadelerin değer-
lendirilmesindeki sınırlar dikkate alındığında araştırmaya 
katılanların psikolojik yıldırma algısı düşük düzeyde ol-
duğu ortaya çıkmaktadır. Olumsuz Davranışlar Ölçeği alt 
boyutlarında iş ilişkili yıldırma, fiziksel korkutucu yıldırma 
algıları düşük düzeyde ve kişi ilişkili yıldırma orta düzeyde 
ortalamalara sahip olduğu görülmüştür.

. . . Katılım ıların emogra k elliklerine Psikolojik 
Yıldırma e leri

Katılımcıların unvan, cinsiyet, medeni durumlarına göre 
psikolojik yıldırma düzeylerinde bir fark olup olmadığını 

anlamak amacıyla Mann-Whitney U testi yapılmıştır. 

Hemşire ve sağlık teknisyenlerinin psikolojik yıldırma dü-
zeylerinde anlamlı bir fark bulunmuştur (u=8.158.000, 
p<0.05). Bu bulguya göre hemşireler daha fazla psikolojik 
yıldırma yaşamaktadırlar.

Cinsiyete göre psikolojik yıldırma düzeylerinde anlamlı 
bir fark bulunmuştur (u=1.046.000, p<0.05). Bu bulguya 
göre kadınlar erkeklere göre daha fazla psikolojik yıldır-
ma ile karşılaşmaktadırlar. Medeni duruma göre psiko-
lojik yıldırma düzeyinde anlamlı bir fark bulunmamıştır 
(u=1.070.000, p>0.05).

a lo . emogra k elliklere re Psikolo ik ıl ırma e leri rasın aki ann itne  U esti Sonu ları

UNVAN Sıra ortalaması Sıra Toplamı u p

Hemşire 185,36 48565,50
8,158,000 0.000

Sağlık Teknisyeni 138,97 11812,50

CİNSİYET

Kadın 185,47 43585,00
1,046,000 0,002

Erkek 149,94 16793,00

MEDENİ DURUM

Evli 169,95 43337,00
1,070,000 0,210

Bekâr 185,23 17041,00

Katılımcıların psikolojik yıldırma düzeyleri eğitim durum-
larına göre anlamlı bir farklılık bulunmuştur (χ2=14,714, 
p<0.05). Gözlemlenen anlamlı farklılaşmanın, kaynağını 
belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney U-testi sonu-
cunda lise mezunu çalışanların psikolojik yıldırma düzeyi 
ön lisans mezun olanlardan daha yüksektir.  

Hizmet yılına göre psikolojik yıldırma düzeyleri arasın-
da anlamlı bir farklılık bulunmuştur (χ2=12,417, p<0.05). 
Gözlemlenen anlamlı farklılaşmanın, kaynağını belirlemek 

amacıyla yapılan Mann Whitney U-testi sonucunda 0- 5 yıl 
hizmeti olanlar 11-15 yıl hizmeti olanlara göre daha fazla 
psikolojik yıldırma yaşamaktadırlar. 

alı ılan nite e g re sikolo ik ıl ırma e leri 
arasın a anlamlı ir farklılık ulunmu tur  

. . lemlenen anlamlı farklıla manın  
ka nağını elirlemek ama ı la a ılan ann Whitney 
U-testi sonucunda dahili kliniklerde çalışanların psikolojik 
yıldırma düzeyi cerrahi kiniklerde çalışanlardan yüksektir.
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a lo . emogra k elliklere re Psikolo ik ıl ırma e leri rasın aki Kruskal allis esti Sonu ları 

 Sıra ortalaması Sd  p Anlamlı Fark

EĞİTİM

Lise 198,33

3 14,714 ,002 Lise>Önlisans
nlisans 145,91

Lisans 182,75

Yüksek Lisans 189,61

HİZMET YILI

0-5 Yıl 188,84

3 12,417 ,006 0-5 yıl >11-15 yıl
6-10 Yıl 176,34

11-15 Yıl 137,12

16-20 Yıl 164,51

 

Dahili Klinikler 202,51

4 37,534 000 Dahili> Cerrahi

Cerrahi Klinikler 129,63

Poliklinikler 206,66

Acil Servis 185,32

Laboratuvar 167,91

. . Korelas on nali ine li kin ulgular 

Araştırmanın bağımlı ve bağımsız değişkenleri arasındaki ilişkiyi pearson korelasyon analizi ile test edildi. Ölçekler arasın-
daki korelasyon ilişkileri aşağıdaki kriterlere göre değerlendirildi. Çok Zayıf (r= 0,00 - 0,25), Zayıf (r=0,26 - 0,49) , O r -
ta(r=0,50-0,69),Yüksek (r=0,70 - 0,89) çok yüksek  (r=0,90 - 1,00) (Kalaycı,2006:116).

Mobbing, tükenmişlik ve alt boyutları arasındaki ikili ilişkileri incelemek için spermans korelasyon analizi yapılmıştır. Bul-
gular aşağıda özetlenmiştir.

a lo . eği kenler rası Korelas on nali i Sonu ları

1 2 3 4 5 6 7 8

1.Kişi İlişkili Yıldırma 1,000

2.İş İlişkili Yıldırma ,840** 1,000

3.Fiziksel Korkutucu Yıldırma ,576** ,580** 1,000

4.Duygusal Tükenme ,869** ,755** ,729** 1,000

5.Kişisel Başarı ,777** ,727** ,211** ,461** 1,000

6.Duyarsızlaşma ,339** ,581** ,681** ,355** ,121* 1,000

7.Mobbing ,904** ,912** ,813** ,882** ,646** ,589** 1,000 ,

8.Tükenmişlik ,957** ,932** ,709** ,879** ,724** ,521** ,981** 1,000

Korelasyon analizi sonuçları genel olarak incelendiğinde, mobbing ve tükenmişlik arasında anlamlı ve pozitif ilişkinin mev-
cut olduğu ve bu ilişkinin de oldukça kuvvetli olduğu görülmektedir (r = 0,981, <0,001). Buna göre mobbing davranışları 
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arttıkça, bireylerdeki tükenmişlik düzeyleri de artmaktadır.

. . egres on nali ine li kin ulgular 

Regresyon analizi, aralarında ilişki olan iki veya daha faz-
la değişkenden birinin bağımlı değişken, diğerlerinin ise 
bağımsız değişkenler olarak ayrılması ile aralarındaki ilişki 
boyutunun matematiksel eşitlik ile açıklanmasıdır (Büyü-
köztürk, 2010:49). 

Regresyon analiz sonucunda tükenme algısının mobbing 
değişkeninin ne ölçüde etkilediği belirlenmiş ve bu işlemin 
sonucunda R=.981, R2=.962 olarak bulunmuş,  tükenme 
algılama düzeyindeki toplam varyansın % 96,2 ’inin bu de-
ğişkenlerce açıklandığı görülmüştür.

Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t testi so-
nuçları incelendiğinde ise; mobbing tükenmişlik üzerinde 
önemli birer yordayıcı olduğu görülmektedir.

. 

Literatür incelendiğinde sağlık ekibi içinde en çok hemşire-
lerin mobbinge maruz kaldığı ortaya çıkmıştır. Sağlık ekibi 
içerisinde hem sayısal olarak çoğunlukla kadın olmaları, 
hem de sağlık sektöründe yer almaları gibi riskler nedeniy-
le hemşireler sıklıkla mobbing mağduru olmaktadır. 

Kılınç ve arkadaşlarının (2016), Karadeniz bölgesindeki bir 
devlet hastanesinde görev yapan yerli çalışanlar (o ilde 
doğmuş olanlar) ile yabancı (farklı illerden gelen) çalışan-
ların mobbinge maruz kalma oranlarının tespit edilmesi 
ve bazı demografik değişkenler ile mobbing arasında ilişki 
olup olmadığının belirlenmesi amacıyla yaptığı çalışmasın-
da hemşirelerin  diğer personellere göre daha fazla mob-
binge maruz kaldığını tespit etmiştir.                 

Çöl’ün (2008)  Hastanede çalışanlar arasında yaşanan psi-
kolojik şiddet olaylarının yaygınlığının ve düzeyinin belir-
lenmesi amacıyla yaptığı çalışmasında en çok hemşirelerin 
mobbinge uğradığını belirlemiştir.

Çalışmamızda hemşire ve sağlık teknisyenlerinin psikolojik 
yıldırma düzeylerinde anlamlı bir fark bulunmuştur 
(u=8.158.000, p<0.05). Bu bulguya göre hemşireler daha 
fazla psikolojik yıldırma yaşamaktadırlar. Meslek grupları 
içinde mağduriyet oranı en fazla hemşirelerin bulunmuş 
olması, diğer yapılmış çalışmaların sonuçlarıyla da 
örtüşmektedir. Bu sonuçlar işlerin nitelik düzeylerine 
bağlı olarak çalışanın iş yükü ve taleplerinin artması ile 
açıklanabilir.

Cinsiyet ve mobbing arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok 
araştırma kadın çalışanların erkek çalışanlara göre daha 
fazla mobbinge maruz kaldıklarını belirtmektedir (Di Marti-
no vd., 2003: 35). Salin araştırmalarında bunun; kadınların 
farklı bakış açılarına ve yeteneklere sahip olmaları, işyerle-
rindeki sorunları evlerine taşımaları ve kadınlar arasındaki 
rekabetin erkek çalışanlardan daha fazla olmasından kay-
naklandığı sonucuna ulaşmıştır (Salin, 2005: 5).Özdemir’in 

(2013) İstanbul ve Anadolu grup hastanelerinde yaptığı 
çalışmada, mobbinge maruz kalma oranının cinsiyete göre 
farklılık gösterdiği ve kadın sağlık personellerinin erkek 
sağlık personellerinden daha fazla mobbinge maruz kal-
dığı belirlenmiştir

Yılmaz ve arkadaşlarının ( 2008) Kütahya ilinde faaliyet 
gösteren 2 kamu hastanesinde görev yapan işgörenlerin 
örgütte karşılaştıkları mobbing davranışlarını ve örgüt ik-
limini  değerlendirdikleri çalışmalarında kadınların erkek-
lere oranla daha fazla mobbinge maruz kaldıklarını tesbit 
etmişlerdir. 

Çalışmamızda cinsiyete göre psikolojik yıldırma 
düzeylerinde anlamlı bir fark bulunmuştur (u=1.046.000, 
p<0.05). Bu bulguya göre kadınlar erkeklere göre daha faz-
la psikolojik yıldırmaya karşılaşmaktadırlar. Çalışmamızın 
bulgusu diğer yapılmış çalışmaların sonuçlarıyla da uyum-
ludur. Bunun nedeni olarak kadın çalışanların iş yaşamın-
da çoğunlukla yönetilen, erkek çalışanların ise yönetici po-
zisyonda olmalarının mobbing davranışının oluşumunda 
cinsiyetlerarası farklılığın oluşumunu tetiklediği şeklinde 
düşünülebilir.

Kılıç ve arkadaşlarının (2016), yapmış olduğu çalışmada 
mobbinge maruz kalma davranışlarının medeni duruma 
göre farklılaşmadığı tespit etmişlerdir. Aksoy’un (2008) 
yaptığı çalışmada ise, bekar çalışanların daha fazla mob-
binge maruz kaldığı, buna neden olarak da bekarların genç 
ve tecrübesiz oldukları belirtilmiştir.

Çalışmamızda  bekarların psikolojik yıldırma puanı ( sıra 
ortalaması ) evlilerin puanından yüksektir. Medeni duru-
ma göre psikolojik yıldırma düzeyinde anlamlı bir fark bu-
lunmamıştır (u=1.070.000, p>0.05). Çalışmamızın bulgusu 
literatür bilgileriyle uyumludur.

Taştan’ın (2015) banka çalışanlarında “Psikolojik şiddet algı-
sı, tükenmişlik sendromu ve işten ayrılma niyeti arasındaki 
ilişki araştırdığı çalışmasında iş hayatındaki çalışma süresi 
1-5 yıl olan banka çalışanlarının genel psikolojik şiddet al-

a lo . u gusal kenme ile ağımsı  eği kenler rasın aki li kilere nelik oklu egres on nali i Sonu ları

Bağımsız değişkenler B Standart hata Beta T değerleri P değerleri

(Sabit ) ,438 ,631 ,694 ,488

Mobbing 22,485 ,242 ,981 93,027 ,000

R=.981  R²=.962       F=8654.091                p=.0.000
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gısı puanları (1,770 ± 0,761), iş hayatındaki çalışma süresi 
6-10 yıl olan banka çalışanlarının genel psikolojik şiddet al-
gısı puanlarından (1,529 ± 0,528) yüksek bulunmuştur.  

Çalışmamızda hizmet yılına göre psikolojik yıldırma düzey-
leri arasında  anlamlı bir farklılık bulunmuştur (χ2=12,417, 
p<0.05). Gözlemlenen anlamlı farklılaşmanın, kaynağını 
belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney U-testi sonu-
cunda 0- 5 yıl hizmeti olanlar 11-15 yıl hizmeti olanlara 
göre daha fazla psikolojik yıldırma yaşamaktadırlar. Çalış-
mamızın bulgusu literatür bilgileriyle uyumludur. Bu çalış-
ma süresi aralığı çalışanların örgüt kültürüne ve iklimine 
alışmaya başladığı ve sağlık sektöründe yapılan işin zor ve 
uzmanlık gerektirmesinden dolayı, diğer çalışanlara göre 
daha fazla zorlandıkları ve kendilerini baskı altında hisset-
tikleri bir çalışma süresi aralığı düşünülebilir.

alı mamı a insi ete g re t kenmi lik 
algılamaların a anlamlı ir fark ulunmu tur 
u . .  . . u ulgu a g re ka ınların 

t kenmi lik algılamaları erkeklere g re ira  a a 
ksektir. Kadın çalışanların genel olarak tükenmişlikle-

rinin erkeklere göre daha fazla çıkmasının sebebi duygu-
sal yönden zayıf ve çabuk etkilenir olmaları ve bunu dışarı 
daha çabuk yansıtmalarıdır (İnanç,2013:74).

İnanç’ın (2013) yaptığı çalışmada duygusal tükenmede en 
yoğun etki 6-10 yıl arası çalışanlarda  görülürken en az 
etki 11-15 yıl arası çalışanlarda görülmüştür. Kişisel başarı 
noksanlığında da en yoğun etki 6-10 yıl arası çalışanlarda 
görülürken en az etki 11-15 yıl arası çalışanlarda  
görülmüştür. Genel olarak 6-10 yıl çalışma aralığının banka 
çalışanlarında tükenmişliği en yoğun hissettikleri dönem 
olduğu bu dönemden sonra tükenmişliğin, birazda yaşa 
bağlı, azaldığı çıkarımı yapılabilir (İnanç,2013:74).

Çalışmamızda hizmet yılına göre tükenmişlik algılamala-
rı arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (χ2=12,417, 
p<0.05). Gözlemlenen anlamlı farklılaşmanın kaynağını be-
lirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney U-testi sonucun-
da 0- 5 yıl hizmeti olanların tükenmişlik algılamaları 11-15 
yıl hizmeti olanların algılamalarından göre daha yüksektir. 
Çalışma bulgusu literatür bilgileri ile uyumludur.

Kılıç çalışmasında unvana göre (hemşire-teknisyen vb.) iş-
görenlerin tükenmişlik seviyesi arasında anlamlı farklılık 
görülmüştür. İnsanlarla karşılıklı diyalog ve temasın daha 
fazla olduğu meslek gruplarında (hemşirelik vb.) tükenmiş-
lik seviyesinin daha yüksek olduğu sonucu çıkarılabilir. Sa-
yıl ve diğerleri ( 1997 )  doktor ve hemşirelerin tükenmişlik 
düzeyleri ile ilgili yaptıkları çalışmada, duygusal tükenme 
açısından hemşirelerin daha çok tükenme yaşadıkları so-
nucuna ulaşılmıştır. Serinkan ve Barutçu ( 2008)  Deniz-
li’deki Sosyal Sigortalar Hastanesinde çalışan hemşirelerin 
tükenmişlik seviyelerini belirlemek amacıyla araştırma 
yapmışlardır. Yoğun bakım ve acil birimlerinde çalışanların 
daha fazla duygusal tükenme ve duyarsızlaşma boyutunu 
yaşadıkları sonucuna ulaşmışlardır. Benzer şekilde Kılıç ve 
Seymen  ( 2011 ) yaptıkları çalışmada hemşirelerin tüken-

mişlik seviyesinin diğer mesleklere göre daha yüksek oldu-
ğu sonucuna ulaşmışlardır. 

alı mamı a em ire ve sağlık teknis enlerinin 
t kenmi lik algılama e lerin e anlamlı ir fark 

ulunmu tur u  . . u ulgu a g re 
em irelerin t kenmi lik algılamaları ksek ol uğu 

s lene ilir. alı ma ulgusu iğer alı ma sonu ları 
ile rt mekte ir.

Einarsen, Matthiesen, ve Skogstad (1998) Norveç’teki sağ-
lık sektöründeki yardımcı hemşireler üzerinde, Varhama 
ve Björkqvist (2004) Finlandiya’da bulunan bir şehirdeki 
belediye çalışanları üzerinde mobbing ve tükenmişlik ara-
sındaki ilişkileri incelemişlerdir. Bu araştırmaların sonucu 
mobbing ile tükenmişlik arasında anlamlı ve pozitif bir iliş-
kinin varlığını göstermiştir. Ülkemizde Sürvegil ve diğerleri 
(2007) belediye çalışanları üzerinde, Dikmetaş ve diğerle-
ri (2011) ise sağlık sektöründe yer alan asistan hekimler 
üzerinde araştırmalar yapmışlardır. Her iki araştırmada 
da mobbing ve tükenmişlik arasında anlamlı ilişkiler tes-
pit edilmiştir.  Bucuklar (2007) ise eğitim sektöründe yer 
alan öğretmenler üzerinde mobbing davranışları ile tüken-
mişlik ilişkisini incelemiştir. Araştırma sonuçları mobbing 
davranışları ile tükenmişlik arasında anlamlı ve pozitif bir 
ilişkiyi ortaya koymuştur.

Alkan’ın (2011 ) çalışmasında mobbing ve tükenmişlik ara-
sında anlamlı ve pozitif ilişkinin mevcut olduğu ve bu iliş-
kinin de oldukça kuvvetli olduğu görülmektedir (r = 0,620, 

<0,001).  

Çalışmamızın korelasyon analizi sonuçları genel olarak in-
celendiğinde, mobbing ve tükenmişlik arasında anlamlı ve 
pozitif ilişkinin mevcut olduğu ve bu ilişkinin de oldukça 
kuvvetli olduğu görülmektedir (r = 0,981, <0,001). Buna 
göre mobbing davranışları arttıkça, bireylerdeki tükenmiş-
lik düzeyleri de artmaktadır. Bu bulgumuz literatür bilgileri 
ile uyumludur.

. S U   

Katılımcıların tükenme ve mobbing yaşama düzeylerini 
unvan, cinsiyet, çalışılan servis, eğitim durumu etkilemek-
tedir. Araştırma sonucunda kadınların erkeklere göre, lise 
mezunlarının diğer okul mezunlarına göre, hemşirelerin 
sağlık teknisyenlerine göre, 0-5 yıl hizmeti olanların diğer 
hizmet yıllarındakilere göre daha fazla psikolojik yıldırma 
ve tükenmişliğe maruz kaldıkları ve psikolojik yıldırma ile 
tükenme arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki olduğu 
tespit edilmiştir.

Bu araştırma kapsamında daha sonra yapılacak araştırma-
lara ışık tutması amacıyla aşağıdaki öneriler sunulmuştur:

Kamu ve özel kurumlarda/örgütlerde psikolojik yıldırma 
davranışların ortaya çıkması veya engellenmesi yönünde 
başarılı olan örgütler incelenmeli ve diğer örgütlere örnek 
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olarak gösterilmeli,

Psikolojik yıldırma davranışı ve olayları konusunda çalışan-
lara eğitimler düzenlenmeli,

Yöneticiler başta olmak üzere tüm çalışanlara çatışma, 
stres, kriz yönetimi ve liderlik gibi eğitimler almaları sağ-
lanmalı,

Örgütlerde psikolojik yıldırma davranışı ve olaylarını tutan 
raporlama birimleri kurulmalı,

Psikolojik yıldırma olayları konusunda sendikalar çalışanla-
ra gerekli desteği sağlamalı,

Üniversitelerin sağlıkla ilgili bölümlerde psikolojik yıldırma 
konusunda dersler verilmeli, seminerler ve konferanslar 
düzenlenmeli,

Psikolojik yıldırma eylemleri başlamadan önce yönetim ta-
rafından yıldırma davranışları erken teşhis edilmeli ve bu 
davranışları önleyici politika ve prosedürler uygulanmalı,

Mobbinge maruz kaldığını düşünen kişilerin cesaretlendi-
rilmesi ve bu kişilere hukuki destek başta olmak üzere her 
konuda destek sağlanmalı, 

Mesleğe yeni başlayanlar için oryantasyon programı kap-
samında çalışacağı kurum ile ilgili bilgi verilmeli,

Görevli olduğu birimde görev tanımları yapılmalı, 

Kliniklerdeki ebe/hemşire sayısı artırılmalı, 

Hemşirelerin şikayet ve dileklerini iletebilecekleri servis 
toplantılarının düzenli olarak yapılmalı,

İşgörenler işe alındıktan sonra ise tükenmişlik tanıtılmalı, 
süreç ile ilgili bilgiler verilmeli, belirtilere karşı duyarlı ve 
tedbirli olmaları sağlanmalı, tükenmişliği önlemek için 
yapılabilecekler anlatılmalı önerilebilir.

. K K
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. 

 . .  Sağlığı ve venliği

Hastaneler teşhis, tedavi ve rehabilitasyon olmak üzere 
sağlık hizmeti veren, hastaların uzun veya kısa süreli te-
davi gördükleri yataklı kuruluşlar olarak tanımlanmakta-

dır. Hastaneler birer hizmet organizasyonlarıdır, karmaşık 
yapılı sistemlerdir (safetyhealth.com.tr, 2017). Bir iş yeri 
olan ve birçok sağlık personelini, otelcilik, restaurant vb. 
hizmetleri veren diğer personelleri, hasta ve yakınlarını, 
ziyaretçileri, öğrencileri bünyesinde bulunduran hastane-
lerde güvenli ve sağlıklı bir ortam oluşturmak çok önem-
lidir (Öztürk, Babacan, Anahar, 2012, 254). Dünyada ve 
ülkemizde sanayileşme ve teknolojik gelişmelere paralel 

İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ 
KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMASI

Mehmet GÜRSEL, Fatma YAPICI, Mehmet TEMİR, Emel Özden KURT

iskenderun de let astanesi
mgursel ya oo om  erim otmail om  teknolog otmail om  emelkurt otmail om

et

Sağlık kurumlarında çalışan sağlığı ve güvenliği oldukça önemlidir. Bu çalışmada İskenderun Devlet Hastanesi 
personelinin çalışan sağlığı ve güvenliğine ilişkin algılama düzeyinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 286 personel 
çalışmaya gönüllü olarak katılmışlardır. Araştırma verileri 2017 yılı Ekim ayı içerisinde toplanmıştır. Çalışmada 
Yorgun ve Atasoy tarafından geliştirilen “Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Kültürü Ölçeği” kullanılmıştır (Yorgun ve Atasoy, 
2013:17). Yorgun ve Atasoy ölçeğin Cronbach Alfa değerini ise 0,93 olarak tespit etmişlerdir. Bu çalışmada ise 
ölçeğin Cronbach Alfa değeri 0,94 olarak bulunmuştur. Çalışmaya katılanların %56,6(n=162)’sı lisans, %22(n=63)’si 
ise önlisans düzeyinde eğitim almıştır. %56,6(n=162)’sı hemşire-sağlık memuru, %11,5(n=33)’i laboratuvar 
teknisyeni, %10,1(n=29)’ise hekimdir. Hastanede çalışma süreleri ortalaması 8,2±6,40 yıl, birimde/serviste çalışma 
süresi ortalaması ile 5,9±5,06 yıl olarak bulunmuştur. Araştırmada anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirilmiştir.   

Çalışanların eğitim düzeyleri ve meslekleri ile çalışan sağlığı ve güvenliği algılamaları arasında anlamlı bir ilişki 
bulunamamıştır. Hastanede çalışma yılı ile çalışan sağlığı ve güvenliği algılamaları arasında ise anlamlı ilişki 
bulunmuştur. Araştırmada İskenderun Devlet Hastanesi çalışanlarının çalışan sağlığı ve güvenliği kültürü ölçeği 
aritmetik ortalaması 3,70±0,64 olarak bulunmuş olup çalışan sağlığı ve güvenliği kültürü algısının olumlu olduğu 
ifade edilebilir 

Anahtar Kelimeler: Sağlık kurumu, çalışan güvenliği, güvenlik kültürü

SK U  S  SP   P  S  U U  S

stra t

Employee Health and safety in health institutions is very important. In this study, it was aimed to determine the perception level 
of employees health and safety of İskenderun State Hospital. 286 staff volunteered to work. The research data were collected 
in October 2017. We used The “Employee Health and Safety Culture Scale” . Skala developed by Yorgun and Atasoy (Yorgun and 
Atasoy, 2013: 17). Yorgun and Atasoy determined the Cronbach Alpha value as 0.93. In this study, the Cronbach alpha value of 
the scale was found to be 0.94. The participants were 56.6%(n=162) undergraduates and 22%(n=63) were trained at associate 
degree level. The participants were 56,6% (n=162) nurse-health officer, 11,5%(n=33)  were laboratory technicians and 10,1% 
(n=29) were physicians. The mean duration of work at the hospital was found to be 8.2±6,40 years, with an average of 5.9±5,06 
years in average per workday. Significance in the study was evaluated at p <0.05. 

There was no significant relationship between employees’ education levels and occupations and employee health and safety 
perceptions. There was a significant relationship between working years at the hospital and employee health and safety 
perceptions. The arithmetic mean of the employee health and safety culture scale of the employees of Iskenderun State Hospital 
was found to be 3.70±0,64  in the survey and it can be stated that the perception of employee health and safety culture is positive

Key Words: health institution, employee safety, security culture
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olarak, işyerlerinde üretken faktör olan çalışanların sağlığı 
ve güvenliği ile ilgili birtakım sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu 
sorunların üzerine yapılan çalışmalar ve araştırmalar so-
nucunda “İş Sağlığı ve Güvenliği” kavramı doğmuştur. Çalı-
şanların iş kazalarına uğramasını ve meslek hastalıklarına 
yakalanmasını önlemek, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı 
oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisi “İş Sağlığı 
ve Güvenliği” olarak adlandırılmaktadır (Tepebaş, Yardan, 
2016, 77). NIOSH (Ulusal İşçi Sağlığı ve Güvenliği Enstitü-
sü - National Institute for Occupational Safety and Health), 
sağlıklı ve güvenli hastane ortamını “işin yürütülmesi ile il-
gili olarak oluşan ve sağlığa zarar veren fiziksel, kimyasal, 
biyolojik, ergonomik tehlike ve risklerin, bunlara bağlı mes-
lek hastalıkları ve iş kazalarının olmaması durumu” olarak 
tanımlamaktadır (Gül, Bol, Erbaycu, 2013, 3). 

İş sağlığı ve iş güvenliği bakımından önemli riskler taşıyan 
çalışma alanlarından biri de sağlık hizmetleri alanıdır. Sağ-
lık hizmetlerinin birçok alanında özellikle de hastanelerde 
çalışanların sağlıklarını olumsuz yönde etkileyen pek çok 
risk faktörü vardır (Parlar, 2008, 547). Hastaneler, karma-
şık sistemlerdir. Hastane çalışanlarında görülen iş kazala-
rı genellikle; kesici-delici alet yaralanmaları, kan ve vücut 
sıvı bulaşması, hastaları ve objeleri kaldırma, ağır kaldır-
ma, düşme, çarpma, takılma, kayma, incinme gibi neden-
lere bağlı kas-iskelet sistemi yaralanmaları, şiddet, alerjik 
reaksiyon, yanıklar, zehirlenme, yangın, patlama, elektrik 
çarpması gibi çalışma ortamında oluşan her tür kaza ve 
işe gidiş-geliş sırasında meydana gelen trafik kazasını içer-
mektedir (Yardan, Köksal, 2013, 27). Çalışma ortamı zarar-
ları/tehlike ya da riskleri; biyolojik(virüsler, mantarlar vb.), 
fiziksel(iğne batması, gürültü vb.), ergonomik(bel, ekstre-
mite ağrıları vb.), kimyasal(dezenfektan, antiseptikler vb.) 
ve psikososyal(stress vb.) olmak üzere gruplandırılmıştır. 
Bu tehlike ve risklerin sağlık çalışanlarının meslek hastalık-
larını, iş kazalarını, işe bağlı sağlık sorunlarını, sakatlık ve iş 
görmezlik durumunu arttırdığı, yenilerini oluşturduğu ve 
çeşitliliğini çoğalttığı, hizmet verilen bireylerin doğrudan 
risk altında kalmasına, iş veriminin düşmesine, kurumun 
ekonomik kaybına neden olduğu belirtilmektedir (Öztürk, 
Babacan, 2011, 126). Tüm bunlara ilave olarak İşçi Sağlığı 
ve İş Güvenliği Bilim Uzmanı Dr. Celal Emiroğlu da; Türki-
ye’de sağlık sektöründe iş kazaları ve meslek hastalıkları 
riski (kayıtlara geçmese de) en

azından yasal düzenlemelerde tanımlanan biçimiyle ya-
şanmaktadır (ttb.org.tr, 2017) şeklinde görüş belirterek 
sağlık sektöründe yaşanan iş kazaları ve meslek hastalık-
larının resmi kayıtlara aktarılmasında önemli eksiklikler 
olduğuna dikkat çekmektedir. T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık 
İstatistikleri Yıllığı Haber Bülteni(2016)’ne göre ülke geneli 
toplam (Sağlık Bakanlığı+Üniversite+Özel) sağlık çalışanı 
sayısı 871.334’tür (saglikistatistikleri.gov.tr, 2017). Sosyal 
Güvenlik Kurumu İş Kazası ve Meslek Hastalıkları İstatis-
tikleri(2015)’ne göre(86 nolu İnsan Sağlığı Hizmetleri) iş 
kazası sayısı 2.939 ve meslek hastalıkları sayısı ise 2’dir 
(sgk.gov.tr, 2017). Yukarıdaki satırlarda ifade edildiği gibi 
literatürde sağlık çalışanlarına yönelik çok sayıda tehlikeye 

dikkat çekilmekte iken kayıtlara yansıyan bildirimlerin gö-
rece olarak düşük olduğu dikkat çekmektedir. Bu durum 
ise İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Bilim Uzmanı Dr. Celal Emi-
roğlu’nun belirttiği gibi farklı çekincelerle resmi kayıtlara 
yansımayan/bildirim yapılmayan çok sayıda olay olduğunu 
düşündürmektedir. Mevzuat incelendiğinde ise; Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından işyerlerinin tehlike 
sınıflarına göre belirlendiği “İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin 
İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği” (resmigazete.gov.tr, 2017)
nde kamu ve özel yataklı hastane hizmetleri “çok tehlikeli” 
işyerleri kategorisinde değerlendirilerek hastane ortamın-
daki tehlikelerin göz önüne alındığı ifade edilebilir. 

 .  venlik K lt r

Kültür kavramının çok farklı tanımları olmakla birlikte Türk 
Dil Kurumu tarafından; “Tarihsel, toplumsal gelişme süreci 
içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunla-
rı yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın 
doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gös-
teren araçların bütünü, hars, ekin” şeklinde tanımlanmak-
tadır (tdk.gov.tr, 2017).  

Güvenlik ise “Toplum yaşamında yasal düzenin aksama-
dan yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi du-
rumu, emniyet” şeklinde tanımlanmaktadır (tdk.gov.tr, 
2017). Maslow’un insan ihtiyaçlarını belirleyen piramidine 
göre güvenlik ihtiyacı, yaşama ihtiyacından hemen sonra 
gelir. Kişi yaşamak için temel ihtiyaçlarını yerine getirdik-
ten sonra geleceğini, kendini güvence altına almak ister. 
İş kazalarından korunmak, yaşamını güvence altına almak 
arzusu duyar. Güvenlik kavramı genel olarak ‘emniyet için-
de olma duygusu’ olarak tanımlanabilir. Başka bir tanıma 
göre ise Güvenlik, “ mevcut ortamda kabul edilebilir dü-
zey ve bu düzeyi korumak için zamansız ölüm, yaralanma 
veya endişe verici koşulların var olma olasılığını azaltma” 
anlamındadır. Güvenlik, işletmelerde sadece tanım ile sı-
nırlı kalmamalı bunu stratejik olarak uygulayabilmek için 
mutlaka bir kültür oluşturulmalıdır (Aytaç, 2011).

Literatürde güvenlik kültürü kavramına ilişkin çok farklı ta-
nımlar olmakla birlikte Demirbilek tarafından güvenlik kül-
türünün “çalışanların işletmedeki tehlikelerle karşılaşma 
ve onlara maruz kalma olasılığını en aza indirgeme ile il-
gili örgüte ait normlar, inançlar, roller, tutumlar ve uygu-
lamaları biçiminde” ifade edildiği aktarılmıştır (Demirbilek, 
2008). İşler ise güvenlik kültürünün sonuçlarına dikkat 
çekmiştir. “Bir işyerinde güvenlik bilincinin yayılmasının 
olumlu sonuçlarından bir diğeri, grup etkisinin güvensiz 
davranışları kontrol altında tutabilmesidir. “Sürüden ayrıl-
mama” felsefesi, önemli bir dürtü olmaktadır. Daha genel 
anlamda, kişiler “ortamsal” etmenlerden sanıldığından faz-
la etkilenmektedir; temiz bir alana çöp atmaya çekinen bir 
kimse, zaten çöp dolu bir alana kaygısızca çöp atar. Aynı 
durum, güvenlik kültürüne sahip olan ve olmayan kuruluş-
lar için de geçerlidir. İş güvenliği açısından başarılı olmak 
için örgütün iş güvenliğine ilişkin kültürünün güçlü olması 
(pozitif güvenlik kültürü) ve bu kültürün işletmenin ortak 
bir değeri niteliğinde olması gerekir” (İşler, 2013).  
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Bu araştırma İskenderun Devlet Hastanesi Kalite Yönetim 
Birimi tarafından hastane çalışanlarının çalışan sağlığı ve 
güvenliğine yönelik algı düzeylerini belirlemek amacıyla 
gerçekleştirilmiştir.

Araştırmada veri toplama aracı olarak Yorgun ve Atasoy 
tarafından geliştirilen “Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Kültü-
rü Ölçeği” kullanılmıştır (Yorgun ve Atasoy, 2013:17) Ölçek 
5’li Likert tipinde hazırlanmış 35 maddeden oluşmaktadır. 
Yorgun ve Atasoy ölçeğin Cronbach Alfa değerini ise 0,9385 
olarak tespit etmişlerdir. Literatürde Cronbach Alfa değeri 
0,60 ve üstü ise güvenilir olarak kabul edildiği için ölçeğin 
güvenilir olduğu ifade edilebilir. Ölçekten alınabilecek en 
düşük puan 35, en yüksek puan 175’tir. Çalışan Sağlığı ve 
Güvenliği Kültürü Ölçeğinden alınacak toplam puan, sağlık 
kurumlarında çalışan sağlığı ve kültürü puanını vermekte, 
alınan puan yükseldikçe çalışan sağlığı ve güvenliği kültür 
düzeyinin yükseldiği şeklinde değerlendirilmektedir (Yor-
gun ve Atasoy, 2013:25). Ölçekte yer alan 13. soru ters 
yönlü soru olduğu için veri giriş aşamasında ters yönlü 
olarak kodlanmıştır.     

Araştırma 2017 yılı Ekim ayı içerisinde İskenderun Devlet 
Hastanesi çalışanlarına yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. 
Araştırma için hastane başhekimliğinden izin alınmıştır. 
Araştırmaya toplam 286 çalışan gönüllü olarak katılmıştır. 
Ölçek uygulaması öncesinde demografik veri toplamaya 
yönelik 4 soru araştırmacılar tarafından ölçeğe eklenmiş-
tir. Veriler SPSS 11.0 ve Microsoft Office Excell programla-
rı ile analiz edilmiştir. Cronbach Alfa değeri 0,9497 olarak 
bulunmuştur. Tanımlayıcı istatistikler için frekans dağılımı, 
yüzdelik dağılımı, aritmetik ortalama ve standart sapma 
hesaplanmıştır. Tek yönlü varyans analizi(Anova) yapılmış-
tır.   

. U U   

a lo  alı ma a katılanların eğitim e i ağılımı

Sayı (n) Yüzde (%)

Lise 19 6,6

Önlisans 63 22,0

Lisans 162 56,6

Yüksek Lisans 15 5,2

Doktora 27 9,4

Toplam 286 100,0

a lo  alı ma a katılanların meslek gru larına g re 
ağılımı 

Sayı (n) Yüzde (%)

Hekim 29 10,1

Hemşire Sağ Memuru 162 56,6

Sağlık Lisansiyeri 15 5,2

Laboratuar Tek 33 11,5

Röntgen Tek 24 8,4

Anestezi Tek 19 6,6

Diğer 4 1,4

Toplam 286 100,0

a lo  alı ma a katılanların astane e alı ma 
s resine g re ağılımı

Sayı (n) Yüzde (%)

1-2 yıl 35 12,23

3-5 yıl 73 25,52

6-10 yıl 111 38,81

11-15 yıl 38 13,28

16 ve üzeri yıl 29 10,13

Toplam 286 100,0

a lo  alı ma a katılanların irim e alı ma 
s resine g re ağılımı

Sayı (n) Yüzde (%)

1 yıl 39 13,63

2-5 yıl 131 45,80

6-10 yıl 81 28,32

11-15 yıl 23 8,04

16 ve üzeri yıl 12 4,19

Toplam 286 100,0

Çalışmaya katılanların %56,6’sı lisans, %22’si ise önlisans 
düzeyinde eğitim almıştır. %56,6’sı hemşire-sağlık memu-
ru, %11,5’i laboratuvar teknisyeni, %10,1’ise hekimdir. Has-
tanede çalışma süreleri incelendiğinde 6-10 yıl %38,81, 11-
15 yıl %13,28 ve 15 yıl ve üzeri %10,13 olarak bulunmuştur. 
Hastane çalışanlarının yaklaşık 3/5’inin 6 yıldan daha uzun 
süredir hastanede çalıştıkları görülmektedir. Çalışanların 
görev yaptıkları birimlerdeki süreleri incelendiğinde 
%45,80’i 2-5 yıldır, %28,32’si ise 6-10 yıldır görev yapmak-
tadır. 1 yıldan daha az süre görev yapan oranı %13,63’tür. 
Ortalama çalışma süreleri incelendiğinde hastanede ça-
lışma süreleri ortalaması 8,2 yıl, birimde/serviste çalışma 
süresi ortalaması ile 5,9 yıl olarak bulunmuştur. Bu durum 
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hem hastanede göreve başlayan-ayrılan personel hareketliliğinin hem de birimler/servisler arası personel hareketliliğinin 
fazla olmadığı şeklinde yorumlanabilir. Bu durumun ise hem hastanenin kurum kültürünü hem de çalışan sağlığı ve gü-
venliği uygulamalarını benimseme açısından olumlu etki yaptığı düşünülebilir.       

a lo  alı ma a katılanların alı an sağlığı ve g venliği k lt r  l eğine katılım eleri

Soru 
No Soru 1 2 3 4 5 Ortalama Standart 

Sapma

1 El hijyeni açısından gerekli malzemeler vardır. 4,5 5,2 5,2 34,3 50,7 4,2133 ±1,0662

2 İzolasyon uygulamaları için gerekli önlemler alınır. 4,2 11,9 10,1 39,2 34,6 3,8811 ±1,1363

3 Çalışılan birimlerin temizlik talimatları belirlenmiştir 2,1 2,1 5,6 44,4 45,8 4,2972 ±,8372

4 İzolasyon uygulamaları hakkında yazılı düzenlemeler hazırlanmıştır. 2,1 2,8 10,1 40,6 44,4 4,2238 ±,8938

5 Kurumda çalışan güvenliğine yönelik koruyucu ekipman bulunur. 2,4 14,0 15,0 34,6 33,9 3,8357 ±1,1165

6 Kesici delici aletler için uygun malzemeler bulunur. 1,7 2,4 10,5 44,1 41,3 4,2063 ±,8560

7 Yöneticilerimiz, çalışan güvenliği uygulamaları için çalışanların 
görüşlerini önemser. 7,0 21,3 24,1 31,1 16,4 3,2867 ±1,1765

8 Yöneticilerimiz, çalışan güvenliği ile ilgili talimat/prosedürlerine 
göre yapılmış bir uygulama gördüğünde takdir ederler. 12,6 17,1 23,4 32,9 14,0 3,1853 ±1,2385

9 Çalışanlara yönelik bilgi sistemlerinin gizliliği ve güvenliği için 
gerekli önlemler alınmıştır. 5,9 19,6 22,4 32,9 19,2 3,3986 ±1,1736

10 Çalışanlar, kurumda çalışan olarak kendilerini güvende hisseder. 14,3 18,2 29,4 28,0 10,1 3,0140 ±1,2023

11 Çalışan sağlığı açısından birimlere yönelik risk değerlendirmesi yapılır. 3,1 6,6 29,7 39,9 20,6 3,6818 ±,9770

12 Kurumda istenmeyen olayları bildirmek için raporlama sistemi 
oluşturulmuştur. 3,1 4,2 15,0 46,5 31,1 3,9825 ±,9568

13 Yöneticilerimiz çalışan güvenliğinden ziyade öncelikli olarak işin 
bitmesini ister. 28,3 21,0 24,8 19,9 5,9 2,5420 ±1,2552

14 Personel sağlık taramalarında çalışılan birim göz önüne alınır. 2,8 6,3 19,2 44,4 27,3 3,8706 ±,9773

15 Personele çalışılan birimin riskine göre aşılama yapılır. 3,1 6,3 14,0 51,0 25,5 3,8951 ±,9604

16 Her çalışanın personel sağlık tarama kaydı vardır. 1,4 2,1 10,1 50,0 36,4 4,1783 ±,8033

17 Radyasyon ile uğraşan personelin sağlık kontrolleri yapılır. 2,8 7,3 24,5 38,1 27,3 3,7972 ±1,0126

18 Lateks alerjisi olan personele yönelik düzenlemeler yapılır. 11,5 14,7 25,2 31,5 17,1 3,2797 ±1,2392

19 Kurumda işe yeni başlayanlara tam bir fizik muayene yapılarak 
detaylı özgeçmiş ve meslek öyküsü kayda geçirilir. 10,5 17,1 21,3 34,3 16,8 3,2972 ±1,2336

20 Kimyasallar ve dezenfektanlar kullanılacağı zaman uygun ortam-
larda hazırlanır. 9,4 9,4 26,6 35,7 18,9 3,4510 ±1,1770

21 Kimyasal maddeler etiketlenir. 2,1 4,5 20,6 44,8 28,0 3,9196 ±,9237

22 Kimyasal maddeler ve solüsyonları hazırlamada uygun önlemler 
alınır. 7,3 3,8 28,3 40,2 20,3 3,6224 ±1,0780

23 Kimyasallar ve dezenfektanlar talimatlara uygun kullanılır. 1,4 4,2 24,5 46,9 23,1 3,8601 ±,8674

24 Yangın Güvenliği konusunda eğitim verilir. 2,1 3,1 8,7 53,1 32,9 4,1154 ±,8485

25 Hastane atıkları konusunda çalışanlara periyodik eğitimler verilir. 1,0 4,2 10,5 50,3 33,9 4,1189 ±,8334

26 Kurşun önlük kontrolleri yapılır. 1,7 4,5 29,4 36,7 27,6 3,8392          ±,9414       

27 Çalışan güvenliği konusunda eğitimler periyodik olarak yapılır. 1,4 4,2 15,0 50,0 29,4 4,0175          ±,8603       

28 Elektrik ve yangın güvenliği açısından cihazların periyodik bakım-
ları yapılır. 7,0 7,0 23,4 40,2 22,4 3,6399         ±1,1143       

29 Şiddet, taciz vb. durumlarda avukatlık ve danışmanlık süreci 
vardır. 5,6 7,3 31,5 32,9 22,7 3,5979         ±1,0870       

30 Kurumumuzda şiddetin bildirildiği mekanizma vardır. 4,2 3,1 15,4 44,1 33,2 3,9895          ±,9964       

31 Her türlü şiddete yönelik güvenlik önlemleri bulunur. 11,9 10,8 27,3 34,3 15,7 3,3112         ±1,2101       

32 Suların periyodik kontrolü yapılır. 7,7 7,7 29,4 32,9 22,4 3,5455         ±1,1469       

33 Yemek hazırlanması ve saklanması sağlığa uygundur. 17,1 7,3 26,6 34,3 14,7 3,2203         ±1,2830       

34 Çalışanlarda düşme olayları değerlendirilmesi yapılır. 3,1 5,2 32,2 36,7 22,7 3,7063          ±,9793       

35 Kurumda düşmelere karşı önlem alınır. 7,7 7,7 30,4 34,3 19,9 3,5105         1,1262       

 esinlikle kat lm yorum  at lm yorum  arars m  at l yorum  esinlikle kat l yorum
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Çalışanların çalışan sağlığı ve güvenliği kültürü ölçeğine 
verdikleri yanıtların aritmetik ortalamaları incelendiğinde 
en düşük puanın “Yöneticilerimiz çalışan güvenliğinden 
ziyade öncelikli olarak işin bitmesini ister” (2,54 katılmıyo-
rum-kararsızım arası seviye) sorusu olduğu görülmektedir. 
Bu yanıt ilk bakışta çalışanların gözüyle yönetimin çalışan 
güvenliğine yeterince önem vermediğini düşündürmekle 
birlikte diğer yanıtlar göz önüne alındığında ilginç bir du-
rum ortaya çıkmaktadır. Bire bir yönetim tarafından ya-
pılması/yaptırılması gereken çalışan sağlığı ve güvenliği 
faaliyetlerine ilişkin sorularda ise en yüksek puanlar orta-
ya çıkmaktadır. Çalışılan birimlerin temizlik talimatlarının 
belirlenmesi 4,29 puan, izolasyon uygulamaları hakkında 
yazılı düzenlemelerin hazırlanması 4,22 puan, el hijyeni 
açısından gerekli malzemelerin varlığı 4,21 puan, kesici-de-
lici aletler için uygun malzeme bulunması 4,20 puan, per-
sonelin sağlık tarama kayıtlarının varlığı 4,17 puan, atıklar 
konusunda periyodik eğitimler verilmesi 4,11 puan, yangın 
güvenliği konusunda eğitim verilmesi 4,11 puan, çalışan 
güvenliği konusunda periyodik eğitimler yapılması 4,01 
puan almıştır. Bu ortalamalar katılıyorum seviyesinin bir 
miktar üzerine denk gelmektedir. Yine yönetim tarafından 
yapılması/yaptırılması gereken istenmeyen olayları bildir-
mek için raporlama sistemi oluşturulması 3,98 puan, şid-
detin bildirildiği mekanizma bulunması 3,98 puan, çalışılan 
birimin riskine göre aşılama yapılması 3,89 puan, sağlık ta-
ramalarına çalışılan birimin göz önüne alınması 3,87 puan 
almıştır.  Bu puanlarda kararsızım-katılıyorum arasında 
katılıyorum seviyesine çok yakın bir düzeye denk gelmek-
tedir. Hastane çalışanları ölçekte yer alan çalışan sağlığı ve 
güvenliğine ilişkin kriterlere olumlu yanıt verme eğilimin-
deyken yönetimin çalışan güvenliği yaklaşımına ise olum-
suz-kararsız bakma eğilimindedirler. Bu durumun farklı 
anketlerle araştırılması gerektiği ifade edilebilir. 

Ölçeğe verilen yanıtlarda düşük puan olarak 2. sırada 
“çalışanlar kurumda çalışan olarak kendilerini güvende 
hissederler” ifadesi yer almaktadır (3,01 puan). Öztürk 
ve arkadaşları sağlık çalışanlarının karşılaştıkları risk 
sıralamasında ilk sırada sözlü saldırı/tehdit ve fiziksel 
şiddetin yer aldığını ayrıca incelenen bazı çalışmalarda 
hemşirelere hasta ve yakınları tarafından sözlü ya da fi-
ziksel şiddet uygulandığının saptandığını belirtmişlerdir 
(Öztürk ve Babacan, 2012:262). Hastanede zaman zaman 
yaşanan sözlü tartışmaların ve ayrıca medyaya yansıyan 
sağlıkta şiddet haberlerinin de kurumda kendini güvende 
hissetme algısını olumsuz etkilediği ifade edilebilir.  

Ölçeğe verilen yanıtlarda düşük puan olarak 3. sırada 
“yöneticilerimiz çalışan güvenliği prosedürlerine göre 
uygulama gördüğünde takdir ederler” ifadesi gelmektedir 
(3,18 puan). Bu durum hastanede kalite yönetim birimi 
tarafından periyodik olarak yapılan çalışan memnuniyeti 
anketlerinde ortaya çıkan çalışanların yönetim tarafından 
ödüllendirme-takdir etme beklentisi ile de uyumludur.   

a lo  alı anların astane e alı ma s relerine 
g re alı an sağlığı ve g venliği algılamaları

Kurumdaki 
çalışma yılı Sayı(n) Ortalama 

puan
Standart 
sapma P*

1-2 yıl 35 3,41 0,46

0,002

3-5 yıl 73 3,62 0,66

6-10 yıl 111 3,70 0,67

11-15 yıl 38 3,88 0,59

16 yıl ve üzeri 29 3,98 0,52
 
*Tek Yönlü Varyans Analizi(ANOVA)

Çalışanların hastanede çalışma yılı ile çalışan sağlığı ve 
güvenliği algılamaları arasında anlamlı ilişki bulunmuştur 
(P<0,05). Tablo 5’de hastanedeki çalışma yılı arttıkça ça-
lışan sağlığı ve güvenliği puanının arttığı görülmektedir. 
Tüzüner ve Özaslan’ın İstanbul’da 4 hastanede yaptıkları 
araştırmada ise güvenlik iklimi algısı ile kurumdaki iş 
deneyimi arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (Tüzü-
ner ve Özaslan, 2011:149). Hastanedeki çalışma yılı arttık-
ça çalışan sağlığı ve güvenliği puanının artmasının hasta-
nedeki iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin genel uygulamaları 
daha fazla deneyimleme fırsatı yaratması ve detay süreç-
leri gözleme şansına sahip olunması ile ilişkili olduğu ifade 
edilebilir.   

Çalışanları mesleklerine göre ölçeğe verdikleri yanıtların 
aritmetik ortalamaları hekim grubunda 3,76±0,9027, 
hemşire-sağlık memuru grubunda 3,67±0,6041, sağlık 
lisansiyeri grubunda 3,42±0,5502, laboratuvar teknisye-
ni grubunda 3,60±0,6053, röntgen teknisyeni grubunda 
3,92±0,5240, anestezi teknisyeni grubunda 4,02±0,6598 ve 
diğer meslek grubunda 3,45±0,3294 olarak bulunmuştur. 
Çalışanların eğitim düzeyleri ve meslekleri ile çalışan sağlığı 
ve güvenliği algılamaları arasındaki ilişki araştırılmıştır. 
Çalışanların eğitim düzeyleri ve meslekleri ile çalışan sağlı-
ğı ve güvenliği algılamaları arasında anlamlı bir ilişki bulu-
namamıştır (P>0,05). 

İncesu ve Atasoy tarafından çalışan sağlığı ve güvenliği 
kültürü ölçeği kullanılarak Seydişehir Devlet Hastanesi 
hemşirelerine yapılan çalışmada ölçek puan ortalama-
sı 3,30 olarak bulunmuştur (İncesu ve Atasoy, 2014:98). 
Yine Tüzüner ve Özaslan tarafından kaynaklara dayanarak 
kendi geliştirdikleri ölçeği uygulayarak İstanbul’da 4 has-
tanede yaptıkları çalışmada ortalama puan 3,37 olarak 
bulunmuştur (Tüzüner ve Özaslan, 2011:148). Öztürk ve 
Babacan tasarladıkları “Hastane İş Güvenliği Ölçeği” (6’lı 
Likert tipi) ile Trabzon’da devlet hastanelerinde yaptıkları 
araştırmada 4,05 puan ortalama ile iş güvenliğinin sağlan-
dığını belirtmişlerdir (Öztürk ve Babacan, 2012:257). Araş-
tırmada İskenderun Devlet Hastanesi çalışanlarının çalışan 
sağlığı ve güvenliği kültürü ölçeği aritmetik ortalaması 3,70 
(standart sapma:0,6410) olarak bulunmuştur. Bu düzey 
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katılıyorum seviyesinde olup çalışanların çalışan sağlığı ve 
güvenliği kültürü algısının olumlu olduğu ifade edilebilir.

 

. S U

İskenderun devlet hastanesi çalışanlarının hastanedeki 
çalışan sağlığı ve güvenliği uygulamalarına yönelik algısı 
olumlu olarak bulunmuştur. Yapılacak eğitim çalışmaları 
ve iş güvenliği uygulamalarının periyodik denetimleri ile bu 
olumlu seviyenin daha yukarı çıkarılması önerilebilir. 

Ülke genelinde bu tip saha araştırmalarının yapılmasını 
kurumların kendilerini kıyaslayabilmelerine ve iyileştirme 
alanlarını belirlemelerine katkı sağlayabilir. Ayrıca 
güvenlik kültürü kavramına daha fazla dikkat çekilmesini 
sağlayabilir. 

Devlet politikası olarak çalışan sağlığı ve güvenliği ihlalleri-
nin(ramak kala olaylar dahil) çekinmeden bildirilmesi-bildi-
rimlerin teşvik edilmesine yönelik bir ulusal sistem kurul-
ması önerilebilir. Bu sistem sadece sağlık sektörü için değil 
tüm çalışma alanları için iş kazaları ve meslek hastalıkları 
kavramına dikkat çekerek ülke geneli çalışan sağlığı ve gü-
venliği kavramının yerleşmesine olumlu katkı yapabilir.       
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Sağlık çalışanları, diğer sektörlerde çalışanların maruz 
kaldığı risklere ilave olarak, yaptıkları işin doğasında olan 
farklı risklerle karşılaşmaktadır. Sağlık hizmeti sunarken 
karşılaşılan bu risklerin fazlalığı tehlike düzeyini artırmak-
tadır. Bu sebepten dolayı hastaneler 6331 Sayılı İş Sağlığı 
ve Güvenliği (İSG) Kanununa göre çok tehlikeli sınıfta yer 
almaktadır. Bu kapsamda sağlık çalışanları koruyucu ve 

önleyici tedbirleri almada daha dikkatli davranmalıdır. Ça-
lışanların sağlığı ve güvenliği kapsamında koruyucu ve ön-
leyici olarak yapılan çalışmalardan birisi de sağlık tarama-
larının (periyodik sağlık muayenelerinin) yaptırılmasıdır. 
Sağlık taramaları, işin çalışana ve çalışanın işe uygunluğu-
nu belirlemede önemli bir etkendir. Çalışanın işinden kay-
naklanan risklerden dolayı olası sağlık problemlerini tespit 
etme ve önlemini alma çalışmalarında da sağlık taramaları 
oldukça önemlidir. Hem erişilebilirlik olarak hem de bilgi 

DOKUZ ADIMDA TARAMA UYGULAMASI İLE HASTANE 
PERSONELİNİN SAĞLIK TARAMA ORANLARININ 
YÜKSELTİLMESİ

Levent SONĞUR, Ali KAPLAN, Fatih DOĞAN, Turgut BAYSAL, Berat ŞAHİN, İ. Hakan BUCAK
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Çok tehlikeli ortamda hizmet veren hastane çalışanları, verilen hizmetin doğasında olan risklerle karşı karşıya 
kalmakta ve bazen bu risklerden dolayı ciddi iş kazası veya meslek hastalığına maruz kalmaktadırlar. Diğer 
sektörlerden farklı olarak maruz kalınan riskler bulaşıcı olabilmektedir. Bu durumda maruz kalınan risk sadece 
çalışanı değil yakın çevresiyle birlikte toplumu da etkilemektedir. Maruz kalınan risklerin etkileri ve belirtileri 
periyodik olarak yapılan sağlık taramaları ile takip edilmektedir. Ancak hastane personellerinin sağlık bilinç 
düzeyinin yüksek olmasına rağmen sağlık taramalarını yaptırma düzeylerinin beklenen seviyede olmaması ciddi 
bir sorundur. Bu sorunun çözümü için geliştirilen Çalışan Sağlığı Koordinasyon Masası uygulaması ile hastane 
bünyesinde çalışan personelin sağlık taramaları yapılmış ve %99,3 başarı elde edilmiştir. Daha önceki yıllarda %30 
civarında olan sağlık taramalarında %99,3 lük oran ile hedefe ulaşılmıştır. Literatürde hastanelerde personel sağlık 
tarama oranı %60 civarında iken elde edilen %99,3’lük oran ciddi bir başarı göstergesi olup, tüm hastanelere model 
olacak bir iyi uygulama örneği olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çalışan sağlığı, sağlık taraması, risk.
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Hospital workers who serve in a very hazardous environment are exposed to risks inherent in the service provided and are 
sometimes exposed to serious work accidents or occupational diseases due to these risks. Unlike other sectors, exposed risks 
can be contagious. In this case, the risk posed is not just the employee, but the society as well as the immediate surroundings. 
The effects and indications of the risks exposed are followed up periodically by health scans. However, it is a serious question 
that the level of health screening is not at the expected level, even though the hospital personnel have a high level of health 
consciousness. Adıyaman T.C. Ministry of Health Adıyaman University Training and Research Hospital personnel working in 
the health scans were made and 99.3% success was achieved  by the implementation of Employee Health Coordination Table 
developed for solution of this problem. Health screenings nearby 30% in the previous years reached the target with a rate of 
99.3%. In the literature, increasing from about 60% to 99.3% of staff health screening in hospitals is a serious success and it is 
considered to be a good practice example for all hospitals.

6T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ihbucak@hotmail.com

Key words: Health screening, risk, employee health.

S

mailto:ihbucak@hotmail.com


SÖZLÜ BİLDİRİLER

VI
I.

U
lu

sl
ar

ar
as

ı S
ağ

lık
ta

 P
er

fo
rm

an
s 

ve
 K

al
it

e 
Ko

ng
re

si
10

-1
3 

O
ca

k 
20

18
, A

nt
al

ya

birikimi bakımından hastane çalışanlarının periyodik sağ-
lık taramalarını eksiksiz ve zamanında yaptırmaları beklen-
mektedir. Ancak sağlık personelinin sağlık tarama yaptır-
ma oranları ve bu konudaki farkındalık düzeyleri beklenen 
seviyede değildir. Dolayısıyla hastanelerde çalışan güven-
liği kapsamında en önemli tehlikelerden birisi personelin 
sağlık taraması yaptırma oranının düşük olmasıdır. 

Sağlık çalışanlarının sağlığı  konusu ilk kez 1958 yılında 
Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) gündeme gelmiştir. 
Amerikan Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (Natio-
nal Institute for Occupational Safety and Health - NIOSH) 
1974 – 1976 yıllarında hastanelerde iş sağlığı konusunun 
yürütülmesi için etkin kriterler tanımlamıştır. 2007 Dünya 
Sağlık Asamblesi’nde sağlık çalışanlarına özgü koruyucu 
programların oluşturulması gündeme gelmiş; sağlık sis-
temlerinin güçlendirilmesi ve sağlık çalışanlarının korun-
ması öncelikli konular arasında yer almıştır. Dünya Sağlık 
Örgütü (World Health Organization-WHO) ve Uluslararası 
Çalışma Örgütü’nün (International Labour Organization-I-
LO) 2010 yılında yaptığı ortak toplantısında sağlık çalışan-
larının korunması konusuna öncelik verilmiş, ortak bir 
politika kılavuzu hazırlanmış, HIV ve tüberküloz için koru-
ma, tedavi ve bakım hizmetleri kılavuzu oluşturulmuştur. 
Ülkemizde 1930 yılında yayımlanan Umumi Hıfzıssıhha 
Kanunu’nda çalışanların sağlığının korunması, bunun için 
oluşturulacak programlar, işverene düşen sorumluluklar 
vb. konulara yer verilmiştir (Beyzadeoğlu, 2013: 29). 2003 
yılında; 4857 Sayılı İş Kanunu ile devamlı olarak en az 50 
işçi çalıştıran işverenlere, Sosyal Sigortalar Kurumunca 
sağlanan tedavi hizmetleri dışında kalan, işçilerin sağlık 
durumunun ve alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği 
önlemlerinin sağlanması yükümlülüğü getirilmiştir. Sağlık 
Kuruluşlarındaki güvenlik ve bakım standartlarını eğitim ve 
denetimlerle arttırmayı amaçlayan uluslararası bir kuruluş 
olan Joint Commision International (JSI) ve ülkemizde Sağlık 
Bakanlığı’nın Sağlıkta Kalite Standartları (SKS), hasta ve ça-
lışan güvenliğine yönelik çıkarılan tebliğ ve ardından çıkarı-
lan yönetmelikle; hastanelerde hasta güvenliğinin yanı sıra 
çalışan güvenliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlere iliş-
kin kriterlere yer verilmiş, konunun önemi ortaya konmuş, 
kurumsal ve yasal düzenlemelerle hastanelerde iş güven-
liği güvence altına alınmaya çalışılmıştır. NIOSH’nün öner-
diği “Hastane Sağlık ve Güvenlik Komitesi”, sağlık çalışan-
larının sağlığını geliştiren, koruyan, hastalıklarını önleyen 
ve ayaktan tedavi edici sağlık hizmetlerini yerine getiren 
birinci basamak sağlık hizmeti olarak tanımlanmıştır. 2012 
yılında çıkarılan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
ülkemizde ilk defa bütün çalışan ve işyerlerini kapsam içi-
ne almakta olup iş güvenliğine yönelik yasal sorumluluklar 
detaylı bir şekilde belirtilmiştir. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hiz-
metleri Genel Müdürlüğü 23.08.2013 tarihinde çalışanların 
hastane ortamında bulaşıcı hastalıklardan korunmasını 
sağlamak, bulaşıcı hastalıklara maruziyet durumunda alın-
ması gereken önlemleri tanımlamak ve çalışanlardan has-
talara enfeksiyon bulaşını önlemek için uyulması gereken 
kuralları belirlemek amacı ile hastalarla, hastaların vücut 
sıvı/salgılarıyla veya kontamine olmuş tıbbi cihazlar/alet-

ler/yüzeylerle/havayla temas etme ihtimali yüksek olan 
tüm personel için “Sağlık Personelinin Bulaşıcı Hastalıklara 
Yönelik Tarama Protokolü” yayınlamıştır (Burgmeier, 2011: 
66, t rk   255). 

.  Sağlık Personelinin esleki iskleri ve Koru u u 
nlemler

Kamusal ve özel sektör sağlık hizmeti uygulamalarında 
sağlık çalışanları çok farklı çalışma ortamı ve koşulları içeri-
sinde çalışmak durumundadır. Her iki hizmet sunumunda 
da sağlık çalışanları farklı risklerle karşılaşmaktadır (Oğan, 
2014: 15). Sağlık hizmetleri üretimi çok farklı meslek grup-
larının ya da uzmanlık alanlarının bir arada çalışmasını 
gerektiren yoğun emek harcanan hizmetlerdir ve sağlık 
çalışanları iğne yaralanmaları, bulaşıcı hastalıklar, bel ve 
sırt sorunları, lateks alerjisi, şiddet ve stres gibi geniş bir 
yelpazede sağlık sorunu ile karşılaşmaktadır. Sağlık ça-
lışanlarının sağlığını etkileyen tehlike ve riskler; biyolojik, 
fiziksel, ergonomik, kimyasal ve psikososyal olmak üzere 
gruplandırılmaktadır. NIOSH, hastanelerde 29 çeşit fizik-
sel, 25 çeşit kimyasal, 24 çeşit biyolojik, 6 çeşit ergonomik 
ve 10 çeşit psiko-sosyal tehlike ve risk olduğunu bildirmiş-
tir (Meydanlıoğlu, 2013: 193). Güvenli, nitelikli ve verimli 
sağlık hizmetlerinin sunulması, aynı zamanda sağlık 
çalışanlarının sağlığına, kapasitesine ve performansına 
bağlı olduğu için, sağlık çalışanlarının sağlığı ve güvenli 
üzerinde dikkatle durulması gereken bir konudur (Özkan, 
2006: 49). 

Sağlık çalışanları hastanelerde enfeksiyonlar, ilaçlar, mal-
zemelerin ortaya çıkardığı tehlikeler, atıklar, ergonomik ta-
sarım eksikliği, çalışma koşulları ve malzeme yetersizliği, iş 
yükü fazlalığı, çalışanların dikkatsiz davranışları vb. neden-
lerle birçok tehlike, kaza ve hastalık riskleri ile karşı karşı-
ya kalmaktadır. Birçok araştırmada da hekim, hemşire ve 
diğer sağlık personelinin çalışma ortamının güvenliğinin 
sağlanmamasından dolayı mekanik (bel, ekstremite, sırt 
ağrıları vb.), fiziki (iğne batması, gürültü vb.), kimyasal 
(dezenfektan, antiseptikler vb.), biyolojik (virüsler, man-
tarlar vb.) ve psikolojik (stres vb.) olarak iş kazası yaşadığı 
saptanmıştır. Sağlık çalışanlarının ayrıca AIDS, hepatit gibi 
bulaşıcı hastalıklar, tüberküloz gibi enfeksiyon hastalıkları, 
dermatit gibi cilt hastalıkları, varis gibi damar hastalıkları 
ve iyonize radyasyon maruziyetinden dolayı kanser gibi 
meslek hastalıklarından dolayı mağdur oldukları belirlen-
miştir (Öztürk, 2012: 254, Septowitz, 1994: 77). 

Sağlık Personelinin en önemli mesleksel hastalığı ve ölüm 
nedeni enfeksiyondur. Bu tehlike kendileri ile birlikte ai-
lesini ve sosyal çevresini de etkilemektedir. Hastalara ya 
da hastaların enfekte materyallerine temas etmeleri ne-
deniyle, sağlık çalışanlarının çoğunun aşıyla önlenebilir 
hastalıklarla karşılaşma/taşıma riski vardır. İmmünizasyon 
programları bu risklere göre oluşturulmaktadır. Risk de-
ğerlendirmesinde sağlık çalışanının hasta veya hasta ma-
teryali ile temas olasılığı, hastanın özelliği, sağlık çalışanının 
enfeksiyonlara karşı immünitesi, duyarlılığı ve taşıyıcılığı 
önemlidir. Bu kapsamda, geçirdiği kızamık, kızamıkçık, su-
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çiçeği gibi çocukluk çağı hastalıkları; tüberküloz ile karşılaş-
mış olması veya tedavi görmesi; hepatit öyküsü; açık yara 
veya kronik drenajı olan enfeksiyon gibi dermatolojik du-
rumu; immün yetmezlik durumu ele alınmalı, kayıt altında 
tutulmalıdır. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri 
(Centers for Disease Control and Prevention-CDC) sağlık 
çalışanlarına temel bağışıklama prosedürü olarak hepatit 
B, suçiçeği, influenza; kızamık, kızamıkçık, kabakulak (KKK) 
ve tetanoz, difteri, boğmaca (Tda-TDaB) aşılarını öner-
mektedir (Meydanlıoğlu, 2013: 195). Sağlık çalışanlarının 
önemli bir kısmı mesleki bulaşıcı hastalıklarla ilgili enfeksi-
yon geçirme, aşı olma durumlarını bilmemektedir ve anti-
kor kontrolüyle bağışıklık durumları saptanmamıştır. Mes-
leki bulaşıcı hastalıklar acısından hasta temasının yüksek 
olduğu profesyonel ve teknik grupta enfeksiyon geçirme 
oranı daha yüksektir. Bir an önce tüm sağlık kurumlarında 
İSG birimlerinin kurularak aşılama, tarama, biyolojik izlem 
vb. işlemler yapılmalıdır. (Koruk, 2014: 49, cdc.gov, 2014). 

.  Sağlık aramalarının nemi

Sağlık hizmetlerinde çalışma ortamının sağlıklı ve güvenli 
hale getirilmesi iş kazaları ve meslek hastalıklarının ön-
lenmesi, çalışanın sağlığı ve güvenliği açısından olumlu 
olduğu kadar çalışan kişilerin iş verimini de olumlu yönde 
etkilemesi ve çalışanın sosyal yaşamından hizmet sunduğu 
alana kadar iyilik halinin devamının sağlanması bakımın-
dan çok nemli ir (Aravacık, 2014). Sağlık personellerinin 
mesleki kazalara sıklıkla maruz kalma sebebi yeterli kişisel 
güvenlik tedbirlerinin uygulanmamasıdır. Bu kapsamda 
sağlık personellerine büyük görev ve sorumluluklar düş-
mektedir. Dolayısıyla bütün personel görev bilinciyle yeni 
bilgilerle kendilerini güncellemeli ve bu bilgileri sabırla uy-
gulamalıdır. İnsan sağlığının korunması amacıyla faaliyet 
gösteren sağlık kuruluşlarının sistematik bir işleyişe sahip 
olması gerekmektedir. Sağlık kurum ve kuruluşlarına ait 
sistemlerdeki herhangi bir aksama, görevli sağlık perso-
nelini ve toplum sağlığını tehdit edebilmektedir (Menevşe, 
2015: 34).

Çalışan sağlığı açısından önemli bir önlem olan sağlık ta-
ramaları, birden fazla organ sisteminde birden fazla risk 
faktörü veya hastalık için yapılan sistematik taramalardır 
(Krogsbøll, 2012). Amaç, semptomsuz genel popülasyonu 
tarayarak hedef hastalıkları erken dönemde tespit etmek 
ve nihayetinde hedef hastalıkların ölüm oranını azaltmak-
tır (Lee, 2010: 365). Sağlık kontrollerinin temel amacı, sağlık 
durumundaki olası, gizli değişiklikler veya saptanmış biyo-
kimyasal parametrelerdeki değişikliklerin saptanmasıdır. 
Bu değişiklikler tespit edildikten sonra, çalışanların çalışma 
alanından çıkarılması ve iş pozisyonunu değiştirmesi gere-
kir. Böylece, sağlık durumunun önemli derecede bozulma-
sına ve iş kabiliyetinin azalmasına neden olabilecek sağlık 
risklerine daha fazla maruz kalınmaya karşı korunma sağ-
lanacaktır. Gerek sağlık çalışanlarının gerekse yönetimin, 
sağlık ve güvenliğe öncelik veren rollerini benimsemeleri, 
güvenlik kültürünün yerleşmesini sağlayacak inanca sahip 
olmaları, bu konuda gerekli tutumu sergilemeleri gerek-
mektedir (Beyzadeoğlu, 2013: 29).

Kurumsal anlamda bir güvenlik kültürünün oluşturulma-
sı kısa zamanda gerçekleşecek bir durum değildir. Çalışan 
sağlığı ve güvenliği kültürünün yerleşme ve olgunlaşması, 
çalışma hayatında yaşanan istenmeyen olayların, tehlike-
lerin ve bunların sonucu yaşanan birçok olumsuzlukların 
giderilmesinde proakfif bir yaklaşım sağlayacaktır. Sağlık 
yöneticileri çalışan güvenliği açısından, enfeksiyonu önle-
me, yönetim politikaları, sağlık taramaları, kimyasal mad-
de güvenliği, şiddeti önleme, gıda güvenliği ve düşmeyi ön-
leme unsurlarını yerine getirmelidirler. Bu unsurların her 
hangi birinde ciddi bir aksama, hem çalışan hem de hasta 
güvenliği konusunda istenmeyen durumların oluşmasına 
neden olacaktır. Bu bağlamda çalışan güvenliğinde yöne-
tim politikaları, çalışanlar gözünde üst yönetimin uygula-
maya bakış açısını belirlemede ve yapılan uygulamalara 
üst yönetimin desteğini göstermede önem arz etmektedir 
(İncesu, 2015: 121). Çalışanların sağlık durumu, işyeri ve-
rimliliğini etkileyen ana faktördür. Bu nedenle, sadece 
kurumsal kâr ve çalışanın sağlık durumu için değil, aynı 
zamanda ulusal sağlık için de çok önemli olup periyodik 
sağlık muayenelerinin etkililiği birçok çalışmada belirtil-
miştir (Eom, 2017: 22).

Rozgaj ve arkadaşları mesleki olarak iyonize radyasyona 
maruz kalan personelin düzenli dozimetre takibiyle izlen-
mesinin yanı sıra kan sayımı ve periferik yayma testlerinin 
de izlenmesinin radyasyon etkilerinin daha iyi değerlendi-
rilmesini sağlayan ilave bilgiler sağladığını ifade etmişlerdir 
(Rozgaj, 1999: 353).

Japonya’da hemşireler, yaş, cinsiyet ve yaşam tarzı bilgile-
ri, fizik muayene, g rme testi gibi tıbbi geçmişlerini içeren 
periyodik sağlık muayenelerini yaptırmaktadırlar (Shimizu, 
2005: 328).

Çelikkalp ve ark. çalışma ortamlarından kaynaklı mesleki 
risklerin kişinin sadece kendi sağlığını değil, aile bireyle-
rinin sağlığını da etkilediğini ortaya koymuştur. Bu çerçe-
vede yaptıkları araştırmada evli olanların eş/anne-baba 
olmanın sorumluluğu ile İSG konularında daha duyarlı 
olduklarını, koruyucu önlemleri önemsediklerini tespit et-
mişlerdir (Çelikkalp, 2016: 412). 

Öztürk ve ark. hekimler başta olmak üzere sağlık persone-
linin sağlık taramalarının yetersiz olduğunu ifade etmişler-
dir (Öztürk, 2012: 263).

Gürbüz, 6 üniversite hastanesi, 5 eğitim araştırma has-
tanesi ve 3 özel hastanede uyguladığı ve toplam 25.028 
sağlık çalışanı üzerinde yaptığı araştırmasında; onkoloji, 
kemoterapi, radyoloji, ameliyathane çalışanları dışındaki 
personellerin periyodik olarak düzenli sağlık taraması yap-
tırmadığını ifade etmiştir (klimik.org.tr, 2017).

Devebakan ve Paşalı tarafından İzmir’de değişik hastane-
lerde 422 kişiye uygulanan bir anket çalışmasında, katılım-
cıların %60,6’sı hastanelerinde periyodik sağlık taramaları-
nın yapıldığını belirtmiştir (Devebakan, 2015: 130). 
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İncesu ve Atasoy yaptıkları araştırmada çalışanların %63’ü 
her çalışanın personel sağlık tarama kaydı vardır sorusuna 
katıldığını ifade etmişler (İncesu, 2015:123).

Atasoy ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada, sağlık 
çalışanlarının sağlık taraması konusunda hem bilgi düzeyi-
nin hem de sağlık tarama oranlarının düşük olduğunu tes-
pit etmiş ve eğitimlerle, çeşitli bilgilendirme uygulamaları 
ile katılım oranının %82’ye yükseltilebildiğini belirtmişler-
dir (Atasoy,2016: 543).

.  

.  alı manın ma ı 

Hastanelerde, çalışan sağlığı açısından en önemli unsur-
lardan birisi olan sağlık taramalarının istenilen düzeyde 
olmaması çözülmesi gereken önemli bir problemdir. Bu 
çalışmanın amacı tespit edilen bu problemin sebeplerini 
belirleyerek, çözülmesini sağlayan bir uygulanabilir bir 
yöntem geliştirmektir. Geliştirilen yöntem ile hastanemiz-
de çalışan tüm sağlık personelinin (%100) sağlık taraması-
nın yapılmasını sağlamaktır.

.  vren ve rneklem

Çalışmanın hedef kitlesi hastanemizde çalışan kadrolu 
(657/4A ) veya kadro karşılığı sözleşmeli (657/4B – 657/4C – 
4924) personeldir. Hastanede hizmet alımı yoluyla çalışan 
personelin sağlık taramaları yüklenici firma tarafından, öğ-
rencilerin sağlık taramaları da okulları tarafından yapılma-
lıdır/yapılmaktadır. Personel sirkülasyonunun fazla olması 
hedef kitle de değişkenlik göstermekle birlikte, genellikle 
sayı 2.000 civarında olup bu çalışma için veriler alındığında 
sayı 2.054’tür.

.   

Bu çalışma bir uygulama çalışması olarak T.C. Sağlık Ba-
kanlığı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi’nde yapılmıştır (izin no:59311808-000-7976). Çalış-
mada elde edilen veriler Excel ortamında analiz edilmiştir 
(veri setinin az olması sebebiyle istatistik analiz yöntemleri 
kullanılmamıştır). Çalışanların sağlık tarama oranlarının 
düşük olması sebebiyle, bu oranı yükseltmeye yönelik ta-
rafımızca geliştirilen bir yöntem uygulanmıştır.

Öncelikle çalışanların sağlık taraması yaptırmama neden-
lerinin araştırılmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Bu 
kapsamda birimlere ziyaretler düzenlenerek sağlık tarama 
yaptırma gerekçeleri sorgulanmıştır. Yapılan görüşmeler-
den alınan cevaplar analiz edilmiş ve aşağıda belirtilen so-
runlardan dolayı sağlık tarama oranlarının düşük olduğu 
tespit edilmiştir:

Sağlık taramalarının normal polikliniklerde yapılması, po-
liklinik katkı payından dolayı personele ücret yansımasına 
sebep olmaktadır. Ameliyathane, radyoloji, nükleer tıp, 
yoğun bakım gibi bölümlerde çalışanlar sağlık taraması 
kapsamında birden çok poliklinikte muayene olduğundan 
daha fazla ücret yansımaktadır.

Sağlık taramalarının kurumda yeterince disipline edile-
memesinden dolayı personelin poliklinikleri dolaşması 
aşırı zaman kaybına yol açmaktadır. Bu durum iş akışını 
zorlaştırdığından aşılması gereken bir sorundur.

Bir kısım personel, sağlık taramalarının gereksiz olduğu 
kanısında, bazıları da sağlık taramalarının etkin olmadığını 
düşünmektedir. Genel olarak 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Gü-
venliği Kanunundaki çalışanın sorumlulukları bilinmediğin-
den gereken önem verilmemektedir.

Tespit edilen bu sorunların çözümü için kök neden analizi 
yapılmıştır. Yapılan analizde ağırlıklı olarak alı an o aklı  
etkinlik  etkililik  verimlilik ve süreklilik ilkeleri üzerinde 
durulmuştur. Sağlık taramalarının etkili olması için aşağıda 
belirtilen maddeleri kapsaması gerektiği sonucuna varıldı.

Muayene ve tetkiklerin ücretsiz olmasını sağlanmalıdır.

Muayene ve tetkiklerin hızlı ve seri bir şekilde yapılması 
için erişilebilir bir sistem oluşturulmalıdır.

Sonuçların bir hekim tarafından takibinin yapılarak 
ersonele geri il irim a ılmalı ır.

alı anlar  sağlık taramasının çalışan için bir yükümlülük 
olduğuna ikna edilmelidir.

Etkin, verimli ve uygulanabilir bir sağlık tarama sisteminin 
hayata geçirilmesi için yukarıda belirtilen maddeleri kap-
sayan bir algoritma oluşturuldu. Oluşturulan algoritma 
için pilot uygulama yapılarak eksiklikleri giderildi ve sonuç 
olarak “dokuz adımda tarama” algoritması uygulanmaya 
başlandı:

. ım  S  Kurulu tarafından literatür taraması ve uz-
man hekim görüşleri alınarak alı anlar i in risk analizine 
göre birim bazlı takip kartları oluşturuldu. Uygulama için İş 
Sağlığı Güvenliği Birimi S  n esin e alı an Sağlığı 
Koordinasyon Masası (ÇSKM) kuruldu.

. ım  SK  ve ilgi i lem birimi tarafından yürütülen 
ortak çalışma ile sağlık tarama ücretlerinin çalışana yan-
sıtılmaması için hastane bilgi yönetim sistemi üzerinden 
çalışan sağlığı modül  olu turul u. Oluşturulan modülde 
Başhekimlik adına sanal bir kurum açıldı. Bu kurum üzerin-
den yapılan girişler ve işlemler Sosyal Güvenlik Kurumu’na 
(MEDULA) g n erilme iğin en  personelin sağlık tarama 
masrafları hastane tarafından karşılanarak personele üc-
ret yansıtılmaması sağlandı (dayanak: 6331 Sayılı İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kanunu Madde15/4). Genel muayene dışında 
göz, cildiye gibi branşlara ihtiyaç olduğunda konsültasyon 
gibi değerlendirilerek işlem yapılması sağlandı.
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. ım  Hastanedeki birimler ziyaret edilerek bu uygula-
ma ile çalışana ücret yansıtılmayacağı, çalışan için işlemle-
rin ok ı lı ve seri ir ekil e yapılacağı ve alı anların 

 Sa ılı  Sağlığı ve venliği Kanunu Ka samın aki 
k ml l kleri yerinde eğitimlerle anlatıldı. Bu kapsam-

da çalışanın yıllık sağlık taraması yaptırmasının zorunlulu-
ğu gerekçeli bir şekilde dile getirildi. 

. ım  Hastaneye yeni başlayan personelin görevi-
ne başlamadan önce oryantasyon kapsamında SK e 

nlen irilerek sağlık taramasını a tırmasını 
sağla an ng  kurul u.

. ım  SK  irim sorumluları ile g r erek sağlık 
tarama lanı hazırladı. Plan hazırlanırken radyoloji, ame-
liyathane, yoğun bakım ve acil gibi riskli alanların ilk sıra-
larda yer almasına özen gösterildi.

. ım  SKM tarafından tarama yapılacak birim çalışan-
larına SMS yoluyla mesaj gönderildi. Gönderilen mesajda 
özel sağlık durumu olan personelin durumu ile ilgili bilgi 
vermesi istendi. Özel durumu olanlar hemen işyeri heki-
mine ve gerektiğinde ilgili uzman hekime yönlendirilerek 
hazırlanan takip kartında istenilen testler tekrar değerlen-
dirildi. Mesaj gönderilen personelin belirlenen testler için 
bir hafta içinde hastanemizdeki herhangi bir kan alma biri-
mine veya ilgili birime giderek gerekli tetkikleri yaptırması 
istendi.

. ım  Belirlenen süre içinde tetkik yaptırmayan (kan 
numunesini vermeyen vs.,) personele er gün arayla üç 
defa SMS g n erilerek sağlık tarama k ml l ğ  

atırlatıl ı. una rağmen tarama yaptırmayanlar ÇSKM 
tarafından telefonla aranarak son hatırlatma yapıldı.

. ım  Bütün bu uyarılara rağmen sağlık taraması 
yaptırmayanların listesi çıkarılarak Başhekimliğe verildi ve 
Başhekimlik tarafından ‘uyarı’ yazısı yazıl ı.

. ım  Alınan sonuçlar işyeri hekimleri tarafından ince-
lenerek gerektiğinde uzman hekim görüşüne başvuruldu. 
Yapılan değerlendirmeler sonucunda tetkik sonucu menfi 
çıkan personel tedavi ya da koruyucu (aşılama) programa 
alındı.

Yapılan bu uygulama beş ay içinde tamamlanmış ve hedef 
kitlenin, beş aylık s re e sağlık taramalarının yapılması 
sağlanmıştır. İlk üç adım bir defaya mahsus uygulanmış 
olup geriye kalan altı adım döngü halinde devam etmekte-
dir. Tarama sonucunda aşılama ihtiyacı olan çalışanlar aşı 
programına alınmıştır.

. U U   

Türkiye geneli sağlık istatistiklerine bakıldığında, Sağlık 
İstatistikleri Yıllığı 2015 verilerine göre sağlık personeli 
sayıları,141.259 Hekim, 24.834 Diş Hekimi, 27.530 Eczacı, 
152.803 Hemşire, 53.086 Ebe ve 145.493 Diğer Sağlık Per-

soneli olmak üzere toplam 545.455 olarak verilmiştir (Sağ-
lık İstatistikleri Yıllığı, 2015:183). Bu kapsamda bakıldığında 
yaklaşık 550.000 insan sağlık personeli olarak çalışmakta-
dır ve bunların büyük çoğunluğu hastanelerde çalışmak-
tadır. 

Yapılan çalışmalar dünya genelinde bağımlı olmayan nüfu-
sunun (14-65 yaş) yaklaşık %60’ının bir işte çalıştığını gös-
termektedir. İşyerindeki fiziksel, kimyasal ve psikososyal 
çevre çalışanın sağlığını doğrudan ve dolaylı olarak etkile-
mektedir (Çelikkalp, 2016: 408). Türkiye Cumhuriyeti Ça-
lışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre hastane 
hizmetleri yapan 5510 Sayılı kanunun 4-1/a maddesi kap-
samındaki sigortalılardan 2015 yılında 946 erkek ve 1993 
kadın olmak üzere toplamda 2939 kişi iş kazası geçirmiştir 
(2015 Yılı İş Kazası Ve Meslek Hastalıkları İstatistikleri). 
2015 yılı sağlık personeli sayısı ve kaza geçiren hastane 
personeli sayısı karşılaştırıldığında, sağlık personelinin 
%0,5’i iş kazası geçirmiştir. Başka bir ifadeyle her 1000 
personelden 5 tanesi iş kazası geçirmiştir. Bu durum hem 
toplum sağlığını etkilemekte hem de iş kazası maliyetlerini 
yükseltmektedir. Yapılan bir çalışmada sağlık hizmet sek-
törü içinde iş kazası ve hastalık maliyetlerinin yüksek oldu-
ğu belirtilmiştir (Sunar, 2017: 125).

T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi’nde 2017 yılı öncesi sağlık taramalarını 
Enfeksiyon Kontrol Komitesi (EKK) takip ettiği için geçmiş 
yıllara ait veriler EKK’nın kayıtlarından alınmıştır. EKK kayıt-
larında 2014 ve sonrası bulunabilmiştir. 2014 – 2017 yılları 
sağlık tarama oranları ve bu taramalar neticesinde aşı ya-
pılan personel sayıları Tablo 3.1’de verilmiştir. 

a lo . . ıllara g re ersonelin sağlık taramalarına 
katılım oranı ve a ı a ılan ersonel sa ısı

Yıllar Personelin sağlık taraması 
yaptırma oranı (%)

Aşı yapılan 
personel sayısı

2014 36,2 87

2015 28,7 93

2016 31,3 127

2017 99,3 351

Hastanemizde “dokuz adımda tarama” uygulamasının 
başlaması ile sağlık tarama oranlarında çok ciddi yüksel-
me olmuştur. Uygulamanın ilk altı adımı tamamlandığında 
hedef kitlenin %78,2’sinin sağlık taraması tamamlanmış-
tır. lk altı a ımın tamamlanması  g n s rm t r. 

eri e kalan a ımların tamamlanması ile irlikte 
 g nl k s re sonun a sağlık tarama oranı e 

kselmi tir. Personelin algoritma a elirtilen avete 
g re katılım oranları a lo 3.2’de verilmiştir.

T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesinin son 4 yıllık sağlık taraması oranlarına 
bakıldığında, 2014 yılında; %36,2, 2015 yılında; %28,7, 
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2016 yılında %31,3, 2017 yılında ise %99,3 olarak tespit 
edilmiştir. Veriler analiz edildiğinde belirli bir disipline tabi 
olmayan 2014-2015 ve 2016 yıllarında sağlık tarama oran-
ların çok düşük olduğu ve bu üç yılın sağlık tarama oran-
ları ortalamasının %32 olduğu görülmüştür. Yıllık tarama 
oranlarının grafiksel gösterimi Şekil 3.1’de verilmiştir. Ben-
zer çalışmalar incelendiğinde hastanelerde sağlık taraması 
yaptırma oranı %60–%82 aralığında değişmektedir. Ayrıca 
çalışmalar genelde küçük ve orta ölçekli hastanelerde ya-
pılmış olup büyük ölçekli bir hastanenin tamamını kapsa-
yan çalışma bulunamamıştır. Hastanede çalışan personel 
sayısı arttıkça sağlık taraması yaptıran personel oranı 
düşmekte olup küçük çaplı, personel sayısının az olduğu 
hastanelerde bu oranın daha yüksek olduğu görülmüştür. 
İşleyişteki problemler dikkate alındığında büyük ölçekli 
personel sayısı çok olan hastanelerde sağlık tarama oran-
larının %60’ın altında olduğu düşünülmektedir.

Hastanede “dokuz adımda tarama” uygulaması ile sağlık 
tarama oranı %99,3’e yükselmiştir. Önceki yılların ortala-
ması olan %32’ye göre % 67’lik bir artış sağlanarak 2017 
yılı sağlık tarama oranında ciddi bir ivme kazanılmıştır. Li-
teratürde karşılaşılan %82’lik değer yine özel bir gayret ve 
çalışmanın ürünü olup çalışmamızın yakaladığı oran %99,3 
şu anda en üst seviyede bulunmaktadır. Ayrıca hastane-
nin büyüklüğü, üç farklı binada toplam 102.000 metrekare 
kapalı alanda hizmet vermesi, 2 binin üzerinde personelin 
takibinin yapılması uygulamayı daha da zor kılmasına rağ-
men sağlık tarama oranının 5 aylık bir sürede %99,3’e çık-
ması ciddi bir başarı göstergesidir. 2017 yılı bitmeden bu 
oran yakalanmış ve kalan %0,7’lik kısım (16 kişi; 11 uzman 
hekim, 1pratisyen hekim, 2 asistan hekim, 1 mühendis ve 
1 memur) ise mazereti sebebi ile hastanede olmayan ve 
bütün uyarılara rağmen sağlık taramasını yaptırmayan-
lardır. Bunlardan 5 kişi (3 hekim,1 sağlık memuru, 1 hiz-
metli) bütün sorumluluğu üzerine alarak sağlık taraması 
yaptırmak istemediğine dair Hastane Yönetimi’ne dilekçe 
vermiştir. Geri kalanların sağlık taramasının yılsonuna 
kadar yapılması planlanmaktadır. 

ekil . . Personelin ıllara g re sağlık taraması 
a tırma oranı .

. l slararası Sağlık a erf rmans e ali e n resi 10-13 Ocak 2018/Antalya

şleyişteki problemler dikkate alındığında büyük ölçekli personel sayısı çok olan hastanelerde
sağlık tarama oranlarının %60’ın altında olduğu düşünülmektedir.
Hastanede “dokuz adımda tarama uygulaması ile sağlık tarama oranı %99,3’e yükselmiştir.
Önceki yılların ortalaması olan %32’ye göre % 67’lik bir artış sağlanarak 2017 yılı sağlık
tarama oranında ciddi bir ivme kazanılmıştır. Literatürde karşılaşılan %82’lik değer yine özel
bir gayret ve çalışmanın ürünü olup çalışmamızın yakaladığı oran %99,3 şu anda en üst
seviyede bulunmaktadır. Ayrıca hastanenin büyüklüğü, üç farklı binada toplam 102.000
metrekare kapalı alanda hizmet vermesi, 2 binin üzerinde personelin takibinin yapılması
uygulamayı daha da zor kılmasına rağmen sağlık tarama oranının 5 aylık bir sürede %99,3’e
çıkması ciddi bir başarı göstergesidir. 2017 yılı bitmeden bu oran yakalanmış ve kalan
%0,7’lik kısım (16 kişi; 11 uzman hekim, 1pratisyen hekim, 2 asistan hekim, 1 mühendis ve 1
memur) ise mazereti sebebi ile hastanede olmayan ve bütün uyarılara rağmen sağlık
taramasını yaptırmayanlardır. Bunlardan 5 kişi (3 hekim,1 sağlık memuru, 1 hizmetli) bütün
sorumluluğu üzerine alarak sağlık taraması yaptırmak istemediğine dair Hastane Yönetimi’ne
dilekçe vermiştir. Geri kalanların sağlık taramasının yılsonuna kadar yapılması
planlanmaktadır.

ekil 3.1. Personelin yıllara göre sağlık araması ya ırma ranı (%).

Tablo 3.2’de aşı yapılan personel sayıları analiz edildiğinde sağlık tarama oranı yükseldikçe
aşı programına alınan kişi sayısının da yükseldiği görülmektedir. 2017 yılında aşı programına
alınan ve aşıları yapılan 381 personel bulunmaktadır ve bunlarda 351 kişiye yani personelin
%17’sine aşı yapılmış olup kalan 30 kişiye (%1,5) gerekli aşı, program dâhilinde yapılacaktır.
2017’de sağlık taraması yapılan personelin %2,5’inde (51 kişi HbsAg pozitif tespit edilmiş
ve doğrulaması yapılmıştır. Bunlardan 21 kişi Hepatit B pozitif olduğu ilk kez yapılan sağlık
taramasıyla öğrenmişlerdir. Tarama yapılan personelden 3 kişide yalancı HCV pozitif çıkmış
doğrulaması yapıldı olup bunlardan 2’si daha önce bu durumdan haberi olmadığını ifade

etmiştir. 1 kişide yalancı HIV tespit edilmiştir. Yapılan sağlık taramasıyla tespit dilen
hastalıklara yönelik önlemlerin alınması sağlandı. olayısıyla tarama yapılmadığı zaman
çalışanın aşı gereksinimi de bilinmediği için çalışanların aşı ile önlenebilir/korunabilir
hastalıklara yakalanma riski artmaktadır.
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Tablo 3.2’de aşı yapılan personel sayıları analiz edildiğinde 
sağlık tarama oranı yükseldikçe aşı programına alınan 
kişi sayısının da yükseldiği görülmektedir. 2017 yılında aşı 
programına alınan ve aşıları yapılan 381 personel bulun-
maktadır ve bunlarda 351 kişiye yani personelin %17’sine 
aşı yapılmış olup kalan 30 kişiye (%1,5) gerekli aşı, program 
dâhilinde yapılacaktır. 2017’de sağlık taraması yapılan per-
sonelin %2,5’inde (51 kişi) HbsAg pozitif tespit edilmiş ve 
doğrulaması yapılmıştır. Bunlardan 21 kişi Hepatit B pozi-
tif olduğu ilk kez yapılan sağlık taramasıyla öğrenmişlerdir. 
Tarama yapılan personelden 3 kişide yalancı HCV pozitif 
çıkmış (doğrulaması yapıldı) olup bunlardan 2’si daha önce 
bu durumdan haberi olmadığını ifade etmiştir. 1 kişide 
yalancı HIV tespit edilmiştir. Yapılan sağlık taramasıyla tes-
pit dilen hastalıklara yönelik önlemlerin alınması sağlandı. 
Dolayısıyla tarama yapılmadığı zaman çalışanın aşı gerek-
sinimi de bilinmediği için çalışanların aşı ile önlenebilir/ko-
runabilir hastalıklara yakalanma riski artmaktadır.

a lo . . Personelin sağlık taramasına avetine g re 
katılım oranları.

Personelin Sağlık 
taramasına

avet
sıralaması

Sağlık 
aramasına 

Katılan Personel 
Sa ısı n

Personelin
Sağlık 

aramasına 
Katılım ranı 

İlk davet, ilk SMS 
den sonra 1.606 78,2

İkinci davet üçer 
gün ara ile üç SMS 
gönderiminden 
sonra

1.842 89,6

Üçüncü davet, 
telefon ile 
aranıldıktan sonra

1.980 96,4

Dördüncü davet, 
uyarı yazısı 
gönderildikten 
sonra

2.038 99,3

. S U

Hastaneler verilen hizmet çerçevesinde yapılan iş bakımın-
dan çok tehlikeli grupta yer almakta olup hastanelerdeki 
riskler ağır sanayideki risklerden farklı olarak bulaşıcı özel-
liğe sahiptir. Ayrıca hastane çalışanları kendilerine bulaşan 
enfeksiyon vb., bulaşıcı riskleri yakın çevresine bulaştırma 
ihtimalinden dolayı toplum sağlığı etkilenmektedir. Riskleri 
önleme veya bertaraf etme ve çalışanın sağlığını koruma-
da sağlık taraması önemli bir etkinliğe sahiptir. Sağlık tara-
malarının düzenli yapılmasıyla hastane personelinin sağlık 
durum takibi yapılmakta ve sağlık taraması sonucuna göre 
olası tehlikelerin önüne geçmek için aşılama gibi koruyucu 
önlemler alınmaktadır. Bu kapsamda büyük ölçekli bir eği-
tim ve araştırma hastanesi olmasına rağmen yapılan uygu-
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lama ile personelin sağlık taramaları başarı ile tamamlan-
mıştır. Yapılan uygulama etkili olmuş ve hedef değer olan 
%100 değerini neredeyse yakalamıştır.

Hastaneler çok tehlikeli sınıfta yer almakta olup hastane 
çalışanları sağlık taramalarını yıllık yaptırmakla mükellef-
tirler. Ancak çoğu hastanede çalışanların sağlık tarama 
oranları çok düşük kalmaktadır. Hastane çalışanlarının 
sağlık taramasını yaptırmamasının en önemli etkenleri bil-
gi eksikliği, sağlık tarama ücretlerinin çalışana yansıtılması 
ve sağlık taraması ile ilgili koordinasyon yetersizliği oldu-
ğu görülmüştür. Gerekli bilgilendirme ve koordinasyonun 
yapılması halinde hastane çalışanlarının tümünün sağlık 
taraması yaptırdığı yapılan bu uygulama ile kanıtlanmıştır.

Hastanelerde çalışan güvenliği kapsamında önemli bir 
problem olan, çalışanların sağlık taramaları için geliştirilen 
“dokuz adımda tarama” modeli başarılı olmuştur. Dolayı-
sıyla bütün çalışanlarımızın sağlık taramasını yaptırması ve 
çalışanlarımızın güvenliğinin sağlanması hastanemiz için 
ciddi bir kazanımdır. Sağlık taramalarının tam yapılmasıyla 
gerekli önlemlerin alınması mesleki hastalıkların sayısını 
azaltabilir. Bu durum hem sosyolojik olarak hem de eko-
nomik olarak bir kazanım olur.

Başarılı sonuç alınan “dokuz adımda tarama” modeli bütün 
hastanelerde uygulanabilir nitelikte olduğundan örnek uy-
gulama olarak önerilebilir.
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. U

One of the purposes of institutions that take data from 
many sources and store them in their databases is to con-
vert the raw data to information. This process is called 
data mining. Data mining is simply the process by which 
a previously unknown, valid and applicable information is 
obtained from a heap of data through a dynamic process. 
Another point of view, data mining is the process of disco-
vering interesting knowledge from large amounts of data 
stored in databases, data warehouses, or other informati-

on repositories. The input of data mining algorithms con-
sists of a group of instances (rows, examples or observati-
ons). Every record is described by a number of attributes 
or columns which are considered to be either nominal or 
numeric and a class label which represents the outcomes 
of any observation. The set of observation is called a data-
set (Frank and Witten, 2005: 558). 

Data mining models as general acceptance are gathered 
under three main headings; classification, clustering and 
association rules, sequential patterns. Classification met-
hods are covered under su er ised learning heading in 

K-MEANS KÜMELEME ALGORİTMASI İLE KAMU 
HASTANELERİNİN SINIFLANDIRILMASI

Ayşe KELEŞ

Sa l k Bakanl
ayse keles saglik go tr

et

Hastanelerin rollerinin belirlenmesi ve gruplandırılması Sağlık Bakanlığı’nın temel kurumsal çalışmalarından biridir. 
Bu çalışmada veri madenciliği tekniklerinden olan K-means kümeleme algoritması kullanılarak Sağlık Bakanlığı’na 
bağlı hastanelerin kümelenmesi yapılmıştır. Hastaneler; mali durum, cihaz kapasitesi, personel kapasitesi ve ürettiği 
tıbbi hizmetlerin hacmi ve çeşitliliği dikkate alınarak kümelenmiştir. Bu çalışma kapsamında yapılan kümeleme 
çalışması sonucunda; 597 kamu hastanesi 16 kümeye ayrılmıştır. Kümeleme algoritmasında girdi olarak kullanılan 
hastane veriseti için 149 nitelik belirlenmiş olup bu veriler 2016 yılı verilerinden derlenmiştir. Veriler, Sağlık 
Bakanlığı’nda çalışan uygulamaların veritabanlarından elde edilmiştir. Kümeleme sonuçların geçerliliği uzman 
görüşleri alınarak test edilmiş, oluşan kümelerdeki hastane rollerinin dağılım oranlarına göre de değerlendirilme 
yapılmıştır. Yapılan bu değerlendirmelerden sonra açıkça söylenebilir ki kümeleme çalışması verilerin uygulama 
kaynaklarından sistematik olarak çekilmesi ve sıradışı hastanelerin doğru olarak tespiti de dikkate alınarak büyük 
ölçüde başarılı bulunmuştur.

na tar Kelimeler  Hastanelerin kümelenmesi, veri madenciliği, k-means kümeleme algoritmasi

 US   PU  SP S  K S US  

stra t

Identifying and Grouping the Roles of Hospitals on an Institutional Basis is one of the study of Ministry of Health. In this study, 
clustering of the hospitals affiliated to the Ministry of Health was implemented using K-means clustering algorithm which is one 
of the data mining techniques. Hospitals have been clustered in terms of their financial status, equipment capacity, staff capacity 
and produced medical services’ volume and variety. As a result of clustering work carried out within the scope of this study; 597 
public hospitals were divided into 16 clusters. 149 attributes have been determined for the hospital data used as input in the 
clustering algorithm and data has been collected from the data of year 2016. Data were obtained from databases of applications 
which are running in the MoH. The validity of the clustering results was tested by taking expert opinions and evaluated according 
to the distribution ratios of the hospital roles formed in the clusters. After these evaluations, it can be clearly stated that the 
clustering study has been found to be successful to substantially, taking into account the systematic gathering of data from the 
application resources and the detection of right outliers.

Keywords: Hospital clustering, data mining, k-means clustering algorithm.
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machine learning terminology. Cluster analysis is also a 
classification approach. However, there is no dependent 
variable value in cluster analysis, only classifications are 
made according to the attribute values of objects. The 
clustering approach is grouped as unsu er ised learning in 
machine learning since there is no link between depen-
dent and independent variables in the clustering process 
(Akpınar, 2014: 409).

Clustering is named as data segmentation because cluste-
ring divides large data sets into groups according to simila-
rities. In cluster analysis, it is aimed that the objects placed 
in the same cluster are as homogeneous as possible and 
the objects placed in different clusters are as heterogene-
ous as possible (Akpınar, 2014: 409). Outliers (objects not 
entering any clusters) at the end of the clustering may be 
more interesting. As a data mining function, cluster analy-
sis can be used to observe the characteristics of each clus-
ter, and to focus on a particular set of clusters for further 
analysis. In this study, the hospitals that did not include 
any group in the clusters gave the experts some opinion 
that some exceptions should be observed in the evaluati-
on of these hospitals.

Cluster analysis methods were developed with two diffe-
rent approaches; ierar i al and artitioning. One of the 
most popular artitioning lustering algorit ms is K-Means 
algorithm. The aim of this study is clustering of public hos-
pitals using K-Means clustering algorithm. The study is 
expected to assist the study of Ministry of Health (MoH) 
about Identifying and Grouping the Roles of Hospitals on 
an Institutional Basis. K-Means algorithm one of the most 
popular clustering algorithms in data mining, not just wit-
hin clustering algorithms but within all data mining algo-
rithms (Wu and others, 2008: 37). It was first published in 
1955. This algorithm has been discovered by several rese-
archers from different disciplines. 

The K-Means algorithm is dividing a given dataset into pre-
viously defined number of cluster( ), the input parameter, 
k, and a set of d-dimensional vectors, D = {xi | i = 1, . . . ,  
N}, where xi ↑ Rd denotes the i th data point. Each of the 
resulting clusters in itself has high similarity and dissimila-
rity with the other clusters. Cluster similarity which can be 
viewed as cluster’s centroid calculated by taking the avera-
ge of the values   of the objects in the cluster. The algorithm 
starts with by picking up k of the objects, each of which is 
also the start cluster center.

In this study, u lidean distan e measure was used for the 
calculation of distance between two objects in multi-di-
mensional space. This measurement is simply the geomet-
ric distance between two objects in space and calculated 
as;
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In this study, Euclidean distance measure was used for the calculation of distance between 
two objects in multi-dimensional space. This measurement is simply the geometric distance 
between two objects in space and calculated as;

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = �� �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖�
𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

2 (1.4.1)

Where dij: i. and j. distantness of the unit, xik: k variable of i. unit value, xjk: k variable of j. 
unit value, i =1, . . ., n; j =1, . . ., n ve k =1, . . ., p. n is unit number and p is variable number.

In this study, 597 hospitals clustered and the hospital data set, which is the input of the 
cluster, consists of 109 qualifications. Classification of the hospitals was done according to 
the K-Means clustering algorithm and implemented is done with SPSS. As a result of the 
clustering, 597 hospitals were divided into 16 clusters. The analysis of the results was detailed
in the result section.

2. DATA PRE-PROCESSING

In this study, while beginning to create the data set, first, actual list of public hospitals to be 
clustered was prepared. Among these, which have been active more than six months in the 
related year, financially independent and general service hospitals (not branch) were chosen. 
From the list of hospitals A1 branch, A2 branch and Dental Health Centers and Dental Health 
Hospitals were excluded. 597 general health facilities were subjected to this study. 

In the data pre-processing phases performed on the data that constitutes the dataset to be 
clustered, data cleaning (determination of incompatible data), data integration (creation of 
cross tables), data transformation (e.g. evaluation of personnel according to title coefficients, 
the sum of operations according to groups, etc.) studies were carried out.

2.1 Data Selection 

One of the most important issues considered in the selection of qualities was whether this data 
was in the application databases and whether it provided the required conditions. A qualitative 
data which cannot be obtained systematically from the database was ignored because lack of 
possibility of manual obtaining from large number of hospitals covering the entire country. 
Some data were available in the database but it was excluded because the definition of the 
quality and the definition of the data in the application do not match. Another issue is the 
limitation of K-Means algorithm. Although the K-Means algorithm has a high efficiency in 
clustering large data sets, categorical data cannot be used directly because of it’s working with 
numerical data only (Huang, 1998: 22). The hospital dataset used in this study does not 
contain categorical data. Qualifications were grouped under four titles; financial, equipment, 
personnel and service. The properties in the service group were also grouped as emergency, 
intensive care and other services. 

The data were obtained from four national applications of the ministry of health - National 
Health System (NHS), Main Resources Management System (MRMS), Accounting Software 
System (ASS) and Performance Payment Data System (PPDS).

2 . .

Where dij: i. and j. distantness of the unit, xik: k variable of i. 
unit value, xjk: k variable of j. unit value, i =1, . . ., n; j =1, . . ., 
n ve k =1, . . ., p. n is unit number and p is variable number.

In this study, 597 hospitals clustered and the hospital data 
set, which is the input of the cluster, consists of 109 qualifi-
cations. Classification of the hospitals was done according 
to the K-Means clustering algorithm and implemented is 
done with SPSS. As a result of the clustering, 597 hospitals 
were divided into 16 clusters. The analysis of the results 
was detailed in the result section.

.  P P SS

In this study, while beginning to create the data set, first, 
actual list of public hospitals to be clustered was prepared. 
Among these, which have been active more than six mont-
hs in the related year, financially independent and gene-
ral service hospitals (not branch) were chosen. From the 
list of hospitals A1 branch, A2 branch and Dental Health 
Centers and Dental Health Hospitals were excluded. 597 
general health facilities were subjected to this study. 

In the data pre-processing phases performed on the data 
that constitutes the dataset to be clustered, data cleaning 
(determination of incompatible data), data integration (cre-
ation of cross tables), data transformation (e.g. evaluation 
of personnel according to title coefficients, the sum of ope-
rations according to groups, etc.) studies were carried out.

.  ata Sele tion 

One of the most important issues considered in the se-
lection of qualities was whether this data was in the app-
lication databases and whether it provided the required 
conditions. A qualitative data which cannot be obtained 
systematically from the database was ignored because 
lack of possibility of manual obtaining from large number 
of hospitals covering the entire country. Some data were 
available in the database but it was excluded because the 
definition of the quality and the definition of the data in 
the application do not match. Another issue is the limitati-
on of K-Means algorithm. Although the K-Means algorithm 
has a high efficiency in clustering large data sets, catego-
rical data cannot be used directly because of it’s working 
with numerical data only (Huang, 1998: 22). The hospital 
dataset used in this study does not contain categorical 
data. Qualifications were grouped under four titles; finan-
cial, equipment, personnel and service. The properties in 
the service group were also grouped as emergency, inten-
sive care and other services. 

The data were obtained from four national applications 
of the ministry of health - National Health System (NHS), 
Main Resources Management System (MRMS), Accounting 
Software System (ASS) and Performance Payment Data 
System (PPDS).
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.  ata leaning 

It brought problems with missing, inconsistent and noisy 
data because it is a national study involving a large num-
ber of hospitals and data taken from different applicati-
ons. Data cleaning is filling missing values with appropri-
ate data and correcting processes data noises and data 
inconsistencies. Sorting method was used to identify dirty 
and inconsistent data. According to their roles, the hospi-
tals contrary to the order were identified and some of data 
was corrected in the application layer, while some of them 
filled with average values according to hospital role.

Many methods are chosen to complete missing values, ig-
noring the tuple, filling the data manually, filling with the 
average data, and so on. It was impossible for record to be 
ignored because the hospitals which are evaluated within 
scorecard application have be in a cluster. Because we are 
working with great data, manual filling of the data is not 
feasible because it takes a lot of time. Since the fact table 
is created automatically from the operational databases 
by the procedures written in the database layer, it updates 
all data when the procedure is executed after updating in 
the source code. So the update required rewriting the ma-
nually filled data, some of the work to complete the data 
was corrected at the application layer while some were 
filled in by taking averages according to the roles the hos-
pitals were in. The most time consuming method of data 
cleaning was to correct the missing data to the application 
users.

.  ata ntegration

The success of information discovery is proportional to 

the data harmony, especially when shortening time.  In 
this study, data incompatibility was encountered because 
the data were taken from different applications.  The data 
were taken from 6 application databases in the Ministry of 
Health. The list of these applications is given in the Table 
2.1.

a le .  e list of a li ations use  in t e o

1 NHS National Health System

2 PRMS Personnel Resources Management Systems

3 PPDS Performance Payment Data System

4 DRMS Device Resource Management System

5 ASS Accounting Software System

6 BHSM Basic Health Statistics Module

For data integration, Metadata defined in the Health Cod-
ing Reference Server (HCRS), which many applications 
in the MoH referenced for integration, is used at data 
warehouse. HCRS is a reference information system that 
shares open technologies (with XML Web Services). In or-
der to provide common coding/classification systems that 
are available to all healthcare players, MoH Department 
of Information Processing developed HCRS which encap-
sulates all the international and national coding systems 
used in Turkey within a publicly accessible server (srdc.
com.tr, 2005).

The details of the processes during data integration in this 
study are summarized in the Table 2.2.

a le .  e etails of t e ata integration ro esses.

Sour e ttri ute ntegration Pro ess es ri tion

All Year Type Transformation Type of Year attributes(date, char, string) transformed to num-
ber

All Hospital Codes Type Transformation Type of the Citizen Number attribute(char, varchar) transfor-
med to number

PRMS Personnel Title Structure Transform The titles, not determined coefficient of them,  included “ot-
her” group by case statement

PRMS, PPDS Citizen Number Type Transformation Type of the Hospital Codes(char, varchar) transformed to 
number

ASSD Total Accrue Cross Table Cross table includes ASSD Hospital Code column and HCRS 
Hospital Code column

PPDS Physician Numbers Cross Table Cross table includes PPDS Physician Title Codes column and 
PRMS Title Codes column
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.  ata ransformation an  e u tion

In data transformation, the data are transformed or con-
solidated into forms appropriate for mining. Data trans-
formation can involve smoot ing, mentioned above to 
remove noise from the data, aggregation, generali ation 
o  t e data, normali ation and attri ute onstru tion (or fe-
ature construction) (Han and Kamber, 2006 : 770). While 
preparing the hospital dataset, aggregation, generali ation 
and normali ation operations were performed for data 
transformation. 

Aggregation  Where summary or aggregation operations 
are applied to the data. This issue is typically used in cons-
tructing a data cube for analysis of the data (Han and Kam-
ber, 2006 : 770). Because all the data in the application da-
tabases were more detailed than their intended purpose, 
aggregation was done for all attribute of hospital dataset 
except “sege_endex” attribute. Due to safety concerns ASS 
application granted select permission for materialized 
view includes aggregated data.

Sum and Avg functions of aggregation was used for this 
study. In some cases, it was necessary to get a total, while 
in some cases the average was taken. For example, the 
number of beds of a hospital and the number of hospitali-
zed patients per month were taken as the median number 
of beds and total number of hospitalized patients during 
transformation from the monthly data to the annual data.

Generalization: Generalization of the data, where low-le-
vel or “primitive” (raw) data are replaced by higher-level 
concepts through the use of concept hierarchies (Han and 
Kamber, 2006 : 770). In this study, generalization process 
is made for time information, personnel information, EMPI 
( TKHK, 2017). (Surgery, venture, birth), emergency service 
triage information and medical devices. All time informati-
on of attributes was generalized to year. By the nature of 
the application, data are kept at the level of personnel in 
PRSM database. Since the personnel number attribute of 
the hospitals is based on the title, it is generalized accor-
ding to the title of personnel information. EMPI data were 
generalized to groups under surgical, interventional, and 
birth headings. NHS application holds a record for each 
EMPI performed on the patient. Each record in the table 
includes hospital code, EMPI code, the time of EMPI, the 
patient’s application information, the physician who per-
formed the transaction, and the time to send the transac-
tion to the system. The generalization process in NHS data 
was performed after the aggregation by EMPI code and 
date, shown in rror  eferen e sour e not foun .. It 
was inevitable to make generalizations as the DRSM appli-
cation devices because medical devices diversity was very 
high.  For instance, 15 different rows of information in the 
database for each different types of operating tables in 
practice, as a result the “operating table” was taken as a 
top-level concept. Table 2.3 lists the number of different 
devices in each upper level device group which has more 
than one different device. 

a le .  evi e rou s i  as more t an mem ers i

o evel evi e rou e um er of
evi e iversit o evel evi e rou e um er of

evi e iversit

Tomography 8

Anesthesia Device 57 Heart-Lung Pump 3

Angiography Device 6 Chemotherapy Preparation 5

Arthroscopy 4 Colonoscopy-Sigmoidoscopy 12

Brachytherapy Device 2 Laparoscopy 4

Cryotherapy Device 2 Magnetic Resonance 15

Defibrillator 10 Nst/Cardio Tachograph 2

Dialysis / Renal Replacement 8 Audiometry - Tympanometry 6

Duodenoscopy 4 Puva 2

EEG (Electro Encephalography) 8 Radiographic Imaging 31

Eswt / Rswt / Shock Wave 3 Cystoscopy-Ureteroscopy 12

Phacoemulsification - Vitrectomy 5 Spect System 2

Phototherapy 22 Tomography 2

ormali ation s ore : Data normalization is required to remove dependency on the data unit and for equal weighting 
data. Normalization is particularly useful for classification algorithms involving neural networks, or distance measure-
ments such as nearest-neighbor classification and clustering (Han and Kamber, 2006 : 770). There are many methods for 
data normalization. In this study z-score normalization is dealt with. For our discussion, let A be a numeric attribute with n 
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observed values, r1, r2,…, rn. In z-score normalization (or ze-
ro-mean normalization), the values for an attribute, A, are 
normalized based on the mean and standard deviation of 
A. A value, ri, of A is normalized to rizScored by computing
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surgical, interventional, and birth headings. NHS application holds a record for each EMPI 
performed on the patient. Each record in the table includes hospital code, EMPI code, the time 
of EMPI, the patient's application information, the physician who performed the transaction, 
and the time to send the transaction to the system. The generalization process in NHS data 
was performed after the aggregation by EMPI code and date, shown in Error! Reference 
source not found.. It was inevitable to make generalizations as the DRSM application 
devices because medical devices diversity was very high.  For instance, 15 different rows of 
information in the database for each different types of operating tables in practice, as a result 
the "operating table" was taken as a top-level concept. Table 2.3 lists the number of different 
devices in each upper level device group which has more than one different device. 

Table 2.3 Device Groups which has more than membership

Top-Level Device Group The Number of 
Device Diversity Top-Level Device Group The Number of 

Device Diversity

Tomography 8

Anesthesia Device 57 Heart-Lung Pump 3

Angiography Device 6 Chemotherapy 
Preparation 5

Arthroscopy 4 Colonoscopy-
Sigmoidoscopy 12

Brachytherapy Device 2 Laparoscopy 4

Cryotherapy Device 2 Magnetic Resonance 15

Defibrillator 10 Nst/Cardio Tachograph 2

Dialysis / Renal Replacement 8 Audiometry -
Tympanometry 6

Duodenoscopy 4 Puva 2

EEG (Electro Encephalography) 8 Radiographic Imaging 31

Eswt / Rswt / Shock Wave 3 Cystoscopy-Ureteroscopy 12

Phacoemulsification - Vitrectomy 5 Spect System 2

Phototherapy 22 Tomography 2

Normalization (z-score): Data normalization is required to remove dependency on the data 
unit and for equal weighting data. Normalization is particularly useful for classification 
algorithms involving neural networks, or distance measurements such as nearest-neighbor 
classification and clustering (Han and Kamber, 2006 : 770). There are many methods for data 
normalization. In this study z-score normalization is dealt with. For our discussion, let A be a 
numeric attribute with n observed values, r1, r2,…, rn. In z-score normalization (or zero-mean 
normalization), the values for an attribute, A, are normalized based on the mean and standard 
deviation of A. A value, ri, of A is normalized to rizScored by computing

rizScored = i
(2.4.1)

Where and are the mean and standard deviation, respectively, of attribute A.

. .

Where  and  are the mean and standard deviation, respe-
ctively, of attribute A.

A method of eliminating redundant attributes was applied 
for the dimension reduction. To discover redundant attri-
butes in dataset “ earson orrelation oe ient” measure 
was used. After dimension reduction process, 40 attribu-
tes with high correlations (80% and over) were eliminated. 
The initial number of attributes, 149, was reduced to 109 
after analyzing.  

. P

At the beginning of the creation of the dataset that cons-
titutes the subject of this study, a current list of the hos-
pitals which the report card will be calculated has been 
set. After the attributes of each record in the dataset have 
been determined, the establishment of the technical inf-
rastructure for the collection of the data from sources has 
begun.

In the implementation part of this study, a data warehouse 
is designed and implemented for pulling data out of the 
source systems and transformed them to desired format 
automatically. Data warehouse was installed in the oracle 
database software and the PL/SQL language was used for 
programming.

After creating of database schema, database links were 
established to the source databases in schema before the 
receiving to the data warehouse. Creating a database link 
is entailed a user account in the source database. After the 
security procedures have been fulfilled, database users 
were created at the related database and granted select 
privilege to the database objects specified by analysis re-
sults. Cross tables were created for which did not refer to 
HCRS whereas dimensions tables copied from HCRS da-
tabase on the data warehouse for applications refer to it. 
Data transformation and discretization operation codes 
were written in view scripts. During populating table, par-
titioning on the table which the NHS data were stored in 
data warehouse was done because of great volumes of 
data.  In fact, NHS tables should and should be partitions 
in the OLTP database as well. But the partition logic on the 
source side was different from our aggregation logic. For 
this reason, it cannot be aggregated and generalized dire-
ctly from the source database and table partition was re-

constructed according to the intended purpose in the data 
warehouse. The fact table is designed to generate the da-
taset file to be loaded into the SPSS application for running 
clustering algorithm. K-Means clustering algorithm was 
run on SPSS. The bisecting K-Means algorithm (Steinbach 
and others, 2000: 20) was used because of the limitations 
of this study on the number of clusters and cluster mem-
bers. Implemented study flowchart is shown in Figure 3.1.

igure .  lo art of t e im lemente  stu

.  Sour e ata ases

Data Base Management Systems (DBMS) are programs 
developed to serve anyone who needs to manage very 
large amounts of data. The relational database approach 
designs data as tables within a given normalization rules, 
establishing a relationship between these tables through a 
primary key and a foreign key (Elmasri and Navathe, 2003: 
1201). Within the scope of this thesis, the majority of data 
belong to hospitals which subject to classification were 
taken from relational databases. The data set generated 
in this study was prepared mostly from the operational 
databases of the applications operated in the Ministry of 
Health.

After the completion of the dataset formation task; the 
data was transferred from the operational databases to 
the created data warehouse. Data were obtained from 
four operational databases of applications which are 
running in the MoH; National Health System Database 
(NHSD), Main Resources Management Systems Database 
(MRMSD), Accounting Software System Database (ASSD) 
and Performance Payment Data System Database (PP-
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DSD). Considering the security issues in databases; while some operational databases have been granted to select privi-
lege to the schema level, partial tables in some databases and some databases have been opened for select privilege the 
desired database-specific views. Other technical information is given in the Table 3.1.

a le .  etaile  te ni al information a out ata ase o e ts in t e sour e ata ases.

ata ase esse  ata ase e t e t e Partitione Si e o  ount

NHSD Patient Application Information Table Yes 250 GB ~ 1,5 billion

NHSD EMPI Knowledge Table Yes 1,03 TB ~ 7 billion

NHSD EMPI Score Knowledge Table Yes 292 GB ~ 4 billion

MRMSD Device Knowledge View No 9 MB ~ 45 000

MRMSD Personnel Knowledge Materialized View Yes 1,6 GB ~ 22 million

MRMSD Services Knowledge Table Yes 1,3 GB ~ 120 million

ASSD Accrue Knowledge Materialized View No 3 MB ~ 33 000

PPDSD University Staff Knowledge Table No 392 MB ~ 2200

igure .  os ital imension ta le set u  logi  an  im lemente  esign

.  imension a les

The most important dimension table in this study is the 
os itals dimension ta le which contains the hospital codes 

corresponding to the records in the dataset used for cluste-
ring. For various reasons (economic, political, etc.), TPHI-af-
filiated hospitals may be reopened in a completely new sta-
tus or connected to another hospital. Even though MRMS 
application includes association module which managed 
information of hospitals status, this dimension table could 
not be derived automatically from the application source 
tables, since the information chain for hospitals which are 
reopened at new status and linked to another could not be 
followed in the application. Due to this condition hospital 
dimension table records were manually filled by a team of 
specialists by examining the latest status of the hospitals.

The hospital dimension table was first constructed accor-

ding to the current information in the application source. 
The “new hospital code” column was added to the table to 
follow alteration information and the current hospital code 
field was copied to new column for all records. The “new 
hospital code” column was set for three different cases. 
Firstly, “new hospital code” column remained the same for 
hospitals which their status is not change during the year. 
Secondly, for hospitals to which the incorporate in another 
hospital, the “new hospital code” column was written as 
connected hospital code. In the last case, new recorded 
inserted to this dimension table for reopened hospitals in 
new status so that its code was changed. After completion 
of hospital dimension table, the source tables were joined 
with the “hospital code” column of the hospital dimension 
table during data transferring from source table to data 
ware house and data were grouped by the “new hospital 
code” column for aggregation functions.
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EMPI dimension table is copied from NKRS database whi-
ch is the list of EMPI practiced in hospitals and other health 
institutions. There were only surgical groups in the source 
table, not other EMPI groups. EMPI group data are inser-
ted according to their operation score (Table 3.2). Data 
discretization is implemented according to column which 
includes EMPI groups’ information.

a le .  P  grou s a or ing to t eir s ore

EMPI Group EMPI Score
B Group 500-899
C Group 300-499
D Group 150-299
E Group 0-149

Bisecting K-Means (a variant of standart K-Means)

Number of clusters k, cluster initialization and distance 
metric are user specified parameters of the K-Means algo-
rithm. The most critical parameter is k. In this study, after 
running standard K-Means algorithm with k values betwe-
en 10 and 20 (requested), it was observed that the distri-
bution of number of members in the cluster did not satisfy 
the desired constraints. To achieve the desired number 
of cluster member in a controlled way, it’s chosen a very 
simple and efficient implementation of the K-Means algo-
rithm, bisecting K-Means (Steinbach and others, 2000: 20). 
In this method, the number of clusters increased progres-
sively, in conjunction with aimed number of cluster mem-
ber. Bisecting K-Means achieves this by first putting all the 
data into a single cluster, and then recursively splitting the 
least compact cluster into two using 2-means. 

After execution of algorithm, result clusters and their 
member count are listed at Table 3.3.

. SU S

As the major objective of this thesis study is clustering hos-
pitals into groups where within-group hospitals are similar 
with respect to resource and output. K-Means clustering 
algorithm was applied for clustering relied largely on input 
characteristics. Measuring the quality of a clustering meth-
ods can be categorized into two groups extrinsic methods, 
which compare the clustering against the ideal clustering 
that is often built using human experts, and intrinsic meth-
ods, which evaluate the accuracy by considering separat-
ing how well the clusters. 

The extrinsic method is used to measure clustering suc-
cess which calculates the hospital role (category) deter-
mined by the MoH (Şencan and others, 2009: 16) distribu-
tion ratios in a cluster. General training hospitals studied 
on are classified by MoH, six different classes. The distri-
bution ratio shows a homogeneity of the clusters, accord-
ing to hospital roles. 

The chart in the Figure 4.1 shows the highest percentage 
of roles in the cluster, while Table 4.1 lists the distribution 
of all the roles in the table. According to the chart, the 
number of members with the same role in just one cluster 
remained below 50%. Three clusters consisted of hospitals 
with the same role.

igure .  a imum atio of os itals as same ole 
in luster

a le .  istri ution ratio of all roles in lusters

istri ution atio of ole ategories in lusters

lusters

1 8.33% 91.67%

50.00% 50.00%

29.17% 62.50% 8.33%

60.00% 40.00%

30.77% 69.23%

100.00%

60.00% 40.00%

83.33% 16.67%

100.00%

10 20.00% 40.00% 20.00% 20.00%

11 10.85% 81.40% 7.75%

33.33% 66.67%

0.85% 10.26% 88.03% 0.85%

16.06% 49.54% 34.40%

100.00%

41.67% 58.33%

a le .  em er ount of nal lusters

Clusters

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16

Member 
counts

12 10 24 10 13 5 5 12 8 5 129 9 117 218 6 12
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The reasons about incompatibility between clustering 
method and role identification method are stated below;

While the hospital roles were determined, the demograp-
hic information of the region has a significant importance, 
but any attribute concerning demographic information 
has not been added to the hospital dataset which is the 
clustering input.

Although there is a change in the status of the hospitals 
(unification of hospitals, connect to another hospital finan-
cially, etc.) there is no change in the role. The reason for 
this may sometimes be procedural delays, but sometimes 
it may be due to political reasons. This situation cause in-
consistency between the clusters which are the result of 
the clustering done according to the current state of the 
hospitals and the hospital roles.

The fact that the roles of some hospitals are not based on 
the current status but on the plans of the future period 
and some inconsistent political reasons can be considered 
as another reasons for inconsistencies between clusters 
and roles of hospitals.

The results can also be evaluated on outlier o e ts.  The 
success of work can also be seen as the result of analy-
sis of objects that cannot be merged with other objects. 
When the cases of two hospitals which are outliers accor-
ding to clustering result were examined by specialists, it 
was concluded that these hospitals should be evaluated 
in completely different cases and should not be included 
in this grouping. The right outlier dete tion according to the 
experts can be regarded as another indicator of the suc-
cess of this study.

. S USS S 

According to the results of this study, the automatic ext-
raction of very large and scattered hospital data from the 
application databases and the data preprocessing accor-
ding to the data mining techniques can reduce the error 
rate and speed up the process. 

There were some difficulties in creating the dataset. Some 
information about hospital status changes could not be 
tracked. It was not possible to automatically retrieve all 
the qualifications that define hospitals automatically from 
data sources, such as demographic information. Therefo-
re, the difficulties encountered in the development of an 
automated hospital grouping system in the institution sug-
gest that some application needs to be developed and that 
some application needs to be regulated.

The structure of the hospitals varies from a wide range, 
starting from architectural, laboratory services, operating 
room services, as well as hotel services, food and beve-
rage and cleaning services, financial services and human 
resources management services. No grouping study was 

found for the general similarity of the hospital according 
to all aspects in the literature review. This study may pro-
vide a more detailed review of the studies clustered hospi-
tals according to a specific point of view in terms of hospi-
tals in different clusters according to the clusters formed 
in accordance with all aspects of hospitals.

NHDD is developed to enable the application to share the 
same meaning of data, and use them for the same purpo-
se. The data whose definition and format determined wit-
hin the NHDD establishes a reference for the information 
systems incorporated in MoH and used at health institu-
tions. The challenges faced during data integration study 
in this work show the content interoperability among dif-
ferent applications importance. It is imperative that the 
applications in MoH to be developed be in rapport with 
to HCRS.

Future research and ideas to improve the performance of 
this work include:

The data set used in this study is being developed for fu-
ture studies. It will continue to be improved by adding not 
only numerical data but categorical data. In the future 
study, this study can be developed with more attributes of 
hospitals and different clustering techniques. 

Data set development for future studies can also be con-
sidered in terms of detailing of attributes. If some of the 
attribute data of hospital data set are decomposed, it will 
contribute to the success of the clustering. Disaggregation 
of physicians according to branches and the attributes re-
lated to emergency services according to the emergency 
levels is planned attribute detailing study in the future.

Clustering is an unsupervised method for data analysis. 
However, there are often information about the problem 
domain as well as data instances. In the methodology of 
hospital role determination, it is often used that the ex-
perimenter possesses some background knowledge 
(about the domain or the data set). Domain knowledge is 
not used in the clustering algorithm implemented in this 
study. K-Means clustering algorithm can be improved by 
modifying it to use this information (Wagsta and others, 
2001: 8). 
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SAĞLIK ÇALIŞANLARIN İŞTEN AYRILMA NİYETLERİNİ 
BELİRLEYEN FAKTÖRLER: PSİKOLOJİK YILDIRMA VE 
SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLER

Ahmet ATASOY1, Emrullah İNCESU2, Songul YORGUN3

el esleki e Teknik Anadolu isesi
Seydi e ir e let astanesi
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Psikolojik yıldırma bireye ve örgüte ilişkin yarattığı olumsuz sonuçlar sebebiyle giderek daha çok dikkat çeken ve araştırmacılar 
tarafından incelenen bir konu haline gelmiştir. Psikolojik yıldırma sürecini detaylıca incelemek ve etkilediği kavramları ortaya 
koymak, psikolojik yıldırmanın olası bireysel ve örgütsel sonuçlarını tahmin etme ve önleme aşamasında önem arz etmektedir.

Bu araştırmanın amacı sağlık çalışanların işten ayrılma niyetlerini belirleyen psikolojik yıldırma ve sosyodemografik özelliklerinin 
incelenmesidir.

ntem  Tanımlayıcı türde yapılan bu araştırmanın örneklemini 347 sağlık çalışanı oluşturmuştur. Bu çalışmada, Bolu İzzet 
Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Seydişehir Devlet Hastanesi görev yapan 347 sağlık çalışanının işten ayrılma niyeti 
ve psikolojik yıldırma düzeyleri cinsiyet, eğitim durumu, meslek, medeni durum, çalışma süresi ve kurumda çalışma süresi 
değişkenleri açısından incelenmiştir.

Veri toplama aracı olarak Einarsen ve Raknes’in (1997) geliştirdiği daha sonra Einarsen, Hoelb, ve Notelaersa’nın (2009) revize 
ettiği “Olumsuz Davranışlar Ölçeği” ile Mobley, Horner ve Hollingsworth (1978) tarafından geliştirilen “ İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği” 
kullanılmıştır.

Elde edilen verilere, frekans, yüzde değeri, aritmetik ortalama ve standart sapma analizleri ile birlikte, ölçeklerin iç tutarlılığını 
belirlemek için ise Cronbach Alpha güvenlik katsayısı uygulaması yapıldı. Ayrıca, değişkenler arasındaki farklılıkları belirlemek için 
“Mann-Whitney Test” ve “Kruskal Wallis Testi”; değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek için “korelasyon analizi” ve psikolojik 
yıldırmanın işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisini tespit edebilmek için de “regresyon analizi” yapıldı.

ulgular  Sağlık çalışanlarında düşük işten ayrılma niyetinde olduğu bulunmuştur. Çalışmada, eğitim düzeyi, meslekte çalışma 
yılı, birim çalışma süresi ve kadro durumu özelliklerinin işten ayrılma niyetini etkilemediği saptanmıştır.

Araştırmaya katılanların cinsiyet, meslek ve kurumda çalışma süresi, eğitim durumu değişkenlerinde psikolojik yıldırma 
seviyeleri açısından anlamlı farklılık elde edilirken, medeni durum, değişkenlerinde bilimsel açıdan anlamlı sonuç tespit 
edilememiştir(p>0.05). 

Hemşirelerin daha fazla psikolojik yıldırmaya uğradığı görülmüştür. Kadın çalışanların erkek çalışanlara oranla daha fazla 
mobbing gördüğü saptanmıştır. Lise mezunu çalışanların daha çok psikolojik yıldırmaya maruz kaldığı belirlenmiştir.

Sonu  Ayrılma niyeti ile psikolojik yıldırma arasında ise pozitif yönde orta ilişki belirlenmiştir. Regresyon analizi sonucunda; 
psikolojik yıldırma değişkenlerinin çalışanları işten ayrılma niyetinin %44’1ini açıkladığı bulunmuştur. Araştırma sonuçlarımız, 
konu ile ilgili mevcut bilimsel literatürü destekler niteliktedir.

na tar Kelimeler  Psikolojik yıldırma, işten ayrılma niyeti, sağlık çalışanı

e a tors n uen ing ealt  m lo ees  ntent to eave  o ing  So io emogra i  ara teristi s  

Summar

Mobbing has become a subject that is increasingly attracting attention and investigating by researchers because of the negative 
consequences for individual and organization. Examining the process of mobbing in detail and revealing the concepts that it 
influences is important in anticipating and preventing possible individual and organizational consequences of mobbing.

Aim: This study aims to analyze sociodemographic characteristics as well as mobbing that influence health employees’ intent to 
leave.
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İçinde bulunduğumuz değişim ve bilişim çağında örgütlerin 
üzerinde yoğunlaştığı önemli unsur insan ve onun örgüt 
içinde sergilemiş olduğu davranışlardır. Bu davranışlar, 
statü ve rolünün gerektirdiği formal davranış ve eğilim-
ler olabileceği gibi tamamen doğaçlama gelişen informal 
davranışlar da olabilmektedir. Bu davranışlar ise örgütün 
performans ve verimliliğini etkileyecektir. İnsan örgüt per-
formansın belirleyici gücüdür (Yavan, 2017:58).

Bilginin ve bilgiye sahip insanın önemli olduğu çağımızda, 
insan sermayesinin örgütün sahip olduğu en önemli değer 
olduğu kabul edilmektedir. Bu sebeple örgütlerin işgören-
lerin kurumda tutması önemli öncelikleri arasında bulun-
maktadır (Sarıdede,2004:1).

. . ten rılma i eti

Genel olarak işten ayrılma niyeti, çalışanın yakın gele-
cekte örgütten ayrılma isteğiyle ilgili düşüncesi olarak 
ifade edilmektedir. İşten ayrılma niyeti,  “çalışanların 
istihdam koşullarından memnun olmamaları durumunda 
gösterdikleri yıkıcı ve aktif bir eylem” olarak tanımlanmıştır 
(Kitapçı vd., 2013:53), ( Onay vd 2011:365).

İşten ayrılma niyeti, işten ayrılma davranışının en önemli 
habercisi  (Yıldız vd., 2013:159)  ve işten ayrılma davranışı 
üzerinde en fazla etkili olan faktördür (Polat ve Meydan, 
2010:153). “Ancak işten ayrılma niyeti, bir çalışanın işten 
ayrılmasını ifade etmez; yani davranışı göstermez. Sadece 
uygun bir fırsat ortaya çıktığında hemen işten ayrılabilece-

ğini ifade eder” (Özdevecioğlu, 2004:99). Ayrıca işten ayrıl-
ma niyeti, “mutlaka işten ayrılma davranışıyla da sonuçlan-
mayabilir” (Yürür ve Ünlü, 2011:89).

İşten ayrılma niyeti, bilişsel ve davranışsal bir olgudur. 
Bu süreçte çalışan çeşitli nedenlerle işten ayrılmayı 
düşünebilir (bilişsel ya da tutumsal yönü) ve bu düşünceyi 
gerçekleştirmek için harekete geçebilir (davranışsal yönü). 
İşgörenin işten ayrılmasına ilişkin nihai kararı, hâlihazırdaki 
işine kabul edilebilir alternatif bir iş bulabilmesine veya 
böyle bir işin mevcudiyetine bağlı olacaktır (Gürbüz ve 
Bekmezci, 2012:194).

İşgörenin işyerinden ayrılma düşünceleri üzerine etki eden 
örgütsel nedenlerin belli başlılarını ise; örgütsel bağlılık, iş 
tatmini, örgütsel özdeşleşme, iş güvencesi, örgüt kültürü, 
örgüt iklimi, iş arkadaşları ile ilişkiler, yönetici ile ilişkiler, 
iş/rol talep ve beklentileri, kariyer geliştirme olanakları, 
otonomi, ödüllendirme yapıları, işin kendisi, ücret, 
tükenmişlik, stres kaynakları, çalışma koşulları, örgütsel 
adalet algısı, örgütsel destek algısı ile eğitim faaliyetlerine 
ilişkin algılamalar, çalışma saatleri, çalışma yerinin fiziksel 
koşuları, iş yükü ile ilerleme ve gelişme olanakları şeklinde 
sıralamak mümkündür (Yavan, 2017:63), ( Gül,2008:2).

İşten ayrılma niyeti bakış açısına ve algılama biçimine göre 
olumlu veya olumsuz şekilde değerlendirilmektedir. Çalı-
şanların daha iyi bir iş elde etme amacıyla işten ayrılmaları 
durumunda işten ayrılma niyeti olumlu bir özellik taşımak-
ta iken örgütler açısından bir kayıp oluşturmakta ve olum-
suz olarak kabul edilmektedir. Bu olumsuzluk; nitelikli bir 
çalışanın kaybını, yerine yeni alınacak çalışanın işe alma ve 

The sample of this definitive study consisted of 347 health employee. The Negative Acts Questionnaire-Revised” developed 
by Einarsen and Raknes (1997) and revised by Einarsen, Hoelb and Notelaersa (2009) and “ Turnover ıntentıon ” developed by 
Mobley, Horner ve Hollingsworth (1978)  were used as data collection instruments.

The data obtained were applied with frequency, percentage value, arithmetic mean and standard deviation analyses together 
with validation of scales and Cronbach Alpha Coefficients to determine internal consistency. “Mann-Whitney Test ” and “Kruskal 
Wallis Test to determine differences between variables, “correlation analyses” to determine relations between variables and 
“regression analysis” to identify effect of mobbing on Turnover ıntentıon.

Materials and Method: In this study, the mobbing and Intent to Leave of 347 health officials who work at Bolu  İzzet Baysal Health 
Education and Research Hospital and Seydişehir Public Hospital were evaluated in terms of the variables: gender, education 
level, occupation, marital status and working duration.

Results:The evaluation of the results illustrated that health employees in the  intention to leave,were found to consider leaving 
at low levels. The intent to leave was not found to be related to education, the years spent in the present institution and working 
unit and position

Levels of mobbing variables were affected by gender, occupation, education level and working duration in organization 
statistically  whereas there was no statistically significant difference in marital status (p>0.05).

Nurses are exposed to mobbing more. Female workers were found to be exposed to mobbing more than male workers. It was 
determined that the workers below the  and high school graduates are exposed to mobbing at higher rate. 

Conclusion: A moderate positive correlation was reported between intent to leave and mobbing and  interaction. Regression 
analysis illustrated that 44,1 % of the reasons for intent to leave consisted of a set of variables mobbing in respect to significance. 
The results of the research supported the scientific literature on the subject

Key Words: Mobbing,  Intent to Leave, Health employees 
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eğitim gibi maliyetlerini kapsamaktadır. Ayrıca bir çalışanın 
işten ayrılması, örgütteki diğer çalışanlar arasındaki sosyal 
etkileşimin ve iletişimin bozulmasına, endişe ve gerginliğin 
ortaya çıkmasına ve yeni gelecek olan kişiyle uyum sorun-
ları yaşanmasına sebep olacaktır (Kanten, 2014: 14).

Örgütlerde işten ayrılmaların fazla olması bir başka bir 
ifadeyle çalışan devir hızının yüksek olması; maliyetleri hem 
doğrudan hem de dolaylı olarak arttırmaktadır. Doğrudan 
maliyetler işe eleman bulma, seçme, personel eğitme ve 
geliştirme faaliyetlerini içermektedir. İşten ayrılmaların söz 
konusu iş biriminin bütünlüğü üzerinde olumsuz etkileri, 
geride kalan personelin çalışma tatmininin azalması ve 
iş kalitesinin düşmesi ise dolaylı etkilere örnek olarak 
gösterilebilir (Elçi ve Karabay, 2016: 130).

Örgütler açısından yüksek performanslı ve üstün yete-
nekli iş görenlerin işten ayrılması, çok önemli bir maliyet 
unsurudur  (Gürbüz ve Bekmezci, 2012:194) ve gerek iyi 
çalışanın işten ayrılmasıyla yaşanan insan kaynağı kaybı, 
gerekse devam eden iş akışını aksatması açısından işten 
ayrılma niyeti örgütleri olumsuz şekilde etkilemektedir”  
(Yıldız, 2013:319).

. . Psikolo ik ıl ırma 

Örgütlerde, çatışmaların yoğun bir şekilde yaşanıp devam 
etmesinin ileri bir aşaması olan ve bireylerin birbirine ya da 
grupların bireylere olumsuz davranış uygulaması şeklinde 
kendini gösteren ve sonucunda işyerinde uzaklaşmalara 
hatta intiharlara bile neden olabilen genel olarak mobbing 
olarak adlandırılan işyerinde psikolojik yıldırma/taciz 
görülmektedir( Aygün,2012:93).

Kısacası çatışmaların daha şiddetli bir hali olan psikolojik 
yıldırma çeşitli kaynaklarda zorbalık, kötü muamele, duy-
gusal istismar, psikolojik taciz, psikolojik terör, taciz, istis-
mar (Yaman, 2009: 21), sindirme, işyeri tacizi, işyeri trav-
ması (Güngör, 2008: 6), duygusal linç (Çobanoğlu, 2005: 
20), yıldırma, şiddet ve bezdiri olarak ifade edilmektedir.

Yıldırma işyerinde diğer çalışanlar veya işverenler tara-
fından tekrarlanan saldırılar şeklinde uygulanan bir çeşit 
psikolojik terördür. Kavram, çalışanlara üstleri, astları veya 
eşit düzeydeki çalışanlar tarafından sistematik biçimde 
uygulanan her tür kötü muamele, tehdit, şiddet, aşağıla-
ma gibi davranışları ifade eden anlamlar içermektedir (Tı-
naz,2006:8).

Psikolojik terör veya yıldırma iş hayatında, bir veya birçok 
kişi tarafından bir bireye sistematik bir biçimde yöneltilen 
düşmanca ve etik dışı davranışlar, yıldırmaya maruz kalan 
bireyi, yardıma muhtaç ve savunmasız bir konuma iter ve 
yıldırma bu kurbana uygulanmaya devam eder. Bu yıldır-
ma aktiviteleri çok sık ( en az haftada bir kez olması) bir 
şekilde meydana gelir ve uzun süre (6 aylık bir süre) devam 
eder. Düşmanca davranışın uzun süreli ve sık olmasından 
dolayı bu kötü muamele, oldukça büyük zihinsel, psikoso-
matik ve sosyal ıstırapla sonuçlanır (İbicioğlu,2009:28).

Mevcut literatürde belirtilen mobbing nedenlerinin kişisel, 
sosyal ve örgütsel nedenler olarak üç farklı kategoride ele 
alınabileceğini belirtilmektedir. Kişisel nedenler olarak; 
mobbing uygulayıcısının ve mağdurunun kişilik özellikleri, 
sosyal nedenler olarak; düşmanca örgüt kültürü ve iklimi 
ile modern kültürün güçlükleri ; örgütsel nedenler olarak 
ise; işteki değişimler (yönetici veya yönetimin değişimi, ge-
niş örgütsel değişim), rol çatışması, rol belirsizliği, liderin 
kalitesi (liderin düşük iş tatminine neden olması, umursa-
maz liderlik tarzı, otokratik liderlik tarzı), negatif iş çevresi, 
kontrol ve otonomiden yoksunluk şeklinde sıralanmıştır 
(Beswick vd., 2004:19-20).

Sağlık sektöründe mobbingi tetikleyen etkenlerden bazıla-
rı; hasta sayısının yüksek olması nedeniyle çalışma tempo-
sunun yoğun olması, hastalar arasında statü ve ekonomik 
duruma bağlı ayrımcılığın yapılması, hastanelerde tıbbi 
olanakların çok yetersiz olması, özellikle devlet kurumla-
rında alınan maaşların yetersiz olması, akademik kariyer 
ve yükselme sırasında kayırmacılığın olması, yoğun çalış-
ma şartları ve nöbetler nedeniyle aile hayatını devam ettir-
menin zorlaşması, bürokratik engellerin çokluğu, mesleğin 
gereklerin tam olarak yerine getirilememesi, hemşirelerin 
hemen lise eğitimleri sonrası uzak diyarlarda ve küçük 
yaşlarda çalışmaya başlamaları ve kendilerini koruyama-
maları, idareye yakınlık ve yöneticiye kişisel yaklaşım nede-
niyle ayrımcılık yapılmasıdır(Yiğitbaş,2015:25), (Çobanoğlu, 
2005:141-142).

Kişiler üzerinde yarattığı olumsuz sonuçlar yanında işlet-
melerde örgütsel etkinliği ve verimliliği azaltması, kişiler 
arası ilişkileri bozarak çatışmalara neden olması, çalışan-
ların örgütsel bağlılığını azaltması (Günel,2011:38), işten 
sık sık izin alınması, işyerinden uzaklaşılmaya çalışılması 
ve hatta işten ayrılma sonucu örgütün başarısını ve 
verimliliğini olumsuz yönde etkiler ( Dündar,2010:27).

. .Psikolo ik ıl ırma ve ten rılma i eti rasın
aki li ki

Yapılan çeşitli araştırmalarda, işyerinde psikolojik şiddet so-
nucunda mağdurlarda büyük ölçüde verimlilik ve motivas-
yonun düştüğü ve işten ayrılma niyeti oluştuğu bulgusuna 
rastlanmıştır. Ayrıca işyerinde psikolojik şiddetin düzeyinin 
ve süresinin artması ile işten ayrılma niyetinin, fiili olarak işi 
terk etmeyle sonuçlandığı saptanmıştır ( Yapıcı, 2008:101).

Harrison’un yapmış olduğu bir araştırmada Amerika’da ka-
muda çalışan 9000 işçinin % 42’sinin kadın, % 15’inin ise 
erkek olduğu ve son iki yılda yıldırma davranışlarına maruz 
kaldığını, mobbing davranışları sonucunda verim ve zaman 
kaybı açısından 180 milyon dolarlık bir ekonomik zarar or-
taya çıktığı görülmüştür. Namie ise mobbinge uğrayan ve 
mobbingi uygulayan çalışanların %82’sinin işten ayrıldığını 
belirtmektedir. İşten ayrılanların ise %34’ünün psikolojik 
şiddet davranışları neticesindeki sağlık problemlerinden, 
%44’ünün örgüt içi performans değerlendirme sonucu ye-
tersiz olarak görülmesi veya işyerinin isteğiyle olduğu ifade 
edilmiştir” (Cemaloğlu, Ertürk, 2007:348).
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. . ra tırma o eli 

Araştırma Bolu et a sal Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi ile Seydişehir Devet Hastanesinde çalışan hemşire ve 
sağlık teknisyenlerin  psikolojik yıldırma ve işten ayrılmaya 
ilişkin görüşlerini psikolojik yıldırmanın işten ayrılma niye-
tine etkisini belirlemeye yönelik ilişkisel tarama modelinde 
betimsel bir çalışmadır 

. . ra tırmanın vreni ve rneklemi 

Bu çalışmanın evreni Bolu et a sal Eğitim Araştırma 
Hastanesi ve Seydişehir Devlet Hastanesinde çalışan hem-
şire ve sağlık teknisyenleri  oluşturmaktadır. Bolu Eğitim 
Araştırma Hastanesi ve Seydişehir Devlet Hastanesinde 
çalışan hemşire ve sağlık teknisyen sayısı yaklaşık 487’dir. 

Bu evrenden kütleden %95’lik güvenilirlik sınırları içeri-
sinde %5’lik hata payı öngörülerek belirlenen örneklem 
büyüklüğü 215 olarak belirlenmiştir (http://www.survey-
system.com/sscalc.htm).  Örneklem yeter sayısının altına 
düşmemek için 360 anket dağıtılmıştır. Eksik doldurulan 
13 anket değerlendirme dışı bırakılmış ve 347 anket üze-
rinden analizler yapılmıştır.

. . ra tırmanın eri ve amanı

Araştırma,  01-30 Ağustos 2016 tarihleri arasında Bolu 
et a sal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Seydişehir 

Devlet Hastanesinde  yapılmıştır.

.  ra tırmanın tik n

Araştırma, hastanelerin yöneticilerinden araştırmanın 
uygulanması için sözel izin alındıktan sonra çalışmaya ka-
tılmak isteyen, anketi yanıtlamayı kabul eden ya da sözlü 
onam veren sağlık çalışanlarla yürütülmüştür.

2.5. Veri Toplama Aracı 

Bu çalışmada, hemşire ve sağlık teknisyenlerinin psikolojik 
yıldırma ve işten ayrılma niyetlerini ölçmek için iki farklı öl-
çek kullanılmıştır. 

Olumsuz Davranışlar Ölçeği: Einarsen ve Raknes’in (1997) 
geliştirdiği daha sonra Einarsen, Hoelb, ve Notelaersa’nın 
(2009) revize ettiği “Olumsuz Davranışlar Ölçeği” 22 mad-
deden 3 alt boyuttan oluşmaktadır. Kişi İlişkili Yıldırma alt 
boyutunda 12 madde,  li kili ld rma alt boyutunda 7 
madde, Fiziksel-Korkutucu Yıldırma alt boyutunda 3 mad-
de bulunmaktadır. Likert tipi (“1= Hiçbir zaman”, “2=Nadi-
ren”, “3=Ara sıra”, “4=Çoğu zaman”, “5=Her zaman” ifadele-
rini gösteren) beşli derece kullanılmıştır

ten Ayr lma iyet l e i  Çalışanların iş yerinde kalmak 
yada istifa etmek için kendini değerlendirme niyetlerinin 
düzeyini ölçmek için Mobley, Horner ve Hollingsworth 
(1978; 410) tarafından geliştirilen 3 maddelik İşten Ayrılma 
Niyeti Ölçeği (Turnover İntention) kullanılmıştır. Cevaplar 

5’li likert ölçeği ile alınmıştır (1=Kesinlikle katılmıyorum, 
5=Kesinlikle katılıyorum). 

Verilerin güvenirliliğini belirlemek için anket güvenirlik tes-
tine tabi tutulmuştur. Ortaya çıkan sonuçlar Özdamar’ın 
ifade ettiği güvenirlik sonucuna göre belirtilmiştir (Özda-
mar, 2004:673). 

Güvenirlik analizi sonucunda, Olumsuz Davranışlar Ölçe-
ğin Cronbach Alpha değeri 0,931 ve  İşten ayrılma Niyeti 
ölçeğin Cronbach Alpha değeri 0,906 bulunmuştur. Buna 
göre ölçekler güvenilir bir ölçek olduğu görülmüştür. 

. . eri o lama 

Çalışmaya katılmak isteyen, anketi yanıtlamayı kabul eden 
ya da sözlü onam veren hastane personeli ile yürütülmüştür. 
Çalışanın, kendisini baskı altında hissetmemesi ve özgür 
iradesiyle anket sorularını yanıtlayabilmesi için, anket 
formu kendilerine verilmiş ve bir süre sonra toplanmıştır. 
Böylelikle, sorulan sorulara objektif yanıtların verilebilmesi 
sağlanmaya çalışılmıştır.

. . erilerin m  ve orumlanması

lgili astaneler e alı anlar erin e u gulanan 
anketler kontrol e ilerek eksik ve anlı  ol urulanlar 

eğerlen irme ı ı ırakılmı tır

Çalışmada elde edilen veriler SPSS 22.0 (Statistical 
Package for the Social Scienses) programı ile analiz 
edilmiştir. Verilerin analizinde kullanılan istatistiksel analiz 
yöntemlerini belirlemek amacıyla, normal dağılıma uy-
gunluk analizinde Kolmogorov-Smirnov sınaması, veri-
lerin homojenlik durumunu tespit etmek için ise Levene 
sınaması kullanılmıştır. Bu sınamaların sonuçlarına göre 
cinsiyet, medeni durum, çalışılan kurum değişkenlerinde;    
Mann-Whitney Test , eğitim durumu ve mesleki deneyim, 
çalıştığı ünite değişkenlerinde ise Kruskal Wallis Testi kul-
lanılmıştır.

Oluşturulan hipotezleri test etmek için Spearman Kore-
lasyon analizi yapılmıştır. İki değişken arasındaki korelas-
yon katsayısı, ilişkinin kuvvetini belirtmede kullanılmış, 
korelasyon katsayılarının önündeki +,- ise ilişkinin yönünü 
belirlemede kullanılmıştır. Korelasyon katsayıları değer-
lendirilirken katsayılar, mutlak değer olarak 0,70 ile 1,00 
arasında ise “yüksek”, 0,69 ile 0,30 arasında ise “orta”, 0,29 
ve daha düşük değerde ise “düşük”, düzeyle ilişkili olarak 
0,00’a yaklaştıkça ise ilişkisiz olarak (Büyüköztürk, 2010) 
yorumlanmıştır. Aritmetik ortalamalar yorumlanırken ara-
lıklar 1.00- 1.79 “oldukça düşük”, 1.80-2.59 “düşük”, 2.60-
3.39 “orta”, 3.40-4.19 “yüksek”, 4.20-5.00 aralığı ise “olduk-
ça yüksek” olarak değerlendirilmiştir.

Ölçeklerin güvenirliği değerlendirilirken Cronbach’s Alpha 
güvenirlik katsayısı kullanıldı. Ölçekleri Cronbach’s Alpha 
Katsayısının değerlendirilmesinde kullanılan değerlendir-
me kriteri 0,00 ≤ α < 0,40 ise ölçek güvenilir değildir. 0,40 ≤ 
α < 0,60 ise ölçek düşük güvenilirliktedir. 0,60 ≤ α < 0,80 ise 

http://www.surveysystem.com/sscalc.htm
http://www.surveysystem.com/sscalc.htm
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ölçek oldukça güvenilirdir. 0,80 ≤ α < 1,00 ise ölçek yüksek 
derecede güvenilir bir ölçektir (Özdamar,2004:699).

. U U

. .Sos o emogra k ulgular

Araştırmaya katılanların %75,5’İ hemşire, % 24,5’u sağlık 

teknisyeni( Laboratuvar teknisyeni, laboratuvar teknisyeni, 
anestezi teknisyeni vb) dir. %67,7’i kadın %32,3’ü erkektir. 
Öğrenim düzeyi bakımından %18,4’ü lise mezunu iken 
%33,4’ü Ön lisans, 38’i lisans, %10,1’i yüksek lisans mezu-
nudur.  Çalışma süresi bakımından %49’u 0-5 yıl aralığın-
da, %20,2’si 6-10 yıl aralığında, %17,6’sı 11-15 yıl aralığında 
yer almaktadır. Çalışılan ünite bakımından % 33,4’ü cerrahi 
klinikleri( Genel cerrahi, ortopedi, KBB, üroloji, beyin cer-
rahisi, çocuk cerrahisi)  , %29,1’i dahili ( Dahiliye, nöroloji, 
enfeksiyon hastalıkları)  kliniklerinde çalışmaktadırlar.

 . . ten rılma i eti ile lgili ulgular

İşten ayrılma niyeti düzeyinin ortaya konulması 
için ortalama değerleri bulunmuştur. İfadelerin 
yorumlanmasında aşağıdaki değerler sınır olarak 
alınmıştır: 1 - 1,79 çok düşük, 1,80 – 2,59 düşük, 2,60 – 3,39 
orta, 3,40 – 4,19 yüksek, 4,20 –5.00 çok yüksek.

a lo . ten rılma i eti rtalama ve Stan art 
Sa ma eğerleri

N Minimum Maximum Mean
Std.

Deviation
İşten Ayrılma 

Niyeti
347 1,00 5,00 2,08 1,13

Araştırmaya katılanların işten ayrılma niyet ölçeği orta-
laması (x↑=2,08) olduğu görülmüştür. İfadelerin değer-

lendirilmesindeki sınırlar dikkate alındığında araştırmaya 
katılanların işten ayrılma niyeti algılarının düşük düzeyde 
olduğu ortaya çıkmaktadır.

.  Katılım ıların emogra k elliklerine ten rıl
ma i eti e leri

Katılımcıların unvan, cinsiyet, medeni durumlarına göre 
işten ayrılma niyet düzeylerinde bir fark olup olmadığını 
anlamak amacıyla Mann-Whitney U testi yapılmıştır. 

Hemşire ve sağlık teknisyenlerinin işten ayrılma niyet-
ler açısından anlamlı bir fark bulunmuştur (u=7058.500, 
p<0.05). Bu bulguya göre hemşirelerde işten ayrılma 
düzeyleri sağlık teknisyenlerine göre yüksektir. Cinsiye-
te göre işten ayrılma niyeti anlamlı bir fark bulunmuştur 
(u=10694.000, p<0.05). Bu bulguya göre kadınların işe 
bırakma niyeti erkeklerden yüksektir. Medeni duruma 
göre işten ayrılma niyeti anlamlı bir fark bulunmamıştur 
(u=10281.500, p>0.05).

 a lo . Katılım ıların emogra k ellikleri

Sayı % Sayı %

U  

Hemşire 262 75,5 0-5 Yıl 170 49,0

Sağlık Teknisyeni 85 24,5 6-10 Yıl 70 20,2

11-15 Yıl 61 17,6

Lise 64 18,4 16-20 Yıl 46 13,3

Önlisans 116 33,4 ÇALIŞILAN ÜNİTE

Lisans 132 38,0 Dahili Klinikler 101 29,1

Yüksek Lisans 35 10,1 Cerrahi Klinikler 116 33,4

S Poliklinikler 56 16,1

Kadın 235 67,7 Acil Servis 51 14,7

Erkek 112 32,3 Laboratuvar 23 6,6

 U U

Evli 255 73,5

Bekâr 92 26,5
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Tablo 3. Demografik Özelliklere Göre ten rılma i eti e leri Arasındaki Mann Whitney U Testi Sonuçları 

Sıra ortalaması Sıra Toplamı u p Anlamlı Fark

U

Hemşire 189,56 49664,50
7058.500 .000 H>ST

Sağlık Teknisyeni 126,04 10713,50

S

Kadın 184,49 43356,00
10694,000 .004 K>E

Erkek 151,98 17022,00

 U U

Evli 168,32 42921,50
10281,500 ,069

Fark Yok

Bekâr 189,74 17456,50

Katılımcıların eğitim durumu, hizmet yılı ve çalıştığı üniteye göre işten ayrılma düzeyleri arasında anlamlı fark bulunup 
bulunmadığını kontrol etmek için Kruskal Wallis testi uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre katılımcıların işten ayrılma 
niyeti düzeyleri eğitim durumlarına   (χ² =4,087, p>0,05), hizmet yıllarına (χ² =7,750, p>0,05), çalıştığı üniteye  (χ² =8,749, 
p>0,05) göre anlamlı farklılık olmadığı tespit edilmiştir.

a lo . emogra k elliklere re ten rılma i eti e leri rasın aki Kruskal allis esti  Sonu ları

Sıra ortalaması sd χ 2 p Anlamlı Fark

Lise 192,98

3 4,087 .252
Fark Yok Önlisans 168,50

Lisans 174,50

Yüksek Lisans 155,63

 

0-5 Yıl 186,41

3 7,750 ,059
Fark Yok 6-10 Yıl 168,82

11-15 Yıl 146,95

16-20 Yıl 171,90

ÇALIŞILAN ÜNİTE

Dahili Klinikler 187,46

4 8,749 ,089
Fark Yok 

Cerrahi Klinikler 153,94

Poliklinikler 187,70

Acil Servis 182,87

Laboratuvar 163,07
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. .Psikolo ik ıl ırma ile lgili ulgular

Psikolojik yıldırma düzeylerinin ortaya konulması için ortalama değerleri bulunmuştur. İfadelerin yorumlanmasında aşa-
ğıdaki değerler sınır olarak alınmıştır: 1 - 1,79 çok düşük, 1,80 – 2,59 düşük, 2,60 – 3,39 orta, 3,40 – 4,19 yüksek, 4,20 –5.00 
çok yüksek.

a lo . Psikolo ik ıl ırma ve lt o utları rtalama ve Stan art Sa ma eğerleri

Alt boyu N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Kişi İlişkili Yıldırma 347 1,00 5,00 2,72 ,89

İş İlişkili Yıldırma 347 1,00 5,00 2,38 ,85

Fiziksel Korkutucu Yıldırma 347 1,00 5,00 2,36 ,89

Olumsuz Davranışlar Ölçeği 347 1,00 5,00 2,49 ,78

Araştırmaya katılanların Olumsuz Davranışlar Ölçeği ortalaması (x↑=2,49) olduğu görülmüştür. İfadelerin değerlendiril-
mesindeki sınırlar dikkate alındığında araştırmaya katılanların psikolojik yıldırma algısı düşük düzeyde olduğu ortaya çık-
maktadır. Olumsuz Davranışlar Ölçeği alt boyutlarında iş ilişkili yıldırma, fiziksel korkutucu yıldırma algıları düşük düzeyde 
ve kişi ilişkili yıldırma orta düzeyde ortalamalara sahip olduğu görülmüştür.

. . Katılım ıların emogra k elliklerine Psikolo ik ıl ırma e leri

Katılımcıların unvan, cinsiyet, medeni durumlarına göre psikolojik yıldırma düzeylerinde bir fark olup olmadığını anlamak 
amacıyla Mann-Whitney U testi yapılmıştır. 

Hemşire ve sağlık teknisyenlerinin psikolojik yıldırma düzeylerinde anlamlı bir fark bulunmuştur (u=8.158.000, p<0.05). 
Bu bulguya göre hemşireler daha fazla psikolojik yıldırma yaşamaktadırlar.

Cinsiyete göre psikolojik yıldırma düzeylerinde anlamlı bir fark bulunmuştur (u=1.046.000, p<0.05). Bu bulguya göre ka-
dınlar erkeklere göre daha fazla psikolojik yıldırmaya karşılaşmaktadırlar. Medeni duruma göre psikolojik yıldırma düze-
yinde anlamlı bir fark bulunmamıştır (u=1.070.000, p>0.05).

a lo  . emogra k elliklere re Psikolo ik ıl ırma e leri rasın aki ann itne  U esti Sonu ları

Sıra
ortalaması

Sıra
Toplamı u p

Anlamlı Fark

U

Hemşire 185,36 48565,50
8,158,000 .000 H>ST

Sağlık Teknisyeni 138,97 11812,50

S

Kadın 185,47 43585,00
1,046.000 ,002 K>E

Erkek 149,94 16793,00

 U U

Evli 169,95 43337,00
1,070,000 ,210

Fark Yok 

Bekâr 185,23 17041,00

Katılımcıların psikolojik yıldırma düzeyleri eğitim durumlarına göre anlamlı bir farklılık bulunmuştur (χ2=14,714, p<0.05). 
Gözlemlenen anlamlı farklılaşmanın, kaynağını belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney U-testi sonucunda lise mezu-
nu çalışanların psikolojik yıldırma düzeyi ön lisans mezun olanlardan daha yüksektir.  
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Hizmet yılına göre psikolojik yıldırma düzeyleri arasın-
da  anlamlı bir farklılık bulunmuştur (χ2=12,417, p<0.05).  
Gözlemlenen anlamlı farklılaşmanın, kaynağını belirlemek 
amacıyla yapılan Mann Whitney U-testi sonucunda 0- 5 yıl 
hizmeti olanlar 11-15 yıl hizmeti olanlara göre daha fazla 
psikolojik yıldırma yaşamaktadırlar. 

Çalışılan  üniteye göre psikolojik yıldırma düzeyleri arasında 
anlamlı bir farklılık bulunmuştur (χ2=12,417, p<0.05). Göz-
lemlenen anlamlı farklılaşmanın, kaynağını belirlemek 
amacıyla yapılan Mann Whitney U-testi sonucunda dahili 
kliniklerde çalışanların psikolojik yıldırma düzeyi cerrahi 
kiniklerde çalışanlardan yüksektir.

a lo . emogra k elliklere re Psikolo ik 
ıl ırma e leri rasın aki Kruskal allis 
esti  Sonu ları 

 Sıra orta-
laması sd χ 2 p

Anlamlı 
Fark

Lise 198,33

3 14,714 ,002 Lise>Ön-
lisans

Önlisans 145,91

Lisans 182,75

Yüksek Lisans 189,61

 

0-5 Yıl 188,84

3 12,417 ,006
0-5 yıl 
>11-15 

yıl

6-10 Yıl 176,34

11-15 Yıl 137,12

16-20 Yıl 164,51

ÇALIŞILAN ÜNİTE

Dahili Klinikler 202,51

4 37,534 000 Dahili> 
Cerrahi

Cerrahi Klinikler 129,63

Poliklinikler 206,66

Acil Servis 185,32

Laboratuvar 167,91

. . Korelas on nali ine li kin ulgular 

Araştırmanın bağımlı ve bağımsız değişkenleri arasındaki 
ilişkiyi pearson korelasyon analizi ile test edildi. Ölçekler 
arasındaki korelasyon ilişkileri aşağıdaki kriterlere göre de-
ğerlendirildi. Çok Zayıf (r= 0,00 - 0,25), Zayıf (r=0,26 - 0,49), 
Orta(r=0,50-0,69),Yüksek (r=0,70 - 0,89) çok yüksek  (r=0,90 
- 1,00) (Kalaycı,2006:116).

İşten Ayrılma Niyeti ile Psikolojik Yıldırma ve alt boyutları 
arasındaki ikili ilişkileri incelemek için Spearman korelas-
yon analizi yapılmıştır. Bulgular aşağıda özetlenmiştir.

a lo . Korelas on nali i ulguları

1 2 3 4 5

1.İşten Ayrılma Niyeti 1,000

2.Kişi İlişkili Yıldırma ,573** 1,000

3.İş İlişkili Yıldırma ,580** ,840** 1,000

4.Fiziksel Korkutucu Yıl-
dırma ,592** ,576** ,580** 1,000

5.Psikolojik Yıldırma 
(Mobbing) ,661** ,904** ,912** ,813** 1,000

Korelasyon analizi sonucunda işten ayrılma niyeti ile psiko-
lojik yıldırma arasında (r=0,661) p<0,01 orta düzeyde pozi-
tif yönlü bir ilişki bulunmuştur. 

İşten ayrılma niyeti ile psikolojik yıldırma alt boyutları 
arasındaki ilişkiler incelendiğinde; İşten ayrılma niyeti 
ile “kişi ilişkili yıldırma” boyutu arasında orta düzeyde” 
(r=0,5673, <0,01) , işten ayrılma niyeti ile “işle ilişkili yıl-
dırma” boyutu arasında orta düzeyde” (r = 0,580, <0,01), 
işten ayrılma niyeti ile “fiziksel korkutucu yıldırma” boyutu 
arasında orta düzeyde” (r = 0,661, <0,01) pozitif bir ilişki 
söz konusudur. 

. . egres on nali ine li kin ulgular 

Regresyon analizi, aralarında ilişki olan iki veya daha faz-
la değişkenden birinin bağımlı değişken, diğerlerinin ise 
bağımsız değişkenler olarak ayrılması ile aralarındaki ilişki 
boyutunun matematiksel eşitlik ile açıklanmasıdır (Büyü-
köztürk, 2010:49). 

Psikolojik yıldırmanın işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi-
ni ve açıklayıcılığını test etmek için çoklu regresyon analizi 
yapılmıştır. Araştırma modeli test edilmeden önce bağım-
sız değişkenler arasında çoklu bağlantı problemi olup ol-
madığı incelenmiştir. Bağımsız değişkenler arasında çoklu 
bağlantı olup olmadığını belirlemek için varyans artış fak-
törüne (VIF) ve tolerans değerlerine bakılmıştır. Varyans 
artış faktörü 10,0’dan büyük ve tolerans değeri de 0,10’dan 
küçük olursa çoklu bağlantı probleminin olduğu kabul edi-
lir (Hair vd.1998: 193). Yapılan analiz sonucuna göre, ba-
ğımsız değişkenlerin varyans artış faktörleri 10,0’dan kü-
çük ve tolerans değerleri ise 0,10’dan büyüktür. Dolayısıyla 
bağımsız değişkenler arasında çoklu bağlantı sorununun 
olmadığı sonucuna varılmıştır.
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a lo . Psikolo ik ıl ırmanın e ırakma i eti erine tkilerinin elirlenmesine nelik egres on nali i 
Sonu ları

Bağımsız değişkenler B Standart hata Beta T değerleri P değerleri

(Sabit) -,276 ,154 -1,789 ,075

Kişi İlişkili Yıldırma ,217 ,105 ,171 2,064 ,040

İş İlişkili Yıldırma ,285 ,110 ,215 2,584 ,010

Fiziksel Korkutucu Yıldırma ,461 ,065 ,364 7,085 ,000

R=.664  R²=.441       F=90,117                p=.0.000

Doğrusal çoklu regresyon uygulanarak işten ayrıma niye-
tini kişi ilişkili yıldırma, iş ilişkili yıldırma, fiziksel korkutucu 
yıldırma değişkenlerinin ne ölçüde etkilediği belirlenmiş 
ve bu işlemin sonucunda R=.664,  R2=.441 olarak bulun-
muştur. İşe bırakma niyeti düzeyindeki toplam varyansın 
% 44,1’inin bu değişkenlerce açıklandığı görülmüştür.

Standardize edilmiş regresyon katsayısına (β) göre, işten 
ayrılma niyeti üzerinde yordayıcı değişkenlerin önem de-
recesi; , fiziksel korkutucu yıldırma (β= .364), iş ilişkili yıldır-
ma (β=215), kişi ilişkili yıldırma (β=.171) olarak sıralanmak-
tadır. Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t testi 
sonuçları incelendiğinde ise kişi ilişkili yıldırma, iş ilişkili 
yıldırma, fiziksel korkutucu yıldırma değişkenlerinin işten 
ayrılma niyeti üzerinde önemli birer yordayıcı oldukları gö-
rülmektedir.

. 

Literatür incelendiğinde sağlık ekibi içinde en çok hemşire-
lerin mobbinge maruz kaldığı ortaya çıkmıştır. Sağlık ekibi 
içerisinde hem sayısal olarak çoğunlukla kadın olmaları, 
hem de sağlık sektöründe yer almaları gibi riskler nedeniy-
le hemşireler sıklıkla mobbing mağduru olmaktadır. 2001 
yılında Amerikan Hemşireler Birliği (Amerikan Nurses As-
sociation) tarafından yapılan çalışmada; son bir yıl içinde 
hemşirelerin %57 oranında tehdit edildikleri ya da fiziksel 
saldırıya uğradıkları tespit edilmiştir ( Demir, 2014: 3).

Kılınç ve arkadaşlarının (2016), Karadeniz bölgesindeki bir 
devlet hastanesinde görev yapan yerli çalışanlar (o ilde 
doğmuş olanlar) ile yabancı (farklı illerden gelen) çalışan-
ların mobbinge maruz kalma oranlarının tespit edilmesi 
ve bazı demografik değişkenler ile mobbing arasında ilişki 
olup olmadığının belirlenmesi amacıyla yaptığı çalışmasın-
da hemşirelerin  diğer personellere göre daha fazla mob-
binge maruz kaldığını tespit etmiştir.                 

Çöl’ün (2008)  Hastanede çalışanlar arasında yaşanan psi-
kolojik şiddet olaylarının yaygınlığının ve düzeyinin belir-
lenmesi amacıyla yaptığı çalışmasında en çok hemşirelerin 
mobbinge uğradığını belirlemiştir.

Çalışmamızda hemşire ve sağlık teknisyenlerinin psikolojik 
yıldırma düzeylerinde anlamlı bir fark bulunmuştur 
(u=8.158.000, p<0.05). Bu bulguya göre hemşireler daha 
fazla psikolojik yıldırma yaşamaktadırlar. Meslek grupları 
içinde mağduriyet oranı en fazla hemşirelerin bulunmuş 
olması, diğer yapılmış çalışmaların sonuçlarıyla da 
örtüşmektedir. Bu sonuçlar işlerin nitelik düzeylerine 
bağlı olarak çalışanın iş yükü ve taleplerinin artması ile 
açıklanabilir.

Cinsiyet ve mobbing arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok 
araştırma kadın çalışanların erkek çalışanlara göre daha 
fazla mobbinge maruz kaldıklarını belirtmektedir (Di Marti-
no vd., 2003: 35). Salin araştırmalarında bunun; kadınların 
farklı bakış açılarına ve yeteneklere sahip olmaları, işyerle-
rindeki sorunları evlerine taşımaları ve kadınlar arasındaki 
rekabetin erkek çalışanlardan daha fazla olmasından kay-
naklandığı sonucuna ulaşmıştır (Salin, 2005: 5).

Özdemir’in (2013) İstanbul ve Anadolu grup hastanele-
rinde yaptığı çalışmada, mobbinge maruz kalma oranının 
cinsiyete göre farklılık gösterdiği ve kadın sağlık personel-
lerinin erkek sağlık personellerinden daha fazla mobbinge 
maruz kaldığı belirlenmiştir.

Yılmaz ve arkadaşlarının ( 2008) Kütahya ilinde faaliyet 
gösteren 2 kamu hastanesinde görev yapan işgörenlerin 
örgütte karşılaştıkları mobbing davranışlarını ve örgüt ik-
limini  değerlendirdikleri çalışmalarında kadınların erkek-
lere oranla daha fazla mobbinge maruz kaldıklarını tesbit 
etmişlerdir. 

Çalışmamızda cinsiyete göre psikolojik yıldırma 
düzeylerinde anlamlı bir fark bulunmuştur (u=1.046.000, 
p<0.05). Bu bulguya göre kadınlar erkeklere göre daha faz-
la psikolojik yıldırmaya karşılaşmaktadırlar. Çalışmamızın 
bulgusu diğer yapılmış çalışmaların sonuçlarıyla da uyum-
ludur. Bunun nedeni olarak kadın çalışanların iş yaşamın-
da çoğunlukla yönetilen, erkek çalışanların ise yönetici po-
zisyonda olmalarının mobbing davranışının oluşumunda 
cinsiyetlerarası farklılığın oluşumunu tetiklediği şeklinde 
düşünülebilir.

Kılıç ve arkadaşlarının (2016), yapmış olduğu çalışmada 
mobbinge maruz kalma davranışlarının medeni duruma 
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göre farklılaşmadığı tespit etmişlerdir. Aksoy’un (2008) 
yaptığı çalışmada ise, bekar çalışanların daha fazla mob-
binge maruz kaldığı, buna neden olarak da bekarların genç 
ve tecrübesiz oldukları belirtilmiştir.

Çalışmamızda  bekarların psikolojik yıldırma puanı ( sıra 
ortalaması ) evlilerin puanından yüksektir. Medeni duru-
ma göre psikolojik yıldırma düzeyinde anlamlı bir fark bu-
lunmamıştır (u=1.070.000, p>0.05). Çalışmamızın bulgusu 
literatür bilgileriyle uyumludur.

Taştan’ın (2015) banka çalışanlarında “Psikolojik şiddet algı-
sı, tükenmişlik sendromu ve işten ayrılma niyeti arasındaki 
ilişki araştırdığı çalışmasında iş hayatındaki çalışma süresi 
1-5 yıl olan banka çalışanlarının genel psikolojik şiddet al-
gısı puanları (1,770 ± 0,761), iş hayatındaki çalışma süresi 
6-10 yıl olan banka çalışanlarının genel psikolojik şiddet al-
gısı puanlarından (1,529 ± 0,528) yüksek bulunmuştur.  

Çalışmamızda hizmet yılına göre psikolojik yıldırma düzey-
leri arasında  anlamlı bir farklılık bulunmuştur (χ2=12,417, 
p<0.05). Gözlemlenen anlamlı farklılaşmanın, kaynağını 
belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney U-testi sonu-
cunda 0- 5 yıl hizmeti olanlar 11-15 yıl hizmeti olanlara 
göre daha fazla psikolojik yıldırma yaşamaktadırlar. Çalış-
mamızın bulgusu literatür bilgileriyle uyumludur. Bu çalış-
ma süresi aralığı çalışanların örgüt kültürüne ve iklimine 
alışmaya başladığı ve sağlık sektöründe yapılan işin zor ve 
uzmanlık gerektirmesinden dolayı, diğer çalışanlara göre 
daha fazla zorlandıkları ve kendilerini baskı altında hisset-
tikleri bir çalışma süresi aralığı düşünülebilir.

Özarallı ve Torun (2007), psikolojik şiddetin işten ayrılma 
niyeti üzerindeki etkisini incelemek amacıyla yaptıkları 
çoklu regresyon analizi sonucunda işe yönelik psikolojik 
şiddet davranışının işten ayrılma niyeti üzerine anlamlı 
katkılar yaptığını tespit etmişlerdir. Ayrıca işyerinde olum-
suz tutum ve davranışlarla karşı karşıya kalan çalışanların 
işlerini bırakma eğilimi içerisinde olmaları dolayısıyla iş-
yerinde psikolojik şiddete maruz kalan çalışanların işten 
ayrılma niyetlerinin de artacağını ileri sürmektedirler. 
Çalışkan (2005), turizm işletmelerinde çalışanlara yönelik 
araştırmasında mobbing davranışları ile işte kalma niyeti 
arasında ise pozitif bir korelasyon bulmuştur.

Çalışmamızda Korelasyon analizi sonucunda işten ayrıl-
ma niyeti ile psikolojik yıldırma arasında (r=0,661) p<0,01 
orta düzeyde pozitif yönlü bir ilişki bulunmuştur. Doğrusal 
çoklu regresyon uygulanarak işten ayrıma niyetini kişi iliş-
kili yıldırma, iş ilişkili yıldırma, fiziksel korkutucu yıldırma 
değişkenlerinin ne ölçüde etkilediği belirlenmiş ve bu işle-
min sonucunda R=.664,  R2=.441 olarak bulunmuştur. İşe 
bırakma niyeti düzeyindeki toplam varyansın % 44,1’inin 
bu değişkenlerce açıklandığı görülmüştür. Çalışmamızın 
bulgusu literatür bilgileri ile uyumludur.

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Araştırma sonucunda hemşirelerin diğer sağlık teknisyen-
lerine göre kadınların erkekere göre işten ayrılma niyetleri 
yüksek düzeydedir. kadınların erkeklere göre, lise mezun-
larının diğer okul mezunlarına göre, hemşirelerin sağlık 
teknisyenlerine göre, 0-5 yıl hizmeti olanların diğer hizmet 
yıllarındakilere göre daha fazla psikolojik yıldırmaya ma-
ruz kaldıkları ve psikolojik yıldırma ile işten ayrılma niye-
ti arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki olduğu tespit 
edilmiştir

Bu araştırma kapsamında daha sonra yapılacak araştırma-
lara ışık tutması amacıyla aşağıdaki öneriler sunulmuştur:
Kamu ve özel kurumlarda/örgütlerde psikolojik yıldırma 
davranışların ortaya çıkması veya engellenmesi yönünde 
başarılı olan örgütler incelenmeli ve diğer örgütlere örnek 
olarak gösterilmeli,

• Psikolojik yıldırma davranışı ve olayları konusunda ça-
lışanlara eğitimler düzenlenmeli,

• Yöneticiler başta olmak üzere tüm çalışanlara çatışma, 
stres, kriz yönetimi ve liderlik gibi eğitimler almaları 
sağlanmalı,

• Örgütlerde psikolojik yıldırma davranışı ve olaylarını 
tutan raporlama birimleri kurulmalı,

• Psikolojik yıldırma olayları konusunda sendikalar çalı-
şanlara gerekli desteği sağlamalı,

• Üniversitelerin sağlıkla ilgili bölümlerde psikolojik 
yıldırma konusunda dersler verilmeli, seminerler ve 
konferanslar düzenlenmeli,

• Psikolojik yıldırma eylemleri başlamadan önce yöne-
tim tarafından yıldırma davranışları erken teşhis edil-
meli ve bu davranışları önleyici politika ve prosedürler 
uygulanmalı,

• Mobbinge maruz kaldığını düşünen kişilerin cesaret-
lendirilmesi ve bu kişilere hukuki destek başta olmak 
üzere her konuda destek sağlanması önerilebilir.

. K K
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MARMARİS ÖZEL AHU HASTANESİ’ NDE HASTALARIN 
HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET 
DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Meral EKİNCİ1, Fatma BİRGİLİ2, Aysun AK TUNCEL1

 A  ASTA S
u la S tk  o man ni ersitesi Sa l k Bilimleri ak ltesi

as emsire a u astanesi om  irgili otmail om  as emsire a u astanesi om

et

Bu çalışma, Marmaris Özel Ahu Hastanesi’nde yatan hastaların hemşirelik hizmetlerine yönelik memnuniyetlerini ve memnuniyeti 
etkileyen değişkenleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı.

Araştırmanın örneklemini, araştırmaya katılmaya gönüllü yatan 286 hasta oluşturmuştur. Veriler, kişisel tanımlayıcı özellikleri 
belirleyen form ve Demir & Eşer tarafından (2004) geliştirilmiş olan “Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyet Ölçeği”(HHMÖ) 
kullanılarak toplanmıştır.

Araştırma kapsamına alınan hastaların; %39.9’unun 45 yaş ve üzerinde, %70.3’ünün kadın olduğu, %93.1‘inin 3-7 gün arasında 
hastanede kaldıkları, %75.5’inin daha önce hastaneye yattıkları ve %83.2’sinin refakatçısı olduğu saptandı. Bu çalışmada hastaların 
toplam memnuniyet puanı 129.40±9.17 yüksek olarak bulundu. Hastaların cinsiyet, eğitim durumu ve gelir durumlarına göre 
puanları açısından anlamlı bir fark bulunmazken (p>0.05), sağlık güvencesi olma, daha önce hastaneye yatma, yattığı klinik, 
kronik hastalığı olma durumuna ve yaş gruplarına göre hastaların puan ortalamalarının istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
saptandı (p<0.05). Yaş grupları ile memnuniyet puan ortalamaları arasındaki fark genç yaştaki hastalar ile 45 yaş ve üzerinde 
olanlar arasında olduğu belirlendi (p<0.05). 

Çalışma sonucunda, araştırma kapsamına alınan hastaların hemşirelik hizmetlerinden memnuniyet düzeylerinin yüksek olduğu, 
hastaların yaşının, daha önce hastaneye yatma ve kronik hastalığı olma durumunun memnuniyet puanlarını etkilediği saptandı.

na tar Kelimeler  Hemşirelik, hasta, hastane, memnuniyet.

e a tors n uen ing ealt  m lo ees  ntent to eave  o ing  So io emogra i  ara teristi s  

stra t

This study was conducted as a descriptive study to determine the variables affecting the patient’s satisfaction and their 
satisfaction of the nursing services in the Private Ahu Hospital, Marmaris, Turkey.

There were 286 volunteers that the researcher investigated. Data was collected by using questionnaire from and “Scales of 
Satisfaction for Nursing Care” which was developed by Emir & Eşer (in 2004). 

It is determined that the average age of the patients included in the research are 51.35±16.28, 54% of them are women. It is 
determined that 57.6% of patients have stayed in hospital 3-7 days. It is found that the total satisfaction point is 132.48±20.90 
in this study. It has been noted that according to the patients age, the average points are statistically higher to patients in young 
ages (p<0.005) where as there is no reasonable difference among their points in respect of their sex or education (p>0.05). 

It is determined that there is no reasonable difference statistically among the satisfaction total points, according to their condition 
or the amount of days that they stayed in hospital or if they have a companion or not.

As a result, the patients included in the study of nursing services, satisfaction levels are only affected by age.

Ke  or s  Nursing, patient, hospital, satisfaction.
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.  

Ülkemizde sağlık alanında, son on yılda kurumsallaşan 
çalışmalarla kısa sürede çok nitelikli ve etkili çalışmalar 
yapılarak sağlıkta kalite dünya standartları düzeyine 
getirilmiştir. Başlangıçta kamu hastaneleriyle başlayan bu 
süreç zaman içerisinde sağlık hizmeti sunan tüm sağlık 
kurumlarını kapsar bir niteliğe kavuşmuştur. Türkiye’de 
sağlık sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar çeşitli 
girişimlerde bulunarak hizmet kalitelerini yükseltmeyi 
amaçlamaktadırlar. Hasta memnuniyetini arttırmak 
hizmet kalitesini arttırmanın en önemli ayağını oluştur-
maktadır (Ekinci ve Huddam, 2016  155).

Sağlık hizmetlerinde hasta memnuniyeti kalitenin değer-
lendirilmesinde kullanılan parametrelerden en önemlisi-
dir. Hasta memnuniyeti “hastanın değer ve beklentilerinin 
ne düzeyde karşılandığı konusunda bilgi veren ve esas 
otoritenin hasta olduğu, bakımın kalitesini gösteren temel 
ölçüt” olarak tanımlanmaktadır (Carr-Hill, 1992  236). Sağ-
lık sektöründe ileri teknolojinin kullanılması, kaliteli sağlık 
bakım isteğinin yaygınlaşması bireylere ve topluma kaliteli 
sağlık hizmeti verilmesini gündeme getirmektedir (Özcan, 
2008  96). Sağlık bakımının değerlendirilmesinde son on 
yıldır yer alan hasta memnuniyeti, sağlık hizmetlerinde 
maliyetin giderek artması nedeni ile var olan kaynakla-
rın doğru kullanımına karar vermek için gerekli bir kanıt 
olarak görülmeye başlanmıştır (Williams,1994  509). Top-
lumdaki müşteri merkezli hizmet anlayışı giderek sağlık 
hizmeti alan bireylerin isteklerinin önem kazanmasına ne-
den olmuştur. Ancak bireyin sağlık gereksiniminin sürekli-
liği ve karmaşıklığı nedeni ile memnuniyet ile ilgili ölçütler, 
bir restoran ya da toplumdaki diğer hizmet alanlarındaki 
ölçütlerden daha farklı ve karmaşıktır (Wilkin, 1994  16). 
Başka bir ifade ile sağlık bakım hizmeti bazı önemli yönler-
den diğer endüstri ve hizmet işletmelerinden belirgin bir 
şekilde farklılık göstermektedir. Rekabete dayalı bir piya-
sada tüketiciler memnuniyetsizliklerini alış-veriş yerlerini 
değiştirerek gösterebilmektedir. Oysa sağlık hizmetinde 
bireylerin bağlı oldukları sağlık kurumları nedeni ile seçme 
şansı sınırlıdır. Hasta memnuniyeti araştırmalarının amacı, 
hastaların aldıkları hizmetin kalitesini nasıl bulduklarının 
öğrenilmesi, onların memnuniyetini etkileyen faktörlerin 
öncelik sırasının belirlenmesi, kurumu tercih nedenleri, 
kurumdan beklentileri, hizmet sunum sürecinde yaşanan 
uygunsuzluklar ve hizmet sunum tarzının bu beklentileri 
karşılayacak şekilde tasarlanması şeklinde sınıflanabilir 
(Yılmaz, 2001  69). Dolayısıyla, hasta memnuniyeti, algıla-
nan kalite ile beklenen kalitenin bir fonksiyonudur. (Tukel, 
2004  54). Literatürde, Amerikan Hemşireler Birliği (ANA) 
tarafından yapılan tanımlamada; hasta memnuniyeti sağ-
lık bakım organizasyonları için belirlenmiş yedi indikator 
arasında yer almaktadır (Meisenheimer, 1998  29). Hasta 
memnuniyeti; sağlık kurumu seçiminin belirleyicisi, hiz-
metlerin reorganizasyonunun sağlayıcısı, hasta uyumunun 
başta gelen koşulu, sağlık hizmetlerinin temel çıktısı ve ka-
lite göstergesi olması bakımından önemlidir (Şahin, 2005  

137). Sağlık sektöründe hasta memnuniyetinin artması için 
hemşirelik hizmetlerinin geliştirilmesi önemlidir. Çünkü, 
hastaların hastanede yattıkları süre içinde verilen hemşi-
relik bakımından duydukları memnuniyet, tüm hastane 
hizmetleri ile ilgili memnuniyetlerini etkileyen en önemli 
etmendir (Walsh vd., 1999  307 ve Yılmaz, 2001  74). Dola-
yısıyla, hasta memnuniyetinin temelini büyük ölçüde has-
ta-hemşire birlikteliği oluşturur (Köşgeroğlu, 2005  75). Bu 
konuda yapılan çalışmalarda, hastaların hastane deneyim-
leri ile ilgili memnuniyet ve memnuniyetsizliklerinde hem-
şirelik hizmetinin çok önemli bir etmen olduğu ve bu ne-
denle hemşirelerin hasta ile etkileşimleri ve davranışlarının 
hasta memnuniyetinde temel unsurlar olduğu belirtilmek-
tedir (Mccoll, 1996  34 ve Pala, 2003). Aynı zamanda hem-
şirelerin hasta bakım hizmetlerini sunarken sergiledikleri 
bakım davranışları, hem hasta memnuniyeti hem de teda-
vinin etkinliği acısından önemli role sahiptir. Kılıç (2003)’ın 
belirttiğine göre; Amerika’da The Johns Hopkins Breast 
Center’da 1999-2001 yıllarını kapsayan hasta memnuniyet 
araştırmasında, hemşirelerin hastaların gereksinimlerine 
karşı gösterdikleri davranışların memnuniyeti etkileyen en 
önemli etmen olduğu saptanmıştır. Dolayısıyla, kaliteli bir 
tıbbi bakım tüm hastaların hakkı olmakla birlikte, bu hiz-
meti veren hemşirelerin de temel sorumluluğudur. (Aylaz, 
2000  1). Hemşirelik hizmetlerinin hasta memnuniyetinde 
önemli olmasının nedenleri arasında; sağlık personeli için-
de hemşire sayısının çok olması, hemşirelerin hastaların 
gereksinimlerini karşılamak için sürekli yanlarında bulun-
ması, bireylerin sağlığını sürdürme ve rehabilitasyonu-
nun hemşirelerin öncelikli sorumluluklarından olmasıdır. 
Hastanede yatarak tedavi görmekte olan hastalara daha 
fazla yardımcı olmak ve hasta bakımının kalitesini yük-
seltmek amacı ile hastaların hemşirelik bakımı ile ilgili 
memnuniyetinin bilinmesi önemlidir. Hasta memnuniyet 
çalışmalarının arttırılması hastaların bakıma katılmaları 
sağlanmakta ve hasta-hemşire arasındaki ilişkileri daha da 
güçlendirmekte ve sağlamlaştırmaktadır (Avis, 1995  316). 
Bunun yanında, hemşirelik bakımının değerlendirilmesine 
hastanın görüşleri katıldığında bakımın kalitesi gelişecektir 
(Kayacık, 1998). Dolayısıyla, hasta memnuniyetinin düzenli 
olarak değerlendirilmesi, hastalar tarafından algılanan ka-
litenin düzeyini izleme ve sonuçlar doğrultusunda hemşi-
relik uygulamalarında hasta beklentilerine yönelik gerekli 
düzenlemelerin yapılmasına olanak sağlayarak, hemşirelik 
hizmetlerinin kalitesini yükseltmede etkili olacaktır (Demir, 
2005  31). Bu nedenle hastaların hemşirelik hizmetlerinden 
memnuniyet düzeylerinin ölçülmesi yararlı ve gereklidir (Yıl-
maz, 2000  41). Bu araştırma, Marmaris Özel Ahu Hastane-
si’nde yatan hastaların hemşirelik hizmetlerinden memnu-
niyet düzeylerinin değerlendirilmesi amacıyla yapıldı.

. K PS  ve 

Araştırmanın örneklemini, Marmaris Özel Ahu Hastane-
si’nde yatan (psikiyatri, pediatri dışındaki klinikler) en az üç 
gün ya da daha uzun süredir yatmış olup taburcu olması-
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na karar verilmiş ve araştırmaya katılmayı kabul eden 286 
hasta oluşturmuştur. Veriler, 2017 yılı Temmuz-Eylül ayın-
da katılanların sosyo-demografik özelliklerini içeren bilgi 
formu ve “Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyet Ölçeği” 
(HHMÖ) kullanılarak toplanmıştır. Ölçek, Demir ve Eşer 
tarafından (2005) geliştirilmiş, 34 madde ve tek faktörden 
(saf) oluşan, 5’li likert tipinde olup “hiç memnun değildim: 
1”, “az memnundum: 2”, “kararsızım: 3”, “memnundum: 4”, 
“çok memnundum: 5” puan verilerek değerlendirilmiştir. 
HHMÖ”nin Cronbach Alpha katsayısı 0.96 olarak saptan-
mıştır. Ölçekten en az 34 ve en fazla 170 puan alınmak-
tadır. Puan arttıkça memnuniyet düzeyi de artmaktadır. 
Araştırmanın yapılması için Özel Ahu Hastanesi’nden yazılı 
izin, çalışmanın uygulanması sırasında hastalardan sözel 
izin alınmıştır.

Veriler, bilgisayar ortamında Kruskal-Wallis Testi, Indepen-
dent-Samples T Testi, One Way ANOVA ve Mann-Whitney 
U Testi ile değerlendirilmiştir.

. U U

Çalışmada, HHMO’nin Cronbach alfa kat sayısı 0.960 
olup, hastaların toplam memnuniyet puan ortalaması 
129.40±9.17 yüksek olarak bulundu. 

Tablo 1’de araştırma kapsamına alınan hastaların tanı-
tıcı özelliklerine göre dağılımı verilmektedir. Hastaların 
%36.0’sının 25-34, %39.95’unun 45 yaş ve üzeri yaş gru-
bunda yer aldıkları,  %70.35‘ünün kadın olduğu, %36’sının 
lise mezunu olduğu %85.7’sinin evli, %44.1’inin ev hanı-
mı/emekli, %68.5’inin gelir gider düzeyinin eşit olduğu ve 
%60.5’inin şu anda ilçede yaşadığı saptandı. 

a lo . astaların anıtı ı elliklerine re ağılımı 
n

Özellikler Sa ı 

Yaş 

18-24 yaş 16 5.6

25-34 yaş 103 36.0

35-44 yaş 53 18.5

45 yaş ve üzeri 114 39.9

Cinsiyet 
Kadın 201 70.3

Erkek 85 29.7

Eğitim
Durumu

Okur yazar değil /okur yazar 29 10.1

İlköğretim mezunu 66 23.1

Lise mezunu 103 36.0

Yüksekokul/üniversite mezunu 88 30.8

M e d e n i 
Durumu

Evli 245 85.7

Bekar 41 14.3

Meslek 

Ev hanımı /Emekli 126 44.1

Memur/işçi 60 21.0

Serbest meslek/mühendis/mimar 75 26.2

Sağlık ekibi üyesi 12 4.2

İşsiz 13 4.5

Gelir
Durumu

Gelir giderden fazla 57 20.0

Gelir gidere eşit 196 68.5

Gelir giderden az 33 11.5

Y a ş a d ı ğ ı 
Y e r l e ş i m 
Yeri

İl 60 21.0

İlçe 173 60.5

Köy 53 18.5

o lam 

Hastaların %97.6’sının sosyal bir güvenceye sahip olduğu, 
%93.1‘inin 3-7 gün arasında hastanede kaldığı, %75.5’inin 
daha önce hastaneye yattığı, %56.3’ünün cerrahi klinik-
lerinde yattığı, %18.9’unun kronik bir hastalığı olduğu, 
%83.2’sinin refakatçisinin olduğu, %74.8’inin ise refakatçı-
sının sürekli hastanede hastanın yanında kaldığı belirlendi 
(Tablo 2).

a lo . astaların astane eki urumu le lgili a
nımla ı ı ellikleri n

Özellikler  Sa ı 

Sağlık Güvencesi
Olanlar 279 97.6

Olmayanlar 7 2.4

Hastanede Yatma 
Süresi

3-7 gün 266 93.1

8-14 gün 13 4.5

15 gün ve daha fazla 7 2.4

Daha Önce 
Hastanede Yatma 
Durumu 

Yatan 216 75.5

Yatmayan 70 24.5

Yatılan Klinik

Dahili Klinikler 86 30.1

Cerrahi Klinikler 161 56.3

Acil Servis 16 5.6

Pediatri Kliniği 23 8.0

Kronik Hastalığı Olma 
Durumu

Olanlar 54 18.9

Olmayanlar 232 81.1

Refakatçi Bulundurma 
Durumu

Olanlar 238 83.2

Olmayanlar 48 16.8

Refakatçi Kalış 
Durumu

Hiç Kalmıyor 48 16.8

Sürekli kalıyor 214 74.8

Belirli saatlerde kalıyor 24 8.4

o lam 

Çalışmada, hastaların yaş gruplarına göre eğitim durumla-
rına göre (F=3.355, p<0.05) memnuniyet puan ortalamaları 
arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulun-
du (Tablo 3). Yaş grupları ile memnuniyet puan ortalama-
ları arasındaki fark 25-34 yaş grubu ile 45 yaş ve üzerinde 
olanlar arasında (t=-3.172, p=0.002), 35-44 yaş grubu ile 45 
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yaş ve üzerinde olanlar arasında (t=-2.235, p=0.027) olduğu belirlendi. Hastaların cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum, 
meslek, gelir durumu ve yaşadığı yerleşim yer değişkenlerine göre memnuniyet puan ortalamaları arasında ise yapılan 
analizde istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (Tablo 3). 

a lo . astaların anıtı ı elliklerine re  o lam Puan rtalamalarının ağılımı n  

anımla ı ı ellikler Sa ı SS İstatistiksel 
Değerlendirme

a  

18-24 yaş 16 5.6 129.37±9.16
F=3.355

.  
25-34 yaş 103 36.0 127.73±9.82

35-44 yaş 53 18.5 128.26±10.80

45 yaş ve üzeri 114 39.9 131.43±7.27

insi et 
Kadın 201 70.3 128.97±9.51 t=-1.211

p=0.227 Erkek 85 29.7 130.41±8.26

ğitim urumu

Okur yazar değil /okur yazar 29 10.1 133.13±3.86
K.W=3.949

p=0.267
İlköğretim mezunu 66 23.1 101.79±10.09

Lise mezunu 103 36.0 128.13±10.34

Yüksekokul/üniversite mezunu 88 30.8 129.28±8.78

e eni urumu
Evli 245 85.7 130.02±9.01

Z=-0.007  p=0.995
Bekar 41 14.3 130.02±9.01

eslek 

Ev hanımı /Emekli 126 44.1 129.59±8.72

K.W=1.534  p=0.821
Memur/işçi 60 21.0 128.21±10.04

Serbest meslek/mühendis/
mimar 75 26.2 129.88±8.85

Sağlık ekibi üyesi 12 4.2 131.16±7.79

İşsiz 13 4.5 129.40±9.17

elir urumu

Gelir giderden fazla 57 20.0 129.50±8.50
K.W=3.959  p=0.138

Gelir gidere eşit 196 68.5 129.55±9.45

Gelir giderden az 33 11.5 128.33±8.75

a a ığı erle im eri

İl 60 21.0 129.60±8.20
F=0.159  p=0.853

İlçe 173 60.5 129.16±9.65

Köy 53 18.5 129.40±8.70

Hastaların sağlık güvencesi (Z=1.791, p>0.05), daha önce hastaneye yatma durumu (t=2.160, p<0.05), yattığı klinik 
(K.W=3.446, p>0.05), kronik hastalığı olma durumu (t=1.590, p<0.05), değişkenlerine göre memnuniyet puan ortalamaları 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu saptandı. Hastaların hastanede yatma süresi (K.W=3.446, p>0.05),  re-
fakatçi bulundurma durumu (Z=-0.855, p>0.05) ve refakatçi kalış durumu (K.W=1.107, p>0.05) değişkenlerine göre mem-
nuniyet puan ortalamaları arasında anlamlı fark olmadığı belirlendi a lo .
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a lo  astaların astane eki urumu le lgili anıtı ı elliklerine re  o lam Puan rtalamalarının 
ağılımı n

anıtı ı ellikler Sa ı SS İ s t a t i s t i k s e l 
Değerlendirme

Sağlık ven esi
Olanlar 279 97.6 129.46±9.22

Z=-1.791  .
Olmayanlar 7 2.4 126.85±6.54

astane e atma S resi

3-7 gün 266 93.1 129.62±8.98 K.W=3.446  p=0.179
8-14 gün 13 4.5 125.30±12.78

15 gün ve daha fazla 7 2.4 128.42±8.02

a a n e astane e atma uru
mu 

Yatan 216 75.5 130.06±8.72 t=2.160  .

Yatmayan 70 24.5 127.35±10.25

atılan Klinik

Dahili Klinikler 86 30.1 130.41±9.05
K.W=6.500  .Cerrahi Klinikler 161 56.3 128.70±9.21

Acil Servis 16 5.6 130.56±6.62

Pediatri Kliniği 23 8.0 129.65±10.83

Kronik astalığı lma urumu
Olanlar 54 18.9 131.54±8.11

t=1.590  .
Olmayanlar 232 81.1 128.98±9.37

efakat i ulun urma urumu
Olanlar 238 83.2 129.26±9.27

Z=-0.855  p=0.393
Olmayanlar 48 16.8 130.06±8.69

efakat i Kalı  urumu

Refakatçi hiç kalmıyor 48 16.8 130.06±8.69 K.W=1.107  p=0.293
Sürekli kalıyor 214 74.8 129.07±9.42

Belirli saatlerde kalıyor 24 8.4 131.40±9.17

. 

Çalışmada hastaların HHMÖ’den aldıkları en düşük puan 
75 iken en yüksek puanın ise 135, toplam puan ortalama-
sının ise (X=128.21±11.51) olduğu belirlenmiştir (Tablo 2). 
Puanın yükselmesi hasta memnuniyetinin yüksek olduğu-
nu göstermektedir. Demir ve ark (2011) bir eğitim hasta-
nesinde yaptıkları hasta memnuniyeti çalışmasında da 
hasta memnuniyetinin yüksek olduğu bulunmuş, ancak 
bu çalışmada ölçekten alınan toplam puan ortalamasının 
biraz yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç, hastaların 
hemşirelik hizmetlerinden memnuniyetinin iyi düzeyde 
olduğunu göstermektedir. Bu durumun hastane yöneti-
cileri tarafından hizmette iyiye ulaşıldığı, hizmet kalitesini 
daha iyiye götürecek çalışmaların belli aralıklarla sürekli 
yapılmasının motivasyonu artırmada daha da yararlı ola-
cağı düşünülmektedir. Okumuş ve Gürbüz (1998)’ un 
hastaların hemşirelik hizmetlerini değerlendirmelerine 
yönelik yapmış oldukları çalışmada, hastaların hemşirelik 
bakımını yeterli olarak değerlendirdiklerini belirtmişlerdir. 
Demir ve ark (1999) ise yaptığı hasta memnuniyeti çalışma-
sında, hastaların verilen bakımdan iyi düzeyde memnun 
olduğunu saptamıştır. Sağlık hizmetlerinde kalite, hastanın 
beklediği kalite düzeyi ile algıladığı kalite düzeyi arasında-
ki farktır. Sağlık hizmetlerinin temel çıktılarından biri olan 
hasta memnuniyeti, sağlık hizmeti kalitesinin ölçülmesin-
de yer alan önemli göstergelerdendir. Hasta memnuniye-
tinin hizmetin verildiği mekanın fiziki özellikleri, personelin 

hastaya karşı ilgi, tutum ve davranışları, hastaların sos-
yo-demografik ve ekonomik özellikleri ile de ilişkili olduğu 
görülmektedir (Sunter, 2006  46). Dolayısıyla, bireyin geç-
miş deneyimleri, beklentileri, yaşı, cinsiyeti, eğitim düzeyi, 
sosyal statüsü, sağlık durumu, tanısı, hastanın kendi sağlık 
durumunu algılayışı hasta memnuniyetini etkileyebilmek-
tedir (Mccol, 1996  38; Şahin, 2005  142). 

Çalışmada, 45 ve üzeri yaş grubu hastaların memnuniyet 
toplam puan ortalamalarının (131.43±9.17) olduğu daha 
genç yaş grubundaki hastalara göre yüksek olduğu, bu 
farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur 
(F=3.355, p=0.019) (Tablo 3). Yapılan ileri analizde Tukey 
testi  bu farkın 45 yaş ve üzeri yaş grubunun memnuni-
yet puan ortalamalarından kaynaklandığı saptanmıştır. 
Literatürde de hasta memnuniyeti ile ilgili çalışmalarda 
benzer sonuçlar bildirilmekte olup (Carr-Hill, 1992  249; 
Çelik vd.,1999  55 Özmen, 1990 ; Sunter vd., 2006  50; 
Uzun, 2003: 16 ; Demir vd.,2005  31; Demir, 2011  68 ), bu 
durumun ortaya çıkışında yaşlı hastaların daha olgun ve 
hoşgörülü olmaları, iletişime daha fazla önem vermeleri, 
hekim ve hemşire ile daha rahat konuşabilmeleri gibi özel-
liklerinin yanı sıra, hekim ve hemşirelerin yaşlı hastalara 
toplumsal çerçevede saygı göstermelerinin de rol oyna-
yabileceği ifade edilmektedir. Diğer taraftan, bu sonuçlar 
üzerinde yaşlıların geleneksel edilgen, gençlerin ise tüketi-
ci bilincine sahip olarak eleştirici bir rol benimsemelerinin 
de etkili olabileceğini ileri sürmektedir (Sunter vd., 2006  
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46). Bu sonuçlar bizim çalışmamızla paralellik göstermek-
tedir. Hastaların cinsiyetlerine göre memnuniyet toplam 
puan ortalamaları; kadın hastalarda 128.97±9.51, erkek 
hastalarda 130.41±8.26 olarak bulunmuştur. Erkek hasta-
ların hemşirelik hizmetlerinden daha çok memnun olduğu 
görülmesine rağmen yapılan analizde gruplar arasında is-
tatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (t=-1.211, 
p=0.227) (Tablo 3). Yılmaz (2001)’ ın belirttiğine göre, Loo-
kinland ve Pool’un çalışmasında verilen hizmetler açısın-
dan, kadınların erkeklerden daha memnun oldukları belir-
lenmiştir. Demir ve arkadaşlarının (2011) yılında yaptıkları 
çalışmada da kadınların verilen hemşirelik hizmetlerinden 
daha çok memnun oldukları bildirilmiştir. Literatürde de 
cinsiyetin hastaneden memnuniyet üzerine etkisi hakkında 
farklı bilgiler bulunmakla birlikte kadınların hizmet değer-
lendirmede erkek hastalara göre daha eleştirel yaklaşımda 
bulundukları belirtilmektedir (Hall, 1988  935; Sunter vd., 
2006  46). Buna karşın, Sunter ve ark (2006), Okumuş ve 
ark (1993), Özmen (1990), Çelik ve ark (1999), Demir ve ark 
(1999), Uzun (2003) ve McColl ve ark (1996)’nın da konu ile 
ilgili yaptıkları çalışmalarda, memnuniyet düzeyi ile hasta-
ların cinsiyetleri arasında ilişki bulunmadığını belirtmişler-
dir. Bu bulgu çalışmamızın sonuçlarını desteklemektedir. 
Çalışmada hastaların eğitim düzeyine göre memnuniyet 
puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olmadığı sap-
tanmıştır (KW: 1.130 p>0.05) (Tablo 3). Buna karşın okur-
yazar olmayan/ okuryazar olan hastaların memnuniyet 
toplam puan ortalamasının (K.W=3.949, p=0.267) diğer 
grupların toplam puan ortalamalarından daha yüksek ol-
duğu görülmektedir. Bu konuda yapılan birçok çalışma, 
eğitim düzeyi yükseldikçe memnuniyet düzeyinin azaldı-
ğını göstermiştir. Fakat bu iki değişken arasında ilişki ol-
madığını gösteren çalışmalar da bulunmaktadır. Özmen 
(1990), Carr-Hill (1992) ve Bengtsson ve ark. (1998) tarafın-
dan yapılan çalışmalarda, eğitim düzeyi yüksek olan has-
taların aldıkları hizmetlerden daha az memnun oldukları 
saptanırken, Yılmaz (2000) tarafından yapılan çalışmada, 
eğitim düzeyi yüksek olan hastaların aldıkları hizmetler-
den daha fazla memnun olduğu saptanmıştır. Yine, Eren-
tekin ve ark. (2003) yaptıkları çalışmada, hastaların eğitim 
düzeylerinin hemşirelik hizmetlerinden memnuniyetlerini 
etkilediğini; düşük eğitim düzeyinde olan hastaların, eğitim 
düzeyi yüksek olan hastalara oranla memnuniyet düzeyle-
rinin daha yüksek olduğunu saptamışlardır. Uzun (2003)’ 
un çalışmasında da, hastaların memnuniyet düzeyleri ile 
eğitim düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olduğunu belir-
lenmiştir. Buna karşılık Akyol (1993), Demir ve ark (1999), 
Yurt ve Olgun (2000), Şahin ve ark (2005) tarafından ya-
pılan çalışmalarda ise; hastaların eğitim düzeyinin mem-
nuniyet düzeylerini etkilemediği belirlenmiştir. İzmir’de 
bir özel hastanede yapılan araştırmada ise yaşlı hastaların 
gençlere göre, düşük eğitimli hastaların yüksek eğitimli 
hastalara göre, yüksek gelirli hastaların düşük gelirli hasta-
lara göre hizmet kalitesini daha olumlu değerlendirdikleri 
bulunmuştur (Devebakan,  2003  38). 

Çalışmada, hastaların medeni durumuna göre, memnuni-
yet puan ortalamaları; bekar olan hastalarda 130.02±9.01, 

evli olan hastalar da ise 130.02±9.01 olarak bulunmuştur. 
Bekar hastaların hemşirelik hizmetlerinden daha çok 
memnun olduğu görülmesine rağmen yapılan analizde 
gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark sap-
tanmamıştır (Z=-0.007,  p=0.995) (Tablo 3). Yurt ve Olgun 
(2000), Demir ve ark. (2011) çalışmalarında, hastaların 
memnuniyet düzeyleri ile medeni durum arasında bir ilişki 
olmadığını belirtmişlerdir. Bu sonuç çalışmamızın sonucu 
ile benzerlik göstermektedir. Araştırmaya katılan hastala-
rın meslek gruplarına göre memnuniyet puanları incelen-
diğinde; sağlık ekibi üyesi olan grubun toplam puan ortala-
masının (131.16±7.79) diğer gruplardaki hastaların toplam 
puan ortalamalarından daha yüksek olduğu; buna karşın 
ortalamalar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı ol-
madığı saptanmıştır (K.W=1.534, p=0.821) (Tablo 3.a). Yaş, 
eğitim düzeyi, cinsiyet, meslek, deneyimlerin yanı sıra psi-
ko-sosyal etmenler ve tedavi yöntemleri, kültürel etmen-
ler, primer hemşirelik bakımı, hastaların hemşirelik bakı-
mını algılamaları da hasta memnuniyetini 
etkileyebilmektedir (Staniszewska ve Ahmed, 1999  364; 
Uzun,  2003  16). Bunun yanında memnuniyet çok göreceli 
olan ve hasta deneyimleri, yaşam tarzı, bireysel ve toplum-
sal değerler ile hizmet beklentileri ile ilişkili bir kavramdır 
(Akgün, 2002  12). Hastaların gelir gider durumunu algıla-
ma durumları ile hasta memnuniyeti toplam puan ortala-
maları arasında fark olmadığı (K.W=3.959, p=0.138), ancak 
geliri giderinden az olan hastaların toplam puan ortalama-
larının (128.33±8.75) daha düşük olduğu saptanmıştır. 
Ekonomik durum hasta memnuniyetini etkilemektedir. 
Hastaların yaşadığı yer ile hasta memnuniyeti toplam puan 
ortalamaları arasında anlamlı fark olmadığı saptanmıştır 
F=0.159, p=0.853). Hastaların yaşamakta oldukları yerin 
gruplar arasında hasta memnuniyeti açısından toplam pu-
anlarının birbirine yakın olduğu belirlenmiştir. Hasta mem-
nuniyetine yönelik yapılan çalışmalarda, sosyal güvence-
nin hasta memnuniyeti üzerine etkileri konusunda farklı 
sonuçlara ulaşıldığı bildirilmektedir (Kartaloğlu vd., 2002: 
225; Sunter vd., 2006: 46). Çalışmada, hastaların memnu-
niyet puanlarının sağlık güvencesine sahip olanların 
(129.46±9.22) sağlık güvencesine sahip olmayanların puan 
ortalamasından (126.85±6.54) daha yüksek olduğu görül-
mektedir. Yapılan analizde gruplar arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır (Z=-1.791,  
p=0.073) (Tablo 4). Bu sonuç, hastaların aldıkları hizmetin 
sosyal güvence durumlarından etkilendiğini düşündür-
mektedir. Sunter ve ark (2006) da hasta memnuniyetine 
yönelik çalışmasında da hastaların sosyal güvenceye sahip 
olma durumu ile memnuniyet düzeyi arasında bir ilişki ol-
madığı belirtilmektedir. Bu sonuç, bizim çalışma sonuçları 
ile farklılık göstermektedir. Literatür taramasında görüldü-
ğü gibi, yapılan çalışmalarda ve bu çalışmada bazı değiş-
kenlerin memnuniyet durumu ile ilişkili olduğu ileri sürü-
lürken, bazı değişkenlerin ilişkili olmadığı belirlenmiştir. 
Ancak çalışmaların sonuçları arasında paralellik yoktur. 
Memnuniyetin ya da memnuniyetsizliğin hastaların sos-
yo-demografik özelliklerine ve ilişkili faktörlere bağlanması 
çok doğru bir yaklaşım olmayabilir. Dolayısıyla kaliteyi ve 
memnuniyet düzeyini artırmak için bu alana müdahale 
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şansımız yoktur. Bu faktörler hasta beklentilerinde belirle-
yici rol oynayabilir, ancak sadece beklentileri karşılamak 
suretiyle memnuniyeti yakalamak kaliteli hizmet sunma 
anlamına gelmeyebilir. Önemli olan, erişebilecek en üst 
düzeyde ve insan odaklı kaliteli hizmeti sunmayı başarabil-
mektir (Şahin, 2005  137). Hasta memnuniyeti hizmeti su-
nanların ve hastaların beklentilerini esas alan özel bir hiz-
met değerlendirmesidir (Esatoğlu, 1997). Hasta 
beklentilerinin karşılanması hasta memnuniyetinin sağ-
lanmasında çok hassas bir belirleyicidir. Genel olarak has-
ta memnuniyetinin beklentilerle ilişkili olduğuna inanıl-
maktadır (Staniszewska ve Ahmed, 1999  364). Yapılan 
çalışmalarda, fazla beklentisi olmayan ve bilgisi az olan 
hastaların daha fazla memnun oldukları, bunun yanı sıra 
sağlıkla ilgili konularda bilgili olan ya da beklentileri fazla 
olan hastaların daha az memnun oldukları belirlenmiştir 
(Özmen, 1990). Daha önce hastaneye yatmamış bireyler 
ise sağlık bakım hizmeti verenlerle herhangi bir etkileşim-
de bulunmadıklarından beklentileri sınırlı kalabilmektedir 
(Yılmaz, 2001  69). Hastanın beklentileri daha çok sağlık 
bakımı ile ilgili deneyimlerine bağlı değişebilmektedir 
(Carr-Hill, 1992  236). Çünkü daha önce hastaneye yatan 
bireyler bu sırada sağlık bakım hizmeti verenlerle etkileş-
mektedir. Bu etkileşmenin sonucunda edindikleri bilgiler 
beklentilerini belirlemekte, daha sonraki hastaneye yatış-
larında aldıkları bakımdan memnun olma durumlarını et-
kilemektedir (Yılmaz, 2001  69). Çalışmada daha önce has-
tanede yatan grubun memnuniyet puan ortalaması 
(130.06±8.72) hastaneye yatmayan grubun puan ortala-
masından (127.35±10.25) daha yüksek olduğu görülmek-
tedir. Yapılan analizde gruplar arasındaki bu farkın istatis-
tiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır (t=2.160, p=0.032) 
(Tablo 4). Carr-Hill (1992)’in belirttiğine göre; Fitpatrik ve 
Hopkins yaptıkları çalışmada, hastaneye yatma deneyimi-
nin hastaların beklentilerini arttırdığını belirlemişlerdir. 
Forbes ve Brown (1995) ise çalışmasında, daha önce hasta-
neye yatmış olan hastaların ilk kez hastaneye yatan hasta-
lara göre hemşirelik hizmetlerinden beklentilerinin daha 
yüksek olduğunu saptamıştır. Yılmaz (2000)’da çalışmasın-
da, hastane deneyimi olan hastaların hastane deneyimi 
olmayan hastalara göre memnuniyet puan ortalamaları-
nın düşük olduğunu belirtmiştir. Özmen (1990)’in yaptığı 
çalışmada da benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Çalışmada, 
hastaların hastanede kaldığı gün sayısına göre memnuniyet 
puanları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı 
olmadığı saptanmıştır (K.W=3.446,  p=0.179) (Tablo 4). Yurt 
ve Olgun (2000) ve Şahin ve ark (2005) çalışmalarında has-
tanede kalış süresi ile hemşirelik bakımına ilişkin memnu-
niyet arasında ilişki bulunmadığını belirtmiştir. Bu sonuç-
lar, hastaların aldıkları hizmetin daha önce hastaneye 
yatma durumu ve hastaların hastanede kaldıkları gün sayı-
sı ile olumlu ya da olumsuz etkilenmediğini düşündürmek-
tedir. Çalışmada hastaların yatmış olduğu klinikle hasta 
memnuniyeti toplam puan ortalamaları arasında anlamlı 
fark olduğu (K.W=6.500, p=0.090) saptanmıştır. Şahin ve 
ark. (2005)’nın yaptıkları çalışmada pediatri kliniğinde ya-
tan hasta ve yakınlarının %97.1’inin hemşirelik hizmetlerin-
den memnun oldukları bildirilmektedir. Tükel ve ark. 

(2004)’ nın genel cerrahi servisinde yatan hastaların kendi-
lerine yaklaşım açısından %71.2’sinin hemşirelerden mem-
nun olduklarını ifade etmişlerdir. Yine kronik hastalığı olan 
hastaların hasta memnuniyeti toplam puan ortalamaları-
nın (131.54±8.11) kronik hastalığı olmayan hastalara göre 
daha yüksek (128.98±9.37), toplam puan ortalamaları ara-
sında da anlamlı fark olduğu (t=1.590, p=0.086) tespit edil-
miştir (p<0.05) (Tablo 4). Hastanede yatarken hastaların 
yanında refakatçi bulundurma durumunun (Z=-0.85, 
p=0.393), refakatçi kalış durumunun (K.W=1.107, p=0.293) 
hasta memnuniyet toplam puan ortalamaları ile araların-
da fark olmadığı saptanmıştır (p>0.05) (Tablo 4). Konya’da 
Engin ve Sevinç (2005) 153 hasta ile tarafından yapılan 
araştırmada, araştırmacılar üç ayrı resmi hastane ve bir 
özel hastane hastaları ile anket yapmışlar fakat farklı has-
tane türlerine göre inceleme yapmamışlardır. Engin ve Se-
vinç’in en önemli araştırma bulguları arasında hizmetin 
erişilebilirliği ve hizmetin sunulduğu ortamın hasta mem-
nuniyeti üzerindeki etkileri olarak ortaya çıkmaktadır. Has-
ta memnuniyetinin sağlık sisteminin etkinliği üzerindeki 
etkisinin araştırıldığı bir çalışmada ise Di Paula ve ark. 
(2002) hastane deneyiminin hasta ve hizmet sağlayanlar 
arasında değişik çerçevelerde meydana gelen ilişkilerden 
etkilendiğini ortaya koymuşlardır. Araştırmacılara göre 
hasta memnuniyetini yükseltmek için hangi alanlarda 
odaklanılması gerektiğinin belirlenmesi için hastane 
ortamının çok iyi tanınması gereklidir. Çünkü çoğu zaman, 
bir hastanın hastane deneyimi acil serviste başlamakta, 
ilgili klinikte devam etmekte ve sonrasında da taburcu 
olma süreci gerçekleşmektedir. Dolayısıyla, acil serviste ve 
klinik hizmetlerinde hem hekimlerin, hem de hemşirelerin 
hizmetlerinin hasta memnuniyeti üzerindeki etkileri ayrı 
ayrı incelenmiştir. Bulgular, hasta memnuniyetini etkileyen 
faktörlerin sırasıyla klinikteki hemşire hizmetleri, klinik 
hekimlik hizmetleri, acil servis hemşire hizmetleri ve acil 
servis hekimlik hizmetleri olduğunu göstermektedir. 
Buradan çıkartılan en önemli sonuç ise hasta 
memnuniyetini sağlamakta kişisel ilişkilerin düzeyinin ön 
plana çıktığıdır.

. S U  

Çalışma sonucunda;

• Araştırma kapsamına alınan hastaların hemşirelik hiz-
metlerinden memnuniyet düzeylerinin yüksek olduğu, 
hastaların yaşının, sosyal güvencesinin olma durumu, 
daha önce hastanede yatma durumu, kronik hastalığı 
olma durumu ve yattığı kliniğin memnuniyet puanları-
nı etkilediği saptandı. 

• Bu sonuçlar doğrultusunda; Hasta memnuniyetine 
yönelik çalışmaların sürekliliği, hizmetteki eksikliklerin 
giderilmesi, aynı zamanda olumlu sonuçların pekişti-
rilmesi hasta memnuniyetini daha da artıracaktır. 
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• Bu nedenle hasta memnuniyetini değerlendirmek 
amacıyla, kurumların kendi koşullarına uygun çalış-
malar planlamaları ve bu çalışmaları belli aralıklarla 
düzenli olarak tekrarlamaları, hastalarda memnuni-
yetsizliğine neden olan etkenleri inceleyen, çözüme 
yönelik çalışmaların yapılması önerilebilir.
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PALYATİF BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN HASTALARIN 
MEMNUNİYET DÜZEYLERİ VE BEKLENTİ DURUMLARININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Funda TANRIÖVER

s ke e ime aik ko ag  de let astanesi
undatanrio er gmail om

et

Tıbbi tedavinin mümkün olmadığı durumlarda, fiziksel, psikososyal ve manevi gereksinimlerini de içine alan 
holistik yaklaşımla hasta ve yakınlarının rahatlığının sağlanması ve yaşam kalitesinin arttırılması palyatif bakımın 
temel hedefini oluşturmaktadır. Bu bağlamda palyatif bakım üst düzeyde yapılandırılmış multidisipliner bakım 
verme sistemidir. 

Amaç: Palyatif bakım ünitesinde yatan hasta memnuniyet düzeylerini ve beklenti durumlarını değerlendirmektir.

Kapsam: Araştırmanın evrenini 0cak 2016-Haziran 2017 tarihleri arasında Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet 
Hastanesi Palyatif Bakım ünitesinde yatan hastalar oluşturmuştur.(N:300) Örneklem sayısı evreni bilinen örneklem 
yöntemi ile belirlenmiş ve 148 hasta oluşturmuştur. 

Yöntem: Veriler, toplam 34 sorudan oluşan bireysel özellikler formu, hemşirelik bakımlarına ilişkin beklenti 
durumları ve Newcastle Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Ölçeği (NHBMO) anket formu ile toplanmıştır. 
Verilerin analizinde ortalama, standart sapma, t testi, Kruskal Wallis testi ve Mann Whitney U-testi kullanılmıştır. 

Bulgular: Hastaların hemşirelik bakımından memnuniyet puan ortalamaları 93,585 ± 12,280 olarak bulunmuştur. 
Hastaların iletişim desteği alma durumları ile hasta memnuniyeti arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır

Sonuç:  Toplumsal ve bireysel değişkenlik gösteren gereksinimlerin doğru tespiti ve uygun yaklaşımla sunulması 
hizmet kalitesi ve hasta memnuniyetinin artmasına katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelime: Palyatif, hemşirelik bakımı, hasta beklentisi, memnuniyet 

U  S S  S  P S   P S  S    P   U

stra t

The main objective of palliative care is to provide the comforts of patients and their relatives and increase quality of their life with 
a holistic approach which includes physical , psychosocial and spiritual requirements in cases where medical treatment is not 
possible. In this context, palliative care is a system of giving the highly structured multidisciplinary care.

Aim: The aim is to evaluate satisfaction levels and expectations of the patients who stay in palliative care unit.

Scope: The patients who stayed in palliative care unit of Söke Fehime Faik Kocagöz State Hospital between the dates of January 
2016 and June 2017 consisted the population of research.(N:300) The number of samples was determined by the known sampling 
method and constitued with 148 patients. 

Method: The data was collected through the form of Individiual Properties consisting of a

 total of 34 question, expectations on Nursing Care and Newcastle Nursing Satisfaction Scale 

(NHBMO) questionnaire. Average, standard deviation, t-test, Kruskal Wallis test and Mann-

Whitney u-test were used in the analysis of the data. 

Findings: The average satisfaction score of patiens in terms of Nursing Care was detected as  93,585 ± 12,280. It was determined 
that there was a significant relationship between patients’ reception of communication support and patient satisfaction.

Result:  Correct identification of requirements which perform social and individual variability and serving with an appropriate 
approach will contribute to the increase in service quality and patient satisfaction.

Keywords: Palliative, Nursing Care, Expectations of Patients, Satisfaction,  

S
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Latince kökenli “Palliate (Palliare)” koruyucu ya da kapsayı-
cı anlamındadır. “Palliative” ise İngilizce terminolojide ha-
fifletici, yatıştırıcı, geçici çare anlamında kullanılır. Palyatif 
bakım ise ilerleyici ve tedavisi olmayan, ölümcül hastalık-
larda yaşam kalitesini artırmaya yönelik bir bakım siste-
midir. Palyatif bakımın temel amacı tıbbi tedavinin müm-
kün olmadığı durumlarda, fiziksel, psikososyal ve manevi 
gereksinimlerini de içine alan holistik yaklaşımla hasta ve 
yakınlarının rahatlığının sağlanması ve yaşam kalitesinin 
arttırılmasıdır. Yeni bir disiplin olmasına karşın hızla geliş-
mesinin en önemli nedeni yaşamı tehdit eden ve tedavisi 
mümkün olmayan hastalara gerekli bakım ve tedavinin ya-
pılmasının günümüzde gittikçe önem kazanmasıdır. 

Palyatif bakım kavramı 19. yüzyılda ortaya çıkmıştır. İlk 
palyatif bakım ünitesi 1842 yılında Fransa’da kurulmuştur. 
Modern anlamda ilk hospis (hospice; son dönem hasta 
bakım merkezi) hizmeti 1967 yılında İngiltere’de hemşire 
Dame Cicely Saunders tarafından başlatılmış olup bu ta-
rihten sonra sayıları hızla artmıştır (Sürmeli ve Akçicek, 
2016;11).

DSÖ palyatif bakım tanımını ilk olarak 1986 yılında yaptı-
ğında “tedavi edici yaklaşımların tükendiği, son dönem has-
talarında yapılan bir uygulama” şeklinde belirtirken 1990 
yılında “Hastalığı ortadan kaldıran tedavilere yanıt verme-
yen hastalara verilen aktif ve bütüncül bakımdır” şeklinde 
tanımlamıştır(WHO 1990), 2002 yılında ise palyatif bakımın 
tanımlamasını yenilemiş “yaşamı tehdit edici hastalıklara 
eşlik eden sorunlar yaşayan hasta ve ailelerin, fiziksel, psi-
kososyal ve manevi (spiritüel) problemlerini erken tanıla-
ma, değerlendirme, tedavi ederek acı çekmelerini azaltma 
ya da önleme ve böylece yaşam kalitelerini artırma amacı 
olan bir yaklaşım” olarak tanımlamıştır (WHO 2012). 

Şekil . Pal atif akımı en i i tanımla an i agram

. l la a a ı a lık a a   al                     10- 3 ak 2 alya  

2 
 

total of 34 question, expectations on Nursing Care and Newcastle Nursing Satisfaction Scale 
(NHBMO) questionnaire. Average, standard deviation, t-test, Kruskal Wallis test and Mann-
Whitney u-test were used in the analysis of the data.
Findings: The average satisfaction score of patiens in terms of Nursing Care was detected as  
93,585 ± 12,280. It was determined that there was a significant relationship between patients' 
reception of communication support and patient satisfaction.
Result:  Correct identification of requirements which perform social and individual 
variability and serving with an appropriate approach will contribute to the increase in 
service quality and patient satisfaction.
Keywords: Palliative, Nursing Care, Expectations of Patients, Satisfaction,  

1.G R ve AMAÇ

atince kökenli Palliate Palliare  koruyucu ya da kapsayıcı anlamındadır. Palliative  ise 
ngilizce terminolo ide hafifletici, yatıştırıcı, geçici çare anlamında kullanılır. Palyatif bakım 

ise ilerleyici ve tedavisi olmayan, ölümcül hastalıklarda yaşam kalitesini artırmaya yönelik bir 
bakım sistemidir. Palyatif bakımın temel amacı tıbbi tedavinin mümkün olmadığı durumlarda, 
fiziksel, psikososyal ve manevi gereksinimlerini de içine alan holistik yaklaşımla hasta ve 
yakınlarının rahatlığının sağlanması ve yaşam kalitesinin arttırılmasıdır. Yeni bir disiplin 
olmasına karşın hızla gelişmesinin en önemli nedeni yaşamı tehdit eden ve tedavisi mümkün 
olmayan hastalara gerekli bakım ve tedavinin yapılmasının günümüzde gittikçe önem 
kazanmasıdır.
Palyatif bakım kavramı 19. yüzyılda ortaya çıkmıştır. lk palyatif bakım ünitesi 1 42 yılında 

ransa’da kurulmuştur. odern anlamda ilk hospis hospice; son dönem hasta bakım 
merkezi) hizmeti 1 67 yılında ngiltere’de hemşire ame icely Saunders tarafından 
başlatılmış olup bu tarihten sonra sayıları hızla artmıştır Sürmeli ve Akçicek, 2016;11).
DSÖ palyatif bakım tanımını ilk olarak 1 6 yılında yaptığında tedavi edici yaklaşımların 
tükendiği, son dönem hastalarında yapılan bir uygulama  şeklinde belirtirken 1 0 yılında 
Hastalığı ortadan kaldıran tedavilere yanıt vermeyen hastalara verilen aktif ve bütüncül 

bakımdır  şeklinde tanımlamıştır(WHO 1990), 2002 yılında ise palyatif bakımın 
tanımlamasını yenilemiş yaşamı tehdit edici hastalıklara eşlik eden sorunlar yaşayan hasta ve 
ailelerin, fiziksel, psikososyal ve manevi spiritüel  problemlerini erken tanılama, 
değerlendirme, tedavi ederek acı çekmelerini azaltma ya da önleme ve böylece yaşam 
kalitelerini artırma amacı olan bir yaklaşım  olarak tanımlamıştır HO 2012 .

ekil 1. Palyatif bakımı en iyi tanımlayan diyagram
Palyatif bakım ölümü yaşamın doğal bir bileşeni olarak algılar, ölümü hızlandırma veya 
erteleme amacını taşımaz. Hastaların, son ana kadar, mümkün olduğunca aktif bir yaşam 
sürmelerinde destek sağlar (Kanser.gov.tr, 2016). Başlangıçta yalnızca yaşamın son 

Tedavisi olan kontrol 
edilebilen hastalık

Yaşam sonu bakım 
erminal dönem  son altı ay           

Tanı Hastalık seyri

Palyatif bakım

ölüm

Kayıp yas dönemi

Son 48 saat

Palyatif bakım ölümü yaşamın doğal bir bileşeni olarak al-
gılar, ölümü hızlandırma veya erteleme amacını taşımaz. 
Hastaların, son ana kadar, mümkün olduğunca aktif bir 
yaşam sürmelerinde destek sağlar (Kanser.gov.tr, 2016). 
Başlangıçta yalnızca yaşamın son dönemlerindeki hastalar 
için uygun görülürken; günümüzde kronik ve yaşamı teh-
dit edici hastalığı olan ve bu sorunlarla yaşayan bireyler 
için de uygulanması gerektiği görüşü kabul görmektedir.

Dünya Palyatif Bakım Kurulu (WPCA) palyatif bakım gerek-
tiren tıbbi durumları; Kanser, HIV/AIDS, motor nöron has-
talıkları, muskuler distrofi, multiple skleroz ve son evre de-
mans. Diğer yazarlar beyin yaralanmaları ve serebral strok, 
kalp hastalıkları, karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği, 
Alzheimer hastalığı, spinal kord yaralanmaları ve diğer du-
rumlar şeklinde listelemiştir ( Pastrana vd., 2008:232 ).

Palyatif bakım felsefesi, yüksek derecede yapılandırılmış, 
organize bakım verme sistemidir. Bakım multidisipliner ve 
interdisipliner bir yaklaşım gerektirir. Bu yaklaşımda ağrı-
yı, acıyı hafifletmeye yönelik çalışmaların yanı sıra fiziksel, 
psikososyal ve ruhsal (manevi) bakım da yer almaktadır. 
Hastada kaliteli bir yaşam sürdürmeye odaklanma, etki-
li semptom kontrolü ve iletişim, ölümün doğal bir süreç 
olarak kabulü, hastanın kararlarına ve seçimlerine saygı 
duyma, disiplinler arası yaklaşım gösterme, yas sürecinde 
aileye destek sağlama gibi yaklaşımlar palyatif bakımın il-
keleridir (who.int,2016:232). Ekip üyeleri, doktor, hemşire, 
yardımcı sağlık personeli, gönüllüler, sosyal hizmet uzma-
nı, yas danışmanları, din görevlileri ve diğerlerinden oluş-
maktadır ( Pastrana vd., 2008:232 ).

Günümüzde sağlık hizmetlerinin sunumuna ilişkin gide-
rek artan rekabet ortamı, hasta beklentileri ve bunlara ek 
olarak yöneticilerin, sağlık çalışanlarının ve hastaların far-
kındalığındaki artış sağlık bakımında hasta memnuniyeti 
kavramına dikkat çekmiştir (Cerit, 2016:36).

Memnuniyet, subjektif bir hasta algısı olmakla beraber 
sağlık hizmet kalitesinin en önemli göstergesi olarak kabul 
edilmektedir (Uslu ve Terzioğlu,2015:90). Hasta ve yakın-
larının memnuniyeti, sağlık kuruluşlarında verilen hizme-
tin, hasta beklentilerinin karşılama düzeyine ve hastaların 
bu hizmeti algılamasına dayanır(Köşkeroğlu vd,2005:83).
Sağlık hizmeti sunan personelin kişilik özellikleri, gösteri-
len nezaket, ilgi ve anlayış, profesyonel tutumları, bilgi ve 
becerilerini sunma biçimleri özellikle hasta hemşire ilişkisi 
“hasta memnuniyeti” üzerinde önemli rol oynamaktadır 
(Aslan ve Kelleci ,2011:4).

Hastalar yoğun olarak sağlık hizmetlerinin sunumunda iki 
temel sağlık çalışanı olan hekim ve hemşireler ile karşılaş-
maktadırlar. Dolayısıyla hastaların aldıkları sağlık hizmet-
lerinden memnuniyet algıları çoğunlukla hekim ve hem-
şirelerin verdikleri hizmetten kaynaklanmaktadır (Cerit, 
2016:36). Amerikan Hemşireler Birliği (American Nurses 
Association-ANA)’ne göre ise, hasta memnuniyeti hasta 
veya ailesinin hemşireden almış olduğu bakıma ilişkin al-
gısının ölçülmesidir. Ekibin önemli üyesi olan hemşireler 
hasta ve yakınları ile en fazla iletişimde olan sağlık perso-
nelidir. Hemşireler hasta ve ailesine bakım sağladığı süreç-
te, hastalığının ileri etkileri ile baş etmede hastaya yardımcı 
olabileceği ve hasta için neyin önemli olduğu, ne yapılarak 
hedefe ulaşılabileceği gibi konularda bilgi birikimi elde 
etmeyi sağlar. Elde etmiş oldukları bilgiler ile hastalık ve 
ölüm sürecinde hasta/yakınının, ölüm sonrası ise ailenin 
yaşam kalitesini arttırabilirler (Elçigil 2012:40). Ayrıca hem-
şirelerin hastaya fiziksel bakım ve emosyonel destek sağ-
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lama, semptom yönetimi, hasta ve aile eğitimi ve hastanın 
içinde bulunduğu ortamın kontrol kaybını azaltma, hasta 
ve ailesini sağlık bakım hizmetleri ve diğer disiplinlere yön-
lendirebilme gibi önemli rol ve sorumlulukları bulunmak-
tadır (Elçigil 2012; Özçelik vd, 2014;Turgay 2010:24). Bakım, 
adil, erişilebilir, hasta ve aile merkezli olmalı, dil, din, ırk 
ayrımı olmaksızın sosyokültürel ve etnik farklılıklar göz 
önünde bulundurulmalı, hastanın gereksinim ve beklenti-
leri doğrultusunda uygulanmalıdır.                                            

Hemşire hastanın huzurlu ölümü için gerekli çevre düzenle-
mesini yapmalı, hasta ve ailesinin mahremiyetinin koruna-
bileceği, yakın ilişkilerinin sürdürülebileceği bir ortam sağla-
malıdır. Aileyi ölüm sırasında meydana gelebilecek durum, 
belirti ve bulgular yönünden bilgilendirmelidir. Ailenin ger-
çekleştirmek istediği dini ya da kültürel bir uygulama varsa 
yardım etmelidir (Elçigil, 2012:334). Bu beklentilerin karşıla-
nabilmesi için hemşirelerin nitelikli bir eğitim ile yaşam sonu 
bakıma hazırlanması, yeterli kişilerarası iletişim becerilerine 
ve baş etme stratejilerine sahip olması gerekmektedir. Bu 
süreçte hasta ve yakınlarının hemşire ile birliktelik oluştur-
ması hasta memnuniyetini de arttırmaktadır. 

Literatür taramalarına göre; ülkemizde “Palyatif Bakım” kav-
ram olarak henüz yerleşmemiş olup sıklıkla “destek bakım” 
ve “son dönem bakım” olarak düşünülmekte ve ağrı kontrolü 
ile eşdeğer tutulmaktadır (Turgay, 2010). İleri düzey, yaşamı 
tehdit eden hastalığa sahip birey ve aileler ile yapılan çalış-
mada; birey ve aileler kendilerine sunulan bakım hizmetinin 
kalitesinin yetersiz olmasından şikayet etmekte, kontrol edi-
lemeyen ağrı ve diğer semptomlara sahip olduklarını, bakım 
sürecinde beklenmeyen bireysel ihtiyaçların ortaya çıktığını, 
bakım veren bireyin büyük oranda sıkıntı yaşadığını ve su-
nulan hizmetten düşük olarak memnun olduklarını belirt-
mişlerdir. Mevcut çalışmalar incelendiğinde Palyatif Bakım 
Ünitesinde hizmet alan hastalar için, daha çok semptomlara 
yönelik çalışmalar yapılmıştır(Meier vd. 2009:23).  Ancak ül-
kemizde palyatif bakım ünitesinde yatan hasta memnuniyet 
düzeyleri ile ilgili çalışmalara rastlanmamıştır. 

Sağlık hizmetlerinin niteliğine ilişkin önemli bir gösterge 
olan hasta memnuniyetinin periyodik olarak ölçülmesi, 
memnuniyetsizlik yaratan durumların belirlenmesi,uygun 
çözümlerin üretilmesi, hasta bakım uygulamalarına ilişkin 
düzenlemelerin yapılması , sağlık hizmetlerinin geliştir-
ilmesi açısından önemlidir.

Bu çalışma; Palyatif bakım ünitesinde yatan hastaların 
memnuniyet düzeyleri ve beklenti durumlarının değerlen-
dirilmesi amaçlanmıştır.

. K PS   

. . ra tırmanın i i ve eri

Bu çalışma, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi 
Palyatif Bakım Ünitesinden hizmet alan hastaların mem-

nuniyet ve beklenti durumlarının değerlendirilmesi ama-
cıyla kesitsel olarak yapılmıştır. Araştırmanın yapıldığı 
Palyatif  Bakım Ünitesi toplam 14 yatak kapasiteli olup, 9 
hemşire çalışmaktadır. 

. . ra tırmanın vreni ve rneklemi

Araştırma evrenini Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Has-
tanesi Palyatif bakım ünitesinde hizmet alan hastalar oluş-
turmuştur. Örneklemi Ocak 2016 – Haziran 2017 tarihleri 
arasında bu ünitede en az 24 saat hizmet alan bilinci acık, 
psikiyatrik sorunu olmayan ve araştırmaya gönüllü katıl-
mayı kabul eden 148 hasta oluşturmuştur.

. . erilerin o lanması ve U gulaması

Verilerin toplanmasında hastaların sosyodemografik ve 
hastanede yatış durumlarına ilişkin özellikleri belirlemek 
amacıyla literatür bilgisi doğrultusunda araştırıcılar tara-
fından hazırlanmış toplam 15 sorudan oluşan tanıtıcı özel-
likler formu ve Newcastle Hemşirelik Bakımından Memnu-
niyet Ölçeği (NHBMÖ) kullanılmıştır. 

NHBMÖ Thomas ve Bond tarafından 1996 yılında hemşi-
relik bakımı alan medikal ve cerrahi hastaların memnu-
niyetlerini ölçmek için geliştirilmiştir (Thomas ve Bond, 
1996:748; Petersonet al,    2005:673). 19 maddeden olu-
şan beşli likert tipi bir ölçektir. Türkçe geçerlik ve güvenirlik 
çalışması 2003 yılında Uzun, 2007 yılında Akın ve Erdoğan 
tarafından yapılmıştır (Uzun,2003:16; Akın ve Erdoğan, 
2007:646). Ölçeğin tüm maddeleri 1 ila 5 arasında değer 
alır ve ölçek üzerinde işaretlenen maddelerin değerleri 
toplanarak 100’e dönüştürülür. Toplam puan değerlen-
dirilmesi 0-100 üzerinden yapılmaktadır. Toplam puanın 
100 olması hemşirelik bakımının bütün yönlerinden mem-
nun olmayı ifade eder (Akın ve Erdoğan,2007:648 Kuzu ve 
Ulus,2014:134).

Kriterleri karşılayan ve araştırmaya gönüllü katılmayı ka-
bul eden hastalara araştırma hakkında bilgi verilmiş ve 
sözel onam alınmıştır. Hasta ve yakınları için uygun ortam 
ayarlanmış (sessiz, sakin vb.) ve veri toplama araçları ta-
nıtılmıştır. Okuma yazması olmayan ya da hastalığı nede-
niyle kendini iyi ifade edemeyeceğini düşünen hastalara 
yakınları eşliğinde, veri toplama formlarını doldurması ve 
formu doldurduktan sonra araştırmacıya teslim etmesi is-
tenmiştir. 

. . eri anali i

 Elde edilen veriler SPSS 22.0 yazılım programında veri ta-
banı oluşturularak değerlendirilmiştir. Anlamlılık düzeyi p< 
0,05 alındı. Değerlendirmede, sayımla elde edilen veriler 
(Hastaların yaşı, eğitim düzeyi, sosyal güvencesi, vb.) fre-
kans dağılımı olarak, ölçümle elde edilen veriler(hemşirelik 
bakımından memnuniyet düzeyi ortalaması) ortalama ve 
standart sapma olarak gosterilmiştir. Araştırmanın bağımlı 
değişkeni Newcastle Hemşirelik Bakımından Memnuniyet 
Ölçeğinden alınmış puanlardır. Araştırmanın bağımsız de-
ğişkenleri ise, hastaların tanıtıcı özellikleridir. İki bağımsız 
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grup arasında niceliksel sürekli verilerin karşılaştırılmasın-
da Man Whitney-U testi, ikiden fazla bağımsız grup arasın-
da niceliksel sürekli verilerin karşılaştırılmasında Kruskall 
whallis testi kullanılmıştır. Kruskall whallis testi sonrasında 
farklılıkları belirlemek üzere tamamlayıcı olarak Man Whit-
ney-U testi kullanılmıştır.

. . tik o ut

Araştırmanın yürütülmesi için hastane yonetiminden ge-
rekli yazılı ve sözlü izinler alınmıştır. Araştırmaya davet 
edilen hastalara araştırma ile ilgili bilgi verilmiş ve gönüllü 
olan ve bunu sözel olarak ifade eden hastalar araştırmaya 
dahil edilmiştir. Formlar üzerine hastanın kimlik bilgilerini 
içeren herhangi bir bilgi yazılmaması istenmiştir.

. U U  

Bu çalışmada yer alan hastaların cinsiyet değişkenine göre 
98’i (%66,2) Kadın, 50’si (%33,8) Erkek olarak dağılmakta-
dır. Hastaların yaş değişkenine göre 25’i (%16,9) 30-39 yaş 
arası, 83’ü (%56,1) 40-59 yaş arası, 40’ı (%27,0) 60 yaş ve 
üstü olarak dağılmaktadır. Hastaların eğitim durumu de-
ğişkenine göre 63’ü (%42,6) İlkokul, 23’ü (%15,5) Ortaokul, 
34’ü (%23,0) Lise, 12’si (%8,1) Yüksekokul, 16’sı (%10,8) 
Üniversite ve üstü olarak dağılmaktadır. Hastaların mes-
lek değişkenine göre 8’i (%5,4) Çalışmıyorum, 27’si (%18,2) 

İşçi, 9’u (%6,1) Memur, 31’i (%20,9) Emekli, 51’i (%34,5) Ev 
Hanımı, 22’si (%14,9) Serbest Meslek olarak dağılmaktadır. 
Hastaların sosyal güvence değişkenine göre 142’si (%95,9) 
SGK, 1’i (%0,7) Özel Sigorta, 5’i (%3,4) Güvencem Yok olarak 
dağılmaktadır. Hastaların hastane tercih nedeni değişke-
nine göre 38’i (%25,7) Sağlık hizmeti kalitesinin iyi olması, 
11’i (%7,4) 

Hastanede bir tanıdığımın çalışması, 14’ü (%9,5) Hasta-
nenin yakın olması, 41’i (%27,7) Sevk edildiğim için, 26’sı 
(%17,6) Tavsiye üzerine, 18’i (%12,2) Mecburiyetten olarak 
dağılmaktadır. Hastaların randevu ile gelme durumu de-
ğişkenine göre 61’i (%41,2) Evet, 87’si (%58,8) Hayır olarak 
dağılmaktadır. Hastaların bekleme süresi değişkenine göre 
112’i (%67,4) 10dk, 36’sı (%32,6) 30 dk olarak dağılmaktadır. 
Hastaların iletişim desteği alma durumu değişkenine göre 
134’ü (%90,5) Evet, 14’ü (%9,5) Hayır olarak dağılmaktadır. 
Hastaların psikolojik destek alma durumu konusunda-
ki  değişkenine göre 103’ü (%69,6) Evet, 45’i (%30,4) Hayır 
olarak dağılmaktadır. Hastaların dini destek alma durumu 
değişkenine göre 145’i (%98,0) Evet, 3’ü (%2,0) Hayır olarak 
dağılmaktadır.

Tablo 1’de hastaların bazı özelliklerine göre NHBMO top-
lam puan ortalaması verilmiştir. Tablo incelendiğinde, 
hastaların cinsiyet, yaş, eğitim, meslek, sosyal güvence du-
rumu gibi sosyodemografik özellikleri ile hemşirelik bakı-
mından memnuniyet düzeyleri arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0.05)
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  a lo .

a lolar ru lar rekans n e 

Cinsiyet

Kadın 98 66,2

Erkek 50 33,8

Toplam 148 100,0

Yaş

30-39 Yaş Arası 25 16,9

40-59 Yaş Arası 83 56,1

60 Yaş Ve üstü 40 27,0

Toplam 148 100,0

Eğitim Durumu

İlkokul 63 42,6

Ortaokul 23 15,5

Lise 34 23,0

Yüksekokul 12 8,1

Üniversite Ve üstü 16 10,8

Toplam 148 100,0

Meslek

Çalışmıyorum 8 5,4

İşçi 27 18,2

Memur 9 6,1

Emekli 31 20,9

Ev Hanımı 51 34,5

Serbest Meslek 22 14,9

Toplam 148 100,0

Sosyal Güvence

Sgk 142 95,9

Özel Sigorta 1 0,7

Güvencem Yok 5 3,4

Toplam 148 100,0

Hastane Tercih Nedeni

Sağlık Hizmeti Kalitesinin İyi Olması 38 25,7

Hastanede Bir Tanıdığımın Çalışması 11 7,4

Hastanenin Yakın Olması 14 9,5

Sevk Edildiğim İçin 41 27,7

Tavsiye üzerine 26 17,6

Mecburiyetten 18 12,2

Toplam 148 100,0

Randevu İle Gelme Durumu

Evet 61 41,2

Hayır 87 58,8

Toplam 148 100,0

Bekleme Süresi

10dk 112 67,4

30 Dk 36 32,6

Toplam 148 100,0

İletişim Desteği Alma Durumu

Evet 134 90,5

Hayır 14 9,5

Toplam 148 100,0

Psikolojik Destek Alma Durumu

Evet 103 69,6

Hayır 45 30,4

Toplam 148 100,0

Dini Destek Alma Durumu

Evet 145 98,0

Hayır 3 2,0

Toplam 148 100,0
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Tablo 2’de hastaların NHBMO toplam ve madde puan orta-
laması verilmiştir. Araştırmaya katılan hastaların memnu-
niyet ile ilgili ifadelere verdiği cevapların dağılımları Tablo 
2’de görülmektedir.

a lo . emnuni et e i

  rt Ss in. a .

Memnuniyet 148 93,585 12,280 40,000 100,000

Araştırma kapsamına alınan hastaların hemşirelik ba-
kımından “memnuniyet”  puan ortalamasının (93,585 ± 
12,280) olduğu belirlenmiştir. 

ekil . emnuni et e ine li kin i agram

. l la a a ı a lık a a   al                     10- 3 ak 2 alya  

7  
 

Tavsiye üzerine 26 17,6
Mecburiyetten 18 12,2
Toplam 148 100,0

andevu le elme 
Durumu

Evet 61 41,2
Hayır 87 58,8
Toplam 148 100,0

Bekleme Süresi
10dk 112 67,4
30 Dk 36 32,6
Toplam 148 100,0

letişim esteği Alma 
Durumu

Evet 134 90,5
Hayır 14 9,5
Toplam 148 100,0

Psikolojik Destek Alma
Durumu

Evet 103 69,6
Hayır 45 30,4
Toplam 148 100,0

Dini Destek Alma 
Durumu

Evet 145 98,0
Hayır 3 2,0
Toplam 148 100,0

Tablo 2’de hastaların HB O toplam ve madde puan ortalaması verilmiştir. Araştırmaya 
katılan hastaların memnuniyet ile ilgili ifadelere verdiği cevapların dağılımları ablo 2’de 
görülmektedir.

Tablo 2. Memnuniyet Düzeyi

N Ort Ss Min. Max.
Memnuniyet 148 93,585 12,280 40,000 100,000
Araştırma kapsamına alınan hastaların hemşirelik bakımından memnuniyet   puan 
ortalamasının (93,585 ± 12,280) olduğu belirlenmiştir. 

ekil 1. Memnuniyet Düzeyine li kin Diya ram
NHBMO maddelerinin puan ortalaması incelendiğinde en yuksek puanın“Çağırdığınızda Hemşirelerin Hemen 
Gelmelerinden (4,810 ± 0,457)  parametresi olduğu, en düşük puanın ise “Hemşirelerin Size Ayırdığı Zamanın Miktarından 
(4,640 ± 0,651) olduğu saptanmıştır.

a lo . astaların  emnuni et l eğine le lgili fa elere er iği eva ların ağılımları

a iren
emnun um emnun um ok 

emnun um
amamen
emnun um

f f f f rt Ss

Hemşirelerin Size Ayırdığı Zamanın 
Miktarından 1 0,7 11 7,4 29 19,6 107 72,3 4,640 0,651

Hemşirelerin İşlerindeki Beceriklili-
ğinden 1 0,7 11 7,4 27 18,2 109 73,6 4,650 0,648

Her An Sizinle İlgilenecek Bir Hemşi-
renin Yakınınızda Bulunmasından 1 0,7 11 7,4 27 18,2 109 73,6 4,650 0,648

Hemşirelerin Sizin Bakımınızla İlgili 
Sahip Oldukları Bilgi Düzeyinden 1 0,7 12 8,1 24 16,2 111 75,0 4,660 0,657

Çağırdığınızda Hemşirelerin Hemen 
Gelmelerinden 1 0,7 1 0,7 23 15,5 123 83,1 4,810 0,457

Hemşirelerin Sizin Kendi Evinizdey-
miş Gibi Hissetirmelerinden 1 0,7 11 7,4 23 15,5 113 76,4 4,680 0,641

Hemşirelerin Size Durumunuz Ve Te-
davinizle İlgili Yeterli Bilgi Vermelerinden 1 0,7 11 7,4 25 16,9 111 75,0 4,660 0,645

Hemşirelerin İyi Olup Olmadığınızı 
Yeterli Sıklıkta Kontrol Etmelerinden 1 0,7 11 7,4 24 16,2 112 75,7 4,670 0,643

Hemşirelerin Size Yardımcı Olmalarından 1 0,7 11 7,4 21 14,2 115 77,7 4,690 0,637

Hemşirelerin Size Açıklama Yapma 
Biçiminden 1 0,7 11 7,4 21 14,2 115 77,7 4,690 0,637

Hemşirelerin Akraba Ve Arkadaşları-
nızı Rahatlatma Biçiminden 1 0,7 11 7,4 25 16,9 111 75,0 4,660 0,645

Hemşirelerin İşlerini Yapma Konu-
sundaki Tutumlarından 1 0,7 11 7,4 21 14,2 115 77,7 4,690 0,637

Hemşirelerin Durumunuz Ve Teda-
vinizle İlgili Olarak Size Verdikleri 
Bilginin Yeterliliğinden

1 0,7 11 7,4 23 15,5 113 76,4 4,680 0,641

Hemşirelerin Size Önemli Bir İnsan 
Gibi Davranmalarından 1 0,7 11 7,4 23 15,5 113 76,4 4,680 0,641

Hemşirelerin Endişe Ve Korkularınızı 
Dinleme Biçiminden 1 0,7 11 7,4 22 14,9 114 77,0 4,680 0,639

Serviste Size Tanınan Serbestliğin 
Miktarından 1 0,7 11 7,4 22 14,9 114 77,0 4,680 0,639

Hemşirelerin Sizin Bakımınız Ve Te-
daviniz İle İlgili İsteklerinize Gönüllü 
Yanıt Vermelerinden

1 0,7 11 7,4 22 14,9 114 77,0 4,680 0,639

Hemşirelerin Mahremiyetinize Gös-
terdikleri Saygıdan 1 0,7 11 7,4 22 14,9 114 77,0 4,680 0,639

Hemşirelerin Sizin Bakımınız Ve 
Tedaviniz İle İlgili Gereksinimlerinizin 
Farkında Olmalarından

1 0,7 11 7,4 21 14,2 115 77,7 4,690 0,637
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a lo . astaların anıtı ı ellikleri ile n en 
l ıkları Puan rtalamalarının Kar ıla tırılması.

emogra k ellikler n emnuni et

insi et Ort ± SS
Kadın 98 93,308±12,503
Erkek 50 94,126±11,938
MWU/Z= 2187,000/-1,303
p= 0,193

a Ort ± SS
30-39 yaş arası 25 96,000±8,165
40-59 yaş arası 83 94,293±11,155
60 yaş ve üstü 40 90,605±15,870
χ²KW= 2,061
p= 0,357

ğitim urumu Ort ± SS
İlkokul 63 95,054±10,294
Ortaokul 23 92,265±12,614
Lise 34 94,644±12,345
Yüksekokul 12 91,228±14,889
Üniversite ve üstü 16 89,211±16,418
χ²KW= 2,897
p= 0,575

eslek Ort ± SS
Çalışmıyorum 8 95,000±9,258
İşçi 27 92,554±12,324
Memur 9 96,608±4,301
Emekli 31 89,372±16,082
Ev Hanımı 51 93,560±12,638
Serbest Meslek 22 99,091±4,264
χ²KW= 9,125
p= 0,104

astane er i  e eni Ort ± SS
Sağlık hizmeti kalitesinin iyi ol-
ması 38 96,316±8,891
Hastanede bir tanıdığımın çalış-
ması 11 97,512±5,922
Hastanenin yakın olması 14 87,744±15,887
Sevk edildiğim için 41 93,273±14,193
Tavsiye üzerine 26 92,996±12,020
Mecburiyetten 18 91,521±13,110
χ²KW= 8,787
p= 0,118

an evu le elme urumu Ort ± SS
Evet 61 96,083±7,451
Hayır 87 91,833±14,543
MWU/Z= 2466,000/-0,893
p= 0,372

ekleme S resi Ort ± SS
10dk 35 94,677±8,792
30 dk 26 97,976±4,650
MWU/Z= 408,500/-0,844
p= 0,399
leti im esteği lma urumu Ort ± SS

Evet 134 94,658±11,545
Hayır 14 83,308±14,695
MWU/Z= 543,000/-3,163
p= 0,002
Psikolo ik estek lma urumu Ort ± SS
Evet 103 94,839±11,132
Hayır 45 90,714±14,298
MWU/Z= 2031,500/-1,457
p= 0,145

ini estek lma urumu Ort ± SS
Evet 145 93,851±12,059
Hayır 3 80,702±18,957
MWU/Z= 122,000/-1,588
p= 0,112

Araştırmaya katılan hastaların memnuniyet puanları orta-
lamalarının cinsiyet, yaş, eğitim durumu, meslek, hastane 
tercih nedeni, randevu ile gelme durumu, bekleme süresi, 
psikolojik destek alma durumu ve dini destek alma duru-
mu değişkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip gös-
termediğini belirlemek amacıyla yapılan test sonuçlarına 
göre grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunma-
mıştır(p>0.05).Araştırmaya katılan hasta ve yakınlarının 
memnuniyet puanları ortalamalarının iletişim desteği alma 
durumu değişkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip 
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Mann Whit-
ney-U Testi sonuçlarına göre; grup ortalamaları arasındaki 
fark anlamlı bulunmuştur (MWU=543,000; p=0.002<0.05). 
İletişim desteği alanların memnuniyet puanları (x=94,658), 
iletişim desteği almayanların memnuniyet puanlarından 
(x=83,308) yüksek bulunmuştur.

. 

Sağlık hizmetlerine ilişkin memnuniyet çalışmalarında 
son yıllarda memnuniyet düzeyinde artış görülmektedir. 
Devlet istatistik Enstitüsü’nün yaptığı yaşam memnuniyeti 
araştırmalarında, sağlık hizmetlerinden memnuniyet 2004 
yılında %46.9 iken 2016 yılında %74,3’dir (Türkiye istatistik 
Kurumu, 2016:27). Bu veriler tüm sağlık hizmetlerindeki 
memnuniyeti kapsayan genel bir değerlendirmedir.

Hasta memnuniyeti kaliteli sağlık hizmetinin en önem-
li göstergelerinden biridir ve hemşirelik hizmetlerinin 
değerlendirilmesi ve kalitesinin belirlenmesinde de çok 
önemli geri bildirim sağlamaktadır (Kayrakçı ve Özşaker 
,2014:113). Birey merkezli bakım veren hemşirelerin, bi-
reyin aldığı bakımdan memnuniyetini değerlendirmesi, 
sunulan hemşirelik bakımının kalitesini arttırmak için yeni 
düzenlemelerin yapılması bakımından önemlidir.

Bu doğrultuda Palyatif ünitesinde hizmet alan hastaların 
memnuniyet düzeyi ve beklenti durumlarını belirlemek 
amacıyla yapılan çalışmada, hastaların hemşirelik bakı-
mından memnuniyet  puan ortalamaları (93,585 ± 12,280) 
olarak saptanmış ve memnuniyet düzeyi iyi olarak değer-
lendirilmiştir. Konu ile ilgili yapılan ve farklı kliniklerde ya-
tan hastaların hemşirelik hizmetleri ve bakım uygulamaları 
memnuniyetini değerlendiren bir çok çalışmada da hasta-
ların aldıkları hemşirelik hizmetlerinden memnun oldukla-
rı saptanmıştır (İçyeroğlu ve Karabulutlu 2011; Şendir ve 
ark. 2012; Kayrakçı ve Özşaker ,2014:113).

Çalışma verilerimiz çalışmaya katılan Palyatif Bakım Üni-
tesinde hastaların aldıkları hemşirelik bakımından iyi dü-
zeyde memnun olduğunu göstermektedir. Bu sonuç aynı 
ölçek kullanılarak başka birimlerde yapılan çalışmalara ba-
kıldığında hastaların hemşirelerden memnuniyet düzeyi bi-
zim çalışmamıza göre daha düşük olduğu tespit edilmiştir 
(Tuğut ve Gölbaşı,2013:44 ,Şendir vd.,2012:42,Yıldız  
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vd.,2010:169 ) . Bu farklılığın, farklı kliniklerde yatan ve 
değişik hastalıklara sahip bireylerin, gereksinimlerinin ve 
beklentilerinin farklı olmasından kaynaklanabileceği düşü-
nülmektedir.

Hemşirelik bakımından memnuniyet düzeyi ölçeğinin mad-
deleri hiç memnun değilim “1”, tamamen memnunum“5” 
olarak puanlandığından en yüksek puanın“Çağırdığınızda 
Hemşirelerin Hemen Gelmelerinden (4,810 ± 0,457)  pa-
rametresi olduğu, en düşük puanın ise “Hemşirelerin Size 
Ayırdığı Zamanın Miktarından (4,640 ± 0,651) olduğu sap-
tanmıştır.

Literatürde hasta memnuniyetini sağlayan en önemli fak-
törün bilgi verme olduğu bildirilmektedir (Tuğut ve Gölba-
şı,2013:44). Aile bireylerinin yeterli bilgilendirilmesi, ihti-
yaçların anında giderilmesi ve hastalara ayrılan zamanın 
yeterli olması hizmet kalitesi ve memnuniyetin artması açı-
sından önemlidir (Şendir vd.,2012:42). Memnuniyet puanı 
nispeten düşük olan ‘Hemşirelerin Size Ayırdığı Zamanın 
Miktarından’ parametresi palyatif biriminde yatan hastala-
rın diğer birimdeki hastalara göre gereksinimlerinin fazla 
olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.

Hasta memnuniyetinin, hastanın yaşı, eğitimi, sosyal gü-
vencesi, bilgileri ve beklentileri gibi birçok faktörden et-
kilendiği belirtilmektedir (Özer ve Çakır,2007:145). Çalış-
mamızda, sosyodemografik özelliklerin (hastaların yaşı, 
eğitimi, sosyal güvencesi, gelir durumu vb.) ve hastane 
tercih nedeni, randevu ile gelme durumu, bekleme süre-
si, hastanın dini ve psikolojik destek alma imkânı durumu 
hemşirelik bakımından memnuniyeti puanları arasında is-
tatistiksel açıdan anlamlı bir fark olmadığı belirlendi. Benzer 
çalışmalara bakıldığında, hasta memnuniyeti ile bu değiş-
kenler arasındaki ilişkiye dair farklı sonuçlar olduğu dik-
kati çekmektedir. Örneğin bizim çalışma sonuçlarımızdan 
farklı olarak bazı çalışmalarda eğitim seviyesi düştükçe, 
yaş arttıkça memnuniyetin arttığı bulunmuştur (Geçkin 
ve Dündar,2008:51,Kayrakça ve Özşaker,2014:113).Buna 
karşın diğer çalışmalarda yaş, eğitim, yaşanılan yer ile 
memnuniyet arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır 
(Eker ve Yurtakul, 2008:35,Arslan ve Kelleci, 2011:8). 

Genel olarak hasta memnuniyetinin beklentilerle ilişkili 
olduğuna inanılmaktadır. İlgili çalışma sonuçları fazla bek-
lentisi olmayan  hastaların daha fazla memnun olduklarını, 
beklentileri fazla olan hastaların daha az memnun oldukla-
rını göstermektedir(Köşkeroğlu, 2005,Kabalak vd., 2013;). 
Çalışmamızda Birimde yatan hastaların hekim, hemşire, 
psikolog vb. sağlık profesyonellerinden hizmet almalarına 
rağmen, kendilerine ayrılan sürenin arttırılması yönünde 
beklentileri bulunmaktadır.Farklı ölçeklerle yapılmış ben-
zer çalışma incelendiğinde ‘En kısa sürede gereken yardımı 
alma’ve ‘hemşire iletişimi’parametrelerinin hasta memnu-
niyetinde rol oynayan en önemli etmenler olduğu görül-
müştür(McFarland vd.,2017:209).Bu bakımdan çalışma-
mızla paralellik göstermektedir. 

. S U   

Çalışmamızda hastanemiz palyatif biriminde yatan 
hastaların ihtiyaç duydukları anda hemşirenin hemen 
gelmesinden, gereksinimlerini karşılamasından 
memnuniyetlerini yüksek olduğu ancak hemşirenin 
kendisine ayırdığı zaman miktarını yetersiz buldukları be-
lirlenmiştir. Palyatif bakım hastalarının memnuniyet düze-
yi yüksek olmasına ve hekim, hemşire, psikolog vb. sağlık 
profesyonellerinden hizmet almalarına rağmen iletişim 
destek birimi memnuniyetlerinin daha yüksek olduğu bu-
lunmuştur. Aynı zamanda hastaların durumlarına özgü(-
yaşam sonu bakım, emosyonel destek, kendilerini ifade 
etme)sebeplerle sağlık çalışanları ile daha uzun süre bir 
arada olmak istedikleri belirlenmiştir. Hastaların iletişim 
desteği yönündeki beklentileri, iletişim desteğinden mem-
nuniyetleri ve palyatif hemşireliğinin iş yükü dikkate alındı-
ğında; kurumlarda “İletişim Destek Birim”lerinin kurulması, 
bu birimlerde iletişim yeteneği yüksek, yaşam sonu bakım 
eğitimi almış sağlık profesyonellerinin görevlendirilmesi 
ve palyatif bakım ekibine dahil edilerek destek vermesi ge-
rektiği düşünülmektedir.Sağlık hizmetlerinde toplumsal ve 
bireysel değişkenlik gösteren gereksinimlerin doğru tespit 
edilmesi, gerekli düzenlemelerin yapılması hizmet kalitesi 
ve hasta memnuniyetinin artmasına katkı sağlayacaktır. 
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S

İLAÇ ∕ SARF MALZEMELERDE KRİTİK STOK TAKİPLERİNDE 
SMS KULLANIMI: DIŞKAPI MODELİ

Seyhan ERDURAN

ka  ld r m Beya t itim e Ara t rma astanesi
sey anerduran gmail om

et

Global dünyada sağlık hizmetleri hızla gelişen hizmet sektörlerinden biridir. En iyi hizmeti veren  kurumlarla yarışabilmek 
için kaliteli, zamanında ve  ucuz maliyetle  sunulması gerekmektedir. Sağlık hizmeti sunumunda kullanılan enstrümanların 
temini,kullanılması ve depolanması maliyeti düşürmek açısından önemlidir.

Bu çalışmada, hastanelerin önemli gider parametrelerinden olan  tıbbi sarf malzeme ve ilaç stoklarının etkin bir şekilde 
yönetilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla 2016  yılında satın alınan  tıbbi sarf malzeme ve ilaçların mali sınıflandırması yapılmıştır.
Bu sınıflandırmayla birlikte ABC stok analiz yönetimi  uygulanmıştır. Bu uygulamanın sürekliliğinin sağlanması, kullanılan 
malzemelerin stoklarının hızlı bir şekilde yerine konması için bir adım ileri gidilerek SMS uygulamasına geçilmiştir.

SMS uygulaması; Hastane Bilgi Yönetim Sisteminde kritik seviyeye inen malzeme ve ilaç için SMS depo birim çalışanlarına, depo 
sorumlusu eczacıya ve ilgili başhekim yardımcısına  gönderilmektedir. Bu sistemin kurulduğu ilk zamanlarda tekrarlayan ve her 
gün çalışanlara gönderilen SMS’ler mevcuttu. Zamanla çalışanların uygulamaya alışması sonucunda depolarda stok kontrolleri 
sürekli hale gelmiştir. Bu da depoların canlı ve  dinamik yapıya sahip olmasını sağlamıştır.  

ABC stok analiz sistemiyle çalışmak ve SMS uygulamalarıyla bu sistemi desteklemek stok maliyetlerini azaltılması hedeflenmiştir.  

na tar Kelimeler  Stok Yönetimi, ABC Analizi, SMS Uygulaması

S S US     S KS  U   SU  S  K P    

stra t

This study was conducted as a descriptive study to determine the variables affecting the patient’s satisfaction and their Healthcare 
services in the global arena is one of the rapidly developing service sectors. In order to compete with the best service providers, 
it has to be presented in good quality, timely and cheap. The purpose of the instruments used in the health service delivery is 
important in terms of reducing usage and storage costs.

In this study, it is aimed to efficiently manage medical consumables and drug stocks, which are important cost parameters of 
hospitals. For this purpose, the financial classification of medical supplies and medicines purchased in 2016 has been done. ABC 
stock analysis management has been applied together with this classification. In order to ensure the continuity of this application, 
one step has been taken to implement the SMS application so that stocks of used materials can be quickly replenished.

SMS application; It is sent to SMS warehouse unit personnel, warehouse manager, pharmacy and related chief physician assistant 
for materials and medicines that go down to the critical level in Hospital Information Management System. In the early days of 
this system, there were SMSs repetitive and sent to employees every day. Over time, as a result of the employees becoming 
accustomed to the application, stock checks became continuous in the warehouse. This ensures that the deposits have a vibrant 
and dynamic structure.

It is aimed to work with ABC stock analysis system and to support this system with SMS applications to reduce stock costs.

Keywords:  Stock Management, ABC Analysis, SMS application

.   

Sağlık hizmetlerinin verildiği sağlık kuruluşlarının başında 
gelen hastaneler ise “müşahede, teşhis, tedavi ve rehabi-
litasyon olmak üzere gruplandırılabilecek sağlık hizmetleri 

veren, hastaların uzun veya kısa süreli tedavi gördükleri 
yataklı kuruluşlar” olarak tanımlanmaktadır(Aslan.2003:6). 
Ayrıca hastaneler, sağlık tanımına giren hizmetleri üreten 
günümüzün en karmaşık işletmeleri (Şahin, 2012) yapısal, 
teknolojik ve çevresel özellikleri nedeniyle en yüksek uz-
manlaşmaya sahip birer örgüt (Özmen ve Katrinli, 1994: 
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135) ve toplumsal örgütlerin en eski örneklerinden birini 
oluşturan organizasyonlardır (Ak, 1997: 18). Sağlık hizmet-
leri sunumunda; fiziki yapı, araç gereç, insan gücü ve fi-
nans gibi kaynak özelliklerinin yanı sıra, hizmetin sunum 
şekli ve hizmet alanların memnuniyeti de kuruluşlar ara-
sı rekabette en belirleyici özellik olarak gösterilmektedir. 
Sağlık kuruluşları arasındaki rekabet sektörün gelişimine 
önemli katkılar sağlamaktadır.

Dünya Sağlık Endeksine (WHO, 2012) bakıldığında, sağlıkla 
ilgili küresel sorun listesinin başında aşağıdaki üç konunun 
yer aldığını görmekteyiz:

Sağlık ar amaları emen t m lkeler e ksektir 

Dünya sağlık harcamalarına bakıldığında 2013 senesinde 
sağlığa 7.2 trilyon ABD doları harcandığı, bunun da GS-
MH’sının % 10,6’sına denk geldiği görülmektedir. 2018’e 
kadar bu harcamaların yıllık % 5,2 artışla 2018 senesinde 
9.3 trilyon ABD Dolarına yükseleceği tahmin edilmektedir 
(Deloitte, 2015). 

Sağlık hizmeti veren hastaneler bir işletme olması bakı-
mından gerek iş gücü ve insan kaynağı maliyetleri, gerekse 
ilk kuruluş aşamasındaki bina ve tıbbi donanım kaynağı 
maliyetleri ve faaliyetlerini devam ettirme esasında kulla-
nılan özellikle ilaç ve tıbbi malzemelerin maliyetleri açısın-
dan sermaye yoğun işletmeler kategorisinde tanımlanabi-
lir (Cooper, 1994: 20). İnsan ihtiyaçlarını giderecek mal ve 
hizmet üretmek amacıyla kurulan işletmeler, çevreleriyle 
etkileşim halindedirler. İşletmelerin yaşamlarını devam 
ettirebilmeleri ancak geliştirdikleri sağlıklı ilişkilerle müm-
kündür. İlişki ve etkileşimlerin sağlıklı yürütülebilmesi de 
kontrol mekanizmalarının ve değişen koşulların güncel tu-
tulmasıyla mümkün olmaktadır

Hastane işletme maliyetlerinin önemli bir kısmını ilaç gi-
derleri oluşturmaktadır. Hastanelerde ilaçların yokluğun-
da acı, ölüm, sakatlık gibi telafisi mümkün olmayan so-
nuçların ortaya çıkacak olması stok bulundurmayı zorunlu 
kılmaktadır. Bu nedenle hastaneler stoklayacağı ilaçların 
hem maliyetini hem de ilacın hayati öneme sahip olup ol-
mamasına göre stok bulundurmak zorunda kalmaktadır.

Hastanelerde sağlık hizmetlerinin sunumunda kullanı-
lan ilaç ve tıbbi malzemelerin zamanında fark edilmeyip 
tükenmesi durumunda ortaya çıkacak aksaklıklar telafisi 
mümkün olmayan, zararı hesaplanamayacak ölüm ve sa-
katlık gibi sonuçlara neden olabilmektedir. Bu durumda 
hastanenin imajını kötü yönde etkileyip gelecek dönemler-
de hizmet satış kaybına ve gelir kaybına neden olabilmek-
tedir. Stok kontrolünün gereği gibi yapılmaması durumun-
da bu gibi önemli sorunların ortaya çıkması söz konusu 
olabilecektir (Keskin, 2007: 70).

Kompleks bir yapının çalışması ve kaliteli hizmet sunması 
için bir çok farklı malzemeye ihtiyaç duyulmaktadır. Has-
tanelerin faaliyetlerini etkili ve verimli bir biçimde sürdür-
melerine imkân sağlayacak olan doğru bir stok yönteminin 
seçilip uygulanmasıdır. Stok yönetiminin yanlış uygulan-

masında verilen hizmetlerde aksama olabileceği gibi sunu-
lan hizmetin maliyetini arttırmaktadır. 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi 1964 yılında hizmete girmiştir. Beş 
adet semt polikliniği,bir TRSM merkezi, bir adet ek binası 
bulunmaktadır.  Hastanemizde  779 adet yatak,29 ame-
liyathane, 71 adet yoğunbakım yatağı, 34 farklı birim,66 
adet yan dal polikliniği ve birimi olan kompleks bir yapıya 
sahiptir. Hastanemizde yıllık  ortalama olarak 36.000 yatış, 
20.000 ameliyat, 2.500.000 poliklinik  hizmeti sunulmakta-
dır.

 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’nde 11 adet depo bulunmaktadır. 
Bu  depolardan; ilaç depolarında stokların yönetimi için  3 
eczacı, 1 sağlık memuru, 3 diğer personel, Sarf malzeme 
deposunda 2 eczacı, 3 veri hazırlama elemanı, 3 diğer per-
sonel çalışmaktadır. Hastanede uygulama öncesi, depo 
stok kontrolü eczacılar tarafından Bilfo HBYS sistemi üze-
rinden yapılmaktaydı. Malzeme ve ilaç çeşitliliğinin fazla 
olması, çalışan personelin yetersizliği stok yönetim siste-
minde HBYS depo modülü kullanımı ile birlikte  SMS uygu-
laması ihtiyacı doğurmuştur. 

Bu çalışmanın amacı, ABC stok analiz yöntemi ve SMS 
(Short  Massege Service) ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi 
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesin-
de, ilaç ve tıbbi sarf malzeme depolarında etkin bir şekilde  
stokların yönetilmesidir. ABC stok yönetimi analizi ile be-
lirlenen A grubu malzeme ve ilaçların kritik stok seviyesine 
indiği andan itibaren SMS’lerle depo yöneticilerine bildiri-
lerek önlem alınmasıdır.

.   

Bu çalışmada Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım 
Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 2016 yılı sonun-
da  2017 yılı için ilaç ve tıbbi sarf malzeme ihtiyacını be-
lirlenirken,  ilaç ve tıbbi sarf malzeme depolarında   ABC 
stok analiz yönetimi uygulanmıştır. Bu yöntemin çıktıları 
doğrultusunda  2017 yılı için ihtiyaç olarak belirlenen tıbbi 
sarf  malzemelerin ve ilaçların maximum, minimum ve kri-
tik stok seviyeleri yeniden  belirlenmiştir.  

Çalışma için 2016 yılı  verileri HBYS’nden süzelerek alınmış-
tır. Hastanede bulunan tüm birimlerden 2017 yılı için ilaç 
ve tıbbi sarf malzeme istekleri sorgulanmıştır. HBYS üze-
rinden alınan veriler ABC Stok analiz yöntemi sonuçları ve 
ihtiyaçlar doğrultusunda 2017 ilaç ve tıbbi sarf malzeme 
listesi  “Microsoft Excel” programı ile hazırlanmıştır. 

SMS uygulaması maliyet araştırması, günlük tıbbi sarf 
deposu ve ilaç deposuna gönderilen SMS sayısı dikkate 
alınarak yapılmıştır. Uygulamanın maliyeti; 500 000adet 
SMS içeren paketin SMS başına yaklaşık 2 kuruş, toplam-
da10.000 tl olarak tespit edilmiştir. SMS’lerin, paket şek-



SÖZLÜ BİLDİRİLER

VI
I.

U
lu

sl
ar

ar
as

ı S
ağ

lık
ta

 P
er

fo
rm

an
s 

ve
 K

al
it

e 
Ko

ng
re

si
10

-1
3 

O
ca

k 
20

18
, A

nt
al

ya

linde alınmasının maliyet açısından çok uygun fiyat olduğu 
saptanmıştır.

2016 yılı içerisinde kullanılan ilaç ve tıbbi sarf malzeme 
depolarında ABC stok analiz yönetimi ve  2017 yılında de-
polarda SMS uygulamaları için Sağlık Bilimleri Üniversitesi 
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi üst 
yönetiminin desteği ve izni alınmıştır.

Bu araştırmada nitel ve nicel yöntemlerle tanımlayıcı araş-
tırma yöntemleri kullanılmıştır. Hastane genelinde onbir 
adet  depo bölümü bulunmaktadır. Bu depolardan Sarf 
malzeme ve İlaç depoları çalışmaya dahil edilmiştir. Veri-
lerin toplanması içim  Hastane Bilgi Yönetim Sisteminden  
yararlanılmıştır. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldı-
rım Beyazıt Eğitim ve Araştırma hastanesinde  kullanılan 
ilaç ve tıbbi malzemenin tümünü kapsamaktadır. 

. U U

.   Stok nali  netimi Sistemi

Bu analiz yöntemi stok kalemlerini belirleme ve kontrol 
etmede malzemeleri üç gruba ayırır.  Tüm stok malzeme-
lerine aynı tür kontrolü uygulamamak için,yakın izleme ge-
rektiren önemli kalemleri diğerlerinden ayırır.

UP K

 U U
Pahalı değerde az sayıda kalem Asınıfı olarak 
değerlendirilir. Toplam değerin %70-80,toplam 
çeşidinde %15-20’sini kapsar.

 U U
Orta değer ve sayıda kalemler B sınıfı olarak 
değerlendirilir.Değer olarak %15-20, çeşit 
olarak %40-50’sini kapsar

 U U U

çok sayıda fakat ucuz olan kalemler C 
sınıfı olarak değerlendirilir.Toplam değerin 
%5-10,toplam kalemlerin miktar olarak%40-
50’sini kapsar.

a lo  ı i Sarf al eme e osu  gru u Sarf al emelerin Kar ıla tırılması

nem 
erisin e 

lınan Sarf 
al eme e i

 ru u Sarf 
al eme e i

 ru u irim 
i at o lamı

 gru u o lam 
enen iktar

 ru u 
Kullanılan Sarf 

al eme utarı

 ru u l e 
Kalan Sarf 

al eme utarı

2236 223 259 799 14 164 869 11 386 301 2 778 567

1480 148 124 064 2 504 031 1 985 970 1 985 970

ark 756 75 135 735 11 660 838 9 400 331 792 597

2017 yılı Ekim ayına kadar  Sarf depoya  1481 kalem malzeme girişi olmuştur. Bu malzemelerin maliyeti 10.714.221 liradır. 
ABC sistemiyle yapılan ayrıştırmada 8.660.941 liralık, 148 adet malzeme A grubuna girmektedir.

2016 yılı İlaç  deposuna 2236 kalem malzeme girişi olmuştur. Bu malzemelerin maliyeti 14.164.869 liradır. ABC sistemiyle 
yapılan ayrıştırmada 3.711.202 liralık 223 adet malzeme A grubuna girmektedir.

2016 yılı bitiminde yapılan ABC stok analiz yönetimi sistemi  sonucunda elde edilen veriler daha kolay ve dinamik bir 
sisteme geçilme ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. 2017 yılı başında  uygulanmaya başlanan  SMS sistemi ile birlikte toplam alı-
nan sarf malzeme miktarında 756 adet, A grubu sarf malzeme miktarında 75 adet, A grubu tıbbi sarf malzemeye ödenen 
miktarda  11.660.838  liralık fark elde edilmiştir.

a lo  la  e osu  gru u la ların Kar ıla tırılması

nem 
erisin e 

lınan la  
e i i 

 ru u la  
e i

 ru u irim 
i at o lamı

 ru u o lam 
enen iktar

 ru u 
Kullanılan la   

utarı

 ru u l e 
Kalan la   

utarı

1633 163 242 189 245 257 384 234 209 437 11 047 947

1182 118 136 535 43 640 360 33 559 537 10 080 823

ark 451 45 105 654 201 617 024 200 649 900 967 124
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2017 yılı Ekim ayına kadar  İlaç  1182 kalem ilaç girişi ol-
muştur. Bu malzemelerin maliyeti 43.640.360  liradır. ABC 
sistemiyle yapılan ayrıştırmada  136 535  liralık ,118  adet 
malzeme A grubuna girmektedir.

2016 yılı İlaç  deposuna 1633  kalem ilaç  girişi olmuştur. Bu 
malzemelerin maliyeti 245 257 384 liradır. ABC sistemiyle 
yapılan ayrıştırmada 234 209 437 liralık 163 adet malzeme 
A grubuna girmektedir.

2016 yılı bitiminde yapılan ABC stok analiz yönetimi siste-

mi  sonucunda elde edilen veriler daha kolay ve dinamik 
bir sisteme geçilme ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. 2017 yılı 
başında  uygulanmaya başlanan  SMS sistemi ile birlikte 
toplam alınan ilaç miktarında 451 adet, A grubu ilaç mikta-
rında 45 adet, A grubu ilaç’a ödenen miktarda  43 640 360  
liralık fark elde edilmiştir.

.  .S S U U S

Bunun için SMS uygulaması düşünülmüştür. İlaç ve tıbbi sarf 
malzemeleri için farklı modüllerde mesajlar hazırlanmıştır.

a lo  ı i Sarf al eme e osu S S ağılımı

ak

u
at

ar
t

is
an a
ıs

a
ir

an

em
m

u

ğu
st

os

l
l

ki
m

Ka
sı

m

ra
lık o

l
a

m
 

n
e

ri
le

n 
S

S 
Sa

ıs
ı 

e o alı anına  
i en esa  Sa ısı 350 325 175 105 90 70 50 45 50 40 1300

e o Sor. i en 
esa  Sa ısı 350 325 175 105 90 70 50 45 50 40 1300

a ekim ar . 
i en esa  Sa ısı 200 144 78 73 68 54 41 39 33 25 755

2017 yılı içerisinde Tıbbi Sarf Malzeme Deposu için gönderilen SMS sayısında ilk uygulamaya başlanan aydan tabloda 
belirtilen son aya kadar bir düşüş gözlenmiştir. 

a lo  la  e osu S S ağılımı

ak

u
at

ar
t

is
an a
ıs

a
ir

an

em
m

u

ğu
st

os

l
l

ki
m

Ka
sı

m

ra
lık o

l
a

m
 

g
n

e
ri

le
n 

S
S 

sa
ıs

ı 

e o alı anına  
i en esa  Sa ısı 169 128 111 83 77 52 66 51 45 48 830

e o Sor. i en 
esa  Sa ısı 169 128 111 83 77 52 66 51 45 48 830

a ekim ar . 
i en esa  Sa ısı 78 62 48 33 20 14 15 20 18 16 324
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2017 yılı içerisinde Tıbbi Sarf Malzeme Deposu için gönde-
rilen SMS sayısında ilk uygulamaya başlanan aydan tablo-
da belirtilen son aya kadar bir düşüş gözlenmiştir. 

. S U   

Artan rekabet ortamında daha kaliteli hizmet üretimini 
gerçekleştirirken üretilen bu hizmet maliyetlerinin yüksek 
olması, maliyet unsurlarının kontrol edilmesinin ne kadar 
önemli olduğunu çok açık bir şekilde ortadadır.

Kompleks bir yapıda olan hastanemizde ilaç ve  tıbbi sarf 
malzeme kullanımında kişisel tercihlerin ve sağlık hizmeti 
verilen  hastalara yapılan tetkik ve tedavi uygulamalarında 
ki çeşitliliğin fazla olması, teknolojik gelişmelerden kaynak-
lanan benzer amaçla kullanılabilecek muadil malzemelerin 
artması, malzeme yönetiminde çok yönlü sorunların orta-
ya çıkmasına yol açmaktadır. 

Hastanede  ilaç ve malzemelerin kontrolünün daha kolay 
ve hızlı bir şekilde sağlanması için SMS uyarı sistemi ku-
rulmuştur. İlaç ve tıbbi sarf   depolarda bulunan malzeme 
ve ilaçların kritik stok seviyesine indiği andan itibaren ilaç 
ve tıbbi sarf  depolarından  sorumlu başhekim yardımcı-
sı başta olmak üzere depolardan sorumlu eczacılara ve 
depo çalışanlarına uyarı gitmektedir. Aylar içerisinde uya-
rı SMS’lerinin azaldığı görülmektedir. Bu yöntemle stok 
kontrolünün kolaylaştığı zaman israflarının azaldığı ve stok 
yönetimine karşı hassasiyetin arttığı saptanmıştır. SMS 
uygulamasının kademeli olarak yapılıyor olması kurum ai-
diyeti olan personel üzerinde amirlerine karşı mahcubiyet 
duymamak için ekstra gayret göstermelerini sağlamıştır. 
İlk uygulamaya başlandığında Tıbbi sarf deposu için depo 
sorumlusu  ve depo çalışanlarına aylık olarak ortalama 
350  adet mesaj ilaç deposu için sorumlu eczacıya ve depo 
çalışanlarına 169 mesaj göderilmiştir.  Bu mesaj trafiği 
incelendiğinde tekrarlanan mesaj konuları olduğu tespit 
edilmiştir. Bu mesajların elendiğinde ve çalışanların SMS 
sistemine uyumu arttığında aylık mesaj sayısında düşüş 
görülmüştür.

Sonuç olarak yeni alınan  malzemelerin ve ilaçların bu 
gruplara dâhil edilmesi  önemli bir sonuç olarak görül-
müştür. İlgili çalışma sonucunda, hastane, sağlık sektörü 
olmasından dolayı tıbbi sarf malzemelerin depo mevcudu 
ile sistem mevcudunun tutarlı olması gereklidir. Stokta 
gözüken fakat değişik nedenlerden dolayı kayıp, kaçak ya 
da zayi olmaması için kontrollerin yapılması ve bu konuda 
SMS uygulamasının devam etmesi önemlidir. Dolayısıyla iş 
gücü bu analiz ve SMS  uyarı sistemine  göre de şekillenmiş 
olacak, geçmişte yaşanmış ya da yaşanacak olumsuzlukla-
rın önüne bu şekilde geçilmiş olacaktır.

. K K

1. Aslan, Ş.(2003) “Hastane İşletmelerinde Örgütsel Çatış-
ma, Teori ve Örnek Bir Uygulama” (Basılmamış Dokto-
ra Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).

2. Ak, B.(1997) “Hastane Yönetiminin Gelişimi”, Modern 
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3. Cooper, P. D.(1994) “Health Care Marketing: A Foun-
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Edition.

4. Ömür Timurcanday Özmen, Alev Ergenç Katrinli, “Eği-
tim ve Araştırma 

5. Hastanelerinde İş Yapısı Özellikleri, İş Doyumu ve So-
runları”, 

6. (Editör.Muammer Doğan, ve Diğerleri), 9 Eylül Üniver-
sitesi 1. 

7. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sem-
pozyumu, 

8. 4-7 Mayıs, 1994, Aydın, s. 135 

9. Keskin, Z.(2007) “Hastane İşletmelerinde Stok Maliyeti 
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Enstitüsü.
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BİR EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ YOĞUN 
BAKIM ÜNİTESİNDE BUNDLE UYGULAMASININ VİP 
ORANLARINA ETKİSİ

İlknur ÇOBAN, Merve DEMİRELLİ, Gülay ALDEMİR, Emine Elvan ÇİFTLİK,
Meral KURT DURMUŞ, Serpil KAYALI, Özgür YİĞİT
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Bakım paketi yaklaşımı yoğun bakım ünitelerinde ventilatör ilişkili pnömoni (VİP) hızlarının azaltılmasında etkili bir yöntemdir. 
Bakım paketi, içeriğindeki maddeler tek başına uygulandığında hastanın iyileşme sürecini olumlu etkilerken, tamamı bir bütün 
olarak uygulandığında ise daha iyi bir sonuca ulaşılmasını sağlar.

Bu çalışmada 2016-2017 I. altı aylık dönemlerde yoğun bakımda yatan ventilatöre bağlı hastalarda ventilator ilişkili enfeksiyon 
oranlarının karşılaştırılması hedeflenmiştir. Hastanemiz  yoğun bakım ünitesinde 2016 yılı ilk  altı  ayında paket uygulaması 
yapılmıştır.  Bu amaçla yoğun bakım hastalarına ilgili dönemde ventilatör bakım paketi uygulanmıştır. Ventilatör bakım paketi; 
yatak başının 35-45º yükseltilmesi, günlük olarak sedasyona ara verilmesi ve ekstübasyona hazırlığın değerlendirilmesi, peptik 
ülser profilaksisi ile derin ven trombozu profilaksisi, subglottik aspirasyonun uygulanması ve klorheksidin glukonat ile günlük 
ağız bakımı olmak üzere beş girişim  olarak uygulanmıştır.

Klinik kalite çalışmaları kapsamında, hastanemiz yoğun bakım ünitesinde bundle uygulaması yapılan dönem VIP hızı 1.3 iken, 
uygulama yapılmayan dönemde VIP hızının 9.2 olduğu tespit edilmiştir.

Ventilatör bakım paketi uygulamasının hasta güvenliği açısından olumlu etkileri tespit edildiğinden hastanede uygulamanın 
devamına karar verilmiştir.

na tar Kelimeler  Ventilatör ilişkili pnömoni, bakım paketi, ventilasyon, yoğun bakım ünitesi na tar Kelimeler  Stok Yönetimi, 
ABC Analizi, SMS Uygulaması

   U  PP   S  P    S    SP

stra t

Care bundle approach is a method that helps to decrease the rates of Ventilator-associated pneumonia (VAP). Care bundle is the 
set of practices  that, when performed collectively and reliably, have been proven to improve patient outcomes.

In this application, it is the main goal to have the comparisons of the infection rates of the patients  that have been put on a 
ventilator in the intensive care unit, in the first half of the season 2016-2017. In the first half of 2016, care bundle has been 
applied in the intensive care unit in our hospital. 

Ventilator care bundle has been applied with five practices: head of the bed elevation to 35-45 degrees, daily sedation vacation 
and assess the readiness to extubate, providing peptic ulcer disease prophylaxis and providing deep vein thrombosis prophylaxis, 
the use of subglottic aspiration and daily oral care with chlorhexidine gluconate.

Clinical quality studies show that the VAP rates were 1.3 when the bundle was applied; when bundle wasn’t applied the VAP rates 
were 9.2.

Since it was concluded that the Ventilator care bundle has positive effects on the patient safety, it was decided to continue to the 
application in our hospital.

Key words: Ventilator associated pneumonia, care bundle, ventilation, intensive care unit
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Sağlık kurumların da yatan hasta profilleri incelendiğinde 
en sık gelişen komplikasyonlardan birinin sağlık hizmetiyle 
ilişkili enfeksiyonlar olduğu görülmektedir. 

Literatürde sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyon ve buna 
bağlı komplikasyon gelişme riskinin özellikle yoğun bakım 
ünitesinde yatan hastalarda yüksek olduğu ve hastalarda 
en sık gelişen enfeksiyonlardan birisinin ventilatör ilişkili 
pnömoni (VİP) olduğu belirtilmektedir. (Alcan,  Korkmaz 
,2015: 40) 

Ventilatör ilişkili pnömoni (VİP) yoğun bakım ünitelerinde 
entübasyon ve mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda 
gelişen,  entübasyon ve mekanik ventilasyonun kompli-
kasyonudur. Ventilatör  ilişkili pnömoni, 48 saatten uzun 
süreli entübe hastalarda gelişen akciğer parankiminin in-
feksiyonudur. (Şardan, 2011: 18)

Ülkemizin de içinde bulunduğu Uluslararası Nozokomiyal 
Enfeksiyon Kontrol Birliği’ne dahil, gelişmekte olan otuz altı 

ülkenin 2004-2009 yıllarına ait cerrahi ve medikal YBÜ’ler 
VİP verileri değerlendirildiğinde; ortalama mekanik venti-
latör kullanım oranı %46, ortalama VİP hızı 1000 ventilatör 
gününde 18,4 (17,9 ile 18,8 arasında) olarak saptanmıştır. 
Ulusal Sağlık Bakımı Güvenlik Ağı 2012 yılı verilerine göre; 
Amerika Birleşik Devletleri’nde solunumsal YBÜ’de, ortala-
ma mekanik ventilatör kullanım oranı %26, VİP oranı 1000 
ventilatör gününde 0,7 olarak bulunmuştur. 

Ülkemizde Ulusal Hastane Enfeksiyon Sürveyans (UHESA, 
2014: 20) 2013 yılı raporuna göre; Türkiye genelinde solu-
numsal YBÜ’lerde mekanik ventilatör kullanım oranı %39, 
VİP oranı 1000 ventilatör günü için 15,8 olarak saptanmış-
tır. Türkiye genelinde üniversite hastanelerinin solunum-
sal YBÜ’lerde VİP oranı ise, 1000 ventilatör günü için 23 
olarak saptanmıştır. (Palabıyık, Öğütlü, Toptaş, 2014: 82) 

Ülkemizde ise Sağlık Bakanlığı VİP hızının 2011 yılın-
da5.3–23.1/103, 2012 yılında 20.1-3.0/103ve 2013 yılında 
6.0-17.3/103 ventilatör günü arasında değiştiğini belirt-
mektedir (Tablo 1) (UHESA,2013: 19)

VİP, yoğun bakım ünitesinde ve hastanede kalış süresini, 
maliyeti,  mekanik ventilasyon süresini, mortalite ve mor-
biditeyi arttırmaktadır. Önlenebilir bir sağlık hizmetiyle iliş-
kili enfeksiyon olan VİP’i ortadan kaldırmak ile birçok has-
tanın yaşam şansı arttırılacak ve kısıtlı olan sağlık bakım 
kaynaklarının korunması sağlanacaktır.

Ventilatör İlişkili Pnömoni oranları göz önünde bulundu-
rulduğunda Hastanemizde klinik kalite çalışmaları kapsa-

mında  bundle uygulaması yapılmaya başlanmıştır. 2016 1. 
6  aylık dönem sürede bundle uygulaması yapılan ve 2017 
1. 6 aylık dönem bundle  uygulaması yapılmayan hastalara 
ait VİP oranları karşılaştırılmıştır.

Böylelikle VİP oranlarının düşük olmasında bundle uygu-
lamasının bir önlem paketi olarak önemli rol aldığı görül-
müştür.

a lo . rki e e oğun akım niteleri ti lerine g re P ı ları

Yoğun Bakım Ünitesi Tipi VİP Hızı (2011) VİP Hızı (2012) VİP Hızı (2013) 

Anestezi Reanimasyon 15.5 14.3 11.9 

Beyin Cerrahisi 19.5 18.2 17.3

Çocuk Cerrahisi 5.3 3.3 7.0 

Çocuk Hastalıkları 9.5 8.7 7.1 

Çocuk Kalp Damar Cerrahisi 9.4 8.0 6.0 

Genel Cerrahi 10.8 1.6 8.5 

Göğüs Cerrahisi 15.0 3.0 12.1 

Göğüs Hastalıkları 23.1 2 .1 15.8 

İç hastalıkları 15.6 15.1 11.1

Kalp Damar Cerrahisi 8.2 8.0 7.2 

Karma 11.7 10.3 9.0 

Koroner 10.6 9.7 9.5 

Nörolojik 16.8 14.1 14.3 

Yanık 9.0 5.2 .7 
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.  akım Paketi are un les  e ir

Bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış uygulamaların paket 
olarak bir bütün halinde kullanılmasıdır. (Kurutkan, 2014: 
84) Birçok ülkede ve uluslararası literatürde enfeksiyon-
ların ve mortalitenin önlenmesi, hasta yaşam kalitesinin 
artırılması, maliyetin düşürülmesi, hastanede kalış gün 
süresi azaltılması amacıyla bakım paketleri u gulanmakta-
dır. Klinik kalite kapsamında yapılan çalışmalar, kanıta da-
yalı önlemlerin bir bütün olarak uygulamaya konulması ile 
çoğu sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonun önlenmesinde 
etkili olduğunu göstermiştir. Bakım paketi (care bundle), 
her biri tek tek uygulandığında hastanın iyileşme sürecini 
ve sonuçları olumlu yönde etkileyen, hepsi birlikte uygu-
landığında ise teker teker uygulanmalarına oranla daha iyi 
bir sonuca ulaşılmasını sağlayan birkaç girişimin veya mü-
dahalenin bir araya gelmesinden oluşur. Paketlerin içinde 
yukarıda belirtilen özellikleri taşıyan 4-5 bileşenin bulun-
ması önerilir. Bu 4-5 bileşende Sağlık Bakımı İyileştirme 
Enstitüsü tarafından bakım paketinde yer alacak girişimler 
belirlenirken bazı ilkelerin göz önünde bulundurulması ge-
rektiğini belirtmiştir. 

Bunlar; 

- Bakım paketi etkinliği uzmanlar tarafından kanıtlanmış üç 
ila beş girişimi içermelidir. 

- Bakım paketinin her girişimi birbirinden kısmen bağımsız 
olmalıdır. 

- Bakım paketi bir yerde tanımlanmış hasta popülasyonun-
da kullanılmalıdır. 

- Bakım paketi multidisipliner bir bakım ekibi tarafından 
oluşturulmalıdır. 

- Bakım paketi girişimleri lokal düzenlemelere ve uygun 
klinik yargıya izin vermek için kurallardan çok tanımlayıcı 
girişimlerden oluşmalıdır. 

- Uyumun ölçülmesi ya hep ya hiç yöntemi ile yapılmalıdır. 
Pakette yer alan girişimlerden birine uyumsuzluk saptan-
ması durumunda diğerlerine de uyulmamış olduğu kabul 
edilmelidir. 

-Uyum %95 ya da daha fazla olmalıdır. 

Hastanemizde de uygulanan bundle paket içeriği Enfeksi-
yon Kontrol Komitesi ile birlikte çalışma yapılarak aşağıda-
ki kriterler doğrultusunda oluşturulmuştur; 

Ventilatörle İlişkili Pnömoni (VİP): Bakım/ Önleme Paketi

Klorheksidin içeren solüsyonlar ile ağız bakımı yapılması,

Hasta başının 30º - 45º yükseltilmesi,

Subglottik aspirasyonun uygulanması,

Günlük sedasyonun değerlendirilmesi,

Peptik/ gastrik ülser ile derin ven trombozis (DVT) profilak-
sisi (kontraendike olmadıkça).

VİP Yoğun bakımda görülen enfeksiyonlar içerisinde mor-
talitesi (% 9- 68) en yüksek olanıdır.  

Hastanemizde 2017 I. 6 Aylık bundle uygulanmayan dö-
nemde 400 ventilatör gününde % 9.2 olan verinin, 2016 
I. 6 Aylık bundle uygulanan dönemde % 1.3 olduğu görül-
müştür.  

a lo .  ılı .  lık nem P ranları

ak u at art isan a ıs a iran

VİP Sayısı 0 0 1 1 1 0

Ventilatör Kullanım Günü 370 342 402 400 464 359

ran

a lo .  ılı .  lık nem P ranları

ak u at art isan a ıs a iran

VİP Sayısı 6 4 4 3 3 3

Ventilatör Kullanım Günü 493 383 463 433 334 330

ran
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ra k .  ılları P ranları . nem lık 
Kar ıla tırmaları

ra k .  ılları P ranları . nem ilk  a  
Kar ıla tırmaları

. S U

Bakım paketleri; klinik kalite çalışmaları kapsamında sağlık 
bakımında kalite ve hasta güvenliğinin artırılması amacıy-
la kanıta dayalı uygulamaların kolay uygulanabilir ve de-
netlenebilir bir örneğidir. Bakım paketleri göreceli olarak 
kolay olmasına rağmen bunu uygulayacak çalışanların çok 
dikkatli olması gerekmektedir. Bu sebeple hastanemiz-
de bundle uygulamalarına başlanması kararı enfeksiyon 
kontrol komitesince alınmıştır. Enfeksiyon kontrol komite-
si tarafından uygulanacak yöntem hakkında yoğun bakım 
ekibine eğitim verilmiştir. Uygulamanın güvenirliği ve de-
vamlılığı açısında etkin iletişim önemli rol almaktadır. 

Viana ve arkadaşlarının 2013 yılında yapmış olduğu ça-
lışmada peptik ülser profilaksisi,  DVT profilaksisi, yatak 

başı elevasyonu,  sedasyona ara verilmesi ve MV ayırma 
uygulaması sonrasında uygulama öncesi VIP hızı 18.6 iken 
uygulama sonrası VIP hızının 11.8 e düştüğü görülmüştür. 
(Toptaş, 2014: 83)

Sedwick ve arkadaşlarının 2012 yılında yapmış olduğu ça-
lışmada peptik ülser profilaksisi,  DVT profilaksisi, yatak 
başı elevasyonu,  ağız bakımı,  sedasyona ara verilmesi ve 
MV ayırma uygulaması uygulama öncesi VIP hızı 9.47 iken 
uygulama sonrası 1.9 VIP hızının e düştüğü görülmüştür. 
(Toptaş, 2014: 83)

Hastanemiz yoğun bakım ünitesinde bundle uygulaması 
yapılan dönem VIP hızı 1.3 iken, uygulama yapılmayan dö-
nem de VIP hızının 9.2 olduğu tespit edilmiştir.

2017 yılı Temmuz ayında yapılan Yönetim Değerlendirme 
Toplantısında klinik kalite çalışmaları kapsamında yapılan 
BUNDLE uygulamasının etkinliği yönetim tarafından de-
ğerlendirilerek devam edilmesi kararı alınmıştır.

. K K

1. Alcan, Korkmaz, (2015), ‘’Ventilatör İlişkili Pnömoninin 
Önlenmesi: Bakım Paketi Yaklaşımı’’, İzmir Üniversitesi 
Tıp Dergisi, Cilt:3, sayfa 38-47

2. Kurutkan, N (2014), ‘’Kanıta Dayalı Uygulamalar Bağla-
mında Bir Hasta Güvenliği Uygulaması: Care Bundles 
(Temel Önlem Paketi)’’, Sağlık Akademisyenleri Dergisi 
Cilt:1, No:2, sayfa 83-88.

3. UHESA (2014), Sürveyans Raporu, UHESA Ankara

4. Palabıyık, Öğütlü, Toptaş (2014), ‘’Yoğun Bakım Üni-
tesinde Ventilatör İlişkili Pnömoni ve Etken Mikroor-
ganizmalar: İki Yıllık Retrospektif Analiz’’, Türk Yoğun 
Bakım Dergisi, Cilt:14, sayfa 80-85.

5. Şardan, (2011), ‘’ İnfeksiyon Kontrol Ve Hasta Güvenliği 
Konusunda Yapılanlara Örnekler’’, Hacettepe Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Ankem 
Dergisi, Cilt:25, sayfa 17-20.
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UNICEF DÜNYA ÇOCUKLARININ DURUMU 
RAPORLARINDAKİ SAĞLIKLA İLGİLİ 
PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Hasan CEYLAN1, Dilek ÖZTAŞ2, Deniz UZUN3, Burcu Ece ÖZTAŞ4, Nilgün SARP5
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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu 1946 yılında kurulmuş olup, dünyada çocuk haklarının başlıca 
savunucusudur. 

Türkiye’deki çalışmalarına 1951 yılından bu yana devam eden UNICEF; bugün 190’dan fazla ülkede çocukların 
sağlık ve beslenme, eğitim, acil yardım, korunma, temiz su ve temiz ortamda yaşama haklarını sağlamak için 
çalışmaktadır. Birleşmiş Milletler Şartı ve Binyıl Kalkınma Hedefleri’nde öngörüldüğü gibi çocuk hakları,toplumsal 
kalkınmanın vazgeçilmez bir bileşenidir ve bu bağlamda UNICEF; dünya ülkeleri, bölgeleri ve yöreleri için çocuk 
yaşatma, gelişimi ve koruma alanlarında güncel ve temel istatistikleri içeren raporlar hazırlamaktadır. Dünya 
Çocuklarının Durumu raporları, yıllık olarak yayınlanmaktadır ve beslenme, sağlık, HIV/AIDS, eğitim, demografik 
göstergeler, ekonomik göstergeler, kadınlar gibi başlıkları yer almaktadır.

Dünya Çocuklarının Durumu raporları, çocukları etkileyen küresel etmenlerin en kapsamlı araştırmalarıdır.Otuz 
yıldan fazla süredir yayımlanan raporlardaki istatistiksel tablolar, çocuk hakları ve gelişmelere ilişkin üzerinde 
uluslararası mutabakat sağlanmış hedef ve anlaşmalara odaklanan UNICEF gibi kuruluşların varlığının ne denli 
gerekli ve önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Çünkü çocuklardan başlatılacak bir gelişim, tüm Dünya’ya sirayet 
etmiş bir toplumsal kalkınmanın yegâne yollarından biridir.

na tar Kelimeler  UNICEF, Dünya çocuklarının durumu

U  U    P S   P S  S US     

stra t

The United Nations Children’s Fund was established in 1946 and is the main advocate of children’s rights in the world

UNICEF has been conducting its studies in Turkey since 1951; today more than 190 countries are working to provide children 
with health and nutrition, education, emergency assistance, protection, clean water and the right to live in a clean environment. 

As foreseen in the Charter of the United Nations and the Millennium Development Goals, children’s rights are an indispensable 
component of social development and in this context UNICEF; reports on current and basic statistics in the areas of child survival, 
development and conservation for world countries, regions and regions. Worldwide Children’s Status reports are published 
annually and include nutrition, health, HIV / AIDS, education, demographic indicators, economic indicators, titles are included.

The State of the World’s Children report is the most comprehensive survey of global factors affecting children. The statistical 
tables in the reports that have been published for more than 

thirty years reveal the necessity and importance of institutions such as UNICEF focusing on international consensus on the rights 
and development of children and the focus on agreements. Because a development that will start from children is one of the 
only ways of social development that has spread to the whole world.

Keywords: UNICEF, The situation of the world’s children
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.  

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) 1946 
yılında kurulmuş olup, dünyada çocuk haklarının başlıca 
savunucusudur. Kurum çalışmalarını  “B  o uk aklar na 

air S le me” doğrultusunda yürütmektedir. 

Türkiye’deki çalışmalarına 1951 yılından bu yana  devam 
eden UNICEF, bugün 190’dan fazla ülkede çocukların sağ-
lık ve beslenme, eğitim, acil yardım, korunma, temiz su ve 
temiz ortamda yaşama haklarını sağlamak için çalışmak-
tadır.

Birleşmiş Milletler Şartı ve Binyıl Kalkınma Hedefleri’nde 
öngörüldüğü gibi çocuk hakları, toplumsal kalkınmanın 
vazgeçilmez bir bileşenidir ve bu bağlamda UNICEF, dünya 
ülkeleri, bölgeleri ve yöreleri için çocuk yaşatma, gelişimi 
ve koruma alanlarında güncel ve temel istatistikleri içeren 
raporlar hazırlamaktadır.

Dünya Çocuklarının Durumu raporları, yıllık olarak yayın-
lanmaktadır ve beslenme, sağlık, HIV/AIDS, eğitim, de-
mografik göstergeler, ekonomik göstergeler, kadınlar vb. 
başlıkları yer almaktadır. Sağlığa dair değerlendirmelerde, 
iyileştirilmi  i me su una ula a ilen n fus yeterli sani-
tasyon imkanlarına sahip nüfus, devlet tarafından finanse 
edilen rutin GBP aşılamaları ve bağışıklama kapsamı, pnö-
moni, ishal, sıtma gibi başlıklarda; dünyadaki ülkeler, böl-
geler ve yörelerle ilgili verilere yer verilmektedir.

Bu çalışmada 2000-2014 yılları arasında yayımlanan UNI-
CEF Çocukların Durumu raporlarındaki verilerin yıllara 
göre değişimleri değerlendirilerek Türkiye ve belirlenmiş 
10 bölgenin raporlardaki sağlık tablolarındaki göstergele-
re ait yüzdelerinin değerlendirilmesi ve “Türkiye’nin Dünya 
ülkeleri arasındaki yeri ve durumu nedir?” sorusunun ce-
vabını almak amaçlanmıştır.

.   

Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırmada 2000-2014 yılları 
arasında UNICEF tarafından yayımlanan “Dünya Çocukla-
rının Durumu” raporlarındaki veriler kullanılmıştır. 2002 
yılına ait veriler yayımlanmadığından bu çalışmada yer al-
mamaktadır. Tablolardaki veriler ülke temsil özelliği olan 
hane halkı araştırmalarından Çok Göstergeli Kümeler 
Araştırmaları (ÇGKA) ve Nüfus ve Sağlık Araştırmaları (NSA) 
gibi ve diğer Birleşmiş Milletler kuruluşlarının elindeki ve-
rilerden yararlanılarak hazırlanmıştır.Veriler raporların 
yayımlandığı ve herkesin ulaşımına açık olan “http://www.
unicef.org/sowc/” sitesinden temin edilmiştir. 

Dünya Çocuklarının Durumu raporlarında sağlıkla ilgili; 
iyileştirilmiş içme suyuna ulaşabilen nüfus, iyileştirilmiş 
sanitasyon imkanlarına sahip nüfus, devlet tarafından fi-
nanse edilen rutin GBP aşılamaları, bağışıklama kapsamı 

BCG, DBT, Polio, Kızamık, Hepatit B, Hib, hamile kadınlar 
tetanos, pnömoni, ishal ve sıtma başlıkları çalışmanın de-
ğişkenlerini oluşturmaktadır. Bazı veriler tüm yıllarda or-
tak olmadığından, sıtma ile alakalı veriler de büyük oranda 
eksik olmasından dolayı değerlendirmeye dahil edilme-
miştir. Bununla birlikte araştırmada Türkiye ve UNICEF’in 
belirlediği 10 bölgeye ait verilerin yıllara göre değişimleri 
değerlendirilmiştir. 

alı ma a er alan g stergelerle alakalı a ı 
tanımlamalar unlar ır

ile tirilmi  i me su u ka nakları kullanan n fus, ko-
nuta, arsaya, avluya ya da komşunun avlusuna bağlı içme 
suyu şebekesi; ortak musluklar ya da dikme çeşmeler, bo-
rulu kuyuya da sondaj kuyusu, üstü kapalı kazma kuyu, 
üstü kapalı pınarlar; yağmur suyu; şişelenmiş su; artı ikincil 
kaynak olarak yukarıda sayılan kaynaklardan birine temel 
içme suyu kaynağı olarak kullanan nüfustur.

Yeterli sanitasyon imkânlarını kullanan nüfus, boruyla ka-
nalizasyon şebekesine,foseptik çukuruna ya da çukur tuva-
letlere bağlı olan su akıtmalı ya da sifonlu tuvalet, havalan-
dırmayla iyileştirilmiş çukur tuvaletler, üstü örtülü çukur, 
kompost tuvalet gibi sanitasyon imkânlarından herhangi 
birini diğer hanelerle paylaşmadan kullanan nüfustur.

Devlet tarafından finanse edilen rutin GBP aşılamaları; 
çocukları korumak için bir ülkede rutin olarak uygulanan 
ve ulusal hükümet tarafından finanse edilen (krediler dâ-
hil) aşılamalardır.

GBP(Genişletilmiş bağışıklama programı); tüberküloz (TB); 
difteri, pertussis (boğmaca) ve tetanos(DPT); çocuk felci ve 
kızamığa karşı bağışıklamaların yanı sıra neonatal tetano-
sa karşı bebekleri korumak için gebe kadınlarınkini de kap-
sayan aşılama programıdır. Bazı ülkelerde diğer bağışıkla-
malar, örn.hepatit B (HepB), Haemophilus influenzae tip 
b (Hib) ya da sarı hummaya karşı olanlar programa dâhil 
edilebilmektedir.

BCG; BacilleCalmette-Guérin (tüberküloz aşısı) alan canlı 
doğanların yüzdesini,

DTB1; hayatta kalan bebeklerden difteri, boğmaca ve teta-
nos aşısının ilk dozlarını alanların yüzdesini,

DTB3; hayatta kalan bebeklerden difteri, boğmaca ve teta-
nos aşısından üç doz alanların yüzdesini,

Polio3; hayatta kalan bebeklerden çocuk felci aşısından üç 
doz alanların yüzdesini,

Kızamık; hayatta kalan bebeklerden kızamık içeren aşıdan 
ilk dozlarını alanların yüzdesini,

HepB3; hayatta kalan bebeklerden hepatit B aşısından üç 
doz alanların yüzdesini,

Hib3; hayatta kalan bebeklerden Haemophilus influenzae 
tip b aşısından üç doz alanların yüzdesini ve
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Tetanosa karşı korunan yenidoğanlar (Hamile kadınlar te-
tanos); Tetanosa karşı doğumda korunan yenidoğanların 
yüzdesini ifade etmektedir.

Pnömoni belirtisi olan çocuklar için tıbbi bakım arayışı; ça-
lışmadan iki hafta öncesine kadar pnömoni belirtileri olan 
(öksürme ve göğüsteki bir sorun yüzünden hızlı ya da zor 
nefes alma) ve bir sağlık kurumundan ya da uzmandan da-
nışma ya da tedavi alınmaya çalışılan 5 yaş altı çocukların 
yüzdesini ve

Pnömoni belirtileri olan çocuklar için antibiyotik tedavisi; 
çalışmadan iki hafta öncesine kadar pnömoni belirtileri 
olan (öksürme ve göğüsteki bir sorun yüzünden hızlı ya da 
zor nefes alma) antibiyotik almış 5 yaş altı çocukların yüz-
desini ifade etmektedir. Verilerin tıbbi tanılardan ziyade 
bakıcılarının pnömoniye uyan belirtileri bildirdiği çocuklar 
arasındaki antibiyotik tedavisini ifade etiği belirtilmiştir.

Ağızdan tuz eriyikleriyle (ORS) ishal tedavisi; çalışmadan iki 
hafta önceye kadar ishal olan ve ağızdan tuz eriyikleri (ORS 
paketleri ya da önceden paketlenmiş ORS sıvısı) almış olan 
5 yaş altı çocukların yüzdesi olarak tanımlanmıştır.

Kategorik veriler yüzdelerle ifade edilmiş olup, verilerin de-
ğerlendirilmesi ve grafikler Microsoft Excel 2010 yardımıyla 
yapılmıştır. Türkiye’ye ait verilerin yıllara göre değişimleri 
çizgi grafiklerle ve Türkiye ve UNICEF’in belirlediği 10 böl-

geye ait verilerin yıllara göre değişimleri sütun grafiklerle 
gösterilmiştir. Gerek yılların gerekse de bölge ülkelerinin 
birbirini içermesinden dolayı karşılaştırmaları önerilmemiş 
ve yapılmamıştır.

Veriler herkesin kullanımına açık olduğundan; veriler için 
izin alınmamıştır. Çalışma ile ilgili olarak ise Yıldırım Beya-
zıt Üniversitesi etik kurulundan izin alınmıştır.

. U U

Bu çalışmada 2000-2014 yılları arasında yayımlanan “Dün-
ya Çocuklarının Durumu” raporlarındaki şu başlıklar de-
ğerlendirilmiştir. 

ile tirilmi  i me su una ula a ilen n fus esi

Türkiye’de iyileştirilmiş içme suyuna ulaşan nüfus yüzdesi 
1990-1998 yılları arasını içeren dönemde kentlerde %66, 
kırsalda %25 ve toplamda %49 iken yıllar içinde sürekli ar-
tış göstererek 2011 yılında kentlerde %100, kırsalda %99 
ve toplamda %100’e ulaşmıştır. Kırsaldaki iyileştirilmiş 
içme suyuna ulaşan nüfus yüzdesinin 1999 ve 2000 yılla-
rında kentlerdekinden yüksek olması dikkat çekicidir. Veri-
ler 1999 yılında kırsalda %84, kentlerde %82 ve 2000 yılın-
da kırsalda %86 ve kentlerde %81 şeklindedir (Grafik 1-2)

ra k . rki e e ıllar iti ari le i ile tirilmi  i me su una ula a ilen n fus esi

Bu çalışmada 2000-2014 yılları arasında yayımlanan ünya ocuklarının urumu  
raporlarındaki şu başlıklar değerlendirilmiştir. 
yileştirilmiş içme suyuna ulaşabilen nüfus yüzdesi:
ürkiye de iyileştirilmiş içme suyuna ulaşan nüfus yüzdesi 1 0-1  yılları arasını içeren 

dönemde kentlerde %66, kırsalda %2  ve toplamda %4  iken yıllar içinde sürekli artış 
göstererek 2011 yılında kentlerde %100, kırsalda %  ve toplamda %100 e ulaşmıştır. 
Kırsaldaki iyileştirilmiş içme suyuna ulaşan nüfus yüzdesinin 1  ve 2000 yıllarında 
kentlerdekinden yüksek olması dikkat çekicidir. eriler 1  yılında kırsalda %84, kentlerde 
% 2 ve 2000 yılında kırsalda % 6 ve kentlerde % 1 şeklindedir rafik 1-2)

Grafik 1. Türkiye'de yıllar i i ariyle iyile irilmi  i me s y na la a ilen n f s yüzdesi

Grafik 2. rkiye e elir ilen öl elerde yıllara öre toplam iyile irilmi  i me suyuna 
la a ilen n f s y desi
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ra k . rki e ve elirtilen lgeler e ıllara g re to lam i ile tirilmi  i me su una ula a ilen n fus esi

Dünyada ise 1990-1  yılları arasında iyileştirilmiş içme suyuna ulaşabilen nüfus yüzdesi 
kentlerde % 0, kırsalda %62 ve toplamda %72 iken yıllar içinde sürekli artış göstererek 2011 
yılında kentlerde % 6, kırsalda % 1 ve toplamda % e ulaşmıştır 
Yeterli sanitasyon imkanlarına sahip nüfus yüzdesi

ürkiye de yeterli sanitasyon imkanlarına sahip nüfus yüzdesi 1 0-1  yılları arasını içeren 
dönemde kentlerde % , kırsalda % 6 ve toplamda % 0 dir ve 2002 yılına kadar artış 
göstermiştir. eriler; 2002 yılında kentlerde, kırsalda ve toplamda genel bir düşüş sergilemiş 
ve sırasıyla % 4, %62 ve % 3 olarak gerçekleşmiştir. Yüzdeler 2002 yılından sonra yeniden 
yükselme trendine girmiş ve 2011 yılında kentlerde % 7, kırsalda %7  ve toplamda %91'e 
ulaşmıştır.

Dünya'ya ait verilerde ise, 1990-1  yılları arasında yeterli sanitasyon imkanlarına sahip 
nüfus yüzdesi kentsel bölgelerde % 7 , kırsal bölgelerde %2  ve toplamda % 44 tür. Yeterli 
sanitasyon imkanlarına sahip nüfus yüzdeleri, tüm dünyada 2000 yılına kadar artış 
göstermiştir. Kentsel bölgelerde, 2000 yılında %  olan yeterli sanitasyon imkanlarına sahip 
nüfus yüzdeleri 2002 yılından 200  yılına kadar düşüş trendine girmiş ve %76 ya gerilemiştir.
Bu yıldan sonra yeniden artış göstererek 2011 yılında % 0 olmuştur. Kırsal bölgelerde ise; 
%40 a yükselen 2000 yılı yeterli sanitasyon imkanlarına sahip nüfus yüzdeleri; 2002 yılında 
%37 ye gerilemiş ve sonra yeniden yükselme trendine girerek 2011 yılında %47 olmuştur. 

oplamda da sadece 2002 yılında düşüş gösteren oranlar 2011 yılında %64 e kadar çıkmıştır 
evlet tarafından finanse edilen rutin BP aşılamaları yüzdesi
ürkiye’de devlet tarafından finanse edilen rutin BP aşılamaları yüzdesi, bazı yıllara ait 

veriler eksik olmakla birlikte, 1995-1  yılları arasındaki dönemde %100 iken; herhangi bir 
değişim göstermeden en son 200  yılına ait verilerde yine %100 oranında verilmiştir rafik 
3).

ünya’da devlet tarafından finanse edilen rutin BP aşılamaları yüzdesi ise dalgalanmalar 
göstererek; 1995-1  yılları arasında %  iken; 1  yılında % 3 ile düşüşe geçmiş ve 
yüzdeler 2007 yılında %71’e kadar gerilemiştir. Yüzdeler 200 ’de yeniden yükselerek % 0 
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Dünyada ise 1990-1998 yılları arasında iyileştirilmiş içme 
suyuna ulaşabilen nüfus yüzdesi kentlerde %90, kırsalda 
%62 ve toplamda %72 iken yıllar içinde sürekli artış göste-
rerek 2011 yılında kentlerde %96, kırsalda %81 ve toplam-
da %89’e ulaşmıştır 

eterli sanitas on imkanlarına sa i  n fus esi

Türkiye’de yeterli sanitasyon imkanlarına sahip nüfus yüz-
desi 1990-1998 yılları arasını içeren dönemde kentlerde 
%95, kırsalda %56 ve toplamda %80’dir ve 2002 yılına ka-
dar artış göstermiştir. Veriler; 2002 yılında kentlerde, kır-
salda ve toplamda genel bir düşüş sergilemiş ve sırasıyla 
%94, %62 ve % 83 olarak gerçekleşmiştir. Yüzdeler 2002 
yılından sonra yeniden yükselme trendine girmiş ve 2011 
yılında kentlerde %97, kırsalda %75 ve toplamda %91’e 
ulaşmıştır.

Dünya’ya ait verilerde ise, 1990-1998 yılları arasında yeterli 
sanitasyon imkanlarına sahip nüfus yüzdesi kentsel bölge-
lerde % 79, kırsal bölgelerde %25 ve toplamda % 44’tür. 
Yeterli sanitasyon imkanlarına sahip nüfus yüzdeleri, tüm 
dünyada 2000 yılına kadar artış göstermiştir. Kentsel böl-
gelerde, 2000 yılında %85 olan yeterli sanitasyon imkanla-
rına sahip nüfus yüzdeleri 2002 yılından 2008 yılına kadar 

düşüş trendine girmiş ve %76 ya gerilemiştir. Bu yıldan 
sonra yeniden artış göstererek 2011 yılında %80 olmuştur. 
Kırsal bölgelerde ise; %40’a yükselen 2000 yılı yeterli sa-
nitasyon imkanlarına sahip nüfus yüzdeleri; 2002 yılında 
%37 ye gerilemiş ve sonra yeniden yükselme trendine gire-
rek 2011 yılında %47 olmuştur. Toplamda da sadece 2002 
yılında düşüş gösteren oranlar 2011 yılında %64’e kadar 
çıkmıştır 

evlet tarafın an nanse e ilen rutin P a ılamaları 
esi

Türkiye’de devlet tarafından finanse edilen rutin GBP aşıla-
maları yüzdesi, bazı yıllara ait veriler eksik olmakla birlikte, 
1995-1998 yılları arasındaki dönemde %100 iken; herhangi 
bir değişim göstermeden en son 2008 yılına ait verilerde 
yine %100 oranında verilmiştir (Grafik 3).

Dünya’da devlet tarafından finanse edilen rutin GBP aşı-
lamaları yüzdesi ise dalgalanmalar göstererek; 1995-1998 
yılları arasında %85 iken; 1999 yılında %83 ile düşüşe geç-
miş ve yüzdeler 2007 yılında %71’e kadar gerilemiştir. Yüz-
deler 2008’de yeniden yükselerek %80 ve 2009’da %81, 
2010’da %77, 2011’de %84 ve 2012’de yeniden %77 olarak 
verilmiştir. (Grafik 3)
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ra k . rki e ve elirtilen lgeler e ıllara g re to lam evlet tarafın an nanse e ilen rutin P a ılamaları 
esi

ve 2009’da %81, 2010’da %77, 2011’de %84 ve 2012’de yeniden %77 olarak verilmiştir.
(Grafik 3)

Grafik 3. rkiye e elir ilen öl elerde yıllara öre toplam de le  arafından finanse 
edilen r in GB  a ılamaları y desi

Bağışıklama kapsamı ve bağışıklananların yüzdesi
B  aşılama oranları; Türkiye’de, 1995-1  yılları arası dönemde %73 iken; 2001 yılına 
kadar artış eğilimi göstererek, 2001 yılında %  olmuş ve 2006 yılına kadar % -  bandında 
seyretmiştir. Bu 2001-2006 yılları arası dönemde 2002’deki düşüş dikkat çekicidir ve 
%77’dir.  Türkiye’ye ait B  aşılama yüzdeleri 2007 de yeniden yükselme trendine girerek 
% 4 ve 2011’de % 7’ye yükselerek en yüksek yüzdeye ulaşmıştır. Son yayımlanan 2012 
verilerinde ise %96 olarak gerçekleşmiştir rafik 4)

Grafik 4. rkiye e elir ilen öl elerde yıllara öre toplam B G a ılama y desi

0

10

20

30

40

5 0

60

7 0

80

9 0

100

K ah a neyi
ika

a  e
K ey ika

ney ya  ya e
a i ik

a in me ika e
Ka ayi le

a e 
a e al ık

e le le

anayile mi
lkele

eli mek e lan
lkele

 eli mi
lkele

nya

Yü
zd

e 
(%

)

l l

19 9 5 - 19 9 8

19 9 9

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

0

10

20

30

40

5 0

60

7 0

80

9 0

100

K ah a neyi
ika

a  e
K ey ika

ney ya  ya e
a i ik

a in me ika e
Ka ayi le

a e 
a e al ık

e le le i

anayile mi
lkele

eli mek e lan
lkele

 eli mi
lkele

nya

Yü
zd

e 
(%

)

l l

19 9 5 - 19 9 8

19 9 7 - 19 9 9

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

ağı ıklama ka samı ve ağı ıklananların esi

BCG aşılama oranları; Türkiye’de, 1995-1998 yılları arası dönemde %73 iken; 2001 yılına kadar artış eğilimi göstererek, 2001 
yılında %89 olmuş ve 2006 yılına kadar %88-89 bandında seyretmiştir. Bu 2001-2006 yılları arası dönemde 2002’deki düşüş 
dikkat çekicidir ve %77’dir.  Türkiye’ye ait BCG aşılama yüzdeleri 2007’de yeniden yükselme trendine girerek %94 ve 2011’de 
%97’ye yükselerek en yüksek yüzdeye ulaşmıştır. Son yayımlanan 2012 verilerinde ise %96 olarak gerçekleşmiştir (Grafik 4)

ra k . rki e ve elirtilen lgeler e ıllara g re to lam  a ılama esi

ve 2009’da %81, 2010’da %77, 2011’de %84 ve 2012’de yeniden %77 olarak verilmiştir.
(Grafik 3)

Grafik 3. rkiye e elir ilen öl elerde yıllara öre toplam de le  arafından finanse 
edilen r in GB  a ılamaları y desi

Bağışıklama kapsamı ve bağışıklananların yüzdesi
B  aşılama oranları; Türkiye’de, 1995-1  yılları arası dönemde %73 iken; 2001 yılına 
kadar artış eğilimi göstererek, 2001 yılında %  olmuş ve 2006 yılına kadar % -  bandında 
seyretmiştir. Bu 2001-2006 yılları arası dönemde 2002’deki düşüş dikkat çekicidir ve 
%77’dir.  Türkiye’ye ait B  aşılama yüzdeleri 2007 de yeniden yükselme trendine girerek 
% 4 ve 2011’de % 7’ye yükselerek en yüksek yüzdeye ulaşmıştır. Son yayımlanan 2012 
verilerinde ise %96 olarak gerçekleşmiştir rafik 4)

Grafik 4. rkiye e elir ilen öl elerde yıllara öre toplam B G a ılama y desi
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Dünya’daki BCG aşılama yüzdeleri ise; 1995-1998 yılları arasında %82 olarak belirtilmiştir. Bundan sonraki dönemde ve-
riler dalgalı-yükseliş göstererek son yayımlanan 2012 verilerinde %89 olmuştur. Tüm yıllardaki verilere bakıldığında BCG 
aşılama oranları en düşük %79 ile 2001 yılında ve en yüksek %90 ile 2010 yılın a ger ekle mi tir rafik ).

DTB1 aşılama verileri 2004 yılı verileri itibariyle ayrı değerlendirilmeye başlanmıştır. Türkiye’ye ait DTB1 aşılama oranları 
2004 yılında %86’dır. Yüzdeler 2004-2012 yılları arası dönemde yükseliş trendinde olup 2012 yılında %98’e kadar çıkmıştır 
(Grafik 5).

Dünya’ya ait DTB1 aşılama verileri ise; 2004 yılında %86 olup, 2012 yılına kadar yükseliş göstererek 2012’de %91 seviyesi-
ne ulaşmıştır (Grafik 5)
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ünya’daki B  aşılama yüzdeleri ise; 1 -1  yılları arasında % 2 olarak belirtilmiştir. 
Bundan sonraki dönemde veriler dalgalı-yükseliş göstererek son yayımlanan 2012 verilerinde 
%  olmuştur. üm yıllardaki verilere bakıldığında B  aşılama oranları en düşük %7  ile 
2001 yılında ve en yüksek % 0 ile 2010 yılında gerçekleşmiştir rafik 4).

B1 aşılama verileri 2004 yılı verileri itibariyle ayrı değerlendirilmeye başlanmıştır. 
ürkiye’ye ait B1 aşılama oranları 2004 yılında % 6’dır. Yüzdeler 2004-2012 yılları arası 

dönemde yükseliş trendinde olup 2012 yılında % ’e kadar çıkmıştır rafik ).
ünya’ya ait B1 aşılama verileri ise; 2004 yılında % 6 olup, 2012 yılına kadar yükseliş 

göstererek 2012’de % 1 seviyesine ulaşmıştır rafik )
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B3 aşılama oranları; ürkiye’de 1 -1  yılları arası dönemde %7 ’dur. aha sonraki 
dönemde yükseliş göstererek 2001’de % ’e ulaşmış ve bu yıldan sonra gerilemeye 
başlayarak 2003 yılında %6  ile en düşük seviyeye gelmiştir. ürkiye’ye ait B3 aşılama
verileri 2004 yılında ise % ’e yükselmiş ve bu yıldan sonra sürekli yükselme eğilimi 
göstererek 2012 yılında % 7 olmuştur rafik 6)
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DTB3 aşılama oranları; Türkiye’de 1995-1998 yılları arası dönemde %79’dur. Daha sonraki dönemde yükseliş göstererek 
2001’de %88’e ulaşmış ve bu yıldan sonra gerilemeye başlayarak 2003 yılında %68 ile en düşük seviyeye gelmiştir. Tür-
kiye’ye ait DTB3 aşılama verileri 2004 yılında ise %85’e yükselmiş ve bu yıldan sonra sürekli yükselme eğilimi göstererek 
2012 yılında %97 olmuştur (Grafik 6)
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ünya’daki B  aşılama yüzdeleri ise; 1 -1  yılları arasında % 2 olarak belirtilmiştir. 
Bundan sonraki dönemde veriler dalgalı-yükseliş göstererek son yayımlanan 2012 verilerinde 
%  olmuştur. üm yıllardaki verilere bakıldığında B  aşılama oranları en düşük %7  ile 
2001 yılında ve en yüksek % 0 ile 2010 yılında gerçekleşmiştir rafik 4).

B1 aşılama verileri 2004 yılı verileri itibariyle ayrı değerlendirilmeye başlanmıştır. 
ürkiye’ye ait B1 aşılama oranları 2004 yılında % 6’dır. Yüzdeler 2004-2012 yılları arası 

dönemde yükseliş trendinde olup 2012 yılında % ’e kadar çıkmıştır rafik ).
ünya’ya ait B1 aşılama verileri ise; 2004 yılında % 6 olup, 2012 yılına kadar yükseliş 

göstererek 2012’de % 1 seviyesine ulaşmıştır rafik )
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başlayarak 2003 yılında %6  ile en düşük seviyeye gelmiştir. ürkiye’ye ait B3 aşılama
verileri 2004 yılında ise % ’e yükselmiş ve bu yıldan sonra sürekli yükselme eğilimi 
göstererek 2012 yılında % 7 olmuştur rafik 6)
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Dünya’da ise; DTB3 aşılama verileri 1995-1998 döneminde %77 iken; 2001 yılında en düşük seviye olan %73’e gerilemiştir. 
Bu yıldan sonra yükseliş trendine giren Dünya DTB3 aşılama verileri 2010 yılında en yüksek seviye olan %85’e çıkmıştır. 
Son yayımlanan 2012 verilerinde ise Dünya DTB3 aşılama oranları t r rafik ).

Polio3 aşılama oranları; Türkiye’de 1995-1998 yılları arasında %79 iken; 2001 yılına ait verilerde %88’e kadar yükselmiştir. 
2001 yılından sonra düşme eğilimine giren oranlar 2003 yılında %69 ile en düşük seviyeye gerilemiştir. Yüzdeler 2004 
yılında %85 ile yeniden yükselme trendine girmiş ve son yayımlanan 2012 verilerinde %97 olmuştur (Grafik 6).

Dünya polio3 aşılama yüzdeleri ise; 1995-1998 döneminde %77 iken; 2001 ve 2002 yıllarında en düşük seviye olan %75’e 
düşmüştür. Sonraki yıllarda dalgalanmalarla birlikte yükseliş göstererek 2010’da en yüksek seviye olan %85olmuştur. Son 
yayımlanan 2012 verilerinde ise %84tür (Grafik 7)
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ünya’da ise; B3 aşılama verileri 1995-1  döneminde %77 iken; 2001 yılında en düşük 
seviye olan %73’e gerilemiştir. Bu yıldan sonra yükseliş trendine giren ünya B3 aşılama 
verileri 2010 yılında en yüksek seviye olan % ’e çıkmıştır. Son yayımlanan 2012 verilerinde 
ise Dünya D B3 aşılama oranları % 3’tür rafik 6).
Polio3 aşılama oranları; ürkiye’de 1 -1  yılları arasında %7  iken; 2001 yılına ait 
verilerde % ’e kadar yükselmiştir. 2001 yılından sonra düşme eğilimine giren oranlar 2003 
yılında %6  ile en düşük seviyeye gerilemiştir. Yüzdeler 2004 yılında %  ile yeniden 
yükselme trendine girmiş ve son yayımlanan 2012 verilerinde % 7 olmuştur rafik 6).

ünya polio3 aşılama yüzdeleri ise; 1 -1  döneminde %77 iken; 2001 ve 2002 yıllarında 
en düşük seviye olan %7 ’e düşmüştür. Sonraki yıllarda dalgalanmalarla birlikte yükseliş 
göstererek 2010’da en yüksek seviye olan % olmuştur. Son yayımlanan 2012 verilerinde ise 
%84tür (Grafik 7)

Grafik 7. rkiye e elir ilen öl elerde yıllara öre toplam P li  a ılama y desi

Kızamık aşılama oranları; ürkiye’de 1 -1  yılları arası dönemde %76 iken; sonraki 
yıllarda artış göstererek 2001 yılında % 0 seviyesine yükselmiştir. Bu yıldan sonra düşüş 
eğilimi gösteren veriler 2003 yılında %7  ile en düşük seviyeye düşmüştür. ürkiye kızamık 
aşılama verileri 2004 yılıyla dalgalanmalarla birlikte yeniden yükseliş trendine girmiştir ve 
2006 ve son yayımlanan 2012 verilerinde en yüksek seviye olan % e ulaşmıştır. rafik 
8 . ünya’daki kızamık aşılama yüzdeleri ise; 1 -1  yılları arasında %74 iken; sonraki 
1997-1  arası dönem ve 2001 yılında en düşük seviye olan %72 ye gerilemiştir. Sonraki 
yıllarda yükseliş eğiliminde olan dünya kızamık aşılama oranları 2010’da %  ile en yüksek 
seviyeye ulaşırken, 2012’de bu oran %84’tür (Grafik 8)
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Kızamık aşılama oranları; Türkiye’de 1995-1998 yılları arası dönemde %76 iken; sonraki yıllarda artış göstererek 2001 
yılında %90 seviyesine yükselmiştir. Bu yıldan sonra düşüş eğilimi gösteren veriler 2003 yılında %75 ile en düşük seviyeye 
düşmüştür. Türkiye kızamık aşılama verileri 2004 yılıyla dalgalanmalarla birlikte yeniden yükseliş trendine girmiştir ve 
2006 ve son yayımlanan 2012 verilerinde en yüksek seviye olan %98’e ulaşmıştır. (Grafik 8).Dünya’daki kızamık aşılama 
yüzdeleri ise; 1995-1998 yılları arasında %74 iken; sonraki 1997-1999 arası dönem ve 2001 yılında en düşük seviye olan 
%72 ‘ye gerilemiştir. Sonraki yıllarda yükseliş eğiliminde olan dünya kızamık aşılama oranları 2010’da %85 ile en yüksek 
seviyeye ulaşırken, 2012’de bu oran %84’tür (Grafik 8)
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HepB3 aşılama oranları; ürkiye’de 2001 yılında %77 iken, bu yıldan sonra gerileyerek 2003 
yılında en düşük seviye olan %6 ’e düşmüştür. Sonraki yıllarda yükselme eğiliminde olan 
veriler 2006, 2011 ve son yayımlanan 2012 verilerinde % 6 ile en yüksek seviyesini 
görmüştür rafik )
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ünya’da ise; 2001 yılı hepB3 aşılama oranı %24 ile en düşük seviyesinde iken; sonraki 
yıllarda yükseliş trendine girerek 2012 yılında %79 ile en yüksek seviyesine ulaşmıştır 
(Grafik 9).
Hib3 aşılama verileri 2004 yılı verileri itibariyle bu kapsamda değerlendirmeye alınmıştır ve 
veriler önemli oranda eksik bırakılmıştır. ürkiye’nin raporlarda ilk yayınlanan 2007 
verilerinde hib3 aşılama oranı %76’dır. Sonraki yıllarda sürekli yükselme eğiliminde olan 
veriler 2012 yılında % 7 olmuştur rafik 10)
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HepB3 aşılama oranları; Türkiye’de 2001 yılında %77 iken, bu yıldan sonra gerileyerek 2003 yılında en düşük seviye olan 
%68’e düşmüştür. Sonraki yıllarda yükselme eğiliminde olan veriler 2006, 2011 ve son yayımlanan 2012 verilerinde %96 
ile en yüksek seviyesini görmüştür (Grafik 9)
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HepB3 aşılama oranları; ürkiye’de 2001 yılında %77 iken, bu yıldan sonra gerileyerek 2003 
yılında en düşük seviye olan %6 ’e düşmüştür. Sonraki yıllarda yükselme eğiliminde olan 
veriler 2006, 2011 ve son yayımlanan 2012 verilerinde % 6 ile en yüksek seviyesini 
görmüştür rafik )
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Dünya’da ise; 2001 yılı hepB3 aşılama oranı %24 ile en düşük seviyesinde iken; sonraki yıllarda yükseliş trendine girerek 
2012 yılında %79 ile en yüksek seviyesine ulaşmıştır (Grafik 9).

Hib3 aşılama verileri 2004 yılı verileri itibariyle bu kapsamda değerlendirmeye alınmıştır ve veriler önemli oranda eksik 
bırakılmıştır. Türkiye’nin raporlarda ilk yayınlanan 2007 verilerinde hib3 aşılama oranı %76’dır. Sonraki yıllarda sürekli 
yükselme eğiliminde olan veriler 2012 yılında %97 olmuştur (Grafik 10)

ra k . rki e ve elirtilen lgeler e ıllara g re to lam i  a ılama esi

Grafik 10. rkiye e elir ilen öl elerde yıllara öre toplam Hi  a ılama y desi

ünya’daki hib3 aşılama oranları ise; ilk kez 2006 yılına ait verilerde %22 iken; sonraki 
yıllarda sürekli artış göstererek %4 ’e ulaşmıştır rafik 10).
Hamile kadınlar tetanos aşılama oranları; ürkiye’de 1 -1  yılları arasında %32 ile en 
düşük seviyesindeyken; sonraki yıllarda artış göstererek 2010, 2011 ve 2012 yıllarında en 
yüksek seviye olan % 0’a çıkmıştır rafik 11)

Grafik 11. rkiye e elir ilen öl elerde yıllara öre toplam Te an sa kar ı k r nan 
yenid ğanların y desi

ünya’da ise; hamile kadınlar tetanos aşılama oranları 1995-1  yılları arasında % 0 iken; 
yükselme eğilimine girerek 2010 yılında en yüksek seviye olan % 4’e ulaşmış ve son 
yayımlanan 2012 verilerinde ise % 1 olmuştur rafik 11).
Pnömoni belirtileri olan çocuklar için tıbbi bakım arayışı yüzdesi
Türkiye'de pnömoni belirtileri gösterip tedavi arayışında olan çocukların yüzdesi 1 -2002 
yılında %12 iken; yıllar içinde artış eğiliminde olup verilere ait yayımlanan son 2007-2012
verilerinde %41'dir (Grafik 12)
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Dünya’daki hib3 aşılama oranları ise; ilk kez 2006 yılına ait verilerde %22 iken; sonraki yıllarda sürekli artış göstererek 
%45’e ulaşmıştır (Grafik 10).

Hamile kadınlar tetanos aşılama oranları; Türkiye’de 1995-1998 yılları arasında %32 ile en düşük seviyesindeyken; sonraki 
yıllarda artış göstererek 2010, 2011 ve 2012 yıllarında en yüksek seviye olan %90’a çıkmıştır (Grafik 11)

ra k . rki e ve elirtilen lgeler e ıllara g re to lam etanosa kar ı korunan eni oğanların esi

Grafik 10. rkiye e elir ilen öl elerde yıllara öre toplam Hi  a ılama y desi

ünya’daki hib3 aşılama oranları ise; ilk kez 2006 yılına ait verilerde %22 iken; sonraki 
yıllarda sürekli artış göstererek %4 ’e ulaşmıştır rafik 10).
Hamile kadınlar tetanos aşılama oranları; ürkiye’de 1 -1  yılları arasında %32 ile en 
düşük seviyesindeyken; sonraki yıllarda artış göstererek 2010, 2011 ve 2012 yıllarında en 
yüksek seviye olan % 0’a çıkmıştır rafik 11)

Grafik 11. rkiye e elir ilen öl elerde yıllara öre toplam Te an sa kar ı k r nan 
yenid ğanların y desi

ünya’da ise; hamile kadınlar tetanos aşılama oranları 1995-1  yılları arasında % 0 iken; 
yükselme eğilimine girerek 2010 yılında en yüksek seviye olan % 4’e ulaşmış ve son 
yayımlanan 2012 verilerinde ise % 1 olmuştur rafik 11).
Pnömoni belirtileri olan çocuklar için tıbbi bakım arayışı yüzdesi
Türkiye'de pnömoni belirtileri gösterip tedavi arayışında olan çocukların yüzdesi 1 -2002 
yılında %12 iken; yıllar içinde artış eğiliminde olup verilere ait yayımlanan son 2007-2012
verilerinde %41'dir (Grafik 12)

0

10

20

30

40

5 0

60

7 0

80

9 0

100

K ah a neyi
ika

a  e
K ey ika

ney ya  ya e
a i ik

a in me ika e
Ka ayi le

a e 
a e al ık

e le le i

anayile mi
lkele

eli mek e lan
lkele

 eli mi
lkele

nya

Yü
zd

e 
(%

)

l l

19 9 5 - 19 9 8

19 9 7 - 19 9 9

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

0

10

20

30

40

5 0

60

7 0

80

9 0

100

K ah a neyi
ika

a  e
K ey ika

ney ya  ya e
a i ik

a in me ika e
Ka ayi le

a e 
a e al ık

e le le i

anayile mi
lkele

eli mek e lan
lkele

 eli mi
lkele

nya

Yü
zd

e 
(%

)

l l

19 9 5 - 19 9 8

19 9 7 - 19 9 9

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Dünya’da ise; hamile kadınlar tetanos aşılama oranları 1995-1998 yılları arasında %50 iken; yükselme eğilimine girerek 
2010 yılında en yüksek seviye olan %84’e ulaşmış ve son yayımlanan 2012 verilerinde ise %81 olmuştur (Grafik 11).

Pnömoni belirtileri olan çocuklar için tıbbi bakım arayışı yüzdesi:

Türkiye’de pnömoni belirtileri gösterip tedavi arayışında olan çocukların yüzdesi 1998-2002 yılında %12 iken; yıllar içinde 
artış eğiliminde olup verilere ait yayımlanan son 2007-2012 verilerinde %41’dir (Grafik 12)
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ra k . rki e e ve n a a ıllara g re Pn moni g stergelerinin eleri
Grafik 12.Türkiye de e D nya da yıllara öre nömoni göstergelerinin yüzdeleri

Dünya'daki pnömoni belirtileri olup tedavi arayışında olan çocuk yüzdesi;  1 -2002 
döneminde %16 iken; bu oran 2006-2010 yılları arasındaki dönemde %61 ile en yüksek 
seviyeye ulaşmıştır. Son yayımlanan 200 -2012 yılları arası dönemde ise veriler %59'a 
gerilemiştir rafik 12).
Pnömoni belirtileri olan çocuklar için antibiyotik tedavisi  yüzdesi:

ürkiye de pnömoni belirtileri olan çocuklar için antibiyotik tedavisi kullanım oranı  1 -
2002 yılları arasında %37 iken; verilere ait son yayımlanan 1 -200  yılları arası dönemde 
%41'dir (Grafik 12). 

ünya daki pnömoni belirtileri olan çocuklar için antibiyotik tedavisi kullanım oranı 1 -
2002  yılları arasında % 4 iken; dalgalanmalar göstererek son yayımlanan 200 -2012 yılları 
arası dönemde %34 olarak gerçekleşmiştir rafik 12).
shalli çocuklarda ağızdan tuz eriyikleriyle O S  tedavi yüzdesi
ürkiye de ishal vakalarında O S ile tedavi yüzdesi, 1 -2000 döneminde %27 iken; 

sonraki yıllarda bu oran hep %100 olarak gerçekleşmiştir. erilere ait son yayımlanan veriler 
2008 yılına aittir rafik 13). 

ünya da ise; ishal vakalarında O S kullanım oranı 1 -2000 yılları arası dönemde %62 ile 
en düşük düzeyde iken; bu oran sonraki yıllarda dalgalanmalar göstermekle birlikte 2002 
yılında %77 olarak gerçekleşmiştir rafik 13)

Grafik 13. rkiye e elir ilen öl elerde yıllara öre toplam diyareli e  ya  al ı k 
yüzdesi
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Dünya’daki pnömoni belirtileri olup tedavi arayışında olan çocuk yüzdesi;  1998-2002 döneminde %16 iken; bu oran 2006-
2010 yılları arasındaki dönemde %61 ile en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Son yayımlanan 2008-2012 yılları arası dönemde 
ise veriler %59’a gerilemiştir (Grafik 12).

Pnömoni belirtileri olan çocuklar için antibiyotik tedavisi  yüzdesi:

Türkiye’de pnömoni belirtileri olan çocuklar için antibiyotik tedavisi kullanım oranı  1998-2002 yılları arasında %37 iken; 
verilere ait son yayımlanan 1999-2005 yılları arası dönemde %41’dir (Grafik 12). 

Dünya’daki pnömoni belirtileri olan çocuklar için antibiyotik tedavisi kullanım oranı 1998-2002  yılları arasında %54 iken; 
dalgalanmalar göstererek son yayımlanan 2008-2012 yılları arası dönemde %34 olarak gerçekleşmiştir (Grafik 12).

s alli o uklar a ağı an tu  eri ikleri le S  te avi esi

Türkiye’de ishal vakalarında ORS ile tedavi yüzdesi, 1995-2000 döneminde %27 iken; sonraki yıllarda bu oran hep %100 
olarak gerçekleşmiştir. Verilere ait son yayımlanan veriler 2008 yılına aittir (Grafik 13). 

Dünya’da ise; ishal vakalarında ORS kullanım oranı 1995-2000 yılları arası dönemde %62 ile en düşük düzeyde iken; bu 
oran sonraki yıllarda dalgalanmalar göstermekle birlikte 2002 yılında %77 olarak gerçekleşmiştir (Grafik 13)

ra k . rki e ve elirtilen lgeler e ıllara g re to lam i areli e  a  altı o uk esi

4. SONUÇ

ünya ocuklarının urumu raporları, çocukları etkileyen küresel etmenlerin en kapsamlı 
araştırmalarıdır ve temel meselelerin analizi kadar çocuklar hakkında en güncel istatistik 
verilerin yer aldığı E ’in yıllık öncü yayınlarıdır.19 Otuz yıldan fazla süredir 
yayımlanan raporlardaki istatistiksel tablolar, çocuk hakları ve gelişmelere ilişkin üzerinde 
uluslararası mutabakat sağlanmış hedef ve anlaşmalara odaklanan E  vb. kuruluşların 
varlığının ne denli gerekli ve önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Çünkü çocuklardan 
başlatılacak bir gelişim, tüm ünya’ya sirayet etmiş bir toplumsal kalkınmanın yegâne
yollarından biridir.

ocuklarla ilgili en önemli konulardan birisi de şüphesiz sağlıktır. Bu çalışmada da görüldüğü 
üzere raporlarda yer alan sağlıkla ilgili tablolarda yer alan başlıklar sağlık açısından son 
derece önem arz eden konulardır. 

yileştirilmiş içme suyuna ulaşabilen nüfus:
Birleşmiş illetler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesinin 2002 yılında ilan ettiği 

enel Yorum 1 ’te; su hakkı, herkesin kişisel ve ev içi kullanımları için yeterli, güvenli, 
kabul edilebilir, erişilebilir ve bedeli ödenebilir suya sahip olma hakkı olarak 
tanımlanmaktadır.

E  ve ünya Sağlık rgütü’nün 2013 yılında yayımladığı tahminlere göre 76  milyon 
kişi temiz içme suyu imkanlarından yoksun durumdadır ve bu insanların çoğunluğu kırsal 
yörelerde ya da kentlerin yoksul mahallelerinde yaşamaktadır. Bununla birlikte her geçen yıl 
aradaki eşitsizlik azalmaktadır. 1 0’dan bu yana toplamda 2,3 milyar kişi de iyileştirilmiş 
kaynaklardan içme suyuna ulaşır konuma gelmiştir.
yileştirilmiş sanitasyon imkanlarına sahip nüfus

Sanitasyon, sağlıklı ve hi yenik koşulların oluşturulması ve korunması için alınan önlemlerdir. 
Sanitasyon hakkı ise; her bireyin yeterli, güvenli, kabul edilebilir ve fiziksel güvenliği 
sağlanabilir sanitasyona erişimi şeklinde ifade edilmektedir.
UNICEF'e göre, yaklaşık 663 milyon insan, emniyetli olmayan içme suyu kaynaklarını 
kullanmakta ve yaklaşık 2.4 milyar insan ise, sanitasyon hizmetlerine erişememektedir.23
Bununla beraber 1 0’dan bu yana toplamda 2 milyar kişi iyileştirilmiş sanitasyon 
imk nlarına kavuşmuştur.

evlet tarafından finanse edilen rutin BP aşılamaları ve bağışıklama kapsamı
Bağışıklama; bebekleri, çocukları ya da erişkin bireyleri enfeksiyona yakalanma riskinin en 
yüksek olduğu dönemden önce aşılayarak, bu hastalıklara yakalanmalarını önlemek amacı ile 
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. S U

Dünya Çocuklarının Durumu raporları, çocukları etkileyen 
küresel etmenlerin en kapsamlı araştırmalarıdır ve temel 
meselelerin analizi kadar çocuklar hakkında en güncel ista-
tistik verilerin yer aldığı UNICEF’in yıllık öncü yayınlarıdır.19 
Otuz yıldan fazla süredir yayımlanan raporlardaki istatis-
tiksel tablolar, çocuk hakları ve gelişmelere ilişkin üzerin-
de uluslararası mutabakat sağlanmış hedef ve anlaşma-
lara odaklanan UNICEF vb. kuruluşların varlığının ne denli 
gerekli ve önemli olduğunu ortaya koymaktadır. nk  
o uklar an a latıla ak ir geli im  t m n a a 

sira et etmi  ir to lumsal kalkınmanın yegâne yolla-
rından biridir.

o uklarla ilgili en nemli konular an irisi e 
esi  sağlıktır. u alı ma a a görüldüğü üzere ra-

porlarda yer alan sağlıkla ilgili tablolarda yer alan başlıklar 
sağlık açısından son derece önem arz eden konulardır. 

ile tirilmi  i me su una ula a ilen n fus

Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar 
Komitesinin 2002 yılında ilan ettiği Genel Yorum 15’te; su 
hakkı, herkesin kişisel ve ev içi kullanımları için yeterli, gü-
venli, kabul edilebilir, erişilebilir ve bedeli ödenebilir suya 
sahip olma hakkı olarak tanımlanmaktadır.

UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü’nün 2013 yılında yayımla-
dığı tahminlere göre 768 milyon kişi temiz içme suyu im-
kanlarından yoksun durumdadır ve bu insanların çoğunlu-
ğu kırsal yörelerde ya da kentlerin yoksul mahallelerinde 
yaşamaktadır. Bununla birlikte her geçen yıl aradaki eşit-
sizlik azalmaktadır. 1990’dan bu yana toplamda 2,3 milyar 
kişi de iyileştirilmiş kaynaklardan içme suyuna ulaşır konu-
ma gelmiştir. 

ile tirilmi  sanitas on imkanlarına sa i  n fus

Sanitasyon, sağlıklı ve hijyenik koşulların oluşturulması ve 
korunması için alınan önlemlerdir. Sanitasyon hakkı ise; 
her bireyin yeterli, güvenli, kabul edilebilir ve fiziksel gü-
venliği sağlanabilir sanitasyona erişimi şeklinde ifade edil-
mektedir.

UNICEF’e göre, yaklaşık 663 milyon insan, emniyetli olma-
yan içme suyu kaynaklarını kullanmakta ve yaklaşık 2.4 
milyar insan ise, sanitasyon hizmetlerine erişememekte-
dir.23  Bununla beraber 1990’dan bu yana toplamda 2 mil-
yar kişi iyileştirilmiş sanitasyon imkânlarına kavuşmuştur.

Devlet tarafından finanse edilen rutin GBP aşılamaları ve 
bağışıklama kapsamı:

Bağışıklama; bebekleri, çocukları ya da erişkin bireyleri en-
feksiyona yakalanma riskinin en yüksek olduğu dönemden 
önce aşılayarak, bu hastalıklara yakalanmalarını önlemek 
amacı ile yürütülen önemli bir temel sağlık hizmetidir.24 
Halk sağlığı alanındaki en önemli ve maliyet etkin müdaha-
lelerden birisi de bağışıklamadır. 

Bağı ıklama la bir çok hastalık önlenebilmekte ve birçok 
çocuk ölümünün önüne geçilebilmektedir. Örneğin; 1980 
yılında yüzde 16 iken 2012’de yüzde 84’e çıkan bağışıklama 
oranı ile 5 yaş altı çocuklar arasında kızamık ölümlerinin 
sayısı 2000 yılında 482.000 iken 2012’de 86.000’e inmiştir.

Pn moni ve s al

nemli ir akut solunum olu enfeksiyonu olan pnö-
moni  a  altı o uk l mlerinin  ile irin i  is al 
ise  a  altı o uk l mlerinin  ile ikin i en a gın 
ne eni ir.  m n a a ıl a emen emen  
mil on o uk u iki astalık ne eni le lmekte ir.  
Bu l mler en oksul lkeler ve lgeler e  u top-
lumların en dezavantajlı çocuklarında yoğunlaşmaktadır. 
Oysa, tedavileri ucuz ve etkilidir.

Pnömoni ve ishalin bir çok nedeni bulunmaktadır ve bu 
iki hastalığı da tedavi edecek veya kontrol altında tutabi-
lecek tek bir müdahaleden söz edilemez.Bununla birlikte 
pnömoni ve ishali önleyebilecek yöntemler birbiriyle ya-
kın ilgilidir ve her iki hastalıkla da ilgili enfeksiyonların ve 
ölümlerin azaltılması açısından önemli unsurlar vardır. yi 
beslenme, temiz içme suyu, temiz ortam, ellerin doğru yı-
kanması gibi unsurlar hem pnömoni hem de ishale karşı 
korunmada etkilidir. Örneğin; yemek yemeden ve hazırla-
madan önce, tuvaleti kullandıktan sonra gibi belli anlarda 
el yıkanması 5 yaşından küçük çocuklar arasında ishal va-
kalarını %50 oranında azaltabilmektedir. Yine elleri sabun-
la yıkamanın pnömoni gibi akut solunum yolu enfeksiyon-
larını yaklaşık %23 azaltabileceği belirtilmektedir.

Raporlardaki veriler incelendiğinde sağlıkla ilgili tüm ko-
nularda gelişmelerin olduğu muhakkaktır. Binyıl Kalkınma 
Hedefleri gibi uluslararası çalışmalar bu gelişmeleri küre-
sel hale getirmek için önemlidir. Türkiye’ye ait veriler ince-
lendiğinde Dünya ortalamalarının üzerindedir ve Sanayi-
leşmiş Ülkeler gibi gelişmiş ülkelerin oranlarını yakalamış 
durumdadır. Bununla birlikte hemen hemen her başlıkta 
Sahra Güneyi Afrika Ülkeleri son sırada yer almaktadır. Az 
Gelişmiş Ülkeler ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika lkeleri  
Sa ra ne i frika lkelerini taki  etmekte ir. 

Dünya’nın herhangi bir bölgesindeki hedeflerden uzak kal-
ma aslında tüm Dünya’yı ilgilendirmektedir. Örneğin; bu-
gün Suriye’de yaşanan gelişmelerin komşularını ve hatta 
Avrupa gibi başka kıtalara yansıması olduğunu düşünür-
sek, başta sağlıkla ilgili olmak üzere tüm başlıkların küresel 
düzeyde iyi hale getirilme gerekliliğini daha iyi anlayabili-
riz. Bununla birlikte raporlardaki verilere baktığımızda bazı 
başlıklara ait verilerin çok da düzenli olmadığını söyleye-
biliriz. 

Sonuç olarak; UNICEF çocukların durumu raporlarında yer 
alan bir ok nemli a lıktan iri e o uk sağlığı ır. 
Türkiye ile ilgili yüzdeler Dünya ortalamasına göre iyi dü-
zeydedir. Bununla birlikte sağlıkla ilgili belirlenen paramet-
reler insanlık için önemli ve küresel düzeyde ele alınması 
gereken düzenlemelerdir. Bu bağlamda belki de gelişmiş 
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ülkelerin UNICEF gibi kuruluşlara daha fazla destek vere-
rek iyileşmelerin küresel hale getirilmesi önemli bir ihti-
yaçtır. Ayrıca durum raporları ile ilgili verilerin standardize 
edilmesi gerekmektedir. 
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ACİL SERVİSTE MORTALİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Hatice ESEN1, Güzin AYKAL2, Kemal KİRAZ1

Antalya amu astaneleri Birli i
Antalya itim e Ara t rma astanesi
ati e esen gmail om  gu inaykal ya oo om  kemal kira saglik go tr

et

ma  Bu araştırmanın amacı, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (AEAH) ve Antalya Atatürk Devlet Hastanesi acil servislerinde 
gerçekleşen yıllık mortalitenin tespit edilmesi, yaşamını yitiren hastaların demografik özelliklerini tespit edilmesidir.

ater al etot  Araştırmanın evrenini 01.01.2016- 31.12.2016 tarihleri arasında  Eğitim ve Araştırma Hastanesi  ve Atatürk 
Devlet Hastanesi  acil servislerinde  yaşamını yitiren toplam 168 hasta oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan istatistiki veriler 
Hastane Bilgi Yönetim Sisteminden (HBYS) alınmıştır. Araştırmada veriler elde edildikten sonra SPSS 20.0 programı kullanılarak 
frekans ve ki kare analizi yapılmıştır

ulgular  Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; EAH acil servis mortalite hızı binde 0,14olduğu, Atatürk DH acil servis 
mortalite hızının binde 0,35 olarak bulundu. Acil serviste yaşamını yitiren hastaların %62,5’inin(105) siyah alan hasta olarak 
başvurduğu belirlenmiştir. Acil serviste ölen hastaların yaş ortalamasının  66,8±20,7 olduğu ve çoğunluğunun erkek bireyler 
olduğu saptanmıştır. Acil serviste başvuran acil vakaların yaşamını; en çok 23:00 /01:00 saat aralığında kaybettiği tespit edildi. 
Yaşamını yitiren hastaların tanılarına bakıldığında kalp hastalıkları bağlı tanılarının  ölüm sebebi olduğu tespit edildi.

Sonu  Hastanelerin acil servisinde gerçekleşen mortalite vakaları değerlendirilmelidir. Buna göre arrest vakalarının yoğun 
olduğu saatlerde acil servis kırımızı alan ve CPR odasında çalışan sağlık profesyoneli sayısı belirlenebilir.

na tar Kelime  Acil servis, Mortalite, Kardiak Arrest

U    

stra t

im  The purpose of this study is to determine the annual mortality in the emergency departments of Antalya Education and 
Research Hospital (AEAH) and Antalya Atatürk State Hospital and to determine the demographic characteristics of the patients 
who lost their lives.

aterials n  et o s  The study population consisted of 168 patients who died between 01.01.2016 - 31.12.2016 in Education 
and Research Hospital and Atatürk State Hospital Emergency Services. The statistics used in the research are taken from the 
Hospital Information Management System (HBYS). Frequency and chi-square analysis were performed using the SPSS 20.0 
program after the data were obtained in the study

in ings  According to findings obtained from the research; EAH emergency service mortality rate was found to be 0.14, and 
Atatürk DH emergency service mortality rate was found to be 0,35. It was determined that 62.5% (105) of the patients who lost 
the emergency serviste life referred as black patients. The mean age of the patients who died in the emergency department was 
found to be 66.8 ± 20.7 and the majority were male individuals. The life of the urgent cases that apply to the emergency service; 
it was detected that it lost most of the time between 23:00 / 01:00 hours. When we look at the diagnoses of the patients who have 
lost their lives, it is determined that the diagnoses related to heart diseases are the cause of death.

on lusion  Mortality cases should be evaluated in emergency departments of hospitals. According to this, the number of 
health professionals who work in CPR area can be determined at times when arrest cases are intense

Ke  or s  Emergency department, Mortality, Cardiac Arrest
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Acil Servis Hizmetleri: Hastaya acil serviste sunulan; ani 
gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri beklenmeyen 
durumlara bağlı olarak gelişen sağlık sorunlarında, sakatlık 
ya da ölümden korunması amacıyla hizmetlerin tamamıdır 
(SKS Rehberi, 2016:2)

Acil Sağlık Hizmetleri  7 gün 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti 
vermek zorunda olan; dini ya da resmi tatil, izin, hastalık 
veya istirahat, bakım-onarım-restorasyon  nedeniyle işe 
ara verilmesi ya da eksik personel ve malzeme nedeniyle 
hizmet sunumunun aksaklığı kabul edilmeyen; müracaat 
eden her hastaya sağlık hizmeti vermekle yükümlü, sağlık 
sisteminin önemli bir parçasıdır (Eryılmaz,2007:11).

Tıbbi cihaz teknolojisinde ve tıp alanında yaşanan 
gelişmeler,  toplumun  bilinçlenmesi ile  hizmet beklenti-
sinin artması gibi nedenlerden dolayı acil sağlık hizmetle-
rinde eskiye göre bazı değişimlerin yaşanmasını zorunlu 
kılmıştır. Acil servisler de hastanelerin vitrini olarak kabul 
edilir (Eryılmaz,2007:1).

  27378  Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetleri-
nin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğin amacı; 
yataklı sağlık tesislerinde sunulmakta olan acil servis hiz-
metlerinin çağın gereklerine, günümüz ihtiyaç ve beklen-
tilerine uygun olarak geliştirilmesi amacıyla, acil servisle-
rin personel ve hizmet kıstasları, fiziki şartları, ulaşım, her 
türlü malzeme ve tıbbi teknolojik imkânları bakımından 
asgari standartlarını belirlemek, 112 Acil Sağlık Hizmetleri 
ile etkin bir koordinasyon sağlamak, acil servisleri yatak-
lı sağlık tesisinin statüsü, hizmetin yoğunluğu ve hizmet 
verdiği bölgenin şartlarına göre seviyelendirerek yeniden 
yapılandırılmalarını sağlamak,   hasta triyajı ve renk kodu 
sisteminin uygulama esaslarını göstermek ve bu birimler-
de yürütülecek nöbet hizmetlerine ilişkin uygulama usul ve 
esaslarını belirlemektir (Resmi Gazete,2009)

Tebliğde yer alan tanımlar şöyledir;

Acil servis: Sağlık hizmeti sunan kamu kurum ve kuruluş-
ları ile özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişiler tarafından 
kurulmuş yataklı sağlık tesisleri bünyesinde yer alan acil 
servisleri tanımlar.

Acil servis hizmetleri: Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma 
ve benzeri beklenmeyen durumlarda oluşan sağlık sorun-
larında sakatlık ya da ölümden korunması amacıyla has-
tanın, acil serviste görevli sağlık personeli tarafından tıbbi 
araç ve gereç desteği ile değerlendirilmesi, tanısının konul-
ması, tıbbi müdahale ve tedavisinin yapılması için yataklı 
sağlık tesislerinde sunulan acil sağlık hizmetlerini kapsar.

Acil ünitesi: Acil hastalara ilk yardım, temel yaşam desteği 
ve ileri kardiyak yaşam desteği hizmetlerinin verilebildiği,   
en az bir odadan oluşan acil sağlık birimi olarak tanımlanır 
(Resmi Gazete,2009)

Ülkemizde acil servisler gerek seviyelendirme kriterleri ge-
rek hizmet kalite standartları uygulaması ile oldukça iyi ko-
numa gelmiştir. Sağlıkta Kalite Standartları rehberinde yer 
alan acil servis değerlendirme kriterlerinin amacı; Acil ser-
viste yapısal ve süreç bazlı faaliyetlerin, hasta ve çalışanın 
güvenliğini sağlayacak şekilde düzenlenmesi ile en etkin ve 
güvenilir sağlık sonuçlarına ulaşılmasını sağlamaktır.

SKS il Servis i metlerinin e e eri ise le ir

4 
 

Acil ünitesi  Acil hastalara ilk yardım, temel yaşam desteği ve ileri kardiyak yaşam desteği 
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lkemizde acil servisler gerek seviyelendirme kriterleri gerek hizmet kalite standartları 
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(SKS,2016:2019)

Acil servis hastanelerin hastaları sıra veya randevu beklemeksizin kabul edildiği ve çalışma 

koşulları açısından en yorucu birimlerinden biri olarak kabul edilir  Aydın vd.,2010 163

Kardiyak arrest, kardiyak fonksiyonların durması veya büyük arterlerde nabız alınamaması; 

solunum ve bilinç kaybı ile karakterize ani ve beklenmedik şekilde gelişen bir durum olarak 

tanımlanır (Oğuztürk ve ark., 20011:114).

Ani kardiyak ölüm, kardiyak sebeplere bağlı olarak meydana gelen ve akut semptomların 

başlamasından sonra yaklaşık bir saat içerisinde gerçekleşen ölümdür ( Gülmen ve 
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Acil servis hastanelerin hastaları sıra veya randevu bek-
lemeksizin kabul edildiği  ve çalışma koşulları açısından 
en yorucu birimlerinden biri olarak kabul edilir ( Aydın 
vd.,2010:163)

Kardiyak arrest, kardiyak fonksiyonların durması veya bü-
yük arterlerde nabız alınamaması; solunum ve bilinç kaybı 
ile karakterize ani ve beklenmedik şekilde gelişen bir du-
rum olarak tanımlanır (Oğuztürk ve ark., 20011:114).

Ani kardiyak ölüm, kardiyak sebeplere bağlı olarak meyda-
na gelen ve akut semptomların  başlamasından sonra yak-
laşık bir saat içerisinde gerçekleşen ölümdür ( Gülmen ve 
Meral,2011:107). Ani beklenmedik ölümlere  en sık olarak 
kardiyovaskuler sistem hastalıklar ( Dolan vd., 2004:110 )
olup santral sinir sistemi hastalıkları  ikinci sırada yer al-
maktadır (Gülmen ve Meral,2011:107).

Kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR),  herhangi bir neden-
le dolaşımı ve solunumu durmuş (Kardiyopulmoner arrest) 
bir kişiye yapılacak olan yeniden canlandırma işlemleridir 
( Kandiş vd.,2014:9).

Özellikle hastane dışında beklenmedik kardiyak arrest 
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gelişen ani kardiyak ölüm günümüzde önemli sağlık so-
runu ve önde gelen ölüm nedenleri arasındadır (Koza-
cı vd.,2013:606).Hastane dışı kardiyak arrest olgularının 
büyük çoğunluğunda hayatta kalma şansı çok düşüktür 
(Oğuztürk ve ark., 20011:114).

TKHK tarfından yayımlana Acil Triaj Eğitim Rehberinde triaj 
kodlamada Siyah alan ;

Ölü – Siyah:
• Solunum yok,  dekapite vb.
• Ölü/ ölmekte olanlar

• İlaç ya da üst solunum yolu obstrüksiyonuna ikincil 
olmayan solunum durması 

• Massif beyin yaralanması
• %50’yi aşan 2 ve 3. derece yanık 
• Ateşli silahla kafa yaralanması sonucu koma olarak ta-

nımlanmıştır
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından yayımlanan 
Verimlilik Karne Uygulaması Rehberine göre Acil Servis 
mortalite oranı aşağıda yer alan gösterge kartına göre he-
saplanmaktadır.

ekil  il Servis ortalite ı ı esa lama Kartı

(Verimlilik Karne Uygulama Rehberi)
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. 

Bu araştırmanın amacı, Antalya Eğitim ve Araştırma Has-
tanesi (AEAH) ve Antalya Atatürk Devlet Hastanesi acil ser-
visinde gerçekleşen mortalitenin tespit edilmesi, yaşamını 
yitiren hastaların demografik özelliklerini tespit etmektir.

.  

Araştırmanın evrenini 01.01.2016- 31.12.2016 tarihleri 
arasında  Eğitim ve Araştırma Hastanesi  ve Atatürk Dev-

let Hastanesi  acil servisinde  yaşamını yitiren toplam 168 
hasta oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan istatistiki 
veriler Hastane Bilgi Yönetim Sisteminden (HBYS) alınmış-
tır. Araştırmada veriler elde edildikten sonra SPSS 20.0 
programı kullanılarak frekans ve ki kare analizi yapılmıştır.

. U U

Bu araştırmada her iki hastanenin acil servisinde gerçekle-
şen mortalite vakaları, tanı,  acil servise başvuru saati, yaş, 
triaj kabul durumuna değerlendirilerek demografik özellik-
ler tespit edilmiştir. 

Tablo1’de EAH ve Atatürk Devlet Hastanesine acil servise 
başvuran hasta sayısı, toplam muayene sayısı ve yaşamını 
yitiren hasta sayıları görülmektedir. Acil Servis Mortalite 
Oranı Hesaplama Gösterge kartına göre; EAH acil servis 
mortalite hızı binde 0,14olduğu, Atatürk DH acil servis 
mortalite hızının binde 0,35 olarak bulundu.

a lo  il Servise a vura ria  lanına re ağılım

8 
 

Tablo 2  Acil Servise Başvura ria  Alanına öre ağılım

Tablo2’de görüldüğü gibi, Acil serviste yaşamını yitiren hastaların %62, ’inin(105) siyah 

alan hasta olarak başvurduğu görülmektedir

Tablo 3: Yaş ruplarına öre ağılım

Sayı %
1-19 3 1,8
20-39 17 10,1
40-59 29 17,3
60-79 60 35,7
80 VE ÜSTÜ 59 35,1
Toplam 168 100,0

Araştırmada acil serviste mortalite yaş ortalaması  66,8±20,7 en büyük yaşın 98, en küçüğün 

yenidoğan olduğu tespit edilmiştir. Yaşamını yitiren hastaların çoğunluğu (119) 60 yaş ve 

üzerindedir.

12%

14%

63%

12%

1%

a  la ı

a ı lan

Kı mı ı lan

iyah lan

eli ilmemi

e il lan

Tablo2’de görüldüğü gibi, Acil serviste yaşamını yitiren 
hastaların %62,5’inin(105) siyah alan hasta olarak başvur-
duğu görülmektedir 

a lo  a  ru larına re ağılım

Sayı %

1-19 3 1,8

20-39 17 10,1

40-59 29 17,3

60-79 60 35,7

80 VE ÜSTÜ 59 35,1

Toplam 168 100,0

Araştırmada acil serviste mortalite yaş ortalaması  
66,8±20,7  en büyük yaşın 98, en küçüğün yenidoğan oldu-
ğu  tespit edilmiştir. Yaşamını yitiren hastaların çoğunluğu 
(119) 60 yaş ve üzerindedir.

 
a lo  lara re ağılım

Sayı %

Ocak 21 12,5

Şubat 27 16,1

Mart 16 9,5

Nisan 7 4,2

Mayıs 15 8,9

Haziran 16 9,5

Temmuz 11 6,5

Ağustos 7 4,2

Eylül 8 4,8

Ekim 6 3,6

Kasım 16 9,5

Aralık 18 10,7

Total 168 100,0

a lo  astanelere re ağılım

Hastane Adı Ex Sayısı Acil Servis Muayene Sayısı Toplam Muaye Sayısı

Atatürk DH 66 381.366 1.519.421

Eğitim ve Araştırma Hastanesi 102 732.501 2.555.987

Toplam 168 1.113.867  4.075.408
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Tablo 4’de aylara göre dağılım incelendiğinde  mortalitenin 
en az Ekim ayında (6 kişi) en çok Şubat ayında (27 kişi) ol-
duğu tespit edildi.

a lo  a vuru amanına re ağılım

Zaman Dilimi (Saat) Sayı %

08-10 24 14,3

11-13 27 16,1

14-16 17 10,1

17-19 22 13,1

20-22 24 14,3

23-01 35 20,8

02-04 10 6,0

05-07 9 5,4

Toplam 168 100,0

Tablo 5’de acil serviste mortalitenin en çok 23:00 /01:00 
saat diliminde olduğu tespit edildi.  Mesai saatine göre ba-
kıldığında (08-16) 68 hastanın, mesai sonrası ise 100 hasta-
nın acil serviste yaşamını yitirdiği görülmektedir.

a lo  anı a lı ağılım

Tanı Sayı %

Kardiyak Arrest 27 16,1

Emboli 2 1,2

KOAH Ve Diğer Akc Hastalıkları 27 16,1

Kalp Yetmezliği Ve Diğer Kalp Hast 48 28,6

Ani Ölüm 6 3,6

Diğer 36 21,4

Anevrizma 2 1,2

Malignite 3 1,8

Ateşli Yaralanma 1 ,6

Düşme 5 3,0

Trafik Kazası 7 4,2

İntihar Asılma 1 ,6

Yaralanma Bıçaklanma 2 1,2

Boğulma 1 ,6

Total 168 100,0

Yaşamını yitiren hastaların tanılarına bakıldığında kardiyak arrest, kalp yetmezliği ve diğer kalp hastalıkları tanılarının  
ölüm sebebi olarak tespit edildi.

a lo  eli  ekline re ağılım

Sayı %

Acil 140 83,3

Adli Vaka 22 13,1

Trafik Kazası 6 3,6

Toplam 168 100,0

Tablo 7’da acil serviste yaşamını kaybeden hastaların %83,3’ünün acil vaka olarak hastane başvurduğu görülmektedir.

a lo  insi et ve a a re ağılım

1-19 Yaş 20-39 Yaş 40-59 Yaş 60-79 Yaş 80↑ Toplam

Kadın 0 4 9 27 37 77

Erkek 3 13 20 33 22 91

Toplam 3 17 29 60 59 168

Ki Kare:,004

Tablo 8’de acil serviste mortalitenin çoğunluğunun erkek bireylerden oluşurken, 60 yaş ve üzeri mortalitenin daha çok 
kadın bireylerde (64 kişi) olduğu görülmektedir.
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a lo   a  ve anı a re ağılım

Tanı                                                                                 Yaş 1-19 20-39 40-59 60-79 80↑ Toplam

Kardiyak Arrest 1 4 3 7 12 27

Emboli 0 0 0 1 1 2

Koah Ve Diğer Akc Hastalıkları 0 3 0 13 11 27

Kalp Yetmezliği Ve Diğer Kalp Hast 0 1 11 17 19 48

Ani Ölüm 0 1 1 3 1 6

Diğer 0 0 7 15 14 36

Anevrizma 0 0 2 0 0 2

Malignite 0 0 3 0 0 3

Ateşli Yaralanma 0 1 0 0 0 1

Düşme 0 2 2 1 0 5

Trafik Kazası 2 2 0 2 1 7

İntihar Asılma 0 1 0 0 0 1

Yaralnama Bıçaklanma 0 1 0 1 0 2

Boğulma 0 1 0 0 0 1

Toplam 3 17 29 60 59 168

Ki Kare:,000

Tablo 9’da acil serviste yaşamını kaybeden hastaların tanı ve 
yaş dağılımı görülmektedir Acil serviste ölen hastaların yaş 
ve tanı arasında istatistiki olarak anlamlı ilişki bulunmuştur   

( p<0,005). 60 yaş ve üstü hastaların ölüm nedenlerinin ço-
ğunluğu kalp hastalıkları ve kardiyak arrest olduğu tespit 
edilmiştir.

.   S U

Bu araştırma, acil serviste yaşamını kaybeden hastaların 
demografik özelliklerini değerlendirme olanağı sağlamıştır.

Yapılan çalışmada arrest olan hastaların yaş ortalaması 
66,8±20,7 olduğu ve çoğunluğunun (91 kişi) erkek hasta 
olduğu bulunmuştur. 

Oğuztürk ve ark yapmış olduğu çalışmada acil serviste bir  
yıllık sürede yaş ortalaması 63,4±17,3, arrest olan hasta-
ların % 41,4’ü kadın olan 70 hastanın arrest olduğu görül-
müştür.

Kekeç ve ark. tarafından yapılan çalışmada acil servise baş-
vuran yaş ortalaması 73.4 ± 6.3,% 50,5 kadın, %49.5 erkek 
olgu tespit edilmiştir. 

Kozacı vd. ( 2013) yapılan çalışmada acil serviste gerçekle-
şen kardio pulmoner resüsitasyon vakalarında erkeklerde 
yaş ortalaması 61±19, kadınlarda 67±14 olarak tespit edildi.

Çiçekçi  ve Atıcı tarafından yapılan çalışmada yatarak te-
davi hizmeti alan, hastanın durumu kötüleştiği için mavi 
kod ekibi çağırılan hastaların yaş ortalaması 71,5±13,7,  
%60,8’inin erkek,  %39,2’unun kadın olduğu bulundu.

Osman ve Seçkin tarafından(2006) yapılan çalışmada ölen 
kişilerin % 61,8’inin erkek, % 38,2’inin kadın olduğu ve 
çoğunluğunun 65 yaş ve üzeri olduğu tespit edildi. Ölüm 
nedenleri arasında ilk sırada kalp yetmezliğinin olduğu gö-
rüldü.

Esen ve ark. (2015) yapılan çalışmada mavi kod  verilen 
hastaların %59.9’unun erkek,  % 40.1’inin  kadın olduğu, 
yaş ortalaması 66.9 yıl olduğu tespit edildi.

Sonuç olarak; hastanelerin hizmet rol grubuna göre  acil 
serviste yaşamını kaybeden hastaların demografik özel-
likleri incelenerek verilerin karşılaştırılması olanağı sağla-
nabilir. Böylece arrest vakalarının yoğun olduğu saatlerde 
acil servis kırımızı alan ve CPR odasında çalışan sağlık pro-
fesyoneli sayısı planlaması yapılabilir.

. K K
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YOĞUN BAKIM BİRİMLERİNDE, BASINÇ ÜLSERİ 
ÖNLEME KILAVUZU KULLANIMINI KOLAYLAŞTIRMA 
GİRİŞİMLERİNİN KILAVUZ ÖNERİLERİNE UYUM VE 
HASTA SONUÇLARINA ETKİSİ

Nezaket YILDIRIM1, Gülseren KOCAMAN2

Akdeni  ni ersitesi em irelik ak ltesi
oku  yl l ni ersitesi em irelik ak ltesi

o turkne aket akdeni edu tr  gulseren ko aman gmail om

et

Çalışmanın amacı, kanıta dayalı basınç ülseri önleme kılavuzunda sunulan önerilerin uygulanması için etkili 
stratejiler geliştirmek ve bu stratejilerin hemşirelerin kılavuz önerilerine uyumu ve hasta bakım sonuçlarına etkisini 
değerlendirmektir. 

Araştırma, benzer olmayan kontrol gruplu öntest-sontest tasarımlı yarı deneysel araştırma yöntemi ile 
gerçekleştirilmiştir. Araştırma, bir Üniversite Hastanesi ve bir Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun 
bakım ünitelerinde yürütülmüştür. Araştırma verileri, tanımlayıcı istatistikler ile ki-kare, t testi ve Mann-Whitney U 
testi ile değerlendirilmiştir. 

Araştırmada, hemşirelerin basınç ülseri önleme kılavuzunun uygulamada kullanımı konusunda algıladıkları 
engeller ve kolaylaştırıcılara göre kanıta dayalı uygulamaları kolaylaştırıcı stratejiler belirlenmiştir. Kanıta dayalı 
kılavuz önerilerine uyumu arttırmak için kullanılan stratejilerin uygulanması sonrasında, deney grubunda bulunan 
yoğun bakım hemşirelerinin basınç ülseri önleme davranışları anlamlı olarak artmış; basınç ülseri görülme sıklığı 
ve oluşma süresi açısından grup içi iyileşmeler anlamlı olmakla birlikte deney ve kontrol grubu arasında anlamlı 
bir fark saptanmamıştır. 

Yoğun bakım hastalarında basınç ülserlerini önleme girişimlerinin uygulanmasını sağlamak yönetici hemşirelerin 
önemli sorumluluklarındandır. Konuya ilişkin iyileştirme çalışmalarına, uygulama engellerinin belirlenerek 
başlanması ve çok yönlü stratejiler kullanılması; hemşirelerin kanıta dayalı önerilere uyumunun sağlanmasında ve 
basınç ülseri oluşmasının önlenmesinde kullanılabilecek etkili yaklaşımlardır. 

na tar Kelimeler  Hemşirelik, basınç ülseri, kılavuza uyum, insidans, basınç ülseri oluşma günü

S  P S    US   P SSU  U  P  U S  U S S  
P    U S  P  U S  S   U S

stra t

The study was conducted quasi-experimental research method with pretest-posttest design with nonequivalent control group. 
The research was conducted in the intensive care units (ICU) of a University and a Ministry of Health Hospital. The data were 
analyzed using the chi-square, t-test and Mann-Whitney U test.

After applying the strategies used to increase nurses’ compliance with the evidence-based guideline recommendations, the 
PU prevention behaviors of intensive care nurses in the experimental group improved significantly. Intra-group improvements 
regarding the incidence of PUS and duration of PU formation increased significantly, but the difference between the experimental 
and control groups was not significant. 

To ensure the implementation of PU prevention interventions in ICU patients is among the responsibilities of nurse managers. 
Initiating improvement work on the topic by identifying barriers to implementation and using multi-faceted strategies are 
effective approaches that can be used to ensure nurses’ compliance with evidence-based recommendations, and prevent the 
occurrence of PUs. 

Key Words: Nursing, pressure ulcer, compliance with the guidelines, incidence, pressure ulcer-free time

S
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Basınç ülserleri (BÜ) ağrı, hastane kaynaklı enfeksiyonlar 
ve cerrahi iyileşmenin gecikmesinin önemli bir nedeni ol-
ması nedeniyle tüm dünyada sağlık bakım kuruluşları için 
önemli bir problem olarak görülmektedir. Hastane kay-
naklı basınç ülserleri, hastanede kalış süresinin uzaması 
ve ülserlerin tedavisi ile ilgili giderlerden dolayı sağlık ba-
kım maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır (Cherry ve 
Moss, 2011:6). İngiltere’de Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS, 
2011), basınç ülserinin önemli bir sağlık problemi olduğu-
nu ve her yıl tahminen 412 000 kişide en az bir kez BÜ ge-
liştiğini; hastane ve toplumda görülen basınç ülserlerinin 
yıllık toplam maliyetinin 1.4-2.1 milyar Pound (£) arasında 
olduğunu göstermiştir (Large, 2011:22).

Avrupa Basınç Ülseri Danışma Paneli (EPUAP) tarafından, 
beş Avrupa ülkesinde BÜ prevalansının %8.3 ile %22.9 
arasında değiştiği saptanmıştır (Tannen vd., 2008:1238). 
Türkiye’de ise yapılan çalışmalarda BÜ prevalansının has-
tane geneli ele alındığında %4.3-%11.6 arasında değiştiği 
(Hug vd., 2001:3; İnan, 2009:47; Uzun ve Tan, 2007:44), yo-
ğun bakımlarda ise prevalansın %9.8 ile %20.56 (Katran, 
2015:10; Terekeci vd., 2009:394), insidansın %14.3 ile %41 
(Kurtuluş ve Pınar, 2003:1; Sayar vd., 2009:765; Tel vd., 
2006:35) arasında değişen oranlara çıktığı gösterilmiştir. 

BÜ prevalans ve insidansının azaltılması için riskli hastala-
rın doğru bir değerlendirme ile belirlenmesi ve en uygun 
önleme girişimlerinin uygulanması gerekir. Yapılan araştır-
malar, basınç ülserlerinin kanıta dayalı bakım uygulama-
ları ile başarıyla önlendiğini göstermektedir (Barker  vd., 
2013:313; Beeckman  vd., 2013:475; Bergquist-Beringer ve 
Daley, 2011:145). 

asın  lseri nleme kılavu larının em irelik u gula
maların a kullanım

En önemli hemşirelik bakım kalite göstergelerinden birisi 
olan basınç ülserlerinin önlenmesi konusunda geliştirilmiş 
pek çok kanıta dayalı BÜ önleme kılavuzu vardır.  Kılavuz-
lar, günlük uygulamada sağlık profesyonellerine yardım 
etmek için geliştirilen araştırma tabanlı araçlar olmasına 
karşın; kılavuz önerilerinin klinik kararlarda kullanımı en-
gellerle doludur (Grimshaw vd., 2004:6; Grol, 2001:47). 
Yapılan çalışmalar bu kılavuzlarda yer alan kanıta dayalı 
önerilerin  klinik uygulamalarda yeterince kullanılmadığını 
göstermektedir (Beeckman vd., 2010:1433; Beeckman vd., 
2011:167;van Gaal vd., 2010:1117) Ülkemizde, yoğun ba-
kım hemşirelerinin BÜ gelişimini önlemeye yönelik davra-
nışlarını belirlemek amacıyla yapılan bir çalışmada yerine 
getirilmediği belirlenen bakım uygulamaları şunlardır: risk 
değerlendirme ölçeği kullanma, yapılan değerlendirmeyi 
kaydetme, pozisyon değiştirme ve çevirme çizelgesi kul-
lanma (Özdemir ve Karadağ, 2008:293).

Etkili şekilde kılavuz kullanımının nasıl olacağı konusunda 
geniş bir literatür olmakla birlikte uygulamaya aktarılması 
her zaman kolay olmamaktadır. Kılavuzların kabulü önün-
deki engelleri aşmak için kılavuzların uygulama stratejileri 
ile basitleştirilmesi ve desteklenmesi gerekmektedir. Kıla-
vuzu benimsemede, kılavuzun kendi özelliklerinin yanı sıra, 
bireysel, yönetsel ve ortam ile ilgili özellikler profesyonel-
lerin istekliliğini etkilemektedir (Goossens vd., 2008:138). 
Ayrıca, klinik uygulama kılavuzlarında yer alan her bir öne-
rinin, uygulamada başarıyla kullanılması için hemşirelerin 
farklı uygulama stratejileri kullanması gerekebilir (Gifford, 
Graham ve Davies, 2013:764). Hemşirelikte BÜ önleme kı-
lavuzu kullanımını kolaylaştırma girişimlerinin BÜ görülme 
sıklığına etkisinin incelendiği bir derlemede incelenen 10 
çalışmanın sonuçlarına göre BÜ prevalansında  %2.6 ile 
%10.9;  insidansta %3 ile %15 azalma olduğu belirlenmiştir. 
Çalışmaların tamamında profesyonel ve örgütsel girişim-
ler birlikte kullanılmıştır (Yıldırım ve Kocaman, 2017:159). 
Hastanelerde BÜ programlarının etkisi ile ilgili çalışmalar-
da genellikle hastane kaynaklı basınç ülserlerinde %40-
%50 azalma sağlandığı, bazı durumlarda bu oranın %70-
%80’e ulaştığı belirlenmiştir (Bergquist-Beringer ve Daley, 
2011:145). Türkiye’de yapılan çalışmalarda, BÜ görülme 
sıklığı ya da önleme girişimlerinin uygulanmasını incele-
yen durum değerlendirme çalışmalarına odaklanılmıştır. 
Basınç ülseri önlenmesi için klinik kılavuzların kullanımını 
sağlayacak stratejilerin kullanıldığı deneysel çalışmalara 
gereksinim vardır. 

ra tırmanın ma ı  Bu araştırmanın amacı, kanıta da-
yalı klinik kılavuzlarda sunulan BÜ önlemeye ilişkin öne-
rilerin uygulanması için etkili stratejiler geliştirmek ve bu 
stratejilerin hemşirelerin kılavuz önerilerine uyumunu ve 
hasta bakım sonuçlarına etkisini değerlendirmektir.

Araştırmada kullanılan klinik kılavuz EPUAP/NPUAP tara-
fından geliştirilen (EPUAP-NPUAP, 2009) ve Yara Ostomi 
İnkontinans Hemşireleri Derneği tarafından (http://www.
yoihd.org.tr/sayfa.aspx?id=81) Türkçeye çevrilen “Basınç 
Ülserleri Risk Tanılama ve Önleme Kılavuzu”dur. 

.  

. . asarım

Araştırmada, benzer olmayan kontrol gruplu öntest-son-
test tasarımlı yarı deneysel araştırma deseni kullanılmıştır. 

. . ra tırmanın eri ve amanı

Araştırma, Ocak 2013-Şubat 2016 tarihlerinde, bir Üniver-
site Hastanesi ile Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir Eğitim Araş-
tırma Hastanesinin yoğun bakım birimlerinde gerçekleşti-
rilmiştir.
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. . rneklem kl ğ

Araştırma örnekleminin deney grubuna (4) ve kontrol gru-
buna (3) alınan yoğun bakım (YB) birimleri şunlardır: 

ene  gru u  Dahiliye YB, Göğüs Cerrahi YB, Anestezioloji 
ve Reanimasyon YB I ve II.

Kontrol gru u  Dahiliye YB, Cerrahi YB ve Reanimasyon 
YB. 

BÜ sıklığını azaltmak için geliştirilen yeni politikaların  uy-
gulandığı bir çalışmada (De Laat vd., 2006:107) hastane 
kaynaklı BÜ prevelansında gerçekleşen %7 oranındaki 
azalma dikkate alınarak, Tip I hata 0.05, Tip II hata 0.20 
(%80  güç) baz alınarak NCSS-PASS programında yapılan 
örneklem hesaplamasına göre her grup için 206 hasta ör-
nekleme alınmıştır. Yoğun bakımların altı aylık hasta sayı-
larına oranlanarak tabakalama yapılmıştır. 

. . . rnekleme lma ve ı lama l tleri  Seçilen 
birimlerde yatan hastalardan örnekleme alma ve dışlama 
kriterleri şunlardır: 

ra tırma a alma l tleri  Araştırmanın veri toplama 
süreçlerinde yoğun bakım birimlerine yatan, yatışta BÜ 
olmayan, birimde 48 saat ve üzerinde yatan, 18 yaşından 
büyük olan hastalar.

ra tırma an ı lama l tleri  İnsidans hesaplaması 
yapılacağı için yatışta herhangi bir BÜ olan, birimde 48 sa-
atten az yatan, 18 yaşından küçük olan hastalar.

. . . rneklem ellikleri

Girişim öncesi 412 hasta (206 deney grubu, 206 kontrol 
grubu) ve girişim sonrası da 412 hasta (206 deney grubu, 
206 kontrol grubu) araştırmaya dahil edilmiştir. Girişim 
öncesinde, kontrol grubu hastalarının yaş ortalaması ve 
kadın hasta oranı deney grubundaki hastalardan anlamlı 
olarak yüksek bulunmuştur. Yatış süresi ve BÜ risk puanı 
açısından iki gruptaki hastaların girişim öncesi ve sonrası 
benzer özellikte olduğu belirlenmiştir. 

. .Strate ileri geli tirme ve u gulama a amaları

. . . ene  gru u

BÜ kılavuzları hakkında eğitim: Araştırmanın başlangı-
cında, Basınç Ülserleri Risk Tanılama ve Önleme Kılavuzu 
(BÜRTÖK) deney grubundaki yoğun bakım hemşirelerine 
etkileşimli eğitim oturumlarıyla tanıtılmış ve üç ay süreyle 
hemşirelerin kılavuz kullanma deneyimi kazanmaları için 
zaman tanınmıştır. Ayrıca, izinde olan ve yeni başlayan 
hemşireler için hazırlanan eğitim paketi kliniklere bırakıl-
mıştır.

BÜ önleme kılavuz kullanımını sağlamak için stratejilerin 
geliştirilmesi: Araştırmanın deney grubundaki hemşireler 
ile yapılan birebir derinlemesine görüşme yoluyla, BÜR-
TÖK’nda yer alan önerilerin, hemşireler tarafından uygu-

lanmasına ilişkin engeller ve kolaylaştırıcılar belirlenmiştir. 
Tanımlanan engeller ve kolaylaştırıcılara göre BÜRTÖK 
kullanılmasını kolaylaştırmak ve önerilere uyumu artırmak 
için deney grubunda uygulanacak olan stratejiler geliştiril-
miştir. BÜRTÖK’ndan kanıta dayalı aşağıdaki dört önerinin 
uygulanması ekipler ve yöneticilerle birlikte planlanmıştır: 
kabulde risk değerlendirme, günlük risk değerlendirme, 
çevirme sıklığı, beslenme.

Stratejilerin uygulanması: Deney grubundaki hemşirele-
re, bu araştırmanın girişimi olan çok yönlü kolaylaştırma 
stratejileri uygulanmıştır. Araştırmacı dış kolaylaştırıcı ola-
rak rol almış, hemşirelere ve yöneticilere klinik uygulama 
kılavuzunu tanıtmış, bu konudaki farkındalığı artırmış, kıla-
vuzun kullanımını kolaylaştıracak girişimleri planlamış ve 
uygulamıştır. Bu çalışmada “BÜ Önleme Ekibi” ve şampi-
yonlar iç kolaylaştırıcı olarak rol almıştır. 

U gulanan kola la tırma strate ileri unlar ır   

Basınç ülseri önleme ekibi: “BÜ Önleme Ekibi” üyeleri şun-
lardır: Araştırmacı, yoğun bakım koordinatörü, yoğun ba-
kım sorumlu hemşireleri, yara bakım hemşiresi ve ünite 
şampiyonları. “BÜ Önleme Ekibi” ile düzenli eğitsel toplan-
tılar yapılmıştır. “BÜ Önleme Ekibi”nde yer alan yöneticiler, 
hemşirelere BÜ önleme davranışlarını izleme ve geri bildi-
rim verme rolü üstlenmiştir.

Whatsapp grubu oluşturma: BÜ önleme ekibiyle, yönetici-
lerle ve şampiyonlarla ayrı ayrı olmak üzere üç Whatsapp 
grubu oluşturulmuştur. Genel duyurular ekip grubunda 
paylaşılırken, yöneticiler ve şampiyonlara özel paylaşımlar 
kendi grupları içerisinde yapılmıştır.

Eğitim toplantıları ve belirlenen girişimler: Eğitim toplantı-
larında, uygulamaların klinikte çalışan hemşireler için nasıl 
kolaylaştırılabileceği, hatırlatıcı olarak nelerin kullanılabile-
ceği, denetleme- kontrolün nasıl yapılabileceği ve yapılan 
“vaka analizleri” ile vakalara özgü önleyici bakım uygula-
malarının nasıl olabileceği tartışılmıştır. Toplantılarda gru-
bun da fikri alınarak yoğun bakım birimlerinde kullanılmak 
üzere hatırlatıcı materyaller oluşturulmuştur. Araştırmada 
kullanılan hatırlatıcı materyaller Resim 1’de gösterilmiştir. 

Şampiyonlar: Yoğun bakım kliniklerinden seçilen şampi-
yonlar yoğun bakımlarda çalışan diğer hemşirelerin kıla-
vuza karşı farkındalığını artırma ve kılavuzu kullanmaya 
motive etme, kılavuz önerilerini yayma ve uygulayarak rol 
modeli olma rolü üstlenmiştir.  Şampiyonlar, en az beş yıl-
dan beri yoğun bakımda çalışan, BÜ konusunda duyarlılı-
ğı ve farkındalığı yüksek, iletişim becerileri gelişmiş kişiler 
arasından kişilerin gönüllüğü de dikkate alınarak, sorumlu 
hemşire ve yoğun bakım koordinatörün fikirleri alınarak ve 
araştırmacının gözlemlerine dayanarak seçilmiştir. Şampi-
yonlar, yatak sayısı daha az olan üç yoğun bakım ünitesin-
den birer kişi ve daha fazla yatak sayısına sahip olan bir 
yoğun bakım ünitesinden iki kişi olmak üzere deney gru-
bunu oluşturan toplam dört yoğun bakım ünitesinden beş 
kişi olarak seçilmiştir.
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Süpervizör toplantıları: Bu toplantılarda BÜRTÖK tanıtıl-
mış, süreç ile ilgili bilgi verilmiş ve denetleme- kontrolün 
nasıl yapılması gerektiği tartışılmıştır. 

. . .Kontrol ru u

Araştırmanın başlangıcında, deney grubu ile aynı şekilde 

verilen eğitimlerle kontrol grubundaki yoğun bakım hem-
şirelerine de BÜRTÖK (EPUAP-NPUAP, 2009) tanıtılmıştır. 
Eğitimler tamamlandıktan sonra yine deney grubunda ol-
duğu gibi izinden dönecek olan ve yoğun bakımlarda yeni 
çalışmaya başlayacak olan hemşireler için eğitim paketi 
hazırlanarak kliniklere bırakılmıştır. 

esim . atırlatı ı mater aller

. l slararası Sağlık a erf rmans e ali e ongresi 10-13 Ocak 2018/Antalya

6

3.4.2.Kontrol Grubu

Araştırmanın başlangıcında, deney grubu ile aynı şekilde verilen eğitimlerle kontrol 
grubundaki yoğun bakım hemşirelerine de BÜRTÖK (EPUAP- P AP, 200  tanıtılmıştır. 
Eğitimler tamamlandıktan sonra yine deney grubunda olduğu gibi izinden dönecek olan ve 
yoğun bakımlarda yeni çalışmaya başlayacak olan hemşireler için eğitim paketi hazırlanarak 
kliniklere bırakılmıştır.

Resim 1. a ırla ı ı ma eryaller

3.5. eri lama Ara ları

Hasta Özellikleri ve B ne li kin Bil i Formu: orm, yaş, cinsiyet, tanı, yoğun bakıma 
yatma nedeni, yoğun bakımda yatma süresi, mekanik ventilasyon olup olmadığı, basınç ülseri 
açılma tarihi bilgilerini içermektedir. 

Braden Risk Değerlendirme l eği  lçek, Braden ve Bergstrom tarafından 1 7 yılında 
geliştirilmiştir. lkemizde ölçeğin ilk güvenirlik ve geçerlik çalışması Oğuz ve Olgun (1997) 
tarafından yapılmış, Pınar ve Oğuz 1  tarafından güvenirlik ve geçerlik çalışması 
tekrarlanmıştır. Her iki çalışmada da ölçeğin geçerlik ve güvenirliği yüksek bulunmuştur. 

. . eri o lama ra ları

asta ellikleri ve ne li kin ilgi ormu  Form, yaş, cinsiyet, tanı, yoğun bakıma yatma nedeni, yoğun bakımda 
yatma süresi, mekanik ventilasyon olup olmadığı, basınç ülseri açılma tarihi bilgilerini içermektedir. 

ra en isk eğerlen irme l eği  Ölçek, Braden ve Bergstrom tarafından 1987 yılında geliştirilmiştir. Ülkemizde ölçe-
ğin ilk güvenirlik ve geçerlik çalışması Oğuz ve Olgun (1997) tarafından yapılmış, Pınar ve Oğuz (1998) tarafından güvenirlik 
ve geçerlik çalışması tekrarlanmıştır. Her iki çalışmada da ölçeğin geçerlik ve güvenirliği yüksek bulunmuştur. Ölçek uya-
ranın algılanması, nem, aktivite, hareket, beslenme, sürtünme-yırtılma olmak üzere altı alt boyut içermektedir. Ölçekten 
alınan puanlar düştükçe BÜ gelişme riski artmaktadır (Kurtuluş ve Pınar, 2003:3; Tel vd., 2006:38).
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 Sını an ırma Sistemi  NPUAP ve EPUAP, kılavuz ge-
liştirme sürecinin bir parçası olarak, uluslararası bir sınıf-
landırma sistemi geliştirmiştir. Ortak çalışma sonucunda 
deri-doku hasarının dört düzeyde olduğu konusunda fikir 
birliğine varılmış ve I. Evre, kişilerin “risk altında” olduğunu 
gösteren bir evre olarak kabul edilmiştir. Bu çalışmada da 
I. Evre, BÜ gelişme riski olarak; II-IV. Evre, BÜ olarak değer-
lendirilmiştir.  

 nleme Kılavu u  nerilerine U umu eğerlen
irme ormu  Form, araştırmacı tarafından oluşturulmuş 

ve uzman görüşü alınarak düzenlenmiştir. Hemşirelerin 
BÜ’nin önlenmesine yönelik uygulamalarının kaydedil-
diği bu form, gözlem yapılan yoğun bakım, tarih ve saat, 
gözlemcinin notu bilgilerinin yanı sıra hemşirelerin BÜ’ni 
önlemeye yönelik uygulamalarının işaretlenebileceği bir 
bölümden oluşmaktadır. BÜ önleme kılavuzunda yer alan 
önerileri içeren bu formda, bakımla ilgili şu parametrelere 
yönelik uygulamalar listelenmiştir: Risk değerlendirme, de-
rinin değerlendirilmesi, beslenme, çevirme sıklığı ve des-
tek yüzeyler. 

. . erilerin o lanması

Kolaylaştırma stratejilerinin uygulanmasından üç ay sonra 
altı aylık sürede deney ve kontrol grubundaki yoğun ba-
kımlarda çalışan hemşirelerin BÜRTÖK önerilerine uyumu 
ile altı aylık BÜ insidansı ve BÜ oluşma süresi değerlendi-
rilmiştir. 

BÜ insidansı ve BÜ oluşma zamanına yönelik veriler, ilgili 
birimlerde hastalar araştırmacı tarafından izlenerek elde 
edilmiştir. 

Hemşirelerin BÜ’ni önlemeye yönelik uygulamalarına yö-
nelik veriler, araştırmacı tarafından ilgili birimlerde kulla-
nılan hemşire gözlem formlarından kaydedilerek elde edil-
miştir. 

Araştırmacı her yoğun bakım ünitesine iki günde bir gide-
rek BÜ insidansı, BÜ oluşma zamanı ve hemşirelerin önle-

yici uygulamaları ile ilgili gözlem ve kayıtlara dayanan veri-
lerin kaydını gerçekleştirmiştir. 

Hastalar, BÜ oluşana kadar, ölüm ya da taburculuk nede-
niyle hasta yoğun bakım ünitesinden ayrılana kadar izlen-
miştir.

3.7. Verilerin Değerlendirilmesi

Tanımlayıcı istatistikler ile bağımlı ve bağımsız gruplarda 
ki-kare, t testi ve Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. 

3.8.Araştırmanın Sınırlılıkları

Araştırmanın uygulandığı hastanelerde BÜ bakım politika-
ları, deney grubu aleyhine olmak üzere birbirinden fark-
lıdır. Üniversite hastanesinde BÜ izleme protokollerinin 
olmaması, Sağlık Bakanlığı hastanesinde kalite standartla-
rının BÜ önleme uygulamaları için tanımlanmış ve izleniyor 
olması ve sürekli güncellenmesi gibi iki kurum arasındaki 
farklılıklar araştırmanın bağımlı değişkenlerine etkileri açı-
sından bu çalışmanın sınırlılığıdır. 

. . tik Kurul na ı

Çalışmaya başlamadan önce etik kurul onayı (08.02.2012 
tarihli 159 karar numaralı), her iki hastaneden kurum izin-
leri ve araştırmaya katılmayı kabul eden hemşirelerden 
bilgilendirilmiş onam formu kullanılarak izinleri alınmıştır. 
Ayrıca, “Basınç Ülserleri Risk Tanılama ve Önleme Kılavu-
zu”nun kullanımı için Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri 
Derneği’nden izin alınmıştır.  

. U U

. . em irelerin kılavu  nerilerine u umu

Tablo 1. Deney ve Kontrol Grubundaki Hemşirelerin Ön-
test ve Sontest Basınç Ülseri Önleyici Davranış Oranlarının 
Karşılaştırılması
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ene
n  

n 

Kontrol
n  

n 
X   

Ka ul e risk eğerlen irme 

  ntest

Var 20 (9.7) 155 (75.2) c2= 181.04
p= 0.000Yok 186 (90.3)   51 (24.8)

  Sontest

Var 193 (93.7) 175 (85.0) c2= 8.24

Yok 13 (6.3)   31 (15.0) p= .

  c2 290.91 6.09

  P 0.000 .

nl k risk eğerlen irme 

  ntest

Var   21 (10.2) 105 (51.0) c2= 80.67

Yok 185 (89.8) 101 (49.0)  .

  Sontest

Var 185 (89.8) 141 (68.4) c2=28.45

Yok   21 (10.2)   65 (31.6) .

  261.13 13.08

  P 0.000 0.000

U gun evirme sıklığı 

  ntest

Düzenli 63 (30.6) 66 (32.0) c2=.10

Düzensiz 143 (69.4) 140 (68.0) .

  Sontest

Düzenli 164 (79.6) 138 (67.0) c2=8.38

Düzensiz 42 (20.4) 68 (33.0)  .

  100.08 50.34

  P 0.000 0.000

 eslenme urumu 

ntest

Yeterli   49 (23.8)   69 (33.5) c2= 4.75

Yetersiz+Çok zayıf 157 (76.2) 137 (66.5)  .

Sontest

Yeterli   89 (43.2)   87 (42.2) c2= 0.40

Yetersiz 117 (56.8) 119 (57.8)  .

  17.43 3.34

  P 0.000 .
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Deney ve kontrol grubundaki hemşirelerin öntest ve son-
test BÜ önleyici davranış oranlarının karşılaştırması Tab-
lo 1’de gösterilmiştir. Stratejilerin uygulanmasından son-
ra gruplar arası artış oranları: Girişim sonrası, deney ve 
kontrol grubunda kabul aşamasında risk değerlendirme 
oranları sırasıyla %93.7 ve %85; günlük risk değerlendir-
me oranları %89.8 ve %68.4; hastaların uygun sıklıkta çev-
rilmesi oranları %79.6 ve %67 olarak saptanmıştır. Deney 
grubu ile kontrol grubundaki hemşirelerin bu üç kılavuz 
önerisine uyumları arasındaki fark istatistiksel olarak an-
lamlı bulunmuştur. Girişim sonrasında yeterli beslenme-
nin sağlanması oranında deney grubu (%43.2) ile kontrol 
grubu (%42.2) arasında anlamlı düzeyde bir fark saptan-
mamıştır.

Stratejilerin uygulanmasından sonra grup içi artışlar: Ka-
bulde ve günlük risk değerlendirme oranları; uygulanan 
stratejiler sonrasında deney grubunda sırasıyla %84 ve 
%79.6 oranında bir artış gösterirken, kontrol grubunda 
artış oranları %9.8 ve %17.4’dür. Çevirme sıklığı deney ve 
kontrol grubunda %49 ve %35 oranlarında artış göstermiş-
tir. Bu üç uygulamada sağlanan artışlar her iki grupta da 
istatistiksel olarak anlamlıdır. Yeterli beslenmenin sağlan-
ması uygulamalarında ise deney grubunda %19.4, kontrol 
grubunda %8.7’lik artış gerçekleşmiş ve deney grubundaki 
artış anlamlı bulunmuştur. 

. .Kılavu  nerilerine u umun  insi ansı ve  
olu ma s relerine etkisi

a lo . ene  ve Kontrol ru u ntest ve Sontest 
asın  lseri nsi anslarının Kar ıla tırılması

asın  lseri 
eli me urumu

ene
n  

n  

Kontrol
n  

n  X   

S
 ar
 ok

109 (10.8)
897 (89.2)

83 (8.0)
960 (92.0)

c2= 4.99
 .

o lam 1006 (100.0) 1043 (100.0)

S S
 
 K

  20 (1.6)
1217 (98.4)

  21 (2.1)
1002 (97.9)

c2= .597
 .

o lam 1237 (100.0) 1023 (100.0)

  c2= 86.98
 .

c2= 37.67
 .

Deney ve kontrol gruplarında BÜ insidansı Tablo 2’de veril-
miştir. Girişim sonrasında deney ve kontrol grubu arasın-
da BÜ insidansları açısından anlamlı fark bulunmamıştır. 
Girişim öncesi ve sonrası grup içi insidanslar incelendiğin-
de deney grubunda %9.2, kontrol grubunda %5.9 oranın-
da çok ileri düzeyde anlamlı azalma olduğu saptanmıştır. 

a lo . ene  ru u ve Kontrol ru u ntest ve Sontest asın  lseri lu ma S relerinin Kar ıla tırılması

ru
aman

ene Kontrol
rtan a

ean ank
U  

n SS n   SS

S
asın  lseri olu ma g n 109 9.61± 4.79 83 10.60±5.66 D: 8 (93.2)

K: 9 (100.8)
U= 4163.00

 .

S S
asın  lseri olu ma g n 20 16.10±10.69 21 11.76±7.48 D: 12.5 (22.9)

K: 11 (19.2)
U= 172.0

 .

rtan a ean ank Ö: 8 (60.8)
S: 12.5 (87.9)

Ö: 9 (51.4)
S: 11 (56.8)

  U
  P

632.5
.

780.0
.

Mean Rank: ortalamanın sırası/sıralaması / *Mann-Whitney U Testi

Tablo 3’de BÜ gelişen hastalar BÜ oluşma süresi açısından incelenmiştir. BÜ oluşma günü açısından deney ve kontrol 
grubunun sontest verileri karşılaştırıldığında; deney grubunda BÜ oluşma süresi, kontrol grubundan 4.34 gün daha geç 
olmakla birlikte aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Deney grubu hastalarda girişim sonrası (16.10 
gün) BÜ oluşma süresinin girişim öncesine (9.61 gün) göre daha uzun ve anlamlı düzeyde farklı olduğu belirlenmiştir. 
Kontrol grubunda girişim öncesi ve sonrası süreler sırasıyla 10.6 ve 11.76 gün olup bu fark istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmamıştır. 
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. . em irelerin kılavu  nerilerine u umu

Bu çalışmanın sonuçları, BÜ önleme kılavuzlarının uygulan-
ması için çoklu stratejiler kullanıldığında, uyum oranlarının 
arttığı yönündeki literatürü desteklemiştir (Beeckman vd., 
2013:475; De Laat vd.,  2006:107; Paquay vd., 2010:1803; 
Sving vd., 2016:645). Çalışmada, girişim sonrasında, deney 
grubunun kabulde risk değerlendirme, günlük risk değer-
lendirme, hastaya uygun çevirme sıklığının sağlanması 
oranları, kontrol grubundan istatistiksel olarak çok anlamlı 
düzeyde yüksek bulunmuş; yeterli beslenmenin sağlan-
masında ise anlamlı bir fark görülmemiştir. 

Hemşireler tarafından klinik uygulama kılavuzlarına uyum 
oranlarını inceleyen çalışmalarda uyum düzeylerinde  
%53-%84 arasında artış olduğu gösterilmiştir (Ebben vd., 
2015:199; Forberg vd., 2014:227; Jansson, 2013:216; Sinuff, 
2007:728). Çalışma sonuçlarımızda hemşirelerin kanıta da-
yalı önerilere uyumları yeterli beslenmenin sağlanması dı-
şında diğer önlemler açısından literatürle uyumludur.  

Girişim öncesinde kontrol grubunda kabulde ve günlük 
risk değerlendirme, hastaların uygun sıklıkta çevrilmesi ve 
yeterli düzeyde beslenmenin sağlanmasının deney grubu-
na göre daha yüksek oranda yapılmasına rağmen girişim 
sonrasında deney grubunda daha yüksek oranda yapıl-
mış olması dikkat çekicidir. Çevirme sıklığındaki artışın di-
ğerlerine göre düşük olması zaman/personel kısıtlılıkları 
nedeniyle planlamalarına rağmen hastaları çevirememiş 
olabileceklerini düşündürmüştür. Aynı şekilde yeterli bes-
lenmenin sağlanması konusunda da diğer kılavuz önerile-
rine oranla daha kısıtlı bir değişim gerçekleşmiştir. Ancak, 
deney grubunda girişim öncesiyle karşılaştırıldığında gi-
rişim sonrasında yeterli beslenen hastaların oranı %19.4 
artarken; kontrol grubunda %8.7 artmıştır. Hastaların ye-
terli beslenmesi konusunda deney grubunda söz konusu 
olan artışın; hemşirelerin, beslenmenin BÜ gelişmesi üze-
rindeki etkisini anlaması ve farkındalığının artmasına bağlı 
olarak konunun takipçisi olmalarından kaynaklanabileceği 
düşünülmüştür. Çevirme sıklığının sağlanmasında olduğu 
gibi yeterli beslenmenin sağlanması konusunda da hemşi-
relerin davranışlarının ortam ile ilgili dış faktörlerden etki-
lenmesi nedeniyle buna yönelik engellerin ortadan kaldı-
rılması durumunda hastaların durumuna uygun çevirme 
sıklığının ve yeterli beslenmesinin sağlanmasında daha 
fazla artış sağlanabilecektir.

Grup içi değişimlere bakıldığında, deney grubunda olduğu 
oranda olmasa da kontrol grubundaki hemşirelerin uyum 
davranışlarında da iyileşmeler olduğu görülmektedir. Bu 
durum, kontrol grubunda olan hastanenin Sağlık Bakanlı-
ğı’na bağlı bir eğitim araştırma hastanesi olması ve araştır-
ma süresince gerçekleşen iyileştirme çalışmalarının olum-
lu etkileri ile ilgili olduğu söylenebilir. Sağlık Bakanlığı’nın 
2005 yılında başlatılan; sağlık kurumlarında kalite çalışma-
ları ve hizmet sunumunun kalitesini artırma amacıyla baş-
lattığı indikatör takipleri arasında “BÜ oranı” da yer almak-
tadır. Basınç ülserinin hizmet kalite indikatörlerinden biri 

olması nedeniyle araştırma süresince, bu alanda zorunlu 
ve hızlı gelişmeler yaşanmıştır. Bununla birlikte, deney ve 
kontrol grubunu oluşturan iki kurum arasındaki farklılık-
lar, kılavuz kullanımını etkileyen faktörler olarak tanımla-
nan malzeme/ekipman, personel ve zaman kısıtlılıklarının 
kurumlarda farklı etkilerinin bir sonucu olabilir. Özellikle 
deney grubunda bu faktörlerle ilgili kısıtlılıkların daha fazla 
yaşanmasının daha olumlu sonuçlar elde edilmesine engel 
olmuş olabileceği düşünülmüştür. Bütün bu engellere kar-
şın, deney grubundaki hemşirelerin kanıta dayalı önerilere 
uyumları ile BÜ insidansı ve BÜ oluşma süresi açısından 
anlamlı iyileşme sağlanması kullanılan stratejilerin etkisini 
göstermesi açısından önemlidir.  

. . asın  lseri nsi ansı ve asın  lseri lu ma 
n

Girişim sonrası deney ve kontrol grubu karşılaştırıldığında 
BÜ insidansı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
bulunmamıştır. Öte yandan, grup içi insidanslarda deney 
grubunda  %9.2, kontrol grubunda %5.9 oranında azalma 
olmuştur. Her iki grupta da BÜ insidansındaki azalma is-
tatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Kinik kılavuzların 
kullanıldığı benzer araştırmalarda, çalışmamızla benzer 
şekilde yapılan çok yönlü girişimler sonrasında BÜ insi-
dansında azalmanın sağlandığı gösterilmiştir (De Laat vd., 
2007:817,818; Lyder vd., 2002:52; Stoelting vd., 2007:382; 
Timmerman vd., 2007:28). Hemşirelerin kılavuza uyumları-
nın artmasından da anlaşıldığı kadarıyla uygulanan strate-
jilerin, hemşirelerde konu ile ilgili farkındalık gelişmesinde 
ve BÜ önleme davranışlarının istendik yönde değişmesin-
de olumlu etkileri olduğu görülmüştür. 

Basınç ülseri açılma zamanı açısından deney ve kontrol 
grupları arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır. Ancak 
deney grubunda grup içi BÜ oluşma süresinin girişimler 
sonrasında 

6.49 gün uzamış ve bu fark istatistiksel açıdan anlamlı 
bulunmuştur. Girişimden sonra kontrol grubundaki has-
talarda da BÜ oluşma süresi uzamakla birlikte bu sonuç 
istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır. De Laat ve ar-
kadaşlarının (2007) kılavuz kullanımını artırmak amacıyla 
yaptıkları çalışma sonucunda BÜ oluşma süresinin üç ay 
sonra değişmediği, ancak 12 ay sonra 12 günden 19 güne 
çıktığı belirlenmiştir. Bu sonuç, uygulanan stratejilerin sü-
rekliliğine dikkat çekmesi açısından önemlidir.

Basınç ülseri önleme politika ve uygulamaları, araştırma-
nın uygulandığı hastanelerden kontrol grubu lehine olmak 
üzere birbirinden farklıdır. Deney grubunu oluşturan Üni-
versite hastanesinde standardize BÜ önleme uygulamaları 
bulunmamaktadır. Kontrol grubunu oluşturan Sağlık Ba-
kanlığına bağlı hastanenin yoğun bakımlarındaki iyileşme-
ler ise kalite standartlarında BÜ önleme uygulamalarının 
tanımlanmış olması, sürekli olarak güncellenmesi ve izlen-
mesinin bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Bu durumun 
girişim sonrasında, kontrol grubu ile deney grubu arasın-
daki farkın sınırlı kalmasına yol açmış olabileceği düşünül-
müştür. 
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. S U

Çalışmamızda, kanıta dayalı kılavuz önerilerine uyumun 
arttırılması için uygulanan stratejilerin, deney grubundaki 
hemşirelerin BÜ önleme davranışlarını artırdığı saptanmış; 
ancak BÜ görülme sıklığı ve BÜ oluşma süresi açısından 
gruplar arasında bir fark bulunmamıştır. Deney grubunda 
BÜ insidansı ve BÜ oluşma süresi açısından ön test ve son 
test ölçümlerinde anlamlı bir iyileşme görülmüştür. Bu so-
nuçlardan yola çıkarak, BÜ önleme kılavuzlarının uygulama-
da kullanılmasını kolaylaştırmak için uygulanacak stratejile-
rin, öncelikle engel ve kolaylaştırıcılar belirlenerek ortamın 
özelliklerine uygun şekilde planlanması ve uygulanması du-
rumunda olumlu sonuçlar elde edilebileceği söylenebilir. Bu 
çalışmanın sonuçlarının, gelecekte BÜ önleme kılavuzlarının 
kullanımı ile ilgili yapılacak çalışmaların planlaması ve uygun 
stratejilerin belirlenmesi konusunda yol gösterici olabilece-
ği düşünülmektedir. Hemşirelerin kanıta dayalı önerilere 
uyumlarının hasta sonuçlarına etkisini inceleyen ileri araş-
tırmaların yapılmasına gereksinim vardır.
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KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ KAYIT VE KORUNMASI TUTUM 
ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Selma BEZİRGAN GÖZMENER1, Selmin ŞENOL2, Şeyda SEREN İNTEPELER3

mir li ney B lgesi amu astaneleri Birli i enel Sekreterli i 
ge ni ersitesi em irelik ak ltesi o uk Sa l  e astal klar  A  mir
oku  yl l ni ersitesi em irelik ak ltesi em irelikte netim A  mir

selma e irgan otmail om  senolselmin ya oo om  seydaseren gmail om

et

Amaç: Araştırma, hemşirelik öğrencilerinin kişisel sağlık verileri kayıt ve korunmasında tutumlarını belirlemek 
üzere  “Kişisel Sağlık Verileri Kayıt ve Korunması Tutum Ölçeği”nin geliştirilmesi amacıyla metodolojik olarak 
gerçekleştirilmiştir.

Yöntem: Araştırma, bir hemşirelik fakültesinde yapılmış olup, araştırmanın örneklemine 305 öğrenci alınmıştır 
(N=305). Araştırmanın verileri sosyo-demografik özellikler formu ve “Kişisel Sağlık Verileri Kayıt ve Korunması Tutum 
Ölçeği” ile toplanmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler sayı, yüzde, korelasyon analizi, faktör analizi, Cronbach alfa 
katsayısı ve bağımlı gruplarda t testi kullanılarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Araştırmacılar tarafından 46 maddelik ölçek havuzu oluşturulmuştur. Kapsam geçerliği kapsamında 
uzman görüşü alınmıştır. Analizler sonucunda ölçek madde sayısı 31 maddeye düşürülmüştür. Madde toplam 
puan korelasyon katsayıları 0,37-0,68 arasında değişmektedir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda beş faktörlü 
ölçek yapısı doğrulanmıştır. Uyum iyiliği istatistiklerinde, uyum değerleri yeterli bulunmuştur. Ölçeğin Cronbach 
alfa güvenirlik katsayısı 0,94’tür. Araştırmada test-tekrar test güvenirlik katsayısı .853 olup, iki ölçüm puanları 
arasında pozitif yönde, güçlü ve istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Kişisel Sağlık Verileri Kayıt ve Korunması Tutum Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirliği yüksek, hemşirelik 
öğrencilerinin kişisel sağlık verilerinin kayıt ve korunması tutumlarını belirlemede yeterli bir ölçme aracı olduğu 
belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kişisel sağlık verisi, kaydetme, koruma, hemşire.

 S U       P S    S   P S  
U  S

stra t

Objective: The research was methodologically conducted to determine the attitudes of nursing students towards registration 
and protection of personal health data improve the “Personal Health Data Registration and Preservation Attitude Scale”.

Method: The research was conducted in a faculty of nursing and 305 students were included in the sample of the researcher (N 
= 305). The data of the study were collected through the socio-demographic characteristics form and the “Personal Health Data 
Registration and Preservation Attitude Scale”. The collected data were analyzed using number, percentage, correlation analysis, 
factor analysis, Cronbach’s alpha coefficient, and t-test for dependent groups.

Results: A 46-item scale repository was created by researchers. Expert opinion was asked for content validity. As a result of 
the analyzes, the number of scale items was reduced to 31 items. The total item correlation coefficients ranged between 0,37-
0,68. As a result of confirmatory factor analysis, five-factor scale was confirmed. In the statistics on goodness of fit, goodness 
indices were found adequate. Cronbach’s alpha reliability coefficient of the scale was 0,94. In the study, the test-retest reliability 
coefficient was .853 and there was a positive, strong, and statistically very significant correlation between the scores of two 
measurements.

Conclusion: It was determined that the “Personal Health Data Registration and Preservation Attitude Scale” had high validity and 
reliability and it was an adequate measurement tool for determining the attitudes of nursing students towards registration and 
protection of personal health data. 

Key Words: Personal health data, recording, protection
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.   anımlar

Kişisel veri literatürde, ulusal ve uluslararası düzenleme-
lerde tanımlanmış olup; “bireylerin kimliklerini belirlemeye 
elverişli her türlü bilgi, belirli ya da belirlenebilir nitelikteki 
bir kişiye ilişkin her türlü bilgi, birey olarak kişinin kimliğini 
oluşturan özellikler” (Akgül 2014, Korkmaz 2016, Gökcan 
2014, Küzeci 2016) şeklinde ifade edilmektedir. 6698 sayılı 
24.03.2016 tarihli Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda 
“Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her 
türlü bilgi” olarak tanımlanmıştır. Tanımdaki her türlü bil-
gi; kişinin adı, soyadı, cinsiyeti, yaşı, tabiiyeti, vatandaşlık 
numarası, doğum yeri, aile bilgileri, fiziksel özellikleri, mes-
leği, adresi, telefon numarası, telefon rehberi, e-posta ad-
resi, banka bilgileri, IP adresi, mail veya sosyal medya pay-
laşımları, üzerine kayıtlı taşıt plakaları, kişiye ait fotoğraf, 
sesli veya görüntülü video kayıtları, sağlık durumu kayıt-
ları, biyometrik yöntemlerle elde edilen veriler ve parmak 
izi de dahil olmak üzere kişiyi belirlenebilir kılan oldukça 
geniş yelpazedeki tüm verilerdir (Yılmaz 2014, Akgül 2014, 
Hakeri 2015, Gökcan 2014). 

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Avrupa Birliği Yönerge-
si’nde sağlık ya da cinsel yaşamla ilgili veriler “hassas veri” 
(Yılmaz, 2014) kapsamında değerlendirilirken, Kişisel Ve-
rilerin Korunması Kanunu’nda hastaya ait tıbbi bilgiler 6. 
maddede özel nitelikli kişisel veri tanımında yer almıştır. 
Özel nitelikli kişisel veri; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi 
düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi ve diğer inançları, 
kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlı-
ğı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri 
ile ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri olarak ta-
nımlanmıştır (resmigazete.gov.tr, 2016). Sağlık verilerinin 
hassas veri veya özel nitelikli veriler içerisinde yer alması, 
korunmadığı takdirde ciddi sorunlara yol açma potansiye-
linden kaynaklanır (İzgi, 2014:30). Sağlık verilerinin korun-
ması kişinin yaşama hakkı, sağlık hakkı ve ayrımcılık yasa-
ğına ilişkin hak ve özgürlüklerle yakından ilgilidir  (Küzeci, 
2016). 

29863 sayı ve 20.10.2016 tarihli Kişisel Sağlık Verilerinin 
İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönet-
melik’te kişisel sağlık verisi, “kimliği belirli veya belirlenebi-
lir gerçek kişiye ait her türlü sağlık bilgisi” şeklinde tanım-
lanmıştır (resmigazete.gov.tr, 2016). Kişinin sağlık hizmeti 
aldığı süreçte kaydedilen anamnez, muayene bulgusu, teş-
his, epikriz, sağlık raporu, görüntüleme yöntemleri dahil 
tüm tahlil ve tetkik sonuçları, tedavide kullanılan ilaçları, 
her türlü tıbbi girişim ve bakım uygulamalarına ait bilgileri 
içerir.

 .  Ulusal ev uat

. . na asası

Hukukumuzda kişisel verilerin korunmasıyla ilgili düzenle-
me Anayasamızın 20. maddesine, 2010 tarihli 5982/2 sayılı 

kanunla “Herkes kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunma-
sını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili 
kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, 
bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve 
amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğren-
meyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen 
hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verile-
rin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenle-
nir.” metni eklenmiştir (mevzuat.gov.tr, 1982). Anayasamız 
maddeye eklenen bu metinle kişisel verileri anayasal dü-
zeyde korumaya almaktadır. 

rk e a Kanunu

Türkiye hukukunda, kişisel verilerle ilgili işlenebilecek suç-
lar, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda 132-140 maddeleri 
arasında verilmiştir. Çalışmamız; TCK 135 ve 136 madde-
lerinde yer alan suçlar ile suçun nitelikli halini ele alan TCK 
137 kamu personelinin cezai sorumluluğu kapsamında 
yapılmıştır. Sözkonusu kanunun ilgili maddeleri aşağıdaki 
şekildedir.

“Madde 135- (1) Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kayde-
den kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. (2) 
Kişisel verinin, kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, 
ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, 
cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağ-
lantılarına ilişkin olması durumunda birinci fıkra uyarınca 
verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Madde 136- (1) Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir baş-
kasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Madde 137- (1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçla-
rın;

a) Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kö-
tüye kullanılmak suretiyle,

b) Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlan-
mak suretiyle,

işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.” 
(mevzuat.gov.tr, 2004).

Ki isel erilerin Korunması Kanunu

Kişisel veriler, 24.03.2016 tarihli 6698 sayılı Kişisel Verileri 
Koruma Kanunu yürürlüğe girene kadar ulusal mevzuatı-
mızda çeşitli kanunlarda doğrudan veya dolaylı olarak da-
ğınık bir şekilde güvence altına alınmaktaydı (Özel, 2016). 
Sözkonusu kanunun kişisel sağlık verilerini doğrudan ko-
rumaya alan ilgili maddeleri aşağıdaki şekildedir.

“Madde 6- (2) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rıza-
sı olmaksızın işlenmesi yasaktır. (3) Sağlık ve cinsel hayata 
ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, 
koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetle-
rinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının plan-
lanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü 
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altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar ta-
rafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.”

“Madde 17- (1) Kişisel verilere ilişkin suçlar bakımından 
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 135 
ila 140. madde hükümleri uygulanır.” (resmigazete.gov.tr, 
2016).

Ki isel Sağlık erilerinin lenmesi ve a remi etinin 
Sağlanması akkın a netmelik

Kişisel sağlık verilerinin işlenmesi ve korunmasına dair 
Sağlık Bakanlığı tarafından yürürlüğe konan yönetmelik bu 
alandaki boşluğu dolduracak nitelikte hazırlanmış, verile-
rin işlenmesinde genel ilke ve esasları belirlemiştir. 

“Madde 5 (2) Kişisel sağlık verilerinin işlenmesinde aşağı-
daki ilkelere uyulması zorunludur:

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

d) İşlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza 
edilme” (resmigazete.gov.tr, 2016).

Yönetmeliğin devamı maddelerinde sağlık hizmet sunucu-
larının verileri işlemesi ile ilgili şekil ve diğer esaslar belir-
lenmiş, veri sahibinin hakları belirtilmiş, ilgili sunucuların 
sır saklama yükümlülüğü ifade edilmiştir.

asta akları netmeliği

23420 sayılı 01.08.1998 tarihli Hasta Hakları Yönetmeliğin-
de (HHY) tıbbi kayıtların kimler tarafından tutulabileceği, 
bilgilerin gizli tutulması gerektiği ve hizmet sunucularının 
sorumluluk yükümlülüğü belirtilmiştir.  23. maddede “Sağ-
lık hizmetlerinin verilmesi sebebiyle edinilen bilgiler, ka-
nun ile müsaade edilen haller dışında, hiçbir şekilde açıkla-
namaz. Hukuki ve ahlaki yönden geçerli ve haklı bir sebebe 
dayanmaksızın hastaya zarar verme ihtimali bulunan bilgi-
nin ifşa edilmesi, personelin veya diğer kimselerin hukuki 
ve cezai sorumluluğunu da gerektirir.” ifadeleri uygulama-
da oldukça değerlidir (mevzuat.basbakanlik.gov.tr, 1998).

Çalışmanın Sağlık i metleri ısın an nemi

Türkiye’nin de onayladığı Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması 
Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korun-
ması Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS), 
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (İHEB), Kişisel ve Siyasal 
Haklar Uluslararası Sözleşmesi gibi uluslararası belgeler, 
özel yaşamın gizliliğini temel insan hakkı olarak kabul ede-
rek, kişisel verilerin korunmasına vurgu yapmaktadır. Gü-
ven değerinin yüksek olduğu sağlık hizmetlerinde veri gü-
venliğinin sağlanması, hakkın elde edilebilmesi açısından 
önemlidir  (İzgi, 2014:31).

Sağlık tesislerinde hekim, hemşire, ebe, hasta kayıt karşı-
lama çalışanı, güvenlik görevlisi, bilgisayar işletmeni gibi 
tüm sağlık çalışanları kişisel verilerle ilgili suçların faili ko-
numunda kalabilmektedirler (Hakeri, 2015). Suçlar, has-
taya ait kayıtların amacı dışında, hukuka uygunsuz olarak 
kaydedilmesi, hastanın rızası olmaksızın başka kişilere 
verilmesi, medya ve sosyal medya paylaşımları gibi davra-
nışlardan kaynaklanabilmektedir. Sağlık çalışanları kamu 
görevlerinden dolayı suçun nitelikli halinin düzenlendiği 
TCK 137. maddeye göre işlem göreceklerdir (Gökcan, 2014, 
Küzeci 2016). Tıbbi kayıtların tutulması hizmetin sağlıklı 
işlemesi, hizmetin faturalandırılması, bilimsel çalışmala-
rın yapılabilmesi ve hukuki kanıt oluşturması bakımından 
gereklidir (Gökcan, 2014:139). Verileri işleyen görevli öğ-
rendiği tüm verilerin mahremiyetini korumakla yükümlü-
dür (Özkan vd., 2016:206, Çetinkaya 2016:43). Belgesay’ın 
bildirdiği dava örneği, tıbbi kayıtların hukuki süreçte kanıt 
niteliği taşıması, ispat yükünün sağlık personelinde olması 
ve kayıtların güvenlik önlemleri alınarak saklanması gerek-
tiğini belirtmektedir (Belgesay 1953:203-205).

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) M.S. İsveç Kararı 
kişisel sağlık verilerinin gizli kalması gerektiğini vurguladı-
ğı önemli bir karardır. Başvurucu işyerinde geçirdiği kaza 
sonrasında Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) tazminat 
davası açmıştır. SGK, M.S.’nin tedavi gördüğü klinikten il-
gili sağlık kayıtlarını istemiştir. Klinikten sadece belli tarih-
ler arasındaki tıbbi bilgilerin istenmesine rağmen, klinik 
hastaya ait verilerin tümünü göndermiş ve konuyla ilgisi 
olmadığı halde M.S.’nin kürtaj bilgileri de gönderilmiştir. 
Başvurucu sözleşmenin 8. maddesinin ihlal edildiğini iddia 
ederek dava etmiştir. Mahkeme tıbbi kayıtların gizli kal-
ması gerektiğini kabul etmiştir. Ancak bilgilerin açıklanma 
amacının tazminatla ilgili karar verilmesini sağlamaya yö-
nelik olduğunu tespit etmiş, özel hayata saygının ihlal edil-
mediğine karar vermiştir (Akgül 2016:184, Yılmaz 2014:60).

AİHM’in bir başka kararında (Finlandiya), tıbbi verilere il-
gisiz personelin ulaşmaması gerektiği ve veri gizliliğinde 
devletin pozitif yükümlülüğü vurgulanmıştır. Başvurucu 
bir devlet hastanesinde hemşire olarak görev yapmakta ve 
aynı hastanede HIV pozitif nedeniyle tedavi görmektedir. 
Kendisinin çalıştığı klinikteki arkadaşlarının hastalığını bil-
diklerinden şüphe eder, tıbbi kayıtlara, ilgili birimde çalışan 
personel dışında diğer personelin de ulaşabileceğinden şi-
kayetçi olur. Mahkeme, hastanenin fiillerinden devletin so-
rumlu olduğu, gerekli önlemlerin alınmadığı, verilere baş-
ka bir klinikten ulaşılabildiği, AİHS 8. maddesinin yüklemiş 
olduğu pozitif yükümlülüğü yerine getirmediği yönünde 
karar vermiştir (Dülger,2015:58, Küzeci, 2016:190).

Karabakır ve Çetin’in (2016) hemşirelerin mevzuat ve hu-
kuki sorumlulukları konusunda farkındalıkları ile ilgili çalış-
masında, hemşirelerin cezai sorumluluklarıyla ilgili soruya 
ancak %8, hastanın sırlarının açıklanması ile ilgili soruya 
%16,3, hastayla ilgili tanıklıktan çekinme hakkı ile ilgili so-
ruya %24,4 oranında doğru yanıt verildiği bildirilmiştir. 
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Adıgüzel ve Aydın’ın (2016) sağlık öğrencilerinin kişisel 
sağlık verileri konusunda farkındalığı ve gözlemleri ile ilgili 
yaptıkları çalışmada, kayıtların yetkili kişilerce girildiğini dü-
şünmeyenlerin oranı %56,5, hastaların yazılı izni olmadan 
kayıtların üçüncü şahıslara verildiğini düşünenlerin oranı 
%37,4 olarak bildirilmiştir. Kişisel sağlık verilerinin korun-
ması ile ilgili yasal bilgisi olan öğrencilerin oranı %33,3, 
verilerin korunmasında sorumlu olduğunu düşünenlerin 
oranı %76,2 olarak belirtilmiştir.

Ülkemizde ilk olarak yapılan bu özgün çalışmadan elde 
edilen sonuçların; hizmet sunumunda kaliteyi artırması, 
tüm sağlık çalışanları ve adaylarında farkındalık geliştirme-
si, hizmet sürecinde cezai yaptırımla karşılaşmalarını en 
aza indirmesi ve konu ile ilgili çalışmalara öncülük etmesi 
düşünülmektedir.

Çalışmanın Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) İle İlişkisi

SKS Hastane Versiyon 5 Revizyon 01’de (2016) tıbbi kayıt-
ların tutulması, güvenliği ve yönetimi ile ilgili standartlar 
belirlenmiştir. Konumuzla ilgili kalite standartları aşağıda 
verilmiştir.

“Hasta Deneyimi – Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler - 
HHD06.03

Teşhis ve tedavi süreçleriyle ilgili bilgi ve belgelerin, hasta 
dışında kimlerle ve hangi koşullarda paylaşılabileceği be-
lirlenmelidir.

Hastanın tıbbi değerlendirmeleri gizlilik içerisinde yürütül-
melidir.

Sağlık çalışanları arasındaki tıbbi bilgi akışı sırasında hasta 
mahremiyetine özen gösterilmelidir (SKS 2016:124). 

Destek Hizmetler – Bilgi Yönetim Sistemi - Bilgi Yönetimi 
DBY02.03

Her kullanıcının Bilgi Yönetim Sistemi uygulamaların-
da hangi bilgilere erişebileceği tanımlanmalıdır (SKS 
2016:352).

Destek Hizmetler - Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri – DTA02

Tıbbi kayıtların bir düzen içinde ve eksiksiz tutulması, sak-
lanması ve kullanılmasına yönelik sorumlular ve sorumlu-
lukları tanımlanmalıdır (SKS 2016:370).

DTA03. Tıbbi kayıtlara erişimde bilgi mahremiyeti ve gü-
venliği sağlanmalıdır.

DTA03.01. Tıbbi kayıtlarda yer alan bilgilerin mahremiyeti 
ve güvenliği ile ilgili kurallar tanımlanmalıdır. Kurallar asga-
ri aşağıdaki hususları içermelidir:

Çalışanların bilgiye erişim konusundaki yetkileri

Bilgiye erişim yetkisi olan kişilerin bilgileri gizli tutma yü-
kümlülüğü

Gizlilik ve mahremiyetin ihlali durumunda izlenecek süreç” 
(SKS 2016:371).

.  ma

Araştırma, “Kişisel Sağlık Verileri Kayıt ve Korunması Tu-
tum Ölçeği”ni (KSVKKTÖ) geliştirmek ve geçerlik-güvenirlik 
çalışmasını gerçekleştirmek amacıyla yapılmıştır.

. K PS   

2.  ra tırmanın i i  eri ve amanı

Araştırma metodolojik tasarımda gerçekleştirilmiş olup, 
İzmir’de toplam 1440 öğrenci sayısına sahip bir hemşirelik 
fakültesinde, 20 Nisan 2016 – 31 Mayıs 2016 tarihleri ara-
sında yapılmıştır. Çalışmanın yapıldığı fakültede entegre 
sistemle eğitim yürütülmektedir. Ölçeğe ilişkin tutumların 
geliştirilmesi kapsamında derslerde ve uygulamada öğren-
ciyle bilgi paylaşımı yapılmaktadır.

.  ra tırmanın vren ve rneklemi 

Araştırmanın evrenini, çalışmanın yürütüldüğü fakültedeki 
1, 2, 3 ve 4. sınıflardan toplam 1440 öğrenci oluşturmak-
tadır. Çalışmaya katılım gönüllülük esasına dayalıdır ve 
katılımcıların anket formlarını tam olarak doldurması da-
hil olma kriteri olarak belirlenmiştir. Herhangi bir dışlama 
kriteri kullanılmamıştır. Değerlendirmeye alınan 305 anket 
örneklemi oluşturmuştur. Örnekleme ulaşılabilirlik oranı 
%21.18’dir. Ölçek geçerlilik ve güvenirlik çalışmalarında 
faktör analizinin yapılabilmesi için örneklemin ölçek mad-
de sayısının en az beş katı ve hatta 10 katı olması (Tavşan-
cıl, 2006:50-51) önerilmektedir ve çalışmada bu koşul sağ-
lanmıştır. Test-tekrar test analizinin yapılabilmesi için de, 
en az 30 eşleşen veri olması gerektiği ve test-tekrar test 
uygulaması için üç haftalık sürenin uygun olduğu belirtil-
mektedir (Tavşancıl 2006:20, Erefe 2012:172). Bu kapsam-
da test-tekrar test uygulaması için her sınıftan toplam 37 
eşleşen öğrenciye ulaşılmış ve üç hafta ara ile ikinci uygu-
lama yapılmıştır. 

Katılımcıların örneklem özellikleri değerlendirildiğinde yaş 
ortalaması =21.2 (SS=1.57) yıldır. Katılımcıların %85.6’sı 
kadın, %29.5’i üçüncü sınıf, %73.1’i anadolu/fen lisesi me-
zunu, %83.6’sı en az bir dili okuyup yazabiliyor, %35.1’i 
ilçede yaşamış, %49.2’si yurtta kalıyor, %85.2’si çekirdek 
aile yapısında, %58.4’ünün annesi ve %39.3’ünün babası 
ilkokul mezunu, %76.7’sinin annesi ev hanımı, %30.8’inin 
babası emekli grubunda, %91.8’i öğrencilik dışında çalışmı-
yor, %74.8’inin geliri gidere denk durumda, %62.6’sı kredi 
yurtlar kurumunun kredisini alıyor, %49.8’i “kişisel veri” ifa-
desini duymamış ve %53.8’i “kişisel sağlık verisi” ifadesini 
duymamıştır.  
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.  eri o lama ra ı

Araştırmada iki bölümden oluşan bir veri toplama aracı 
kullanılmıştır. İlk bölümde sosyo-demografik özelliklere 
ilişkin tanımlayıcı bilgi formu, ikinci bölümde ise “Kişisel 
Sağlık Verileri Kayıt ve Korunması Tutum Ölçeği” (KSVKK-
TÖ) yer almaktadır. Bilgi formunda; öğrencilerin yaşı, cinsi-
yeti, sınıfı, mezun olduğu lise, yabancı dil durumu, en uzun 
süre yaşadığı yer, ikamet ettiği yer, aile yapısı, anne-baba 
eğitim düzeyi, anne-baba iş durumu, öğrencilik dışında ça-
lışma durumu, gelir durumu, maddi destek alma durumu, 
kişisel veri ve kişisel sağlık verisi ifadesini ilk duyma duru-
muna ilişkin sorular yer almaktadır.

İkinci bölümde kullanılan KSVKKTÖ için madde havuzu 
çalışması (46 madde), ölçek geliştirme çalışmalarının ilk 
adımı olarak gerçekleştirilmiştir. Madde havuzunun oluş-
turulmasında literatür ve yasal mevzuattan yararlanılmış-
tır (T.C. Anayasası 1982, Türk Ceza Kanunu 2004, Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu 2016, Kişisel Sağlık Verilerinin 
İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönet-
melik 2016,  Hasta Hakları Yönetmeliği 1998, Akgül 2014, 
Gökcan 2014, Hakeri 2015, Korkmaz 2016, Yılmaz 2014).

Ölçek geliştirme çalışması tamamlandığında 1.faktör “Kişi-
sel Sağlık Verisi Bilgisi” 12 madde, 2.faktör “Yasal Bilgiler” 7 
madde, 3. faktör “Yasal Veri Paylaşımı” 5 madde, 4. faktör 
“Kişisel Sağlık Verisi Paylaşımı” 4 madde ve 5. faktör “Kişi-
sel Sağlık Verisi Kaydı”  3 madde olarak isimlendirilmiştir. 
KSVKKTÖ’nün son hali 31 maddedir ve beşli likert tipinde-
dir. Maddeler (1) kesinlikle katılmıyorum, (2) katılmıyorum, 
(3) fikrim yok, (4) katılıyorum ve (5) kesinlikle katılıyorum 
şeklindedir. Ölçek hesaplamasında ölçek toplam puanı 
alınmakta ve elde edilen ham puan ölçek madde sayısına 
bölünerek ölçek puanı elde edilmektedir. Alt boyut puan 
hesaplamasında da alt boyut puanı toplanarak alt boyut 
madde sayısına bölünür ve elde edilen puan 1-5 arasında 
değerlendirilir. Ölçeğin kesme noktası 3 olarak belirlen-
miştir. Ölçekten ortalama 3’ün altında puan alan öğrenci-
lerin kişisel verilerin kaydı ve korunmasına ilişkin tutumları 
olumsuz, 3 ve üzeri puan alan öğrencilerin kişisel verilerin 
kaydı ve korunmasına ilişkin olumlu olarak değerlendiril-
mektedir. Olumsuz tutum; öğrencilerin kişisel verilerin 
kaydı ve korunmasına ilişkin farkındalığının düşük olduğu 
anlamına gelirken, olumlu tutum; öğrencilerin kişisel ve-
rilerin kaydı ve korunmasına ilişkin farkındalığının yüksek 
olduğunu göstermektedir. Ölçeğin tamamı için belirtilen 
puanlama ve değerlendirme, ölçeğin tüm alt boyutları için 
de aynı şekilde kabul edilmektedir (Güleç ve Seren İntepe-
ler, 2013).

Veri toplama araçları, öğrencilere araştırmacılar tarafın-
dan elden dağıtılmış ve bir hafta içinde geri toplanmıştır. 
Test-tekrar test uygulaması üç hafta ara ile yapılmıştır. 

.  erilerin eğerlen irilmesi

Veriler SPSS 23.0 istatistik paket programında kodlanarak 
değerlendirilmiştir. Ölçeğin kapsam geçerliliği için Laws-

he’nin kapsam geçerliliği oranı (KGO) formülü kullanılmış-
tır. Yapı geçerliliğini değerlendirmek için Açıklayıcı Faktör 
Analizi ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır. Gü-
venirlik analizinde Pearson Momentler Çarpımı Korelas-
yon Katsayısı ile madde-toplam puan korelasyon, alt boyut 
madde-alt boyut toplam puan korelasyon katsayısı hesap-
lanmıştır. Diğer bir güvenirlik analizi olarak iç tutarlılığı test 
etmek üzere Cronbach Alfa analizi kullanılmıştır. Ölçeğin 
ve alt boyutların zamana göre değişmezliği pearson kore-
lasyon katsayısı ile değerlendirilmiştir. Tüm testlerde ista-
tistiksel anlamlılık değeri <.05 olarak belirlenmiştir.

.  ra tırmanın tik n

Araştırmanın verileri toplanmadan önce Ege Üniversitesi 
Hemşirelik Fakültesi Dekanlığı Bilimsel Etik Kurulu’ndan 
28.04.2016 tarihli, 162 Karar No ile etik kurul izni alınmış-
tır. Öğrencilere anket formu üzerinde; araştırmanın amacı, 
yararları açıklanmış, gönüllülük ilkesine özen gösterilerek 
öğrencilerin onamları alınmıştır. Katılımcılar anket formla-
rını isim belirtmeksizin doldurmuşlardır. İlk uygulamada, 
öğrencilerden veri toplama formunda yer alan kodu dol-
durmaları istenmiş ve test-tekrar test uygulamasında da 
aynı kodu yazmaları belirtilmiştir.

. U U   S U

.  l eğin e erliği

Geçerlik; bir ölçme aracının ölçmeyi amaçladığı özelliği, 
başka herhangi bir özellikle karıştırmadan, doğru ve tam 
olarak ölçebilmesidir (Garbutt vd., 2007). Bir ölçeğin geçer-
liği; ölçeğin objektif, ayırt edici, kapsamlı, kolay uygulana-
bilir ve puanlandırılabilir olma özelliğinden etkilenir (Eser, 
2007). Ölçeğin geçerlik düzeyini belirlemede geçerlik kat-
sayısının hesaplamasından yararlanılır ve güvenirlik katsa-
yılarıyla beraber yorumlanır (Kağıtçıbaşı 2010: 22-42).

.  Ka sam e erliği

Kapsam geçerliği ölçme aracı içindeki maddeler veya so-
ruların ölçme aracının ölçmeyi amaçladığı konuları dengeli 
bir şekilde temsil etme derecesidir. Kapsam geçerliği, alan 
uzmanlarının danışmanlığını ve uzmanlarla işbirliği gerek-
tirir (Tavşancıl 2006:39).  Bizim çalışmamızda KSVKKTÖ’nün 
geliştirilmesinde ilk aşama olarak 46 maddeden oluşan ifa-
de havuzu beşli likert tipinde hazırlanmıştır. Madde havu-
zu, kapsam geçerliği açısından değerlendirilmek üzere, ko-
nuyla ilgili sağlık hukuku, adli tıp ve hemşirelikte yönetim 
alanlarındaki kişilerden oluşan toplam 10 uzman tarafın-
dan kapsam yönünden incelenmiş, maddelerin ifade şekli 
ve uygunluğu değerlendirilmiştir. Her bir madde uzman 
görüşleri; çok değişiklik gerekiyor “1”, az değişiklik gereki-
yor “2”, uygun “3” ve çok uygun “4”  şeklinde derecelendi-
rilmektedir. Lawshe tekniğine göre 10 uzmanın maddelere 
ilişkin belirtmiş oldukları görüşler üzerinden yapılan he-
saplamada .80 altında çıkan beş madde ölçekten çıkarıl-
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mıştır. Uzman görüşlerinin değerlendirilmesinden sonra 
46 maddelik taslak ölçek 41 maddeye indirilmiştir. Uzman 
görüşünden sonra ölçek, araştırma kapsamına alınacak 
öğrencilerle benzer özellik taşıyan 16 öğrenciye pilot uygu-
lama kapsamında uygulanmıştır. Pilot uygulamada her bir 
madde anlaşılır bulunduğu için sonraki analizlere devam 
edilmiştir.

.  a e nali leri ve a e o lam Puan 
Korelas onları

Madde güvenirliği olarak bilinen bu yöntemde amaç, her 
bir maddenin ölçek toplam puanına katkılarını değerlen-
dirmek ve bütünüyle ne derece ilişkili olduğunu belirle-
mektir. Bu incelemede, ölçekteki her bir maddenin var-
yansı, ölçek toplam puanının varyansı ile karşılaştırılarak 
arasındaki ilişki incelenmektedir. Bu ilişki, Pearson Mo-
mentler Çarpımı Korelasyonu ile değerlendirilmekte ve bu 
değer (r değer) +1’e yaklaştıkça güvenirliğin yüksek olduğu 
kabul edilmektedir. Madde seçmede madde-toplam puan 
korelasyonlarının düzeyi önemli bir kriterdir. Madde-top-
lam puan korelasyon katsayılarının yeterlilik düzeyi kay-
naklara göre değişiklik göstermektedir. En az .20 olması 

gerektiğini yazan kaynaklar da vardır ancak en kabul gören 
değer olarak .25 kabul edilir, .30-.40 arasında olan madde-
lerin “iyi”, .40 üstünde olan maddelerin “çok iyi” düzeyde 
ayırt edici ve dolayısıyla güvenilir olduğu bildirilmektedir 
(Kağıtçıbaşı 2010; Polit, Beck, 2010:87-98). Korelasyon kat-
sayısı ne kadar yüksek ise, maddelerin güvenirliği o kadar 
iyi olmaktadır.

KSVKKTÖ’nün güvenirlik çalışması için 41 maddenin mad-
de-toplam puan korelasyonları incelenmiş, 33 maddenin 
korelasyon katsayılarının r= .37 ile .68 arasında, pozitif 
yönde ve istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı olduğu 
saptanmıştır (p<.001). Geriye kalan sekiz maddenin (mad-
de 5, madde 10, madde 14, madde 20, madde 30, madde 
36, madde 38 ve madde 40) güvenirlik katsayılarının ista-
tistiksel olarak anlamlı düzeyde olmakla birlikte korelas-
yon katsayısı < .30 olduğu saptanmıştır. Sadece madde 8 
ve madde 41 tekrar eden soru olması nedeniyle son de-
ğerlendirmede araştırmacılar tarafından çıkarılma kararı 
alınmıştır. Bu analiz sonucunda 10 madde ölçekten çıka-
rılmıştır  (p<.01, r= .09 - .26). Madde toplam puan korelas-
yonları Tablo 1’de gösterilmektedir.

a lo . KSVKKTÖ’nün Birinci Aşamadaki Madde-Toplam Puan Korelasyonları (s= 305)

aslak l ek a eleri   a e
a e o lam Puan 

Korelas on Katsa ısı

r

1. Hastanın muayene bulguları, teşhisi, tetkik sonuçları, röntgen görüntüleri, kullanılan ilaçlar, konsültas-
yon, ameliyat, epikriz raporu gibi tedavi ve bakım uygulamalarını kapsayan bilgiler kişisel sağlık verisidir. .64 .000

2. Kişisel sağlık verileri, Anayasa ve kanunlarla korunan kişinin özel yaşam hakkı alanındadır. .64 .000

3. Hastanın kendisinden başka kimseye açıklanmasını istemediği bir bilginin, yasal zorunluluk olmadan 
açıklanması hukuka aykırıdır. .64 .000

4. Hastanın anamnezi alınırken; siyasi görüşü, üye olduğu dernek veya sendika bilgilerinin kaydedilmesi 
hukuka aykırıdır. .45 .000

5. Acil serviste veya poliklinikte gerçek isminin kullanılmasını istemeyen bir hasta, herhangi bir tanımla-
ma veya rumuzla gösterilme hakkına sahiptir. . .000

6. Hasta bilgilerinin servis protokol defterine kaydı ile bilgisayar ortamına kaydı arasında yasal anlamda 
bir ayrım yoktur. .39 .000

7. Sağlık personelinin AİDS gibi bir hastalık tanısı alan hastanın bilgilerini, usulüne uygun bir şekilde İl 
Sağlık Müdürlüğü’ne iletmesi hukuka uygundur. .61 .000

8. Kişisel sağlık verilerinin otomasyon yoluyla dijital alana işlenmesi ve internet yoluyla aktarılması verile-
rin korunmasını kolaylaştırır. .34 .000

9. Konsultasyon sırasında hasta bilgilerinin ilgili sağlık çalışanları arasında paylaşılması hukuka uygundur. .37 .000

10. Hastanın ölmeden önce açıklanmasını istemediğini beyan ettiği sırları, ölümünden sonra ailesine açıklanabilir. . .011

11. Sağlık alanında yapılan bilimsel araştırmalarda kullanılan bilgilerin hastanın kimliğini ortaya çıkaracak 
şekilde kullanılması hukuka aykırıdır. .65 .000

12. Sağlık personelinin hastasıyla çektirdiği bir fotoğrafın hastanın izni olmaksızın sosyal medyada payla-
şılması hukuka aykırıdır. .68 .000

13. Sağlık bilgilerinin gizliliğinin korunmayacağı endişesi, hastaların sağlık hizmeti almalarına engel olabilir. .64 .000

14. HIV pozitif olan bir hasta, hastalığının eşine açıklanmamasını talep etse de sağlık personelinin ilgili eşe 
durumu bildirmesi hukuka uygundur. . .000
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15. Estetik ameliyat öncesi ve sonrası resimleri çekilen hastanın resimleri, bilimsel amaçla da olsa ancak 
kendi rızası ile gösterilebilir. .59 .000

16. Hastaların isimlerinin ve teşhislerinin, hastanın rızası olmaksızın hasta odalarının kapısına yazılması 
hukuka aykırıdır. .56 .000

17. Sağlık hizmetleri ile ilgili bir davada ‘’bilirkişilik’’ veya ‘’ön soruşturmacı’’ görevi verilen bir sağlık perso-
neli, görevi sırasında edinmiş olduğu bilgileri, ancak görevlendirmeyi yapan merciye iletebilir. .60 .000

18. Evlilik dışı gebeliği olan ve kürtaj olmak isteyen bir kadının sevgilisinin sağlık merkezinden bilgi isteme-
si durumunda, sağlık personelinin; kadının rızası olmaksızın bilgi vermesi, hukuka aykırıdır. .60 .000

19. Sağlık personelinin madde bağımlısı bir hastaya ilişkin bilgileri kaydetmesi ve usule uygun bir şekilde 
idareye aktarması hukuka uygundur. .63 .000

20. Ameliyat raporunun ameliyattan birkaç hafta sonra yazılması hukuka uygundur. . .000

21. Sağlık personelinin hastaya ait sağlık verilerini kaydetmesi; hastanın uygun bir şekilde hizmet aldığını 
garanti etmek ve gerektiğinde kanıtlamak içindir. .59 .000

22. Hastanın kendisiyle ilgili tutulan tüm kayıtları öğrenme, isteme ve bir nüshasını alma hakkı olduğu 
kadar, kendisiyle ilgili bilgileri öğrenmeme hakkı da vardır. .51 .000

23. Stajyer bir öğrencinin staj sırasında edindiği hasta bilgilerini kendi ailesine veya arkadaşlarına vermesi 
hukuka aykırıdır. .56 .000

24. Gebelik kontrolleri sırasında hastanın yanında bulunan refakatçiye, hastanın rızası varsa, sağlık perso-
neli tarafından açıklama yapılması hukuka uygundur. .67 .000

25. Hasta, kişisel sağlık verilerinin başkalarına açıklanmasından zarar görmese bile, kişisel verilerin açık-
lanması suçu oluşur. .59 .000

26. Emekliye ayrılan bir sağlık personelinin çalışma süreci içinde bakmış olduğu bir hastaya ilişkin bilgileri 
açıklaması hukuka aykırıdır. .61 .000

27. Poliklinikte hasta tarafından darp edilen bir sağlık çalışanının, mahkemede kendini savunmak için, suç 
konusu ile ilgili hasta bilgilerini vermesi hukuka uygundur. .49 .000

28. Akıl hastasının başkasına zarar vermesini önlemek amacıyla, sağlık personelinin ilgili mercilere bilgi 
vermesi hukuka uygundur. .67 .000

29. Hakkında malpraktis davası açılan bir sağlık personeli, kendisini savunmak için hasta verilerini avukatı-
na veya sigorta şirketine verebilir. .41 .000

30. Sağlık personeli kişisel verilerle ilgili bir suç işlediğinde cezası sivil vatandaşlara göre yarı oranında arttırılır. . .110

31. Bilimsel çalışmaların sunulduğu bir sağlık kongresinde hastaya ait resimlerin üzerine çizilen çarpı 
işareti ya da bant, hastanın tanınmasını engellemiyorsa, hukuka aykırıdır. .57 .000

32. MR çekimi için ilgili birime, hastanın evlilik dışı ilişki nedeniyle bu hastalığa yakalandığı bilgisinin veril-
mesi hukuka aykırıdır. .45 .000

33. Kişisel sağlık verilerinin korunmasından; hekim, hemşire, ebe gibi sağlık meslek mensubu olan sağlık 
çalışanları sorumludur. .68 .000

34. Sağlık personelinin hastayla ilgili kayıt tutması; tedavi ve bakım sürecinin sağlıklı yürümesi ve kayıtların 
kanıt niteliği taşıması bakımından yükümlülük içerir. .68 .000

35. Tıbbi kayıtlar; mümkünse tıbbi girişimle eşzamanlı, değilse girişimin hemen sonrasında tutulmalıdır. .62 .000

36. Kişisel sağlık verileriyle ilgili suçları işleyen sağlık personeline verilecek ceza, devlet hastanesi ya da 
özel hastane çalışanı da olsa yarı oranında artırılır . .000

37. Hastanın sağlık verilerini izni olmaksızın özel bir muayenehaneye aktaran kişi hakkında, şikayet edil-
mese de Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma açılabilir. .46 .000

38. Hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan bir personelin hastanın ameliyat raporunu kaydetmesi 
hukuka uygundur. . .014

39. Hastanın güvenli bir şekilde araç sevk ve idare etmesine engel bir durumu varlığında, sağlık personeli-
nin ilgili mercilere bilgi vermesi hukuka uygundur. .65 .000

40. Kişisel sağlık verilerinin korunmasından; veri kayıt görevlisi, sekreter, memur gibi sağlık meslek men-
subu olmayan çalışanlar sorumlu değildir. .001

41. Hasta bilgilerinin göründüğü bilgisayar ekranının açık bırakılması ya da yatan hasta listesinin uygun-
suz bir yerde unutulması kişisel verileri verme suçunu oluşturur. .000
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.  a ı e erliği

Faktör analizinin, ölçek puanlarının yapı geçerliğinin değer-
lendirilmesinde önemli bir yeri vardır. Temelde birbiri ile 
bağlantılı değişkenleri belli kümelerde bir araya getirmeye 
yarayan yöntemdir (Ergin,1995). Faktör analizinin temel 
amaçlarından biri değişkenler arasındaki ilişkilerden yarar-
lanarak bazı yeni yapılar ortaya çıkarmak, faktör analizin-
de değişkenler gruplandırılarak ortak faktörler oluşturul-
masıdır (Veneziano ve Hooper 1997: 67-70). Faktör analizi, 
açıklayıcı veya doğrulayıcı olabilir (İnceoğlu, 2010:56-68, 
Erefe 2012). Araştırmacının belli bir hipotezi sınamak yeri-
ne, ölçme aracıyla ölçülen faktörlerin doğası hakkında bilgi 
edinmeye çalıştığı inceleme türleri “Açıklayıcı Faktör Anali-
zi” olarak adlandırılmaktadır. Araştırmacı kuramı doğrultu-
sunda geliştirdiği bir yapıyı test etmek istiyorsa kullanılan 
analiz türü “Doğrulayıcı Faktör Analizi” (DFA) olarak tanım-
lanmaktadır (Garbutt vd., 2007). Açıklayıcı faktör analizin-
de verilerin korelasyon matriksi kullanılarak birbiri ile iliş-
kili değişkenler bir araya toplanmakta ve birbirinden farklı 
daha az sayıda yeni değişkenler üretilmektedir. Analizde 
örneklemin yeterliliğine Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri-
ne bakılarak karar verilir. KMO değeri; .90-1.00 olduğunda 
mükemmel (Tavşancıl 2006:50), .80-.89 arasında olduğun-
da çok iyi, .70-.79 arasında olduğunda iyi, .60-.69 arasında 
olduğunda orta, .50-.59 arasında zayıf, .50’nin altında oldu-
ğunda kabul edilemez olarak değerlendirilir (Erefe 2012). 
Bu çalışmada KSVKKTÖ’nün yapı geçerliği için açıklayıcı 
faktör analizi yapılmıştır. Faktör yapısının incelenmesin-
de Temel Bileşenler Analizi (Principal Components Analy-
sis) ve varimax rotasyon yöntemi kullanılmıştır. KSVKKTÖ 
madde analizinden sonra kalan 31 madde ile yapılan açık-
layıcı faktör analizinde Kaiser-Meyer Olkin (KMO) katsayı-
sı .93 ve Barlett testi sonucu ileri düzeyde (χ2= 4537.096; 
df= 561, p= .000) anlamlı bulunmuştur. Ankette bulunan 
maddelerin korelasyon matrisinin faktör analizi yapmaya 
uygun olduğunu göstermektedir.

Doğrulayıcı faktör analizinde ise kuramsal faktörler ile bu 
faktörleri belirlemede ana rol oynayan değişkenler ara-
sındaki uyumluluk test edilmektedir (Garbutt vd., 2007). 
Doğrulayıcı faktör analizi, bir faktörü oluşturan maddele-
rin faktörle ilişkisinin yeterli olup olmadığını değerlendir-
mektedir (İnceoğlu 2010, Öner 2008). Maddelerin belirle-
nen alt boyutlarda yeterince temsil edilip edilmediği ve alt 
yapıların ölçeğin yapısını açıklamakta yeterli olup olmadığı 
sınanır (Erefe, 2012).

KSVKKTÖ taslağının kalan 31 madde ile teorik bilgiye uy-
gun olarak belirlenen beş faktörün (alt boyutun) uyumunu 
doğrulamak amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. 
KSVKKTÖ’de yapılan DFA sonucunda, 31 madde beş faktör 
altında toplanmıştır. Alt boyut ile maddeler arasındaki fak-
tör yükleri en az .30 ve üzerinde olması önerilir (Tavşancıl 
2006:48). Bu ölçek çalışmasında tüm maddelerin yükleri 
.58 ile .87 arası bulunmuştur ve belirtilen aralığa uygun-
dur. KSVKKTÖ’nün doğrulayıcı faktör analizinden elde 
edilen diyagram Ek 1’de sunulan Şekil 1’de verilmiştir. Alt 
boyut ile maddeler arasındaki okların arasındaki değerler 

faktör yüküne eşdeğer yüklerdir ve yol katsayıları olarak 
da adlandırılır (Güleç ve Seren İntepeler, 2013).

Doğrulayıcı faktör analizinde uyum iyiliği istatistikler de 
istenilen düzeyde olmalıdır. Uyum iyiliği testleri (RMSEA), 
(CFI), (NNFI) RMSEA’nın .080’e eşit ya da küçük olması ve p 
değerinin .05’ten küçük olması (istatistiksel olarak anlamlı 
olması) uyumun iyi olduğunu (Özdamar, 1997) 10’a eşit ya 
da küçük olması ise uyumun zayıf olduğunu gösterir (Akgül 
2005:87-92). CFI, NNFI değerlerinin .90’a eşit ya da üstünde 
olması uyumun olduğunu gösterir (Akalın 2005:141-146). 
Bu çalışmada RMSEA değerinin anlamlı ve .080’in altında 
olması (.063) uyumun iyi olduğunu; CFI değerini .90’ın üs-
tünde olması (.97); NNFI değerinin .90’ın üstünde olması 
(.96) uyumun olduğunu göstermiştir.

.  l eğin venirliği

Güvenirlik; bir ölçme aracı kullanılarak aynı koşullarda tek-
rarlanan ölçümlerde elde edilen ölçüm değerlerinin karar-
lılığının göstergesidir (Eser, 2007:18-32; Şencan 2005:36-
68, Büyüköztürk 2002:34-43). Güvenirlik; değişmezlik, 
tutarlılık, kestirim gücü ve doğrulukla eş anlamlı olarak kul-
lanılmaktadır (İnceoğlu, 2010:56-68; Ergin, 1995:125-148). 
Ancak değişmezlik ve tutarlılık aracın tekrarlı ölçümlerde 
benzer sonuçlar verme yeteneğini, doğruluk ise gerçek 
ölçüm değerini belirleme yeteneğini ifade ettiği için gü-
venirlik tanımı tüm bu özellikleri kapsamalıdır. Dolayısıyla 
güvenirlik, ölçüm yanılgılarının olmaması anlamını da taşı-
maktadır (Ergin, 1995:125-148).

.   utarlılık nali i

Likert tipi ölçeklerde iç tutarlılığı gösteren Cronbach alfa 
katsayısı, maddelerin aynı özelliği ölçüp ölçmediğini, mad-
delerin ölçülmek istenen konuyla ilgili olup olmadığını 
gösterir. Bir ölçme aracında yeterli sayılabilecek güvenirlik 
katsayısı olabildiğince 1’e yakın olmalıdır (Erefe, 2012; Po-
lit ve Beck 2010:87-98; İnceoğlu 2010:56-68). Alfa katsayı-
sı .40’dan küçük ise ölçme aracı güvenilir değildir, .40-.59 
arası düşük güvenirlikte, .60-.79 arası oldukça güvenilir, 
.80-1.00 arası ise yüksek derecede güvenilir olarak değer-
lendirilir (Özdamar, 1997). 

KSVKKTÖ ve alt boyutlarının güvenirlik göstergelerinden 
biri olan iç tutarlılığı test etmek için yapılan analizde Cron-
bach alfa güvenirlik katsayısı tüm ölçek için ∝ = .94 bu-
lunmuştur. Ölçeğin alt boyutlarının iç tutarlılık güvenirlik 
sayısı, “Kişisel Sağlık Verisi Bilgisi” boyutunda .86, “Yasal Bil-
giler”  boyutunda .86, “Yasal Veri Paylaşımı” boyutunda .83, 
“Kişisel Sağlık Verisi Paylaşımı” boyutunda .73 ve “Kişisel 
Sağlık Verisi Kaydı” boyutunda ise .51 olarak bulunmuştur. 
Alt boyutların katsayıları da .51-86 arasında bulunduğun-
dan KSVKKTÖ’nün oldukça güvenilir bir ölçek olduğunu 
göstermektedir.

.  est ekrar est nali i

Test- tekrar test analizi, testin zamana karşı değişmezlik 
özelliğinin değerlendirilmesi amacı ile gerçekleştirilmiş-
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tir. Bu testte birinci ölçüm ve ikinci ölçüm arasında en az 
iki hafta en fazla altı hafta olması ve testin en az 30 kişi 
ile yapılması önerilmektedir (Tavşancıl 2006:20;  İnceoğlu 
2010:56-68).  Bu çalışmada, 37 kişi ile üç hafta ara ile yapı-
lan ikinci uygulamayla elde edilen puanlar arasındaki ilişki, 
Pearson Momentler Çarpımı korelasyon formülü kullanıla-
rak hesaplanmaktadır. Elde edilen katsayı, ölçek puanının 
değişmezlik göstergesi olarak kabul edilir ve en az .70 ol-
ması beklenir (Tavşancıl 2006:25).

KSVKKTÖ ve beş alt boyutunun zamana göre değişmez-
liğini değerlendirmek için güvenirlik analizi olarak test ve 
tekrar testten elde edilen puan ortalamaları iki ortalama 
arasındaki farkın önemlilik testi ile karşılaştırılmıştır. Üç 
hafta ara ile yapılan iki ölçümden elde edilen tutum puan 
ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olma-
dığı saptanmıştır.

KSVKKTÖ ve beş alt boyutunun güvenirlik analizi olarak 
test ve tekrar test uygulamasından elde edilen puanlar ara-
sındaki ilişki Pearson korelasyon analizi ile incelendiğinde; 
test-tekrar test korelasyon katsayısı .853 olup,  afta ara 
ile a ılan iki l m uanları arasın a o itif n e  
g l  ve istatistiksel olarak ileri e e anlamlı 

ir ili ki ol uğu sa tanmı tır. ekrarlanan l mler 
sonrası farkın olmaması  l eğin elli aralıklarla 

a ılan l mler e en er sonu u l t ğ n  l mler 
arası tutarlılığın ol uğunu g stermi tir.

.  lt o utların a e nali i

Tüm maddelerin madde-toplam puan korelasyon katsayı-
larının r= .37 ile .68 arasında, pozitif yönde ve istatistiksel 
olarak çok anlamlı düzeyde olduğu saptanmıştır.  KSVKK-
TÖ’nin beş alt boyutunun maddeleri ile alt boyut toplam 
puanları arasındaki güvenirlik katsayıları “Kişisel Sağlık Ve-
risi Bilgisi” boyutunda  r= .54 ile .69, “Yasal Bilgiler”  boyu-
tunda  r= .70 ile .79, “Yasal Veri Paylaşımı” boyutunda  r= 
.67 ile .83, “Kişisel Sağlık Verisi Paylaşımı” boyutunda r=.66 
ile .80 ve “Kişisel Sağlık Verisi Kaydı” boyutunda r= .65 ile 
.76 arasında olmak üzere pozitif yönde ve istatistiksel ola-
rak çok anlamlı düzeyde bulunmuştur. 

 

. S U

Sağlık profesyonelleri görevlerini yerine getirirken hata 
oranlarının azaltılabilmesi için tıbbi kayıtların tutulması 
ve korunmasına karşı tutumlarının belirlenmesi önem ta-
şımaktadır. Sağlık profesyonelleri bilgi düzeyleri, konu ile 
ilgili duyguları ve davranışlarıyla tutumlarını sergilemek-
tedir. Son zamanlarda hastalara ait video veya fotoğraf 
görüntülerinin hemşire veya hemşire adayları tarafından 
paylaşılması gibi haberlerin basına yansıdığı görülmekte-
dir. Kişisel sağlık verilerinin hukuka aykırı ve uygunsuz bir 
şekilde, uygunsuz ortamlarda paylaşılması, hastayı, hasta 
yakınlarını, sağlık personelini, sağlık kurumlarını ve ulusla-
rarası alanda ülkemizi zor durumda bırakacak olgulardır.

Bireylerin en savunmasız olduğu hastalık durumlarında, 
güvene dayalı ilişkilerin kurulduğu sağlık merkezlerinde, 
garantör konumdaki sağlık personelinin bilgi, farkındalık 
ve duyarlılığının artırılması, sorumlu, özenli ve dikkatli dav-
ranması gerekmektedir. Konu ile ilgili yasal düzenlemeler 
son derece önemli olmakla birlikte, tek başına yeterli de-
ğildir. Bilgi güvenliğine ilişkin etkin önlemlerin alınması için 
düzenlemelerin yapılması, verinin meşru amaç için ve ilgili 
personel tarafından gerektiği kadar toplanma, belirli bir 
süre için tutulma ve bağımsız bir organ tarafından deneti-
mi gibi hususlara dikkat etmek gerekir.

Sonuç olarak, literatüre yeni kazandırılan KSVKKTÖ, hem-
şirelik öğrencilerinin kişisel sağlık verilerinin kayıt ve ko-
runmasında tutumlarının değerlendirilmesi amacıyla kul-
lanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araçtır. KSVKKTÖ’nün 
daha geniş örneklem gruplarında ve diğer hemşirelik ve 
tıp fakültelerinde, sağlık yüksekokullarında öğrencilere ve 
hastanelerde tüm sağlık profesyonellerine uygulanması, 
kişisel sağlık verileri kayıt ve korunması tutumlarının be-
lirlenmesine yönelik çalışmalar yapılması önerilmektedir.
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S

AYDINLATILMIŞ ONAM FORMLARININ CERRAHİ 
GİRİŞİM YAPILAN HASTALAR TARAFINDAN 
ANLAŞILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

Hatice ULUSOY1, Esra NERGIZ2

um uriyet ni ersitesi
ark la e let astanesi
ulusoy um uriyet edu tr  esranergi gmail om

et

Onam kavramı etik biliminin özerklik ve yararlılık ilkesinden ve temel insan haklarından ortaya çıkmış bir konudur. Günümüzde 
yapılacak her türlü cerrahi işlem öncesi hastanın yeterli düzeyde bilgilendirilmesi ve onamının alınması hem hukuki hem de etik 
açıdan çok önemli bir konudur. Bu araştırmanın amacı, bir ilçe Devlet Hastanesinde kullanılan aydınlatılmış onam formlarının 
cerrahi girişim uygulanacak hastalar tarafından anlaşılabilirlik durumunun saptanmasıdır.  

Tanımlayıcı olarak yapılan bu çalışmaya 26 Eylül - 26 Kasım 2016 tarihleri arasında hastanede yatan ve ameliyat olacak hastalar 
arasından araştırmaya katılmayı kabul eden yetişkin, toplam 113 hasta katılmıştır. Veriler kişisel bilgi formu ve Aydınlatılmış 
Onam Formlarının Anlaşılabilirliğini inceleyen anket formu ile toplanmıştır.  

Çalışmada katılımcıların %59,3’ünün erkek; % 41,6’sının üniversite mezunu, %41,3’ünün 48 yaş ve üzerinde olduğu saptanmıştır. 
Hastaların %85,3 ü hekimin ameliyat hakkında gereken açıklamayı yaptığını, %79,6’sı aydınlatılmış onam almanın yasal bir 
zorunluluk olduğunu bildiğini, %75,2’si formun tamamını okuduğunu, %92,9’u formu okumak için kendilerine yeterli sürenin 
verildiğini belirtmiştir. Hastaların %52,2’si formun hekim dışı sağlık personeli tarafından açıklanıp imzalattırıldığını, %51,3’ü 
aydınlatılmış onam formunu anlamadan imzaladığını ifade etmiştir. Okuryazar olmayan hastaların % 80’ni, üniversite mezunlarının 
%42,6’sı onam formlarını anlamadan imzaladığını belirtmiştir.

Sonuç olarak hastaların büyük çoğunluğunun aydınlatılmış onam formunu okudukları ancak yarıdan fazlasının formu anlamadan 
imzaladığı saptanmıştır.

na tar Kelimeler  Aydınlatılmış onam, cerrahi girişim, hasta hakları 

SS S   U S     S  S   P S   SU  

stra t

The concept of consent arises from the ethical principle of patient autonomy and basic human rights. Today, providing adequate 
information and obtaining informed consent before subjecting a patient to any surgical procedure is very essential both in terms 
of legal and ethical obligations. The aim of this descriptive study is to identify the understandability of the informed consent 
forms used in a county State Hospital by the patients who will undergo surgical intervention.

Data were collected from 113 patients who had surgical interventions, between 26 September- 26 November 2016. Data collection 
tools were the “Personal Information Form” and “The Informed Consent Form” which was constructed by the researchers.

It was found that 59.3% of the participants were male; 41.6% were university graduates and 41.3% were 48 years old and over. 
85.3% of the patients stated that the doctor provided the necessary explanation about the operation, 79.6% of the patients 
stated that signing the consent form is a legal obligation, 75.2% of the patients read the form, 92.9% of them said they were 
given enough time to read the form, 52.2% of them said that the form was explained and had patients been signed by the health 
personnel except the doctor. In total 51.3% of them signed the informed consent form without understanding the contents of 
the form. It was also found that 80% of non-literate patients and 42.6% of the patients graduated from a University stated that 
they signed the form without understanding.

Consequently, it has been determined that most of the patients read the informed consent form, but more than half  have signed 
the form without understanding the content of the form.

Key Words: informed consent, surgical intervention, patient rights

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/surgical%20intervention
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Günümüzde yapılacak her türlü cerrahi işlem öncesi has-
tanın yeterli düzeyde bilgilendirilmesi ve onamının alınma-
sı hem hukuki hem de etik açıdan çok önemli bir konudur 
(Satyanarayana Rao 2008). Aydınlatılmış onam; “birey kendi 
bedenine yapılacak olan her türlü tıbbi uygulamayı bilme-
li ve belirleme hakkına sahip olmalı” görüşünü temel alan 
ve kişinin hastalık anında da haklarını koruyabilmek için 
bu konuda düzenlenmiş yasalarla güvence altına alınmış 
olan bir belgeyi ifade etmektedir. Aydınlatılmış onam, has-
taya tanı ve tedavi seçenekleri, sonuçları, hastalığın gidişi 
konularında anlayabileceği bir dille bilgilendirme ve açık-
lamada bulunulması, bilginin hasta tarafından anlaşılmış 
olması, tıbbi müdahale için onun onamının alınması (Aydın 
1991) ve bu anlaşılmaya dayanarak hekimi yetkilendirme 
anlamlarını da içermektedir (Tümer, Karacaoğlu ve Akçan 
2011). Sağlık Bakanlığı da (2015) onamı, “Rıza Belgesi” 
olarak isimlendirmekte ve uygulanacak tıbbi işleme 
ilişkin, işlemi yapacak sağlık personeli tarafından hastaya 
aktarılan bilgilerin yer aldığı ve hastanın rızasını almak için 
oluşturulmuş doküman” olarak tanımlamaktadır. 

Her bireyin kendi bedenine ne yapılacağını bilme ve belir-
leme hakkı, ülkelerin yasal düzenlemeleriyle garanti altına 
alınmış olması sağlık çalışanlarına aydınlatılmış onam alma 
görevini ortaya çıkarmıştır. Aydınlatılmış onam, hastanın 
karar vermeye yeterli ve gönüllü olmasını, bilginin açıklan-
masını ve anlaşılır olmasını zorunlu kılmaktadır. Aydınla-
tılmış onamda temel amaç hastaya kendisine gerçekleşti-
rilecek uygulama(lar) konusunda bilgi vermek ve hastanın 
bu bilgiyi anlamasını sağlamaktır. Bu nedenle aydınlatılmış 
onam formunun imzalatılmasından önce yapılması gere-
ken, hastanın kendi kültürüne ve eğitim düzeyine uygun 
biçimde bilgilendirilmesinin sağlanmasıdır. Ayrıca hasta-
nın verilen bilgileri anlamasının sağlanması ve anladığının 
denetlenmesi de gereklidir (Aydınlatılmış Onam Kılavuzu 
Grubu 2013).

Onam kavramı etik biliminin özerklik ve yararlılık ilkesin-
den ve temel insan haklarından ortaya çıkmış bir konu-
dur. (Satyanarayana Rao, 2008). Bu bağlamda aydınlatıl-
mış onam hastanın karar verici olması temeline dayanan 
hekim hasta ilişkisinin esasını oluşturmaktadır. Tıp etiği 
çerçevesinde bu öğreti hastanın karar vermeye yeterli ve 
gönüllü olmasını ve hastanın kendisine yapılacak uygula-
maları anlamasını da zorunlu kılmaktadır (Oğuz 2005). Bu 
çerçevede hasta kendisine gerçekleştirilecek uygulamalar 
konusunda bilgi sahibi olarak uygulamaları kabul veya ret 
edebilecektir yani karar verici hastanın kendisidir.  Böylece 
hastanın beden bütünlüğü ve geleceği ile ilgili karar alma-
da önem taşıyan “özerklik” ilkesine uygun bir yaklaşımla 
hastanın sürece dahil edilmesi mümkün olacaktır.   

Yukarıdaki tanım ve açıklamalardan da anlaşılacağı üzere 
hastayı aydınlatma ve onam alma sorumluluğu hekime 
aittir. (Tümer ve ark 2011). Hekimler tıp fakültelerindeki 
eğitimleri esnasında da bu konuya hazırlanmaktadır. Nite-

kim,  “Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim 
Programı↑2014” incelendiğinde de tüm tıp fakültelerinin 
müfredat programında aydınlatılmış onam konusunun 
olması yani öğrencilerin bu konuda eğitim almalarının ge-
rekliliği de vurgulanmıştır (Gülpınar 2014). Hekimin hastayı 
uygulayacağı her işlem hakkında aydınlatmakla yükümlü 
olduğu konusu Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 31.madde-
sinde ve Hekimlik Meslek Etiği Kuralları’nın 26. maddesin-
de açıkça belirtilmiştir (Aynacı 2008). Buna göre; hastanın 
sağlık durumu, konulan tanı, tedavi seçenekleri ve başarı 
şansları, tedavi süresi, uygulanacak girişim ya da ilaç te-
davilerinin riskleri, yan etkileri, ilaçların kullanım şekli, 
hastanın tedaviyi reddetmesi halinde hastalığın seyri ve 
ortaya çıkabilecek olası sonuçlar hastanın sosyokültürel 
seviyesine uygun şekilde açıklanmalıdır. Özellikle cerrahi 
müdahalelerde ve medikal tedavi sırasında hastanın tüm 
riskleri doğru şekilde anladığından emin olmak, sonrasında 
ortaya çıkabilecek tıbbi ve hukuki sorunlar açısından da 
önem taşımaktadır (Işık Yılmaz 2012).  

   Hukuki açıdan incelendiğinde ise hiç kimse, acil durumlar 
hariç, bir bireyin izni olmadan ona bir müdahalede buluna-
maz hatta dokunamaz (Satyanarayana Rao, 2008). Aydınla-
tılmış onam tıbbi müdahaleyi yasalara uygun hale getiren 
şartlardan biri olarak sayılmaktadır. Buna ek olarak hekim 
hasta ilişkisinde hekimin borçları arasında yer almaktadır. 
Hukuk aydınlatılmış onamı hastanın beden bütünlüğü, 
beden bütünlüğü konusunda karar alma ve bu çerçevede 
kendi geleceğini belirleme haklarını sağlama konusunda 
önemli olduğunu belirtmekte bu bağlamda aydınlatılmış 
onamı tıbbı müdahalenin geçerliliği için gereken şartlar 
arasında kabul etmektedir (Çilingiroğlu 1993, Çakmut 
2003, Hakeri 2007). Aydınlatılmış onam tıbbi uygulamanın 
geçerliliği için yasal düzenlemeleri içeren bir hukuk kuralı 
olarak da kendini göstermektedir (Çakmut 2003). Tıbbi ko-
nularda bilgisi olmayan hastanın, serbest iradesi ile karar 
verebilmesi için aydınlatılması gereklidir (Sert 2004, Öz-
demir 2004, İpekyüz 2006). Hastanın vücudu üzerindeki 
hakkına bağlı olarak durumunu bilme ve öğrenme hakkı 
vardır; hastanın hastalığını ve kendisine uygulanacak te-
davi çeşitlerini, bunların sağlayacağı yararlar ve vereceği 
zararlar konusunda öğrenmesi sonucunda serbest iradesi 
ile karar verebilmesi mümkün olabilir.

Hekimin hastasının aydınlatma hakkını gözetmesi ve tıbbi 
uygulamalar için hastanın rızasını alması hakkında düzen-
lenen, yazılı ve yol gösterici nitelikteki bir takım uluslararası 
bildirge ve sözleşmeler de bulunmaktadır. Bunlar arasında 
Lizbon Bildirgesi, 1981, Amsterdam Bildirgesi 1994 Lizbon 
Bildirgesi, 1995, Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Biyotıp 
Sözleşmesi 1997, Hasta Hakları Avrupa Sözleşmesi 2007 
sayılabilir (Tümer, Karacaoğlu ve Akçan 2011).  

Aydınlatılmış onam hakkındaki literatür incelendiğinde gü-
venli kaliteli ve hasta merkezli bakım sunulmasında aydın-
latılmış onamın önemi vurgulanmasına rağmen özellikle 
klinik uygulamalarda bazı yetersizlik ve sorunların olduğu 
görülmektedir. Karaman Özlü ve arkadaşlarının (2015) cer-
rahi aydınlatılmış onam hakkında hastaların bilgi düzeyi-
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nin incelenmesi konulu çalışmalarında, aydınlatılmış ona-
mı hastaların çoğunluğunun kendisinin okuduğu (%54.5), 
onamı anlamadığı (%70.0), onam için hemşire tarafından 
imza alındığı (%55.5), aydınlatılmış onamın uygulanışının 
hekim tarafından istendik düzeyde yapılmadığı belirlen-
miştir.

Ertem ve arkadaşlarının (2013) kardiyak cerrahi yapılan 
hastaların ameliyat öncesi verilen aydınlatılmış onam hak-
kındaki görüş ve önerilerinin belirlenmesi adlı çalışmasın-
da hastaların onam imzasının %76.1’inin hemşireler tara-
fından alındığı saptanmıştır. Benzer şekilde  İncesu’nun 
(2014) çalışmasında da aydınlatılmış onam alma sürecin-
de, hekimin yeterince aktif olmadığı, onamı imzalatma iş-
leminin daha çok diğer sağlık çalışanları tarafından gerçek-
leştirildiği, hazırlanmış onam belgesinin hasta tarafından 
okunması için uygun ortam-süre verilmediği ve hastanın 
onam hakkında aklına takılanları sorma fırsatı bulamadığı 
saptanmıştır. Oysa yukarıda da değinildiği gibi Ülkemizde 
aydınlatılmış onam alma yükümlülüğü hekime aittir.  Işık 
Yılmaz’a göre aydınlatmanın hekim dışındaki diğer sağlık 
çalışanlarına bırakılmaması gerekir. Ancak hemşire ve di-
ğer sağlık personeli de kendi sorumluluk alanındaki tıbbi 
müdahaleler için aydınlatma yükümlülüğü taşırlar (Işık Yıl-
maz 2012). 

Boztaş ve arkadaşlarının anestezi uygulaması öncesi kul-
lanılan aydınlatılmış onam formlarının okunabilirliklerinin 
formüller aracılığıyla değerlendirildiği çalışmalarında, Tür-
kiye’deki 45 hastanede kullanılan anestezi onam formla-
rının okunabilirlik oranlarının düşük veya oldukça düşük 
olduğu saptanmıştır. (Boztaş 2014). Turla ve arkadaşları-
nın çalışmasında ise, çalışmaya katılan hastaların %89,9’u 
“kendisine niçin ameliyat olması gerektiğinin açıklandığı-
nı”, ancak bunların %74,2’si “bu açıklamayı tatmin edici dü-
zeyde bulmadıkları” saptanırken aynı çalışmada hastaların 
% 85’i ameliyat sonrası kaç gün hastanede kalacaklarını 
bilmediklerini, %83’ü ise ameliyat sonrası yaşamlarında 
olabilecek değişiklikler konusunda bilgi verilmediğini be-
lirtmişlerdir. (Turla 2005). 

Hastaların aydınlatılmış onamı okuyup okumadıkları, oku-
mayanların nedenleri ve aydınlatılmış onam hakkındaki 
görüşlerinin saptandığı başka bir çalışmada ise (Özhan 
2014), hastaların %54,8’inin aydınlatılmış onamı okumadı-
ğı, %50,3’ü okumama gerekçesi olarak okusa da okumasa 
da ameliyata gireceği düşüncesinde oldukları, %13,4’ünün 
okumak için zamanının olmadığını belirttiği saptanmıştır. 
Yıldırım ve arkadaşlarının (2014) çalışmalarında da sağlık 
çalışanlarının aydınlatılmış onam alma yaklaşımlarının teo-
rik anlamda, çoğunlukla doğru olmasına karşın uygulama-
ların istendik düzeyde olmadığını, çalışanların %47,6’sının 
onamın doğru uygulandığına kısmen katıldığı saptanmış-
tır.

Aydınlatılmış onam konusunda yaşanan sorunların ne-
denlerine yönelik olarak Schenker  (2011) hekimlerin ay-
dınlatılmış onamı nasıl uygulayacakları konusunda yeterli 
eğitim almadıklarını, onamın neden alındığı- amacı ile ilgili 

yanlış anlaşılmalar, işlerin bir an önce bitirilmesi ile ilgili 
zaman baskısı gibi nedenlerin aydınlatılmış onam sürecini 
olumsuz etkilediğini öne sürmektedir. Tümer ve arkadaş-
larına (2011) göre ise onam alma sürecindeki sorunların 
önemli bir kısmı, hekimler ve diğer sağlık personelinin 
konu hakkındaki mevzuatı yeterince bilmemesinden kay-
naklanmaktadır. Yıldırım ve arkadaşları (2014) ise sağlık 
çalışanlarının onamın, etik boyutundan çok yasal yönüyle 
ilgilendiği, olumsuz iş koşulları ve personel sayısının azlığı 
nedeniyle çalışılan kurumda onamın istendik düzeyde alı-
namadığını düşündükleri saptanmıştır.

Günümüzde tıp etiği ve tıp hukuku açısından tıbbi girişim-
lerin önemli bir unsuru olan aydınlatılmış onam tıp etiğinin 
yararlık, zarar vermeme, özerklik ilkeleri bakımından önem 
taşımaktadır. Tıbbi işlem öncesi bireyin aydınlatılmış ona-
mının uygun bir şekilde alınamaması klinik uygulamalarda 
önemli etik ve hukuk sorunların ortaya çıkmasına neden 
olmaktadır. Bu araştırmanın amacı, bir ilçe Devlet Hasta-
nesinde kullanılan aydınlatılmış onam formlarının cerrahi 
girişim uygulanan hastalar tarafından anlaşılabilirlik duru-
munun saptanmasıdır.  

. K PS   

Tanımlayıcı ve kesitsel olarak yapılan bu çalışmanın evre-
nini, 26 Eylül 2016-26 Kasım 2016 tarihleri arasında Sivas 
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı bir İlçe 
Devlet Hastanesinin cerrahi birimlerinde yatan, ameliyat 
olacak 18 yaş üstü tüm hastalar oluşturmuştur. Çalışmada 
bir örneklem seçimine gidilmeden araştırmaya katılma-
yı gönüllü olarak kabul eden, kendisinden aydınlatılmış 
onam alınmış, iletişim engeli olmayan tüm yetişkin hasta-
lar örneklemi oluşturmuştur (N=113) Çalışmanın verileri iki 
ayrı form kullanılarak toplanmıştır. Bunlar;

1. Kişisel Bilgi Formu: Araştırma kapsamına alınan hasta-
ların sosyo-demografik (yaş, cinsiyet, eğitim durumu) 
özelliklerini incelemek amacıyla toplam beş sorudan 
oluşan bu formda hastaların daha önce ameliyat olup 
olmadıkları, yapılan ameliyatın adı veya ilgili tanıyı bi-
lip bilmedikleri sorulmuştur.

2. Aydınlatılmış Onam Formlarının Yetişkin Hastalar Ta-
rafından Anlaşılabilirliğini İnceleyen Anket Formu: Bu 
form ilgili literatür ışığında araştırmacılar tarafından 
hazırlanmıştır. Formda hastanın aydınlatılmış onam 
hakkındaki görüşleri ve onamda yer alan bilgileri an-
layıp anlamadığına yönelik toplam 21soru bulunmak-
tadır. 

Çalışmanın gerçekleşebilmesi için, Sivas Kamu Hastaneleri 
Birliği Genel Sekreterliğinden 21.09.2016 tarihli ve 7559 
sayılı yazılı izin alınmıştır. Ayrıca Cumhuriyet Üniversite-
si Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurul ona-
yı (22.09.2016 ve 2016-09/10 sayılı) alınmıştır. Çalışmada 
anket soruları; ameliyat sonrası dönemde hastalarla yapılan 
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yüz yüze görüşmeler sonucu, çalışma ile ilgili bilgilendirme 
yapılıp onayları alındıktan sonra doldurulmuştur. Katılım-
cılara çalışmaya katılımın gönüllü olduğu gibi gerekli açık-
lamalar yapıldıktan sonra çalışmada kullanılacak anketler 
klinik sorumlu hemşiresi veya araştırmacı tarafından, he-
kimin aydınlatılmış onam aldığı ve gönüllü olarak araştır-
maya katılmayı kabul eden hastaya verilerek, bu esnada 
hastanın veya yakınının yanında bulunularak varsa so-
ruları cevaplanmıştır. Okuma yazması olmayan hastalar 
için anketler 2. Yazar Esra Nergiz veya sorumlu hemşire 
tarafından okunarak doldurulmuştur. Çalışmada verilerin 
analizi için SPSS 15 programı kullanılmıştır. Veriler, frekans 
dağılımı, yüzdelik kullanılarak değerlendirilmiştir

. U U

a lo . ra tırma a Katılan astaların anıtı ı 
elliklerinin ağılımı 

Özellikler Sayı (n) %

1.Cinsiyet

Kadın 46 40.7

Erkek 67 59.3

2.Eğitim Durumu

Okur Yazar değil 5 4.4

Okur Yazar 7 6.2

İlkokul 14 12.4

Ortaokul 15 13.3

Lise 25 22.1

Lisans 42 37.2

Lisans Üstü 5 4.4

3.Yaş

18-27 22 19.5

28-37 21 18.6

38-47 12 10.6

48-57 32 28.3

58 yaş ve üstü 26 23.0

Daha önce herhangi bir ameli-
yat oldunuz mu ?

Evet                                                              65 57.5

Hayır                     48 42.5

Tablo 1’ de araştırmaya katılan 113 hastanın sosyo-de-
mografik özelliklerine göre dağılımı verilmiştir. Buna göre 
katılımcıların %40,7’si kadın, % 59,3’ü erkektir,  %4,4’ü okur 
yazar değildir, % 37,2’si lisans mezunudur, %51.3’ü 48 yaş 
ve üzerindedir. Hastaların %57,5’i daha önce en az bir kez 
ameliyat olduğunu belirtmiştir. 

a lo . ra tırma a Katılan astaların meli atla 
lgili Sorulara er ikleri anıtların ağılımı 

Ameliyat ile ilgili ; Sayı (n) %

Size yapılan ameliyat ve tanınız nedir ?*

Biliyor 100 88.5

Bilmiyor 13 11.5

Ameliyatınızı yapacak doktorun adı 
size söylendi mi ?

Evet 99 87.6

Hayır 14 12.4

Ameliyat sonrasında dikkat etmeniz 
gereken ve yaşam tarzınızı değiş-
tirmenizi gerektirecek noktalar size 
anlatıldı mı? Formda yazıyor muydu?

Evet 105 92.8

Hayır 8 7.1

Ameliyat sonrası gerektiğinde tıbbi 
yardıma nasıl ulaşabileceğiniz konu-
sunda bilgi verildi mi?

Evet 107 94.7

Hayır 6 5.3

*Hastanın dosyasında yazan tanı ile hastanın ifadesi karşı-
laştırılarak cevaplar gruplandırılmıştır

Hastaların % 88.5’nin kendisine yapılacak olan ameliyatın 
ne olduğunu bildiğini, % 87.6 ameliyatı yapacak doktorun 
adının kendisine söylendiğini, % 92 .8 ‘i ameliyat sonrasın-
da dikkat etmeleri gereken ve yaşam tarzlarında yapacak-
ları değişimlerin anlatıldığını,% 94.7 si ameliyatları sonra-
sında tıbbi yardıma nasıl ulaşabilecekleri hakkında bilgi 
verildiğini ifade etmiştir.(Tablo 2)
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a lo . astaların ınlatılmı  nam ormları le 
lgili Sorulara nelik eva ların ağılımı 

Aydınlatılmış onam formu ile ilgili; Sayı(n) %

Aydınlatılmış onam formu anlayabi-
leceğiniz bir dille ve yabancı kelime 
kullanılmadan yazılmış mı? (Formu 
anlayarak mı okudunuz?)

Evet 105 92.9

Hayır 8 7.1

Aydınlatılmış onam formu okuyabi-
leceğiniz yazı büyüklüğünde yazılmış 
mı?

Evet 107 94.7

Hayır 6 5.3

Aydınlatılmış onam formunda, ameli-
yatın nerede, ne şekilde ve nasıl yapıla-
cağı ile tahmini süresi vardı mı? Bunlar 
size veya yakınınıza anlatıldı mı?

Evet 103 91.2

Hayır 10 8.8

Aydınlatılmış onam formunda yer 
alan; diğer tanı ve tedavi seçenekle-
ri ve bu seçeneklerin getireceği fay-
da ve riskler ile sağlığınız üzerindeki 
muhtemel etkileri var mıydı bunlar 
size veya yakınınıza anlatıldı mı?

Evet 106 93.8

Hayır 7 6.2

Aydınlatılmış onam formunda yer 
alan; ameliyatınızla ilgili muhtemel 
komplikasyonlar (istenmeyen sonuç-
lar) size veya yakınınıza anlatıldı mı?

Evet 107 94.7

Hayır 6 5.3

Aydınlatılmış onam formunda yer 
alan; ameliyatı reddetme durumun-
da ortaya çıkabilecek muhtemel 
fayda ve riskler size veya yakınınıza 
anlatıldı mı?

Evet 104 92.0

Hayır 9 8.0

Aydınlatılmış onam formunda yer 
alan; ameliyatta kullanılacak ilaçların 
önemli özellikleri size veya yakınınıza 
anlatıldı mı?

Evet 93 82.3

Hayır 20 17.7

Aydınlatılmış onam formunda yer 
alan onamın alındığı tarih ve saatin 
doğru olarak kayıt altına alındığını 
gördünüz mü?

Evet 103 91.2

Hayır 10 8.8

Aydınlatılmış onam formu iki nüsha 
hazırlandı ve bir nüshası size (veya 
kanuni temsilciye) verildi mi?

Evet 89 78.8

Hayır 24 21.2

Tablo 3’de Devlet hastanesinde kalite ve verimlilik stan-
dartlarına göre hazırlanan cerrahi operasyonlarda kulla-
nılan aydınlatılmış onam formları ile ilgili araştırmamıza 
gönüllü olarak katılan 113 hastanın verdiği cevapların bul-
guları değerlendirildi.

Hastaların, % 92,9’u onam formunun anlayabilecekleri bir 
dille,% 94.7’ si okuyabilecekleri yazı büyüklüğünde yazıldı-
ğını belirtmiştir. Hastaların,% 91.2’ si ameliyatın nerede, 
ne şekilde ve nasıl yapılacağı ve tahmini süre hakkında 
bilgi aldıklarını , % 93.8 ‘i diğer tanı ve tedavi seçenekleri 
ve bu seçeneklerin getireceği fayda ve riskler ile sağlığınız 
üzerindeki muhtemel etkilerini anladıkları  belirtirken, % 
94.7’si ameliyatla ilgili muhtemel komplikasyonları anla-
dıklarını,% 92.0’ ı ameliyatı reddetme durumunda ortaya 
çıkabilecek muhtemel fayda ve riskleri anladıkları belirt-
mişlerdir. Hastaların %82.3’ü onam formunda ameliyatta 
kullanılacak ilaçların önemli özelliklerinin bulunduğunu, % 
91.2 ‘si onamın alındığı tarih ve saatin doğru olarak kayıt 
altına alındığını gördüklerini, % 78.8 ‘i ise onam formunun 
bir nüshasını teslim aldıklarını belirtti.
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a lo . astaların ınlatılmı  nam lma S re i e 
ınlatılmı  nam lma U gulamasına Kar ı utum 

ulgular

Aydınlatılmış onam formu; Sayı (n) %

Aydınlatılmış onam alma ya da ay-
dınlatılmış onam formu hakkında 
bilginiz var mı?

Evet 94 83.2

Hayır 19 16.8

Size göre aydınlatılmış onam almak 
yasal bir zorunluluk mu?

Evet 90 79.6

Hayır 23 20.4

Size göre aydınlatılmış onam bir for-
malite mi?

Evet 23 20.4

Hayır 90 79.6

Aydınlatılmış onam formunu okuma-
nız için size/ yasal temsilcinize uygun 
ortam ve süre sağlandı mı?

Evet 105 92.9

Hayır 8 7.1

Aydınlatılmış onam formunun tümü-
nü okudunuz mu?

Evet 85 75.2

Hayır 28 24.8

Aydınlatılmış onam formunu anladı-
nız mı? (anlayarak mı imzaladınız?)

Evet 55 48.7

Hayır 58 51.3

Ameliyat hakkında hekim gereken 
açıklamayı yaptı mı?

Evet 97 85.8

Hayır 16 14.2

Aydınlatılmış onam formu doktor ta-
rafından mı açıklandı- imzalattırıldı mı?

Evet 54 47,8

Hayır 59 52,2

Hastaların Aydınlatılmış Onam Alma Süreci Ve Aydınlatıl-
mış Onam Alma Uygulamasına Karşı Tutumlarını belirle-
meye yönelik sorulara verdikleri cevapların ayrıntıları Tab-
lo 4’de verilmiştir.  

Araştırmaya katılan hastaların, % 83.2’si aydınlatılmış 
onam formu hakkında bilgilerinin olduğunu,% 79.6’sı ay-
dınlatılmış onam formunun yasal bir zorunluluk olduğunu, 
% 20.4’ü aydınlatılmış onamın formalite olduğunu, % 92.9’u 
onam formunu okumaları için kendilerine uygun ortam 
ve süre sağlandığını ,% 75.2’si onam formunun tümünü 
okuduklarını belirtmiştir. Çalışmamıza katılan hastaların 
%48.7’si onam formunu anlayarak imzaladıklarını, %51.3’ ü 
anlamadan imzaladıklarını belirtmiştir. Hastaların % 85.8’ i 

onam formu hakkında hekimin gerekli açıklamayı yaptığını 
ifade ederken , % 52.2 ‘si ise onam formunun hekim tara-
fından imzalatılmadığını belirtmiştir.

a lo . astaların ğitim urumlarına re nam 
ormunu anla arak mı im ala ını  sorusuna ver ikle

ri eva ların ağılımı 

Eğitim Durumu Aydınlatılmış onam formunu anladınız 
mı? (anlayarak mı imzaladınız?)

vet   a ır

Okur-yazar değil 20.0 80.0

Okur yazar 28.6 71.4

İlkokul 35.7 64.3

Ortaokul 40.0 60.0

Lise 48.0 52.0

Lisans 57.1 42.9

Lisansüstü                                  60.0 40.0

Tablo 5’te hastaların eğitim düzeyine göre onam formunu 
anlayarak imzalama durumları verilmiştir. Buna göre okur 
yazar olmayanların %80’i okur yazarların %71,4’ü formu 
anlamadan imzalamadığını belirtirken, lisans ve lisans 
üstü eğitim alanların formu anlayarak imzalama oranı 
diğer gruplardan yüksektir.  Eğitim düzeyi arttıkça formu 
anlayarak imzalama oranı artmaktadır.  Buna rağmen eği-
tim düzeyi yüksek olan gruplarda da formu anlamadan 
imzaladığını belirtenlerin oranı yüksektir. 

a lo . astaların a  urumlarına re meli at 
n esi ilgilen irilme urumlarının ağılımı 

Yaş Aydınlatılmış onam formunu anladınız mı? (anla-
yarak mı imzaladınız?)

vet   a ır

18-27 45.5 54.5

28-37 52.4 47.6

38-47 66.7 33.3

48-57 50.0 50.0

58-67 30.8 69.2

Çalışmamıza katılan hastalardan 58 yaş ve üzeri yaşta 
olanların %69.2’si, 18-27 yaş aralığında olanların %54.5’inin 
onam formunu anlamadan imzalandıkları belirlenmiştir. 
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Sağlık hizmetlerinin, hasta-çalışan güvenliğine uygun ola-
rak sunulmasında hasta-hasta yakını ve personelin karşı-
lıklı iletişim halinde olmaları önemli bir faktördür. Bu açı-
dan, hasta haklarının korunması ve sağlık alanında ortaya 
çıkan hukuki sorunların önlenmesinde önemli bir gelişme 
olarak ele alınan ve aydınlatılmış onam hakkında, hem 
tavsiye niteliği taşıyan, hem de yaptırımlarla aydınlatılmış 
onamın gerekliliğini ortaya koyan ulusal veya uluslararası 

düzenlemeler, sorunun çözümünde tam anlamıyla yeterli 
olmamaktadır. Çalışmamızda hastaların eğitim durumları 
ve onam formlarını anlama düzeyleri incelendiğinde, 
en fazla okuryazar olmayan hastaların onam formlarını 
anlamadığını (% 80), eğitim düzeyi arttıkça anlama ora-
nının arttığı görülmektedir. Yaş gruplarına göre incelen-
diğinde ise; aydınlatılmış onam formunu anlayarak im-
zalayanların orta yaş grubu hastaların olduğu (%66.7) 
görülmektedir. Çalışmada hastaların %52.2si aydınlatılmış 
onam formunun doktor tarafından açıklanmadığını ve 
imzalatılmadığını, % 51.3‘ü aydınlatılmış onam formunu 
anlamadan imzaladığı saptanmıştır 

Araştırmayla ilgili ortaya çıkan diğer sonuçlar ise şu şekilde 
sıralanabilir.

1. hastaların büyük bir çoğunluğunun (%88.5) yapılacak 
olan ameliyatlarını bildikleri,

2. çoğunluğuna (%87.6) ameliyatlarını gerçekleştirecek 
hekimin adının söylendiği,

3. hastalara ameliyatları sonrasında dikkat etmesi gere-
ken hususlar ve yaşam tarzında değiştirilmesi öneri-
len noktaların yüksek oranda (%92.8) anlatıldığı,

4. çoğunluğuna (%94.7) ameliyat sonrasında gerekli hal-
lerde tıbbi yardıma nasıl ulaşacağı konusunda bilgilen-
dirmenin yapıldığı,

5. hastaların %92.9’u onam formunun anlayabilecekleri 
bir dille, yabancı kelime kullanılmadan yazıldığını ifade 
ettiği,

6. çoğunluğu (%94.7) hazırlanan onam formlarının oku-
yabilecekleri yazı büyüklüğünde yazıldığını belirttiği,

7. Çoğunluğu aydınlatılmış onam formunda ameliyatla-
rının nerede, nasıl ve ne şekilde yapılacağı ve ameli-
yatın tahmini süresi hakkında bilgilendirmenin büyük 
çoğunda yapıldığını  (% 91.2),

8. çoğunluğu (%94.7) gerçekleşecek olan ameliyat ile ilgili 
istenmeyen sonuçların onam formunda yer aldığını ve 
bu bilgilerin kendilerine, yakınlarına anlatıldığını belirtiği,

9. %79.6’sı aydınlatılmış onam almanın yasal bir zorunlu-
luk olduğunu % 20.0’si onam alma işleminin formalite 
olduğunu belirttikleri saptanmıştır. 

Çalışmanın sonuçlarına göre, aydınlatılmış onamın 
uygulanmasıyla ilgili sorunların tanımlanması ve 
çözümüne yönelik kurumsal stratejilerin oluşturulması ve 
kurum politikalarının geliştirilmesine gereksinim olduğunu 
söylememiz mümkündür. Bu çalışmanın yürütüldüğü ku-
rumda hastalara yönelik genel onam alma ve bilgilendir-
me hakkı konularında hekim ve hasta -hasta yakını ile bi-
rebir iletişim kurularak, bilgilendirme sırasında resim, CD 
gibi materyallerin kullanılarak görsel anlatımın yapılması 
ve bilgilendirme sonrası soru- cevap şeklinde etkinliğinin 
değerlendirilmesi yararlı olabilir. Aydınlatılmış onam alımı 
sırasında hastayla sözlü diyaloga girerek, tüm hastaların 
ameliyat ve yapılacak işlemler hakkında ayrıntılı bilgilen-
dirilmesi ve formu anladığından emin olduktan sonra 
imzalatılması önerilmektedir. Tıbbi uygulamadan önce, 
aydınlatma kapsamında yer alan tüm bilgiler, kişinin ma-
kul ve uygun bir değerlendirme yapabilmesini sağlamak 
amacıyla, acil cerrahi haller dışında, cerrahi işlemden en 
az 24 saat önce açık ve anlaşılır olarak tüm hastalara anla-
tılmalıdır. Aydınlatılmış onam çerçevesinde yapılacak söz-
lü ve yazılı bilgilendirmenin, hastanın yaşı, eğitim durumu 
ve anlama durumu göz önüne alınarak yapılması yararlı 
olacaktır. Özellikle eğitim düzeyi düşük olan ve yaşlı olan 
hastalara yönelik daha ayrıntılı ve anlayabilecekleri şekilde 
açıklamaların yapılması önerilmektedir. 

Çalışmadaki aydınlatılmış onam formunun hekim 
tarafından imzalatılmadığı bulgusuna dayanarak, bu 
hastanedeki hekimlere yönelik genel onam alma ve bil-
gilendirme hakkı konularında hizmet içi eğitimlerin plan-
lanması, onam almanın hekime ait yasal bir sorumluluk 
olduğu bu sorumluluğun hemşire vb. başka bir meslek 
mensubuna devredilemeyeceği anlatılmalıdır. Aynı şekilde 
hemşirelere ve diğer sağlık personeline de hekimin sorum-
luluğunda olan bir görevi yerine getirmeleri halinde oluşa-
bilecek yasal sorunlar hakkında bilgilendirmeler yapılma-
lıdır. Sağlık çalışanlarının bu uygulamayı davranış modeli 
haline getirmelerinin sağlanması için eğitim çalışmaları ve 
denetimin arttırılması da önerilebilir. 
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“DÜŞÜK RİSKE SAHİP İLK DOĞUM YAPAN KADINLARDA 
SEZARYEN ORANI” NIN PRİMER SEZARYEN ORANINA 
ETKİSİ,,

Banu CAN, H. Kürşat DEDE, Kadriye UYSAL MADAK,
Şenay TOPKAYA, Asiye KUVVET KIZIL

ESKİŞEHİR DEVLET HASTANESİ
edhkalite26@gmail.com, edhkalite26@gmail.com, edhkalite26@gmail.com,
edhkalite26@gmail.com, edhkalite26@gmail.com

et

Bu çalışma, Eskişehir Devlet Hastanesi’ nde Ocak2016-Ağustos 2017 tarihleri arasında “Düşük Riske Sahip İlk Doğum Yapan 
Kadınlarda Sezaryen Oranı” verilerinin analiz edilerek sunulması ve primer sezaryen oranını yükselten endikasyonların 
incelenmesinde de yol gösterici olması amacıyla hazırlanmıştır. “Düşük Riske Sahip İlk Doğum Yapan Kadınlarda Sezaryen Oranı” 
verileri aylık olarak analiz edilmiştir. İlk doğumu düşük risk düzeyine sahip olup sezaryen olan kadın sayısı 160, düşük riske sahip 
ilk doğum yapan kadın sayısı ise 2405 bulunmuştur (%6,7). Sezaryen endikasyonları incelendiğinde In Vitro Fertilizasyon Gebelik 
ilk sırada yer alırken, Lomber Disk Hernisi ve Oligohidroamnios ikinci sırada yer almaktadır. Ayrıca; “Primer Sezaryen Oranı” 2016 
yıl ortalaması: %14,3, 2017 yılı Ocak-Ağustos ayları ortalaması: %15,2 bulunmuştur. Kurumumuzda hizmet veren Gebe Okulu ile 
düzenli ve aktif gebe eğitimleri yapılarak, gebeler Normal Vajinal Doğuma teşvik edilmekte, Primer Sezaryen Oranının optimal 
düzeyde tutulması sağlanmaktadır.

Çalışmamız göstermektedir ki; Primer Sezaryen Oranının düşürülmesi ancak, ilk doğum yapan kadınlarda majör endikasyonlar 
dışındaki sezaryen nedenlerinin analiz edilerek incelenmesi ile gerçekleştirilebilir. Primer sezaryen oranının düşürülmesi ile 
birlikte tekrarlayan sezaryenler azalacak ve Sezaryen Oranı optimal düzeyde tutulabilecektir. Sağlıkta Kalite Standartları Hastane 
Setinde yer alan Bölüm Bazlı Göstergelerden biri olan “Düşük Riske Sahip İlk Doğum Yapan Kadınlarda Sezaryen Oranı” verileri 
bu anlamda yol gösterici niteliğindedir.

na tar Kelimeler  Primer sezaryen, Sezaryen oranı, Endikasyon

   SK      S  S S  S S  P  S  

stra t

This work has been prepared to be a pathfinder for analyzing the indications which raise the primary cesarean ratio and also 
for analyzing and presenting the data of the cesarean ratio of women with low-risk who gave birth for the first time between 
January 2017 – August 2017 in Eskişehir State Hospital. “The cesarean ratio of the women with low-risk who gave birth for the 
first time” has been analyzed monthly. The amount of women who had low-risk in their first childbirth with cesarean delivery has 
been found 160, while the amount of women who had low-risk in their first childbirth with vaginal delivery has been found 2405 
(6,7%). When the cesarean indications are analyzed; In Vitro Fertiziation Pregnancy takes place on the top, while Lumbar Disc 
Herniation and Oligohidroamnios takes the second place. Furthermore; “Primary Cesarean Ratio”s 2016 year-end average has 
been found 14,3% while 2017’s January-August average has been found 15,2%. Providing regular and active pregnancy training 
with the help of Pregnancy School who gives service in our institution, pregnant individuals are encouraged to vaginal delivery 
and it is ensured to keep primary cesarean rate in the optimum level. Our work shows that; the reduction of Primary Cesarean 
Ratio can only be ensured by analyzing the cesarean reasons of women who gave birth for the first time, except for the major 
indications. The amount of repeating cesareans would reduce and the cesarean ratio would be able to be kept in optimal level by 
reducing primary cesarean ratio. Data of the “Cesarean Ratio of Women With Low-Risk Who Gave Birth For The First Time” which 
is one of the indicators which takes place in Quality Standarts in Health’s Hospital Set, has the characteristics of a pathfinder.

Ke  or s  Primary Cesarean, Cesarean Ratio, Indication
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Gebelik ve doğum fizyolojik bir olay olmakla birlikte, kadın-
lar için önemli bir stres kaynağıdır. Kadınlar, gebelik süre-
since doğum şeklinin nasıl olacağı ile ilgili büyük bir endişe 
ve korku duyarlar. Kültürlerin çoğunda yaşamın normal 
bir parçası olarak kabul edilen gebelik ve doğum, kadın 
vücudu için normal fizyolojik bir olay olmakla birlikte bazı 
riskleri de (toksemi, kanama, enfeksiyon, anemi vb) bera-
berinde getirmektedir. (Taşkın, 2002:68) Kadın ve dünyaya 
getireceği bebek açısından önemli olan, bu risklerin erken 
dönemde tanımlanması ve uygun girişimlerde bulunarak, 
bu sürecin her ikisi içinde sağlıklı bir şekilde sonuçlanma-
sıdır. Bunun sağlanabilmesi için karar verilmesi gereken 
önemli konulardan bir tanesi de kadının doğum şeklidir. 
Sezaryen viabl olan fetusun, karın ön duvarı ve uterus ke-
sisi ile doğurtulması operasyonudur. (Demir, 2012:1) Ta-
rihçesine bakıldığında hemen daima “ölü bir anne ve ölü 
bir fetusla” sonlanan bu operasyonun, artık hemen dai-
ma “canlı bir anne ve canlı bir bebekle” sonlanan ve hayat 
kurtaran bir operasyon olduğu tartışmasızdır. (Todman, 
2007:15) Kanıta dayalı tıp perspektifinden bakıldığında se-
zaryen, vajinal doğumun mümkün olmadığı durumlarda 
uygulanan müdahale biçiminin adıdır, dolayısıyla normal 
doğumun bir alternatifi değildir. Son yıllarda, sezaryen ile 
doğum oranında tüm dünyada belirgin bir artış dikkat çe-
kicidir. Sezaryenle doğum oranlarındaki bu artış ülkelerin 
sağlık politikaları ve insanların doğum eylemine bakışla-
rındaki farklılıklar nedeniyle değişiklik göstermektedir. Te-
melde sezaryen sayısında artış nedenleri endikasyonların 
geniş tutulması, hasta isteği, sezaryenli kadın sayısında 
artış ve doğum hekimlerince doğum zamanlaması ve sü-
resinin belirlenebileceği düşünceleri şeklinde sıralanabi-
lir. (Dölen ve Özdeğirmenci, 2004:113) Cerrahi bir girişim 
olan sezaryen, gerekli olduğunda anne ve bebek için ya-
şam kurtarıcı olmakla birlikte, vajinal doğumla karşılaştı-
rıldığında maternal mortalite ve morbidite hızını artırmak-
tadır. Ayrıca ülke ekonomisine yük getiren bir girişimdir. 
İyileşme, emzirme ve anne-bebek ilişkisinde gecikme ve 
gelecek doğumların risklerini arttırma gibi dezavantajlara 
da sahiptir. (Konakçı ve Kılıç, 2002:8) Tüm bu faktörler göz 
önünde bulundurularak sezaryen kararı verir iken majör 
endikasyonların dışına çıkılmaması gerekmektedir. Sezar-
yen oranlarının azaltılmasında en önemli faktör ilk sezar-
yen operasyonlarının azaltılmasıdır (Dillen vd.,2007:4). Bu 
sayede, “bir kez sezaryen hep sezaryen” yaklaşımından da 
uzaklaşılmış olacaktır. 

Bu çalışma, Eskişehir Devlet Hastanesi’ nde Ocak 
2016-Ağustos 2017 tarihleri arasında “Düşük Riske Sahip 
İlk Doğum Yapan Kadınlarda Sezaryen Oranı” verilerinin 
analiz edilerek sunulması ve primer sezaryen oranını yük-
selten endikasyonların incelenmesinde de yol gösterici 
olması amacıyla hazırlanmıştır. Son yıllarda ülkemizde se-
zaryen oranlarının aşırı yükselmesinin önüne geçmek için 
primer sezaryen oranını dikkate alan çalışmalar başlatıl-
mış ve bu çalışmalar önem kazanmıştır. Primer sezaryen 

oranının optimal düzeyde tutulması ile birlikte tekrarlayan 
sezaryenler azalacaktır. “Bir kez sezaryen hep sezaryen” 
yaklaşımından da uzaklaşılmış olacak ve bu sayede sezar-
yen oranı optimal düzeylere düşürülebilecektir.

. K PS   

Çalışmamızın merkezinde, Sağlıkta Kalite Standartları 
Hastane Rehberinde yer alan, Bölüm Bazlı Göstergelerden 
olan “Düşük Riske Sahip İlk Doğum Yapan Kadınlarda 
Sezaryen Oranı” verileri bulunmaktadır. Eskişehir Devlet 
Hastanesi’ nde Ocak 2016-Ağustos 2017 tarihleri arasında 
gerçekleşen Primer Sezaryenler ve “Düşük Riske Sahip 
İlk Doğum Yapan Kadınlarda Sezaryen Oranı” çalışma 
kapsamına alınmıştır. Veriler aylık olarak oransal analiz 
yöntemiyle değerlendirilmiştir. Araştırmamızın Sağlıkta 
Kalite Standartlarının aşağıda belirtilen maddeleri ile iliş-
kisi bulunmaktadır:

1. GBDH01 Sezaryen Oranı,

2. GBDH02 Düşük Riske Sahip İlk Doğum Yapan Kadın-
larda Sezaryen Oranı.

Eskişehir Devlet Hastanesi’nde Ocak 2016-Ağustos 2017 
dönemine ait aşağıda yer alan veriler çalışmamıza dahil 
edilerek oransal analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir.

• Tüm sezaryenler içerisinde *primer sezaryen oranı ve 
mükerrer sezaryen oranı verileri,

• Tüm doğumlar içerisinde primer sezaryen oranı veri-
leri,

• **Düşük riske sahip ilk doğum yapan kadınlarda se-
zaryen oranı verileri,

• Düşük riske sahip ilk doğum yapan kadınlarda sezar-
yen oranı endikasyon verileri.

• Primer sezaryenler içinde düşük riskli ve yüksek riskli 
primer sezaryen oranı verileri

*Primer Sezaryen Oranı: (primer sezaryen sayısı/toplam 
doğum sayısı)X100

**Düşük Riske Sahip İlk Doğum Yapan Kadınlarda Sezar-
yen Oranı: (ilk doğumu düşük risk düzeyine sahip olup 
sezaryen olan kadın sayısı/düşük riske sahip ilk doğum ya-
pan kadın sayısı)X100
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. U U   S U

a lo   ılı ak ralık a ları arasın a k iske Sa i  lk oğum a an Ka ınlar a Se ar en ranı  
ulguları

  

Ocak (7/118)X100=%5,9 TEMMUZ (9/145)X100=%6,2

Şubat (1/93)X100=%1,1 AĞUSTOS (10/147)X100=%6,8

Mart (4/83)X100=%4,8 EYLÜL (5/152)X100=%3,3

Nisan (5/104)X100=%4,8 EKİM (11/114)X100=%9,6

Mayıs (6/124)X100=%4,8 KASIM (9/81)X100=%11,1

Haziran (10/147)X100=%6,8 ARALIK (10/79)X100=%12,7

2016 YIL ORTALAMASI: (87/1387)X100=%6,3

2016 yılı için, İlk doğumu düşük risk düzeyine sahip olup sezaryen olan kadın sayısı 87, düşük riske sahip ilk doğum yapan 
kadın sayısı ise 1387 bulunmuştur. “Düşük Riske Sahip İlk Doğum Yapan Kadınlarda Sezaryen Oranı” 2016 yıl ortalama-
sı:%6,3 tür.

a lo   ılı ak ğustos a ları arasın a k iske Sa i  lk oğum a an Ka ınlar a Se ar en ranı  
ulguları

  

Ocak (5/97)X100=%5,2 MAYIS (11/114)X100=%9,6

Şubat (15/92)X100=%16,3 HAZİRAN (11/155)X100=%7,1

Mart (10/101)X100=%9,9 TEMMUZ (4/158)X100=%2,5

Nisan (11/102)X100=%10,8 AĞUSTOS (6/197)X100=%3

2017 YILI İLK 8 AY ORTALAMASI: (73/1016)X100=%7,2

2017 yılı Ocak-Ağustos ayları arasında, İlk doğumu düşük risk düzeyine sahip olup sezaryen olan kadın sayısı 73, düşük 
riske sahip ilk doğum yapan kadın sayısı ise 1016 bulunmuştur. “Düşük Riske Sahip İlk Doğum Yapan Kadınlarda Sezaryen 
Oranı” 2017 ilk 8 ay ortalaması:%7,2 dir.

a lo  2016 Yılı Ocak-Aralık ayları arasında “Primer Sezaryen Oranı” bulguları

   

Ocak (76/453)=%16,7 TEMMUZ (52/514)=%10,1

Şubat (52/381)=%13,6 AĞUSTOS (94/558)=%16,9

Mart (60/388)=%15,5 EYLÜL (78/512)=%15,2

Nisan (44/381)=%11,5 EKİM (82/450)=%18,2

Mayıs (50/481)=%10,4 KASIM (69/421)=%16,4

Haziran (62/483)=%12,8 ARALIK (59/419)=%14,1

2016 YIL ORTALAMASI: (778/5441)=%14,3

2016 yılında, primer sezaryen sayısı:778, toplam doğum sayısı:5441 bulunmuştur. Primer sezaryen oranı 2016 yıl ortala-
ması:%14,3 tür.
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a lo   ılı ak ğustos a ları arasın a Primer Se ar en ranı  ulguları

    

Ocak (57/472)=%12,1 MAYIS (90/510)=%17,6

Şubat (74/451)=%16,4 HAZİRAN (97/574)=%16,9

Mart (72/460)=%15,7 TEMMUZ (78/578)=%13,5

Nisan (62/407)=%15,2 AĞUSTOS (90/617)=%14,6

2017 YILI İLK 8 AY ORTALAMASI: (620/4069)=%15,2

2017 yılı Ocak-Ağustos ayları arasında primer sezaryen sayısı: 620, toplam doğum sayısı:4069 bulunmuştur. Primer sezar-
yen oranı 2017 ilk 8 ay ortalaması:%15,2 dir.

a lo  2016 Yılı Ocak-Aralık ayları arasında “Düşük Riske Sahip İlk Doğum Yapan Kadınlarda Sezaryen Oranı” Endikasyon 
Dağılımı

S  K S U S S  K S U S

IVF Gebelik 14 16 Geçirilmiş Omurilik Ameliyatı 1 1,2

Lomber Disk Hernisi 10 11 Uterus Anomalisi 1 1,2

Oligohidroamnios 10 11 Hemoroid 1 1,2

İ.U.G.G. 7 8,1 Geçirilmiş Kolesistektomi 1 1,2

GDM 5 5,8 Geçirilmiş Uterus Ameliyatı 1 1,2

HT 4 4,6 İleri Yaş Gebelik 1 1,2

Kıymetli Gebelik 4 4,6 EMR 1 1,2

Myom 3 3,5 Astım 1 1,2

Mekonyum 3 3,5 Boy Kısalığı 1 1,2

Ex Bebek 3 3,5 Epilepsi 1 1,2

Vajinismus 3 3,5 Emboli Öyküsü 1 1,2

Kandilom 2 2,3 Beyin Tümörü 1 1,2

Vajinal Doğum Korkusu 2 2,3 Geçirilmiş Kafa Travması 1 1,2

Psikiyatrik Hastalık 1 1,2 Umbilikal Herni 1 1,2

Geçirilmiş Lomber Ameliyat 1 1,2 Vulvada Varis 1 1,2

a lo   ılı ak ğustos a ları arasın a k iske Sa i  lk oğum a an Ka ınlar a Se ar en ranı  
n ikas on ağılımı

S  K S U S S  K S U S

IVF Gebelik 17 23,3 Lumbalji 1 1,4

Oligohidroamnios 10 13,7 Mekonyum 1 1,4

Lomber Disk Hernisi 7 9,6 Boy Kısalığı 1 1,4

İ.U.G.G. 5 6,8 Vulvada Kitle 1 1,4

GDM 5 6,8 EMR 1 1,4

Kanama 3 4,1 Vulvada Varis 1 1,4

Vajinismus 3 4,1 Hemoroid 1 1,4

Kötü Doğum Öyküsü 2 2,7 Geçirilmiş Myom Ameliyatı 1 1,4

Genital Siğil/Candilom 2 2,7 Geçirilmiş Lomber Ameliyat 1 1,4

Protez Bacak 1 1,4 HT 1 1,4

Talasemi 1 1,4 Kalça Kırığı 1 1,4

Vajinal Septum 1 1,4 EX Anne 1 1,4

Oblik Duruş 1 1,4 Astım 1 1,4

Kalp Hastalığı 1 1,4 İnguinal Herni 1 1,4
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Düşük riske sahip ilk doğum yapan kadınlarda sezaryen endikasyonlarına bakıldığında, her iki tabloda da in vitro fertilizas-
yon gebelik ilk sırada yer alırken, lomber disk hernisi ve oligohidroamnios ikinci sırada yer almaktadır

ra k   ılı Primer Se ar en ranı ve k iske Sa i  lk oğum a an Ka ınlar a Se ar en ranı 

7  
 

üşük riske sahip ilk doğum yapan kadınlarda sezaryen endikasyonlarına bakıldığında, her iki 
tabloda da in vitro fertilizasyon gebelik ilk sırada yer alırken, lomber disk hernisi ve 
oligohidroamnios ikinci sırada yer almaktadır

Grafik-1 1  yılı Primer Sezaryen ranı e D k Riske Sa i  lk D ğ m a an 
adınlarda Se aryen ranı 
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ra k  Primer Se ar enler in e k iskli ve ksek 
iskli Primer Se ar en ranları ak ğustos 
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Grafik-3 Primer Se aryenler inde D k Riskli e ksek Riskli Primer Sezaryen 
ranları (Ocak 2016-Ağ s s 1

3.1.Sonuç ve Öneriler

ünümüzde medikal gereklilik dışında yaygın uygulanması nedeniyle sezaryen oranlarında 
artış dikkati çekmekte ve gelişmiş ülkelerin global sağlık problemi olarak karşımıza 
çıkmaktadır Eskicioğlu vd, 2014:120). Sezaryenle doğum oranlarındaki bu artış ülkelerin 
sağlık politikaları ve insanların doğum eylemine bakışlarındaki farklılıklar nedeniyle 
değişiklik göstermektedir. ünya Sağlık rgütü HO ’nün önerdiği optimal sezaryen oranı 
%10-15’tir (WHO, 1985). Yine ünya Sağlık rgütü’nün (WHO) 2014 verilerine 
bakıldığında, sezaryen oranları Amerika Birleşik evletleri  %33, talya  %3 , Brezilya  % 4, 

eksika  %3 , Kore  %13, in  %27, aponya  %1 , sviçre  %12, Almanya  %32 dir HO, 
2014). ürkiye de SA verilerine göre sezaryen oranı 1 3 yılında  %7, 1 yılında  %14, 
2003 yılında  %21, 200  yılında  %37 ve 2013 yılında yine artarak %4  e ulaşmıştır. 
(hipshacettepe.edu.tr, 2013) Sezaryen oranlarındaki artış nedeni incelendiğinde; kadınlarda 
gebelik yaşının ilerlemesi, yardımcı üreme tekniklerinin uygulanmasındaki artış ve bu artışa 
bağlı çoğul gebelik sayısının yükselmesi, elektronik fetal monitör kullanımının yaygınlaşması, 
sosyo-ekonomik faktörler, anne isteğinin artması gibi sosyal endikasyonlar göze çarpmaktadır 
(Niino, 2011:140). Etkin olarak sunulan antenetal bakım hizmeti sezaryen doğum isteğini 
önemli ölçüde azaltabilmektedir. zellikle ebe Okulları normal doğum korkusu ve antenatal 
eğitim eksiklerinin giderilmesinde önemli yer tutmaktadır. ochrane şbirliği tarafınca 2011 
yılında yapılan erekli olmayan sezaryen oranlarını düşürmek için klinik dışı müdahaleler  
isimli çalışmada, gebelere verilen doğuma hazırlık derslerinin sezaryen oranlarını düşürdüğü 
gösterilmiştir Khunpradit vd., 2011 00 2 . Bu hizmeti almayan anne adayları yanlış 
inanış ve algılardan dolayı normal doğumun daha ağrılı olması endişesi, bebeğin doğum 
esnasında oksi ensiz kalma riski düşüncesi, doğum sonrası konforsuz cinsel yaşam vb.  daha 
çok sezaryen doğum tercih etmektedirler anssen vd.,2007 141 . Hastanemizde, Gebe Okulu 
2011 yılı Ekim ayından beri hizmet vermekte olup, sürekli ve aktif eğitimleri ile gebeler 

ormal a inal oğuma teşvik edilmekte, Primer Sezaryen Oranının optimal düzeyde 
tutulması sağlanmaktadır. iğer bir yandan; bütün cerrahi prosedürlerde olduğu gibi sezaryen 
operasyonun da komplikasyonları mevcuttur. Bunlar anestezinin getirdiği riskler kardiyak, 
solunumsal, hemodinamik riskler ve operasyon sonrası infeksiyon riskleridir uula, 
2007:94). Ayrıca; artan sezaryen oranlarının fetal mortalite ve yenidoğan ünitesine kabul 
oranlarında artışla seyrettiği bilinmektedir illar vd., 2006 132 . Bu faktörler göz önünde 
bulundurularak sezaryen kararı verir iken ma ör endikasyonların dışına çıkılmaması 

160
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1238
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. S U   

Günümüzde medikal gereklilik dışında yaygın uygulanması 
nedeniyle sezaryen oranlarında artış dikkati çekmekte ve 
gelişmiş ülkelerin global sağlık problemi olarak karşımıza 
çıkmaktadır (Eskicioğlu vd, 2014:120). Sezaryenle doğum 
oranlarındaki bu artış ülkelerin sağlık politikaları ve insan-
ların doğum eylemine bakışlarındaki farklılıklar nedeniyle 
değişiklik göstermektedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün 
önerdiği optimal sezaryen oranı %10-15’tir (WHO, 1985). 
Yine Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) 2014 verilerine bakıl-
dığında, sezaryen oranları Amerika Birleşik Devletleri: %33, 
İtalya: %38, Brezilya: %54, Meksika: %39, Kore: %13, Çin: 
%27, Japonya: %19, İsviçre: %12, Almanya: %32 dir (WHO, 
2014). Türkiye de TNSA verilerine göre sezaryen oranı 1993 
yılında: %7, 1998 yılında: %14, 2003 yılında: %21, 2008 yı-
lında: %37 ve 2013 yılında yine artarak %48 e ulaşmıştır. 
(hipshacettepe.edu.tr, 2013) Sezaryen oranlarındaki artış 
nedeni incelendiğinde; kadınlarda gebelik yaşının ilerle-
mesi, yardımcı üreme tekniklerinin uygulanmasındaki artış 
ve bu artışa bağlı çoğul gebelik sayısının yükselmesi, elekt-
ronik fetal monitör kullanımının yaygınlaşması, sosyo-eko-
nomik faktörler, anne isteğinin artması gibi sosyal endikas-
yonlar göze çarpmaktadır (Niino, 2011:140). Etkin olarak 
sunulan antenetal bakım hizmeti sezaryen doğum isteğini 
önemli ölçüde azaltabilmektedir. Özellikle Gebe Okulları 
normal doğum korkusu ve antenatal eğitim eksiklerinin 
giderilmesinde önemli yer tutmaktadır. Cochrane İşbirliği 
tarafınca 2011 yılında yapılan “Gerekli olmayan sezaryen 
oranlarını düşürmek için klinik dışı müdahaleler” isimli 
çalışmada, gebelere verilen doğuma hazırlık derslerinin 
sezaryen oranlarını düşürdüğü gösterilmiştir (Khunpradit 
vd., 2011:CD005528). Bu hizmeti almayan anne adayları 
yanlış inanış ve algılardan dolayı (normal doğumun daha 
ağrılı olması endişesi, bebeğin doğum esnasında oksijen-
siz kalma riski düşüncesi, doğum sonrası konforsuz cinsel 
yaşam vb.) daha çok sezaryen doğum tercih etmektedirler 
(Janssen vd.,2007:141). Hastanemizde, Gebe Okulu 2011 
yılı Ekim ayından beri hizmet vermekte olup, sürekli ve 
aktif eğitimleri ile gebeler Normal Vajinal Doğuma teşvik 
edilmekte, Primer Sezaryen Oranının optimal düzeyde 
tutulması sağlanmaktadır. Diğer bir yandan; bütün cerrahi 
prosedürlerde olduğu gibi sezaryen operasyonun da 
komplikasyonları mevcuttur. Bunlar anestezinin getirdiği 
riskler kardiyak, solunumsal, hemodinamik riskler ve ope-
rasyon sonrası infeksiyon riskleridir (Muula, 2007:94). Ayrı-
ca; artan sezaryen oranlarının fetal mortalite ve yenidoğan 
ünitesine kabul oranlarında artışla seyrettiği bilinmektedir 
(Villar vd., 2006:132). Bu faktörler göz önünde bulundurula-
rak sezaryen kararı verir iken majör endikasyonların dışına 
çıkılmaması gerekmektedir. Sezaryen oranlarının azaltıl-
masında en önemli faktör ilk sezaryen operasyonlarının 
azaltılmasıdır. Bu ancak, ilk doğum yapan kadınlarda ma-
jör endikasyonlar dışındaki sezaryen nedenlerinin analiz 
edilerek incelenmesi ile gerçekleştirilebilir. Çalışmamızın 
verileri bu anlamda yol gösterici niteliğindedir. Primer 
sezaryen oranının düşürülmesi ile birlikte tekrarlayan se-

zaryenler azalacak ve Sezaryen Oranı optimal düzeyde 
tutulabilecektir. Sezaryen oranının düşürülmesinin tüm 
sağlık kuruluşlarının işbirliği ile gerçekleşebileceği aşikar 
olmakla birlikte, en büyük görev kamusal alanda hizmet 
veren hastanelere düşmektedir. Sağlık Bakanlığı, sezar-
yen oranları artışlarını kamu oyuna basın yoluyla duyur-
ma, konuya duyarlılığı arttırma yanı sıra hekimlere yönelik 
tedbirler uygulama yoluna girmiştir. Kurumumuzda Ocak 
2016-Ağustos 2017 tarihleri arasında gerçekleşen sezar-
yen endikasyonlarına bakıldığında; sezaryenlerin %60,1 ini 
önceden geçirilmiş sezaryen ameliyatı oluşturmaktadır. Bu 
nedenle primigravid hastalarda sezaryen kararı alınırken 
endikasyonların tekrar gözden geçirilmesi sezaryen oran-
larının düşürülmesinde etkili olacaktır. Ayrıca; uygun seçil-
miş vakalarda sezaryen sonrası vajinal doğumun başarılı 
ve güvenli bir yöntem olduğu belirtilmektedir. Sezaryen 
sonrası vajinal doğum konusunda, protokollere uygun bir 
şekilde kadın doğum hekimlerinin desteklenmesi ve anne 
adaylarının yüreklendirilmesi gerekmektedir. Özellikle 
kamusal alanda hizmet veren hastanelerde sezaryen 
sonrası vajinal doğumun yaygınlaştırılması büyük önem 
kazanmıştır. Diğer bir yandan; epidural analjezinin daha 
yaygın uygulanabilmesi ile “doğum ağrısından korkma” 
bir sezaryen nedeni olmaktan çıkabilecektir. Ayrıca; bu 
çalışma hazırlanırken ülkemizde primer sezaryen ve endi-
kasyonları konuları ile ilgili daha fazla araştırmaya ihtiyaç 
olduğu görülmüştür.

. K K
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2002 yılında Acil Eylem Planı’nın bir parçası olan Sağlıkta 
Dönüşüm Programı’nın uygulamaya konmasıyla birlikte; 
Türk Sağlık Sistemi, hizmet sunumundan finansmanına, 
insan gücünden bilgi sistemine kadar pek çok alanda bü-
yük ve köklü değişimler yaşamış ve yaşamaya da devam 
etmektedir (Akdağ, 2012: 51). Programın önemli bileşen-

lerinden birisini de “ itelikli e tkili Sa l k i metleri i in 
alite e Akreditasyon  bileşeni oluşturmaktadır. Bu bileşen 

doğrultusunda; kalite ve akreditasyon çalışmalarına veri-
len önem artmış ve bu kapsamda Sağlık Bakanlığı Sağlık 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Sağlıkta Kalite ve Ak-
reditasyon Daire Başkanlığı kurulmuştur. Daire Başkanlı-
ğı’nın Sağlıkta Performans ve Kalitenin geliştirilmesi adına 
yürüttüğü önemli faaliyetlerden biri de 2009 yılından itiba-
ren gerek sağlık kurum ve kuruluşları gerekse de üniversi-

ULUSLARARASI SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE 
KONGRELERİNDE ODAKLANILAN KONULAR VE 
KULLANILAN YÖNTEMLER: 2009-2016 DÖNEMİ

Özgür UĞURLUOĞLU, İpek BİLGİN DEMİR, Duygu ÜREK

A TT  S T S
o gurugurluoglu gmail om  i ek ilginn gmail om  dyg urek gmail om

et

Bu araştırmanın amacı; 2009 – 2016 yılları arasında gerçekleştirilen Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite 
Kongreleri’nde sunulan tüm sözlü bildiri ve posterlerin kimler tarafından, hangi konularda ve hangi metodolojik 
yöntemlerle yapıldığını ayrıntılarıyla ortaya koymaktır. Çalışmada ayrıca elde edilen bulgular doğrultusunda; 
araştırmacılara gelecekte hangi alanlarda, hangi metodolojik yöntemlerle ve ne türde araştırmalar yapabilecekleriyle 
ilgili olarak da çeşitli önerilerde bulunulması amaçlanmaktadır. Araştırma tanımlayıcı nitelikte olup 2009 yılından 
itibaren düzenlenen Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongreleri’ne ait bildiri kitaplarının taranması yoluyla 
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler araştırmanın amacı doğrultusunda hazırlanan bir şablona girilerek frekans ve 
yüzdeleri hesaplanmıştır. Ulaşılan bulgular son yıllarda poster bildiri sayısı artarken sözlü bildiri sayısının azaldığını, 
bildirilerin çoğunlukla kamu sektörü çalışanları tarafından ve kamu hastanelerinde yürütüldüğünü, tasarımlarının 
daha çok araştırma niteliğinde olduğunu, katılımcılarını genellikle sağlık çalışanlarının oluşturduğunu, yöntemde 
genel olarak anket ve ikincil verilerin kullanıldığını, yapılan analizlerin çoğunlukla tanımlayıcı nitelikte olduğunu ve 
konularının ise ağırlıklı olarak sağlık hizmetlerinde kalite olduğunu göstermektedir.

na tar Kelimler  Sağlık Sektörü, Performans, Kalite, Bildiri.

US  P S  US  S   SS  P   U   
  P

stra t

The purpose of this research is to elaborate all oral presentations and posters presented at Internatıonal Congress on 
Performance and Quality in Healthcare between 2009 and 2016 are held, by whom, by what subjects and by which methodological 
methods. In the findings obtained in the study; It is also aimed to make various proposals about the research areas in which the 
researchers will be able to carry out research in what fields and with which methodological methods. The research is descriptive 
and has been carried out through the screening of the proceeding books of the Internatıonal Congress on Performance and 
Quality in Healthcare organized since 2009. The frequencies and percentages are calculated by entering a template prepared 
in line with the aim of researching the obtained data. Findings indicate that the number of poster presentations has increased 
in recent years, the number of oral presentations is decreasing, the reports are largely carried out by public sector employees 
and in public hospitals, the designs are more research, the participants are mostly health workers, the method generally uses 
questionnaires and secondary data, the analysis made are mostly descriptive and topics are mainly in health services quality.

Ke  or s  Healthcare Sector, Performance, Quality, Presentation.
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telerden pek çok kişinin katılımıyla gerçekleştirilen “Ulusla-
rarası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi”dir. 

Kongrenin tarihsel geçmişine bakıldığında Ankara ya da 
Antalya ilinde ve her defasında farklı bir temayla gerçek-
leştirildiği görülmektedir:

• I. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongre-
si, 19-21 Mart 2009, Antalya. (Ana Tema: Çalışanların 
Teşviki ve Hasta Güvenliği)

• II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, 
28 Nisan-01 Mayıs 2010, Ankara. (Ana Tema: astane-
lerin Te iki e enli i)

• III. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongre-
si, 24-26 Kasım 2011, Ankara. (Ana Tema: linik alite 
e enlik)

• IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kong-
resi, 01-03 Mayıs 2013, Ankara. (Ana Tema: inimum 

isk  timum alite  aksimum enlik)

• V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, 
20-22 Kasım 2014, Antalya. 

• VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongre-
si, 01-04 Mart 2016, Antalya. (Ana Tema: linik S re -
lerde alite  Teknolo i e irli i)

Kongre kapsamında poster ve sözlü bildiri sunum payla-
şımlarının yanı sıra; sağlık hizmetlerinde güncel gelişmele-
rin, deneyimlerin ve hasta ve çalışan güvenliği kapsamında 
inovatif yaklaşımların paylaşılması, sağlık profesyonelleri 
arasındaki iletişim ve işbirliğini artırılması yönünde fayda 
sağladığı düşünülen Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri 
dağıtılmakta, SKS Bilgi Yarışmaları, Sağlıkta Kalite Fikir Ya-
rışmaları ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu onaylı 
fotoğraf yarışmaları düzenlenmektedir.

Bilimsel kongreler belirli bir alanla ilgilenen ya da o alan-
da akademik çalışmalar yürüten kişiler arasında etkileşi-
min sağlanabilmesi için önemli bir araçtır. Bu etkileşimin 
daha etkin hale gelebilmesi ve alanla ilgili yazına katkı 
sağlayabilmesi için kongrelerde sunulan sözlü bildiri ve 
posterlerin belirli özellikleri taşıması ve belirli bir çerçevede 
yayımlanması önem taşımaktadır (Çakıcı ve diğerleri, 2013: 
1431). İlgili alan hakkında yapılacak bütüncül bir tespitle 
sağlanacak bilgilerin hem o alanın zaman içinde göstermiş 
olduğu gelişim ve eğilimi anlama hem de o alanda daha az 
değinilen ya da boşluk görülen alanları belirlemek açısın-
dan önemli olduğu düşünülmektedir (Üsdiken ve Pasase-
os, 1193: 73; Türktarhan, 2014: 184). Uluslararası Sağlıkta 
Performans ve Kalite Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri ve 
posterlere yönelik olarak daha önce bütüncül bir yakla-
şımla gerçekleştirilen bir taramanın yapılmamış olması bu 
çalışmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır. Bu kapsamda 
bu araştırmanın amacı; 2009 – 2016 yılları arasında gerçek-

leştirilen Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kong-
releri’nde sunulan tüm sözlü bildiri ve posterlerin kimler 
tarafından, hangi konularda ve hangi metodolojik yöntem-
lerle yapıldığını ayrıntılarıyla ortaya koymaktır. Çalışmada 
ayrıca elde edilen bulgular doğrultusunda; araştırmacılara 
gelecekte hangi alanlarda, hangi metodolojik yöntemlerle 
ve ne türde araştırmalar yapabilecekleriyle ilgili olarak da 
çeşitli önerilerde bulunulması amaçlanmaktadır

. K PS   

Araştırma tanımlayıcı nitelikte olup 2009 yılından itibaren 
düzenlenen Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite 
Kongreleri’ne ait bildiri kitaplarının taranması yoluyla ger-
çekleştirilmiştir. Bu taramayla; kongrelerde sunulan bil-
dirilerin sözlü bildiri mi poster mi olduğu, hangi konuda 
olduğu, kaç yazar tarafından gerçekleştirildiği, yazarlar 
arasında akademisyen, kamu ya da özel sektör çalışanı 
veya alan dışından herhangi biri olup olmadığı, araştırma 
tasarımının ne olduğu, araştırma yürütülürken hangi yön-
tem ya da yöntemlerin kullanıldığı, araştırma ikincil veriler 
üzerinden gerçekleştirildiyse veri kaynağının ne olduğu, 
araştırma katılımcılarının kimlerden oluştuğu, araştırma-
nın nerede yürütüldüğü ve araştırmada elde edilen veri-
ler doğrultusunda hangi istatistiksel analiz yöntemlerinin 
kullanıldığı gibi değişkenlere ilişkin verilere ulaşılmaya ça-
lışılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 21.0 Paket Programında 
araştırmanın amacı doğrultusunda hazırlanan bir şablona 
girilerek frekans ve yüzdeleri hesaplanmıştır. 

. U U

Yapılan analizler sonucunda, Uluslararası Sağlıkta Perfor-
mans ve Kalite Kongreleri’nde 2009-2016 yılları arasında 
449 poster ve 431 sözlü bildiri olmak üzere toplam 880 
çalışmanın sunulduğu tespit edilmiştir. Çalışmaların yılla-
ra göre dağılımları incelendiğinde; 2009 yılında sunulan 
86 çalışmanın %76,7’sinin sözlü bildiri, %23,3’ünün poster 
olduğu görülmektedir. 2010 yılındaki kongrede ise sunu-
lan 104 çalışmanın %78,8’ini sözlü bildiriler, %21,2’sini pos-
terler oluşturmaktadır. 2011 yılındaki üçüncü kongrede 
sunulan 95 çalışmanın %61,1’i sözlü bildirilerden oluşur-
ken, %38,9’unun ise poster olduğu belirlenmiştir. 2013’teki 
kongrede toplamda 124 çalışma sunulmuş ve bu çalışma-
ların %76,6’sı sözlü bildiri iken, %23,4’ü poster olarak bil-
diri kitabında yerini almıştır. 2014 yılındaki kongrede ise 
sunulan 207 çalışmanın %30’unu posterler oluştururken, 
%70’inin sözlü bildiri olduğu tespit edilmiştir. 2016 yılında 
düzenlenen son kongrede ise toplamda 264 çalışma su-
nulmuş ve bu çalışmaların %74,2’sinin poster, %25,8’inin 
ise sözlü bildiri olduğu saptanmıştır (bknz. Tablo 1). 
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a lo . Kongre e sunulan s l  il iri ve osterlerin ıllara g re ağılımı

n n n n n n

S l  il iri 66 76,7 82 78,8 58 61,1 95 76,6 62 30,0 68 25,8

Poster 20 23,3 22 21,2 37 38,9 29 23,4 145 70,0 196 74,2

o lam 86 100 104 100 95 100 124 100 207 100 264 100

a lo . Kongre e sunulan s l  il iri ve osterlerin a ar ro li

ka emis en Kamu Sekt r  alı anı Özel Sektör Çalışanı iğer

n n n n

ar 333 37,8 745 84,7 24 2,7 74 8,4

ok 547 62,2 135 15,3 856 97,3 806 91,6

o lam 880 100 880 100 880 100 880 100

Tablo 2’de kongrede sunulan çalışmaların yazar profili yer 
almaktadır. Buna göre; 880 çalışmanın yazarlarına bakıldı-
ğında yazarları arasında akademisyen bulunan çalışma sa-
yısının 333 (%37,8) olduğu görülmektedir. Yazarları arasın-
da kamu sektörü çalışanı bulunan çalışmaların oranı %84,7 
iken özel sektör çalışanı bulunan çalışmaların oranı ise 

%2,7’dir. Diğer kategorisinde nitelendirilen yazarlar (%8,4) 
arasında lisansüstü eğitim alan öğrenciler, araştırma ve da-
nışmanlık şirketi çalışanları ve alan dışı akademisyenler yer 
almaktadır. Ortaya çıkan yazar profili değerlendirildiğinde 
yazarlar arasında kamu sektörü çalışanı oranının yüksek, 
özel sektör çalışanı oranının düşük olduğu söylenebilir.

Kongrede sunulan sözlü bildiri ve posterlere ilişkin yazar 
sayısı, araştırma tasarımı, araştırma yöntemi, katılımcılar 
ve araştırmanın yürütüldüğü yer gibi bilgiler Tablo 3’te 
yer almaktadır. Buna göre bildirilerin sadece %8,8’inin 
tek yazarlı, %24,7’sinin 2, %20,7’sinin 3, %17,4’ünün 4 ve 
%11,8’inin ise 5 yazarlı olduğu görülmektedir. Bildirilerin 
%16,6’sında ise 6 ve üzeri sayıda yazar bulunmaktadır. 880 
bildirinin araştırma tasarımı incelendiğinde %86,1 (n=758) 
gibi önemli bir kısmının araştırmadan oluştuğu görülmek-
tedir. Bildirilerin %8,2’si uygulamalardan, %5,2’si literatür 
niteliğindeki çalışmalardan, %0,5’i ise vaka sunumu kate-
gorisinde yer alan çalışmalardan oluşmaktadır. Uygulama 
başlığı altında yazarların faaliyet gösterdikleri hastaneler-
de bilgi güvenliği politikaları oluşturulması, atık yönetimi 
çalışmaları yürütülmesi, gereksiz tıbbi uygulamaların belir-
lenmesi, hasta ve çalışan güvenliğini tehdit eden durum-
lar için önlem alınması, muhasebe sisteminde iyileştirme 
yapılması; Sağlık Bakanlığı bünyesinde stratejik plan hazır-
lanması ve İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kalite standart-
ları geliştirilmesi gibi deneyimlerini aktardığı bildiriler yer 
almaktadır. 

Araştırma olarak tasarlanan 758 bildiri yöntem açısından 
detaylı olarak incelendiğinde; %66,8’inin anket,  %21,6’sı-
nın ikincil veri, %2,1’inin görüşme, %1,2’sinin gözlem yön-
temini kullandığı görülmektedir (bknz. Tablo 3). Araştırma-
ların %3’ünde ise birden fazla araştırma yöntemi bir arada 
kullanılmıştır. Bunların dışında araştırmaların %5,3’ünü 

oluşturan bildirilerde de diğer kategorisi altında yer alan 
kontrol listeleri, denetim formları ve değerlendirme form-
ları gibi yöntemler tercih edilmiştir. İkincil veri kullanılarak 
gerçekleştirilen araştırmalarda veri kaynağı olarak çoğun-
lukla hastane verilerinin (%87,4) kullanıldığı belirlenmiştir. 
Bunun yanı sıra Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kuru-
mu verilerini kullanan araştırmalar da bulunmakta, ancak 
bunların oranının oldukça düşük olduğu (%6,3) dikkat çek-
mektedir. İkincil veri yöntemini kullanan çalışmaların geri-
ye kalan %6,3’lük kısmı ise, karma verilerden ya da çeşitli 
kamu kurum ve kuruluşlarından (İl Sağlık Müdürlükler ve 
İl Performans ve Kalite Koordinatörlükleri gibi) elde edilen 
verilerden oluşmaktadır.

Herhangi bir katılımcı grubu üzerinde gerçekleştiren 602 
çalışma katılımcı türü açısından ele alındığında; %36’sı-
nın bütün sağlık çalışanları, %14,5’inin sadece hemşireler, 
%2,2’sinin sadece hekimler, %3,7’sinin sadece yöneticiler, 
%1,1’inin sadece idari personel üzerinde yürütüldüğü gö-
rülmektedir (bknz. Tablo 3). Hasta ve hasta yakınları üze-
rinde yürütülen çalışma oranı ise %24,9’dur. %17,6’lık diğer 
katılımcılar grubunda ise Sağlık Bakanlığı çalışanları, İl Sağ-
lık Müdürlüğü çalışanları, 112 Acil Servis İstasyonu çalışan-
ları, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği çalışanları, 
Halk Sağlığı Müdürlüğü çalışanları, öğrenciler ve katılımcı 
bilgisine ulaşılamayanlardan oluşmaktadır.
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a lo . Kongre e sunulan s l  il iri ve osterlere 
ili kin ilgiler

eği kenler n

a
ar

 S
a

ıs
ı

77 8,8

217 24,7

182 20,7

153 17,4

104 11,8

 147 16,6

P 100

ra
tı

rm
a 

as
a

rı
m

ı

Ara t rma 758 86,1

ygulama 72 8,2

iterat r 46 5,2

aka Sunumu 4 0,5

P 100

ra
tı

rm
a 

nt
em

i

Anket 506 66,8

İkincil Veri 164 21,6

r me 16 2,1

lem 9 1,2

arma 23 3,0

i er 40 5,3

P 100

Ka
tı

lım
ıla

r

Sa l k al anlar 217 36,0

em ireler 87 14,5

ekimler 13 2,2

neti iler 22 3,7

İdari Personel 7 1,1

astalar e asta ak nlar 150 24,9

i er 106 17,6

P 100

ra
tı

rm
an

ın
 

r
t

l
ğ

 
er

amu astanesi 561 69,0

Üniversite Hastanesi 49 6,0

Özel Hastane 21 2,6

A S 23 2,8

AS   TS 9 1,1

arma 66 8,2

i er 84 10,3

P 100

Tablo 3’te incelenen çalışmaların yürütüldüğü yerler 
de görülmektedir. Buna göre çalışmaların %69’u kamu 
hastanesinde, %6’sı üniversite hastanesinde, %2,6’sı özel 
hastanede, %2,8’i Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde (ADSM) ve 
%1,1’i de Aile Sağlığı Merkezi (ASM) ve Toplum Sağlığı Mer-
kezleri’nde (TSM) yürütülmüştür. Çalışmaların %8,2’lik kıs-
mı ise birden fazla yerde gerçekleştirilmiştir. Diğer olarak 
adlandırılan %10,3’lük kısım ise; Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık 
Müdürlükleri, 112 Acil Servis İstasyonları, Kamu Hastane-
leri Birliği Genel Sekreterlikleri, Halk Sağlığı Müdürlükleri, 
üniversiteler, Sağlık Meslek Yüksekokulları ve yürütüldüğü 
yer bilgisine ulaşılamayan çalışmalardan oluşmaktadır.

a lo . Kongre e sunulan s l  il iri ve osterlerin ıllar iti ari le konu ağılımları 

Konu a lıkları
n n n n n n

Hasta ve Çalışan Güvenliği 26 30,2 48 46,2 50 52,6 60 48,4 83 40,1 95 36,0

Hasta ve Çalışan Memnuniyeti 13 15,1 5 4,8 14 14,7 12 9,7 17 8,2 30 11,4

Diğer Kalite Yönetimi Konuları 15 17,4 11 10,6 9 9,5 20 16,1 28 13,5 24 9,1

Performans Yönetimi 13 15,1 19 18,3 4 4,2 3 2,4 5 2,4 7 2,7

Örgütsel Davranış ve İKY 7 8,2 13 12,5 9 9,5 14 11,3 28 13,5 37 14,0

Tıp 3 3,5 1 1,0 3 3,2 4 3,2 6 2,9 14 5,3

Diğer 9 10,5 7 6,7 6 6,5 11 8,8 40 20,4 57 21,6

P 86 100 104 100 95 100 124 100 207 100 264 100
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Tablo 4’te Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kong-
resi’nde sunulan bildirilerin yıllar itibariyle hangi konular-
da yürütüldüğü yer almaktadır. Buna göre genel olarak 
(tüm kongrelerde) en çok çalışılan konunun Hasta ve Ça-
lışan Güvenliği olduğu görülmektedir. Öte yandan; Diğer 
Kalite Yönetimi Konuları ve Performans Yönetimi alanında, 
yapılan çalışmaların genel olarak azalma, Örgütsel Davra-
nış ve İnsan Kaynakları Yönetimi alanındaki çalışmaların 
ise artma eğiliminde olduğu dikkat çekmektedir. Diğer ka-
tegorisi altında yer alan çalışma konuları Stratejik Yönetim, 
Bilgi Sistemleri, Pazarlama, Maliyet ve Finans, Akılcı İlaç, 
Sağlık Okuryazarlığı konuları olup oranları yıllar itibariyle 
değişiklik göstermektedir.

a lo . Kongre e sunulan s l  il iri ve osterler e 
kullanılan anali  ntemleri

nali  ntemleri n

Tanımlayıcı İstatistikler 347 45,8

Hipotez Testleri 314 41,4

TKY Araçları 20 2,6

Geçerlik ve Güvenirlik 11 1,5

Diğer 66 8,7

P 100

Kongrede sunulan sözlü bildiri ve posterlerde kullanılan 
analiz yöntemlerine ilişkin bilgiler incelendiğinde; bildiri-
lerin %45,8’inde Tanımlayıcı İstatistikler (frekans, yüzde, 
ortalama vs.), %41,4’ünde Hipotez Testleri (Parametrik ve 
Nonparametrik Testler, Korelasyon, Regresyon), %2,6’sın-
da Toplam Kalite Yönetimi Araçları (Balık Kılçığı Diyagramı, 
Pareto Analizi, Hata Türleri ve Etkileri Analizi, Beyin Fırtı-
nası, Altı Düşünme Şapkası, SWOT Analizi vs.), %1,5’inde 
Geçerlik ve Güvenirlik Analizi kullanılmıştır. Veri Zarflama 
Analizi, Fayda Maliyet Analizi, İçerik Analizi gibi diğer ka-
tegorisindeki analiz yöntemlerini kullanan çalışma oranı 
ise %8,7’dir. Bu kategoride aynı zamanda hangi analiz yön-
temi kullanıldığı bilgisine ulaşılamayan bildiriler de yer al-
maktadır.  

. S U

Elde edilen tüm bulgular doğrultusunda öncelikle; 2009 
yılından itibaren düzenlenen Uluslararası Sağlıkta Perfor-
mans ve Kalite Kongresi’nde sunulan çalışma sayısında 
yıllar itibariyle artış yaşandığı, ancak en başta oluşan söz-
lü bildiri ağırlıklı yapının değişerek poster ağırlıklı bir ya-
pıya dönüştüğü söylenebilir. Bilimsel kongrelerde sunulan 
sözlü bildirilerin poster bildirilere göre daha kapsamlı ve 
akademik anlamda daha güçlü olduğu düşüncesiyle bu da-
ğılımın dengede tutulmaya çalışılması kongrenin gelecek 
yıllarda da bilimsel ve akademik yetkinliğini koruması açı-
sından önem taşımaktadır. 

Kongrede sunulan bildiri ve posterlerin yazar profiline 

bakıldığında kamu sektörü çalışanlarının ağırlıkta olup 
yazarlar arasındaki akademisyen ve özel sektör çalışan-
ları sayısının az olduğu görülmektedir. Ancak bilimsel bir 
kongrede sunulan akademik araştırmaların metodolojik 
açıdan daha güçlü olabilmesi adına yazarları arasında aka-
demisyen bulunmasının önem taşıdığı düşünülmektedir. 
Bu anlamda akademisyenlerin bu kongreye katılım konu-
sunda daha fazla teşvik edilmelerinin kongrenin bilimsel 
birikime sağlayacağı katkıyı artıracağı düşünülmektedir. 
Bununla birlikte çalışmaların yürütüldüğü yerlere bakıl-
dığında da yazar profili bulgularıyla benzer şekilde kamu 
hastanelerinin ağırlıkta olduğu ve özel hastanelerin yine 
az sayıda olduğu görülmektedir. Bu bağlamda özel sağ-
lık sektörünün de deneyimlerini, kurumlarında yürütmüş 
oldukları ve kamu sağlık sektörüne de örnek oluşturabile-
cek uygulamalarını kongre kapsamında tüm katılımcılarla 
paylaşmaları kongrenin işlevselliğinin artırılması açısından 
önerilebilecek önemli bir husustur. Öte yandan birinci ba-
samak sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlarda yürü-
tülen çalışmaların da az sayıda olduğu dikkat çekmektedir. 
Birinci basamak sağlık hizmeti sunan kurumlar sağlık hiz-
meti sunumunun ilk temas noktasını oluşturması, ikinci ve 
üçüncü basamaktaki yoğunluğu önleme ve toplum sağlığı-
nı geliştirme potansiyeline sahip olması dolayısıyla, genel 
olarak sağlıkta performans ve kalitenin iyileştirilmesi ko-
nusunda önem taşımaktadır. Bu nedenle bu kurumlarda 
performans ve kalite konusunda daha fazla bilimsel çalış-
ma yürütülmesinin fayda sağlayacağı düşünülmektedir.

Kongrede sunulan araştırmalarda ağırlıklı olarak nicel 
araştırma yöntemlerinin kullanılmış olduğu dikkat çek-
mektedir. Ancak görüşme ve gözlem gibi nitel araştırma 
yöntemlerinin de kullanımının yapılan çalışmaları çeşitlen-
direrek literatüre sağlanacak katkıyı artıracağı düşünül-
mektedir. Diğer taraftan, kongrede sunulan sözlül bildiri 
ve posterlerin araştırma yönteminde ikincil veri kullanımı 
da tercih edilen bir yöntem olmasına rağmen; bu verile-
rin elde edildiği kaynağa bakıldığında çoğunluğun hastane 
verilerinden oluştuğu, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik 
Kurumu verisi ile yürütülen çalışmaların ise oldukça az sa-
yıda olduğu görülmüştür. Bu durum söz konusu kurumla-
rın sağlığın her alanıyla ilgili olarak veri toplamalarına rağ-
men, bu verilerin kongrede sunulan bilimsel çalışmalara 
yeteri kadar yansıtılmadığını göstermektedir.

Çalışmaların hangi katılımcı grubu üzerinde yürütüldüğüne 
ilişkin sonuçlar değerlendirildiğinde özellikle sadece 
hekimler, sadece yöneticiler ve sadece idari personelin 
katılımıyla gerçekleştirilen çalışmaların oldukça az olduğu 
görülmektedir. Bu katılımcı grupları üzerinde yapılacak 
çalışmaların sayısının artırılmasıyla bu gruplardaki kişilerin 
de sağlıkta performans ve kalite konularında görüş ve de-
ğerlendirmelerinin ölçülmesinin önemli faydalar sağlaya-
bileceği düşünülmektedir. Özellikle performans ve kalite-
nin yönetimiyle doğrudan ilgili olduğu düşünülen yönetici 
kademelerinde görev yapanların deneyimleri ve önerileri 
bu alanda ilerleme sağlanması adına yol gösterici olabile-
cektir.
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Bildirilerde kullanılan analiz yöntemlerine ilişkin sonuçlara 
bakıldığında, yarısından fazlasında sadece tanımlayıcı ista-
tistikler kullanılarak ileri bir analiz yöntemine yer verilme-
diği görülmüştür. Bu durum kongrede sunulan bildirilerin 
daha çok durum tespitine yönelik olduğunu göstermekte-
dir. Bu anlamda sektör çalışanlarının araştırmalarını aka-
demisyenlerle işbirliği içerisinde yürütmelerinin daha ileri 
analizlerin yapılabilmesini kolaylaştıracağı ve kongrenin 
bilimsel gücüne katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Kongrede sunulan çalışmalar konuları bakımından ince-
lendiğinde; çoğunlukla kalite konularına ağırlık verildiği, 
ancak kongrenin bir diğer ana başlığı olan performans 
konularında ise oldukça az sayıda çalışma olduğu 
görülmektedir. Bu bağlamda kongrenin ana konularından 
uzaklaşarak öncelikli odak noktasını kaybetmemesi husu-
sunda Kongre Düzenleme ve Bilim Kurulları’na önemli gö-
revler düştüğü düşünülmektedir.

Sonuç olarak, bu çalışmada 2009-2016 yılları arasında 
düzenlenen Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite 
Kongresi’nin bildiri kitapları taranarak kongrelerde sunu-
lan sözlü bildiri ve posterler incelenmiştir. Elde edilen bul-
gular son yıllarda poster bildiri sayısı artarken sözlü bildiri 
sayısının azaldığını, bildirilerin çoğunlukla kamu sektörü 
çalışanları tarafından ve kamu hastanelerinde yürütüldü-
ğünü, tasarımlarının daha çok araştırma niteliğinde oldu-
ğunu, katılımcılarını genellikle sağlık çalışanlarının oluştur-
duğunu, yöntemde genel olarak anket ve ikincil verilerin 
kullanıldığını, yapılan analizlerin çoğunlukla tanımlayıcı 
nitelikte olduğunu ve konularının ise ağırlıklı olarak sağlık 
hizmetlerinde kalite olduğunu göstermektedir. Bu bulgu-
lar doğrultusunda Uluslararası Sağlıkta Performans ve Ka-
lite Kongresi’nin bilimsel birikime olan katkısını önümüz-

deki yıllarda da artarak devam ettirebilmesi adına poster 
ve sözlü bildiri dengesinin korunması; araştırmalarda ya-
zarlar arasında akademisyenlerin ve özel sektör çalışanla-
rının, katılımcılar arasında ise yöneticilerin daha fazla yer 
almasının, sadece tanımlayıcı değil ileri analiz yöntemleri-
nin de kullanılmasının teşvik edilmesi; ve kongrenin ana 
konularından uzaklaşmaması hususunda özen gösterilme-
si önerilebilmektedir.

. K K
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KAMU HASTANELERİNE BAŞVURU YAPAN AYAKTAN VE 
YATAN HASTALARIN HASTA MAHREMİYETİ KONUSUNDA 
GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Müzelfe BIYIK1, Serpil UZUN2

1Karacabey Devlet Hastanesi
2B SA A A AB  T ASTA S
muzelfeuysal@gmail.com, uzun.srpl@gmail.com

Özet

Hasta mahremiyeti hastaya ait gizlilik, gizli olma durumunu ifade eder. Bu gizlilik durumu kişinin hastalığı ile ilgili 
bilgilerin gizli tutulması gerekliliğini içerdiği gibi kişinin bedensel ve zihinsel mahremiyetini de içerir.

Hasta mahremiyeti uluslararası sözleşmeler ve evrensel hukuk normları ile güvence altına alınmıştır. Hastaların 
mahremiyetine saygı gösterilmesi, sağlık hizmet sunumunun temel esaslarından birisidir. İlgili mevzuatlar 
doğrultusunda, her türlü tıbbi müdahale hastanın mahremiyetine saygı gösterilmek suretiyle icra edilmelidir. 
Hasta mahremiyetinin sağlanması amacıyla; özellikle klinik görüşmeler, muayene, işlem ve tedavi, hasta transferi, 
görüntüleme üniteleri, ,kan alma, emzirme odaları, hasta odaları olmak üzere hizmet sunulan tüm alanlarda hasta 
mahremiyetine önem verilmelidir.

Bu çalışmada; Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’ne bağlı kamu hastanelerine başvuru yapan 
yatan ve ayaktan hastaların mahremiyet uygulamaları konusunda görüşlerinin saptanması amaçlanmıştır. 

Kaliteli sağlık hizmeti sunumunu hedefleyen sağlık kurumları hastaların özellikle fiziksel, bilişsel, psikolojik ve 
sosyal mahremiyetlerinin sağlanmasına yönelik, yasal ilkelere uygun hareket etmeli ve kurumsal düzenlemelerin 
işlerliliğini sağlayarak tüm çalışanlarda bir mahremiyet kültürü oluşturmalıdır. 

Anahtar kelimeler: Hasta, Hasta mahremiyeti

FOCUSED TOPICS AND USED METHODS IN INTERNATIONAL CONGRESS ON PERFORMANCE AND QUALITY IN 
HEALTHCARE: 2009-2016 PERIOD

Abstract

Patient confidentiality refers to being confidential, confidentiality of the patient. This confidentiality includes the need to keep 
confidential information about the person’s illness as well as physical and mental confidentiality of the person.

Patient confidentiality is guaranteed by international contracts and universal legal norms. Respect for the privacy of patients is 
one of the basic principles of health care delivery. Every kind of medical intervention should be performed with respect to the 
patient’s privacy in accordance with the relevant legislation. In order to ensure patient confidentiality; patient confidentiality 
should be emphasized in all fields of service, especially clinical interviews, examination, treatment and treatment, patient 
transfer, imaging units, blood collection, breastfeeding rooms, patient rooms.

In this study; it was aimed to identify opinions about the privacy practices of the inpatient and remotely applying to public 
hospitals affiliated to the General Secretariat of the Union of Bursa Public Hospitals.

Healthcare institutions aiming at providing quality healthcare services should act in accordance with legal principles, especially for 
the provision of physical, cognitive, psychological and social privacy in all employees by ensuring the functioning of institutional 
regulations.

Keywords: Patient, Patient Privacy 

SB-3441
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. 

Mahremiyet; Hastanın bakım ve tedavi amacıyla (tetkik 
sonuçları, hastalığı ve tedavisi ile ilgili bilgiler) ya da başka 
bir sebeple açıklamak zorunda olduğu ancak, toplumdaki 
tüm diğer bireylerin bilgisinden saklamak istediği yaşama 
alanını ifade etmektedir (www.vekil.net/forum/hukukimak-
ale-kose-yazisi-arastirma-veincelemeler/,2001).

Hasta mahremiyeti; hastaya ait gizlilik, gizli olma durumu-
nu ifade eder. Bu gizlilik durumu kişinin hastalığı ile ilgili 
bilgilerin gizli tutulması gerekliliğini içerdiği gibi kişinin fi-
ziksel, bilişsel, psikolojik ve sosyal mahremiyetini de içerir. 

ili sel a remi et  Bireyin kişisel bilgilerine başkaları 
tarafından ulaşılma durumunu kontrol edebilmesidir. Bi-
reyin kendisiyle ilgili bilgileri nasıl, ne zaman ve ne ölçüde 
açığa vurabileceğine karar verme hakkı olarak tanımlan-
maktadır.

Fiziksel Mahremiyet: Bedensel mahremiyetin de ele 
alındığı, bireyin kendi çevresindeki fiziksel alan üzerinde-
ki kontrolü ile ilişkilidir. Diğer bireylerle fiziksel teması, bu 
temastaki yakınlığı içerir. Ayrıca, bireyin vücudunu çevrele-
yen, başkaları tarafından görünmeyen gizli alanları ve evi, 
iş yeri gibi fiziksel alanları üzerindeki kontrolünü, yani kişi-
sel egemenlik alanını kapsar.

Psikolojik Mahremiyet: Bireyin değerleri, inançları ve 
onu etkileyen diğer konulardaki bilgileri kontrol etme, dü-
şünce ve duygularını, hangi koşullar altında ve kiminle pay-
laşacağına karar verme hakkını kapsar.

Sosyal Mahremiyet: Bireyin, sosyal ilişkilerinin yönetimi, 
yani ilişkinin tarafları, sıklığı ve etkileşimine ilişkin kontro-
lünün olmasıdır. İnsanları bireysel ve grup olarak değer-
lendirmeyi, kültürel özellikleri göz önünde bulundurmayı 
gerektirir. Çeşitli kültürlerde bu nedenle mahremiyet kap-
samı, önemi ve mahremiyeti sağlama yöntemleri farklılık 
göstermektedir. Batı ve doğu toplumlarının, çeşitli dinsel 
grupların, modern ve geleneksel toplumların mahremiyete 
ilişkin değerleri, inançları ve beklentileri arasında farklılıklar 
bulunmaktadır.

Kaliteli sağlık hizmeti hedefleyen sağlık kurumları için, 
genel olarak hasta haklarının, özellikle fiziksel, bilişsel ve 
sosyal mahremiyetin ve bilgilerin gizliliğinin korunmasına 
yönelik yasal ve kurumsal düzenlemelerin oluşturulması 
ve işlerliğinin sağlanması gerekmektedir. Hastaların bilg-
ilerinin mahremiyeti ve özel hayatlarına saygı gösterilmesi 
ise bu bireylerin haklarının, onurlarının ve kişiliklerinin ko-
runması açısından önem taşımaktadır. 

Tıbbi tedavi, teşhis ve bakım sırasında hastaların tedavisi 
ile birebir ilgilenen hekim ve sağlık çalışanları hastaların 
mahremiyet alanlarına ve gizlilik sınırlarına girmekte ve bu 
süreçte hastaların kimse tarafından bilinmeyen, hatta ba-
zen hastaların kendilerinin bile bilmediği sırlarına erişme-
ktedirler. Dolayısı ile yasal düzenlemeler ilgili hekim, sağlık 

çalışanı ve tüm kurum çalışanlarına bir diğerinin özel ve 
sağlığı ile ilgili hayatına saygı gösterme, mahremiyetlerini 
koruma zorunluluğu getirmektedir. Bu zorunluluk hukuki 
anlamda sır saklama yükümlülüğü olarak tanımlanmak-
tadır (www.ism.gov.tr/hastahaklari/makale/hastamahre-
miyeti/;2017). 

Türkiye’de son dönemlerde hasta haklarına ilişkin düzen-
lemeler olmasına rağmen hastaların mahremiyet hakkı 
tam olarak korunamamaktadır (Akyüz ve Erdemir, 2013: 
665). Hastaların mahremiyetleri; tüm sağlık hizmetlerinde 
kalitenin bir parçası olmasına karşın, hastaların hastan-
eye yatmalarından itibaren, tanı, tedavi, tetkik ve ameliyat 
süreçlerinde, güç ve bilgi eşitsizliği olan bir durumdadır. 
Yine çevresel ve bireysel birçok etkenden etkilenmekte, 
sağlık çalışanı dışında bir çok çalışanının da bulunduğu 
hastane ortamlarında mahremiyet ihlalleri yaşanabilmek-
tedir (Akyüz, 2008:123).

Türkiye’de hasta mahremiyete saygı gösterilmesi ilkesi 
“Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Yönetmeliği” ile tanımlan-
mış ve güvence altına alınmıştır. Bu bağlamda her türlü tıb-
bi müdahale, hastanın mahremiyetine saygı gösterilmek 
suretiyle icra edilmelidir. Bu hak kapsamında, hastanın 
sağlık durumu ile ilgili tıbbi değerlendirmelerin gizlilik 
içerisinde yürütülmesi; muayenenin, teşhisin, tedavinin 
ve hasta ile doğrudan teması gerektiren diğer işlemler-
in makul bir gizlilik ortamında gerçekleştirilmesi; tıbben 
sakınca olmayan hallerde yanında bir yakınının bulunması-
na izin verilmesi; tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kim-
selerin tıbbi müdahale sırasında ortamda bulunmaması; 
hastalığın mahiyeti gerektirmedikçe hastanın şahsi ve aile-
vi hayatına müdahale edilmemesi ve sağlık harcamalarının 
kaynağının gizli tutulması gibi konular bulunmaktadır. Yine 
Sağlık Bakanlığı tarafından dönem dönem konu ile ilgili 
genelgeler yayınlanarak konuya dikkat çekilmektedir. 

. . Sağlık akanlığı Sağlık i metleri enel rl -
ğ n n  sa ılı genelgesi  

1. “1) Yoğun bakım üniteleri ile girişimsel işlemler ve gö-
rüntüleme gibi hastanın bedeni üzerinde yapılan tüm 
uygulamalarda hasta mahremiyetini sağlayacak ted-
birlerin alınması, hastayı hazırlama işlemleri sırasında 
mahremiyet esaslarına azami ölçüde dikkat edilmesi 
(mahremiyeti sağlayacak şekilde bedenin mahrem 
yerlerini örten önlük ve bone kullanılması gibi),

2. 2) Poliklinik, acil servis, gözlem ve hasta odaları ile kan 
alma gibi birden çok hastanın bir arada bulunduğu 
mahallerin, hasta mahremiyetini koruyacak şekilde 
düzenlenmesi (perde, paravanla ayırma gibi),

3. 3) Klinik görüşmeler, muayene, işlem/tedavi, görüntü-
leme ve hasta transferi işlemlerinde, Hasta Hakları Yö-
netmeliği’nde öngörülen ilkelere uygun davranılması,

4. 4) Hasta ve tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kimse-
lerin (sağlık personeli dâhil), tıbbi müdahale sırasında 
mahalde bulunmaması ve hastanın sağlığı ile ilgili bil-

http://www.vekil.net/forum/hukukimakale-kose-yazisi-arastirma-veincelemeler/,2001
http://www.vekil.net/forum/hukukimakale-kose-yazisi-arastirma-veincelemeler/,2001
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gilerin gizliliğinin sağlanması,

5. 5) Ölüm olayı sonrasında da mahremiyet hakkına riayete 
devam edilmesi,” ifadeleri içermektedir (saglik.gov.tr, 
2016).

Aynı şekilde hasta mahremiyetinin tüm sağlık kurumla-
rında sağlanması amacıyla Sağlık Bakanlığı “Sağlıkta Kalite 
Standartları” kapsamında hastane yönetimlerine zorunlu 
düzenlemeler getirmektedir. Bu düzenlemeler arasında;

• “Tüm sağlık hizmeti süreçlerinde hastanın mahremi-
yeti sağlanmalıdır.

•  Sağlık hizmeti sunumu sırasında hastanın; fiziksel, 
psikolojik, bilişsel ve sosyal mahremiyeti dikkate alın-
malıdır 

• Her türlü sağlık hizmeti sırasında, ilgili sağlık çalışanı 
ve hasta yakını (hastanın onayı dahilinde) dışındaki ki-
şilerin ortamda bulunması engellenmelidir 

• Teşhis ve tedavi süreçleriyle ilgili bilgi ve belgelerin, 
hasta dışında kimlerle ve hangi koşullarda paylaşılabi-
leceği belirlenmelidir. 

• Hastanın, kendisi ile ilgili tıbbi dokümanlara erişebil-
mesi sağlanmalıdır.

• Tıbbi kayıtlara erişimde bilgi mahremiyeti ve güvenliği 
sağlanmalıdır. Tıbbi kayıtlarda yer alan bilgilerin mah-
remiyeti ve güvenliği ile ilgili kurallar tanımlanmalıdır.

• Hastanın tıbbi değerlendirmeleri gizlilik içerisinde yü-
rütülmelidir.

•  Sağlık çalışanları arasındaki tıbbi bilgi akışı sırasında 
hasta mahremiyetine özen gösterilmelidir.

• Hasta/hasta yakınlarının bilgilendirilmesi sırasında 
hasta mahremiyeti sağlanmalıdır.

• Muayene, teşhis ve tedavi süreçlerinde hastanın fizik-
sel mahremiyeti sağlanmalıdır.

• Hasta muayene masaları ve yatakları arasında hasta 
mahremiyetini sağlamaya yönelik perde, paravan gibi 
araçlar kullanılmalıdır.

• Hastanın, sosyokültürel özellikleri nedeniyle gündeme 
getirdiği mahremiyete ilişkin farklı algı ve beklentileri 
dikkate alınmalıdır.

• Hastaların; kültürel ve manevi değerleriyle çatışma-
dan hizmet alması sağlanmalıdır.

• BYS üzerinde bilgi güvenliğini ve mahremiyetini sağla-
maya yönelik gerekli tedbirler alınmalıdır. Bilgi Yöne-
tim Sistemine yönelik olarak, yazılım ve donanımla ilgi-
li sorunlar, bilgi güvenliği, bilgi mahremiyeti, kullanıcı 
hataları gibi konularda risk analizi yapılmalıdır.

• Acil servislerin fiziksel yapısı güvenlik, izlenebilirlik, 

sadelik, esnek modüler yapı, gizlilik ve mahremiyetin 
sağlanması ilkeleri göz önünde bulundurularak dü-
zenlenmelidir. 

• Kameraların yerleşimi sırasında hasta ve çalışan mah-
remiyeti dikkate alınmalıdır.

• Görüntüleme işlemleri sırasında hastaların konforları-
nın ve mahremiyetinin sağlanmasına yönelik düzenle-
meler yapılmalıdır.

• Bağışçı değerlendirmesi, mahremiyete uygun bir or-
tamda yapılmalıdır.

• Ara t rma e deneysel al malara kat l m eya er angi 
ir se e le astaya ait eri  ilgi e materyallerin kullan -

m  durumunda asta r as  al nmal  astan n ma remi-
yetine en g sterilmelidir

• ena enin astane i inde ta nmas  s ras nda ma remi-
yet e g enlik sa lanmal d r

• Ameliyat olan astan n yak nlar n n ilgi ala ilmelerini 
sa layan g rsel e g n ellene ilen ilgi sistemleri t  
monit r gi i  ulunmal d r  Bilgilendirme sisteminin as-
ta ma remiyetini sa laya ak ekilde d enlenmesi sa -
lanmal d r   

• asta ma remiyetinin sa lanmas na y nelik gerekli iki 
d enlemeler ya lmal d r

• Anne s t  ile eslenme s ras nda  annenin kon oru e 
ma remiyeti ile i yen ko ullar n n sa lanmas na y nelik 
gerekli d enlemeler ya lmal d r

• Adli akalar e ma kumlara yönelik kliniklerde, hasta 
güvenliği ve hasta mahremiyeti sağlanmalıdır.

• T m astane al anlar na asta ma remiyeti konusun-
da e itim erilmelidir  Standartları yer almaktadır (kali-
te.saglik.gov.tr, 2017).

Hastaların mahremiyet konusunda beklentilerinin karşılan-
ması ve bilgilendirilmeleri, onların sağlık hizmetlerinden 
memnuniyetini ve dolayısıyla sunulan hizmetin kalitesi-
ni artıran önemli bir etmen olduğu unutulmamalıdır. Bu 
bakımdan Sağlık hizmetlerinin sunumunda hastaların 
özerkliklerinin, onurlarının, haklarının tüm çalışanlar 
tarafından korunması hasta mahremiyetine gereken dik-
kat özen ve hassasiyetin gösterilmesi ile mümkün olacak-
tır.  

2. AMAÇ

Bu çalışmada; Bursa li Kamu Hastaneleri Birliği enel Sekreter-
liği’ne bağlı kamu hastanelerine başvuru yapan yatan ve ayaktan 
hastaların mahremiyet uygulamaları konusunda görüşlerinin ve 
beklentilerinin saptanması amaçlanmıştır.  
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3. KAPSAM VE YÖNTEM

Bu çalışmaya ilişkin veriler 01.03.2017 – 31.04.2017 tari-
hleri arasında toplanmış olup çalışmanın evrenini, Bursa İli 
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’ne bağlı kamu 
hastanelerine başvuru yapan ayaktan ve yatan hastalar 
oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise Yüksek İhtisas 
Eğitim Araştırma Hastanesi, Karacabey Devlet Hastanesi, 
MustafaKemalPaşa Devlet Hastanesi ve Yenişehir Devlet 
Hastanesi’ne başvuru yapan ayaktan ve yatan hastalar 
arasından basit rastgele örneklem yöntemi kullanılarak  
seçilmiştir. Ayaktan 1010, yatan 1000 hastaya yüz yüze 
görüşme ile ulaşılmıştır. Tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. 
Araştırmaya katılım gönüllülük esasına dayalıdır. Tesadüfi 
olmayan keyfi örnekleme yöntemiyle yapıldığı için, araştır-
ma sonuçlarının genellemesinde kısıtlılık oluşmaktadır.

Ara tırmada veri toplama aracı olarak anket formu kulla-
nılmıştır.  Araştırma anket soruları ayaktan ve yatan hasta 

grubu için araştırmacılar tarafından ayrı ayrı hazırlanmış-
tır. ki kısım an olu an anket formlarının birinci kıs-
mı, ankete cevap veren hastaların demografik ve mesleki 
özelliklerini tanımlayan 4 sorudan; ikinci kısmı ise, mahre-
miyet uygulamaları konusunda görüşlerinin değerlendi-
rilmesini içeren likert anketi tekniğine uygun sorulardan, 
üçüncü kısım ise genel olarak mahremiyet uygulamalarını 
yeterli bulup bulmama yönündeki görüş ve önerilerinin is-
tendiği son 2 sorudan oluşmaktadır. fa elerin katılma 

e leri  a ır  vet  olarak uanlanmıştır. Puanın 
yüksekliği, mahremiyet ile ilgili uygulamalarda olumluluk 
düzeyinin artığını gösterecektir.  Ayaktan hasta grubuna 
(1010 kişi) ve yatan hasta grubuna (1000 kişi) ayrı olarak 
hazırlanan anketlerden  elde edilen veriler SPSS 16.0 ya-
zılımı ile ayrı ayrı elektronik ortama aktarılmış ve  analiz 
edilmiştir. statistiksel analizde ki kare testi kullanılmıştır. 

l eğin g venirliği ise ron a  alfa  katsa ısının 
elde edilmesiyle belirlenmiştir. Yapılan analizler ayaktan 
hasta ölçeği için %76 güven seviyesinde, yatan hasta için 
%73.1 g ven sevi esin e gerçekleştirilmiştir.

4. BULGULAR 

a lo  insi et ağılımı

AYAKTAN HASTA YATAN HASTA 

CİNSİYET n % n % TOPLAM 

Kadın 575 56,9 601 60,1 1176

Erkek 435 43,1 399 39,9 834

TOPLAM 1010 100,0 100 100 2010

Ayaktan hastaların cinsiyetleri incelendiğinde %56,9’unun kadın, %43,1’inin ise erkek olduğu görülmektedir. Yatan hasta 
grubunun cinsiyetleri incelendiğinde; %43,1’inin erkek, %39,9’unun kadın olduğu görülmektedir.

a lo  a  ağılımı

A Y A K T A N  H A S T A  Y A T A N  H A S T A  

n % n % T O P L A M

18- 25 130 12, 9 9 2 9 , 2 222

26- 35 209 20, 7 17 1 17 , 1 380

36- 45 25 3 25 , 0 19 5 19 , 5 448

46- 5 5 203 20, 1 19 1 19 , 1 39 4

5 6 v e  ü z e r i 215 21,3 35 1 35 ,1 5 66

T O P L A M 1010 100, 0 1000 100 2010

Ayaktan hastaların yaş dağılımları incelendiğinde %25’inin 36-45 yaş arasında olduğu, % 21,3’ünün 56 ve üzeri yaş arasın-
da olduğu, %20,1’inin ise 46-55 yaş arasında olduğu görülmektedir. Yatan hasta grubunun yaş dağılımı incelendiğinde; 
%35,1’inin 56 yaş ve üzeri, %19,5’inin 36-45 yaş arasında olduğu görülmektedir. 
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a lo  ğitim urumu ağılımı

AYAKTAN HASTA YATAN HASTA 

EĞİTİM DURUMU n % n % TOPLAM

Okuryazar değil 12 1,2 15 1,5 27

İlköğretim 396 663 1059

Lise 392 228 620

Üniversite 188 18,6 80 8,0 268

Yüsek lisans 21 2,1 14 1,4 35

Doktora 1 ,1 0 0 1

TOPLAM 1010 100,0 1000 100 2010

Ayaktan hastaların eğitim durumları incelendiğinde ilköğretim mezunu olanların oranı %39,2, lise mezunu olanların oranı 
%38,8,  üniversite mezunu olanların oranı %18,6 iken yüksek lisans mezunu olanların oranı %2,1, doktora mezunu olan-
ların oranı ise %0,1’dir. Okuryazar olmayanların oranı ise %1,2’dir. Yatan hasta grubunun eğitim durumu incelendiğinde; 
%66,3’ünün ilköğretim, %22’sinin lise mezunu olduğu görülmektedir. 

a lo  eslek ağılımı

AYAKTAN HASTA YATAN HASTA 

MESLEK n % n % TOPLAM

Memur 152 15,0 46 4,6 198

İşçi 255 191 19,1 446

Emekli 162 16,0 163 16,3 325

Çiftçi 68 6,7 101 10,1 169

Serbest 69 6,8 97 9,7 166

Diğer 304 401 1 705

TOPLAM 1010 100,0 1000 100,0 2010

Ayaktan hastaların meslekleri incelendiğinde katılımcıların %25,2’sinin işçi olduğu görülmektedir. Emeklilerin oranı %16, 
memurların oranı %15, çiftçilerin oranı %6,7, serbest meslek sahiplerinin oranı %6,8 iken; diğer meslek sahibi kişilerin 
oranı ise %30,1’dir.    

Yatan hastaların meslek dağılımları incelendiğinde; %44,1 diğer meslek grubuna sahip iken %19.1’inin işçi olduğu, 
%16,3’ünün emekli olduğu görülmektedir.  
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a lo  aktan astaların ma remi et u gulamalarını eğerlen irme urumu ağılımları

S O R U L A R
H A Y I R E V E T T O P L A M

n % n %

5 . a anede m ayene kaydı n e i i mini in i li lma ı y -
n nde i  ale ini  ld  m  9 19 9 1 9 1 9 1010

7 . liklinik ı a ı alı ken kimlik il ile imin ya an ı ki ile  a a n-
dan d y lma ı en ellendi 404 40 606 60 1010

8. ayene l ken i e iye a ka i  ha a alınmadı 25 4 25 , 1 7 5 6 7 4, 9 1010

9 . ayene l ken i e iye ha ane e neli alınmadı 242 24 7 68 7 6 1010

10. ayene l ken da ka ı ının a ılma ı en ellendi 25 9 25 , 6 7 5 1 7 4, 4 1010

11. ayene a a anlı alanda e ekle ildi 130 12, 9 880 87 , 1 1010

12. n leme hi me  ı a ında n en  m a  ekimi  
l a n  i e iye ha ala  ek ek alındı 280 27 , 9 7 22 7 2, 1 1002

13. n leme hi me  ı a ında n en  m a  ekimi  
l a n  i e ide ha a nl  e ildi 49 8 49 , 7 5 04 5 0, 3 1002

14. K n ek iy n an man Kan alma  i imle de a-
a an  e de l nmak aydı  135 13, 3 87 3 86, 7 1008

15 . ah emiye  e ek en m i lemle de lem n e i e de
a a an ka a ldı 181 17 , 9 829 82, 1 1010

16. n ek iy n an man i lemi i in e kek ya da ayan a lık e -
neli ale ini  ld  m  626 63, 7 35 7 36, 3 9 83

17 . n ek iy n an man i lemi i in e kek ya da ayan a lık e -
neli ale ini  ka ılandı mı 17 4, 7 340 9 5 , 2 35 7

Tablo 5 görüldüğü üzere; katılımcılar  “Hastanede muaye-
ne kaydı öncesi isminizin gizli tutulması yönünde bir talebi-
niz oldu mu?” sorusuna %91 oranında “hayır”, %9 oranında 
“evet” cevabı vermişlerdir. 

“Poliklinik sırası alırken kimlik bilgilerimin yabancı kişiler 
tarafından duyulması engellendi” sorusuna %40 oranında 
hayır, %60 oranında evet cevabı verilmiştir.

“Muayene olurken içeriye başka bir hasta alınmadı” 
sorusuna verdikleri cevap incelendiğinde katılımcıların 
%25,1’inin hayır, %74,9’unun evet cevabı verdikleri 
görülmüştür.

“Muayene olurken içeriye hastane personeli alınmadı.” Soru-
suna verdikleri cevap incelendiğinde katılımcıların %24’ünün 
hayır, %76’sının evet cevabı verdikleri görülmektedir.

“Muayene olurken oda kapısının açılması engellendi.”so-
rusuna %74,4 oranında evet, %25.6 oranında hayır cevabı 

verilmiştir.

Katılımcıların %87.1’i “Muayene paravanlı alanda gerçek-
leştirildi.” Sorusuna evet cevabı vermiştir.

“Görüntüleme hizmeti sırasında (röntgen, tomografi çeki-
mi, ultrason vb.) içeriye hastalar tek tek alındı.”sorusuna 
%72,1 oranında evet cevabı verilirken “Görüntüleme hiz-
meti sırasında (röntgen, tomografi çekimi, ultrason vb) 
içeride hasta önlüğü verildi.”sorusuna ise %49,7’i oranında 
hayır cevabı verildiği görülmüştür. 

“Mahremiyet gerektiren tüm işlemlerde işlem öncesi 
perde/paravan kapatıldı” sorusuna katılımcıların %82,1’i 
evet derken %17.9’u hayır cevabı vermiştir.

Enjeksiyon/Pansuman işlemi için erkek ya da bayan sağ-
lık personeli talebiniz karşılandı mı? Sorusuna ise %95,2 
oranında evet cevabı verilirken %4,7 oranında hayır cevabı 
verildiği görülmüştür.
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 a lo  atan astaların ma remi et u gulamalarını eğerlen irme urumu ağılımları

SORULAR 
HAYIR  EVET

TOPLAM
n % n %

5.
Hastanede yatış kaydı öncesi hastalığınız ve tedavi sürecinizle il-
gili sizin dışınızda kime bilgi verilmesini istediğiniz ile ilgili soruldu 
mu?   

582 58,2 418 41,8 1000

7. Sağlık çalışanları sizinle ilgili bilgi alırken verdiğiniz bilgilerin başka 
kişiler tarafından duyulmasını engelledi mi?    483 48,3 517 51,7 1000

8.  Sizinle ilgili bilgiler alınırken ortamda yabancı kişiler mevcut muy-
du? 483 48,3 517 51,7 1000

9. Sizin bilginiz olmadan hastalığınız ve tedavi sürecinizle ilgili iste-
mediğiniz kişilere bilgi verildi mi? 929 92,9 71 7,1 1000

10. Yattığınız oda da yataklar arasında paravan ya da perde mevcut 
mu? 106 11,1 849 88,9 955

11. Sağlık çalışanları tarafından her işlem öncesinde odanızda bulu-
nan perde ya da paravanın çekili olmasına dikkat edildi mi?  153 16 802 84 955

12. Eğer Ameliyat olduysanız size verilen ameliyat önlüğü mahremi-
yetinizi tam olarak sağladı mı? 109 25,6 318 74,4 427

13. Ameliyathaneye götürüleceğiniz sedyeye alınırken mahremiyeti-
nize dikkat edildi mi? 58 13,6 369 86,4 427

14. Sedyeye alındıktan sonra üzerinizin çarşaf ile örtülü olmasına dik-
kat edildi mi? 19 4,5 408 95,5 427

15. Ameliyathane içindeki sağlık çalışanları tarafından mahremiyeti-
nize dikkat edildi mi? 50 11,7 377 88,2 427

Yatan hasta grubundaki katılımcıların anket sorularına ver-
dikleri cevaplar incelendiğinde (Tablo 6);

“Hastanede yatış kaydı öncesi hastalığınız ve tedavi süre-
cinizle ilgili sizin dışınızda kime bilgi verilmesini isteme” ile 
ilgili soruya %58,2 oranında “hayır”, %41,8 oranında “evet 
“cevabı verilmiştir.

“Sağlık çalışanları sizinle ilgili bilgi alırken verdiğiniz bilgile-
rin başka kişiler tarafından duyulmasını engelledi mi?  ve 
Sizinle ilgili bilgiler alınırken ortamda yabancı kişiler mev-
cut muydu?” “ sorularına  %48,3 “hayır”,  %51,7 “evet”  ol-
mak üzere aynı oranda cevap verilmişlerdir. 

“Sizin bilginiz olmadan hastalığınız ve tedavi sürecinizle il-
gili istemediğiniz kişilere bilgi verildi mi?” sorusuna katılım-
cıların %92,9’u “hayır” cevabı verirken %7,1’i “evet” cevabı 
vermiştir. 

Yattığınız oda da yataklar arasında paravan ya da per-
de mevcut mu? Sorusuna %88,9 “evet” cevabı verilirken, 
%11.1 “hayır “cevabı verilmiştir.

Sağlık çalışanları tarafından her işlem öncesinde odanızda 
bulunan perde ya da paravanın çekili olmasına dikkat edil-
di mi?  sorusuna katılımcılar %84 oranında “evet” cevabı 
verirken %16 oranında “hayır “cevabı vermişlerdir.

Yatan hastalar içinde operasyon geçiren hastalara sorulan 
sorularda ise;

“ameliyat önlüğünün mahremiyeti tam olarak sağlayıp 
sağlamadığı” ile ilgili soruya %74,4 oranında “evet” cevabı 
verilirken %25,6 oranında “hayır” cevabı verilmiştir. 

“Ameliyathaneye götürüleceğiniz sedyeye alınırken mah-
remiyetinize dikkat edildi mi?” sorusuna %86,4 oranında 
“evet” cevabı verilirken %13.6 oranında “hayır” cevabı ve-
rilmiştir.

Sedyeye alındıktan sonra üzerinizin çarşaf ile örtülü olma-
sına dikkat edildi mi? sorusuna verilen cevaplar ise %95,5 
oranında  “evet”, %4,5 oranında hayır”dır.

“Ameliyathane içindeki sağlık çalışanları tarafından mahre-
miyetinize dikkat edildi mi?” sorusuna ise %88,2 oranında 
evet, %11,7 oranında hayır cevabı verilmiştir. 

a lo  atan astaların atı  sırasın a ken ilerine 
ait ki isel ilgilerin nere e al ığına ver ikle-
ri eva  ağılımları

. atı ını  sırasın a si inle ilgili ilgiler  kimlik 
ilgileri  a res  astalık k s  v .   nere e alın ı

n %

Hasta odasında 187 18,7

Hemşire deskinde 737

Diğer 36 3,6

Toplam 1000 100,0

Yatan hastalar “Yatışınız sırasında sizinle ilgili bilgiler ne-
rede alındı? Sorusuna %73,7 oranında “Hemşire deskinde 
“cevabı verirken, %18,7 oranında “hasta odasında” cevabı 
vermişlerdir.
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a lo  aktan ve atan astaların genel olarak 
ma remi et u gulamalarını eterli ulma 
eva  ağılımları 

enel olarak astane e ma remi etin sağlanmasına 
nelik u gulamaları eterli ulu or musunu

AYAKTAN HASTA YATAN HASTA TOPLAM 

n % n % n %

EVET 663 881 1544 76,8

KISMEN 262 25,9 117 11,7 379 18,8

HAYIR 85 8,5 2 0,2 87 4,3

TOPLAM 1010 100,0 1000 100,0 2010 100,0

Ayaktan ve yatan hastaların genel olarak hastanelerde 
mahremiyetin sağlanmasına yönelik uygulamaları yeterli 
bulup bulmama yönündeki cevaplar incelendiğinde; Ayak-
tan hastaların %65,62’sı mahremiyet uygulamalarını yeter-
li bulurken, %8,5’i yeterli bulmadığı, % 25,9’unun kısmen 
yeterli bulduğu görülmüştür.  Yine yatan hastaların bu so-
ruya verdikleri cevaplan incelendiğinde; %88,4’ü mahremi-
yet uygulamalarını yeterli bulurken %11,7’si kısmen yeterli 
bulmuştur.

a lo . aktan asta ru un a a remi et U gulamalarının insi et eği keni ısın an eğerlen irilmesi 
Ki Kare nali i Sonu ları

Cinsiyet a ır vet Ki kare

Hastanede muayene kaydı öncesi isminizin gizli 
tutulması yönünde bir talebiniz oldu mu?

Kadın 535 39 574

12,259 ,002
Erkek 384 52 436

Toplam 919 91 1010

Muayene olurken içeriye başka bir hasta alın-
madı.

Kadın 128 447 575

5,914 ,009
Erkek 126 309 435

Toplam 254 756

Enjeksiyon/Pansuman işlemi için erkek ya da ba-
yan sağlık personeli talebinde bulunma durumu

Kadın 175 385 560

14,417 ,001
Erkek 182 241 423

Toplam 357 626 983

Enjeksiyon/Pansuman işlemi için erkek ya da 
bayan sağlık personeli talebiniz karşılandı mı?

Kadın 9 166 175

14,206 ,001
Erkek 8 174 182

Toplam 37 386 423

Görüntüleme hizmeti sırasında (röntgen, tomog-
rafi çekimi, ultrason vb.) içeriye hastalar tek tek 
alındı.

Kadın 145 427 672

5,694 ,058
Erkek 135 295 430

Toplam 280 722 1002

Görüntüleme hizmeti sırasında (röntgen, tomog-
rafi çekimi, ultrason vb) içeride hasta önlüğü 
verildi.

Kadın 252 317 569

14,666 ,001
Erkek 243 187 430

Toplam 495 504 999

Mahremiyet gerektiren tüm işlemlerde İşlem 
öncesi perde/paravan kapatıldı.

Kadın 90 485 575

4,671 ,003
Erkek 91 344 435

Toplam 181 829 1010

EKG/EFOR/Enjeksiyon/Pansuman/Kan alma vb. 
birimlerde paravan/ perde bulunmaktaydı.

Kadın 64 509 575

7,179 ,028
Erkek 71 364 435

Toplam 135 873 1010

Cinsiyet durumu ile “Muayene öncesi isminin gizli tutulması talebinde bulunma” arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur 
(p<0,05). Her iki cinsiyet grubunda da soruya verilen cevaplar oransal olarak farklılık görülmektedir. Kadınların erkeklere 
göre daha yüksek oranda uygulamaya “Evet” cevabı verdikleri saptanmıştır.

“Muayene olurken içeriye başka bir hasta alınmadı” sorusunu değerlendirme ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık 
görülmektedir  (p<0,05). Kadınların erkeklere göre daha yüksek oranda uygulamaya “evet” cevabı verdikleri saptanmıştır.

“Enjeksiyon/Pansuman işlemi için erkek ya da bayan sağlık personeli talebinde bulunma ” durumunu değerlendirme ile 
cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir (p<0,05). İşlem için erkek ya da bayan sağlık personeli talebinde 
bulunma oranları her iki cinsiyet grubunda farklılık göstermektedir.  
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“Enjeksiyon/Pansuman işlemi için erkek ya da bayan sağlık 
personeli talebinin karşılanma durumu” ne değerlendirme 
ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir fark olduğu gö-
rülmektedir (p<0,05). Kadınların erkeklere göre bu soruya 
daha fazla oranda “evet” cevabı verdikleri tespit edilmiştir. 

“Görüntüleme hizmeti sırasında hasta önlüğü verilme du-
rumunu “değerlendirme ile cinsiyet arasında anlamlı bir 
ilişki olduğu görülmektedir (p<0,05). Kadınların erkeklere 
göre bu soruya daha fazla oranda “evet” cevabı verdikleri 
tespit edilmiştir. 

“Mahremiyet gerektiren tüm işlemlerde işlem öncesi 
perde/paravan kapatılma durumunu” değerlendirme ile 

cinsiyet arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0,05). 
Kadınların erkeklere göre bu soruya daha fazla oranda 
“evet” cevabı verdikleri tespit edilmiştir. 

Yapılan diğer ki kare analizlerinde; Poliklinik sırası alırken 
kimlik bilgilerinin yabancı kişiler tarafından duyulmasının 
engellenmesi, Muayene olurken içeriye hastane personeli 
alınmaması, Muayene olurken oda kapısının açılmasının 
engellenmesi, Muayenenin paravanlı alanda gerçekleştiril-
mesi, görüntüleme hizmeti sırasında içeriye hastaların tek 
tek alınması yönündeki sorulara verilen cevaplar oransal 
olarak her iki cinsiyet gurubu içinde anlamlı bir farklılık 
göstermemektedir (p>0,05).

“Hastanede yatış kaydı öncesi hastalığınız ve tedavi süre-
cinizle ilgili sizin dışınızda kime bilgi verilmesini istediğiniz 
ile ilgili soruldu mu?”   Sorusuna verilen cevaplar her iki 
cinsiyet grubunda da oransal olarak benzerlik göstermek-
tedir (p=0,05).

Cinsiyet durumu ile “Sağlık çalışanları sizinle ilgili bilgi alır-
ken verdiğiniz bilgilerin başka kişiler tarafından duyulma-
sını engelledi mi?”  sorusunu değerlendirme arasında an-

lamlı bir fark görülmektedir (p<0,05). Erkeklerin kadınlara 
göre daha fazla oranda “evet” cevabı verdikleri görülmek-
tedir.

Sizinle ilgili bilgiler alınırken ortamda yabancı kişiler mev-
cut muydu? Sorusunu değerlendirme ile cinsiyet arasın-
da anlamlı bir fark görülmektedir (p<0,05). Kadınların 
mahremiyet uygulamalarını değerlendirmede “evet” oran-
ları erkeklere göre daha yüksek bulunmuştur.

a lo  atan asta ru un a insi ete g re a remi et U gulamalarını eğerlen irme rasın aki li ki ki 
kare  nali i Sonu ları

Cinsiyet a ır vet o lam Ki kare

Hastanede yatış kaydı öncesi hastalığınız ve tedavi 
sürecinizle ilgili sizin dışınızda kime bilgi verilmesini 
istediğiniz ile ilgili soruldu mu?   

Kadın 371 230 601

7,717 ,005Erkek 211 108 399

Toplam 582 338 1000

Sağlık çalışanları sizinle ilgili bilgi alırken verdiğiniz 
bilgilerin başka kişiler tarafından duyulmasını engelledi 
mi?    

Kadın 338 263 601

11,485 ,000Erkek 128 271 399

Toplam 466 534 1000

Sizinle ilgili bilgiler alınırken ortamda yabancı kişiler 
mevcut muydu?

Kadın 240 361 601

42,224 ,000Erkek 243 156 399

Toplam 483 517 1000

a lo  atan asta ru un a insi ete re atı  Sırasın a ilgilerin ere e lın ığını eğerlen irme 
rasın aki li ki ki kare  nali i Sonu ları

Cinsiyet Hasta Oda-
sın a 

em ire 
deksinde iğer o lam Ki kare

Yatışınız sırasında sizinle ilgili bilgiler ( 
kimlik bilgileri, adres, hastalık öyküsü vb.)  
nerede alındı?”

Kadın 89 486 26 601

13,093 ,001Erkek 93 296 10 10

Toplam 182 782 36 1000
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Yatışınız sırasında sizinle ilgili bilgiler ( kimlik bilgileri, ad-
res, hastalık öyküsü vb.)  nerede alındı?” Sorusunu değer-
lendirme ile cinsiyet arasında anlamlı fark bir görülmekte-
dir (p<0,05). Kadınların kişisel bilgilerin hemşire deskinde 
alındığı ile ilgili görüş oranları erkeklere göre daha yüksek 
bulunmuştur.

Yine cinsiyet ile mahremiyet uygulamalarını değerlen-
dirme durumları arasındaki ilişki incelendiğinde; bilgisi 
olmadan hastalığı ve tedavi süreci ile ilgili istemediği kişi-
lere bilgi verilmesi, yattığı odada paravan ya da perdenin 
mevcut olması, sağlık çalışanlarının her işlem öncesinde 
perde/paravanın çekili olmasına dikkat etme, Ameliyat 
önlüğünün mahremiyeti sağlayıp sağlamaması, sedyeye 
alınırken mahremiyete dikkat edilmesi, sedyede üzerinin 
çarşaf ile örtülmesine dikkat edilmesi ve ameliyathane 
içinde mahremiyete dikkat edilip edilmeme sorularına 

verilen cevaplar her iki cinsiyet grubunda anlamlı bir fark 
göstermemektedir (p>0,05). Kadın ve erkek hastalar mah-
remiyet uygulamalarını değerlendirmede oransal olarak 
aynı yönde görüş belirtmişlerdir.

Yatan hasta grubuna yönelik istatiksel olarak yapılan ki kare 
analizlerinde yaş, eğitim, meslek gibi demografik bulgular 
ile mahremiyet uygulmalarını değerlendirme arasında an-
lamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (p<0,05). Değişik yaş, 
meslek ve eğitim dağılımı gösteren katılımcıların mahremi-
yet uygulamalarını değerlendirmede oransal olarak  an-
lamlı bir fark bulunmaktadır. Yaş ve eğitim durumu artıkça 
mahremiyet uygulamalarını yeterli bulma durumu oransal 
olarak azalış göstermektedir. Yine işçi ve emekli meslek 
grubuna sahip olan hastalar mahremiyet uygulamalarını 
memur, serbest ve diğer meslek grubuna sahip olanlara 
göre oransal olarak daha fazla yeterli görmektedirler.

a lo  aktan ve atan astaların genel olarak ma remi et u gulamaları ile ilgili g r  ve neri elirtme 
eva  ağılımları 

a remi etin sağlanması ile ilgili nerilerini i elirtini

AYAKTAN HASTA YATAN HASTA TOPLAM 

n % n % n %

ÖNERİ YOK 950 94,1 981 98,1 1931 96

ÖNERİ VAR 60 5,9 19 1,9 79 4

TOPLAM 1010 100,0 1000 100,0 2010 100,0

Yapılan çalışmada ayaktan hasta grubuna “Mahremiyetin 
sağlanması ile ilgili önerileri” sorulduğunda ön plana çıkan 
öneriler arasında; poliklinikte muayene olurken aynı anda 
birden fazla hastanın içeri alınmaması, sağlık çalışanlarının 
muayene sırasında içeri alınmaması, muayene olurken ka-
pıların açılmasının engellenmesi, fizik tedavi, ultrason, EKG 
gibi birimlerde hasta mahremiyetine özen gösterilmesi ve 
radyoloji çekim alanlarında hasta önlüğü verilmesi gerekti-
ği, yönünde görüş/öneri belirmişlerdir. 

Yine yapılan çalışmada yatan hasta grubuna “Mahremiye-
tin sağlanması ile ilgili önerileri” sorulduğunda ön plana çı-
kan öneriler arasında; Özellikle hizmet satın alama yoluyla 
çalıştırılan temizlik, güvenlik ve yemekhane personellerinin 
odaya girerken hasta odası kapısını çalmaları, içeri 
girmek için izin istemeleri gerektiği, ameliyat önlüklerinin 
her bedene uygun olarak verilmesi gerektiği, kişisel 
bilgiler alınırken ortamda üçüncü şahısların olmamasına 
özen gösterilmesi gerektiği, yoğun bakımlarda hasta 
mahremiyetine dikkat edilmesi gerektiği yönünde görüş/
öneri belirtmişlerdir.

. S U  ve 

Günümüzde, bireylerin sağlığa verdikleri önemin artması, 
ihtiyaç ve beklentilerinin gün geçtikçe fazlalaşması, sağlık 
hizmetlerinde kaliteli bakım isteğinin yaygınlaşmasını sağ-
lamıştır.  Hasta mahremiyeti ise sağlık hizmetlerinin kalite-
sini değerlendirmede kullanılan bir kavram olmuştur. Artık 
sağlık hizmeti sunucuları hastaların beklenti ve ihtiyaçları-
na göre hareket etmektedir. Bu bağlamda insani bir değer 
olan mahremiyete saygı gösterilmesi önemlidir.

Yapılan çalışmada; ilgili mevzuatlar doğrultusunda 
mahremiyetin sağlanmasına yönelik  sağlık kurumların-
da olması istenen standartlara yönelik anket soruları 
oluşturulmuş  ve ayaktan (1010 kişi) ve yatan (1000 kişi)  
hasta grubuna ayrı olmak üzere yüz yüze görüşme ile to-
plam 2010 kişiye basit rastgele yöntem kulanılarak uygu-
lanmıştır. 

Çalışmadan elde veriler doğrultusunda; Ayaktan hastala-
rın %65,62’sı mahremiyet uygulamalarını yeterli bulurken, 
%8,5’i yeterli bulmadığı, % 25,9’unun ise kısmen yeterli bul-
duğu görülmüştür. 

Yatan hastaların %88,4’ü mahremiyet uygulamalarını ye-
terli bulurken %11,7’si kısmen yeterli bulmuştur. Bu veriler 
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doğrultusunda yatan hasta grubunun kurumlardaki mah-
remiyet uygulamalarını ayaktan hasta grubuna göre daha 
fazla oranda yeterli buldukları söylenebilir.

aktan asta gru una a ılan anket sonuçlarınden 
elde edilen ulgular in elen iğin e

 “Hastanede muayene kaydı öncesi isminizin gizli tutulması 
yönünde bir talebiniz oldu mu?” sorusuna %91 oranında 
“hayır”, %9 oranında “evet” cevabı vermişlerdir. Bu doğrul-
tuda ayaktan hastaların isimlerinin gizli tutulması yönünde 
%91 oranında herhangi bir talebi olmadığı gözükmektedir. 
Bu sonucun konu ile ilgili kayıt personelleri tarafından has-
talara yeterince bilgi yapılmamasından ya da hastanın ken-
di tercihi olmasından kaynaklandığı düşünülebilir.

“Poliklinik sırası alırken kimlik bilgilerimin yabancı kişiler 
tarafından duyulması engellendi” sorusuna %40 oranında 
hayır, %60 oranında evet cevabı verilmiştir. Bu veriler doğ-
rultusunda poliklinik sırası alırken hastaların kimlik bilgi-
lerinin duyulmamasına ilgili kayıt personelleri tarafından 
yeterince hassasiyet gösterilmediği düşünülmektedir. 

Ayaktan hasta grubunun “Muayene olurken içeriye başka 
bir hasta alınmadı” sorusuna verdikleri cevap incelendi-
ğinde; %25,1’inin hayır, %74,9’unun evet cevabı verdikleri 
görülmüştür.

“Muayene olurken içeriye hastane personeli alınmadı.” 
Sorusuna ise katılımcıların %24’ünün hayır, %76’sının evet 
cevabı verdikleri görülmektedir. Her ne kadar %75’lik bir 
oran olumlu bir sonuç olarak değerlendirilse de, %25’lik 
bir oranda hayır olduğu görülmektedir. Bu veriler, polik-
linik alanlarında hasta muayenesi esnasında aynı anda 
ortamda başka kişilerinde olmamasına yönelik çalışanlar 
tarafından gereken dikkat ve özenin gösterilmediğini dü-
şündürmektedir. 

“Muayene olurken oda kapısının açılması engellendi.”soru-
suna %74,4 oranında evet, %25,6 oranında hayır cevabı ve-
rilmiştir. Katılımcıların %87,1’i “Muayene paravanlı alanda 
gerçekleştirildi.” Sorusuna “evet” cevabı vermiştir.

“Görüntüleme hizmeti sırasında (röntgen, tomografi çeki-
mi, ultrason vb.) içeriye hastalar tek tek alındı.”sorusuna 
%72,1 oranında evet cevabı verilirken “Görüntüleme hiz-
meti sırasında (röntgen, tomografi çekimi, ultrason vb) 
içeride hasta önlüğü verildi.” sorusuna ise %49,7’i oranın-
da “hayır” cevabı verildiği görülmüştür. Bu sonuç görün-
tüleme ünitelerinde çalışanlar tarafından hastalara önlük 
verilmesi konusunda gereken dikkat ve özenin yeterince 
gösterilmediğini düşündürmektedir.  

“Mahremiyet gerektiren tüm işlemlerde işlem öncesi per-
de/paravan kapatıldı” sorusuna katılımcıların %82,1’i evet 
derken %17.9’u hayır cevabı vermiştir. Elde edilen bulgular 
sonucunda,  sağlık çalışanlarının perde ve paravan kapat-
ma konusunda gerekli özeni gösterdikleri söylenebilir.

Enjeksiyon/Pansuman işlemi için erkek ya da bayan sağ-

lık personeli talebiniz karşılandı mı? Sorusuna ise %95,2 
oranında evet cevabı verilirken %4,7 oranında hayır cevabı 
verildiği görülmüştür. Bu bulgu Sağlık çalışanlarının hasta 
tarafından gelen talepler doğrultusunda kişinin sosyal ve 
fiziksel mahremiyetini sağlamada gerekli işlemleri yaptık-
ları sonucuna ulaşılabilir.  

atan asta gru un aki katılım ıların anket soruları-
na ver ikleri eva lar in elen iğin e ise

“Hastanede yatış kaydı öncesi hastalığınız ve tedavi süre-
cinizle ilgili sizin dışınızda kime bilgi verilmesini isteme” ile 
ilgili soruya %58,2 oranında “hayır”, %41,8 oranında “evet 
“cevabı verilmiştir. Bu bulgular doğrultusunda bilgi güven-
liğinin sağlanması amacıyla ilgili çalışanlar tarafından böy-
le bir sorunun hastalara %58,2 oranında yöneltilmediği 
tespit edilmiştir. 

“Sağlık çalışanlarının hasta ile ilgili bilgi alırken başka kişiler 
tarafından duyulmasını engelleme ve yine ve hasta ilgili bil-
giler alınırken ortamda yabancı kişilerin mevcut olup olma-
ması sorularına yatan hastalar tarafından  %48,3 oranında 
“hayır”,  %51,7 oranında “evet”  olmak üzere aynı oranda 
cevap verdikleri saptanmıştır. Bu doğrultuda yine çalışan-
lar tarafından konuya gereken dikkat ve özenin yeterli dü-
zeyde gösterilmediği sonucuna ulaşılabilir. 

Yatan hastalar “Sizin bilginiz olmadan hastalığınız ve tedavi 
sürecinizle ilgili istemediğiniz kişilere bilgi verildi mi?” so-
rusuna %92,9’u “hayır” cevabı verirken %7,1’i “evet” cevabı 
vermiştir. Bu veriler doğrultusunda sağlık çalışanlarının 
bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla hastalara ait bilgi-
lerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması yönündeki kurallara 
uygun davrandığı söylenebilir. 

Yattığınız oda da yataklar arasında paravan ya da per-
de mevcut mu? Sorusuna %88,9 “evet” cevabı verilirken, 
%11.1 “hayır “cevabı verilmiştir. Bu bulgu sağlık kurumla-
rında fiziksel mahremiyetin sağlanması amacıyla perde/
paravan uygulamasına dikkat edildiğini göstermektedir.

Sağlık çalışanları tarafından her işlem öncesinde perde/
paravanın çekili olmasına dikkat edildi mi?  sorusuna katı-
lımcılar %84 oranında “evet” cevabı verirken %16 oranında 
“hayır “cevabı vermişlerdir. Bu bulgu ile sağlık çalışanları 
tarafından hastaların fiziksel mahremiyetinin sağlanması-
na gereken özenin gösterildiği söylenebilir. 

Hekimoğlu ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada da yatan 
hastaların %93,33’ü “Tüm personel kişisel mahremiyetler-
ine (perde-paravan çekilmesi vb.) özen gösterildiğini” ifade 
ederken “Sağlık durumunuz ve tedaviniz hakkında bilgile-
rin gizli tutulduğuna inanıyor musunuz?’ sorusuna %56.9’ 
oranında evet, %19.1 oranında  hayır, %24 oranında kıs-
men cevabı vermişlerdir. “Mahremiyetiniz korunuyor mu?” 
sorusuna verilen cevaplarda ise “evet” diyenlerin %74,6’lık 
oranı, “hayır” diyenlerin %7,5’lik oranı oluşturduğu, “kısmen” 
diyenlerin %17,9’luk oranı oluşturduğu görülmektedir (Hek-
imoğlu ve ark., 2015). Bu doğrultuda çalışmamız Hekimoğlu 
ve arkadaşlarının çalışmasıyla paralellik göstermektedir.
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Kıdak ve Aksaraylı’nın çalışmasında ise yatan hastaların 
büyük çoğunluğu tedavileri süresince mahremiyete dik-
kat edilip edilmediğine ilişkin soruya 2007 yılında %98,5 
oranında, 2008 yılında ise %96,8 oranında “katılıyorum” 
yanıtı vermiştir. Buradan yatarak tedavi gören hastaların 
hemen hemen hepsinin tedavileri süresince mahremiyet-
lerine dikkat edildiği anlaşılmaktadır (Kıdak ve Aksaraylı, 
2008:110). Çalışmamız Kıdak ve Aksaraylı’nın çalışmalarıyla 
paralellik göstermektedir.

“Ameliyathaneye götürüleceğiniz sedyeye alınırken mah-
remiyetinize dikkat edildi mi?” sorusuna %86,4 oranında 
“evet” cevabı verilirken %13.6 oranında “hayır” cevabı veril-
miştir. Sedyeye alındıktan sonra üzerinizin çarşaf ile örtülü 
olmasına dikkat edildi mi? sorusuna verilen cevaplar ise 
%95,5 oranında “evet”, %4,5 oranında hayır”dır. “Ameliyat-
hane içindeki sağlık çalışanları tarafından mahremiyetini-
ze dikkat edildi mi?” sorusuna ise %88,2 oranında “evet”, 
%11,7 oranında “hayır” cevabı verilmiştir. Bu bulgu sağlık 
çalışanlarının operasyon olacak hastaların fiziksel mahre-
miyetleri konusunda duyarlı olduklarını göstermektedir.

Yatan hastalar içinde operasyon geçiren hastalara sorulan 
sorularda ise;

“ameliyat önlüğünün mahremiyeti tam olarak sağlayıp 
sağlamadığı” ile ilgili soruya %74,4 oranında “evet” cevabı 
verilirken %25,6 oranında “hayır” cevabı verilmiştir. Bu bul-
gu fiziksel mahremiyetin sağlanması için hastalara verilen 
ameliyat önlüklerinin hasta mahremiyetini tam olarak sağ-
layamadığını düşündürmektedir.  

Cerrahi giysi ve örtülerle ilgili literatür incelendiğinde ge-
nellikle, kullanım yararları, mikroorganizma geçirmeme, 
ve ek maliyet yüklerinden bahsedildiği görülmüş, daha az 
sayıda ise hastaların mahremiyetinin sağlanması yönünde 
yetersiz olduğu belirtilmektedir (Değirmen, 2014:91).

Yine çalışmada “Ameliyathane içindeki sağlık çalışanları 
tarafından mahremiyetinize dikkat edildi mi?” sorusuna 
ise %88,2 oranında evet, %11,7 oranında hayır cevabı ve-
rilmiştir. 

Hastane ve ameliyathane ortamlarında bireylerin kişisel 
kontrolleri azalır, mahremiyetlerini koruyamama endişesi 
yaşarlar. Hasta olma bireyler için daha çok ilgiye gerek-
sinim duydukları özel bir durumdur. Bu ortamda bireyler 
mahremiyetlerine özen gösterecek ve kendilerini emanet 
edecekleri çalışanlara gereksinim duyarlar (Lemonidou, 
2003: 80).  Bu süreçte hastaların operasyon ve bakım ger-
eksinimleri ile mahremiyet sınırları belirsizleşir ve bireyler 
mahremiyet sınırı ihlalleri yaşayabilirler (Pamuk ve Öndo-
ğan, 2008: 145).

Sağlık profesyonellerinin bu süreçte hastaların bu gerek-
sinimlerinin farkında olması, ameliyat giysilerinin düzen-
lenmesi, hastalarının üzerini örtmesi, saygı göstermesi, 
endişeleri konusunda empati yapması, güven vermesi, 

hastaların mahremiyetlerini koruma konusunda duyarlı 
olması gerekmektedir (Akyüz, 2008:123). Çalışmadan elde 
veriler doğrultusunda; 

Poliklinik alanlarında çalışan hasta kayıt personelleri tara-
fından hastaların “bilgi güvenliği” açısından bilgilendirilme 
işlemi etkin yapılmalıdır.

Poliklinik sırası alırken hastaların kimlik bilgilerinin duyul-
mamasına ilgili kayıt personelleri tarafından yeterli dikkat 
ve hassasiyet gösterilmelidir.

Poliklinik alanlarında hasta muayenesi esnasında aynı 
anda ortamda başka kişilerin (hastane personeli, başka 
hasta)  olmamasına yönelik tüm çalışanlar tarafından ge-
reken dikkat ve özen gösterilmelidir.

Görüntüleme ünitelerinde ilgili çalışanlar tarafından has-
talara önlük verilmesi konusunda gereken dikkat ve özen 
gösterilmelidir. İlgili alanda mahremiyete yönelik eksiklik-
ler üst yönetimlerce giderilmelidir.

Bilgi güvenliği açısından yatış kaydı öncesi “hastalığı ve 
tedavi süreci ile ilgili kendisi dışında kime bilgi verilmesini 
isteyip istemediği ile ilgili” sorular hastalara sorulmalı ve 
gereken kayıtlar alınmalıdır. 

HBYS üzerinde bilgi güvenliğini ve mahremiyetini sağlama-
ya yönelik gerekli tedbirler alınmalıdır.

Yatış işlemleri sırasında hasta ile ilgili bilgiler alınırken baş-
ka kişilerin duyması engellenmeli, ortamda yabancı kişile-
rin olmamasına dikkat edilmeli bu bilgiler mutlaka kapalı 
alanda alınmalıdır.

Sağlık personeli olmayan hastane çalışanları hasta mahre-
miyeti konusunda eğitilmeli, muayene ve müdahale alan-
larına alınmamalıdır.

Tedavi ve bakım sırasında hastanın mahremiyeti korun-
malı, işlem sırasında perde, paravan çekilmeli, kapı kapa-
tılmalıdır.

Çalışanlar diğer sağlık personeline hasta ile ilgili bilgileri 
iletirken (kişisel bilgi, tanı ve tedavi planları vb. ) yüksek 
sesle yapmamalıdır, çalışanlar kendi aralarındaki hastayla 
ilgili konuşmaları diğer hastaların duymayacağı ses tonuyla 
yapmalıdır.

Hasta önlüklerinin alım işlemleri gerçekleştirilirken mutla-
ka mahremiyeti sağlayacak şekilde (beden, boy,  uzun- kısa 
kol vb.) alım işlemleri gerçekleştirilmelidir. 

Ameliyathane içindeki tüm personeller tarafından hastala-
rın fiziksel mahremiyetine dikkat edilmelidir.

Tüm çalışanlara fiziksel mahremiyet kadar bilişsel, psiko-
lojik ve sosyal,  mahremiyetinin sağlanması konusunda da 
gerekli eğitimler verilmeli ve konu ile ilgili çalışanlarda far-
kındalık oluşturulmalıdır.

Bu bakımdan; Sağlık profesyonellerinin bu süreçte hasta-
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ların bu gereksinimlerinin farkında olması, ameliyat giy-
silerinin düzenlenmesi, hastalarının üzerini örtmesi, saygı 
göstermesi, endişeleri konusunda empati yapması, güven 
vermesi, hastaların mahremiyetlerini koruma konusunda 
duyarlı olması gerekmektedir.

Sonuç olarak; bir sağlık kuruluşunun hasta mahremiyetini 
sağlamak önündeki en zor ve hassas bir konulardan biridir. 
Sağlık Bakanlığı “Sağlıkta Kalite Standartları” kapsamında 
hasta mahremiyetle ilgili hastane yönetimlerine zorun-
lu düzenlemeler getirmektedir. Hastaların mahremiyet 
konusunda beklentilerinin karşılanması ve bilgilendir-
ilmeleri, onların sağlık hizmetlerinden memnuniyetini ve 
dolayısıyla sunulan hizmetin kalitesini artıran önemli bir 
etmendir. Bu bağlamda; Sağlık hizmet sunumu sırasın-
da hasta mahremiyete saygı gösterilmesi, çalışanların 
mahremiyet konusunda bilinçli ve duyarlı olmaları onları 
hem hastalar hem de yasalar karşısında olumsuz durum-
lara düşmekten koruyacaktır. 

Sağlık hizmetlerinin sunumunda hastaların özerkliklerinin, 
onurlarının, haklarının tüm çalışanlar tarafından korun-
ması hasta mahtemiyetine gereken dikkat özen ve hassa-
siyetin gösterilmesi ile mümkün olacaktır.  Sağlık hizmet-
lerinin planlanmasında en üst düzeyde rol alan hastane 
yönetimlerinin de hasta mahremiyetine duyarlı olması, 
bina yapımından, oda dizaynına kadar, personel sayısın-
dan, personellerin eğitimine kadar tüm yönetim aşamala-
rında mahremiyet olgusunu göz önünde bulundurmaları 
önemlidir.

Kaliteli sağlık hizmeti sunumunu hedefleyen sağlık kurum-
ları hastaların özellikle fiziksel, bilişsel, psikolojik ve sosyal 
mahremiyetlerinin sağlanmasına yönelik yasal ilkelere 
uygun hareket etmeli, kurumsal düzenlemelerin işlerlil-
iğini sağlayarak ve gerekli kontrolleri yaparak tüm süreç 
çalışanlarında farkındalık oluşturmalıdır, 

Hasta hakları ve mahremiyet konusunda etik du-
yarlılıklarının arttırılması yönündeki eğitimlerin ve rol 
model olma gibi uygulamaların tüm sağlık çalışanlarına 
ve hizmet satın alma yoluyla çalıştırılan çalışanlara işe 
başlayış aşamasında verilmesi sağlanmalıdır. Yine eleştirel 
bir bakış açısı ile yapılacak eğitimlerin çeşitlendirilmesine 
ve tüm çalışanlarda “mahremiyet kültürü” oluşturmasına 
gereksinim vardır.

6. KAYNAKLAR

1. http://kalite.saglik.gov.tr/TR,13444/guncel-rehberler.
html, (05.06.2017). 

2. http://www.saglik.gov.tr/TR,10737/saglik-hizmetle-
ri-genel-mudurlugu.html, (05.06.2017).

3. http://www.vekil.net/forum/hukukimakale-kose-yazi-
si-arastirma-veincelemeler/hukuki -ve- tibbi-acidan-
hasta-haklari-mehmet-siddik-cinko/ (31 Ocak 2016).

4. http://www.ism.gov.tr/hastahaklari/makale/hasta-
mahremiyeti/ (25.04.2017).

5. Akyüz, Elif ve Erdemir, Firdevs (2013), “Surgical pa-
tients’ and nurses’ opinions and expectations about 
privacy in care1, ursing t i s  Sep;20(6):660-71

6. Akyüz, Elif  (2008), Ameliyat olan hastalarda hemşirelik 
bakım uygulamalarının mahremiyete/ kişisel gizliliğe 
etkileri konusunda hastaların ve hemşirelerin görüş-
leri, Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı, Ankara, 
123.

7. Kıdak, Levent ve Aksaraylı, Mehmet (2008), “Yatan 
Hasta Memnuniyetinin Değerlendirilmesi ve İzlenme-
si: Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uygulaması”, oku  

l l niversitesi Sos al ilimler nstit s  ergisi, 
Cilt: 10, Sayı:3, s.87-122.

8. Değirmen, Nuriye (2014),  Jinekoloji ve Obstetride Be-
den Mahremiyeti: Kütahya Örneği. Eskişehir Osman-
gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Tarihi Ve 
Etik Anabilim Dalı. Doktora tezi (Danışman: Prof. Dr. 
Ömür Şaylıgil).

9. Lemonidou, Chryssoula (2003), “A comparison of 
surgical patients and nurses perceptions of patients 
autonomy, privacy and informed consent in nursing 
interventions”, lini al e tiveness in ursing  7, 
73-83.

10. Pamuk, Oktay ve Öndoğan, Ziynet (2008), “Cerrahi 
Personelin Ameliyat Önlükleri ile İlgili Görüşlerinin Be-
lirlenmesi Üzerine Bir Araştırma”, ekstil ve Konfek-
si on ergisi, 2, 142-148.

http://kalite.saglik.gov.tr/TR,13444/guncel-rehberler.html
http://kalite.saglik.gov.tr/TR,13444/guncel-rehberler.html
http://www.saglik.gov.tr/TR,10737/saglik-hizmetleri-genel-mudurlugu.html
http://www.saglik.gov.tr/TR,10737/saglik-hizmetleri-genel-mudurlugu.html
http://www.ism.gov.tr/hastahaklari/makale/hastamahremiyeti/
http://www.ism.gov.tr/hastahaklari/makale/hastamahremiyeti/
http://journals.sagepub.com/author/Lemonidou%2C+Chryssoula


SÖZLÜ BİLDİRİLER

333

VI
I. 

U
lu

sl
ar

ar
as

ı S
ağ

lık
ta

 P
er

fo
rm

an
s 

ve
 K

al
it

e 
Ko

ng
re

si
10

-1
3 

O
ca

k 
20

18
, A

nt
al

ya

SB-3894

HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ ALGISININ                       
SOSYO-DEMOĞRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE 
İNCELENMESİ
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1SAĞLIK BAKANLIĞI
2HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
aliarslanoglu18@gmail.com, bunyas32@yahoo.com, alierdogan1975@gmail.com

Özet

2000 yılında IOM tarafından yayınlanan bir raporla tıbbi hatalara dikkat çekilmiştir. Kalite tüm alanlarda işletmeler için bir yol 
gösterici kavram olarak literatürde yer almıştır. Sağlık hizmetleri içinde kalite kavramı tüm diğer alanlarda olduğu gibi önemli bir 
kavram haline gelmiştir. Sağlık hizmetlerinde kaliteye ulaşmak için sağlık örgütleri tarafından belirlenen 6 amaç bulunmaktadır. 
Bunlardan biriside güvenliktir. Yani hasta güvenliğidir.  Hastaneye gelip,  herhangi bir hataya uğramadan tanı,  teşhis ve tedavisini 
tamamlayıp hastaneden ayrılmak hastalar için büyük bir başarı olarak görülmektedir. Hastanelerdeki hasta güvenliğini sağlamak 
için önemli adımlardan birisi de hasta güvenliği kültürünü artırmaktır.

Bu çalışmada hasta güvenliği kültürü için katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine göre farklılıklarını belirlemek amaçlanmıştır. 
Çalışma İstanbul ilinde özel hastanede çalışan sağlık çalışanlarına uygulanmıştır. Anket, AHRQ tarafından 2004 yılında geliştirilmiş 
olan “Hospital Survey on Patient Safety Culture” anketinin Türkçe’sidir. Katılımcıların çoğu kadın, evli, 20-40 yaş aralığında, 
önlisans-lisans mezunu ve hemşiredir. Hasta güveliği kültürü algısı cinsiyete ve medeni duruma göre farklılık göstermemektedir. 
Haftalık çalışma saatine göre, meslek durumlarına, yaşa ve öğrenim durumlarına göre farklılıklar vardır. 

Anahtar Kelimeler: Hasta Güvenliği, Hasta Güvenliği Kültürü, Sosyo-Demografik

PATIENT SAFETY CULTURE IS ANALYZED ACCORDING TO SOCIO-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS

Abstract

In 2000, a report issued by the IOM highlighted medical errors. Quality has been included in the literature as a guiding concept 
for businesses in all areas. The concept of quality in health care has become an important concept as it is in all other areas. There 
are 6 goals defined by health organizations to achieve quality in health care services. One of these is security. So patient safety. It 
is seen as a great success for the patients to come to the hospital and complete the diagnosis, diagnosis and treatment without 
leaving the hospital and leave the hospital. One of the important steps in ensuring patient safety in hospitals is to increase 
patient safety culture.

In this study, it was aimed to determine the differences in socio-demographic characteristics of participants for patient safety 
culture. The study was applied to health workers working in private hospitals in Istanbul. The questionnaire is the Turkish 
version of the “Hospital Survey on Patient Safety Culture” developed by AHRQ in 2004. Most of the participants are female, 
married, between 20-40 years of age, undergraduate and graduate degree. The perception of patient safety culture does not 
differ according to sex and marital status. According to weekly working hours, there are differences according to occupation 
status, age and education situation.

Key words: Patient Safety, Patient Safety Culture, Socio-Demographic
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Kalite yalnızca kurum ve kuruluşların ajandalarında de-
ğil, sosyal ve kültürel alanlarda da hayatın her noktasın-
da karşılaştığımız bir kavram olarak görülmektedir (Önce 
kalite, 2015).  Kalite kavramının tanımı oldukça fazladır. 
Farklı bilim dallarındaki farklı bilim adamları tarafından 
farklı tanımlar yapılmıştır. ISO (International Organizati-
on of Standardization) 9005 kalite sözlüğünde Kalite “Bir 
ürün veya hizmetin müşteri için belirlenen veya sonradan 
doğacak ihtiyaçlarının karşılanma oranıdır.” şeklinde ta-
nımlanmıştır. Her sektör için büyük önem kazanan kalite 
sağlık hizmetleri için de büyük önem taşımaktadır. Sağlık 
hizmetlerinde kalitenin birçok parametresi vardır. Bu pa-
rametrelerden biride hasta güvenliğidir. Hasta güvenliği, 
sağlık hizmetlerinin sunumu sırasında ortaya çıkabilecek 
hataların engellenmesi ve bu hataların sebebiyet verdiği 
zararların bertaraf edilmesi ya da azaltılmasıdır (Çakmakçı 
ve Akalın, 2011: 17). 

Hastanelerdeki hastaları risklerden korumak ve hastanın 
güvenliğini sağlamak hastane yönetiminin görevleri ara-
sındadır. Hasta güvenliği için hasta güvenliği kültürü büyük 
önem arz etmektedir. Hasta güvenliği için hasta güvenliği 
kültürünü artırmak gerekmektedir. 

Kurumların kültürlerinin temelini değerler, ilkeler, davra-
nışlar ve çalışma tarzları oluşturur. Kültür bazen toplumsal 
kültürlerden, bazen sektörden, bazen de yönetim anlayı-
şından etkilenir (Önce kalite, 2015).  Hasta güvenliği kül-
türü de birçok etkenden etkilenir. Hasta güvenliği ve tıbbi 
hataların önlenmesi için son yıllarda büyük çalışmalar ya-
pılmaktadır.

Hasta güvenliği için kurulacak sistemlerin oluşturulmasın-
da, süreçlerin yönetilmesinde ve işletilmesinde en büyük 
kaynak insan kaynağıdır. Bu insan kaynağı ise hastaneler-
deki sağlık personelidir. Sağlık personelinin hasta güvenliği 
kültürünün artırılabilmesi için ne yapılmalıdır? Sorusu aka-
demisyenlerin ve hastane yöneticilerinin çalışma konuları 
arasındadır.

 . S  

Hasta güvenliği, sağlık hizmetlerine ilişkin hataların engel-
lenmesi ve bu hataların sebep olduğu yaralanmaların ve 
ölümlerin ortadan kaldırılması için tüm sistemlerin yeni-
den tasarlanmasıdır (Çakmakçı ve Akalın, 2011: 13). 

Sağlık hizmetlerinin sunumu sırasında oluşabilecek zarar-
lı durumların (Ör.: Tıbbi hataların) tespit edilmesi, analiz 
edilmesi, önlenmesi veya en aza indirmek amacıyla yapı-
lan tüm çalışmalar hasta güvenliği uygulamalarının kap-
samındadır. Hasta güvenliğiyle alakalı son yayınlanan ra-
porların birisinde, sağlık hizmetlerinde kalite için öncelikli 
olarak belirlenen 20 alanın üçünün, hasta güvenliğiyle ala-

kalı olduğu tespite dilmiştir. Bu raporlarda “Güvenli sağlık 
hizmetleri (hasta güvenliği), hastalara yardımda bulunur-
ken zarar vermekten kaçınmak.” diye ifade edilmektedir 
(Çakmakçı ve Akalın, 2011: 179). 

Hasta güvenliği, sağlık profesyonelleri açısından yeni bir 
ifade olmamasına rağmen 2000 yılında IOM (Institute of 
Medicine) tarafından yayınlanan bir raporla bütün pay-
daşlar açısından dikkatleri çeken bir ifade olarak karşıla-
şılmaktadır. 

Hasta güvenliği, hasta güvenliği sonuçlarını ve süreçlerini 
iyileştirmeyi amaçlar bunun yanında da sağlık hizmetleri 
süreçlerinde ortaya çıkan yaralanmalardan ve istenmeyen 
sonuçlardan korunması ve önlenmesidir (AHRQ, 2013: 4).

Hasta güvenliği, tüm sağlık sistemlerinin ve kalite güvence 
çalışmaların önemli bir bileşeni olan bir konudur. Kalite-
li sağlık hizmeti sunabilmek için hasta güvenliğini tehdit 
eden faktörlerin azaltılması ve ortadan kaldırılması gerek-
mektedir (Arslan ve diğ., 2015). Hasta güvenliğini geliştir-
mek için kapsamlı bir yaklaşım gereklidir.

Hasta güvenliği, 2000 yılında IOM tarafından yayınlanan 
rapordan bu yana son 17 yılda artan bir öncelik olmuş 
durumdadır (Kear ve Ulrich, 2015).

. S  

Hasta güvenliği için 2000 yılında IOM tarafından yayınla-
nan raporla birlikte bir milat olmuştur. Bu tarihten önce 
hasta güvenliği için ne yönetim ne de akademik camia 
bu konuya dikkat çekmiyordu. Bu tarihten sonra ilk önce 
Amerika Birleşik Devletlerinde olmak üzere tüm dünyaya 
yayılan bir kavram olmuştur.

Artık hasta güvenliği açık bir şekilde uluslararası bir sorun 
olarak görülmektedir. Gelişmiş ülkelerde hastaneye yatan 
her 10 hastadan biri zarar görürken gelişmekte olan ül-
kelerde bu orandan daha fazla risk taşımaktadır (Groves,  
Meisenbach ve Scott-Cawiezell, 2011). 

Hasta güvenliği kültürü değişik şekillerde kuruma ve toplu-
ma ait birçok etkide bulunmaktadır. Hasta güvenliği kültü-
rü sadece sağlık çalışanları değil, aynı zamanda yöneticiler, 
hastalar ve hasta yakınlarının da içinde bulunduğu, katkı-
lar verdiği bir süreç olarak değerlendirilmektedir. Hasta 
güvenliğinin öneminin vurgulanması, buna yönelik politika 
ve standartların hazırlanması, bilinç seviyesinin yükselme-
si, iletişimin tüm kanalların açılması, kurumun içindeki li-
derlerin bu konuya sahip çıkması ve tüm personele rol mo-
del olması ve uygulanması kavramın anlaşılması açısından 
gereklidir. Bunun yanında yöneticilerin oluşan hataların 
geri bildirilmesi hususunda yapıcı, destekleyici ve açıklayıcı 
şeklinde davranmaları çalışanların olay raporlamasına yar-
dımcı olacaktır (Özmen ve Başol, 2010).
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. . asta venliği K lt r

Hasta güvenliği kültürü, hasta güvenliğinin başarısı için 
çok önemlidir. Hasta güvenliğini sağlayabilmek amacıyla 
pozitif bir hasta güvenliği kültürü oluşturmak gereklidir. 
Bu yüzden, pozitif bir hasta güvenliği kültürü yaratmak bir 
öncelik olmalıdır.

. . . K lt r

Kültür kavramı çok katmanlı ve karmaşık bir kavramdır. 
Başlangıçta antropolojik terimi olarak kullanılmıştır, fakat 
daha yakın zamanda, kurum çalışmalarında kullanılmaya 
başlanmış durumdadır. Antropolojik açıdan, terim genel-
likle toplumların tarih boyunca geliştirdikleri gelenek ve ri-
tüelleri atfetmek için kullanılırdı. Bununla birlikte bu terim, 
bazı kişilerce edebi, sanat mirası ve sofistik göstergeleri 
çok kültürlü olarak tanımlamak için de kullanılabilir (Kauf-
man ve McCaughan, 2013).

Pek çok araştırmacının yaptığı farklı farklı tanımlara göre 
kültürün özellikleri genel olarak aşağıdaki şekilde sıralanır 
(Güvenç, 1999:101):  

Kültür, öğrenilmiş davranışlar topluluğudur. 
Kültür, tarihidir ve süreklidir. 
Kültür, toplum tarafından benimsenmiştir ve toplumun ya-
şam biçimidir. 
Kültür, toplumun tüm üyeleri tarafından paylaşılmıştır. 
Kültür, ideal veya idealleştirilmiş kurallar sistemidir. 
Kültür, insanın biyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarını giderici 
yapıdadır. 
Kültür, bütünleştirici bir eğilime sahiptir. 

Kültür durgun olduğu kadar süreklidir ve değişebilir. Bu 
dönüşüm, teknolojik ve ekonomik etkenler, fiziki çevre fak-
törleri, başka kültürlerle temas, kültürün kendi gelişimidir.   

. . . Kurum K lt r

Her kurum incelendiğinde bir kurum kültürü ile karşıla-
şılır. Kurum kültürü 1980’li yıllarda ortaya çıkan keşfedici 
bir kavram olmuştur. Kurum kültürü genellikle kurumun 
işlevleri, amaçları ve süreçleri ile kurumun üyelerinin ortak 
olan davranışları, inançları, değerleri ve tutumları olarak 
tanımlanmıştır (Schutz, Counte ve Meurer, 2007).

Schein kültürün altı resmi özelliğe göre tanımlandığını söy-
lüyor: 

1. Kültür, paylaşılmış temel varsayımlardır.

2. Kültür belli bir grup tarafından icat edilen, keşfedilen 
ya da geliştirilen varsayımlardır. 

3. Kültür, dış çevre adaptasyonu ve içsel bütünleşme 
problemleri ile başa çıkmak için öğrenilir.

4. Kültürü geçerli düşünülmüş olması için yeterince iyi 
çalışılmış durumdadır.

5. Kültür grubun yeni üyelerine öğretilmiş olabilir.

6. Kültür bu problemlere ilişkin hissetmek, düşünmek ve 
algılamak için doğru yoldur.

Bu nedenle kültür hakkında konuştuğumuzda, biz öğreni-
len dersleri korumak, organizasyon nasıl hareket etmesi-
nin belirlenmesi için varsayımlardan kaynaklanan değer-
leri, görünür işaretleri somutlaştırmak ve benimsenen 
değerlere maddeyi vermek faaliyetler varsayımlardan ko-
nuşuyoruz (Vincent, 2010: 272).

Kurum kültürü etkileyen faktörler aşağıdaki şekilde sırala-
nır (Okay, 2005: 219-225);

İletişim
Motivasyon
Liderlik
Yönetim süreci
Organizasyon yapısı ve özellikleri
Yönetim tarzı

Paylaşılan değerler, işletmelerin kurum kültürü olarak ad-
landırılır. İşletmelerin yöneticilerinin ve çalışanlarının, işlet-
melerin amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla işlerini yapar 
iken, kendilerine yol gösteren, ışık tutan ve bütün örgüt ça-
lışanlarının benimsediği ve kabullendiği değerler, inançlar 
ve düşünceler sistemi, o işletmelerde ki kurum kültürü ola-
rak kabullenilir. Bu bağlamda, kurum kültürünün temeli iş-
letmelerde yerleşmiş değerler ve temel düşünce sistemle-
ridir (Ülgen ve Mirze, 2013: 418-419).

. . . venlik ve venlik Kültürü

Son yılarda, tıp uygulamalarında özellikle hasta güvenliği 
alanında anlamlı değişiklikler olmaya başladı. Havacılık, 
nükleer enerji ve gemi yapımı gibi yüksek tehlikeli sektör-
lerde güvenlik girişimleri dikkat çekmeye başladı. Sağlık 
hizmetleri de morbite ve mortalite için büyük risk içerdi-
ğinden yüksek riskli sektör olarak kabul edilmiştir (Murali-
dhara, Tanejab ve Ramesha, 2012).

Güvenliğin 7 temel prensibi (Goodman, 2003).
Tüm yaralanmalar önlenebilir.
Çalışanların katılımı zorunludur.
Yönetim güvenliği desteklemelidir.
Güvenli çalışma çalışanların bir şartıdır.
Tüm işletim maruziyetleri korunmuş olabilir.
Eğitim gereklidir.
Güvenlik iyi bir iştir.

1986 yılında Çernobil nükleer santralinde oluşan kaza son-
rasında güvenlik kültürü kurum kültürünün spesifik bir 
kavramı olarak literatüre girmiştir (Domnariu, 2012). Gü-
venlik kültürü örgütün daha geniş kültürünün yönlerinden 
biridir (Vincent, 2010: 273). Organizasyonda güvenlik ko-
nularına dayanan güvenlik kültürü organizasyon kültürü-
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nün bir yönüdür (Hammer ve diğ.,2011). Güvenlik kültürü, 
kişisel ve grup değerlerinin, tutumlarının, algılarının, yet-
kinliklerinim ve iş sağlığı ve güvenliği yönetiminin yeterlili-
ğinin, stilinin ve bağlılığının belirlenmesi olan davranışların 
modeli olarak belirlenmiştir (Ito ve diğ., 2011).

Pronovost ve Sexton (2005) sağlık kültür araştırmacılarının 
güvenlik kültürü hakkında hem fikir birliği ve netlik eksikliği 
olduğunu savunuyor. Özellikle de, onlar güvenlik kültürü 
ve sonuçları arasındaki ilişkiyi, güvenlik kültürünün nasıl 
ölçüleceği ve iyileştirileceği güvenlik kültürü alanı hakkın-
da açıklık eksikliğini belirtmişlerdir. Güvenlik kültürü lite-
ratürüne bakıldığında fikir birliği ve açıklık eksikliğinin en 
azından iki faktör yüklenmiş olabileceği ortaya konulmuş-
tur. Bunların, birincisi tutarlı ve yeterli kompleks tanım-
lamanın olmaması, ikincisi ise yeterli kavramsal çerçeve-
nin olmamasıdır (Groves, Meisenbach ve Scott-Cawiezell, 
2011). 

İlk olarak, güvenlik kültürü disiplinler arası ve disiplinlerde 
tanımsal fikir birliğinde eksikliği olan nispeten yeni bir 
kavramdır. Bununla birlikte, ilerleme güvenlik kültürünün 
etkisi ve gücüyle yaygın özellikleri sayesinde yapılmış du-
rumdadır (Groves, Meisenbach veScott-Cawiezell, 2011). 

Güvenlik kültürü yaygın olarak aşağıdaki konularla ilgilidir 
(Groves, Meisenbach  veScott-Cawiezell, 2011):

Grupta aynı seviyede veya daha yüksek seviyede paylaşıl-
mış değerlere referanstır,

Resmi güvenlik konuları yönetim ve denetimle ilişkilidir,
Organizasyonun her seviyesinden katkıları olmaktadır,
İş davranışları üzerine etkisidir,
Güvenlik davranışları ve ödüller arasında ilişkilerdir,
Güvenlik sorunlarından öğrenme ve bilgi edinme isteklili-
ğidir,
Nispeten kalıcı, istikrarlı ve değişime dirençli olmuştur.

Açıkçası güvenlik kültürü karmaşık bir kavramdır (Groves, 
Meisenbach ve Scott-Cawiezell, 2011). Organizasyonlarda-
ki pozitif güvenlik kültürü organizasyon üyelerinin birbir-
leriyle arasındaki karşılıklı destek ve paylaşılmış algılarının 
yanı sıra ortak kurulmuş güven ve değerlere dayanan açık 
iletişim ile karakterizedir (Hammer ve diğ., 2011).

. . . asta venliği K lt r

Hasta güvenliği kültürü sağlık hizmetlerinde geliştirilme-
si için önde gelen konular arasında yer alıyor (Arslan ve 
diğ., 2015). Sağlık kuruluşlarında hasta güvenliği kültürünü 
geliştirme hasta güvenliğini iyileştirmek için gerekli bir ön-
celiktir (Schutz, Counte ve Meurer, 2007). Yine pozitif bir 
hasta güvenliği kültürünü geliştirmek, hasta güvenliği ve 
sağlık kuruluşlarında kalite için önemli bir stratejidir (Feng 
ve diğ. 2011). Sağlık kuruluşlarında hasta güvenliği kültürü 
ölçümleri 1990’lı yılların sonunda başlamıştır (Hammer ve 
diğ. 2011).

Hasta güvenliği kültürü uygulamalarının sağlık kuruluşla-
rında önlenebilir zararları elimine edeceği ve yan etki olay-
larını azaltacağı düşünülmektedir (Ito ve diğ.,2011).

Birçok çalışma göstermiştir ki güvenlik kültürü ve iklimi, 
hata raporlama, istenmeyen olayların azaltılması ve mor-
talitenin azaltılması gibi kliniksel davranışlar ile ilişkilidir 
(Kear ve Ulrich, 2015).

Sağlık kuruluşlarında özellikle de hastanelerde olumlu 
hasta güvenliği kültürünün önemli belirleyicileri, karşılıklı 
güven üzerine kurulmuş bir iletişim, iyi bir bilgi akışı, yöne-
tim ve liderlik bağlılığı, örgütsel öğrenme, güvenliğin öne-
minin paylaşılan algısı, olay ve hata raporlamanın cezalan-
dırıcı olmayan bir yaklaşım varlığını içermektedir (El-Jardali 
ve diğ., 2011).

Sağlık kurum ve kuruluşlarında hasta güvenliği kültürünün 
oluşturulması amacıyla öncelikli olarak, üst seviyede riski 
olan ve hata oluşturacak faaliyetleri belirlemek, hatanın 
korkmadan ve çekinilmeden bildirildiği ve insanların ceza 
verilmediği açık ve net iletişim ortamlarının yaratıldığı, 
olay raporlama sisteminin çalışanları cezalandırma yakla-
şımlarından uzak, olayların gerçek sebebini belirlemeye ve 
sistemleri iyileştirmeye yönelik ele alınması, riskli uygula-
malarda her seviyede çözümleri üretilinebilir olması, hasta 
güvenliği hususunda kurum ve kuruluşların kaynak ayır-
ması gerekmektedir (Türkmen ve diğ., 2011).

Hasta güvenliği son yıllarda hızlı bir şekilde sağlık hizmet-
lerinde önemli bir konu olmuştur. Ve bu konudaki birçok 
çalışma sağlık hizmetleri uygulamalarında zararlı olaylar 
oluştuğunu ve bunların büyük çoğunluğunun önlenebilir 
olduğunu ortaya koymuşlardır.  Hasta güvenliğini geliş-
tirmek için en temel konu hasta güvenliği kültürünü yapı-
landırmaktır (Zwart ve diğ., 2011).

. 

. . ra tırmanın ma ı

Araştırmanın amacı; sağlık çalışanları tarafından algılana 
hasta güvenliği kültürünün sosyo-demografik özellikle-
rine göre farklılık gösterip göstermediğini araştırmaktır. 
Bu maksatla iki kademeli bir araştırma tasarlanmış.  İlk 
önce kavrama ait konuların anlaşılması için keşfedici bir 
araştırma yürütülmüş. İkinci aşamadaysa, anket hazırlan-
mıştır ve bu anketle tespit edilmiş olan maddeler için ya-
nıtlar aranmıştır.

. . ra tırmanın vreni ve rneklemi

Bu araştırmanın evreni olarak İstanbul ilinde faaliyet gös-
teren özel hastane çalışanları belirlenmiştir. Bu hastane-
lerdeki hasta güvenliği kültürü algısının belirlenmesi amaç-
lanmıştır.
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Bu araştırmanı ana kitlesi (evreni) İstanbul ilinde faaliyet 
gösteren özel hastanelerde çalışan personel olarak belir-
lenmiştir. Ancak tüm çalışanlara ulaşmak imkânsız ve zor 
olduğu için örnekleme yöntemine gidilmiştir. Örnekleme 
seçimi, basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilmiştir.

. . asta venliği K lt r  Ölçeği

Anket, AHRQ tarafından 2004 yılında geliştirilmiş olan 
“Hospital Survey on Patient Safety Culture” anketinin Türk-
çe’sidir (Sorra ve Nieva, 2004). Sağlık çalışanlarının hasta 
güvenliği, tıbbi hata ve olay raporlama konusunda ki gö-
rüşlerini değerlendirmek amacı ile AHRQ tarafından geliş-
tirilerek 2004 yılında yayınlanan Hasta Güvenliği Kültürü 
Hastane Anketi 42 madde ve 12 boyuttan meydana gel-
miştir. Emel Filiz tarafından 2009 yılında yapılan “Hastane-
de Hasta Güvenliği Kültürü Algılamasının ve Sağlık Çalışan-
ları ile Toplumun Hasta Güvenliği Hakkındaki Tutumunun 
Belirlenmesi” adlı çalışmasında geçerlilik ve güvenilirlik ça-
lışması yapılarak literatüre kazandırılmıştır. Ankette hasta 
güvenliği kültürünün boyutlarını ünite/birim düzeyinde ve 
hastane düzeyinde ölçen sorular ile, sonuç değişkenlerinin 
yer aldığı sorular bulunmaktadır. 

. . ra tırmanın Ka samı ve Sınırlıkları

Araştırma, İstanbul bölgesinde faaliyet gösteren özel has-
tane çalışanlarını kapsayacak şekilde planlanmıştır. Araş-
tırmaya 508 kişi katılmıştır. Araştırma kapsamındaki sınır-
lar şu şekilde ifade edilebilir: 

Araştırmanın İstanbul bölgesinde faaliyet gösteren özel 
hastane çalışanları üzerinde yapılması kapsam yönünden 
sınırlılık olarak ifade edilebilir.  

Araştırma kapsamında hazırlanan anketleri cevaplayan ça-
lışanların gerçekci ve tarafsız olarak anketi cevaplandırdık-
ları kabul edilmiştir. Fakat anketi cevaplandıran çalışanla-
rın sosyal beğenirlik etkisiyle verdikleri cevaplar kullanılan 
anket metodu bakımından araştırmanın diğer bir sınırlılığı 
olarak düşünülebilinir. Bu problem farklı değişkenleri bir-
den fazla maddeyle ölçülüp ortalamalarının alınması sure-
tiyle aşılmaya çalışılmıştır.

Araştırma belirli bir tek zaman kesitinde incelenmiştir. Ve-
rilerin anlık (cross-sectional) olarak toplanması ve zaman 
içinde değişimin de belirlenebilmesi için değişik zamanlar-
da araştırmanın yapılamaması, konuları bu araştırmanın 
sınırlıkları olarak görülmektedir. 

5.5. Araştırmanın Analizi ve Bulguları

Araştırmanın analizi ve bulguları başlığı altında; katılımcıla-
rın demografik özelliklerine ilişkin bulgular, farklılık analiz 
sonuçları açıklanmıştır.

. . . Katılım ıların emogra k elliklerine li kin 
ulgular  

Katılımcıların demografik özelliklerine ait bulgular bölü-
münde, araştırmaya katılmayı kabul edenlerin cinsiyetleri, 
medeni durumları, yaşları, eğitim durumları, haftada çalış-
ma saatleri ve mesleklerine ait olan bilgiler incelenmiş, her 
bir değişkene ilişkin frekans (sıklık) ve yüzde değerlerine 
yer verilmiştir. Bu değerler Tablo 5.1’de gösterilmektedir.

a lo .  Katılım ıların Sos o emogra k ellikleri

eği ken n %

Cinsiyet

Kadın 377 74,2

Erkek 124 24,4

Cevapsız 7 1,4

o lam 508 100

e eni urum

Evli 273 53,7

Bekar 222 43,7

Cevapsız 13 2,6

o lam 508 100

a

15-20 31 6,1

21-25 121 23,8

26-30 113 22,2

31-35 98 19,3

36-40 82 16,1

41-45 38 7,5

46-50 11 2,2

51 ve üstü 8 1,6

Cevapsız 6 1,2

o lam 508 100

Ö ğ r e n i m  
Durumu

Lise 124 24,4

Önlisans 146 28,8

Lisans 144 28,4

Yüksek lisans 53 10,4

Doktora 22 4,3

Cevapsız 19 3,7

o lam 508 100

aftalık alı ma 
Saati

40 saat 132 26,0

41-50 saat 245 48,2

51 ve üstü saat 110 21,7

Cevapsız 21 4,1

o lam 508 100

Meslek

Doktor 20 3,9

Hemşire 258 50,8

Sağlık teknikeri/
teknisyeni 82 16,1

Sağlık memuru 38 7,5

Diğer 110 21,7

Cevapsız 0 0

o lam 508 100
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. . . Katılım ıların asta venliği K lt r  lgılarının Sos o emogra k elliklerine re arklılıkları

Çalışanların hasta güvenliği kültürü algısının cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediği araştırma sorusu olarak 
belirlenmiştir. Bu sorunun cevabını vermek ve hipotezin test edilmesi için t testi yapılmıştır.

a lo .  Katılım ıların asta venliği K lt r  lgısının insi ete re Sonu ları

Cinsiyet n x s.s T değeri P değeri

Hasta Güvenliği Kültürü
Kadın 377 3,3890 ,40037

1,881 ,061Erkek 124 3,3098 ,42594

Çalışanların hasta güvenliği kültürü algılarının cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla t testi 
yapılmıştır. T testi sonuçlarına göre; çalışanların hasta güvenliği kültürü için t testi sonucu göre kadınlarla erkekler ara-
sında anlamlı bir fark yoktur (t499=1,881, p>,05). Buna göre cinsiyetin, çalışanların hasta güvenliği kültürünü etkileyen bir 
faktör olmadığı söylenebilir.

a lo .  Katılım ıların asta venliği K lt r  lgısının e eni urumuna re Sonu ları

Medeni Durum n x s.s T değeri P değeri

Hasta Güvenliği Kültürü
Evli 273 3,4266 ,36028

,788 ,431
Bekar 222 3,3962 ,47389

Çalışanların hasta güvenliği kültürü algılarının medeni duruma göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için t testi 
yapılmıştır. T testi sonuçlarına göre; çalışanların hasta güvenliği kültürü için t testi sonucu göre evliler ve bekârlar arasında 
anlamlı bir fark yoktur (t499=,788, p>,05). Buna göre medeni durumun, çalışanların hasta güvenliği kültürünü etkileyen bir 
faktör olmadığı söylenebilir.

Çalışanların hasta güvenliği kültürü algısının haftalık çalışma saatlerine göre farklılık olup olmadığı araştırmak için bu test 
uygulanmıştır.

a lo .  Katılım ıların asta venliği K lt r  lgısının aftalık alı ma Saatine re rtalama  Stan art 
Sa ma ve ek akt rl   Sonu ları

Hasta Güvenliği Kültürü

Haftalık Çalışma Saati n x s.s. Sd F P A n l a m l ı 
Fark

40 saat

40-50 saat arası

50 saat üstü

132

245

110

3,41

3,38

3,27

0,35

0,41

0,42

2/484 3,798 0,023 A-C

A=40 saat                                   B=40-50 saat arası                           C=50 saat üstü

Tablo 5.4’e göre haftalık 40 saat çalışanların aritmetik orta-
lamalarının 40-50 saat arası çalışanlar ile 50 saat ve üzeri 
çalışanların aritmetik ortalamalarından daha fazla olduğu 
görülmektedir. Çalışanların hasta güvenliği kültürü algısı-
nın haftalık çalışma saatine göre anlamlı olarak farklılaşıp 
farklılaşmadığın belirlemek için yapılan tek faktörlü var-
yans analizi (One-Way ANOVA) sonucunda aradaki farkın 
anlamlı olduğu bulunmuştur (F=3,798, p<,05). Farkın han-
gi ortalamalar arasında olduğunu belirlemek için çoklu 
karşılaştırma testlerinden “Tamhane” testi uygulanmış ve 
haftada 40 saat çalışanların hasta güvenliği kültürü algısı 

ile 50 saat üstü çalışanların hasta güvenliği kültürü algısı 
arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur. Buna göre 
hafta da daha fazla çalışanların çalıştıkları süre açısından 
daha çok hasta güvenliğini tehdit eden olayları daha fazla 
görme ve tıbbi hatalarla karşılaşma oranın daha fazla ol-
ması ve daha fazla çalışma saatlerinden dolayı fiziksel ve 
psikolojik olarak yorulmaları hata yapma olasılığının daha 
fazla olacağı algısını oluşturmuştur. 

Çalışanların hasta güvenliği kültürü algısının yaş 
değişkenine göre farklılık olup olmadığı araştırmak için bu 
test uygulanmıştır.
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a lo .  Katılım ıların asta venliği K lt r  lgısının a a re rtalama  Stan art Sa ma ve ek akt rl  
 sonu ları

Hasta Güvenliği
Kültürü

Yaş n x s.s. Sd F P A n l a m l ı 
Fark

15-20

21-25

26-30

31-35

36-40

41-45

46-50

51 ve üstü

31

121

113

98

82

38

11

8

3,35

3,31

3,46

3,39

3,43

3,49

3,52

3,68

0,56

0,41

0,38

0.36

0.39

0,42

0,28

0,62

7/494 2,299 0,026

A=15-20 B=21-25  C=26-30  D=31-35  E=36-40  F=41-45  G=46-50  H=51 ve üstü

Çalışanların hasta güvenliği kültürü algısının yaşa göre anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan 
tek faktörlü varyans analizi (One-Way ANOVA) sonucunda aradaki farkın anlamlı olduğu bulunmuştur (F=2,299, p<,05). 
Farkın hangi ortalamalar arasında olduğunu belirlemek için çoklu karşılaştırma testlerinden “Tukey” testi uygulanmış ve 
yaş grupları arasında anlamlı fark olmadığı görülmüştür. 

a lo .  Katılım ıların asta venliği K lt r  lgısının ğrenim urumuna re rtalama  Stan art Sa ma 
ve ek akt rl   Sonu ları

Hasta Güvenliği 
Kültürü

Öğrenim Durumu n x s.s. Sd F P Anlamlı Fark

Lise

Ön Lisans 

Lisans

Yüksek Lisans 

Doktora 

124

146

144

53

22

3,35

3,37

3,38

3,59

3,68

0,41

0,38

0,37

0.48

0.46

7/494 6,327 0,000

A-D ve E

B-D ve E

C-D ve E

ise      n isans   isans    ksek isans   oktora

Tablo 5.6’a göre öğrenim durumu yüksek lisans ve dokto-
ra seviyesinde olan çalışanların aritmetik ortalamalarının 
öğrenim durumu lise, ön lisans ve lisans seviyesinde olan 
çalışanların aritmetik ortalamalarından daha fazla olduğu 
görülmektedir. Çalışanların hasta güvenliği kültürü algısı-
nın öğrenim durumuna göre anlamlı olarak farklılaşıp fark-
lılaşmadığın belirlemek için yapılan tek faktörlü varyans 
analizi (One-Way ANOVA) sonucunda aradaki farkın an-
lamlı olduğu bulunmuştur (F=6,327, p<,001). Farkın hangi 
ortalamalar arasında olduğunu belirlemek için çoklu kar-
şılaştırma testlerinden “Tukey” testi uygulanmış ve öğre-
nim durumu lise olan çalışanların hasta güvenliği kültürü 
algısı ile öğrenim durumu yüksek lisans ve doktora olan 
çalışanların hasta güvenliği kültürü algısı arasında anlamlı 

bir fark olduğu bulunmuştur. Öğrenim durumu ön lisans 
olan çalışanların hasta güvenliği kültürü algısı ile öğrenim 
durumu yüksek lisans ve doktora olan çalışanların hasta 
güvenliği kültürü algısı arasında anlamlı bir fark olduğu 
bulunmuştur. Öğrenim durumu lisans olan çalışanların 
hasta güvenliği kültürü algısı ile öğrenim durumu yüksek 
lisans olan çalışanların hasta güvenliği kültürü algısı 
arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur. Buna göre 
öğrenim seviyesi arttıkça çalışanların hasta güvenliği kül-
türü algısı da artmaktadır. Bunun için hastaneler öğrenim 
seviyesi yüksek olan personeli işe almalıdır ve çalışanları-
nın öğrenim seviyelerini artırmak ve geliştirmek için plan-
lamalar yapmalıdır.
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Çalışanların hasta güvenliği kültürü algısının meslek değişkenine göre farklılık olup olmadığı araştırmak için bu test 
uygulanmıştır.

a lo .  Katılım ıların asta venliği K lt r  lgısının esleklerine re rtalama  Stan art Sa ma ve ek 
akt rl   sonu ları

Hasta Güvenliği

Kültürü

Meslek n x s.s. Sd F P A n l a m l ı 
fark

Doktor 

Hemşire 

Sağlık Teknisyeni /
Teknikeri

Sağlık memuru 

Diğer 

20

258

82

38

110

3,64

3,42

3,36

3,33

3,38

0,47

0,41

0,47

0.28

0.37

4/503 2,394 0,050
A-C

A-D

A= Doktor B=Hemşire C=Sağlık Teknisyeni/ Teknikeri D=Sağlık memuru E=Diğer

Hasta güvenliği kültürü algısı için mesleklerine göre anlam-
lı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan 
tek faktörlü ANOVA sonucunda aradaki farkların anlamlı 
olduğu bulunmuştur (F=2,394, p<,05). Farkın hangi ortala-
malar arasında olduğunu belirlemek için çoklu karşılaştırma 
testlerinden “Tukey” testi uygulanmış ve doktorların ortala-
masının, sağlık teknisyeni/teknikerleri ve sağlık memurları-
nın ortalamalarından daha yüksek olduğu ve anlamlı olarak 
farklılaştığı bulunmuştur. Buna göre mesleklerin hasta gü-
venliği kültürü algısını etkileyen faktör olduğu söylenebilir.

5. SONUÇ 

Araştırmaya katılanlarının çoğunun kadın olduğu görül-
müştür, bu da sağlık sektörünün kadın çalışanların yoğun 
bir sektör olduğunu göstermektedir. Yine çalışanların ço-
ğunun evli olduğu görülmektedir. Çalışanların çoğunlukla 
21-30 yaş arasında ve % 80’inin 40 yaş altında olduğu bu 
da hastanelerin çoğunlukla genç çalışanlarla hizmet ver-
diği düşünülmektedir.  Öğrenim durumlarına bakıldığında 
% 56’sının ön lisans ve lisans mezunu olduğu görülmekte-
dir. Haftalık çalışma saatlerine göre; çalışanların % 48’inin 
41-50 saat arasında çalıştığı görülmektedir. Mesleklerine 
bakıldığında çalışanların % 50’sinin hemşire olduğu, bu da 
çalışanların daha çok hemşire olduğu ve hasta güvenliği 
açısından önemli bir meslektir.

Çalışanların hasta güvenliği kültürü için kadınlarla erkek-
ler arasında anlamlı bir fark yoktur. Buna göre cinsiyetin, 
çalışanların hasta güvenliği kültürünü etkileyen bir faktör 
olmadığı söylenebilir.

Çalışanların hasta güvenliği kültürü için evliler ve bekârlar 
arasında anlamlı bir fark yoktur. Buna göre medeni duru-

mun, çalışanların hasta güvenliği kültürünü etkileyen bir 
faktör olmadığı söylenebilir.

Çalışanların Hasta güvenliği kültürü algısının haftalık 
çalışma saatine göre aradaki farkın anlamlı olduğu 
bulunmuştur. Haftada 40 saat çalışanların hasta güvenliği 
kültürü algısı ile 50 saat üstü çalışanların hasta güvenliği 
kültürü algısı arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuş-
tur. Buna göre hafta da daha fazla çalışanların çalıştıkla-
rı süre açısından daha çok hasta güvenliğini tehdit eden 
olayları daha fazla görme ve tıbbi hatalarla karşılaşma ora-
nın daha fazla olması ve daha fazla çalışma saatlerinden 
dolayı fiziksel ve psikolojik olarak yorulmaları hata yapma 
olasılığının daha fazla olacağı algısını oluşturmuştur. 

Çalışanların Hasta güvenliği kültürü algısının yaşa göre 
aradaki farkın anlamlı olduğu bulunmuştur. Farkın hangi 
ortalamalar arasında olduğunu belirlemek için çoklu 
karşılaştırma testlerinden “Tukey” testi uygulanmış ve yaş 
grupları arasında anlamlı fark olmadığı görülmüştür. 

Çalışanların Hasta güvenliği kültürü algısının öğrenim 
durumuna göre aradaki farkın anlamlı olduğu 
bulunmuştur. Öğrenim durumu lise olan çalışanların hasta 
güvenliği kültürü algısı ile öğrenim durumu yüksek lisans 
ve doktora olan çalışanların hasta güvenliği kültürü algısı 
arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur. Öğrenim 
durumu ön lisans olan çalışanların hasta güvenliği kültürü 
algısı ile öğrenim durumu yüksek lisans ve doktora 
olan çalışanların hasta güvenliği kültürü algısı arasında 
anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur. Öğrenim durumu 
lisans olan çalışanların hasta güvenliği kültürü algısı ile 
öğrenim durumu yüksek lisans olan çalışanların hasta 
güvenliği kültürü algısı arasında anlamlı bir fark olduğu 
bulunmuştur. Buna göre öğrenim seviyesi arttıkça çalışan-
ların hasta güvenliği kültürü algısı da artmaktadır. Bunun 
için hastaneler öğrenim seviyesi yüksek olan personeli işe 
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almalıdır ve çalışanlarının öğrenim seviyelerini artırmak ve 
geliştirmek için planlamalar yapmalıdır.

Hasta güvenliği kültürü algısı için mesleklerine göre aradaki 
farkların anlamlı olduğu bulunmuştur. Doktorların ortala-
masının, sağlık teknisyeni/teknikerleri ve sağlık memurları-
nın ortalamalarından daha yüksek olduğu ve anlamlı olarak 
farklılaştığı bulunmuştur. Buna göre mesleklerin hasta gü-
venliği kültürü algısını etkileyen faktör olduğu söylenebilir.

Hastanelerde tıbbi hataların azaltılması ve hasta güvenliği 
kültürünü artırmak için yine hastane yönetimleri çalışan-
ları için içsel pazarlama uygulamaları uygulayacak etkili 
sistemler kurmalıdırlar. Hastanede çalışanlar için ödül 
ve motivasyon sistemi kurmalıdırlar, başarılı çalışanlarını 
ödüllendirmeli ve maddi ve manevi olarak motive etmeli-
dirler. Çalışanlar arasında etkili iletişimi sağlayacak sistem-
ler kurmalıdırlar. Çalışanları sürekli eğiterek gelişimlerini 
sağlamalıdırlar, bu gelişim sadece akademik anlamda de-
ğil aynı zamanda kişisel ve kurumsal gelişim olmalıdır. İç 
girişimci olan çalışanlarına daima destek vermelidirler. 

Araştırmadaki veriler sadece özel hastanelerde çalışanlar-
dan toplanmış ve analiz edilmiştir. Bu nedenle aynı çalışma-
nın kamu hastaneleri ve farklı bölgelerde çalışanlardan elde 
edilerek analiz edilmesi ve sonuçlara ulaşılması önerilir. 
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ÇALIŞAN GÖZÜYLE HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ 
UYGULAMALARI

Elif KETEN EDİS, Ali Fuat HUPAL

A AS A A I    SA I I 
eli keten gmail om  ali uat u al gmail om

et

Hasta ve çalışan güvenliği uygulamaları güvenli, kaliteli ve verimli bir sağlık hizmeti sunmanın temel bileşenleri 
arasında yer almaktadır. Sağlık hizmetine bağlı hataların neden olduğu hasta hasarlarının elimine edilmesi ve 
sağlık bakım çalışanlarının kendilerini çalıştıkları kurumda güvende ve huzurlu hissetmeleri sağlık hizmeti düzeyini 
olumlu yönde etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı çalışanların hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarına yönelik 
algılarını değerlendirmektir.

Araştırmanın örneklemini Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezindeki 82 çalışan oluşturmaktadır. Araştırmada veri 
toplama aracı olarak hasta ve çalışan güvenliğine yönelik 36 sorudan oluşan anket formu kullanılmıştır. Verilerin 
analizinde SPSS 20 paket programı kullanılmıştır.

Katılımcıların %32’si kadın, %61’i erkektir ve %100’ü hasta ve çalışan güvenliği uygulamaları konusunda eğitim 
almıştır. Çalışanların %96,1’i kurumlarında hasta güvenliğine yönelik uygulamaların, %93,8’i çalışan güvenliğine 
yönelik uygulamaların yapılığını belirtmiştir. Hasta- Çalışan güvenliği uygulamalarının olumlu yönleri kayıtların 
güvenliğinin sağlanması, risk oranlarının azalması ve önleyici uygulamaların aktifleşmesi olarak belirlenirken 
olumsuz yönleri çalışanların fikirlerinin alınmaması, maliyet oranlarının artması ve denetim sonrası uygulamaların 
aktif olarak devam etmemesi olarak belirlenmiştir.

Sonuç olarak yürütülen uygulamaların çalışanlar tarafından olumlu değerlendirildiği anlaşılmaktadır.

na tar Kelimeler  Hasta ve Çalışan Güvenliği, Sağlık Hizmeti, Ağız ve Diş Sağlığı

P   P  S  P S  S  S

stra t

Patient and employee safety practices(PESP) are the cornerstone of safe, quality and efficient health care. The level of services 
provided are effected positively by eliminating the damage of faults of health care service on patients and by healthcare 
professionals who feel themselves peaceful and safe in the organisations they work. The purpose of research is to determine 
the perceptions of employees regarding the patient and employees safety. 

The sample of the study consists of 82 employees in Amasya Oral and Dental Health Center. As a means of data collection  of  36 
questions about patient and employee safety was used. The data analysis were used in SPSS 20. 

Of the participants, 32% were female, 61% were male and 100 % were trained in PESP. The employees stated that 93.8% practices 
for employee safety and  96.1% applied for patient safety in their institutions. The service PESP positive impacts; provided the 
registration safety, decreased the percentage of the risk, actived preventive applications. The negative impacts of service PESP; 
the opinions of employees wasn’t taken, the price rates were high,  applications do not continue actively after audits.

As a result, it is understood that the practices are evaluated positively by the employees.

Key Words: Patient and Employee Safety, Health Service, Oral Health

S
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Değişen sağlık ihtiyaçları, sağlık hizmetlerinin giderek kar-
maşık bir yapıya dönüşmesi ve sağlık teknolojisindeki hızlı 
gelişmeler, hizmet sunan ve hizmet alanlar açısından risk 
faktörlerini de beraberinde getirmekte olup günümüzde 
hasta ve çalışan güvenliği konusu tüm ülkelerin gündemin-
de önemli bir yer tutmaktadır(Sezgin,2007:1).  Temel amacı 
toplumun ihtiyacı olan hizmeti sunmak olan sağlık hizmet-
leri hızla değişen teknoloji, artan maliyetler, artan hasta 
şikâyetleri ve yaygınlaşan iyi bakım talepleri nedeniyle 
daha  karmaşık bir yapıya bürünmüş ve bu nedenle hasta-
ya zarar vermeden sağlık hizmeti sunmak, hizmeti veren-
lerin öncelikli konusu haline gelmiştir(Kohn ve ark.,2000). 
Birçok görüşe göre kaliteli sağlık bakımı hasta güvenliği uy-
gulamalarına bağlıdır ve  hasta güvenliği kaliteli sağlık hiz-
meti sunumundan ayırt edilemez bir bileşenidir (Aspden 
ve ark.,2004). Bu nedenle sağlık kurumlarının nitelikli sağ-
lık hizmeti verebilmeleri için, hasta güvenliği yönünden 
gereken süreçleri eksiksiz uygulamaları ve prosedürlere 
uygun gerçekleştirmeleri gerekmektedir(Zorlunata,2008). 
Ancak sağlık bakım kurumlarındaki hızlı değişen çevrenin 
yanı sıra yoğun teknoloji kullanımı sağlık profesyonelleri-
nin birçok kararı baskı altında vermesine, yanlış ve hatalı 
uygulamalara ve hastaların zarar görmesine neden ol-
maktadır. Hastaların yaşadıkları zararlar hastanede kalış 
süresinin uzamasına, sakatlığa, ciddi yaralanmalara hatta 
ölüme yol açabilmektedir(Thomas ve ark.,2000). 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde Tıp Enstitüsü (Insti-
tute of Medicine- IOM) her gün en az 100 hastanın, tıbbi 
hatalar nedeniyle öldüğünü bildirmektedir(Berwick,2003). 
Dünya Sağlık Örgütü(2004) dünyada yaklaşık her 10 has-
tadan birinin tıbbi bakım sırasında herhangi bir nedenle 
yapılan hatadan ciddi şekilde etkilendiği; tıbbi hataların 
%14’ünün ölümle, %70’inin ise hastanın yaşamında kısıtlı-
lık oluşturacak sakatlıklarla sonuçlandığını bildirmektedir. 
Bu nedenle sağlık kurumlarında risk azaltma stratejileri-
nin geliştirilmesi, süreçlerin ve ekipmanların standardize 
edilmesi, olay raporlama sistemlerinin kişiyi cezalandırıcı 
yaklaşımlardan (suçlama kültüründen) uzak, olayın gerçek 
nedenini belirlemeye ve sistemi iyileştirmeye yönelik ele 
alınması, tıbbi hataların korkusuzca ve çekinmeden bil-
dirilebildiği ve kişilerin cezalandırılmadığı açık bir iletişim 
ortamının yaratılması, riske açık uygulamalarda her düzey-
de çözümlerin üretilebiliyor olması, hasta güvenliği konu-
sunda kurumun kaynak ayırması çerçevesinde bir hasta 
güvenliği kültürü oluşturulması önem taşımaktadır(Akalın 
2004; Pizzi ve ark., 2001). 

Sağlık hizmetleri üretimi çok farklı meslek gruplarının ya 
da uzmanlık alanlarının bir arada çalışmasını gerektiren 
hizmetlerdir ve sağlık çalışanları iğne yaralanmaları, bula-
şıcı hastalıklar, bel ve sırt sorunları, lateks alerjisi, şiddet 
ve stres gibi geniş bir yelpazede sağlık sorunu ile karşılaş-
maktadır. Güvenli, nitelikli ve verimli sağlık hizmetlerinin 
sunulması, aynı zamanda sağlık çalışanlarının sağlığına, 
kapasitesine ve performansına bağlı olduğu için, sağlık ça-
lışanlarının sağlığı ve güvenli de üzerinde dikkatle durulma-
sı gereken konulardandır (Meydanlıoğlu, 2013). Hastane-

lerde atıklar, ilaçlar, enfeksiyonlar, malzemelerin yarattığı 
tehlikeler, ergonomik tasarım eksikliği, çalışma koşulları ve 
malzeme yetersizliği, iş yükü fazlalığı, çalışanların dikkat-
siz davranışları gibi nedenlerle sağlık çalışanlarının birçok 
tehlike, kaza ve hastalık riskine maruz kaldığı bildirilmek-
tedir(Abdullah ve ark.,2009; Uğurlu,Yılmaz ve Karabacak, 
2010). Amerika’da hastanelerde çalışan sağlık çalışanın-
dan %8,8’i, evde bakım hizmetlerinde çalışan hemşireden 
%13,5’i iş kazasına/meslek hastalığına yakalanmakta veya 
işinden uzaklaşmaktadır(AHA,2009). Uğurlu ve ark.,(2010) 
hemşirelerin %7.9’unun hasta, hasta yakınları veya diğer 
kişiler tarafından sözlü yada fiziksel şiddete maruz kaldı-
ğını bildirmektedir. ABD’de Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol 
Merkezi (CDC) sağlık çalışanlarındaki tüberküloz sıklığını 
%13 olarak belirlemiştir (CDC, 2002). Aiken ve ark.,(2002) 
hastanedeki mevcut tehlike ve risklerin önlenememesi ne-
deniyle hemşirelerin %88’inin, Özkan(2005) ise ülkemizde 
hastane sağlık çalışanlarının yarısının bel ağrısı sorunu ya-
şadığını belirtmektedir. Sağlık çalışanlarının maruz kaldığı 
bu sağlık sorunları, sadece kendileri için değil aynı zaman-
da aileleri, çalışma arkadaşları ve hizmet verdiği hastaları 
için de oldukça önemlidir (ICN, 2006). Sağlıklı ve güvenli bir 
çalışma ortamı çalışanın sağlığının sürdürülmesi ve yaşam 
kalitesini yükseltilmesinin yanı sıra çalışanın sosyal yaşa-
mından hizmet sunduğu alana kadar iyilik halinin devamı-
nı da sağlayacaktır. (WHO, 2001). Bu nedenle sağlık kuru-
luşlarda sağlık çalışanının sağlığına ve güvenliğine ilişkin 
gerekli tedbirlerin alınması zorunludur.

Günümüzde kesintisiz hizmet sunması nedeniyle sağlık ku-
rumları hastalara, hasta yakınlarına, ziyaretçilere ve çalışan-
lara güvenli bir ortam sunmak zorundadır. Bu nedenle sağlık 
kurumlarında hasta ve çalışanlara yönelik tehlike ve risklerin 
azaltılması, kaza ve yaralanmaların önlenmesi yönündeki ça-
lışmaların yapılması önem taşımaktadır. Bu çalışmada, Ağız 
ve Diş Sağlığı Hizmetlerinde hasta ve çalışan güvenliğine yö-
nelik uygulamalarının çalışanlar tarafından değerlendirilmesi 
ve bu doğrultuda iyileştirilmesi, güçlendirilmesi ve değiştiril-
mesi gereken yönlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

. 

Araştırma 1 Haziran 2017- 31 Temmuz 2017 tarihleri ara-
sında Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde yürütülmüş-
tür. Çalışmanın evrenini Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merke-
zinde çalışan tüm personel oluşturmaktadır. Araştırmanın 
yapıldığı dönemde Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde 
diş hekimi(30), diğer sağlık çalışanı(36), idari ve hizmet alı-
mı yoluyla çalışan personel(56) olmak üzere toplam 122 
personel görev yapmaktadır. 

Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından Sağlık Ba-
kanlığı “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair 
Yönetmelik” ve Sağlıkta Kalitenin eli tirilmesi ve 

eğerlen irilmesine air netmelik   SKS ADSM seti 
doğrultusunda hazırlanan 36 sorudan oluşan anket formu 
aracılığıyla toplanmıştır. 
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Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliğinden izin 
alındıktan sonra araştırmaya katılmayı kabul eden 82 ki-
şiye anket uygulanmıştır. Çalışanların özgür iradesiyle an-
ketleri cevaplayabilmesi için anket formaları kendilerine 
verilmiş ve bir süre sonra toplanmıştır. Verilerin analizinde 
SPSS 20 paket programı kullanılmıştır. 

Araştırma Amasya ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile sınırlı tu-
tulmuştur.

. U U

Çalışmamıza katılan bireylerin %53,7’sini sağlık çalışanları, 
%14,6’sını idari hizmet çalışanları, %31,7’sini hizmet alı-
mı çalışanları oluşturmaktadır. Katılımcıların demografik 
özellikleri incelendiğinde %32’sinin kadın, %61’inin erkek, 
%59,8’inin 31-40 yaş aralığında olduğu, %32,9’unun lisans 
mezunu ve %36,6’sının çalışma yılının 6-10 yıl arasında ol-
duğu tespit edilmiştir(Tablo 1).

a lo . ra tırma a katılanların emogra k ellikleri

Sayı (n) Yüzde %

insi et 

Kadın 32 39

Erkek 50 61

a  

20- 30 17 20,7

31-40 49 59,8

41-50 16 19,5

ğitim urumu

İlköğretim 5 6,1

Lise 22 26,8

Önlisans 17 20,7

Lisans 27 32,9

Yüksek Lisans 11 13,4

revi

Sağlık Çalışanı 44 53,7

İdari Hizme çalışanı 12 14,6

Hizmet Alım Yoluyla Çalışan 26 31,7

Çalışma Yılı

1-5 yıl 16 19,5

6-10 yıl 30 36,6

11-15 yıl 16 19,5

16-20 yıl 9 11

21 yıl ve üzeri 11 13,4

P 82 100

Çalışmamızda katılımcıların %100’ünün hasta ve çalışan 
güvenliği uygulamaları konusunda eğitim aldıkları belir-
lenmiştir. Çalışanların %96,1’i kurumlarında hasta güvenli-
ğine yönelik uygulamalarının yerine getirildiğini, en yüksek 
oranda(% 100) “en eksiyonlar n nlenmesi” ve “ asta kimlik 

ilgilerinin do rulanmas ” ve “ ilgi g enli inin sa lanmas ” 
na yönelik uygulamaların, en düşük oranda (%91,5) “ asta 
ma remiyetinin sa lanmas ” uygulamaların yerine getirildi-
ğini ifade etmişlerdir(Tablo 2).

Çalışan güvenliğine yönelik uygulamalara bakıldığında 
katılımcıların %93,8’i kurumlarında çalışan güvenliğine yö-
nelik uygulamaların yapıldığını en yüksek oranda (%97,6) 
“ esi i deli i alet yaralanma risklerinin a alt lmas ” ve “kan 
e ut s lar na maru  kalma risklerinin a alt lmas ” na 

yönelik uygulamaların, en düşük oranda (%89) “ iksel id-
dete maru  kalma risklerinin a alt lmas ” uygulamalarının 
yapıldığını ifade etmişlerdir(Tablo 3).

Çalışmamızda hasta-çalışan güvenliğine yönelik 
uygulamaların olumlu yönlerine bakıldığında çalışanların 
%100’ünün uygulamaların kayıtların güvenirliliğinin 
arttığını, %97,6’sının hasta ve çalışanlar açısından güvenli 
bir çalışma ortamı sağlanmasına, acil durumlarda zama-
nında müdahale edilmesine ve risk oranlarının azalmasına 
katkı sağladığını, %96,3’ünün uygulamadaki eksiklerimizi 
görmemize yarar sağladığını belirttiği tespit edilmiştir. 

Olumsuz yönlerine bakıldığında ise çalışanların % 25,6’sı-
nın belirtilen uygulamaların yetersiz olduğunu ve iyileştir-
me çalışmaları için çalışanların görüşlerinin alınmadığını, 
%24,4’ünün uygulamaların denetimler sonrasında aktif 
olarak devam etmediğini ve maliyet oranlarının yüksek 
olduğunu,%19,5’ inin hasta-çalışan güvenliği uygulamala-
rının sadece belli meslek gruplarına yönelik olduğunu ve 
%13,4’ünün de zaman kaybı yarattığını belirttiği tespit edil-
miştir.
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a lo . Katılım ıların Kurumların a U gulanan asta venliği U gulamalarına li kin r leri

Sağlık Çalışanı İdari Hizmet Çalışanı Hizmet Alım Çalışanı

Evet % Hayır % Evet % Hayır % Evet %
Hayır 

%

Hasta kimlik bilgilerinin doğrulanması 100 0 91,7 8,3 100

Çalışanlar arası etkili iletişim ortamının sağlanması 95,5 4,5 91,7 8,3 88,5 11,5

Hasta düşmelerinin önlenmesi 95,5 4,5 91,7 8,3 100 0

İlaç güvenliğinin sağlanması 97,7 2,3 91,7 8,3 100 0

Acil durum kodlarının uygulanması 97,7 2,3 100 0 96,2 3,8

Tesis güvenliğinin sağlanması 90,9 9,1 100 0 93,3 7,7

Radyasyon güvenliğinin sağlanması 97,7 2,3 100 0 96,2 3,8

Hasta mahremiyetinin sağlanması 88,6 11,4 100 0 92,3 7,8

Hasta bilgilerinin çalışanlar arasında güvenli transferinin sağlanması 95,5 4,5 91,7 8,3 100 0

Bilgi güvenliğinin sağlanması 97,7 2,3 100 100 0

Enfeksiyonların önlenmesi 100 0 91,7 8,3 100 0

GENEL ORTALAMA 96,1 3,9 95,5 4,5 97 3

a lo . Katılım ıların Kurumların a U gulanan alı an venliği U gulamalarına li kin r leri

Sağlık Çalışanı İdari Hizmet Çalışanı Hizmet Alım Çalışanı

Evet % Hayır % Evet % Hayır % Evet % Hayır %

Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması 84,1 15,9 100 0 96,2 3.8

Riskli alanlarda çalışanlara yönelik önlemlerin alınması 88,6 11,4 100 0 88,5 11,5

Fiziksel şiddete maruz kalma risklerinin azaltılması 88,6 11,4 100 0 84,6 15,4

Kesici delici alet yaralanma risklerinin azaltılması 97,7 2,3 100 0 96,2 3,8

Kan ve vücut sıvılarına maruz kalma risklerinin azaltılması 100 0 100 0 92,3 7,7

Sağlık taramalarının yaptırılması 100 0 100 0 96,2 3,8

Koruyucu ekipmanların temini 97,7 2,3 91,7 8,3 96,2 3,8

GENEL ORTALAMA 93,8 6,2 98,8 1,2 92,9 7,1

. S U

Sağlık hizmetlerinde hata riskini artıran faktörler olumsuz 
fiziki koşullar, yetersiz personel, iletişim sorunları ve yoğun 
çalışma temposu olarak karşımıza çıkmaktadır. Hata ve 
risklerin önlenerek hasta-çalışan güvenliğinin sağlanması 
sağlık hizmetlerinin temel taşlarındandır. Bu nedenle sağ-
lık kurumlarında hasta, hasta yakını ve çalışanları fiziki ve 
psikolojik olarak olumlu etkileyecek bir ortam yaratarak, 
olası zararlardan korumak ve hata olasılığını ortadan kal-
dıracak bir sistem oluşturmak kalite iyileştirme çalışmala-
rının odak noktası olmalıdır. Çalışanların sürekli eğitimi, iş 
yükünün azaltılması, yeni teknolojilerin sağlanması, fiziksel 
altyapının güçlendirilmesi, denetimlerde hasta-çalışan 
güvenliği odaklı yaklaşımlar sergilenmesi hasta ve çalışan 

güvenliği kültürünün yükseltilebilmesini olumlu yönde 
etkileyecektir. Bu kapsamda liderlerin bu konuyu sahiplen-
mesi, çalışanlar ve hastalar arasında açık iletişimin teşvik 
edilmesi, hasta ve çalışan güvenliği uygulamaları için yeter-
li kaynak ayrılması, eğitimler sağlanması ve bu çalışmaların 
kurum kültürünün bir parçası haline getirilmesi önem ta-
şımaktadır. Kurum liderlerinin, yapılan hatalar karşısında 
takınacağı olumlu tutum ve hataların korkusuzca bildiril-
diği bir ortam yaratmaları hataların zamanında ve eksiksiz 
rapor edilmesini ve geri bildirimlerin olumlu sonuç doğur-
masını sağlayacaktır.  Ayrıca hasta ve çalışanların güvenli-
ğini tehdit eden olayları izlemenin, rapor etmenin, analiz 
etmek ve iyileştirmenin, hastaya zarar vermeden tanı, te-
davi, bakım ve diğer hizmetleri sunmanın tüm personelinin 
sorumluluğu olduğu unutulmamalıdır.
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Araştırmamızda Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde 
çalışanların hasta ve çalışan güvenliği uygulamaları ko-
nusunda duyarlı oldukları ve hasta ve çalışan güvenliğine 
yönelik yürütülen uygulamaları olumlu değerlendirildikleri 
anlaşılmaktadır.

. K K
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HASTA DÜŞMELERİ İLE İLGİLİ PAYDAŞLARIN DÜŞME 
NEDENLERİ VE ÖNLEYİCİ UYGULAMALAR HAKKINDAKİ 
GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENEREK İŞLEVSELLİK, YETİYİTİMİ 
VE SAĞLIĞIN ULUSLARARASI SINIFLANDIRILMASI 
MODELİNE GÖRE GRUPLANDIRILMASI

Veysel Karani BARIŞ, Şeyda SEREN İNTEPELER

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
veyselkaranibaris@gmail.com, seydaseren@gmail.com

et

Hastanelerde en sık gerçekleşen ve ciddi sonuçlara neden olabilen tıbbi hatalardan birisi düşmelerdir. Bu olayların önlenmesinde 
düşme önleyici programlar önem taşımaktadır. Planlanan ve uygulanan programlara düşme ile ilgili tüm paydaşların katılımı ise 
temel adım olmalıdır. Bu araştırmanın amacı hastaların, hasta yakınlarının ve sağlık çalışanlarının hasta düşmelerine neden 
olan durumlar ve düşme önleyici uygulamalar ile ilgili görüşlerinin belirlenmesidir. Çalışma, tanımlayıcı yaklaşımla İzmir ilindeki 
bir eğitim ve araştırma hastanesinde yürütülmüştür. Araştırmanın örneklem grubunu maksimum çeşitlilik amaçlı örneklem 
yöntemi ile seçilen dört hekim, dört sorumlu hemşire, 12 hemşire, dört temizlik personeli, sekiz hasta ve sekiz hasta yakını 
oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak 
derinlemesine bireysel görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Veriler İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırılması 
Modeli’ne göre yorumlanarak rapor haline getirilmiştir. 

Gerçekleştirilen 40 görüşme sonrasında katılımcılar tarafından belirtilen düşmelere neden olan durum ve önleyici uygulama 
önerileri yorumlanarak beş ana tema ve 42 tema altında sunulmuştur. Araştırmanın düşmeler ile ilgili tüm paydaşlar ile 
gerçekleştirilmesi detaylı veri elde edilmesine, verilerin İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırılması Modeli 
kullanılarak sunulması ise sonuçların anlaşılırlığına katkı sağlamıştır. 

na tar Kelimeler  Hasta Düşmeleri, Hasta Güvenliği, İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırılması 

   P S  S K S   P  S   S U S US   
S   P  P S  SS     SS    

U  S   

stra t

One of the most common medical errors in hospitals that can cause serious consequences is falls. Fall prevention programs are 
important in preventing these events. Participation of all stakeholders involved in inpatient falls into planned and implemented 
programs should be the main step. The aim of this research is to determine the views of the patients, the patients’ relatives and 
the health workers regarding the conditions causing the patient falls and their fall prevention practices. The study was conducted 
in a training and research hospital in İzmir with a descriptive approach. The sample of the study consisted of four physicians, 
four charge nurses, 12 nurses, four cleaning staff, eight patients and eight relatives which were selected with maximum sampling 
method for diversity purpose. The data of the study were collected by in-depth individual interview using the semi-structured 
interview form created by the researcher. The data were organized according to the International Classification of Functioning, 
Disability and Health Model. 

After the 40 interviews, the conditions that caused the falls and the suggestions of fall prevention practices were interpreted 
and presented under five themes and 42 themes. Conducted the research with all stakeholders related to the fall contributed 
to obtain detailed data, and using the International Classification Model of Functioning, Disability and Health contributed to the 
comprehension of the results.

Ke  or s  Patient Falls, Patient Safety, International Classification of Functioning, Disability and Health
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Düşmeler hastanelerde en sık gerçekleşen, hastaların fi-
ziksel ve ruhsal sağlığını tehdit eden önlenebilir olan olay-
lardır. Uluslararası Birleşik Komisyon (Joint Commission 
International-JCI)’un raporuna göre hasta düşmeleri 2016 
yılında en sık gerçekleşen 3. Sentinel olay, 2017 yılının 2. 
Çeyreğinde ise en fazla gerçekleşen sentinel olay olarak 
belirlenmiştir (JCI, 2017). Bin hasta günündeki düşme insi-
dansı İngiltere’de 6.6,  Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’n-
de 3.44, 100 hasta günündeki düşme insidansı ise Japon-
ya’da 3.28 olarak hesaplanmıştır (RCP, 2015: 20; Staggs vd., 
2014: 362; Hayakawa vd., 2014: 2).  Düşmelerin yaklaşık 
yarısının sonucunda herhangi bir yaralanma görülmezken, 
düşmeler sağlık bakım hizmeti ihtiyacını arttıran kırıklar, 
kafa ve omurga yaralanmaları gibi ciddi yaralanmalara 
ve ölümlere neden olabilmektedir (Dunne vd., 2014:398; 
Zecevic vd., 2012:142). Düşmelere bağı gelişen ciddi ya-
ralanmalar sağlık bakım ihtiyacının artmasına, hastanede 
yatış süresinin uzamasına ve dolayısıyla da sağlık bakım 
maliyetlerinin yükselmesine neden olmaktadır. Yapılan 
araştırmalara göre hastanelerde gerçekleşen düşmelerin 
sonucunda yatış süresinde yaklaşık 7 – 34 gün; yatış ma-
liyetinde ise $3,302.60 -  13,806 artış meydana gelmekte-
dir (Barış, vd. 2016:125; Wong, vd., 2011:84; Zecevic vd., 
2012:142; Dunne vd., 2014:398). Hastanelerde en sık ger-
çekleşen tıbbi hatalardan birisi olması, hastalar ve hastane 
üzerindeki bu olumsuz etkileri nedeni ile hasta düşmeleri-
nin önlenmesi hasta güvenliği hedeflerinin önemli bir bile-
şenidir (JCI, 2017-1; Carrol, vd., 2010:239). 

Hasta düşmelerinin önlenebilmesi için düşmelere neden 
olan durumların belirlenerek bu durumlara yönelik ön-
lemler alınması gerekmektedir. Düşmelere neden olan 
durumların ve önlemlerin belirlenmesinde ise çoğunluk-
la anketler, hastane kayıtları, hata bildirim raporları gibi 
kantitatif veriler kullanılmaktadır (Alamgir, vd., 2015: 119; 
Hignett, vd., 2013:528; Tzeng ve Yin, 2013:133). Zengin 
ve eşsiz bir veri imkanı sunmasına rağmen kalitatif araş-
tırma yöntemi kullanılarak düşme nedenleri ve önleyici 
girişimlerin incelendiği araştırma sayısı oldukça azdır. 
Yapılan az sayıdaki kalitatif araştırmalarda ise çoğun-
lukla hasta ya da hemşire gibi tek bir paydaşın görüşleri 
incelenmiştir (Dykes, vd., 2009:301; Carrol, vd., 2010:239). 
Fakat hasta düşmeleri hekim, hemşire, hasta, hasta yakını, 
bakım personeli gibi birçok paydaşın sorumluluğu olduğu 
bir olaydır. Bu paydaşların her biri birbirinden farklı bilgi, 
birikim ve deneyime sahiptir. Dolayısıyla hasta düşmeleri-
nin nedenleri ve önleyici girişimler ile ilgili her bir paydaş 
farklı konulara dikkat çekebilmekte ve farklı önerilerde 
bulunabilmektedir. Bu nedenle yapılan araştırmalarda sa-
dece tek bir paydaşın görüşlerinin incelenmesi daha kısıtlı 
veri elde edilmesine yol açmakta bu da konunun genelinin 
anlaşılmasını engellemektedir. Oysaki tüm paydaşlar ile 
gerçekleştirilecek kalitatif araştırmalar ile düşme nedenleri 
daha detaylı incelenebilecek ve daha zengin düşme önle-
yici girişimler belirlenebilecektir (Jagnoor vd. 2013:02). Bu-

nunla birlikte literatürde yapılan araştırmaların çoğunda 
düşmelere neden olan durumlar ve önleyici uygulamalar 
farklı şekillerde sınıflandırıldığı için çalışma sonuçlarının 
anlaşılması ve karşılaştırılmasında sorun yaşanmaktadır 
(Deandrea, vd., 2013:410; Hignett, vd., 2013:528; Tzeng ve 
Yin, 2013:133).  Bu soruna yönelik olarak İşlevsellik, Yetiyi-
timi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırılması (International 
Classification of Functioning, Disability and Health - ICF) 
Modeli’nin hasta düşme riskleri ve önleyici uygulamaların 
sınıflandırılmasında faydalı bir model olduğu vurgulanarak 
kullanımının yaygınlaştırılması önerilmektedir (Huang, vd., 
2016:158; Yen, vd., 2014: 52; Vieria vd., 2011:441; Benina-
to, vd., 2009:823).  

ICF, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 2001 yılında bir 
sınıflandırma sistemi olarak sağlık koşullarının işlevsellik 
ve yetiyitimi üzerindeki etkisinin anlaşılması ve tanımlan-
ması için 60’dan fazla ülkenin ortak çalışması ile gelişti-
rilmiştir (Huang, vd., 2016:153). ICF Modeli beş ana alan 
(vücut fonksiyonu, vücut yapısı, aktivite ve katılım, çevresel 
faktörler, kişisel faktörler) altında toplam 1820 kategori-
den oluşmaktadır. DSÖ tarafından yayımlanan kılavuzda 
ICF’nin klinik uygulamalar, destek hizmetleri, nüfus ista-
tistikleri, eğitim, politika gibi alanlarda uygulanabileceği 
belirtilmiştir. Bununla birlikte kılavuzda ICF’in kalitatif ve 
kantitatif verilerin sınıflandırılmasında kullanılabilecek bir 
model olduğu da vurgulanmıştır (WHO, 2013:04). Fakat ICF 
çok geniş ve kapsamlı bir model olduğu için klinikte kulla-
nımı pratik olmamakla birlikte çok zaman almaktadır. Bu 
nedenle örneğin iskemik kalp rahatsızlığı gibi sık rastla-
nan belirli bir sağlık durumu ile ilişkili olan ICF kategorile-
ri seçilip bir araya getirilerek o sağlık durumuna özgü ICF 
Çekirdek Set’ler oluşturulmuştur (Cieza, vd., 2004: 09). ICF 
Çekirdek Set’lerde oluşturulduğu sağlık durumuna özgü 
daha az sayıda kategori bulunduğu için hastaların değer-
lendirilmesi ve verilerin sınıflandırılması kolaylaşmaktadır. 
Yen ve arkadaşları (2014)’da gerçekleştirdikleri araştırma-
da hasta düşmelerine neden olabilecek durumlar ile ilişkili 
ICF kategorilerini bir araya getirerek ‘Hasta Düşmelerine 
Yönelik ICF Çekirdek Set’ini oluşturmuşlardır. Huang ve ar-
kadaşları (2016) ise gerçekleştirdikleri araştırmada ‘Hasta 
Düşmelerine Yönelik ICF Çekirdek Set’in klinik uygulanabi-
lirliğinin yüksek olduğunu saptamışlardır. 

Yapılan araştırmalarda birçok düşmelere neden olan du-
rum belirlenmiştir (Severo vd., 2014:546; Hayakawa vd., 
2014:02; Tzeng ve Yin, 2013:133). Ancak bu durumlar farklı 
popülasyonlara ve ortamlara göre değişiklik gösterebil-
mektedir. Bu nedenle etkili düşme önleyici programların 
oluşturulmasında her bir sağlık kuruluşu ve o kuruluştan 
hizmet alan popülasyona ait düşme risklerinin detay-
lı bir şekilde incelenerek sınıflandırılması ve bu risklere 
yönelik önleyici uygulamaların geliştirilmesi büyük önem 
arz etmektedir. (JCI, 2017 1). Hasta düşmelerinin önemli 
paydaşlarından olan sağlık çalışanları, hasta ve hasta ya-
kınlarının düşünce ve deneyimleri, düşmelere neden olan 
durumlar ve düşme önleyici girişimlerin belirlenmesinde 
etkili bir veri niteliğinde olmasına rağmen, her iki grubun 
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da dahil edildiği araştırma sayısı oldukça azdır (Vieira vd., 
2011:441). Dolayısıyla düşme önleyici stratejilerin oluştu-
rulmasında nedenlere yönelik bir yol izlenmesi ve sağlık 
çalışanlarının yanı sıra hasta ve yakınlarının katılımının 
sağlanması ile etkili sonuçlar elde edilebileceği düşünül-
mektedir. Düşmeler sonucu oluşabilecek zararların da 
hasta güvenliği kapsamında hastane ve hemşire yönetici-
ler tarafından azaltılabileceği ön görülmektedir. 

. . ma  

Bu araştırmanın amacı sağlık çalışanlarının, hastaların ve 
hasta yakınlarının hasta düşmelerine neden olan durum-
lar ve düşme önleyici uygulamalar ile ilgili görüşlerinin be-
lirlenmesidir. 

. K PS  ve  

. . ra tırmanın i i

Araştırma tanımlayıcı nitelikte kalitatif bir çalışmadır. 

. . ra tırmanın eri ve amanı

Araştırma Mart 2017 – Mayıs 2017 tarihleri arasında İzmir 
ilindeki bir eğitim araştırma hastanesinin Palyatif, Dahili-
ye Cerrahi ve Ortopedi kliniklerinde gerçekleştirilmiştir. 
Araştırma kapsamındaki kliniklere hastanedeki dahili ve 
cerrahi kliniklerin temsiliyeti, düşme gerçekleşme sıklığı ve 
hastane yönetiminin önerileri dikkate alınarak karar veril-
miştir.

. . ra tırmanın vreni ve rneklemi 

Araştırmanın evrenini, araştırmanın yürütüldüğü klinik-
lerde çalışanlar (hemşire, hekim ve temizlik personelleri), 
yatarak tedavi gören hastalar ve hastalara refakat eden 
hasta yakınları (refakatçiler) oluşturmaktadır. Çalışanlar-
dan araştırmaya katılmayı kabul edenler örnekleme da-
hil edilirken, örnekleme alınacak hastaların etkili iletişim 
kurabilen ve herhangi bir bilişsel bozukluğu olmayan ni-
telikte olması esas alınmıştır. Belirlenen dahil etme kriter-
lerine uygun hastaların yakınları ve araştırmaya katılmayı 
kabul eden diğer hasta yakınları bu kapsamda örneklemde 
yer almıştır. Buna göre araştırmada maksimum çeşitlilik 
amaçlı örneklem yöntemi kullanılarak, sekizi hasta, seki-
zi hasta yakını ve 24 (dört hekim, dört sorumlu hemşire, 
12 hemşire, dört temizlik personeli)’ü çalışan olmak üzere 
toplam 40 katılımcı ile birebir derinlemesine görüşmeler 
yapılmıştır. 

. . erilerin o lanması

Görüşmeler yarı yapılandırılmış görüşme formu ve ses 
kayıt cihazı kullanılarak derinlemesine görüşme yöntemi 
ile gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerin sessiz, rahat ve gö-
rüşmenin bölünmeyeceği bir ortam sağlanması açısından 
araştırmanın sürdürüldüğü kliniklerin toplantı/seminer/

tedavi odalarında, araştırmacı ve katılımcının baş başa 
olarak gerçekleştirilmesine özen gösterilmiştir. Fakat bazı 
hastalar ile yapılan görüşmelerde hastanın genel sağlık 
durumundan kaynaklı olarak görüşmeler hasta odasında 
gerçekleştirilmiş ve görüşmeyi bölmemek şartı ile hasta 
yakınları da görüşmeye katılmıştır.

Yarı yapılandırılmış görüşme formunda; ‘Size göre bu kli-
nikte hasta düşmelerine neden olabilecek durumlar neler-
dir?’, ‘Size göre bu klinikte hasta düşmelerini önlemek için 
neler yapılabilir?’ soruları yer almaktadır. Görüşme formu-
nun geçerliği kapsamında; kalitatif araştırma ve alanında 
deneyimli beş öğretim elemanından uzman görüşleri alın-
mıştır. Planlanandan farklı görüşler olmadığından form 
görüşmeler için kullanılmıştır. Ayrıca iki hemşire ile de pilot 
görüşme yapılmıştır. Amaçlı örneklem ile seçilen katılımcı-
lara görüşmeye başlamadan önce araştırmacı kendisini ta-
nıtmış, araştırmanın amacı ve nasıl gerçekleştirileceği ko-
nusunda bilgi vermiş ve ses kayıt cihazı kullanılacağına dair 
katılımcıları bilgilendirdikten sonra sözlü ve yazılı onamlar 
alınmıştır. Görüşmeler 10-30 dakika arasında sürmüştür. 
Tüm görüşmeler tek bir araştırmacı tarafından gerçek-
leştirilmiş, katılımcıların görüşme sırasındaki davranışları 
araştırmacı tarafından not edilmiştir. Görüşme kayıtları 
görüşmeleri gerçekleştiren araştırmacı tarafından metne 
dökülmüştür. 

. . erilerin nali i

Araştırmada elde edilen veriler ‘tematik analiz’ yöntemi 
kullanılarak değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde, ses 
kayıt cihazı ile kayıt edilen görüşmeler, görüşmeleri ger-
çekleştirilen araştırmacı tarafından düz yazı şeklinde bilgi-
sayara aktarılmıştır. Veriler yazılırken verilerin doğal haline 
dokunulmamış, katılımcı ve görüşmecinin isimleri kullanıl-
mamıştır. 

Ses kayıtlarının bilgisayara aktarımı tamamlandıktan sonra 
veriler iki araştırmacı tarafından dikkatli bir şekilde okuna-
rak kendi içerisinde anlamlı bir bütün oluşturan birimlere, 
o birimi en iyi ifade eden bir kod verilmiştir. Aynı birimler 
ile tekrar karşılaşılınca aynı kod yanına tekrar yazılmıştır. 
Her görüşülen kişi için ayrı bir kod listesi oluşturulmuş 
daha sonrasında araştırmaya katılan her bir grubun (hem-
şire, hekim, temizlik personeli, hasta ve hasta yakını) kod 
listeleri birleştirilmiştir. Bir araya getirilen kodlar arasında 
benzerlikler ve farklılıklar araştırılmıştır. Buna bağlı olarak 
birbiri ile ilişkili olan kodlar bir araya getirilerek kategoriler 
oluşturulmuştur.

Araştırmada Yen ve arkadaşları (2014) tarafından geliştiril-
miş olan Hasta Düşmelerine Yönelik ICF Çekirdek Set’inde 
yer alan beş ICF temel alanı ana tema olarak, bu temel 
alanlar altında yer alan 34 ICF kategorisi ise tema olarak 
kabul edilmiştir. Buna göre araştırmada elde edilen veri-
ler incelenerek oluşturulan tüm kategoriler, ilişkili olduğu 
Hasta Düşmelerine Yönelik ICF Çekirdek Set’inde yer alan 
temalar ile eşleştirilmiş ve o tema altında gruplandırılmış-
tır. Bunula birlikte yapılan eşleştirme işleminde Hasta Düş-
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melerine Yönelik ICF Çekirdek Set’indeki herhangi bir ICF 
kategorisi (tema) ile eşleştirilemeyen kategoriler tüm ICF 
kategorileri incelenerek ilişkili olduğu kategoriler (tema) 
ile eşleştirilmiştir. Böylelikle Hasta Düşmelerine Yönelik 
ICF Çekirdek Set’ine yeni kategoriler eklenerek Çekirdek 
Set genişletilmiştir. Örnek bir veri analiz süreci; [örn: Ko  
(Ayak Kırığı, Bacak Kırığı) ↑ Kategori (Alt Ekstremite Kırık-
ları) ↑  Kategorisi ema (s750 Alt Ekstremite Yapıları) 
↑  emel lan na ema (Vücut Yapıları)] şeklindedir. 

Yapılan tüm eşleştirmelerde ICF İlişkilendirme Kuralları 
(Cieza vd., 2005:215), WHO tarafından 2001 yılında yayım-
lanan International lassi ation o  un tioning  isa ility 
and ealt   I  kitabı ve kitabın Türkçe’ye çevrilmiş hali 
olan 2004 yılında Türkiye Cumhuriyeti Özürlüler İdaresi 
Başkanlığı’nca yayımlanan ‘İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın 
Uluslararası Sınıflandırılması - ICF’ kitaplarındaki açıkla-
malar temel alınmıştır (WHO, 2001). Ayrıca yapılan tüm 
eşleştirmeler ile ilgili ICF alanında uzman dört öğretim 
üyesinden uzman görüşü alınmış ve uzmanların geri 
bildirimlerine göre gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 

. . e erlik ve venirlik

Araştırmanın geçerliği ve güvenirliğini sağlamak amacıyla 
nitel araştırmalarda yer alan inanılırlık, aktarılabilirdik, tu-
tarlık ve teyit edilebilirlik ilkelerinden yararlanılmıştır (Yıl-
dırım ve Şimşek, 2013:289). İnandırıcılık ilkesi kapsamın-
da görüşülen kişiler ile uzun süreli etkileşim sağlanmış, 
araştırmanın her aşamasında araştırma konusu ve nitel 
araştırma yöntemi konusunda uzman öğretim üyesinin 
görüşleri ve vermiş olduğu geri bildirimler dikkate alınarak 
araştırma sürdürülmüştür. Aktarılabilirlik ilkesi kapsamın-
da bulgular genelleme ve yorum yapılmadan ham hali ile 
sunulmuş ve araştırmanın örneklemi amaçlı örnekleme 
yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Tutarlılık ilkesi kapsa-
mında tüm görüşmelerde aynı görüşme formu kullanılmış 
ve görüşme formlarının oluşturulmasında beş öğretim 
elemanından uzman görüşü alınmıştır. Teyit edilebilirlik 
ilkesi kapsamında araştırmacı tarafından ulaşılan sonuç-
lar, tüm veri toplama araçları, ham veriler, veri kaynakları, 
araştırma sürecinde oluşan ortam ve süreçler açıkça ta-
nımlanmıştır. Ayrıca bunların hepsi gerektiğinde incelen-
mek üzere saklanmaktadır.

. . tik Kurul ve Kurum ni 

Araştırmanın uygulanabilmesi için Dokuz Eylül Üniversite-
si Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurul’undan onay 
(Karar Tarihi: 09.02.2017, Karar No: 2017/02-36) ve İzmir 

Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterli-
ği’nden kurum izni alınmıştır. 

. U U  

. . anımla ı ı ellikler

Araştırma kapsamında görüşme yapılan bireylerin %40 
(n=16)’ı hemşire, %20 (n=8)’si hasta, %20 (n=8)’si hasta ya-
kını, %10 (n=4)’u hekim ve %10 (n=4)’u temizlik persone-
lidir. Katılımcıların %52,5 (n=22)’i kadın, %47,5 (n=19)’i ise 
erkektir. Araştırma örnekleminin %25 (n=10)’i palyatif, %25 
(n=10)’i dahiliye, %25 (n=10)’i cerrahi, %25 (n=10)’i ise or-
topedi servisinin çalışanları, hasta ve hasta yakınlarından 
oluşmaktadır. 

. . melere e en lan urum ve nle i i U gula
malar le lgili eriler

Katılımcılar ile gerçekleştirilen görüşmelerden elde edilen 
veriler beş ana tema altında 45 tema (vücut fonksiyonla-
rı=22, vücut yapıları=2, aktivite ve katılım=9, çevresel fak-
törler=8, kişisel faktörler=4) ile ilişkilendirilerek sınıflandı-
rılmıştır. Ana temalar, temalar, kategoriler ve ilişkili örnek 
alıntılar Tablo 1’de sunulmuştur. 

Araştırmada elde dilen veriler doğrultusunda Yen ve arka-
daşları (2014) tarafından geliştirilen ‘Hasta Düşmelerine 
Yönelik ICF Çekirdek Set’inde yer almayan hasta düşmeleri 
ile ilgili yeni 23 ICF kategorisi saptanmıştır. Bunun nedeni 
çalışmanın kalitatif araştırma yöntemi kullanılarak yürü-
tülmüş olması olabilir. Literatürde de kalitatif araştırma 
yöntemi ile daha derinlemesine bilgiye ulaşılabileceği vur-
gulanmaktadır (Jagnoor vd., 2013:02). Ayrıca araştırma ör-
nekleminin hasta düşmeleri ile ilgili tüm paydaşları kapsa-
ması ve tüm hastaneyi temsil etmesi açısından farklı dahili 
ve cerrahi kliniklerde gerçekleştirilmesinin de daha zengin 
veri elde edilmesine yardımcı olmuş olacağı düşünülmek-
tedir. Bununla birlikte araştırmada Hasta Düşmelerine Yö-
nelik ICF Çekirdek Set’te yer alan 12 ICF kategorisi ile ilgili 
ise herhangi bir veriye ulaşılamamıştır. Benzer şekilde Hu-
ang ve arkadaşları (2016)’da gerçekleştirdikleri ‘Hasta Düş-
melerine Yönelik ICF Çekirdek Set’inin fizibilite araştırma-
sında bazı ICF kategorileri ile ilgili verilere ulaşamamıştır. 
Bu duruma araştırma tasarımları ve popülasyonların farklı 
olması yol açmış olabilir. 
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a lo .  lan ve Kategorilerine re Sını an ırılmı  melere e en lan urumlar  me nle i i 
U gulamalar ve rnek lıntılar

 o   Katego
ri a lığı

(Tema)

melere e en lan 
urumlar 

(Kategori)

me nle i i 
U gulamalar (Ka-

tegori)
lıntılar

U  KS  (Ana Tema)

b110/Bilinç İşlevleri 

- Bilinç bozukluğu s y
k m T

- Mental durum bozukluğu 
s y m T

- Deliryum m

Yardımla Mobili-
zasyon m k s

y T

asta mesela e  yata nda yat yor annediyor kendini  
yataktan kalk n a gide ek annediyor  Ama yatak y ksek-
te  oradan direk d yor  (Hy) Al eimerl  ok ar mesela  

i im onlarla a  ede ilmemi  ger ekten or oluyor  nk  
alg layam yorlar  sonu lar  kesinlikle d nemiyorlar  anl k 

areket ede iliyorlar  (Hm) ani a a dar eden sonra 
oryantasyon o ukluklar  oluyor i  unlar  i  yataktan 
kald rmamay  ter i  ediyoru  (Hm) Bilin  ulan kl  olan 

astalar n  asta yak nlar n n da onlara re akat etmesi la-
m  tek a na areket etmemesi la m (Hm)

b114/Yönelim İşlev-
leri

- Oryantsyon bozukluğu k
m

- Alzheimer m

-Hastaneye-kliniğe oryante 
olamama y s m

b117/Entelektüel İş-
levler* - Demans m

b140/Dikkat İşlevleri - Hastanın dikkat eksikliği 
s y

Sık Sözel Uyarı -Bilgi-
lendirme y  s

  ama d melerin  o unlu u kendi dikkatsi li imi  ola-
ilir (Hs) ikkatin da lmas na a l  d meler ola iliyor  

(Hy)  astalar  s rekli uyarmak gerekir (Hy)

b147/Psikomotor İş-
levler* - Ajite hasta y k m T Sık Hasta Gözlemi  

y m T

  mesela orto edide astalar a ite olursa kendini atma 
durumu olur (T) Bunlar  d meleri  nlemek i in  s rek-
li gözlemek gerekir hastaları…’(Hy)

b210/Görme İşlev-
leri

- Görme bozukluğu s y
m  

Yardımla Mobilizas-
yon

m k s y T

Tutamakların Kul-
lanılması m y

k s

rme eyi sorunu  olanlar aliyle d er nk  gide ek 
oldu u istikameti g reme   tak l r ir tara a d er (Hs) 

 enim astam o uk a  giderken sa  sol ya yor sende-
liyor yani  koridorda demirlere ya mas  la m  (Hy) el-
likle a  d nmesi  mesela en ilk yat  i in geldi im g n  
geldim yukar  k yorum a m ir anda d nmeye a lad  

yle s yleyeyim ani ir kilometreden eseler en gide-
ek gi iydim ani  (Hs) asta  kendisinin a s yla sa a 

sola ok sark yor  (T) ok iddeti a r s  olan astalarda da 
d me ola iliyor a k as  (Hm)  di  ağrısından dolayı 
(hasta) düşebiliyor.’(Hy) astay  y r t rken olsun lan 
yan nda irisinin s rekli olmas  gerekiyor  (Hy)

b235/Vestibüler İş-
levler

- Denge bozukluğu s y
k m T

b2401/Baş Dönme-
si*

- Baş dönmesi s y k
m T

b280/Ağrıyı Duyum-
sama*

- Şiddetli Ağrı 

k m T

b28016/Eklem Ağrı-
sı* 

- Diz ağrısı 

y

b4201/Azalan Kan 
Basıncı

- Hipotansiyon

m Sık Vital Takip m
y k

Tansiyon  a  d nmesi asta  undan d e ilir  Tansiyon 
ok te likeli y kseliyor  d yor  (Hs) 

 o   Katego
ri a lığı

(Tema)

melere e en lan 
urumlar 

(Kategori)

me nle i i 
U gulamalar (Ka-

tegori)
lıntılar

b4202/Kan Basıncı-
nın Sürdürülmesi* 

- Postural hipotansiyon y
k m

- Kronik hastalıklar (Hiper-
tansiyon) s y k m

Sık Vital Takip m
y k

Uyarı Afişi veya 
Broşür

y k m

esela ostural i otansiyon dedi imi  u un s reli sa-
it ir ekilde yatt ktan sonra aniden aya a kalkma nedeni 

ile de astan n tansiyonu d  d t kleri oluyor (Hk)  
s rekli tansiyon taki i ya la ilir (Hy) yle ir ya  as -
la ilir u un s reli yatan astalar yataktan kalk  direk y -
r meyin  dakika oturun  gi i (Hy) Anemiden dolay  a  
d nmeleri ola iliyor d meler ola iliyor (Hm)b4300/Kan Üretimi* - Anemi m
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b455/Egzersiz Tole-
rans İşlevleri* - Halsizlik/Yorgunluk m

Yardımla Mobili-
zasyon m k s

y T

o unlukla alsi lik  yorgunluk yani ut eylerini a-
reketlerini  tam kendisi sa layam yor   y den yanlar n-
da re akat ilerin onlara ok iyi yard m  olmalar  gereki-
yor (Hm) 

b530/Kiloyu Koruma 
İşlevleri*

- Obezite s y k T

- Yetersiz beslenme s m

ilolu astalar utlar n  kontrol etmek de orlan yorlar   
Bir ey ya t klar  aman u astalar n d me otansiyelleri 
da a da art yor  (Hk) 

asta a r olun a i im almam  ta mam  ira  te likeli 
oluyor nk  kas g m  yetmiyor  (T)

b540/Genel Metabo-
lik İşlevler*

- Kan şekeri düşüklüğü s
y k m

Düzenli Kan Şekeri 
Takibi k

i oglisemi ola ilir a  taki  ediyoru  nk  urada as-
talar  mesela  saat a  taki  etti imi  astalar oluyor  
(Hk) eker astalar  mesela i oglisemi ya ay  da d e-

ilirler (Hm) kan ekeri taki inin ya lmas (Hk)

b5450/Su Dengesi*
- Sıvı kaybı k m

- Diyare m

la man sonras  o u asta tu alette dengesini kay edi  
d e iliyor (Hm)

b6201/Ür inasyon 
Sıklığı* - Sık tuvalete gitme m

Foley Sonda Kullanı-
mı m

astalar s k tu alete k yor enim i in tu alet nemli 
nk  ana denk gelen tu alet i tiya n  kar lamak i in 

kalkt klar nda d mesi  oley sonda tak lmas  ola ilir ani 
unu nlemek i in  (Hm) inkontinans  olanlar ellikle  

yeti emeye e ini korkusuyla a ele ede iliyorlar tu alete gi-
dene kadar  (Hm) 

b 6 2 0 2 / Ü r i n e r 
Kontinans* -İnkontinans m

b730/Kas Gücü 
Fonksiyonları

- Kas güçsüzlüğü s y
k T

Yürümeye Yardımcı 
Araç Kullanımı k

y m s

Yardımla mobili-
zasyon m k s

y T

 Bir oklar  d melerin  g s l kten ola ilir  (Hs) asta 
y r rken y r te  kullana ilir u ona destek ola akt r  (Hy)

b755/İstem Dışı Ha-
reket Reaksiyonu 
Fonksiyonu

- Denge bozukluğu s y
k m T

astan n  engesini sa layamad  anlar ola iliyor  na 
a l  d meler ola ilir (Hm) 

b770/Yürüyüş Örün-
tüsü Fonksiyonları

- Yürüme güçlüğü s y
k m

 a  sendeliyor  kendi a na koymaya aks n  te likeli  
(Hy) r mekte orlanan astalar  olker ile y r yerek 
i ini allede ile ek  mesela a  astalara unlar sa la-
na ilir a sa göre ayarlanabilir wolker’(Hm) 

 o   Katego
ri a lığı

(Tema)

melere e en lan 
urumlar 

(Kategori)

me nle i i 
U gulamalar (Ka-

tegori)
lıntılar

U  P  (Ana Tema)

s750

Alt Ekstremite Yapı-
ları

- Alt ekstremite kırıkları s
y k m

- Ampütasyon m

Yürümeye Yardımcı 
Araç Kullanımı k

y m s

a aklardaki k r klar ya da in inmeler  am ute edilmi  
a aklar (Hk)  esela astalar n di  astal klar  oluyor  

ister isteme  d e iliyor  (Hy)  o yürüteçlerden olsa 
(hasta) düşmez.’ (Hs)

s75011/Diz Eklemi* - Diz hastalıkları y

K  ve K  (Ana Tema)

d310/Sözel Mesaj 
Yoluyla İletişim Kur-
ma – Mesajı Alma*

- Hastanın refakatçiden/
sağlık personelinden yardım 
istememesi k m T

- Hastanın bilgi paylaşma-
ması m

Erken Risk Değerlen-
dirme m  

Etkili Bilgi Paylaşımı 
T m

a l lar ellikle uyand rmak istemiyorlar yak nlar na k ya-
m yorlar  Torunu oluyor a en mesela k yam yor kendisi tek 

a na gide iliyor (Hm) Anemne  al rken asta i den ilgi 
saklaya iliyor sonra yle ir ey oldu unda d me  as-
tan n kulland  ila lar s ler ortaya k yor ani a lar na 
geldi inde  (Hm) Bi im riski erken artlarda elirleyi  di er 
sa l k ersoneline ya da temi lik eki ine  ekim arkada -
lara  asta yak nlar na unu ildirmemi  gerekiyor  (Hm) 
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d410/Temel Vücut 
Pozisyonunu Değiş-
tirme 

- Ani Hareket etme s m

Sık Hasta Gözlemi 
y m T

astan n  ani kalkmas  ani areketler ya mas  d me 
se e i ola ilir  (Hy) 

d415/Vücut Pozisyo-
nunu Koruma

- Hastanın yatak içerisinde 
sürekli hareketli olması s

m T

 Yatak içerisinde dikkatsiz/
yanlış pozisyon verme m

aten asta uyudu mu sa a dönüyor sola dönüyor…’(T) 
Bak mlar  esnas nda  saatlik o isyon erme esnas nda 
astalar yatak i erisinde e rilirken yataktan kayd r  as-

talar n d meleri ola iliyor  (Hm) me riski olan asta-
lar n ir o u da yata a a ml  oluyorlar  Bunlar n yatak i i 

o isyonlar n  denetlememi  gerekiyor  (Hm)

Bi imde ta i astalar  s k s k g lemlememi  la m (Hm)

d450/Yürüme - Kendi başına yürüme s  
y k m Yardımla Mobili-

zasyon m k s
y T

Aktivite Kısıtlaması 

m

an nda ir ki i arsa d rt tane g le g r yorsun etra  sen 
g rmesen yan ndaki g r yor (Hs) esela asta ge e kalk  
ge iniyor (Hm) astalar  merdi enden ini  karken ok 
g r yorum  te likeli  (Hy) erdi enlerimi  ar i im e 
oradan ini  karken e or sar  ettikleri i in merdi enden 
düşme birkaç defa karşılaştık.’(Hm) melere neden 
ola ile ek durum olarak  koltuk de ne i  y r te  kullan -
yor ola ilir asta (Hm) Banyoda kendi e ileme  ir eyini 
ya ama endi a na koymaya aks n d e ilir  (Hs) 

astalar tu alete kendi tek a na girmek istiyor ellikle  
ir kere enim a ma yle gelmi ti  asta ani re akat i-

si ka da olmas na ra men tu aletin i erisinde kay  d -
m (Hm) d meye y nelik ir astaysa n elikle akti i-
teyi ira  da a a altmam  gereke ilir (Hm)

d455/Hareket Etme - Merdiven çıkma y T m

d460/Farklı Yerler-
de/Mekanlarda Ge-
zinme 

- Hastanın kendi başına ge-
zinmesi (bahçeye vs. çıkma-
sı) m y

d465/Araç Kullana-
rak Etrafta Yürümek

- Yürümeye yardımcı araç 
kullanımı m

d510/Yıkanma* - Tek başına duş almak y

d530/Tuvalete Git-
mek

- Tek başına tuvalete git-
mek y m

 o   Katego
ri a lığı

(Tema)

melere e en lan 
urumlar 

(Kategori)

me nle i i 
U gulamalar (Ka-

tegori)
lıntılar

ÇEVRESEL FAKTÖRLER (Ana Tema)

e1101/İlaçlar

- İlaç yan etkisi s

- Çoklu ilaç kullanımı y
k m T

- Radyoterapi kullanımı  - 
Anestezi kullanımı  m y

s

İlaçların Düşme 
Riski Açısından 

Değerlendirilmesi 
y m

Hastaların İlaçlar 
Konusunda Bilgilen-

dirilmesi m

ok e itli ila lar ar iri iyi ya yor iri sersem gi i ya -
yor  (Hy) ani ila lar dedi im gi i u man e eki i tara-

ndan asta t n olarak de erlendirile ilir  (Hy) iskli 
ila lar kullan l yor urada  ona a l  yan etkiler astaya 
anlat la ilir (Hm)

e115/Günlük Yaşam-
da Kişisel Kullanım 
İçin Ürünler ve Tek-
noloji* 

- Uygun olmayan kıyafet, 
ayakkabı s y m

- Birden fazla ekipman kul-
lanımı s  m

- Hastaya bağlı ekipmanlar 
(dren, kolostomi) m

Uygun Kıyafet ve 
Ayakkabı m s

y

ora  aya nda armak aras  terlik ile y r meye al a-
iliyor yani ani  r yorda  ya da ok y ksek ir to uklu 

giye iliyor  ya da ayakka n n u una aya n  ge ire iliyor  
Bunlar n e si risk   (Hm) ya i im terliklerimi  u a-
yanslarda y r meye uygun de il nk  yanl  ir asmada 
ayaklar kay eriyor (Hs)  çok ani t i i a lar ile e er 
kalk  y r yor ise unlara a l  olarak d meler  ola ili-
yor  irden a la t i i a (Hm)

e120/ Kişisel İç ve Dış 
Mekanlarda Mobili-
zasyon ya da Trans-
fer İçin Kullanılan 
Ürün ve Teknolojiler

-Yatak ve sedyeler ile ilgili 
sorunlar m  T

- Yatak kenarlık ve kilitlerinin 
açık olması ( k y m T

- Yürümeye yardımcı araç 
azlığı y m

- Transferde çarşaf kullanı-
mı T

Yeterli Sayıda Trans-
fer Ürünleri (Sedye, 
tekerlekli sandalye 

vb.) 

s

Kaliteli ve Uygun 
Standartlarda Yatak-

lar m T

Yatak İçi Alarm Kul-
lanımı m

atak oylar n n ayarlanmas  gerekiyor en e  ani a-
samak kullanarak ka ilen astalar m  ar  Basama a 

asar asta irden aya  kayar asamakla irlikte yere d -
e ilir  (Hm) atak korkuluklar  ok g ensi  (Hm) ‘Şöyle 

söyleyeyim; tuvalete giderken mesela iki tane mi üç tane 
mi ne var hani herkes sıra bekliyor. Veya beklemeyenler 
ne yapıyor, giriyor koluna… ani ana g re tekerlekli san-
dalye olsa da a iyi olur  (Hs) astan n yataktan kalkt  
anda sinyal eren el yataklar n oldu unu duymu tum  

ani i im astanemi de yle ir ey yok (Hm) te yatak-
larda mesela yle el eyler olsa ellikle i  unu kura-

ilsek mesela  o asta yataktan kalk n a ir sinyal erse en 
ilsem ki onun yerinden kalkt n  (Hm)
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e150 / Kamuya Açık 
Binaların Dizaynı, 
Yapısı, İnşaat Ürün-
leri ve Teknolojisi

- Kaygan/Islak Zemin s

- Kapı stoperleri s y T

- Yüksek Eğimli Merdivenler 
s k

- Tutamak Olmaması s
m

- Hasta odasının düzensiz ol-
ması m

- Düşme risk işaretinin anla-
şılmaması y m

Temizlik saatinin 
düzenlenmesi s
Tuvaletlerde Tuta-

mak k
Odaların düzenli 

olması m

Daha Etkili ve An-
laşılır Düşme Riski 

İşareti m

 temi lik olay nda mesela saatler  i  ayakta ge enin 
olmad  saatlerde ola ilir  ‘(Hs) Tu alete gir yok mesela 
tutuna ile e in ir yer (Hs) liniklerde da a a  e ya e 

u e yalar n astaya da a u ak noktalarda olmas  gere-
kiyor Hm) esela  d rt ya rakl  yon a ar ama astalar 

unun ne anlama geldi ini ilmiyor  Asl nda d rt ya rakl  
yon a alt na ne anlama geldi i ya la ilir (Hy) ani ye il 
yon a kimse i in i  ir ey i ade etmiyor  atta i im i in 

ile yon a ne alaka d me ile ilgili  Ama e er o g sterge 
ger ekten d meye uygun ir ekilde tasarlan rsa astaya 

er se erinde unu at rlatmak gerekmeye ilir (Hm)

 o   Katego
ri a lığı

(Tema)

melere e en lan 
urumlar 

(Kategori)

me nle i i 
U gulamalar (Ka-

tegori)

lıntılar

e150 / Kamuya Açık 
Binaların Dizaynı, 
Yapısı, İnşaat Ürün-
leri ve Teknolojisi 

evam

- Oda kapısının dışarıya açıl-
ması m

- Tuvaletin oda dışarısında 
olması m

- Asansörün olmaması m

- Servis koridorunun kalaba-
lık olması y

- Risk işaretlerinin etkili 
kullanılmaması y

Her odada tuvalet 
ve banyo y

m T

Banyolarda Kayma-
yan Yüzeyler s

m

Etkili Aydınlatma 
Sistemi k m  

Bi im urada tetikleyi i risk akt rlerinden irisi er 
oda da tu alet anyonun olmamas  yüzden mesafe 
uzun, bakınca 10 metreden fazla bir mesafe yürümek 
zorunda kalıyorlar. E bu da riski artırıyor. Biz bir 
metre fazla yürüttüğümüzde 1 metre daha fazla risk 
artırıyoruz.’(Hm) er oda da tu alet olmas  nemli en e 

nk  u aktaki oda dan asta kalk  tu alete gelmek isti-
yor  (Hm) astane anyolar  i inde ok uygun yani t rt kl  
y eyler  unlar nemli eyler d mede i im i in (Hm) 

oridorun mesela ir tane lam as  ar ka att n  m  i ri 
karanl k oluyor  S ot lam alar mesela konula ilir astay  
g rd k e a ls n gi i  (Hm) 

e240/Işıklar - Yetersiz aydınlatma k
m

e315/Geniş Aile*

- Hasta yakınının düşmeler 
hakkına bilgi eksikliği/

duyarsızlığı/farkındalığının 
olmaması

s y m k T

- Hasta yakınının olmaması 
y k m T

- Sık hasta yakını değişimi 
m

Refakatçilerin Bilgi-
lendirilmesi-Bakıma 
Katılması y k

m T

Refakatçi Yerine 
Eğitimli Sağlık Çalı-

şanları m y

‘Şimdi refakatçi de mesela eğitim seviyesi düşük oluyor 
yaşlı oluyor refakatçiler birbirlerine (bilgi) aktarmıyor.’ 
(Hy) ir ey de ar dedi im gi i urada em ireler ya 
da doktorlar u konuda ok ilgili ola ilirler  ani er e-
yin detayl  ir ekilde ark nda ola ilirler ama i e yans t-
mad klar  aman ya da i im ilmedi imi  aman y k 

ro lemler ya yorlar  nk   saat a nda olan asta 
yak n  onlara mesela arada geliyor  ila lar n  eriyor lan 
ama genelde ilgi sa i i olmas  gereken asta yak n  (Hy) 
‘ ani yle enim d n em astanede yatan i  ir asta 
yan nda er angi ir asta yak n n n kalmamas  ormal 
klinikte yatar i te t n i tiya lar  astane tara ndan kar-

lan r  astan n i te d mesi  yemesi  eslenmesi  tama-
men u alanda yeti mi  elemanlar tara ndan ger ekle tiri-
lir  erkes sorumlulu unu ildi i aman d melerin  da a 
a  ola a n  d n yorum (Hm)

e340/Kişisel Bakım 
Verenler ve Kişisel 
Yardımcılar*

- Kişisel bakım verenle-
rin düşmeler hakkına bilgi 
eksikliği/duyarsızlığı/farkın-
dalığının olmaması s m

k

e355/Sağlık Profes-
yonelleri*

- Sağlık personelinin düşme-
ler hakkında bilgi eksikliği/ 
duyarsızlığı/farkındalığının 
olmaması m s k

- Hemşire sayısının az olma-
sı s y m

Sağlık Çalışanlarının 
Eğitimi m k

Sağlık Çalışanı Sayı-
sının Artırılması m

T s

meler da a ok sa l k al an  kaynakl  oluyor enim 
g rd m kadar yla (Hm) elki ersonellere de mesela 
doktorlara da  em irelere de ir e itim erilirse ani er-
kes unun asta d melerinin  ilin inde olursa elki da a 
iyi olur  (Hm) Ben ne kadar da a a  asta ile u ra rsam
da a etkili m da ale ede ilirim ya da da a a la ilgilene-

ilirim  Ama n et ko ullar m da a ta i i n etlerimi de 
iki ki i olarak tutuyoru  ser isimi   asta ka asiteli  ke a 

 n etlerimi  ar e iki ki iyi  Ta i klini in kontrol  ira  
da a orla yor ya da yorgunluk at sa aya eriyor  den 
ka a ilir ya da ir uygulama ya arken ani da a yorgun 
oldu un i in itkin ola iliyorsun unlarda neden ola ilir  
(Hm)
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Kategori ema

melere e en lan 
urumlar 

(Kategori)

me nle i i 
U gulamalar (Ka-

tegori)
lıntılar

K S  K  (Ana Tema)

Yaş
- İleri Yaş s y k m T

Yürümeye yardımcı 
araç kullanımı k

y m s

Hastaların görsel 
(video vb.) yöntem-
ler ile eğitimi y

k m T

Uyarı afişleri y k
m

 a  nemli ir akt r ani ne kadar ya lan rsa sonu ta 
ut o kadar k yor  o kadar d me i timali art yor  

(Hk) a l  astalar ta i ki d yor yani ona ne ya la ilir 
diye d n yorum mesela olkerlar ar  ya da y r te  
gi i (Hm)

insiyete urursak tek akt r erkeklerin da a ok ge mek 
istemesi eya da a ok a ms  olma iste i ola ilir  ani 
erkeklerde en u ak ir g  oldu u takdirde ir kalkay m  ir 

a a alay m unald m e ilimindeler  (Hk)

si  ne kadar nlem al rsan  al n asta aya  sakatken 
kalk  tek a na tu alete gitmek isteye ilir re akat isi yok-
ken ya da kimsenin yard m  olmadan  Bu da astan n i-
lin si li inden kaynaklan r (Hs) 

Ben g rsel  yani dedi im gi i animasyon ola ilir  k k 
ideolar ola ilir ona inan yorum  a a etkili ola a n  

d n yorum nk  er odada ilgisayar ar  er odada 
ununla ilgili tele i yon ar yle  dakikal k d n ml  

olarak i te sa a  len  ak am  ge e u tar  eyler ya la-
ilir (Hm)

 ani er odaya irer tane ya  as la ilir  i te risk akt rleri 
diye mesela  (Hy)

 rostat gi i ir durumu arsa ne kadar ok ani s k nt -
l  asta yataktan kalkarsa o kadar ok riski artm  oluyor 
ta i  (Hk) 

Cinsiyet*
- Erkeklerin çok gezinme is-
teği k m

- Erkeklerin bağımsız olma 
isteği k m

Bilgi eksikliği*

- Hastanın düşmeler hakkın-
daki bilgi eksikliği/duyarsızlı-
ğı/farkındalığının olmaması 

s y m k

Tıbbi Tanı *
- Tıbbi tanı y m T

* Hasta Düşmelerine Yönelik Çekirdek Set’inde yer almayıp araştırma kapsamında belirlenen yeni ICF Kategorisi k  He-
kim, m  Hemşire,  Temizlik Personeli, s  Hasta,  Hasta Yakını

Katılımcıların görüşleri incelendiğinde düşmelere neden 
olan durum ve önleyici uygulamalar ile ilgili en fazla görüş 
bildiren grup hemşireler olarak belirlenmiştir. Almış olduk-
ları eğitimler, hastalarla olan yakın etkileşimleri, sağlık hiz-
metleri ve klinik süreçlere olan hakimiyetleri hemşirelerin 
hasta düşmeleri ile ilgili daha bilgili olmasına ve dolayısı 
ile de daha fazla görüş bildirmesine neden olmuş olabilir. 
Fakat buna rağmen hemşirelerin değinmediği fakat diğer 
gruplar tarafından dikkat çekilen birçok risk ve önleyici 
uygulamalar bulunmaktadır. Benzer olarak hemşireler ve 
hastalar ile gerçekleştirilen araştırmalarda da her iki gru-
bun birbirinden farklı risk ve önerilere dikkat çektiği belir-
lenmiştir (Carrol vd., 2010:239; Dykes, vd., 2009:301). Bu 
nedenle oluşturulan düşme önleyici programlarda sadece 
sağlık çalışanı yerine, hasta ve hasta yakınlarının da sürece 
dahil edilmesi düşme önleyici programların daha kapsamlı 
ve etkili olmasına destek olacaktır. Sağlık Araştırmaları ve 
Kalite Ajansı (Agency for Healthcare Research and Quality 
–AHRQ)’da yayımlamış olduğu rehberde hastanelerdeki 
prosedür geliştirme çalışmalarına sağlık çalışanlarının yanı 
sıra hasta ve hasta yakınlarının da dahil edilmesinin öne-
mine dikkat çekmektedir (AHRQ, 2013:351).  

Katılımcılar düşmelere neden olan durumlar ile ilgili en faz-
la ‘vücut fonksiyonları’, düşme önleyici uygulamalar ile ilgili 

olarak ise en fazla ‘çevresel faktörler’ kapsamında görüş 
bildirmişlerdir. Düşmeler ile ilgili nedenler ve öneriler ince-
lendiğinde ‘vücut fonksiyonları’ ve ‘vücut yapısı’ kapsamın-
da katılımcılar tarafından en çok tekrarlanan bilinç bozuk-
luğu, demans, alzheimer, hastanın ajite olması, postural 
hipotansiyon, baş dönmesi, inkontinans, kas güçsüzlüğü, 
denge bozukluğu, alt ekstremite kırıkları durumları litera-
türde yapılan araştırmalarda da düşmelere neden olan du-
rumlar olarak belirlenmiştir (Enderlin vd., 2015:399; Seve-
ro vd., 2014:546; Tzeng ve Yin 2013:133; Gu, vd., 2016:08; 
Kwan, vd., 2011:538). Araştırmada katılımcılar tarafından 
obezite düşmelere neden olan bir durum olarak ifade edi-
lirken literatürde obezitenin düşmelere neden olan durum 
olarak belirlendiği bir araştırmaya ulaşılamamıştır. Obezite 
hastalarda kas güçsüzlüğü, denge problemleri gibi sorun-
lara da neden olabilmektedir. Bu etkilerinden dolayı obe-
zite düşmelere neden olan bir durum olarak ele alınabilir. 
Düşme önleyici girişimler kapsamında ise katılımcılar sık 
hasta gözlemi ve vital takip, yardımla mobilizasyon, uyarı 
afişi önerilerinde bulunmuşlardır. Katılımcılar tarafından 
belirtilen bu önleyici girişimler literatür ile benzerlik gös-
termektedir (Tzeng ve Yin 2013:133; Tzeng ve Yin 2008;237; 
Staggs vd., 2014: 362). Fakat araştırmada inkontinansı olan 
hastalar için foley sonda kullanımı önerilirken, literatürde 
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sık ve düzenli zaman aralıkları ile hastanın tuvalet ihtiyacı-
nın sorgulanarak ihtiyacının giderilmesine yardım edilmesi 
ve yataktan kalkmaması gereken hastalar için ise sürgü 
kullanımı önerilmektedir (AHRQi 2012:11). Foley sondanın 
enfeksiyon riskini artırıcı etkisi göz önüne alındığında lite-
ratürde önerildiği gibi sürgü kullanımının hasta güvenliği 
açısından daha etkili olabileceği düşünülebilir (Chenoweth 
ve Saint, 2010:105).

Araştırmada ‘aktivite ve katılım fonksiyonları’ kapsamın-
da katılımcılar tarafından hastanın refakatçiden/sağlık 
personelinden yardım istememesi, yatak içi hareketler, 
hastaların çok hareketli olması ve kendi başına hareket et-
mesi, sık tuvalete gitme düşmelere neden olan durumlar 
olarak belirlenmiştir. Literatürde yapılan araştırmalarda 
da bu durumların düşmelere neden olduğu belirtilmiştir 
(Tzeng ve Yin 2013:133; Alamgir, vd., 2015: 119; Hitcho, vd., 
2004:734). Önleyici girişimler ile ilgili olarak ise katılımcılar 
tarafından erken risk değerlendirmesi, etkili bilgi paylaşımı, 
yardımla mobilizasyon, sık hasta gözlemi önerileri belirtil-
miştir. Yapılan araştırmalarda da bu uygulamaların düş-
melerin önlenmesinde etkili olduğu belirlenmiştir (Tzeng 
ve Yin, 2013:133; AHRQ, 2012:12; Vieira vd., 2011:441). 
‘Çevresel faktörler’ kapsamında katılımcılar ilaç yan etkile-
ri, uygun olmayan kıyafet ve ayakkabı, odaların düzensiz ve 
kalabalık olması, tuvaletlerin oda dışarısında olması, kay-
gan zemin, tutamakların eksik ve sağlam olmaması, yatak 
kenarlık ve kilitlerinin açık olması, yatakların yüksek olma-
sı, yetersiz malzeme ve ekipman, düşme risk işaretinin an-
laşılmaması, refakatçilerin/sağlık çalışanlarının düşmeler 
ile ilgili farkındalıklarının olmaması ve personel yetersizliği 
durumlarının düşmelere neden olabileceğini belirtmiştir. 
Katılımcıların belirtmiş olduğu bu durumlar literatür ile 
benzerlik göstermektedir (Tzeng ve Yin 2013:133; Tzeng 
ve Yin, 2008:237; Gu, vd., 2016:08; Cox vd., 2015:80). 
Önleyici uygulamalar ile ilgili olarak ise ilaçların bir uzman 
tarafından düşme riski açısından incelenmesi, uygun 
terlik/ayakkabı/kıyafet, banyo ve tuvaletin oda içerisinde 
olması, kaygan olmayan zemin, yatak seviyelerinin alçak 
olması, yatak kenarlıklarının ve kilitlerinin kapalı olması, 
odaların düzenli olması, tutamakların sağlam ve yeterli 
olması, yeterli malzeme ve ekipman, etkili ve anlaşılır düş-
me riski işareti, hastaların/refakatçilerin/sağlık çalışanları-
nın eğitimi, çalışanların sayısının artırılması önerileri be-
lirtilmiştir. Literatürde yapılan araştırmalar katılımcıların 
çevresel faktörler ile ilgili önleyici girişim önerilerini des-
tekler niteliktedir (Gu, vd., 2016:08; Enderlin vd., 2015:399; 
Hempel vd., 2013:486; Miake-Lye vd., 2013:392; Tzeng ve 
Yin, 2008:237). Bununla birlikte çalışmada düşme risk işa-
reti katılımcılar tarafından etkili bir düşme önleyici girişim 
olarak belirtilmiş fakat ülkemizde kullanılan dört yapraklı 
yonca işaretinin etkili ve anlaşılır olmadığı ifade edilmiştir. 
Hurley ve arkadaşları (2009)’da araştırmalarında düşme 
risk işaretinin anlaşılırlığının önemine dikkat çekmişler-
dir. Düşme risk işareti sağlık çalışanları, hastalar ve hasta 
yakınları arasında hastaların düşme riski ile ilgili iletişimi 
sağlamaktadır. Buna göre ülkemizde düşme riskinin daha 
anlaşılır bir şekilde belirtildiği bir işaret kullanımının, düş-

me riski ile ilgili iletişimin artmasını sağlayarak düşmelerin 
önlenmesinde etkili olacağı öngörülebilir. 

‘Kişisel faktörler’ kapsamında yaş, hastaların bilgi eksikliği 
ve tıbbi tanı katılımcılar tarafından düşmelere neden olan 
durumlar olarak belirtilmiştir. alı ma ile en er ekil e 

e evi  ve arka a ları  ger ekle tir ikleri 
ara tırma a a lılık  ikkatsi lik ve astaların 
farkın alığının olmamasının melere ne en oldu-
ğunu saptamıştır. Bununla birlikte araştırmada cinsiyet ile 
ilgili olarak erkek olmanın düşme riskini artırdığı saptan-
mıştır. Literatürde yapılan araştırmalarda ise düşmelerin 
cinsiyet ile ilişkili olduğu fakat araştırma sonucundan farklı 
olarak kadın olmanın düşme riskini artırdığı belirtilmiştir 
(Kwan, vd., 2011:538; Deandrea, vd., 2013:410). Yapılan gö-
rüşmelerde, erkeklerin kadınlara göre daha fazla bağımsız 
hareket etme arzusunda olduklarından dolayı düşme risk-
lerinin daha yüksek olduğu belirtilmiştir. Buna göre çalış-
manın bu sonucunun literatürden farklı olmasının nedeni 
toplumumuzdaki erkeklerin güçlü olması gerektiği, erkeğin 
yardım almasının bir zayıflık göstergesi olduğu ile ilgili algı 
olabilir. Katılımcılar önleyici uygulamalar ile ilgili olarak ise 
hastaların/refakatçilerin/sağlık çalışanlarının eğitimi, uyarı 
afişleri önerilerinde bulunmuşlardır. Literatürde yapılan 
araştırmalarda da kişisel nedenler ile ilişkilendirilebilecek 
çalışma sonucu ile benzer önleyici girişimler önerilmek-
tedir (Chang vd., 2004:04; Hempel vd., 2013:486; AHRQ, 
2012:10). 

. S U

Sonuç olarak düşmeler ile ilgili neden ve öneriler kapsa-
mında, hasta düşmelerinin paydaşlarından olan her bir 
grubun farklı konularda daha fazla görüş bildirdiği bunun-
la birlikte bazı konularda hiçbir görüş bildirmeyen grupla-
rın da olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle çalışmada kalitatif 
araştırma yöntemi kullanılarak düşmeler ile ilgili tüm pay-
daşların görüşlerinin alınması bir çok düşmelere neden 
olan durum ve önleyici uygulamaların belirlenmesine ve 
dolayısı ile düşmelerin kapsamlı bir şekilde incelenmesi-
ne yardımcı olmuştur. Araştırmanın bu sonucu göz önüne 
alındığında, hastane ve hemşire yöneticilere kurumlarında 
gerçekleştirecekleri düşme önleyici programların etkili ve 
kapsamlı olabilmesi için planlama aşamasına düşmeler ile 
ilgili tüm paydaşların katılımını sağlamaları önerilmekte-
dir. Bununla birlikte araştırma verilerinin ICF kategorileri 
kullanılarak sınıflandırılması verilerin daha detaylı ve dü-
zenli bir şekilde raporlanmasına olanak sağlamıştır. Araş-
tırmanın bu sonucu doğrultusunda ise araştırmacılara; 
bundan sonraki araştırmalarda düşme risk ve nedenleri 
ile ilgili farklı sınıflandırmaların önüne geçmek ve ortak bir 
dil oluşturularak araştırma sonuçlarının karşılaştırılmasına 
olanak sağlanması amacıyla, uluslararası bir kuruluş olan 
DSÖ tarafından oluşturulan ve uluslararası alanda kullanı-
mı kabul gören ICF’nin kullanımı önerilmektedir. 
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KANITA DAYALI DÜŞME ÖNLEME STRATEJİLERİNİN 
HEMŞİRELERİN KANITA DAYALI UYGULAMALARA 
YÖNELİK TUTUMLARINA VE HASTA DÜŞMELERİNE ETKİSİ

Yasemin AYHAN ÖNCÜ1, Şeyda SEREN İNTEPELER2

1Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık bilimleri fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
2Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim AD, İzmir
ya.ayhan@gmail.com, seydaseren@gmail.com

et

Yarı deneysel, tek grupta tekrarlı ölçüm tasarımı kullanılan araştırma, Sağlık Bakanlığı’na bağlı 554 yataklı, 416 hemşiresi olan bir 
eğitim araştırma hastanesinde Ocak 2015-Mayıs 2017 tarihleri arasında yürütülmüştür. Araştırmada, kanıta dayalı düşme önleme 
stratejileri Yakın İşbirliğine Dayalı İleri Araştırma ve Klinik Uygulama Modeli’ne göre uygulanmıştır. Ayrıca, konferans verme, 
sosyal medya grubu oluşturulması, poster ve broşür gibi kolaylaştırıcılar/hatırlatıcılar ile stratejiler pekiştirilmiştir. Girişimin 
değerlendirilmesi kapsamında; girişim öncesi ile girişim sonrası 3. ve 6. aylarda ölçek aracılığıyla ölçüm (n=101 hemşire), bununla 
birlikte girişim sonrası 3. ve 6. aylarda gözlem (n=60 hasta) yapılmıştır. Kurumsal çıktı olarak da 2015-2016 yılları için üçer aylık 
düşme sayıları kullanılmıştır. 

Çalışmada, girişim öncesi hemşirelerin kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutumlarının olumlu olduğu belirlenmiştir. Hemşirelerin 
kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutumlarında girişim öncesi ile girişim sonrası 3. ve 6. ay izlemlerinde, zamana göre istatistiksel 
olarak anlamlı fark bulunmuştur. Hemşirelerin kullandıkları kanıta dayalı düşme önleme girişimlerinde %71.3 oranında artış 
sağlanmıştır. Kurumun sisteminden alınan yıllık raporlanan düşme sayıları 2015 yılı için 34, 2016 yılı için 39’dur. 

Kanıta dayalı düşme önleme stratejilerinin Yakın İşbirliğine Dayalı İleri Araştırma ve Klinik Uygulama Modeli’ne göre uygulanması, 
hemşirelerin kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutumlarının olumlu yönde etkilemiş, kullandıkları kanıta dayalı düşme önleme 
girişimlerinde artış sağlamıştır. 2015 ve 2016 yıllarının üçer aylık raporlanan düşme sayılarında ilk altı aylık dönemde herhangi 
bir değişiklik olmazken, ikinci altı aylık dönemde artış olduğu bulunmuştur. 

na tar Kelimeler  Düşme önleme, hemşirelik, kanıta dayalı hemşirelik, yakın işbirliğine dayalı ileri araştırma ve klinik uygulama modeli.

 S  S   P  S S  U S S  U S S S  U S  
P   P  S

stra t

The quasi-experimental study, using single-group pretest-posttest design and repeatitive assesment, was conducted in January 
2015-May 2017 in an educational research hospital which is connected to the Ministry of Health. The hospital has 416 nurses 
and 554 patient beds. In this study, evidence based fall prevention strategies according to the Advancing Research & Clinical 
Practice Through Close Collobariton Model were implemented. In addition, strategies have been reinforced with facilitators / 
reminders such as giving lectures, creating a social media group, posters and brochures. Within the scope of the evaluation 
of the inteventions; 101 nurses scale means were measured before intervention and 3-6 months after intervention. However, 
observations were made at 3 and 6 months after the intervention (n = 60 patients). The quarterly fall numbers for the years 2015-
2016 were used as the corporate output.

In the study; nurses attitudes towards evidence based nursing before intervention has been found at high level. A statistically 
significant difference was found in the attitudes of the nurses towards the evidence based nursing according to the time before 
the intervention and the 3rd and 6th months after the intervention. 71.3% increase has been achieved on the evidence based fall 
prevention interventions used by nurses. According to hospital annual records, the fall rates for 2015 was 34 and for 2016 was 39. 

Evidence based fall prevention strategies implementation according to the Advancing Research & Clinical Practice Through Close 
Collobariton Model, have a positive impact on the nurses’ attitudes towards evidence-based nursing and increased their use of 
evidence-based fall prevention interventions. It has been found that there is no change in the first six months of the reported fall 
rates for 2015 and 2016, but an increase has been found in the second six months. 

Ke  or s  Evidence-based nursing, fall prevention, nursing, , Advancing Research & Clinical Practice Through Close Collaboration Model.
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Tıbbi hatalar, hastaya verilen sağlık bakım hizmeti sıra-
sında oluşan, kasıtsız ve beklenmeyen sonuçlar şeklinde 
tanımlanmıştır (npsf.org, 2009). Hasta güvenliğinde tıbbi 
hataların önlenmesi, tıbbi hata ortaya çıktığında tanımlan-
ması, verilerin analizi ve iyileştirmelerin yapılabilmesi için 
kurumsal düzenlemelerin yapılması gerekir. Tıbbi hatala-
rın önlenmesi, hatalardan öğrenme ve sağlık bakım hizme-
ti alanların zarar görmemesi ve hasta güvenliği kültürünün 
geliştirmesi için iyileştirme çalışmalarının yapılması son 
derece önemlidir (Kaushal vd., 2010: 27). 

Uluslararası Birleşik Komisyon (Joint Commission Inter-
national-JCI) hasta düşmelerini, hasta güvenliği standart-
larından biri olarak kullanmakta ve 2014 yılı hedeflerinde 
de “hasta düşme riskini ve düşmelerden kaynaklanan ya-
ralanmaları azaltmaya” yer vermektedir (jointcommissio-
ninternational.org, 2014). Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın 
2015’te yayımladığı Sağlıkta Kalite Standartlarında “Hasta 
düşmelerinin önlenmesine yönelik çalışmalar yapılmalı-
dır” standardı bulunmaktadır (saglik.gov, 2015). Oliver ve 
arkadaşlarının (2007: 3) yaptığı sistematik derleme ve me-
ta-analizde, hastanede 1000 yatakta günde 3-13 hastanın 
düştüğü bulunmuştur. Kaliteli hemşirelik bakımının veril-
diği Magnet Hastanelerdeki düşme oranı ise; 1000 yatakta 
günde 3.3 hastadır (Lake vd., 2010: 416) . Hasta düşmeleri 
sonucunda hastalarda çeşitli yaralanmalar meydana gel-
mektedir. Düşmeler; kırıklara (%42.4), yumuşak doku yara-
lanmalarına (%12.1), kafa travmalarına (%12.7), anksiyete-
ye, güven kaybına, kanamaya ve hatta ölüme (%0.1) neden 
olmaktadır (Currie, 2008: 213; Healey vd., 2008: 428; Lake 
vd., 2010: 420; Oliver vd., 2007: 5). Hastanede gerçekleşen 
hasta düşmelerinin yaklaşık yarısında (%42-%57)  herhan-
gi bir yaralanma oluşmamaktadır. Düşmelere bağlı geli-
şen ciddi yaralanmaların, %43.2 ile %46.1’i kalça ve pelvis 
kırıkları, %27.7 ile %40.5’i üst ve alt ekstremite kırıkları, 
%16.2’si ise kafa ve omurga yaralanmaları olarak belirlen-
miştir (Cameron vd., 2010 :2; Hill vd., 2010: 1350;  Haines 
ve Waldron, 2011: 438; Galbraith  vd., 2011: 3465; Zecevic 
vd., 2012: 144; Dunne vd. 2014: 398). 

Hastanelerdeki düşmeler, maliyetteki artışa ve hastane 
yatış süresinde uzamalara neden olabilmektedir (Greene 
vd. 2001: 967; Poe vd., 2005: 111; Dunne vd., 2014: 398). 
Ciddi düşmelerin neden olduğu ek maliyet miktarı Zecevic 
ve arkadaşlarının (2012: 145) yaptığı araştırmada 31,000 
Kanada Doları, Wong ve arkadaşlarının (2011: 85) yaptığı 
araştırmada 13,806 Dolar olarak hesaplanmıştır. Hirose ve 
arkadaşlarının (2015: 5) iki eğitim araştırma hastanesinde 
gerçekleştirdikleri araştırmada ise ciddi düşmelerin ma-
liyeti hastanelerin birinde 5387 Dolar diğerinde ise 3636 
Dolar olarak hesaplanmıştır. Yaralanmaya bağlı oluşan ek 
maliyetin yanında, hasta – hasta yakınları tarafından açılan 
davalar da hastaneler için önemli bir ekonomik yük oluş-
turmaktadır (Evans vd., 2001: 43; Hitcho vd., 2004: 737; 
Krauss vd., 2005: 548; Nadkarni vd., 2005: 332; Schwen-
dimann vd., 2006: 73). Yapılan bir sistematik incelemenin 

sonuçlarına göre, yaşlı hastalarda görülen ve hastanede 
sağlık bakım hizmeti gerektiren düşmelerin maliyeti her 
düşme için 5.654 ile 42.840 Amerikan Doları arasında de-
ğişmektedir. En fazla direkt maliyete neden olan durum 
ise yaşlı kadın hastalarda görülen kırıklardır (Heinrich 
vd., 2010: 894). Kalça kırığının Britanya Kolumbiyası’nda 
ortalama tedavi maliyeti 18.508 Amerikan Doları olarak 
hesaplanmıştır (Herman vd., 2006: 17). Barış, Seren İnte-
peler ve Yeginboy’un (2016: 15) Türkiye’de yaptıkları çalış-
mada; hastanelerde yaşanan ciddi düşmelerin yaralanma 
ve ölümlere neden olduğu ve buna bağlı olarak en fazla 
üniversite hastanelerinde ve dahili birimlerde olmak üzere 
hastaların hastanede yatış süresinin 14.61 gün ve neden 
olduğu hastane yatış süresindeki uzama ve sağlık bakım 
ihtiyacı artışının sonucu olarak ciddi düşmelerin yatış mali-
yetini 8726,94 TL artırdığı bulunmuştur. 

Bu bilgiler ışığında, hastanelerin hasta düşme riski tanıla-
ma ölçekleri kullanarak ve düşme önleme stratejileri ge-
liştirerek, düşmeleri ve düşmelerden kaynaklanan yara-
lanmaları önleyici girişimler planlamaları gerekmektedir. 
Hasta düşmeleri sonucunda oluşan ek maliyetlerin, kurum 
bütçesine etkisi göz önüne alınırsa, hastanede görevli sağ-
lık bakım yöneticileri hasta düşmeleri önleme stratejilerini 
geliştirmeye öncelik vermeleri gerekmektedir (Healey vd., 
2008: 429). Klinik ve kurumsal düşme önleme stratejilerin-
de, bakımın etkinliği ve düşme riski tanılama ölçeklerinin 
faydaları genel olarak tanımlanmamış olmakla birlikte; 
hasta düşme önleme stratejilerinin etkinliği birçok yönden 
yönetsel ve kurumsal sürece bağlıdır (Grenier-Sennelier 
vd., 2002: 424). Ramos Vieira ve arkadaşlarının (2011: 447) 
çalışmasında; yöneticileri, araştırmacıları, sağlık çalışanla-
rını, hasta yakınları ve hastaları içeren katılımcı ve bütün-
cül bir yaklaşımın, geriatrik rehabilitasyon merkezlerin-
deki yaşlıların düşme risk değerlendirmesinde ve düşme 
önleme stratejilerinde etkili olduğu bulunmuştur. Yapılan 
çalışmalarda, hasta düşmelerini önleme stratejilerinin ha-
zırlanmasında; sağlık çalışanlarının, hastaların ve düşme-
leri etkileyebilecek diğer faktörlerin etkileri araştırılmıştır. 
Bleijlevens ve arkadaşları (2010: 323), interdisipliner ola-
rak hazırladıkları düşme önleme protokollerinin, çok yönlü 
ve çok boyutlu düşme önleme protokollerinden daha et-
kili olduğunu bulmuşlardır. Gray-Micelli ve arkadaşlarının 
(2008: 172) hazırladıkları kanıta dayalı uygulama rehberin-
de; hasta düşmelerinin önlenebilmesi için sağlık profesyo-
nellerinin hasta ile ilgili aldıkları veriler sistematik bir şekil-
de tartışılmalı ve bütün kurumu kapsayan düşme önleme 
planı oluşturulmalıdır. 

Hasta düşmelerini önleme girişimlerinin kullanılmasında, 
hemşirelerin en iyi bakımı verebilmeleri ve hasta bakım 
çıktılarının iyileştirilmesi için, sağlık bakım yöneticilerinin 
ve hemşirelerin kanıta dayalı uygulama rehberlerinden 
yararlanmaları gerekmektedir. Kanıta dayalı hemşirelik, 
hemşirelerin klinik uzmanlıklarını, hastaların bakım ile 
ilgili tercihlerini ve var olan en iyi kanıtları kullanarak ka-
rar almaları olarak tanımlanmaktadır (DiCenso vd., 2005: 
26). Hemşirelerin kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarına 
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yönelik tutumlarının ölçülmesi;  hasta düşmeleri risk tanı-
lamasının kültüre, kullanım amacına ve dile uygun yapıl-
masına (Currie, 2008: 210) ve bu risklere yönelik alınacak 
önlemlerin belirlenip, disiplinler arası düşme önleme pla-
nının uygulanmasında yararlı olacaktır. Lake ve arkadaşla-
rının (2010: 420) Magnet Hastanelerde yaptıkları çalışmaya 
göre; hasta bakım saatinin artırılmasını temel alarak hazır-
lanan düşme önleme girişimlerinin daha etkili olduğu ve 
diğer hastanelere oranla, hasta düşmelerinin daha düşük 
düzeyde olduğu bulunmuştur.

Kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarının bakım kalitesini 
artırma, kurum maliyetini azaltma ve hemşireliği güçlen-
dirme etkilerinin olduğu bilinmesine rağmen; hemşirele-
rin kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarını kullanmalarını 
artırmak için teori ve modellerin test edildiği müdahaleli 
araştırmalar yeterli değildir (Levin vd., 2011: 30). Hemşire-
lik disiplini kuram, araştırma ve uygulama olmak üzere üç 
temel öğeden oluşmakta ve bu öğeler karşılıklı etkileşim 
içinde hemşirelik biliminin gelişimine katkı vermektedir. 
Hemşirelik araştırmalarında kuram ve model kullanımı, 
bu etkileşimin hemşirelik bakımına yansıtılmasını kolay-
laştırmaktadır. Ayrıca, hemşirelik modelleri verilen hasta 
bakımının amaçlı, sistematik, kontrollü ve etkili olmasını 
sağlamakla birlikte ortak dil oluşturulmasında da yarar 
sağlamaktadır.

Literatürde kanıta dayalı rehber önerilerini uygulamaya 
aktarmada kullanılabilecek birçok teori ve model bulun-
maktadır. Bu konunun ülkemizde yeni konuşulmaya ve 
uygulama değişiklikleri yapılmaya başlandığı günümüzde, 
akademi-hastane işbirliklerinin desteklendiği modellerin 
kullanılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Levin ve arkadaşları-
nın (2011: 31) yaptıkları çalışmada; kanıta dayalı uygulama-
lar ile ilgili yapılan eğitimlerin, kanıta dayalı hemşirelik reh-
ber önerilerinin klinikte kullanılmasına katkı sağlamadığı 
bulunmuştur. Ayrıca; kanıta dayalı uygulamada hemşireler 
için kendi kurumlarından mentor kullanılmasının, hemşi-
relerin kanıta dayalı uygulamaya yönelik inanç ve rehber 
önerilerini kullanma oranlarını artırmasında önemli bir 
faktör olduğu belirtilmiştir (Levin vd., 2011: 28). 

Hasta düşmeleri ile ilgili yapılan, risk tanılama, risk tanıla-
ma ölçeklerinin geçerliği ve güvenirliği ve sağlık çalışanla-
rının düşme önlemeye yönelik kullandıkları girişimler ile 
ilgili tanımlayıcı çalışmalar bulunmaktadır.  Ancak özellikle 
ülkemizde, hastanelerde kanıta dayalı hasta düşmelerini 
önleme stratejilerinin uygulamaya geçirildiği herhangi bir 
araştırmaya rastlanmamıştır. Kanıta dayalı rehber önerile-
rinin kullanılması ile hastanelerdeki hasta güvenliği süreç-
lerinin geliştirilmesi mümkün olabilecektir. Kanıta dayalı 
rehber önerilerinin uygulamada kullanılmasında karmaşık 
olan süreci anlamak ve hangi müdahalelerin daha etkili ol-
duğunu değerlendirebilmek için teori ve model kullanımı 
gerekmektedir (Cummings vd. 2008: 759). Bu çalışmanın 
kavramsal çerçevesini Yakın İşbirliğine Dayalı İleri Araştır-
ma ve Klinik Uygulama Modeli (YİDİAKUM) oluşturmakta-
dır. Kanıta dayalı düşme önleme stratejilerinin Yakın İşbir-
liğine Dayalı İleri Araştırma ve Klinik Uygulama Modeli’ne 

göre kullanılması ile hemşirelerin daha kaliteli ve güvenli 
hasta bakım hizmeti vermesi hedeflenmektedir. Kanıta da-
yalı düşme önleme önerilerinin kullanılmasını artırmak için 
modelde tanımlanan engelleyici etmenlerin azaltılması, 
güçlü yönlerin desteklenmesi, hemşire mentorlardan des-
tek alınması ve sonuçların değerlendirilmesi aşamalarının 
yol gösterici olacağı düşünülmektedir.

.  ra tırmanın ma ı

Araştırmada; kanıta dayalı düşme önleme stratejilerinin 
YİDİAKUM’a göre uygulanmasının hemşirelerin kanıta da-
yalı uygulamalara yönelik tutumlarına, kullandıkları düşme 
önleme girişimlerine ve hasta düşme sayısına etkisinin in-
celenmesi amaçlanmıştır. 

. K PS   

.  ra tırmanın i i

Bu araştırma, niceliksel araştırma yöntemlerinden tek 
grupta yarı deneysel tekrarlı ölçüm (3 ve 6. ay) ve ‘yapılan-
dırılmış alan gözlem çalışması’ araştırma tasarımına uygun 
olarak yapılmıştır. 

.  ra tırmanın eri ve amanı

Araştırma, İzmir Güney Bölgesi Kamu Hastaneler Birliği 
Genel Sekreterliği’ne bağlı bir eğitim ve araştırma hasta-
nesinde, Ocak 2015-Mayıs 2017 tarihleri arasında yürütül-
müştür. Bu hastane; dahili ve cerrahi birimler, yanık mer-
kezi, yoğun bakımlar ve gündüz bakım hizmetleri veren 
554 yataklı bir hastanedir. Araştırmaya başlandığı tarihte 
hastanede bir bakım hizmetleri müdürü, 32 klinik sorumlu 
hemşiresi ve 416 klinik hemşire olmak üzere toplam 448 
hemşire görev yapmaktadır.  

Araştırmanın yürütüldüğü süre içinde hastanede, Sağlık 
Bakanlığı Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı 
tarafından 2015 yılında yayımlanan Sağlıkta Kalite Stan-
dartları uygulanmaktadır. Bu hastanenin seçilme nedeni, 
kliniklerde hasta düşme risk değerlendirmesinin yapılma-
sı, tıbbi hata raporlama sisteminin aktif olması ve hasta 
düşmelerinin hasta güvenliği göstergelerinden biri olarak 
kullanılmasıdır. Aynı zamanda, kurumda lisansüstü eğitim 
yapan hemşire sayısının ve araştırmalara katılım oranları-
nın yüksek olması nedenleriyle bu kurumda araştırma ya-
pılmasına karar verilmiştir. 

.  ra tırmanın vreni ve rneklemi

Araştırmanın evrenini, İzmir Güney Bölgesi Kamu Hasta-
neler Birliği Genel Sekreterliği’ne bağlı bir eğitim ve araş-
tırma hastanesinde görev yapan hemşireler oluşturmak-
tadır. Araştırma verilerinin toplandığı tarihte 448 hemşire 
çalışmaktadır. Örnekleme dahil edilme kriteri olarak; hasta 
bakımından sorumlu ve çalışmaya katılmaya gönüllü olan 
hemşireler belirlenmiştir. Bu araştırmada, hasta bakımın-
dan sorumlu olan 321 hemşire örneklemi oluşturmuştur. 
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Araştırmanın girişim öncesinde 321 hemşirenin tümü-
ne ulaşılmaya çalışılmış, ancak çalışmaya katılmayı kabul 
eden ve girişim öncesi ölçümlerde geçerli veri elde edilen 
227 (%70.7) hemşireye ulaşılmıştır. Girişimin 3. ayında ya-
pılan ölçümde 141 hemşireye ulaşılmış, ancak 111 (%34.6) 
hemşirenin verileri girişim öncesi yanıt veren hemşireler-
le eşleşmiştir. Girişimin 6. ayında yapılan ölçümde ise 148 
hemşireye ulaşılmış ancak, bunlardan 101 (%31.5) hemşi-
renin verileri önceki iki ölçümle eşleşmiştir. Hastaneden 
ayrılan ve yeni başlayan hemşire sayısının fazla olması ne-
deniyle eşleşmeyen veriler olmuştur. 

.  alı ma ater ali

Araştırmada çalışma materyali olarak Kanıta Dayalı Düşme 
Önleme Stratejilerinin YİDİAKUM’a göre Uygulanması Eği-
tim Programı kullanılmıştır.

. .  alı ma amaları ve iri imler

Kanıta dayalı düşme önleme stratejilerinin YİDİAKUM’a 
göre uygulanmasını amaçlayan araştırma üç aşamada yü-
rütülmüştür (Şekil 1).

. . .  iri im n esi

• Hastanedeki bakım hizmetleri müdürlüğü ile toplantı-
lar yapılmış ve araştırma amacı, planı ve girişimler pay-
laşılmıştır. 

• Hastanenin veri tabanından üçer aylık hasta düşme 
sayıları alınmış ve kliniklere göre değerlendirmeler ya-
pılmıştır.

• Hastanelerdeki düşme önleme programları ile ilgili ya-
pılan çalışmalar incelenmiş, kanıta dayalı rehber öne-
rileri taranmış ve araştırma sonuçları özetlenmiştir.

• Hemşirelerin kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutum-
ları incelenmiştir. 

. . .  iri im aması

• Kanıta dayalı rehber önerileri, araştırma sonuçları ve 
klinik ziyaretler sırasında alınan geribildirimler doğrul-
tusunda “Kanıta Dayalı Düşme Önleme Stratejilerinin 
Yakın İşbirliğine Dayalı Araştırma ve Klinik Uygulama 
Modeline göre Uygulanması Planı” hazırlanmıştır (Şe-
kil 1). Plan hazırlanırken, kurum içi veya dışı herhangi 
bir denetleme olmayacak şekilde zaman planı yapıl-
masına dikkat edilmiştir. 

• Her kliniğe hemşirelerin görebileceği şekilde, “Kanı-
ta Dayalı Düşme Önleme Stratejilerinin Kanıta Dayalı 
Hemşireliğe Yönelik Tutumlarına ve Hasta Düşmeleri-
ne Etkisi” proje tanıtım posteri asılmıştır (Resim 1). 

• Klinik sorumlu hemşireleri ile tanışmak için klinik zi-
yaretler yapılmış ve bu ziyaretler esnasında araştır-
manın amacı ve planı paylaşılmıştır. Kliniklerden en 
az lisans mezunu mentor olmaya gönüllü olan hem-
şirelerin iletişim adresleri alınmıştır. Klinik sorumlu 
hemşireleri ve mentor hemşirelerle iletişimi sağlamak 
ve hatırlatmalar yapmak amacıyla sosyal medya kapalı 
hesabı kurulmuş ve kabul eden hemşireler gruba alın-
mıştır (Resim 2).        

ekil . Kanıta a alı me nleme Strate ilerinin akın irliğine a alı ra tırma ve Klinik U gulama 
o eline g re U gulanması Planı

 

. l slararası Sağlık a erf rmans e ali e n resi        10-13 Ocak 2018/Antalya
 

6 
 

ekil 1. Kanıta ayalı üşme nleme Strate ilerinin Yakın şbirliğine ayalı Araştırma ve 
Klinik ygulama odeline göre ygulanması Planı

Resim 1. anı a Dayalı D me nleme S ra e ilerinin anı a Dayalı em ireliğe 
önelik mlarına e as a D melerine kisi  r e anı ım s eri

Resim 2. Yönetici ve en r em ireler i in a ırlanan S syal edya a alı esa ı 
Görseli

Klinik ziyaretler esnasında, klinikte çalışan bütün hemşirelere ulaşılmaya çalışılmış, 
araştırmanın amacı ve planı paylaşılmıştır. anışma sırasında bütün hemşirelere 

üşme- üşürme  logolu kalemler, hasta düşmelerini önlemeye yönelik girişimleri 
hatırlatıcısı olarak dağıtılmıştır evin ve ark., 2011; uigley  hite, 2013  esim 
3 .  ağıtılan kalem sayısı 4 0’dir. Aynı zamanda, sosyal medya üzerinden topluluk 
hesabı açılmış ve hemşirelere tanıtımı yapılmıştır. Hemşirelerin sadece hesabı 
beğenmesi, paylaşılan bildirilerin görünmesi için yeterlidir esim 4 . Bu hesap 
hemşirelere hasta düşmelerini önlemek için kanıta dayalı öneriler, hatırlatıcılar ve 
konferans duyuruları için kullanılmıştır evin ve ark., 2011; Quigley & White, 2013).

Resim . D me-D rme l  alem Görseli
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esim . Kanıta a alı me nleme Strate ilerinin Kanıta a alı em ireliğe nelik utumlarına ve asta 
melerine tkisi  Pro e anıtım Posteri
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üşme- üşürme  logolu kalemler, hasta düşmelerini önlemeye yönelik girişimleri 
hatırlatıcısı olarak dağıtılmıştır evin ve ark., 2011; uigley  hite, 2013  esim 
3 .  ağıtılan kalem sayısı 4 0’dir. Aynı zamanda, sosyal medya üzerinden topluluk 
hesabı açılmış ve hemşirelere tanıtımı yapılmıştır. Hemşirelerin sadece hesabı 
beğenmesi, paylaşılan bildirilerin görünmesi için yeterlidir esim 4 . Bu hesap 
hemşirelere hasta düşmelerini önlemek için kanıta dayalı öneriler, hatırlatıcılar ve 
konferans duyuruları için kullanılmıştır evin ve ark., 2011; Quigley & White, 2013).

Resim . D me-D rme l  alem Görseli

esim . neti i ve entor em ireler i in a ırlanan Sos al e a Ka alı esa ı rseli
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ekil 1. Kanıta ayalı üşme nleme Strate ilerinin Yakın şbirliğine ayalı Araştırma ve 
Klinik ygulama odeline göre ygulanması Planı

Resim 1. anı a Dayalı D me nleme S ra e ilerinin anı a Dayalı em ireliğe 
önelik mlarına e as a D melerine kisi  r e anı ım s eri

Resim 2. Yönetici ve en r em ireler i in a ırlanan S syal edya a alı esa ı 
Görseli

Klinik ziyaretler esnasında, klinikte çalışan bütün hemşirelere ulaşılmaya çalışılmış, 
araştırmanın amacı ve planı paylaşılmıştır. anışma sırasında bütün hemşirelere 

üşme- üşürme  logolu kalemler, hasta düşmelerini önlemeye yönelik girişimleri 
hatırlatıcısı olarak dağıtılmıştır evin ve ark., 2011; uigley  hite, 2013  esim 
3 .  ağıtılan kalem sayısı 4 0’dir. Aynı zamanda, sosyal medya üzerinden topluluk 
hesabı açılmış ve hemşirelere tanıtımı yapılmıştır. Hemşirelerin sadece hesabı 
beğenmesi, paylaşılan bildirilerin görünmesi için yeterlidir esim 4 . Bu hesap 
hemşirelere hasta düşmelerini önlemek için kanıta dayalı öneriler, hatırlatıcılar ve 
konferans duyuruları için kullanılmıştır evin ve ark., 2011; Quigley & White, 2013).

Resim . D me-D rme l  alem Görseli



SÖZLÜ BİLDİRİLER

VI
I. 

U
lu

sl
ar

ar
as

ı S
ağ

lık
ta

 P
er

fo
rm

an
s 

ve
 K

al
it

e 
Ko

ng
re

si
10

-1
3 

O
ca

k 
20

18
, A

nt
al

ya

• Klinik ziyaretler esnasında, klinikte çalışan bütün hem-
şirelere ulaşılmaya çalışılmış, araştırmanın amacı ve 
planı paylaşılmıştır. Tanışma sırasında bütün hemşi-
relere “Düşme-Düşürme” logolu kalemler, hasta düş-
melerini önlemeye yönelik girişimleri hatırlatıcısı ola-
rak dağıtılmıştır (Levin ve ark., 2011; Quigley & White, 
2013) (Resim 3).  Dağıtılan kalem sayısı 450’dir. Aynı 
zamanda, sosyal medya üzerinden topluluk hesabı 
açılmış ve hemşirelere tanıtımı yapılmıştır. Hemşire-
lerin sadece hesabı beğenmesi, paylaşılan bildirilerin 

görünmesi için yeterlidir (Resim 4). Bu hesap hemşi-
relere hasta düşmelerini önlemek için kanıta dayalı 
öneriler, hatırlatıcılar ve konferans duyuruları için kul-
lanılmıştır (Levin ve ark., 2011; Quigley & White, 2013).

esim . me rme ogolu Kalem rseli
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ekil 1. Kanıta ayalı üşme nleme Strate ilerinin Yakın şbirliğine ayalı Araştırma ve 
Klinik ygulama odeline göre ygulanması Planı

Resim 1. anı a Dayalı D me nleme S ra e ilerinin anı a Dayalı em ireliğe 
önelik mlarına e as a D melerine kisi  r e anı ım s eri

Resim 2. Yönetici ve en r em ireler i in a ırlanan S syal edya a alı esa ı 
Görseli

Klinik ziyaretler esnasında, klinikte çalışan bütün hemşirelere ulaşılmaya çalışılmış, 
araştırmanın amacı ve planı paylaşılmıştır. anışma sırasında bütün hemşirelere 

üşme- üşürme  logolu kalemler, hasta düşmelerini önlemeye yönelik girişimleri 
hatırlatıcısı olarak dağıtılmıştır evin ve ark., 2011; uigley  hite, 2013  esim 
3 .  ağıtılan kalem sayısı 4 0’dir. Aynı zamanda, sosyal medya üzerinden topluluk 
hesabı açılmış ve hemşirelere tanıtımı yapılmıştır. Hemşirelerin sadece hesabı 
beğenmesi, paylaşılan bildirilerin görünmesi için yeterlidir esim 4 . Bu hesap 
hemşirelere hasta düşmelerini önlemek için kanıta dayalı öneriler, hatırlatıcılar ve 
konferans duyuruları için kullanılmıştır evin ve ark., 2011; Quigley & White, 2013).

Resim . D me-D rme l  alem Görseli

• Yönetici hemşirelerle yapılan toplantılar ve literatür 
taraması sonucunda hemşireler için iki konferans ya-
pılmıştır (Melnyk vd., 2011: 59). Eğitim programı sü-
resince çalışmaya katılan bütün hemşirelere “Kanıta 
Dayalı Hemşirelik Uygulamaları” ve “Hasta Düşmeleri 
ve Önleme Girişimleri” eğitimleri verilmiştir. “Kanıta 
Dayalı Hemşirelik Uygulamaları” konferansı için bu ko-
nuda uzman olan Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik 
Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gülseren KOCAMAN 
davet edilmiştir. “Hasta Düşmeleri ve Önleme Girişim-
leri” konferansını Araş. Gör. Yasemin AYHAN ÖNCÜ 
yapmıştır. Her bir eğitim, bütün hemşirelerin katılabil-
mesi için üçer kez tekrarlanmıştır. Eğitimlere katılama-
yan hemşireler için uygun gün ve saatler planlanarak 
kliniğe özgü eğitimler yapılmıştır.

• Sorumlu ve mentor hemşirelerle 15 gün aralıklarla 

hastanenin konferans salonunda toplantılar yapılmış-
tır (Melnyk vd., 2011: 58). Her bir toplantı için konu 
belirlenmiş ve hemşirelerin kliniklerde yaşadıkları 
problemler ve çözüm önerileri tartışılmıştır (Tablo 6). 
Toplantılara katılamayan sorumlu ve mentor hemşire-
ler kliniklerinde ziyaret edilmiştir.

• Hemşirelere hatırlatıcı olması amacıyla, kanıta dayalı 
düşme önleme girişimleri özetlenerek poster haline 
getirilmiştir (Melnyk vd., 2011: 58). Kliniklerde hemşi-
relerin görebileceği panolara 15 günde bir değiştiril-
mek üzere toplam sekiz poster asılmıştır. Aynı poster-
ler daha fazla hemşirenin görmesi amacıyla iki sosyal 
medya hesabından paylaşılmıştır. Örnek posterler Re-
sim 7 ve 8’de gösterilmiştir. Posterlerin sosyal medya-
da görülme durumları Tablo 7’de gösterilmiştir.

esim . em ireler in ılan Sos al e a o luluk esa ı rseli
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Resim . em ireler in A ılan S syal edya l l k esa ı Görseli
Yönetici hemşirelerle yapılan toplantılar ve literatür taraması sonucunda hemşireler 
için iki konferans yapılmıştır elnyk vd., 2011  . Eğitim programı süresince 
çalışmaya katılan bütün hemşirelere Kanıta ayalı Hemşirelik ygulamaları  ve 
Hasta üşmeleri ve nleme irişimleri  eğitimleri verilmiştir. Kanıta ayalı 

Hemşirelik ygulamaları  konferansı için bu konuda uzman olan okuz Eylül 
niversitesi Hemşirelik akültesi öğretim üyesi Prof. r. ülseren KO A A  davet 

edilmiştir. Hasta üşmeleri ve nleme irişimleri  konferansını Araş. ör. Yasemin 
AYHA   yapmıştır. Her bir eğitim, bütün hemşirelerin katılabilmesi için üçer 
kez tekrarlanmıştır. Eğitimlere katılamayan hemşireler için uygun gün ve saatler 
planlanarak kliniğe özgü eğitimler yapılmıştır.

Sorumlu ve mentor hemşirelerle 1  gün aralıklarla hastanenin konferans salonunda 
toplantılar yapılmıştır elnyk vd., 2011  . Her bir toplantı için konu belirlenmiş 
ve hemşirelerin kliniklerde yaşadıkları problemler ve çözüm önerileri tartışılmıştır 

ablo 6 . oplantılara katılamayan sorumlu ve mentor hemşireler kliniklerinde 
ziyaret edilmiştir.
Hemşirelere hatırlatıcı olması amacıyla, kanıta dayalı düşme önleme girişimleri 
özetlenerek poster haline getirilmiştir elnyk vd., 2011  . Kliniklerde hemşirelerin 
görebileceği panolara 1  günde bir değiştirilmek üzere toplam sekiz poster asılmıştır. 
Aynı posterler daha fazla hemşirenin görmesi amacıyla iki sosyal medya hesabından 
paylaşılmıştır. rnek posterler esim 7 ve ’de gösterilmiştir. Posterlerin sosyal 
medyada görülme durumları ablo 7’de gösterilmiştir.

Resim . a ırla ı ı s er Görseli rneği-1

esim . atırlatı ı Poster rseli rneği
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Resim . em ireler in A ılan S syal edya l l k esa ı Görseli
Yönetici hemşirelerle yapılan toplantılar ve literatür taraması sonucunda hemşireler 
için iki konferans yapılmıştır elnyk vd., 2011  . Eğitim programı süresince 
çalışmaya katılan bütün hemşirelere Kanıta ayalı Hemşirelik ygulamaları  ve 
Hasta üşmeleri ve nleme irişimleri  eğitimleri verilmiştir. Kanıta ayalı 

Hemşirelik ygulamaları  konferansı için bu konuda uzman olan okuz Eylül 
niversitesi Hemşirelik akültesi öğretim üyesi Prof. r. ülseren KO A A  davet 

edilmiştir. Hasta üşmeleri ve nleme irişimleri  konferansını Araş. ör. Yasemin 
AYHA   yapmıştır. Her bir eğitim, bütün hemşirelerin katılabilmesi için üçer 
kez tekrarlanmıştır. Eğitimlere katılamayan hemşireler için uygun gün ve saatler 
planlanarak kliniğe özgü eğitimler yapılmıştır.

Sorumlu ve mentor hemşirelerle 1  gün aralıklarla hastanenin konferans salonunda 
toplantılar yapılmıştır elnyk vd., 2011  . Her bir toplantı için konu belirlenmiş 
ve hemşirelerin kliniklerde yaşadıkları problemler ve çözüm önerileri tartışılmıştır 

ablo 6 . oplantılara katılamayan sorumlu ve mentor hemşireler kliniklerinde 
ziyaret edilmiştir.
Hemşirelere hatırlatıcı olması amacıyla, kanıta dayalı düşme önleme girişimleri 
özetlenerek poster haline getirilmiştir elnyk vd., 2011  . Kliniklerde hemşirelerin 
görebileceği panolara 1  günde bir değiştirilmek üzere toplam sekiz poster asılmıştır. 
Aynı posterler daha fazla hemşirenin görmesi amacıyla iki sosyal medya hesabından 
paylaşılmıştır. rnek posterler esim 7 ve ’de gösterilmiştir. Posterlerin sosyal 
medyada görülme durumları ablo 7’de gösterilmiştir.

Resim . a ırla ı ı s er Görseli rneği-1
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esim . atırlatı ı Poster rseli rneği
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Resim . a ırla ı ı s er Görseli rneği-2
Kanıta dayalı hemşirelik uygulamaları ile ilgili bir broşür hazırlanmış ve hastanede 
çalışan tüm hemşirelere dağıtılmıştır.

2.4.1.3. Giri im S nrası
irişim sonrası 3. ayda, hemşirelerin kullandıkları kanıta dayalı düşme önleme 

girişimleri gözlemlenmiştir. 
irişim sonrası 3. ayda hemşirelerin kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutumları 

incelenmiştir.
irişim sonrası 6. ayda, hemşirelerin kullandıkları kanıta dayalı düşme önleme 

girişimleri gözlemlenmiştir. 
irişim sonrası 6. ayda hemşirelerin kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutumları 

incelenmiştir.
irişim sonrası kurumda raporlanan yıllık düşme sayıları incelenmiştir. 

2.5.Ara ırmanın Deği kenleri
Araştırmanın bağımlı değişkeni, hemşirelerin kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutumları, 
hemşirelerin kullandığı düşme önleme girişimleri ve düşen hasta sayıları; bağımsız 
değişkenleri ise kanıta dayalı düşme önleme strate ileridir.
2.6. eri lama Ara ları
Araştırmada Sosyodemografik zellikler ormu, Kanıta ayalı Hemşireliğe Yönelik utum 

lçeği, Kanıta ayalı üşme nleme irişimleri özlem ormu ve üşen Hasta Sayıları 
eri ormu olmak üzere dört ayrı veri toplama aracı kullanılmıştır.

2.7. erilerin Değerlendirilmesi
Araştırma verileri bilgisayar ortamında SPSS (Statistical Package for Social Science) 22.0 
yazılım programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada; sayı/yüzde tanımlayıcı analiz,
tekrarlı ölçümlerde varyans analizi sonucuna göre anlamlı çıkan değişkenlerde farkın hangi 
gruptan kaynaklandığını anlamak için ileri analiz olarak Bonferroni eşleştirilmiş t testi, 

ronbach alpha iç tutarlılık testi kullanılmıştır. Bonferroni eşleştirilmiş t testinde hata pay 
0.016 0.0 /3 ,  diğer analizlerde ise 0.0  kabul edilmiştir. 
2.8.Ara ırmanın Sınırlılıkları
Araştırmanın yürütüldüğü kurumda hemşire devir hızının yüksek olması, yıllık izin ve doğum 
izinlerinin fazla olması; girişim öncesi, girişim sonrası 3. ve 6. aylarda araştırmaya katılan 
hemşire sayılarında değişim yaşanması nedeniyle örneklem büyüklüğü sınırlı olmuştur. 
2.9. ik r l nayı
Yakın şbirliğine ayalı leri Araştırma ve Klinik ygulama odeli’nin araştırmada 
kullanılması için Bernadette Melnyk ve Ellen Fineout-Overholt’dan, araştırmanın uygulandığı
zmir üney Bölgesi Kamu Hastaneler Birliği enel Sekreterliği zmir Bozyaka Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi’nden ve okuz Eylül niversitesi irişimsel Olmayan Araştırmalar Etik 
Kurulu’ndan (Karar No: 2012/11-0 , Karar arihi  22.3.2012  izin alınmıştır.

Araştırmaya katılan hemşirelere araştırmanın amacı açıklanmış, gönüllülük ilkesine 
özen gösterilerek sözel ve yazılı onamları alınmıştır. Katılımcılar anket formlarını isim 

• Kanıta dayalı hemşirelik uygulamaları ile ilgili bir bro-
şür hazırlanmış ve hastanede çalışan tüm hemşirelere 
dağıtılmıştır. 

. . .  iri im Sonrası

• Girişim sonrası 3. ayda, hemşirelerin kullandıkları ka-
nıta dayalı düşme önleme girişimleri gözlemlenmiştir. 

• Girişim sonrası 3. ayda hemşirelerin kanıta dayalı 
hemşireliğe yönelik tutumları incelenmiştir.

• Girişim sonrası 6. ayda, hemşirelerin kullandıkları ka-
nıta dayalı düşme önleme girişimleri gözlemlenmiştir. 

• Girişim sonrası 6. ayda hemşirelerin kanıta dayalı 
hemşireliğe yönelik tutumları incelenmiştir.

• Girişim sonrası kurumda raporlanan yıllık düşme sayı-
ları incelenmiştir. 

.  ra tırmanın eği kenleri

Araştırmanın bağımlı değişkeni, hemşirelerin kanıta da-
yalı hemşireliğe yönelik tutumları, hemşirelerin kullandığı 
düşme önleme girişimleri ve düşen hasta sayıları; bağımsız 
değişkenleri ise kanıta dayalı düşme önleme stratejileridir.

.  eri o lama ra ları

Araştırmada Sosyodemografik Özellikler Formu, Kanıta 
Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutum Ölçeği, Kanıta Dayalı 
Düşme Önleme Girişimleri Gözlem Formu ve Düşen Hasta 
Sayıları Veri Formu olmak üzere dört ayrı veri toplama ara-
cı kullanılmıştır.

.  erilerin eğerlen irilmesi

Araştırma verileri bilgisayar ortamında SPSS (Statistical 
Package for Social Science) 22.0 yazılım programı kullanı-
larak analiz edilmiştir. Araştırmada; sayı/yüzde tanımlayıcı 
analiz, tekrarlı ölçümlerde varyans analizi sonucuna göre 
anlamlı çıkan değişkenlerde farkın hangi gruptan kaynak-
landığını anlamak için ileri analiz olarak Bonferroni eşleşti-
rilmiş t testi,  Cronbach alpha iç tutarlılık testi kullanılmıştır. 
Bonferroni eşleştirilmiş t testinde hata pay 0.016 (0.05/3),  
diğer analizlerde ise 0.05 kabul edilmiştir. 

.  ra tırmanın Sınırlılıkları

Araştırmanın yürütüldüğü kurumda hemşire devir hızının 
yüksek olması, yıllık izin ve doğum izinlerinin fazla olması; 
girişim öncesi, girişim sonrası 3. ve 6. aylarda araştırmaya 
katılan hemşire sayılarında değişim yaşanması nedeniyle 
örneklem büyüklüğü sınırlı olmuştur. 

.  tik Kurul na ı

Yakın İşbirliğine Dayalı İleri Araştırma ve Klinik Uygulama 
Modeli’nin araştırmada kullanılması için Bernadette Meln-
yk ve Ellen Fineout-Overholt’dan, araştırmanın uygulandığı 
İzmir Güney Bölgesi Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekre-
terliği İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden 
ve Dokuz Eylül Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırma-
lar Etik Kurulu’ndan (Karar No: 2012/11-09, Karar Tarihi= 
22.3.2012) izin alınmıştır.

Araştırmaya katılan hemşirelere araştırmanın amacı açık-
lanmış, gönüllülük ilkesine özen gösterilerek sözel ve yazılı 
onamları alınmıştır. Katılımcılar anket formlarını isim be-
lirtmeksizin doldurmuşlardır. İlk uygulamada hemşireler-
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den bir kod ad oluşturmaları istenmiş, girişim öncesi ve 
sonrası uygulamasında da aynı kod ad kullanılmıştır.

. U U   S U

.  ulgular

Araştırmanın bulguları, hemşirelerin sosyodemografik ve 
çalışma özellikleri, hemşirelerin girişim öncesi ve sonrası 
kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutumlarının değerlendi-

rilmesi, hemşirelerin hasta düşmelerini önlemek için kul-
landıkları girişimler, hastanede raporlanan düşme raporla-
ma sayıları olmak üzere dört başlık altında verilmiştir.

. .  em irelerin Sos o emogra k ve alı ma 
ellikleri

Araştırmanın yürütüldüğü kurumda hemşire devir hızının 
yüksek olması nedeniyle girişim öncesi, girişim sonrası 3. 
ve 6. aylarda araştırmaya katılan hemşire sayılarında deği-
şim yaşanmıştır. Araştırmaya katılan hemşirelerin sosyo-
demografik ve çalışma özellikleri Tablo 2’de verilmiştir.

a lo . ra tırma a Katılan em irelerin Sos o emogra k ve alı ma ellikleri

eği kenler iri im n esi
n

iri im sonrası . a
n

iri im sonrası . a
n

ellikler rtalama SS rtalama SS rtalama SS

Yaş 37.25 7.59 37.03 7.28 37.51 7.14

Çalışma yılı 15.08 8.57 14.45 8.41 15.9 8.31

n n n

insi et
Kadın
Erkek 16

.
7.05

101
10

.
9.0 9

.
8.9

ğitim urumu
Sağlık Meslek Lisesi
Önlisans
Lisans
Lisansüstü
Diğer*

28
50

21
15

12.3
22.0

.
9.3
6.6

11
21

18
-

9.9
18.9

.
16.2

-

9
19

16
-

8.9
18.8

.
15.8

-

alı ma urumu
Klinik Hemşiresi
Sorumlu Hemşire 24

.
10.6 16

.
14.4 15

.
14.9

asta meleri ğitimi lma 
urumu

Evet
Hayır 33

.
14.5

111
-

100
-

101
-

100
-

asta meleri ilgi e i
Yok
Az
Orta
Yeterli
Çok

1
5

80

18

0.4
2.2

35.2
.

7.9

-
1

44

9

-
0.9

39.6
.

8.1

-
1

42

6

-
1.0
41.6

.
5.9

me a orlama urumu
Evet
Hayır 102

.
44.9 47

.
42.3 45

.
44.6

*Diğer: Sağlık Meslek Lisesi sonrası Veterinerlik veya Laboratuvar iki yıllık eğitim alanlar

. .  em irelerin iri im n esi ve Sonrası Kanıta a alı em ireliğe nelik utumlarının eğerlen irilmesi

Katılımcıların, kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutum ölçeği puan ortalamaları, girişim öncesi ve sonrası (3. ve 6. ay)  ol-
mak üzere üç ölçüm ile değerlendirilmiştir. 
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a lo . iri im n esi ve iri im Sonrası . ve . lar a em irelerin Kanıta a alı em ireliğe nelik utum 
l eği ve lt o utlarının amana re Kar ıla tırılması n

K  ve lt o utları
iri im n esi iri im Sonrası 

. a
iri im Sonrası 

. a                 
X±SS X±SS X±SS

KDHYTÖ Puan Ortalamaları 60.36±6.70 62.96±6.67 63.68±7.20 18.879 .000

İnanç Alt Boyutu 27.94±3.94 29.30±3.66 29.63±4.08 13.346 .000

Uygulama Niyeti Alt Boyutu 15.83±1.90 16.24±1.84 16.45±2.14 4.160 .012

Duygular Alt Boyutu 16.59±2.02 17.40±2.02 17.59±1.99 11.347 .000

*p<.05

Araştırmanın girişim öncesi, girişim sonrası 3. ve 6. aylarda 
hemşirelerin kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutum ölçe-
ği ve alt boyutlarının zamana göre karşılaştırılması Tablo 
14’te gösterilmiştir. Tekrarlı ölçümlerde varyans analizi so-
nuçlarına göre, katılımcıların kanıta dayalı hemşireliğe yö-
nelik tutumları genel ortalaması, inanç, uygulama niyeti ve 
duygular alt boyutlarının girişim öncesi ile sonrası 3. ayda 
ve girişim öncesi ve sonrası 6. ayda yapılan ölçümler ara-
sında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<.05). 

Zamana göre ölçümler arasında farkın olup olmadığı ve 
hangi ölçümden kaynaklandığını belirlemek amacıyla 
Bonferroni düzeltmeli bağımlı gruplarda t testi uygulan-
mıştır. Yapılan ileri analiz sonuçlarına göre, hemşirelerin 
kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutum puan ortalamaları 
arasında, girişim öncesi ile girişim sonrası 3. ay arasında 
(F=-5.489, p=.00)  ve girişim öncesi ile girişim sonrası 6. ay 
arasında (F=-4.842 p=.00)  istatistiksel olarak anlamlı fark 
bulunmuştur. Girişim sonrası 3. ve 6. ay arasında istatistik-
sel olarak anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir (F=-.934, 
p>.05) 

İnanç alt boyutunda farkın hangi ölçümden kaynaklan-
dığını belirlemek amacıyla Bonferroni düzeltmeli bağımlı 
gruplarda t testi uygulanmıştır. Yapılan ileri analiz sonuç-
larına göre araştırmaya katılan hemşirelerin inanç alt bo-
yutu puan ortalamaları arasında, girişim öncesi ile girişim 
sonrası 3. ay arasında (F=-4.795, p=.000) ve girişim öncesi 
ile girişim sonrası 6. ay arasında (F=-3.880, p=.000) istatis-
tiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Girişim sonrası 3. 
ve 6. ay arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olma-
dığı belirlenmiştir (F=-.693, p>.05)

Uygulama niyeti alt boyutunda farkın hangi ölçümden kay-
naklandığını belirlemek amacıyla Bonferroni düzeltmeli 
bağımlı gruplarda t testi uygulanmıştır. Yapılan ileri analiz 
sonuçlarına göre araştırmaya katılan hemşirelerin uygu-
lama niyeti alt boyutu puan ortalamaları arasında, girişim 
öncesi ile girişim sonrası 3. ay arasında (F=-2.782, p=.000) 
ve girişim öncesi ile girişim sonrası 6. ay arasında (F=-2.827, 
p=.000) istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Giri-
şim sonrası 3. ve 6. ay arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir fark olmadığı belirlenmiştir (F=-.870, p>.05)

Duygular alt boyutunda farkın hangi ölçümden kaynaklan-
dığını belirlemek amacıyla Bonferroni düzeltmeli bağımlı 
gruplarda t testi uygulanmıştır. Yapılan ileri analiz sonuçla-
rına göre araştırmaya katılan hemşirelerin duygular alt bo-
yutu puan ortalamaları arasında, girişim öncesi ile girişim 
sonrası 3. ay arasında (F=-4.406, p=.000) ve girişim öncesi 
ile girişim sonrası 6. ay arasında (F=-4.468, p=.000) istatis-
tiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Girişim sonrası 3. 
ve 6. ay arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olma-
dığı belirlenmiştir (F=-.904, p>.05).

. .  em irelerin asta melerini nleme e 
Kullan ıkları iri imler

Araştırmada girişim sonrası 3. ve 6. aylarda hemşirelerin 
kullandıkları kanıta dayalı düşme önleme girişimleri göz-
lemlenmiştir. Hemşirelerin kullandıkları düşme önleme 
girişimlerini gözlemlemek için girişim sonrası 3. ayda de-
ğerlendirilen hastaların (n=30) yaş ortalaması 64.36±2.37, 
hastanede yatış süresi ise 8.56 ±9.44 gündür. Hastaların 
düşme risk tanılama puanı ortalaması 10.43±6.03’tür. Has-
taların %60’ı kadın ve %36.67’si cerrahi kliniklerde yatmak-
tadır. 

Hemşirelerin kullandıkları düşme önleme girişimlerini göz-
lemlemek için girişim sonrası 6. ayda değerlendirilen has-
taların  (n=30) yaş ortalaması 61.46±1.66, hastanede yatış 
süresi ise 7.33 ±5.97 gündür. Hastaların düşme risk tanıla-
ma puanı ortalaması 10.90±4.99’dur. Hastaların %60’ı er-
kek ve %43.34’ü cerrahi kliniklerde yatmaktadır. 

Hemşirelerin kullandıkları kanıta dayalı düşme önleme 
girişimlerinin, girişim sonrası 3 ve 6. ay sonrası değerlen-
dirildiğinde, tanılama gruplamasında herhangi bir değişik-
lik olmamıştır.  İlaç kullanımı gruplamasında hemşirelerin 
kullandığı kanıta dayalı düşme önleme girişimlerinde, giri-
şim sonrası 6. ayda girişim sonrası 3. aya göre  %153 artış 
gözlemlenmiştir. Tuvalet, banyo ve koridor kullanımı grup-
lamasında ise, girişim sonrası 6. ayda girişim sonrası 3. aya 
göre  %90.5 oranında artış göstermiştir.  

Hasta mobilizasyonunun sağlanması gruplamasında, giri-
şim sonrası 6. ayda girişim sonrası 3. aya göre  %70.4 ar-
tış gözlemlenmiştir. Hasta mobilizasyonunun sağlanması 
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gruplamasında, “Hasta yatağı yüksekliğinin en düşük sevi-
yede olması”, “Hasta yatağının kenarlarının kaldırılması”, 
“Tekerlekli yatakların tekerleklerinin kilitlenmesi” ve “Hasta 
odalarının gündüz uygun aydınlatılmasının sağlanması” 
maddelerinde girişim sonrası 6. ayda girişim sonrası 3. aya 
göre hemşirelerin kullandıkları düşme önleme girişimle-
rinde azalma olduğu belirlenmiştir.

. .  astane e a orlanan me Sa ıları

Hastanenin sisteminden alınan raporlanan düşme sayıları 
bu bölümde sunulmuştur. 

ra k .  ve  ılların a astane e a orlanan 
me Sa ıları 
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201  irişim ncesi

2016 irişim Sonrası

2015 ve 2016 yıllarında hastanede raporlanan düşme sa-
yıları Grafik 1’de sunulmuştur. Hastane 2015-2016 yılların-
daki üçer aylık raporlanan düşme sayıları incelendiğinde; 
2016 yılının ilk altı ayında aynı kalırken, sonraki altı ayda 
%14.70 oranında artış olduğu belirlenmiştir. Toplam ra-
porlanan düşme sayısı 2015 yılı için 34, 2016 yılı için 39’dur 
(Grafik 1). 

. S U  

Kanıta dayalı düşme önleme stratejilerinin YİDİAKUM’a 
göre uygulanmasından sonra hemşirelerin kanıta dayalı 
hemşireliğe yönelik tutumları, kullandıkları kanıta dayalı 
düşme önleme girişimleri ve hasta düşme sayıları incelen-
miştir. 

Hemşirelerin kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutum pu-
anları girişim öncesi ve girişimin 3. ayında, girişim önce-
si ve girişimin 6. ayında yapılan izlem ölçümleri arasında 
istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır. Kanıta dayalı 
hemşireliğe yönelik inanç alt boyutu, uygulama niyeti alt 
boyutu ve duygular alt boyutlarında tutumların olum-
lu yönde olduğu belirlenmiştir. Wallen ve arkadaşlarının 
(2010: 2765)  yaptıkları çalışmada; hemşirelerin KDU ile il-
gili inançlarının; kanıta dayalı uygulama rehberlerinin klini-
ğe entegre edilmesinde etkili olduğu bulunmuştur.  Stokke 

ve arkadaşlarının (2014: 8) yaptıkları bir çalışma; hemşi-
relerin kanıta dayalı uygulamaya karşı olumlu bir tutuma 
sahip olduklarını, ancak hemşirelerin kanıta dayalı rehber-
lerdeki uygulamaları daha az kapsamda klinik uygulamaya 
aktardıklarını göstermektedir.

Girişim sonrası 3. ve 6. aylarda, hemşirelerin kanıta da-
yalı hemşireliğe yönelik tutum ortalamalarında zamana 
göre artış olduğu belirlenmiştir. Hemşirelerin kanıta da-
yalı hemşireliğe yönelik tutum, inanç, uygulama niyeti ve 
duygular alt boyutları puan ortalamalarında girişim öncesi, 
girişim sonrası 3. ve 6. aylarda artış olduğu bulunmuştur. 
Shokry ve Saleh’in (2017: 25) çalışmasına göre; eğitim ve 
uygulamalı müdahalelerin hemşirelerin kanıta dayalı hem-
şireliğe yönelik tutumlarının geliştirilmesi, bilgi becerileri-
nin artırılması için etkili bir yol olabileceği belirtilmiştir.

Hemşirelerin kullandıkları düşme önleme girişimlerinin 
gözlemsel olarak değerlendirilmesinde girişim öncesi ve 
girişimin 3. ve 6. aylarında, bireyselleştirilmiş düşme ön-
leme girişimleri açısından artış olduğu bulunmuştur. Titler 
ve arkadaşlarının (2016: 57) hasta düşmelerinde kullanı-
lan bireyselleştirilmiş düşme önleme girişimlerinin etkili 
olduğu bulunmuştur. Özellikle banyo ve tuvalet kullanımı, 
mobilizasyon ve bilişsel durum tanılama alanlarında artış 
olduğu belirlenmiştir. İlaç kullanımı alanında herhangi bir 
değişiklik saptanmamıştır. Aynı zamanda Singapur’da Koh 
ve arkadaşlarının (2009: 430) yaptıkları bir çalışmaya göre; 
çok faktörlü düşme önleme programı hemşirelerin bilgisi-
ni artırmak ve düşme risk değerlendirmesini kullanmakta 
etkili olsa da, düşme sayılarında azalma bulunmamıştır. 
Hemşirelerin bilgi düzeyindeki ve hemşirelik uygulamasın-
daki değişiklikteki artış, akut hastanelerde düşme önleme 
açısından önemli bir başarı işaretidir. Breimar ve arkadaş-
larının (2015: 6) yaptıkları bir çalışmaya göre; hemşirelere 
verilen eğitimlerden sonra kanıta dayalı düşme önleme gi-
rişimlerinde ve bilgi düzeylerinde artış olduğu bulunmuş-
tur. Bu çalışmanın sonucunda, hemşirelerin kullandıkları 
hasta düşme önleme tüm girişim gruplarında artış olduğu 
görülmüştür. 

Raporlanan hasta düşmelerinde girişim öncesi ve sonrası 
yıllık verilerde %14.7 oranında artış olduğu bulunmuştur. 
Yapılan çalışmalarda; uygulanan stratejiler sonucunda 
düşme önleme programlarından sonra hastanede ve hu-
zurevlerindeki düşme sayıları artmıştır (Barker vd., 2016: 
26; Lawton vd., 2012: 82). Coussement ve arkadaşlarının 
(2007: 34) hastanelerdeki düşme önleme girişimleri ile ilgili 
çalışmaları değerlendirdiği bir sistematik derleme ve me-
ta-analizde sekiz randomize kontrollü çalışma incelenmiş 
ve uygulanan düşme önleme programlarından hiçbirinde 
hasta düşme sayılarında herhangi bir değişim olmadığı bu-
lunmuştur. Düşme önleme programının uygulanmasının 
değerlendirildiği başka çalışmaya göre; hastanede düşme-
lere bağlı yaralanmaların azaldığı; fakat düşme sayılarında 
herhangi bir değişiklik olmadığı belirtilmiştir. Aynı şekilde 
Cox ve arkadaşlarının (2008: 170) çalışan ve yönetici hem-
şirelere yapılan yarım günlük eğitimin, hasta düşmeleri 
üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı bulunmuştur.
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Kanıta dayalı düşme önleme stratejilerinin Yakın İşbirliğine 
Dayalı İleri Araştırma ve Klinik Uygulama Modeli’ne göre 
uygulanmasının, hemşirelerin KDU felsefesini anlamasına; 
modelin temel unsuru olan mentorların kullanılması, hem-
şirelerin KDU’ları klinik uygulamaya aktarmasında yardım-
cı olmuştur.
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İZMİR İLİ GÜNEY GENEL SEKRETERLİĞİ 
HASTANELERİNDE HASTA VE HASTA YAKINI EĞİTİM 
İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ

Selma BEZİRGAN GÖZMENER1, Meltem MATRAK1, Serap YAŞAROĞLU TOKSOY1,
Filiz GÖÇMEN1, Gamze DURMAZOĞLU2, Asuman TATARLAR1, Aydın ER1, Anıl ESEN1

mir li ney B lgesi amu astaneleri Birli i enel Sekreterli i
mir 

selma e irgan otmail om  meltemmatrak otmail om  sera toksoy otmail om
g li gmail om  gm otmail om  asuman sen otmail om
aydin er saglik go t  anil esen saglik go tr

et

Amaç: Bu çalışma İzmir Güney Genel Sekreterliğine bağlı hastanelerinde hasta ve yakınlarının eğitim ihtiyaçlarının 
belirlenmesi amacı ile tanımlayıcı kesitsel olarak yapılmıştır.

Yöntem: Çalışma, İzmir Güney Genel Sekreterliğine bağlı 14 hastanede yapılmış olup, araştırmanın örneklemine 
5116 hasta veya hasta yakını alınmıştır (N=5116). Araştırmanın verileri “Hasta ve Hasta Yakını Eğitim İhtiyacı 
Belirleme Anketi” ile toplanmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler sayı, yüzde ve ortalama testi kullanılarak 
değerlendirilmiştir.

Bulgular: En fazla talep edilen eğitimler yüksek tansiyon, şeker hastalığı, sigara ve madde bağımlılığı, obezite, 
beslenme ve diyet, ağız ve diş sağlığı, stresle başetme ve öfke yönetimi olarak tespit edilmiştir.

Sonuç: Araştırma sonucunda hastaların eğitim gereksinimlerinin yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hasta eğitimi, hasta, eğitim ihtiyacı.

  U  S  P S   S   S U   
S  SP S

stra t

Objective: This study was carried out in descriptive cross-section with the aim of determining the educational needs of the 
patients and their relatives in the hospitals of the Southern General Secretariat of İzmir

Method: The study was conducted in 14 hospitals affiliated to the Southern Secretary General of İzmir and included 5116 
patient and their relatives (N=5116). The data of the study were collected through “Patient and Their Relatives Education Needs 
Determination Questionnaire”. The collected data were analyzed using number, percentage and average test.

Results: The most demanded trainings were identified as high blood pressure, diabetes, smoking and substance abuse, obesity, 
nutrition and diet, oral and dental health, stress coping and anger management.

Conclusion: As a result of the research it is founded that education needs level of the patients is high.

Key Words:  Patient education, patient, education needs.
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Günümüzde bilgi kaynaklarının çoğalması, tedavi yöntem-
leri çeşitliliğinde artış, hastanede kalış sürecinin azalması, 
evde bakım hizmetlerine ilginin artması, hastaların eğitim 
gereksinimlerinin artmasına neden olmuştur (Babacan ve 
Alıcı 2008; Tan vd., 2013:1).

Hasta eğitimi kaliteli sağlık hizmetlerinin önemli bir un-
surudur. Hasta eğitimi hastaların sahip oldukları inanç, 
değer, motivasyonundan etkilenen sağlık davranışlarına 
ilişkin bilginin verilmesi, özümsenmesi ve davranışa dö-
nüştürülmesi olarak tanımlanır (Whitehead, 2004). Hasta 
eğitimi, bireylerin sağlığını koruyan, bireylerde davranış 
değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimle-
rinin bileşimidir. Dolayısıyla hasta eğitiminde amaç, hasta-
nın sağlığa ilişkin davranışlarını düzeltmek, hastalıkla başa 
çıkmasına yardımcı olmak, sağlıkları ile ilgili karar verebil-
me yeteneklerini geliştirmektir (Rankin ve Stallings 2001). 
Hastalar almış oldukları eğitimle klinik durumlarını daha iyi 
anlayabilir, kendi sağlık durumlarını daha iyi yönetebilirler. 

Hasta eğitimi bireye bilgi aktarımından ziyade bireyde yeni 
bir davranış kazandırmak ve bu davranışı kullandırmaya 
yönelik sunulan planlı bir süreçtir (Babacan ve Alıcı, 2008). 
Hasta eğitimi süreci veri toplama, eğitim gereksinimlerini 
belirleme, tanılama, planlama, uygulama, değerlendirme 
ve kayıt etme aşamalarını içerir (Kaya, 2009; Avşar ve Ka-
şıkçı 2008; Şenyuva ve Taşocak 2007). 

Hasta eğitimlerinde, hastanın yanı sıra hasta yakını veya 
hastanın bakımında yer alan aile bireylerini de sürece da-
hil edilmesi, bilgi, tutum, değer, davranış ve beceri kazan-
dırmak açısından önemlidir (Öztürk, Çilingir ve Hintistan 
2011). Çocuk hastalar ya da yatağa bağımlı, mental veya 
motor retardasyon gibi özbakım becerilerinde yetersizlik 
olan hastaların bakım veren yakınlarının eğitilmesi gerek-
mektedir.

Hastanede sağlık hizmeti alma ve özellikle yatış süreci 
içerisinde, normal yaşamından uzak kalan bireylerde has-
taneye uyum sağlama çabası ve başetme davranışları ge-
liştirme arayışı gelişir (Tan vd., 2013:1). Hasta ve yakınları-
nın sağlık eğitim gereksinimlerinin belirlenip karşılanması 
önemlidir. Hasta eğitimi, hastanın istendik davranışları ka-
zanarak sağlığına en kısa sürede ulaşmasında etkin bir sü-
reçtir (Babacan, Alıcı, 2008).

Hasta eğitimi, uyum ve memnuniyetin artırılması, maliye-
tin düşürülmesi, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, hastaların 
otonomilerinin artırılması ve hastanın özbakım davranış-
larının oluşturulmasında önemlidir. Aynı zamanda hasta 
eğitimi, bireyin tanı ve tedavisini anlamasına, kendi bakı-
mına aktif olarak katılmasına, hastalığı ile ilgili çaresizlik 
duygusunun yenilmesine, sağlığını yeniden kazanmasına, 
hastanede kalış süresinin azalmasına, komplikasyonların 
önlenmesine ve evde bakım sürecinin sağlıklı bir şekilde 
gelişmesine yardım eder (Kaya, 2009, Avşar ve Kaşıkçı 
2008, Şenyuva ve Taşocak 2007). Hasta memnuniyetinde 

önemli bir rol oynar (Yıldız, 2015).

Literatürde hastalara eğitim verilmesi gerektiği birçok 
çalışmada ifade edilmiştir (Tan vd., 2013:1; Kaya, 2009, 
Howland, 2009; Avşar ve Kaşıkçı 2008; Şenyuva ve Taşocak 
2007; Öztürk vd., 2011: 157; İncesu, 2014:214).

Sağlık Hizmet Örgütleri Akreditasyon Birliği (JCAHO; Joint 
Commission on Accredition of Healthcare Organization) 
tarafından hasta eğitim standartları geliştirilmiş ve güven-
ce altına alınmıştır (Öztürk, Çilingir ve Hintistan 2011).

Dünya Tabipler Birliği tarafından 1981 Lizbon, 1995 yılın-
da Bali’de ilan edilen Hasta Hakları Bildirgesi, 2005 Santia-
go’da geliştirilmiş ve 9. Maddede sağlık eğitimi alma hakkı 
“Her insanın kendi sağlık durumları ve mevcut sağlık hiz-
metleri hakkında seçim yapmasını kolaylaştıracak sağlık 
eğitimi alma hakkı vardır. Verilecek eğitim sağlıklı yaşam 
tarzı ve hastalıklardan korunma ve erken tanı ile ilgili yön-
temleri içermelidir. Herkesin kendi sağlık durumlarından 
kendilerinin sorumlu oldukları vurgulanmalıdır. Hekimle-
rin aktif olarak eğitim çalışmalarına katılma yükümlülüğü 
vardır” şeklinde düzenlenmiştir (ttb.org.tr, 2009).

Uluslararası hukuka uygun olarak Türkiye hukukunda da 
Hasta Hakları Yönetmeliği 1998 yılında yayınlanmış ve 3. 
Bölümde, sağlık durumu ile ilgili bilgi alma hakkı 15. mad-
dede;

“a) Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, 

b) Tıbbi müdahalenin kim tarafından nerede, ne şekilde ve 
nasıl yapılacağı ile tahmini süresi, 

c) Diğer tanı ve tedavi seçenekleri ve bu seçeneklerin geti-
receği fayda ve riskler ile hastanın sağlığı üzerindeki muh-
temel etkileri, 

ç) Muhtemel komplikasyonları, 

d) Reddetme durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel 
fayda ve riskleri, 

e) Kullanılacak ilaçların önemli özellikleri, 

f) Sağlığı için kritik olan yaşam tarzı önerileri, 

g) Gerektiğinde aynı konuda tıbbî yardıma nasıl ulaşabi-
leceği, hususlarında bilgi verilir.” şeklinde düzenlenmiştir 
(mevzuat.basbakanlik.gov.tr, 1998).

Hasta Hakları Yönetmeliği uygulamada oldukça değerli bir 
yönetmelik olup, hastaya verilecek bilginin usul ve esasla-
rını açıkça belirtmektedir. Hastanın bilgi alma hakkı yasal 
olarak korunmaktadır.

Çalışmanın Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) İle İlişkisi

Sağlıkta Kalite Standartları Versiyon 5’te Kurumsal Hizmet-
ler boyutunda Eğitim Yönetimi düzenlenmiş olup, hasta ve 
hasta yakınlarına yönelik eğitimlerin planlanması ve veril-
mesi standart 5’te yer almaktadır ilgili standart aşağıdaki 
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şekildedir.

“Kurumsal Hizmetler KEY 05.02. Hasta ve hasta yakınlarına 
tedavi ve taburculuk süreçlerine yönelik asgari; kullanıla-
cak ilaçlar, bakıma ilişkin dikkat edilecek hususlar, bakım 
ekipmanları ve tıbbi cihaz kullanımı, el hijyeni, beslenme, 
diyet, egzersizler, kontrol için hangi branşa ne zaman ve 
nasıl başvurulacağı gibi konuları içermelidir.” (dosyasb.sag-
lik.gov.tr, SKS Hastane Versiyon 5 Revizyon 01, 2016:109).

.   

ma

Çalışma hastanelerimizden hizmet alan hasta ve yakınla-
rının sağlık eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi amacıyla 
yapılmıştır.

ra tırmanın i i  eri ve amanı 

Çalışma tanımlayıcı kesitsel araştırma olarak yapılmıştır. 
Araştırma, İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği 
Genel Sekreterliğine bağlı 14 kurumda, 2016 yılı Ekim, Ka-
sım ve Aralık aylarında yürütülmüştür.

 vren ve rneklem

Çalışmanın evrenini, Güney Genel Sekreterliğine bağlı 
kurumlara 2015 yılında başvuru yapan toplam 5.760.885 
hasta oluşturmuştur. 2016 yılı son üç ayında 14 kurumda 
ulaşılabilen ve katılmayı gönüllü olarak kabul eden 5116 
hasta veya hasta yakını çalışmanın örneklemini oluştur-
muştur. 

eri o lama ra ı

Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliş-
tirilen 47 sorudan oluşan “Hasta ve Hasta Yakını Eğitim 
İhtiyacı Belirleme Anketi” kullanılmıştır. Anketteki ilk yedi 
soru katılımcıların sosyo-demografik özelliklerini, sonraki 
39 soru katılımcıların almak istedikleri eğitimleri işaretle-
dikleri eğitim isimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca; katılım-
cıların istedikleri diğer eğitimleri yazabilecekleri açık uçlu 
düzenlenmiş “diğer” alanı da son soru olarak ankette yer 
almaktadır.

Sosyo-demografik özellikler hasta ve yakınlarının hizmet 
aldığı kurum, hizmet alma şekli, yaş, cinsiyet, meslek gru-
bu ve eğitim düzeyi ile iletişim bilgilerini içermektedir. Katı-
lımcıların iletişim bilgileri çalışma kapsamına alınmamıştır. 
İletişim bilgileri, katılımcıların eğitim taleplerine göre eği-
tim düzenlendiğinde kendilerini davet etmek amaçlı top-
lanmıştır.

Ankette yer alan 39 sorunun eğitim başlıkları şunlardır; 
Yüksek tansiyon, şeker hastalığı, böbrek yetmezliği, kalp 
yetmezliği, kanser, epilepsi, KOAH, tiroid, astım, kansızlık, 
ağız ve diş sağlığı, aile planlaması, tıbbi cihaz kullanımı, or-
gan bağışı, fizik tedavi, sigara ve madde bağımlılığı, obezi-

te – beslenme – diyet, yatağa bağımlı hasta bakımı, yara 
ve ostomi bakımı, ilk yardım, psikiyatrik hasta ile yaşam, 
stresle başetme, öfke kontrolü, meme muayenesi, meno-
poz, alzheimerli hasta bakımı, terminal dönem hasta bakı-
mı, ağrı yönetimi, yaşlı bakımı, spor – egzersiz, engelli birey 
bakımı, kadına yönelik şiddet, çocuk ihmal ve istismarı, bu-
laşıcı hastalıklardan korunma, anne sütü ve emzirme, yeni-
doğan ve bebek bakımı, gebelik ve doğuma hazırlık, çocuk 
gelişimi ve ergenlik dönemi.

ra tırmanın eri o lama ntemi

Araştırma sürecinde veriler, “Hasta ve Hasta Yakını Eğitim 
İhtiyacı Belirleme Anketi” ile, gönüllülük esasına uygun ola-
rak ulaşılabilen hasta ve hasta yakınlarına, yüzyüze anket 
uygulama yöntemi ile toplanmıştır. Uygulama sırasında 
hastalardan çalışmaya katılmayı kabul ettiklerine dair gö-
nüllülük onayı alınmıştır.

Verilerin Analizi ve Değerlendirilmesi

Çalışmanın analizi SPSS 16.0 programında; ortalama ve 
yüzde testleri kullanılarak ve Microsoft Excel programında 
pivot tablo oluşturularak yapılmıştır.

. U U   S U

Katılım ıların Sos o emogra k ellikleri

Örneklem grubunu oluşturan katılımcıların sosyo-demog-
rafik özellikleri incelendiğinde; yaş ortalaması 42,85 ± 
17,19 (min = 15, max = 98), %56,7’si kadın, %50,8’si çalış-
mıyor, %43,3’ü ilköğretim mezunu olup, ayaktan ve yatan 
hasta oranlarına bakıldığında; %67,4’ü ayaktan başvuran 
poliklinik hastaları, %31,2’si kliniklerde yatan hastalardır. 

 astaların lmak ste ikleri ğitimler

Ankette yer alan eğitimleri işaretleyen kullanıcılar “iste-
yen”, işaretlemeyen kullanıcılar ise “istemeyen” olarak 
değerlendirilmiştir (Tablo 1). Tablo 1’de görüldüğü gibi en 
fazla talep edilen eğitimlerin; %21,5 oranla yüksek tansi-
yon, %20,5 oranla şeker hastalığı, %17,0 oranla sigara ve 
madde bağımlılığı, %16,1 oranla obezite, beslenme ve di-
yet, %15,6 oranla ağız ve diş sağlığı, %14,2 oranla stresle 
başetme, %12,7 oranla öfke yönetimi, %12,0 oranla spor 
ve egzersiz, %10,7 oranla ilk yardım, %9,6 oranla fizik teda-
vi ve %9,1 oranla ağrı yönetimi olduğu saptanmıştır.
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a lo . ğitimlerin Konu ağılımı

Eğitim Konusu
İsteyen İstemeyen Toplam

Sa ı Sa ı Sa ı

Yüksek Tansiyon 1102 21,5 4014 78,5 5116 100,0

Şeker Hastalığı 1051 20,5 4065 79,5 5116 100,0

Sigara Madde Bağımlılığı 870 17,0 4246 83,0 5116 100,0

Obezite, Beslenme, Diyet 822 16,1 4294 83,9 5116 100,0

Ağız Diş Sağlığı 796 15,6 4320 84,4 5116 100,0

Stresle Başetme 725 14,2 4391 85,8 5116 100,0

Öfke Yönetimi 648 12,7 4468 87,3 5116 100,0

Spor ve Egzersiz 616 12,0 4500 88,0 5116 100,0

İlk Yardım 547 10,7 4569 89,3 5116 100,0

Fizik Tedavi 489 9,6 4627 90,4 5116 100,0

Ağrı Yönetimi 465 9,1 4651 90,9 5116 100,0

Astım 430 8,4 4686 91,6 5116 100,0

Kalp Hastalığı 412 8,1 4704 91,9 5116 100,0

KOAH 383 7,5 4733 92,5 5116 100,0

Organ Bağışı 385 7,5 4731 92,5 5116 100,0

Kadına Yönelik Şiddet 374 7,3 4742 92,7 5116 100,0

Yaşlı Bakımı 348 6,8 4768 93,2 5116 100,0

Çocuk Gelişimi 311 6,1 4805 93,9 5116 100,0

Böbrek Hastalığı 297 5,8 4819 94,2 5116 100,0

Psikiyatrik Hasta İle Yaşam 280 5,5 4836 94,5 5116 100,0

Kansızlık 260 5,1 4856 94,9 5116 100,0

Anne Sütü ve Emzirme 252 4,9 4864 95,1 5116 100,0

Çocuk İhmal ve İstismarı 236 4,6 4880 95,4 5116 100,0

Meme Muayenesi 233 4,6 4883 95,4 5116 100,0

Kanser 232 4,5 4884 95,5 5116 100,0

Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma 225 4,4 4891 95,6 5116 100,0

Yenidoğan ve Bebek Bakımı 216 4,2 4900 95,8 5116 100,0

Tiroid 203 4,0 4913 96,0 5116 100,0

Aile Planlaması 187 3,7 4929 96,3 5116 100,0

Yatağa Bağımlı Hasta Bakımı 172 3,4 4944 96,6 5116 100,0

Epilepsi 163 3,2 4953 96,8 5116 100,0

Alzheimerli Hasta İle Yaşam 164 3,2 4952 96,8 5116 100,0

Engelli Bireyle Yaşam 162 3,2 4954 96,8 5116 100,0

Gebelik ve Doğuma Hazırlık 165 3,2 4951 96,8 5116 100,0

Tıbbi Cihaz Kullanımı 148 2,9 4968 97,1 5116 100,0

Ergenlik Dönemine Yaklaşım 139 2,7 4977 97,3 5116 100,0

Yara ve Ostomi Bakımı 132 2,6 4984 97,4 5116 100,0

Menopoz 124 2,4 4992 97,6 5116 100,0

Terminal Dönemde Bakım 68 1,3 5048 98,7 5116 100,0
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Katılımcıların ankette yer alan eğitim başlıkları haricinde 
talep ettikleri eğitimlerin belirlenmesi için açık uçlu soruya 
verilen yanıtlar Microsoft Excel programında pivot tabloda 
sayılmış ve incelenmiştir. Açık uçlu soruda toplamda 550 
adet eğitim talep edildiği görülmüştür. Talep edilen eği-
timler incelendiğinde; allerji, talasemi, yüksek ateş düşü-
rülmesi, hijyen (wc, banyo), akut febril konvulsiyon, idrar 
yolu enfeksiyonu, bronşiyolit, pnomoni, nebulizasyon uy-
gulama, bronkoskopi, ameliyat sonrası bakım, parkinsonlu 
hasta ile yaşam, ilaç kullanımı, genel sağlık eğitimi, alkol 
kullanımı, yaşlılarda ağız ve diş sağlığı, diş kayıplarını önle-
me, protez diş bakımı, doğru diş fırçalama, diş eti hastalık-
ları, hamilelikte ağız bakımı, çocuklarda ağız ve diş sağlığı 
olarak belirlenmiştir. 

Tabloda görüldüğü gibi %3,2 oranla gebelik ve doğuma 
hazırlık ile %2,4 oranla menopoz talep eden katılımcıların 
hastanelerimiz bünyesinde hizmet veren Gebe ve Meno-
poz Okullarına katılmaları önerilmiştir.

Çalışmada hastaların eğitim talepleri incelendiğinde en 
çok talep edilen konuların, yüksek tansiyon, diyabet, obezi-
te gibi eğitimlerin yüksek oranda olması dikkati çekmekte 
ve günümüzde artan kronik hastalıkların sonucu gerçek-
leştiği düşünülmektedir. 

Öztürk vd. yaptığı çalışmada hemşirelerin hastalara verdiği 
eğitim konuları incelendiğinde, dahiliye hastalarının %52’si 
ve cerrahi hastalarının %41’i hastalıkları ile ilgili genel bil-
giler aldıklarını belirtmişlerdir. Bu da bizim çalışmamızla 
benzerlik göstermekte olup hastaların eğitim almak iste-
dikleri konuların kendi hastalıklarına yönelik olduğunu dü-
şündürmektedir (Öztürk vd., 2011: 155).

Yapılan çalışmalarda hasta eğitimleri planlanırken hastala-
rın hangi konularda bilgilendirilmek istediklerinin analizin 
yapılması gerektiği bildirilmiştir. Eğitim ihtiyacının hasta 
merkezli ve kişiye özel olduğu unutulmamalıdır (Yıldız, 
2015:132; Tan vd., 2013:7; Şenyuva, Taşocak 2007:102). Bi-
zim çalışmamızda eğitim konularının direkt olarak hastalar 
tarafından belirlenmesi sağlanmıştır.

Sonu  ve neriler

Hasta eğitimleri sağlık kurumlarında ekip çalışması gerek-
tirir, özellikle hekim ve hemşireler başta olmak üzere tüm 
sağlık profesyonelleri önemli sorumluluklara sahiptir. 

Eğitim verilirken hastalara hasta merkezli yaklaşılmalıdır. 
Hastaların bireysel özellikleri, sağlık okuryazarlık durumla-
rı, sahip olduğu değerleri, aile ve sosyal çevresi, hastalık 
algısı, hastane deneyimleri dikkate alınmalıdır. Hastanın 
bilgilendirilmesi açık, hastanın net bir şekilde anlayabilece-
ği anlaşılır bir dille ve içinde bulunduğu hastalık hali göze-
tilerek sevecen bir yaklaşımla yapılmalıdır.

Hasta eğitimlerinde kurumlarda kullanılan güncel yöntem-
ler; sözel anlatım, yazılı materyal ve broşürler ile Video, CD, 
DVD gibi multimedya tabanlı teknolojik yöntemler araç ola-
rak kullanılmaktadır. Hasta eğitimi için eğitim materyalle-

rinde çeşitliliğin artması, hasta eğitimlerinin yaygınlaşması 
gerekmektedir. Bu da eğitim ortamlarının genişletilmesi ve 
eğitici rolündeki personelin sayıca ve nitelikçe artırılması 
ile mümkün olacaktır.

Eğitim talepleri incelendiğinde her hastanın eğitim ihtiya-
cının kendine özgü olduğu, eğitimlerin kişiye özel hazır-
lanması ve planlanması gerektiği anlaşılmaktadır. Ayrıca 
hastalıklara özgü bilgi broşürlerinin hazırlanması da eğitim 
ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayacağı düşünülmek-
tedir. 

Sonuç olarak, hasta eğitim gereksinimlerinin belirlenebil-
mesi için bütün sağlık tesislerinde ve daha geniş örneklem 
gruplarında benzer çalışmalar yapılması önerilmektedir.
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TİP 2 DİYABET HASTALARININ HASTALIĞA İLİŞKİN BİLGİ 
DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Emine YAVUZ1, Yasemin AKBULUT2

Sa l k Bakanl  Ankara l Sa l k d rl
Ankara ni ersitesi Sa l k Bilimleri ak ltesi Sa l k urumlar  netimi A

emineya u gmail om  ak ulut ealt ankara edu tr

et

Diyabet, dünyada en yaygın bulaşıcı olmayan hastalıklardan birisidir. Toplam vakaların önemli bir bölümünü 
Tip 2 diyabetliler oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 
başvuran diyabet hastalarının diyabet hastalığına ilişkin bilgi düzeyini belirlemek, bilgi düzeyinin sosyo-
demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. Kesitsel türde, tanımlayıcı 
nitelikte olan araştırmada, Aslantekin (2011) tarafından geliştirilen anket formu kullanılmıştır. Anket diyabet 
bilgi düzeyini belirlemeye yönelik 16, sosyo-demografik özellikleri belirlemeye yönelik 6,  hastane kullanımı ile 
ilgili 3 sorudan oluşmaktadır. Araştırmanın evrenini, bir ay süresince polikliniğe başvuran 582 diyabet hastası 
oluşturmaktadır. Araştırma, katılmayı kabul eden 300 hasta ile gerçekleştirilmiştir. Hastaların % 46’sı yılda en az 
bir defa diyabete bağlı nedenlerle acil servise, %  76,7’si son bir yıl içerisinde iki defa veya daha fazla hastaneye 
başvurmuştur. Hastaların diyabet bilgi düzeyinin erkeklerde kadınlara göre; gençlerde yaşlılara göre daha yüksek 
olduğu saptanmıştır. Öğrenim düzeyi yüksek olanların, yüksek gelir grubunda olanların diyabet bilgi düzeyinin 
diğer gruplardan yüksek olduğu; köyde yaşayanların diyabet bilgi düzeyinin daha düşük olduğu saptanmıştır. 
Sonuç olarak, acil servis kullanımını azaltılmasında ve hastalığın iyi yönetilmesi için eğitim verilmesi, düzenli 
kontrollerinin aile hekimlerini de kapsayacak biçimde belirli merkezlerde yapılması, diyabet eğitimlerinin cinsiyete 
ve yaşa göre hazırlanıp periyodik olarak uygulanması ve değerlendirilmesi, köyde yaşayanların ulaşabileceği 
eğitim programlarının hazırlanması önerilmektedir.ı.

na tar Kelimeler  Sağlık okuryazarlığı, diyabet eğitimi, hastane kullanımı.

stra t

Diabetes is one of the most common non-communicable diseases in the world. A significant proportion of the total cases are 
Type 2 diabetes. The aim of this study was to determine the level of knowledge of diabetes patients referred to the Ankara 
Numune Education and Research Hospital regarding diabetes mellitus, and whether the level of knowledge differs according 
to socio-demographic variables and the frequency of hospital attendance. In the cross-sectional and descriptive study, the 
questionnaire form developed by Aslantekin (2011) was used. The questionnaire consists of 16 questions about determining 
diabetes knowledge level, 8 questions about socio-demographic characteristics, and 3 questions about hospital attendance. 
The study’s universe is composed of 582 diabetic patients who visited polyclinic during a month. The study was conducted with 
300 patients who agreed to participate. Forty-six percent of patients were admitted to emergency services at least once a year 
for diabetic reasons and 76.7% were admitted twice or more in the past year. In comparison, the diabetic knowledge level of the 
patients was found to be higher in to be higher in men than women and younger people than older people respectively. Those 
with higher levels of education had higher levels of diabetes knowledge in the higher income group than the other groups; it 
was found that the level of diabetes knowledge is lower in the village residents. As a result, it is suggested that education should 
be given to reduce the use of emergency services and to manage the disease well, to make regular checks at certain centers 
to include family physicians, to prepare and evaluate diabetes educations according to sex and age, and to prepare training 
programs that can reach village residents.

Ke  or s  Health literacy, education of diabetes mellitus, hospital utilization.
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Diabetes Mellitus (DM), insulin sekresyonunda ya da insu-
linin etkisinde veya her ikisindeki defektler sonucu karbon-
hidrat, yağ ve protein metabolizmasında bozukluklar ile 
karakterize olan heterojen bir grup metabolizma bozuk-
luğunu kapsar (Sağlık Bakanlığı, 2011). Yediğimiz besinler-
in sindirimi sonucu oluşan ve kana geçen şekerin kandan 
hücre içine giremeyip sürekli olarak kanda kalması sonucu 
kanda şeker miktarının yükselmesiyle kendini gösteren, 
ömür boyu süren bir hastalıktır. Bir başka deyişle diy-
abet, yiyeceklerle alınan şekerlerin vücutta yakılarak en-
erjiye dönüşme sisteminin bozukluğudur (Ankara Diyabet 
Derneği, 2014). Hastalığın ortak sonucu olan kan şekeri 
yüksekliği (hiperglisemi) kontrol altına alınamazsa, zaman 
içinde diyabetin kronik komplikasyonları olarak kabul 
edilen retinopati, nefropati, periferik ve otonom nöropa-
ti gibi mikrovasküler düzeydeki problemlerden kaynakla-
nan sorunlara yol açar. Diyabetin varlığı, ayrıca diyabete 
özgü olmayan koroner kalp hastalıkları, serebrovasküler 
hastalıklar ve periferik damar hastalıkları gibi makro-
vasküler sorunların daha erken yaşlarda ortaya çıkmasına 
ve daha agresif seyretmesine de neden olabilir. Böylece 
diyabet, hastaların yaşam kalitesini düşürdüğü gibi yaşam 
süresini de kısaltabilir (Sağlık Bakanlığı, 2011). Araştırma, 
toplumun önemli bir kesimini etkileyen kronik bir hastalık 
olan diyabet hastalarının hastalıkları hakkındaki bilgi 
düzeylerini belirlemek, bilgi düzeyinin sosyo-demografik 
değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini ortaya 
koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

. . Sağlık kur a arlığının anımı ve nemi

Sağlık okuryazarlığı, bireyin sağlığını iyileştirici şekilde te-
mel sağlık bilgilerini ve hizmetlerini edinebilme, yorumlay-
abilme ve anlayabilme kapasitesi olarak tanımlanmaktadır 
(Peerson ve Saunders, 2009). Sağlık okuryazarlığı karmaşık 
okumaları, dinleyip anlamayı, analitik ve karar verici bec-
eriyi ve bu beceriyi sağlıkla ilgili durumlarda kullanabilmeyi 
de içermektedir (US Department of Health and Human 
Services, 2010). 

Sağlık okuryazarlığı insanların yeteneklerini etkileyen 
önemli bir faktördür (US Department of Health and Hu-
man Services, 2007). Buna göre sağlık okuryazarlığı; 

Bireylerin, karmaşık formları doldurmak ve sağlık hizmeti 
veren yerleri bulmak, sağlık sistemi içinde ne yapacaklarını 
bilmelerini ve yön bulabilmelerini sağlar,

Hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile sağlık geçmişi gibi 
kişisel bilgileri doğru bir şekilde paylaşmayı sağlar,

Öz bakım ve kronik hastalık yönetimini sağlar,

Olasılık ve risk gibi matematiksel kavramları anlamayı sağ-
lar.

Sağlık okuryazarlığı, aynı zamanda aritmetik becerileri 

içermektedir. Örneğin, kolesterol ve kan şekeri düzeyleri 
hesaplanırken, ilaçların ölçümü ve yiyecek porsiyonları-
nı anlamak, matematik becerileri gerektirir. Sağlık plan-
ları arasında seçim yapmak veya reçeteli ilaçların sigorta 
kapsamlarını karşılaştırarak primlerinin ve muafiyetlerin 
hesaplanması, aritmetik beceri gerektirir. Temel okuma 
yazma becerilerine ek olarak, sağlık okur-yazarlığı, sağlık 
konularında bilgi gerektirir. Düşük sağlık okuryazarlığı olan 
bireylerin vücudun doğasının yanı sıra hastalığın nedenle-
ri hakkında genelde eksik veya yanlış bilgiye sahip olduğu 
ileri sürülmektedir. Bu bilgi olmadan insanların sağlık so-
nuçlarını anlaması ve diyet, egzersiz ve yaşam tarzına dö-
nüştürmesi mümkün değildir. Gelişmiş sağlık okuryazarlığı 
becerileri, sağlık bilgileri gerektirir. Tıp bilimi hızla ilerledi-
ğinden insanların kendi okul yıllarında sağlık ya da biyoloji 
hakkında öğrenmiş oldukları bilgiler genellikle eski ya da 
unutulmuş olabilir. Bu bilgiler eksiklikler de içerebilir. Ayrı-
ca, stresli ya da alışılmadık bir durumda edinilen sağlık bil-
gilerinin muhafaza edilmesi olası değildir (US. Department 
of Health and Human Services, 2007).

Bir bireyin tam bir sağlık okuryazarı olduğunu kabul ede-
bilmek için aşağıdaki özellikleri taşıması beklenmektedir 
(Peterson, 2011):

Kendisine verilen bilgilerin inandırıcılığını ve geçerliliğini 
değerlendirebilmeli,

Risk ve yararları analiz edebilmeli,

Dozajları hesaplayabilmeli,

Test sonuçlarını yorumlayabilmeli,

Sağlık bilgilerini zihnine yerleştirebilmelidir.

Bireyin yukarıdaki görevleri yerine getirirken sorun yaşam-
aması için görsel olarak okuryazar olması (grafik, tablo 
gibi görsel bilgileri anlayabilmek) ve bilgisayar okuryazarı 
olması (bilgiye ulaşma, değerlendirme, düzenleme ve 
paylaşmada bilgisayarı etkili kullanabilmek) beklenmek-
tedir. Aynı zamanda konuyla ilgili bilgiyi elde edip uygu-
layabilmesi, sayısal veya hesaplama okuryazarı olması 
(hesap yapabilmek veya sayıları düşünürken mantıklı fikir 
yürütebilmek) gerekmektedir. Ayrıca sözlü dil kullanımı 
becerisine de sahip olmalıdır. Bireyin sağlık durumunu 
ve sorunlarını, gözlemlerini, hastalık belirtilerini yeterince 
tanımlayabilmesi, verilen açıklamaları ve tıbbi önerileri an-
layabilmesi için sözlü dil kullanımı son derece önemlidir. 
Özellikle yirmi birinci yüzyılın sağlık hizmeti yapısında hek-
im-hasta işbirliği ve sorumluluk paylaşımı bu becerileri “ol-
mazsa olmaz” kılmaktadır (Paterson, 2011).

Sağlık okuryazarlığı, içinde bulunulan koşullara göre 
değişiklik göstermektedir. Uzun yıllar süren eğitim ya da 
genel okuma alışkanlığı gibi özelikler, sağlık okuryazarlığını 
her zaman aynı düzeyde etkilemektedir. Hastalar, sıklıkla 
bilgiyi değerlendirme, riskleri ve kazançları analiz etme, 
dozajları hesaplama, test sonuçlarını anlamlandırma ya 
da sağlıkla ilgili bilgilere nasıl ulaşabilecekleri gibi karmaşık 
bilgi ve tedavi kararlarıyla karşı karşıyadırlar. Kaliteli bir 
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sağlık hizmeti alabilmek için hastaların, rahatsızlıklarını 
doğru ifade edebilmeleri ve semptomları olduğu gibi 
tanımlayabilmeleri gerekmektedir. Yerinde sorular sorma-
ları, verilen tıbbi tavsiyeyi ve tedavi yönergelerini anlay-
abilmeleri ideal koşullarda beklenen özelliklerdir (Parker 
ve ark., 2003).

Yapılan çalışmalarda düşük sağlık okuryazarlık seviyesinin 
sağlık bilgilerini anlamada, prosedür ve talimatları yerine 
getirmede ve sağlık hizmetlerine erişimde problemlere 
neden olduğu bulunmuştur (Kickbusch, 2008). Ameri-
kan Tıp Derneği tarafından ABD’de yetersiz sağlık okury-
azarlığının sonuçlarının incelenmesi, hastalar ve doktorlar 
üzerindeki etkisinin tespit edilmesi, sağlık okuryazarlığı 
düzeyini yükseltmek için izlenmesi gereken yöntem ve 
araştırma konularının tanımlanması amaçlanmıştır. Bu 
amaçla Bilimsel İşler Konseyi tarafından yürütülen, çalış-
maya göre sağlık okur-yazarlığı yetersiz düzeyde olan 
hastaların, hastalık durumunu etkileyecek seviyede iletişim 
sorunları yaşamakta oldukları bulunmuştur. Söz konusu 
hastalar, sağlık durumlarını ifade etmekte başarısız olma-
larının yanı sıra, tıbbi durumlarını ve tedavilerini de ye-
terince anlamamaktadırlar. Çalışmanın sonuçlarına göre 
yetersiz okur-yazarlık, hastaneye yatış riskini de artırmak-
tadır (Kickbusch, 2008). 

Yetersiz sağlık okuryazarlığı, demografik faktörlere, sosyoe-
konomik duruma, sağlık davranışına, kronik hastalıklara, 
kişinin rapor ettiği fiziksel ve ruhsal sağlığa göre değişik-
lik göstermektedir. Bu durum, hem hastane yönetimi için 
hem de sigorta şirketleri için bağımsız bir risk faktörü ola-
bilmektedir (Liechty, 2011). Sağlık okuryazarlığının toplam 
maliyeti hakkında günümüze kadar az sayıda ekonomik 
çalışma yapılmıştır. Yaşlanan Toplum Ulusal Akademisi 
tarafından yapılan öncül analizler sonucu, düşük sağlık 
okuryazarlığının sağlık bakım sistemine yıllık maliyetinin 
1998 yılı rakamlarına göre 30-73 milyar dolar arasında 
olduğunu tahmin edilmiştir. Düşük sağlık okuryazarlığına 
katkıda bulunan ek maliyetlerin ise %63’ünün kamu kay-
nakları ile karşılandığı hesaplanmaktadır (Liechty., 2011).

ABD’nde, 2000 yılında nüfusunun yaklaşık % 50’sinin kro-
nik hastalıklara sahip olduğu ifade edilmektedir. Buna göre 
2000 yılında kronik hastalıklar için katlanılan doğrudan 
tıbbi maliyetlerin 510 milyar dolar olduğu hesaplanmıştır. 
2020 yılında bu rakamın ikiye katlanarak 1 trilyon doların 
üzerine çıkması beklenmektedir. 2020 yılında tahmini 157 
milyon Amerikalının en az bir kronik hastalığı ve 60 mily-
on Amerikalının da iki veya daha fazla kronik hastalığının 
olacağı tahmin edilmektedir. Kronik hastalıkları olanların 
daha fazla sağlık okuryazarlığı talebi olmasına rağmen an-
cak çoğunun daha az sağlık okuryazarlığı yeteneği olduğu 
bilinmektedir. Diyabet hastaları üzerinde yapılan yakın 
zamanlı bir çalışmada, sağlık okuryazarlığının, kan şekeri 
değerinde düzensizlikler ve yüksek oranlarda retinopati, 
körlük ve serebrovasküler rahatsızlıklar gibi diyabet kom-
plikasyonları ile bağlantılı olduğu tespit edilmiştir (Parker 
ve ark., 2003). İngiltere genelinde yapılmış bir çalışmada 
18-90 yaş arasındaki 759 katılımcı rastgele örneklem 
yöntemiyle seçilmiş, bunların %11.4’ünün marjinal veya 
yetersiz sağlık okur yazarlığına sahip olduğu bulunmuştur. 

Düşük sağlık okuryazarlığının etnik azınlıklarda, yaşlı 
insanlar arasında ve özellikle diyabetikler olmak üzere 
kronik hastalıkları olanlar arasında daha yaygın olduğu 
ileri sürülmektedir. İyi veya yeterli sağlık okuryazarlığı olan 
insanlar, diyete uyum, glikoz takibi ve ayak bakımını da 
kapsar şekilde hastalıklarını anlama ve kendine bakmada 
daha başarılı olabilmektedir (Paterson, 2011). Bazı çalışma-
lar, düşük sağlık okuryazarlığını kan şekeri kontrollerinin 
ihmal edilmesi ile ilişkilendirirken diğer bazı araştırmalar 
ise böyle bir ilişkiyi tanımlayamamıştır. Bu durum sadece 
böyle bir ilişkinin varlığından şüphe uyandırmakla kal-
mayıp, çalışmalar sırasında yapılan sağlık okuryazarlığı 
hesaplamalarının geçerliliğini ve insanların düşük sağlık 
okuryazarlığını başka araçlarla telafi edip edemeyecekler-
ini de sorgulamaktadır. Düşük sağlık okuryazarlığı aynı za-
manda yüksek hastaneye giriş sıklıklarıyla, morbidite ile ve 
mortalite ile ve sağlık kaynaklarının daha fazla kullanılması 
ile bağlantılıdır. İngiltere’de düşük sağlık okuryazarlığının 
maliyetinin yaklaşık 3-5 milyar Sterlin olduğu tahmin 
edilmektedir (Paterson, 2011).

.   

2.1. Araştırmanın Amacı

Araştırma; Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi’ne başvuran diyabet hastalarının diyabet hastalığına 
ilişkin bilgi düzeyini belirlemek, bilgi düzeyinin sosyo-de-
mografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermedi-
ğini ortaya koymaktır. Araştırma kesitsel türde, tanımlayıcı 
niteliktedir.

. . i ote ler

Araştırmanın amacına bağlı olarak aşağıdaki hipotezler ge-
liştirilmiştir:

Araştırma grubunun diyabet hastalığı bilgi düzeyi;

a. Araştırma grubunun cinsiyetine göre,

b. Araştırma grubunun yaşına göre,

c. Araştırma grubunun eğitim durumuna göre farklılık gös-
termektedir.

d. Araştırma grubunun bir işte çalışma durumuna göre,

e. Araştırma grubunun gelir durumuna göre,

f. Araştırma grubunun yaşadığı yere göre farklılık göster-
mektedir.

. . ra tırmanın vreni 

Araştırmanın evrenini, Ankara Numune Hastanesi Metab-
olizma Hastalıkları ve Endokrinoloji Polikliniğine bir ay süre 
ile başvuran 582 tip-2 diyabet hastası oluşturmaktadır. 
Araştırmada örneklem seçilmemiş, evrenin tamamına 
ulaşılmaya çalışılmıştır. Araştırmaya katılmayı kabul eden 
300 hasta araştırma grubunu oluşturmaktadır. Evrenin % 
51,54’üne ulaşılmıştır. Araştırmanın yürütülmesi için ger-
ekli izinler alınmıştır.
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. . Sınırlılıklar

Araştırma bulguları Ankara Numune Hastanesi Metaboliz-
ma Hastalıkları ve Endokrinoloji Polikliniğine başvuran diy-
abet hastalarını kapsamaktadır. Sonuçların Ankara ilinde-
ki diğer hastanelere genellenemez oluşu araştırmanın 
sınırlılığı olarak kabul edilmektedir. 

. . eri o lama ra ı ve ntemi

Araştırmada veriler yüz yüze görüşme yöntemi ile an-
ket kullanılarak toplanmıştır.  Veri toplama aracı olarak 
kullanılan anket iki bölümden oluşmaktadır. Anketin 
ikinci bölümü, Aslantekin (2011) tarafından geliştirilmiş 
ve araştırmacı tarafından diyabet hastaları üzerinde 
yüz yüze görüşme yöntemi ile uygulanmıştır. Anketin 
birinci bölümü hastaların sosyo-demografik özelliklerini 
belirlemeye yönelik 6 soru ve hastane kullanımı ile ilgili 3 
sorudan oluşmaktadır. Anketin ikinci bölümü diyabet bilgi 
düzeyini belirlemeye yönelik 16 sorudan oluşmaktadır. 
Anketin ikinci bölümünde diyabet bilgi düzeyini belirlem-
eye yönelik sorular araştırma gurubuna okunmuş, verilen 
cevaplar uygun seçeneklere işaretlenmiştir. Ölçeğin puan-
lanmasında her soruya en az bir doğru cevap verilmesi du-
rumunda bir puan verilmiş, cevap verilememesi ya da yan-
lış cevap verilmesi durumunda, sıfır puan verilmiştir. Buna 
göre bu bölümden alınabilecek en yüksek puan 16’dır. 

. . erilerin nali i

Tüm analizler SPSS 15.0 ile yapılmıştır. Tanımlayıcı istatis-
tikler için sayı, yüzde, diğerleri için puanlara ilişkin Me-
dyan, min.-max. gösterimi kullanılmıştır. Parametrik test 
varsayımları yerine gelmediğinden non-parametrik tes-
tlerden grupların ikişerli karşılaştırmaları için Mann-Whit-
ney U, ikiden fazla gruplar için ise Kruskal-Wallis varyans 
analizi kullanılmıştır. Tüm analizler için yanılma düzeyi 
olarak α=0.05 seçilmiştir. Bu değerden büyük p değerleri 
istatistiksel olarak önemsiz, küçük ya da eşit p değerleri ise 
önemli (anlamlı) şeklinde yorumlanmıştır. 

. U U

Bu bölümde sağlık okuryazarlığı ve hastane kullanımına 
yönelik araştırma bulgularına yer verilmektedir. Birin-
ci bölümde araştırmaya katılanların sosyo-demografik 
özellikleri ve hastane kullanımına ilişkin bulgular, ikinci 
bölümde diyabet hastalığına yönelik bilgi düzeyine ilişkin 
bulgulara yer verilmektedir.

Araştırmaya toplam 300 hasta katılmış olup, bunların % 
75, 3’ü kadın, % 24, 7’si erkektir. Katılımcıların % 40,6’sı 45-
59 yaş grubunda, %33’ ü 60-74 yaş grubunda, %5,3’ü de 75 
ve daha ileri yaş grubunda yer almaktadır. Buna göre katı-
lımcıların % 78,9’u 45 yaş ve üzerindeki kişilerdir.  Katılımcı-
ların %15,3’ü okuryazar değil, %55’i ilkokul mezunu, %10’u 
ortaokul mezunu %12,3’ü lise ve geri kalan %7,3’lük kısmı 

ise ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrenimi gördüklerini 
ifade etmişlerdir. Katılımcıların  % 65’i ev kadını olduğunu, 
% 31,7’si sürekli bir işinin olduğunu (emekliler de bu gru-
ba dahil edilmiştir), %2’si işsiz olduğunu %1,3’ü ise geçici 
bir işte çalıştığını belirtmiştir. Katılımcıların gelir düzeyleri 
bakımından %57,3’ü 2000-4000 Türk Lirası , %36’sı 2000 
Türk Lirasından az, %3’ü 5000 Türk Lirasından yüksek gelir 
durumuna sahip olduğunu ifade etmişler, % 3,7’si ise gelir 
durumuna ilişkin soruya cevap vermek istememiştir. Buna 
göre araştırmaya katılanların %93,3’ü 2000-4000 Türk Lira-
sı ile 2000 Türk Lirasından az gelir düzeyine sahip kişiler-
dir. Katılımcıların % 87,7’si kent merkezi, %10’u ilçe merkezi 
ve %2,3’ü ise köyde yaşadığını ifade etmiştir (Tablo.1).

a lo . ra tırma ru unun Sos o emogra k 
ellikleri

eği kenler   

insi et
Kadın 226 75,3

Erkek 74 24,7

a  ru ları

18-44 genç 63 21

45-59 orta yaşlı 122 40,6

60-74 yaşlı 99 33

75 ve üzeri 16 5,3

Öğrenim Durumu

Okur Yazar Değil 46 15,3

İlkokul Mezunu 165 55,0

Ortaokul Mezunu 30 10,0

Lise Mezunu 37 12,3

Ön Lisans, Lisans 
ve Lisans Üstü 22 7,6

Çalışma Durumu

Sürekli Bir İşte 
Çalışıyor 95 31,7

Geçici Bir İşte 
Çalışıyor 4 1,3

İşsiz 6 2,0

Ev Kadını 195 65,0

lık elir 

2000Türk Lirasın-
dan düşük 108 36,0

2000-4000 Türk 
Lirası arası 172 57,3

5000 Türk Li-
rasından fazla 9 3,0

a a ığı er

Kent Merkezi 263 87,7

İlçe 30 10,0

Köy 7 2,3
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Araştırmaya katılanların % 54’ü son bir yıl içerisinde acil 
servise başvurmamış, %25,3’ü bir defa başvurmuş, %20
,7’si ise iki defa veya ikiden fazla sayıda acil servise başvur-
muştur. Katılımcıların % 76,7’si son bir yıl içerisinde has-
taneye iki defa veya ikiden fazla sayıda, %14,3’ü bir defa 
başvurmuş, %9’u ise hastaneye başvurmamıştır. Diyabe-
tle ilgili sağlık sorunlarında katılımcıların % 62,3’ü eğitim 
araştırma hastanelerine, % 16,7’si aile hekimine % 13, 7’si 
devlet hastanesine % 4,3’ü özel hastaneye, %3,ü ise üniver-
site hastanesine başvurduğunu ifade etmiştir (Tablo 2). 

a lo . ra tırma ru unun i a etle lgili Sağlık 
Sorunların a astane Kullanımı

eği kenler

Son ir ıl 
erisin e 
il Servise 

a vuru 

Başvuru Yok 162 54,0

Bir Defa Başvuru 76 25,3

İki veya Daha Fazla Başvuru 62 20,7

Son ir ıl 
erisin e 
astane e 
a vuru

Başvuru Yok 27 9,0

Bir Defa Başvuru 42 14,0

İki veya Daha Fazla Başvuru 231 77,0

a vurulan 
Sağlık 
Kurumu

Aile Hekimi 51 17,0

Devlet Hastanesi 41 13,7

Eğitim Araştırma Hastanesi 186 62,0

Üniversite Hastanesi 9 3,0

Özel Hastane 13 4,3

o lam 300 100,0

Araştırmaya katılan diyabet hastalarının “kan şekerinin 
açlık normal değeri ne olmalıdır?” sorusuna % 56,3’ü doğ-
ru cevap vermiştir.  “Kan şekerinin tokluk normal değeri 
en fazla ne olmalıdır?” sorusuna araştırmaya katılanların 
%55’i yanlış cevap vermiştir. Araştırmaya katılanların “kan 
şekerinin istenmeyen biçimde düştüğünü gösteren belir-
tiler nelerdir?” sorusuna % 13’7’si belirtilerin tamamını, % 
54,3’ü beş adet belirtiyi, % 12’si 3 adet belirtiyi, % 12’si 2 
adet belirtiyi, %1’i 1 adet belirtiyi bilerek cevaplamışlardır. 
Araştırmaya katılanların %4’ü ise belirtilerin hiç birini bile-
memişlerdir. Araştırmaya katılanların “kan şekerinin isten-
meyen biçimde düşme nedenleri nelerdir?” sorusuna % 
63, 7’si “diyete uyulmaması” , % 21, 3’ü “bilmiyorum” , % 
10,3’ü “ilaç dozunun uygun kullanılmaması ve diyete uyul-
maması” , % 4,7’si ise “ilaç dozunun uygun kullanılmaması 
cevabını vermiştir. Araştırmaya katılanların “kan şekerinin 
istenmeyen biçimde düşmesi halinde neler yapılmalıdır?” 
sorusuna % 61’i “üç-dört adet kesme şeker alınır” , % 18,7’si 
“bir meyve yenilir, bir barak meyve suyu içilir” , % 10,7’si 

“ hepsi”, %9,7’si “bilmiyorum” seçeneğini cevap olarak 
vermiştir. Araştırmaya katılanların “kan şekerinin isten-
meyen biçimde yükseldiğini gösteren belirtiler nelerdir?” 
sorusuna % 42’si “bilmiyorum”, %24,3’ü “halsizlik, kusma”, 
%23,7’si “ağız kuruluğu/ su içme isteği” %7,7’si “hepsi” % 
2,3’ü “sık idrar” seçeneğini cevap olarak vermiştir. Araştır-
maya katılanların “kan şekerinin istenmeyen biçimde 
yükselme nedenleri nelerdir? “ sorusuna % 40’ı “diyete 
uyulmaması ve stresli bir dönem olması”, %24,7’si “Diyete 
Uyulmaması”, % 21,7’si “stresli bir dönem olması” % 8,3’ü 
“bilmiyorum” % 2,7’si “İlaç Dozunun Uygun Kullanılmaması 
/ Düzensiz İlaç Kullanımı”, %1,3’ü “hepsi” %1,3’ü de “kan 
şekerini yükselten ilaçların kullanılması” seçeneğini cevap 
olarak vermiştir. Araştırmaya katılanların “kan şekerinin is-
tenmeyen biçimde yükselmesi halinde neler yapılmalıdır?” 
sorusuna %40,7’si “ölçüm yaparım ya da hastaneye baş-
vururum” %29,7’si “bilmiyorum”, %23’ü “ölçüm yaparım, 
insülin kullanıyorsam insülin yaparım” % 6,7’si “ölçüm 
yaparım, insülin kullanıyorsam insülin yaparım, hastaneye 
giderim” seçeneğini cevap olarak vermiştir (Tablo 3).

a lo . ra tırma ru unun i a et astalığı le lg
ili ilgi e leri

eği kenler  

Kan eker
inin lık 

ormal 
eğeri e 
lmalı ır

60-110 Mg/dl Olmalıdır 169 56,3

Bilmiyorum 131 43,7

Kan eker
inin okluk 

ormal 
eğeri n 
a la e 
lmalı ır

140 Mg/dl Olmalıdır 135 45,0

Bilmiyorum 165 55,0

Kan eker
inin st
enme en 

i im e 
t ğ n  

steren 
elirtiler 
eler ir

Titreme, terleme 36 12,0

Açlık hissi 12 4,0

Çarpıntı, baş dönmesi, 
uyuşma 36 12,0

Hepsi 41 13,7

Bilmiyorum 12 4,0

Titreme, Terleme ve 
Çarpıntı, Baş Dönmesi, 
Uyuşma

163 54,3

Kan eker
inin st
enme en 

i im e 
me e

enleri ele
r ir

İlaç dozunun uygun 
kullanılmaması 14 4,7

Diyete uyulmaması 191 63,7

Hepsi 31 10,3

Bilmiyorum 64 21,3
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Kan eker
inin st
enme en 

i im e 
mesi 

alin e 
eler a ıl

malı ır

Üç-dört adet kesme şeker 
alınır 183 61,0

Bir meyve yenilir, bir bardak 
meyve suyu içilir 56 18,7

Hepsi 32 10,7

Bilmiyorum 29 9,7

Kan eker
inin st
enme en 

i im e 
ksel iğini 
steren 

elirtiler 
eler ir

Ağız kuruluğu/ su içme 
isteği 71 23,7

Sık idrar 7 2,3

Halsizlik, kusma 73 24,3

Hepsi 23 7,7

Bilmiyorum 126 42,0

Kan eker
inin st
enme en 

i im e 
kselme 

e enleri 
eler ir

İlaç dozunun uygun 
kullanılmaması / düzensiz 
ilaç kullanımı

8 2,7

Diyete uyulmaması 74 24,7

Stresli bir dönem olması 65 21,7

Kan şekerini yükselten 
ilaçların kullanılması 4 1,3

Hepsi 4 1,3

Bilmiyorum 25 8,3

Diyete uyulmaması ve stres-
li bir dönem olması 120 40,0

Kan eker
inin st
enme en 

i im e 
kselmesi 

alin e 
eler a ıl

malı ır

Ölçüm yaparım ya da 
hastaneye başvururum 122 40,7

Ölçüm yaparım insülin 
kullanıyorsam insülin 
yaparım

69 23,0

Ölçüm yaparım, insülin 
kullanıyorsam insülin 
yaparım, hastaneye giderim

20 6,7

Bilmiyorum 89 29,7

g ersi in 
ararlarını 
ili or 

musunu

Kan şekerini düzenler 83 27,7

Kiloyu dengeler 61 20,3

Hepsi 19 6,3

Bilmiyorum 57 19,0

Kan şekerini düşürür ve 
kiloyu dengeler 80 26,7

Araştırma grubunun diyabete ilişkin bilgi düzeyleri cinsi-
yete göre incelendiğinde, erkeklerin diyabet bilgi düzeyi 
kadınların diyabet bilgi düzeyinden yüksek bulunmuş 
ancak anlamlı bir farklılığın olmadığı saptanmıştır. 1.a nu-
maralı hipotez reddedilmiştir. Araştırma grubunun yaşları-
na göre diyabet bilgi düzeyleri, arasında anlamlı bir farklılık 
bulunmuştur. Diyabet bilgi düzeyinin gençlerde daha yük-
sek olduğu saptanmıştır. Grupların ikişerli karşılaştırması 

için yapılan Mann Whitney U testi sonucunda Diyabet bilgi 
düzeyindeki farklılığın, 18-44 yaş ile 45-59 ve 60-74,75 ve 
üzeri yaş grubu arasındaki farklılıktan kaynaklandığı bulun-
muştur. 1.b numaralı hipotez kabul edilmiştir.  Araştırma 
grubunun eğitim durumlarına göre diyabet bilgi düzeyleri 
arasında anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır. Lisans 
mezunlarının diyabet bilgi düzeyinin diğer eğitim düzey-
lerinden oldukça yüksek olduğu saptanmıştır. Grupların 
ikişerli karşılaştırması için yapılan Mann Whitney U testi 
sonucunda diyabet bilgi düzeyindeki farklılığın, okuryazar 
olmayanlar ile ilkokul, ortaokul, lise, önlisans, lisans mezu-
nu olanlar, ilkokul ile lise, önlisans, lisans mezunu arasın-
daki farklılıktan kaynaklandığı bulunmuştur. 1.c numaralı 
hipotez kabul edilmiştir.  

Araştırma grubunun çalışma durumlarına göre diyabet 
bilgi düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu sap-
tanmıştır. Herhangi bir işte çalışmayanların diyabet bil-
gi düzeyinin diğer çalışanlardan oldukça yüksek olduğu 
saptanmıştır. Grupların ikişerli karşılaştırması için yapılan 
Mann Whitney U testi sonucunda diyabet bilgi düzeyindeki 
farklılığın, sürekli bir işte çalışanlar ile ev hanımları arasın-
daki farklılıktan kaynaklandiği bulunmuştur. 1.d numaralı 
hipotez kabul edilmiştir.  

Araştırma grubunun gelir durumlarına göre diyabet bilgi 
düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır. 
Yüksek gelir grubunda olanların diyabet bilgi düzeyinin 
diğer gruplardan yüksek olduğu saptanmıştır. Grupların 
ikişerli karşılaştırması için yapılan Mann Whitney U tes-
ti sonucunda diyabet bilgi düzeyindeki farklılığın, düşük 
gelir grubundakiler ile orta ve yüksek gelir grubundakiler 
arasındaki farklılıktan kaynaklandığı saptanmıştır. 1.e nu-
maralı hipotez kabul edilmiştir.  

Araştırma grubunun yaşadıkları yere göre diyabet bilgi 
düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır. 
Köyde yaşayanların diyabet bilgi düzeyinin diğer yerlerde 
yaşayanların bilgi düzeylerinden daha düşük olduğu 
saptanmıştır. Grupların ikişerli karşılaştırması için yapılan 
Mann Whitney U testi sonucunda Diyabet bilgi düzeyindeki 
farklılığın, kent merkezinde yaşayanlar ile ilçe ve köyde 
yaşayanlar arasındaki farklılıktan kaynaklandiği bulunmuş-
tur. 1.f numaralı hipotez kabul edilmiştir (Tablo 4).
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a lo . Sos o emogra k elliklere g re i a et ilgi e i

Diyabet Bilgi 
Düzeyi

insi et e ian inimum a imum U

Kadın 226 6,4050 ,83 12,32

7423,000 ,147Erkek 74 6,9900 2,82 12,65

Erkek 74 7,0000 4,00 9,00

a e ian inimum a imum K

18-44 genç 63 7,5700 1,50 12,65

22,160 ,000
45-59 orta yaşlı 122 6,4900 1,66 12,32

60-74 yaşlı 99 6,1600 ,83 11,65

75 ve üzeri ileri yaşlı ve ihtiyar 16 5,4100 2,91 10,66

ğrenim urumu e ian inimum a imum K

Okuryazar değil 46 5,4050 1,74 10,66

55,987 ,000

İlkokul mezunu 165 6,3200 ,83 12,07

Ortaokul mezunu 30 6,6550 2,91 10,32

Lise mezunu 37 8,1500 2,83 11,49

Ön lisans mezunu 10 8,4850 4,48 12,65

Lisans mezunu 10 10,1500 7,15 12,49

Lisansüstü 2 5,7400 5,57 5,91

alı ma urumu e ian inimum a imum K

Sürekli bir işte çalışıyor 95 7,0700 1,66 12,65

9,241 ,026
Geçici bir işte çalışıyor 4 6,1550 3,41 7,49

İşsiz 6 7,8200 4,65 12,49

Ev kadını 195 6,3200 ,83 12,07

lık  gelir e ian inimum a imum K

2000 TL den az 108 6,0300 1,50 10,57

10,467 ,0052000-5000 TL arası 172 6,6950 ,83 12,65

5000 TL den fazla 9 7,6500 5,24 9,90

a anılan er e ian inimum a imum K

Kent Merkezi 263 6,5800 1,49 12,65

8,597 ,014İlçe 30 5,6100 1,66 11,49

Köy 7 4,6600 ,83 8,65
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. S U   

Araştırmaya katılanların % 54’ü son bir yıl içerisinde acil 
servise başvurmamış, %25,3’ü bir defa başvurmuş, %20
,7’si ise iki defa veya ikiden fazla sayıda acil servise baş-
vurmuştur. Diyabet hastalarının düzenli olarak kontrol ve 
takiplerinin yapılması, komplikasyonların önlenmesi veya 
geciktirilmesi bakımından önemlidir. Ancak hastane kulla-
nımı bakımından hastaların acil servislere başvurmasına 
gerek kalmadan belirli merkezlerde düzenli takipleri yapıl-
malıdır. Düzenli ölçüm yapan ve ölçüm sonuçlarını doğru 
değerlendirebilen hastalar, acil servislere daha az ihtiyaç 
duymaktadır. Diyabet hastalarına ve onlarla aynı ortamda 
bulunan diğer bireylere (eş, çocuk, kardeş, iş ve okul arka-
daşı v.b.) ortaya çıkabilecek acil durumlarda ne yapması 
gerektiği öğretilmeli, acil durumlarda doğru müdahaleler-
de bulunması sağlanmalıdır. Araştırma grubunun diyabet 
bilgi düzeyinin erkeklerde, kadınlara göre daha yüksek ol-
duğu saptanmıştır. Diyabet tanısı alan her hastanın has-
talığı konusunda eğitilmesi gerekmektedir. Ancak özellikle 
kadınların katılabileceği farklı programlar, uygulamalı eği-
timler düzenlenebilir. Televizyonda özellikle gündüz kuşağı 
programlarından daha fazla yararlanılabilir. Diyabetle ilgili 
sağlık sorunlarında katılımcıların % 62,3’ü eğitim araştırma 
hastanelerine, % 16,7’si aile hekimine başvurmuştur. Tür-
kiye’de diyabet hastaları genellikle metabolizma hastalık-
ları ve endokrinoloji polikliniklerine başvurmaktadır. Oysa 
bu poliklinikler genellikle çok kalabalık bölümlerdir. Bu ne-
denle metabolizma hastalıkları ve endokrinoloji uzmanları 
ile bağlantı kurabilen aile hekimleri tarafından hastaların 
izlenmesi ve gerektiğinde aile hekimlerinin metabolizma 
hastalıkları ve endokrinoloji uzmanlarına danışarak hasta-
yı düzenli bir biçimde izlemeleri bir seçenek olarak sunula-
bilir. Araştırma grubunun diyabet bilgi düzeyinin yaşlılarda 
daha düşük olduğu saptanmıştır. Eğitim programları ha-
zırlanırken yaş grupları dikkate alınmalı, buna göre gere-
kirse daha sık periyotlarla eğitim verilmelidir. Araştırma 
grubunun eğitim durumuna göre diyabet bilgi düzeyinin 
anlamlı olarak farklılaştığı saptanmıştır. Bireylerin örgün 
eğitim sisteminde geçirdikleri sürenin de artırılması aynı 
zamanda sağlık okuryazarlık düzeyinin artmasına yardımcı 
olabilir. Örgün eğitim sistemi içerisinde verilen sağlık bilgi-
si dersleri sağlık okuryazarlığını arttırmaya yönelik olarak 
daha da geliştirilmelidir. Araştırma grubunun diyabet bil-
gi düzeyi incelendiğinde, köyde yaşayanların diyabet bilgi 
düzeyinin diğer yerlerde yaşayanların bilgi düzeylerinden 
daha düşük olduğu saptanmıştır. Köyde yaşayan bireyle-
rin diyabet bilgi düzeyini arttırmaya yönelik olarak il sağlık 
müdürlüğü ve hastanelerin birlikte eğitim programları ha-
zırlamaları ve uygulamaları faydalı olabilir. Hastalık tanısı 
alan tüm bireylerin en kısa sürede ve daha sonra da belli 
periyotlarla eğitim almaları sağlanmalıdır. Gerekirse pra-
tik uygulamalarla desteklenmelidir. Hastaların tam olarak 
aydınlatılması ve bilgilendirilmesi önemlidir. Belirli peri-
yotlarla eğitim ihtiyacı yeniden belirlenmeli, eğitimler tek-
rarlanmalı ve değerlendirilmelidir. Diyabet hastalarına her 
ilde eğitim verecek hastane okulları ya da toplum sağlığı 
merkezlerinde diyabet okulları açılması önerilebilir.

. K K
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ESKİŞEHİR YUNUSEMRE DEVLET HASTANESİ YOĞUN 
BAKIM ÜNİTELERİ VE PALYATİF BAKIM MERKEZİNDE 
ÇALIŞAN HEMŞİRE VE TEMİZLİK PERSONELİ EL HİJYENİ 
BİLGİ DÜZEYİ VE AMACININ BELİRLENMESİ

Berrin GENCER1, Zühre YAŞAR1, Zübeyde SARIİPEK2, Mustafa KARAGÜLLE3

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi 
gencerberrin@gmail.com, zuhreyasar@gmail.com, zubeydesariipek@gmail.com, hastane5000@gmail.com

et

Hastane enfeksiyonları, enfeksiyon dışı bir nedenle hastaneye yattıktan 48-72 saat sonra gelişen enfeksiyonlar olup mortalite ve morbiditeyi arttıran en önemli 
etkenlerden biridir. Bu çalışma Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde yoğun bakım ünitesi ve palyatif bakım merkezinde çalışan hemşire ve temizlik 
personellerinin el hijyeni konusunda bilgi, tutum ve alışkanlıklarını ölçmek, sağlık çalışanlarının el yıkamayı hangi koşulda ve ne amaçla yapıp yapmadığını 
değerlendirmek amacı ile yapılmıştır. Kullanılan anketin ilk 6 sorusu hemşire ve temizlik personellerinin sosyo-demografik özelliklerini göstermektedir. 7. 
Soru el hijyeni sağlamada etkisi olduğunu düşünüp düşünmediklerini anlatan evet hayırlı sorular, 8. Soru el hijyeni endikasyonları ile ilgili sorular. 9. 14-22 
arası sorular bilgi sorusunu içermektedir. 23. Soru el hijyeni uygulamasının amacını, ve 24. soru çalışmanın etkinliğini belirlemektedir. Araştırmanın evrenini 
Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde tüm  yoğun bakım üniteleri ve palyatif bakım ve iki eylül şubesi genel yoğun bakım merkezlerinde çalışan tüm 
hemşire ve temizlik personelleri çalışma grubunu oluşturmaktadır. Bu çalışma şubat2017 – ağustos2017 tarihleri arasında tanımlayıcı olarak yapılmıştır. 
Anket 300 kişiye dağıtılmıştır ancak iş yoğunluğundan, zaman yetersizliğinden ve geri dönen anketlerin cevaplanmamasından dolayı anket gönüllü 180 kişi 
üzerinde uygulanmıştır. Çalışmaya başlamadan önce gönüllü 5 hemşire ve 5 temizlik personeline uygulanmış olup gerekli değişimler yapıldıktan sonra anket 
tekrar dağıtılmıştır. Ankete katılanların %78,9’u bayan, %63,9’ü hemşire olup %45,6’sı lisans mezunudur. Ankete katılanların çoğunluğu dahili branşta çalışan, 
bayan ve hemşire oldukları belirtilmiştir. el hijyeni için %86,7 ile su ve sabunu kullandıkları görülmüştür. Ancak el hijyeni sağladıktan sonra karşılaşılan cilt 
problemi azımsanmayacak kadar fazladır. En çok problem ise %75,0 ile kuruluk, 2. olarak ise %13,3 ile çatlamadır. Çalışanların patojenlerin hastane içinde 
bir hastadan diğer hastaya bulaştığını en çok %83,2 ile kontamine eller yüzünden olduğunu düşünmeleri çok sevindiricidir. Ankete katılanlar; kendilerini ve 
hastaları mikroorganizmalardan korumak amacıyla el hijyeni uygulanması gerektiğini belirtmiştir. Buna rağmen kirli işlemlerden sonra el hijyeni uygulaması 
oranının yüksekliği çalışanların bize daha çok kendilerini korumaya yönelik el hijyeni uyguladıklarını göstermiştir.  Çalışmamızda, sağlık bakım hizmetleri 
sunarken el hijyeni uygulamasının en önemli teşvik sebebi sorgulamasına katılanların %50,6’sı el hijyeninin hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde en 
önemli kriter olduğunun bilincinde olduğunu belirtirken, %43,3’ ü kendi sağlığımı koruma, %3,3’ü sağlıkta kalite standartları nedeniyle, %2,8 ‘i yönetim 
baskısı cevabını vermiştir. Genel olarak değerlendirildiğinde çalışanların el hijyeni endikasyonlarını her zaman gerçekleştirdikleri, tutumlarının bir kısmının 
doğru olduğu ancak sorulan bilgi sorularını doğru cevaplayamadıkları tespit edilmiştir. Sonuç olarak Bu oranlara bakıldığında katılımcıların yarısı amacına 
uygun olarak el hijyeni uygulamaktadırlar. Ancak bu oranın %100 olması beklediğimiz ve hedeflediğimiz sonuçtur. Araştırmamızın gelecekteki çalışmalar 
ve eğitimlere ışık tutacak bir araç olmasını umuyoruz. Ayrıca “el hijyeni” uyum ve bilgi düzeyinin geliştirilmiş standart ölçüm araçları ile değerlendirilmesi, 
tespit edilen uygunsuz, olumsuz davranışlara yönelik çalışmalar başlatılması için yol gösterici olacaktır. Ayrıca çalışanların farkındalığını arttırarak yanlış olan 
davranış alışkanlığının değişmesine yardımcı olacaktır.

    K    U S S   S  K   S   U S 
 P     SK S  U US  S  SP  S  S    PU P S S.  

ABSTRACT
Hospital infections are ones that occur within 48-72 hours after patients have been hospitalized for a cause other than infection and they are one 
of the most important factors increasing mortality and morbidity. This study was carried out with the aim of measuring the knowledge, attitudes 
and habits about hand hygiene of nurses and cleaning personnel working in the intensive care unit and palliative care center in Eskişehir Yunus 
Emre State Hospital and evaluating that in which conditions and for which purposes the health workers perform hand washing practice. The first 6 
questions of the questionnaire indicate the socio-demographic characteristics of nurses and cleaning staff. 7th question consists of ones with yes 
and no and these questions aim to show their thoughts about whether they are effective for providing hand hygiene or not. 8th and 9th questions 
are about hand hygiene indications. Questions between 14 and 22 contain informational questions. 23rd question sets out the purpose of hand 
hygiene application and 24th determines the effectiveness of the study. The target  population of the research is composed of working team that 
cover all nurses and cleaning staff working in all intensive care units and palliative care centers of Eskişehir Yunus Emre State Hospital and in 
general intensive care centers of Two September unit. This study has been made as a descriptive study between February 2017 and August 2017. 
The questionnaire was distributed to 300 people, but the questionnaire was applied to 180 volunteers because of work intensity, time insufficiency 
and being left unanswered of returned questionnaires. Before starting to study, it was applied to 5 volunteer nurses and 5 cleaning staff and after 
the necessary changes were made, the questionnaire was redistributed. 78.9% who participated in the questionnaire are female, 63.9% of them 
are nurses and 45.6% of them have bachelor’s degree. It is stated that the majority of those, who participated in the questionnaire, are women and 
nurses working in the internal branch. It is seen that 86.7 % uses water and soap for hand hygiene. However, after hand hygiene is provided, the 
skin problem encountered is too much. The first most problem is dryness with 75.0% and the second most problem cracks with 13.3%. It is very 
gratifying for 83.2% of employees to think that pathogens are transmitted from one patient to another in the hospital because of contaminated 
hands. Participants in the survey state that hand hygiene should be applied in order to protect themselves and the patients from microorganisms. 
Nevertheless, the high rate of hand hygiene application after dirty procedures shows that employees generally apply hand hygiene to protect 
themselves.   In our study, while 50.6% of those, who participated in the questionnaire related to the most important incentive cause of hand 
hygiene practice, expresses that they are aware that hand hygiene is the most important criterion in preventing hospital infections, 43.3 % of them 
stated that their purpose is to protect their health and 3,3 % of them stated that they benefit from hand hygiene application due to the quality 
standards in health, 2.8% of them explained the reason of using hand hygiene practice as the management press.    

When evaluated generally, it has been determined that employees always perform hand hygiene indications and that some of their attitudes 
are correct, but that they fail to answer the information questions asked. As a result, according to these rates, half of the participants apply hand 
hygiene in accordance with its purpose. However, this ratio is expected to be 100% and to provide the result that we aim to reach. We hope that 
our research will be a tool to shed light on future studies and trainings. In addition, evaluation of "hand hygiene" compliance and knowledge level 
with improved standard measurement tools will guide to start required studies against inappropriate and negative behaviors determined. It will 
also help employees to change their false behavioral habits by means of increasing their awareness level. 
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Hastane enfeksiyonları, enfeksiyon dışı bir nedenle 
hastaneye yattıktan 48-72 saat sonra gelişen enfeksiyonlar 
olup mortalite ve morbidite artışı ile ilişkilidir.(1) Hastane 
enfeksiyonlarının tarihi Ignaz Philip Semmelweis’e kadar 
uzanır.(10) günümüzde ise gittikçe önem kazanan sağ-
lık hizmetleriyle ilişkili enfeksiyonlar “Sessiz Salgın” ola-
rak tanımlanmıştır(WHO, 2006;4) Günümüzde modern 
tıbbın en önemli problemleri arasında yer almakta olup, 
hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde etkisini 
göstermektedir.(9)

Hastane enfeksiyonlarının kontrol ve önlenmesinde hast-
nelerdeki tüm sağlık personelinin görev ve sorumluluğu 
vardır. Hastane enfeksiyonları ancak tüm çalışanların el 
birliği ile önlenebilecek önemli enfeksiyon türüdür. (kitap 
syf 22) enfeksiyonların önlenmesinde başlıca ve en önemli 
faktör “ l i yeni  dir

“ l i yeni” hastane infeksiyonlarının önlenmesinde en 
önemli, en kolay ancak uyumun da en az olduğu bir ölçüt-
tür.(4) 

Enfeksiyonların önlenmesinde “ l i yeni nin önemi xıx. 
Yüzyılın başlarında tanımlanmıştır ve günümüze kadar 
uzanır.  (kitap syf 71) Eller sağlık kurumlarında infeksiyon-
ların bulaşında çok önemli bir role sahiptir. Hastane en-
feksiyonlarının kontrolünde “ l i yeni  giderek daha önem 
kazanmasına rağmen, halen tam olarak çözülmemiş konu-
lar vardır. Ayrıca, pek çok ülkede el hijyenine uyumunun iyi 
olduğunu söylemek mümkün değildir (2).

El yıkama kurallarına uyum hastane infeksiyonları insidan-
sını azaltmaktadır. Hastanelerde görülen birçok genellikle 
salgın personel sayısının yetersizliği, kapasitenin üzerin de 
hasta kabulü ve “ l i yeni” kurallarına uyumun düşük dü-
zeyde olması ile ilişkili bulunmuştur. Son yıllarda “ l i yeni” 
konusunda kılavuzlar oluşturulmuş ve sağlık personeli eği-
timine önem verilmiştir. Buna rağmen bilginin uygulanma-
sı konusunda hemen her hastanede sıkıntılar yaşanmak-
tadır. Hastane çalışanlarının el yıkamanın önemini genel 
olarak bilmelerine karşın, bunun pratiğe dönüştürülme-
sinde zorlandıkları bilinmektedir(4)

Hastane içerisinde yüksek virülans ve çoklu ilaç direnci 
gösteren mikroorganizmaların hastalar arasında taşınma-
sı ve yayılmasında kaynak yaklaşık %40 oranında, sağlık ça-
lışanlarının kirli elleridir. Yani hastane infeksiyonlarının en 
az yarısı, “ l i yeni  uygulamasıyla engellenebilir. Çalışma-
lar hastane infeksiyonlarının en az üçte birinin önlenebilir 
nedenlere bağlı olduğunu gösterirken, ancak %6-9’unun 
önlenebildiğini ortaya koymaktadır. Özellikle antibiyotik-
lerin keşfi, modern dezenfektan ve eldivenlerin kullanma 
girmesi yanlış bir güven hissine sebep olarak, “ l i yeni  
uygulamasının ihmaline neden olmuştur.(2)

Yapılan çalışmalar, hastane çalışanlarının el yıkamanın 
önemini biliyor olmalarına karşın, bunun davranış biçimi-

ne dönüştürülmesinde sorun olduğunu göstermektedir. 
Ayrıca, eğitim seviyesinin yükselmesiyle basit ama yapıl-
ması zorunlu uygulamalara karşı ilginin azalması, “el i ye-
ni  uygulamasında da görülmektedir.(2)

Uyumun düşük olmasının olası nedenleri arasında iş yükü 
fazlalığı, bilgi azlığı, gereç yetersizliği, çalışılan klinik, çalı-
şanların enfeksiyon kontrolü hakkındaki görüşleri, sık el 
hijyeninin deriye zarar verdiği düşüncesi, unutkanlık ve 
önemsememek olabilmektedir(6)

Problemin tanımlanmasında, tedavisinde ve önlenmesin-
de eğitim anahtardır. Hastane çalışanlarının, personelin 
eğitimi zorunlu tutulmalıdır. Multidisipliner bir çalışma 
metodu geliştirilmeli, çalışanlar ve hasta ile iletişim doğru 
sağlanmalıdır.(3,6)

Ayrıca “el i yeni  uyum ve bilgi düzeyinin geliştirilmiş stan-
dart ölçüm araçları ile değerlendirilmesi, tespit edilen 
uygunsuz, olumsuz davranışlara yönelik çalışmalar başla-
tılması içinyol gösterici olacaktır. Ayrıca çalışanların farkın-
dalığını arttırarak yanlış olan davranış alışkanlığının değiş-
mesine yardımcı olacaktır.

.   

. . ra tırmanın ekli

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde yoğun bakım 
ünitesi ve palyatif bakım merkezinde çalışan hemşire ve 
temizlik personellerinin el hijyeni konusunda bilgi, tutum 
ve davranışlarının değerlendirmeye yönelik tanımlayıcı 
olarak planlanmıştır.

. . ra tırmanın ma ı

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde yoğun bakım 
ünitesi ve palyatif bakım merkezinde çalışan hemşire ve 
temizlik personellerinin el hijyeni konusunda bilgi, tutum 
ve alışkanlıklarını ölçmek, sağlık çalışanlarının el yıkamayı 
hangi koşulda ve ne amaçla yapıp yapmadığını değerlen-
dirmek amacı ile yapılmıştır.

. . ra tırmanın a ıl ığı er e ellikleri

Eskişehir Yunus Emre devlet hastanesi 1963 yılında hizmet 
vermeye başlamıştır. Hastanemizin fiili 618 yatağı mevcut-
tur. Yoğun bakım toplam yatak sayısı 65’dir.

. . ra tırma evreni ve rneklemi

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde tüm  yoğun 
bakım üniteleri ve palyatif bakım ve iki eylül şubesi genel 
yoğun bakım merkezlerinde çalışan tüm hemşire ve temiz-
lik personelleri çalışma grubunu oluşturmaktadır. Bu ça-
lışma şubat2017 – ağustos2017 tarihleri arasında tanımla-
yıcı olarak yapılmıştır. Anket 300 kişiye dağıtılmıştır ancak 
iş yoğunluğundan, zaman yetersizliğinden ve geri dönen 
anketlerin cevaplanmamasından dolayı anket gönüllü 180 
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kişi üzerinde uygulanmıştır. Çalışmaya başlamadan önce 
gönüllü 5 hemşire ve 5 temizlik personeline uygulanmış 
olup gerekli değişimler yapıldıktan sonra anket tekrar da-
ğıtılmıştır.

. . nketin i eriği

Anketin ilk 6 sorusu hemşire ve temizlik personellerinin 
sosyo-demografik özelliklerini göstermektedir. 7. Soru el 
hijyeni sağlamada etkisi olduğunu düşünüp düşünmedik-
lerini anlatan evet hayırlı sorular, 8. Soru el hijyeni endikas-
yonları ile ilgili sorular. 9. 14-22 arası sorular bilgi sorusunu 
içermektedir. 23. Soru el hijyeni uygulamasının amacını, ve 
24. soru çalışmanın etkinliğini belirlemektedir.

. . ra tırma a katılma kriterleri

Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesin 

de çalışıyor olmak 

Araştırmaya katılmayı kabul etmek

. . ra tırmanın eği kenleri

ağımlı eği kenler  katılımcıların el hijyeni konusunda 
bilgi tutum ve yaklaşımları

ağımsı  eği kenler  katılımcıların sosyo-demografik 
özellikleri

. . statiksel esa lamalar

Anket sonucunda verilerin tanımlayıcı istatistikleri hesap-
lanmıştır. İstatiksel değerlendirmelerin tümü SPSS 17.0 
programında yapılmıştır. Kategorik değişkenler arasındaki 
ilişkiler pearson kikare testİ ile hesaplanmıştır.

. U U  

a lo . nkete Katılanların Sos o emogra k 
ellikleri

n

19-25 14 %8,9

26-30 36 %22,8

36-40 65 %41,1

41 ve üzeri 43 %27,2

S

Bay 38 %21,1

Bayan 142 %78,9

U

Hemşire 115 %63,9

Temizlik personeli 65 %36,1

ÖĞRENİM DURUMU

Ortaöğretim 24 %13,3

Lise 24 %13,3

Ön lisans 40 %22,2

Lisans 82 %45,6

Y. lisans 10 %5,6

ÇALIŞTIĞI BİRİM

Dahiliye yoğun bakım 49 %27,2

Genel cerrahi yoğun bakım 15 %8,3

Beyin cerrahi yoğun bakım 15 %8,3

KVC yoğun bakım 17 %9,4

Anestezi ve reanimasyon yoğun bakım 26 %14,4

1.basamak koroner yoğun bakım 11 %6,1

2.basamak koroner yoğun bakım 22 %6,1

Palyatif bakım 13 %7,2

2 eylül genel yoğun bakım 12 %6,7

 S S

1-5 yıl 52 %28,9

6-10 yıl 46 %25,6

11-15 yıl 18 %10

15 yıl üstü 64 %35,6

Yapılan çalışmada ankete katılanların %41,1’i 36-40 yaş 
arası, %22,8’i 26- 30 yaş arası, %27,2’si 41 yaş ve üzeri, 
%8,9’u 19-25 yaş arası olmak üzere toplam 180 kişi katıl-
mıştır. Çalışmaya katılanların %78.9’u kadın, %21,1’i erkek-
tir. Bunların %63,9’u hemşire, %36,1’i temizlik personelidir. 
Katılımcıların  %13,3’ü ortaöğretim, %13,3’ü lise, % 4.2’si ön 
lisans, %45.6’sı lisans, %5,6’sı yüksek lisans mezunudur.  
Hizmet sürelerine göre; çalışmaya katılanların %28,9’u 1-5 
yıl arasında, %25,6’sı 6-10 yıl arasında, %10’u 11-15 yıl ara-
sında, %35,6’sı 15 yıl üzeri çalıştığı görülmektedir.
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Tablo 2. Ankete katılanların bazı sorulara verdikleri yanıtların dağılımı

vet a ır 

N % N %

Genel olarak sağlık hizmetine ilişkin enfeksiyonların önlenmesinde el hijyeninin etkisi var 
mıdır? 176 %98,3 3 %1,7

Sizce sağlık personelinin el yıkama süresinin hastalarda enfeksiyon oluşmasında etkisi var 
mıdır? 166 %92,7 13 %7,3

Sizce el hijyenin de kullanılan dezenfektan ürünlerin hastalarda enfeksiyonu önlemede 
etkisi var mıdır? 169 %94,4 10 %5,6

Bütün hasta güvenliği konuları arasında kurumunuzda yönetim öncelikleri içinde el hijyeni 
ilk sırada mı yer alır? 141 %78,8 38 %21,2

Kurumunuzdaki üst düzey yöneticilerin el hijyenini desteklemesi sizin el yıkamanızda et-
kilimidir? 120 %67 59 %33

Kurumunuzdaki üst düzey yöneticilerin el hijyeni konusunda sizi açıkça teşvik etmesi sizin 
el yıkamanızda etkili midir? 108 %60,3 71 %39,7

Sizce hastanede verilen el hijyeni eğitimi yeterli mi?
144 %80,4 35 %19,6

Klinikte yazılı rehber olmasının el hijyeni sağlamanızda olumlu etkisi var mı? 147 %82.1 32 %17,9

Hasta bakım noktalarında el hijyenini hatırlatacak posterlerin olması size el yıkamanızı 
hatırlatır mı? 143 %79,9 36 %20.1

İş yükü ve hasta sayısının fazla olması el yıkamanıza engel olur mu? 81 %45,3 98 %54,7

Yeterli sayıda antiseptiklerin olmaması el yıkamaya engel midir? 58 %32,4 121 %67,6

Sistem değişikliğine gidilmesi el hijyenine uyumunuzu arttırır mı? 82 %45,8 97 %54,2

Tırnakların uzun olup cila sürmenin el hijyenine olumsuz etkisi var mıdır? 129 %72,1 50 %27,9

Saat ve bilezik takmanın el hijyenine olumsuz etkisi var mıdır? 151 %84,4 27 %15,1

Hastaya ve çevresine dokunduktan sonra el yıkamanın enfeksiyonu engellemede etkisi 
var mıdır? 169 %94,4 10 %5,6

Bu serviste el hijyenine uyma konulu denetim düzenli olarak yapılıyor mu? 166 %92,7 13 %7,3

Bu serviste depolanmış eldiven stoklarının olmaması el hijyeni sağlamanızda engel teşkil 
eder mi? 108 %60,3 71 %39,7

“Kurumunuzdaki üst düzey yöneticilerin el hijyenini desteklemesi sizin el yıkamanızda etkilimidir?”sorusuna . ’ü 
vet , si a ır yanıtını vermiştir. “İş yükü ve hasta sayısının fazla olması el yıkamanıza engel olur mu?” sorusuna 

 ü vet  ’ si a ır cevabını vermiştir. Verilen cevaplar mesleki (temizlik personeli-hemşire) açıdan değerlen-
dirildiğinde sadece “İş yükü ve hasta sayısının fazla olması el yıkamanıza engel olur mu?” sorusuna verilen cevaplarda 
anlamlı fark vardır(p<0,05). Diğer sorulara verilen cevaplarda mesleki açıdan anlamlı fark yoktur. 

Tablo 3. El Hijyeni Endikasyonlarına Verilen Yanıtların Dağılımı

i  a en er aman

Hasta ile temastan önce el hijyeni uygularım 1 %0,6 41 %22,8 138 %76,7

Hasta ile temastan sonra el hijyeni uygularım - - 5 %2,8 175 %97,2

Hasta çevresi ile temastan sonra el hijyeni uygularım 1 %0,6 16 %8,9 163 %90,6

İnvaziv işlem öncesi el hijyeni uygularım - - 7 %5,1 131 %94,9

İnvaziv işlem sonrası el hijyeni uygularım - - 3 %2,2 135 %97,8

Kan veya vücut sıvılarına temastan sonra el hijyeni uygularım 1 %0,6 2 %1,1 177 %98,3

Vücut çıkartıları ile kontamine olmuş cansız objelerle temastan 
sonra el hijyeni uygularım 1 %0,6 3 %1,7 176 %97,8

Ellerimde gözle görülür kirlenme olduğunda el hijyeni

uygularım
2 %1,1 5 %2,8 173 %96,1

Ellerimde gözle görülür kirlenme olmadığında da el hijyeni uygu-
larım 1 %0,6 28 %15,6 151 %83,9
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Eldiven takmadan önce el hijyeni uygularım 6 %3,3 58 %32,3 116 %64,4

Eldiven çıkarttıktan sonra el hijyeni uygularım - - 9 %5 170 %95,0

Hastaların ilaçlarını hazırlamadan önce el hijyeni uygularım 2 %1,4 27 %19,6 109 %79,0

Hastaların ilaçlarını dağıtırken el hijyeni uygularım - - 34 %24,6 104 %75,4

Çalışma saati başlangıcında el hijyeni uygularım 2 %1,4 28 %15,6 150 %83,3

Çalışma saati bitiminde el hijyeni uygularım 1 %0,6 5 %2,8 173 %96,6

Kontamine vücut bölgesinden temiz bölgeye geçerken el hijyeni 
uygularım 1 %0,6 10 %5,6 169 %93,9

Tuvalete girmeden önce el hijyeni uygularım 6 %3,3 19 %10,6 155 %86,1

Tuvaletten çıkarken el hijyeni uygularım 2 %1,1 4 %2,2 174 %96,7

Servisle ilgili uygulamalardan sonra el hijyeni uygularım - - 16 %8,9 164 %91,1

Temizlik personeli ve hemşirelerin ’ü kan veya vücut sıvılarına temastan sonra her zaman el hijyeni uyguladıklarını, 
 ’i vücut çıkartıları ile kontamine olmuş cansız objelerle temastan sonra her zaman el hijyeni uyguladıklarını  i 

eldiven çıkarttıktan sonra,  ’u ellerinde de gözle görülür kirlenme olduğunda her zaman el hijyeni uyguladıklarını 
belirtmiştir. ’si hasta ile temastan önce, ’ü Eldiven takmadan önce el hijyeni uyguladığını söylemiştir. Verilen 
cevaplar mesleki açıdan değerlendirildiğinde sadece “Eldiven takmadan önce el hijyeni uygularım” sorusuna verien cevap-
lar hemşire ve temizlik personeli arasında istatiksel açıdan anlamlı fark vardır.(p<0,05)

a lo . l i eni konusun a verilen eva ların oğruluğu 

oğru eva  
anlı

eva

Eldivenli ellerle kapı kolu, telefon, masa vb. yüzeylere temas edilmemelidir. 164 %91,1 16 %8,9

Toz alma dışında her tür temizlik işlemi sırasında eldiven giyilmeli. 116 %64,4 64 %35,6

Aynı hastada farklı girişimler için eldiven değiştirilmelidir. 171 %95,0 9 %5

Hasta ile temastan sonra eldiven çıkarmaya gerek yoktur. 168 %93,3 12 %6,7

Ter dışında her türlü vücut salgısı ile temas sırasında steril olmayan eldiven giymeye gerek yoktur. 155 %86,1 25 %13,5

Hastanın yakın çevresinde bulunan cansız yüzeylerle temas sonrasında el hijyeni uygulanır. 170 %94,4 10 %5,6

Kontamine eşyalar, mukozalar ve bütünlüğü bozulmuş deriye dokunmadan önce eldiven 
giyilmelidir. 178 %98,9 2 %1,1

Katılımcıların  ‘Sı “Toz alma dışında her tür temizlik işlemi sırasında eldiven giyilmeli” ifadesine a ır diyerek anlı  
cevap vermiştir.  Verilen cevaplarda mesleki açıdan (hemşire- temizlik personeli) anlamlı fark yoktur. 

a lo . nkete Katılanların l i eni Konusun a n 
i ğitim lma urumu

l i eni ğitimi lma urumu

Klinik içinde düzenlenen eğitimden 46 %25,6

İnternet, kitap ve dergi gibi kaynaklardan 14 %7,8

Sadece üniversitede verilen eğitimden 7 %3,9

Enfeksiyon kontrol komitesinin düzenlediği 
eğitimden 140 %77,8

Dış merkezli düzenlenen eğitimlerden 14 %7,8

Yapılan çalışmada el hijyeni konusunda eğitimi nereden aldınız 
sorusuna katılanların %77,8’ inin enfeksiyon kontrol komitesi-
nin düzenlediği eğitimden, %25,6’ sı klinik içi düzenlenen eği-
timden cevabını vermiştir.

a lo . l i enin e n Sık Kullanılan al eme  Kar
ıla ılan ilt Pro lemleri e l i enine U umu ngel

le en akt rler

l i enin e n Sık Kullanılan al eme

Su ve sabun 144 %80

Sadece su 3 %1,7

Su ve alkol bazlı el dezenfektanı 33 %18,3

Hiçbiri -



SÖZLÜ BİLDİRİLER

VI
I.

U
lu

sl
ar

ar
as

ı S
ağ

lık
ta

 P
er

fo
rm

an
s 

ve
 K

al
it

e 
Ko

ng
re

si
10

-1
3 

O
ca

k 
20

18
, A

nt
al

ya

l i enine U umu ngelle en akt rler

Cilt sorunları 96 %53,6

El yıkamaya zamanın kalmaması 7 %3,9

Malzeme eksikliği 3 %1,7

Az zamanda çok iş yükünün olması 33 %18,4

Çalıştığım birimde mutlu olamamam 1 %0,6

İş yükünün fazla olması 24 %13,4

Hasta sayısının fazla olup hemşirenin  olması 15 %8,4

l i eni Sağla ıktan Sonra

Kar ıla ılan ilt Sorunları

Kaşıntı 68 %37,8

Kuruluk 126 %70

Yara 30 %16,7

Çatlama 92 %51,1

Kızarıklık 67 %37,2

Ankete katılanların i el hijyeni uygulamasında su ve 
sa un kullanmaktadır. Ve ankete katılanların  sının 
ilt sorunları nedeni ile el hijyeni uygulayamadığı belirlen-

miştir.    ‘lük bir kısım ise a  aman a ok i  
k n n ulunmasının el hijyenine uyumunu engelleyen 
faktör olarak belirtmiştir.

Katılımcıların sık el hijyeni uygulamasına bağlı olarak yaşa-
dığı cilt sorunları  atlama,   ka ıntı ve  
sinin kı arıklık olduğu tespit edilmiştir. 

a lo . l i eni Konusun a erilen anıtların 
oğruluğu

 KU    
K  S  

U U

Eldiven; alkol bazlı el antiseptiği, sabun ve 
su ile yapılan el hijyeni ihtiyacının yerine 
geçer.

32 %17,8

Eldiven; sağlık personelini kan ve vücut sı-
vıları, bütünlüğü bozulmuş deri ve mukoz 
membranlardan korur.

143 %79,4

Aynı çift eldiven yırtılmadığı ve invaziv 
işlem yapılmadığı sürece birden fazla 
hasta için kullanılabilir.

1 %0,6

Eldiven tekrar tekrar her işlemde kullanı-
labilir. 4 %2,2

Çalışmada el hijyeni ile ilgili sorulara verilen cevapların doğ-
ruluğuna bakılmıştır.   ‘ü “Eldiven; sağlık personelini 
kan ve vücut sıvıları, bütünlüğü bozulmuş deri ve müköz 
membranlardan korur.” oğru  yanıtı vermiştir. Ayrıca te-
mizlik personeli ve hemşire  arasında verilen cevaplar açı-
sından istatiksel olarak anlamlı fark yoktur.  

Tablo 8. Patojenlerin Hastane İçinde Bir Hastadan 
Diğerine Bulaşma Yolları İle İlgili Verilen 
Cevapların Doğruluğu

P  S    
S   U  

Hava  Yolu 10 %5,6

Çalışanların kontamine elleri 149 %83,2

Kontamine materyalle temas sonucu 13 %7,3

Uygun olmayan çevrede verilen bakım 7 %3,9

Yapılan çalışmada “patojenlerin hastane içinde bir hasta-
dan diğerine en sık hangi yolla bulaşır” sorusuna ankete 
katılanların  ü çalışanların kontamine elleriyle, diye-
rek oğru   yanıtı vermiştir.

a lo . lkol a lı l ntise tiğinin llerini eki 
ikro ların oğunu l rmesi in erekli 
sgari S re le lgili erilen eva ların 
oğruluğu

lkol a lı l ntise tiğinin tki S resi 
asgari

20 saniye 69 %38,3

10 saniye 60 %33,3

1 dakika 45 %25

3 saniye 6 %3,3

Yapılan çalışmada “ Alkol Bazlı El Antiseptiğinin Ellerinizde-
ki Mikropların Çoğunu Öldürmesi İçin Gerekli Asgari Süre 
ne kadardır” sorusuna ankete katılanların  ü 20 sani-
ye, diyerek oğru   yanıtı vermiştir.

a lo . Sağlık i meti le li kili nfeksi onlar an 
Sorumlu ikro ların n a gın Ka nağı le 
lgili erilen eva ların oğruluğu

Sorumlu ikro ların n a gın Ka nağı

Hastanenin havasındaki mikroplar 35 %19,4

Hastanenin su sistemindeki mikroplar 2 %1,1

Hastane çevresindeki mikroplar 12 %6,7

Hali hazırda hastanın üzerinde veya bün-
yesinde mevcut olan mikroplar 131 %72,8
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Çalışmaya katılanların %72,8’i “Sağlık Hizmeti İle İlişkili 
Enfeksiyonlardan Sorumlu Mikropların En Yaygın Kaynağı 
nedir ?” sorusuna “Hali hazırda hastanın üzerinde veya 
bünyesinde mevcut olan mikroplar” yanıtını ( oğru   ver-
miştir, ayrıca temizlik personeli ve hemşire arasında veri-
len cevaplar açısından istatiksel olarak anlamlı fark yoktur. 
 

a lo . astalar rasın a Potansi el larak ararlı 
ikro ların a ra  ola ımının na otası 

le lgili erilen eva ların oğruluğu

Potansi el larak ararlı ikro ların 
a ra  ola ımının na otası 

ağı akiler en angisi ir

Sağlık çalışanların elleri 136 %75,6

Hastanın kolonize yüzeylere maruz 
kalması 28 %15,6

Non-invaziv objelerin paylaşılması 9 %5

Hastane içinde dolaşan hava 7 %3,9

Çalışmaya katılanların  sı “Potansiyel Olarak Zararlı 
Mikropların Çapraz Dolaşımının Ana Rotası Aşağıdakiler-
den Hangisidir?” sorusuna “sağlık çalışanların elleri” ceva-
bını vermiştir, ayrıca temizlik personeli ve hemşire arasın-
da verilen cevaplar açısından istatiksel olarak anlamlı fark 
yoktur.  

a lo  ikroorgani maların oğun l uğu lge le 
lgili erilen eva ların oğruluğu

ikroorgani malar lin n oğun angi 
lgesin e er lır

Parmak uçlarında 32 %17,8

Parmak aralarında 42 %23,3

Avuç içi çizgilerde 11 %6,1

Tırnaklarda 64 %35,6

Tüm bölgede aynı oranda 31 %17,2

Çalışmaya katılanların  sı “Mikroorganizmalar Elin En 
Yoğun Hangi Bölgesinde Yer Alır?” sorusuna “Tırnaklarda” 
cevabını vermiştir, ayrıca temizlik personeli ve hemşire 
arasında verilen cevaplar açısından istatiksel olarak an-
lamlı fark yoktur.  

a lo . l ıkama S resi le lgili erilen eva ların 
oğruluğu

l ıkama S resi le lgili 
ağı akiler en angisi oğru ur

30 saniye 60 %33,3

40-60 saniye 56 %31,1

60-90 saniye 47 %26,1

90-120 saniye 17 %9,4

Çalışmaya katılanların ’i “El Yıkama Süresi İle İlgili 
Aşağıdakilerden Hangisi Doğrudur?” sorusuna “60-90 sa-
niye” cevabı ile “ oğru” cevap vermiştir, ayrıca temizlik 
personeli ve hemşire arasında verilen cevaplar açısından 
istatiksel olarak anlamlı fark yoktur.  

a lo . 

ağı akiler en angisi anlı tır

Tüm hastalar enfeksiyonlu olduğu düşünü-
lüp her işlemde eldiven giyilmelidir. 19 %10,6

Eldiven giymeden önce ve sonra el hijyeni 
sağlanmalı 9 %5

Kan vb. vücut sıvılarında temas öncesi eldi-
ven giyilmeli

0
0

Ter vücut sıvılarından değildir eldivene ge-
rek yoktur 152 %84,4

Çalışmaya katılanların ’ü “hangisi yanlıştır?” sorusu-
na “Ter vücut sıvılarından değildir eldivene gerek yoktur” 
cevabı ile “ oğru” cevap vermiştir, ayrıca temizlik persone-
li ve hemşire arasında verilen cevaplar açısından istatiksel 
olarak anlamlı fark yoktur.  

a lo . l iven Kullanımı le lgili erilen eva ların 
oğruluğu

ağı akiler en angisi l iven Kulla
nımın a oğru lan ıktır

Aynı iş yapılıyorsa eldiven değişimine gerek 
yoktur 13 %7,2

Her hastada ayrı eldiven kullanılmalı 163 %90,6

Eldiven kullanımı güvenliği çok yüksek çı-
kardıktan sonra el hijyenine gerek yoktur 3 %1,7

Eldiven üzerinden el antiseptiği kullanılmalı 1 %0,6

Çalışmaya katılanların ’sı  “Hangisi Eldiven Kullanı-
mında Doğru Olan Şıktır?” sorusuna “Her hastada ayrı eldi-
ven kullanılmalı” cevabı ile “ oğru” cevap vermiştir, ayrıca 
temizlik personeli ve hemşire arasında verilen cevaplar 
açısından istatiksel olarak anlamlı fark yoktur.  
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a lo . l i eni U gulamasına e vik en emel 
Se e

Sağlık akım i meti sunarken el i e
nine te vik e en temel ne en ne ir

Kendi sağlığımı koruma 78 %43,3

Sağlıkta Kalite Standartları nedeniyle 6 %3,3

Yönetim baskısı (Enfeksiyon Kontrol Komi-
tesi) 5 %2,8

El Hijyeninin hastane enfeksiyonlarının ön-
lenmesinde en önemli kriter olduğunun bi-
lincinde olduğum için

91 %50,6

Ankete katılanların sı “El Hijyeninin hastane enfek-
siyonlarının önlenmesinde en önemli kriter olduğunun 
bilincinde olduğum için” cevabını vermiştir.  ü ken-
di sağlığını korumak için el hijyeni uygulamaktadır, ayrıca 
temizlik personeli ve hemşire arasında verilen cevaplar 
açısından istatiksel olarak anlamlı fark vardır.    Te-
mizlik personellerinin  si Kendi sağlığımı koruma”, 

’si ”El Hijyeninin hastane enfeksiyonlarının önlenme-
sinde en önemli kriter olduğunun bilincinde olduğum için”, 

’ si “Yönetim baskısı (Enfeksiyon Kontrol Komitesi)” 
yanıtlarını verirken, hemşirelerin ’si “Kendi sağlığımı 
koruma”, ’ü ”El Hijyeninin hastane enfeksiyonlarının 
önlenmesinde en önemli kriter olduğunun bilincinde oldu-
ğum için”,   ‘si “Sağlıkta Kalite Standartları nedeniyle” 
yanıtlarını vermiştir. 

a lo . alı manın l i eni U umuna tkisi

u alı ma el i enini e u umu eği
tirirmi

Evet 69 %38,3

Hayır 111 %61,7

Ankete katılanların si yapılan bu çalışmanın el hijye-
ni uyumunu değiştirmeyeceğine karar vermiştir.

.   S U

El hijyeni hem toplumda edinilen hem de hastanede ka-
zanılan enfeksiyonların insidansını azaltmada önemli bir 
role sahiptir. Bu konudaki ulusal ve uluslar arası enfeksi-
yon önleme ve kontrol organizasyonları tarafından hazır-
lanan standart kurallar, enfeksiyonların önlenmesinde el 
hijyeninin tek başına en önemli prosedür olduğunu onay-
lamaktadır. Buna rağmen sağlık personelinin el hijyenine 
uyumunun yetersiz olduğu çalışmalarla gösterilmiştir(1). 

Sağlık hizmetiyle ilişkili infeksiyonlar, diğer bir deyişle has-
tane infeksiyonları tıbbi bir hatadır ve halen önemli bir 
sağlık sorunudur. Hastane infeksiyonları; uzun süre hasta-
nede kalmaya, hastanın ölümüne, tedavi maliyetlerinin ar-

tışına, direnç gelişimine ve hukuki sorunlara neden olmak-
tadır. El hijyeni, dirençli patojenlerin yayılımını önlemek ve 
hastane infeksiyon oranlarını aşağı çekmek için kişisel ola-
rak yapılabilecek en basit ama en etkin uygulamadır (16).

Bu araştırmanın amacı doktor ve hemşirelerin el hijyeni 
hakkındaki bilgi ve tutumlarını ölçmek, sağlık çalışanlarının 
el yıkamayı hangi koşulda ve hangi amaçla yapıp yapmadı-
ğını değerlendirmektir. Katılanların%63.9’u hemşire, %36,1 
ise temizlik personelidir.  %78,9’su bayan, %21,1’i ise er-
kektir. Bunların %88.6’sı ise 19-35 yaş aralığındadır. Yani 
araştırmaya katılanların çoğunluğunu bayan, hemşire ve 
genç çalışan oluşturmaktadır. Akyıl ve Uzunun yapmış ol-
duğu çalışmada ise katılanların %53,2.’sinin 23-27 yaş arası 
olduğu belirtilmiştir (17).

Ankete katılanların çoğunluğu yani %77,8’i el hijyeni konu-
sunda en iyi eğitimi enfeksiyon kontrol komitesinin düzen-
lediği eğitimden aldıklarını ifade ederken Aytemiz ve di-
ğerlerinin yapmış olduğu çalışmada çoğunluğu yani %35’i 
eğitimi okulda aldıklarını söylemişlerdir (8).

Ankete katılanların el hijyeni sağlamak için en sık kullan-
dıkları malzeme %80 ile su ve sabundur. Aytemizin yapmış 
olduğu çalışmada da bireylerin %81’i en sık kullanılan mal-
zemenin su ve sabun olduğunu ifade etmiştir. Böylelikle el 
hijyeni sağlamak için en sık kullanılan malzemenin benzer 
olduğu görülmüştür (8) .

Toraman ve ark. çalışmasında eldiven çıkartıldıktan son-
ra el yıkama oranı %73, hasta ile temas öncesi ve sonrası 
%70, vücut sıvıları ile temas sonrası %81 olarak tespit edil-
miştir. Tibbalis ve ark. El yıkama oranını hasta teması önce-
si %12,4 ve hasta teması sonrası %10,6 olarak bildirmişler, 
Aktuğ Demir ve ark. çalışmasın da katılımcılar en sık hasta 
ile temas sonrası (%88,3), en az ise eldiven giymeden önce 
(%24,8) el hijyeni sağladıklarını ifade etmişler.(1) Bizim ça-
lışmamızda ise en sık kan veya vücut sıvılarına temastan 
sonra( %98,3), en az ise eldiven takmadan önce (%64,4) ve 
hasta ile temastan önce %76,7 her zaman el hijyeni uygu-
ladıklarını belirtmişlerdir.  

Ankete katılanların el yıkama süresi ne kadardır sorusuna 
doğru verilen yanıt %26,1’dir. Hastanemizde verilen yanıt-
lara bakacak olursak hemşire ve temizlik personellerinin 
yarısından çoğu ellerini yıkaması gereken süreden daha az 
ya da daha fazla yıkamıştır. Bu durum çalışanların hijyen 
açısından en etkili yöntemin su ve sabun olduğunu bilme-
lerine rağmen doğru sürede yıkamadıklarını ve gereken 
önemi vermediklerini göstermektedir. Yıldız’ın yapmış ol-
duğu çalışmada ise el yıkama süresine doğru cevap verme 
dahili birimde %36.5, cerrahi birimde %42,9 iken yoğun 
bakım ünitelerinde %24,1’dir. (8).

Çalışmamıza katılanların %53,6’sı el hijyenine uyumu en-
gelleyen faktörün cilt sorunları, %18,4’ü az zamanda çok 
iş yükü olması, %8,4’ü hasta sayısının fazla olup hemşire 
sayısının az olması, %1,7’si malzeme eksikliği, %3,9’u el yı-
kamaya zamanın kalmaması derken Aytemiz çalışmasında 
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katılanların %30,7 si malzeme eksikliği olduğu için el hij-
yeni uyumsuzluğu yaşadığını , %21 oranında iş yükünün 
fazlalığı şeklinde cevapladıklarını belirtmişlerdir(6).

El hijyeni için kullanılacak ürünler bir vardiyada birçok 
kez kullanılacaklarından, personelin el hijyeni uyumunu 
artırmak için düşük irritan özelliğe sahip ve etkin ürünlerin 
kullanımı sağlanmalıdır. Sağlık personelinin el hijyen ürün-
lerinin kabulünü sağlamak için çalışanlardan düşünülen 
ürünler hakkında koku, cilt tolerans› ve elde bıraktığı his ile 
ilgili görüş sorulmalıdır. Ürünlerin seçiminde fiyat ana be-
lirleyici olmamalıdır. Antimikrobiyal özelliği olan/olmayan 
sabunlar, alkol bazlı el dezenfektanları ile kurumda kullanı-
lan eldiven tipleri, cilt bakım ürünleri arasında olumsuz bir 
etkileşimin olup olmadığı konusu araştırılmalıdır. Sağlık ça-
lışanlarında irritan kontakt dermatit sıklığını azaltmak için, 
cilt bak›m ürünleri olarak krem/losyonlar da sağlanmalı ve 
bunlar›n kullanılan el dezenfektanları ile geçimsizliğinin 
olup olmadığı öğrenilmelidir. (2)

Sadece sağlık çalışanlarının konunun önemini anlaması ile 
sorunun çözüleceğini düşünmek de iyimserlik olur; zira alt 
yapı sorunları ve personelin ağır iş yükü önümüzde önem-
li bir sorun olarak durmaktadır(13). El yıkama önerilerine 
uyum, hastaneler, bölümler ve çalışma koşullarına göre 
değişmektedir. İş yükü arttıkça, hasta bakımı için saat ba-
şına düşen el yıkama sayısı artmakta; bu da uyumu azalt-
maktadır (14). Demirdal ve ark. çalışmasında el yıkama 
sıklığını azaltan sebepleri hemşirelerin %58,7’si iş yükünün 
fazlalığı, %22,7’si ellerin zarar görmesi, %12’si lavabo ye-
tersizliği, %5,3’u el yıkanan ortama ve malzemeye güven-
sizlik olarak bildirirken, aynı soruya doktorların %34,7’si 
iş yükü fazlalığı, %21,3’u el yıkanan ortama ve malzemeye 
güvensizlik, %20’si lavabo yetersizliği, %17,3’u elin zarar 
görmesi şeklinde cevaplamıştır. Aktuğ Demir ve ark. çalış-
masın da el hijyenine uyumun az olmasındaki en önemli 
sebep katılımcılar tarafından sabun ve antiseptiklerin elle-
ri tahriş etmesi olarak ifade etmektedir. Çalışmamızda el 
hijyenine uyumu engelleyen en önemli sebep katılımcılar 
tarafından cilt sorunları (%53,6) ve az zamanda çok iş yü-
künün bulunması(%18,4)  olarak ifade edildi.

El yıkama patojen mikroorganizmaların temas yolu ve 
fekal-oral yol ile bulaşmasını önler. Patojen mikroorga-
nizmalar kolonize ve infekte hastalardan personelin elle-
rine geçerek hastane içinde yayılmaya neden olurlar(8). 
Çalışmaya katılanların %83,2’si mikroorganizmaların 
çalışanların kontamine elleri ile bulaştığını, %10’u havayo-
lu ile, %7,3’ü kontamine materyal ile temas sonucu , %3,9’u 
uygun olmayan çevrede verilen bakımla,  bulaştığını be-
lirtmişlerdir. Çalışmada ankete katılanların el hijyeninin 
öneminin farkında olup büyük oranının enfeksiyonun 
çalışanların kontamine elleri ile geçtiğini söylemeleri se-
vindiricidir. Aytemiz’in yapmış olduğu çalışmada ise %64’ü 
mikroorganizmanın en çok kontamine eller ile bulaştığını, 
%16,7’si kontamine materyal ile %11,3’ü ise uygunsuz or-
tamlarda verilen bakımla bulaştığını belirtilmiştir (6).

Çalışmamızda, sağlık bakım hizmetleri sunarken el hijyeni 

uygulamasının en önemli teşvik sebebi sorgulamasına ka-
tılanların %50,6’sı el hijyeninin hastane enfeksiyonlarının 
önlenmesinde en önemli kriter olduğunun bilincinde oldu-
ğunu belirtirken, %43,3’ ü kendi sağlığımı koruma, %3,3’ü 
sağlıkta kalite standartları nedeniyle, %2,8 ‘i yönetim baskı-
sı cevabını vermiştir. Bu oranlara bakıldığında katılımcıların 
yarısı amacına uygun olarak el hijyeni uygulamaktadırlar. 
Ancak bu oranın %100 olması beklediğimiz ve hedefledi-
ğimiz sonuçtur. Araştırmamızın gelecekteki çalışmalar ve 
eğitimlere ışık tutacak bir araç olmasını umuyoruz.

Sağlık personelinin el hijyeni uyumunun sağlanması, has-
tane enfeksiyonlarının önlenmesi amacıyla oluşturulan 
enfeksiyon kontrol programının ilk adımıdır. El yıkama 
uyumunu artırmayı hedefleyen stratejiler içerisinde sağlık 
çalışanlarının, özellikle hasta bakımı sırasında el yıkama 
endikasyonları konusunda eğitimi en kritik basamağı oluş-
turmaktadır. Elde edilen bulgular doğrultusunda, sağlık 
personeline yönelik özellikle el hijyeni endikasyonları ve 
yöntemlerini içeren eğitimlerin tekrarlanması, gözlem yön-
temi ile değerlendirmelerin devam etmesi ve değerlendir-
meden elde edilecek bulguların geri bildirimi ile uyumu ar-
tırmaya yönelik bir program oluşturulması sağlanacaktır.
(15)

Ankete katılanların %78,9’u bayan, %63,9’ü hemşire olup 
%45,6’sı lisans mezunudur. Ankete katılanların çoğun-
luğu dahili branşta çalışan, bayan ve hemşire oldukları 
belirtilmiştir. 

Hastanemizde kullanılan alkol bazlı el dezenfektanını 120 
kişinin de tercih etmediği bunun yerine el hijyeni için %86,7 
ile su ve sabunu kullandıkları görülmüştür. Ancak el hijyeni 
sağladıktan sonra karşılaşılan cilt problemi azımsanmaya-
cak kadar fazladır. En çok problem ise %75,0 ile kuruluk, 2. 
olarak ise %13,3 ile çatlamadır.

Çalışanların patojenlerin hastane içinde bir hastadan diğer 
hastaya bulaştığını en çok %83,2 ile kontamine eller yüzün-
den olduğunu düşünmeleri çok sevindiricidir.

Ankete katılanlar; kendilerini ve hastaları mikroorganizma-
lardan korumak amacıyla el hijyeni uygulanması gerektiği-
ni belirtmiştir. Buna rağmen kirli işlemlerden sonra el hij-
yeni uygulaması oranının yüksekliği çalışanların bize daha 
çok kendilerini korumaya yönelik el hijyeni uyguladıklarını 
göstermiştir. 

Katılımcıların el hijyeni ile ilgili eğitimi; %25,6’sının klinik 
içi, %77,8 sinin enfeksiyon kontrol komitesinin düzenlediği 
eğitimlerden aldığı tespit edilmiştir. 

El hijyenine uyumsuzluk nedeni olarak %53,6 ile cilt sorun-
ları ile ikinci olarak da %18.4 az zamanda çok iş yükünün 
olması, gösterilebilir.

El hijyeni endikasyonları için sorulan soruların yanıtında 
her zaman el hijyeni uygularım diyenlerin çoğunlukta ol-
duğu görülmektedir.
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Genel olarak değerlendirildiğinde çalışanların el hijyeni en-
dikasyonlarını her zaman gerçekleştirdikleri, tutumlarının 
bir kısmının doğru olduğu ancak sorulan bilgi sorularını 
doğru cevaplayamadıkları tespit edilmiştir.

Ankete katılanların sı “El Hijyeninin hastane enfek-
siyonlarının önlenmesinde en önemli kriter olduğunun bi-
lincinde olduğum için” cevabını vermiştir.  ü kendi 
sağlığını korumak için el hijyeni uygulamaktadır.

Bilimsel tıp yayınevi, hastane enfeksiyonları 2013, syf:21-
22

. K K
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HASTANEMİZDE ATIK MI? HİÇ DERT DEĞİL PROJESİ

Seher SALMAN, Ayşegül ÖZMENAY

  T ASTA S
se ersalman gmail om  aysemes otmail om

et

Hastanemizde Atık mı Hiç Dert Değil projesi; hastane bünyesinde oluşan atıkların kaynağında ayrıştırılması, 
toplanması, taşınması ve depolanması konusunda öncelikle hedef grup olarak belirlediğimiz sağlık alanında 
çalışan personele  eğitimler verilerek  farkındalık artışı sağlanmasıdır. ‘’Gelişmekte olan ülkelerde bugün hala 
atıkların bertarafı ve bu konuda nasıl bir davranış sergilemenin en iyi çözüm yolu olacağı konusunda karar verme 
mücadelesi verilirken gelişmiş ülkeler, atıklardan kurtulmak için kompostolara, geri dönüşüm, yeniden kullanım 
ve atıklardan enerji üreten teknolojilerle enerji üretimi sağlama gibi uygulamalar neticesinde kalkınma hamleleri 
gerçekleştirmek ile meşgul olmaktadırlar’’ Bizde ilk aşama olan farkındalık artışı sağlamak amacı ile  2016 yılı itibari 
ile eğitimler verilmeye başlanmış olup, 3 günlük atık  yönetimi eğitimi öncesinde ön test ; sonrasında  son test 
ölçümü  yapılmıştır. Elde edilen sonuçlarda  katılımcılarımızın  Atık Yönetimi ile ilgili ön-test başarı oranı %36,36; 
son-test başarı oranı %87,33;artışın %104,18 olduğu görüldü. İkinci aşama olarak ise atık yönetimi eğitimdeki 
farkındalığın kurumuzdaki atıkların doğru ayrıştırılması sonucunda hasta başına  düşen tıbbı atık miktarında 
iyileşme sağlanması ve devamlılığın korunmasıdır. 2014 ve 2015 yılı (ilk 8 ay)hasta başına düşen atık miktarı 285 
gram iken ; proje sonrası 2016 ve 2017 yılı (ilk 8 ay) hasta başına düşen atık miktarı 191 grama düşerek % 49,21 
oranında iyileşme sağlandığı görüldü.

na tar Kelime   Atık Yönetimi, Farkındalık, İyileşme 

stra t

In our Hospital Wasteful No Trouble Project; it is aimed to increase the awareness by giving trainings to the staff working in the 
health field that we have determined as the target group primarily about the separation, collection, transportation and storage 
of the wastes generated in the hospital within the scope of the hospital. “Developing countries are still struggling to decide how 
to dispose of waste in the developing countries and how to behave in such a way as to be the best solution, and developed 
countries are composting to get rid of waste, applications such as recycling, reuse and energy generation from waste- are 
engaged in the realization of developmental efforts ‘’ In order to increase awareness, which is the first stage in our country, 
trainings were started to be given by 2016 and pre-test was carried out before 3-day waste management training. post-test 
measurements. In the results obtained, pre-test success rate of participants’ waste management was 36,36%; the post-test 
success rate was 87.33% and the increase was 104.18%. As a second stage, the awareness of waste management education 
is the improvement of the amount of medical waste per patient and the maintenance of continuity as a result of correct 
separation of non-institutional wastes. The amount of waste per patient in 2014 and 2015 (first 8 months) was 285 grams; 
after the project, the amount of waste per patient in 2016 and 2017 (first 8 months) was reduced by 191 grams, indicating an 
improvement of 49.21%.

Ke or  Waste Management, Awareness, Recovery

S
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. 

Hastane bünyesinde oluşan atıkların kaynağında ayrıştı-
rılması, toplanması, taşınması ve depolanması ve önceki 
yıllarda hasta başına düşen atık miktarının artmış olması 
ve  sahada görülen uygunsuzluklar tespit edildi. 2016 yılı 
Ocak ayında yapılan Bina Turu toplantısı sonucunda Atık 
mı Hiç Dert Değil  projesi kararı alındı. Sağlık alanında çalı-
şan tüm personelimize Atık Yönetimi hakkında farkındalık 
eğitimleri  planlandı. Hedef grubumuz olan 96 kişi doğum 
izni, geçici görev, ücretsiz izinliler ve mazeretli izinliler dı-
şında 85 kişiye ulaşılarak eğitim salonunda  planlanan 
günlerde eğitimler verildi. Eğitim öncesinde ön-test; son-
rasında  sunum anlatım ve  sonrasında da son-test  yapıl-
dı. Öncelikle birim sorumluların iş birliği ve sağlık alanında 
çalışan tüm personellerimizin desteği ile atıkların doğru 
ayrıştırılması sağlanarak  hasta başına düşen Tıbbı Atık 
miktarında iyileşmeler tespit edildi. Atık mı  Hiç Dert Değil  
projesi süreci tamamlandı. 

Pro enin e e eri

 1.Temizlik Personelinin Atık Yönetimi ile ilgili farkındalığı-
nın oluşturulması 

 2. Kurum işleyişinde Atık Yönetimi ile ilgili yükümlülüklere 
yönelik uygun çalışmanın sağlanması  

3.Kurumumuzda atık yönetim kültürünün oluşturulması 

4.İyileşmenin saptanması ve devamlılığın sürdürülmesi

.  U U   

Hastanemizde  Atık mı Hiç Dert Değil  projesinin amacı;  
hastane bünyesinde oluşan atıkların doğru ve yükümlülük-
lere uygun olarak yönetiminin sağlanması ve hasta başına 
düşen tıbbı atık miktarında iyileşmenin tespit edilmesidir.

. U U  S

Atık mı Hiç Dert Değil  projesi hastanemizdeki t m sağlık 
alanın a çalışan personeline uygulanmıştır. Projenin işle-
yişi;

1. 2016 yılı Ocak ayında yapılan Bina Turu toplantısı so-
nucunda Atık mı Hiç Dert Değil  projeye başlanılması

2. Sağlık alanında çalışan personelin tespit edilmesi

3. Planlanan günlerde planlanan gruplarla toplantıların 
gerçekleştirilmesi 

4. Yapılan toplantılarda öncelikle hastanemizdeki atık 
yönetimi ile alı anların g r lerinin n elikli 
alınması 

5. alı ma ı ka ul e en ersonel en a ırlanan 
anket formunu ol urmaları istenmesi

6. Ankete katılan çalışanlara, Hastane enfeksiyonlarının 
yaklaşık %kaçı önlenebilir, Eller en az kaç saniye yıkan-
malıdır, Dünya Sağlık Teşkilatına göre sağlık kuruluş-
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larında %80 hangi atıklardır, Serum seti…poşete,evsel 
atıklar….poşete, ambalaj atıklar ….poşete, tıbbı atıklar 
….poşete,atılır gibi sorular sorularak demografik soru-
lar dışında 4 soru sorularak ön test yapılması.

7. Yapılan detaylı sunum ile Atık yönetimi ve  Önemi ile 
ilgili bilgilendirmeler yapılarak son test uygulanması.

U gulama s re in e

Hedef grubumuz olan 96 kişi doğum izni, geçici görev, üc-
retsiz izinliler ve mazeretli izinliler dışında 85 kişiye ulaşı-
larak eğitim salonunda  planlanan günlerde eğitimler ve-
rildi.4 Demografik veri 4 soru olmak üzere toplam 8 soru 
sorularak katılımcılardan doldurmaları istendi. Ön test ve 
Son test uygulandı

l me eğerlen irme ve Kı aslama

4.1 Yapılan anket analiz sonuçlarına göre; 85 katılımcıdan 
8 tanesi uygunsuz doldurduğu için çalışmaya dahil edil-
medi. Yapılan  analizler sonucunda  ön-test başarı oranı 
%36,36  iken son-test başarı oranı %87,3 olup farkındalıkta 
artış %140,18 olarak saptandı. 

4.2 Ön test ve son test başarı oranları hesaplanıp Tablo 
1de yapılan anket çalışmasının analizleri verilmektedir.

a lo tık netimi ğitimi

ÖNTEST( 
%)

SONTEST( 
%)

ARTIŞ 
( %) 

1.Hastane 
enfeksiyonlarının 
yaklaşık%kaçı önlenebilir?

%18,18 %84,41 %348,75

2. Eller en az kaç saniye 
yıkanmalıdır?

%32,46 %85,71 %164,04

3. Dünya Sağlık 
Teşkilatına göre sağlık 
kuruluşlarında %80 hangi 
atıklardır?

%19,48 %89,61 %360

4. Serum seti…
poşete,evsel atıklar….
poşete,ambalaj atıklar 
….poşete,tıbbı atıklar 
….poşete,atılır?

%75,32 %89,61 %18,97

Genel Toplam %36,36 %87,3 %140,18

4.3 Demografik bilgiler: 
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4.3 Demografik bilgiler:

Grafik 1 :Eğitim urumu                      Grafik 2 :Cinsiyet

Grafik 1 de ;eğitim durumuna bakıldığında katılımcıların % 7 sinin üniversite mezunu 
olduğu,%14 ünün ilköğretim mezunu olduğu görülmektedir. rafik 2 de katılımcıların 
cinsiyet dağılımında ise % 6 sı kadın %44 erkek olduğu  görülmektedir.

Grafik 3 :Yaş ağılımı Grafik 4 eslek ağılımı

Grafik 3 te ;katılımcı yaş dağılımlarında % 42 sinin 30-3  yaş aralığında olduğu,%6 sının 0-
 yaş aralığında olduğu görülmektedir. rafik 4 te katılımcıların meslek dağılımında  %62 

sağlık personeli %26 oranında hizmet alımı olduğu görülmektedir. emizlik personeli,veri 
kayıt personeli ,%4 oranında hekim olduğu görülmektedir.

Tablo 2 lk  Aylık ıbbı Atık iktarının Yıllara öre ağılımı 

Yıl Hasta Sayısı ıbbı Atık Miktarı
kg

Hasta Başına üşen ıbbı Atık 
iktarı kg

2014 ilk 8 ay 32918 5798 0,176

2015 ilk 8 ay 36965 4059 0,109
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ra k eslek ağılımı

4.3 Demografik bilgiler:

Grafik 1 :Eğitim urumu                      Grafik 2 :Cinsiyet

Grafik 1 de ;eğitim durumuna bakıldığında katılımcıların % 7 sinin üniversite mezunu 
olduğu,%14 ünün ilköğretim mezunu olduğu görülmektedir. rafik 2 de katılımcıların 
cinsiyet dağılımında ise % 6 sı kadın %44 erkek olduğu  görülmektedir.

Grafik 3 :Yaş ağılımı Grafik 4 eslek ağılımı

Grafik 3 te ;katılımcı yaş dağılımlarında % 42 sinin 30-3  yaş aralığında olduğu,%6 sının 0-
 yaş aralığında olduğu görülmektedir. rafik 4 te katılımcıların meslek dağılımında  %62 

sağlık personeli %26 oranında hizmet alımı olduğu görülmektedir. emizlik personeli,veri 
kayıt personeli ,%4 oranında hekim olduğu görülmektedir.

Tablo 2 lk  Aylık ıbbı Atık iktarının Yıllara öre ağılımı 

Yıl Hasta Sayısı ıbbı Atık Miktarı
kg

Hasta Başına üşen ıbbı Atık 
iktarı kg

2014 ilk 8 ay 32918 5798 0,176

2015 ilk 8 ay 36965 4059 0,109
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Grafik 3 te  ;katılımcı yaş dağılımlarında % 42 sinin 30-39 
yaş aralığında olduğu,%6 sının 50-59 yaş aralığında olduğu 
görülmektedir. Grafik 4 te katılımcıların meslek dağılımın-
da  %62 sağlık personeli %26 oranında hizmet alımı olduğu 
görülmektedir.(Temizlik personeli,veri kayıt personeli),%4 
oranında hekim olduğu görülmektedir.

a lo  lk  lık ı ı tık iktarının ıllara re 
ağılımı 

Yıl Hasta 
Sayısı

Tıbbı Atık 
Miktarı kg

Hasta Başına Düşen 
Tıbbı Atık Miktarı kg

2014 ilk 8 ay 32918 5798
0,176

2015 ilk 8 ay 36965 4059
0,109

2016 ilk 8 ay 52737 5595
0,106

2017 ilk 8 ay 43156 3673
0,085

Tablo 2 de  ; detaylı olarak verilen ilk 8 ayın yıllara göre 
dağılımı görülmektedir.Hastanemizde pojeye başlamadan 
2 yıl önce (2014) hasta başına 0.176 kg tıbbı atık düşmekte 
iken,proje başladığımız yıldan (2016) itibaren hasta başına 
tıbbı atık miktarında düşüşler görülmektedir.2017 yılının 
ilk 8 ayında  ise hasta başına düşen tıbbı atık miktarı 0.085  
olduğu görülmektedir.Atık yönetimindeki farkındalığın 
sürdürüldüğü kurumsal kültür oluşturmaya başlandığı 
gözlemlenmektedir.

ra k  Pro e n esi ve sonrası  ıllık nem eki 
i ile me

2016 ilk 8 ay 52737 5595 0,106

2017 ilk 8 ay 43156 3673 0,085

Tablo 2 de ; detaylı olarak verilen ilk  ayın yıllara göre dağılımı 
görülmektedir.Hastanemizde po eye başlamadan 2 yıl önce 2014  hasta başına 0.176 kg tıbbı 
atık düşmekte iken,pro e başladığımız yıldan 2016  itibaren hasta başına tıbbı atık miktarında 
düşüşler görülmektedir.2017 yılının ilk  ayında  ise hasta başına düşen tıbbı atık miktarı 
0.0   olduğu görülmektedir.Atık yönetimindeki farkındalığın sürdürüldüğü kurumsal kültür 
oluşturmaya başlandığı gözlemlenmektedir.

Grafik5 :Pro e ncesi ve sonrası 2 yıllık dönemdeki iyileşme

Grafik 5 te ;2014 yılı ve 201  yılı ilk  ay değerlendirildiğinde toplam hasta başına düşen atık 
miktarı 2  gr iken pro e başlangından sonra 2016 yılı ve 2017 yılı ilk  ayda toplam hasta 
başına düşen tıbbı atık miktarı 1 1 gr düşerek %4 .21 iyileşme sağlandığı görüldü. 

4.SONUÇ

1. Atık Yönetimi ile ilgili yapmış olduğumuz eğitimde sağlık alanında çalışanlarımızın %  

oranında katılım sağlandı.

Hastane enfeksiyonlarının yaklaşık %kaçı önlenebilir sorusunda ; ön test %18.18 

iken son teste 4.41 e yükselerek %34 .7  oranında artış sağlandı.

Eller en az kaç saniye yıkanmalıdır,sorusunda ; ön test %32.46 iken son teste 85.71e 

yükselerek %164.04 oranında artış sağlandı.

ünya Sağlık eşkilatına göre sağlık kuruluşlarında % 0 hangi atıklardır, sorusunda ;

ön test %1 .4  iken son teste .61e yükselerek %360 oranında artış sağlandı.

Serum seti poşete,evsel atıklar .poşete, ambala  atıklar .poşete, tıbbı atıklar 

.poşete,atılır sorusunda ;  ön test %75.32 iken son teste 89.61e yükselerek %18.97 

oranında artış sağlandı.

enel test başarı ön-test başarı oranı %36,36  iken son-test başarı oranı % 7,3 olup 

farkındalıkta artış %140,1  olarak saptandı.

ık mik a ı0

5 00

2014- 2015
2016- 2017

285
19 1

Grafik 5 te  ;2014 yılı ve 2015 yılı ilk 8 ay değerlendiril-
diğinde toplam hasta başına düşen atık miktarı 285 gr iken 
proje başlangından sonra 2016 yılı ve 2017 yılı ilk 8 ayda 
toplam hasta başına düşen tıbbı atık miktarı 191 gr düşe-
rek %49.21 iyileşme sağlandığı görüldü. 

. S U

1. Atık Yönetimi ile ilgili yapmış olduğumuz eğitimde sağlık 
alanında alı anlarımı ın %89 oranında katılım sağlandı.

Hastane enfeksiyonlarının yaklaşık %kaçı nlene ilir  so-
rusunda  n test %18.18 iken son teste 84.41 e yükselerek 
%348.75 oranında artış sağlandı.

Eller en az kaç saniye yıkanmalıdır,sorusunda  n test 
%32.46 iken son teste 85.71e yükselerek %164.04 oranın-
da artış sağlandı.

Dünya Sağlık Teşkilatına göre sağlık kuruluşlarında %80 
hangi atıklardır, sorusunda   n test %19.48 iken son teste 
89.61e yükselerek %360 oranında artış sağlandı.

Serum seti…poşete,evsel atıklar….poşete, ambalaj atıklar 
….poşete, tıbbı atıklar ….poşete,atılır sorusunda   n test 
%75.32 iken son teste 89.61e yükselerek %18.97 oranında 
artış sağlandı.

Genel test başarı n-test başarı oranı %36,36  iken son-test 
başarı oranı %87,3 olup farkındalıkta artış %140,18 olarak 
saptandı.

Farkındalığının oluşturulması yönelik yaptığımız eğitimde 
soru bazlı ve genel değerlendirme de yüksek oranda 
başarı sağlandı

 2. n elikle birim sorumluların ve alı anlar a uygu-
lama alanlarında daha dikkatli ve hassas davranılması ile 
birlikte süreçte atık ayrıştırılması ile ilgili uygunsuzluklar 
azaldı.Böylece kurum işleyişinde Atık Yönetimi ile ilgili 
yükümlülükler yerine getirmede artış sağlandı. 

3. 2 yıl n e (2014) hasta başına 0.176 kg tıbbı atık düşmekte 
iken,proje başladığımız yıldan (2016) itibaren hasta başına 
tıbbı atık miktarında düşüşler g r lmekte ir.  yılının 
ilk 8 ayında  ise hasta başına düşen tıbbı atık miktarı 
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0.085kg  olduğu görülmektedir.Atık yönetimindeki farkın-
dalığın sürdürüldüğü alı anların bilinçlenmesi ile kuru-
mumuzda atık yönetim kültürünün oluşturulduğu tespit 
edildi. 

4.Projeden n eki 2(2014-2015)  yılın ilk 8 ayı değerlendi-
rildiğinde toplam hasta başına düşen atık miktarı 285 gr 
iken  proje başlangından sonraki 2 (2016-2017) yılın ilk 
8 ayda toplam hasta başına düşen tıbbı atık miktarı 191 
gr düşerek %49.21 iyileşme sağlandığı görüldü. Böylece 
kurum içi iyileşmenin sağlandığı ve devamlılığın sürdürül-
düğü görüldü.

. K K

1. (Bassam MRAYYAN, Moshrik R. HAMDI, “Management 
Approaches to Integrated SolidWaste in Industrialized 
Ones in Jordan: A Case of Zarqa City”, Waste Manage-
ment,Volume: 26, Issue: 2, 2006, p. 195. PATRICK, P.K.,

2. Atık Yönetimi Yönetmeliği Resmi Gazete-2015

3. Atık Yönetimi Yönetmeliği Resmi Gazete-2017
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1Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
2Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
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et

Toplumların ağız-diş sağlığı ölçütlerinin bilinmesi, ağız-diş sağlığı düzeyinin iyileştirilmesinde anahtar rol oynamaktadır. 
Ülkemizdeki ağız ve diş sağlığı hizmetlerini gelişmiş ülkelerin düzeyine yükseltmek, ağız ve diş sağlığı hastalıklarının prevalans 
ve insidansını belirlemek amacıyla, ilgili risk faktörlerine ilişkin veriler toplanarak Türkiye Ağız-Diş Sağlığı Profili Araştırması 
(TADSAP)’ın yapılması planlanmaktadır. Türkiye’de, ağız-diş sağlığı ile ilişkili olabilecek bazı sosyo-demografik özellikleri, ağız-diş 
sağlığı ile ilgili davranış ve bazı beslenme alışkanlıklarını, diş çürüğünün prevalansını, şiddetini ve periodontal durumu tespit 
etmektir. 

Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği analiz yöntemlerinin kullanılmasıyla yapılacak olan bu araştırmada, ülkemizdeki ağız ve diş 
sağlığı ile ilgili gerekli bilgiler toplanarak, karar vericilerin ve uygulayıcıların kullanımına sunulması hedeflenmektedir. Ayrıca 
bölgesel ve ulusal programların yapılması için gereken veri tabanı oluşturulacaktır. Türkiye’de ağız-diş sağlığını geliştirmek için 
toplumsal ağız-diş sağlığı programlarının uygulanmasına acilen geçilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ağız-Diş Sağlığı, DMFT

 U K       P  SU

stra t

The information on oral health indices have key role in improving the oral health level of communities. In order to increase the oral and 
dental health services in our country to the level of developed countries and to determine the prevalence and incidence of oral and 
dental health diseases, it is planned to conduct a Turkey Oral-Dental Health Profiling Survey (TODHPS) by collecting data on related risk 
factors. To estimate prevalence and severity of dental caries and periodontal status, determine some nutritional and socio-demographic 
characteristics and oral health behaviors in Turkey.

This research, which will be conducted by using the analysis methods suggested by the World Health Organization, aims to gather 
necessary information about oral and dental health in our country and present it to decision makers and practitioners. In addition, a 
database will be formed for regional and national programs.The community based oral disease prevention programs are still in urgent 
needs for the promotion of oral health in Turkey.

Ke  or s   Oral and Dental Health, DMFT

. 

Toplum sağlığı hizmetleri kısaca  ‘insanların daha sağlıklı 
olabilmeleri için topluma gerekli olan koşulları sağlamak’ 
olarak tanımlanabilir. Toplum ağız-diş sağlığı hizmetleri ise 
organize toplumsal çabalarla ağız-diş hastalıklarını önleme 
ve kontrol etme sanatıdır.

Toplum ağız-diş sağlığı planlamacılarının görevi, ağız-diş 
sağlığı düzeyini artırarak hastalığın oluşumunu önlemek, 
erken evrede hatalıkları durdurmak, hastalığın bıraktığı se-
kelleri tedavi etmek ve fonksiyonel sağlığa kavuşturmaktır. 
Toplum ağız-diş sağlığı planlama ve uygulamaları dünyada 
değişik amaç ve yaklaşımlarla yapılmaktadır. Ancak yine 
de toplum ağız-diş sağlığı programları belirli prensipleri 
paylaşmaktadır. Toplum ağız-diş sağlığı planlamalarının 
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başarılı olabilmesi için hastalıkların epidemiyolojisini ve 
risk faktörlerini ortaya çıkararak önleme hedeflerini tespit 
etmek gerekmektedir. Toplum ağız-diş sağlığında ilk adım, 
hastalığın prevalans ve insidansını belirlemek ve ilgili risk 
faktörlerine ilişkin verileri toplamak ve analiz etmektir. Bu 
anahtar ölçütlerin belirlenmesi toplum ağız-diş sağlığı hiz-
metlerinin planlanmasında en önemli birinci adımdır. An-
cak birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de diş çürüğünü 
ölçme ya da erken tanı ile ilgili etkinliklere önem verilme-
mektedir.

Temel ağız diş sağlığı saha araştırmaları toplumların ağız 
sağlığı durumlarını ve gerekli tedavilerin neler olduğu-
nu en sağlıklı şekilde ortaya çıkaran araştırmalardır. Bu 
araştırmalar bölgesel ve ulusal ağız sağlığı programlarını 
oluşturmada ve ağız bakımı için gerekli personel sayısını 
planlamada temel bir veri tabanı sağlar. Ayrıca tespitlerin 
ve alınan önlemlerin etkilerin değerlendirmek ve yeni he-
defler oluşturabilmek için bu çalışmaları belirli aralıklarla 
tekrarlanmaları gereklidir.

Ağız ve diş sağlığında en önemli iki hastalık diş çürükleri 
ve periodontal hastalıklardır. Ancak “modern sağlık” yak-
laşımında, hastalık oluşmadan önce korumanın önemi her 
geçen gün daha çok artmaktadır. Bunun için de koruyucu 
işlemler kadar, durum tespiti ve erken tanı bu yaklaşımda 
birincil adım olarak tanımlanmaktadır.

Diş çürüğü, toplum ağız-diş sağlığının önemli bir problemi-
dir. Tedavisi zor ve masraflıdır. Ayrıca bütün yaş grupları-
nın yaşam kalitesini etkilemektedir. Diş çürüğü bir süreçtir 
ve tedavinin ne olacağına karar verebilmek için çürüğün 
“kimde” ve “nerede” olduğunun bilinmesi gereklidir. Ağız-
diş sağlığı ile ilgili olarak yalnız risk grupları değil, toplumun 
bütün bireyleri toplum diş sağlığının ilgi alanındadır.

Gelişmekte olan ülkelerde bireyler diş sağılığı hizmetlerin-
den sınırlı şekilde yararlanabilmektedirler. Dişler çoğun-
lukla tedavisiz kaldıkları için, ağrı nedeniyle çekilmektedir. 
Bu ülkelerde yetişkinler ve yaşlılarda dişsizlik hala büyük 
sorundur. Ayrıca küresel olarak, 5 yaşındaki çocuklardan 
başlayarak 35-44 yaş gruplarından gingivitis ve başlangıç 
düzeyinde periodontitise rastlanmaktadır; ileri periodon-
titis ise diş kaybına neden olabilmektedir. Bu hastalıkların 
ülke düzeyinde görülme sıklıklarını belirlemek ağız sağlığı 
açısından çok önemlidir. Bu belirlemede de standart ulus-
lararası kullanımı olan ölçütlerin kullanılması kritiktir.

Dünya’da toplum ağız-diş sağlığı programları belirli pren-
sipleri paylaşmakta ve bu programların başarılı olabilmesi 
için hedeflerin tespit edilmesi gerekmektedir. Dünya Sağlık 
Örgütü (DSÖ) ve Dünya Diş Hekimleri Birliği (FDI) 1981 yı-
lında, DSÖ, FDI ve IADR (International Association  for Den-
tal Research-Uluslar Arası Diş Araştırmaları Birliği) 1999 
yılında sırasıyla 2000 ve 2020 yılı için ağız-diş sağlığı hedef-
lerini belirlemişlerdir (Federation Dentaire Internationale, 
1982; Hobdell et all., 2003).

. 

Amaç; Türkiye’de indeks yaş grubu kapsamındaki kişilerde 
DMFT (Decayed=çürük, Missing=Kayıp, Filled=Dolgulu Diş 
Toplamı) indeksini ve diğer ağız ve diş sağlığı indekslerini, 
bazı sosyo-demografik özellikleri, ağız diş sağlığı ile ilgili 
davranış ve bazı beslenme alışkınlıklarını tespit etmektir. 

. . ra tırmamı ın Kısa rimli ma ları

2.1.1.   Ağız ve diş sağlığı indekslerini saptamak, 

Tedavi edilmemiş çürük diş yüzdesi,

Dişsizlik yüzdesi,

DMFT (Decayed=çürük, Missing=Kayıp, Filled=Dolgulu Diş 
Toplamı) indeksi, 

Toplumsal periodontal indeks (CPI), 

Ataçman kaybı, 

Önemli çürük indeksi (SİC), 

Dental flüorozis prevelansı 

2.1.2. Saptanan verilerin cinsiyete ve yerleşim yerine göre 
dağılımını belirlemek, 

2.1.3. İndeks yaşlarda ağız ve diş sağlığına yönelik tedavi 
gereksinimini belirlemek,

2.1.4. Toplumda ağız sağlığı ve beslenmeye ilişkin bazı 
özellikleri saptamaktadır(Gökalp ve ark., 2004).   

.  ra tırmamı ın orta erimli ama ı

Ülke genelinde sağlıklı veri toplamaya el verecek bir 
kayıt sistemi oluşturulana dek, ülkenin ağız ve diş sağlığı 
düzeyini belirlemeye ve izlemeye yönelik periyodik olarak 
tekrarlanması amaçlanan “Türkiye Ağız ve Diş Sağlığı Profil 
Araştırması (TADSAP)” geleneğine süreklilik kazandırmak-
tır.

. . ra tırmamı ın u un erimli ama ı ise

Ülkenin ağız ve diş sağlığı düzeyini gelişmiş ülkeler 
düzeyine yükseltmektir (THSK Stratejik Plan, 2014-2017). 

 . 

Araştırmanın tüm ülkeyi kapsayacak şekilde planlanması 
nedeniyle, araştırma evrenini 5 yaş üstü Türkiye nüfusu 
oluşturmaktadır. 

Araştırmanın örneğinin belirlenmesi için DSÖ’nün ‘Pathfin-
der’ Araştırmaları rehberinde önerilen yaş bantları kullanıl-
mıştır. Bu rehbere göre, süt dişlenin durumunu belirlemek 
için 5 yaş, kalıcı dişlerin durumunu belirlemek için ise deği-
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şik risklere sahip 12, 15, 35-44 ve 65-74 yaşlardaki kişiler-
den örnek seçmek yeterli olmaktadır. 

Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği indeks yaşlar olan;

5 yaş, 

12 yaş, 

15 yaş, 

35-44 yaşlar,

65 -74 yaşlar, şeklinde gruplar tanımlanacaktır.

 a    Birinci daimi azı dişleri sürdükten sonra karma diş-
lenme dönemi başladığı için bu yaş süt dentisyonundaki 
çürük düzeyinin değerlendirilmesi için son yaş olmaktadır.

 a  :  Bu yaş genellikle öğrencilerin ilköğretime devam 
ettikleri, dolayısıyla bir çok ülkede okul kayıtlarından yarar-
lanılarak güvenilir bir örnek seçmek mümkün olduğu için 
özellikle önemlidir.  Aynı zamanda üçüncü molarlar hariç 
hemen hemen bütün daimi dişler ağızda yerlerini almışlar-
dır. Bu nedenle 12 yaş hastalık eğilimlerini izleme ve ulus-
lararası karşılaştırmalarda çürükler için küresel izleme yaşı 
olarak seçilmiştir. 

 a  Bu yaş grubunda daimi dişler en az 3-9 yıldır ağızda 
bulunmaktadır. Çürük prevalansı değerleri bu nedenle 12 
yaşa göre çok daha anlamlıdır. Aynı zaman da adolesanda 
periyodontal hastalıkların göstergesi olarak da önemlidir. 

 rtalama  a   Erişkinlerin diş sağlığını izle-
mede standart yaş grubudur. Diş çürüğünün tam olarak 
etkisi, ileri periodontal hastalıkların derecesi ve uygulanan 
bakımların etkisi bu yaş grubunda izlenebilir. Pathfinder 
araştırma rehberine göre “sıklıkla yetişkinler arasında ör-
nek grubunu belirlemek zordur. Bu durumda örnekler 
büro çalışanları veya fabrika işçileri gibi organize gruplar 
arasından seçilebilir. Ancak bir sağlık kuruluşuna başvu-
ranlar arasında örnek grubu belirlemek gibi belirgin taraf 
tutmalardan kaçınılması gerekmektedir.”

 rtalama  a  Bu yaş grubu ortalama yaşam 
süresinin uzaması nedeniyle yaşlılar için bakım planlaması 
yapılırken ve aynı zamanda da toplumda uygulanan ağız–
diş sağlığı programlarının etkilerinin sonuçlarının izlenme-
si açısından önemlidir. Bu yaş grubundaki kişiler arasından 
örnek seçmek, diğer yaşlar kadar güç değildir; bu kişilere 
daha kolay ulaşılmaktadır (Gökalp ve ark., 2004).   

.   K

• Bazı sosyo-demografik özellikler (cinsiyet, öğrenim 
durumu, sağlık güvencesi durumu, yerleşim yeri gibi)

• Ağız hijyeni alışkanlıkları

• Beslenme alışkanlıklarına ait bazı özellikler

• Tedavi edilmemiş çürük diş yüzdesi

• Ortalama çürük, kayıp, dolgulu ve toplam diş sayısı, 
DMFT(Decayed=çürük, Missing=Kayıp, Filled=Dolgulu 
Diş Toplamı) indeksi,

• Dişsizlik yüzdesi

• Dental flüorosiz

• Toplumsal peridontal indeks-CPI

• Ataçman kaybı

 nemli r k in eksi SiC

• Tedavi gereksinimi (Gökalp ve ark., 2004).   

DSÖ’nün geliştirdiği ağız sağlığına ilişkin araştırma rehbe-
rine göre her indeks yaş grubunda araştırma kapsamına 
alınacak kişi sayısı incelenecek ölçütün beklenen prevalan-
sına ve oral hastalığın ağırlığına bağlı olarak en az 25-50 
arasında olmalıdır. Rehbere göre kentsel kesimde metro-
polden 4 küme (4x25 kişi =100 kişi), iki büyük ilçede ikişer 
küme (2x2x25 kişi=100 kişi), kırsal kesimde değişik böl-
gelerde 4 köyden birer küme (4x25 kişi =100 kişi) olmak 
üzere her yaş bandından 300 kişi, toplam olarakta 1.200 
kişinin araştırma kapsamına alınması önerilmektedir. Mu-
ayenenin diş hekimleri tarafından okullarda ve ASM’ler de 
yapılması planlanmaktadır. TUİK’ten alınan 26 gelişmişlik 
bölgesine göre; indeks yaş grubuna ulaşılması için yaklaşık 
8.304 haneye gezici diş mobil aracı ile gidilmesi planlan-
maktadır (Tablo 1). 

a lo . rki e ağı  i  sağlığı ro li ara tırması 
S P  rneklemi

      S  n a 
Sağlık rg t

5 Yaş 300 1.539(%19.6) 2.134(%20)

12 Yaş 300 1.611(%20.6) 2.134(%20)

15 Yaş 300 1.507(%19.2) 2.134(%20)

35-44 Yaşlar 300 1.631(%20.8) 2.134(%20)

65-74 Yaşlar 300 1.545(%19.7) 2.134(%20)

TOPLAM 1.500 7.833(%100) 10.670(%100)

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından verilen 
statistiki lge irimleri Sınıflan ırması S ’nın 

amacı; bölgesel istatistiklerin toplanması ve geliştirilmesi, 
bölgelerin sosyo-ekonomik analizlerinin yapılması, bölge-
sel politikaların çerçevesinin belirlenmesi, Avrupa Birliği 
Bölgesel İstatistik Sistemine uygun, karşılaştırılabilir bir 
istatistiki veri tabanı oluşturulmasına katkıda bulunacak 
temel göstergeleri ortaya koymak eklin e sıralana ilir. 
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statistiki lge irimleri Sınıflaması’na g re   Düzey 1 
olarak 12, Düzey 2 olarak 26 ve Düzey 3 (iller) olarak 81 
İstatistiki Bölge Birimi tanımlanmıştır (Tablo 2).  Düzey 3’le-
rin tanımlanmasının ardından Düzey 2’ler belirlenmiştir. 

S  lgelerinin belirlenmesi sırasında, 

• ortak sorunlara sahip

• sosyoekonomik ve kültürel olarak birbirine yakın

• coğrafi olarak benzer özellikler gösteren

illerin gruplandırılmasına özen gösterilmiştir.

S ler hazırlanırken iki ana ölçüt göz önüne alınmıştır:

• her bir üst düzeyin kendi içinde alt düzey birimlerinin 

birleştirilerek oluşturulması zorunluluğu

• bölgesel birimlerin birbirleri ile coğrafi sınırlar bakı-
mından bütünlük oluşturacak bir süreklilik içinde ol-
maları

Son olarak Düzey 1’lerin oluşturulmasında da bu ölçütler 
göz önüne alınmış ve Düzey 2 bölgelerinin bir araya ge-
tirilerek kendi aralarında gruplandırılması ile Düzey 1’ler 
hazırlanmıştır. Sonuç olarak, topluluğun yapısal fonlarına 
temel teşkil eden, bölgesel istatistiklerin toplanması, geliş-
tirilmesi ve uyumlu hale getirilmesinin yanı sıra bölgelerin 
sosyoekonomik analizlerinin yapılmasına olanak sağlayan 
istatistiki bölgeler hazırlanmıştır.

a lo . eli mi lik lgesi rneklem alı ması

e  
 eli mi lik lgesi

o lam
il on e ane Sa ısı i  ekimi 

Sa ısı Ki i Sa ısı

Adana, Mersin-TR62 3.643 5 1412 20 7058

Ağrı, Kars, İğdır, Ardahan-TRA2 996 1,4 395 9 4392

Ankara-TR51 4.964 6,8 1920 54 3555

Antalya, İsparta, Burdur-TR61 2.801 3,8 1073 14 7663

Aydın, Denizli, Muğla-TR32 2.804 3,8 1073 17 6311

Balıkesir, Çanakkale-TR22 1.622 2,2 621 11 5647

Bursa,Eskişehir,Bilecik-TR41 3.684 5 1412 12 11764

Erzurum, Erzincan, Bayburt-TRA1 987 1,3 367 6 6117

Gaziantep, Adıyaman, Kilis-TRC1 2.407 3,3 932 10 9317

Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye-TR63 2.884 3,9 1101 15 7341

İstanbul-TR10 13.647 18,6 5251 19 27639

İzmir-TR31 3.948 5,4 1525 25 6098

Kastamonu, Çankırı, Sinop-TR82 724 1 282 8 3529

Kayseri, Sivas, Yozgat-TR72 2.216 3 847 9 9411

Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşe-
hir-TR71 1.433 2 565 14 4033

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova-TR42 3.437 4,7 1327 23 5769

Konya, Karaman -TR52 2.211 3 847 15 5647

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli-TRB1 1.578 2,2 621 12 5176

Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak-TR33 2.837 3,9 1101 16 6882

Mardin, Batman, Şımak, Siirt-TRC3 1.908 2,6 734 17 4318

Samsun, Tokat, Çorum, Amasya-TR83 2.575 3,5 988 14 7058

Şanlıurfa, Diyarbakır-TRC2 3.118 4,2 1186 19 6241

Tekirdağ, Edirne, Kırklareli-TR21 1.615 2,2 621 9 6901

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüş-
hane-TR90 2.483 3,4 960 22 4363

Van, Muş, Bitlis, Hakkari-TRB2 1.862 2,5 706 8 8823

Zonguldak, Karabük, Bartın-TR81 975 1,3 367 10 3670

o lam . 100 . .
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Nisan 2017 tarihi itibariyle 970 ilçemizde bulunan; TSM’ler-
de, 408 kadrolu diş hekimimiz, 186 Entegre İlçe Hasta-
nesi’nde  (EII-EIII) 149 kadrolu diş hekimimiz aktif  olarak 
g rev a makta ır (THSK, 2015).

Ülke genelinde araştırmayı yürütmek için her ilden bir diş 
hekimi (büyük illerden daha fazla) olmak üzer toplamda 
100 diş hekimi ile çalışmanın yürütülmesi düşünülmek-
tedir. 81 ilimizde bulunan gezici diş tarama araçları araş-
tırmada kullanılmak üzere hazır hale getirilmiştir. Sahada 
görev yapacak diş hekimleri ve yardımcı sağlık personeli 
kalibrasyonları yapılmak üzere Ankara’da hizmet içi eğiti-
me çağrılacaktır (Tablo 3,4).

a lo .    S  i  ekimi Sa ıları

l ktif i  
ekimi l ı ktif i

ekimi

Bolu 3 Muş 1

Burdur 2 Nevşehir 4

Bursa 7 Niğde 1

Çanakkale 4 Ordu 9

Çankırı 2 Osmaniye 3

Çorum 3 Rize 2

Denizli 5 Sakarya 5

Diyarbakır 10 Samsun 9

Düzce 2 Siirt 3

Edirne 2 Sinop 3

Elazığ 4 Sivas 2

Erzincan 1 Şırnak 4

Erzurum 3 Tekirdağ 3

Eskişehir 4 Tokat 1

Gaziantep 5 Trabzon 5

Giresun 4 Tunceli 1

Gümüşhane 1 Urfa 9

Hakkari 2 Uşak 1

Hatay 9 Van 3

Iğdır 0 Yalova 2

Isparta 4 Yozgat 2

İstanbul 19 Zonguldak 4

İzmir 25    

o lam             

a lo .    ntegre astane i  ekimi Sa ıları

l ktif i  
ekimi l ktif i  ekimi

Adana 1 mir 1

Adıyaman 3 K.Maraş 2

Afyon 6 Karabük 2

Aksaray 3 Karaman 0

Amasya 1 Kars 1

Ankara 5 Kastomonu 3

Ardahan 0 Kayseri 3

Artvin 2 Kırıkkale 1

Aydın 6 Kırşehir 2

Balıkesir 4 Kilis 1

Bartın 2 Konya 3

Bilecik 3 Kütahya 4

Bingöl 0 Malatya 1

Bolu 2 Manisa 1

Burdur 2 Mardin 1

Bursa 2 Mersin 1

anakkale 1 Muğla 1

ankırı 4 Nevşehir 2

orum 3 Niğde 2

Denizli 2 Ordu 1

Diyarbakır 3 Rize 3

Düzce 5 Siirt 1

Edirne 1 Sinop 0

Erzincan 4 Sivas 6

Erzurum 4 ırnak 1

Eskişehir 4 Tokat 5

Giresun 1 Trabzon 6

Gümüşhane 2 Tunceli 5

Hatay 1 Uşak 2

Iğdır 1 Yalova 1

Isparta 6 Yozgat 2

o lam                
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. K  S  

Küme örnekleme yöntemi ile ihtiyaç duyulan örnek sayı-
sı her tabaka için 2.134 olup toplamda en az 10.670 kişi 
olarak hesaplanmıştır. Her tabaka için toplamda hedef-
lenen sayılara ulaşmak için hane halkı taraması yapıl-
ması planlanmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 
(TUİK) seçilen kümelerde (427 küme, Küme büyüklüğü: 
200 hane/85.400) her yaş grubundan 2.134 kişinin altına 
düşmemek üzere 5 tabakaya da ulaşılması hedeflenmiştir. 
Seçilen her kümeden her tabakadan en az 5’er görüşme 
yapılması planlandığından her kümeden toplamda en az 
25 muayene yapılacaktır. 

. S U

Araştırma ile ilgili olarak, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 
Başkanlık Makamından 03.05.2017 tarih ve 49654233-
199-E.482 sayılı makam onayı alınmıştır. Ankara Yıldırım 
Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik 
Kuruluna Proje Onayı için başvurulmuş ve 08.06.2017 tari-
hinde etik kurul onayı alınmıştır. Çocuklar için anket formu 
ve yetişkinler için anket formu ve muayene formları hazır-
lanarak Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından elektronik 
ortamda hazır hale getirilmiştir. Araştırmada kullanılacak 
aletler için şartnameler hazırlanmış olup alım aşamasına 
geçilmiştir. Ankara’da yapılacak olan kalibrasyon eğitimleri 
için illerden diş hekimi ve yardımcı sağlık personeli çağrısı 
yapılarak pratik ve teorik eğitimler gerçekleştirilecektir.

. K K
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İLAÇ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ahmet ATASOY

Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
aatasoy15@gmail.com

et

Amaç: Bu araştırma, kamu hastanesinin hemşirelik hizmetlerindeki ilaç güvenliği kültürünü değerlendirerek etkileyen faktörleri 
belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir

Yöntem: Araştırma verilerinin toplanmasında sağlık çalışanların sosyo-demografik özelliklerini belirlemek amacı ile oluşturulan 
“Anket Formu” ile Stock ve ark. tarafından geliştirilen “İlaç Güvenliği Kültürü Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma kamu hastanesindeki 
87 sağlık çalışanı ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde; frekans, yüzde,  Mann Whitney U, Kruskall Wallis testi 
kullanılmıştır.

Bulgular:  Çalışanların ilaç güvenliği kültürü ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalaması 3,12±0.44 olup alt ölçek puan 
ortalamaları sırasıyla; öğrenme kültürü 3,31±0.88, liderlik 3,22±0.61, kalite geliştirme 2,94±0.71,  hekim sorumluluğu 3,35±0.83, 
güvenlik önceliği 2.59± 1,04 olarak belirlenmiştir.

Çalışanların cinsiyet, eğitim durumu ve görevleri ile ilaç güvenliği kültürü puanları arasında anlamlı düzeyde fark bulunmuştur 
(p<0,05)

Sonuç: kurumların öncelikli konusu ilaç güvenliği kültürünü geliştirmek olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: İlaç güvenliği; İlaç güvenliği kültürü; Sağlık Çalışanı

U   P  S  U U  

stra t

Objective: This survey was conducted descriptively in order to determine the affecting factors of public hospital settings by evaluating 
Medication safety culture in nursing services.

Method: While collecting the survey data, a “Questionnaire” designed to determine the social-demographical characteristics of the health 
worker and the “  Medication Safety Culture  Scale” developed by Stock et. al. were used. The survey included 87 health worker  in public  
hospital. Frequency, percentage, Mann Whitney U, Kruskall Wallis test were used to evaluate the data.

Results: Taken from the total average score is determined as 3,12 ±0,44.This  was followed; Learning culture (3.31 ± 0.88), Leadership 
(3.22± 0.61),  Quality improvement (2,94± 0.71), Physician responsibility ( 3,35±0.83), Safety as a priority (2.59± 1,04) was followed. 

Significant difference was determined between the medication safety culture scores of workers in title  of gender, educational status and 
duty (p<0,05). 

Conclusion: improvement of medication safety culture should be the main priority of the institutions.

Keywords: medication safety; medication safety culture; health worker 

.  

Hasta güvenliğinin sağlanması sağlık bakım sisteminin en 
önemli önceliğidir. Hasta güvenliğini etkileyen en önemli 
unsurlardan birisi ise ilaç hatalarıdır. İlaç hataları hastane 
ortamlarında meydana gelen tıbbi hatalar içerisinde en 
fazla görülen hata grubunu oluşturmaktadır (IOM,200;48). 

İlaç hataları yatan hastalarda hem de ayaktan tedavi gören 
hastalarda sıklıkla saptanmaktadır (Akalın,2004:10).

İlaç hataları “sağlık çalışanları, hasta ya da bireyin kontro-
lündeyken, ilaçların uygun olmayan kullanımı ya da has-
taya zarar vermesine yol açabilen önlenebilir herhangi bir 
olay” olarak tanımlanmıştır (FDA,2003;1).
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İlaç hataları, reçeteleme, ilaç istem iletimi, ilaçların etiket-
lenmesi, paketlenmesi, adlandırılması, birleştirilmesi, da-
ğıtımı, ilaç yönetimi, eğitim, izlenmesi ve ilaç kullanımını 
içeren sağlık çalışanı ilaç uygulamalarına, sağlık bakım ürü-
nüne ve prosedür ve sistemlere bağlı olarak ortaya çıkabi-
lir (Sayek,2011:42).

İlaç hataları maliyeti artıran, mortalite ve morbiditeye ne-
den olan tıbbi hataların en yaygın tiplerinden biridir ( Öz-
kan vd, 2008:52). Hatalı ilaç uygulamaları, sebep oldukları 
hastalık,  sakatlık ve ölümler açısından son derece riskli bir 
konu olup hastaneye yatan hastaların tedavileri sırasın-
da en sık karşılaştığı hata grubu arasında yer almaktadır 
(Özata ,2010:101 ). 

Literatürde ilaç hatalarının hastanelerde en sık rastlanan 
ve hasta güvenliğini tehdit eden hatalardan olduğu ve 
değişen oranlarda görüldüğü bildirilmektedir. Berdot ve 
ark.’nın 2013 yılında daha önce yapılmış 66 çalışmayı göz-
den geçirip hazırladıkları sistematik derlemede, ilaç uygu-
lama hatalarının tüm dünyada önemli bir sorun olduğunu 
ve uygulamaların %10’unda hata ile karşılaşıldığı belirtil-
mişlerdir (Berdot,2013;8). 

Nguyen ve arkadaşları Vietnam’da 2 hastanede yaptıkları 
çalışmada, hastanede  % 39’1 oranında ilaç hatalarının ge-
liştiğini ve en sık yapılan hatalarının yanlış uygulama tekni-
ği (%23.5), hazırlama tekniği (%23.9) yanlış doz ( %1.8) uy-
gulaması olduğunu tespit etmişlerdir (Nguyen vd, 2015;5). 
Alsulami ve arkadaşlarının 12 Ortadoğu ülkesinde ilaç ha-
talarını konu alan sistematik derlemesinde bu ülkelerdeki 
ilaç hata oranı %7-%90 arasında değiştiğini ve hataların % 
9.4 ilaç uygulamasından % 0,1 doz hataları, %34,8 ise reçe-
te hatalarından kaynaklandığını belirtmektedirler (Alsula-
mi,2013;995). 

Björkstén ve arkadaşlarının İsveç’te hemşirelerin sorumlu 
tutulduğu 11 yıllık 585 ilaç hatasının incelendiği çalışma-
larında en fazla ilaç hatalarının yanlış doz (%41), “yanlış 
hasta” (%13), ilaç ihmali (%12) olduğunu tesbit etmişlerdir 
(Björkstén,2016;1). Avustralya’da 2002-2008 yılları arasın-
da ilaç problemlerinin sebeplerinin incelendiği bir çalışma-
da, hastaneye kabullerin % 2-3’ünün ilaçlarla ilişkili olduğu 
ve bunun her yıl 660 milyon AUS $ maliyete sebep olduğu 
tahmin edilmiştir (Roughead,2009;6). 

ABD’de yapılan bir çalışmada ise ilaç hatalarının 19.5 mil-
yar $ maliyete sebep olduğu, bunun %87’sinin veya 17 
milyar $’ının ilave tıbbi maliyetlerden oluştuğu, 1.4milyar 
$’ının artan mortalite hızı ile ilişkili olduğu, 1.1milyar $›ının 
işe gitmeme kaynaklı veya 10 milyon gün işgücü kaybı 
nedeniyle oluştuğu ve tüm bunların 1 trilyon $ kaliteye 
uyarlanmış yaşam yılı (QALYs) kaybına sebep olduğu tespit 
edilmiştir (Andel, 2012;39).

Ülkemizde yapılan bir çalışmada; Çırpı ve ark. hemşirelerin 
karşılaştıkları mesleki hatalar arasında %47 oranıyla ilaç 
uygulama hatalarını birinci sırada bulmuşlardır (Çırpı vd 
2009;26).

İlaç güvenliği, sağlık kurumlarında öncelik verilen 
işlemlerdir. İlaç hatalarının sıklığı ve şiddeti azaltmak ve 
önlemek için stratejiler benimsemek sağlık kuruluşların 
sürekli amaçlarıdır ( ECRİ,2008;1 ).

İlaç hatalarının sıklığı ve şiddeti azaltmak ve önlemek için 
yerine gelmesi gereken işlem ve programlar şu şekilde 
sıralanabilir: Acil olmayan tüm ilaçlar için doz-dağılım sis-
temi uygulanması, tüm intravenöz ilaçların/karışımların 
eczanede hazırlanması, konsantre KCl solüsyonlarının ser-
vislerden kaldırılması, yüksek riskli ilaçların kullanımı ve 
depolanması ile ilgili özel protokollerin hazırlanması, bil-
gilendirme: yeni ilaçlar, nadir kullanılan ilaçlar, formülerde 
olmayan ilaçlar, tüm hekim, hemşire ve eczacılara işe baş-
larken ve çalıştıkları süre içinde aralıklarla ilaç reçeteleme, 
uygulama ve izleme konularında eğitim, hasta eğitimi, ec-
zacılık işlemleri ilgili olarak 24 saat eczacı bulundurma, bil-
gisayara dayalı ilaç order sistemi, bilgisayara dayalı hasta-
ne eczane sistemi (ilaç etkileşimleri, alerji sorgulama, dozaj 
bilgilendirme, v.b), elektronik ilaç kullanım sistemleri, ilaç 
barkod sistemleridir   (Akalın E ,2004;11) ,(Oğuz Ö,2007;32 
), ( Özkan S.2008;59 ),( Uzun Ş. 2008;221 ).

İlaç hatalarının önlenmesi ve ilaç güvenliğinin 
geliştirilmesinde liderlik, kaynakların yeterliliğinin 
sağlanması, kurumsal kültür ve oluşturulan güvenlik pro-
sedürlerine katılım, teknolojinin etkin kullanımı, sağlık per-
sonelinin becerilerinin iyi olması önemli bütünleyicilerdir( 
Lehman,2005;107).

İlacın, günümüzde modern tıp uygulamalarının neredeyse 
her adımında yer alması ve üretim aşamasından hastaya 
uygulanmasına kadar çok uzun bir yol kat ettiği göz önüne 
alındığında ilaç güvenliği kültürü konusunda çalışmanın 
yapılmasını zorunlu kılmaktadır.

. 

. . ra tırmanın ma ı 

Bir Devlet Hastanesi’nin İlaç güvenlik kültür düzeyini belir-
lemek ve ilaç güvenliği kültürünün demografik değişken-
lerle ilişkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. 

. . ra tırmanın nemi 

İlaç hataları ve güvenliği konusu çoğunlukla hasta güven-
liği çalışmaları içinde incelemektedir. Son yıllarda ilaç ha-
taları hakkında yapılan araştırmaların çeşitlilik gösterdiği 
anlaşılmaktadır. Ancak yapılan literatür taramasında ilaç 
güvenliği kültürünün tespitine ilişkin bir araştırmaya rast-
lanmamıştır.

Bu çalışma ile alana önemli bir katkı sağlayacağı ümit edil-
mektedir. Bu açıdan, ilaç güvenliği kültürü algısı detaylı bir 
şekilde incelenerek sonraki çalışmalara bir çerçeve oluş-
turma çabası sergilenmektedir.



SÖZLÜ BİLDİRİLER

VI
I.

U
lu

sl
ar

ar
as

ı S
ağ

lık
ta

 P
er

fo
rm

an
s 

ve
 K

al
it

e 
Ko

ng
re

si
10

-1
3 

O
ca

k 
20

18
, A

nt
al

ya

. . ra tırmanın i ote leri

Araştırmanın hipotezleri şunlardır;

H1:Çalışanların görev unvanı durumuna göre ilaç güvenlik 
kültürü algısı değişmektedir.

H2:Çalışanların cinsiyet değişkenine göre ilaç güvenlik kül-
türü algısı değişmektedir.

H3:Çalışanların eğitim durumuna göre ilaç güvenlik kültü-
rü algısı farklılık göstermektedir.

H4:Çalışanların çalıştığı ünite ve servislere ilaç güvenlik kül-
türü algısı farklılık        

      göstermektedir.

H5: Çalışanların çalışma süresine göre ilaç güvenlik kültürü 
algısı değişmektedir.

. . ra tırmanın ntemi 

Bu araştırma, değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemeye 
yönelik nicel bir çalışmadır. Çalışma, bağımlı değişken ilaç 
güvenlik kültürü algılaması, bağımsız değişkenler ise un-
van, cinsiyet, eğitim durumu, çalıştığı ünite, çalışma süre-
sidir.

. . ra tırma vreni  rnekleme a mi:

Araştırmanın evreni Devlet Hastanesinde çalışan 120 sağ-
lık personeli oluşturmaktadır. Raporlu, izinli, araştırmaya 
katılmayı istememe gibi nedenlerle 33 sağlık personeli 
araştırmaya katılmamışlardır. Araştırmaya katılım oranı % 
72.5’dir.                 

. . eri o lama ra ları 

Veri toplama aracı olarak, ilaç güvenliği kültürü algısını be-
lirlemek amacıyla nicel bir değerlendirme formu kullanıldı. 
Bu form iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde  katı-
lımcıların demografik özellikleri ( unvan, cinsiyet, yaş, eği-
tim durumu ,çalışma süresi, çalışma birimi) yönelik 5 soru 
bulunmaktadır

İkinci bölümde Stock ve  Mahoney geliştirdikleri (2008) 16 
ifadeli ilaç güvenliği kültür ölçeği bulunmaktadır

İlaç güvenliği kültürü, “1 Tamamen katılmıyorum”, “2 Ka-
tılmıyorum”, “3 Katılıyorum”, “4 Tamamen katılıyorum” 
şeklinde “1”den “4”e kadar değişen puanların sonuçlarına 
dayanılarak değerlendirilmiştir. Ölçek puanının yorum-
lanmasında ise puan ortalamasının 4’e doğru yükselme-
si olumlu ilaç güvenliği kültürünü, 1’e doğru azalması ise 
olumsuz ilaç güvenliği kültürünün varlığını göstermektedir.

Ölçeğin alt boyutları liderlik( 6 ifade), öğrenme kültürü ( 2 
ifade), kalite geliştirme ( 4 ifade), hekim sorumluluğu ( 2 
ifade), güvenlik önceliği ( 2 ifade) dir.

Stock ve Mahoney tarafından ilaç güvenliği kültür ölçeğinin 
alt boyutlarının Cronbach’s Alfa güvenirlik katsayısı 0,90- 

0.94 arasında bulunmuştur. Bu çalışmada ise ölçeğin top-
lam Cronbach’s Alfa güvenirlik katsayısı 0,808, alt boyutla-
rının 0,700-0,806 arasında değiştiği belirlenmiştir. Ölçeğin 
güvenirlik analizleri incelendiğinde en düşük Cronbach 
alfa değeri 0,700 olarak “kalite geliştirme” alt boyutunda 
ve en yüksek Cronbach alfa değeri 0,806 olarak ‘ liderlik’ alt 
boyutunda olduğu belirlenmiştir. 

. . erilerin o lanması ve tik Konular 

Veri toplama aracı, 01 Haziran-15 Haziran 2014 tarihleri 
arasında araştırma kapsamına alınan hastane yönetimin-
den gerekli sözel izin alındıktan sonra uygulanmıştır. Veri 
toplama aracı, araştırmanın yapıldığı tarihlerde hastane-
de görev yapan ve çalışmaya katılmayı kabul eden sağlık 
çalışanlarına gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra uygu-
lanmıştır. Veri toplanması sürecinde araştırmanın amacı 
açıklandıktan sonra sözlü onay vererek çalışmaya katılma-
yı kabul eden sağlık çalışanlarına veri toplama aracı veri-
lerek nasıl doldurulacağı ve süresi ile ilgili gerekli bilgiler 
verilerek servislerin gürültüsüz bir alanında doldurmaları 
sağlanmıştır. 

. . erilerin mlenmesi 

Verilerin analizinde ilk olarak hangi istatistiksel testlerin 
yapılacağına karar vermek için verilerin normal dağılım 
gösterip göstermediği Kolmogorov – Smirnov testi ve çar-
pıklık (skewness) - basıklık (kurtosis) değerlerine bakılarak 
incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda gerek Kolmo-
gorov – Smirnov testi, gerekse çarpıklık ve basıklık değerle-
ri verilerin normal dağılımdan uzak olduğunu göstermiştir. 
Bu nedenle araştırmanın verileri nonparametrik testler 
kullanılarak çözümlenmiştir.

İlaç güvenliği kültürü puanlarının cinsiyete göre farklarının 
analizinde mann whitney u testi; unvan, yaş, eğitim duru-
mu, hizmet yılı, çalışılan üniteye göre farklılıklarının anali-
zinde Kruskal-Wallis testi kullanıldı.

Araştırma verilerinin istatistiksel çözümlemeleri SPSS (Sta-
tistical Package for the Social Sciences) paket programı 
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada yapılan ista-
tistiksel çözümlemelerde anlamlılık düzeyi.05 olarak be-
nimsenmiştir.

. U U

. . emogra k ulgular

Katılımcıların % 58,6’sı hemşirelerden oluşmakta,  % 
29,9’unun lisans düzeyinde eğitim aldığı,  % 23’ünün dahi-
liye servisinde çalıştığı, % 54,0’ünün hizmet süresi 5 yıldan 
az olduğu tespit edilmiştir (  Tablo 1 ).
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a lo .  Katılım ıların Sos o emogra k ellikleri 

U AN n ÇALIŞTIĞI SERVİS n  

Hemşire 51 58,6 Dahiliye 20 23,0

Ebe 12 13,8 Cerrahi 14 16,1

Sağlık memuru 24 27,6 Ameliyathane 15 17,2

 U U U n  Yoğun bakım 6 6,9

Lise 20 23,0 Acil 7 8,0

n isans 25 28,7 Doğum 8 9,2

Lisans 26 29,9 Diyaliz 7 8,0

Yüksek Lisans 16 18,4 Çocuk 10 11,5

ÇALIŞMA SÜRESİ n  n  

0-5 YIL 47 54,0 20-29 10 11,5

6-10 YIL 17 19,5 30-39 64 73,6

11-15 YIL 11 12,6 40-49 13 14,9

16-20 YIL 12 13,8

S n  

Erkek 29 33,3

Kadın 58 66,7

. . la  venlik K lt r  ulguları

Tablo 2’de katılımcıların ilaç güvenliği kültürü bileşenle-
rine vermiş oldukları olumlu cevap oranlarının dağılımı 
sunulmaktadır. Tablo 2’e göre katılımcılar klinik kültürü-
nün ilaç hatalarından öğrenmeyi kolaylaştırması (% 83,9), 
hastane yönetimin bölgede ilaç güvenliği yüksek olan kli-
nik olmayı kolaylaştırması (% 81,6), yönetimine bildirilen 
önerilerin uygulanması  (% 81,6), ilaç güvenliğinden ödün 
verilmemesi (% 81,6), ilaç güvenliğine ilişkin sorunlarda uy-
gun kanalların bilinmesi (% 81,6) bileşenlerine en yüksek 
oranda katılım gösterirken ilaç hatalarının tartışılması ve 
raporlanmasında belirlemiş kuralların olması  ( %54,0), bir 
yıl öncesine göre ilaç güvenliği önlemlerinin daha fazla ol-
ması (%66,6), ilaç güvenliğinin öncelikli olarak ele alınması 
(%67,5) bileşenlerine düşük düzeyde katılım göstermişler-
dir. 

a lo . la  venlik K lt r  ile enlerine lumlu Ka
tılım ranları

İlaç Güvenlik Kültürü Bileşenleri Olumlu cevap-
lanma oranı

1 Klinik kültürünün ilaç hatalarından 
öğrenmeyi kolaylaştırması 83,9

2 Klinikte ilaç hatalarının doğru bir şekil-
de ele alınması 80,5

3 Klinik yönetimin ilaç güvenliği kaygıları 
önemsemesi 71,2

4 Klinikteki hekimlerin ilaç güvenliği kay-
gıları önemsenmesi 80,5

5 Yönetimin bölgede ilaç güvenliği yüksek 
olan klinik olmayı kolaylaştırması 81,6

6 Klinik yönetimine bildirilen önerilerin 
uygulanması 81,6

7 İlaç güvenliğinden ödün verilmemesi 81,6

8 İlaç güvenliği konularının 
raporlanmasında teşvik edilmesi 70,1

9 İlaç güvenliği sorunlarında uygun 
kanalların bilinmesi 81,6

10
Aileden birinin bu klinikte hasta olması 
halinde ilaç hataları hakkında hiç kaygı 
duyulmaması

81,6

11 Bir yıl öncesine göre ilaç güvenliği ön-
lemlerinin daha fazla olması 66,6

12 Klinikteki ilaç güvenliği kişisel suçlama 
sorunu olarak yaklaşılmaması. 78,3

13 Klinik personelinin ilaç güvenliğinde 
sorumluluk alması. 72,1

14 Klinikte ilaç güvenliği kuralları ve ilkeleri 
açıkça tanımlanması 72,4

15 İlaç güvenliği öncelikli olarak ele 
alınması 67,5

16
İlaç hatalarının tartışılması ve 
raporlanmasında belirlemiş kuralların 
olması

54,0
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Çalışanların ilaç güvenliği kültürü ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalaması 3,12±0.44 olup alt ölçek puan 
ortalamaları sırasıyla; öğrenme kültürü 3,31±0.88, liderlik 3,22±0.61, kalite geliştirme 2,94±0.71,  hekim 
sorumluluğu 3,35±0.83, güvenlik önceliği 2.59± 1,04 olarak belirlenmiştir. Çalışanlar en yüksek puanı hekim 
sorumluluğu alt ölçeğinden, en düşük puanı ise güvenlik önceliği alt ölçeklerinden almışlardır.

ra k . la  venliği K lt r  l eği ve lt o utları Puan rtalaması
Grafik 1. laç üvenliği Kültürü lçeği ve Alt Boyutları Puan Ortalaması

3.3. la  G enlik l r n  Etkileyen Faktörler
ablo 3’de çalışanların unvanlarına göre ilaç güvenliği kültürü ölçeği puanları görülmektedir. 
lçekten toplamda en düşük puanı ebeler, en yüksek puanı hemşireler almışlardır. 
alışanların unvanlarına göre aldıkları ilaç güvenliği kültürü ölçeği toplam puanları 

arasındaki fark anlamlı bulunmuştur K 10, 40   p ,00

a l  . alı anların n anlarına öre la  G enlik l r öl eği anları

Hemşire
(n=51)

Ebe
(n=12)

Sağlık emuru
(n=24)

KW P

ğrenme Kültürü 50,23 40,17 32,69 9,973 ,007
Liderlik 56,12 22,29 29,10 29,299 ,000
Kalite geliştirme 45,59 41,58 41,83 ,512 ,774
Hekim Sorumluluğu 39,53 72,67 39,17 18,516 ,000

üvenlik önceliği 50,33 16,46 44,31 17,905 ,000
Toplam puan 53,21 32,46 34,15 10,540 ,005

alışanların unvanlarına göre aldıkları alt ölçek puanlarına bakıldığında ise öğrenme kültürü, 
liderlik, hekim sorumluluğu ve güvenlik önceliği alt ölçeklerinde gruplar arası fark anlamlı 
bulunmuştur. ğrenme Kültürü, liderlik ve güvenlik önceliği alt ölçeğinde en yüksek puanı 
hemşireler almıştır. Hekim sorumluluğu alt ölçeğinde ebeler en yüksek puanı almışlardır. 

ğrenme kültürü, hekim sorumluğu alt ölçeğinde sağlık memurları en düşük puanı 
almışlardır.

ablo 4’de katılımcıların meslekte çalışma sürelerine göre aldıkları ilaç güvenliği kültürü 
ölçeği puanları görülmektedir. eslekte çalışma sürelerine göre ölçeğin toplam puanı ve alt 
ölçek puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır K  .4       p . 21

0
0, 5

1
1, 5

2
2, 5

3
3, 5

ğrenme kültürü

Liderlik

Kalite geliştirmeHekim sorumluluğu

üvenlik önceliği

. . la  venlik K lt r n  tkile en akt rler

Tablo 3’de çalışanların unvanlarına göre ilaç güvenliği kültürü ölçeği puanları görülmektedir. Ölçekten toplamda en düşük 
puanı ebeler, en yüksek puanı hemşireler almışlardır. Çalışanların unvanlarına göre aldıkları ilaç güvenliği kültürü ölçeği 
toplam puanları arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (KW=10,540   p=,005)

a lo . alı anların Unvanlarına g re İlaç Güvenlik Kültürü l eği uanları

Hemşire

(n=51)

Ebe

(n=12)

Sağlık Memuru

(n=24)

KW P

Öğrenme Kültürü 50,23 40,17 32,69 9,973 ,007

Liderlik 56,12 22,29 29,10 29,299 ,000

Kalite geliştirme 45,59 41,58 41,83 ,512 ,774

Hekim Sorumluluğu 39,53 72,67 39,17 18,516 ,000

Güvenlik önceliği 50,33 16,46 44,31 17,905 ,000

Toplam puan 53,21 32,46 34,15 10,540 ,005

Çalışanların unvanlarına göre aldıkları alt ölçek puanlarına bakıldığında ise öğrenme kültürü, liderlik, hekim sorumluluğu 
ve güvenlik önceliği alt ölçeklerinde gruplar arası fark anlamlı bulunmuştur. Öğrenme Kültürü, liderlik ve güvenlik önceliği 
alt ölçeğinde en yüksek puanı hemşireler almıştır. Hekim sorumluluğu alt ölçeğinde ebeler en yüksek puanı almışlardır. 
Öğrenme kültürü, hekim sorumluğu alt ölçeğinde sağlık memurları en düşük puanı almışlardır.

Tablo 4’de katılımcıların meslekte çalışma sürelerine göre aldıkları ilaç güvenliği kültürü ölçeği puanları görülmektedir. 
Meslekte çalışma sürelerine göre ölçeğin toplam puanı ve alt ölçek puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır 
(KW= .489      p=.921)



SÖZLÜ BİLDİRİLER

VI
I. 

U
lu

sl
ar

ar
as

ı S
ağ

lık
ta

 P
er

fo
rm

an
s 

ve
 K

al
it

e 
Ko

ng
re

si
10

-1
3 

O
ca

k 
20

18
, A

nt
al

ya

a lo . Katılım ıların eslekte alı ma S relerine re la  venliği K lt r l eği Puanları

0-5 YIL 
(n=47)

6-10 YIL 
(n=17)

11-15 YIL 
(n=11)

16-20 YIL
(n=12) KW P

Öğrenme Kültürü 43,13 42,26 47,95 46,25 ,610 ,894

Liderlik 42,69 45,21 50,73 41,25 1,101 ,777

Kalite geliştirme 43,38 38,35 48,59 50,21 2,063 ,559

Hekim Sorumluluğu 47,27 48,09 34,77 33,88 4,778 ,189

Güvenlik önceliği 42,65 47,44 41,05 47,13 ,803 ,849

Toplam puan 44,03 44,35 43,59 43,75 ,489 ,921

Tablo 5’de Katılımcıların eğitim durumlarına göre aldıkları ilaç güvenliği kültürü ölçeği puanları görülmektedir. Toplam 
ölçek puanı en yüksek lise düzeyinde eğitim alanlarda en düşük puanı yüksek lisans düzeyinde eğitim alanlarda görülmek-
tedir ve aradaki fark anlamlı bulunmuştur (KW= 6,017   p=.000)

Öğrenme kültürü alt boyutunda en yüksek puan yüksek lisans eğitim alanlarda görülmesine rağmen gruplar arasındaki 
fark anlamlı bulunmamıştır. Kaliteyi geliştirme alt boyutunda en yüksek puan lisans düzeyinde eğitim alanlarda olmasına 
rağmen aradaki fark anlamlı değildir.

Liderlik alt boyutunda lise düzeyinde eğitim alanlarda puan ortalaması hem ön lisans hem de yüksek lisans düzeyinde 
eğitim alanların puan ortalamalarından anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (KW= 9,239    p= ,026). 

Hekim sorumluluğu alt boyutunda yüksek lisans eğitim alanlarda puan ortalaması hem lise, hem ön lisans, hem de lisans 
düzeyinde eğitim alanların puan ortalamalarından anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (KW= 16,002   p= ,000)

Güvenlik önceliği alt boyutunda en yüksek puan lise mezunu olanlar almışlarda, en düşük puan yüksek lisans düzeyinde 
eğitim almışlardadır ve eğitim durumuna göre alt ölçek puanları arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (KW=30,117 p=.000) 

a lo . Katılım ıların ğitim urumlarına re la  venliği K lt r l eği Puanları

Lise (n=20)
Ön Lisans 

(n=25)
Lisans (n=26)

Yüksek
Lisans (n=16)

KW P

Öğrenme Kültürü 44,68 43,56 42,52 46,25 ,290 962

Liderlik 51,08 45,84 47,10 27,25 9,239 ,026

Kalite geliştirme 39,63 43,16 46,90 46,06 1,131 ,770

Hekim Sorumluluğu 48,70 39,98 33,46 61,53 16,002 ,001

Güvenlik önceliği 57,45 46,62 49,46 14,22 30,117 ,000

Toplam puan 51,73 44,16 45,67 31,38 6,017 ,000

Tablo 6’da katılımcıların yaşlarına göre aldıkları ilaç güvenliği kültürü ölçeği puanları görülmektedir. Çalışanların yaşlarına 
göre ölçeğin toplam puanı ve alt ölçek puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır
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a lo . alı anların a larına re İlaç Güvenlik Kültürü l eği Puanları

20-29
(n=10)

30-39
(n=64)

40-49
(n=13) KW P

Öğrenme Kültürü 32,15 46,24 42,08 3,386 ,184

Liderlik 33,85 45,84 42,73 2,013 ,366

Kalite geliştirme 48,70 44,79 36,50 1,631 ,442

Hekim Sorumluluğu 42,90 43,05 49,54 ,888 ,648

Güvenlik önceliği 35,75 44,09 49,88 1,817 ,403

Toplam puan 38,95 44,29 46,46 ,535 ,765

Tablo 7’de Katılımcıların cinsiyetine göre aldıkları ilaç güvenliği kültürü ölçeği puanları görülmektedir. Kadınların toplam 
ölçek puanı erkeklerden yüksek olduğu görülmektedir, aradaki fark anlamlı bulunmuştur (U=535.500  p=.006). 

Öğrenme kültürü ve kaliteyi geliştirme alt boyutunda en yüksek puan kadınlarda, hekim sorumluluğu alt boyutunda en 
yüksek puan erkeklerde görülmesine rağmen aradaki fark anlamlı değildir.

Liderlik alt boyutunda kadınların alt ölçek puanı erkeklerden yüksek olduğu görülmektedir, aradaki fark anlamlı bulun-
muştur ( U=459.500  p=.001). Güvenlik önceliği alt boyutunda kadınların alt ölçek puanı erkeklerden yüksek olduğu görül-
mektedir, aradaki fark anlamlı bulunmuştur (U=509.000  p=.002). 

a lo . alı anların insi etine re la  venlik K lt r  l eği Puanları

Erkek (n=29) Kadın (n=58) Mann-Whitney U P

Öğrenme Kültürü 42,02 44,99 783,500 ,568

Liderlik 30,84 50,58 459,500 ,001

Kalite geliştirme 42,86 44,57 808,000 ,761

Hekim Sorumluluğu 49,24 41,38 689,000 ,137

Güvenlik önceliği 32,55 49,72 509,000 ,002

Toplam puan 33,47 49,27 535,500 ,006

Tablo 8’de katılımcıların çalıştıkları servislere göre aldıkları ilaç güvenliği kültür ölçeği puanları görülmektedir. Çalışanların 
çalıştıkları servislere göre ölçeğin toplam puanı arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır ( KW=16,353 p=,190).

a lo  alı anların alı tıkları Servislere re la  venlik K lt r  l eği Puanları

alı ılan nite rtalama Sırası i S uare
Ser estlik ere esi

f
nlamlılık e i

P

Dahiliye servisi 20 34,13

16,353 7 ,190

Cerrahi servisi 14 53,75

Ameliyathane 15 54,10

Yoğun Bakım Ünitesi 6 39,00

Acil servis 7 36,79

Doğum salonu 8 34,56

Diyaliz ünitesi 7 46,07

Çocuk servisi 10 49,10
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.  

İlaç tedavisinin hastaya güvenli, etkili, uygun ve verimli bir 
şekilde ulaşmasının sağlanması, ilaç kullanım sistemindeki 
sürecin hatasız işlemesi ile mümkündür. İlaç kullanım 
sistemi tüm sağlık hizmeti kuruluşlarında oldukça karmaşık 
bir yapıya sahip olan ve kendi içinde dahi ayrı basamakları 
olan bir zincirdir. Bu sistem klinisyenlerin ve idari çalışan-
ların ilacı seçmesinden ve satın almasından başlar, dok-
torların ilacı direktif etmesini, eczacının ilacı hazırlaması-
nı ve ilgili yerlere dağıtımını, hemşirelerin ve diğer yetkili 
sağlık çalışanlarının ilacı hastaya uygulamasını kapsar ve 
tüm sağlık hizmeti çalışanlarının, hasta ve ailesinin ilacın 
hasta üzerindeki etkilerini izlemesi ile son bulur (Oğuz 
Ö,2007,22).

İlaç hataları sağlık çalışanının uygulamasına, sağlık bakım 
ürününe, uygulamaya ya da reçetelemeye, istemin iletimi-
ne, ürünün etiketlenmesine, paketlenmesine, adlandırıl-
masına, bileşim haline getirilmesine, ayrıca dağıtım, eği-
tim, izlem ve kullanım sistemlerinin herhangi birine bağlı 
olabilmektedir (Uzun,2008;218).

İlaç güvenliği önlemlerin sürekli kontrol edilmesinin ve 
geliştirilmesinin gerekliliğidir. İlaç güvenliğinde kalitenin 
sürekli olarak geliştirilmesi gereklidir. Kurumda ilaç 
güvenliği ile ilgili bir sistem kurmaya karar verildiğinde, 
planlama ne kadar mükemmele yakın yapılırsa yapılsın, 
tüm kalite çalışmalarında olduğu gibi ilaç güvenliği 
sistemlerinde de sürekli iyileştirmenin esas olduğu 
unutulmamalıdır. İyi sistem oluşumundan maksat, bu 
sistemin hataları düzeltmesi ve benzeri hataların tekrar 
edilmesini engellemesidir. (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2012: 9).

Çalışmamızda ilaç güvenliği kültürü ölçeğinin kalite 
geliştirme alt ölçek puan ortalaması  2,94±0.71 olarak 
belirlenmiştir. Katılımcıların  % 71,2’si “Klinik yönetimin 
ilaç güvenliği kaygıları önemsemesi”, % 70,1 “İlaç güvenliği 
konularının raporlanmasında teşvik edilmesi” % 66,6’sı  
“Bir yıl öncesine göre ilaç güvenliği önlemlerinin daha fazla 
olması”% 72,4’ü “Klinikte ilaç güvenliği kuralları ve ilkeleri 
açıkça tanımlanması” ifadelerine yönelik düşücelerini 
olumlu şekilde belirtmişlerdir. Bu sonuçlar  çalışmamızda 
ilaç güvenliğinde kalite geliştirme çalışmalarını düşük 
düzeyde algıladıkları şeklinde yorumlanabilir.

Etkili güvenlik kültürü oluşturmada iki önemli kavram gü-
venlik kültürünü etkiler; hataların raporlanması ve hatala-
rın açıklanması. Hangi hataların belirlendiği, kabullenildiği, 
raporlandığı, ilgili veya etkilenen kişilere bildirildiği duru-
mu, güvenliğin ne kadar iyi işlediğinin göstergesidir (HRC 
2005; 1). 

İlaç uygulama hatası meydana geldikten sonra ilaç 
hatalarını azaltmak için yapılması gereken olayın 
detaylı raporlanması/ bildirimidir. Bildirim, hataların 
nedenlerinin anlaşılmasına ve hataları azaltmaya yönelik 
uygun girişimleri başlatabilmeye olanak sağlar (Fernald, 
2004.328). Gönüllü ve cezalandırmayı içermeyen bildirim 

anlayışı, zorunlu ve cezaya dayanan bildirim anlayışından 
daha etkilidir (Blendon,2002;1939). Ayrıca, raporlamanın 
önemi ve amacı net bir şekilde eğitimlerle açıklandığında, 
sağlık kuruluşlarında çalışanların bilgi düzeyleri artabi-
lir ve hataların bildirilmesinde artışlar sağlanabilir ( Tut-
le,2004;286).

Çalışmamızda katılımcıları % 78,3’ü “Klinikteki ilaç güvenliği 
kişisel suçlama sorunu olarak yaklaşılmaması”, % 54’ü “İlaç 
hatalarının tartışılması ve raporlanmasında belirlemiş 
kuralların olması” ifadelerine yönelik düşücelerini olumlu 
şekilde belirtmişlerdir. Bu sonuçlar  çalışmamızda ilaç 
güvenliğinde hata raporlamanın düşük düzeyde olduğu 
şeklinde yorumlanabilir.

Kurum yöneticilerinin güvenliği gerekli önemi vermesi 
ve personelini yönlendirmesi, kültürün gelişmesi ve yer-
leşmesi için gereklidir. Ayrıca kurum liderlerinin, yapılan 
hatalar karşısında takınacağı olumlu tutum, çalışanların 
hataları rapor etmesini, geri bildirimlerin olumlu sonuç 
doğurmasını ağlayacaktır. Sağlık kuruluşlarının üzerine dü-
şen bir diğer görev, yüksek riskli müdahaleleri belirlemek 
ve müdahale sırasında oluşabilecek tıbbi hataların korku-
suzca bildirildiği bir ortam yaratmak ve bu çalışmalara ye-
terli kaynak ayırmaktır (Özmen,2010: 96).

Çalışmamızda ilaç güvenliği kültürü ölçeğinin “liderlik”  alt 
ölçek puan ortalaması  3,22±0.61 olarak belirlenmiştir 
Çalışmamızda katılımcıları % 81,6’sı “Klinik yönetimine 
bildirilen önerilerin uygulanması”,% 81,6’ı “Yönetimin 
bölgede ilaç güvenliği yüksek olan klinik olmayı 
kolaylaştırması” ifadelerine yönelik düşücelerini olumlu 
şekilde belirtmişlerdir. Bu sonuçlar  çalışmamızda ilaç 
güvenliğinde liderliğinin yüksek düzeyde olduğu şeklinde 
yorumlanabilir.

. S U   

Devlet Hastanesi’nin İlaç güvenlik kültür düzeyini belirle-
mek ve ilaç güvenliği kültürünün demografik değişkenlerle 
ilişkisini ortaya koymak amacıyla yapılan çalışmamızda; . 

• Çalışanların ilaç güvenliği kültürü ölçeğinden aldıkları 
toplam puan ortalaması 3,12±0.44 olup alt ölçek puan 
ortalamaları sırasıyla; öğrenme kültürü 3,31±0.88, 
liderlik 3,22±0.61, kalite geliştirme 2,94±0.71,  hekim 
sorumluluğu 3,35±0.83, güvenlik önceliği 2.59± 1,04 
olarak belirlenmiştir. 

• Çalışanların unvanlarına göre aldıkları ilaç güvenliği 
kültürü ölçeği toplam puanları arasındaki fark anlamlı 
bulunmuştur (KW=10,540   p=,005)

• Toplam ölçek puanı en yüksek lise düzeyinde eğitim 
alanlarda en düşük puanı yüksek lisans düzeyinde eği-
tim alanlarda görülmektedir ve aradaki fark anlamlı 
bulunmuştur (KW= 6,017   p=.000)
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• Kadınların toplam ölçek puanı erkeklerden yüksek ol-
duğu görülmektedir, aradaki fark anlamlı bulunmuş-
tur (U=535.500  p=.006). 

Bu sonuçlar doğrultusunda ;

• Kliniklerde ilaç hatalarından öğrenmeyi kolaylaştırma-
sına yönelik ortamın hazırlanması,

• Kliniklerde ilaç hatalarının doğru bir şekilde ele alın-
ması,

• İlaç güvenliğinden ödün verilmemesi,

• İlaç güvenliği konularının raporlanmasının teşvik edil-
mesi

• İlaç güvenliği eğitimlerinin güncellenmesi

• Klinikteki ilaç hatalarının kişisel suçlama konusu ola-
rak yaklaşılmaması

• Kliniklerde ilaç güvenliği talimat, prosedürler ve  kural-
ların açıkça tanımlanması 

• İlaç hatalarının tartışılması için uygun ortamlar yara-
tılması önerilir.
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Ahmet ATASOY

el Sa l k eslek isesi
aatasoy gmail om

ma  Bir Devlet Hastanesinde sağlık hizmetlerinde 
çalışanların hasta güvenliği kültürünün belirlenmesidir.

ntem   Araştırma tanımlayıcı ve kesitsel olarak planlandı. 
Araştırma, Afyonkarahisar ilindeki bir hastanede Şubat- 
30 Mart 2012 tarihleri arasında yürütüldü. Basit rastgele 
örnekleme yöntemi ile seçilen ve araştırmaya katılmayı kabul 
eden 133 sağlık çalışanına ulaşıldı. 

Araştırmada, veri toplama aracı olarak “Hasta Güvenliği 
Kültürü Hastane Anketi (HGKHA)” kullanıldı. Araştırma verileri, 
SPSS 23.00 paketiyle analiz edilmiş olup; sayısal değerler, sayı 
ve yüzde dağılımı, ortalama, standart sapma kullanıldı.

Bulgular: Sağlık Çalışanların tıbbi hata/olay raporlama ile ilgili 
yorumlarına bakıldığında, %80,5’i son 12 ayda birimlerinde 
olay raporunun hiç yazılmadığını belirtti. Araştırmada, sağlık 
çalışanların  %50,4’ü çalıştıkları birimin hasta güvenliği 
derecesini çok iyi olarak değerlendirdi

Hastanenin hasta güvenliği kültürü alt boyutlarındaki olumlu 
cevap yüzde ortalamaları incelendiğinde; Üniteler içinde ekip 
çalışması (% 78,74) örgütsel öğrenme ve sürekli geliştirme 
( %68,13) yüksek puanlı alandır. Beş alt alan; hataların 
raporlanma sıklığı, hastanede devirler ve nakiller, iletişimin 
açık tutulması, yönetici beklentileri, hastane üniteleri arasında 
ekip çalışması yüzde 50’nin altında olan alanlardır.

Sonu  Sağlık çalışanların değerlendirmelerine göre; hasta 
güvenliği iyi derecede olarak bildirilmiş ve raporlamada 
yetersizlik olduğu sonucuna varılmıştır. Sağlık çalışanları hasta 
güvenliği konusunda sorumluluk almalı ve hasta güvenliği 
kültürünü geliştirmek kurumların öncelikli konusu olmalıdır.

na tar Kelimeler Hasta güvenliği; hasta güvenliği kültürü; 
sağlık çalışanları

S   P  S  U U  
P P    P SS S   
S  SP

Aim  T e aim o  t e study is to determine t e le els o  atient 
sa ety ulture  n a state os tal

Method: T e study as des ri ti e and ross se tional  andom 
sam le o  n  ealt  orkers as re ruited rom February 
2012  t roug   March   state  os ital  in A yonkara isar 
ity

ata olle tion tool as a means o  os ital atient Sa ety 
ulture Sur ey  A  as used  ata ere analy ed using 

t e Statisti al a kage or t e So ial S ien es S SS ersion  
or indo s  T e o tained data ere analy ed or t e numeri al 

and er entage distri ution  a erage  standard de iation  

Results: It as looked t at alt  orker  omment a out medi al 
mistake in ident re orting   o  t em re orted t at in ident 

as not ritten at all units o  t e last  mont s  In t is study  
 o  t e ealt  orkers  er ent n   t e degree o  atient 

sa ety o  orks unit is ery good  

ealt  orker  res onded most ositi ely to t o dimensions  
Team ork it in nits  rgani ational earning

ontinuous Im ro ement  i e dimensions it  a 
ositi e res onse rate o   re uen y o  e ents re orted  
os ital ando s and transitions  ommuni ation o enness  

Su er isor anager e tations and A tions romoting Sa ety,)

Conclusion: A ording to t e sur eys  atient sa ety le els 
are ound to e su ient  o e er  t ere as insu ien y 
o  re orting  ealt  orkers  s ould take res onsi ility or 

atient sa ety and related institutions s ould gi e riority to t e 
de elo ment o  atient sa ety ulture

Ke or s  Patient safety; patient safety culture; health 
workers

S U   

• Sağlık çalışanlarının hastanede hasta güvenliği kültürü algılama düzeyini belirlemek amacıyla planlanan bu 
araştırmada aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir

• Sağlık personelin çalıştığı birimin hasta güvenliği derecesi değerlendirmesinde; çalışanlarının % 50,4’ü “çok iyi” ve  % 
32,3’sı “kabul edilebilir” olarak değerlendirmişlerdir

• Sağlık çalışanlarının %80,5’ı son 12 ayda yöneticilerine hiç olay raporu vermedikleri belirlenmiştir. % 14,3’ü o 12 ayda 
1-2 hatalı olayı raporlamışlardır

• Sağlık çalışanların hasta güvenliği kültürü ifadelerine katılma durumları incelendiğinde; “Acilen yapılması gereken çok 
iş olduğunda ekip olarak birlikte çalışırız” ifadesi en yüksek katılma yüzdesine (% 86,4) sahip ifadedir.

• Sağlık çalışanların en düşük katılma yüzdesine sahip ifade “Çalışanlar, bir şey yanlış gözüktüğünde soru sormaktan 
korkarlar” (%12) ifadesidir. 

P

S K  S   K  S  S
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• Hastanenin hasta güvenliği kültürü alt boyutlarındaki olumlu cevap yüzde ortalamaları incelendiğinde; Üniteler içinde 
ekip çalışması (% 78,74) en yüksek katılma oranına sahip alandır. 

• Hataların raporlanma sıklığı (% 25,77) en düşük katılma oranına sahip alandır.

• Araştırma bulgularına dayanılarak aşağıdaki önerilerde bulunulabilir:

• Sağlık çalışanları arasında iletişimin sağlanması, bunun için iletişim araçları ve standartların geliştirilmesi,

• Birimler arasındaki iletişim ve sağlık personelinin kendi arasındaki iletişim geliştirilmeli, hastane birimlerinin birbirleri 
ile iyi bir uyum içinde çalışması sağlanmalıdır. 

• Hasta güvenliği konularında yöneticilerin personele desteğinin artırılması,

• Sağlık personelinin hasta güvenliğini olumsuz etkileyen bir şeyi gördüğünde bunu serbestçe dile getirmesi sağlanmalı,

• Sağlık kurumlarının yöneticileri oluşan hasta güvenliği sorunlarını görmezden gelmemeli, hasta güvenliğinden taviz 
vermemeli,

• Kurumlarda hasta güvenliği ile ilgili sorunları bildirme sistemler geliştirilmesi önerilir.

K K

. kalın Erdal, Hastane Güvenliği Kültürü: Nasıl Geliştirebiliriz? 
ANKEM Dergi 2004; 18, ss.12–13 (Ek 2).

. tan Ş, Dönmez S, Taşcı E (2013) Üniversite Hastanesinde 
Çalışan Hemşirelerde Hasta

3. Güvenliği Kültürünün İncelenmesi,  em  erg  ilt 
  Say   

. gen  for ealt are esear  an  ualit  (2016) 
AHospital Survey on Patient Safety Culture: 2016 User 
Comparative Database Report

. ili li  Özdoğan N (2015) Tüm Hemşirelerde Hasta Güvenliği 
Kültürü Algısı: Üniversite Hastanesi Örneği, Akademik Sosyal 
Ara t rmalar ergisi  l   Say   a iran  S  

. irgili F, Salış F, Çekirdekçi S, Ece G (2010), Hastanelerde 
Hasta Güvenliği İklimi: Muğla İlinde Bir Hastane Örneği, 
2.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Cilt 1, 
Ankara 2010, s.57-72

. o ur S, Filiz E,(2010 ) ,Validity and reliability of Turkish 
version of “Hospital Survey on Patient Safety Culture” and 
perception of patient safety in public hospitals in Turkey,  
BMC Health Services Research 2010, 10:28 http://www.
biomedcentral.com

 ak r A, Tütüncü Ö (2009), “İzmir İli Hastanelerinde Hasta 
Güvenliği Algısı”, I. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite 
Kongresi Kitabı, 2:189-204

. ursun S, Bayram N,  Aytaç S, (2010), Hasta Güvenliği Kültürü 
Üzerine Bir Uygulama, Celal Bayar Üniversitesi S.B.E  Sosyal 
Bilimler Yıl : 2010 Cilt :8 Sayı :1.

. ili   (2009) Hastanede Hasta Güvenliği Kültürü 
Algılamasının Ve Sağlık Çalışanları İle Toplumun Hasta 
Güvenliği Hakkındaki Tutumunun Belirlenmesi Yüksek Lisans 
Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk 
Sağlığı Anabilim Dalı

. l  K,(2011) Akreditasyon Belgesine Sahip Bir Hastanede 
Hasta Güvenliği Kültürünün

12. Değerlendirilmesi, Sağlık Kurumları Yönetimi Programı, 
Yüksek Lisans Tezi, T.C.

13. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

. ven R, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Uygulamalarında 
Hasta Güvenliği Kavramı, 5. Ulusal Sterilizasyon 
Dezenfeksiyon Kongresi, 2007, s.411–422

. Ka ir M, Heidari A, Jafari N,Vatankhah. S, Etemad K, Aghapour 
A,Lotfi M (2013)  T e ers e ti es to ard atient sa ety ulture 
among nurses sta  in edu ational os itals in organ in  
Iranian journal of health sciences 2013; 1(1): 75-83 http://
jhs.mazums.ac.ir

. Keskin , Akreditasyon ve Hasta Güvenliği.H.,Sur. 
(Ed). asta enli i akla mlar  (1) İçinde (231-264). 
İstanbul:Medipolitan Eğitim ve Sağlık Vakfı Yayınları, 2008.

. iu  , Wang Y, Zhang Z,  Wang P ( 2014) Patient safety culture 
in China: a case study in an outpatient setting in Beijing, BMJ 
Qual Saf 2014;23:556–564. doi:10.1136/bmjqs-2013-002172

. ie , Mao X, Cui H,Zhang M ( 2013) Hospital survey on patient 
safety culture in China., BMC Health Services Research 2013, 
13:228 Page 2 of 11 http://www.biomedcentral.com/1472-
6963/13/228

19. Nieva VF, Sorra J. (2003), Safety culture assessment: a tool for 
improving patient safety in health care organizations. Qual 
Saf Health Care 2003;12:17-23.

. ak ,(2010)  Sağlık Hizmetlerinde Olay Raporlama ve Hasta 
Güvenliğine Etkileri, Sağlıkta Kalite Ve Performans Dergisi, 
Ocak 2010, sayı 1, s.72–113.

. o   Tekingündüz S ( 2015) Patient Safety Culture in a 
Turkish Public Hospital: A Study of Nurses’ Perceptions About 
Patient Safety, Systemic Practice and Action Research, April 
2015, Volume 28, Issue 2, pp 87–110

. t n  Ö, Yağcı K, Küçükusta D, (2006) Toplam Kalite 
Yönetim Kapsamında Hasta Güvenliği ve Akreditasyon: Tıbbi 
Laboratuarlar Değerlendirmesi, DEÜ SBE Dergisi, Cilt.8, 
Sayı.4, s.306-302. 

. Sagiroglu , Oğuz S, Yağcı M,Tozkır H,Yalta T, (2013), 
Evaluation of patient safety culture: Single-center, non-
randomized, cross-sectional study, Department of General 
Surgery, Faculty of Medicine, Trakya University, Turkey 
experience, Academic Journals, Vol. 8(10), pp. 398-403, 11 
March, 2013, http://www.academicjournals.org/SRE

http://www.biomedcentral.com
http://www.biomedcentral.com
http://jhs.mazums.ac.ir
http://jhs.mazums.ac.ir
http://www.biomedcentral.com/1472-6963/13/228
http://www.biomedcentral.com/1472-6963/13/228
http://link.springer.com/journal/11213
http://link.springer.com/journal/11213/28/2/page/1
http://www.academicjournals.org/SRE


POSTER BİLDİRİLER

VI
I. 

U
lu

sl
ar

ar
as

ı S
ağ

lık
ta

 P
er

fo
rm

an
s 

ve
 K

al
it

e 
Ko

ng
re

si
10

-1
3 

O
ca

k 
20

18
, A

nt
al

ya

. Sammer . Christine, Lykens Kristine, Sıngh P. Karan, Maıns 
A.Douglas, Lackan A.Nuha, What is Patient Safety Culture? A 
Review of Literature, Journal of Nursing Scholarship, 2010, 
pp. 156- 165

. agner , Smıts M, Sorra J, Huang c ( 2013) Assessing patient 
safety culture in hospitals

26. across countries, International Journal for Quality in Health 
Care 2013; pp. 1–9

27. World Alliance For Patient Safety. (2009). WHO Draft 

Guidelines For Adverse Event Reporting and Learning 
Systems; http://www.who.int/patientsafety/events

. al ın  Acar A, Avrupa Birliği Ülkelerinde Hasta Güvenliği Ve 
Güvenli Hastane İlişkisi, 2.Uluslararası Sağlıkta Performans 
ve Kalite Kongresi, Cilt 1, Ankara 2010, 12–26

. ar ım ı , Başbakkal Z, Beytut D, Muslu G, Ersun A( 
2014 ) Bir Devlet Hastanesinde Sağlık Çalı anlarının Hasta 
Güvenliği Kültürü Algısının ncelenmesi, Anatol J Clin Investig 
2014;8(4):173-179

http://www.who.int/patientsafety/events


POSTER BİLDİRİLER

VI
I.

U
lu

sl
ar

ar
as

ı S
ağ

lık
ta

 P
er

fo
rm

an
s 

ve
 K

al
it

e 
Ko

ng
re

si
10

-1
3 

O
ca

k 
20

18
, A

nt
al

ya

Araştırma, stajyer öğrencilerin iş sağlığı ve çalışan güvenliğine 
ilişkin bilgi düzeylerini ve verilen eğitimin etkinliğini 
değerlendirmek amacıyla planlanan, tanımlayıcı ve kesitsel 
nitelikte bir araştırmadır. Araştırma evrenini, 2014-2015 ve 
2015-2016 eğitim-öğretim yılları içerisinde hastaneye kabul 
edilen stajyer öğrenciler oluşturmuş, çalışma 293 öğrenci ile 
gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında sosyodemografik 
özellikleri ve iş sağlığı ve çalışan güvenliğine yönelik soruları 
içeren bilgi formu kullanılmıştır. Stajyer öğrencilere staj 
ilk günü oryantasyon eğitimi verilerek, staj sonunda anket 
uygulanmıştır. Veriler, SPSS programında sayı ve yüzdelik ile 
değerlendirilmiştir. Çalışmada öğrencilerin çoğunluğunun 
16-20 yaş grubunda olduğu, üniversitede okuduğu, 2.sınıfta
olduğu, hemşirelik bölümünde okuduğu, ailesinde sağlık
çalışanı olmadığı, hepatit aşısının olduğu, iş sağlığı ve güvenliği
kapsamında okul tarafından gerekli eğitim ve takiplerin
yapılmadığı, daha önceden enfeksiyon eğitimi aldığı, hastane
enfeksiyonu kavramı, eldiven kullanımı ve el hijyenine ilişkin
sorulara, kesici delici alet yaralanması durumunda yapılması
gerekenlere, atık türlerine oğunluğunun oğru eva
ver iği  kişisel koruyucu ekipmanların giyinme sırasına,
enfeksiyonla ilgili sorulara ve izolasyonla ilgili sorulara kısmi
olarak doğru cevap verdiği saptanmıştır.

Sonuç olarak stajyer öğrencilere staj ilk günü verilen 
oryantasyon eğitiminin iş sağlığı ve çalışan güvenliği 
kapsamında stajyer öğrenci güvenliğinde etkili olduğu tespit 
edilmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda; iş sağlığı ve çalışan 
güvenliği eğitiminin, gerekli takip ve değerlendirmelerin okul-
hastane işbirliği ile gerçekleştirilmesi önerilebilir. 

na tar Kelimeler  Öğrenci, Klinik Eğitim, Çalışan Güvenliği  
 Sa l

S P S U  S  U   
U  P

S

This cross-sectional-descriptive research was planned for 
evaluating the education programme occupational health 
and safety of student. The study consisted of students 
and the research was conducted in 293 student of this 
population. In the data collection an Information Form 
including social-demographic characteristic and questions 
of occupational health and safety of student was used. The 
data were analyzed on SPSS, using number, percentage. It 
was determined that the majority of the students gave true 
answers for the questions about the  questions. The immune 
status of the students was evaluated, it was determined that 
the majority of the students’  Anti HBs were positive, received 
lesson of infection, but did not receive occupational health 
and safety education. In conclusion it was showed that the 
education was sufficient for the internship student safety, 
in-service training programmes were effective on the level 
of knowledge. According to these results; students in the 
healthcare programs should be screened for immune status 
prior to clinical practice and School-Hospital cooperation may 
be suggested.

Ke  or s  Student  lini al du ation  u ational ealt  
and Sa ety

S U

Stajyer öğrenci güvenliğine yönelik staj ilk günü verilen oryantasyon eğitiminin iş sağlığı ve çalışan güvenliği kapsamında 
etkili olduğu tespit edilmiştir. Çalışan/stajyer öğrenci güvenliği kültürü oluşturulmasında eğitim faaliyetlerinin 
öneminin büyük olduğu düşünüldüğünde;

Bu kapsamdaki öneriler;

• Okul mevcut müfredatlarında iş sağlığı ve güvenliği eğitimine mutlaka yer verilmelidir.

• Özellikle birinci sınıf öğrencilerine aşının önemi anlatılmalı ve kliniklere çıkmadan önce aşılarının yaptırmaları
sağlanmalı ve takip edilmelidir.

• Klinik eğitim süresince okul-hastane işbirliği sağlanmalıdır.

• Klinik eğitim ilk günü öğrencilere oryantasyon programları ve eğitimleri verilerek gerek hastane süreci gerek ise okul
bilgileri pekiştirilmelidir.

P

S     P  K  S

Nazik YALNIZ, Ebru KÖSEOĞLU, Işıl ESEN, Emine MERT, Zeynur ERDOĞU
edikule s astal klar  e s erra isi A

na osengun gmail om  kayaaae ru gmail om  isilka li a gmail om
emine g mert gmail om  erdogu otmail om
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Dilek KÜTAHYA

el m Antalya astanesi
dilekdkuta ya gmail om

   em i elik hi me le inin e kinli i 
e e imli i hem i ele in e iledi i lide lik da a-

nı la ı ile yakından il ilidi  kili hem i e lide le in 
ye ile ilme i i in hem i ele in e iledikle i li -
de lik da anı la ı e e kileyen ak le in ilinme i 

nemlidi   alı ma kiye de hem i elik e lide -
lik ile il ili ya ılmı  alı mala ı in eleye ek hem i e-
lik e lide lik k n na dikka  ekmek e me  d -

m  aya k ymak ama ıyla e ekle ilmi

   alı ma  emm   
a ihle i a a ında e ekle ilmi  alı mada k-

deni  ni e i e i K hane i a ama m  K 
e  me ke i  le akademik  le e e   

ien e e i a anla ı a anmı  a ama e inde 
k e anah a  kelime la ak hem i e  hem i elik  

lide lik  n ili e anah a  kelime la ak n e  n -
in  leade hi  k llanılmı

a ama n nda  ile  yılla ı a a ında ya-
ılmı   alı maya la ılmı   alı mala dan  
ane ine i  ke  la ıldı ı e  makale de en i 

nekleminde ya ıldı ı i in in elemeden ıka ıl-
mı  lde edilen  alı manın ı y k ek li an  
e i  i d k a e i e ı a a ma makale inden 
l mak aydı

 n elenen alı mala ın neklemini  
hem i ele  n  y ne i hem i ele  n  y ne-

i hem i ele  e hem i ele  n in l d  
eli lenmi  alı mala ın n n n  anımla -

yı ı ld  e i  ane inin eylem a a ma ı a a ı-
mına ahi  ld  e i  edilmi

alı mala ın nl nda ide  a anı la ı e-
mleme nke  n  k llanılmakla i lik e  n -
m  ide lik l e i n  a a ma ı a a ndan 

eli ilen  mla ı n  k ak l  ide lik 
nke  n  ide lik nelim nke  n  ide lik 
y lamala ı n an e i n  ide lik i i l e i 

n  l m a a la ının k llanıldı ı a andı  a -
ma n la ı hem i ele in en k al ıladıkla ı li -

de lik a la ını d n m  lide lik n  e  
daklı lide lik n  ka lım ı lide lik n  in ana 

y nelik lide lik n  k a k lide lik n  de-
m k a k lide lik n  ld n  aya k ymak a-
dı  y ı a alı mala da lide lik da anı ı ile el 

a lılık  d y al eka  m a y n  a ma y ne -
mi  i en ay ılma niye  e y ne iye en a a ında 
ili kile in in elendi i eli lenmi

 alı mala  y ne i hem i ele de en a la 
d n m  lide lik inin ikin i la ak e  daklı 
lide lik inin al ılandı ını   a a mala ın ne-
edey e amamının anımlayı ı a a ıma ahi  l-

d n  aya k ymak adı  ele ek alı mala da 
lide li i e kileyen ak le in in elenme i e lide li i 

eli meye y nelik alı mala a n elik e ilme i 
hem i e y ne ile in lide lik ellikle inin eli il-
me inde ya a lı la ak
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Atıkların kaynağında ayrıştırılabilmesi ve etkin bir atık yönetiminde gerek eğitimlerin, gerekse birim denetimlerin önemi 
yadsınamaz. Bu doğrultuda yapılan uyum oranlarının değerlendirilmesi çalışması kapsamında;

• Atık yönetimine ilişkin mevcut yasal düzenlemelerin güncellenmesi, uygulamaların standardizasyonunun sağlanması,

Nazik YALNIZ1, Derya HIRÇIN CENGER1, Emine MERT1, Zeynur ERDOĞU1,
Ebru KÖSEOĞLU1, Erhan CİNGÖZ2

edikule s astal klar  e s erra isi A
ars arakani e let astanesi

na osengun gmail om  derya enger gmail om  emine g mert gmail om
erdogu otmail om  kayaaae ru gmail om  er an ingo otmail om

Ara t rma  edikule s astal klar  e s erra isi ğitim 
ve Ara t rma astanesi nde ilgili me uatlar er e esinde kurulan 

evre ve At k netimi ki i tara ndan  y llar  aras nda 
ya lan  at k ayr t rmas na ait de erlendirmelerin retros ekti  
olarak in elenmesini i ermektedir  erilerin to lanmas nda 
At k ygulamalar  e erlendirme ormu kullan lm t r  

eriler  i roso t el rogram nda say  e y delik oranlar 
de erlendirilmi tir  Çalışmada at k uyum oran n n  ile  
aras nda  t m uyum oranlar n n ortalamas n n ise  oldu u 
sa tanm t r  yum oran n n ilk y llara g re artmas  e genel 
olarak  aras nda seyretmesi  at k ayr t r lmas  konusunda 
al anlar n ark ndal k d eyinin artt n  çalışanların 

kayna nda ayr t rmaya nem erdi ini g stermektedir  At k 
uyum oranlar ndaki art  düzenli eğitimlerinin erilmesi  

irim e itimlerinin e denetimlerinin sık yapılması  uyumsu luk 
oranlar nda ise astane iki ya lanmas n n de i mesi  al an 
insan g  de ir  kontrols  asta e asta yak n  gi i çeşitli 
sorunların etkili oldu u d n lmektedir  Sonu  olarak at klar n 
kayna nda ayr t r la ilmesi e etkin ir at k y netiminde 
me uatlar n yan  s ra gerek e itimlerin  gerekse denetimlerinin 
önemi yadsınamaz. Bu doğrultuda at k y netimine ili kin 
me ut yasal d enlemelerin g n ellenmesi  uygulamalar n 
standardi asyonunun sa lanmas  kurum i i kurum d  ilgili 
kurulu larla i irli i ya lmas  al anlar n ilgi g n ellemesi 
ad na e itimlerin nemle de am etmesi  çevre ve atık yönetim 
ekibi denetimlerinin rutin ale getirilmesi  ilgili kay tlar n 
tutulmas  e iyile tirme al malar n n ya lmas  asta e asta 
yak nlar na y nelik at k y netiminin nemi konusunda g rsel e 
ya l  ilgilendirmelerin ya lmas  önerilmektedir.

na tar Kelimeler  At k  At k netimi  astane

S   S   KU  S  
S S S   SU    
S  SP

S  

The research includes a retrospective review of the waste 
sorting evaluations made by the Environmental and Waste 
Management Team, established within the framework of 
relevant legislation in the Yedikule Chest Dıseases And 
Thoracıc Surgery Traınıng And Research Hospıtal between the 
years 2013-2017. In t e data olle tion The Waste Applications 
Evaluation Form was used. The data were analy ed in 
Microsoft Excel program for number and percentage ratios. It 
was determined that the waste compliance ratio in the study 
is between 64% and 92% and the average of all compliance 
ratios is 77.53%. 

The rate of adaptation increases over the first years and 
generally in the range of 70-80% indicates that the level of 
awareness of employees about waste disposal is increased 
and it is important to distinguish it at its source. Regular 
education programmes, in-service trainings and inspections 
can be effective at the waste compliance rates. And changes 
in the physical structure of the hospital, the rate of employee 
turnover, uncontrolled patient and patient complaints can 
be influential in waste incompatibility ratios. As a result, 
it can not be denied that the legislation in the effective 
waste management and besides the training and the unit 
inspections, can be separated at the waste management. In 
this respect, updating the existing legal regulations related 
to waste management, ensuring the standardization of 
the applications, cooperating with relevant institutions 
outside the organization, continuing education, making the 
environmental and waste management team inspections 
routinized, keeping related records and making improvement 
works and preparing visual and written informations on the 
importance of waste management for patients and their 
relatives.

Ke  or s  aste  aste anagement  os ital

P
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• -Kurum içi-kurum dışı ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılması,

• -Çalışanların bilgi güncellemesi adına eğitimlerin önemle devam etmesi,

• -Çevre ve Atık Yönetim Ekibi denetimlerin rutin hale getirilmesi, ilgili kayıtların tutulması ve iyileştirme çalışmalarının 
yapılması,

• -Hasta ve hasta yakınlarına yönelik atık yönetiminin önemi konusunda görsel ve yazılı bilgilendirmelerin yapılması 
önerilmektedir. 

K K
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Bu araştırmanın sonuçları yöneticiler ve insan kaynakları alanında çalışan profesyonellerce örgütsel muhalefet konusunun 
daha iyi anlaşılmasında fayda sağlayabilecektir. Günümüzün dinamik ve rekabet ortamında örgütler, çalışanların fikirlerini 
ifade ettiği açık iletişim ortamına ihtiyaç duymakta ve bu durum da örgütsel muhalefetin önemini giderek arttırmaktadır. 
Örgütsel muhalefeti doğru yöneten şirketler yaşanan değişimlere daha hızlı uyum sağlayabilecek ve rakiplerine karşı 
avantaj kazanabilecektir

Bu araştırmanın sonuçları doğrultusunda sağlık çalışanların örgütsel muhalefetin örgüt amaçları doğrultusunda ve yararlı 
bir şekilde kullanılması amacıyla şu öneriler sunulmaktadır: 

• Hastane yöneticilerinin örgütsel muhalefeti bir tür tehdit değil de hastanenin gelişmesi yönde algılamaları 
sağlanmalıdır. 

Nazik YALNIZ1, Derya HIRÇIN CENGER1, Emine MERT1, Zeynur ERDOĞU1,
Ebru KÖSEOĞLU1, Erhan CİNGÖZ2

edikule s astal klar  e s erra isi A
ars arakani e let astanesi

na osengun gmail om  derya enger gmail om  emine g mert gmail om
erdogu otmail om  kayaaae ru gmail om  er an ingo otmail om

Bu çalışmanın amacı demografik faktörler (çalışma pozisyonu, 
yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum ve çalışma süresi, 
haftalık çalışma süresi) ile örgütsel muhalefet bileşenleri 
(dikey muhalefet, yatay muhalefet, yer değiştirmiş muhalefet ) 
arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. 

Araştırmanın çalışma grubunu, 01-15 Haziran 2017 tarihinde 
Antalya ili merkez ilçe sınırlarında yer alan özel hastanede 
görev yapan 85 sağlık çalışanı oluşturmaktadır.

Araştırma verileri, sağlık çalışanlarından Kassing (1998) 
tarafından geliştirilen “örgütsel muhalefet ölçeği” ile 
toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programında 
çözümlenmiştir. Sağlık çalışanların, ölçekte yer alan maddelere 
verdikleri yanıtların aritmetik ortalama ve standart sapmaları 
hesaplanmıştır. Örgütsel muhalefete ilişkin sağlık çalışan 
görüşlerinin çeşitli demografik değişkenlere göre fark gösterip 
göstermediği t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile 
çözümlenmiştir. Farkın kaynağının saptanmasında ise LSD 
testi kullanılmıştır

Özel hastanede görev yapan sağlık çalışanlarının örgütsel 
muhalefet algıları “yüksek” düzeyde olduğu saptanmıştır. 
Hastanede görev yapan sağlık çalışanların örgütsel 
muhalefet algılarına ilişkin; haftalık çalışa saati değişkenine 
göre çalışanların görüşleri arasında bir farka rastlanırken; 
çalışanların unvan, yaş, cinsiyet ve mesleki kıdemlerine göre 
görüşleri arasında bir farka rastlanmamıştır.

na tar Kelimeler  Muhalefet, Örgütsel Muhalefet, Dikey 
Muhalefet, Yatay Muhalefet, Yer Değiştirmiş Muhalefet

U   P  S  
 SS   S U    

S  

S

The aim of this study is investigate the relationship between 
demographic factors ( Working position, age,  gender,  
educational level,  marital status ,  job tenure and  weekly 
working hours) and components of organizational dissent  
(Articulated  dissent, Lateral dissent and,  Displaced dissent ). 

The working group of the present study is formed by (n:85) A 
ri ate os ital health Workers working in the central province 

of Anatalya in 2017 June. In the study, the data were collected 
through “organizational dissent scale” developed by Kassing 
(1998). The data were analyzed with the SPSS. Arithmetic 
means and standard deviations of the answers that health 
workers gave to the items were calculated. T-test and one-
way analysis of variance (ANOVA) were used to determine 
whether health workers’ opinions on organizational dissent 
differ according to the various demographic variables or not 
and also LSD test was used to determine the source of the 
difference.

The findings of the study revealed that the organizational 
dissent perceptions of hospital  workers is at high level. Even 
though significant meaningful differences were found when 
weekly working hours variables are concerned, no significant 
meaningful difference was found when Working position, 
age, gender, educational level, marital status , job tenure in 
variable is concerned

Ke or s  Dissent, Organizational Dissent, Articulated 
Dissent,  Lateral Dissent,  Displaced Dissent

P
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• Yöneticilere kurum içi ve kurum dışında iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik hizmet içi eğitim, kurs, seminer vb. 
etkinlikler düzenlenebilir. 

• Yöneticilerin hastanelerde çalışanların muhalif görüşlerini rahatlıkla paylaşabilecekleri ve açığa vurabilecekleri bir 
ortamın oluşturulması için örgütsel iklim iyileştirilip, çalışma yaşamının kalitesi artırılabilir.

K K
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Çalışmamızda 2011-2017 yılları arasındaki 7 yıllık süreçte Amasya Ağız ve Diş sağlığı Merkezi Evde Bakım Hizmetleri 
Biriminde toplam 79 hastaya hizmet verildiği, hastaların yaş ortalamasının 73,4 olduğu, yıllar içerisinde hasta sayısının 
ve hastalara yapılan ziyaret sayılarının arttığı belirlenmiştir. Çalışmamızda en yüksek oranda hareketli protez uygulaması 
yapıldığı saptanmıştır. Bu durumun hastalarımızın yaş ortalamasının yüksek olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Evde sağlık hizmetlerinin amacı bireylere kaliteli ve memnun olacakları bir hizmet sunarak tedavilerini sağlamak, 
sağlıklarını korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmektir. Bu kapsamda sağlık personelinin kişilik özellikleri, 
gösterilen nezaket, şefkat, ilgi ve anlayış, profesyonel tutumları, bilgi-becerilerini sunma biçimleri, bireyin bilgilendirilmesi 
ve ihtiyaçlarının karşılanma durumu bireylerin memnuniyet düzeyleri üzerinde önemli rol oynamaktadır. Çalışmamızda 
memnuniyet düzeyi değerlendirilen bireylerin %93.5’i verilen hizmetten memnun oldukları, %100’ü sağlık personelinin 
kendilerine karşı ilgili olduğunu ve %100’ü tekrar ihtiyaç duyduklarında Amasya ADSM’yi tercih edeceği ifade etmişlerdir.  
Bu veriler doğrultusunda Amasya ADSM verilen evde sağlık hizmetlerinin halkımız tarafından olumlu karşılandığı 
söylenilebilir. Ancak 7 yıllık dönemde hizmet talep eden hasta sayısının düşük olması bu hizmetten haberdar olunmadığını 
ya da ağız ve diş sağlığına yeterince önem verilmediğini düşündürmektedir. Bu nedenle ağız ve diş sağlığı evde bakım 
hizmetleri konusunda Belediyeler, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Engelli Dernekleri gibi kamu ve sivil toplum 
kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde bilgilendirme programları düzenlenmesi fayda sağlayacaktır.

Sonuç olarak hastalarla ilgili bilgilerin yer aldığı bu tarz çalışmaların belli aralıklarla tekrarlanmasının; uygulamaların sürekli 

Elif KETEN EDİS, Ali Fuat HUPAL

A AS A A I    SA I I 
eli keten gmail om  ali uat u al gmail om

et 

de Bak m i metleri  ekimlerin nerileri do rultusunda 
asta ireylere  aileleri ile ya ad klar  ortamda  sa l k eki i 

tara ndan re a ilitasyon  yotera i  sikolo ik teda i de da il 
t i gereksinimlerini kar laya ak ekilde sa l k ak m  ile sa l k 

i metlerinin sunulmas  eklinde tan mlanmaktad r  de sa l k 
i metlerinin sa l k sistemi i erisindeki yeri er ge en g n da a 

geni lemektedir e u konudaki çalışmalar önem ta maktad r  
Bu al man n ama  Amasya A  e i  Sa l  erke i nden 
e de ak m i meti alan asta ro lini tan mlayarak erilen 

i meti de erlendirmektir

Bu al ma  y llar  aras nda Amasya A  e i  Sa l  
erke i de Sa l k i metleri Biriminden i met alan astalar n 

ni eliksel anali ini ya maya y nelik olarak ya lm t r  eriler 
S SS  aket rogram  ara l yla de erlendirilmi tir

 y llar  aras nda  asta Amasya A  e i  Sa l  
erke i de Sa l k i meti Biriminden i met alm t r  i met 

alan astalar n ya  ortalamas   olarak tes it 
edilmi tir  n y ksek oranda  areketli rote  teda isi e 

 muayene ila  teda isi ya l rken en d k oranda  
rote  esleme i lemi ya lm t r  astalar n genel memnuniyet 

d eyi  olarak elirlenmi tir  

Sonu lar astalar n memnun olduklar n  an ak a  e di  sa l  
e de ak m i metleri konusunda ilgilendirme ya lmas n n 
gerekli oldu unu g stermektedir

na tar Kelimeler  de Sa l k i metleri  A  e i  Sa l  
Sa l k i meti

U   P  P   S  
P    

stra t

Home Care Service is defined as; “health care and delivering of 
health services including the rehabilitation, physical therapy 
and psychological therapy towards the recommendations of 
physicians, given to patients at environments they live with 
their families in order to meet their health needs”. Home care 
services enlarge every passing day inside health care systems 
and studies of regarding this issue is important. The aim of 
this study is to evaluate the service given by defining the 
patient profile who home care provided in Amasya Oral and 
Dental Health Center (AODHC).

This study was carried out for the purpose of quantitative 
analysis of patients who were served from Amasya Oral and 
Dental Health Home Health Care Unit between 2011-2017. 
Data has been evaluated with SPSS 20.

Bet een  t e num er o  atients o ser ed rom 
t e A  is  It as determined a erage age o  atients as 

 T e ig est rate as er ormed remo a le denture 
treatment  intraoral e amination  drug treatment   
relining as er ormed in t e lo est rate  Satis a tion le el 
o  t e atients as determined as  

T e results s o  t at atients are satis ed ut need to e 
in ormed oral and dental ealt  ser i es a out ome are

Ke  or s  ome are  ral and ental ealt  ealt  Se i e

P

 K   S  P     
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olarak değerlendirilmesine, hasta profilinin tanımlanarak verilecek hizmetlerin bu yönde şekillenmesine, ihtiyaçların 
tespiti ve giderilebilmesine, kayıtlardaki eksikliklerin saptanmasına ve hizmet kalitesinin belirlenmesine katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. 

K K

1. WHO publications. (2000). Home-Based and Long 
Term Care, Geneva.
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Özel Hastanenin örgüt sağlığı düzeyini belirlemek ve örgüt sağlığının demografik değişkenlerle ilişkisini ortaya koymak 
amacıyla yapılan çalışmada; başarılı kişilerin takdir edilmesi, değişim ve krizlerin iyi yönetilme konularında sağlıksız 
özellikler taşıdığı görülmektedir.

Örgüt sağlığı ile demografik değişkenlerden unvan, eğitim ve çalışma ünitesi ve çalışma süresi arasında anlamlı ilişki 
varken; medeni durum arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır.

Ahmet ATASOY1, Ruhi Selçuk TABAK2

el esleki e Teknik Anadolu isesi
2 e ke A ru a ni ersitesi  Sa l k Bilimleri ak ltesi
aatasoy gmail om  ru se tun ttmail om

Amaç: Antalya’da özel hastanenin rg t sa l  d eyini 
elirlemek e rg t sağlığ n n demografik değişkenlerle ilişkisini 

ortaya koymaktır

nemi  Örgütsel sağlık, örgütün sadece bulunduğu ortamda 
yaşamını sürdürmekle kalmayıp uzun dönemde devamlı 
gelişip, mücadele ve yaşama yeteneklerini geliştirmesidir. 
Örgüt sağlığı iklim, kültür ve etkinliği yansıtması ve yöneticilere 
örgütlerinin durumu hakkında bilgi vermesi bakımından 
önemli bir kavramdır.

Yöntem: Bu çalışma 15 Ekim-15 Kasım 2015 tarihleri arasında 
144 sağlık personeli üzerinde yapılmıştır. Hazırlanan 
anket formunda Rosen-Berger tarafından geliştirilen 20 
sorunun yanında 5 tane de demografik bilgiye dayalı soruya 
yer verilmiştir. Toplam 25 soru vardır. Anket formunun 
derecelendirilmesinde beşli Likert ölçeği kullanılmıştır. SPSS 
programında analiz edilmiştir. Rosen-Berger ( 1991 ) geliştirdiği 
modelde oluşturduğu sorulara verilen cevapların puanlarının 
toplamının sonucunda örgütün sağlık durumunun tespit 
edileceğini belirtmiştir. 85-100 arası sağlıklı, 50-85 arası hem 
sağlıklı hem sağlıksız, 50 puan altında kalanların ise sağlıksız 
örgüt özelliklerini taşıdığını belirtmiştir.

Elde edilen veriler, SPSS for Windows 23 bilgisayar programı 
kullanılarak analiz edilmiş, verilen cevapların frekans, yüzde, 
aritmetik ortalama ve standart sapmaları hesaplanmıştır. 
Verilerin analizinde ayrıca Mann whitney u testi, Kruskal-Wallis 
testi, kullanılmıştır. 

Örgüt sağlığı ile demografik değişkenlerden cinsiyet, unvan, 
eğitim ve çalışma süresi arasında anlamlı ilişki varken medeni 
durum arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır. 

Sonuç: Çalışanların sorulara verdiği cevapların dağılımları 
örgütün sağlıklı ve sağlıksız örgüt özelliklerini birlikte 
barındırdığını göstermektedir. Bu nedenle örgüt sağlığına 
ulaşmak için yöneticiler örgütü soruların kapsadığı konularda 
geliştirmelidir.

na tar Kelimeler: Örgüt Sağlığı, Sağlıklı Örgütler, Sağlıksız 
Örgütler,

S S     
P P S   S S  

 S   P  P P S

S

im  The aim of this study is to define the organizational 
health levels . 

m ortan e : Organizational health is an important concept 
in reflecting climate, culture, efficiency and giving information 
about organization to managers.

et o  : This study was made from 9/15/2015  to  10/15/ 
2015. The study group consisted of 144 health workers. 
There are 20 questions that were improved by Rosen-Berger 
and five questions about demographic variables in survey 
form. There are total 25 questions. Likert scale is used to 
grade survey form. Rosen-Berger has denoted that total 
points of the answers show organizational health state. The 
organizations that have between 85-100 point are healthy, 
between 50-85 point are both healthy and unhealthy, under 
50 point are unhealthy.

Analiezed by using SPSS for Windows software package 
and frequencies, mean and standart deviation have been 
calculated. Also, in the analysis of the data, Mann whitney u 
testi, Kruskal-Wallis t-test have been used.

Mann whitney u and Kruskal-Wallis t-test analisis showed that 
there is not significant relationship between marital status 
and organizational health. There is a significant relationship 
between, education seniority, gender, business title  and 
organizational health.

Frequency analysis shows that organization have healthy and 
unhealthy organization characteristic. That is why to reach 
organizational health, managers should have to improve 
about the subjects that is enclosed by questions.

Ke  or s  Organizational Health, Healthy  Organizations, 
Unhealthy Organizations

P

 S K    S K  
K K   S
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Bu sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki öneriler sıralanabilir;

• İşletmelerde, çalışanların katıldığı sosyal etkinliklerin düzenlenmeli ve desteklenmelidir. 

• İş görenlerin arzu ve isteklerinin ciddiye alındığı hissettirilmelidir. 

• Başarı olanlar takdir edilmelidir

• Çalışanlara fikirlerini açıklayabilecekleri olanaklar sunulmalı ve fikir açıklamanın olumsuz sonuç doğurmayacağı 
güvence altına alınmalıdır.

• Çalışanların kişisel ve örgütsel ihtiyaçlarını öğrenmek ve daha iyi çalışma arzusu gösterecekleri çalışma koşulları 
yaratılmalıdır. 
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S U

Sonuç olarak hasta memnuniyetini; bireylerin kişisel ve demografik özellikleri, sosyal ve ekonomik durumu, hastalığının 
ciddiyeti, bireyin daha önceki deneyimleri ve yattığı kliniğin özellikleri gibi birçok değişkenin etkilediği unutulmamalıdır. Bu 
nedenle araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda; hastaların hemşirelik bakımından memnuniyetlerinin düzenli 
olarak ölçülmesi, değerlendirilmesi ve bu yönde bakımın planlanmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. 

Muhdedir CANER1, Asiye GÜL2, Meltem ÖZTÜRK3

SB  r kkale ksek tisas astanesi
2Sa l k Bilimleri ni ersitesi
SB mir o a e let astanesi
anermu dedir gmail om  asiyegul istan ul edu tr  kagan otmail om

et

Amaç: em irelik ak m n n kalitesi asta memnuniyetini 
nemli l de etkiler  Ara t rma  erra i astalar n n em irelik 
ak m ndan memnuniyet d eylerini elirlemek ama yla ya ld

Gereç ve Yöntem: Tan mlay  e kesitsel olan ara t rman n 
e renini   Anadolu B lgesinde ir de let astanesinde erra i 
giri im uygulanan astalar olu turdu  Örnekleme  ara t rmaya 
kat lmay  ka ul eden  en a  iki g n astanede kalan e ileti im 
sorunu olmayan  asta al nd  eriler  astalar n ki isel 

ilgilerini sorgulayan ir orm e T omas e ark  tara ndan 
 y l nda geli tirilmi  e astle em irelik Bak m ndan 

emnuniyet l eği” kullan larak elde edildi  İstatistiksel anali de  
say  ortalama  yüzde  ann itney  testi  ruskall allis 
aryans anali i e earson korelasyon anali i kullan ld  

Bulgular: astalar n ya  ortalamalar  ±14.  min
maks  inin erkek  s n n ilk retim me unu  

sinin e li oldu u elirlendi  ine n eden ir erra i 
giri im uyguland  ne erra i giri im n esi ilgi erildi i 
sa tand  em irelik ak m ndan memnuniyet d eyi ortalamas  

 olarak ulundu  i isel özellikler ile ölçek puanları 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark belirlenmedi. 
Ortopedi servisinde cerrahi girişim uygulanan hastaların ölçek 
puanlarının daha düşük olduğu saptandı.

Sonuç: astalar n n erilen ak mdan memnun olduklar  
gör lmektedir  Sonu  olarak astalar n em irelik ak m ndan 
memnuniyetlerinin d enli olarak l lmesi e u y nde ak m n 

lanlanmas  nerilmektedir

Anahtar kelimeler: Bak m   asta  em irelik  memnuniyet

 U    S S   
U S  PP  SU  P U  
   U S   

stra t

A im : Patient satisfaction is important for effective care. This study was 
performed in order to determine the levels to which surgical patients 

ere satis ed ith n rsin  are

M at erial  an d M eth od: The universe of this descriptive and cross 
sectional study consisted of patients who underwent surgical 
intervention in a hospital located in the Central Anatolia R egion. 126 
patients who agreed to participate, had at least two days of hospital 
stays, and had no communication problems were included in the study. 
D ata was collected using a questionnaire regarding the personal 
characteristics of the patients and the “ Newcastle Nursing Care 
Satisfaction Scale” developed by Thomas et al. in 1996 was used. In 
statistical analysis, numbers, mean, percentages, the Mann Whitney U  
test, the Kruskal Wallis variance analysis, and the Pearson correlation 
analysis were used.

Results: The patients had an mean age of 46.8 ±14.9 (min: 18-max: 65) , 
with 54.8%  being male, 55.6%  being elementary school graduates, and 
80.2%  being married. 50.8%  of the patients were found to have had 
a surgical intervention before, and it was found that information was 
provided before surgery to 94.4%  of the patients. The mean level of 
satisfaction with nursing care was found to be 84.0±13.2. Statistically 
si ni ant di eren e as not o nd et een ersonal hara teristi s 
and scale scores. The scale scores of the patients who underwent 
surgical procedure in the orthopedics service were found to be lower.

C onc lusion: he atients ere seen to e satis ed ith the are 
provided to them. As a result of this study, the nursing care satisfaction 
of patients is suggested to be measured regularly with care being 
planned accordingly.

Key W ords: Care, nursing, patient, satisfaction

P

  U U   K K  K  
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Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması, hizmet kalitesinin arttırılması, hizmet sunan kuruluşların 
birleştirilmesi ve hasta memnuniyetinin arttırılması amacıyla 2003 yılında başlattığı Sağlıkta Dönüşüm Programı 
kapsamında sağlık sektörünün her alanında hızlı bir reform süreci yaşanmaktadır. Bu sürecin önemli bir adımı da; kaynak 
kullanımında etkinlik, verimlilik ve ölçek ekonomisinin avantajlarından yararlanmaya çalışan; rekabetçi anlayışa açık 
ve hiyerarşik denetimden çok performansa denetimine önem veren bir yönetim anlayışıyla kurulan KHB’dir. Kamuya 
ait hastanelerin Türk Sağlık Sistemi içerisindeki ağırlığı göz önüne alındığında, 2012 yılından beri hizmet veren ve ortak 
amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteren KHB’lerin verimlilik analizlerinin yapılması yönetsel başarının değerlendirilmesi 
bakımından önemlidir. 

Bu çalışmada sağlık hizmetleri alanında geniş kullanım olanağı bulan VZA tekniğinden yararlanılmak suretiyle TKHK’ya 
bağlı hizmet veren 89 KHB’lerinin aynı girdi ve çıktı değişkenleri kullanılarak verimlilikleri araştırılmıştır. Girdi odaklı CCR 
modelinin uygulandığı analiz ile her bir KHB’nin verimlilik değerleri belirlenmiştir. Verimli olmayan KHB’ ler için referans 
alınacak KHB ler saptanmış, her bir girdi ve her bir çıktı değeri için iyileştirme oranları hesaplanmıştır.

Analiz sonucunda, Türkiye genelinde hizmet veren toplam 89 adet KHB den 29 adet (%33) KHB’nin verimli olduğu, 60 
adet ( %67) KHB’nin ise verimli olmadığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili literatür taramasında daha önce yapılmış çalışma 
sonuçları incelendiğinde; akmak d nin  nin Sa l k Bakanl na a l  ad n o um e o uk astanelerinde  
y l  sa l k istatisti i erileri ile ya lan al mada ara t rma ka sam ndaki astanelerin sinin teknik erimli  n n 

Havva ÇALIŞKAN

 A  ASTA  B   S T
aliskan otmail om

et

Bu al ma ile T rkiye amu astaneleri urumuna a l  kamu 
astane irlikleri nyesinde i met sunan astanelerin irlik 
a nda etkinlik d eylerinin eri ar ama anali i ile elirlenmesi 

ama lanm t r  Ayr a elde edilen ulgulardan yararlan larak  
erimli olan e olmayan kamu astane irliklerinin tes it edilmesi 

ile otansiyel iyile tirme nerilerinin geli tirilmesi ama lanm t r

al ma ka sam nda T rkiye amu astaneleri urumuna 
a l  aaliyet g steren  kamu astane irliklerinin etkinlik 

d eyleri eri ar ama anali i y ntemi ile de erlendirilmi tir  
eriler T  Sa l k Bakanl  T  statistik  Anali  e a orlama 
aire Ba kanl  tara ndan a rlanan amu astane Birlikleri 
enel i met Bilgileri a oru B lteni   yay n ndan temin 

edilmi tir  erimlilik l m nde  kamu astane irliklerine 
a l  astanelerin sa l k i meti retmek i in kulland   girdi 

ile retti i  kt  kullan larak  e B  modeli kullan lm t r  
Ara t rmada girdi e kt  de i kenlerinin anali i S  

ien y easurement System  rogram ile ger ekle tirilmi tir  

a lan anali  sonu unda  adet  kamu astane irli inin 
erimli   adet  kamu astane irli inin erimsi  olarak 
i met sundu u tes it edilmi tir

Anahtar Kelimeler: astane  erimlilik  eri ar ama Anali i  

amu astane Birlikleri

U    P U  S  
PU  SP  U S   P  

S S

stra t

In t is study  it as aimed to determine t e e ien y le els o  
t e os itals ro iding ser i es in t e u li  os ital asso iations 
o  t e u li  os itals Institution o  Turkey t roug  data 
en elo ment analysis  In addition  y using t e o tained ndings  
it as aimed to de elo  ro osals or otential im ro ement y 
identi ying e ient and non u li  os ital asso iations

it in t e s o e o  t e study  e ien y le els o   u li  os ital 
asso iations o erating under t e Turkis  u li  os itals 
Institution ere e aluated y data en elo ment analysis met od  

ata  T  inistry o  ealt  T  as een o tained rom 
t e u li ation u li  os ital Asso iation eneral Ser i e 
In ormation Bulletin   re ared y t e e artment o  
Statisti s  Analysis and e orting  In rodu ti ity measurement  

 and B  models ere used y using  out uts rodu ed y 
 os itals onne ted to u li  os ital units to rodu e ealt  

ser i es  T e analysis o  t e in ut and out ut aria les in t e 
study as arried out it  t e rogram S  ien y 

easurement System

As a result o  t e analysis  it as determined t at   u li  
os ital unions ere e ient and   u li  os ital unions 

ser ed ine iently

Key words: os ital  rodu ti ity  ata n elo ment Analysis  
u li  os ital nions
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ise teknik erimsi  aaliyet g sterdi i sa tanm t r  a in  tara ndan  y l  sa l k istatisti i erilerinin kullan ld  
al mas nda  adet Sa l k Bakanl  genel astanesinin si erimli ulunmu  e ortalama erimlilik katsay s   olarak 
esa lanm t r  Tem r n  al mas nda  il a nda ya lan erimlilik anali inde  y l  erilerine g re   y l  
erilerine g re  il erimli olarak tes it edilmi tir  Aytekin in   y l  sa l k istatistiklerine g re  astane erileri 

kullan larak ya t  al mas nda yaln a  astanenin erimli oldu u   astanenin ise erimli olmad  tes it edilmi tir  
lma  d  nin  al mas nda Sa l k Bakanl   y l  Sa l k statistikleri erilerinin kullan ld  al mada   odeline 

g re  il erimli karken  ilin erimli olmad  ildirilmi tir  i it in  al mas nda  y l  sa l k istatistiklerinin 
kullan ld  al mas nda  modeline g re B nin  erimli ulunmu  e ortalama erimlilik katsay s   olarak tes it 
edilmi tir  al kan e irginerler  tara ndan  y l  sa l k istatistiklerinin kullan ld  al mas nda T rkiye deki  
il a nda ya lan al mada erimlilik oranlar na g re   il erimli ulunmu tur  al ma sonu lar  in elendi inde y llara 
g re erimlilik oran nda artma oldu u s  konusudur  Bu al ma sonu lar n n da literat re uygun olarak T rkiye geneli 
kamu astanelerinin erimlilik oran nda ge mi  y llara g re ir artma oldu u g r lmektedir  Sonu  olarak  ara t rmadan elde 
edilen ulgular do rultusunda  Sa l kta n m rogram  do rultusunda kamu astanelerinin y netimi anlay nda ya lan 
de i iklikler gi i T rkiye  de Sa l k Bakanl na a l  astanelerin kaynaklar n  erimli ir ekilde kullana ilmesi y n nde olumlu 
etkisi oldu u g r lmektedir

Literatür kapsamında incelenen çalışmalarda da hastanelerin verimsizlik nedenleri arasında kaynak kullanımı açısından 
girdi fazlalıkları veya çıktı eksikliklerinin olduğu ifade edilmektedir. Hastane işletmelerinin verimsiz olmasının temel 
nedeni kullandığı girdilere (malzeme, ilaç, personel, cihaz, bina, yatak, gider) karşılık çıktı (yatak işgal oranı, yatak devir 
hızı, hasta sayısı, ameliyat sayısı, gelir) miktarlarının düşük olmasından kaynaklandığı belirtilmektedir. (Yiğit ve Esen, 2017: 
2).  Ek 2. de gösterilen ç kt  de i keni i in tes it edilen ede  de erler e otansiyel iyile tirme sonu lar na g re  erimli olmayan 

B lerin me ut kt lar n n genel olarak eksik oldu u g r lmektedir  olay s yla u sonuca göre; verimli olmayan KHB’lerin 
girdilerini yeterince etkin kullanamadıkları ve buna bağlı olarak çıktılarını yetersiz olduğu söylenebilir. Dolayısıyla çalışma 
sonucu literatür sonuçlarını destekler niteliktedir.

Elde edilen etkinlik ölçüm sonuçları göreceli olmakla birlikte KHB yöneticileri için önemli veriler sunmaktadır: Sağlık 
kuruluşlarının üretim gücünü ve sahip olduğu kaynakların saptanması ve bunlar arasındaki ilişkilerin ortaya konulması, 
yönetimin örgütsel verimliliği iyileştirmesi için müdahale edebileceği değişkenlerin belirlenmesi ile yönetime planlama 
faaliyetleri için önemli girdiler sağlanmıştır. Sağlık kurumları yöneticileri, mevcut durumlarını güçlü-zayıf yönlerini, yeterli-
yetersiz hizmetlerini tespit ederek, fazla kullanılan girdiler ve yetersiz çıktılar hakkında bilgi edinerek, israf edilen kaynak 
kullanımını ortadan kaldırmak amacıyla yönetsel strateji ve programlar geliştirerek kıt kaynakların ideal kullanılmasını 
sağlarlar.

Araştırmada verimli olarak değerlendirilen birlikler analize alınan KVB’ne kıyasla verimlidirler. Dolayısıyla araştırmada 
verimli olarak tespit edilen KHB’ler için hiçbir düzeltici ya da önleyici faaliyet yapılmayacağı söylenemez. Aksine bu 
hastane birliklerinin çağın gerektirdiği şekilde küresel düzeyde iyileştirmelerini sürdürmeleri, verimli olmayan KHB lerin 
ise belirlenen referans KHB’leri örnek alarak kendileri için en iyi girdi miktarını belirleyip kaynak miktarını bu doğrultuda 
planlama yapılması gerekmektedir. Kamu hastanelerinde mevcutta kullanılan kaynak miktarlarında gerekli değişiklikler 
yapılarak daha verimli sağlık hizmetleri sağlanabilir. 

Bu çalışmada elde edilen sonuçlar hastane yöneticileri, hastane çalışanları ve karar vericiler açısından yol gösterici 
niteliktedir. Ayrıca çalışma sonuçlarının, etkin kaynak kullanımı ve tahsisi, israf içerikli adımların ortadan kaldırılması 
ve gereksiz yatırımların önlenmesi ile Türk ekonomisine de önemli bir katkı sağlanmış olur. Bu amaçla ülkemiz sağlık 
kurumlarının etkin ve verimli hizmet sunmasında verimlilik ölçümleri tekrar edilmelidir. Bu amaçla çalışmamızın ileride 
yapılacak benzer çalışmalar için yol gösterici olacağı düşünülmektedir.
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Bu çalışma Sürekli İyileştirme (Kaizen) ilkeleri baz alınarak hastane içinde sık kullanılması dolayısı ile her süreçte tehlike 
yaratma ihtimali olan maddelerin hastanenın her biriminde standart olarak aynı alanda aynı düzende konumlanmasını 
sağlamıştır.  Ayrıca sosyokültürel düzeyi düşük olan kat personellerinin daha çok etkileşimde olduğu bu maddelerin 
dökülme saçılma ve maruz kalma ihtimalini yapılan eğitim ve düzenlemeler ile en aza indirgemiştir. Bu çalışma öncesi 
Malzeme Güvenlik Formu Formu  (MSDS) formlarının önemi anlaşılamamışken çalışma sonrası Malzeme Güvenlik Formu 
Formu  olmaksızın depolara malzeme kabulü olmadığı gözlenmiştir. Bu çalışma sayesinde birimlerde kimyasal malzeme 
liste ve stok seviyeleri güncel olarak takip edilmeye başlanmıştır.  Bu çalışma sonrası uygun kayıt ve kullanım prosedürleri 
oluşturarak, bu maddelerin kullanımı için eğitimler düzenleyerek güvenli bir çalışma ortamı sağlanmış; hem çalışanlar 
hem hastalar hem de çevre için potansiyel tehlikelerin çok büyük kısmının önüne geçilmiştir.

Meltem KAYA ÇOLHAN

stan ul a elie ler de let astanesi
kaya mmm otmail om

Sağlık hizmetlerinde sağlıklı insanlar, hastalar ve sağlık 
personeli gibi kişiler ve hastane, sağlık ocağı, laboratuvar, 
muayenehane, eczane, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, özel 
sektör ve benzeri kurum ve kuruluşlarca verilen her türlü 
yataklı ve yataksız hizmetler bulunur. Aynı zamanda sağlık 
hizmetleri işyeri tehlike sınıfları listesinde ise çok tehlikeli 
sınıfta yer alır. Sağlık çalışanları çalışma koşulları ve ortamından 
kaynaklanan fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik, güvenlik 
ve psikososyal tehlikelere maruz kalırlar. Bu etmenler içinde 
kimyasal tehlikeleri önlemek adına tehlikeli madde yönetimini 
en iyi şekilde yapmak bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu 
neden Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde Tehlike Madde 
Yönetiminde sürekli iyileştirme çalışması yapılarak, birimlerde 
kimyasal malzeme liste ve stok seviyeleri güncel olarak takip 
edilmeye başlanmıştır.  Aynı zamanda uygun kayıt ve kullanım 
prosedürleri oluşturularak, bu maddelerin kullanımı için 
eğitimler düzenleyerek güvenli bir çalışma ortamı sağlanmış 
ve olumlu sonuçlar elde edilmiştir.

S

Health services include healthy people, people such as pa-
tients and health personnel, and all types of beds and bedding 
services provided by hospitals, health clinics, laboratories, do-
ctor’s offices, pharmacies, the Ministry of Health, universities, 
private sector and similar institutions and organizations. At 
the same time, health services are in dangerous class if they 
are on the workplace hazard class list. Health care workers 
are exposed to physical, chemical, biological, ergonomic, sa-
fety and psychosocial hazards resulting from working condi-
tions and environment. Within these factors, it has become a 
necessity to manage dangerous substances in the best way in 
order to prevent chemical hazards. This is why Bahçelievler 
State Hospital has been working to continuously improve the 
Hazard Substance Management, and the chemical materials 
list and stock levels in the units have started to be followed 
up to date. At the same time, appropriate registration and use 
procedures have been established and trainings have been 
organized for the use of these substances, ensuring a safe 
working environment and positive results.

P

S U    S S  K   
 S K   S
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Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından, sağlık ölçütlerinden 
bebek ölüm hızı düzeylerinin, eğilimlerinin ve farklılıklarının bilinmesi, geleceğe ilişkin tahminlerin yapılması büyük önem 
taşımaktadır. Türkiye’de bebek ölüm hızı,  2016 yılında 9,7’dir. Türkiye’de bebek ölümlerinin en önde gelen nedeninin, 
prematurite olmasına karşın, ikinci sırada yer alan konjenital anomalilerin payı 2015 yılında  %9,6  olmuştur.  Konjenital 
anomali tanısı koyulan fetüslerin akıbetinin ne olacağı tüm dünyada tıbbi etiğin temel tartışma konularındandır. Ülkelerin 
dini, sosyal, kültürel ve ekonomik dokuları ve yasaları bu gebeliklere yaklaşımı etkilemektedir. Dünyanın birçok ülkesinde, 
fetal anomalinin yaşamla bağdaşıp bağdaşmaması, tanı konulan gebelik haftası ve toplumsal bakış gebelik akıbetini 
etkilese de terminasyon seçeneği konusunda nihai karar anne-baba adaylarına bırakılmaktadır. Bu gebeliklere yaklaşım 
ile ilgili ülke bazında veriler, çalışmaların sonuçlarından elde edilmekte olup ülkelerin milli istatistiklerine ulaşmak 
mümkün değildir. Ülkemizde olduğu gibi, dini, sosyal, kültürel ve ekonomik dokuları ve yasaları bu gebeliklere yaklaşımı 
etkilemekte olan ülkelerde konjenital anomalilere bağlı olarak oluşan bebek ölümlerinin payı da doğal olarak artmaktadır 
ve bu durum, bebek ölüm hızlarının sonuçlarının değerlendirilmesinde tartışmalar yol açabilmektedir. 

Raziye DESTİCİOĞLU1, Nilgün SARP2, Dilek ÖZTAŞ3, Deniz UZUN4, Burcu Ece ÖZTAŞ5, 
Mustafa UZUN3, Bekir KESKİNKILIÇ3, Ayşe Filiz YAVUZ1

Ankara ld r m Beya t ni ersitesi
2 sk dar ni ersitesi
T rkiye alk Sa l  urumu

r kkale al l seyrante e AS
At l m ni ersitesi

ra iyedesti ioglu gmail om  nilgunsar gmail om  do tas otmail om  drdeni otmail om
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Bebek ölüm hızı, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi’nde 
9,8, orta-üst gelir grubu ülkelerde 15,2, dünyada 31,7 

ve üst gelir grubu ülkelerde 5,8’dir.Türkiye’de bebek ölüm 
hızı,  2015 yılında 7,6’dır. Sağlık programlarının izlenmesi, 
değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi 
açısından, sağlık ölçütlerinden bebek ölüm hızı düzeylerinin, 
eğilimlerinin ve farklılıklarının bilinmesi, geleceğe ilişkin 
tahminlerin yapılması büyük önem taşımaktadır. Türkiye’de 
bebek ölümlerinin en önde gelen nedeninin, prematürite 
olmasına karşın, ikinci sırada yer alan konjenital anomalilerin 
payı 2015 yılında  %9,6  olmuştur.  Konjenital anomali tanısı 
koyulan fetüslerin akıbetinin ne olacağı tüm dünyada tıbbi 
etiğin temel tartışma konularındandır. Ülkelerin dini, sosyal, 
kültürel ve ekonomik dokuları ve yasaları bu gebeliklere 
yaklaşımı etkilemektedir. Dünyanın birçok ülkesinde, fetal 
anomalinin yaşamla bağdaşıp bağdaşmaması, tanı konulan 
gebelik haftası ve toplumsal bakış gebelik akıbetini etkilese 
de terminasyon seçeneği konusunda nihai karar anne-baba 
adaylarına bırakılmaktadır. Bu gebeliklere yaklaşım ile ilgili ülke 
bazında veriler, çalışmaların sonuçlarından elde edilmekte 
olup ülkelerin milli istatistiklerine ulaşmak mümkün değildir. 
Ülkemizde olduğu gibi, dini, sosyal, kültürel ve ekonomik 
dokuları ve yasaları bu gebeliklere yaklaşımı etkilemekte olan 
ülkelerde konjenital anomalilere bağlı olarak oluşan bebek 
ölümlerinin payı da doğal olarak artmaktadır ve bu durum, 
bebek ölüm hızlarının sonuçlarının değerlendirilmesinde 
tartışmalar yol açabilmektedir. 

na tar Kelimeler   Be ek l m  etal Anomali

U    P    
 P     

stra t

Infant mortality rate is at 9,8 for World Health Organisation’s 
Europe Region, 15,2 for middle upper income countries, 

31,7 for the world and 5,8 for high income countries. In 
2015 Turkey’s infant mortality rate is 7,6. Understanding 
and interpreting infant mortality rate correctly is vital for 
developing future healthcare policies. Major cause for infant 
mortality for Turkey, prematurity, is followed by congenital 
anomalies with 9,6%. Future of the fetuses diagnosed with 
congenital anomalies is a major discussion for medical 
ethics around the globe. This future is affected by religous 
beliefs, social, cultural and economical states and laws of 
the countries. For most countries even though gestational 
age and prognosis of anomaly are important for deciding, 
final word for terminating the pregnancy is at parents. These 
datas relating fetuses with anomalies comes from researches 
and national statistics of countries are impossible to access. 
At countries like ours which religion, social and economical 
states and laws affecting the approach to pregnancies with 
anomalies infant mortality rates are increased by these 
congenital anomalies. This impact is causing discussion at 
evaluation and interpretion of infant mortality rate.

Ke  or s  In ant ortality ate  etal Anomaly
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Kurumda çalışan sağlık personelinin motivasyonunu etkileyen çeşitli faktörler vardır. Sağlık kurumlarında verimlilik artışı 
ve hasta memnuniyetini sağlamak isteyen bir yöneticinin, çalışanların motivasyonunu ve motivasyon araçlarını etkin bir 
şekilde kullanması gerekir. Yöneticilerin, sağlık çalışanlarının motivasyon araçları konusundaki geri dönüşlerini dikkate 
alarak yönetim sistemini oluşturmaları ve motivasyonu artırmak amacı ile düzeltici ve önleyici faaliyetlerde bulunması 
önerilebilir.

Gülten ÖZDEMIR, Ayşe EKEN

ati  sultan me met e itim e ara t rma astanesi
gulten ostan i o demir gmail om  ekenayse gmail om

ma  Sağlık gibi hayati önem taşıyan alanlarda faaliyet 
gösteren çalışanların önem verdikleri motivasyon araçlarının 
saptanması kurum politikalarının belirlenmesi açısından son 
derece önemlidir. Bu düşünceden yola çıkarak yapılan bu 
çalışma ile, sağlık çalışanlarının önem verdikleri motivasyon 
araçlarının belirlenmesini amaçladık.

ntem ve ere ler  Bu araştırma, Nisan 2014’de Fatih 
Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapıldı. 
Araştırmada anket yöntemi kullanılmış olup, toplam 202 
sağlık çalışanı katılmıştır. Elde edilen veriler SPSS (Statistical 
Package for Social Sciences) programında analiz edilmiş ve 
anket soruları yüz yüze görüşme yöntemi ile uygulanmıştır.

ulgular  Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının %67,8’i 
lisans/lisansüstü mezunu olup, %52,6’sı yüksek riskli alanlarda 
alı makta ır.  ıl eri alı an oranı ise ’tür. 

Çalışanların %54,3’ü yaptığı işin yeteneklerine uygun 
olmasının, %65,4’ü iş ortamındaki arkadaşlık ilişkilerinin güçlü 
olmasının, %60,9’u aldığı ücretin yüksek olmasının ve %60,9’u 
yapılan işin takdir edilmesinin motivasyonlarını artırdığını 

n rken  %60’ı işlerini yaparken gerekli malzeme ve 
ekipmandaki eksikliklerin çıkardığı zorlukların, %66,3’ü 
işyerindeki aydınlatma, havalandırma, gürültü gibi fiziksel 
faktörlerin uygunsuzluğunun ve %63,9‘u kurumda ücret 
düşüklüğünden ok  ret a aletsi liğinin motivasyonlarını 
azalttığını düşünmektedir.

Sonu  Kurumda çalışan sağlık personelinin motivasyonunu 
etkileyen çeşitli faktörler vardır. Sağlık kurumlarında verimlilik 
artışı ve hasta memnuniyetini sağlamak isteyen bir yöneticinin, 
çalışanların motivasyonunu ve motivasyon araçlarını etkin bir 
şekilde kullanması gerekir. Yöneticilerin, sağlık çalışanlarının 
motivasyon araçları konusundaki geri dönüşlerini dikkate 
alarak yönetim sistemini oluşturmaları ve motivasyonu 
artırmak amacı ile düzeltici ve önleyici faaliyetlerde bulunması 
önerilebilir.

na tar Kelimeler  Motivasyon, Motivasyon araçları, Sağlık 
çalışanları

SU           

e tive  Detection of motivation tools for employees who 
are active in vital areas such as health are very important 
in terms of determining institutional policies. By thinking 
this way before, with this study; We aim to determine the 
motivation tools which is more important for health workers.

et o s an  aterials  In this study has done at Fatih 
Sultan Mehmet Education and Research Hospital in April 
2014. Survey method was used in the survey and 202 medical 
staff attended in total. The obtained data analyzed in the SPSS 
program (Statistical Package for Social Sciences) and Survey 
questions applied Face-to-face interview method.

esults  67,8% of health workers participating in the survey 
over have undergraduate/graduate degree, 52,6% are 
working in high risk areas. Running over 5 years percentage 
is 64,4%. 54,3% of workers suppose in accord with abilites, 
65,4% suppose strong relationships with friends in business 
environment, 60,9% consider receiving high salary, 60,9% 
suppose appreciation of work done for increasing their 
motivation. 60% of the  workers considerless equipments’ 
difficulties, 66,3% suppose the inadequacy of physical factors 
as lighting, ventilation and loudness. 63,9% thinks that it 
reduces the motivation of the wage injustice beside the low 
wage.

on lusion  There are several factors that influence the 
motivation of healthcare personel who work in the institution. 
An administrator who wants to increase efficiency and 
patient satisfaction in health care organizations need to use 
it effectively employee motivation and motivation tools. It 
is recommended that managers need to consider health 
workers feedback on their motivation tools when they 
creating management system and need to do corrective and 
preventive activities for increasing motivation.

Ke or s  Motivation, Motivation tools, Health care workers 
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7. Aşıkoglu M., 1996. İnsan Kaynaklarını Verimliliğe 
Yönlendirme Aracı Olarak Motivasyon. Üniversite 
Kitabevi, İstanbul.

8. Manongi, R. N. , T. C. Marchant, I. C. Bygbjerg (2006), 
“Improving Motivation Among Primary Health Care 
Workers in Tanzania: A Health Worker Perspective”, 
Human Resources for Health, Vol. 6, No. 4,pp. 1–7.
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Ashkenazi S, Dagan O. Chlorhexidine-impregnated 
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venous catheters in infants and children: a randomized 
controlled study. Pediatric Infect Disease Journal 2005; 
24(8): 676–679.
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içi Kateter uygulamalarında kullanılan pansuman 
materyalleri, Sivas.

Çiğdem KAYACAN

S  S TA
igdem kaya an emsey os ital om

ma

Bu çalışma Emsey Hospital Hematoloji kliniğinde santral kateter pansumanında klorheksidin glukonat emdirilmiş 
şeffaf örtü kullanılan hastalar ile santral kateter pansumanında poviodun iyot emdirilmiş gazlı bez kullanılan 
hastaların kateter ile ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu oranları karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır.

ntem

Çalışma Ocak 2016- Aralık 2016 tarihleri arasında Emsey Hospital’da Hematoloji kliniğinde tedavi gören 80 hastaya 
yapılan pansumanlar ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemi ; santral kateter uygulanan, hematoloji 
kliniğinde tedavi gören hastalar oluşturmaktadır.

Santral katateri juguler ve subclavian ven dışındaki bölgelere açılan, bilinen iyot ve klorheksidin allerjisi olan, santral 
kateter takibi bundle uygulaması formunda eksiklik olanlar, aydınlatılmış onam formu imzalamayı kabul etmeyen, 
kateter uygulaması acil şartlarda çalışmaya  dahil edilmedi.

Sonu

Hematoloji hastaları immünsüpresif tedavilerin verildiği hasta grubudur ve bu hastaların büyük bir kısmına santral 
kateter takılması gerekmektedir. Bu nedenle ünitede görülen hastane enfeksiyonlarının büyük bir kısmı kan 
dolaşım enfeksiyonlarını oluşturmaktadır. Çalışmamızın sonucunda, eğitimin yanısıra klorheksidin ile emdirilmiş 
transparan örtü kulllanımının kan dolaşım enfeksiyonları ve Kateter ile ilişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonu (KİKDE)  
oranlarını belirgin bir şekilde azalma sağladığı tespit edilmiştir. Çalışmamızdaki gibi özellikli grup hastalarının 
Kateter ile ilişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonu (KİKDE)  gelişimini tamamen önlemek mümkün olmasa da uygulanan 
yöntemler ile enfeksiyon hızlarında anlamlı düşüş sağlamak mümkün görülmektedir.

P
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Klinik göstergelerden “Koroner Reanjiografi Uygulama Oranı” için reanjiyografi verileri incelendiğinde, istikrarlı bir değişim 
görülmemektedir. 2013 ve 2015 yıllarında hastalarda reanjiyo oranının düşük olması, ilk bakışta tedavinin başarılı ve 
etkin olduğunu düşündürmektedir.  Ancak “Koroner Reanjiografi Uygulama Oranı” yüksek olduğu yıllarda bu sonuçların 
arkasındaki nedenler ayrıntılı bir şekilde araştırılmalıdır. 

Bu gösterge sonuçları değerlendirilirken; kalite iyileştirme faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecek olan gösterge 
izlemi çalışmalarında “hedef değerin belirlenmesi” basamağının önemi anlaşılmıştır. DEÜ Hastanesi’ nde henüz Klinik 
Kalite Rehberi Koroner Arter Hastalığı komitesi oluşturulmadığı için klinik göstergesinde herhangi bir hedef değer 
bulunmamaktadır. Bu çalışmanın sonucunda kurulacak ilgili komitenin yararlanabileceği sağlıklı verilere ulaşmak hedefi 
yerine getirilmiş olmaktadır. Gösterge izlemi çalışmalarında; 

“verilerin sonuçlara dönüştürülmesi” ile “sonuçların analizi ve yorumlanması” basamaklarında hedef değerler yol gösterici 
olmakta ve kurumun önüne sağlıklı bir vizyon sunmaktadır. Ayrıca  kurum için klinik hedef değerlerin belirli olmasıyla, 
kalite iyileştirme faaliyetlerinden biri olan “veri toplama ile ilgili altyapının oluşturulması” basamağı daha sağlam 
bir sistemle oluşturulacaktır. Bu sayede de toplanan veriden faydalanma oranının artacağı ve göstergeler için gerekli 
iyileştirme çalışmalarının hız kazanacağı düşünülmüştür. 

Tuğba ERMİŞLER1, Yaşar DERELİ2, Özlem AKIN YILMAZ1,
Vahide BAYRAKAL1, Hüseyin BASKIN1

ati  sultan me met e itim e ara t rma astanesi
gulten ostan i o demir gmail om  ekenayse gmail om

et

Sa l k kurumlar nda erilen i metin etkin  erimli  adil  g enli  
s  erilen amanda e asta  asta yak n  odakl  olmas  
gerekmektedir  Sa l kta alite Standartlar  astane ersiyon de 
S S  elirtilen klinik g stergeler  sa l k i metlerinin sonu unda 

elde edilen klinik kt lar n  l le ilir eriler ile i lenmesini 
sa lamaktad r  

Bu al mada S S oroner Arter astal  klinik g stergelerinden 
oroner rean iogra  uygulama oran  retros ekti  olarak 

in elenmi  e de erlendirilmi tir  oku  yl l ni ersitesi 
astanesi Ba ekimli inden oroner Arter astal  A  tan s  

konulan astalara ait erilerin in elenmesi i in i in al nm t r  
 ak    yl l  aras nda  elde edilen erilerden 

esa lanan ortalama oroner rean iogra  uygulama oran  
 ulunmu tur  al ma sonu unda elde edilen sonu lar  

asta ak m yla ilgili kalite ede erinin ne kadar sa land n  
g stermesi  u ede ere ula mak i in ya lmas  gerekenlerin 
tart lmas  a s ndan nemlidir

na tar Kelimeler  oroner Arter astal  A  linik 
stergeler   Sa l kta alite Standartlar  S S  oku  yl l 

ni ersitesi 

 SP  S     
 P  S S   
S  KU  U  U S  SP

stra t

The services provided in health care should be effective, 
efficient, equitable, safe, timely and focused on patients and 
their relatives. Clinical indicators, which are specified inside 
the “Hospital Service Quality Standards Version 5” (HQSV.5) 
gives the ability to monitor the clinical outcomes obtained as 
a result of related services, with concrete data obtained as a 
result of related services, with measurable data.

In this study, “Coronary Artery Disease” (CAD) clinical 
indicators of HQS, such as “Ratio of Coronary Re-Angiography” 
have been reviewed from the perspective of a retrospective 
view. For this purpose, the hospital governance of the İzmir 
Dokuz Eylül University Hospital has been given permission to 
analyze data of the CAD patients. According to the obtained 
mean data of “Coronary Re-Angiography” was found as  0,02% 
between dates Jan,1st 2011 and Sep,30st 2015. The results 
that emerge as a result of the study is important to visualize 
the success about the achievement of the patient care quality 
goals.

Ke  or s  oronary Artery isease A  lini al Indi ators   
os ital Ser i e Quality Standards QS   oku  yl l ni ersity 
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1. T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 
Klinik Kalite Daire Başkanlığı (2015). Klinik Kalite 

e eri Koroner rter astalığı(Versiyon 1.0), Ankara.

2. T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire 
Başkanlığı (2015). Sağlıkta Kalite Stan artları

astane(Versiyon 5.0), Ankara.
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Bu çalışma ile bir eğitim ve araştırmada hastanesinde görev yapmakta olup dozimetre taşıyan sağlık personelinin 
iyonlaştırıcı radyasyon hakkındaki risk algısı ve bilgi düzeyinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Araştırmamızda dozimetre taşıyan sağlık personelinin mesleksel iyonlaştırıcı radyasyon risk algısı ortalaması (0-10 puan 
aralığında) 8,98±1,73 olarak bulunmuştur. Risk algısı ortalaması Manavgat ve Mandıracıoğlu’nun (2012:36) çalışmasında 
7,05±2,30, Öztürk ve diğerlerinin (2017:149) çalışmasında 7,51±2,09 olarak bulumuştur. Araştırma sonuçlarının benzerlik 
gösterdiği ve personelin risk algısının yüksek olduğu değerlendirilmektedir. Araştırmanın uygulandığı hastanede, 1996 
yılında Uçar tarafından doktorlarla yapılan çalışmada katılımcıların %30,8’inin yüksek, %55,7’sinin orta, %13,5’inin düşük 
radyasyon risk algısına sahip olduğu bulunmuştur. Çalışmamızda ise %67,8’inin çok yüksek, %20,4’ünün yüksek, %11,8’inin 
orta düzeyde risk algısına sahip olduğu bulunurken düşük risk algısına sahip personel bulunmamaktadır. Aradan geçen 
yaklaşık 20 yılda personelin risk algısının oldukça yükseldiği görülmektedir. Bunda çalışma yoğunluğu ve işlem sayısındaki 
artışın yanı sıra personelin eğitim ve bilinç düzeyinin yükselmesinin de etkili olabileceği değerlendirilmektedir.

Yasin UZUNTARLA1, Fatih DOĞAN2

l ane itim e Ara t rma astanesi
2 umune itim e Ara t rma astanesi
yasinu untarla gmail om  mrs outlook om

et

Bu al ma ile ir e itim e ara t rmada astanesinde 
g re  ya makta olu  do imetre ta yan sa l k ersonelinin 
iyonla t r  radyasyon akk ndaki risk alg s  e ilgi d eyinin 

elirlenmesi ama lanm t r  Tan mlay  nitelikteki u al ma  
Ankara ilinde aaliyet g steren  yatakl  ir e itim e 
ara t rma astanesinde  art  a iran  tari leri 
aras nda ger ekle tirilmi tir  eri to lama ara  olarak anket 
y ntemi kullan lm t r  erilerin to lanmas nda ana gat 
e and ra o lu  tara ndan geli tirilen esleksel 
yonla t r  adyasyon isk Alg s  Anketi nden yararlan lm t r  
rneklem se ilmeyi  e renin tamam na ula lmas  ede enmi  

akat ine n  ula lm t r  erilerin anali inde S SS 
 aket rogram  kullan lm t r  at l m lar n iyonla t r  

radyasyon akk ndaki ilgi d eyleri uan ortalamas   
risk alg s  uan ortalamas  ise  ulunmu tur  

at l m lar n  n n ki isel koruyu u nlemlerden gonad 
koruyu uyu  inin g l  i ir aman kullanmad  

sinin maskeyi a en kulland  inin kur un nl  
er aman kulland  g r lmektedir  Sonu  olarak  ara t rmaya 

kat lan ersonelin mesleksel iyonla t r  risk alg s n n y ksek 
e u konudaki ilgi d eyinin yeterli oldu u ulunmu tur  
adyasyon risk alg s  al lan irime g re de i mekteyken  ilgi 

d eyi mesleki un ana g re de i mektedir  i isel koruyu u 
nlemlerin nemi urgulanmal  e tamam n n kullan lmas na 

dair kontrol mekani mas  olu turulmal d r  Teknisyen teknikerler 
a ta olmak ere ersonelin radyasyon  mesleki te like e riskler 

konusundaki e itimleri g n el tutulmal d r

na tar kelimeler  o imetre  iyonla t r  radyasyon  risk 

alg s  ilgi d eyi

  SK P P   
K      

 P S     S  
    S  SP

stra t

With this study, it is aimed to determine the risk perception and 
knowledge level of  ioni ing radiation o  ealt  ersonnel a e 
dosimeters in a training and resear  os ital  T is des ri ti e 
study as ondu ted at eds training and resear  os ital 
in Ankara et een ar   and une   Sur ey met od 

as used as data olle tion tool  T e data ere olle ted it  t e 
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Çalışmamızda katılımcıların yaşlarına göre risk algısı ortalamasında anlamlı farklılık bulunmamış olup, önceki çalışmalarla 
benzerlik göstermektedir (Manavgat ve Mandıracıoğlu, 2012: 37; Özkan, 2005: 77; Öcek vd., 2008:202). Fakat literatürde 
riskin uzun süre devam etmesinin riske aşinalık oluşturduğu ve dolayısıyla yaşın ilerlemesiyle birlikte risk algısının 
düştüğüne yönelik araştırma sonucu da bulunmaktadır (Weinstein ve Nicolich, 1993:238). 

Araştırmamızda mesleki unvanlara göre de risk algısı ortalamasında anlamlı farklılık bulunmazken, Öztürk ve arkadaşlarının  
(2017: 151) çalışmasında hekimlerin diğer çalışanlara göre, Erkan ve Zencir’in (2016: 57) çalışmasında ise teknisyenlerin 
hemşirelere göre daha düşük risk algısına sahip oldukları bulunmuştur. Cooper, risk algısının aynı birimde çalışan değişik  
unvan gruplarında farklılık gösterebileceğini ifade etmektedir (Cooper, 1997: 187).

Çalışılan birim açısından risk algısı ortalamalarına bakıldığında tomografide çalışanların, DSA ile hemodinami veya diğer 
birimlerde çalışanlara göre daha yüksek risk algısına sahip oldukları bulunmuştur. Manavgat ve Mandıracıoğlu’nun (2012: 
37) çalışmasında DSA’da, Öztürk ve arkadaşlarının (2017: 152) çalışmasında ise kardiyolojide çalışanların en yüksek risk 
algısına sahip oldukları bulunmuştur.

Katılımcıların iyonlaştırıcı radyasyon hakkındaki bilgi düzeyleri puan ortalaması (0-10 aralığında) 7,48±1,36 olarak 
bulunmuşken, Manavgat ve Mandıracıoğlu’nun (2012: 36) çalışmasında 5,99±2,07, Öztürk ve arkadaşlarının (2017: 149) 
çalışmasında ise 6,59±2,18 olarak bulunmuştur. Ayrıca meslek grupları açısından bakıldığında hekimler ile tekniker/
teknisyenler arasında fark olduğu ve hekimlerin bilgi düzeyinin beklenildiği üzere anlamlı olarak yüksek olduğu 
bulunmuştur. Bu sonuç Ataç ve arkadaşlarının (2016: 52) çalışmasıyla benzerlik taşımaktadır. Özel ve arkadaşlarının 
(2015:189) çalışmasında ise asistan ve uzman hekimlerin bilgi düzeyleri arasında anlamlı fark olmadığı bulunmuştur.

Kişisel koruyucu önlemler ve kullanım sıklığı açısından bakıldığında sırasıyla gonad koruyucuyu ve gözlüğün büyük oranda 
kullanılmadığı,  kurşun önlüğün ise en sık kullanılan koruyucu önlem olduğu bulunmuştur. Öztürk ve arkadaşları (2017: 
151) ile Kaya’nın (2013: 81) çalışmasında gözlük, Vural ve arkadaşlarının (2012: 133) çalışmasında tiroid koruyucunun 
büyük oranda kullanılmadığı bulunmuştur. Sonuçlar literatürle benzerlik göstermektedir.

Sonuç olarak, araştırmaya katılan personelin mesleksel iyonlaştırıcı risk algısının yüksek ve bu konudaki bilgi düzeyinin 
yeterli olduğu bulunmuştur. Radyasyon risk algısı çalışılan birime, bilgi düzeyi ise mesleki unvana göre değişmektedir. 
Kişisel koruyucu önlemlerin önemi vurgulanmalı ve tamamının kullanılmasına dair kontrol mekanizması oluşturulmalıdır. 
Teknisyen/teknikerler başta olmak üzere personelin radyasyon, mesleki tehlike ve riskler konusundaki eğitimleri güncel 
tutulmalıdır.
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Gülten ÖZDEMIR, Ayşe EKEN

ati  sultan me met e itim e ara t rma astanesi
esmina otmail om  ekenayse gmail om

Amaç: Sağlık bakım hizmetlerinde etkin rol alan hemşirelerin 
profesyonel olarak sağlık uygulamalarını gerçekleştirirken, 
kaliteli ve etkili bakımı sunabilmeleri için yeterli bilgi, 
beceriye ve eleştirel düşünme yeteneğine sahip olmaları 
gerekmektedir. Yoğun bakım hemşirelerinin bası yaraları 
hakkındaki bilgi düzeyleri ve bası yaraları ile ilgili hangi 
konularda bilgi eksikliği olduğunun saptanması oldukça 
önemlidir. Bu düşünceden yola çıkarak yapılan bu çalışma 
ile “Yoğun Bakım Hemşirelerinin Bası Yarası Hakkındaki Bilgi 
Düzeylerinin Belirlenmesi” amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntemler: Bu araştırma, Kasım 2016’da Fatih Sultan 
Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılmıştır. Yoğun 
bakım ünitesinde çalışmakta olan ve araştırmaya katılmayı 
kabul eden 38 kişi çalışmanın evrenini oluşturmuştur. Elde 
edilen veriler SPSS (Statistical Packagefor SocialSciences) 
programında analiz edilmiştir.

ulgular  Sağlık çalışanlarının çoğunluğu hem bası yarası ile 
eş anlamlı kullanılan terimleri bilmekte hem de bası yarasını, 
basınca bağlı oluşan yaradır şeklinde tanımlamaktadır. %96,9’u 
bası yarası risk faktörünün temas bölgelerindeki sürekli 
basınca bağlı olduğunu fakat %96,7’si sık pozisyon değişikliği 
yapılarak bası yarasının önlenebileceğini ifade etmiştir. 
Araştırmaya katılanların tamamı yara bakım ürününün 
tedaviye katkı sağladığını belirtmiştir. Sağlık çalışanlarının 
%54,5’i bası yarası olan hasta takibinde bilgi ve beceri eksikliği 
olduğunu ifade etmiş olup, bası yarası ile ilgilenenlerin 
tamamının temel bir eğitime ihtiyacı olduğunu, %75,8’i bu 
eğitimin herkese zorunlu olması gerektiğini belirtmiştir. Sağlık 
çalışanlarının %72,7’si riskli grubu değerlendirme de en uygun 
yöntemin ölçek olduğunu ifade etmiştir.

Sonu  ve neriler  Bası yarası, hemşirelik bakımının 
kalite göstergesidir. Bu nedenle önleyici hemşirelik bakım 
protokollerinin geliştirilmesi ve uygulamaya geçirilmesi 
çok büyük önem taşımaktadır. Hastanın durumu göz 
önünde bulundurularak hemşirelik bakımının planlanması 
gerekmektedir. Bası yarası gelişme riski yüksek olan yatağa 
bağımlı hastalarla çalışan hemşirelerin, ölçek kullanarak 
düzenli olarak risk değerlendirmesi yapmaları önerilir.  
Hemşireler için bası yarası konusunda hizmet içi eğitim 
programları ve sempozyumların düzenlenmesi önerilebilir.

na tar Kelimeler  Bası yarası, Hemşirelik bakımı, Yoğun 
bakım hemşiresi

SU

e tive . Nurses who have an active role in health care 
services need to have sufficient knowledge, skills and 
critical thinking skills to offer quality and effective care while 
practicing health care professionally. It is very important that 
the ICU nurses determine the level of knowledge about the 
pressure wounds and the lack of information on which issues 
are related to the pressure wounds. With this study, it was 
aimed to determine the “Knowledge Levels About the Injury 
of Intensive Care Nurses”.

aterials an  met o s  This research was done in Fatih 
Sultan Mehmet Education and Research Hospital in November 
2016. 38 people who work in the intensive care unit and agree 
to participate in the research have formed the universe of 
working. The obtained data were analyzed in SPSS (Statistical 
Package for Social Sciences) program.

esults  The majority of health workers are aware of the terms 
used synonymously with the print scar, and also describe the 
print scar as a connected scar. 96.9% stated that the pressure 
risk factor was due to continuous pressure in the contact 
area, but 96.7% stated that frequent positional changes 
could prevent pressure ulcers. All of the participants in the 
survey stated that the wound care product contributed to the 
treatment. 54.5% of the health workers stated that they had 
lack of knowledge and skills following the patient who was a 
pressure scar, 75.8% of those who are interested in pressure 
scar were in need of a basic education and 75.8% stated that 
this education should be compulsory for everyone. 72.7% of 
the health workers stated that the most appropriate method 
was the scale for risk group evaluation.

on lusion an  e ommen ations  Pressure scar is a quality 
indicator of nursing care. For this reason, the development 
and implementation of preventive nursing care protocols 
are of great importance. It is necessary to plan nursing care 
considering the situation of the patient. It is recommended 
that nurses working with bed-dependent patients, who have a 
particularly high risk of developing scarring, regularly perform 
risk assessments using a scale. In-service training programs 
and symposiums may be proposed on the subject of pressure 
scars for nurses.

Ke or s  Pressure scar, Nursing care, Intensive care nurses
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SONUÇ ve ÖNERİLER

Bası yarası, sunulan hemşirelik bakımının kalite göstergesi olarak değerlendirildiğinden önleyici hemşirelik bakımı 
protokollerinin geliştirilerek uygulamaya geçirilmesi çok büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda; öncelikle bası yarası 
risk faktörlerinin bilinmesi, buna yönelik bakım girişimlerinin uygulanması, bası yarası risk değerlendirmesinin doğru bir 
şekilde yapılabilmesi, bası yarası gelişmesi halinde yaranın evrelendirilebilmesi, bası yarasının ve hasta bireyin durumu 
göz önünde bulundurularak hemşirelik bakımının planlanması gerekmektedir. 

Araştırmamızdan elde edilen bulgular doğrultusunda:

• Bası yarası gelişme riski yüksek olan yatağa bağımlı hastalarla çalışan hemşirelerin, bası yarası riskini 
değerlendiren ölçekleri kullanarak düzenli olarak risk değerlendirmesi yapmaları ve bası yarasını önleyici 
uygulamaları erken dönemde başlatmaları,

• Hemşirelere belirtilen niteliklerde bakım sunabilmeleri için; konuyla ilgili hizmet içi eğitim programları 
düzenlenerek, sempozyumlara katılımlarının sağlanması  önerilebilir.
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Ülkemizde engelli bireylerin oranı özürlülerin sorun ve beklentileri araştırmasına göre (2010) %12,3’tür ve engelli bireylerin 
%29,2’sini zihinsel engelliler oluşturmaktadır. Engelli bireylerin birçok sağlık sorunu bulunmaktadır ve özellikle ağız ve diş 
sağlığında yaşanan sıkıntılar bunların başında yer almaktadır.   Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinden yararlanma açısından 
ise en dezavantajlı grubu zihinsel engelliler oluşturmaktadır ve normal bireylerle karşılaştırıldığında özellikle zihinsel 
engelli bireyler daha fazla oral-dental problem yaşamalarına karşın daha az ağız ve diş sağlığı hizmeti almaktadır. Diğer 
taraftan küçük çocukların dental muayene ve tedavilerde yaşadıkları büyük korku ve sıkıntı ve engelli bireylerin özellikle 
mental retardasyona sahip olanların gösterdikleri direnç nedeniyle tedavi olanakları zorlaşmakta ve tedavi sırasında 
bireyin dental enstrumanlar tarafından zarar görme riski artmaktadır. Bu noktada genel anestezi bu bireylerin dental 
tedavilerinin sağlanmasında önemli ve giderek artan bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Çalışmamızda beş yıllık dönemde genel anestezi altında dental tedavi uygulanan hasta sayısı 30’dur ve hastaların %60’ını 
zihinsel engelli bireyler oluşturmaktadır. Amasya ADSM’de diş hekimleri tarafından bireylerin engellilik durumlarını göz 
önüne alınarak ağız bakım gereksinimlerini değerlendirilmekte ve bu doğrultuda oral bakım planları hazırlanmaktadır. 
Genel anestezi altında dental tedavi işlemlerinin tümü bir ameliyathane ortamında yapılmakta ve her türlü komplikasyona 
karşı önlem alınmaktadır. Ancak başvuran hasta sayısının az olması halkımızın bu konuda yeterince bilgi sahibi olmadığını 
düşündürmektedir. Bu kapsamda bireylerin genel anestezi altında dental tedavi hizmetlerinden haberdar olmaları ve 
konudaki ihtiyaçlarının giderilebilmesi amacıyla diş hekimlerinin ve yardımcı personelin bilgi ve becerilerini arttıracak 
eğitim programlarının yanı sıra yerel yönetimler ve sosyal kurumlar aracılığı ile toplumu aydınlatacak eğitici programları 
düzenlenmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. Unutulmamalıdır ki sağlıklı bir diş ve diş etine sahip olmanın tüm 
bireylerin en doğal hakkıdır.

Elif KETEN EDİS, Ali Fuat HUPAL
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iri  ve ma  ental giri imlerin y k ir k sm  lokal aneste i 
alt nda ya la ilmektedir  An ak a  durumlarda genel aneste i 
eya sedasyon da uygulana ilmektedir  Bu al mada Amasya 

A  e i  Sa l  erke inde genel aneste i alt nda ya lan di  
teda ilerinin retros ekti  olarak in elenmesi ama lanm t r  

ater al ve eto  Çalışmamızda 2013-2017 yılları 
arasındaki genel aneste i ile ya lan dental teda i kay tlar  
in elenmi tir  astalar n demogra k özellikleri, hastalık tanıları 
e uygulanan dental teda i in elenmi tir  eriler S SS  aket 
rogram nda de erlendirilmi tir

ulgular  Çalışmamızda genel anestezi ile  astaya di  
teda isi uygulanm t r  Bireylerin  si erkek   si kad ndır  

 kentsel alanda   si k rsal alanda ya amaktad r  
a  ortalamas  kad nlarda  erkeklerde  

olarak elirlenmi tir    astan n mental retardasyonu 
ulunmaktad r  astalara   di  ekimi    muayene 
e  kanal teda isi uygulanm t r  

Sonu  enel aneste i alt nda dental teda i konusunda 
ilgilendirilme rogramlar  d enlenmesinin aydal  ola a  

d n lmektedir

na tar Kelimeler  enel Aneste i  ental Teda i  asta

U    P  U  
 S S  

sra t

iri  ve ma  ental ro edures are mostly er ormed 
under lo al anest esia  But  some situations an e a lied  
general anest esia or sedation   T e aim o  t is study as to 
retros e ti ely e aluate t e out omes o  atients treated under 
general anest esia

 aterial an  et o   T e re ords o  atients t at ere 
dental treated under general anest esia et een  ere 
e aluated  T e data in luded demogra i  aria les  diagnosed 
and  t e ty e o  dental treatment  T e data ere e aluated in t e 
S SS  a kage rogram

esults  In our study   atients under ent dental treatment 
it  general anest esia  Indi iduals are    male ande  
  emales   li e in t e ity and   li e in t e rural 

area  T e a erage age as determined as  or 
emales and  or males   o  atients are mentally 

retarded  atient ere a lied  toot  e tra tion   
e amination and  root anal t era y

on lusion  It is elie ed t at organi e in ormation rograms o  
dental treated under general anest esia ould e use ul

Ke  or s  eneral Anest esia  ental Treatment  atient
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Sağlıkta Temiz Eller Projesinin sonuncunda hastanemiz İlçemizdeki tüm ilkokul öğrencilerinde El Hijyeni konusunda 
farkındalık sağladı. Ön test %50’den %85 ‘e yükseltilmiş olup %70 oranında yükselme sağlandığı görüldü.Yapılan eğitimlerin 
etkinliğinde ise; %90 oranında başarı sağlandığı görüldü.

ra k  l i eni U gulama a arı ranıGrafik-2: El Hi yeni ygulama Başarı Oranı %  
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Temi  ller ro esi   sa l k alan nda lke genelinde ya lan 
iyile tirme al malar  do rultusunda  astanemi in i yonuna 
uygun olarak i met kalitesinde il edeki t m ilkokullara ula arak  
yar n n büyüklerinde farkındalık oluşturup   ark yaratmay  

ede eyen ir ro edir  ikili e let astanesi e itim komitesinin 
ald  kararla  il edeki t m ilkokullarda el i yeni e itimi erilmek 

ere Temi  ller  ro esi a lat ld  l e illi itim d rl  ile 
ya lan g r me sonras nda detayland r lan ro e uygulamaya 
konuldu  a iran ay nda il edeki t m ilkokullar Ali etinkaya 
lkokul  Atat rk lkokulu  Bademli e met rtu rul eni olgun 

İlkokulu; Çandarlı Cumhuriyet İlkokulu  iyaret edildi    
k   erkek olma  ere to lam  ren iye e itim erildi  
Öğrencilere ilk önce ön test (uygulamalı ) yapıldı. Sonra l 

i yeni itimi  interakti  sunum  ideo  e uygulamal  olarak 

erildi  itim Sonras  son test ya ld  ikro lar n  i 
ellerimi  ara l yla ta nd n n urgulanmas  ller ellikle  
llerini i ok kirli g r rseni  emen  emek yemeden e yedikten 

sonra  irli g dalara  et  ta uk  al k  se e  mey e dokunduktan 
sonra  ten e ini e d nmeden n e  e ini e ard ktan sonra  

a rd ktan  ks rd kten sonra  udunu un er angi ir kirli 
lgesine dokunduktan sonra  udunu daki kesik eya yaralara 

dokunduktan sonra  n e e y n e dokunmadan  er 
angi t i ila lara dokunduktan sonra  ay anlar  se dikten 
e dokunduktan ka es  mal eme da il  sonra  asta ki ilere 

dokunduktan e tokala t ktan sonra  ara sayd ktan e lere 
dokunduktan sonra mutlaka y kanmas  urgular n n ya larak 
e itimler tamamland  kim ay nda okullar tekrar iyaret edilerek 
e itim etkinli i l mleri ya ld

na tar Kelime   El Hijyeni, Temiz Eller, Farkındalık 
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Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve sağlık harcamalarının ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeyinden aldığı pay her ülkede 
tartışılmakta ve sağlık politikalarını belirleyenlerin gündemlerindeki en önemli konular arasında yer almaktadır. Hangi 
finansman ve sunum yöntemini benimserse benimsesin temel amaç, her ülkede sağlık hizmetlerinin kabul edilebilir bir 
kalite ve erişim düzeyinde hakkaniyetli ve verimli bir şekilde sunumu olmalıdır.

Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumu, monopsonik güce sahiptir ve temel alıcı olarak sağlık hizmetleri ile ilgili kararları 
ve sağlık politikalarını doğrudan etkileyebilme gücü bulunmaktadır. Sağlık hizmetlerinin nasıl finanse edileceği Sağlık 
Uygulama Tebliğinde belirlenmiştir. Sağlık hizmet sunucuları geri ödeme sürecinde sıkıntı yaşamamak için tüm bu 
kurallara uygun olarak epikriz ve hasta kayıtlarını tutmalıdır.  Epikriz kontrol listelerinin hasta bakımı, tıbbi araştırmalar, 
bilimsel çalışmalar, sağlık kurumları yönetimi, adli tıp, halk sağlığı ve finansal yönetim  alanlarına olumlu katkı sağlayacağı 
düşünülmüştür.

K K  

1. ARAL, A. (2014). Sağlıkta Yeni Dönem DRG, Bizim 
Akademi Yayınları, Ankara 

2. CEYLAN, F. (2011). Tıbbi Yazım Teknikleri, Uludağ 
Üniversitesi, Bursa

3. GAWANDE, A. (2011). Checklist Manifesto, Domingo 
yayınları, İstanbul

4. Sağlık Uygulama Tebliği, (2013). Sağlık Hizmeti 
Sözleşme ve Ödemeleri Daire Başkanlığı, Sosyal 
Güvenlik kurumu

5. ÖZBABALIK, D. (2012). Tıbbi Dökümantasyon, Anadolu 
Üniversitesi, Eskişehir

6. ÖZLÜ, T. (2011). Epikriz de Ne? ,Karadeniz Teknik 
Üniversitesi, http://sbu.saglik.gov.tr erişim: 24.07.2017

Atilla ARAL, Tuğba DENGE, Özden ŞAHBAZ

A A A S T S
aral medi ine ankara edu tr  tdenge ankara edu tr  odogan medi ine ankara edu tr

 

Dünya Sağlık Örgütü bir ülkenin ekonomik ve sosyal 
gelişmişliği ile sağlık hizmetleri kalitesinin çok büyük oranda 
ilişkili olduğunu bildirmiştir. Bir ülkenin gelişmişliği ne kadar 
yüksek ise sağlık hizmetleri kalitesinin de o kadar yüksek 
olduğu tespit edilmiştir. Epikriz, sağlık hizmetleri kalitesini 
ortaya koyan yazılı belgelerden biri olup aynı zamanda 
geri ödeme sürecini etkileyen en önemli faktörlerdendir. 
Modern dünya insanlığa akıl almaz düzeyde teknik bilgi 
sunmasına rağmen sağlık hizmetleri dahil birçok alanda 
önlenebilir hatalar yapılmaktadır. Epikriz kontrol listelerinin 
oluşturulmasıyla birlikte verilen sağlık hizmetlerinin tıbbi 
kayıtlara doğru şekilde kaydedilmesi beklenmektedir. 

na tar kelimeler  Tıbbi Döküman, Epikriz, Kontrol Listesi

S

The World Health Organization with a country’s economic and 
social sophistication that the quality of the health services 
is very largely associated. The higher the sophistication of a 
country’s health services have been found to be so high the 
quality of them. Epicrisis, laying down the quality of health 
care services is one of the written documents at the same time 
the most important factors affecting the repayment process. 
Incredible level of humanity in the modern world, although 
technical information including health services in many areas 
of preventable errors. With the creation of the given checklist 
epicrisis of health care medical record are expected to be 
saved correctly.

Ke  or s  Medical  Document, Epicrisis, Checklist 
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Katarakt, göz ile ilgili görülen en yaygın sağlık sorunlarından 
biridir ve tedavisinde uygulanacak tek tedavi yöntem 
cerrahidir. 

Bu araştırmada katarakt cerrahisi uygulanan hastaların bakım 
kalitesinin izlenmesi ve değerlendirmesi amaçlanmıştır.

Araştırmanın evrenini 1 Ocak 2013 ve 30 Haziran 2017 
tarihleri arasında Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
(AEAH) katarakt operasyonu yapılan hastalar oluşturmaktır. 

Bu ara t rmada  atarakt o erasyonu yıllara göre arttığı 
görülmektedir  atarakt erasyonu S ras nda n itrektomi 
ya lan asta oran  in elendi inde   y l nda   y l nda 

  y l nda   y l nda   y l  ilk  ay nda  adet 
katarakt o erasyonu s ras nda n itrektomi i lemi ya ld  
tes it edilmi tir  a  ile n itrektomi aras nda ya lan ki kare 
testinde istatistiksel olarak anlaml  ulunmu tur  

atarakt erasyonu sonras  ortalama yat  g n say s  t m 
y llarda  g n n alt nda oldu u tes it edilmi tir   y l nda  
olgu   y l nda da  olguda o erason sonras  dekolman eya 
y rt k g r ld  tes it edilmi tir  atarakt erasyonu Sonras  

 Ay inde eo erasyon ran  anali ine g re  y l nda  
 iken  y l  ilk  ay nda   oldu u ulunmu tur  Bu 

ara t rmada  atarakt o erasyonu sonras  endo talmi e glokom 
g r len olguya rastlanmam t r

Sonu  olarak  ülkemizde yeni başlayan klinik kalite al malar  
e lusal Sa l k Sisteminde yer alan katarakt erileri g  n ne 

al nd nda  ilgili klinik kalite g stergeleri a s ndan Antalya itim 
e Ara t rma astanesinin iyi ir noktada oldu u g r lmektedir

na tar Kelimeler  Katarakt, Klinik Kalite, Göz Cerrahisi

SP  S U     
   S  SP  

S P

Summar

Cataract is one of the most common health problems related 
to the eye and the only treatment method to be applied in the 
treatment is the surgeon.

In this study, it was aimed to monitor and evaluate the quality 
of care of cataract surgery patients.

The study’s universe is to create patients who underwent 
cataract operation in Antalya Training and Research Hospital 
(AEAH) between 1 January 2013 and 30 June 2017.

In this study; Cataract operation appears to have increased 
over the years. When the rate of patients undergoing pre-
vitrectomy during cataract operation is examined, pre 
vitrectomy was performed during 3 cataract operations in 
2013, 6 in 2014, 3 in 2015, 5 in 2016, and 4 in cataract operation 
in the first 6 months of 2017. The chi-square test between 
age and anterior vitrectomy was statistically significant (p ≤ 
0.005). The average number of days of hospitalization after 
cataract operation was found to be less than 1 day in all years. 
1 case in 2015, 1 case in 2016, and post-operative  rupture was 
detected. According to the Reoperation Rate Analysis within 
Three Months after Cataract Operation, it was found that it 
was 8.5% in 2013 and 6.3% in the first 6 months of 2017. In this 
study; There were no cases of endophthalmitis and glaucoma 
following cataract operation.

As a result; new clinical quality studies in our country and 
cataract data in the National Health System are taken into 
consideration; Antalya Training and Research Hospital is a 
good point in terms of relevant clinical quality indicators.

Keywords: Cataract, Clinical Quality, Eye Surgery
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Bu araştırmada katarakt operasyonu geçiren hastaların yaş ortalamasının 67,69±10,8 olduğu bulunmuştur.

a lo . ntal a ğitim ra tırma astanesin e Katarakt eras onu a ılan  Sa ısı

ıl e Katarakt eras onu
a ılan  Sa ısı

e Katarakt eras onu a ılan astaların 
a  rtalamaları

2013 2374 67

2014 2147 68

2015 2246 67

2016 2527 67

2017 İlk 6 Ay 1438 68

TOPLAM 10732 67

Katarakt Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Rehberi göstergesine göre AEAH’de katarakt operasyonu geçiren hasta 
sayısı 2013 yılında 2374, 2014 yılında 2147, 2015 yılında 2246, 2016 yılında 2527, 2017 yılı ilk 6 ayında 1438 olmak üzere 
toplam 10732 adet veriye ulaşılmıştır. (Tablo 1). Katarakt operasyonu yapılan göz sayısı 2016 ve 2017 yıllarında diğer 
yıllara göre artış eğilimi göstermektedir.

a lo . ntal a ğitim ra tırma astanesin e Katarakt eras onu Sırasın a n itrektomi a ılan asta ranı

ıl Ön Vitrektomi Sayısı Katarakt i lem Sa ısı ran 

2013 3 2374 0,13

2014 6 2147 0,28

2015 3 2246 0,13

2016 5 2527 0,20

2017 yılı ilk 6 ay 4 1438 0,28

TOPLAM 21 10732 0,20

Katarakt Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Rehberi, Katarakt Operasyonu Sırasında Ön Vitrektomi Yapılan Hasta Oranı 
Göstergesi analizine göre 2013 yılında 3, 2014 yılında 6, 2015 yılında 3, 2016 yılında 5, 2017 yılı ilk 6 ayında 4 adet katarakt 
operasyonu sırasında ön vitrektomi işlemi yapıldığı görülmektedir. 

ra k . ntal a ğitim ra tırma astanesin e Katarakt eras onu Sırasın a n itrektomi a ılan asta ranı

4 
 

2013 ve 2017 yılı ilk 6 ay arası dönem için yıllık değerlendirmede en düşük 0,13 en yüksek 

0,2  oranında olduğu görülmektedir rafik 1 . Katarakt Klinik Kalite Ölçme ve 

eğerlendirme ehberi gösterge kartlarında belirlenmiş olan hedef değer  %0,2 olup hedef 

değere ulaşamadığı görülmüştür. Yaş ile ön vitrektomi arasında yapılan ki-kare testinde 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur p 0,005). Sonucun 2014 ve 2017 yılı ilk 6 ayında 

ileri yaş grubuna kombine katarakt cerrahisi uygulanma endikasyonu olabileceği 

düşünülmüştür.

a l  . a arak  erasy n  S nrası r alama a ı  G n Sayısı

ıl Operasyonlarda Toplam 
a ı  G n Sayısı

Katarakt Operasyonu 
a ılan Gö  Sayısı

Katarakt Operasyonu 
S nrası r alama a ı  

G n Sayısı
2013 1262 2374 0,5
2014 972 2147 0,5
2015 1278 2246 0,6
2016 1658 2527 0,7

2017 yılı ilk 6 ay 694 1438 0,5
TOPLAM 5 864 107 32 0, 5  

Katarakt Klinik Kalite Ölçme ve eğerlendirme ehberi, Katarakt Operasyonu Sonrası 

Ortalama Yatış ün Sayısı östergesi analizine göre 2013, 2014, 2017 yılı ilk 6 ayında 

ortalama 0,  gün olduğu, 201  yılında 0,6 gün ve 2016 yılında 0,7 gün olduğu görülmektedir. 

Kalite Ölçme ve eğerlendirme ehberi gösterge kartlarında belirlenmiş olan hedef değer 

1’dir. Sonuçların hedef değer ile uyumlu olduğu görülmektedir.

a l  . a arak  erasy n  S nrası r alama a ı  G n Sayısı 1 - 1  lk  Ay

a ı  G n Sayısı Sayı %
0 2126 53,6

0

0, 05

0, 1

0, 15

0, 2

0, 25

0, 3

2013 2014 2015 2016 2017  i l k  6 a y

0, 13

0, 28

0, 13

0, 2

0, 28

a a ak  a y  ı a ı a  k  a ıla  a a a ı
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2013 ve 2017 yılı ilk 6 ay arası dönem için yıllık değerlendirmede en düşük 0,13 en yüksek 0,28 oranında olduğu 
görülmektedir (Grafik 1). Katarakt Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Rehberi gösterge kartlarında belirlenmiş olan 
hedef değer ≤ %0,2 olup hedef değere ulaşamadığı görülmüştür. Yaş ile ön vitrektomi arasında yapılan ki-kare testinde 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur(p≤0,005). Sonucun 2014 ve 2017 yılı ilk 6 ayında ileri yaş grubuna kombine 
katarakt cerrahisi uygulanma endikasyonu olabileceği düşünülmüştür.

a lo . Katarakt eras onu Sonrası rtalama atı  n Sa ısı

ıl eras onlar a o lam atı  
n Sa ısı

Katarakt eras onu a ılan 
 Sa ısı

Katarakt eras onu Sonrası 
rtalama atı  n Sa ısı

2013 1262 2374 0,5

2014 972 2147 0,5

2015 1278 2246 0,6

2016 1658 2527 0,7

2017 yılı ilk 6 ay 694 1438 0,5

TOPLAM 5864 10732 0,5

Katarakt Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Rehberi, Katarakt Operasyonu Sonrası Ortalama Yatış Gün Sayısı Göstergesi 
analizine göre 2013, 2014, 2017 yılı ilk 6 ayında ortalama 0,5 gün olduğu, 2015 yılında 0,6 gün ve 2016 yılında 0,7 gün 
olduğu görülmektedir. Kalite Ölçme ve Değerlendirme Rehberi gösterge kartlarında belirlenmiş olan hedef değer 1’dir. 
Sonuçların hedef değer ile uyumlu olduğu görülmektedir.

a lo . Katarakt eras onu Sonrası rtalama atı  n Sa ısı  lk  

atı  n Sa ısı Sa ı

0 2126 53,6

1 1540 38,8

2 196 4,9

3 44 1,1

4 51 1,3

5 1 0,0

6 1 0,0

7 3 0,1

8 1 0,0

16 1 0,0

28 1 0,0

TOPLAM 3965 100,0

Katarakt Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Rehberi, Katarakt Operasyonu Sonrası Ortalama Yatış Gün Sayısı 
Göstergesinin yapılan istatistiksel analizine göre 2013 -30.06.2017 tarihleri arasında, hastaların %92,5’i katarakt 
operasyonu sonrası 1 gün ve daha az süreyle hastanede yatış yapmışlardır (Tablo 4).

a lo . Katarakt eras onu Sonrası ir ıl in e ekolman ve a ırtık r lme ranı

ıl
Katarakt eras onu Sonrası 

ir ıl in e ekolman e a 
ırtık r len  Sa ısı

Katarakt eras onu a ılan 
 Sa ısı

Katarakt eras onu Sonrası 
ir ıl in e ekolman ve a 

ırtık r lme ranı

2013 0 2374 0

2014 0 2147 0

2015 1 2246 0,04

2016 1 2527 0,03

2017 yılı ilk 6 ay 0 1438 0
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Katarakt Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Rehberi Katarakt Operasyonu Sonrası Bir Yıl İçinde Dekolman veya Yırtık 
Görülme Oranı Göstergesi analizine göre 2015 yılında 1 olgu, 2016 yılında da 1 olguda operason sonrası dekolman veya 
yırtık görüldüğü tespit edilmiştir (Tablo 5). Katarakt Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Rehberi gösterge kartlarında 
belirlenmiş olan hedef değer ≤ %0,5 olup hedef değere ulaşılamadığı görülmektedir.

a lo . Katarakt eras onu Sonrası   in e eo eras on ranı

ıl
a arak  erasy n  s nrası 
 ay i inde re erasy n ya ı-

lan ö  sayısı

a arak  erasy n  a ılan 
Gö  Sayısı

a arak  erasy n  S nrası 
 Ay inde Re erasy n 

a ılan ranı
2013 201 2374 8,5
2014 140 2147 6,5
2015 132 2246 5,9
2016 135 2527 5,3

2017 yılı ilk 6 ay 65 1438 4,5
TOPLAM 673 10732 Ort.6,2

Katarakt Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Rehberi Katarakt Operasyonu Sonrası Üç Ay İçinde Reoperasyon Oranı 
Göstergesi analizine göre 2013 yılında oran 8,5 iken 2017 yılı ilk 6 ayında 6,3 olduğu görülmektedir. Katarakt Klinik 
Kalite Ölçme ve Değerlendirme Rehberi gösterge kartlarında belirlenmiş olan hedef değer ≤ %0,5 olup hedef değere 
ulaşılamadığı görülmektedir.

ekil  USS  lk   erileri
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Ulusal Sağlık Sisteminden(USS) katarakt ile ilgili göstergeye bakıldığında; 2017 yılı ilk 6 aylık dönem rki e verileri 
le ir

n vitrektomi a ılan asta oranı .  ortalama kalı   g n   operasyon sonrası 1 ayda endoftalmi görülma 
oran %0,08, operasyon sonrası 3 ayda endoftalmi görülme oran %0,04,katarakt operasyonu sonrası 1 yıl içinde glokom 
görülme oranı %0,05, katarakt operasyonu sonrası 1 yıl içinde glokom görülme oranı %0,02, katarakt sonrası reoperasyon 
geçirme oranı%4,62, katarakt operasyonu sonrası dekolman veya yırtık görülme oranı %1,15 olduğu görülmektedir (Şekil 
1). Bu araştırmada Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 2017 yılı katarakt sonrası reoperasyon oranı %4,5 olduğu ve Türkiye 
verileri ile uyumlu olduğu görülmektedir. Geçmiş yıllarda ülkemize ait veriler olmadığı için, bu oranın yüksek olduğu veya 
tanı kodlama hatası mı olduğu tespit edilememiştir. Ancak bundan sonraki süreçlerde veri kalitesi izlenerek doğruluğuna 
karar verilebilebilecektir.

Bu araştırmada tüm yıllara bakıldığında hastane yapılan katarakt operasyonu sonrası bir ay içinde ve bir - üç ay i in e 
endoftalmi görülen olguya rastlanmamıştır. Katarakt Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Rehberi gösterge kartlarında 
belirlenmiş olan hedef değer ≤ %0,02’dir. Sonucun hedef değer ile uyumlu olduğu görülmektedir.

Bu çalışmada tüm yıllara bakıldığında hastane yapılan katarakt Katarakt operasyonu sonrası bir ay içinde ve bir - üç 
ay içinde glokom görülen olguya rastlanmamıştır. Katarakt Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Rehberi gösterge 
kartlarında belirlenmiş olan hedef değer bir ay içinde ≤ %0,01, bir-üç ay içinde 0,03’tür. Sonucun hedef değer ile uyumlu 
olduğu görülmektedir.

Sonuç olarak; bu çalışma ile katarakt klinik kalite  rehberinde yer alan göstergelerin Antalya Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde izlenme düzeylerini ve ulusal hedef değerleri ile karşılaştırmayı amaçladık. Retrosipektif olarak yapılan 
çalışmada bulgulara bakılınca; ülkemizde yeni başlayan klinik kalite çalışmaları doğrultusunda Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinin katarakt klinik kalite göstergeleri açısından iyi bir noktada olduğu gösterilmiştir. Klinik kalite çalışmalarında 
verilerin doğruluğu sağlandıktan sonra hastane rol grupları ile  de kıyaslanmasının yapılması konusunda katkı sağlayacağı 
düşüncesindeyiz. 

K K
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  S U

Şiddet günden güne artmaya devam eden toplumsal bir sorundur. Yapılan çalışmalarda da bildirildiği gibi en çok 
acil servislerde daha sonra da poliklinik hizmetlerinde sağlık çalışanlarının şiddete maruz kaldığı bildirilmiştir. Bizim 
hastanemizde verilen beyaz kodlarda da 2016 yılı için acil servis birimi 2017 yılı içinse ayaktan hasta hizmetleri birimi 
olduğu görülmüştür. Toplumsal müdahalelerle şiddet azaltılmaya çalışılmalıdır. Muayene sırasında beklenebileceği 
konusunda halka, bekleme olabileceği bilgisini vermek icin çalışanlara eğitim verilmelidir. Şiddetle ilgili yasal düzenlemeler 
arttırılmalı, şiddete uğrayan risk gruplarına müdahale öncelikli stratejiler uygulanmalıdır. 

Hatice ÇALIK KOYAK

SB  Antalya itim Ara t rma astanesi
ati e alik otmail om

et

Şiddet günümüzde görülen toplum sorunlarının başında 
gelmektedir. Yaşadığımız toplumda şiddet içeren olaylar 
giderek yaygınlaşmaktadır. Sağlıkta şiddet; tüm sağlık 
çalışanlarının ortak sorunu olup her geçen gün sıkça karşımıza 
çıkmaya devam etmektedir.

Bu al mada sa l k al anlar na uygulanan iddete dikkat 
ekmek e u durumu ilimsel a dan de erlendirmek 

ama lanm t r

Çalışmanın evrenini Antalya itim Ara t rma astanesi kadrolu 
al anlar  rneklemi ise al anlara y nelik ger ekle en asta
asta yak n  tara ndan ger ekle tirilen s el e eya iksel 
iddete maru  kalan e Beya  od Bildirimi ya lan olaylar 

olu turmu tur  eriler Sa l k Bakanl  sterge netim 
re erinde yer alan g sterge kart na g re esa lanm  anali ler 

e  el rogram nda ya lm t r  eriler  y l  ilk 
seki  ay e  ilk seki  ay olarak al nm t r e u y llar aras  
k yaslama ya lm t r  a lan al malarda da ildirildi i gi i 
en ok a il ser islerde da a sonra da oliklinik i metlerinde 
sa l k al anlar n n iddete maru  kald  ildirilmi tir  Bi im 

astanemi de erilen eya  kodlarda da  y l  i in a il ser is 
irimi  y l  i inse ayaktan asta i metleri irimi oldu u 

g r lm t r

Sonu  olarak şiddet günden güne artmaya devam eden 
toplumsal bir sorundur. Şiddetle ilgili yasal düzenlemeler 
arttırılmalı, şiddete uğrayan risk gruplarına müdahale öncelikli 
stratejiler uygulanmalıdır. 

na tar Kelimeler  Şiddet, Sağlık çalışanları, Beyaz Kod

S   U  S

stra t

Violence is the most important one of the current social 
problems. Violent incidents in society we live in are becoming 
increasingly widespread. Violence in health; is a common 
problem among all health care workers and continues to 
confront frequently with each passing day.

In this study, it was aimed to draw attention to the violence 
to the health care workers and to evaluate this situation 
scientifically.

Permanent staff employees of Antalya Training and Research 
Hospital constitute the target population of the study; the 
events that are realized towards the health care workers 
subject to verbal and/or physical violence by the patient/ 
patient’s relative and that are notified as White Code 
constitute the samples. Analyzes calculated based on the data 
indicator card were made in the Office 2010 Excel program. 
The data are taken as the first eight months of the year 2016 
and the first eight months of the year 2017, and a comparison 
is made among these years. As reported in the studies, health 
care workers were exposed to violence mostly in emergency 
services and then in ambulatory care services. In the white 
codes given in our hospital, the emergency department for 
2016 and the ambulatory care facilities unit for 2017 were 
observed.

As a result, violence is a social problem that continues to 
increase day by day. Legal arrangements related to violence 
should be increased, and intervening priority strategies 
should be applied to risk groups exposed to violence.

Ke  or s  Violence, Health care workers, White Code

P

 K  U
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S U    

Bu çalışmada sağlık çalışanların öz liderlik düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre anlamlı farklılıklar gösterip göstermediğini 
ortaya çıkartmak amaçlanmıştır.

alı manın sonun a u sonu lara ula ılmı tır

• Sağlık çalışanlarının öz liderlik davranışını sergileme düzeyleri “orta düzeyde ”dir. 

 alı anlar tarafın an en ok oğal ödül stratejileri kullanılmaktadır

• Kendini ödüllendirme, kendi kendine konuşma, doğal ödüllere düşünceyi odaklanma  hemşirelerde çok yüksek 
düzeydedir.

• Hedef belirleyerek başarılı performans hayal etme sağlık teknisyenlerinde yüksektir.

• Kendine cezalandırma kadın çalışanlarda daha yüksekdir

• Kendine hedef belirleyerek başarılı performans hayal etme genç çalışanlarda yüksektir

Ahmet ATASOY

el esleki e Teknik Anadolu isesi
aatasoy gmail om

et

ma  Bu araştırmanın amacı sağlık çalışanlarının öz liderlik 
düzeylerinin incelenmesidir. 

ntem: Araştırmanın çalışma grubunu Antalya ilinde faaliyet 
gösteren özel hastanedeki 107 sağlık çalışanı oluşturmaktadır.

Araştırma betimsel tarama modeline göre desenlenmiştir. 
Araştırmanın verileri “Öz Liderlik Ölçeği” aracılığıyla 
toplanmıştır. Verilerin analizinde; sağlık çalışanlarının öz 
liderlik düzeylerini saptamak için betimsel istatistiklerden; 
ortalama ve standart sapma değerleri incelenmiştir

Öz liderlik düzeyinin demografik değişkenlere göre fark 
gösterip göstermediği Mann Whitney-U testi ve Kruskal Wallis 
testi ile çözümlenmiştir

ulgular : Özel hastanede görev yapan sağlık çalışanlarının 
öz liderlik düzeyi “orta ” ( ortalama 2,88±1,34 )  düzeyde 
olduğu saptanmıştır. Kendi kendini gözlemleme en yüksek 
öz liderlik ortalama puanına sahipken kendini ödüllendirme 
alt boyutunda  en düşük öz liderlik ortalama puanına sahip 
olduğu görülmektedir

Sağlık çalışanlarının öz liderlik düzeyleri ; kendini gözlemleme 
alt boyutunda (3,45±1,67) en yüksek öz liderlik ortalama 
puanına sahipken kendini ödüllendirme alt boyutunda 
(2,73±1,40) en düşük öz liderlik ortalama puanına sahip 
olduğu görülmektedir.

Hastanede görev yapan sağlık çalışanların öz liderlik 
düzeyinde  unvan ve eğitim değişkenine göre anlamlı bir farka 
rastlanırken; çalışanların yaş, cinsiyet ve mesleki kıdemlerine 
göre anamlı bir farka rastlanmamıştır.

na tar Kelimeler  Liderlik, Öz Liderlik, Sağlık Çalışanları
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stra t

The purpose of this research is to investigate the self-
leadership levels of Turkish language teachers

The working group of the present study is formed by (n:107) 
A ri ate os ital health Workers working in  Antalya in 2017 
September

The research was based on the descriptive survey model. The 
adopted version of “Self-Leadership Questionnaire” was used 
to collect the descriptive data. The data is analyzed by way 
of mean and standard deviation values among descriptive 
statistics to determine the self-leadership levels of Health 
Employees’

Mann Whitney-U test and Kruskal Wallis test were used to 
determine whether health workers’ opinions on organizational 
dissent differ according to the various demographic variables.

The findings of the study revealed that the the self-leadership 
level of hospital workers is at intermediate level( mean 
2.88±1,34). It was observed that the self-leadership levels 
of Health Employees’ ranked the highest average scores of 
self-leadership in Self-Monitoring and assumptions sub-scale 
(4.35) while they ranked the lowest average scores of self-
leadership in self-reward sub-scale (2,73±1,40).

Even though significant meaningful differences were found 
when working position and educational level variables are 
concerned, no significant meaningful difference was found 
when age, gender,  marital status , self- leadership in variable 
is concerned

Ke  or s  Leader, Self-Leadership, Healthcare Workers
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• Kendine hatırlatıcılar belirleme bekar çalışanlarda daha yüksekdir

• Kendine hedef belirleyerek başarılı performans hayal etme, kendini ödüllendirme, kendi kendine konuşma, doğal 
ödüllere düşünceyi odaklama puanların ön lisans mezunu çalışanlarda daha yüksek olduğu görülmektedir.

• Mesleki kıdem öz liderliğin tüm boyutlarda anlamlı bir fark yaratmamamıştır.

Çalışmanın sonuçları doğrultusunda;

• Literatür bölümünde de üzerinde durulduğu gibi öz liderlik kavramı, literatüre yeni girmiş bir kavram olup, bireylerin 
kendi kendilerini yönetmeleri ya da kendi kendilerine liderlik etmeleri anlamına gelmektedir. 

• Öz liderliğin sağlanması için, her şeyden önce örgütün sahip olduğu işgücünü iyi bir şekilde analiz edilmeli, 

• Çalışanların hangi düşünce ya da davranışlara sahip olduğunun bilinmeli,

• Öz liderlik tipini geliştirmek için hizmet içi eğitimlerin verilmesi önerilebilir 

K K
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Ülkemizde palyatif bakım kavramı henüz yerleşmemiş olup, genelde  ağrı kontrolü ile eşdeğer tutulmaktadır.  Palyatif 
bakımın uygulanmasındaki engellerden birisi de sağlık personelinin konuya aşina olmamasıdır. Bu çalışma ile İlimizdeki 
sağlık personelinin palyatif bakım ile bilgi düzeyi ve görüşleri araştırılmış, personelin konuyu bildikleri ama palyatif bakım 
ile ilgili eğitim yada toplantılara katılmadıkları (%81) görülmüştür. %43.7’si  bu merkezlerde görev yapmak istemediklerini 
belirtmiştir. Yine %63.8’i evde sağlık hizmetlerine ağırlık verilerek hastaların  evde desteklenmesi gerektiğini belirtmiştir. 
Sağlık personelinin farkındalığının ve bilgi düzeyinin artırılması için hizmet içi eğitim ve sertifikalı eğitim programlarının 
oluşturulması,  lisans ve lisans üstü eğitim müfredatında palyatif bakım konusunun yer alması, sağlık personeli için 
duygusal yönden güçlendirici programlar uygulanması uygun olacaktır.

Palyatif bakım direkt olarak insanların hayat kalitelerine etki eder. Her hastanın yaşamının son günlerini belli bir kalite ve 
huzur içinde geçirmeye hakkı vardır. Öte yandan palyatif bakım maliyet etkin bir yaklaşımdır. Hastaların ömrünün son 
dakikalarına değin hastane ve acil servislere sık sık başvurmalarını, uzun dönem hastanede yatmalarını önlemektedir. 
Çalışmamızda da  palyatif bakım hizmetleri mevcut durum, sağlık personeli, hasta ve morfin kullanımı incelenmiş ve 
ülkemize paralel olarak ilimizde de palyatif bakım hizmetlerinin henüz gelişme aşamasında olduğu görülmüştür. İlimizde 
palyatif bakım hizmetleri gelişirken sağlık çalışanlarının da  bilgilendirilmesi ve bununla ilgili çeşitli  eğitim programları 
düzenlenmesi uygun olacaktır.

Elif KUŞLU PİŞKİN, İlhan Murat DERİN, Şule ÖZSÖYLER

B SA SA I  
eli kuslu otmail om  drimderin gmail om  o soylersule gmail om

et

lkemi de palyatif bakım kavramı yeni yerleşmekte olup, 
hastalarımız ve sağlık çalışanlarımız tarafından yeterince 
bilinmemektedir. Bu çalışma, ile Bursa’da kanser hastalarına 
hizmet veren hastanelerde palyatif bakım hizmetlerinin, 
sağlık personeli, hasta ve morfin preparatı kullanımı 
açısından araştırılması hedeflenmiştir. Çalışma, tanımlayıcı 
tipte olup, araştırmanın evrenini; dört hastanenin onkoloji 
ve yoğun bakım kliniklerinde görev yapan personel ile 
hastane yöneticileri oluşturmaktadır. Örnekleme yöntemine 
gidilmemiş gönüllü olan 174 çalışan araştırma kapsamına 
alınmıştır. Katılımcılara 12 sorudan oluşan anket uygulandı.

Çalışmamızda da  palyatif bakım hizmetleri mevcut durum, 
sağlık personeli, hasta ve morfin kullanımı incelenmiş ve 
ülkemize paralel olarak ilimizde de palyatif bakım hizmetlerinin 
henüz gelişme aşamasında olduğu görülmüştür. İlimizde 
palyatif bakım hizmetleri gelişirken sağlık çalışanlarının da  
bilgilendirilmesi ve bununla ilgili çeşitli  eğitim programları 
düzenlenmesi uygun olacaktır. Çalışmamız sonucu, ülkemize 
paralel olarak ilimizde de palyatif bakım hizmetlerinin 
gelişmediği görülmüştür. Öncelikle Türk aile yapısına uygun 
palyatif bakım sistemi belirlenmesi (buna yönelik araştırmalar 
yapılması önerilir) ve bu doğrultuda,  ilimizde palyatif bakım 
sisteminin hayata geçirilmesi gerekmektedir.

na tar Kelimeler  Pal atif  akım  Çalışan

U   P   S S  
  S

stra t

Palliative care is a new concept in our country therefore it is not 
recognized by patients and health staff. That’s why palliative 
care services are not institutionalized. In this research current 
state of palliative care services are analyzed and recognition 
and information of health staff about palliative care is 
evaluated. Study is descriptive and universe of study includes 
the staff and the directors who are working at oncology clinics 
and intensive care units of four hospitals.A survey consists 
of 12 queswtions has been performed to 174 volunteers. 
Sampling has not been performed. According to our study, 
palliative care services are not known enoughly and there 
are serious problems about physical and staff conditions. 
Palliative care model relevant to Turkish family structure must 
be defined, regulations and substructuıre must be formed 
and palliative care services must be brought to life.

Ke  or s  Palliative  are  Sta

P

P  K   S K   
S



POSTER BİLDİRİLER

469

VI
I. 

U
lu

sl
ar

ar
as

ı S
ağ

lık
ta

 P
er

fo
rm

an
s 

ve
 K

al
it

e 
Ko

ng
re

si
10

-1
3 

O
ca

k 
20

18
, A

nt
al

ya

Ka naklar

1. Ay, F., Gençtürk, N., (2013). Ebe Öğrencilerin Ölüm, 
Terminal Dönem ve Palyatif Bakım ile İlgili Görüşleri: 
Odak Grup. F.N. Hemşirelik Dergisi  Sayı 3: 164-171  

2. Yıldırım, Y., Fadıllıoğlu, Ç., Uyar,  M., Kanser, Ağrı ve 
Yaşam Kalitesi. 

3. Turgay, G., Kav, S., Sağlık Personelinin  Palyatif Bakıma 
İlişkin Görüşleri PowerPoınt Sunusu.

4. Elçigil, A., (2005). Pediatrik Palyatif Bakım ve Hemşirelik.
Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 
Sayı 4.

5. Bag, B., (2012). Almanya Örneğinde Sağlık  Sisteminde 
Palyatif  Bakım  Uygulamaları. Türk Onkoloji Dergisi 
Sayı 3: 142-14

6. Gültekin, M., Özgil, N., Olcayto, E., Tuncer, M., Türkiye’de 
Palyatif Bakım Hizmetlerinin Mevcut Durumu.(2010). 
Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 2010-1, sayfa 1-6

7. Ulusal  Kanser Programı 2009-2015. Palyatif Bakım 
programı



POSTER BİLDİRİLER

VI
I. 

U
lu

sl
ar

ar
as

ı S
ağ

lık
ta

 P
er

fo
rm

an
s 

ve
 K

al
it

e 
Ko

ng
re

si
10

-1
3 

O
ca

k 
20

18
, A

nt
al

ya

S U

Günümüz rekabet koşullarının gitgide artmakta olduğu sektörlerden birisi de sağlık sektörüdür. Buna bağlı şekilde de 
sağlık hizmetlerinden faydalanmak isteyen kişilerde ki bilinç ve farkındalık düzeyinde de artış gözükmektedir. Artık hasta 
ve hasta yakınları teknolojik imkânların bilincinde ve beklentilerini istedikleri şekilde ortaya koyabilen, beğenmediği 
hizmetin alternatiflerinin farkında olan bir profil izlemektedirler.

Sağlık hizmetleri hastaların sağlık tesislerinin kapılarından içeri girdikleri andan itibaren başlamakta olan ve iyileşme 
süreciyle son bulan bir zaman dilimidir. Hastaların sağlık sistemlerine dâhil olmaları ile beraber birbirlerini takip etmekte 
olan kimi zamanda birbirlerinden bağımsız şekilde işleyen süreçler mümkün olmaktadır. Bu bakımdan sağlık kuruluşlarında 
hastalara sunulmakta olan hizmetlerde yer alan temel süreç, beraberinde tüm alt süreçleri de getirmektedir.

Hasta haklarına bağlı etik anlayışlar çerçevesinde verilen sağlık hizmetlerinde hastaların memnuniyetleri odak noktası 
olarak alınmalı ve sağlık hizmetleri verilirken yaşanmakta olan hasta hakları ihlalleri durumunda hastaların açabilecekleri 
yasal süreçler sağlık alanında hasta hakları ile ilgili düzenlemelerin ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir.

Hasta haklarının korunması açısından etik kurullar çerçevesinde yapılması gerekenler ise bilimsel araştırmalar, klinik 
araştırmalar, danışmanlık kurulları ve hastane etik kurullarıdır. Bu kurullar aynı zamanda hemşirelik mesleğini yakından 
ilgilendiren hastane etik kurulunun görevleridir.

Sakarya il merkezinde sağlık kurum ve kuruluşlarına başvuran hastaların hasta hakları konusundaki farkındalık düzeylerini 
belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:

• Araştırma bulgularına göre genel hizmet ve güvenlik ile ilgili hasta hakları konusunda kişilerin farkındalıklarının 
yüksek olduğu saptanmıştır.

• Araştırmaya katılan hasta ve hasta yakınlarının bilgilendirme ve personel ile ilgili hasta hakları konusunda 

Harun KIRILMAZ, Yasemin FIÇICI, Cansu TÜRKKANI

Sakarya ni ersitesi
kirilma sakarya edu tr  yasemin i i i gmail om  ansuturkkani gmail om

et

Bu ara t rma astalar n asta aklar  ark ndal k d eylerini 
e asta aklar  ark ndal k d eyleri ile demogra k ellikleri 

aras ndaki ili kileri in elemek ama yla ya lm t r  Alan 
ara t rmas  isan  ay s  tari leri aras nda Sakarya 
ilinde sa l k kurum e kurulu lar na a uran astalar aras nda 

asit tesad  rnekleme y ntemiyle se ilen  asta e asta 
yak n  erinde ya lm t r  al mada elde edilen ulgular n 
de erlendirilmesinde tan mlay  istatistiksel metotlar  t testi  
ano a  korelasyon e regresyon anali i kullan lm t r

Ara t rma sonu unda astalar n asta aklar n n ark ndal k 
d eyinin y ksek oldu u g r lm t r  asta aklar  ark ndal k 

l e i alt oyutlar  olan genel i met e g enlikle ilgili asta 
aklar  ark ndal klar  ile ilgilendirme e ersonelle ilgili asta 
aklar  ark ndal klar  aras nda anlaml  ili kiler ulunmu tur  

An ak asta e asta yak nlar n n insiyeti  ya  renim durumu 
e ayl k geliri ile asta aklar  ark ndal klar  aras nda anlaml  

ili ki ulunamam t r

na tar Kelimeler  ak  asta aklar

 S    SS  P  
S

stra t

This research was conducted to investigate the level of 
awareness of patients’ rights and the relationship between 
patient awareness levels and demographic characteristics. 
The field study was carried out on 250 patients and their 
relatives who were selected by simple random sampling 
method among patients who applied to health institutions 
and establishments in the province of Sakarya between 
April and May 2017. Descriptive statistical methods, t test, 
ANOVA, correlation and regression analysis were used in the 
evaluation of the findings obtained in the study.

As a result o  t e resear  it as seen t at t e le el o  a areness 
o  atients  rig ts as ig er  Signi ant relations i s ere ound 

et een atient rig ts a areness on general ser i e and sa ety  
i  is t e atient rig ts a areness s ale su dimensions  and 

atient a areness on in ormation and sta  o e er  t ere 
as no signi ant relations i  et een gender  age  edu ation 

status and mont ly in ome and atient a areness o  atient and 
atient relati es  

Ke  or s  ig t  atient ig ts
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farkındalıklarının yüksek olduğu saptanmıştır.

• Katılımcıların genel hizmet ve güvenlik ile ilgili hasta hakları farkındalığı cinsiyete göre farklılaşmamaktadır.

• Katılımcıların genel hizmet ve güvenlik ile ilgili hasta hakları farkındalığı yaşa göre farklılaşmamaktadır.

• Katılımcıların genel hizmet ve güvenlik ile ilgili hasta hakları farkındalığı öğrenim durumuna göre farklılaşmamaktadır.

• Katılımcıların genel hizmet ve güvenlik ile ilgili hasta hakları farkındalığı aylık gelir düzeyine göre farklılaşmamaktadır.

• Katılımcıların bilgilendirme ve personel ile ilgili hasta hakları farkındalığı cinsiyete göre farklılaşmamaktadır.

• Katılımcıların bilgilendirme ve personel ile ilgili hasta hakları farkındalığı yaşa göre farklılaşmamaktadır.

• Katılımcıların bilgilendirme ve personel ile ilgili hasta hakları farkındalığı öğrenim durumuna göre farklılaşmamaktadır.

• Katılımcıların bilgilendirme ve personel ile ilgili hasta hakları farkındalığı aylık gelir düzeyine göre farklılaşmamaktadır.

Bu sonuçlar doğrultusunda; sağlık hizmetlerinde hasta odaklı yaklaşımın, teknolojik gelişmelerin, eğitim düzeyinin 
yükselmesinin, medyanın rolünün, sağlık hizmetlerinde yasal ve yapısal değişikliklerin hasta hakları farkındalığının 
artmasında etkili olduğunu söylemek mümkündür. Gerek sağlık çalışanlarının gerekse hasta ve hasta yakınlarının hasta 
hakları konusunda farkındalık kazanmalarında söz konusu faktörlerin yanı sıra, sağlık hizmeti sunumunda ve sağlık 
hizmetlerinden faydalanmada anlayış değişikliğinin de rol oynadığı düşünülmektedir. Her ne kadar bu araştırmadan elde 
edilen bulgulara göre yaş, cinsiyet, öğrenim durumu ve aylık gelir gibi değişkenlerin hasta hakları farkındalığı üzerinde 
anlamlı bir etkisinin olmadığı görülse de, hasta hakları konusunda önemli mesafe kat edildiği ve sağlık hizmetleri 
sunumunun ayrılmaz bir parçası haline geldiği ortadadır.
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Sağlık hizmet sunumu oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. Aynı amaca hizmet eden birçok meslek grubunun dâhil 
olduğu bir sürecin karmaşık olmaması düşünülemez.  Fakat bu en karmaşık süreçteki en önemli unsur hastadır.  Bu 
süreç tüm hastalara ihtiyaç duydukları sağlık hizmetini hastaneye girdiklerinden itibaren en güvenli şekilde verebilmelidir. 
Çağdaş sağlık hizmeti, hasta merkezli olmalıdır, zamanında alınabilmelidir.  Tarafsız ve adil, verimli ve yeterli, etkili ve tabii 
ki güvenli olmalıdır. 

Sağlık hizmetlerinin girdi ve çıktısının insan sağlığı olması nedeniyle hata ve belirsizliklere karşı oldukça duyarlıdır ve tolerans 
gösteremez. Hasta güvenliğinin temelinde yer alan tıbbi hataların azaltılması hatta ortadan kaldırılması hasta güvenliğinin 
temelini oluşturmaktadır. Hasta güvenliği, sağlık hizmetlerinin sunumu aşamasında,  hastaya zarar verilmesini önlemek 
amacıyla kuruluş ve çalışanların aldığı önlemlerin tamamıdır. Aynı zamanda bu önlemler, süreçlerdeki basit hataların, 
hasta ve sağlık çalışanlarına zarar verecek şekilde ortaya çıkmasını engelleyecek tasarımlar yapılmasını, hataların hasta ve 
sağlık çalışanlarına ulaşmadan önce belirlenmesini, raporlanmasını ve düzeltilmesini sağlayacaktır. 

Hasta güvenliğini iyileştirmede yararlı olabilecek klinik uygulama rehberlerinin hazırlanması, kritik yol haritaları, klinik 
karar verme destek sistemleri, davranış değişikliğini sağlayacak eğitim programları (kültür) ve yasal önlemler, akreditasyon 
(Akalın, 2005) gibi yöntemler genel olarak süreçlere odaklanmaktadır. Yapılan çalışmada da bu vurgulanmaktadır. Hasta 
güvenliğinin geliştirilmesi için, geliştirilmesi için öncelikle süreç yönetimine odaklanılmalıdır.

Uzun suredir kalite çalışmaları olan hastanelerde sağlık çalışanlarının kalite konusunda bilinçlendiği ve bu konu ile ilgili 
beklentilerinin yükseldiği görülmektedir. Yani bir hastanede kalite çalışmalarının yürüyor olması, uzun dönemde hastaneye 
yarar sağlayacak örgütsel bir faaliyet olarak nitelendirilebilmektedir. Hastanelerin bir an önce kalite çalışmalarına 
başlamaları, mükemmellik yolculuğunda sağlık kurumunun olumlu davranışlar sergilemesine neden olacaktır.

Gerçekleştirilen araştırma İzmir merkezde bulunan 2. Basamak hastaneleri kapsamaktadır. İleri çalışmalarda Türkiye’deki 
hastanelerde böyle bir çalışma gerçekleştirilebilir. Bunun yanında meslek gruplarına göre verilen yanıtlar ve hasta 
güvenliğine yönelik algıları değerlendirilebilir. 

İpek AYDIN, Özkan TÜTÜNCÜ

oku  yl l ni ersitesi
i ek aydin deu edu tr  o kan tutun u deu edu tr

et

Sağlık hizmeti sunan işletmeler, özdeğerlendirme yaparak 
geliştirilmesi gereken alanları ve güçlü yönlerini bir 
özdeğerlendirme modeli ile belirleyebilmektedirler. Bu model 
yardımıyla elde edecekleri özdeğerlendirme sonucunda, 
hasta güvenliğine yönelik politika ve stratejilerini geliştirebilir, 
hataları önleyebilir ve daha güvenli bir ortam yaratabilirler. Bu 
doğrultuda çalışmanın amacı, özdeğerlendirme boyunlarının 
hasta güvenliği üzerindeki etkisini belirlemektir. Çalışmanın 
örneklemi, İzmir merkezde kamu hastanelerinde görev yapan 
488 sağlık çalışanından oluşmaktadır. Özdeğerlendirme 
Ölçeği Malcolm Baldrige Ulusal Kalite Ödülü Sağlık Hizmetleri 
Kriterleri doğrultusunda oluşturulmuştur. Katılımcıların 
özdeğerlendirme ve hasta güvenliğine yönelik algıları eşit 
aralıklı ölçek ile toplanmıştır. Öncelikle ölçeklere geçerlilik 
ve güvenirlik analizleri gerçekleştirilmiştir. Korelasyon 
ve regresyon analizleri uygulanmıştır. Özdeğerlendirme 
boyutlarının hasta güvenliği ile pozitif ve anlamlı ilişkisi olduğu 
tespit edilmiştir. Regresyon analizinden elde edilen bulgulara 
göre, hasta güvenliğini etkileyen öncelikli özdeğerlendirme 
boyutlarının süreç yönetimi ve çalışan odaklılık olduğu tespit 
edilmiştir. Sonuç olarak, sağlık kurumlarında hasta güvenliğini 
sağlayabilmek için hasta yönetiminin, süreçler ve çalışanlar 
üzerine odaklanması gerekmektedir. 

Ke or s  Özdeğerlendirme, Mükemmellik, Hasta Güvenliği.

S  S SS SS   P  S

stra t

Healthcare organizations can identify the areas need 
improvement and strong areas of organization by self-
assessment models. Healthcare organizations can develop 
policies and strategies about patient safety in the field of self-
assessment results. The aim of the study is to determine the 
effect of self-assessment dimensions on safety. The sample 
of this study is composed of 488 healthcare workers (40,66%) 
employed in public hospitals in İzmir. Questionnaire form was 
developed from the Malcolm Baldrige National Excellence 
Award Healthcare Criteria and adapted into Turkish to collect 
data. Perceptions of healthcare workers related to self-
assessment and safety have been measured by a 5-point 
scale. Factor analysis and reliability analysis of the data were 
conducted first. Correlation and regression are used for the 
analysis of data. Self-assessment dimensions have positively 
effect to patient safety.  According to regression anaysis, 
the primary factors for safety are process management 
and workforce focus. In the results of the study, to achieve 
the patient safety in healthcare organizations, hospitals 
managerial team has to focus on processes and workforce. 

Ke or s  Self-assessment, Business Excellence, Patient 
Safety.
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SHM’nde hizmet sunumu planlanan alanlarda çalışacak olan uzman doktor, doktor, hemşire, ebe, psikolog, sosyal hizmet 
uzmanı, podolog, beslenme uzmanı, fizyoterapist, beden eğitimi öğretmeni, radyoloji teknisyeni, laboratuvar teknisyeni, 
sağlık memuru, şoför, tıbbi sekreter ve diğer yardımcı personelin Sağlık Bakanlığı bünyesindeki sayıları ve ülkemizdeki 
sayıları göz önünde bulundurularak hesaplanan SHM sayısı ve bu sayının illere dağılımı ile diğer parametreler kullanılarak 
hesaplanan SHM sayıları birbiriyle uyum göstermektedir. İller düzeyinde SHM sayıları belirlenirken tüm bu parametrelerin 
göz önünde bulundurulması, ayrıca ilin diğer özelliklerinin de (örneğin dış göç alma durumu gibi) dikkate alınması ve nihai 
bir sayıya ulaşılması gerekmektedir (İç İşleri Bakanlığı; 2017; AFAD https://www.afad.gov.tr/; Acil Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü, 2017).  

Bu merkezlerde; kadın ve üreme sağlığı, çocuk ve ergen sağlığı, kanser erken teşhis ve tarama, bulaşıcı hastalıkların 

Şule HÖKELEKLİ1, Dilek ÖZTAŞ1, Burcu Ece ÖZTAŞ2, Deniz UZUN3, Nilgün SARP4,
Mustafa UZUN1, Bekir KESKİNKILIÇ1, İrfan ŞENCAN1

T rkiye alk Sa l  urumu
2At l m ni ersitesi

r kkale al l seyrante e AS
sk dar ni ersitesi

sule okelekli saglik go tr  do tas otmail om  ur ue eo tas gmail om  drdeni otmail om  
nilgunsar gmail om  musta a u un gmail om  ekir keskinkili gmail om  isen ani u ya oo o

et

Bakanl m  uygulamaya koyulmu  olan Sa l kta n m 
rogram n n irin i a nda  irin i asamak sa l k i metlerinin 

geli tirilmesi  irey i tiya lar  do rultusunda koruyu u sa l k 
i metlerine a rl k erilmesi  ki isel sa l k kay tlar n n tutulmas  
e u i metlere e it eri imin sa lanmas  ama yla aile ekimli i 

uygulamas n  ayata ge irmi tir

Bireye y nelik irin i asamak sa l k i metlerinin aile ekimleri 
e aile sa l  al anlar  tara ndan erilmesinin ng r ld  

Aile ekimli i anunu nda aile ekimli i i metleri d nda kalan 
irin i asamak sa l k i metlerinin to lum sa l  merke leri 

tara ndan erilmesi ng r lm t r  

Sa l kta n m rogram n n irin i a nda  irin i asamak 
sa l k i metlerinin sunumu i in Aile ekimli i T rkiye odeli ni 
geli tirilerek  ile yayg nla t ran Bakanl m  Sa l kta n m 

rogram n n ikin i a nda ise aile sa l  merke leri e to lum 
sa l  merke lerinin sunmu  oldu u irin i asamak sa l k 

i metlerini g lendirmek  u i metlere ula m  kolayla t rmak  
sa l a y nelik risklerden irey e to lumu korumak e sa l kl  

ayat tar n  te ik etmek ama yla Sa l kl  ayat erke leri 
kurulmas n  lanlamaktad r

Ülke genelinde birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirip 
bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak  sa l a y nelik risklerden 

irey e to lumu korumak  sa l kl  ya am tar n  te ik etmek  
atal  eslenme al kanl klar  e o e ite ile m adele etmek  

ya am kalitesini y kselte ek al kanl klar  ka and rmak  sigara e 
en eri ararl  maddelerin yol a t  sa l k riskleri e te ditleri ile 

m adele etmek ama yla Sa l kl  ayat erke lerinin açılmas  
lanlanm t r

na tar Kelimeler  Sa l kl  ayat erke i  aliteli a am

stra t

amily ra ti e as een roug t into a tion at t e rst ase o  
Trans ormation rogram at ealt  y t e inistry on t e ur ose 
o  im ro ement o  rst stage ealt  ser i es  on entrating on t e 

ealt  ser i es in a ordan e it  t e needs o  t e indi iduals  
kee ing  t e ersonal ealt  re ords and meeting t e onditions 
o  e ual a ess to t ese ser i es 

Stage  ealt  ser i es i  are not in luded in t e amily 
ra ti e ser i es are oreseen to e gi en y ommunity ealt  
enters at t e amily ra ti e a  ere also t e stage  ealt  

ser i es dire ted to indi iduals are oreseen to e gi en y t e 
amily ysi ians and amily ealt  ersonnel

T e ministry i  e tends t e amily ra ti e Turkey odel 
to t e  ities y im ro ing it in order to resent t e stage  

ealt  ser i es at t e rst ase o  Trans ormation rogram at 
ealt  is lanning to uild ealt y i e enters on t e ur ose o  

im ro ing t e stage  ealt  ser i es o  t e amily ealt  enters 
and ommunity ealt  enters  making it easier to a ess to 
t ese ser i es  se uring t e indi iduals and so iety rom risks 
dire ted to ealt  and en ouraging t e ealt y li e style at t e 
se ond ase o  Trans ormation rogram at ealt

ealt y i e enters are uilt u  in order to  strengt ening t e 
stage  ealt  ser i es ountry ide and making it easier to a ess 
to t ese ser i es  se uring t e indi iduals and so iety rom risks 
dire ted to ealt  en ouraging t e ealt y li e style  struggling 

it  t e in orre t nutrition a its and o esity  ringing in a its 
to raise t e li e uality  struggling it  t e ealt  risks and t reats 
aused y igarettes and su like arm ul su stan es

Ke  or s  ealt y i e enter  i e Quality

P
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https://www.afad.gov.tr/
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/in%20accordance%20with
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/meeting%20the%20conditions
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kontrolü, bulaşıcı olmayan hastalıkların yönetimi ve risk faktörleriyle mücadele, ağız ve diş sağlığı ve çevre sağlığı ile ihtiyaca 
göre iş sağlığı, göç sağlığı (Romanlar, mevsimsel tarım işçileri vb.) ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından belirlenecek 
diğer hizmetler bütüncül bir anlayışla sunulacaktır. Sağlıklı Hayat Merkezleri’nde psiko-sosyal destek hizmetleri verilecek, 
ihtiyaç duyulan alanlarda aile hekimliklerini desteklemek amacıyla laboratuvar ve görüntüleme alt yapıları oluşturulacak, 
halka ve personele yönelik sağlık eğitimleri gerçekleştirilecek, hareketli yaşam ve doğru beslenmede iyi uygulama örnekleri 
gösterilecek, sağlık okuryazarlığının artırılmasına ve sağlığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

K K
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Onur ALBAYRAK BERAN, Dr.özlem ECEMİŞ
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Transfüzyon Merkezi; Kan ve kan ürünlerini ihtiyacı olan hastalara, zamanında ve doğru şekilde teminini sağlamakla yükümlüdür.

Transfüzyon Merkezi stok kanları ve rezerve kanlarının takibini yaparak kan ve kan ürünleri etkin halde kullanır, İhtiyaç fazlası kan 
ürünü talebi Kritik stok seviyesi takipleri ile engellenir.

ma

Medicalpark İzmir Hastanesinde Kan ve Kan ürünlerinin İmha oranlarının sıfırlanması hedeflenmiştir. İmha oranları çeşitli 
etkenlere bağlı olarak artmaktadır. Transfüzyon Merkezinde mevcut kanların imhaya düşmesini engellemek ve Mali kaybı 
azaltmak, ayrıca geri dönüşümü mümkün durumları tespit ederek imhayı önlemek amaçlanmıştır.

U gulama

Medicalpark İzmir Hastanesi Transfüzyon Merkezinde kullanılan kan ve kan ürünlerinin İmhaya düşmesini engellemek amacıyla, 
öncelikle sorunlar tespit edilip, PUKO çalışmaları başlatılmıştır.

Her ay sonunda İmhaya düşen kanlar, imha sebeplerine göre değerlendirilmiş bu konu ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Grafik 1. 
Random Trombosit ürünleri maliyet artışı ve beklenen etkiyi göstermediği için, ayrıca 1 Ünite Aferez Trombosit yerine 6 ünite 
Random trombosit talep edilip; kullanılmadığı durumda imhayı arttırdığı için, bu ürünler kullanılmamıştır. Grafik 2.

Kızılay’dan talebi yapılmamış, imhaya düşmesi engellenmiştir.

Transfüzyon Merkezinden görevlendirilen bir personel, kanın üniteden çıkışı ve serviste transfüzyon aşamasına kadar tüm süreci 
takip ederek uygunsuzlukları belirleyerek, imhayı önlemeye yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Tam kan kullanımının hastada oluşturabileceği olumsuz etkiler ve kullanılmadığı durumda imhaya düşmesi engellenmiş, tam kan 
talepleri; eritrosit, taze donmuş plazma ve trombosit’e yönlendirilmiştir.

Setlerden kaynaklı imhalar, servisler ile görüşülerek sorunlu ürünler tespit edilmiş ve bu ürünlerin kullanımı durdurulmuştur.

Transfüzyon başlama aşamasında Hastanın kan kullanımını reddetmesi ve setlenmiş ürünün imhaya düşmesini engellemek 
amacıyla, hastaya transfüzyon öncesi bilgilendirmeler yapılarak, transfüzyon kabulüne dair düzeltmeler yapılmıştır.

Kızılay’dan gelen hatalı kan ürünlerinin takibi sağlanarak hatalı ürünlerin imhaya düşmeden Kızılay’a geri iadesi yapılmıştır.

Oryantasyon Programlarında Kan ve Kan ürünlerinin kullanımı ile ilgili yoğun eğitimler verilmiştir. Yapılan düzeltme faaliyetlerinin 
tümü Başhekimliğe bildirilmiş ve gerekli yardım ve destek ile düzeltme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

Sonu

2013 -2016 tarihleri arasında Son kullanma tarihinden kaynaklanan

İmhalar yapılan takiplerle %80 oranında azaltılmıştır. Grafik 3. Random Trombosit ürünlerinin talebi azaltılarak imhaya düşmesi 
engellenmiştir.

2013 senesinde toplam İmha oranı %2,2 iken, 2016 senesinde toplam imha oranı imha %0,8’e düşürülmüştür. Grafik 4.

İmha oranlarının düşürülmesinin mali olarak Transfüzyon merkezine kazanımları olmuş, 2013’den 2016 senesine kadar maliyet 
15.000 ↑ azalmıştır.

Hatalı kan ürünleri Kızılay’a iade edilerek İmha sayısı ve İmha Maliyetleri düşürülmüştür. Grafik 5.
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Grafik 3. 2013- 2016 Son Kullanması olan Kan ürünleri

Grafik 4. 2013- 2016 mha sayıları ve yüzdeleri

Grafik 1. Kan mha nedenleri 206-2013 Grafik 5. 2013- 2016 Hatalı kan geri kazanım Maliyeti

Grafik 2. Random Trombosit mha sayıları aliyet hesaplaması
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Random Trombosit m a- Maliyet

Medicalpark zmir Hastanesi ransfüzyon erkezinde kullanılan kan 
ve kan ürünlerinin mhaya düşmesini engellemek amacıyla, öncelikle 
sorunlar tespit edilip, P KO çalışmaları başlatılmıştır.
Her ay sonunda mhaya düşen kanlar, imha sebeplerine göre
değerlendirilmiş bu konu ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Grafik 1. 

andom rombosit ürünleri maliyet artışı ve beklenen etkiyi 
göstermediği için, ayrıca 1 nite Aferez rombosit yerine 6 ünite 

andom trombosit talep edilip; kullanılmadığı durumda imhayı
arttırdığı için, bu ürünler kullanılmamıştır. Grafik 2.
Kızılay’dan talebi yapılmamış, imhaya düşmesi engellenmiştir.

ransfüzyon erkezinden görevlendirilen bir personel, kanın
üniteden çıkışı ve serviste transfüzyon aşamasına kadar tüm süreci
takip ederek uygunsuzlukları belirleyerek, imhayı önlemeye yönelik 
çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

am kan kullanımının hastada oluşturabileceği olumsuz etkiler ve 
kullanılmadığı durumda imhaya düşmesi engellenmiş, tam kan
talepleri; eritrosit, taze donmuş plazma ve trombosit’e 
yönlendirilmiştir.
Setlerden kaynaklı imhalar, servisler ile görüşülerek sorunlu ürünler 
tespit edilmiş ve bu ürünlerin kullanımı durdurulmuştur.

ransfüzyon başlama aşamasında Hastanın kan kullanımını 
reddetmesi ve setlenmiş ürünün imhaya düşmesini engellemek
amacıyla, hastaya transfüzyon öncesi bilgilendirmeler yapılarak, 
transfüzyon kabulüne dair düzeltmeler yapılmıştır.
Kızılay’dan gelen hatalı kan ürünlerinin takibi sağlanarak hatalı
ürünlerin imhaya düşmeden Kızılay’a geri iadesi yapılmıştır.
Oryantasyon Programlarında Kan ve Kan ürünlerinin kullanımı ile 
ilgili yoğun eğitimler verilmiştir. Yapılan düzeltme faaliyetlerinin 
tümü Başhekimliğe bildirilmiş ve gerekli yardım ve destek ile
düzeltme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

edicalpark zmir Hastanesinde Kan ve Kan ürünlerinin mha
oranlarının sıfırlanması hedeflenmiştir. mha oranları çeşitli etkenlere 
bağlı olarak artmaktadır. ransfüzyon erkezinde mevcut kanların
imhaya düşmesini engellemek ve ali kaybı azaltmak, ayrıca geri 
dönüşümü mümkün durumları tespit ederek imhayı önlemek
amaçlanmıştır.

A m a ç  

2013 -2016 tarihleri arasında Son kullanma tarihinden kaynaklanan
mhalar yapılan takiplerle % 0 oranında azaltılmıştır. Grafik 3. 
andom rombosit ürünlerinin talebi azaltılarak imhaya düşmesi 

engellenmiştir.
2013 senesinde toplam mha oranı %2,2 iken, 2016 senesinde 
toplam imha oranı imha %0, ’e düşürülmüştür. Grafik 4.
mha oranlarının düşürülmesinin mali olarak ransfüzyon 

merkezine kazanımları olmuş, 2013’den 2016 senesine kadar 
maliyet 15.000  azalmıştır.
Hatalı kan ürünleri Kızılay’a iade edilerek mha sayısı ve mha 

aliyetleri düşürülmüştür. Grafik 5.

ransfüzyon erkezi; Kan ve kan ürünlerini ihtiyacı olan hastalara, 
zamanında ve doğru şekilde teminini sağlamakla yükümlüdür.

ransfüzyon erkezi stok kanları ve rezerve kanlarının takibini 
yaparak kan ve kan ürünleri etkin halde kullanır, htiyaç fazlası kan 
ürünü talebi Kritik stok seviyesi takipleri ile engellenir.
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Medicalpark zmir Hastanesi ransfüzyon erkezinde kullanılan kan 
ve kan ürünlerinin mhaya düşmesini engellemek amacıyla, öncelikle 
sorunlar tespit edilip, P KO çalışmaları başlatılmıştır.
Her ay sonunda mhaya düşen kanlar, imha sebeplerine göre
değerlendirilmiş bu konu ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Grafik 1. 
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göstermediği için, ayrıca 1 nite Aferez rombosit yerine 6 ünite 

andom trombosit talep edilip; kullanılmadığı durumda imhayı
arttırdığı için, bu ürünler kullanılmamıştır. Grafik 2.
Kızılay’dan talebi yapılmamış, imhaya düşmesi engellenmiştir.

ransfüzyon erkezinden görevlendirilen bir personel, kanın
üniteden çıkışı ve serviste transfüzyon aşamasına kadar tüm süreci
takip ederek uygunsuzlukları belirleyerek, imhayı önlemeye yönelik 
çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

am kan kullanımının hastada oluşturabileceği olumsuz etkiler ve 
kullanılmadığı durumda imhaya düşmesi engellenmiş, tam kan
talepleri; eritrosit, taze donmuş plazma ve trombosit’e 
yönlendirilmiştir.
Setlerden kaynaklı imhalar, servisler ile görüşülerek sorunlu ürünler 
tespit edilmiş ve bu ürünlerin kullanımı durdurulmuştur.

ransfüzyon başlama aşamasında Hastanın kan kullanımını 
reddetmesi ve setlenmiş ürünün imhaya düşmesini engellemek
amacıyla, hastaya transfüzyon öncesi bilgilendirmeler yapılarak, 
transfüzyon kabulüne dair düzeltmeler yapılmıştır.
Kızılay’dan gelen hatalı kan ürünlerinin takibi sağlanarak hatalı
ürünlerin imhaya düşmeden Kızılay’a geri iadesi yapılmıştır.
Oryantasyon Programlarında Kan ve Kan ürünlerinin kullanımı ile 
ilgili yoğun eğitimler verilmiştir. Yapılan düzeltme faaliyetlerinin 
tümü Başhekimliğe bildirilmiş ve gerekli yardım ve destek ile
düzeltme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

edicalpark zmir Hastanesinde Kan ve Kan ürünlerinin mha
oranlarının sıfırlanması hedeflenmiştir. mha oranları çeşitli etkenlere 
bağlı olarak artmaktadır. ransfüzyon erkezinde mevcut kanların
imhaya düşmesini engellemek ve ali kaybı azaltmak, ayrıca geri 
dönüşümü mümkün durumları tespit ederek imhayı önlemek
amaçlanmıştır.
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2013 -2016 tarihleri arasında Son kullanma tarihinden kaynaklanan
mhalar yapılan takiplerle % 0 oranında azaltılmıştır. Grafik 3. 
andom rombosit ürünlerinin talebi azaltılarak imhaya düşmesi 

engellenmiştir.
2013 senesinde toplam mha oranı %2,2 iken, 2016 senesinde 
toplam imha oranı imha %0, ’e düşürülmüştür. Grafik 4.
mha oranlarının düşürülmesinin mali olarak ransfüzyon 

merkezine kazanımları olmuş, 2013’den 2016 senesine kadar 
maliyet 15.000  azalmıştır.
Hatalı kan ürünleri Kızılay’a iade edilerek mha sayısı ve mha 

aliyetleri düşürülmüştür. Grafik 5.

ransfüzyon erkezi; Kan ve kan ürünlerini ihtiyacı olan hastalara, 
zamanında ve doğru şekilde teminini sağlamakla yükümlüdür.

ransfüzyon erkezi stok kanları ve rezerve kanlarının takibini 
yaparak kan ve kan ürünleri etkin halde kullanır, htiyaç fazlası kan 
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ve kan ürünlerinin mhaya düşmesini engellemek amacıyla, öncelikle 
sorunlar tespit edilip, P KO çalışmaları başlatılmıştır.
Her ay sonunda mhaya düşen kanlar, imha sebeplerine göre
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talepleri; eritrosit, taze donmuş plazma ve trombosit’e 
yönlendirilmiştir.
Setlerden kaynaklı imhalar, servisler ile görüşülerek sorunlu ürünler 
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Kızılay’dan gelen hatalı kan ürünlerinin takibi sağlanarak hatalı
ürünlerin imhaya düşmeden Kızılay’a geri iadesi yapılmıştır.
Oryantasyon Programlarında Kan ve Kan ürünlerinin kullanımı ile 
ilgili yoğun eğitimler verilmiştir. Yapılan düzeltme faaliyetlerinin 
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düzeltme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
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Medicalpark zmir Hastanesi ransfüzyon erkezinde kullanılan kan 
ve kan ürünlerinin mhaya düşmesini engellemek amacıyla, öncelikle 
sorunlar tespit edilip, P KO çalışmaları başlatılmıştır.
Her ay sonunda mhaya düşen kanlar, imha sebeplerine göre
değerlendirilmiş bu konu ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Grafik 1. 

andom rombosit ürünleri maliyet artışı ve beklenen etkiyi 
göstermediği için, ayrıca 1 nite Aferez rombosit yerine 6 ünite 

andom trombosit talep edilip; kullanılmadığı durumda imhayı
arttırdığı için, bu ürünler kullanılmamıştır. Grafik 2.
Kızılay’dan talebi yapılmamış, imhaya düşmesi engellenmiştir.

ransfüzyon erkezinden görevlendirilen bir personel, kanın
üniteden çıkışı ve serviste transfüzyon aşamasına kadar tüm süreci
takip ederek uygunsuzlukları belirleyerek, imhayı önlemeye yönelik 
çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

am kan kullanımının hastada oluşturabileceği olumsuz etkiler ve 
kullanılmadığı durumda imhaya düşmesi engellenmiş, tam kan
talepleri; eritrosit, taze donmuş plazma ve trombosit’e 
yönlendirilmiştir.
Setlerden kaynaklı imhalar, servisler ile görüşülerek sorunlu ürünler 
tespit edilmiş ve bu ürünlerin kullanımı durdurulmuştur.

ransfüzyon başlama aşamasında Hastanın kan kullanımını 
reddetmesi ve setlenmiş ürünün imhaya düşmesini engellemek
amacıyla, hastaya transfüzyon öncesi bilgilendirmeler yapılarak, 
transfüzyon kabulüne dair düzeltmeler yapılmıştır.
Kızılay’dan gelen hatalı kan ürünlerinin takibi sağlanarak hatalı
ürünlerin imhaya düşmeden Kızılay’a geri iadesi yapılmıştır.
Oryantasyon Programlarında Kan ve Kan ürünlerinin kullanımı ile 
ilgili yoğun eğitimler verilmiştir. Yapılan düzeltme faaliyetlerinin 
tümü Başhekimliğe bildirilmiş ve gerekli yardım ve destek ile
düzeltme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

edicalpark zmir Hastanesinde Kan ve Kan ürünlerinin mha
oranlarının sıfırlanması hedeflenmiştir. mha oranları çeşitli etkenlere 
bağlı olarak artmaktadır. ransfüzyon erkezinde mevcut kanların
imhaya düşmesini engellemek ve ali kaybı azaltmak, ayrıca geri 
dönüşümü mümkün durumları tespit ederek imhayı önlemek
amaçlanmıştır.
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2013 senesinde toplam mha oranı %2,2 iken, 2016 senesinde 
toplam imha oranı imha %0, ’e düşürülmüştür. Grafik 4.
mha oranlarının düşürülmesinin mali olarak ransfüzyon 
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Gerçekleştirmiş olduğumuz çalışma sonucunda, sağlık çalışanlarının hasta mahremiyeti konusundaki bilgi düzeylerinin, 
%92,4 olarak bulunmasına karşın, hasta mahremiyeti konusunda, hala sorunlar yaşanmaktadır. Mahremiyet hakkının 
sağlanması ile ilgili olarak, çalışanların bu konuda bilgi ve algı düzeylerinin yüksek olmasına rağmen, uygulamada, 
gerek bireysel, gerekse yönetimsel ihlaller yaşandığı da bir gerçektir. Bu durumun, hukuki sonuçlar doğurabileceği 
düşünülmektedir. 

Mahremiyetin, önemli haklardan biri olduğu düşünülürse, öncelikle hastaların, sahip oldukları bu hak konusunda, bilgi 

Vildan KESGIN, Hamza DİNÇ, İdris KURTULUŞ, M.hamza MÜSLÜMANOĞLU
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Mahrem; kelime olarak gizli, herkese söylenmemesi ve 
herkesçe bilinmemesi gereken gizli olma durumu, gizlilik 
anlamlarını içermektedir. Mahremiyet ise genel olarak; 
kişilerin yalnız başına kalabildikleri, istedikleri gibi düşünüp 
davranabildikleri, başkalarıyla yer, zaman ve hangi koşullarda 
ne ölçüde ilişki ve iletişim kuracaklarına bizzat kendilerinin 
karar verebildikleri bir alan ve bu alan üzerinde sahip olunan 
hakkı ifade eder.  Sağlık hizmetlerinde de çok önemli yer 
tutan mahremiyet hastalar için önemli ve özel olan kişisel, 
fiziksel, psikolojik ve özel şeylerin gizliliğinin sağlanması ve 
korunmasını kapsamaktadır.

İstanbul İli Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel 
Sekreterliği’ ne bağlı sağlık tesislerinde, aktif olarak hastalara 
bire bir hizmet sunan sağlık çalışanlarının, mahremiyet 
hakkındaki bilgi ve tutumlarının belirlenmesi amacı ile 
planlanan bu çalışmada, çalışanların aldıkları eğitim ve 
farkındalıkları, kurumların konuya yaklaşımı ve zorlukları, 
fiziksel zorunluluklar, sağlık sistemi ve mevzuatlar bakımından 
yaşanan sorunlar yer almıştır. 

Gerçekleştirmiş olduğumuz çalışma sonucunda, sağlık 
çalışanlarının hasta mahremiyeti konusundaki bilgi düzeyleri, 
%92,4 “Mahremiyetinin ve kişisel gizliliğin hastaların temel 
hakkı olduğuna inananların oranı %90,3 “Hastaları mobilize 
ederken mahremiyete ve kişisel gizliliğe özen gösterdiğini” 
belirtenlerin oranı %90,7  “Kendini koruyamayan / yeterli 
olmayan hastaların mahremiyetini,  kişisel gizliliğini 
koruduğunu”, belirtenlerin oranı ise %90,6 olarak bulunmuştur.  
Verilerin analizinde, SPSS 21 paket programı kullanılmıştır, 
frekans dağılımları, güvenilirlik analizi, korelasyon analizi, ve 
t-testinden yararlanılmıştır. 

Sağlık çalışanlarının mahremiyet konusundaki bilgi düzeyi 
ve tutumlarının yüksek olmasına karşın, yine de mahremiyet 
ihlallerinin yaşanıyor olması, eğitim içeriğinin yetersiz 
olduğunu halen uygulanmakta olan mevzuatların gözden 
geçirilerek mahremiyet algısının sadece fiziksel ve araç gereç 
olmadığı,  sosyal ve psikolojik mahremiyete de yer verilmesi 
gerektiği,  sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mahremiyet, Kişisel Veri, Hak İhlali, İspat
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 Private, as a word, means confidental, the situation of being 
confidental which must not be known by everybody and must 
not be told everyone or confidentially. Privacy, in general, 
means a place where people can stay alone, can think and act 
how they wish and where they can decide on the place, time, 
the conditions and to what extend that they communicate 
whith others and also it means the right that they have on 
this place.Privacy which has a great importance in healtcare 
services includes providing and protecting of the things which 
are personal, physical, psychological and private for patients.

The professionals’ education and awareness, the approach of 
institutions and difficulties, physical imperatives, healthcare 
system and the problems with regulations take place in this 
study planned in order to determine the knowledge and 
attitudes of the healthcare professionals who actively provides 
patients with one the one service in healthcare facilities 
consisting in Istanbul Province Fatih District Public Hospital 
Association General Secretary. As a result of the study we 
did, we have faund out that the healthcare professionals’ 
knowledge level about patıent privacy is 92,4% , the ratio of 
the ones who believe that privacy and personel confidentially 
are fundamental right of patients is 90,3% , the ratio of the 
ones who stated they take care of privacy and personal 
confidentially while ambulating patients is 90,7% , and the 
ratio of the ones who stated that they protect the privacy and 
personal confidentially of the patients that can not protect 
theuselves and that are not sufficient. During the analysis of 
the data, SPSS 21 package was used.

Eventhough the healthcare professionals’ knowledge level and 
attitudes are high, experiencing invasion of privacy led to the 
conclusion that the learning content is insufficient, privacy 
perception must not be only physical and equipment by 
reviewing the legislation in force and it is necessary to include 
social and psychological privacy.

Ke or s  Privacy, Personal Data, İnfrigement, Proof
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sahibi olmaları gerekmektedir. Haklarını bilseler bile, bu hakkı, ne zaman ve nasıl kullanabilecekleri konusunda, bir fikir 
sahibi olmaları gerekir. Hastanelerin kısıtlı alanlar olmasına ve hizmet alanlar için, fazla fikir sahibi olmadıkları bir alan 
olması dolayısıyla, burada yapılan işlemlerin, kendilerinden istenilen herhangi bir şeyin, yapılıp yapılmamasının nelere 
yol açabileceğini kestirebilmeleri oldukça güçtür. Oysa kural olarak, zaten hastanın bilgilendirilmesi, sağlık çalışanlarının 
görevidir. Hastanın, sadece talepte bulunması ve bilgi edinmek istemesi gerekmektedir. Bu bilgilendirmenin yapılması için 
de, sağlık çalışanlarının, hasta mahremiyeti konusunda, bilgili ve eğitimli olmaları gerekmektedir. Gerekli bilgilendirmenin 
yapılıp, işlemlerin ondan sonra yapılması, hastalara bir seçenek sunacaktır. Hastalar, böylelikle mahrem alanlarına girilip 
girilemeyeceği konusunda, aydınlanacaklardır. Buna rağmen, ihlal olduğunu düşündükleri durumlarda, şikâyetlerini 
yapabileceklerdir. Hastaların, yeterli bilgi sahibi olmadığı, çalışanların da ya yeterli bilgiye sahip olmadıkları, ya da yeterli 
bilgiye sahip olmalarına rağmen, hastayı yeterli bilgilendirmedikleri durumlar, mahremiyet konusunun açık kaldığı 
alanlardır. Hasta ve çalışanların, mahremiyet bilinci arttığında, sorunların önüne geçilebilecektir. 

Sağlık çalışanlarının, mahremiyet konusundaki, bilgi düzeyi ve tutumları yüksek olmasına karşın, yine de mahremiyet 
ihlallerinin yaşanıyor olması, eğitim içeriğinin yetersiz olduğunu da düşündürmektedir. Davranış değişikliğine yol açan 
eğitimlerin etkinliğinin, yaşla ters orantılı olduğu da düşünülmelidir.

Halen uygulanmakta olan mevzuatların, gözden geçirilerek, mahremiyet algısının, sadece fiziksel ve araç gereç olmadığı, 
sosyal ve psikolojik mahremiyete de yer verilmesi gerektiği, kurumların, çalışmalarını, etkin olarak yürütmesi, sağlık 
çalışanlarının işini kolaylaştırıp, hasta mahremiyeti konusunda gösterilen özenin de, arttırılmasına destek olacağı 
sonucuna ulaşılmıştır.
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Çalışmamız hastane ortamında kesici delici cisimlerle olan yaralanmalara en fazla maruz kalan çalışan grubunun 
hemşireler olduğunu göstermiştir. Yaralanmaya en fazla neden olan cisimler iğne uçlarıdır. Yaralanmalar en yüksek 
oranda ameliyathane ortamında gerçekleşmektedir. Çalışanların bu konuya dikkatlerinin çekilmesi ve bilinçlendirilmesi 
için düzenli eğitimlerin devamı şarttır.  Yapılan işlemler sırasında gerekli koruyucu önlemlerin alınması ve yaralanma 
durumunda bildirimlerin zamanında ve eksiksiz yapılması bu tip yaralanmaların azaltılmasında etkili olacaktır. 

Derya CORA KADIOĞLU, Bahar DÜNDAR KAVAKLI

el lim os astanesi
derya orakadioglu otmail om  a ardundarka akli otmail om

et

iri  e Ama  Sa l k al anlar  deli i kesi i alet yaralanmas  
sonu u ir ok en eksiyon riski ile kar  kar ya kalmaktad r  Bu 
al man n ama  astanemi  n eksiyon ontrol em ireli i ne 

kesi i eya deli i isimlerle olu an yaralanmalar sonu u ya lan 
astane al an a urular n  in elemek e sonu lar n  ortaya 

koymakt r

ateryal e etod  Bu al ma ak A ustos  tari leri 
aras nda Antalya el lim os astanesi n eksiyon ontrol 

em ireli i ne kesi i deli i alet yaralanmas  ile a uran astane 
al anlar  i in tutulan kay tlar n retros ekti  olarak taranmas  ile 

ger ekle tirildi  T m eriler astane en eksiyon kontrol em ireli i 
tara ndan tutulan ormlar n taranmas  ile elde edildi  insiyet  
al lan l m  yaralanmaya se e  olan aletin insi  yaralanma 

s ras nda al lan l m  yaralanma sonras  ro laksi kullan m  
e taki  s releri kaydedildi

Bulgular  esi i deli i alet yaralanmas  ikayeti ile en eksiyon 
kontrol em ireli ine a uran ersonel say s   idi  Bu 

a urular n  ini em ireler olu turmaktayd  i er 
a urular s ras yla  temi lik ersoneli  i sta yer 
ren i  si aneste i teknisyeni   doktor e u 

di er sa l k ersonelleri tara ndan ya lm t  Ba uru ya an 
kad n ersonellerin say s  erkek ersonellere g re anlaml  olarak 
y ksek ulundu s ras yla  e   n 
ok yaralanmaya se e  olan isim i ne u u  olarak tes it 

edildi  n ok yaralanma ameliyat anede  olurken unu 
s ras yla yo un ak m  ser isler  la oratu ar 

 e di er l mler  taki  etti  aralanma ikayeti ile 
ya lan t m a urular sonras  rutin serolo ik e iyokimyasal 
in elemeler ya ld  e u ersoneller rutin taki e al nd  

Sonu  al mam  astane al anlar  aras nda en a la deli i 
kesi i alet yaralanmas na maru  kalan sa l k al an  gru unun 

em ireler oldu unu ortaya koymu tur  n s k yaralanma i ne 
u u atmas  sonu u ger ekle irken en a la yaralanman n oldu u 

l m ameliyat ane olarak tes it edilmi tir  Sa l k al anlar na 
erile ek d enli i met i i e itimler yaralanma oranlar n  

a altmada yard m  ola akt r

na tar kelimeler  Kesici ve delici alet yaralanmaları, sağlık 
çalışanları, önlemler

U   S P S U S   
  P S  K    P  

SP   

stra t

Ba kground  ealt are orkers are at risk o  many in e tions 
ollo ing er utaneous in uries  T e ur ose o  t is study is to 

e amine t e a li ations o  ealt are orker o are in ured 
y s ar  instrument

aterial and et od  T is study as arried out in Antalya 
lim os os ital as a result o  t e re ie ed it  os ital re ords 

to in uries it  s ar  instrument rom anuary  to August 
 ender  unit o  sta  ty e o  instrument ausing in ury  t e 

use o  ro yla is a ter in ury and duration o  ollo u  ere 
re orded

esults  T e num er o  ealt are orker o a lied it  
om laints o  s ar  instrument in uries as  urses a ounted 
or  o  t ese a li ations  t er a li ations ere made y 
leaning ersonnel  trainee students  anest esia 

te ni ians  do tors  and t e ot ers  The 
num er o  male ealt are orkers ere statisti ally ig er t an 
emale ealt are orkers res e ti ely   s  

 ealt are orkers ere in ured most ommonly 
it  needle sti k  T e most re uent in uries ere in t e 

o erating room  ollo ed y intensi e are unit  
ser i es  la oratory  and ot er de artments 

 outine serologi al and io emi al e aminations ere 
er ormed a ter all t e a li ations made due to t e in ury  

T e ealt are orkers o ere a li ant due to in ury ere 
ollo ed u  routinely

on lusions  ur study re ealed t at nurses ere t e most 
e osed ealt are orkers to s ar  instrument in uries  The 
most ommon ause o  in ury is needle un ture and t e se tion 

it  t e most in uries o ser ed is identi ed as t e o erating 
room  egular edu ation rograms or ealt are orkers ill 

el  redu e t e in ury rates

Ke or s  Sharp instrument injuries, healthcare workers, 
preventions

P

    S     
K S     S
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Yapılan çalışmada Bursa ili Kamu Hastaneler Birliği Genelsekreterliği bünyesindeki kamu hastanelerinde 1315 sağlık 
çalışanına yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak ulaşılmış olup mahremiyet konusundaki görüşlerine başvurulmuştur. 
Çalışmadan elde edilen veriler doğrultusunda;

Çalışanların; “Sağlık hizmeti sunumunda etik duyarlılık/mahremiyet eğitimi önemlidir (%92,7)”, “kurumda hasta 
mahremiyeti konusunda eğitim verilir (%79,1)”, “Mesleki bilgi ve beceri kadar hastaların fiziksel, psikolojik, bilişsel ve sosyal 
mahremiyetinin sağlanması önemlidir (%92,2)”, “Tüm sağlık hizmetleri süreçlerinde hastanın mahremiyeti sağlanmalıdır.” 
(%92,8)”,“Hastanın isteği olmadan hastaya ait kişisel ve tıbbi bilgiler diğer kurumlarla ya da kişilerle paylaşılmaz 
(%83,1)”,“Kurumda hasta muayene alanları ve yataklı kliniklerde hasta mahremiyetini sağlamaya yönelik perde/paravan 
gibi araçlar kullanılır (%86,4)”,“Yatan hasta odalarında bulunan perde ve paravanlar sağlık çalışanları tarafından aktif olarak 
kullanılır (%80,7)”, “Poliklinik alanlarında poliklinik, kan alma, ultrason, EKG vb. alanlarda bulunan perde ve paravanlar 

Serpil UZUN1, Müzelfe BIYIK2

A A AB  T ASTA S
2B SA A A AB  T ASTA S
u un sr l gmail om  mu el euysal gmail om

asta ma remiyeti  ki inin ak m e teda i ama yla ya da a ka 
ir se e le a klamak orunda oldu u   an ak to lumdaki t m 
ireylerin ilgisinden saklamak istedi i ya am alan na denir  
asta ma remiyeti uluslararas  s le meler e e rensel ukuk 

normlar  ile g en e alt na al nm  e T  Anayasas  a ta 
olmak ere  ir ok me uat ile s  konusu ma remiyetin 
sa lanmas na y nelik d enlemeler ya lm t r  Bu ka samda 
sa l k ersonellerinin sa l k i metinin yürütümü sırasında 
hem hastalar hem de yasalar karşısında olumsuz durumlarla 
karşılaşmaması için etik duyarlılık ilkeleri çerçevesinde 
hastaların fiziksel, psikolojik, bilişsel ve sosyal mahremiyetlerini 
sa lamas  gerekmektedir  

Sonu  olarak  kaliteli sa l k i meti sunumunu ede eyen sa l k 
kurumlar  iksel e sosyal ma remiyete nem erdikleri kadar 

astalar n ellikle ili sel e sikolo ik ma remiyetlerine de 
nem ermelidir  Bu ak mdan astane y netimleri sa l kta 

kalite standartlar  do rultusunda ma remiyet uygulamalar na 
yönelik istenen kriterler gözden geçirmeli ve bu kriterlerin 
uygulanması yönünde gerekli düzenlemeleri yapmalıdır. Konu 
ile ilgili tüm süreç çalışanlarında mahremiyet kültürünün 
oluşturulmasına yönelik kurum politikaları oluşturulmalıdır.

Bu çalışmada, Bursa ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel 
Sekreterliğine bağlı kamu hastanelerinde görev yapan sağlık 
çalışanlarının hasta mahremiyeti uygulamaları konusunda 
görüşlerinin ve beklentilerinin saptanması amaçlanmıştır.  

Anahtar kelimeler: Çalışan, asta  asta ma remiyeti

U S  PU   K S  PU  
SP S S  P S P  

S

S

Patient confidentiality refers to the area of life that one has 
to explain for maintenance or treatment purposes or for any 
other reason, but wants to hide from the knowledge of all the 
individuals in society patient confidentiality is guaranteed by 
international contracts and universal legal norms and T.C. The 
Constitution, esperially the regulations, has been mad efor 

the provision of the confidentiality with the many legislation.
It is necessary fort he health personal to ensure the physical, 
psychological, cognitive and social confidentiality of the 
patients in the framework of ethical sensitivity principles so 
that the health service doesn’t encauntes negative situations 
ugainst bath the patients and the laws during the execution.
As a result, health care institations targeting quality health 
care delivery should pay particular attention to the cagnitive 
and psychological confidentiality of patients as much as they 
value physical and social privary. In this respeet, hospital 
administrations should adapt the necessary criteria for 
privary1 practices in the direction of health quality standarts 
and make the necessary arrangements to apply these criteria. 
Institutional policies should be set up to create privacy culture 
in all process workers related to the subject.

In this study. It was aimed to defermine the opinions and 
expectations of health workers working in public hospitals 
affiliated to the General Secretariat of Public Hospitals 
Association in Bursa.

 Key words: m loyee  atient  atient ri ary

P
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sağlık çalışanları tarafından aktif olarak kullanılır (%75,9)”,  “Bir sağlık çalışanı olarak poliklinik muayene alanlarına içeride 
hasta varken girmem, hastanın işleminin bitmesini beklerim (%86,9)”,“Hasta mahremiyetini sağlamak iş yükümü arttırmaz 
(%78,0)”, “Kurumda hastanın ölümü halinde, mahremiyetin sağlanmasına yönelik uygulamalar özenle yürütülür (%79,6)”, 
“Tüm girişimsel işlemler öncesinde hastanın rızası alınır (%85,9)”, “Kurumda tüm çalışanlar tarafından bilinen mahremiyet 
politikası vardır (%78,3)”, “Kurumda tüm çalışanlar tarafından bilinen bilgi güvenliği politikası vardır (%77,1)” ifadelerine 
yüksek oranda katıldığı görülmüştür.

Yine çalışanların; “Çalıştığım kurumumda tüm çalışanlar tarafından (hekim, hemşire, teknisyen, veri, temizlik, güvenlik 
elemanları) hasta mahremiyetinin sağlandığını düşünüyorum (%59,5)”, “Hastanın tıbbi değerlendirmeleri gizlilik içerisinde 
yürütülür (%72,2)”,“Sağlık çalışanları arasında tıbbi bilgi akışı sırasında hasta mahremiyetine özen gösterilir (%74,8)”, 
“Hastadan anamnez, kişisel, tıbbi bilgi alınırken üçüncü kişilerin ortamda olmamasına kesinlikle dikkat edilir (%57,4)”, 
“Hasta bilgileri hasta odası yada hasta bilgilendirme odalarında alınır. Hemşire deski gibi açık alanlarda alınmaz ( %57,7)”, 
“Her türlü sağlık hizmeti sırasında, sağlık çalışanları tarafından hasta yakını dışındaki kişilerin ortamda bulunması 
engellenir (%64,3)”, “Yoğun bakım, palyatif bakım gibi ünitelerde hastanın fiziksel mahremiyetine dikkat edilir (%74,2)”, 
belirtmiştir. “Hastanın kendisine girişimsel işlem (Enjeksiyon, pansuman, EKG vb.)  yapacak sağlık personelini seçme hakkı 
/isteği vardır ve bu isteğe çalışanlar tarafından dikkat edilir (%66,2)”,“Tüm çalışanlar tarafından işlemler öncesi hastanın 
yeterli düzeyde bilgilendirilmesi yapılır (%72,4)”, “Tüm çalışanlar üst yönetim tarafından belirlenmiş mahremiyet ve 
bilgi güvenliği politikalarına uygun çalışmaya özen gösterir (%74,4)”, “Kurumda hastaların hekim seçme hakkına yönelik 
uygulamalar etkin yürütülür (%73,3)”, “Mesleki uygulamalar sırasında hasta mahremiyetinin ihlal edildiği durumlarla 
karşılaşıyorum (%49,8)”, “Sağlık kurumlarından aldığım hizmetlerde hasta mahremiyetini sağlamak için alınan önlemlerin 
yeterli olduğunu düşünüyorum (%59,0)” ifadelerine daha düşük oranda katıldıkları tespit edilmiştir.

Literatürde Türkiye’de hasta mahremiyetinin sağlanması noktasında sağlık çalışanlarının kurumlarda mahremiyet 
uygulamalarının değerlendirmesine yönelik sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Özata ve Özer’in Konya ilinde 
“Hastanelerde hasta mahremiyetine yönelik uygulamalarının sağlıkta kalite standartları bağlamında değerlendirilmesi” 
yönündeki yaptıkları araştırmada, sağlık çalışanlarının hastanelerin hasta mahremiyetinin sağlanması noktasında genel 
olarak gerekli özeni gösterdiği ve yapılması gereken düzenlemeleri yaptığı saptanmıştır (Özata ve Özer, 2016:31). Bu 
bakımdan çalışma Özata ve Özer’in çalışmasıyla paralellik göstermektedir. 

Yapılan çalışmada;

Çalışanların mesleki uygulamalar sırasında mahremiyet ihlalleri ile karşılaştığı (%49,8), hastadan anemnez alırken üçüncü 
kişilerin ortamda bulunmasına yeterli düzeyde dikkat edilmediği (%42,6), hasta bilgilerinin hemşire deski gibi açık 
alanlarda alınabildiği (%42,3) saptanmıştır Bu veriler doğrultusunda yoğun çalışma temposu nedeniyle hastaların bilişsel 
mahremiyetlerinin sağlanması konusunda sağlık çalışanları tarafından gerekli dikkat ve özenin gösterilemediği sonucuna 
ulaşılabilir. Yapilan istatiksel analizlerde de çalışanların fiziksel ve bilişsel mahremiyet uygulamalarını değerlendirmeleri 
arasında anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). 

Çalışanların sağlık kurumlarından aldığı hizmet sırasında hasta mahremiyetini sağlamak için alınan önlemleri yeterli 
bulmadığı (%41), kurumdaki tüm çalışanların hasta mahremiyetini sağlamada gereken özeni göstermediği (%40,5), 
her türlü sağlık hizmeti sırasında sağlık çalışanları tarafından hasta yakını dışındaki kişilerin ortamda bulunmasının 
engellenemediği (%35,7) saptanmıştır. Bu durum kurumlarda tam olarak mahremiyet kültürünün oluşturulamadığı ve 
sağlık çalışanları üzerinde farkındalık yaratılamadığını düşündürmektedir. 

Sonuç olarak; Kaliteli sağlık hizmeti sunumunu hedefleyen sağlık kurumları fiziksel ve sosyal mahremiyete önem verdikleri 
kadar hastaların özellikle bilişsel ve psikolojik mahremiyetlerine önem vermelidir. Bu bakımdan hastane yönetimleri 
sağlıkta kalite standartları doğrultusunda mahremiyete yönelik istenen kriterleri gözden geçirmeli ve bu kriterlerin 
uygulanması yönünde gerekli düzenlemeleri yapmalıdır. Konu ile ilgili tüm süreç çalışanlarında mahremiyet kültürünün 
oluşturulmasına yönelik kurum politikaları oluşturulmalıdır. 
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1. http://www.vekil.net/forum/hukukimakale-kose-
yazisi-arastirma-veincelemeler/hukuki -ve- tibbi-
acidanhasta-haklari-mehmet-siddik-cinko/ (31 Ocak 
2016).

2. Akyüz, Elif (2008), Ameliyat olan hastalarda hemşirelik 
bakım uygulamalarının mahremiyete/ kişisel gizliliğe 
etkileri konusunda hastaların ve hemşirelerin görüşleri, 
Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı, Ankara.

3. İzgi, Cumhur (2009), “Etik açıdan yaşlı mahremiyeti: 
huzurevi örneğinde hizmet alanlar ve verenler 
açısından bir değerlendirme”, Ankara Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Doktora Tezi. (Danışman: 
Prof. Dr. N. Yasemin Oğuz), Ankara.

. ata, Musa ve Özer, Kubilay (2016), “Hastanelerde 
hasta mahremiyetine yönelik uygulamalarının sağlıkta 
kalite standartları bağlamında değerlendirilmesi: 
Konya Örneği”, e ournal of a emi  So ial 
S ien e Stu ies  Spring, Number: 45, p. 11-33, 

5. Walsh, Ken ve Kowanko, Inge (2002), “Nurses and 
patients perceptions of dignity”, nternational 
ournal of ursing Pra ti e, Jun;8(3):143-51.

6. http://kalite.saglik.gov.tr/TR,13444/guncel-rehberler.
html, (07.06.2017).

7. http://www.saglik.gov.tr/TR,10737/saglik-hizmetleri-
genel-mudurlugu.html, (04.07.2017).

http://kalite.saglik.gov.tr/TR,13444/guncel-rehberler.html
http://kalite.saglik.gov.tr/TR,13444/guncel-rehberler.html
http://www.saglik.gov.tr/TR,10737/saglik-hizmetleri-genel-mudurlugu.html
http://www.saglik.gov.tr/TR,10737/saglik-hizmetleri-genel-mudurlugu.html
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S U  ve  

Günümüz koşullarında sağlık kurumlarının tıbbi hizmetleri kadar hastalara ve yakınlarına sunduğu otelcilik hizmetleri, yalın 
bürokratik işlemler, güler yüzlü hizmet anlayışı gibi konularında hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini sağlamada 
önemli bir yer tuttuğu yadsınamaz bir gerçektir. 

Hastaneler tarafından, hasta ve hasta yakınlarına sunulan sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi, hasta ve hasta yakınları 
açısından da sunulan hizmetlerde beklentilerinin karşılanması önemlidir. Görüş, öneri ve şikayetler sayesinde hastaneler, 
ürünlerini ve hizmetlerini hasta beklentilerini giderecek şekilde geliştirebileceklerdir. Türkiye’de bu konuda kısıtlı sayıda 
çalışma yapılmış olduğundan çalışmaya katkı sağlayacak yeterli literatür bulunamamıştır. Ancak mevcut duruma göre, 
sağlık hizmeti alan ve aldıkları hizmetten memnun olmayan hastaların önemli bir çoğunluğu, şikayetlerini kuruma ifade 
etmemektedirler. Hasta ve hasta yakınlarının şikayet için yeterli zaman ve güçlerinin olmayışı, nereye ve nasıl şikayet 
edeceklerini bilememeleri, şikayet ettiklerinde bile bir şey yapılmayacağına olan inançları şikayet ve öneri davranışında 
bulunmalarını engelleyebilir. Dolayısı ile hastalar, şikayetlerini iletmek yerine eğer imkânları varsa başka yerde hizmet 
alma ya da sessiz ama memnuniyetsiz bir şekilde hizmet aldığı kurumdan ayrılma eğilimi gösterirler. Özdem ve Öçalmaz’ın 
2011 yılında yaptığı araştırılmada 802 adet bildirim içerisinde yaklaşık %30’unun otelcilik hizmetleri ile ilgili olduğu 
belirlenmiştir. Bu bakımdan çalışmamız yapılan çalışma ile paralellik göstermektedir (Özdem ve Öçalmaz, 2011:169)  

Yapılan çalışmada 2015- 2017 yılı bildirim sayılarındaki artış değerlendirildiğinde; kurumun izlediği politikalar çerçevesinde 
hasta ve yakınlarının kurum içinde görüş-öneri ve şikayetlerini iletebilecekleri olanakların oluşturulduğu görülmektedir. 
Aynı zamanda kurumun 2015 yılı ikinci altı ayında yeni hizmet binasına geçmesi ile birlikte bildirim sayılarında ve konu 
başlıklarında oransal olarak artış olduğu saptanmıştır. 

Neşe DEDE1, Müzelfe BIYIK2, Serpil UZUN2

A A AB  T ASTA S
2B SA A A AB  T ASTA S
ese aya asi gmail om  mu el euysal gmail om  u un sr l gmail om

Bu al man n ama  ara a ey e let astanesi nde asta e 
asta yak n  g r  neri e ikayet kutular ndan kan ildirimlerin 

in elenerek  astanede sunulan i metlere asta ers ekti nden 
ak lmas  astalar n kendilerine sunulan i metler  i met 

s re lerinde kar la t klar  sorunlar ya da astane e ersonel ile 
ilgili g r  neri e şikayetlerinin elirlenmesidir

Bu al ma retros ekti  ir al ma olu  al madan elde 
edilen ulgular  e  tari leri aras n  
ka samaktad r  ara a ey e let astanesi nin mu teli  yerlerine 
konulan g r neri ikayet kutular n n d enli aral klarla ilgili 
komisyon e li inde a lm t r  r  neri e şikayet içeren 
toplam  ildirim in elenmi tir

Sonu  olarak; asta e asta yak nlar n n astanede ulunduklar  
s re oyun a g enli e kon orlu ir ortamda ulunmalar n n 
sa lanmas  dolay s  ile istek  i tiya  eklenti e de erlerinin 
dikkate al narak etkin e g enli sa l k i meti almalar n n 
sa lanmas  astanelerin en temel g re idir  Bu do rultuda 

asta memnuniyeti e g enli inin sa lanmas  noktas nda 
asta e asta yak nlar  i in asta deneyimi  i mete eri im  
e otel ilik i metleri  standart a l klar n n sa lanmas n n 

memnuniyetlerininin art r lmas na nemli l de katk  sa lad  
unutulmamal d r  

Anahtar sözcükler: asta  asta eneyimi

 PU  SP  S P  P  P

S

Aim of this study is determining patient’s thoughts, 
suggestions and complaints on services and processes in 
addition hospital and staff Also determining patient and 
relatives perceptions using Suggestionbox statments at 
Karacabey Devlet Hastanesi.

T e Study is retros e ti e and o ers statements rom  
to  In estigated  statements are olle ted rom 
se eral Suggestion o es at ara a ey e let astanesi

As a result main res ons ility o  a os ital is ro iding e ient 
and on dent ser i e in a sa e and om orta le en ironment 
onsidering  atient and relati es re uests  ne essities  e e tan y 

and alues  In t is manner atien e satis a tion and on den e 
is result o  de elo ment in areas  atient e erin e  a essi lity 
and os itality ser i es uality le el

Key words:  atient  atient erien e

P

 K U S S   S  
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Çalışmada iletilen görüş-öneri ve şikayet bildirimleri incelendiğinde;  en çok şikayet edilen konunun 34 kişi ile  (%29) “SKS 
Otelcilik Hizmetleri” başlığı adı altında yer alan temizlik, yemek, danışma karşılama yönlendirme gibi hizmetler olduğu 
saptanmıştır.  Sağlık hizmeti veren kuruluşta tıbbi hizmet kapsamı dışında, hasta, hasta yakını kullanımına sunulan 
konaklama, temizlik, çamaşır, yeme-içme hizmetleri ile bu hizmetlerin emniyetli bir ortamda verilmesini temin etmek üzere 
sunulan can ve mal güvenliğini korumaya yönelik verilen hizmetler otelcilik hizmetleri kapsamında değerlendirilmektedir 
(tkhk.gov.tr,2017). Algılanan hasta memnuniyeti araştırma konuları arasında; hemşirelerden, doktorlardan ve diğer sağlık 
personelinden memnuniyet, iletişimden memnuniyet, personele güven, hasta mahremiyeti, yeterli bilginin sunulması, 
hastane genel temizliği, yemek hizmetleri gibi otelcilik hizmetleri konularının yer aldığı görülmüştür (Ayaz ve Soykan, 
2002:25). Bu kapsamda yapılan çalışmada da gelen bildirimlerin daha çok hastanenin otelcilik hizmetlerini kapsadığı 
görülmektedir. Yine memnuniyetsizlikler içinde 2. Sırada ise 17 kişi ile  (%14) bürokratik işlemlerden ve sıra beklemeden 
kaynaklı olumsuzluklara ait bildirimler olduğu görülmektedir.  Sıra bekleme ile ilgili gelen bildirimlerin çoğunun poliklinik 
hizmetleri, acil hizmetleri ile ilgili olduğu görülmüştür. Hastaların bekleme süresinin artması, şikayet sıklığını da arttırabilir. 
Memnuniyet nedenleri ise büyük çoğunlukla (%20) doktorların, (19) sağlık personellerinin ilgisine /verdiği hizmete 
yöneliktir.

Yapılan çalışmada hasta ve hasta yakınlarına ait 118 bildirimde;  toplam (%46) 54 kişinin, (%20) hekim, (%16) sağlık çalışanı 
ve (%10) temizlik personeline teşekkür bildirimi yaptığı tespit edilmiştir. Hasta ve hasta yakınlarının şikayet ve önerilerini 
bildirdiği gibi aynı zamanda memnuniyetlerini de dile getirdikleri görülmektedir.  Bu memnuniyet bildirimlerinin hekim, 
sağlık çalışanı ve diğer çalışanlar üzerinde motive edici bir rol oynadığı görülmüştür. Bu kapsamda kurum tarafından 
gelen tüm teşekkür bildirimleri ilgili kişilere üst yazı, sms ve  teşekkür belgesi olarak gönderilmiş olup çalışanlar tarafından 
olumlu geri bildirimler alınmıştır. 

Sonuç olarak; Hasta ve hasta yakınları için Sağlıkta Kalite Standartları içerisinde yer alan “Hasta deneyimi”, “Hizmete 
erişim” ve “Otelcilik Hizmetleri” standart başlıklarının sağlanmasının, hasta ve hasta yakınlarından gelen olumsuz 
bildirimlerin azaltılmasına ve memnuniyetin artırılmasına önemli ölçüde katkı sağladığı bir gerçektir. Bu bakımdan tüm 
sağlık kurumlarında Sağlık Otelciliği Hizmetleri etkin hale getirilmelidir. Hasta ve hasta yakınları tarafından yapılan görüş, 
öneri ve şikayetler, kurumu daha ileriye götürecek fırsatlar olarak görülmeli ve bu doğrultuda hastane yönetimleri dilek-
öneri ve şikayet kutularından çıkan bildirimlerin çözülmesi konusunda hassasiyet gösterecek bir politika izlemeli ve izlenen 
politika çerçevesinde sorunların çözümüne ilişkin yöntemler belirlemelidir. Yine bu kapsamda hasta memnuniyetinin 
daha üst seviyelere taşınması için çalışanların memnuniyetlerinin de sağlanmasının önemli olduğu unutulmamalıdır. 

K K

1. Yiğit Özlem, Oktay Cem, Bacakoğlu Gülçin (2010), 
“Akdeniz Üniversitesi Hastanesinin Acil Servis 
Hizmetleri Konusundaki Memnuniyet Değerlendirme 
Formlarının İncelenmesi”, rki e il ı  ergisi  

urk  merg e 10(4):181-186.

2. Ayaz, Hatice ve Soykan, Attilla (2002), “Toplam Kalite 
Yönetimi ve Sağlık Sektörü”, rki e Klinikleri 
ournal of Ps iatr , 3 (1): 19-26.

3. http://kalite.saglik.gov.tr/TR,12679/saglikta-kalite-
standartlari-sks.html, (14.08 2017).

4. h t t p s : / / w w w . t k h k . g o v . t r /
Dosyalar/82d3f45d0cd847979aa4fc9715bfd7c7.pdf/
Hizmet Sunum Rehberi, (14.08.2017).

5. Özdem Fatma Şebnem,  Öcalmaz Şeyda (2011), Bir 
Kamu Hastanesinde 2011 Yılında Yapılan Dilek, Şikayet 
Ve Önerilerin Bildirimleri, Yönetimi ve Hastanede 
Hizmet Kalite Standartları Uygulamalarına Katkısının 
Araştırılması. . Uluslararası Sağlıkta Performans 
ve Kalite Kongresi, 02-04 Mayıs, Ankara.

http://kalite.saglik.gov.tr/TR,12679/saglikta-kalite-standartlari-sks.html
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Havva ÖZTÜRK1, Yeter KURT1, Çiğdem Gamze ÖZKAN2, Emel TOR3, Ayşe KAVGACI3

aradeni  Teknik ni ersitesi Sa l k Bilimleri ak ltesi
2 aradeni  Teknik ni ersitesi 

aradeni  Teknik ni ersitesi ara i astanesi
o turk a a gmail om  ykurt otmail om  o kan otmail om
emel tor ktu edu tr  ayseka ga i mynet om

et

Amaç: Hemşirelerin hastanedeki eğitim fırsatlarının ve 
eğitimlerde bilgisayar ile teknoloji ürünlerini kullanma 
durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırma, Trabzon’daki 
bir üniversite hastanesinde çalışan toplam 524 hemşireden 
290 ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, hemşirelerin demografik 
özellikleri, eğitim fırsatları, bilgisayar ve teknoloji ürünlerinden 
yararlanma durumlarını kapsayan anket formu ile toplanmıştır. 

Bulgular: Hemşireler ortalama 32.78 yaşında ve %65’i 
lisans mezunudur. %99’u bilgisayar ve internet kullanan 
hemşirelerin %76’sı hastanelerinde en çok hizmet içi eğitime, 
%37’si en az sertifikalı kursa katılmıştır. Hemşirelerin %57’si 
hastanelerinde düzenlenen eğitimlere katılımda herkese eşit 
fırsatlar sunulduğunu belirtirken, %24’ü mesai saatlerine 
uymamasından dolayı eğitimlere katılamadığını belirtmiştir. 
%78’i kurumlarında bilgisayar/internet üzerinden eğitimlerin 
düzenlenmesini, %75’i bu eğitimleri evlerinden istedikleri 
zaman izlemek, %82’si yeni teknolojiler kullanarak almak 
istemektedir. Lisans/lisansüstü eğitime sahip hemşirelerin 
de bilgisayar üzerinden ve evlerinden daha fazla eğitim 
almak istemesi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur 
(p<0.05). Ancak hemşirelerin %48’i eğitimlerde bilgisayar 
vb. bozuk olması ve teknik personel yetersizliği nedeniyle 
sıkıntı yaşadığını belirtmiştir. %91’i ise teknoloji ve ürünlerini 
bilgilerini artırmak için kullandığını açıklarken %90’ı en çok 
yeni teknolojilerle Sağlık Bakanlığı sertifikalı kursları almak 
istediklerini vurgulamışlardır.

Sonuç: Hemşireler mesai saatlerine uymamasına rağmen 
çoğu hastanesinde hizmet içi eğitime katılırken, bilgisayar, 
internet üzerinden ve evlerinde istedikleri zaman özellikle 
Bakanlık sertifikalı kurslar olmak üzere eğitimlere katılmak 
istemektedirler.

na tar Kelime  itim  em ireler  em irelik  Bilgisayar  
Teknolo i

U S  U  PP U S  
 U  P S   US   

PU     U

stra t 

e ti e  It is aimed to determine t e edu ational o ortunities 
o  t e nurses in t e os ital and t e use o  om uters and 
te nology rodu ts in t e trainings

et od  T is des ri ti e study as ondu ted it  a total o   
nurses out o   in a uni ersity os ital in Tra on  T e data 

ere olle ted t roug  a uestionnaire o ering t e demogra i  
ara teristi s o  nurses  edu ational o ortunities  and 

utili ation o  om uter and te nology rodu ts

indings  T e a erage num er o  nurses is  years old and 
 old an undergraduate degree   o  t e nurses o 

used om uter and internet it  a  rate arti i ated in 
t e most in ser i e training and  t e least erti ed ourse 
in t eir os itals  ile  o  t e nurses indi ated t at t ey 

ere re ei ing e ual o ortunities in arti i ating in trainings 
organi ed in t eir os itals   stated t at t ey ould not attend 
trainings e ause it did not om ly it  t eir orking ours   
o  t em ant to organi e t eir trainings on t eir om uters  
internet   ant to ollo  t ese trainings en t ey ant rom 
t eir omes and  ant to use ne  te nologies  re eren e 
o  nurses it  undergraduate  graduate edu ation a ing a 
desire to re ei e more edu ation rom t e om uter and ome 

as ound to e statisti ally signi ant   o e er   
o  t e nurses stated t at t ey ad ro lems due to t e roken 
om uters  la k o  te ni al ersonnel and so on during t e 

trainings   said t ey use te nology and rodu ts to in rease 
t eir kno ledge  ile  em asi e t at t ey most ould 
like to re ei e inistry o  ealt erti ed ourses it  t e ne  
te nologies  

on lusion  es ite t e a t t at it does not om ly it  t eir 
orking ours  most o  t em attend in ser i e training in t eir 
os itals and t ey ant to arti i ate in trainings es e ially on 
inistry erti ed ourses en t ey ant on om uter  internet 

and ome

Ke  or s  edu ation  nurses  nursing  om uter  te nology
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Başta lisans ya da lisansüstü eğitime sahip hemşireler olmak üzere hemşirelerin hastanelerinde yapılan eğitimi 
önemsedikleri ve bu eğitimleri hastanede sıkıntılı mesai saatlerinde evlerinde ya da izini olduğu günlerde takip 
edebilecekleri internet üzerinden yeni teknolojik eğitim olanakları sunularak almak istedikleri saptanmıştır. Bir başka 
ifadeyle internet üzerinden sunulan uzaktan eğitim ya da mobil uygulamalar ile tüm hemşirelerin erişime açık ve eşit 
hizmet içi ya da sertifikalı eğitim fırsatları hemşirelere sunulabilir. Böylece eğitimlerden eşit şekilde yararlanamadığını 
düşünen, sertifikalı eğitimler almak ve eğitimlerde teknolojinin imkân ve ürünlerinin kullanılmasını isteyen hemşirelere 
istediği zaman ve mekânda eğitimlerden eşit bir şekilde yararlanma fırsatı sunulabilir. Bu eğitimler, internet üzerinden 
uzaktan ya da mobil uygulamalarla Sağlık Bakanlığı, hemşirelik fakülteleri/bölümleri ve uzaktan eğitim kurumlarıyla 
işbirliği yapılarak hemşirelerin kullanımına sunulabilir.
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Engelsizmir projesinin sonucunda hastanemiz sağlık hizmetleri uygulama sürecinde Engelli bireylerin karşılaştığı zorlukların çalışanlarda 
bilgi düzeylerinde farkındalık artışı %93,8 oranında yükselme sağlandığı görüldü. Yapılan eğitimlerin etkinliğinde ise; %100 başarı 
sağlandığı görüldü. Bu proje ile kurumda engellilerin hayatını kolaylaştırarak ve çalışanlara eğitim verilerek bilgilendirilmesiyle farkındalık 
oluşturulması sağlandı. Toplam personelin %9’u işaret dili kursu alarak sertifikalandırıldı. Dikili Devlet Hastanesi  hizmet binasında  
aranılan kriterlerin %75’ini  yerine getirerek  ‘2(iki) yıldızlı Kırmızı Bayrak’ almaya hak kazandı. Eksik kriterler tamamlandıktan sonra da 
2017 Ocak ayında ‘3(üç) yıldızlı Kırmızı Bayrak’ almaya hak kazandı.

ra k  Kırmı ı a rak nket nali i 

                                                      Engelsizmir Kırmızı Bayrak Projesi

                                               

Özet
Engelsizmir pro esi;  sağlık alanında ülke genelinde yapılan iyileştirme 
çalışmaları doğrultusunda, hastanemizin vizyonuna uygun olarak 
hizmet kalitesinde fark yaratmayı hedefleyen bir pro edir. Hasta 
Hakları ygulama Yönergesi amaçlarından adde 1- ‘ ’Bu yönergenin 
amacı; yönerge kapsamındaki sağlık kurum ve kuruluşlarında Hasta 
Hakları ygulamalarının insan haysiyetine yakışır şekilde herkesin 
Hasta Haklarından  faydalanabilmesinde, hak ihlallerinden 

korunabilmesinde ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen 
kullanabilmesinde hasta hakları uygulamalarının planlanması, 
değerlendirilmesi, uygulanması ve denetlenmesi ile ilgili esas ve 
usulleri belirleyerek sağlık hizmetlerinin eşit, kaliteli ve etkin olarak 
sunumunu sağlamaktır.’’ emektedir. Ayrıca Hasta Hakları Birim 
Sorumlusunun örev ve Sorumlulukları  adde 16 nın ilk maddesi 
olarak’’ a  Başta çocuklar ve özürlüler olmak üzere tüm hastaların 
danışmanlığını ve savunuculuğunu yapmak.’’ Olarak belirtilmektedir.
Bu nedenle yileştirmeye açık alanların tespitini yaparak Engellilerin 
hayatını kolaylaştırmak amacıyla 2016 yılında pro e çalışmalarına 
başlanmıştır.  zmir de engellilerin yaşamlarını kolaylaştıracak 
düzenlemelerin yapılabilmesi için 2013 yılında Engelsiz zmir 
Kırmızı Bayrak Komisyonu  kurulmuş olup, bu sürecin önemli 
çalışmalarından biri de engellilerin erişimine uygun hale getirilen 
kamuya açık faaliyet gösteren özel veya kamu kurumlarına ait açık ve 
kapalı mek nlar ile ulaşım araçlarına Kırmızı Bayrak  verilmesi 
çalışmasıdır. Dikili Devlet Hastanesi tarafından 27.01.2016 tarihinde 
Sosyal Pro eler airesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri ube 

üdürlüğü’ne başvuruda bulunulmuş. Hastanemiz başvurusu üzerine 
24.02.2016 günü binada inceleme yapan heyet, görme, işitme ve 
ortopedik engellilerin binayı kullanımında yönlendirme levhaları, 
rampalar, tuvaletlerin konumu, öncelikli asansör gibi birçok kıstası 
dikkate alarak Hastanemizde incelemeler de bulunmuştur. 30.06.2016 
tarihli karar ile de hastanemiz Kırmızı Bayrak asmaya uygun bulunmuş 
olup zmir ili Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği enel 
Sekreterliği bünyesinde, ilk Kırmızı Bayrak alan Engelli ostu 
Hastane olduğumuz belgelenmiştir.
 

3.SONUÇ:
Engelsizmir pro esinin sonucunda hastanemiz sağlık hizmetleri 
uygulama sürecinde Engelli bireylerin karşılaştığı zorlukların 
çalışanlarda bilgi düzeylerinde farkındalık artışı %93,8 oranında 
yükselme sağlandığı görüldü. Yapılan eğitimlerin etkinliğinde ise; 
%100 başarı sağlandığı görüldü. Bu pro e ile kurumda engellilerin 
hayatını kolaylaştırarak ve çalışanlara eğitim verilerek 
bilgilendirilmesiyle farkındalık oluşturulması sağlandı. Toplam 
personelin % ’u işaret dili kursu alarak sertifikalandırıldı. Dikili 
Devlet Hastanesi hizmet binasında  aranılan kriterlerin %7 ’ini  yerine 
getirerek  ‘ 2(iki) yıldı lı ırmı ı ayrak’ almaya hak kazandı. Eksik 
kriterler tamamlandıktan sonra da 2017 Ocak ayında ü ) yıldı lı 

ırmı ı ayrak’ almaya hak kazandı.
Grafik 1: Kırmızı Bayrak Anket Analizi

           
Eğitim Etkinliği %100 

4 . K A Y N A K Ç A :  P r o f . Dr. Cengiz SAYIN; Engelsiz Turizm 
Sempozyumu, Bildiri Kitapçığı, Yiğitler rup eklam, atbaa, 27 
Temmuz 2012,Ankara, zmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Pro eler 

airesi Başkanlığı, Hasta Hakları ygulama Yönergesi 
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Prof. Dr. Cengiz SAYIN; Engelsiz Turizm Sempozyumu, Bildiri Kitapçığı, Yiğitler Grup Reklam, Matbaa, 27 Temmuz 
2012,Ankara, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı, Hasta Hakları Uygulama Yönergesi

Seher SALMAN1, Ebru TEKİN1, Aziz ÖZCAN2, Ayşegül ÖZMENAY1
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Engelsizmir projesi;  sağlık alanında ülke genelinde yapılan 
iyileştirme çalışmaları doğrultusunda, hastanemizin vizyonuna 
uygun olarak hizmet kalitesinde fark yaratmayı hedefleyen bir 
projedir. Hasta Hakları Uygulama Yönergesi amaçlarından 
Madde 1- ‘’Bu yönergenin amacı; yönerge kapsamındaki 
sağlık kurum ve kuruluşlarında Hasta Hakları Uygulamalarının 
insan haysiyetine yakışır şekilde herkesin “Hasta Haklarından” 
faydalanabilmesinde, hak ihlallerinden korunabilmesinde ve 
gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesinde 
hasta hakları uygulamalarının planlanması, değerlendirilmesi, 
uygulanması ve denetlenmesi ile ilgili esas ve usulleri 
belirleyerek sağlık hizmetlerinin eşit, kaliteli ve etkin olarak 
sunumunu sağlamaktır.’’ Demektedir. Ayrıca Hasta Hakları 
Birim Sorumlusunun Görev ve Sorumlulukları: Madde 16 ‘nın 
ilk maddesi olarak’’ a) Başta çocuklar ve özürlüler olmak üzere 
tüm hastaların danışmanlığını ve savunuculuğunu yapmak.’’ 
Olarak belirtilmektedir. Bu nedenle İyileştirmeye açık alanların 
tespitini yaparak Engellilerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla 

2016 yılında proje çalışmalarına başlanmıştır.  İzmir’de 
engellilerin yaşamlarını kolaylaştıracak düzenlemelerin 
yapılabilmesi için 2013 yılında “Engelsiz İzmir Kırmızı Bayrak 
Komisyonu” kurulmuş olup, bu sürecin önemli çalışmalarından 
biri de engellilerin erişimine uygun hale getirilen kamuya açık 
faaliyet gösteren özel veya kamu kurumlarına ait açık ve kapalı 
mekânlar ile ulaşım araçlarına “Kırmızı Bayrak” verilmesi 
çalışmasıdır. Dikili Devlet Hastanesi tarafından 27.01.2016 
tarihinde Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri 
Şube Müdürlüğü’ne başvuruda bulunulmuş. Hastanemiz 
başvurusu üzerine 24.02.2016 günü binada inceleme 
yapan heyet, görme, işitme ve ortopedik engellilerin binayı 
kullanımında yönlendirme levhaları, rampalar, tuvaletlerin 
konumu, öncelikli asansör gibi birçok kıstası dikkate alarak 
Hastanemizde incelemeler de bulunmuştur. 30.06.2016 
tarihli karar ile de hastanemiz Kırmızı Bayrak asmaya uygun 
bulunmuş olup İzmir ili Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği 
Genel Sekreterliği bünyesinde, ilk Kırmızı Bayrak alan Engelli 
Dostu Hastane olduğumuz belgelenmiştir.
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Bakanlığımızın 2003’ten bu yana başlatmış olduğu sağlıkta dönüşüm programı ve dijitalleşme süreçlerinin sağlık tesislerinde 
hızlı adaptasyonuyla gerçekleşmiştir. Bu adaptasyon sürecinde kullanılan birçok form dijital ekranlara aktarılmış ve 
çalışanlara tarafından uyugun teknolojik donanımlar kullanılarak hadata başlarında doldurulmaya başlanmıştır. 

Amacı, tüm dünyada cerrahi bakımda evrensel olarak uygulanabilecek minimum standartların tanımlanması ve klinik 
disiplinler arasında daha iyi bir iletişim ve takım çalışmasının olan Cerrahi Güvenlik Kontrol Listesi TR (1. Klinikten 
Ayrılmadan Önce,2. Anestezi Verilmeden Önce,3. Ameliyat Kesisinden Önce, 4. Ameliyattan Çıkmadan Önce)  her evrede 
kontrol listesi sorumlusu, ekibin listede belirtilen görevleri tamamlayıp tamamlamadığına bakmalı, görev tamamlanmışsa 
bir sonraki evreye geçişe izin vermelidir şartına elektronik kısıt getirmekte ve liste ile ilgili tüm raporlara alınabilmektedir.

Dijital Cerrahi Güvenlik Kontrol Listesi TR  uygulama şartlarının tümünü taşımakta ameliyathane içindeki ekranlarda ve 
ameliyat ile eş zamanlı yapılıp yapılmadığı izlenmekte ve hasta güvenliğine daha fazla katkı sağlamaktadır. Aynı standardın 
devam eden “ Ameliyat ekipleri kontrol listesinin adımlarına daha fazla aşina olmaya başladıkça, kontrol listesini kendi 
alışılmış çalışma düzenlerine entegre edebilirler “  maddesine göre hastanemizde HBYS sistemine entegre edilen bu 
formun dijital hastaneleşmenin bir parçası olarak HBYS sisteminde saklanmaktadır.

Meltem KAYA ÇOLHAN1, Serpil YALCIN KAPLANKAYA2, Nesr AYDEMİR1

stan ul a elie ler de let astanesi
2 stan ul 
kaya mmm otmail om  ser ilka lan gmail om  nesrin aydemir n saglk a go tr

et

Sağlık hizmet sunumlarında temel prensip öncelikli olarak 
hizmet sunarken hastaya zarar vermemektir.Bu temel 
prensibin cerrahi bölümlerdeki ilk adımı da  güvenli cerrahi

olarak adlandırılmaktadır. DSÖ’nün “Her kurum kendi 
gereksinimlerine göre kontrol listesini düzenleyebilir” 
ifadesinde belirttiği izni ile Dünya Sağlık Örgütünün 
2008 yılında başlatmış olduğu ‘Güvenli Cerrahi Hayat 
Kurtarır ’projesi kapsamında, Bakanlığımız, Sağlıkta Kalite 
Standartlarında güvenli cerrahi uygulamalarına yer vererek 
bu projeyi ülkemizde de hayata geçirmiştir. Güvenli cerrahi 
kavramının, hasta ameliyathaneye gelmeden önce; daha 
klinikte iken başlaması gereken bir kavramdır düşüncesinden 
yola çıkarak GCKLTR’de, listenin başına “Klinikten Ayrılmadan 
Önce” bölümü eklenmiş 3 bölümden 4 bölüme çıkarılarak 
Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi TR adıyla sağlık çalışanlarının 
kullanımına sunulmuştur.

“Ameliyat ekipleri kontrol listesinin adımlarına daha fazla 
aşina olmaya başladıkça, kontrol listesini kendi alışılmış 
çalışma düzenlerine entegre edebilirler” maddesine göre  
form hastanemizde HBYS sistemine entegre edilmiştir. Dijital 
Cerrahi Güvenlik Kontrol Listesi TR  uygulama şartlarının 
tümünü taşımakta ameliyathane içindeki ekranlarda, ameliyat 
ile eş zamanlı yapılıp yapılmadığı izlenmekte, ekibin listede 
belirtilen görevleri tamamlayıp tamamlamadığını, görev 
tamamlanmışsa bir sonraki evreye geçişe izin vermelidir 
şartına elektronik kısıt getirmektedir.

Anahtar kelimeler; Dijital, cerrahi güvenlik 

 SU  S   S  
PP  P S

stra t

Health service deliveries  base principle is avoid the damage 
fort the patients.  According to this principles first step 
for the surgery services is safe surgery.  The World Health 
Organization initiated in 2008, according to the scope of “safe 
surgery saves lives” Project, İn our country the Ministry of 
Health implemented this project under the name of quality 
standards in health care.

İt is necessary the patients to be performed for safe surgery 
should start without leaving clinic yet. Therefore the “Before 
surgery” section was added to the beginning of the “Safe 
surgery” form and chapter number was increased 3 to 4 and it 
was presented to the use of health workers with the name of 
“ Safe surgical check list TR”.

The prepared “Safe surgical check list TR” form has been 
digitally edited and integrated into the hospital’s electronic 
information system. “Safe surgical check list TR” carries 
the full range of application requirements. This system can 
restrict the chance of passing the next stage if the task is not 
completed by checking that the team has completed the tasks 
listed in the list.

Ke  or s: digital, surgical safety
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Yapmış olduğumuz yeni analiz yaklaşımında sağlık tesislerinin sadece bir parametreye göre değerlendirildiklerin de 
sağlıklı kararlar verilemeyeceği açıkça görülmüştür. Enerji yoğunluğu parametresinin değerlendirilmeye katılması ve 
hastane performansını yansıtan gelirin dikkate alınmasıyla, sağlık tesislerinin enerji verimliliği sıralamaları tamamen 
değişmiştir. Bir parametrede iyi olan bir sağlık tesisinin başka bir parametrede kötü olmasının arasındaki bağlantılar ve 
nedenleri daha iyi anlaşılmaktadır. Eşit ağırlıklı 2 parametre için hesaplanan hastane enerji performans puanı (HEPP), 
yatırım kararlarının değişmesine etki etmektedir. Sadece metrekare başına enerji tüketimi ile değerlendirilen hastaneler, 
fiziksel yapılarının ve hasta yoğunluklarının farklı olması nedeniyle yanlış değerlendirmelere maruz kalmaktadır. Enerji 
verimliliği yatırımı yapılacak tesisin tespitinde tek bir parametreye bağlı kalmanın hatalı olduğu görülmüştür. Ülkelerin 
enerji yoğunluğu grafiği referans alınarak sağlık tesislerinin enerji yoğunluğu grafiği oluşturulmuş ve verimlilik düzeyleri 
yorumlanmıştır. Tükettiği enerjiyi gelire dönüştürebilen hastaneler verimli hastanelerdir. 

Sağlık tesislerimizin enerji tüketimleri her yıl artmaktadır. Büyüme nedeniyle bu artış kaçınılmazdır. Önemli olan tüketim 
artış hızını büyüme hızının altında tutmaktır.

Umut SOMYÜREK, Berna ÖZTÜRK

eni li amu astaneleri Birli i enel Sekreterli i
umut somyurek saglik go tr  eo turk otmail om

et

n m de astanelerin ener i t ketimleri anali inde kullan lan 
tek arametre  to lam t ketim miktar  eya to lam t ketim 
tutar  ile esa lanan metrekare a na ener i t ketimidir  

astanelerimi de ya t m  in elemelerde tek arametrenin yan  
s ra  ekim er ormans n n e astanenin al ma yo unlu unu 
g steren ta akkuk gelir miktar n n da ener i t ketimine 
do rudan etki eden ir arametre oldu u e ener i t ketimlerinin 
in elenmesinde dikkate al nmas  gerekti i anla lmaktad r  
Bu ilgiler do rultusunda  astanelerin ener i t ketimini 
anali  ederken kullan lmas  gereken iki temel arametrenin  
ener i yo unlu u er T  ta akkuk geliri i in ar anan 
ener i miktar  e metrekare a na ener i t ketimi oldu u e 

irlikte de erlendirilmeleri gerekti i tes it edilmi tir  a t m  
anali lerde t m astanelerimi  i in u eriler elirlenmi  e 

u de i kenlere g re astanelerin ener i er ormans uan  
esa lanm t r  ner i erimlili i e tasarru u ama yla yat r m 

ya la ak astanenin se iminde  sade e metrekare a na t ketim 
arametresine a l  kalman n atal  oldu u g r lm t r  lkeler 

i in geli mi lik d eyi g stergesi olan ener i yo unlu u gra i 
a  al narak  astanelerin ener i yo unlu u gra i olu turulmu  
e geli mi lik d eyi yorumlanm t r  Sonu lara ak ld nda 
astanelerde ener i t ketim art n n  er ormans e ka asite 

art ndan da a ya a  oldu u  asl nda ener i tasarru u ya ld  
g r lm t r  

na tar Kelimeler  astane  ener i  yo unlu u  erimlilik  
tasarru

U   SP   P  
P S PP   S  U   US  

 S     S S

stra t

Today  t e only arameter used in t e analysis o  energy 
onsum tion o  os itals is  Is t e energy onsum tion er 

s uare meter al ulated y t e total onsum tion amount or t e 
total onsum tion ri e  In our os itals  it is understood t at in 
addition to t e single arameter  t e amount o  a rued in ome  

i  indi ates t e do tor s er orman e and t e ork intensity 
o  t e os ital  is a arameter dire tly a e ting t e energy 
onsum tion and s ould e taken into a ount en e amining 

energy onsum tion  In t e lig t o  t is in ormation  t o asi  
arameters t at s ould e used en analy ing t e energy 
onsum tion o  os itals are  t e energy intensity t e amount 

o  energy s ent or ea  T  a rued in ome  and t e energy 
onsum tion er s uare meter ere assessed toget er  In our 

analy es  t ese data ere determined or all our os itals and 
t e energy er orman e s ores o  t e os itals ere al ulated 
a ording to t ese aria les  It as een ound t at only in t e 
sele tion o  t e os ital to e in ested or energy e ien y and 
sa ing  it is rong to ad ere to t e onsum tion arameter 

er s uare meter  Based on t e energy intensity art  i  is 
a de elo ment le el indi ator or t e ountries  a art o  t e 
energy intensity o  t e os itals as reated and t e le el o  
de elo ment as inter reted  ooking at t e results  it as seen 
t at t e in rease in energy onsum tion in os itals as slo er 
t an t e in rease in er orman e and a a ity  a tually sa ing 
energy

Ke or s  os ital  ener i  intensity  e ien y  sa ing

P
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Birliğimize bağlı sağlık tesislerine yeni yaklaşımlarla bakıldığında tüketim artışının performans ve kapasite artışından daha 
yavaş olduğu ve önemli tasarruflar yapıldığı görülmüştür. Birlik bünyesinde yapılan çalışmalarla 4 y lda yaklaşık 5,6 Milyon 
↑ finansal kaynak kamuya geri kazandırılmıştır. 

Analizlerin Türkiye çapında sağlık tesislerinde yapılması halinde, iller bazında sağlık tesislerinin enerji haritası gerçek 
anlamda ortaya çıkacaktır. Böylece iller ve sağlık tesisleri arası karşılaştırma ve değerlendirmeler daha sağlıklı yapılabilecek, 
sağlıkta performans ve kalite kapsamında verimlilik kriteri olarak ta kullanılabilecektir. 

Ka nak a

1. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği (2010), 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ek-4a

2. Enerji Verimliliği Kanunu (2007), Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı, Md-3/m

3. Energy Efficiency: A Recipe for Success (2010), World 
Energy Council, Syf 21

4. Enerji Takip Modülü (2017), Malzeme Kaynakları 
Sistemi, Sağlık Bakanlığı

5. Karar Destek Sistemi (2017) – İş Zekası, Sağlık Bakanlığı

6. Tek Düzen Muhasebe Sistemi (2017), Sağlık Bakanlığı
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S U   

Edirne İli Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı sağlık tesislerinin evde sağlık birimlerinde görevli personelin hizmet sunumu 
sürecinde kendini güvende hissedebileceği bir ortamın sağlanabilmesi için mevcut durum tespiti yapmak ve iyileştirmede 
öncelikli alanları belirlemek amacıyla gerçekleştirilen araştırmada elde edilen sonuçlar aşağıda tartışılarak sunulmuştur. 

Sağlık hizmetlerinin sunulabilmesi için gereken en temel bileşenlerden birisi doğru yapılmış sağlık insan gücü planlamasıdır. 
Araştırmada, katılımcıların %27’si iş yükünü paylaşacak yeterli personel bulunmadığını belirtirken, %30’u sayılarının yeterli 
olduğunu ifade etmişlerdir. Kısmen yeterli olduğunu düşünenlerin oranı ise %43’tür. Etkili ve verimli bir sağlık hizmeti, 
yeterli sayı ve nitelikte sağlık personelinin doğru zamanda ve doğru yerde istihdam edilmesiyle sağlanabilir. Bu nedenle, 
evde sağlık biriminin insan kaynakları ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla, birim ve süreçler bazında iş tanımları yapılmalı, 
farklı disiplinler ve meslek grupları göz önünde bulundurularak, ihtiyaç duyulan personel sayısı ve niteliği belirlenmeli ve 
gerekli istihdam sağlanmalıdır.

Ayla ŞEN

dirne amu astaneleri Birli i enel Sekreterli i
aylasen gmail om

et

de sa l k i meti  i tiya  sa i lerine kendi ortamlar nda 
sa l k i metinin sunulmas d r  Sa l k i metlerinin er 
a amas  i met sunanlar i in a  riskler i ermektedir an ak 
e de sa l k i metlerinde al an n ne ile kar la a a n n elli 
olmamas  koruyu u ted irlerin al nmas n  orla t rmaktad r  

al man n ama  dirne deki kamu astanelerinin e de sa l k 
irimlerinde al anlar n g enli iyle ilgili durum tes iti ya mak 
e iyile tirmede n elikli alanlar  elirlemektir   

Ara t rman n e renini ilimi deki e de sa l k irimlerinde 
al anlar n n tamam  olu turmaktad r e anket ormu 

kullan larak to lanan eriler S SS  rogram nda  tan mlay  
istatistikler  rekans anali i  ruskal allis e ki kare testi ile 
anali  edilmi tir

at l m lar n u kad n  i erkektir  Sa l k taramalar n n 
d enli olarak ya ld n  elirtenlerin oran  dir  esi i deli i 
alet yaralanmas  eya kan e ut s lar na maru iyet sonras  
ne ya mas  gerekti ini ilenlerin oran   iken  iksel eya 
s el iddete maru iyet sonras  ya lmas  gerekenleri ilenlerin 
oran  dir  al t klar  alanla ilgili risklere kar  gerekli 
ted irlerin al nd n  elirtenlerin oran   al t klar  ortamda 
kendilerini g ende issedenlerin oran  ise dir  Son alt  ay 
i inde iksel eya s l  iddete maru  kalanlar n oran  dir  

insiyet e meslek gru u de i kenine g re iksel eya s el 
iddete maru iyette anlaml  arkl l klar tes it edilmi tir  
ad nlar n erkeklere g re  em ire e elerin ekimlere g re 

maru iyet d eyleri da a y ksektir  

Sonu  olarak  e de sa l k i metlerinde al an ersonelin 
g enli ini etkileyen unsurlar iddiyetle ele al nmal  iyile tirmeye 
y nelik olitikalar  strate iler geli tirilmelidir

na tar Kelimeler  Sa l k i meti  de Sa l k  al an 
enli i

P  S     S S

stra t

Home care service is offering preventive health service to 
needers in their own environments. Every process of health 
care service contains some risks for employees, but being 
uncertain what employees can front to the process of home 
care makes it difficult to be taken precaution. Objective of the 
study is identifying of present condition for providing safety 
of employees in union of Edirne government hospitals’ home 
care services and determine privileged areas of healing.

The population of the study is composed of all the health care 
workers in the home care services and the collected data were 
analyzed by SPSS 16.0 program using descriptive statistics, 
frequency analysis, Kruskal Wallis and chi-square test.

According to the research results, 49% of the participants 
are women, 51% are men. The rate of those who stated that 
health screenings were done regularly was 32%. The rate 
of those who know what to do after a penetrating puncture 
injury or exposure to blood and body fluids is 76%, while the 
rate of those who know what to do after physical or verbal 
exposure is 42%. The rate of those who stated that the 
necessary precautions were taken against the risks related to 
the field they were working in was 27% and the rate of those 
who felt safe in the environment they worked in was 57%. 
The proportion of people who have been exposed to physical 
or verbal abuse in the last six months is 38%. Significant 
differences were found in physical or verbal aggression 
according to gender and occupational group variable (p 
<0.05). Women have higher exposure than men and nurses 
have higher exposure than the doctors. 

As a result; elements affecting the safety of personnel working 
at home care services should be taken seriously, policies for 
improvement, strategies should be developed.

Ke  or s  ealt  Ser i e  ome are  m loyee Sa ety

P

 S K   
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Sağlık hizmeti sunumunda, farklı meslek grupları ve birimler arasında bütünleyici bağımlılık düzeyi yüksektir. Bu süreçte 
rol oynayan tüm meslek grupları ve birimler bir zincirin halkaları olarak nitelendirilebilir. Zincirin bir halkasında meydana 
gelebilecek aksaklık verilen hizmetin kalitesini doğrudan etkileyecektir. Araştırma sonuçlarına göre katılımcılardan 
birlikte çalışılması gereken birimler ve meslek grupları arasında, iyi düzeyde işbirliği bulunduğunu düşünenlerin oranı 
yalnızca %54’tür. Etkin ve verimli bir sağlık hizmeti sunumu için evde sağlık hizmetleri biriminin, sıklıkla birlikte çalışmak 
durumunda kaldığı acil servis, palyatif bakım ünitesi gibi birimlerle olan hizmet süreçleri tanımlanmalı ve koordinasyon 
gerektiren durumlara yönelik kurallar belirlenmelidir.

Araştırmada, çalışanların yetkinliği, bilinç seviyeleri ve eğitimlerinin yeterli olduğunu düşünenlerin oranı %76 iken, hizmet 
içi eğitimlerin düzenli olarak devam ettiğini ifade edenlerin oranı %24’tür. Evde sağlık hizmetleri alanında çalışan personele, 
ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda, kurumun imkanları ve kurum yöneticilerinin katılımı ve işbirliği ile düzenlenen hizmet içi 
eğitim programları; bireysel ve kurumsal verimliliğin artırılması, çalışanların mesleki güven duygusunun gelişmesi, kurum 
içi ilişkilerin güçlenmesi gibi pek çok konuda faydalı olacaktır. 

Toplum sağlığını korumaya, geliştirmeye ya da tedavi etmeye çalışan sağlık kuruluşları bu amaçlarını yerine getirebilmek 
için öncelikle çalışanların sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirleri almalı ve uygulamalıdır. Katılımcılardan, çalıştıkları 
alana yönelik risklerin tanımlandığını belirtenlerin oranı %24, belirlenen risklere karşı gerekli tedbirlerin alındığını 
ifade edenlerin oranı ise yalnızca %27’dir. Evde sağlık hizmetleri kapsamında, çalışan sağlığı ve güvenliğini tehdit eden 
risklere yönelik bir değerlendirme yapılmalı, çalışanların hizmet sunum alanında karşılaşabileceği fiziksel, kimyasal, 
biyolojik, ergonomik ve psikososyal riskler belirlenmeli, hizmet verilen alan bazında risk doğuran unsurların ortadan 
kaldırılmasına ya da önlenmesine yönelik iyileştirme faaliyetleri planlanmalı ve uygulanmalıdır. Bu faaliyetlerden biri de, 
personelin çalışma alanı ile ilgili belirlenen riskler doğrultusunda, uzman görüşü ile hazırlanacak ve uygulanacak olan 
sağlık tarama programlarıdır. Araştırma sonuçlarına göre sağlık taramalarının düzenli olarak yapıldığını ifade edenlerin 
oranı yalnızca %32 olup, katılımcıların %41’i yapılmadığını, %27’si ise kısmen yapıldığını belirtmişlerdir. Sağlık tesislerinin, 
evde sağlık biriminde çalışanların sağlık taramalarına yönelik bir program oluşturmaları, programda; gerçekleştirilecek 
sağlık taramalarının kapsamı, zamanı ve tekrarlama sıklığını belirlemeleri, tetkiklerin nerede yapılacağı ve sonuçların kim 
tarafından değerlendirileceğine ilişkin süreçleri tanımlamaları gerekmektedir. Bununla birlikte çalışanlar, sağlık tarama 
sonuçları konusunda bilgilendirilmeli ve olumsuz bir durum tespit edilmesi durumunda gerekli tedavi ve bakım olanakları 
sağlanmalıdır.

Araştırma sonuçlarına göre, evde sağlık çalışanlarının hizmet sunumu sürecinde karşılaşabilecekleri olumsuz olaylardan 
olan kesici delici alet yaralanması veya kan ve vücut sıvılarına maruziyet sonrası ne yapması gerektiğini bilenlerin oranı 
%76 olarak tespit edilmiştir. Koruyucu tedbirler olarak, çalışanların hasta kanı veya diğer vücut sıvıları ile paranteral veya 
mukoza yoluyla temastan korunması konusunda hizmet içi eğitimler verilmeli, aşı ile korunabilir hastalıklar açısından 
serolojik durum belirlenmeli ve aşılanma durumu sorgulanarak gerektiğinde aşılanmalı, hizmet sunumu sürecinde gerekli 
kişisel koruyucu ekipmanları kullanmaları konusunda desteklenmelidir. Maruziyet gelişmesi durumunda, gerekli takip 
ve tedavi olanakları sağlanmalı, gerçekleşen olaylara ilişkin gerekli analizler yapılarak tekrar gelişmesini engelleyecek 
iyileştirme faaliyetleri yürütülmelidir.  

Çalışan sağlığını ve güvenliğini tehdit eden bir diğer risk ise çalışana şiddettir. Çalışana şiddet, dünya genelinde yaygın 
ve endişe verici bir halk sağlığı sorunudur. Sağlık çalışanları özellikle risk altındadır ve diğer sektörlerde çalışanlara göre 
şiddete maruz kalma riskleri 4 ila 16 kat daha fazladır (Pınar ve Pınar, 2013: 315). Araştırmada, son altı ay içinde fiziksel 
veya sözlü şiddete maruz kalanların oranı %38 olarak tespit edilmiştir. Çalışanların %16’sı bir kez, %14’ü iki kez, %5’i 
üç kez, % 3’ü ise dört kez ve üzeri maruziyet yaşadıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca, fiziksel veya sözel şiddete maruziyet 
sonrası yapılması gerekenleri bildiklerini ifade edenlerin oranı yalnızca %42’dir. Katılımcıların demografik verilerine göre 
yapılan değerlendirmelerde, cinsiyet değişkenine göre kadınların erkeklere oranla maruziyet düzeylerinin daha yüksek 
olduğu, meslek grupları değişkenine göre ise hemşire/ebelerin, hekimlere göre daha fazla fiziksel ve sözlü şiddete maruz 
kaldıkları tespit edilmiştir. Evde sağlık hizmetleri uygulamasında çalışana yönelik fiziksel veya psikolojik şiddet riski ciddi 
bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan çalışan güvenliği ile ilgili tedbirler 
genellikle hastane ortamında uygulanabilir niteliktedir. Son yıllarda sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin arttığı göz önüne 
alındığında bakanlığımızın evde sağlık hizmetlerinde çalışanların güvenliğinin sağlanmasına ilişkin koruyucu tedbirleri 
içeren politikalar üretmesi gerektiği düşünülmektedir.

Araştırmada elde edilen veriler değerlendirildiğinde, ilimizde görev yapan evde sağlık çalışanlarından, çalıştıkları ortamda 
kendilerini güvende hissedenlerin oranının yalnızca %57 olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcıların %90’ı güvenliğini 
olumsuz etkileyecek bir olay olduğunda konuyu yöneticilerine ilettiklerini belirtmişlerdir. Sağlık tesislerinde, çalışanların 
güvenliğini tehdit eden istenmeyen olayların bildirimlerinin yapılmasını sağlamak için gerekli altyapı oluşturulmalı, gelen 
veriler analiz edilerek yeniden gelişmesini engelleyecek iyileştirme faaliyetleri yürütülmelidir. Bu faaliyetlerden biri de 
çalışanların görüş, öneri ve şikayetlerini bildirmelerine yönelik gerekli düzenlemelerin yapılmasıdır. Bu şekilde çalışanlar, 
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kendilerine sunulan hizmetler, hizmet süreçlerinde karşılaştıkları sorunlar ya da hizmet sunum alanında ve personel 
ile ilgili görüş, öneri ve şikayetlerini iletme imkanı bulabileceklerdir. Araştırma sonuçlarına göre, yönetimin çalışan 
güvenliği ile ilgili önerililerini ciddiyetle ele aldığını düşünen katılımcı oranı %70 olarak tespit edilmiştir. Sağlık tesislerinin, 
düzenli aralıklarla çalışan geri bildirimlerini değerlendirmeleri, imkânlar dâhilinde yapılabilecek olan iyileştirmeleri 
gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Yöneticiler, yapılan iyileştirmeler hakkında çalışanları bilgilendirmeli ve karşılanamamış 
talepleri gerekçesi ile birlikte çalışanlarla paylaşmalıdırlar. 

Bu sonuçlardan hareketle, Bakanlığımız ve ilgili sağlık tesisleri tarafından, evde sağlık hizmetlerinde çalışan personelin 
güvenliğini etkileyen unsurlar ciddiyetle ele alınmalı, tespit edilen sorunları iyileştirmeye yönelik politikalar ve stratejiler 
geliştirilmelidir. Tüm sağlık çalışanları güvenli bir ortamda çalışma hakkına sahiptirler. Sağlık çalışanlarının sağlık ve 
güvenliklerinin korunması, hastaların sağlık ve güvenliklerinin korunması kadar öncelikli ve önemlidir. 

Benzer çalışmaların daha büyük örneklemlerde ve Türkiye genelinde yapılmasının, sağlık tesisleri ve iller arasındaki 
farklılıkları ortaya çıkarma ve iyileştirmede öncelikli alanları tespit etme anlamında faydalı olacağı düşünülmektedir. 
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Edirne Sultan 1.Murat Devlet Hastanesi’nde yatarak tedavi gören hastaların, eski ve yeni hastane hizmet binalarında, sağlık 
hizmetlerine ilişkin algıladıkları kalite ile beklentilerinin ne düzeyde karşılandığının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen 
araştırmadan elde edilen sonuçlar karşılaştırılmış ve aşağıda tartışılarak sunulmuştur.  

Araştırmaya katılan hasta ve hasta yakınlarının hizmet kalite algıları SERVQUAL ölçeği çerçevesinde, fiziksel özellikler, 
güvenilirlik, heveslilik, güven ve empati boyutları olmak üzere beş boyutta incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre eski 
hastane hizmet binasından hizmet alan hastaların, hizmet kalitesi boyutlarından hiç birinde beklentilerinin karşılanamadığı, 
yeni hizmet binasında ise yalnızca fiziksel özellikler boyutunda beklentilerin tam olarak karşılandığı sonucuna ulaşılmıştır.

Boyutlar bazında SERVQUAL skorları değerlendirildiğinde, “Fiziksel Özellikler” boyutu, eski hizmet binasında hasta ve 
hasta yakınlarının beklentileri en az karşılanan boyut iken, yeni hizmet binasında algılanan hizmet kalitesinin beklenenden 
yüksek olduğu boyut olarak değerlendirilmiştir. Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi, yeni hizmet binasında altyapı, 
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i met inalar n n ya lmas d r  al man n ama  dirne Sultan 
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In recent years, the health services offered in our country 
have entered a rapid improvement process in terms of 
infrastructure development, human power capacity and 
quality. One of these improvements is replacing old and 
inadequate hospital service buildings with new and modern 
service buildings. The aim of the study is to compare the 
results of measuring the service quality perceptions of old 
and new service buildings of Edirne Sultan 1. Murat State 
Hospital and to evaluate the effect of the service quality and 
the perception of the patients.

The study was planned in two stages and the first phase was 
carried out between 7-16 March 2015 with the old service, our 
hospital was moved to the new service building in September 
2015 and the second phase of the work was carried out on the 
new service platform on 1-8 September 2017. Service quality 
perceptions of the patients examined by SERVQUAL scale on 
five dimensions; physical features, reliability, enthusiasm, 
confidence and empathy dimensions.

According to the results of the research, the patients who were 
served from the old hospital service building have reached 
the expectation that none of the service quality dimensions 
can be met and that only the physical features are fully 
satisfied. However, it was found that there was a statistically 
significant difference in the physical characteristics, reliability 
and enthusiasm dimensions of the new service compared 
to the old one (p <0.05). The result is that the service quality 
perceptions of the patients receiving service from the new 
service building are higher than the old ones.
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tıbbi cihaz ve donanım anlamında hastaların beklentilerini tam olarak karşıladığı ve hatta beklentilerinden daha iyi olduğu 
sonucu ortaya çıkmaktadır. Parasuraman ve arkadaşları (1994 :111) hizmet işletmelerinde algılanan hizmet kalitesinin 
yüksek olması için işletmenin fiziksel özelliklerine önem verilmesi gerektiğini vurgulamışlardır. Öztürk’e (2007 :142) göre de 
hizmet işletmelerinin fiziksel özellikleri müşterilerin hizmet kalitesi hakkındaki düşüncesini olumlu yönde etkilemektedir. 
Taner ve Antony (2006 :48) tarafından yapılan, Türkiye’de özel ve devlet hastanelerinin hizmet kalitelerinin SERVQUAL 
ölçeği kullanılarak karşılaştırılması ile ilgili araştırmalarında hastanenin fiziksel olarak rahat, konforlu, hijyenik olması, 
personelin fiziksel görünümü gibi özelliklerin hasta memnuniyetine olumlu yönde etki ettiği, özel hastanelerde verilen 
hizmetin fiziksel yönden beklentileri daha iyi karşıladığı sonucuna varılmıştır. Bu araştırma sonuçları da fiziksel özelliklerin 
hizmet kalite algısı üzerindeki etkisini gösterir niteliktedir.

Hizmet kalitesinin “Güvenilirlik” boyutu, söz verilen hizmet performansının sürekli, doğru ve güvenilebilir bir şekilde 
sunulması ile ilgilidir ve Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’nin her iki hizmet binasında da hastaların beklentilerini 
tam olarak karşılayamadığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte yeni hizmet binasında eskiye göre güvenilirlik boyutunda 
istatistiksel olarak anlamlı bir artış olduğu da görülmektedir. Parasuraman ve arkadaşları (1994 :124) bir hizmet kalitesi 
boyutu olarak değerlendirdikleri güvenilirliği “söz verilen hizmeti doğru ve güvenilir bir şekilde yerine getirebilme yeteneği” 
olarak tanımlamışlardır. Söz verilen hizmeti her seferinde, vaat ettiği gibi doğru ve güvenilir bir şekilde sağlayabilmek 
için performansta tutarlılık yani hizmeti ilk defada doğru ve tam yapması gerekmektedir. Hastanenin, güvenilirlik 
boyutunda hastalarının beklentilerini tam olarak karşılayabilmesi için öncelikle hizmet süreçlerini tanımlamaları ve bu 
süreçte yer alacak tüm birimlerin ve çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemeleri gerekmektedir. Bununla 
birlikte hasta ve hasta yakınları, teşhis, tedavi ve bakım hizmetleri sürecinde, ilgili sağlık personeli tarafından sözlü olarak 
bilgilendirilmelidir. Hastanın genel durumu, tedavi ve bakımın seyri, herhangi bir tanı veya tedavi uygulanacaksa nedeni, 
ne zaman yapılacağı ve sonuçların ne zaman belli olacağı konusunda bilgi verilmeli ve hizmet taahhüt edilen sürede 
gerçekleştirilmelidir. 

Çalışanların hizmeti sunmak için istekli ve hazır olması, hastalara yardımcı olma istekliliği ve hizmetin zamanında 
verilmesi ile ilgili olan “Heveslilik” boyutunda, hastanenin her iki hizmet binasında da hastaların beklentilerini tam olarak 
karşılayamadığı, ancak; yeni hizmet binasında eskiye göre heveslilik boyutunda istatistiksel olarak anlamlı bir artış olduğu 
tespit edilmiştir. Kotler ve arkadaşlarına göre (1996 :83) heveslilik, çalışanların hizmeti sunmaya istekli olmaları ve hızlı 
hizmet sunmalarıdır. Sağlık gibi aciliyet gerektiren bir hizmet alanında, hastaneye yatış ve taburculuk işlemlerinin kolay ve 
bürokratik işlemlerin daha az olması, hizmet sürecinde, sağlık personeli ile hastalar arasında doğru iletişimin kurulması 
ve hizmet anında çalışanın yetenek ve performansı hizmet kalite algısını olumlu yönde etkileyecektir.

Hizmet kalitesinin “Güven” boyutu, hizmet sağlayıcının güven ve itimat uyandırabilme yeterliliği ve yeteneği olarak 
tanımlanmaktadır (Rahman, 2004 :430). Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’nin, güven boyutunda, eski ve yeni hizmet 
binasında hastaların beklentilerini tam olarak karşılayamadığı tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, çalışanların 
hastaları yeterince bilgilendirmediği, bu nedenle de hastaların sorularına tatmin edici cevaplar alamadığı düşünülmektedir. 
Hastane çalışanlarına, ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda, kurumun imkanları ve kurum yöneticilerinin katılımı ve işbirliği ile 
düzenlenecek olan hizmet içi eğitim programları; bireysel ve kurumsal verimliliğin artırılması, çalışanların mesleki güven 
duygusunun gelişmesi, hasta ve hasta yakınları ile iletişimin güçlenmesi gibi pek çok konuda faydalı olacaktır.

Hastane çalışanlarının, hasta ve hasta yakınlarını dikkate alma, önemseme ve bireysel ilgi göstermesiyle ilgili olan hizmet 
kalitesi boyutlarından “Empati” boyutunda, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’nin her iki hizmet binasında da 
hastaların beklentilerini karşılayamadığı sonucuna ulaşılmıştır. Demir (2008 :32) tarafından yapılan araştırmada hastaların 
problemleriyle ilgili, kolay ulaşabilecekleri, yapılan tüm işlemlerde kafalarındaki soruları yanıtlayan, kendisini bilgilendiren 
hekim ve hemşirelerden daha fazla memnun kaldıkları belirlenmiştir. Bu nedenle hastane personeli, hasta ve hasta 
yakınlarıyla olan iletişimlerinde, onların anlayabilecekleri, tıbbi terminoloji içermeyen bir konuşma tarzı benimsemelidir. 
Bunun yanı sıra, hastaya bireysel ilgi gösterilmeli, hastalığı ile ilgili kaygılarını dile getirmesi için imkan sağlanmalıdır. 
Diğer taraftan, etkili ve verimli bir sağlık hizmeti, yeterli sayı ve nitelikte sağlık personelinin doğru zamanda ve doğru 
yerde istihdam edilmesiyle sağlanabilir. Hastane çalışanlarının hastalarına yeterince zaman ayırabilmeleri ve bireysel ilgi 
gösterebilmeleri için iş yükünü paylaşabileceği yeterli sayıda personelin olması gerekmektedir.

SERVQUAL ölçeği sağlık tesisi yöneticilerine farklı boyutlarda hizmet kalitesini değerlendirme imkanı sağladığından, 
kalite iyileştirme faaliyetlerine öncelikle hasta ve hasta yakınlarının kalite algısının düşük olduğu alanlardan başlanması, 
kaynakların en iyi şekilde kullanımını sağlayacaktır (Devebakan, 2005). Bu görüşten hareketle Edirne Sultan 1. Murat 
Devlet Hastanesi’nde beklentilerin en az karşılandığı “Güven” ve “Empati” boyutları öncelikle ele alınması gereken alanlar 
olarak değerlendirilmiştir. 
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Koruyucu önlemlerin, Legionella türleri saptanmamış hastanelerde de rutin olarak uygulanması önerilmektedir 
(Akbaş,2013:12). Aynı zamanda hastane kaynaklı Lejyoner hastalığı kontrol programı, hastanelerde öncelikle yönetimin 
desteğini ve ilgili bütün birimlerin (Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Mali İşlerden Sorumlu Birim, Teknik İşler Servisi, Enfeksiyon 
Hastalıkları Kliniği ve laboratuvarın) katılımını gerektirir. Pratik olarak ise, hem aktif olgu sürveyansının hem de su sistemi 
yönetiminin her hastanede Enfeksiyon Kontrol Komitesi etkinliklerine entegre edilmesi önerilmektedir (Akbaş,2013:340). 
Hastanemizde yürütülen kontrol programı kapsamında hem teknik servis hem de Enfeksiyon Kontrol Komitesi’nin desteği 
dikkate değer bulunmuştur.

Soğuk su sisteminde yüksek klor düzeylerine ulaşılması (hiperklorinasyon, son kullanma noktasında >3 ppm) ve sıcak 
su sisteminde yüksek ısı düzeylerine ulaşılması (termal eradikasyon, son kullanma noktasında >60↑C) uygulanmıştır.  
Ayrıca sistemden suyun akıtılıp boşaltılması, mekanik temizlik işlemleri de kullanılmıştır. Literatürde bugüne kadar 
bir su sisteminde tek başına etkili ya da yeterli bir metot ortaya konabilmiş değildir. Bina su sisteminden Legionella 
kolonizasyonunun uzaklaştırılması uygulamada birden fazla metodun bir arada kullanılmasını, daha da önemlisi 
uygulamanın düzenli ve sistematik yapılmasını gerektirmektedir.

Sonuç olarak; çalışmamızda “Legionella Sürveyans Programı Kapsamında  dezenfeksiyon, yüksek ısı ve klorlama 
yöntemlerinin etkili olduğu tespit edilmiştir. Legionella bakterisinin oluşmasını önlemeye yönelik, mevcut su tesisatında 
bakım programlarının aksatılmaması, su siteminin yüksek sıcaklıktaki su ile temizlenmesi ve klorlama işlemlerinin eş zamalı 
yapılmasının bakteri üremesini engellediği saptanmıştır. Dolayısı ile koruyucu önlemlerin etkin olarak devam ettirilmesi 
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astanelerde rutin olarak uygulanmas  sa lanmal d r

Anahtar kelimeler  astane  egionella  n eksiyon ontrol 
nlemleri

K  S  SP    
P U S   P

S

The aim of this study is to raise awareness of the 
measures taken against legionella bacteria and the 
remedial actions carried out in the context of Karacabey 
State Hospital Infection Control Measures.

T e study o ers a ti ities o  In e tion ontrol easures 
arried out y t e ed ara a ey State os ital in 

 under t e egionella Sur eillan e rogram  In 
t is onte t   sam les o  s a s and ater sam les or 
egionella a teria analysis ere taken rom os ital 

net ork ater and di erent arts o  t e ater system 
and sent to Bursa u li  ealt  a oratories or analysis  
A ording to t e analysis results  ne essary orre ti e 
and re enti e a tions a e een lanned it in t e 
rame ork o  In e tion ontrol easures and related 

regulation ro isions in t e ases o  a terial in e tion

As a result  it as een determined t at t e simultaneous 
treatment o  disin e tion  ig  tem erature and 

lorination ro esses as a result o  t e im ro ement 
a ti ities in i its a terial re ruitment

Key Words: os ital  egionella  In e tion ontrol 
easures
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tekrar bakteri gelişimi ve çoğalmasının  önlenmesinde oldukça önemlidir.  Bu doğrultuda;  tüm hastanelerde “Hastane 
Kaynaklı Legionella Hastalığı Kontrol Programı” oluşturulmalı ve koruyucu önlemlerin aksatılmadan hastanelerde rutin 
olarak uygulanması sağlanmalıdır.
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Büyüklüğü ya da sektörü ne olursa olsun, birçok şirket her geçen gün artan rekabet koşulları, ekonominin daralması, 
yükselen hizmet beklentilerini karşılama ve tabii kâr etme ya da etkinliği artırma gibi sorunlarla karşı karşıya kalıyor. 
Bunun yanı sıra tüm işletmeler tasarruf eylem planları hazırlamaktadır. Büyük değişimler, günlük hayatımızdaki küçük 
dokunuşların sonucunda oluyor.

Hastanemizin yönetimi ve kalite birimi çalışanları tarafından yapılmış olan bu çalışma neticesinde tıbbi atık üretiminde 
düşüş sağlanmış olup mali açıdan da küçük te olsa bir tasarruf sağlanmıştır. Büyük ölçekli hastanelerde uygulandığında 
bu miktarın daha yüksek olacağı için elimizde ki tüm veriler Hatay Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği ile de 
paylaşılmıştır.
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Mevlüt KİREN

SA A A  T ASTA S
kirenme lut otmail om

astane ortam nda olu an at klar n elliklerine g re 
kayna nda ayr  to lanarak  sa l a arar ermeye ek ekilde 
u akla t r lmas n  sa lamak ama yla astanelerde at k 
y netimi kurulur e uygulan r  Bu uygulamalar asta e al an 
g enli i i in son dere e nem ar  etmektedir   A ustos 
ay nda astanemi in to lamda retti i t i at n a la kmas  

astane y netimi e alite irimi olarak me ut talimat n 
yerine getirilmedi i kanaatine ar lm t r  Samanda  e let 

astanesin de T i at k miktar ndaki art  a altmak  tasarru  
sa lamak e kamu kaynaklar n  etkin e erimli kullanmak  
me ut talimatlara uygun at k y netimini uygulamak ama yla 

ir eylem lan  ya lm t r  astanemi in y netimi e kalite irimi 
al anlar  tara ndan ya lm  olan u al ma neti esinde t i 

at k retiminde d  sa lanm  olu  mali a dan da k k te 
olsa ir tasarru  sa lanm t r  a lan u al ma y k l ekli 

astaneler i in de rnek te kil ede ektir

Anahtar Kelimeler: ylem lan  At k  T i

stra t

aste management in os itals is esta lis ed and im lemented 
in order to ensure t at t e astes generated in t e os ital 
en ironment are olle ted se arately at t e sour e and remo ed 
so as not to damage t e ealt  T ese ra ti es are e tremely 
im ortant or t e sa ety o  t e atient and t e em loyee  In 
August  e ere on in ed t at t e os ital s management 
and Quality unit did not ul ll t e e isting order  Samandag State 

os ital as also made an a tion lan to redu e t e in rease in 
t e amount o  medi al aste  to sa e money and to use u li  
resour es e iently and e iently  and to im lement aste 
management in a ordan e it  t e e isting instru tions  As 
a result o  t is study made y t e management and uality 
unit sta  o  our os ital  t e rodu tion o  medi al aste as 

een redu ed and a small amount o  nan ial sa ing as een 
a ie ed  T is study ill set an e am le or large s ale os itals

Key words  A tion lan  aste  edi al
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Hasta bakımı alanında son yıllarda teşkilatlanma içerisinde olan ülkemizde evde sağlık hizmetlerinin daha kaliteli olarak 
verilebilmesi için çalışılmalıdır. Ancak ülkemizde evde sağlık hizmetleri tam olarak gelişmediğinden bu önemli görevler 
yerine getirilirken hem bakım veren hem de bakımı alan aile bireyleri pek çok sorunla karsı karsıya kalmaktadır. Hasta 
bireyin bakımından sorumlu olan aile üyesinin;

• Çok genç olması ya da kendisinin yaşlı olması,
• Çalışıyor olması,
• Ciddi bir hastalık ya da sakatlığının olması,
• Birden fazla bağımlı aile üyesine bakıyor olması,
• Yaslı bireyin bakım sorumluluğunu kabul etmekle toplumsal rollerinin kısıtlandığını düşünmesi,
• Bakımını üstlendiği yaşlı bireyin ciddi bellek ve davranışsal sorunlarının olması halinde, bakım veren kişi ve aile 

Nevin CEYLAN, Dilşad SAĞLAM

S A   SA I  
ne in eylan saglik go tr  dilsad saglam saglik go tr

 

Amaç: smaniye e let astanesi de Sa l k i met Biriminden 
S  i met alan asta yak nlar n n memnuniyet düzeyinin 

ölçülmesi, buradan hareketle memnuniyeti etkileyen akt rlerin 
anali  edilmesi e neri geli tirilmesi ama lanm t r  

Yöntem: Bak m erenlerin sosyo demogra k ellikleri ile 
memnuniyet e eklentileri standart ir anket ara l yla  
yüzy e uygulanarak kaydedildi  Anali leri S SS  istatistik 

rogram  ile ya lan çalışmada  astalara  sorudan olu an 
anket uygulanm t r  

Bulgular: al maya S  Biriminde taki  edilen tesad  rneklem 
yoluyla se ilen  asta al nm t r  e erlendirmeye al nan  
anket ile ula lan ulgulara g re ak m  stlenen ki ilerin   si 

ayan   i  ya  aras  u e li   ilkokul me unu  
si e  an m  sinin sosyal g en esi S  emeklisi  
si i met almak i in koordinasyon merke ine a urmu   

 si de sa l k i meti a urusundan  g n i erisinde 
i met almaya a lam   ü başvuru sırasında zorluk 

ya amam  si de Sa l k i meti ersonelleri tara ndan 
lanlanan g nde iyaret edilmi  si de Sa l k i meti 
ersonellerinin ilgili e na ik oldu unu    sorduklar  sorulara 

yeterli yan t ala ildiklerini  si nakil sorunu ya amad klar n  
ü aldıkları hizmetten memnun olduklar n  elirtmi lerdir

Sonuç: asta ireyin  ak m ndan irin i dere ede sorumlu olan 
irey e t m aile ireylerinin ya am kalitesinin y kseltilmesi  aileye 

destek sa laya ak e de sa l k i metlerinin kurumsalla mas  e 
yayg nla t r lmas  ile m mk nd r 

Anahtar kelimeler: de Sa l k i meti  emnuniyet eyi  

asta ak n  a am alitesi

PU    U   
S S   P S   

 S  U

SU

Objective: It is aimed to measure t e le el o  satis a tion o  
atient relati es o are ser ing rom smaniye e let astanesi 
omesti  ealt  Ser i e nit S  and to analy e t e a tors 

a e ting satis a tion and to de elo  suggestions

Method: T e so io demogra i  ara teristi s o  t e aregi ers 
and satis a tion and e e tations ere re orded using a standard 

uestionnaire  Analy es T e S SS  statisti al rogram as used 
to ondu t a uestionnaire onsisting o   uestions

Findings:  atients sele ted y an e random sam ling 
in S  nit ere sele ted or study  A ording to t e ndings 
o tained y t e sur ey  a ording to t e ndings o tained y t e 

 uestionnaires   o  t e ersons o took are o  t e 
atients ere emale   ere aged   ere married  

 ere rimary s ool graduates   ere ouse i es  
  o  t em ad started to re ei e ser i es it in  

to  days rom ome ealt  ser i e a li ation   ad 
di ulty during a li ation   ere at ome ealt  ser i e 

 stated t at t ey ere interested and olite   ans ered 
ade uately t e uestions t ey asked   said t ey did not 

a e t e ro lem o   trans lanting and  ere satis ed it  
t e ser i e t ey ad re ei ed

Conclusion: It is ossi le to raise t e uality o  li e o  t e atient 
indi idual and t e indi idual o is res onsi le or t e rst degree 
and all t e amily mem ers t roug  t e institutionali ation and 
dissemination o  t e ealt  ser i es in t e ome t at ill ro ide 
su ort to t e amily

Key words: ome ealt  are  Satis a tion e el  Illness  Quality o
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üyelerinde kurum bakımına yönelme eğilimi artmaktadır. Bununla birlikte; yaşlı bireyin aşırı ilgi beklemesi, çocuksu 
davranışlar göstermesi, bakım verenlere düşmanca davranması, yaşlı bireyin kendisini çevreden soyutlaması gibi 
bazı davranışlar da yaşlıya bakım vermede sorunlar yaratmaktadır. 

Evde Sağlık Hizmeti sunumu genellikle hasta bireyin eşi ve çocukları üzerinde odaklanmakta, hasta bakımından birincil 
olarak eşler, kız çocukları, gelinler olarak kadınlar sorumlu tutulmaktadır. Kadının üstlendiği sorumluluklara bir de hasta 
bakımı eklendiğinde, kadınlar fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak olumsuz yönde etkilenebilmektedirler. Kadınlar, aynı 
zamanda iş ve ev ortamında dengeleri sağlamak için fiziksel ve ruhsal yönden stres altındadırlar. Özellikle hem çocuk 
hem de hasta bakımı sorumluluğu alan kadınlar için durum oldukça zordur. Hasta bireye bakım veren kadınlar hem 
çocuklarının hem de hasta bireyin bakım yükünü çekerken zaman içinde kendi yaşlanma deneyimlerini yaşamakta, bu 
dönemin sorunları ve hastalıkları ile mücadele etmekte, kendisinin de bakıma ve desteğe ihtiyacı olabilmektedir.

Aile hasta bireye yönelik;
• Psikolojik destek,
• İyi bir gözlem,
• Fiziksel yardım,
• Herhangi bir hastalık durumunda tedavi planının takibi,
• Gerektiğinde yardım çağırmak gibi evde bakımda önemli bir takım görevleri yerine getirerek evde yaslı bakımının bel 

kemiğini oluşturmaktadır.(YSAD,2008:39-49)                                    
Dolayısıyla tatmin edilmiş bir hasta yakını, sağlık sorunlarının gerektirdiği bazı koşullara uyma konusunda daha açık 
ve net, kararlı davranışlar içinde olabilir ve bu da sunulan hizmetin sonucu üzerinde olabilecek olumsuz etkiyi ortadan 
kaldırabilir veya en az düzeye düşürebilir.

Sonuç olarak insan hakları ve etik açıdan bakıldığında; hasta bireyin, bakımından birinci derecede sorumlu olan bireyin ve 
tüm aile bireylerinin yasam kalitesinin yükseltilmesi, aileye destek sağlayacak evde sağlık hizmetlerinin kurumsallaşması 
ve yaygınlaştırılması ile mümkündür.(Akdemir,2001:32-35)
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Son zamanlarda sağlıkta dönüşüm projesi ile birlikte Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumunun ve Sosyal Güvenlik Kurumunun konu 
ile ilgili kamu spotları ve bilgilendirme filmleri, broşürleri gibi çalışmaları bulunmaktadır. Sağlık personeli başta olmak 
üzere tüm bireyler akılcı ilaç kullanımı hususunda bilinçlendirilmelidir. Bu kapsamda küçük yaşta bu bilinci kazandırmak 
için konunun sağlık eğitimi ile birlikte okul müfredatlarına eklenmesi, sağlık okuryazarlığının kazandırılmasının yararlı bir 
yaklaşım olacağı düşünülmektedir. 

Nevin CEYLAN, Dilşad SAĞLAM

S A   SA I  
ne in eylan saglik go tr  dilsad saglam saglik go tr

Amaç: Tan mlay  nitelikteki u al ma ile smaniye li amu 
astanelerinde yatan astalar n ak l ı ilaç kullanımına yönelik 

tutumlarının de erlendirilmesi ama lanm t r

Yöntem: T  Sa l k Bakanl  tara ndan olu turulan Ak l  la  
ullan m  anketi uygulanm t r  Ara t rma tan mlay  nitelikte 

oldu u i in rneklem se ilmemi  olu  ilgili tari ler aras nda 
smaniye e let astanesi  adirli e let astanesi  i i e let 
astanesi e Ba e i ik Teda i e e a ilitasyon astanesinde 

yatarak teda i g ren e ara t rmaya kat lmay  ka ul eden  
asta erinde ger ekle tirilmi tir  lde edilen ilgiler S SS  
aket rogram  ile de erlendirilmi  olu  tan mlay  istatistiksel 

y ntemler ortalama  standart sa ma  rekans da l mlar  e 
y deleri  kullan lm t r

Bulgular: Ara t rma ka sam ndaki astalar n ya  aral   
 y l olu  si n  kad nd r  astal k durumunda ne 

ya ars n  sorusuna astalar n  s n n n  ekime 
dan t  astalar n   i n  ir teda i sonras  arta 
kalan ila lar  gerekti i aman kullanmak ere saklad  ekime 
giderken da a n e kullanm  oldu unu  ila lar e arsa kronik 

astal klar n a ait ra orlar  akk nda  inin n  
ekimi ilgilendirdi i   s n n itkisel y ntemleri denedi i 

gözlemlenmiştir. Ayrıca reçetesiz ağrı kesici kullanım tutumu 
y ksek oldu u sa tanm t r

Sonuç: Ak l  ila  kullan m  konusunda ireylerin geli tirilmesi 
gereken sa l k da ran lar  ulunmaktad r  ellikle ila n 

nerilen s rede kullan m  re etesi  ila  kullan m n n n ne 
ge ilmesi gerekti i nemli irer sorun olarak de erlendirilmelidir  
Bu sonu lar do rultusunda ak l  ila  kullanma da ran lar n  
artt rmaya y nelik re erlik e dan manl k rogramlar n n 
olu turularak sa l k okurya arl n n art r lmas  e alternati  
t n em irelik e t  e itiminde yer erilmesi  astalar n 
kulland klar  tamamlay  t  y ntemlerinin de sorgulanmas  
modern t la u y ntemlerinin koordineli e kontrol alt nda 
y r t lmesine olanak sa laya akt r

Anahtar Kelimeler: Ak l  ila  kullan m  re etesi  ila  itkisel 
teda i

U   SP S  S  PU  
SP  S   US   K  U S

SU

Objective: In t is des ri ti e study  it as aimed to e aluate t e 
attitudes o  t e atients in smaniye ro in ial u li  os itals 
to ards rational drug use

Method: T  T e ational rug se  uestionnaire reated 
y t e inistry o  ealt  as a lied  Sin e t e study as 

des ri ti e  no sam le as sele ted and it as arried out on  
atients o ere os itali ed in smaniye e let astanesi  
adirli e let astanesi  i i e let astanesi and Ba e 
i ik Teda i e e a ilitasyon astanesi et een t e rele ant 

dates and a e ted to arti i ate in t e resear  T e o tained 
in ormation as e aluated it  S SS  a kage rogram 
and des ri ti e statisti al met ods mean  standard de iation  
re uen y distri utions and er entages  ere used

Findings: T e age range o  t e atients in luded in t e study as 
 years and  n   ere emales  In t e uestion 

at do you do in ase o  illness   n   o  t e atients 
onsulted t e medi ine   o  t e atients n   ke t t e 

remaining drugs or use en needed  and  n   o  t e 
ysi ians in ormed a out t e re orts o  roni  diseases  and 

 o  t em tried t e er al met ods  In addition  it as een 
determined t at t e usage o  o er t e ounter

Conclusion: T ere are ealt  e a iors t at indi iduals 
s ould de elo  a out rational drug use  In arti ular  t e use 
o  medi ation in t e ourse o  time s ould e regarded as an 
im ortant ro lem t at t e use o  non res ri tion medi ation 
s ould e a oided  uidan e and ounseling rograms to 
in rease rational drug use e a iors

In reasing t e ealt  litera y y esta lis ing and ro iding 
alternati e medi ine in nursing and medi al edu ation  

uestioning t e om lementary medi al met ods used y 
t e atients allo s modern met ods to e arried out under 
oordinated and ontrolled ontrol

Key words: ational drug use  o er t e ounter medi ation  
er al treatment

P

K   KU  K S   K U S  
S S   S  S
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Evlerde bulunan ve miadı henüz dolmayan ilaçların çöpe atılması yerine başka kişiler tarafından doktor kontrolünde 
kullanılmasını sağlayacak şekilde sağlık merkezlerinde akılcı ilaç kullanımına uygun olarak değerlendirilmesi sağlanmalıdır 
ve bu yöndeki uygulamalar etkinleştirilmelidir. 

Ayrıca ilacın nasıl temin edileceği hususunda daha akılcı sağlık politikaları geliştirilerek reçetesiz ilaç temininin önüne 
geçilmelidir. Gerek doktor tavsiyesi olmadan ve reçetesiz ilaç kullanımı gerekse uygun olmayan süre ve dozda ilaç 
kullanılması akılcı ilaç kullanımında önemli sorunları oluşturmaktadır. 

Hekimlerin hastalara hastalıkları ve reçete ettikleri ilaçlar hakkında bilgi vermeleri tedaviye bağlılığı ve tedaviden yarar 
sağlamayı artıracaktır.

Günümüzde giderek artan tamamlayıcı tıp kullanımı hakkında hastaların doğru bilgilendirilmesi için hemşirelik ve tıp 
eğitiminde bu konuya yer verilmesi, hastaların kullandıkları tamamlayıcı tıp yöntemlerinin de sorgulanması, modern tıpla 
bu yöntemlerinin koordineli ve kontrol altında yürütülmesine olanak sağlayacaktır.

K K

1. http://www.akilciilac.gov.tr/?page_id=81

2. Akıcı, Uğurlu, Gönüllü, Oktay, Kalaça (2002), “Pratisyen 
hekimlerin akılcı ilaç kullanımı konusunda bilgi ve 
tutumlarının değerlendirilmesi”, S rekli ı  ğitimi 

ergisi  Cilt 11, No. 7, Sayfa 253-257.

3. World Health Organization, The Pursuit of The 
Responsible Use of Medicine, Sharing Country 
Experience, Mart 2012.

4. World Health Organization, Promoting Rational Use 
Of Medicines: Core Components, Geneva, September 
2002.

5. Çelik (2002), “Türkiye sağlık harcamalarının analizi 
ve sağlık harcama düzeyinin uygunluğunun 
değerlendirilmesi”, Sos al venlik ergisi  ilt 
1,Sayfa 62 -81.

http://www.akilciilac.gov.tr/?page_id=81
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İlaçların güvenli ve etkin kullanılmaması gibi sorunları ortadan kaldırmak için akılcı ilaç kullanımının yaygınlaştırılması 
önemlidir. AİK konusunda dünyada ve Türkiye’de belli bir yol alınmaya çalışılsa da akılcı ilaç kullanım sorunları halen 
devam etmektedir. Toplumun bu konudaki sorunlarını çözmeye ve toplumu pozitif yönde etkilemeye yardımcı olacak olan 
sağlık mensuplarından en önemlilerinden biri de hemşirelerdir. Akılcı İlaç Kullanımının farkındalığının oluşturulması için 
hemşirelik lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin mezuniyet öncesi ve sonrası yaygın eğitim olanaklarının kullanılarak akılcı 
ilaç kullanımlarının sorgulanması ve bu konuda farkındalık oluşturulması gerekmektedir. Eğitim programları ile kazanılan 
tutum ve davranışlar izlenmeli, eğitim sürecinde öğrenciler değerlendirilmelidir. Toplumda yerleşen farklı kültürel ve 
sosyal inançların bireylerdeki ilaç kullanımındaki bilgi ve tutumlarını etkilediği  görülmektedir. Bu nedenle farklı kültürel 
gruplardaki bireylerin ihtiyaçlarına göre eğitim stratejileri oluşturulmalıdır.

Kurumda hizmet içi eğitimlere katılım ve konuların detayları hususuna özen gösterilmeli. Çeşitli eğitim modelleri 
geliştirilmeli ve davranışlara yansıması sağlanmalıdır.

AİK ilkeleri doğrultusunda verilecek hemşirelik bakımı temelde aynı olmakla birlikte, çalışılan servis ve hasta birey 
nedeniyle birtakım farklılıklar görülebilmektedir. Önemli olan bu süreçte hemşirenin AİK ilkeleri konusunda dikkat etmesi 

Nevin CEYLAN, Dilşad SAĞLAM

S A   SA I  
ne in eylan saglik go tr  dilsad saglam saglik go tr

Amaç: Tan mlay  nitelikteki u al ma ile smaniye li amu 
astanelerinde em ire olarak g re  ya an ersonellerin 

ak l  ila  kullan m na y nelik tutumlar n n de erlendirilmesi 
ama lanm t r

Yöntem: T  Sa l k Bakanl  tara ndan olu turulan Ak l  la  
ullan m  anketi uygulanm t r  Ara t rma tan mlay  nitelikte 

oldu u i in rneklem se ilmemi  olu  ara t rmaya kat lmay  
ka ul eden  em ireye uygulanm t r  lde edilen ilgiler 
S SS  aket rogram  ile de erlendirilmi  olu  tan mlay  
istatistiksel y ntemler ortalama  standart sa ma  rekans 
da l mlar  e y deleri  kullan lm t r

Bulgular: Ara t rma ka sam ndaki ersonellerin ya  aral  
 yıl olup, % si n  kad nd r   ü n  

Yüksekokul mezunudur. Si e  en s k angi ila  uygulama 
atalar  ile kar la lmaktad r  sorusuna kat l m lar n s  

n  anl  amanda uygulama  e a n  erdi i  i 
n  ser iste sade e el saklama ko ulu olan ila lar n uygun 

saklama ko ullar nda mu a a a edildi ini  i n   ise 
sade e ekim isterse ta ur u edilen astaya kullana a  ila lar  

akk nda ilgi erdi ini s ylemi tir

Sonuç: urumda em ire olarak g re  ya an ersonellerin  
ila lar n ak l  t ketimi konusunda sorumluluklar n n ark nda 
oldu u an ak ila  uygulama  saklama ko ullar  ta ur u asta 
e itimi e ellikle ad ers etki ildirimi  ile ilgili e itim i tiya lar n n 
oldu u tes it edilmi tir

Anahtar Kelimeler: Ak l  ila  kullan m  Ad ers etki  ğitim.

U   P S S   U  S 
 U S    PU  SP S  S  

  US   U S

SU

Objective: In t is des ri ti e study  it as aimed to e aluate t e 
attitudes o  t e sta  orking as nurses in smaniye ro in ial 

u li  os itals to ards rational drug use

Method: T  T e ational rug se  uestionnaire reated y t e 
inistry o  ealt  as a lied  Sin e t e study as des ri ti e  no 

sam le as sele ted and  nurses o agreed to arti i ate in 
t e study ere a lied  T e o tained in ormation as e aluated 

it  S SS  a kage rogram and des ri ti e statisti al 
met ods mean  standard de iation  re uen y distri utions and 

er entages  ere used

Findings: T e age range o  t e arti i ants as  years 
and  n   ere emales   n   ere ollege 
graduates   n   o  t e arti i ants ga e t e rong 
a li ation  res onse   n   o  t e arti i ants ere 
t e only ones it  s e ial storage onditions  n   
re orted t at only t e ysi ian in ormed t e atients a out t e 
drugs t ey ould use i  t ey ere dis arged

Conclusion: ersonnel orking as nurses in t e institution are 
a are t at t ey are a are o  t eir res onsi ilities regarding t e 
rational onsum tion o  medi ines  ut t at t ey a e training 
needs related to drug administration  storage onditions  
dis arge atient edu ation and es e ially ad erse rea tion 
re orts

Key words: ational drug use  Ad erse e e t  du ation

P

S   K U S   K  P  
P S  K   KU  K S
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gerekmektedir(Ulupınar,2015: 84).

• Sağlık profesyonelleri arasında etkin bir iletişimin gerçekleşmesi AİK’nın daha başarılı kullanılmasına ve 
değerlendirilmesine yardımcı olur (Köse, 2012: 115).

• Hemşireler ekip yaklaşımı ile uygulamalarını planlamalı.

• Genel olarak, ilacın terapötik aralığı hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

• İlaç uygulama öncesinde, sırasında ve sonrasında ilaç uygulama ilkelerine uygun hareket edilmelidir.

• Hekim istemindeki, ilaç, dozu, veriliş yoluna dikkat ederek ilacı hazırlamadan önce son kullanma tarihine bakmalıdır.

• Uygulama sırasında ve sonrasında gözlem yapmalıdır.

• İlaç besin etkileşimine dikkat etmelidir.

• Hastaların reçetesiz olarak uygun olmayan ilaç talebinde bulunmalarını kabul etmemelidir.

• Tedavi süresini takip etmeli ve kaydetmelidir.

• İlaç uygulamaları sırasında karşılaştıkları sorunları belirleyip hekime bildirmeli ve kaydetmelidir.

K K
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(1999) “ nter ention resear  in rational use o  drugs”,  
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Bu çalışmada özel hastanede çalışan sağlık personelinin algılarına göre hastane yöneticilerindeki toksik liderlik 
davranışlarını belirlenmesi amaçlanmıştır.

alı manın sonun a u sonu lara ula ılmı tır

• Hastane yöneticilerinde toksik liderlik davranışları düşük düzeydedir.

• Hastane yöneticilerinin en fazla gösterdikleri davranış tipi bencilliktir.

• Acilde çalışanlar ve hemşireler diğerlerine göre hastane yöneticilerinde toksik liderlik davranışlarını yüksek düzeyde 
algılamaktadırlar. 

Çalışmanın sonuçları doğrultusunda;

• Hastane yöneticileri, hastane içi ve dışı sosyal faaliyetlerle çalışanlar arasında açık ve şeffaf bir iletişim geliştirebilirler.

• Hastane yöneticileri hastanelerde açık ve şeffaf bir kültür oluşturarak farklı düşüncelerin ve fikir ayrılıklarının ortaya 
konmasını konusunda çalışanları cesaretlendirebilmelidirler. 

• Hastane yöneticileri, hastane ortamında ilişkilerde sıcaklığa ve önemseme gibi iyileştirici olumlu duygulara, tutum ve 
davranışlarında daha fazla yer vermeli sosyal ve iş hayatları arasında denge kurabilmelidirler. 

Ahmet ATASOY

el esleki e Teknik Anadolu isesi
aatasoy gmail om

et

Bu çalışmanın amacı, sağlık çalışanların algılarına göre hastane 
yöneticilerinin toksik liderlik davranışları tespit etmektir.

Araştırmanın çalışma grubunu, 03-25 Ocak 2017 tarihinde 
Antalya bir  özel hastanede görev yapan 140 sağlık çalışanı 
oluşturmaktadır.

Araştırma verileri, sağlık çalışanlarından Çelebi, Güner ve 
Yıldız (2015) tarafından geliştirilen “Toksik Liderlik Ölçeği” 
ile toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programında 
çözümlenmiştir. Sağlık çalışanların, ölçekte yer alan maddelere 
verdikleri yanıtların aritmetik ortalama ve standart sapmaları 
hesaplanmıştır. Toksik liderlik davranışlarına ilişkin sağlık 
çalışan görüşlerinin çeşitli demografik değişkenlere göre 
fark gösterip göstermediği t-testi ve tek yönlü varyans analizi 
(ANOVA) ile çözümlenmiştir. 

Elde edilen bulgular doğrultusunda incelenen hastane 
örneğinde en yüksek toksik liderlik davranış türünün bencillik 
olduğu ancak genel olarak toksik liderlik düzeyinin düşük 
olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Toksik liderlik davranışlarına 
algılarına ilişkin; çalışılan ünite, cinsiyet, çalışanların unvanı 
değişkenlerine göre çalışanların görüşleri arasında bir farka 
rastlanırken; çalışanların yaş, eğitim ve mesleki kıdemlerine 
göre görüşleri arasında bir farka rastlanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Toksik, Toksik Liderlik, Toksik Liderlik 
Davranışı
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The aim of this study is to determine according to the hospital 
worker the toxic leadership behaviors of hospital managers’

The working group of the present study is formed by (n:140) 
A ri ate os ital health Workers working in Antalya in 2017  
January. In the study, the data were collected through “Toxic 
Leadership Scale” developed by Çelebi, Güner ve Yıldız (2015). 
The data were analyzed with the SPSS. Arithmetic means and 
standard deviations of the answers that health workers gave 
to the items were calculated. T-test and one-way analysis of 
variance (ANOVA) were used to determine whether health 
workers’ opinions on toxic leadership differ according to the 
various demographic variables or not 

According to the results from this study, the highest type of 
toxic leadership behavior is selfishness but there are low levels 
of such toxic leadership behavior in hospital. Even though 
significant meaningful differences were found when working 
unit, gender  and Working position variables are concerned, 
no significant meaningful difference was found when age, , 
educational level, marital status  variable is concerned

Keywords: Toxic, Toxic Leadership, Toxic Leadership Behavior
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•  Toksik hastane yöneticileri, yoğun iş yükü ve stresten dolayı hem ruhsal hem fiziksel sağlıklarını bozabilirler. Bu tip 
durumlar meydana gelmeden profesyonel yardım almaktan kaçınılmamalıdır.

• Hastane yöneticileri, hastanelerdeki olası toksisite kaynağı ve yayıcılarına özel olarak odaklanmalıdır.

•  Toksik yöneticiler, önceden tahmin edilebilen, korku vererek değil içsel bağlılık sağlatabilen ve bürokrasiye bağlı 
kalmadan yenilikçi olan davranışlar sergilemelidir.

• Hastanedeki olası toksisite kaynaklarını ve bunların etkisini en aza indirgeme yollarını belirlemeye yönelik araştırma 
yapılabilir.

• Hastane yöneticilerinin toksik hastane kültürünü arındırmaya yönelik olarak izleyebilecekleri yol, yöntem ve stratejileri 
belirlemeyi amaçlayan araştırma yapılabilir.

• Bu araştırmanın evreni, özel hastane çalışanları ile sınırlı tutulmuştur. Dolayısıyla bir başka araştırmada, evrenin 
kapsamını genişleterek kamu ve üniversite hastane yönetici ve çalışanları dahil edilerek daha kapsamlı bir araştırma 
yapılabilir.
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Çalışmamızda Türkiye’deki SFT laboratuvarlarının ve bu laboratuvarlarda çalışan teknisyenlerin özelliklerine anket yöntemi 
ile ulaşarak elde edilen  verileri, güncel kalite standartları ve standardizasyon klavuz önerileri ışığında değerlendirmeyi 
amaçladık. Bu konuda ulaşabildiğimiz ülkemize ait tıbbi literatür içerisinde benzer nitelikte başka çalışma bulamadık. 
Dolayısı ile çalışmamız bu alanda yapılmış ilk çalışma olduğunu düşünmekteyiz.

Gökhan ERDOĞAN1, Sedat ALTIN2

el Anadolu Sa l k erke i
2Sa l k Bilimleri ni ersitesi edikule s astal klar  e s erra isi itim e Ara t rma astanesi
s tgok an gmail om  draltinsedat gmail om

et

Amaç: T rkiye deki Solunum onksiyon Testi S T  
la oratu arlar n n e S T teknisyenlerinin g n el kalite 
standartlar n  ne kadar kar lad n   elirlemeyi ama lad k

Gereç ve Yöntem : Çalışmaya anketimizi yanıtlayan ve yoğun 
SFT yapılan 40 merkez ve bu merkezde  çalışan 46 SFT 
teknisyeni dahil edildi. Teknisyenlere demografik özellikleri, 
eğitim durumları, laboratuvarların donanımsal özellikleri, 
kullandıkları ekipmanlar, cihazların tür ve çeşitleri, kalibrasyon, 
dezenfeksiyon, enfeksiyon kontrol yöntemleri  ile gerekli kalite 
g stergelerini de içeren sorular soruldu. Yanıtlar oransal olarak 
değerlendirildi.

Bulgular: ullan at ltreli  a l k  g nl k de i tirilen ltre 
erine karton a l k e yaln a karton a l k s ras  ile  

 e  kurumda kullan lmaktayd    kurum 
kullan at urun mandalı   kurum de en ekte edile ilir 

urun mandal   kullanmaktayd  a oratu arlarda  kali rasyon 
kurumlar n inde g nl k ya lmakta  inde 
kali rasyon uyar s  al nd nda ya lmaktayd   kurumda 
ise kali rasyon r ngas  yoktu  Biyolo ik kali rasyon ya lma 
oran    idi  Test esnas nda eldi en kullan m    i a lar n 
g nl k de en eksiyonun ya lma  oran   idi  Teknisyenler 
aras nda S T ile ilgili ir e itim rogram na kat lma oran   
son iki y l i erisinde temel ya am deste i e itimi alma oran  

d  S T la oratu arlar n n ya l  kalite g stergelerinden 
en eksiyon kontrol  ile ilgili talimat n olmas   de en eksiyon
sterili asyon re erinin olmas   a il eylem lan n n olmas  

  i leyi  rosed r n n olmas    i a lar n kullanma 
talimat n n olmas    teknisyenlerin g re  tan m n n olmas  

 d eyinde  me uttu

Sonuç: T rkiye deki solunum onksiyon la oratu arlar n n kalite 
standartlar n  tam kar lamad  g r lm t r  al anlar n 
e itimleriyle  ilgili ir standart n olmamas  mesleki kurs 
kat l mlar n n d k olmas  S T ile ilgili mesleki e itimlere 
da a a la yer erilmesi e y neti iler tara ndan nemsenmesi 
gerekti ini g stermektedir  urumlar S T la oratu arlar  ile ilgili 
kalite d k manlar n  olu turmal d r

Anahtar Kelimeler: alite Standartlar  asta enli i  
a oratu ar Teknisyenleri

SS S  SU  S U   U  
 P  S  S S  SP  
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stra t

Introduction ; e aimed to determine t e e tent o  t e es iratory 
un tion Test T  la oratories and T te ni ians o meet 
urrent uality standards in Turkey

Material and Method; ourty  enters o intensely do T and 
 T te i ians o ork t ere ere in luded to t e study  

T ey re lied t e uestionary orms asking t em a out t eir 
demogra i  eatures  edu ation status  e ui mental ro erties 
o  t eir la oratories  used e ui ments  s e ialities and di ersities  
ali ration  disin e tions  in e tion ontrol met ods and related 
uality do uments  T e res onses e aluated in ratios  

Result; is osi le ltered mout ie e  daily anged ltered 
a er mout ie e and ust a er mout ie e are used  

 and  res e ti ely  Si teen  enters use 
dis osi le nose li s and  use nose li s t at ould e 
disin e ted  a oratory ali rations ere done daily in  
enters ut only   o  enters do ali rations in ase o  
arning   T ere as no ali ration in e tions in  enters  

T e ratio o  iologi al ali ration as  sing glo es during 
test eriod  daily disin e tions o  t e e ui ments ratio ere 

 arti i ations o  t e te ni ians to t e edu ation rograms 
a out T la oratories as  and training o  asi  li e su ort 
ratio as  In ritten uality do uments t ere ere   
in e tion ontrol ro edures   uidan e or disin e tions and 
sterili ations   emergen y lan   orking ro edures  

 instru tions o  t e e ui ments   ro essional des ri tion 
o  t e te ni ians   

Conclusion; In on lusion  e ound t at T la oratories in 
Turkey do not t to t e uality standards  inade uate edu ations 
o  t e sta s  lo er num er o  t e orkers  arti i ations to t e 
ourses  T e im ortan e o  ro essional edu ations o  t e T 

te ni ians s ould e more noti ed y t e managers and enters 
s ould re are uality do uments a out T la oratories   

Key words: atient sa ety  uality assuran esest  la oratory 
te ni ians
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SFT laboratuvarı çalışanlarının hangi öğrenim düzeyinde olması ile ilgili net bir tanımlama olmamakla birlikte ATS/ERS 
2005 ortak uzlaşı raporu, SFT çalışanlarının  yüksek okul eğitimine sahip olması ve eğitiminin tercihen sağlık alanında 
olması  yönünde görüş bildirmektedir. Teknisyenlerin, yeterli seviyede  merkezi bir eğitimle eğitilmesi, yetkilendirilmesi 
ve belgelendirilmesi  laboratuvar standartları ve test kalitesi açısından önemli görülmektedir. Ayrıca her 3-5 yılda bir ya da 
standartlarda bir değişiklik yayınlandıktan hemen sonra teknisyenlerin güncelleme eğitimi almaları önerilmektedir (Miller 
vd., 2005;26).  SFT laboratuvarları kalite standartları ile ilgili yapılmış bir çalışmada  teknisyenlerin  bir kurs eğitimi sonrası 
belirli bir süre gözlemci olarak çalıştırıldıktan sonra test çeşitlerine göre ayrıca  yetkilendirilmesi ve kademelendirilmesi 
gerektiği belirtilmiştir (Haynes 2012:57,1). Spirometre test kalitesi ile ilgili  yapılmış bir çalışmada merkezlerin spirometre 
tekrar edilebilirlik ve kabul edilebilirlik  kriterlerini karşılaması %15 ölçülmüş,  iyi bir eğitim ve geri bildirim ile bu oran %63 
‘e yükselmiştir.(Stoller vd., 2002;47,582). 

Çalışmamızda lise ve üzeri sağlık bölümü mezununiyeti seviyesinde eğitime sahip teknisyenlerin oranı %47 düzeyindedir. 
Laboratuvarlarımızda çoğunlukla sağlık bölümü dışından istihdam sağlandığını ve mesleki eğitime katılım oranlarının 
oldukça düşük olduğunu gördük (merkezi bir eğitime katılım oranı %42). Teknisyenlerin mesleki yeterliliklerinin  test 
kalitesini ve standartlarını doğrudan etkileyebilecek çok önemli bir faktör olduğu kanaatindeyiz. Ancak, Göğüs Hastalıkları 
dernekleri aracılı ile sağlanan bu  eğitimlerin sıklığı ve ulaşılabilirliği de sorgulanabilir bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Spirometrelerin en önemli kalite kontrol göstergesi olan kalibrasyon için Diagnostic Acreditation Program (DAP) klavuzu, 
ATS/ERS 2005 standartları doğrultusunda kalibrasyon ve biyolojik kalibrasyonun detayları ile ilgili  bir  kalite kontrol 
rehberi oluşturmuştur (www.dap.org). Kalibrasyon protololü Tablo 2’te gösterilmiştir.  Tüm spirometre türleri için  
günlük kalibrasyon sonuçlarının belgelenmesi  en önemli test kalite kontrol yöntemi ve kanıtıdır (Miller vd.,2015;26). 
Anket sonuçlarımızda 3L kalibrasyonun günlük yapılma oranı ile biyolojik kalibrasyon yapılma oranın %62 olması, 
laboratuvarların kalite kontrol programlarının gözden geçirilmesi gerektiğini göstermektedir. Kalibrasyon enjektörü 
olmadığını belirten kurum oranı %23 ve kalibrasyon uyarısı aldığında kalibrasyon yapan kurum oranı  %12 olarak 
bulunmuştur. Bu kurumların kalibrasyon protokolü dışında çalışmakta oldukları aşikardır. Kalibrasyonun en önemli kalite 
güvence parametresi olduğunu özellikle vurgulamak istiyoruz.

a lo   S irometre kali ras on rotokol

ki man Prose r Sıklığı
S S nerileri  tekrar 

e ile ilirlik ve ka ul e ile ilirlik 
kriterleri

Spirometre
Kalibrasyon veya 3-L kalibrasyon 
şırıngasıyla kalibrasyon kontrolü

Günlük veya hasta testinden önce 3 L  (2.895 – 3.105 L) ve ±  3.5%

Spirometre
3-L kalibrasyon şırınga ile 

doğrusallık testi
Haftalık

< 2 L/s, 4 L/s to 6 L/s, > 8 L/s akım 
aralıklarında.

Spirometre Biyolojik kontrol Haftalık FVC ve  FEV1 < 3%   PEFR < 10%

Şırınga Kaçak Test Haftalık Kaçak yok

Enfeksiyonun solunum fonksiyonu ekipmanı yoluyla iletilmesi büyük önem taşımaktadır ve bu nedenle, hasta ile boru, 
yeniden kapanma valfleri ve ağızlıkları içeren SFT cihazı arasındaki bağlantıların, hastalar arasında değiştirilmesi ve daha 
önce temizlenmesi veya dezenfekte edilmesi önerilmiştir (Unstead vd.,2006;100,50; Hazaleus vd., 1981;26,5). Ayrıca 
solunum testi yaparken eldiven kullanımı ve her defasında bu eldivenlerin değiştirilmesi, çapraz kontaminasyon riskini 
en aza indirmektedir (Clausen vd.,1997;10,32; Rutala vd. 1991;12:89-92; Tosolini 1986;6;4). Spirometrelerde üreyen 
patojen mikroorganizmalar üzerine fazla bir veri olmamakla birlikte Hazaleus ve ark. çalışmalarında spirometrelerde 

y o a terium tu er ulosis ile çarpraz enfeksiyon bildirilmiştir (Hazaleus vd., 1981;26;5-53). Bu nedenle tek kullanımlık 
ekipman kullanımı, enfeksiyon riski ve kişiye özel olması açısından bilinen en güvenli yöntemdir. Akreditasyon ve kalite 
kuruluşları da tek kullanımlık sarf malzemelerin kullanımını önermektedir. (JCI 2014:v5,226). Ayrıca spirometrelerde 
bakteri filtresi kullanımının  test sonuçları üzerinde  istatistiksel ve kliniğini etkileyecek önemli bir farklılık oluşturmadığı, 
farkın tekrar edilebilirlik sınırları içinde kaldığı belirtilmiştir (Pistelli vd.,1995;8; 314-317). 

Çalışmamızda etkin enfeksiyon kontrol önlemlerinden olan tek kullanımlık  filtreli ağızlık kullanımı  %77,  kullan at mandal 
kullanımı % 40 oranında bulunmuştur. Hasta güvenliği açısından  tek kullanımlık  filtreli ağızlık ve mandal kullanmanın tercih 
edilebilir maliyetlere indiği akılda tutulmalıdır. Ultrasonik, pnömotak ve türbün tipteki spirometre sensörlerinin de tek 
kullanımlıkları üretilmeye başlanmıştır. Maliyetlerinin düşmesiyle  yakın gelecekte ağızlıkların yerini almaları  muhtemeldir. 
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Test esnasında  eldiven kullanımının %40 olduğu ve  cihazların hasta  ile temas eden ekipmanlarının dezenfeksiyonunun 
yapılması oranının  %67 olarak gözlendiği çalışma sonuçlarımıza göre, ülkemizdeki SFT laboratuvarlarında enfeksiyon 
kontrolü ve hasta güvenliği ile ilgili unsurların  geliştirilmesine ihtiyaç vardır.

Spirometri sonuçlarını etkileyen bir diğer konu ise odanın standardizasyonudur. Odada boy-kilo ölçerin olması prediksiyon 
değerlerin doğru hesaplanması  için,  harici bir  ısı-nem ölçerin olması cihazların doğru çalışması ve kalibrasyonu için 
önemlidir. Gün içinde SFT laboratuvarında  oluşabilecek ısı-nem değişimi, spirometrelerin kalibrasyon esnasında ölçülen 
değerlerinden farklılık oluşturacağı için, harici bir ısı-nem ölçer ile takibi gereklidir zira çevre sıcaklığının değişmesi yeniden 
kalibrasyon yapılmasını gerektiren bir nedendir (Miller vd., 2005;26,51). Çalışmamızda laboratuvarlarımızda ısı-nem 
ölçer bulundurulma oranı %50 olarak bulunmuştur. Bu bulgu da bir kez daha kalibrasyon kontrol programının gözden 
geçirilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur.

Sağlık Bakanlığının tüm hastaneler için yayınladığı Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) kılavuzunda tüm hizmet alanları ve 
tüm çalışan personel için belirli standartlar yayınlamıştır. Solunum Fonksiyon Laboratuvarları için ayrı bir tanımlama 
olmamakla birlikte tüm hizmet merkezlerinde  işleyiş şeması, acil eylem planı, enfeksiyon kontrolü ve  çalışanların görev 
tanımları ile birlikte sorumluluklarının belirlenmesi istenmektedir (SKS Hastane 2016; 1;2;67-197). Joint Commission 
International (JCI) kuruluşu da hastaneler için akreditasyon standartlarında, tüm hastane personeli için rollerine göre 
(temel ya da ileri ) yaşam desteği eğitimi verilmesini ve iki yılda bir eğitimin tekrarını istemektedir (JCI 2014:v5 226). Kanada  
Alberta Eyaleti  SFT laboratuvarlarının akreditasyonu için hazırladığı programda laboratuvarda olması gerekli  kalite 
göstergeleri arasında laboratuvarın işleyiş prosedürü, acil eylem planı, enfeksiyonu önleme  programı, dezenfeksiyon-
sterilizasyon rehberi, cihazların kullanma talimatları, çalışanların  görev tanımları yetkinlikleri ile temel ilk yardım eğitimini 
akreditasyonda zorunlu tutmuştur (www.cpsa.ca 2017).  

Anketimizdeki kurumların kalite ile ilgili olan yazılı prosedür ve talimatlarını tam olarak oluşturamadığı görülmüştür. 
SFT Laboratuvarlarının doküman eksiklerini tamamlaması hem Sağlık Bakanlığı Kalite standartları açısından hem de 
SFT laboratuvarlarının akreditasyona hazırlığında bir önemli bir basamak olacaktır.  SFT laboratuvarlarının da diğer tanı 
ünitelerinde olduğu gibi klinik kalite göstergeleri vardır.  Bulgularımıza göre SFT teknisyenlerinin sadece %40’ının temel ilk 
yardım eğitimi aldığını görüyoruz. Bu bulgu sağlık personeline verilen  zorunlu eğitimler kapsamına SFT teknisyenlerinin 
de  dahil edilmesi gerekliliğini göstermektedir.  

Sonuç olarak, ülkemizde en fazla SFT yapılan 100 merkezden 40’ına ulaşılarak yapılan bu anket çalışmasında, merkezlerin 
kalite standartlarına ve eleman eğitimlerine daha fazla dikkat edilmesi gerekliliği ortaya konmuş olup, bu çalışmanın tüm 
solunum fonksiyon laboratuarlarının standardizasyonu ve akreditasyonu projesi için katkı sağlayacağına inanıyoruz.
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Doktorlar ve hemşireler hasta güvenliğinin sağlanmasında ve tıbbi hataların önlenmesinde çok önemli bir role sahiptir. 
Tıbbi hataların en önemli nedenleri arasında iletişim eksiklikleri ve hataları görülmektedir. Bununla birlikte iletişim 
yetersizlikleri hastanın motivasyon düşüklüğüne, hastanın kendini değersiz hissetmesine, hastanın hastalığı ve tedavisi 
ile ilgili bilgi eksikliğine neden olabilmektedir. 

Hastanelerdeki iletişim problemleri hasta memnuniyet oranlarını da etkilediği yapılan çalışmalarda görülmektedir. 
Ülkemizde ve diğer ülkelerde hizmet veren sağlık kuruluşları, varlıklarını sürdürebilmeleri için hasta memnuniyetini ön 
planda tutup, tercih edilen, tekrar gelen, tavsiye eden müşteri potansiyeline ulaşıp, rekabette öne geçme, tercih edilen 
olma yolunda ilerlemektedirler. (Singh vd., 2011: 127-131)

Emsey Hastanesi’nde yapmış olduğumuz bu uygulamayla hastaların sağlık sunucularının isimlerini daha iyi hatırladığı, 

Öznur BARUT, Merve TEPE

emsey os ital
o nur arut emsey os ital om  mer e te e emsey os ital om

ma  Yatan hasta odalarında iletişim panosu uygulaması 
ile uluslararası hasta güvenliği hedeflerinden etkili iletişimin 
sağlanması, sürdürülmesi, iletişim hatalarını minimalize 
edilerek hasta bakımının kalitesini ve hasta memnuniyet 
oranını arttırmaktır.

ere  ve ntemler  Araştırma, Emsey Hospital 
Hastanesi’nin 5. katında yatan 40 hasta üzerinde 
gerçekleştirilmiş olup, “İletişim Panosun Etki Düzeyi Anketi” 
ve “Yatan Hasta Memnuniyet Anketi” kullanılmıştır. Verilerin 
değerlendirilmesinde, “frekans dağılımı”, “tanımlayıcı 
istatistiksel yöntemler”, “güvenilirlik testi” ve “Kruskal Wallis-H 
testi” tekniklerinden yararlanılmıştır.

ulgular  Araştırmaya katılanların %80’i 45 yaş altında, 
%65’inin kadın ve %50’sinin yüksek lisans ve üniversite 
mezunu olduğu tespit edilmiştir. İletişim Panosu Etki Düzeyi 
Anketi’ne göre; bu uygulamanın sağlık personelleri arasındaki 
iletişimi arttırdığı, sağlık personellerinden en çok hemşirelerin 
kullandığı, bu uygulama sayesinde hastanın kendi bakım 
ve tedavisine katıldığı, hastaların motivasyonlarının ve bilgi 
düzeylerinin arttığı saptanmıştır. Bununla birlikte Yatan Hasta 
Memnuniyet oranın  %5 arttığı tespit edilmiştir.

Sonu  Hastanenin tümünde iletişim panosu kullanılabileceği 
ve diğer hastanelere bu iyi uygulamanın paylaşılabileceği 
anlaşılmıştır.

na tar Kelimeler  Sağlıkta iletişim, hasta güvenliği, iletişim 
panosu uygulaması

 P  PP   U  
  P S S  P S

S

e tives  This study was conducted to investigate the 
application of communication panel in inpatient rooms; 
to ensure and to maintain effective communication from 
international patient safety goals, to improve the quality 
of patient care and patient satisfaction by minimizing 
communication errors.

aterials an  met o s  The study was conducted 
on 40 inpatients in the 5th floor of the Emsey Hospital. 
“Communication Panel Impact Level Questionnaire” and 
“Inpatient Patient Satisfaction Questionnaire” were used. 
In the evaluation of the data, “confirmatory factor analysis, 
descriptive statistical methods, “, “reliability test” and “Kruskal 
Wallis-H test” techniques were used.

esults  It was determined that 80% of the participants 
were under the age of 45, 65% were female, and 50% were 
high-school graduate and university graduates. According to 
the “Communication Panel Impact Level Questionnaire”; it 
has been found that this practice enhances communication 
among health personnel, that most nurses use healthcare 
staff, through this practice, the patient participates in their 
care and treatment, and the motivation and knowledge of the 
patients increase. Together with this, the Inpatient Satisfaction 
Rate was found to increase by 5%.

on lusion  It has been understood that a communication 
panel can be used throughout the hospital and that this good 
practice can be shared with other hospitals.

Ke or s  Health communication, patient safety, 
communication panel application
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hangi üniformayı giyen kişinin hemşire olduğunu ayırt ettiği, panoda yazan telefon numarasıyla istediği yere rahatça 
ulaşabildiği, kendi ağrısını daha rahat ifade edebildiği, panoda hastalığı ile ilgili günlük olarak ulaşması gereken hedefe 
yazılı olarak kaldığı için daha gayretli oldukları, hastanın da yazabileceği yer olduğu için bazı ifade edemediği ya da 
sonradan aklına gelen bilgileri panoya yazdıkları, multidisipliner yaklaşımla hasta odaklı kalındığı gözlemlenmiştir. Bu 
bütün iyileşmelerin sonunda hasta memnuniyetinin de arttığı görülmektedir. Hasta memnuniyetindeki bu artış (%5) 
sağlık kurumları için iyi bir rakam olduğu düşünülmektedir.
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Sağlık çalışanları diş hekimliği uygulamaları; keskin görüş, iyi duyma, derinlik anlayışı, el becerisi ile birlikte psikomotor 
beceri ve uzun süreli işlemler nedeniyle bedenin genel duruşunun korunması gibi çeşitli fiziksel nitelikler, zihinsel dikkat, 
doğru karar verme yeteneği, iyi bir iletişim ve idari becerileri ile fiziksel ve mental olarak titiz bir çalışmayı gerektirmektedir 
(Üstdal, 2013: 3). Dolayısıyla, ağız ve diş sağlığı çalışanları her gün defalarca bulaşıcı hastalıklara maruz kalma riskiyle 
karşı karşıya kaldıkları için, her hastanın enfekte hasta gibi kabul edilerek bulaşmaya karşı standart önlemlerin alınması 
bir zorunluluk olmaktadır (Yılmaz vd., 2015:37). Kan yoluyla sağlık personeline olan bulaş; hastalarda kullanılan enjektör 
iğnesinin yanlışlıkla kendisine batırılması, kan ile bulaşmış kesici aletlerle yaralanma, sıyrık, kesik, yara nedeniyle sağlamlığı 
ve bütünlüğü bozulmuş deriden bulaşma, enfekte kan ya da diğer sıvıların mukozaya sıçraması yoluyla olabilir. Özellikle 
kesici ve delici cisimlerle oluşan yaralanmalar parenteral yolla enfeksiyon bulaşma riskini arttırmaları nedeniyle, sağlık 
çalışanları için önemli bir bulaş yoludur (Üstdal, 2013: 3). Hastanelerde delici-kesici aletlerle yaralanma sayısının yıllık 
100.000 ile 1.000.000 arasında olduğu tahmin edilmektedir. Bağışık olmayan bir sağlık personeline HBV bulaşma riski %2-
40, HCV (+) bir kaynaktan geçiş riski %3-10 arasında değişmekte iken HIV (+) bir hastadan geçiş riskinin ise %0.03 olduğu 
belirtilmektedir. Günümüzde tek kullanımlık tıbbi malzemelerin kullanılması (enjektör, bistüri, lanset v.b.), vakumlu tüple 
kan alma, delici ve kesici aletlerin delinmez enfekte atık kutusuna atılması gibi yaklaşımlarla perkütan yaralanmaların 
oranı önemli ölçüde azalmakla beraber ülkemizde hala %50-70 gibi oldukça yüksek oranda olup, önemini korumaktadır 
(Altıok vd., 2009: 71).

Sağlık hizmetlerinde meydana gelen iş kazalarının incelenmesi, kaza nedeninin ve zemin hazırlayan etkenlerin belirlenmesi 
ile kazalara yönelik önleyici faaliyetlerin planlanması bakımından önem taşımaktadır. Bu çalışmada sağlık hizmetlerinde 
meydana gelen iş kazalarının önemli bir payını oluşturan kesici delici alet yaralanmaları incelenmiştir. Diş hekimliği 
çalışanları kan veya kontamine vücut sıvılarından kaynaklanan patojenlerle karşılaşmaya neden olacak yaralanmalar 
açısından diğer meslek gruplarına göre daha yüksek risk altındadırlar (Yılmaz vd., 2015:36). Yapılan çalışmalar bağışık 
olmayan diş hekimlerinin genel popülasyonla karşılaştırıldıklarında HBV enfeksiyonuna yakalanma riskinin üç kat fazla 
olduğunu göstermektedir. . Hastaların çoğunun ağzında kanın tükürükle karışması nedeniyle dişeti cebi sürekli enflame 
olur ve böylece tükürük HBV ile enfekte hale gelir. Bu nedenle dişeti cebi bölgesinde çalışan hekimler, HBV bulaşı 

Havva ÇALIŞKAN1, Nursen ÇOLAK2
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Bu al ma  ağız ve diş sağlığı hi metlerinde al an ersonelinde 
son e  y lda meydana gelen kesi i deli i alet yaralanmalar n n 
de erlendirilmesi ama yla ya lm t r  Çalışmada 2012-2016 
yılları arasında Edirne Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde ildirimi 
ya lan  adet kesi i deli i alet yaralanmas  retros ekti  olarak 
de erlendirildi  eriler  say  e y delik de erler olarak elirtildi  
Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde en a la yaralanan ersonelin 
di  ekimleri oldu u tes it edildi  Bunu s ras yla eri giri  ersoneli  
temi lik ersoneli  teknisyen e di er ersonel i lemektedir  
aralanmalar n y k o unlu u teda i i met alanlar  olan 
olikliniklerde e en ekt r  ele at r  sond  kanal e esi e re  ile 

da a ok sa  eya sol elde meydana geldi i elirlendi  eli i e 
kesi i aletlerle yaralanma oranlar n n a almas nda  al anlara 
y nelik eğitim programının düzenlenmesi e etkin g etim 

rogramlar n n olu turulmas  etkili ola akt r

Anahtar Kelimeler: Sa l k al an  ağız ve diş sağlığı, kesici 
deli i alet yaralanmalar

S

T is study as ondu ted to e aluate t e in uries o  t e drill it 
in t e last e years or t e ersonnel orking in oral and dental 

ealt  ser i es  In t e study   utter drill in uries re orted in 
dirne ral and ental ealt  enter et een  ere 

retros e ti ely e aluated  T e data are e ressed as num ers and 
er entages  It as determined t at t e most in ured ersonnel in 

oral and dental ealt  ser i es ere dentists  T is is ollo ed y 
data entry ersonnel  leaning ersonnel  te ni ians and ot er 

ersonnel res e ti ely  It as determined t at t e ma ority o  t e 
in uries o urred in oly lini s  i  are t e treatment ser i e 
areas  and more rig t or le t and  it  in e tor  ele ator  sond  
du t ein and ur  T e redu tion o  in ury rates it  drilling and 
utting tools  t e organi ation o  training rograms or em loyees 

and t e esta lis ment o  e e ti e sur eillan e rograms ill e 
e e ti e.

Key Words: ealt  orkers  mout  and dental ealt  utter 
ier ing tool in uries
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açısından yüksek risk grubunda bulunmaktadır (Abacıgil vd., 2016: 422). Tüm bu sebeplerden dolayı diş hekimlerinin, 
ağız-diş sağlığı alanında çalışan yardımcı personelin ve bu alanda ortaya çıkan atık materyale maruz kalan personelin 
kesci delici alet yaralanma durumlarının tespiti için çalışma ağız ve diş sağlığı merkezinde gerçekleştirildi. Edirne ağız ve 
diş sağlığı merkezi çalışanlarında 2012-2016 yılları arasında toplam 21 sağlık personeli yaralanma nedeniyle bildirimde 
bulunmuştur. Meslek gruplarına göre en fazla yaralanan personelin diş hekimleri olduğu tespit edildi. Bunu sırasıyla 
veri giriş personeli, temizlik personeli, teknisyen ve diğer personel izlemektedir. Yaralanmaların büyük çoğunluğu tedavi 
hizmet alanları olan polikliniklerde ve enjektör, elevatör, sond, kanal eğesi ve frez ile daha çok sağ veya sol elde meydana 
geldiği tespit edilmiştir. Bu bulgular doğrultusunda; atık yönetimi ile ilgili hatalı uygulamalar halen devam etmekte ve 
önemli oranda perkütan yaralanmalara neden olmaktadır. Sağlık çalışanlarına atık yönetimi konusunda özellikle tedavi 
sonrası kullanılan iğnelerin uçları kapatılmadan delinmez enfekte atık kutusuna atılması yönünde eğitimler düzenlenmesi, 
eğitimlerde spesifik enfeksiyonlar ve standart koruyucu önlemlere ilaveten kesici delici alet yaralanması olma durumunda 
raporlandırmanın öneminin vurgulanması, yönetim tarafından yapılacak düzenli yerinde değerlendirmelerin delici ve 
kesici aletlerle yaralanma oranlarının azalmasında etkili olacaktır. Ayrıca diş hekimlerinin teşhis ve tedavi sürecinde fiziksel 
ve zihinsel olarak titiz davranmaları, hem kendilerinin hem de yardımcı personelin korunmasında önemli bir faktördür.
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A S  T ASTA S
emrin otmail om

et

Amaç: Bu al ma da ama  Seydi e ir e let astanesi S  
ma i kod irimine ya lan a r lar n anali  edilerek ma i kod 
uygulamas na dikkat ekmek e uygulaman n asta g enli i 
a s ndan nemini urgulamakt r  Yöntem: Bu al mada eri 
kayna  olarak ak yl l  tari leri aras nda tutulan 

 ma i kod ildirimine ait kay tlar kullan ld  To lanan eriler 
S SS  istatistik rogram nda Statisti al a kage or So ial 
S ien e  rekans  standart sa ma  ortalama e y delik anali leri 
ya ld  Bulgular: ak yl l  tari leri aras nda 

 u  kad n e u  erkek olmak ere to lam 
 ma i kod ildirimi ya lm t r  astalar n ya  ortalamas  

±  ma i kod m da ale eki inin olay yerine ortalama 
ula ma s resi ±  saniye e akalar n ine  
dakikadan da a k sa ir s re i inde ula lm t r  Bildirimlerin 

i ager sistemi kullan larak ya lm t r  Bildirimlerinin 
sıklıkla %29,3’ü polikliniklerden ya lm t r  od eki i olay yerine 
ula madan n e astalar n ne er angi ir m da ale 
ya lmad   ne yatar o isyon erildi i inin 
oturtulmu  oldu u  ne kardiyo ulmoner res sitasyon 

 ya ld  yada ya lmaya a land  ne ise oksi en 
erildi i tes it edilmi tir  od eki i olay yerinde astalar n 
sine  uygulad   sine tansiyon  na  e sat rasyon 

i lemlerini ya arak m da ale etti i  sine damar yolu a t  
e ne ise er angi ir m da alede ulunmad  tes it 

edilmi tir  astalar n s  kurum a il ser isine  i ise 
kurum d na se k edildi i   sinin ya lan m da aleye 
ra men ayat n  kay etti i  sine er angi ir m da alede 

ulunulmadan ta ur u edildi i e sa  kal m oran n n  
oldu u tes it edilmi tir  Sonuç: al man n sonu lar na g re 
ma i kod m da ale eki inin olay yerine ortalama ula ma 
s resinin  saniye oldu u  ildirimlerin ine  saniyenin 
de alt nda ula ld  ildirimlerin inin ager sistemi 
ara l  ile m da ale eki ine ula t r ld  ildirimlerin s kl kla 

olikliniklerden ya ld  ma i kod m da ale eki i  astalar n 
sine  uygulad  astalar n s kl kla m da ale sonras  

a il ser ise se k i leminin ya ld  e sa  kal m oran  olarak 
elirlendi  Bu sonu lar nda  S nde uygulanan ma i 

kod ildirim sistemininetkin olarak al t  e ildirim sistemi 
kt lar n n literat rle uyumlu oldu u g r lm t r

Anahtar Kelimeler: asta enli i  a i od  ardiyo ulmoner 
es sitasyon  Sa kal m

U    S U  

SP  U    
P S  U   S   S S  

S  SP

stra t

Aim: T e aim o  t is study is to em asi e t e im ortan e o  
dra ing attention to lue ode a li ation y analy ing alls 
made to Seydi e ir State os ital SS  lue ode unit and 
im lementing it in terms o  atient sa ety  Method: In t is study  
re ords o   lue ode statements eld et een anuary  
and Se tem er  ere used as data sour es  re uen y  
standard de iation  mean and er entage analy es ere 

er ormed in t e S SS  statisti al rogram Statisti al a kage 
or So ial S ien e  Results: Bet een anuary  and Se tem er 

 a total o   lue ode noti ations ere made   o  i  
ere emale  and   ere male  T e mean age 

o  t e atients as    t e a erage time o  arri al o  
t e lue ode inter ention team as    se onds and 

 o  ases ere rea ed in less t an  minutes   o  
t e noti ations ere made using ager system   o  t e 
re orts ere made out o  out atient lini s  Be ore t e ode team 
rea ed t e s ene   o  t e atients ere not inter ered  

 ere lying   ere sitting   ad ardio ulmonary 
resus itation  and  o  t e atients ere gi en o ygen  
T e ode team re orted t at  o  t e atients ad a lied 

 at t e s ene   inter ened in lood ressure  eart rate 
and saturation ro edures   ad ein a ess and  

ad any inter ention as not een ound   t e atients   
ere re erred to t e institutional emergen y de artment   
ere re erred to t e institution   lost t eir li es des ite t e 

inter ention   ere dis arged it out any inter ention  
as ound to e  Conclusion: A ording to t e results o  

t e study  t e lue ode inter ention team as in ormed t at t e 
a erage arri al time as  se onds om ared to t e in ident  

 o  t e noti ations ere rea ed elo   se onds  
 o  t e noti ations ere deli ered to t e inter ention team 

ia ager system  ode inter ention team   o  t e atients 
a lied  atients ere re uently re erred to emergen y 
ser i es a ter inter ention and t e sur i al rate as determined 
as  T ese results s o  t at t e system o erates as a lue 
ode re orting system a lied in S  and t at t e out ut o  t e 

re orting system is om ati le it  t e literature

Key Words: atient s Sa ety   ode Blue  ardio ulmonary 
esus itation  Sur i al

P

    K  S   S S   
K   P   P  SP K  K 

S
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S U   

SDH mavi kod bildirimlerinin değerlendirildiği bu çalışmanın verileri ışığında; olayların büyük çoğunlu hastanede kurulan 
bildirim sistemi (pager) aracılığı ile yapıldığı, mavi kod müdahale ekibinin ortalama 40 saniyede olay yerine ulaştığı ve 
ekibin tüm olaylara 3 dakikayı geçmeden müdahale ettiği, bildirimlerin büyük çoğunluğunun arrest dışı bildirimlerden 
oluşmakta olduğu görülmüştür. Gerçek bildirim oranının ve müdahale sonrası sağkalım düzeyinin yukarı çekilmesi için 
sağlık tesisinin büyüklüğüne göre mavi kod ekip sayıların artırılması,  ekipteki personel niteliği ve sayısının şartlara göre 
düzenlenmesi, arrest vakalarının önceden belirlenmesinde subjektif değerlendirmelere bağlı insan odaklı hataların 
minimize edilmesine yönelik hastalara erken uyarı skor hesaplaması (erken uyarı sistemi) yapılarak arrest gerçekleşmeden 
önce gerekli müdahalenin yapılmasının etkili olacağı düşünülmektedir.  Genel anlamda SDH mavi kod bildirim sisteminin 
etkin olarak çalıştığı ve bildirim sistemi çıktılarının literatürle uyumlu olduğu görülmüştür.
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Emrullah İNCESU

A S  T ASTA S
emrin otmail om

et

Amaç  Bu al ma  onya Seydi e ir e let astanesi S  
enlik a orlama Sistemi S  ildirimlerinin retros ekti  

olarak anali inin ya larak kurumsal g enlik ra orlama k lt r  
arl n  elirlemek e S nin nemini urgulamak ama  ile 

ya ld

Gereç ve Yöntem  esitsel e retros ekti  ir al ma olan u 
al ma i in  tari leri aras nda S 

ara l  ile kay t alt na al nan  ildirimlere ait eriler 
kullan ld  Ayr a al anlar n S akk nda g r  e nerilerini 

elirlemeye y nelik anket uyguland  lde edilen eriler  S SS  
rogram nda rekans e y delik ta lolara d n t r lerek anali  

edildi

Bulgular:  tari leri aras nda to lam 
 ildirimin ger ekle ti i  u ildirimlerden sinin al an 

g enli ini  inin ise asta g enli ini ilgilendirdi i  ildirimlerin 
sinin di ital olarak intranetten  inin ise ya l  orm kt s  ile 

ya ld  ildirimlerin ne d elti i nleyi i aaliyet d enlendi i  
ine k k neden anali i ya ld  inin ise de erlendirmeye 

al nmad  tes it edildi  al anlar n sinin asta e al an 
g enli ini te dit eden olaylar  intraneti kullanarak ildirim 
ya t  inin S akk nda e itim ald  sinin S ni 

asta e al an g enli ini sa lama da etkili ir y ntem olarak 
de erlendirdikleri elirlendi

Sonuç: aliteli e g enli ir sa l k i meti i in em sa l k 
al anlar  em de asta e yak nlar  g enli ir ortamda olmalar  

gerekmektedir  B yle ir ortam n sa lanmas  i in g enli i te dit 
edi i unsurlar n ortadan kald r lmas  ya da minimi e edilmesi 
gerekmektedir  n m de asta al an g enli ini te dit edi i 
unsurlar n engellenmesine y nelik olu turulmu  ir ra orlama 
sistemi ile nlem almak asta al an g enli ini sa lama da 
en etkili y ntemdir  Bu al mada elde edilen eriler nda 
S  al anlar n n s kl kla asta e al an g enli ini te dit 
eden olaylar  S ni kullanarak ildirim ya a a n n ildi i  

S akk nda ilgilerinin oldu u e u konuda e itim ald klar  
an ak S ildirim say s n n d k olmas  nedeniyle kurumda ir 
g enlik ra orlama k lt r n n yerle medi i e ildirim sistemini 
kullan rken ekin eler e teredd tler ya ad klar  tes it edildi

Anahtar Sözcükler: T i ata  asta enli i  al an 
enli i  enlik a orlama  enlik a orlama Sistemi

    U  S    SP  
S    P    S

stra t

Objective: T is study as arried out it  t e aim o  determining 
t e e isten e o  or orate se urity re orting ulture and 
em asi ing t e im ortan e o  S S y ondu ting a retros e ti e 
analysis o  t e re orts o  onya Seydi e ir State os ital SS  
Se urity e orting System S S

Materials and Methods: or t is ross se tional and retros e ti e 
study  data elonging to t e noti ations    re orded y 
S S et een  and  ere used  In addition  a 
sur ey as ondu ted to determine t e o inions and suggestions 
o  em loyees a out S S  T e o tained data ere analy ed y 
re uen y and er entage ta les in S SS  rogram

Findings: A total o   noti ations ere made et een 
   o  i   ere related to em loyee 

se urity   ere related to atient sa ety   ere digitally 
intranetted and  ere ritten out orm  orre ti e re enti e 
a tion as organi ed  root ause analysis as er ormed on  
and  as not e aluated  It as determined t at  o  t e 
em loyees re orted using intranet e ents t at t reatened atient 
and em loyee sa ety   ere trained a out S S   o  
t em onsidered S S as an e e ti e met od o  ro iding atient 
and em loyee sa ety  

Result  or uality and sa e ealt  are  ot  ealt are 
ro essionals and atients and t eir relati es need to e in a sa e 

en ironment  In order to ro ide su  an en ironment  se urity 
t reats must e remo ed or minimi ed  o adays  it is t e most 
e e ti e met od to ro ide atient  em loyee se urity y means 
o  a re orting system designed to re ent t e t reats to atient  
em loyee sa ety  T e data o tained in t is study suggest t at SS  
em loyees are o ten in ormed a out e ents t at t reaten atient 
and em loyee sa ety using S S  t at t ey a e in ormation a out 
S S and t at t ey are trained in t is issue  ut e ause t e 
num er o  S S noti ations is lo  esitations and esitations

Key Words: ed al rror  atient Sa ety  m loyee Sa ety  
Se urity e orting  Se urity e orting System  

P

 S  U U    P S  
K USU  SP K   

S U   

Hastaneler hizmet sektörü için de gerek çalışan sayısı ve farklı çalışma alanlarını içinde barındırması onu diğer sektörlerden 
ayıran özelliklerin başında gelmektedir. Hastaneler 7/24 hizmet veren dinamik mekânlar olması nedeni ile hasta/çalışan 
güvenliğini tehdit eden çok sayıda istenmeyen olaylara (hatalar) meydana gelmektedir. Bu hataların minize edilmesi 
ile hasat/çalışan güvenliğinin sağlanmasında ciddi katkı sağlamaktadır. Hataların minimize edilmesi hizmet sürecinde 
yaşanan ya da yaşanması olası hataların çalışanlar tarafından belirlenmesi, tanımlaması ve raporlanması gerekmektedir. 
Kurumsal anlamda çalışanların etkin katılımına bağlı olarak bir GRS’nin kurulması gerekmektedir. GRS’nin amacı hataları 
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belirleyerek onlardan ders çıkartıp bir daha yaşanması engellemektir. Çalışanların cezalandırma korkusu duymadan öz 
güven ile etkin raporlama yapılması için gereken ortam ve şartların sağlanması GRS’nin optimum çalışması için önem 
arz etmektedir. Bu bağlamda kurumsal olarak GRS’nin kullanımını teşvik edici duyurular ve eğitimlerin yapılması GRS’nin 
etkin çalışması için faydalı olacağı düşünülmektedir. Kurumsal anlamda bir raporlama kültürünün oluşturulması kısa 
zamanda gerçekleşecek bir durum değildir. Kurumsal anlamda raporlama kültürünün yerleşme ve olgunlaşması, çalışma 
hayatında yaşanan istenmeyen olayların, tehlikelerin ve bunların sonucu yaşanan birçok olumsuzlukların giderilmesinde 
proaktif bir yaklaşım sağlayacaktır.

Sonuç olarak SDH çalışanlarının sıklıkla hasta ve çalışan güvenliğini tehdit eden olayları GRS’ni kullanarak bildirim 
yapacaklarını bildikleri, GRS hakkında bilgilerinin olduğu ve eğitim aldıkları ancak kurumda GRS bildirim sayısının Türkiye 
ortalasın altım olması nedeniyle kurumsal bir güvenlik raporlama kültürünün yerleşmediği görülmüştür
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Müzelfe BIYIK1, Serpil UZUN2

ara a ey e let astanesi
2 A A AB  T ASTA S
mu el euysal gmail om  u un sr l gmail om

T rkiye de  y l nda uygulamaya konulan Sa l kta n m 
rogram  ka sam nda  Dünya Sa l k rg t  ede eri  

uluslararas  geli meler  lke i tiya  e n elikleri dikkate 
al narak sa l k i meti sunulan t m alanlarda kalite al malar  

a lat lm t r  Bu s re te  y l nda T rkiye linik alite 
rogram  geli tirilmi  olu  astal k y k  a la olan sa l k 

olgular na y nelik t i i met s re leri ile ilgili standartlar 
elirlenmi  e astalarda  standart asta ak m n  sa lamak  

mortalite e mor iditeyi  kom likasyonlar  asta yat  s relerini 
e maliyetleri a altmak  asta ya am kalitesini art rmak 

ama lanmaktad r  

rogram çerçevesinde birçok Klinik Kalite Ölçme ve 
Değerlendirme Rehberleri yay nlanm t r  rto edik erra i 
giri imler aras nda en s kl kla ger ekle tirilen Total i  eya 

al a rote i erra isi  u re erler aras nda yer almaktad r

n m de u ameliyatlar n artmas  e sa l k sistemindeki 
de i imler  astalar n akut ak m n tesinde ya lan 
giri imlerinde etkinli inin l lmesini gerekli kılmaktadır. 
Çalışma da ara a ey e let astanesi nde di  e kal a rote i 
olan olgular n klinik kalite g stergelerine g re de erlendirilmesi 
e al malara kan t sa lanmas  ama lanm t r

Sonu  olarak  linik alite rogram  er e esinde elirlenen 
sa l k olgular na y nelik asta ak m y ntemlerini  tan  teda i e 
taki  uygulamalar na ili kin temel kalite standartlar n  elirlemek 
etkin asta g enli inin sa lanmas nda yads nama  ir ger ektir  

olay s yla ka ul g rm  klinik k la u luk ilgileri do rultusunda  
astal k yükü fazla olan sağlık olgularının süreç ve sonuç 

bazlı göstergeler ile i lenmesi  esa  erile ilirli in sa lanmas  
ölçme, izleme ve değerlendirme kültürünün ulusal d eyde 
geli tirilmesine gereksinim ard r  

Anahtar sözcükler: klinik kalite  di  e kal a rote i

 PU  SP   U  P  
K   P P S S S

S

it  in t e ealt  Trans ormation rogram im lemented in Turkey 
in  Quality studies a e een initiated in all areas ere 

ealt  ser i es are o ered  taking into a ount t e orld ealt  
rgani ation o e ti es  international de elo ments  ountry 

needs and riorities  In t is ro ess  Turkey lini al Quality 
rogram  as de elo ed in  and t e standards related to 

t e medi al ser i es ro esses or t e ealt  ro lems it  ig  
ealt are urden ere determined  to ro ide standard atient 
are  to redu e mortality and mor idity  om li ations  lengt  o  
os ital stay and osts  and in rease atient uality o  li e

Se eral lini al Quality easurement and aluation uides a e 
een u lis ed in t e rame ork o  t e rogram  Total knee 

or i  rost esis  i  is most re uently er ormed among 
ort o edi  surgi al ro edures is among t ese guides

Today  t ese surgeries and anges in t e ealt  system  it is 
ne essary to measure t e e a y o  atients in t eir attem ts 

eyond a ute are  In t e study  it as aimed to e aluate t e ases 
o  knee and i  rost esis in ara a ey State os ital a ording to 
t e lini al uality indi ators and to ro ide e iden e or t e studies

As a result  etermining t e asi  uality standards or atient 
are met ods  diagnosis  treatment and ollo u  or t e 
ealt  e ents determined it in t e rame ork o  t e lini al 

Quality rogram is indis ensa le in ro iding e e ti e atient 
sa ety  T ere ore  in a ordan e it  a e ted lini al guidan e 
in ormation  monitoring o  ealt  out omes it  ig  urden 
o  disease  monitoring it  ro ess and result ased indi ators  

ro iding a ounta ility  measurement  monitoring and 
e aluation are needed at t e national le el

Keywords:  lini al uality  knee and i rost esis

P

 K U S S  K K K     K  P

S U  ve  

01 Ocak 2016 - 31 Haziran 2017 tarihleri arasında “Diz ve Kalça Protezi” ile ilgili Klinik Kalite göstergelerine ait veriler HBYS 
ve USS Karar Destek Sisteminden alınmıştır.  Retrospektif olarak yapılan incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda; 
14 gösterge içerisinde ortalama kalış gün sayısı dışında diğer tüm göstergelerin Bakanlığımızın ilgili gösterge kartlarında 
belirlemiş olduğu ulusal hedef sınırlarında olduğu saptanmıştır. Ortalama kalış gün sayısının hedef değerin üzerinde 
olması ile ilgili hekim görüşleri araştırıldığında; hastanın klinik durumunun, hastaların kırsal bölgede yaşamasından 
kaynaklı pansuman, egzersiz ve tedaviye ilişkin bakım sürecinin aksatılmaması gibi nedenlerden dolayı yatış süresinin 
uzadığı tespit edilmiştir.  

Sonuç olarak; klinik kalite için tüm paydaşların ülkenin sağlık politikası çerçevesinde hareket etmesi, kalite verilerinin 
doğru ve eksiksiz şekilde elde edilmesi için gerekli desteğin verilmesi, tüm kurumların Bakanlığın belirlediği kurallar 
doğrultusunda aynı göstergelerin, aynı hesaplama yöntemlerinin ve aynı veri kaynaklarının kullanılması, karşılaştırılabilir 
ulusal sonuçlar elde edilmesine katkı sağlayacaktır. Özellikle doğru, eksiksiz, kullanılabilir ve güvenilir veri oluşturulması 



POSTER BİLDİRİLER

VI
I. 

U
lu

sl
ar

ar
as

ı S
ağ

lık
ta

 P
er

fo
rm

an
s 

ve
 K

al
it

e 
Ko

ng
re

si
10

-1
3 

O
ca

k 
20

18
, A

nt
al

ya

amacıyla kurumların HBYS alt yapısının Bakanlık sistemine uyumlu olarak çalışması, veri gönderimlerinin zamanında ve 
aksatılmadan yapılması, yine tüm bunların ötesinde de özellikle tıbbi süreçlerde verilerin doğru üretilmesi ve doğru kayıt 
için ilgili hastalık olgusunu yöneten hekimlerin konuya gereken duyarlılığı göstermeleri büyük önem taşımaktadır.  

KAYNAKÇA

1. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve 
Akreditasyon Daire Başkanlığı (2017), “Sağlıkta Kalite 
Standartları Hastane Seti” http://www.kalite.saglik.gov.
tr/TR,12680/guncel-standartlar.html, (12.10.2017).

2. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve 
Akreditasyon Daire Başkanlığı (2017), “Klinik Kalite 
Uygulama ve Veri Kalitesi İyileştirme Rehberi”, http://
kalite.saglik.gov.tr/TR,25084/klinik-kalite-uygulama-
ve-veri-kalitesi-iyilestirme-rehberi.html, (12.10.2017).

3. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve 
Akreditasyon Daire Başkanlığı (2017), “Diz ve Kalça 
Protezi Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Rehberi”, 
http://www.klinikkalite.saglik.gov.tr/TR,24733/klinik-
kalite-uygulama-ve--veri-kalitesi-iyilestirme-rehberi.
html, (12.10.2017).

4. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite 
ve Akreditasyon Daire Başkanlığı (2015), “Gösterge 
Yönetimi Rehberi”, http://kalite.saglik.gov.tr/TR,12638/
sks-rehberleri.html, (12.10.2017). 

5. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve 
Akreditasyon Daire Başkanlığı (2015), “Klinik Kalite 
Gösterge Kartları Diz Kalça Protezi”, http://www.
klinikkalite.saglik.gov.tr/, (12.10.2017).

6. Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı 
(2017), “Total Diz Artroplastisi Klinik Protokolü”,https://
www.saglik.gov.tr/.../total-diz-artroplastisi-ve-total-
kalca-artroplastisi-klinik-pr...(12.10.2017).

7. Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire 
Başkanlığı (2017), “Total Kalça Artroplastisi Klinik 
Protokolü”,https://www.saglik.gov.tr/.../total-diz-
artroplastisi-ve-total-kalca-artroplastisi-klinik-pr...
(12.10.2017).

http://www.kalite.saglik.gov.tr/TR,12680/guncel-standartlar.html
http://www.kalite.saglik.gov.tr/TR,12680/guncel-standartlar.html
http://kalite.saglik.gov.tr/TR,25084/klinik-kalite-uygulama-ve-veri-kalitesi-iyilestirme-rehberi.html
http://kalite.saglik.gov.tr/TR,25084/klinik-kalite-uygulama-ve-veri-kalitesi-iyilestirme-rehberi.html
http://kalite.saglik.gov.tr/TR,25084/klinik-kalite-uygulama-ve-veri-kalitesi-iyilestirme-rehberi.html
http://www.klinikkalite.saglik.gov.tr/TR,24733/klinik-kalite-uygulama-ve--veri-kalitesi-iyilestirme-rehberi.html
http://www.klinikkalite.saglik.gov.tr/TR,24733/klinik-kalite-uygulama-ve--veri-kalitesi-iyilestirme-rehberi.html
http://www.klinikkalite.saglik.gov.tr/TR,24733/klinik-kalite-uygulama-ve--veri-kalitesi-iyilestirme-rehberi.html
http://kalite.saglik.gov.tr/TR,12638/sks-rehberleri.html
http://kalite.saglik.gov.tr/TR,12638/sks-rehberleri.html
http://www.klinikkalite.saglik.gov.tr/
http://www.klinikkalite.saglik.gov.tr/


POSTER BİLDİRİLER

VI
I. 

U
lu

sl
ar

ar
as

ı S
ağ

lık
ta

 P
er

fo
rm

an
s 

ve
 K

al
it

e 
Ko

ng
re

si
10

-1
3 

O
ca

k 
20

18
, A

nt
al

ya

Nurten GÜNDÜZ, Sabahattin ALTINTAŞ

ta ya l Sa l k d rl
nurten otmail om  sa a attinaltintas mynet om

et

astalar n ma remiyet konusunda eklentilerinin kar lanmas  
e ilgilendirilmeleri  onlar n sa l k i metlerinden 

memnuniyetini e dolay s yla sunulan i metin kalitesini art ran 
nemli ir etmendir  al anlar n ma remiyet konusunda 

g sterdikleri titi lik onlar  yasalar kar s nda olumsu  durumlara 
d mekten koruya akt r  Bu nedenle sa l k i meti sunan 
kurumlardaki ma remiyet uygulamalar  y k ir nem 
ta maktad r  a lan u ara t rmada ta ya li  liya 

ele i itim e Ara t rma astanesi yatakl  ser ilerde g re  
ya an al anlar n asta ma remiyetine olan alg lar n  l mek 
e ark ndal klar n  de erlendirmek i in ya lm t r  Ara t rmada 

y  y e anket tekni inden aydalan lm t r  erilerin to lanmas  
ama yla ara t rma lar tara ndan geli tirilen sosyo demogra k 

ilgi ormu e Sa l kta alite Standartlar  S S  nın Hasta 
Mahremiyeti ile ilgili uygulamaları listesi ” kullanılmıştır. 

ygulama a l klar  yatakl  ser isler  yo un ak m niteleri   
asta ilgilerinin saklanmas  e astanelerin genel kullan m 

alanlar nda ma remiyet a l klar ndan olu maktad r  Ara t rma 
erileri S SS  rogram nda de erlendirilmi tir  l e in 

ge erlilik e g enirlik al mas nda kullan lan anali  y ntemi 
olarak ron a  Al a g enirlik testi uygulanm t r

Ara t rmaya kat lanlar n sosyo demogra k ellikleri 
in elendi inde  sinin  kad n  unun   
ya  aras nda oldu u  n n  e li  inin  lisans 
me unu oldu u  n n  em ire e e e olarak g re  
ya t  nin   y l deneyimli oldu u g r lm t r  asta 
ma remiyetine ili kin kurum uygulamalar na y nelik y neltilen 
sorulardan en y ksek oran  astan n ma remiyeti yasal ir 

akt r  esinlikle kat l yorum  kat l yorum  sorusu  
en d k oran ise  astalar kamu sa l n  ilgilendiren ir durum 
yoksa sa l k sistemine kay tl  olan ilgilerden istedi ini sildire ilir  

esinlikle kat l yorum  at l yorum  arars m  
at lm yorum  esinlikle kat lm yorum   sorusu 

alm t r  Ara t rma ka sam nda al anlar n asta ma remiyeti 
konusunda ark ndal klar n n e alg lar n n y ksek oldu u e 
al t klar  astanede asta ma remiyeti uyumun ise enel 

olarak kurumumu da asta ma remiyetine dikkat edilir   
kesinlikle kat l yorum   kat l yorum  karars m  
eklinde g r lmekte olu  y ksek oranda oldu u sonu una 
ar lmaktad r  

Anahtar Kelime: asta ma remiyeti  asta  astane  S S

MEASURING THE PERCEPTION OF HOSPITA  STAFF ON 
THE HEA TH UA ITY STANDARDS TOWARDS PATIENTS  
CONFIDENTIA ITY

stra t

ne o  t e im ortant as e ts i  in rease atients  satis a tion 
it  ealt  are ser i es and ser i e uality is meeting atients  

e e tations and in orming t em a out t eir on dentiality  
m loyees  a areness a out on dentiality ould rote t 

t em rom se eral situations against t e la  or t is reason  
t e on dentiality ra ti es in ealt  are institutions are an 
im ortant issue  T is resear  is made or to measure t e 

er e tions o  t e em loyees  orking in uta ya  liya 
ele i Training and esear  os ital s in atient are ser i es  

a out atient on dentiality and t eir a areness  In order to 
olle t t e data  t e a e to a e sur ey te ni ue  t e so io

demogra i  in ormation tem late de elo ed y resear ers 
and ealt  Quality Standards S S  ist o  A li ations 

elated to atient on dentiality  ere utili ed  T e resear  
to i s onsists o  in atient are ser i es  intensi e are units  
on dentiality a out atient in ormation do uments ar i ing 

and on dentiality in u li  s a es o  os itals  T e resear  
data as e aluated in t e S SS  rogram  ron a  Al a 

elia ility Test as used in t e study o  t e sur ey s ale s alidity 
and relia ility  rom t e ie oint o  t e sur ey res ondants  
so io demogra i  ara teristi s  t ey ere om osed o   

 emales    et een  and  years old   
 married    a elor s degree o ners   
 nurses or mid i es       years e erien ed 

indi iduals  T e ig est rate in t e sur ey uestions related to 
t e atient s on dentiality is t at T e atient s on dentiality 
is a legal rig t  strongly agree  agree  n t e ot er 

and  t e lo est rate is t at I  t ere is not u li  ealt  on ern  
atients an delete any in ormation registered in t e ealt  are 

system  strongly agree  agree  unde ided  do 
not agree  a solutely do not agree  it in t e s o e 
o  t e resear  it is seen t at t e em loyees a e ig  a areness 
and er e tion a out atient s on dentiality  Also  atient s 
on dentiality is generally aid attention in t e os ital  

strongly agree   agree  unde ided

Keywords: atient ri a y  atient  os ital  S S

P

S   K S K  K  S  
S     S

artı ma ve Sonu

Sağlık Bakanlığı D.P.Ü. Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) nda yer 
alan hasta mahremiyeti ile ilgili uygulamaların sağlık çalışanlarının bakış açısıyla değerlendirmek ve algılarını ölçmek 
amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmadan elde edilen bulguları şu şekilde özetleyebiliriz: Hasta mahremiyetine ilişkin 
kurum uygulamalarına yönelik yöneltilen sorulardan en yüksek oranı; “Hastanın mahremiyeti yasal bir haktır.’ (Kesinlikle 
katılıyorum %70, katılıyorum %28,3)” sorusu; en düşük oranı ise; ‘Hastalar kamu sağlığını ilgilendiren bir durum yoksa 
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sağlık sistemine kayıtlı olan bilgilerden istediğini sildirebilir.’ (Kesinlikle katılıyorum %26,7, Katılıyorum %30, Kararsızım 
%21,7, Katılmıyorum %13,3, Kesinlikle katılmıyorum %8,3 ) sorusu almıştır. Araştırma kapsamında çalışanların hasta 
mahremiyeti konusunda farkındalıklarının ve algılarının yüksek olduğu ve çalıştıkları hastanede hasta mahremiyeti 
uyumun ise ‘Genel olarak kurumumuzda hasta mahremiyetine dikkat edilir.’ (%42,5 kesinlikle katılıyorum, %37,5 
katılıyorum %16,7 kararsızım) şeklinde görülmekte olup, yüksek oranda olduğu sonucuna varılmaktadır. Literatürde 
ülkemizde hasta mahremiyetinin sağlanması noktasında kurum uygulamalarının değerlendirilmesine yönelik sınırlı 
sayıda çalışma bulunmaktadır. Örneğin Aşkar (2006) Kütahya Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirdiği çalışmasında hasta 
haklarına önemli ölçüde uyulduğunu (s.134) tespit etmiştir. Aydemir (2010) ise JCI standartlarından hareketle “Sağlık 
Bakanlığı’na bağlı hastanelerde hasta hakları uygulamalarının değerlendirilmesi” amacıyla gerçekleştirdiği çalışmada; 
“Hastanelere başvuran hastaların mahremiyet gereksinimine tüm muayenelerde, tüm girişimsel işlemlerde ve tüm 
tıbbi tedavilerde azami düzeyde özen gösterilmektedir”(s.107)ve “hastanelerin genelinde hastaların tıbbi kayıtlarının 
mahremiyet gereksinimine tüm muayenelerde, tıbbi müdahalelerde ve diğer tüm işlemlerde maksimum düzeyde özen 
gösterilmektedir”(s.163) sonuçlarına ulaşmıştır. Özata (2016) Konya ilinde 15 Üniversite, devlet ve özel hastanelerde 
yaptığı araştırmada ‘ hastanelerin hasta mahremiyetinin sağlanması noktasında genel olarak gerekli özeni gösterdiği ve 
yapılması gereken düzenlemeleri yaptığı saptanmıştır. Kurumlar karşılaştırıldığında hasta mahremiyetinin sağlanması 
için en fazla özeni özel hastanelerin, en az özeni ise üniversite hastanelerinin gösterdiği tespit edilmiştir. ‘ (s.1) sonucuna 
ulaşmıştır. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar yukarıda bahsedilen çalışmaların sonuçları ile paralellik göstermektedir. 

Hastanın mahremiyetine saygı gösterilmesi sağlık hizmetlerinin sunumunda temel alınan önemli bir değerdir. Ulusal ve 
uluslararası belgeler, hastanın sağlık durumu ile ilgili tıbbi değerlendirmelerin gizlilik içerisinde yürütülmesi; muayenenin, 
teşhisin, tedavinin ve hasta ile doğrudan teması gerektiren diğer işlemlerin makul bir gizlilik ortamında gerçekleştirilmesi; 
tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kimselerin, tıbbi müdahale sırasında bulunmaması; hastalığın mahiyeti gerektirmedikçe 
hastanın şahsi ve ailevi hayatına müdahale edilmemesi; sağlık harcamalarının kaynağının gizli tutulması gibi hususları 
mahremiyete saygı ilkeleri olarak belirlemiştir. Hatta ölüm olayı bile mahremiyetin ihlal edilmesi hakkını kimseye tanımaz.

Hasta hakları mevzuatına göre kısaca, tüm sağlık çalışanları, hastaya zarar vermeme, yarar sağlama, hasta özerkliğine 
saygı, adalet, sır saklama ve mahremiyet gibi ahlak ilkelerini göz önünde bulundurarak hareket etmelidir.
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Fatma TAŞ ÇİFCİBAŞI, Berna ÖZTÜRK, İbrahim EKİZ

 A  ASTA  B   S T
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Bir amu astaneleri Birli i enel Sekreterli i ne a l  sa l k 
tesislerinde al an sa l k ersonellerinin sigara konusunda 

ilgi  tutum e da ran  d eyini elirlemektir  Ara t rma  
as m   Şubat aylarında Bir Kamu Hastaneler Birliği Genel 

Sekreterliği’ne bağlı sağlık tesislerinde gerçekleştirilmiştir. 
Çalışmaya Toplam 478 sağlık çalışanı katıldı. Araştırmaya 
katılan sağlık çalışanlarının sigara kullanma durumları, 
sigara konusunda bilgi, tutum ve davranış düzeylerini 
tespit etmeye yönelik 33 sorudan oluşan bir anket formu 
uygulandı. Elde edilen veriler Statistical Package for Social 
Sciences (SPSS) 24.0 programında frekans dağılımları ve ki-
kare testi ile değerlendirildi. Çalışmaya %77’si (n:110) kadın 
ve % 23’ü (n:368) erkek toplam 478 sağlık çalışanı katıldı. Yaş 
ortalaması  min ma  olarak tes it edildi  

al maya kat lanlar n unun n  sigara kullanmakta  
unun n  sigaray  rakt  unun n  ara s ra 

sigara i ti i  n n n  ise sigara kullanmad  g r ld  
al madaki sa l k al anlar n n a tada ortalama  

min ma  adet sigara i ti i  ortalama  min
ma  ya nda sigaraya a lad klar  tes it edildi  Sigara 
kullanan sa l k al anlar n n ilk sigaraya sokakta a lad klar  
sigaray  maa ndan temin ettikleri  o  amanlar nda art  
oldu u  astanede sigaray  d enli olarak kulland klar  g n n 
ilk sigaras n   dk  sonras nda i tikleri  astal k durumunda 
sigara i meye eklerini  sigara yasa na uymakta orland klar n  
sigaray  rakmay  ir kere denedikleri e i ta  durumlar  
sorguland nda ayn  kiloda olduklar  ile ili kili akt rler olarak 
tes it edildi       

  al mam daki sa l k al anlar n n 
sigara i me s kl  di er astanelerde al an sa l k ersonellerine 

en er i imde lkemi  genel oran ndan olduk a y ksektir  
eli mi  at  lkelerinde sa l k ersoneline el t t n kontrol 
rogramlar  ile nlemler al n rken  i im lkemi de de u salg n  

a altmak i in a il nlemler al nmal  e sa l k okulu ren ilerine 
e itimleri s ras nda u konu ile ilgili ilgiler erilmeli e  son 
y llarda olduk a yayg nla an elektronik sigara kullan m  ile ili kili 
ara t rmalar ya larak  t m ireyler ilin lendirilmelidir  

Anahtar Kelimeler: Al kanl k  sigara  t t n  sa l k

    U S  
   S K S  K  

 S 

stra t

To determine t e le el o  in ormation  attitudes and e a ior o  
igarette smokers o ork in ealt  a ilities a liated to t e 
eneral Se retariat o  a u li  os itals Asso iation  T e resear  
as ondu ted et een o em er  and e ruary  at 

a u li  ealt  lini  a liated to a u li  os itals Asso iation 
eneral Se retariat   ealt are orkers arti i ated in 

t e study  A uestionnaire onsisting o   uestions as 
administered to t e ealt  orkers arti i ating in t e sur ey 
to determine t eir igarette use status  igarette in ormation  
attitudes and e a ior le els  T e o tained data ere e aluated 

y re uen y distri ution and i s uare test in Statisti al 
a kage or So ial S ien es S SS   rogram  A total o   
ealt  orkers arti i ated in t e study it   n   omen 

and  n   men  T e mean age as    min  
ma   It as ound t at  n   o  t e arti i ants ere 
using igarettes   n   ere ound to a e uit smoking   
n   ere ound to smoke o asionally and  n   o  

t em did not smoke  It as determined t at t e ealt  orkers in 
t e study smoked    min ma  igarettes er eek 
on a erage and t ey started smoking at an a erage o      
min ma  years old  It as een seen t at ealt  orkers 

o use igarettes rst used t e igarette on t e street  It as 
een ound t at ealt  orkers o use igarettes  uys igarette 

rom t eir salaries and t e amount o  igarettes t at smokers 
use in reases es e ially during leisure time  It as een seen t at 
t e smokers regularly use igarettes at t e os ital  It as seen 
t at smokers used t e rst igarette o  t e day a ter  minutes 
rom ake u  and t e smokers said t at t ey don t smoke en 

t ey are ill  It as seen t at t e smokers a e di ulty to om ly 
it  smoking an  It as een seen t at smokers tried one time 

to uit smoking and smokers ad t e same eig t en t eir 
a etite as uestioned     

     T e ealt  are 
orkers  smoking rate in our study as a ig er rate t an in t e 

ountry  similar to ealt  ersonnel orking in ot er os itals  In 
t e de elo ed estern ountries  measures are taken it  s e ial 
to a o ontrol rograms  or ealt are ersonnel  urgent 

measures must e taken in our ountry to redu e t is e ent and 
ealt  s ool students s ould e in ormed a out t is to i  during 

t eir edu ation  esear es on t e use o  ele troni  igarettes  
i  a e e ome uite ommon in re ent years  s ould e 

ondu ted and all t e indi iduals s ould e made a are

Keywords: a it  smoking  to a o  ealt

P
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Sonu  ve neriler

Küresel Yetişkin Tütün Araştırması -2008 sonuçlarına göre 
dünyada sigara kullanımı erkeklerde %47.9, kadınlarda 
%15.2, toplamda %31.7’dir. Ülkemizde M-POWER 
uygulamalarıyla 2012’de sigara kullanma sıklığı erkeklerde 
%41.5, kadınlarda %13.1, toplamda %27.1’e gerilemiştir. 
Japonya’da sağlık çalışanlarında sigara içme sıklığı 
%18.6, Fransa’da %25.0, Kanada’da %17, Yeni Zelanda’da 
%18, Avusturalya’da %21 olarak tespit edilmiştir (Kutlu 
vd., 2005:32). Çalışmamızda kamu hastanesi sağlık 
çalışanlarında erkeklerde sigara kullanımı %38,2, 
kadınlarda sigara kullanımı %20,9 oranında, toplamda 
ise sigara kullanım oranı %24,9 olarak tespit edilmiş olup, 
daha önce yapılmış çalışmalara benzer şekilde yüksek 
bulunmuştur. 

Ülkemizde Tıp Fakültesi Hastanesi sağlık personelinde 
değişik dönemlerde yapılan farklı çalışmalarda sigara 
içme sıklığı oldukça yaygın bulunmuştur. Özkurt’un 1997 
Pamukkale Tıp Fakültesi çalışmasında Ar. Gör. Dr. larda 
%24.2, hemşire-teknisyenlerde %68.6 olarak saptanmıştır. 
Tüm çalışmalarda hemşire ve sağlık memuru-
teknisyenlerde sigara kullanma sıklığı doktorlardan 
daha fazladır. Bizim çalışmamızda ise, hemşirelerin 
doktorlardan daha fazla sigara kullandığı tespit edilmiş, 
ancak istatistiksel fark saptanmamıştır. 

Sigara konusunda yürütülen çalışmaların hemen hemen 
tümünde erkeklerin kadınlardan daha çok sigara içtikleri 
belirtilmektedir. Bizim çalışmamızda ise kadınlardaki sıklık 
anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Bu yüksek oranlar 
dikkate alındığında hemşirelik okullarında ve mesleğin 
ilk yıllarında hastanelerde uygulanacak olan sigarasızlık 
politikalarına önem verilmelidir. 

Ailesinde sigara kullanan sağlık çalışanlarının kendilerinin 
de sigara kullandığı arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. 
Çivi ve Şahin’in yaptığı araştırmada, ailede sigara kullanma 
oranı arttıkça, sigara kullanımının da arttığı da saptanmıştır. 
Çivi ve Şahin’in yaptığı araştırma sonuçları ve diğer yapılan 
araştırmalarla sonucumuz benzerlik göstermektedir. 
Bu durum, sağlık çalışanlarının çevrelerini taklit etme 
eğiliminde olmasından ya da ailesinin sağlık personeli için 
örnek teşkil etmesinden ileri gelebilir.

Çalışmamızda 16 yıl ve üzeri mesleki deneyimi olan sağlık 
personellerinin sigara kullanma oranı meslekteki deneyimi 
daha az olan çalışanlara göre sigara kullanma oranı anlamlı 
düzeyde yüksek bulunmuştur. 

Araştırmamızda, sağlık çalışanlarının sigarayı ilk olarak 
sokakta içtikleri (p‹0,05), sigara teminini maaşlarından 
yaptıkları (p‹0,05), boş zamanlarda sigara kullanımlarının 
arttığı (p‹0,05) ve işte düzenli olarak sigara içtikleri (p‹0,05) 
anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. 

Çalışmamızda sağlık çalışanlarının ilk sigarasını 60 dk. 
sonrasında (p‹0,05) kullandıkları anlamlı düzeyde yüksek 
bulunmuştur. EMASH’a (Eurropen Medical Association On 

Smoking or Health) göre kişi “günde 15 tane veya üstünde 
sigara içiyor ve ilk sigarasını uyandıktan ilk yarım saat 
içinde içiyor” ise sigara tiryakisi (nikotin bağımlılığı) olarak 
kabul edilirken, DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) “düzenli olarak 
günde 1 sigara içmeyi” yeterli görmektedir. Bu durumda 
yaptığımız çalışmada literatürle benzerlik göstermektedir. 

Sağlık Bakanlığı Çalışanları Tütün Kullanımı Araştırması-
2011’de sağlık çalışanlarının %60’ının sigarayı bırakmayı 
denediği ortaya çıkmıştır. Araştırmamızda sağlık 
çalışanlarının sigarayı bir kez bırakmaya denedikleri 
(p‹0,05, %51,3) anlamlı olarak yüksek bulunmuştur ve Sağlık 
Bakanlığının çalışması ile benzerlik göstermektedir. Bu 
sonuçlar sağlık çalışanlarının sigarayı bırakmak istediğini, 
fakat gerekli ve yeterli desteği alamadığını göstermektedir.

DSÖ, sigara içme ile ilişkili bulunan faktörler arasında 
aile ile kalmamayı ve bireyin çevresinde sigara içen 
kişilerin bulunmasını göstermektedir. Çalışmamızda 
DSÖ çalışmaları ile benzerlik göstermekte olup, sağlık 
çalışanlarının yakın arkadaşlarından çoğu/bazıları sigara 
içmektedir (p‹0,05). 

Araştırmamızda sağlık çalışanlarının bazı hastalıklar ile 
sigara içmenin ilişkisi olup olmadığı sorgulandığında, 
%87,9’u kronik bronşit ile, %83’ü gırtlak kanseri ile, %60,6’sı 
iktidarsızlıkla, %65’i kısıklıkla ilişkisinin var olduğunu 
belirtmiş ve anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Bu 
durum sağlık çalışanlarının sigaranın zararlarını bildikleri 
halde, sigara kullandıkları şeklinde yorumlanmıştır. 

Çalışmamızda sigara kullanan sağlık çalışanları sigaranın 
fiyatının arttırılmaması gerektiğini belirtmişler (p‹0,05) ve 
kanuni düzenlemeleri yeterli olarak değerlendirmişlerdir 
(p‹0,05).   

Araştırmamızda sigara kullanan sağlık çalışanlarının 
nargile, puro, pipo ve tütün çiğneme gibi alışkanlıklarının 
olmadığı anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p‹0,05). 

Bu sonuçlar doğrultusunda, çalışmamızdaki sağlık 
çalışanlarının sigara içme sıklığı diğer hastanelerde 
çalışan sağlık personellerine benzer biçimde ülkemiz 
genel oranından oldukça yüksektir. Gelişmiş batı 
ülkelerinde sağlık personeline özel “tütün kontrol 
programları” ile önlemler alınırken, bizim ülkemizde de 
bu salgını azaltmak için acil önlemler alınmalı ve sağlık 
okulu öğrencilerine eğitimleri sırasında bu konu ile ilgili 
bilgiler verilip, bilinçlendirilmelidir. Sağlık çalışanları hem 
sağlık konusunda toplumsal değişime önderlik edecek, 
hem de sigara salgını ile mücadelede etkin bir görev 
üstleneceklerdir. Ayrıca, sağlık çalışanlarında hastalarda 
sigarayı bıraktırma motivasyonu oluşturma, bırakma 
motivasyonu oluşmuş hastalarda da bırakma başarısını 
arttıran davranışsal ve medikal tedaviyi sağlama görevleri 
vardır. Sigara salgınından korunabilmek için özellikle 
sağlık personellerinin bu konuda daha duyarlı olmaları 
gerekmektedir. Ayrıca, İngiltere’de yapılan bir araştırmada 
elektronik sigara normal sigara ve tütün ürünlerinde çok 
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daha güvenli bir seçenek olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırmayı yürüten ekibin başı Unıversity Colege London’dan Lion 
Shahab “Elektronik sigaralarla vücuda giren zehirli kimyasalların, temsili deneyler kullanan daha önceki araştırmalarda 
söylenenden kayda değer miktarda daha az olduğunu gösterdiklerini” belirtmişlerdir. Bu durumun da elektronik 
sigaraların güvenliği konusundaki şüphelerin yanlış olduğunu gösteriyor şeklinde çalışmalarını sonuçlandırmışlardır (bbc.
com, 2017). Bu doğrultuda ülkemizde de elektronik sigara ile ilişkili araştırmalar yapılmalı ve sonuçları ülkemiz genelinde 
uygulanmaya başlanmalıdır veya önlemler alınmalıdır.  

Bu al maya destek olan Sa l k Bak m i metleri d rlerine te ekk r ederi
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Ahmet ATASOY

el esleki e Teknik Anadolu isesi
aatasoy gmail om

Amacı: İşgücü verimliliği üzerindeki vizyoner, eğitici, etik, pay-
laşılan, sinerjik liderlik davranışlarının etkilerini ortaya çıkar-
maktır.

Yöntem: Araştırmanın çalışma grubunu, 01-15 Ekim 2017 tari-
hinde Antalya’da bulunan bir özel hastanede görev yapan 119 
sağlık çalışanı oluşturmaktadır

Bu çalışma Özer ve Beycioğlu (2010) tarafından geliştirilen 
paylaşılan liderlik ölçeği, Alimo-Metcalfe ve Alban-Metcal-
fe (1999)’nin geliştirilen sinerjik liderlik ölçeği, Taner Dalgın 
(2008) eğitici liderlik ölçeği, vizyoner liderlik ölçeği, Brown ve 
vd.(2005) tarafından geliştirilmiş  etik  liderlik ölçeği, Liden ve 
çalışma arkadaşları (2013) tarafından geliştirilen hizmetkar 
liderlik ölçeği, Çağıl’ın (2007) tarafından geliştirilen verimlilik 
ölçeği kullanılmıştır. 

Veriler bilgisayar ortamında SPSS 23 versiyonu kullanılarak 
değerlendirildi. İstatistik analizlerde ortalama, standart sap-
ma, korelasyon, regresyon testleri kullanılmıştır. 

Sınırlılığı: Çalışmanın önemli sınırlılığı sadece hastanede çalı-
şan sağlık personelinin dahil edilmiş olmasıdır.

Bulgular:  Katılımcıların algıları temel alınarak, Antalya’daki 
özel hastanede görev yapan yöneticinin paylaşılan liderlik dav-
ranış biçimlerini daha yoğun olarak sergiledikleri söylenebilir.

Korelasyon analizi sonucunda eğitici liderlik (r=.764, p= 
0.000), hizmetkar liderlik  (r=.894, p=0.000),  paylaşılan liderlik 
((r=.704, p= 0.000) tarzları ve işgücü verimliliği arasında yüksek 
düzeyde pozitif ilişki görülmüştür. Vizyoner liderlik ( r= .647, 
p=0.000), sinerjik liderlik  (r =.532, p=0.000) tarzları ile işgücü 
verimliliği arasında orta düzeyde pozitif ilişki görülmüştür. Etik 
liderlik ( r=.194, p=0.000) tarzı ile işgücü verimliliği arasında 
düşük düzeyde pozitif ilişki görülmüştür

Sonuç: İş gücü verimliliğini etkileyen liderlik davranışı ise 
hizmetkar liderlik davranışlarıdır ( R= 0,894,  R²=0,799, F = 
466,005, p =0.00, = ,894 ).  

Anahtar Kelimeler: Liderlik, Liderlik Davranışları, İşgücü verim-

liliği

S  S P   
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Aim  To e aluate e e ts o  eaders i  Be a iors a or rodu
ti ity

et od  T e orking grou  o  t e resent study is ormed y 
n  A ri ate os ital ealt  orkers orking in t e entral 
ro in e o  Antalya in  to er

In t e study  t e data ere olle ted t roug  istri uted eader
s i  S ale  de elo ed y Özer ve Beycioğlu (2010), Synergistic 
eadership Scale  developed by Alimo-Metcalfe ve Alban-

Metcalfe (1 ), Trainer eadership Scale , Visionary 
eadership Scale  developed by Taner Dalg n   t i al 
eaders i  S ale  de elo ed y Bro n e d   Ser ant 
eaders i  S ale  de elo ed y iden  a or rodu ti ity 

S ale  de elo ed y a l 

ata  ere e aluated y S SS  ersion om uter rogram  In 
statisti al analysis  mean  standart de iation  orrelation  regres
sion tests ere used

indings  T e dominant leaders i  e a iors o  managers in An
talya  ere arti i ati e   distri uted leaders i  e a ior

urt ermore  ile arti i ati e  trainer leaders i   r  dis
tri uted leaders i  r  and ser ant leaders i  r  e

a iors a e ig  orrelation it  a or rodu ti ity  isionary 
leaders i  r  synergisti  leaders i r  e a iors a e 
medium orrelation it  a or rodu ti ity  t i al leaders i  
r  e a iors a e lo  orrelation it  a or rodu ti ity  

Conclusion: The most effective factor on quality Labor produ-
ctivity at servant leadership   ( R= 0,894,  R²=0,799, F = 466,005, 
p =0.00, = ,894 ).   

Key Words : Leadership,  Leadership Behavior , Labor Produ-
ctivity
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Analizler sonucunda çalışmada ileri sürülen hipotezlerin kabul durumları Tablo 11’de gösterilmektedir

a lo . i ote  nali lerinin Sonu ları

İLERİ SÜRÜLEN HİPOTEZLER RED / KABUL

H1. Eğitici liderlik davranışları işgücü verimliliğini pozitif yönde etkilemektedir KABUL

H2. Vizyoner liderlik davranışları işgücü verimliliğini pozitif yönde etkilemektedir KABUL

H3. Hizmetkar liderlik davranışları işgücü verimliliğini pozitif yönde etkilemektedir KABUL

H4. Etik liderlik davranışları işgücü verimliliğini pozitif yönde etkilemektedir KABUL

H5. Paylaşılan liderlik davranışları işgücü verimliliğini pozitif yönde etkilemektedir KABUL

H6. Sinerjik liderlik davranışları işgücü verimliliğini pozitif yönde etkilemektedir KABUL

Çalışmanın en önemli bulgusu işgücü verimliliğini en fazla etkileyen liderlik davranışları; hizmetkârlık liderlik davranışıdır,

Hizmetkâr liderlik; genellikle aynı anda hem liderlik yapılan, hem de hizmet edilen kişilerin gelişmesine odaklanan liderlik 
tarzı olarak tanımlanmaktadır (Sun, 2013: 544; Rachmawati ve Lantu, 2014: 388). Greenleaf, hizmetkâr liderlik kavramını, 
kendini diğer insanların yerine koyabilen, onları dinleyen, onları duygusal olarak anlayan ve destekleyen alışılmadık bir 
güce ve kaynağa sahip kişi olarak tanımlamıştır (Greenleaf, 1977: 22). Hizmetkâr liderliği, Buchen (1998) diğer insanlarla 
karşılıklı güvene dayalı ilişkiler kuran, onların geleceklerini düşünen kişi olarak; Laub (1999), diğer insanlara değer veren, 
onların gelişimine katkı sağlayan, otoriter olmayan lider olarak; Russell (2001) ise, vizyon sahibi, diğer insanlara güven 
veren, hizmet sunan, onları güçlendiren kişi olarak nitelendirmiştir (Irvıng ve McIntosh, 2010: 3).

Hizmetkâr liderliği komuta ve kontrol odaklı liderlikten uzak, bilgi tabanlı, katılımcı, süreç yönelimli olması yanında etik ve 
sosyal sorumluluk boyutlarıyla örgüt skandallarına çare olarak görülen bir liderliktir (Wong ve Page, 2003: 1). 

Hizmetkâr liderliğin en önemli özellikleri dikkate alınarak 

• Hastanede işbirliği ve güven ortamı yaratılmalı,

• Çalışanların iş korkularını rahat bir şekilde ifade edebilmeli,

• Çalışanlar karar alma mekanizmaların içine sokulmalı,

• Çalışanların yeteneklerini geliştirmesinde destek olunmalı,

• Yaratıcı problem çözmede güçlendirilmeli,

• Bu araştırmanın evreni, özel hastane çalışanları ile sınırlı tutulmuştur. Dolayısıyla bir başka araştırmada, evrenin 
kapsamını genişleterek kamu ve üniversite hastane yönetici ve çalışanları dâhil edilerek daha kapsamlı bir araştırma 
yapılabilir.

K K
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• 1049 kişiden %9’nun  Kesici-Delici alet yaralanmasına  
maruz kaldığı, %70 oranında 1 defa maruz kaldıkları, 
%71 oranında bildirimde ulunma ıkları

Katılımcıların 26-35 yaş aralığında maruziyetin 
diğer yaş gruplarına göre fazla olduğu, ortaokul 
mezunlarının diğer öğrenim gruplarına göre fazla 
olduğu, em iremesleğindeki  maruziyetin diğer meslek 
gruplarına göre fazla olduğu,  ıl arasında çalışanların 

maruziyetin diğer çalışma yılı grubuna göre fazla olduğu 
görüldü. 

• 1049 kişiden %10’nun Kan ve vücut sıvılarına bulaşa 
maruz kaldığı, %58’nin 1 kez maruz kaldığı   
oranın a il irim e ulunma ıkları

Katılımcıların  a  aralığında maruziyetin diğer yaş 
gruplarına göre fazla olduğu, ka ınların diğer cinsiyet 
grubuna göre daha fazla maruz kaldığı görüldü.

Şengül ERGÜN1, Ferda BEKTAŞ1, Asiye SÖNMEZ2, Derya DEDE3, Tekin YILDIZ1

SB  B SA S  T SAS T   A A TI A ASTA S
2Bursa eni e ir e let astanesi

Bursa Ali sman S nme  nkolo i astanesi
sengul ergun otmail om  erda ektas otmail om  asiyesonme otmail om
ay red li e om  sengul ergun otmail om

Sa l k kurulu lar  atalara kar  riski a altmak i in d elti i 
aaliyetlerde ulunmal  u d eltmelerin etkinli ini i lemeli 
e al na ak dersleri elirleye ilmek i in ka alar  ildirmelidir  

nk  ildirimler sonu unda al nan nlemler atan n gele ekte 
tekrarlanma olas l n  a alta ak astaya e al ana arar 
gelmesini nleye ektir

Sa l k al anlar n n asta e al an g enli ini te dit eden  
ramak kala e ger ekle en istenmeyen olaylar ile kar la t klar  
olaylar n enlik a orlama Bildirim Sistemine  ildirimde 

ulunu  ulunmad klar  e ildirmeme nedenlerini tes it 
etmek ama yla enlik a orlama Bildirim eyi anketi 
uygulanm t r  Ara t rman n rneklemini sa l k al anlar  
olu turmu tur  Ara t rma  y l  art ay nda Sa l k Bilimleri 

ni ersitesi Bursa ksek tisas ğitim Ara t rma astanesi  
SB  A  eni e ir e let astanesi  Ali sman S nme  
nkolo i astanesi nde sa l k al anlar na ya lm t r  Sa l k 

al anlar n n ne anket uygulanmas  ede enmi  to lam 
 sa l k al anlar ndan  ki i g n ll  olarak anketimi e 

kat lm t r

Sa l k al anlar n n ildirim ya malar  i in kurumlar n e itli 
y ntemlerle asta e al an g enli i k lt r  geli tirmeleri e 
onlar n g enini ka anmalar  gerekir  er sa l k kurulu unun 

er angi ir istenmeyen olay meydana geldi inde  ildirimi rsat 
olarak de erlendirmesi gerekti i a ik rd r

na tar Kelimeler  Ramak Kala, Hasta Güvenliği, Çalışan 
Güvenliği, Bildirim

S U  P    
SU   P  S U S

S

Health care facilities should take corrective action storeduce 
the risk of errors, monitor the effectiveness of these remedies, 
and notify the accidents to determine the classes to be taken. 
Because precautions taken as a result of these notifications 
which will reduce the possibility of recurrence in the future 
will prevent harm to the patient and the staff.

In this research, a survey of safety reporting notification level 
was conducted due to confirming why health services staffs 
avoid reporting the threatening factors of staffs and patients 
safety with using the safety reporting notification system. 
The sample of the study was composed of health system’s 
staffs. There search was carried out in March, 2017 at 
Health Sciences University Bursa Yüksek İhtisas Training and 
Research Hospital, Yenişehir State Hospital and Ali Osman 
Sönmez Oncology State Hospital. The aim of the survey was 
to reach 50% of health staffs and 1049 volunteers from 2083 
health staffs participated  in oursurvey.

Institutions need to develop patient and staff safety culture 
with various methods and to earn their trust for health staffs 
to make notifications. It is obvious that every health care 
facility should consider the notification as an opportunity 
when it comes to any unwanted event.

In order for health workers to be notified, institutions need 
to develop patient and employee safety culture and trust 
in a variety of ways. When any unwanted event occurs, it is 
obvious that all health care organizations should consider the 
notification as an opportunity.

Keywords: earmiss  atientSa ety  Sta Sa ety  oti ation

P

K P       
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• 1049 kişiden %3 ’nün ilaç hatası ile karşılaştığı, %69’nun 1 kez karşılaştığı,  oranında bildirimde bulunmadıkları,

Katılımcıların doktora mezunlarının daha fazla karşılaştıkları, kliniklerde daha fazla karşılaştıkları, 45 saatten fazla 
çalışanların daha fazla karşılaştıkları, hemşire grubunun diğer meslek grubuna göre daha fazla karşılaştıkları görülmüştür.

• 1049 kişiden  ’sinin cerrahi güvenliği hatası ile karşılaştığı , %54 ’nün 1 kez karşılaştığı, %58 oranında bildirimde 
bulunmadıkları,

Katılımcıların doktora mezunlarının ve hemşire grubunun diğer meslek grubuna göre daha fazla karşılaştıkları görülmüştür.

• 1049 kişiden %2 sinin ransf on atası ile karşılaştığı ,%92’sinin 1 kez karşılaştığı,

%42 oranında bildirimde bulunmadıkları görülmüştür. Gruplar arasında farklılık görülmemiştir.

• 1049 kişiden %9’unun düşme olayı ile karşılaştığı , %76’sının 1 kez karşılaştığı, %12 oranında bildirimde bulunmadıkları,

Katılımcıların 26-35 yaş aralığındaki karşılaşanların diğer yaş gruplarına göre fazla olduğu, kadınların karşılaşanların 
diğer cinsiyete göre daha fazla karşılaştıkları, lisans mezunu karşılaşanların diğer öğrenim durumu gruplarına göre fazla 
olduğu, kliniklerde karşılaşanların diğer bölümlere göre fazla olduğu, 6-10 yıl arası çalışanların diğer çalışma yılı grubuna 
göre fazla olduğu, aynı hastanede 2-5 yıl çalışanların diğer çalışma yılı grubuna göre daha fazla karşılaştıkları,

• 1049 kişiden %10’nunla oratuvar atası ile karşılaştığı , %60 ’ın 1 kez karşılaştığı, %28 oranında bildirimde 
bulunmadıkları,

Katılımcıların 26-35 yaş aralığındaki karşılaşanların diğer yaş gruplarına göre fazla olduğu, lisans mezunu karşılaşanların 
diğer öğrenim gruplarına göre fazla olduğu,  saatten fazla çalışanların diğer çalışma saatleri gruplarına göre fazla 
karşılaştığı, hemşire grubunun diğer meslek gruplarına göre fazla olduğu, 2-5 yıl çalışanların grubu ile diğer çalışma 
gruplarına göre fazla olduğu, görülmüştür.

III. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Konuşma Metinleri Kitabında konuşmacı Süzük S. “Yöneticilerin, 
ben sizi cezalandırmayacağım çünkü biz burada sistem düzeltmek için uğraşıyoruz, bunun için çaba harcıyoruz, bunu 
söylemesi gerekir. Kalite yönetim direktörleri bu sistemin içerisinde çok önemli bir göreve sahip, gizliliği, kalite yönetim 
direktörü sağlayacak olup raporun nereden geldiğini bilse bile asla söylememesi gerektiği,belirtilmiştir. Sistem g ven 

erine kurulmalı  atalar an ğrenme s re i ellikle i met i i eğitimler e vurgulanması gerekmekte ir. nı 
ataların tekrarlanmaması i in il irimin nemli ol uğu vurgulanması gerekir.

Her sağlık kuruluşunun herhangi bir istenmeyen olay meydana geldiğinde, bildirimi fırsat olarak değerlendirmeli, doğru 
ve güvenilir bir kök neden analizi yapması gereklidir. Sağlık kuruluşu riski azaltmak için düzeltici faaliyetlerde bulunmalı, 
bu düzeltmelerin etkinliğini izlemeli ve alınan dersleri belirleyebilmek için kazaları bildirmelidir. Bu, bir hatanın gelecekte 
tekrarlanma olasılığını azaltacaktır ve bir hata oluştuğunda hastaya zarar gelmesini önleyecektir. Ayrıca yapılan hatanın 
hastaya ve ailesine de açıklanması gerekir, böylece hem onların güveni kazanılır hem de kanuni süreç başlatılması 
potansiyeli azaltılır.

Sağlık çalışanı olarak hastanın tüm süreçlerin içerisine dâhil edilmesi (iş planı, kendi kayıtlarına erişim, onam formu 
taslakları, vizitler gibi) değişik yöntemlerle hastaların tedavi ve bakım süreçlerinin içeresinde olması sağlanmalı, hasta ve 
sağlık çalışanı iş birliği ile daha etkin, güvene dayalı ve kaliteli hizmet sunularak hatalar minimalize edilebilir.

 astane e e enel u um ve l m u um eğitimlerin e venlik a orlama Sistemi akkın a eğitimler 
verilmi  gerektiğinde eğitimler tekrarlanmış, çalışanların kendilerini güvende hissedecekleri şekilde bildirimler kabul 
edilmiş, gizlilik sağlanmış ve aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere yıllar içerisinde bildirimlerin arttığı görülmüştür.

ıllara re il irim Sa ıları

astane ı  ılı  ılı  ılı ilk  

Eğitim ve Araştırma Hastanesi 25 68 78

Dal Hastanesi 43 56 86

l e astanesi 1 14 20

Toplam 69 138 184
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• T.C.Sağlık Bakanlığı, (2016),Türkiye Sağlık Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon 
Daire Başkanlığı, Sağlıkta Kalite Standartları Hastane, 
s.61,s.91,s.92,s.93

• Resmi Gazete,(2011). T.C. Sağlık Bakanlığından: Hasta 
ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik, 
Sayı 27897

 stan ullu . . ıl ı .  ora .   Sağlıkta 
Performans ve Kalite ergisi  Sa ı s. s.

• T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire 
Başkanlığı, III. Uluslararası Sağlıkta Performans ve 
Kalite Kongresi Konuşma Metinleri Kitabı, s.120

• VI. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta 
Güvenliği Kongresi Kitabı.

• T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı SKS 
2.CİLT, 1. Basım – Kasım 2012, s 68 

 kan ve miroğlu  . . em irelik ksekokulu 
ergisi   

• Emiroğlu O (2000) İş sağlığı hemşireliği ve sorunları: 
Toplumve Hekim, s,178-181.
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Yapılan çalışmada, MHRS’nin katılımcılar tarafından bilinirlik düzeyi %72,9 olduğu görülmüştür. 2014, 2015 ve 2016 
yıllarında Ankara’da “Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Merkezi Hekim Randevu Sistemini Kullanan Hastaların 
Memnuniyet Düzeylerinin Ölçülmesi” konulu araştırmasında, hastaneye başvuran kişilere yapılan çalışmada MHRS 
bilinirlik düzeyinin % 80’nin altına düşmediği görülmüştür. Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan bu 
araştırma sadece hastaneye başvuran kişilere yönelik yapılmıştır. 

 MHRS’den bilgisi olanların öğrenim düzeyine bakıldığında; öğrenim düzeyi arttıkça katılımcıların MHRS hakkında bilgisinin 
arttığı görülmüştür. Yine MHRS hakkında bilgisi olanların yaşlarına baktığımızda; yaş arttıkça MHRS hakkında bilginin 
arttığı görülmüştür. Bu durumun yaşın ilerlemesiyle beraber kronik hastalıkların artması, vücut direncinin azalması vb 
sebeplerden dolayı hastaneye başvuru sayısı artığından bu oranın yüksek çıktığı düşünülmektedir. 

MHRS’den bilgisi olanların randevu alma oranlarının %79,1 olduğu görülmüştür. MHRS’den nasıl haberdar olduğu 
sorulduğunda büyük çoğunluk “Aile Üyeleri ve Arkadaşlar” cevabını vermiştir. Tanıtım faaliyetlerinin ise düşük bir oran 
olduğu görülmektedir. Bu sebeple MHRS konusunda tanıtım faaliyetlerinin artırılması gerektiği düşünülmektedir. Ayrıca 
televizyon kanallarında kamu spotlarının televizyonun en çok izlendiği saatlerde yayınlanması geniş kitlelere tanıtılması 
ve farkındalığın artırılması gerekmektedir.   

Katılımcılar randevu alma yönteminde büyük oranda Alo 182 Randevu hattını aramayı tercih etmişlerdir(Tablo 10). 

Lokman ÖZBEK, Seher POLAT GÜVEN

iyar ak r l Sa l k d rl
o eklokman otmail om  se er olat otmail om

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) Sağlıkta Dönüşüm 
Programı kapsamında teknolojik gelişmelere bağlı olarak 
sağlık kuruluşlarına başvuru yapan vatandaşların daha etkin 
ve kaliteli hizmet alması için yapılmış olan projelerden biridir. 
2012 yılında tüm Türkiye’de faaliyete geçen bu uygulama, ALO 
182 telefon hattı ve www.mhrs.gov.tr internet adresi üzerinden 
kullanılmakta ve kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. 
Çalışmanın amacı Diyarbakır İli Merkez ilçelerinde MHRS’nin 
kullanım ve bilinirlik düzeyini ortaya çıkarmaktır. Bu çalışma 
Şubat-Mart 2017 tarihleri arasında yapılmıştır. Çalışmada 
1065 kişiye ulaşılmış ve anket uygulanmıştır. Anket kamu 
kurumunda çalışanlar, öğrenciler ve vatandaşlarla yüz yüze 
görüşülerek uygulanmıştır. Çalışmanın sonucuna göre; halkın 
sağlık hizmetlerinden daha rahat ve etkin faydalanması, sağlık 
personellerinin yoğunluktan kaynaklı stres yaşamalarına 
engel olmak ve hastanelerde oluşan kuyrukları en aza 
indirmek amacıyla MHRS hakkında farkındalık çalışmaları 
yapılması hedeflenmiştir. 

na tar kelimeler  erke i ekim ande u Sistemi  ilinirlik 

e kullan m  kalite

K  P   

 P S  PP  S S  S  
K   S P  

 US   S

SU

CPAS, as a part of Health Transformation Program related to 
technological developments , is one of the projects that have 
been made to provide more effective and qualified services 
to the citizens who applied health services. The use of this 
application, which has been operating in Turkey in 2012, is 
becoming increasingly widespread, from ALO182 and www.
mhrs.gov.tr   internet address. The aim of the study was to 
reveal the level of use and awareness of MHRS in the districts 
of the province of Diyarbakir. This study was conducted 
between February and March 2017. 1065 people were reached 
in the study and a questionnaire was applied. The survey was 
conducted face to face with employees, students and citizens 
in the public institution. According to the result of our study 
it was aimed to make awareness studies about MHRS in 
order for our people to benefit from more convenient and 
effective health services, to prevent health personnels from 
experiencing the stress caused by intensity and to minimize 
the queues in the hospitals.

Ke or s:  entral ysi ian A ointment System  a areness 
and use  uality

P

K  K   K  K  U S S  
S  K  KU  
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Randevu alma yönteminde telefonun tercih edilmesi daha kolay ve ulaşılabilir olması, olası bir problemde ise direkt 
bağlantı kurup problemin çözülmesi sebebiyle olduğu düşünülmektedir. Randevu alma yöntemi ve öğrenim düzeyleri 
karşılaştırıldığında öğrenim düzeyi arttıkça internetten(online) randevu alma oranı da artış göstermiştir. Öğrenim düzeyi 
yüksek olanların interneti daha aktif kullanmaları, bilgiye daha rahat erişebilmelerinin bu oranın artmasında etkili olduğu 
düşünülmektedir.  

Tekrar muayene olmak için randevu sistemini kullanır mısınız? sorusuna %92,8’lik oran evet cevabını vermiştir(Tablo 14). 
Öğrenim durumları ile karşılaştırıldığında, tekrar randevu almak isteyenlerin oranı yüksek olmakla birlikte öğrenim düzeyi 
arttıkça tekrar randevu alma durumu düşüş göstermiştir(Tablo 15). Bu sonuçtan da anlaşılıyor ki öğrenim düzeyi arttıkça 
beklentilerin arttığı tekrar muayene olmak için kalitenin artması gerektiğini düşündürmektedir. Genel olarak tekrar 
muayene olmak için randevu sistemini kullanmak isteyen vatandaşların MHRS’yi benimsediği ve faydalarının bilincinde 
olduğunun göstergesi olarak görülmektedir. 

K K

1. https://www.mhrs.gov.tr/Vatandas/hakkimizda.xhtml 
(25.06.2017)

2. https://www.hastanerandevu.gov.tr/Vatandas/
hakkimizda.xhtml (25.06.2017)

3. ht tp : / /medulamedula .com/hastane-randevu 
(25.06.2017)

4. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel 
Müdürlüğü MHRS Koordinatörlüğü, Yayınlanmamış 
Çalışma, MHRS Sunumu, 2012, s.2,3

5. Alagöz, M.A. (2013), Kamu astanelerin e Ku ruk  
an evu Sistemleri  erke i astane an evu 

Sistemi, İstanbul, Yüksek Lisans Tezi, Beykent 
Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü

6. Arslan, F. (2011), astane e ua ene i in elen 
astaların ekleme S releri ile lgili Ku ruk 
o elleri ve nalitik ir U gulama, Yüksek Lisans 

Tezi, Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

7. Tekin, P. (2012), Çok Aşamalı Hasta Randevu ve 
Operasyon Çizelgeleme Sisteminin Geliştirilmesi 
ve Uygulamaları, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova 
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

8. Kaan, G. (2014), İstanbul İli Anadolu Yakasında Merkezi 
Hastane Randevu Sisteminin Hasta Memnuniyeti 
Açısından Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, 
Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
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Hatice Seval DEĞER

B   A  ASTA  
se aldeger gmail om

Çağımızdaki önüne geçilemez teknolojik gelişmeler, hızlı 
ekonomik büyüme, kentleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin 
yükselmesi giderek artan miktarda atık üretimine dolayısıyla 
çevre kirliliğine yol açmaktadır. Çevre bilincinin arttığı 
günümüz dünyası, toplumun tüm bireyleri gibi atık üretici 
olan sağlık sektörüne de önemli sorumluluklar yüklemektedir. 
Hastaneler, yaş, cinsiyet, etnik köken, din vb. herhangi bir ayrım 
yapmaksızın toplumun her kesiminden insanların hizmet 
aldığı kurumlardır. Bu nedenle hastaneler normalin üzerinde 
hasta ve personelin bulunduğu ortamlardan oluşmaktadır. Bu 
kalabalık, atık üretmekte ve üretilen atıkların miktarı bilimsel 
ve teknik gelişmeler nedeniyle sürekli artmaktadır. Üretilen 
atıklar, hem çalışanlar, hem hastalar, hem de çevre için büyük 
risk oluşturmaktadır. Tüm bu nedenlerden dolayı hastanelerin 
atık oluşumunu tamamen engelleme imkânları yoktur. Fakat 
hastaneler atık üreticisi olarak; Atık üretimini en az düzeye 
indirecek şekilde gerekli tedbirleri almakla, atıklarını ayrı 
toplamak ve geçici depolamakla, ürettiği atıklara ve atıkların 
önlenmesi ile azaltılmasına yönelik olarak atık yönetim planını 
hazırlayıp sunmakla, ürettiği atıklar için yönetmeliklerde 
belirlenen esaslar doğrultusunda kayıt tutmak,uygun 
ambalajlama ve etiketleme yapmak ve tıbbi atık kontrolleri 
için sürdürülebilir sistemler kurmakla  yükümlüdür.Etkili bir 
sağlık kuruluşu yönetiminde işletmeyi ve kararları etkileyen 
en önemli kaynak bilgidir. Sağlık sektöründe bilgilerin üretimi, 
toplanması, değerlendirilmesi, analizi, saklanması, işlenmesi, 
sunulması, arşivlenmesi v.b. süreçlerin tamamını kapsayan 
ve sağlık kurumlarının verimliliğine yönelik en önemli bilişim 
araçlarının başında (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi [HBYS] ) 
programları gelmektedir. Gelişen bilişim teknolojileri ışığında 
sağlıkta bilişim konuları ve ihtiyaçları  giderek artmaktadır. Tıbbi 
atık konusunda sürdürülebilir sistemler kurma sorumluluğu 
olan sağlık tesisleri için HBYS programına entegre  olarak 
kurgulanan Web Tıbbi Atık Modülü ile üretilen tibbi atıkların 
etkin bir şekilde yönetiminin sağlanması hedeflenmiştir. 

Anahtar Kelime    :    Modül, tıbbi atık 

Sayfa Adedi  :   23

PU  PP    S  
  S  U

S

Inevitable technological developments in our time, rapid 
economic growth, urbanization, population increase and 
increase in welfare level are leading to environmental 
pollution due to increasing production of waste. Today’s 
world, where environmental consciousness is increasing, 
also imposes important responsibilities on the health sector, 
which is the waste producer like all the individuals of the 
society. Hospitals are institutions that individuals from all 
walks of, get service without doing any discrimination like age, 
gender, ethnic background, religion etc. Therefore, hospitals 
are composed of the environments in which the patient and 
the staff are more than usual. This crowd is producing waste 
and the amount of produced waste is constantly increasing 
due to scientific and technical developments. The waste 
produced poses a great risk to both the employees, the 
patients and the environment. For all these reasons, hospitals 
do not have the means to completely prevent the formation 
of waste. However, hospitals as producers of waste, are 
obliged to establish sustainable systems for medical waste 
control, by taking the necessary precautions to minimize 
waste production, collecting and temporarily storing waste 
separately, preparing and proposing a waste management 
plan for the prevention and reduction of wastes and wastes 
produced,  keeping records in accordance with the principles 
stated in the regulations for the produced wastes  to make 
appropriate packaging and labeling.Knowledge is the most 
important source that affects institutions and decisions in 
an effective health care institution management. (Hospital 
Information Management System [HBYS]) programs are 
the most important leading tools of information for the 
productivity of health institutions, covering all processes 
such as production, collection, evaluation, analysis, storage, 
processing, submission and archiving of information in the 
healthcare sector. In the light of developing information 
technologies, informatics subjects and needs in the healthcare 
are gradually increasing. For the healthcare facilities that is 
responsible for establishing sustainable systems, It is aimed 
to efficiently manage the medical wastes produced, through 
the Web Medical Waste Module integrated into the HBYS 
software.

Key words : Module,  medical waste 
Page number : 23
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Hastaneler birimlerinden tıbbi atık personeli tarafından toplanan ve  geçici depolarında uygun şartlarda muhafaza edilen  
tıbbi atıklarını, bertarafçı firmaya teslim ederken tartıp (kg-gr) teslim etmekte ve ilgili form ile kayıt altına almaktadır. Bu yolla 
sağlık tesisinin toplam olarak ne kadar tıbbi atık ürettiği bilinmekte birim bazlı ürettiği tıbbi atık miktarı bilinmemektedir. 
Hesaplayabileceği veri ise dolu yatak başına düşen tıbbi atık miktarı ile sınırlı kalmaktadır.

atak a na retilen t i at k miktar  İncelenen süre içerisindeki dolu yatak başına üretilen ortalama tıbbi atık miktarını 
verir. Hesaplamada üretilen toplam atık miktarı dolu yatak sayısına bölünür, çıkan sonuç incelenen süreye bölünerek yatak 
başına üretilen atık miktarı bulunur (Tıbbi Atık Verilerinin Analizi, Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu [TKHK], statistik  

nali  ve  a orlama aire a kanlığı .

Yukarıdaki hesaplama yöntemine göre Resim 14 ‘te yer alan  150 yataklı bir hastanenin, 3 aylık yatak doluluk oranı %70, toplam 
ürettiği atık miktarı ise 15.000 kg ise; (1 Ay: 30 gün olarak hesaplanmaktadır) Yatak başına üretilen tıbbi atık miktarı 0,79 dur.

esim . olu atak a ına en tı i atık esa lanması g r nt  rneği

Yukarıdaki örnekte olduğu gibi tıbbi atık verisine mevcut sistemde sadece  dolu yatak başına üretilen olarak ulaşılmakta 
ve sadece yatak doluluk oranına göre sorgulanabilmektedir. Bu veriler genel veriler olup birim bazlı veriler elde 
edilememektedir. Oysa 150 yataklı bir hastanede acil servis, ameliyathane, servisler, yoğun bakımlar, poliklinikler v.b. 
birimler bulunmaktadır. Bu birimlerden günlük olarak üretilen tıbbi atık miktarı bilinmemektedir.

T i at k mod l  ile sağlık tesisinin genel tıbbı atık verileri ve dolu yatak başına düşen tıbbi atık miktarının yanı sıra birim 
bazlı tıbbi atık verilerine g nl k  a lık ve ıllık olarak ula ıla ilirliği ile hangi birimden ne kadar tıbbi atık üretildiğine, 
birimler arasında farklılıklara ve üretilen tıbbi atık dağılımına hakim olunabileceği düşünülmektedir. Böylelikle kaynağında 
ayrıştırmalardaki yanlışlıkların tespiti ve gerekli önlemlerin alınması sağlanabilecektir.

Sağlık tesisleri  tüm atıklarını kaynağında azaltacak önlemleri almak, atıkları özelliğine göre kaynağında ayrıştırarak 
toplamak, geçici depolanmak,  kayıtlarını mevcut formlarla tutmak, bertarafçı firmaya teslim etmek, bertaraf ücretini 
ödemek, (SB) ve (CSB)’ ye tıbbi atık verilerini bildirmek  v.b.  işlemlerle ilgili yükümlüdür. Bu yükümlülükleri yerine 
getirmek ile sorumlu olan sağlık tesisleri  Tıbbi Atık Modülü sayesinde daha etkin bir Tıbbi Atık Yönetimi yapabileceği 
düşünülmektedir.

K K

1. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, T.C. Resmi 
Gazete, Tarih/Sayı: 22.07.2005- 25883

. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, T.C. 
Resmi Gazete, Tarih/Sayı: 22.07.2005-25883, 
Değişik:RG-3/12/2011-28131

.  WHO,( 2000). Suggested Guiding Principles and 
Practices for Sound Management of Hazardous 
Hospital Waste, Dünya Sağlık Örgütü, Güneydoğu 
Asya Bölge Ofisi, New Delhi

.  ı i tık erilerinin nali i  (TKHK), statistik  
nali  ve  a orlama aire a kanlığı 

. - Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Uygulamaları 
Genelgesi, T.C. Sağlık Bakanlığı [SB], Tedavi Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü, Tarih/Sayı: 19.10.2010-41832 

.  https://tr.wikipedia.org/wiki/Atık_yönetimi  web 
adresinden 30.11.2016 tarihinde alınmıştır.
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Makbule NUMANOĞLU, Ayşegül BULUKLU, Ferda BOROĞLU YATANGAÇ

ATA  T ASTA S
mak ulenumanoglu gmail om  a uluklu gmail om  erda oroglu otmail om

et

Sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmak, günümüzde 
her çalışanın sahip olması gereken bir insanlık hakkıdır. 
Günümüzde birçok sağlık çalışanı, mesleklerini icra ederken 
çok çeşitli sağlık-güvenlik riskleri ve tehlikeleri ile karşı karşıya 
kalmaktadır. Bundan dolayı hastalanmakta, yaralanmakta, 
sakat kalmakta veya ölmektedirler. 

Sağlık sektörü çalışanlarının sağlık ve güvenlik riskleri 
diğer bütün sektörlerden daha fazladır.  Bu riskler, yönetim 
tarafından gerekli koşulların sağlanması ve çalışanın da bu 
hususta üzerine düşen tedbirleri uygulaması halinde en aza 
indirilebilir. Gerek sağlık çalışanlarının gerekse yönetimin, 
sağlık ve güvenliğe öncelik veren rollerini benimsemeleri, 
güvenlik kültürünün yerleşmesini sağlayacak inanca 
sahip olmaları, bu konuda gerekli tutumu sergilemeleri 
gerekmektedir. 

Araştırma 2016-2017 yılları arasında 1050 yataklı Hatay Devlet 
Hastanesinde çalışan sağlık taraması yaptıran personelin 
meslek grupları açısından dağılımını değerlendirmek 
amacıyla yapılmıştır. Hastanemizde tüm bölümler için 
risk analizi yapılmış olup bu riskler doğrultusunda sağlık 
tarama programı hazırlanmıştır. Çalışanların “Personel 
Sağlık Tarama Planına” göre takip ve taramaları yılda bir 
kez yapılmaktadır. Taramaların yapılması, takibi ve verilerin 
arşivlenmesinden Enfeksiyon Kontrol Birimi sorumludur. 
Elde edilen veriler Microsoft Excel programında meslek 
gruplarına göre dağılımı yapılarak yüzdelik hesaplama ile 
değerlendirilmiştir. Bu meslek grupları hekim, hemşire-ebe, 
laboratuvar personeli, radyoloji personeli, temizlik personeli, 
teknik hizmetler personeli ve diğer(anestezi teknisyeni, 
anestezi teknikeri, memur, sağlık memuru, fizyoterapist, ATT, 
vb.) olarak sınıflandırılmıştır. 2016 yılında tarama yapılması 
planlanan 1324 personelden sadece 634(%48) personel 
tarama yaptırmıştır. 2017 yılında ise 2096 personelden 
sadece 1062(%51)’si tarama programına katılmıştır. Taraması 
tamamlanan meslek gruplarından 2016 yılında en yüksek 
katılım oranının teknik hizmetler personeli(%100) ve radyoloji 
personelinin(%98) olduğu saptanmıştır. 2017 yılında ise teknik 
hizmetler(%92) ve temizlik personeli(%91) oranının yüksek 
olduğu görülmüştür. Hemşire-ebe grubunda 2016 yılında 
%53’ü, 2017 yılında %46’sının tarama yaptırdığı belirlenmiştir. 
Taraması tamamlanan meslek gruplarından en düşük 
katılımın hekimler olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak tüm 
meslek gruplarında sağlık taramasına katılım oranı 2017(%51) 
yılında 2016(%48)’ya göre daha yüksek olduğu görülmüştür. 
Bu konuda sağlık çalışanlarına yapılan hizmet içi eğitimler ile 
katılım oranının daha da arttırılması hedeflenmektedir. 

na tar Kelimeler  Sağlık, sağlık personeli, sağlık taraması

 U   P   
S     K S 
SU   UP  SK   
S  SP

S

Working in a healthy and safeen vironment is a basic human 
right forever yemployee today. Most of the healthcare worker 
sare constantly exposed to a complex variety of health and 
safety risks and hazards in the course of their work. Because 
of being healthcare workers they are getting ill, injured, 
disabledoreven dead. 

Health and safety risks of healthcare workers are more 
than any other category of workers. These risks can be 
minimized by the provision of required conditions by the 
hospital administration and by the implementation of 
there quired measures by the healthcare workers. Both 
healthcare workers and the hospital administration should 
adoptbehaviour which prioritizes health and safety, should 
havea trust in thesettlement of safety culture and should 
displaythenecessaryattitude.

This study has been conducted in 1050-bedded Hatay State 
Hospital in the years 2016-2017. The objective of the study 
is toclassify the healthcare workers subjected to health 
screening in terms of their professions. Risk assessment 
is madeforeveryunit in thehospitaland a health screening 
program is prepared in accordance with these risks. Screening 
and surveillance of the healthcare workers is performed 
according to ‘ Staff Health Screening Program’ once a year. 
Infection Control Unit is in charge of screening, surveillance 
and archiving of data.The data obtained are classified in terms 
of Professional groups and are calculated by percentage 
in Microsoft Excel Program. The Professional groups are 
categorized as physician, nurse-mid wife, laboratory staff, 
radiology staff, technical staff, cleaning staff and others 
(anesthesiology technician, health officer, public officer, 
physiotherapist, emergency medical technician and such ).In 
the year 2016,  1324 healthcare workers were planned to be 
screened but 634 of them (%48) were screened. In the year 
2017,1062  of  2096 healthcare workers (%51) participated 
in the screening program.The highest rates of participation 
were  %100 for technical staffand % 98 for radiology staff in 
2016  and  %92 for technical staffand  %91 for cleaning staff 
in 2017.In the nurse-midwife group participation rates were  
%53 in 2016  and  % 46 in 2017. The lowest participation rates 
were in the physician group in 2016 and 2017.Inconclusion 
the over all participation rate in 2017 (%51) washigher than 
in 2016 (%48).  Healthcare screening participation rates are 
intended to increase by implementation of  in-service training 
programs.

Ke or s Health, healthcareworker, healthscreening
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Sonu

Sağlık hizmetleri çok farklı meslek gruplarının bir arada çalışmasını gerektiren hizmet grubudur. Bu meslek grupları birçok 
risk ve tehlike ile karşı karşıya kalmaktadır.  Özellikle hasta ile temas eden sağlık çalışanlarının iş ortamında kazanacakları 
infeksiyonlar diğer hastalar, diğer sağlık çalışanları, aile bireyleri ve toplum içi diğer temasları için de risk oluşturmaktadır. 
Bunun dışında iğne yaralanmaları, bel ve sırt sorunları, lateks alerjisi, şiddet ve stres gibi geniş bir yelpazede riskler ile 
karşılaşmaktadırlar. Belirlenen risklere yönelik koruyucu önlemlerin alınması, uygulanması ile güvenli ve sağlıklı çalışma 
ortamı sağlanmalıdır. Ayrıca planlanan sağlık taramalarının yapılması ile çalışanların sağlık düzeylerinin ve çalışma 
performanslarının arttırılması sağlanabilir. Sağlık tarama programına katılım oranını yükseltmek amacıyla çalışanlara 
yönelik eğitimler ile konu hakkındaki bilgilendirmelerin arttırılmasına gereksinim vardır. Bu nedenle hastanemizde 
taramalara yönelik eğitimler verilmekte ve gerektikçe verilen eğitimlerin tekrarı sağlanmaktadır.
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• Hastaların hemşirelik hizmetlerini algılama düzeyleri geniş ölçüde hastanın yaşına, cinsiyetine, eğitim durumuna, 
gelir gider durumuna, sosyal güvencesine, kronik bir hastalığı olmasına bağlı olsa da, hemşirelerden aldıkları bakım, 
destek, hemşirelerin onlara gösterdiği saygı, onlara karşı davranışları, sorularına açık ve net yanıt vermeleri, hastaların 
her zaman hemşireye ulaşabilmesi ve hemşireye güven duymaları hasta memnuniyeti için önemli kriterlerdir. 

• Çalışmaya katılan hastaların hemşirelik bakımından yüksek düzeyde memnun oldukları belirlenmiştir.

•  Hemşirelerin hastalara uygulamalar ve bilmedikleri konular hakkında açıklayıcı bilgi vermelerinin hasta memnuniyetini 
etkilediği görülmüştür.

Meral EKİNCİ1, Fatma BİRGİLİ2, Aysun AK TUNCEL1

 A  ASTA S
u la S tk  o man ni ersitesi Sa l k Bilimleri ak ltesi

as emsire a u astanesi om  irgili otmail om  as emsire a u astanesi om

ET

Bu al ma el A u astanesi nde yatan astalar n em irelik 
ak m n  alg lay lar n  elirlemek ama yla tan mlay  olarak 

ya lm t r

Bu ara t rma Temmu yl l  tari lerinde Özel Ahu 
Hastanesi’nde  astaya ya lm t r  renin t m  ayn  
amanda rneklem gru unu olu turmaktad r  eriler ki isel 

ellikleri elirleyen orm e İpek Çoban ve Kaşıkçı (2007) 
tarafından geliştirilen “ astan n em irelik Bak m n  Alg lay  

l e i BA  kullan larak to lanm t r

Ara t rmaya al nan astalar n unun  ya  e erinde  
n n kad n oldu u elirlendi  astalar n inin  g n 

aras nda astanede kald klar  inin da a n e astaneye 
yatt klar  sinin re akat s  oldu u sa tand  al mada 

astalar n BA  to lam memnuniyet uan   
y ksek olarak ulundu  astalar n insiyet  e itim durumu  
gelir durumlar na e astanede yatma s relerine g re ortalama 

uanlar  a s ndan anlaml  ir ark ulunma ken  sa l k 
g en esi olma  da a n e astaneye yatma  yatt  klinik  kronik 

astal  olma durumuna e ya  gru lar na g re astalar n uan 
ortalamalar n n istatistiksel olarak anlaml  ulundu  a  
gru lar  ile memnuniyet uan ortalamalar  aras ndaki ark gen  
ya taki astalar ile  ya  e erinde olanlar aras nda oldu u 

elirlendi  

 al maya kat lan astalar n em irelerin kendileriyle emen 
ilgilendikleri  teda ilerinde kendilerini ra atlatt klar  ak m 
esnas nda t m dikkatlerini kendilerine erdikleri e tan  teda i 
s re lerinde ilmedikleri konular akk nda ilgi erdiklerini 

unlar n da  astalar n memnuniyet durumlar n  etkiledi i 
elirlenmi tir

Anahtar Kelimeler: asta alg s  em irelik ak m  asta 
memnuniyeti

S   U S  SP  
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 This study was done as a descriptive study to determine the 
perception of the nursing care of the patients in Private Ahu 
Hospital.

T is study as ondu ted it   olunteers o arti i ated in 
a ri ate os ital et een uly Se tem er  All o  t e uni erse 
onstitute t e sam ling grou  at t e same time  T e data ere 
olle ted using a orm t at identi es t e indi idual des ri ti e 

ara teristi s and t e os ital ursing are er e tion 
S ale BA  de elo ed y ek o an and a k

atients in luded in t e study  ere  years old and 
o er  and  ere omen  o  atients   ere in t e 

os ital et een  days   ere in t e os ital and  
ere om anions  In t is study BS total satis a tion s ore 

o  t e atients as ound to e    ig er  T e mean 
s ores o  t e atients a ording to t eir gender  edu ation le el  
in ome le el and os itali ation time ere not statisti ally 
signi ant   and t e mean s ores o  t e atients ere 
statisti ally di erent a ording to age  ealt  status  re ious 

os itali ation   lt   It as determined t at t e di eren e 
et een t e age grou s and t e a erage satis a tion s ores as 
et een younger atients and t ose aged  years and o er  

It as determined t at t e atients arti i ating in t e study ad 
immediate interest y t e nurses on t eir o n e al  t at t e 
nurses relie ed t emsel es en t ey ere eing treated  t at t e 
nurses in ormed t em a out t e issues t ey did not kno  a out 
diagnosis and treatment ro esses

Key words: atient er e tion  nursing are  atient satis a tion
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• Hemşirelerin bakım verirken hasta algılarını göz önünde bulundurarak bakımda kaliteyi artırmaya yönelik hizmet 
verdikleri dikkati çekmektedir. 

• Hemşirelik bakımı verilirken hasta memnuniyeti ölçümleri sürekli yapılarak devamlılığın sağlanması ve hasta bakım 
standartları oluşturulması önemlidir.

•  Bu sonuçlar bizim Hastanemizde Hemşire Bakım Planlarının doğru kullanıldığını da göstermektedir.

• Ayrıca hastaların hemşirelik bakımından memnuniyeti ile ilgili araştırma sonuçlarına göre hemşirelerin bakımına 
ilişkin memnuniyetten ve geliştirilmesi gereken yönlerinin farkında olmaları sağlanmış oldu.
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U U   S U

Sağlık Bakanlığı tarafından  oluşturulan ve web tabanlı Güvenlik Raporlama Sistemi’nde yer alan laboratuvar güvenliğiyle 
ilgili bölümde laboratuvar hatalarının bildirilmesinde kullanılan LHSS standartları incelendiğinde preanalitik, analitik ve 
postanalitik süreçleri içeren toplam 58 hatalı işlemin tanımlandığı görülmektedir. Bu işlemlerden 38’i preanalitik süreç 
hatalarını kodlamak için kullanılmaktadır. Bu 38 hatalı işlemden mikrobiyoloji ve patoloji laboratuvarlarına özel 3 işlem 
çıkarıldığında geriye Biyokimya Laboratuvarı için preanalitik süreç hatalarının kodlanabileceği 35 hatalı işlem kalmaktadır. 
Kendi içinde aşamalara ayrılan ve test isteminden  analiz öncesine kadar bir çok adımı içeren preanalitik fazda gerçekleşen 

Özlem AYDIN, Elif Banu MOY, Meliha SAĞLIK, Bülent CANKUŞ,
Semra CAN MAMUR, Mustafa KARAGÜLLE

ski e ir unus mre e let astanesi
o lem aydn gmail om  eli anuo dogan gmail om  meli a saglik gmail om  ulent ankus gmail om  
drsemra an gmail om  musta akaragulle ya oo om

Bu çalışmanın amacı, Biyokimya Laboratuvarına gelen ve 
Laboratuvar Bilgi Sistemi aracılığıyla reddedilen numunelerin 
retrospektif olarak taranarak Laboratuvar Hata Sınıflandırma 
Sistemi’ne göre kod dağılımının belirlenmesi ve Laboratuvar 
Bilgi Sistemi’nde yer alan numune ret kriterleri ile kodlanan 
hatalı işlemlerin uyumluluğunun değerlendirilmesidir.

Merkez binada bulunan klinikler, yoğun bakımlar, kan alma 
birimi ve acil servisten laboratuvara gönderilen numunelerden 
reddedilenler retrospektif olarak belirlendi. Reddedilen 
numunelerin Laboratuvar Hata Sınıflandırma Sistemi’ne 
göre kod dağılımları yapıldı. Laboratuvar Bilgi Sistemi’nde 
yer alan ret gerekçelerinden Laboratuvar Hata Sınıflandırma 
Sistemi’nde bulunmayanlar ya da hangi hata koduna dahil 
edilmesi gerektiğinden emin olunamayanlar ayrıca gruplandı. 
Numune gönderen yer bilgisine göre hataların sayıları ve 
oranları belirlendi. Laboratuvar Hata Sınıflandırma Sistemi 
kod listesinde yer alan hatalı işlemlerden numune reddiyle 
ilgili preanalitik süreç hataları listelenerek Laboratuvar Bilgi 
Sistemi’nde yer alan numune ret kriterleriyle karşılaştırıldı. 

Reddedilen numune oranı % 0,6, en sık tekrarlayan hata kodu 
PR.YB.HM.Z2.L18 (% 21,1) olarak belirlendi. Laboratuvar Bilgi 
Sistemi’ndeki ret kriterlerinin bazılarının Laboratuvar Hata 
Sınıflandırma Sistemi hata listesinde bulunmadığı ya da farklı 
ifadelerle yer aldığı görüldü.

Sonuç olarak hastanelerin kullandığı Laboratuvar Bilgi 
Sistemi’ndeki ret kriterleri ile Laboratuvar Hata Sınıflandırma 
Sistemi’ndeki kodların uyumlaştırılmasının kodlamalarda 
standardın sağlanması, doğru değerlendirme ve kalite 
iyileştirme faaliyetleri için önemli olduğu düşünülmektedir.

na tar Kelimeler  Preanalitik süreç, reddedilen numune, 
LHSS, hata kodu

 S P      
  SS  S S

S  

The aim of this study is to determine the code distribution 
according to the Laboratory Error Classification System by 
retrospectively screening samples rejected by the Laboratory 
Information System and coming to the Biochemistry 
Laboratory and to evaluate the compatibility of the coded 
errors with the sample rejection criteria included in the 
Laboratory Information System.   The rejected samples 
which sent to the laboratory from clinics, intensive care units, 
blood collection unit and emergency department located 
in the central building were identified retrospectively. Code 
distributions of rejected samples were done according to 
Laboratory Error Classification System. Those who are not 
in the Laboratory Error Classification System the reasons 
for rejection located in the Laboratory Information System 
or those which cannot be sure which error code should be 
included are grouped separately. The numbers and ratios 
of the errors were determined according to the sample 
location information. The preanalytical process errors related 
to sample rejection from the erroneous procedures on the 
code list of the Laboratory Error Classification System were 
listed and compared with the sample rejection criteria in 
the Laboratory Information System. It was determined that 
rejected sample rate as 0,6% and most frequent error code as 
PR.YB.HM.Z2.L18 (% 21,1). It was observed that some of the 
rejection criteria in the Laboratory Information System are not 
included in the error list of the Laboratory Error Classification 
System or that there were different expressions.

As a result, it is considered to be important harmonization of 
the codes in the Laboratory Error Classification System with 
the rejection criteria in the Laboratory Information System 
used by the hospitals for provision of the standard coding, 
correct evaluation and quality improvement studies.

Ke  or s: Preanalytical process, rejected sample, LHSS, 
error code

P

 U U  U   S  S S  
 K S
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hataların pek çoğu numune reddini gerektiren hatalardır. GRS’de yer alan LHSS preanalatik hatalı işlemler incelendiğinde 
24’ünün numune reddini gerektirecek hatalı işlemler olduğu görülmektedir (Tablo 1). Hastanemizde kullanılmakta olan 
HBYS’nin LIS modülünde yer alan ve numune reddi için tanımlanmış 14 hatalı işlem ve reddedilen toplam 3190 numunenin 
hatalı işlemlere göre dağılımı Tablo 2’de verildi. Bu dönemde çalışmaya dahil edilen ilgili bölümlerden Biyokimya 
Laboratuvarı’na gelen toplam numune sayısı 508920’ydi. Bu numuneler içinde LIS aracılığıyla numune reddi yapılan 
3190 numunenin toplam numune içindeki oranı, % 0,6 olarak belirlendi. Reddedilen numuneler, ret nedenlerine göre 
incelendiğinde %70’ini (2234 numune) pıhtılı numunelerin ve %20’sini (641 numune) yetersiz numunelerin oluşturduğu 
gözlendi. 2234 pıhtılı numunenin 965’i hemogram, 718’i ise kan gazı numunelerinden oluşmaktaydı. 641 yetersiz numune 
içinde en fazla reddedilen koagulasyon ve sedimantasyon numuneleriydi (Tablo2).

Reddedilen numunelerin yaklaşık %33’ü hemogram numuneleriydi. Toplam hemogram numunesi içinde reddedilenlerin 
oranı ise % 0,8 olarak gerçekleşmişti. Hemogram numunelerinden sonra en fazla reddedilen numuneler sırasıyla kan 
gazı (764), koagulasyon (633) ve sedimantasyon (515) numuneleriydi. Bu numunelerin toplam numune sayıları, toplam 
hemogram numunesi sayısından epeyce düşük olduğundan reddedilen toplam numune içindeki oranlarının daha yüksek 
olarak gerçekleştiği belirlendi (Tablo 3). Numune alımının yapıldığı ve LHSS kodlamasında yer olarak kodlanan dört 
birim içinde en fazla reddedilen numune oranı, yoğun bakımlardan gönderilen numunelerde (%28,6) gözlendi. Yoğun 
bakımı sırasıyla acil servis (%26,5), kan alma (%23,9) ve klinikler (%20,9) izlemekteydi (Tablo 4). Reddedilen numunelerin 
gönderildikleri yerden gelen toplam numunelere oranları hesaplandığında reddedilen numune oranının yoğun bakım için 
%2,1, klinikler için %0,9, acil servis için %0,7 ve kan alma birimi için %0,3 olduğu görüldü.

a lo  i okim a la oratuvarı SS atalı i lem ko ları ile numune re ini gerektiren atalı i lemler

S SS i okim a a oratuvarı Preanalitik atalı lem ı SS atalı 
lem Ko u

umune re i gerektiren 
atalı i lem

1. Hatalı test istemi L01 +
2. Test isteminde eksik/yanlış bilgi L02 +
3. Kayıtsız numune L04 +
4. Hatalı kayıt L05 +
5. Yanlış hastadan numune alınması L06 +
6. Hatalı kimliklendirilmiş numune L07 +
7. Kaybolan numune L08 +
8. Tekrar alınan numune L09 +
9. Hatalı numune kabı/tüpü L10 +
10. Boş numune kabı/tüpü (içinde numune yok) L11 +
11. Son kullanma tarihi geçmiş tüplere numune alınması L12 +
12. Barkodsuz numune L13 +
13. Hastadan numune alınamaması nedeni ile kaydın iptal edilmesi L14
14. Uygunsuz alınmış numune L15 +
15. Yetersiz numune L16 +
16. Hemolizli numune L17 +
17. Pıhtılı numune L18 +
18. Lipemik numune L19 +
19. İkterik numune L20 +
20. Numune alma zamanının kaydedilmemesi L22 +
21. Laboratuvara teslim edilmeyen numune L23
22. Uygunsuz transfer koşulları L24 +
23. Belirlenen maksimum numune transfer süresinin aşılması L25 +
24. Numunelerin karışması L26 +
25. Reddedilmesi gereken numunenin kabulü L27
26. Otomasyon arızası L28
27. Uygunsuz saklanmış numune L29 +
28. Miadı geçmiş kit tespiti L30
29. Miadı geçmiş malzeme tespiti L31
30. İsteği yapılan malzeme/kit gelmemesi L32
31. Yanlış malzeme /kit gelmesi L33
32. Malzeme transferinin uygun şartlarda yapılmaması L34
33. Malzemenin uygun koşullarda saklanmaması L35
34. Laboratuvar ortam ısısının uygunsuzluğu L36
35. Cihaz bakımlarının yapılmaması L37
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a lo  S te tanımlı atalı i lemler ve u i lemlere ait ret sa ıları ve oranlar

S te tanımlı numune re i le ilgili atalı i lemler et sa ısı n o lam ret i in eki oran 

Pıhtılı Numune

       Hemogram

                 AS

                 YB

                  KL

                  KA

         Kan Gazı

                 YB

                 AS

                 KL

         Koagulasyon

         Sedimantasyon

         Biyokimya

         HbA1c

2234

965

391

244

199

131

718

428

268

22

299

246

4

2

% 70,0

Yetersiz Numune

         Koagulasyon

                 KA

                 KL

                 AS

                 YB

         Sedimantasyon

                 KA

                 KL

                 YB

                 AS

         İdrar

         Hemogram

         Kan Gazı

         Hormon

         Biyokimya

         HbA1c

         Kardiyak

641

274

148

70

28

28

232

139

70

21

2

50

29

25

16

9

3

3

% 20,1

Uygun Olmayan Kap 90 % 2,8

Seviye Fazlalığı 42 % 1,3

Yanlış numune 39 % 1,2

Eksik Bilgi-Barkot Hatası 36 % 1,1

Tüp Kırılması / Dökülmesi 33 % 1,0

Uygun olmayan numune 23 % 0,7

Hemolizli Numune 20 % 0,6

Boş Tüp 17 % 0,5

Aşırı Beklemiş Numune 6 % 0,2

Lipemik Numune 5 % 0,2

Kirli Kapta Gelmiş Numune 3 % 0,1

İkterik Numune 1 % 0,0

o lam  
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a lo  e e ilen numunelerin t  a ına g re ağılımı

 a ı et sa ısı n o lam numune n ran 

Hemogram 1050 138207 % 0,8

Kan gazı 764 24798 % 3,1

Koagulasyon 633 36113 % 1,8

Sedimantasyon 515 24338 % 2,1

Biyokimya 86 134433 % 0,1

İdrar 86 50375 % 0,2

Hormon 27 56789 % 0,0

Kardiyak 21 23638 % 0,1

HbA1c 8 20229 % 0,0

o lam % 

a lo  e e ilen numunelerin i lem erine g re ağılımı

atalı i lem eri et sa ısı n o lam numune sa ısı 
n

o lam ret i in eki 
oran 

o lam numune 
i in eki oran 

Yoğun bakım 912  42436 % 28,6  % 2,1

Acil Servis 846  120693 % 26,5  % 0,7

Kan Alma 764  273009 % 23,9  % 0,3

Klinikler 668  72782 % 20,9  % 0,9

o lam     

Reddedilen numunelerin LIS modülünde yer alan 14 ret kriterine göre dağılımı, LHSS koduna karşılık geldiği düşünülen 
kodlara uygun olarak yeniden yapıldığında GRS’de yer alan numune reddini gerektirecek 24 LHSS preanalatik hatalı 
işlemden 11’ini kapsadığı gözlendi. LIS’teki tanımlamalardan 5’inin LHSS hatalı işlem tanımıyla aynı olduğu, 7’sinin LHSS 
hatalı işlem tanımıyla aynı ya da yakın anlama gelebilecek bir tanımlamaya sahip olduğu belirlenirken, 2’sinin LHSS hatalı 
işlemlerinden hangisine dahil edilmesi gerektiğinden emin olunamadı (Tablo 5). 

Hatalı işlem kodlaması yapılırken LIS’te ret kriteri olarak tanımlanmış olan “Seviye fazlalığı” ve “Uygun olmayan numune” 
LHSS’de tanımlanan hatalı işlemler içinde  bulunmadığından her ikisi de “L15- Uygunsuz alınmış numune” olarak kodlandı. 
LIS’te “Eksik bilgi-barkod hatası” olarak yer alan tanımlama için “L07- Hatalı kimliklendirilmiş numune” kodu kullanıldı.  
Aşırı beklemiş numune ret kriteri, “L25- Belirlenen maksimum numune transfer süresinin aşılması” olarak,  “Tüp kırılması/
dökülmesi” ise “L08- Kaybolan numune” olarak kodlandı. LIS’te bulunan “Yanlış numune” ve “Kirli kapta gelmiş numune”, 
hangi LHSS koduna dahil edileceğinden emin olunamadığından YN ve KKN olarak ayrıca kodlandı (Tablo 5). 
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a lo  S te mev ut re e ilen numune kriterlerinin SS atalı i lemleri le kar ıla tırılması ve ata ko una 
g re ağılımı

SS atalı i lem a ı S te ulunan ret kriteri ata ko u et sa ısı n o lam ret 
i in eki oran 

Pıhtılı numune Pıhtılı numune L18 2234 % 70,0

Yetersiz numune Yetersiz numune L16 641 % 20,1

Hatalı numune kabı/tüpü Uygun olmayan kap L10 90 % 2,8

Uygunsuz alınmış numune
1. Seviye fazlalığı
2. Uygun olmayan numune

L15 65 % 2,0

- Yanlış numune YN 39 % 1,2

Hatalı kimliklendirilmiş numune Eksik bilgi-barkod hatası L07 36 % 1,1

Kaybolan numune Tüp kırılması/dökülmesi L08 33 % 1,0

Hemolizli numune Hemolizli numune L17 20 % 0,6

Boş numune kabı/tüpü (içinde 
numune yok) Boş tüp L11 17 % 0,5

Belirlenen maksimum numune 
transfer süresinin aşılması Aşırı beklemiş numune L25 6 % 0,2

Lipemik numune Lipemik numune L19 5 % 0,2

- Kirli kapta gelmiş numune KKN 3 % 0,1

İkterik numune İkterik numune L20 1 % 0,0

o lam  

Reddedilen tüm numuneler kodlandıktan sonra hastane geneli ve işlem yerine göre en sık tekrarlayan hatalar Tablo 6 
ve 7’de verildi. Toplam reddedilen numune içinde en sık tekrarlanan hatanın %21,1 oranıyla yoğun bakımda 04:01-08:00 
arasındaki zaman diliminde olduğu ve numuneler pıhtılı olduğu için laboratuvar tarafından reddedildiği belirlendi (Tablo 
6). Yoğun bakımdan gönderilen numunelerden reddedilen toplam 912 numune içinde  674  kez (%73,9) tekrarlanan 
bu hatanın 394’ünün kan gazı, 275’inin hemogram numunelerinde olduğu gözlendi. Aynı zaman diliminde aynı hatanın 
kliniklerde alınan numunelerde de en sık olarak tekrarlandığı ve 668 reddedilen numune içinde 175 kez (%26,2) tekrarlanan 
bu hatanın 130’unun hemogram numunelerinde olduğu belirlendi. Toplam 946 numune reddinin olduğu acil servis 
numunelerinde en sık tekrarlanan hatanın 170 kez (%20,1) tekrarlandığı, yine pıhtılı numunelerde olduğu ve hemşireler 
tarafından 12:01-16:00 zaman aralığında alınan numunelerde gözlendiği belirlendi. 170 pıhtılı numunenin 89’unun 
hemogram, 63’ünün kan gazı numuneleri olduğu gözlendi. Kan alma biriminde alınan numuneler içinde reddedilen 
764 numunenin 275’inin (%36) 08:01-12:00 zaman aralığında alındığı ve yetersiz numune olarak laboratuvar tarafından 
reddedildiği belirlendi. 275 yetersiz numunenin 128’inin koagulasyon, 114’ünün sedimantasyon numunelerinde olduğu 
gözlendi (Tablo 7).

a lo  astane geneli en sık tekrarla an  atalı i lem ve SS ko ları

SS ko u et sa ısı n o lam ret i in eki oran 

PR.YB.HM.Z2.L18 674 % 21,1

PR.KA.HM.Z3.L16 275 % 8,6

PR.KA.HM.Z3.L18 229 % 7,2

PR.KL.HM.Z2.L18 175 % 5,5

PR.AS.HM.Z4.L18 170 % 5,3

PR.AS.HM.Z5.L18 153 % 4,8

PR.AS.HM.Z6.L18 133 % 4,2

PR.KL.HM.Z3.L18 124 % 3,9

PR.AS.HM.Z3.L18 121 % 3,8

PR.KA.HM.Z4.L18 106 % 3,3
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a lo  e e ilen numuneler en oğun akım  a il servis  kan alma ve kliniklere g re en sık tekrarlanan  
SS ko unun ağılımı

SS ko u et sa ısı n o lam ret n o lam ret i in eki oran ata eri

PR.YB.HM.Z2.L18 674

912

% 73,9

Yoğun Bakım

PR.YB.HM.Z2.L16 51 % 5,6

PR.YB.HM.Z3.L18 31 % 3,4

PR.YB.HM.Z4.L18 27 % 3,0

PR.YB.HM.Z5.L18 21 % 2,3

PR.AS.HM.Z4.L18 170

846

% 20,1

Acil Servis

PR.AS.HM.Z5.L18 153 % 18,1

PR.AS.HM.Z6.L18 133 % 15,7

PR.AS.HM.Z3.L18 121 % 14,3

PR.AS.HM.Z1.L18 83 % 9,8

PR.KA.HM.Z3.L16 275

764

% 36,0

Kan Alma

PR.KA.HM.Z3.L18 229 % 30,0

PR.KA.HM.Z4.L18 106 % 13,9

PR.KA.HM.Z4.L16 52 % 6,8

PR.KA.HM.Z3.L08 20 % 2,6

PR.KL.HM.Z2.L18 175

668

% 26,2

Klinikler

PR.KL.HM.Z3.L18 124 % 18,6

PR.KL.HM.Z3.L16 76 % 11,4

PR.KL.HM.Z4.L18 73 % 10,9

PR.KL.HM.Z4.L16 47 % 7,0

Reddedilen numunelerin alım zaman aralığına göre dağılımı incelendiğinde en sık tekrarlanan hatanın 04:01-08:00 saat 
aralığında (1070) ve toplam reddedilen numune içinde %33,5 oranına sahip olduğu gözlendi (Tablo 8).

a lo  e e ilen numunelerin aman ilimine g re ağılımı

aman ilimi et sa ısı n o lam ret i in eki oran 

Z2 (04:01-08:00) 1070 % 33,5

Z3 (08:01-12:00) 994 % 31,2

Z4 (12:01-16:00) 569 % 17,8

Z5 (16:01-20:00) 252 % 7,9

Z6 (20:01-23:59) 188 % 5,9

Z1 (00:01-04:00) 117 % 3,7

o lam % 
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LHSS kod yapısında yer alan bilgiler çok daha detaylı ve geniş analiz imkanı sunduğu için analistlerin elini güçlendirmektedir. 
Bu kodlama süreç, yer, kişi, zaman ve hatalı işlemi aynı anda bir arada görebilmeyi sağladığı için iyileştirme faaliyetlerine 
de yol gösterici olmaktadır. Elde edilen veriler kodlandığında en sık tekrarlanan hatalı işlem, hatanın yapıldığı zaman 
aralığı, hatayı yapan kişi, hatanın yapıldığı yer ve hatalı işlemle ilgili süreç bir seferde görülebilmektedir. Bununla beraber 
zaman aralığından bağımsız olarak hata yapılan yere  ve numune türüne göre hatalı işlem sayısını/oranını belirlemek 
de yapılacak iyileştirme çalışmaları açısından gerekli olduğundan bu kod dağılımıyla beraber, Excel programında özet 
tablo yapmak ya da filtre uygulamak gibi birkaç işlemle bu bilgiye de ulaşılabilir. Bu çalışmada veriler kodlandığında  en 
sık tekrarlayan hata kodunun yoğun bakımda hemşireler tarafından Z2 zaman aralığında alınan numunelerden pıhtılı 
olduğu gerekçesiyle reddedilen numuneler için oluştuğu gözlendi. En çok pıhtılı numunenin hangi numune türlerinde ve 
bu numune türlerinin nerede alındığına göre belirlenmesi için Excel’deki veri tablosunda özet tablo adımı kullanıldığında 
en fazla pıhtılı numunenin hemogram numunelerinde oluştuğu, bunu kan gazı numunelerinin izlediği belirlendi. Pıhtılı 
hemogram numunelerinde en fazla hata yapılan yer acil servis iken kan gazı numunelerinde en fazla hata yapılan yer 
yoğun bakımlardı (Tablo 2).

Bu çalışmada gözlenen reddedilen numune oranının (% 0,6) literatürle uyumlu olduğu belirlendi. Alsina ve arkadaşları, 
preanalitik kalite kontrol programının 4 yıllık sonuçlarını verdikleri çalışmalarında reddedilen numune oranını % 0,69 olarak 
bildirmişlerdi (Alsina, 2008: 849). Atay ve arkadaşları ise çalışmalarında preanalitik hatalar nedeniyle reddedilen numune 
oranını %0,65 olarak bildirmişlerdi (Atay, 2014: 376). Bir diğer çalışmada klinik biyokimya laboratuvarına gönderilen 
numuneler içinde toplam ret oranı % 1,47 olarak raporlanmıştı (Jandial, 2017: 127). Literatürle uyumlu olarak yatan hasta 
bölümlerinden gönderilen numunelerdeki ret oranı acil servis ve kan alma birimine göre daha yüksekti (Atay, 2014: 379). 
Sinici Lay ve arkadaşları, bir yıllık süreci kapsayan çalışmalarında kendi laboratuvarlarının ret kriterleri temelinde toplam 
ret oranını % 2,7 ve en sık ret gerekçesini de % 55,8 ile erişkin yatan hasta servislerinden gönderilen pıhtılı numuneler 
olarak raporlamışlardı. Ayrıca pıhtılı numuneleri % 29,3 ile yetersiz numunelerin takip ettiğini bildirmişlerdi (Sinici Lay, 
2014: 1002). Bu çalışmanın bulguları da LHSS kod dağılımına göre en sık tekrarlayan hatalı işlemlerin pıhtılı ve yetersiz 
numuneler olduğunu göstermektedir. Bu iki hatalı işlem aynı zamanda preanalitik süreçte en yaygın gözlenen hatalar 
içinde yer almaktadır (Plebani, 2012; 86).

Literatürde preanalitik süreçle ilgili hatalı işlemler, pek çok farklı şekillerde tanımlanmakta, bazen süreçlere göre gruplara 
ayrılmaktadır (Plebani, 2012; 87 Sinici Lay, 2014; 1003 Jandial, 2017; 129, Ashakiran, 2011; 945, Lippi, 2014; 1114). Benzer 
durum numune reddiyle ilgili tanımlamalar için de geçerli olup her laboratuvar kendisinin tanımladığı ya da hizmet aldığı 
HBYS firması tarafından tanımlanmış olan ret kriterlerini kullanarak numune reddini gerçekleştirmekte ve hataları, bu 
tanımlamalara göre belirleyerek gerekli iyileştirme faaliyetlerine de yine bu tanımlamalar üzerinden karar vermektedirler.

Sağlık Bakanlığı’nın GRS ile bağlantılı olarak LHSS hatalı işlemler listesini oluşturması, aslında laboratuvar süreçleriyle ilgili 
hatalı işlemlere bir standardizasyon kazandırmak adına oldukça önemli bir adımdır. Bakanlığa bağlı tüm hastanelerde 
aynı tanımlamaların kullanılmasının sağlanması ise bu adımı ileriye taşıyarak laboratuvarda kalitenin arttırılmasına 
yardımcı olacaktır.

Çalışma kapsamında incelendiğinde, Bakanlığın GRS web sayfasındaki laboratuvar güvenliğiyle ilgili bölümde yer alan, 
preanalitik süreçle ilgili belirlenmiş olan ve Biyokimya numuneleri için kullanılabilecek hatalı işlem sayısı 35 olarak 
belirlendi ve bunların 24’ünün numune reddi durumunda kullanılabileceği düşünüldü. Bununla birlikte bu kadar çok 
çeşitliliğe gerek olup olmadığı, konuyla ilgili uluslar arası otoritelerin görüş ve raporları doğrultusunda belki yeniden 
gözden geçirilebilir. Bu belki de  sorunun tespiti için kök-neden analizi yapıldığında aynı gerekçeleri ortaya koyacak hatalı 
işlemlerin gruplanması şeklide yapılabilir. Mevcut listede var olan L01 ve L02 kodlarına karşılık gelen işlemlerin bildirim 
sırasında birbiriyle karıştırılma ihtimali olduğu düşünülmektedir. Çünkü “Test istemindeki eksik ya da yanlış bilgi”, “Test 
isteminde hata” kavramıyla hemen hemen aynı anlama gelmekte olup kolayca karıştırılabilir. Öte yandan L09-Tekrar alınan 
numune kavramı, numunenin reddi söz konusu olan her durumda numunenin tekrar alımı anlamına da gelebileceğinden 
çok rahatlıkla reddedilen numuneler için de kodlanabilir. Burada ya numune alım zamanıyla ilgili ya da kastedilen diğer 
hususla ilgili daha açık bir tanımlama yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. “L15-Uygunsuz alınmış numune” ve  
“L26- Numunelerin karışması” tanımlamalarının örnekle açıklanarak anlaşılırlığının arttırılması da daha uygun olabilir.

Hastanelerin HBYS’lerinde mevcut olan ret kriterlerinin de Bakanlığın yayınladığı bu LHSS hatalı işlem tanımlarıyla aynı 
olacak şekilde uyumlaştırılması, aynı standart dilin kullanılabilmesi açısından önemlidir. Bu çalışma bulgularında da 
görüleceği üzere LHSS hatalı işlem tanımlarıyla tam olarak örtüşmeyen HBYS ret kriterleri söz konusu olduğunda  ya 
kodlanacak bir tanımlama bulunamamakta ya da en uygun olduğu düşünülen bir tanımlama seçilerek onun üzerinde 
bir kodlama yapılabilmektedir. Bu çalışmada, LIS’te mevcut olan “yanlış numune” ve “kirli kapta gelmiş numune” 
kavramlarının LHSS’de tam bir karşılığı olmadığı düşünüldüğünden ayrı bir tanımlamayla kodlandı. LHSS hatalı işlemleri 
ve LIS’teki mevcut ret kriterleri arasındaki uyumsuzluk sadece kodlama sırasında zorluk yaşanmasına değil aynı zamanda 
numuneyi reddeden laboratuvar teknisyeninin de retle ilgili seçenek konusunda hata yapmasına neden olabilmektedir. 



POSTER BİLDİRİLER

VI
I. 

U
lu

sl
ar

ar
as

ı S
ağ

lık
ta

 P
er

fo
rm

an
s 

ve
 K

al
it

e 
Ko

ng
re

si
10

-1
3 

O
ca

k 
20

18
, A

nt
al

ya

Bu çalışmada LIS’te tanımlı “yanlış numune” ve “kirli kapta gelmiş numune” de dahil 14 ret kriteri olduğu ve  7’sinin 
tanımlarının da  LHSS tanımlarıyla tamamen örtüşmemekle beraber yakın anlamlı olduğu belirlendi. Diğer 5’i LHSS’deki 
ile aynı tanımlamaya sahipti. Ek olarak LHSS’deki numune reddiyle ilgili diğer hatalı işlemler, LIS’te tanımlı olmadığından 
bu işlemlerle karşılaşılmışsa bile bu hatalı işlemler HBYS’ye yansımamaktadır. Diğer ret kriterlerinden birine dahil edilmek 
zorunda kalınmaktadır. Bu da belki iyileştirme faaliyetlerini planlarken kısmen de olsa hataya neden olabilecek sonuçlar 
doğurabilme potansiyeline sahiptir.

Preanalitik hatalar nedeniyle reddedilen numune verileri, laboratuvar tıbbında preanalitik kalite göstergeleri 
arasındadır. Diğer tüm kalite süreçlerinde olduğu gibi, laboratuvar test süreçlerinde de standartların oluşturulması ve 
bu  standartların kullanılması, kalitenin iyileştirilmesi ve hataların en aza indirilmesinde oldukça önemlidir. Bu bağlamda 
hastanelerin kullandığı Laboratuvar Bilgi Sistemi’ndeki ret kriterleri ile Laboratuvar Hata Sınıflandırma Sistemi’ndeki 
kodların uyumlaştırılmasının kodlamalarda standardın sağlanması ve doğru değerlendirme ve iyileştirme faaliyetleri için 
önemli olduğu düşünülmektedir. Çoğu aşaması insan bağımlı olan ve önlenebilir hatalar içeren preanalitik safha, bilgi 
teknolojilerinin etkin kullanımı, doğru veri analizi, geri bildirimler ve eğitimlerle kısmen de olsa kontrol altına alınabilir ve 
hatalar azaltılabilir (Atay, 2014: 382).

Sonuç olarak her laboratuvar, işleyiş sürecinde meydana gelen hataların sıklığını ve tipini belirlemeli, hataları ortadan 
kaldırmak ya da en aza indirmek için gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetleri buna göre tasarlamalıdır. Bu gibi uygulamaların 
devam ettirilmesi laboratuvarda kaliteyi ve dolayısıyla hasta güvenliğini sağlamada yardımcı olacaktır. 
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S U

Sağlık işletmelerinde kalite iyileştirme süreçlerinde indikatör yönetim sisteminin doğru ve verimli işlemesi tüm birim 
çalışanlarının desteği ile sağlanmaktadır. Sağlık çalışanlarının optimum düzeyde sürece katılımı indikatör yönetimini 
işlevselliğinin sağlanmasında payı büyüktür. Gerçekleştirilen indikatör yönetimi ve iyileştirme çalışmaları belirlenen 
hedeflere başarı ile ulaşmayı sağlamıştır. İndikatör verileri iyileştirme ekibi farklı perspektiflerle süreçleri analiz ederek 
yapılan işin farkına varılamayan yönlerini göz önüne sermekte ve üst düzey farkındalık kazandırmaktadır. İyileştirme süreci 
toplantılarda ilgili bölüm çalışanlarının bir araya gelmesi iyileştirilmesi gereken alanlardaki problemlerin belirlenmesi ve 
bu çözüme yönelik faaliyet planlarının oluşturulması yürütülen indikatör çalışmasına ivme kazandırmıştır. 

Kübra ÇETİN, Ayşegül ERGİN, Necla Esen KAYA, Harun GÜLAY, Zümre GÜRBÜZ

  A S T  ASTA S
ku ra gurkan medi ol om tr  aysegul ergin medi ol om tr  esen kaya medi ol om tr

arun gulay medi ol om tr  umre aktas medi ol om tr

iri  Çalışanların indikatör yönetimine ve kalite iyileştirme 
çalışmalarına dahil olması kalite yönetim sisteminin etkin 
kullanıldığı anlamına gelmektedir. Ulusal ve uluslararası 
akreditasyon kalite standartları gereği iyileştirme çalışmaları 
yapılabilmesi için toplanan verilerin indikatör düzeyinde 
detaylarının analiz edilmesi ve analiz sonuçları doğrultusunda 
iyileştirme çalışmalarının yapılması gerekmektedir. 

ma  Akredite özel üniversite hastanesinde kalite bilincinin 
tüm çalışanlara yayılması, indikatör sisteminin her çalışan 
tarafından bilinmesi ve katılımının sağlanması yolu ile 
olmaktadır. Bu bilincin oluşması daha önce kullanılan indikatör 
yönetimine ve iyileştirme çalışmalarına doğrudan katılması 
çalışan memnuniyetinin, hizmet kalitesinin ve kurum aidiyet 
bilincinin artması sonucunu doğuracaktır.

ntem Bu araştırmanın evrenini İstanbul ilinde faaliyet 
gösteren Özel Medipol Mega Üniversite Hastanesi çalışanları 
oluşturmaktadır. Çalışma 01.0.2016-31.12.2016 tarihleri 
arasında Kalite Koordinatörlüğü sorumluluğunda ve üst 
yönetim desteği ile tüm hastane genelinde 60 klinik ve idari 
bölümde yapılmıştır.

ulgular ve Sonu  Hastane içerisinde idari ve klinik 
toplam 60 bölümde uygulama yapılmıştır. 2015 yılında takip 
edilen 218 ana indikatör ve 30 alt indikatör ile başlanılan 
süreç 2016 yılında 514 ana indikatör ve 641 alt indikatör 
ile tamamlanmıştır. İndikatör sonuçları doğrultusunda 39 
bölümde 142 iyileştirme çalışması PUKÖ döngüsü kullanılarak 
yapılmış, kalite iyileştirme süreçleri hedefine ulaşmıştır.

na tar Kelimeler İndikatör, Akreditasyon, Sağlıkta Kalite, 
Çalışan Memnuniyeti

      U  
S U S  P     P  
U S  SP

S

ntro u tion  The inclusion of employees in indicator 
management and quality improvement work means that the 
quality management system is being used effectively. In order 
to carry out improvement studies according to national and 
international accreditation quality standards, it is necessary to 
analyze the details of the collected data at the indicator level 
and to make improvement studies in line with the analysis 
results. 

Pur ose  The dissemination of quality awareness to all 
employees in an accredited private university hospital is 
made possible through the knowledge and participation of 
the indicator system by every employee. The formation of 
this consciousness will result in the increase in employee 
satisfaction, service quality and awareness of institutional 
ownership, which is directly involved in previously used 
indicator management and remediation work

et o This study was conducted with the employees of 
Private Medipol Mega University Hospital in İstanbul. The 
study was carried out between 01.01.2016-31.12.2016 under 
the responsibility of Quality Coordinator and in 60 clinical and 
administrative departments throughout the hospital with 
senior management support.

in ings an  on lusion  In the hospital, administrative and 
clinic applications were made in 60 departments. Starting with 
218 main indicators and 30 sub indicators in 2015, the process 
was completed in 2016 with 514 main indicators and 641 sub 
indicators. In line with the indicator results, 142 improvement 
studies were conducted in 39 departments using PDCA cycle, 
and the quality improvement processes obtained its goal.

Ke  or s Indicator, Accreditation, Healthy Quality, 
Employee Satisfaction

P

K   K    K    
S  S S  U U
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Karmaşık organizasyon (Matris organizasyon) olarak tanımlanan sağlık işletmeleri farklı iş süreçlerinin bir araya geldiği 
özellikli gruplar arasındadır. Bu denli büyük organizasyonların kalite ve indikatör süreçlerinde iyileştirme yapmaları üst 
yönetimin tam desteği ile kolaylaştırıcı olmaktadır. Kalite süreçlerinin en değerli katma değerini şüphesiz üst yönetimin 
varlığı ve desteği oluşturmaktadır. Ayrıca indikatör belirleme ve kalite iyileştirme süreçleri hakkında yönetimin detaylı 
bilgiye sahip olması, bu çalışmanın kolayca yapılması ve ihtiyaç duyulan verilere ilgili kişiler tarafından kolayca ulaşılması 
sağlanmıştır. Uygulama sürecinde sürece katılan bölüm yöneticisi ile tüm çalışanların problemi birlikte tespit ve takip 
etmesi, takım çalışmasının faydasına inanan, çalışma motivasyonu yüksek ve başarıyı beraber sahiplenen bir çalışma ekibi 
ortaya çıkartmıştır. İndikatör iyileştirme çalışma grubunun hem yönetici ekibinden hem de diğer çalışanlardan oluşması 
ast-üst olarak birbirini karşılıklı denetleme yolu ile çalışma grubunun da kalitesini artmasını sağlamıştır. 

Tüm bölümlerdeki çalışanlar kendi bölümlerindeki indikatör bilincini kazanmışlar ulusal ve uluslararası denetimlerde 
tüm yanıtları doğru verecek şekilde bilgi sahibi olmuşlardır. Kalite Koordinatörlüğü sözü edilen bilgi düzeyini yaptıkları 
iç denetim ile kayıt altına almaktadır. Süreçlerde tüm çalışanların dahil edilmesi kalite ve indikatör farkındalığını faydalı 
olduğu yapılan iç denetim ile belirlenmiştir. 
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S U   

SDH yoğun bakım ünitesinden tedavi gören hastaların yakınlarının alınan hizmetten memnun olma durumlarını 
belirlemeye yönelik olan bu çalışmada, hasta yakınlarının genel memnuniyet düzeyini olumlu etkilen unsurların sağlık 
profesyonellerinin bilgi, beceri, tutum ve hasta yakınlarına gösterdikleri ilgi durumlarının olduğu, bunun yanı sıra bekleme 
alanlarının fiziksel koşullarının olumsuzluğu ise en olumsuz unsur olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak,  hasta yakınlarının 
genel olarak alınan hizmetten üst düzeyde memnun oldukları sonucuna varılmıştır. 

SDH yoğun bakım ünitesi bekleme alanının konforlu ve hasta yakınlarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek hale getirilmelisi 
memnuniyet oranın daha da yükseltilmesini sağlayacaktır.

Emrullah İNCESU

A S  T ASTA S
emrin otmail om

et

Amaç: Bu al ma da ama  Seydi e ir e let astanesi S  
 Basamak o un Bak m nitesinden i met alan astalar n 

yak nlar n n memnuniyet durumlar n  e memnuniyeti etkileyen 
unsurlar  elirlemektir

Yöntem: alı maya  tari leri aras nda 
yo un ak m nitesinde yatan atalar n yak nlar  d il edildi  

eriler  alt l m e to lam  soru olu an atan astalar n 
ak nlar n n emnuniyetinin e erlendirilmesi l e i  

 ile to land  l e in ron a  al a katsay s   
olarak ulundu  To lanan eriler S SS  istatistik rogram nda 
Statisti al a kage or So ial S ien e  rekans  standart sa ma  

ortalama e y delik anali leri yan  s ra  kategorik de i kenlerin 
kar la t rmalar nda i kare e Ano a testleri kullan ld    
d eyi anlaml  olarak ka ul edildi

Bulgular: asta yak nlar n n yo un ak mlardan genel 
memnuniyet oran    olarak elirlendi  emnuniyetin en 
y ksek alt l m   ile  astan n Bak m e Teda isi  

l m  en d k alt l m  ise  o un Bak m 
nitesi Bekleme rtam  e o istik estek  l m  olarak 

elirlendi  asta yak n  memnuniyet uanlar n n insiyet  da a 
n e yo un ak mda yatan yak n n n olu  olmama  asta ile 
irlikte ya ay  ya amama  astanenin ulundu u e irde 

ikamet edi  etmeme   yak nl k dere esi  asta ile g r me s kl  e 
e itim d eylerinin gru lar  aras nda istatistiksel olarak anlaml  
arkl l n olmad  tes it edildi 

Sonuç: S  yo un ak m nitesinden teda i g ren astalar n 
yak nlar n n al nan i metten memnun olma durumlar n  

elirlemeye y nelik olan u al mada  asta yak nlar n n 
genel memnuniyet d eyini olumlu etkilen unsurlar n sa l k 

ro esyonellerinin ilgi  e eri  tutum e asta yak nlar na 
g sterdikleri ilgi durumlar n n oldu u  unun yan  s ra ekleme 
alanlar n n iksel ko ullar n n olumsu lu u ise en olumsu  
unsur olarak elirlenmi tir  Sonu  olarak   asta yak nlar n n 
genel olarak al nan i metten st d eyde memnun olduklar  
sonu una ar lm t r  S  yo un ak m nitesi ekleme alan n n 
kon orlu e asta yak nlar n n i tiya lar n  kar laya ile ek 

ale getirilmelisi memnuniyet oran n da a da y kseltilmesini 
sa laya akt r

Anahtar Kelimeler: o un Bak m  asta  asta ak n  
emnuniyet

P

U  K   S  K  U  
S
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S U    

Çalışmada elde edilen bulgulara göre; hemşirelerin “Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Kültürü Ölçeği” puan ortalamalarının 
yüksek olduğu görülmüştür.  Hemşirelerin yaş, meslekte çalışma yılı ve kurumda çalışma yılı yükseldikçe ölçek alt boyut 
puanlarının yükseldiği saptanmıştır. Ayrıca kadınların çalışan güvenliği puan ortalamaları erkeklerin puan ortalamasından 
yüksek bulunmuştur.

Sağlık hizmetinin üretimi sırasında gelişebilecek istenmeyen olayların önüne geçilmesi aşamasında sağlık profesyonelinin 

Saadet PEKUSLU SANAR1, Hülya DEMİRCİ2, Elif TUNA3

A SA T T  T ASTA S
2 A SA A  BA A  S T S  SA I  B  A T S
T T    A  SA I I 

s ekuslusanar saglik go tr  u e elik otmail om  eli tuna gmail om

et

Bu al ma  anisa Turgutlu e let astanesindeki em irelerin 
al an sa l  e g enli i k lt r d eylerini elirlemek ama yla 
lanlanm t r

Çalışma tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Araştırman n e renini 
 A ustos  tari leri aras nda al makta olan em ireler 

n  olu turmu tur  renin tamam  ara t rmaya d il 
edildi inden rneklem se imine gidilmemi tir  An ak al man n 
ya ld  s re i inde i inli  ra orlu s olan e al maya kat lmay  
ka ul etmeyenler oldu u i in  ki iyle al ma tamamlanm t r 
kat l m oran   Ara t rman n ya ld  kurumdan ya l   
al anlardan s l  onam al nm t r

 Ara t rma erilerinin to lanmas nda iki ayr  ara  kullan lm t r  
Birin isi  em irelerin tan t  elliklerini i eren anket ormu  
ikin isi ise Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Kültürü Ölçeği  dir  

l ek likert ti i ir skalad r  lde edilen eriler S SS  aket 
rogram nda de erlendirilmi tir  erilerin anali inde y delik  

ortalama  Ba ms  de i kenler i in  t testi e tek y nl  Ano a 
testleri kullan lm t r  

Ara t rmaya kat lan em irelerin ya  ortalamas   olu  
 kad nd r  at l m lar n Çalışan Sağlığı ve Güvenliği 

Kültürü l e i nden ald klar  to lam uanlar n ortalamas  
 dir  ron a  Al a   To lam l ek uan  

ile ya  insiyet  kurumda çalışma yılı e to lamda al ma y l   
aras ndaki ark n istatiksel olarak anlaml  oldu u sa tanm t r   

Anahtar Kelimeler: Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Kültürü Ölçeği  
em ire  al an Sa l

   K S   
S  U U  K  S   

U S S K    S S SP

stra t

Our aim for this research was to examine the levels of  the 
nurses workers health and safety culter levels working in the 
Turgutlu Stataes Hospital .

The design was made as a descriptive study. The study  
population is the nurses woeking at he hospital in August 
2015. (n=285) We didn’t need a samşple selection cause all 
the population was included.   Nurses on  annuel leave or 
having sick reports are excluded.and the research included 
235 nurses , the participation rate was %80 .  Written consent  
was given to  the states hospital for permission for our study 
and verbal consent was given  for the participants.  

The data were collected in two different implements. The first 
one is the dectriptive questionnare  including the informative 
characteristics of  the nurses. The second one is “Workers 
Health and Safety Culture  Scale’as a lichert scale. 

To evaluate the data, we used SPSS 15.0 data analysis 
programme. We obtained descriptive techniques, 
frequencies, mean values and standard deviation from the 
analysis. Furthermore, pointing the normal range of the 
datas continuous variables of the two groups were compared 
by Independent Samples t-Test and One Way Anova test. 
P-values <0.05 considered statistically significant.

T e mean age o  t e arti i ants as   and   
ere  omen  T e mean al ue or t e orkers ealt  and 
ulture S ales  ere  ron a s Al a   e 

ound statisti ally signi ant di eren e o  t e total s ale s ores  
and t e arti i ants age  gender and t e total orking eriod  
and orking eriod in t e same institution  

Key Words:  orkers ealt  and Sa ety ulture  S ale  urse   
orkers ealt

P

  S S     S   
 K    S
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hasta ve çalışan güvenliğine yönelik farkındalığının artmış olması  yapılan tedavi etkinliğinin artmasına ve dolaylı olarak 
da  hasta ve çalışan memnuniyetinin artmasına neden olacaktır. Çalışan sağlığının ve güvenliğinin ön planda tutulduğu 
kurumlarda çalışanın kurum aidiyetinin ve  verilen sağlık hizmetinin niteliğinin artması beklenen bir sonuç olacaktır.

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Kültürü’nün oluşturulması aşamasında kurum içi yapılan bildirimler büyük önem taşımaktadır. 
Bu bildirimler doğrultusunda yapılacak analiz çalışmaları ile gerçekleştirilecek iyileştirmeler kurumun ve çalışanlarının   
kendilerini geliştirmeleri için bir fırsat doğuracaktır.

Bildirimlerden elde edilen sonuçlar doğrultusunda eğitim hedefleri saptanarak eksik veya yetersiz olarak saptanan 
başlıklarda çalışanların bilgilenmesinin sağlanması, çalışan güvenliği komitelerine katılımın sağlanması ve etkin çalışma 
hedefleri ile çalışılması, bu komitelerde söz sahibi ve karar verme yetilerini kullanmaları kurumda çalışan sağlığı ve 
güvenliği kültürünü arttıracaktır. Çalışmanın çeşitli kurum ve kuruluşlarda daha geniş popülasyonlar üzerinde uygulanması 
ölçeklerin güvenilirliğinin kanıtlanması adına daha faydalı olacağı görüşüne varılmıştır.

K K
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staffing, organization and quality of care: Cross-
national findings: Nursing Outlook, 50:187–94.
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Sonu

Sonuç olarak yatarak ve ayaktan tedavi gören hasta gruplarının memnuniyet puanlarının sosyodemografik özellikler ile 
ilişkili olduğu bulunmuştur. Acil servise başvuran, yatarak ve ayaktan tedavi gören hasta grupları çeşitli memnuniyet 
yüzdeleri açısından farklılıklar göstermişlerdir. Hastane hizmetlerinin kalite değerlendirilmesinde verilen hizmetlerin 
somut olarak ölçülmesinin yanı sıra hastanelerde kalite çalışmalarının yönetim tarafından benimsenmiş ve uygulanıyor 
olmasının önemi açıktır. Bu konuda kurumlar tarafından benimsenen ve uygulanan politikalar, aynı zamanda hastane 
amaçları ve hasta talepleri ile uyum içinde olmalıdır.

Selin KESKİN KIZILTEPE1, Selma NİZAMOĞLU2

 S T S  SA I  B
2 T S A T ASTA S  
selinkeskin du e edu tr  s ni amoglu otmail om

et 

Bu al ma ir de let astanesinin a uran astalar n 
sosyo demogra k de i kenlerinin asta memnuniyet d eyi 

erindeki etkisini e y llara g re memnuniyet d eyindeki 
de i imlerin retros ekti  olarak in elenmesi ama yla ya lm t r  
Ara t rman n e renini  y llar  aras nda teda i g rmek 
i in a uran astalar olu turmaktad r  Bu astalara Sa l k 
Bakanl  Sa l kta er ormans e alite nergesi emnuniyet 
Anketleri uygulanm t r  Bu y llar aras nda a uran astalara ait 

 anket ormu in elenmi tir  A il ser ise a uran  ayaktan 
e yatarak teda i g ren astalar n memnuniyet d eylerine 
ak lm  t m astalar n memnuniyet d eyleri ya  insiyet e 

e itim durumuna g re in elenmi tir  lde edilen eriler S SS 
 aket rogram nda anali  edilmi tir  erilerin anali inde 

y de  rekans  ortalama  ruskall allis e ann itney  testi 
kullan lm t r  Anlaml l k d eyi olarak  ka ul edilmi tir  lde 
edilen ulgulara g re  anket uygulanan ki ilerin  si n  
erkek  n  n  kad n astalar olu turmu tur  atarak 
e ayaktan teda i g ren astalar n memnuniyet uanlar n n 

sosyodemogra k ellikler ile ili kili oldu u ulunmu tur  atarak 
teda i g ren astalar n anket sorular na erdikleri to lam uan 
ile insiyet  e itim durumu  ya  aras nda istatistiksel olarak 
anlaml  ir ark ulunmu tur  atan astalar  ayaktan 
teda i g ren e a il ser ise a uran astalara g re da a a la 
memnuniyet ildirmi lerdir  Sonu  olarak  kurumlar n sa l k 

i meti kalitesinin de erlendirilmesinde asta memnuniyetinin 

l lmesi önemli göstergelerden biridir. 

na tar Kelimeler  Başvuru, Hasta, Memnuniyet Düzeyi.

U   S S  S  
P S  PP    S  SP   

SP  S U

stra t

T is study as arried out retros e ti ely to in estigate t e 
e e t o  so iodemogra i  aria les o  a state os ital on t e 
le el o  atient satis a tion and anges in satis a tion le el 
a ording to years  T e study s o ulation onsists o  atients 

o a e a lied or treatment et een t e years  
T is disease as im lemented y t e inistry o  ealt  ealt  

er orman e and Quality ire ti e Satis a tion Sur eys  A total 
o   uestionnaires rom atients o a lied during t ese 
years ere e amined  T e satis a tion le els o  t e atients o 
a lied to t e emergen y ser i e and o ere treated remotely 
and in atient ere e amined and t e satis a tion le els o  
all atients ere e amined a ording to t eir age  gender and 
edu ational status  T e o tained data ere analy ed in t e S SS 

 a kage rogram  er entage  re uen y  mean  i s uare 
test  ruskall allis and ann itney  test ere used in t e 
analysis o  t e data  T e le el o  signi an e as a e ted as  

 A ording to ndings   n   ere male and  
n   ere emale atients  It as ound t at t e satis a tion 

s ores o  atient grou s o ere in atient and remotely treated 
ere related to so iodemogra i  ara teristi s  A statisti ally 

signi ant di eren e as ound et een t e total s ore gi en 
to t e uestionnaire y t e in atients and se  edu ation status 
and age   T e in atients re orted more satis a tion t an 
t e atients o ere treated at t e distan e and t e emergen y 
de artment  As a result  measuring atient satis a tion is one o  
t e im ortant indi ators in assessing t e ealt  are uality o  
institutions

Ke  or s  Application, Patient, Satisfaction evel.

P
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Son Dönem Böbrek Yetmezliği hastalarında daha önce de vurguladığımız üzere Depresyon ve anksiyete belirtileri sıklıkla 
görülmektedir. Bizim bu çalışmada amacımız; sürdürülebilir bir şekilde Son Dönem Böbrek Yetmezliği hastalarının tanı 
konulduğu andan itibaren yaşam kalitelerini arttırma adına, gösterdikleri psikolojik belirtilerine yönelik farmakoterapi ve 
psikoterapilerini aksatmadan yaşamlarını devam ettirmeleridir. Böylece bu hasta gurubunun hemodiyaliz aldıkları süre 
zarfında motivasyonları artacak, gerek sosyal yaşamlarında gerekse hastanemizin diyaliz ünitesinde işbirliği ve sosyal 
iletişim anlamında önemli gelişmeler elde edebileceğiz.

Kronik hastalıklarda psikolojik takip ve tedavi genel tedavinin ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Çünkü bireylerin tedavi 
uyumunu ve sosyal iletişimin sürdürülmesini engelleyen major  depresyon, anksiyete bozukluğu, iştah kaybı, bitkinlik gibi 
sorunlar bu hastalarda sıklıkla gözlenmektedir.

Hemodiyaliz hastalarının tedavilerinde; anksiyete durumu, genel depresyon düzeyi ve kişilik yapısının farklılığı dikkate 
alınmalı, tedavi sürecinde hastaya yaklaşım bu etmenler baz alınarak geliştirilmelidir. Bazı bireylerin kişilik yapısı özellikleri 
tedaviye uyumu kolaylıkla gerçekleştirebilirken; bazen, diğerlerinde: “isyan duygulanımı, tedaviye uyumu reddetme, 
yoğun karamsarlık duygulanımı, bezginlik hissi -ne kadar sürecek?-, tekrar hastalık sürecini sorgulama, değişik açıklamalar 
ve mucizevi çözümler arama: “beni anlamadılar, ben filanca memlekette olsaydım başka olurdu …”, fiziksel ve sosyal 
yetersizlik hisleri, diyaliz ekibine düşmanca tavır (ve-veya aileye çevreye), diyete uymamak; sürekli istemek ama istekler 
gerçekleşse bile memnun olmamak” tavrı gelişebilir. Bu aşamada da aile ve tedavi ekibi işbirliği gerekmekte: Hastayı 
“anlar”, onu tepkilerinde “kabullenir”, “doğruyu bulmasına ve iletişimi sürdürmesine yardımcı tutum sergileyebilmek” 
amaç edinilmelidir.

Hastanelerde uzun süre tedavi alan hastalara memnuniyet ölçümleri yapılması bu ölçümdeki soruların ilgili bölümden 
hizmet alma şeklinin tamamını kapsayacak şekilde soruların hazırlanması, Anketi yapanların Diyaliz Biriminde 
çalışmayanlardan seçilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Hizmetin kalitesini artırmada en büyük ölçüm aracının 
memnuniyet ölçümleri olacağı kanaatine de varılmıştır.

Mevlüt KİREN, Ali AŞKAR, Şafak MİÇOĞULLARI, Ali HALİLOĞULLARI

SA A A  T ASTA S
kirenme lut otmail om  aliaskar otmail om  sa akmi o otmail om  sikologali asa otmail om

et

Kronik Böbrek Yetmezliği tüm kronik hastalıklarda olduğu gibi 
bireyi sadece fiziksel yönden değil, ruhsal, sosyal ve ekonomik 
yönlerden de etkilemektedir. Sürekli kendileri dışında 
birtakım gereçlere ve kişilere bağlı olma durumu bu hastaların 
bağımlılık sorunlarını arttırmaktadır. Tedavinin ertelenmesinin 
veya tedaviye ara verilmesinin imkânsız olması, haftada iki-
üç kez diyaliz tedavisi alma zorunluluğu ve sıkı diyet bireyin 
özgürlüğünü kısıtlayıp hastanın aile, sosyal ve iş yaşamını 
olumsuz yönde etkilemektedir. Anksiyete ve depresif 
belirtiler arttıkça hastaların yaşam kalitesi düşmektedir.  
Yaşam kalitesinin kronik böbrek hastalarında mortalite ve 
morbiditeyi belirleyen önemli bir faktör olduğu göz önüne 
alındığında hastalığın yalnızca son evresinde değil, tüm 
evrelerinde depresyon tedavisinin önemi ortaya çıkmaktadır. 
Samandağ Devlet Hastanesinde hemodiyaliz ünitesinde tedavi 
gören kronik böbrek yetmezliği olan hastaların depresyon ve 
anksiyete düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi 
ve memnuniyet derecelerinin ölçülmesi yapılmış olup durum 
tespiti yapılarak gerekli iyileştirme çalışmalarına gidilmiştir.

na tar Kelimeler  Diyaliz, Memnuniyet, Anksiyete, 
Depresyon, Likert

stra t

Chronic Renal Failure affects not only the physical person but 
also the spiritual, social and economic aspects of the individual 
as it is in all chronic diseases. Continuous dependence on some 
equipment and persons other than themselves increases 
the addiction problems of these patients. The difficulty of 
postponing treatment or interruption of treatment, the 
need to take dialysis treatment two to three times a week, 
and tight diet restrict the individual’s freedom and affect the 
family’s family, social and work life negatively. As anxiety and 
depressive symptoms increase, the quality of life of patients 
decreases. Considering that quality of life is an important 
factor determining mortality and morbidity in chronic kidney 
disease, the prognosis of depression in all phases of disease, 
not only in its final stage, is emerging. Depression and 
anxiety levels of patients with chronic renal failure treated at 
hemodialysis unit in Samandag State Hospital were evaluated 
according to various variables and satisfaction ratings were 
measured and necessary improvement studies were made.

Ke  or s: Dialysis, Satisfaction, Anxiety, Depression, Likert
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Bizim bu çalışmadaki hedeflerimizden en önemlisi hasta ve ailenin baş etme becerilerini geliştirerek hastalığa uyumlarını 
artırmaktır. Hastalarla kurduğumuz iletişim sayesinde hastalarımızın anksiyetesini azaltmayı, tedaviye uyumlarını 
artırmayı ve nihayetinde memnuniyet düzeylerini artırmayı hedefledik.

Samandağ Devlet Hastanesi Kalite Birimi olarak, Diyaliz çalışanları ile hastanemizde uzun süre tedavi alan Diyaliz hastalarına 
yönelik yıllık Memnuniyet, Depresyon ve Anksiyetelerini ölçmek için anketler yapılmasına karar verilmiştir. Memnuniyet 
ölçümlerinde düşük puan çıkması durumunda ilgili birimlerle iletişime geçerek iyileştirme faaliyetlerine gidilecektir. 
Anksiyete ve Depresyon ölçümlerinde Beck ölçeği kullanılacaktır. Hastaların ölçek sonucunun, uluslararası kabul görmüş 
olan değerlerin üstünde çıkması durumunda bu hastalara Psikiyatri desteği verilecektir. Nitekim Diyaliz birimimizde 
hizmet alan hastalarımız ile ilgili yapılan çalışma sonucunda Depresyon ve Anksiyete teşhisi konulan hastalara verilen ilaç 
tedavisi ve psikoterapi sonucunda olumlu sonuçlar alındığı gözlenmiştir. Bu tarz çalışmanın sürdürülebilirliğini sağlamak 
için, bu çalışmaların altı aylık düzenli yapılması ve hasta memnuniyetini, hasta güvenliğini sağlanması hedeflenmiştir.

Bu hastalarımızın düzenli olarak psikiyatri poliklinik kontrollerine veya psikolog ile yapacakları bilişsel davranışçı terapi 
programlarına katılımlarını sağlamayı amaçlamaktayız. Her yeni kronik böbrek yetmezliği hastasını da bu siteme entegre 
ederek eğer var ise mevcut ruhsal sorunları çözmeyi; veya zamanla doğabilecek ruhsal bunalımlara anında müdahale 
etmeyi amaçlamaktayız. Sürdürülebilir olarak hedeflerimizden biri de 6 aylık raporlar halinde hastalarımızın son 
durumlarını tekrar gözden geçirmektir. Elde edeceğimiz veriler ile hasta memnuniyetini artırmak ve ruhsal veya fiziksel 
hastalıklarının tedavisine mümkün olduğunca yardımcı olmayı hedeflemekteyiz. Umarız ki bu çalışma diğer çalışmaların 
bizde oluşturduğu farkındalık gibi diğer sağlık kuruluşlarında diyaliz hastaları ile çalışan ekiplerde de farkındalık oluşturmak 
adına katkıda bulunur.
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Özellikle hasta bakımı sürecindeki SKS uygulamalarına 20 sorudaki 13 soruya iyi ve çok iyi seviyede katılımın olunması 
sevindiricidir.Tıp hukuku,SAS,SKS Standartlarının Tıp fakültelerinde eğitim müfredatlarına eklenmesi,hekimlerin 
kalite,hasta güvenliği ve tıp hukuku açısından niteliğini artırmış olacaktır.Sonuç olarak; hekimlerimizin düşük tutum 
düzeyine sahip oldukları konulara eğitim verilerek, yönelmesi  gerektiği düşünülerek kalite uygulamalarında başarı 
hedeflenmiştir.

K K
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2.SAĞLIKTA KALİTE ve AKREDİTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI, 27.06.2015,Sağlıkta Kalite Standartları Hastane Rehberi

Ayşe DAĞCI1, Taner ŞARA2

Tokat iksar e let astanesi
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Amaç ve Önemi: asta ak m s re i  astanelerde yatan astan n 
asta g enli i a s ndan dikkatle i lenmesi gereken ir s re tir

Bu süreçte sağlık ekibi olarak herkesin sorumlulukları vardır.
Ekip üyelerinin lideri olan hekimin bilgi düzeyi ile hasta bakım 
süreci sıkı ilişki içerisindedir.Hasta güvenliği kültürü hekimde 
oturmuş bir tutum olarak uygulanırsa diğer ekip üyelerinde 
de hasta güvenliği risk ihtimalleri ortadan kalka akt r  Bu 
al man n ama  Tan  ile a lay ta ur uluk ile son ulan 
u s re teki rimer sorumlu ekimlerin asta ak m s re inde 

S S uygulamalar  tutumlar n  l mektir  ntem  Bu al mada  
 ekim g n ll  olarak kat l m sa lam t r al mada  soru 

i eren l  likert  anket l e i kullan lm t r

Bulgular:  soruda iyi e ok iyi d eyde kat l m g r lm t r  
soruda orta d eyde kat l m sa land  g r lm t r

Sonuç: rta düzeydeki kat l mlar n oldu u konular  eğitim 
ihtiyacı olduğunu ortaya koymaktad r

Anahtar Kelimeler: asta Bak m S re inde alite ekimlerin 
Bak  A s ekim tik urallar

 U  S  S S  P  

stra t

Objective and Significance: The patient care process is 
a period in which the patient in the hospital should be 
carefully monitored in terms of patient safety. Everyone has 
responsibilities as a health care team. The level of knowledge 
of the physician who is the leader of the follow-up members is 
closely related to the patient care process. , the risk of patient 
safety risks will be left in other team members as well. The aim 
of this study is to measure the attitudes of SKS practices in the 
patient care process of the responsible primary physicians 
who start with diagnosis and end with discharge. Method: 
In this study; 260 The physician voluntarily participated. A 
3-point Likert questionnaire with 20 questions was used in 
the study.

Findings: T ere as good and ery good arti i ation in  
uestions  Intermediate arti i ation as ound in  uestions

Conclusion: It re eals t at t ere is a need or training in su e ts 
ere t ere is moderate arti i ation

Keywords: atient are Quality  ysi ian s ie  ysi ian t i s

P
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artı ma ve Sonu

Hastanelerin taşıdıkları hizmet rollerine göre hastaların SABİM şikayetlerindeki oranlar değişmekle beraber hizmet 
çeşitliliğinin fazla olduğu 3. basamak hastanelere diğer hastanelerden çok daha fazla hasta yönlendirildiğinden, bu 
hastaneler kapasitelerinin üstünde hasta müracaatı ile karşı karşıya kalmaktadır.  Fazla sayıda müracaat, hizmete uygun 
hastanelerde bile hastane süreçlerinde yetersizliğe neden olmaktadır. 

SABİM verilerine göre hastanemizde 2016 yılına ait SABİM şikâyet oranı %0,15 olup aynı yıl acil dahil 2.552.073 hasta 
muayene edildiği düşünüldüğünde düşük bir oran olarak görülebilir.  Şikâyete en çok sebep olan durumlar randevu 

Şemsi Nur KARABELA1, Fatih VELİBEYOĞLU2, Suniye GÖKSOY3, Meral ÇALIŞKAN3,
Celal YOLA3, Celal ŞAHİN4, Kadriye KART YAŞAR5

Sa l k Bilimleri ni  Sa l k i m  eslek ksekokulu  netim e rg  B l m  Bak rk y r  Sadi onuk S A
2Sa l k Bilimleri ni ersitesi Bak rk y r Sadi onuk S A
Sa l k Bilimleri ni ersitesi Bak rk y r  Sadi onuk S A
Sa l k Bilimleri ni ersitesi Bak rk y r a ar sman u  e Sinir astal klar  S A
Sa l k Bilimleri ni ersitesi T  ak ltesi n eksiyon astal klar  e linik ikro iyolo i AB

semsinur kara ela s u edu tr  t ati ya oo om  suniye goksoy saglik go tr
meral aliskan saglik go tr  elalyola otmail om  a elalsa in gmail om  kadriye kartyasar s u edu tr

et

Sa l k Bakanl  leti im erke ine SAB  gelen m ra aatlar 
astanelerde a ekimliklere a l  olan asta aklar  irimleri 

tara ndan in elenir  Bu al mada Bak rk y r  Sadi onuk 
itim e Ara t rma astanesinde asta aklar  iriminin 

de erlendirmesinden ge en SAB  m ra aatlar n n angi 
sorunlardan olu tu unu in elemek ama land   y l na ait 
m ra aatlardan ard k rnekleme ile  tanesi  kurum i i 
ara t rma sonras  erilen e a lar yla in elendi  ra aatlar n 

 sinin i mette etersi lik  ka sam na girdi i g r ld  
Bilgi e teda i tale i  te ekk r  yanl  ik yet eya iddet i erikli 
olmas  nedeniyle  n n ik yet d  m ra aat oldu u tes it 
edildi  dari e tel ilik i metlerini ilgilendiren m ra aatlar 

 asta akk  lali ka sam na giren m ra aatlar  
i ar ndayd  Ara t rmalar m da astanemi de gereken t i 

i lem e muamele ya ld  anla lan  i ar nda asta  erilen 
i metten memnun de ildi  

astanemi de asta ikayetlerinin nemli ir k sm  ekim a l  
e s re  yo unlu una a l  ikayetlerdir  an dal e sa l k 

kuruluna rande u alamama  ekleme s releri  n elikli i lemler 
dolay s  ile i metten yararlanmada ge ikme unlar n a nda 
gelmektedir   asta aklar  a s ndan astalar en ok tutum e 
da ran  konusunda ik yette ulunmu tur  ikayetlerin k k 
nedenleri in elendi inde astanemi in ka asitesinin st nde 
m ra aata a l  aksakl klar oldu u d n lm t r

Anahtar Kelimeler: leti im erke i  SAB  eri Bildirim

SS S   PP S    
 S  U   S  
K PPU U

stra t

oming A li ations to T e ealt  inistry ommuni ation 
enter are e amined y T e atient ig ts nit i  orded 

to T e ead o  e artment  T e aim o  t is study e amine 
transmitted a li ations to T e ealt  inistry ommuni ation 

enter i  onsist o  some kind o  ro lems and are also 
assed rom atient ig ts nit Assesment System in Bak rkoy Sadi 
onuk du ation and esear  os ital   a li ations ere 

e amined i  sam ling rom all oming a li ations in  
y se uential s ienti  met od    er ent o   a li ations 
ere a out in a a ility o  ser i e   er ent ere determined 

out o  om laint e ause o  in ormation and treatment re uests  
a re iations  im ro er om laints or iolen e ontents

 er ent o  a li ations as a out management and os itality 
ser i e  A ro imately  er ent o  t ese ere a out iolation o  

atient ig ts   atients in t is study o treated in os ital ere 
not satis ed y nearly  er ent   

Im ortant art o  atient om laints are de end on do tor 
e ness and ro ess density  A ording to t is study mainly 
om laints are a out lateral ran  an in a a ility a ointment  
auiting time  delay in ser i e e aouse o  riority ro edures  
ost om laints onsist o  attitudes and e a iours to atients 
it  regard to atient ig ts  It is t oug t t at t ere are trou les 

a out o er a li ations to t e os ital en main reasons are 
e amined

Key Words: ommuni ation enter  SAB inistry o  ealt  
ommuni ation enter  eed a k
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alamama ve bekleme olup bunların önemli bir kısmı da hastanedeki hekim ve alan yetersizliği ile müracaat fazlalığından 
kaynaklanmaktadır. Hakem hastane olma, asker ve polis müracaatlarında kurul raporu hizmeti zorunluluğu, 2. basamakta 
çözülebilecek müdahalelerin sevki, kapasitesi zaten dolu olan 3. basamak hastaneleri hastalar için yetersiz duruma 
sokmaktadır.

Müracaatların yarısından fazlasını oluşturan “Hizmette Yetersizlik” alt başlıkları incelendiğinde bu sorunlar “randevu 
alamama, yatak ve hekim yetersizliğine bağlı acil ve polikliniklerde bekleme süreleri” ile ilgilidir ve hastane yönetiminin 
ancak Sağlık Sisteminin bütünü içinde üst yönetim ve planlama ile çözebileceği durumlardır.

SABİM e müracaatların %14 gibi önemli bir kısmını talep ve bilgi alma veya teşekkürler oluşturmaktadır. Bu durum, 
genel olarak hasta ve hekimler tarafından şikâyet hattı gibi algılanan sistemin doğru bilgilendirme için iletişim amacıyla 
kullanılması durumunda, hastalara daha yararlı olabileceğini düşündürmektedir. Otelcilik ve idari hizmetlerle ilgili 
sorunlar hastanelerin düzenli olarak üzerinde çalıştığı konulardır ve ne kadar hızlı çözülürse çözülsün büyük kurumlarda 
hasta yoğunluğu, personel yetersizliği nedeniyle aksama ve memnuniyetsizlik her zaman oluşabilmektedir.

Hasta hakkı ihlalleri kapsamındaki müracaatların çoğu, personelin tutum ve davranışlarından kaynaklanmaktadır, bu 
konuda sağlık çalışanlarının iletişimle ilgili sürekli hizmet içi eğitime ve sosyal olarak desteklenmeye ihtiyacı olduğu 
söylenebilir.

Aksayan tek bir durum sonrası yüzlerce şikâyet olabileceği dikkate alındığında, şikâyet sayısının fazlalığı çok fazla veya 
çeşitli sorun olduğundan ziyade, o sorundan çok fazla kişinin etkilendiğini ifade etmektedir. Bu durum yoğun hasta 
karşılayan kurumlarda SABİM şikayetlerinin gerçek anlamda azaltılmasını engellemektedir. Müracaat sayısı arttıkça, 
değerlendirme ve araştırmayla ilgili ek bir çalışma yükü oluştursa da, SABİM sistemi hastane yönetimlerine düzeltilmesi 
gereken aksaklıklarla ilgili hızlı ve doğru bir kılavuz olmaya devam edecektir.
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Doç.dr. Ebru KALE, Bilal SALIM, Yeşim BAYTOK, Sultan TORTUMLUOĞLU,
Arzu KÜÇÜK, Murat ERASLAN

ko aeli derin e e itim ara t rma astanesi
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Bilindi i ere sa l k al anlar na y nelik iddet  er ne kadar 
e a uygulamalar  geli tirilmi  olsa da de am etmektedir  An ak 

sa l k al anlar na y nelik iddet in elenirken  sade e sa l k 
i met sunu usu olarak g re  ya an doktor  em ire  teknisyen 

 meslek gru lar  ele al nmaktad r  An ak astanenin er 
yerinde astalarla elkide u meslek gru lar n n a lar ndan 
olduk a a la asta e asta yak nlar yla ileti im alinde 
olan temi lik  g enlik  yemek  sekreterlik gi i i met al m 

ersonellerinin ya ad ğı iddet olaylar n n u denli ir anali i 
i  ya lmam t r  astanemi de g re  ya an  i met al m 
ersonelinin  erinde anket y ntemiyle elde edilen erilerin 

S SS  rogram yla ya lan anali i sonu unda  i met al m 
ersonelimi in    ki i  i iddete maru  kald n  idette 

maru  kalanlar n  ni kad nların   n  ise erkeklerin 
olu turduğu, Şiddete maruz kalan personelin yaş grubu 
incelendiğinde tüm yaş grupları içerisinde (toplam personel)  
en yüksek şiddete maruz kalma oranının %16.9 ile 25- 34 yaş 
grubu olduğu, Şiddete maruz kalan personelin hizmet grubu 
incelendiğinde toplamdaki personelin %33.5 ile temizlik 
faaliyetlerinde görev yapan personel olduğu, ikinci sırada ise 
%31.7 ile güvenlik personellerimizin olduğu, eğitim durumları 
incelendiğinde tüm eğitim grupları içerisinde en yüksek 
şiddete maruz kalma oranının %50.9 ile lise eğitim seviyesine 
sahip hizmet alım personelleri olduğu, gelir durumları 
incelendiğinde tüm gelir durumu grupları içerisinde en 
yüksek şiddete maruz kalma oranının %75,7 ile gelir giderden 
az olan hizmet alım personelleri olduğu, Şiddete maruz kalan 
tüm gruplar içinde en yüksek şiddete maruz kalma oranının 
% 43.7 ile rotasyona tabi olarak hastanemizin çeşitli hizmet 
bölgelerinde çalışan personellerden oluşan diğer grubunun 
olduğu tespit edilmiştir. Sonra sırasıyla; poliklinik (%22.3), 
servis (19.5), acil servis (%8.4), ameliyathane / yoğun bakım 
(% 6.0)  gelmektedir. Poliklinikte çalışan personelin %48. 5 i 
şiddete uğradığı, Fiziksel şiddete uğrayanların % 66.7 si erkek,. 
Sözel şiddete uğrayanların %61.8 i kadın olduğu, kadınların 
ve erkeklerin en çok maruz kaldığı şiddet türü sözel şiddet ( 
kadınların % 74.2 si, erkeklerin % 52.9 ), en az maruz kaldığı 
şiddet türü psikolojik şiddet (kadınlar %2.5, erkekler %6.7) 
oldu u  iksel iddete maru  kalan i met al m ersonelinin  

 ile ilkokul me unlar n n oldu u    ile lise me unlar n n 
taki  etti i  a lan al mada  oliklinik   ser is   
a il ser is   ameliyat ane  yo un ak m    e di er 

irimlerde    al anlar n en a la s el iddete maru  
kald  tes it edilmi tir

na tar Kelimeler  Şiddet, Sağlık, Hizmet Alım Personeli 

U   S    S  
P S   SP S   S  

SP  S P

stra t

As it is known, violence against health workers continues, 
although criminal practices have been improved. Only 
physicians, nurses, technicians, etc. serving as health service 
providers are examnined when violence against health workers 
are examined, However, there has never been such an analysis 
of the violence experienced by employees who are in service with 
staff, such as cleaning, security, food, secretary, who are, 140 
 communicating with patients and their relatives from some 
of these occupational groups. As a result of the analysis of 
the data obtained by the questionnaire method over the 578 
of the 894 service procurement personnel working in our 
hospital by SPSS 17.0 program; Our service procurement staff 
40.1% (218 people) were exposed to violence; 54.1%  exposed 
to violence is women while  45.9% were male. When the 
age group of staff exposed to violence examined in all age 
groups (total staff); percentage of the total exposure to the 
high intensity 16.9% in 25-34 age group. 33.5% of the total 
personnel were personnel working in cleaning activities when 
the service group of the victims were examined and 31.7% 
of the security personnel were in the second place. When 
the educational status was examined, the highest violence 
exposure of all income groups were service purchasing 
personnel with high school education level with 50.9%. When 
the income situation was examined, the highest incidence 
of violence among all income status groups was the group 
whose income is lesser than outcome (75.7%), the second  
group(%43.7) consisting of staff working in various service 
areas of my hospital, subject to rotation. Then, respectively; 
outpatient clinic (22.3%), service (19.5), emergency service 
(8.4%) and operating room / intensive care (6.0%). 48% of staff 
working in outpatient clinic were exposed to violence. 66.7% 
of those who suffered physical violence were male. It was 
found that 61.8% of the respondents were verbal aggressors, 
verbal violence (74.2% of females, 52.9% of males), violence 
type psychological violence (females 2.5%, males 6.7%) were 
the most exposed types of violence, 50% of primary school 
graduates were exposed to physical violence, followed by 
high school graduates with 41.7%.Outpatient clinics (72.5%), 
service (70.0%), emergency department (55.6%), operating 
room / intensive care (46.2%) and other units (60.6%) were 
the most verbal aggressors.

Ke  or s  iolen e  ealt  Ser i e ro urement ersonnel

P

S    P S  K   
S     S S  
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S U

Hastanemizde görev yapan 894 hizmet alım personelinin 578 üzerinde anket yöntemiyle elde edilen verilerin SPSS 17.0 
programıyla yapılan analizi sonucunda; hizmet alım personelimizin % 40.1 (218 kişi) i şiddete maruz kaldığını, şiddete  
maruz kalanların %54.1 ni kadınların % 45.9 ünü ise erkeklerin oluşturduğu, Şiddete maruz kalan personelin yaş grubu 
incelendiğinde tüm yaş grupları içerisinde (toplam personel)  en yüksek şiddete maruz kalma oranının %16.9 ile 25- 34 
yaş grubu olduğu, Şiddete maruz kalan personelin hizmet grubu incelendiğinde toplamdaki personelin %33.5 ile temizlik 
faaliyetlerinde görev yapan personel olduğu, ikinci sırada ise %31.7 ile güvenlik personellerimizin olduğu, eğitim durumları 
incelendiğinde tüm eğitim grupları içerisinde en yüksek şiddete maruz kalma oranının %50.9 ile lise eğitim seviyesine 
sahip hizmet alım personelleri olduğu, gelir durumları incelendiğinde tüm gelir durumu grupları içerisinde en yüksek 
şiddete maruz kalma oranının %75,7 ile gelir giderden az olan hizmet alım personelleri olduğu, Şiddete maruz kalan 
tüm gruplar içinde en yüksek şiddete maruz kalma oranının % 43.7 ile rotasyona tabi olarak hastanemizin çeşitli hizmet 
bölgelerinde çalışan personellerden oluşan diğer grubunun olduğu tespit edilmiştir. Sonra sırasıyla; poliklinik (%22.3), 
servis (19.5), acil servis (%8.4), ameliyathane / yoğun bakım (% 6.0)  gelmektedir. Poliklinikte çalışan personelin %48. 5 i 
şiddete uğradığı, Fiziksel şiddete uğrayanların % 66.7 si erkek,. Sözel şiddete uğrayanların %61.8 i kadın olduğu, kadınların 
ve erkeklerin en çok maruz kaldığı şiddet türü sözel şiddet ( kadınların % 74.2 si, erkeklerin % 52.9 ), en az maruz kaldığı 
şiddet türü psikolojik şiddet (kadınlar %2.5, erkekler %6.7) olduğu, fiziksel şiddete maruz kalan hizmet alım personelinin 
% 50 ile ilkokul mezunlarının olduğu, % 41.7 ile lise mezunlarının takip ettiği, Yapılan çalışmada; poliklinik ( %72.5), servis 
( %70.0), acil servis (% 55.6), ameliyathane/ yoğun bakım (% 46.2)  ve diğer birimlerde (% 60.6)  çalışanların en fazla sözel 
şiddete maruz kaldığı tespit edilmiştir.

 Konuyla ilgili olarak; 

• Kurumların sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddeti kayıt altına alması, 

• Hizmet içi eğitimlerle çalışanlara etkili iletişim ve zor durumlarla baş etme becerisinin kazandırılması, 

• Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemeye yönelik güvenlik önlemlerinin artırılması, 

• Sağlık çalışanları örnekleminde yapılacak çalışmalarda tüm personelin değerlendirilmesi

• Şiddetin kavramsal tanımlamasının tam olarak yapılarak gerekirse zorunlu eğitim döneminde öğretilmesi

• Kamu bilgilendirmesinde kullanılan yazılı görsel materyallerin daha fazla kitleye ulaşmasının sağlaması 

• Kitlesel iletişim araçlarında şiddet içerikli yayınların gösteriminin önlenerek normalleşme sürecine girilmesinin 
engellenmesi

• Gelecekte yapılacak çalışmalarda şiddet türlerinin içeriklerinin tanımlanarak ortak dilin oluşturulması ve konuyla ilgili 
daha kapsamlı çalışmalar yapılması önerilmektedir.
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komisyonlari/saglik_calisanlari/docs/ss454.pdf
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S U

Sonuçlar göz önünde bulundurularak yapılan genel değerlendirmelerde Olay bildiriminin ne olduğu konusunda 2016 
yılında katılımcıların farkındalığı %60,61 iken verilen eğitimlerle bu oran 2017 yılında % 86,36’ya ulaşmıştır.

Güvenlik Raporlama Sistemini duyduğunu belirtenlerin oranı 2016 yılında % 84,86 iken 2017 yılında bu oran %93,94 
olmuştur. 

İlkay YILDIZ tarafından yapılan bir araştırmada katılımcıların % 79,1’i kurumda güvenlik raporlama sisteminin olduğunu 
belirtirken (YILDIZ İ, 2013:49), Selma ALTINDİŞ ’ in yaptığı bir araştırmada ise hastane içinde olay raporlama sistemi 
var olup olmadığı sorgulanmış ve katılımcıların %76’sı olay raporlama siteminin var olduğunu belirtmiştir (ALTINDİŞ S, 

Sedat BAYYİĞİT, Kenan ECEMİŞ, Nilgün AYDOĞAN

a ta e let astanesi
s ayyigit otmail om  dr kenan otmail om  kuyensare otmail om

zet

Sa l k i meti sunumunda g  ard  edilmemesi gereken en 
nemli konular ndan iri de asta g enli i e asta g enli ini 

te dit eden t i atalard r  

asta g enli inin sa lanmas  e nlemlerin al na ilmesi 
i in olaylar n ildirilmesi e ra orlanmas na nem erilmesi 
gerekmektedir

Ülkemizde sağlık çalışanlarının tıbbi süreçlerde karşılaştıkları 
hataları bildirebilecekleri, yaygın olarak gerçekleşen hatalar 
ve bunların iyileştirilmesine yönelik önlemler hakkında 
bilgi edinebilecekleri bir platform oluşturulmuş ve adına da 

enlik a orlama Sistemi S  denmi tir

enlik a orlama Sistemi S  kullan ma a ld ktan sonra 
 y l  o ak ay nda astanemi de yeni sistemin tan t m  ama  

ile e itimlere a lanm  e ayn  y l may s ay nda  astanemi in 
e itli irimlerinde al an e e  em ire e di er sa l k 
al anlar ndan olu an  ki iye anket al mas  ya lm t r

Çalışmamızda  y l nda kat l m lar n u   y l nda 
ise si kurumda olumsu  olaylar  ildire ile e i ir 

enlik a orlama Sisteminin arl ndan a erdar oldu unu 
elirtmi tir

enel olarak sistemin kolay  e ede ne ula a ilir 
  oldu unu elirtenlerin oran  y ksek ulunmu tur  

Sistemin kolay ula la ilir e kullan m  asit diyenlerin oranı u 
kadar y ksek iken  ildirim ya t n  elirtenlerin oranının (%11) 
çok düşük kald  tes it edilmi tir  

Bildirimlerin a  olmas  ildirimi eya atay  ya an ki inin de i re 
ola ile e i endi esini d nd rmektedir

Bu al ma ile elde edilen sonu lar n astanemi de al anlara 
geri ildirimi e lanlana ak e itimler ile S ildirimlerinin 
arta a  d n lmektedir

Anahtar Kelimeler: T i ata  asta g enli i  enlik 

a orlama Sistemi

stra t

One of the most important things, that we shouldn’t ignore in 
healthcare, patient safety and medical errors that threatening 
the patient safety. Importance should be given to notifying 
and reporting cases for providing the patient safety and 
taking precautions. 

In our country a platform has been established called 
“Güvenlik Raporlama Sistemi; Safety Reporting System (GRS)”, 
in which healthcare professionals can report any mistakes 
they encounter in medical processes, or take an information 
about common mistakes and measures to improve them. 

After using the Safety Reporting System in January 2016, 
trainings started in our hospital for introducing the new 
system. In May of the same year, a poll has been made to 
66 people consisting of midwives, nurses and other health 
workers, who are working in various units of our hospital. 

In our study, %80,30 of the participants in 2016 and %92,42 
of them in 2017 reported that they were aware of the Safety 
Reporting System.

T e rate o  t ose o t ink t at t e system is sim le to use 
 and easy a essi le  is ig  Altoug  t ese rates 

ere ig  it as ound t at t e er entage o  t ose o stated 
t at t ey ere re orting as ery lo   

T is lo  rate suggests t e on ern t at t e erson o made t e 
mistake or re ort t e ase mig t e de i ered

T e re ort rates are e e ted to in rease it  eed a k o  t e 
results o tained y t is study to t e em loyees and lanned 
trainings in our os ital

Key Words: edi al error  atient sa ety  Sa ety re orting system

P

K   S S  S K  K P  
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2010:23). Hastanemizde yaptığımız çalışmada 2016 yılında katılımcıların % 80,30’u, 2017 yılında ise katılımcıların % 92,42’si 
kurumda olay bildirimi yapılabilecek bir Güvenlik Raporlama Sistemi var demiştir. 2016 yılındaki oranlar İlkay YILDIZ ve 
Selma ALTINDİŞ in elde ettiği verilerle benzerlik göstermektedir.

Genel olarak Sistemin kullanımının kolay olduğu (%98,48) ve güvenlik raporlama hedefine ulaşabilir (%88,64)  diyenlerin 
oranı bu kadar yüksek iken bildirim yaptığını belirtenlerin oranın 2016 yılında yapılan anket çalışmasında %1,52 2017 
yılında ise % 21 olmuştur. Toplamda ise bütün kullanıcılardan elde edilen verilere göre bildirim yaptığını belirtenlerin % 
11 gibi çok düşük bir oranda kaldığı görülmüştür.

Böyle bir sistemin var olduğu bilincinin yüksek, kullanımının kolay olduğunun belirtilmesi ve daha önce güvenlik 
Raporlama sistemi hakkında bilgi sahibi olsaydım en az bir bildirim yapardım diyenlerin oranının bu kadar yüksek 
olmasına rağmen, bildirimlerin az sayıda yapıldığı görülmektedir. Bildirimi veya hatayı yapan kişinin deşifre olabileceği 
endişesinin bildirimlerin az olmasına neden olduğu düşünülmektedir.

Bu endişeyi, hatalarda, hatayı yapan kişiye değil hataya sebep olan duruma odaklanan bir yönetim anlayışı, üst yönetimin 
bildirim yapılmasına destek olması ve kurumda bir bildirim kültürü oluşturma çabası ile birlikte bunları tüm çalışanlara 
ulaştırmayı hedefleyen bir eğitim planlanarak gidermek mümkün olabilir.

Sağlık kuruluşunun riski azaltmak ve olaylardan ders alabilmek için, olay ve kazalardan haberdar olması gerekir. Bunun 
için de yeterli sayıda bildirim yapılmasına ihtiyaç vardır. Bu arada bildirim yapılması sorunların çözümünde tek başına 
etkili olmamakta, bildirimi yapılan bütün ramak kala veya gerçekleşmiş olayların da hastane yönetimi tarafından doğru ve 
güvenilir bir şekilde analiz edilmesi gerekmektedir.

Çalışmamızda, çalışanların Güvenlik Raporlama Sistemine katılımlarının ve farkındalığının arttığı, az da olsa Güvenlik 
Raporlama Sistemine bildirimlerin yapılmaya başlandığı tespit edilmiştir.

Bildirimler, bir hatanın gelecekte tekrarlanma olasılığını azaltacak ve bir hata oluştuğunda hastanın daha fazla zarar 
görmesi önleyecektir. Yapılacak bir bildirim belki de bir hayat kurtaracaktır.  

Bu çalışma ile elde edilen sonuçların hastanemizde çalışanlara geri bildirimi ve planlanacak eğitimler ile GRS bildirimlerinin 
artacağı düşünülmektedir.

K K
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Sağlık hizmetlerinin çerçevesini oluşturan yapı, süreç ve 
sonuç bileşenlerinin kalitesi hakkında yararlı bilgiler veren 
en önemli veri kaynağı hasta memnuniyet anketleridir. 
Sağlık kurumlarının sundukları hizmetin hastalar/yakınları 
tarafından değerlendirilmesi kalite iyileştirme sürecinde eşsiz 
veri kaynağı sunmaktadır. 

Kurumlarımızda teşhis ve tedavi süreci biten hastalardan 
geribildirim almak için, 24 saat sonra cep telefonlarına 
memnuniyet anket linki gönderilmektedir. Ayrıca kurumlar 
aylık olarak hastalarla yüz yüze aynı memnuniyet anketleri 
uygulamaktadır. Çalışmamızda soruları aynı olan bu 2 ayrı 
ölçme yönteminin verilerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Elde edilen verilerin ve farkların kurumların kalite iyileştirme 
sürecinde boşlukları tanımlama aşamasında eşsiz veri sunarak 
gelişimi sağlayacağı düşünülmektedir. 

Çalışmada Bakanlığımız tarafından geliştirilen ve 2011 
yılından itibaren kurumlarımızda her ay yapılması zorunlu 
olan memnuniyet anketi kullanılmıştır. Memnuniyet anket 
linki, yatan hastaların cep telefonlarına, taburcu olduktan 1 
gün (24 saat) sonra, ayaktan hastalara ise poliklinik hizmeti 
bittikten ve reçetesi yazıldıktan 24 saat sonra gönderilmiştir. 
2 farklı şekilde uygulanan aynı anketin sonuçları arasında 
farklılıklar tespit edilmiştir. İlkinin uygulama şekli, ayın belirli 
gün/günlerinde, hasta kurumda iken, yüz yüze görüşme 
şeklindedir. İkincisinin  ise ayın herhangi bir günü hastanın 
kurumda teşhis, tedavi süreci bittikten sonra sosyal hayatında 
iken cep telefonu ile doldurduğu anket şeklidir.

Anket verileri karşılaştırıldığında; yatan hastalarda fark 
oranının yaklaşık %10, ayaktan hastalarda yaklaşık % 20 olduğu 
görülmektedir. Ancak görüş-öneri ve şikayet/memnuniyet 
bildirimlerinde bulunma oranlarında fark olmadığı da tespit 
edilmiştir.Yatan hastalarda  %10, ayaktan hastalarda % 20 
civarında farklılık görülürken görüş ve önerilerde ve şikayet/
memnuniyet bildirimleri bulunma oranlarında fark olmadığı 
görülmüştür.

Kurumlarımızın hasta güvenliği ve memnuniyetini sürdürmede 
sürekli gelişme ve kaliteli yönetim felsefesiyle hareket etmesi 
doğal bir zorunluluktur.Bu kapsamda direkt hastadan elde 
edilen verileri kullanarak süreçlerin planlaması iyileşmede 
pozitif etkiye sahip olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kalite iyileştirme, memnuniyet, hastane
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Patient satisfaction surveys are the most important data 
source that provide useful information about the quality of 
the structure, process and outcome components that make 
up the framework of health services.

The evaluation of the services provided of the health care 
institutions by their patients / relatives presents a unique data 
source in the quality improvement process.

In order to receive feedback from the patients who 
are diagnosed and treated in our institutions, a survey 
questionnaire is sent to mobile phones after 24 hours. In 
addition, institutions conduct the same satisfaction surveys 
face to face with patients on a monthly basis. It is aimed to 
compare the data of these 2 different measurement methods, 
which are the same questions in our study.It is believed that 
the data obtained will lead to the development of institutions 
in the quality improvement process by providing unique data 
during the definition of gaps.

İn this the study, which was developed by our ministry and 
used every month in our institutions since 2011, has been 
used satisfaction survey.The satisfaction questionnaire was 
sent to the mobile phones of the inpatient patients 1 day (24 
hours) after the discharge. This link was sent to the mobile 
phones of the outpatients 24 hours after the policlinic service 
was finished and the prescription was written.Differences 
between the results of the same questionnaire administered 
in 2 different ways were found. It is in the form of application 
of the first, on certain days / days of the month, when the 
patient is in the institution, face to face interview. The second 
is the questionnaire filled by the mobile phone every day when 
the patient is in social life after the diagnosis and treatment 
process is completed in the institution.When the survey data 
are compared; it is observed that the difference rate is about 
10% in the inpatients and about 20% in the distant patients. 
But there is no difference in the rates of opinions, suggestions 
and complaints / satisfaction statements.

It is a natural obligation for our institutions to act with 
the philosophy of continuous improvement and quality 
management while continuing patient safety and satisfaction.

In this context, the planning of the processes using the data 
obtained directly from the patient will have a positive effect 
on the improvement.

Key Words: Quality improvement, satisfaction, hospital
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S U

Sağlık kurumlarında sunulan hizmeti, sunumunu, yeterliliğini, sürekliliğini, etkileşimini  ve hizmet alan ile veren 
arasındaki iletişim/iletişimsizliği içeren memnuniyet anketleri iyileşme, gelişme, fark yaratma sürecinde ilk elden ham veri 
sağlamaktadır..

Hasta geribildirimleri, özellikle öneri ve şikayet içerikli bildirimler kurum içinde görülmeyen, fark edilmeyen 
eksikliklerin, hataların birileri tarafından görülerek iletilmesi sonucu kurumda değişim ve gelişimi sağlayan fırsatlar 
olarak değerlendirilmelidir. Kurumlar içinde işletme körlüğü olarak ta tanımlanan, kurum içindeki çalışanlar tarafından 
görülmeyen bu sorunların, kusurların ifade edilmesi, ortaya konması,  yetersizlik olarak değilde kurum için değerlendirmesi 
gereken konu olarak kabul edilmedir.

Ayın belirli gün/günlerinde hasta kurumda iken yüz yüze görüşme yoluyla yapılan anket ile hastanın ayın herhangi bir 
gününde kurumda teşhis, tedavi süreci bittikten sonra sosyal hayatında iken cep telefonu ile gerçekleştirdiği anket 
sonuçları arasında fark kuruma sürekli gelişme için fırsat verisi olarak değerlendirilmelidir. 

Literatürde memnuniyet anketleri incelendiğinde yüz yüze görüşme şeklinde yapılan memnuniyet anket verileri mevcut 
iken anketin hastaya doğrudan sorulmadığı, hastanın kendiliğinden verdiği geri bildirimleri içeren dolaylı yöntemlerle 
memnuniyetin değerlendirildiği çalışma olmadığı görülmüştür. Bu kapsamda çalışmamız özgün veriler içermektedir.
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İçinde bulunduğumuz çağın bilgi çağı olmasının nedenlerinden biri, günlük yaşam içinde bilgi gereksiniminin 
ve öneminin çok artmış olmasıdır. Bilgi gereksiniminin bu kadar ön plana çıkması bilginin düzenli bir biçimde 
saklanması ve gerektiğinde saklanan bilgilerin içinden istenilen bilginin tekrar alınarak işleme konulması 
gereksinimini de beraberinde getirmektedir(1).

Hasta güvenliği ve memnuniyeti, sağlık hizmetlerinde kalite geliştirme, klinik hataların azaltılması, erken teşhis, 
uygun tedavi ve sağlık hizmetlerinin artan maliyetinin azaltılması gibi gereklilikler ,bilişim teknolojilerinin sağlık 
alanında kullanılmasını zorunlu hale getirmiştir(2).

Modern sağlık yönetimi süreci, insanların sağlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere üretim faktörlerinin bilinçli ve uyumlu 
bir şekilde bir araya getirilip, sağlık hizmeti üretimi ve sunumu için faaliyette bulunan kuruluşların çok yönlü 
işlevlerini kapsar. Sağlık yönetiminde bilgi güvenliği ilkelerinin uygulanması: sağlık güvenliği, kalitesi ve geleceği 
açısından büyük bir önem taşımaktadır. Bu nedenle sağlık kurumlarında bilgi güvenliği eğitimlerinin kurumsal bir 
yapı kazanması, sağlık yönetiminin geleceği açısından önemlidir(3).

 Bilgiye sürekli olarak erişilebilirliğin sağlandığı bir ortamda, bilginin göndericisinden alıcısına kadar gizlilik içerisinde, 
bozulmadan, değişikliğe uğramadan ve başkaları tarafından ele geçirilmeden bütünlüğünün sağlanması ve güvenli 
bir şekilde iletilmesi süreci bilgi güvenliği olarak tanımlanabilir (4).

Bilgi güvenliği yönetiminde, insan ve sürecin hemen her aşamada teknolojiyle birlikte düşünülmesi gerektiği 
unutulmamalıdır (5).

2008 yılında yayımlanan ve sağlık sektörü için bilgi güvenliği esaslarını bizlere sunan yeni ISO standardı; ISO 
27799:2008 (Sağlık Bilgileri – Sağlıkta ISO/IEC 27002 bilgi güvenliği yönetimi) oldukça önem taşımaktadır. Bu 
standart son derece hassas olan kişisel sağlık bilgileri konusu ve bu bilgilere hem sağlık hizmetleri çalışanlarının 
erişiminin garanti edilmesi hem de gizliliğinin ve bütünlüğünün en iyi şekilde korunması konusunu mümkün kılan 
bir hareket planı sağlar[6].

Kişisel verilerin mahremiyetinin korunması, istek dışı haberleşmenin önlenmesi, iletişim ağı güvenliği, işletim 
sistemi güvenliği, veri tabanı, internet erişim, terminal cihazı ve sistem güvenliği, özetle, toplam sistem güvenliği 
içinde sağlanmalıdır (7).

İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) madde 8 ‘de olduğu gibi ,birçok uluslararası belge mahremiyetin korunabilmesi 
amacıyla özel yaşamın gizliliğini temel insan hakkı olarak kabul ederek kişisel verilerin korunmasına vurgu 
yapmaktadır. Kişisel veriler 1950’de kabul edilen AİHS’de özel hayatın gizliliği bağlamında değerlendirilirken, 2000 
yılında kabul edilen AB Temel Haklar Şartı’nda kişisel verilerin korunmasına ait özel bir madde oluşturulmuştur (8).

S U

Güvenliğin en zayıf halkası olarak da kabul edilen insana yapılacak bilgi güvenlik bilinçlendirme faaliyetleri 
kurumlara bilgi güvenliğini sağlamada çok büyük katkılar sağlayacağı unutulmamalıdır. Bu eğitim ve farkındalık 
programları, en üst yönetimlerden başlayarak en alt seviyedeki uç bir kullanıcıya kadar yaygınlaştırılmalı ve 
sunulmalıdır. Kurumlar ve bireyler ellerindeki değerli varlık olan bilgiyi korumak, bütünlüğünü ve güvenilirliğini 
sağlamak, gerektiğinde ise ulaşabilmek için bir bilgi güvenlik politikası ya da kuralları etrafında birleşmeli, aynı 
zamanda kendilerine yol gösterici olan bu kurallardan öncelikle haberdar olmalıdır. Diğer taraftan güncel ne tür bilgi 
güvenlik risk ve tehditleriyle karşılaşabilecekleri konusunda da bilgi sahibi olmalıdırlar. Bu farkındalığı oluşturmada 
en temel ve etkili yöntem ilgili bireylerin bir farkındalık eğitim programından geçirilmesiyle mümkün olabilecektir. 
Bununla birlikte bunun çok temel bir seviye olduğu, bireylerin seviyeleri, kurumun o kesime yüklediği sorumluluk 
ve beklentileri dikkate alınarak eğitimler farklı kategorilere/gruplara özel hazırlanmalı, gerektiğinde temel seviyenin 
üzerine dönemsel olarak diğer eğitimler verilerek bilinç seviyesi en üst düzeyde tutulmaya çalışılmalıdır.
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Hemşirelerin iş stresi ölçeği puan ortalamalarına göre 3. Grup C stres düzeyinde olduğu görülmüştür. Bu grup, “Uyarıcı 
yönleri olan, ancak hafif bir iş. Başarı güdüsü yüksek biri için sıkıcı, mücadeleci olmayan biri için uygun bir iş stresi düzeyi” 
olarak kabul edilmektedir. 

Bu doğrultuda önerilerimiz;

• Mesleki  motivasyon ve stresle baş etme ile ilgili olarak hizmet içi eğitim programlarının sürdürülmesi ve bu 
programlara hemşirelerin katılımının desteklenmesinin sağlanması,

• Çalışan sayısının arttırılarak mevcut çalışanların iş yükünün azaltılması ve  çalışanların bir arada sosyal iletişimlerini 
arttıracak sosyal aktiviteler planlanması,

• Hemşirelerin işe olan ilgisini arttırmak için kendi alanlarındaki yönetsel ve hasta bakımına ilişkin kararlara etkin 
katılımlarının sağlanması önerilebilir.

Saadet PEKUSLU SANAR1, Hülya DEMİRCİ2, Nurcan ÇELİK2,
Cemile BAŞ KAYHAN1, Mustafa ERGUN1

A SA T T  T ASTA S
2 A SA A  BA A  S T S  SA I  B  A T S
s ekuslusanar saglik go tr  u e elik otmail om  nur an elik ya oo om tr
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et

Bu al ma  anisa Turgutlu e let astanesindeki em irelerin 
i  stresi d eyleri e etkileyen etmenlerin elirlenmesi ama yla 

lanlanm t r

Çalışma tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Araştırmanın 
evrenini 01-30 Eylül 2017 tarihleri arasında çalışmakta 
olan hemşireler (N=192) oluşturmuştur. Evrenin tamamı 
araştırmaya dâhil edildiğinden örneklem seçimine 
gidilmemiştir. Ancak çalışmanın yapıldığı süre içinde izinli, 
raporlu vs olan ve çalışmaya katılmayı kabul etmeyenler 
olduğu için 158 kişiyle çalışma tamamlanmıştır (katılım oranı 
%82). Araştırmanın yapıldığı kurumdan yazılı,  çalışanlardan 
sözlü onam alınmıştır.

Ara t rma erilerinin to lanmas nda iki ayr  ara  kullan lm t r  
Birin isi  em irelerin tan t  elliklerini i eren anket ormu  
ikin isi ise  Stresi l e i  dir  lde edilen eriler S SS  aket 

rogram nda de erlendirilmi tir  Ara t rma erilerinin da l m  
olmogoro Smirno  testi ile de erlendirilmi  normal da l ma 

uymad  i in non arametrik testler kullan lm t r  erilerin 
anali inde y delik  ortalama  standart sa ma  ortan a de erleri  

ann itney  testi e ruskal allis testi kullan lm t r

Ara t rmaya kat lan em irelerin ya  ortalamas   
olu  si kad nd r  em irelerin i  stresi l e i to lam uan 
ortalamas  ± olarak sa tanm t r ron a s Al a  

em irelerin i  stresi l e i to lam uan  ile o uk sa i i 
olma  uyku sorunu ya ama e mesai arkada lar  ile ili ki durumu 
in elendi inde aralar nda anlaml  ir ili ki sa tanm t r 

Anahtar Kelimeler: em ire   Stresi l e i   Stresi

U S  US SS S SS S  
   S

stra t

This study was planned in order to determine the stress 
levels and affecting factors of nurses in Manisa Turgutlu State 
Hospital.

The design was made as a descriptive study. The study  
population is the nurses woeking at he hospital in September 
2017 (N=192). We didn’t need a samşple selection cause all 
the population was included.   Nurses  on  annuel leave or 
having sick reports are excluded and the research included 
158  nurses , the participation rate was % 82 .  Written consent  
was given to  the states hospital for permission for our study 
and verbal consent was given  for the participants.  

The data were collected in two different implements. The first 
one is the dectriptive questionnare  including the informative 
characteristics of  the nurses. The second one is “work 
stress scale”as a lichert scale. To evaluate the data, we used 
SPSS 15.0 data analysis programme. In the analysis of the 
data, it was determined that the data were not distributed 
symmetrically by means of percentage, mean, Kolmogrom 
Smirov test. Nonparametric tests Mann-Whitney U Analysis 
Test and Kruskal Wallis Test were used.

T e mean age o  t e arti i ants as    and  
si  ere  omen  T e mean al ue or t e ork 

stress s ale  ± ere ron a s Al a   
en t e nurses  total s ore o  o  stress s ale and a ing 

ildren  slee ing ro lems and t eir relations it  olleagues 
ere e amined  

Key Words: urse  ork stress s ale   ork stress
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Kahta Devlet Hastanesi olarak Ağustos 2017 tarihinde HIMMS’e yapılan başvuru ve neticesi sonrasında uygulamaya 
konulan HIMMS’in Kahta Devlet Hastanesinde yataklı servislerinde görev yapan hemşireler tarafından algılanma 
düzeylerinin incelendiği bu araştırma da hemşirelerin görev aldıkları servislere göre aralarında istatiksel açıdan anlamlı 
farklılıklar olmadığı tespit edilmiştir. Böylelikle HIMMS’in uygulama sürecinde hemşirelerin görev aldıkları servislere göre 
farklılık göstermediği anlaşılmıştır. 

Hemşirelerin çalışma süreleri ile eğitim durumları arasında ise istatiksel açıdan anlamlı farklılıklar olduğu saptanmıştır. 
Buna göre hemşirelerin kurum içerisinde çalışma süreleri arttıkça HIMMS başlangıç süreci değerlendirme düzeylerinin 
de artış gözlendiği saptanmıştır. Eğitim durumu değişkeni açısından elde edilen bulgulara göre HIMMS başlangıç süreci 
değerlendirme düzeylerinin, hemşirelerin eğitim düzeyleri ile paralellik gösterdiği tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak, Kahta Devlet Hastanesinde uygulamaya konulan HIMMS’in yataklı servislerinde görev yapan hemşireler 
tarafından benimsendiği ve başarı ile uygulamaya konulduğu anlaşılmıştır.

Fatma UYSAL, Abdulkadir DOST, Sedat BAYYİĞİT

a ta e let astanesi
gorgulu atma otmail om  kadirdostdr gmail om  s ayyigit otmail om

et

Sa l k ili imi e T rkiye de sa l k ilgi en ormasyon sistemlerinin 
gele ekteki sa l k i meti sunumuna sa laya a  katk lar 
d n lerek e ileri teknik imkanlar  kullan larak  astanelerin 

i ital astanelere d n m ya lmas na a lanm t r  ellikle 
geli en teknolo ik ilgi sistemlerinin sa l k i meti sunumunda 

astalara e sa l k ro esyonellerine sa laya a  aydalar n  
ge mi  te r elerden de yararlan larak da a ileri oyutlarda 
e l  ir ekilde ayda lara sunumunun sa lanmas  gerekti i 

d n lmektedir  Bu do rultuda sa l k sekt r nde  i g  
kay n n n ne ge mesi de ede enen di ital astane modellerinin  
sa l k ili im sistemleri e en ormasyon i metleriyle uyum i inde 
al mas yla irlikte olu a ile e i i ade edile ilir  

erek d nya sa l k sisteminde gerekse T rk sa l k o ra yas  
i erisinde teleneme  erteleneme  olan sa l k i metleri 
i tiya n n l  e kolay ir ekilde sunumunu sa laya ak ili im 
sistemlerinin m ortaklar yla irlikte geli tirilmesi ile asta 
e sa l k ro esyonellerinin emek e aman kay n n n ne 

ge ile ektir  Ba ka ir i ade ile astanelerin i ital astanelere 
d n t r lerek  uygulay lar nda sisteme a r olu  olmad n n 
kontrol edilmesinin gereklili ini do urmaktad r

Bu a lamda ya lan al mada a ta e let astanesi yatakl  
ser islerinde al an em irelerin di ital astane ka ram  
e S akk nda ilgi d eyini l mek e ark ndal n n 

artt r lmas  ama lanm t r

na tar kelimeler  Dijital Hastane, Hastane, HIMMS, Sağlık 

Bilişimi

stra t

Trans ormation o  os itals into digital os itals a e started y 
using ad an ed te ni al o ortunities u on t e onsideration 
o  t e ros e ti e ontri utions o  ealt  in ormati s and 

ealt  in ormation  systems on t e resentation o  ealt  
ser i e  It is t oug t t at t e ene ts o  de elo ing te nologi al 
in ormation systems or atients and ealt  ro essionals 
a out t e resentation o  ealt  ser i e s ould e ro ided to 
s are olders in a ui k ay and at later dimensions y also 
taking t e ad antage o  ast e erien es  In line it  t is  it an 

e e ressed t at digital os ital systems  t at are also elie ed 
to re ent la our loss  an e reali ed y orking in on ordan e 

it  ealt  in ormation systems and in ormation ser i es  

Toget er it  t e de elo ment o  in ormation systems i  ill 
ro ide t e ui k and easy resentation o  ealt  ser i e needs 

t at are nonde erra le in ot  orld ealt  system and Turkis  
ealt  geogra y it  solution artners  t e loss o  la our and 

time o  atients and ealt  ro essionals ill e re ented  In 
ot er ords  it e omes ne essary to trans orm t e os itals 
into digital os itals and to e k et er t e im lementers are 
ready or t e system or not  In t e study i  as arried out in 
t is regard  it as aimed to measure t e kno ledge le els o  t e 
nurses orking in in atient ed ser i es o  a ta State os ital 
a out t e on e t o  digital os ital and I S and to raise t e 
a areness on t is issue

Key Words: igital os ital  os ital  I S  ealt  In ormation
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Performansına Etkilerinin Veri Zarflama Analizi ile 
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Araştırmaya katılanların %76.9’u kadın, %23.1’i erkekti. Hastane çalışanları en fazla %44.8’i 40-49 yaş grubundaydı. 
Katılımcıların %74.6’sı üniversite mezunu olarak belirlendi. Çalışmaya katılan personelin %69.7’si sağlık personeli (93) (ebe, 
hemşire, laboratuvar teknisyeni, röntgen teknisyeni), %17.2’sihekim (23)  ve %13.4’ütıbbi sekreterdi (18). Katılımcıların 
9 (%6.7)’u idari ve 125 (%93.3)’ü tıbbi birimde çalışmaktaydı. Katılımcıların cinsiyete göre demografik verileri tablo1’de 
özetlendi (Tablo1).

Katılımcılardan sadece bir kişi hastanede kullanılan HBYS’nin ismini bilemedi.

Katılımcıların %35.8’i daha önce örgün veya sertifikalı bilgisayar eğitimi aldığını belirttiler. Microsoft Office programlarını 
kullanabildiklerini belirten katılımcıların,  %77.6’sı Word, %56.7’si Excel ve %51.5’i PowerPoint kullandıkları belirlendi. 
Microsoft Office programlarını mesleklere göre kullanabilme oranları tablo2’de özetlendi (Tablo2).

Nida ERÇOBAN1, Sevinç SÖKEL2, Hülya ÖZCAN1, Feyza AKINER1

B  T ASTA S
2B  A  SA I I 
ner o an otmail om  drsokel gmail om  ulyao an gmail om  arakiner otmail om

et 

n m de g nl k ayat m da yer tutan er alanda oldu u 
gi i sa l k alan nda da di italle me ger ekle mektedir  Bi  u 
al ma ile Sa l k Bakanl m n di ital astanelere ge meyi 
lanlad  u g nlerde sa l k al anlar n n ilgisayar kullanma 
e erilerini de erlendirmeyi ama lad k  Ara t rmada Burdur 
e let astanesi nde al an  sa l k ersoneli  t i sekreter 
e ekimden rneklem da ilinde ankete kat lan  ki i 

de erlendirilmi tir  Çalışma ile kat l m lar n i da a n e 
rg n eya serti kal  ilgisayar e itimi ald  kat l m lar n 

s n n ord  sinin el e inin o er oint 
kullana ildikleri tes it edildi  ekimlerin sinin e sa l k 

ersonellerinin n n ilgisayar kullanmay  ilmedikleri 
elirlendi  astane al anlar n n sinin ilgisayar sa i i 

olmad  tes it edildi   Çalışmamız sonucunda hastane 
personeline bilgisayar kullanma becerilerinin geliştirilmesi için 
eğitim verilmesi ve ekipman kullanım hakkında daha ayrıntılı 
bilgi verilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Bu çalışmaların 
özellikle daha ileri yaştaki personel üzerinde yoğunlaşması 
gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar kelimeler: igital astane  ilgisayar kullan m 
e erileri  sa l k al anlar

stra t

Nowadays, as in every area that takes place in our daily life, 
digitalization is taking place in the field of health care. We 
aimed to evaluate the healthcare professionals’ computer 
skills in these days when the Ministry of Health plans to 
transform to digital hospitals. In this study, from the 682 health 
personnel, medical secretary and doctors working at Burdur 
State Hospital, a total of 134 personel from the sample were 
included in the survey. In this study, it was determined that 
%35.8 of the participants had been educated on structured or 
certificated computers, it was determined that %77.6 of the 
participants were able to use Word, %56.7 of them could use 
Excel and %51.5 could use PowerPoint. It was determined that 
%8.7 of the physicians and %18.3 of the health personnel did 
not know how to use the computer. It was found that %11.2 
of the hospital staff were not computer owners. As a reslut of 
our work, we think that hospital staff should be given training 
in the development of computer skills and more detailed 
information about the use of equipment. We think that these 
studies should concentrate especially on older staff. 

Key words: igital os ital  om uter usage skills  ealt  
em loyees
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a lo  astane alı anlarının emogra k ellikler ta losu

Ka ın rkek o lam

n
ran

n
ran

N
ran

Yaş Grubu

20-39 yaş 57 87.7 8 12.3 65 100.0

40-59 yaş 46 67.6 22 32.4 68 100.0

60 yaşve üstü 0 0.0 1 100.0 1 100.0

Eğitim Durumu

Lise 8 100.0 0 0.0 8 100.0

Üniversite 88 88.0 12 12.0 100 100.0

Yüksek Lisans/Doktora 7 26.9 19 73.1 26 100.0

Meslek

Hekim 5 21,7 18 78.3 100 100.0

Sağlık Personeli 82 88.2 11 11,8 93 100.0

Tıbbi Sekreter 16 88.9 2 11.1 18 100.0

Çalışılan Birim

İdari Birim 6 66.7 3 33.3 9 100.0

Tıbbi Birim 97 77.6 28 22.4 125 100.0

a lo  esleklere g re e rogramlarının kullanıla ilme oranları

eslek
e rogramları

or el Po er Point

ekim  

Sa ı ran
19 (%82.6) 13 (%56.5) 16 (%69.6)

Sağlık Personeli Sa ı ran 68 (%73.1) 49 (%52.7) 43 (%46.2)

ı i Sekreter Sa ı ran 17 (%94.4) 14 (%77.8) 10 (%55.6)

P 104 (%77.6) 76 (%56.7) 69 (%51.5)

Microsoft Office Word, Excel ve Powerpoint programlarına ait ve bilgisayardan dosya indirme işlemlerini katılımcıların 
yapabilme durumları hiç bilmiyor ile ileri düzey arasında sınıflanarak soruldu. Hastane çalışanlarının Microsoft Office 
programlarında işlem yapabilme becerileri belirlenen gruplamaya göre Grafik 1’de özetlendi (Grafik1). Bilgisayardan 
herhangi bir dosya indirme işlemini katılımcıların %53,7’si iyi-ileri düzey olarak bildiklerini bildirdiler. Katılımcıların 
%37,3’ünün Microsoft Office Word programında tablo ve %38,8’inin PowerPoint programında sunum hazırlayabildiği 
belirlendi. Katılımcıların %28,4’ünün Excel programında ortalama hesaplama işlemi yapabildiği, %27,6’sının ise bilmediği 
belirlendi. Excel programında ortalama hesaplama işlemini tıbbi sekreterlerin (%61,1) bildiği, hekim (%56,5) ve sağlık 
personelinin (%51,6) bilmediği belirlendi ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05). Microsoft Office 
PowerPoint programında sağlık personelinin %55,6’sının sunum hazırlamayı bilmediği belirlendi ve bu durum istatistiksel 
olarak anlamlı (p<0.05) bulundu. Microsoft Office Word programında tablo hazırlamayı hekimlerin %34,8’inin, sağlık 
personelinin %32,3’ünün ve tıbbi sekreterlerin %66,7’sinin bildiği belirlendi ve meslekler arasındaki fark istatistiksel olarak 
anlamlı bulunmadı (p>0.05).  
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bir dosya indirme işlemini katılımcıların %53,7’si iyi-ileri düzey olarak bildiklerini 
bildirdiler. Katılımcıların %37,3’ünün icrosoft Office ord programında tablo ve 
%38,8’inin Po erPoint programında sunum hazırlayabildiği belirlendi. Katılımcıların 
%28,4’ünün Excel programında ortalama hesaplama işlemi yapabildiği, %27,6’sının ise 
bilmediği belirlendi. E cel programında ortalama hesaplama işlemini tıbbi sekreterlerin 
%61,1  bildiği, hekim % 6,  ve sağlık personelinin % 1,6  bilmediği belirlendi ve aradaki 

fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu p 0.0 . icrosoft Office Po erPoint programında 
sağlık personelinin % ,6’sının sunum hazırlamayı bilmediği belirlendi ve bu durum 
istatistiksel olarak anlamlı p 0.0  bulundu. icrosoft Office ord programında tablo 
hazırlamayı hekimlerin %34,8’inin, sağlık personelinin %32,3’ünün ve tıbbi sekreterlerin 
%66,7’sinin bildiği belirlendi ve meslekler arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmadı p 0.0 .  

Grafik 1: a ılım ıların i r s f  ffi e r ramlarında i lem ya abilme becerileri 
rafiği

Katılımcıların hemen hemen hepsinin fare işlevlerini %98,5) ve e-posta %94,0) okumayı 
bildikleri belirlendi. Hekimlerin %8,7’si ve sağlık personellerinin %18,3’ü bilgisayar 
kullanmayı bilmediklerini bildirdiler.

HBYS’ni kullanırken karşılaşılan problemleri, ilk olarak katılımcıların kendi başlarına 
çözmeye çalıştıkları % 6,0  belirlendi. Ancak, bilgisayar programı kullanımı sırasında 
karşılaşılan problemde ilk önce bilgi işlem birimine başvurma sıklığı %16,4 ve yazılım 
birimine başvurma sıklığı %8,2 olarak tespit edildi.  

Hastane otomasyon sistemi kullanımı sırasında en sık karşılaşılan problem sırasıyla yazıcı, 
ekipman arızası %41,4), internet bağlantısı %30,8), şifre %12,0 , kayıt işlemleri sırasında 
bireysel yapılan hatalar % ,0) ve laboratuar tahlilleri istemi %6,8) ile ilgili olarak tespit 
edildi.

0,0
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leridüzey yi Orta Acemi Hic bilmiyorum
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Katılımcıların hemen hemen hepsinin fare işlevlerini (%98,5) ve e-posta (%94,0) okumayı bildikleri belirlendi. Hekimlerin 
%8,7’si ve sağlık personellerinin %18,3’ü bilgisayar kullanmayı bilmediklerini bildirdiler. 

HBYS’ni kullanırken karşılaşılan problemleri, ilk olarak katılımcıların kendi başlarına çözmeye çalıştıkları (%56,0) belirlendi. 
Ancak, bilgisayar programı kullanımı sırasında karşılaşılan problemde ilk önce bilgi işlem birimine başvurma sıklığı %16,4 
ve yazılım birimine başvurma sıklığı %8,2 olarak tespit edildi.  

Hastane otomasyon sistemi kullanımı sırasında en sık karşılaşılan problem sırasıyla yazıcı, ekipman arızası (%41,4), 
internet bağlantısı (%30,8), şifre (%12,0), kayıt işlemleri sırasında bireysel yapılan hatalar (%9,0) ve laboratuar tahlilleri 
istemi (%6,8) ile ilgili olarak tespit edildi.

İdari ve tıbbi birimlerde çalışanlar arasında bilgisayar eğitimi alma sıklığı istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>0.05). 
Bilgisayar eğitimi alan hastane çalışanlarının cinsiyete, mesleklere ve yaş gruplarına göre dağılımında sırasıyla kadınlarda 
(%43,7), tıbbi sekreterlerde (%94,4) ve 20-39 yaş grubunda (%55,4) sıklık daha fazla olup, fark istatistiksel olarak anlamlı 
bulundu (p<0.05). 

Temel Microsoft Office programları olan Word ve Excel kullanabilenlerin cinsiyete, mesleklere, çalışılan birime göre 
dağılımında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı (p>0.05). Powerpoint programını kullanabilenlerin 
cinsiyet ve yaş grupları arasındaki dağılımı erkekler ve 20-39 yaş grubunda daha fazla bulunarak aradaki fark istatistiksel 
olarak anlamlı bulundu (p<0.05).   

Hastane çalışanlarının HBYS üzerinden gelen mesajları okuyabilme, kendilerine ait kan ve radyolojik tetkikler ile geçmiş 
poliklinik başvuruları ve kendi iletişim bilgilerini görebilme becerilerinin cinsiyet, yaş grupları, meslek ve çalışılan birimlere 
göre dağılımında tıbbi sekreter ve 20-39 yaş grubunda sıklık daha fazla olup, aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı 
bulundu (p<0.05). 

Hastane çalışanlarının günlük hayatta bilgisayarı; sosyal medya, bilimsel, hobi, güncel haber takibi ve günlük hayatı 
kolaylaştırmak amaçlı kullanım durumlarının cinsiyet, yaş grupları ve meslek grupları arasındaki dağılım farkı incelendi. 
Çalışanların cinsiyet, yaş ve meslek gruplarında bilgisayarı sosyal amaçla kullandıkları tespit edildi (p>0.05). Ayrıca, 
bilgisayarın bilimsel amaçlı kullanılması hekim grubunda daha fazla sıklıkta olup, aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı 
bulundu (p<0.05). Günlük hayatı kolaylaştırıcı olarak bilgisayarı 20-39 yaş grubunun daha fazla kullandığı tespit edildi 
(p<0.05).  



POSTER BİLDİRİLER

VI
I. 

U
lu

sl
ar

ar
as

ı S
ağ

lık
ta

 P
er

fo
rm

an
s 

ve
 K

al
it

e 
Ko

ng
re

si
10

-1
3 

O
ca

k 
20

18
, A

nt
al

ya

Hastane çalışanlarının %11,2’sinin bilgisayar sahibi olmadığı tespit edildi.  

Çalışmamızda kadın personelin ağırlıklı olduğu görülmektedir. Bunun nedeni olarak anket formunun daha fazla sayıda 
ebe ve hemşire tarafından doldurulması olarak düşünmekteyiz. 

Örgün veya sertifikalı bilgisayar eğitimi alan hastane çalışanlarının oranının %35,8 gibi düşük bir düzeyde olması ise 
düşündürücüdür.  Değirmen ve arkadaşlarının 2007 yılında yaptığı bir araştırmada bu oran %52,9 olarak tespit edilmiştir 
(Değirmen vd., 2007). Dijital hastanelere geçilmesinin düşünüldüğü dönemde hastane personelinin bilgisayar eğitimlerinin 
iyileştirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Office kullanma becerileri konusunda Işık ve arkadaşlarının yaptığı çalışmaya benzer bulgular tespit edilmiştir (Işık, 2010). 
Ancak çalışmamızda hekimlerin %8,7’sinin ve sağlık personelinin %18,3’ünün bilgisayar kullanmayı bilmediğini belirtmesi 
düşündürücüdür. 

2002 yılında Esatoğlu ve arkadaşlarının yaptığı araştırma ile karşılaştırıldığında sadece 1 kişinin HBYS sisteminin bilmemesi 
önemli bir gelişmedir (Esatoğlu, 2002).

En çok yaşanan arızaların ekipman arızası olmasının nedeninin kullanımlarında bilgi eksikliği olmasından veya ekipmanların 
eski olmasından kaynaklanabileceğini düşünmekteyiz. Her iki durumun da dijitalleşme sürecinde olumsuz rol oynaması 
söz konusudur. 

Bizim çalışmamızda bilgisayar kullanma becerileri açısından cinsiyet ve yaşın anlamlı olduğu tespit edildi. Daha genç 
kişilerin bilgisayar kullanmaya daha erken başlaması ve günlük hayatında bilgisayar kullanımının daha etkili olmasının 
bunda etkili olduğunu düşünmekteyiz.

Çalışmaya katılanların %11,2’sinin bilgisayar sahibi olmaması ise günümüz koşulları düşünüldüğünde düşündürücüdür. 

Çalışmamız sonucunda hastane personeline bilgisayar kullanma becerilerinin geliştirilmesi için eğitim verilmesi ve 
ekipman kullanım hakkında daha ayrıntılı bilgi verilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Bu çalışmaların özellikle daha ileri 
yaştaki personel üzerinde yoğunlaşması gerektiğini düşünmekteyiz.

K K
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S U   

01 Ocak- 31 Aralık 2016 arasında Salihli Devlet Hastanesinde 13573 cerrahi girişim yapıldığı, bunların 6681’i günübirlik 
cerrahi ve 6892’si yatış yapılarak uygulanan cerrahi girişimlerdir.

Ameliyat gruplarına göre cerrahi girişim oran dağılımları değerlendirildiğinde; A grubu %3, B grubu %24,C grubu %32, D 
grubu %38 ve E grubu %3 olarak belirlenmiştir.

Günübirlik cerrahi dağılımları değerlendirildiğinde ise; D grubu %17, E grubu %80 ve diğer grup %3, olarak belirlenmiştir.

Hemşirelik tanıları oran dağılımları analizinde; ağrı %24, anksiyete %36, kanama %15, enfeksiyon %20 ve konstipasyon 
%5 olarak saptanmıştır.

Emine AKTAŞ1, Mustafa ŞAHİN2, Mehmet İbrahim TUĞLU3

Sali li e let astanesi
2 smaniye A  e i  Sa l  erke i

elal Bayar ni ersitesi
emineaktas otmail om  musta a sa in otmail om  i ra im tuglu u edu tr

et

errahi hastalarının tedavisinde, tedavi süre inin old  kadar 
hem irelik akım lanlarının da old k a nemli yeri vardır  Ö ellikle 
akım lanlarının retros ekti  verilerinin in elenmesi  ne ıkan 

hem irelik tanısının ark edilmesine, akıma y n verme ve hem irelik 
y lamalarında, hasta eklentilerine y nelik erekli dü enlemelerin 

ya ılmasına olanak sa layarak hi met kalitesini eli tirmeye yardım 
etmede önem arz etmektedir. 

 ara tırma ile alihli l e evlet astanesi errahi hastalarının 
 yılına ait hem irelik akım lanlarının retros ekti  verilerinin 

de erlendirilmesi ama lanmı tır

S  edilen astanenin   ak   Aral k  aras  erra i 
astalar n n em irelik ak m lanlar  erilerinin   Temmu  

 tari lerinde  astane ro el say as ndan in elenmesi 
yoluyla ger ekle tirilmi tir  Tarama modelinde rutin eri ta anl  

ir al mad r  Ara t rmada elde edilen eriler S SS Statisti al 
a kage or So ial S ien es  or indo s  rogram  

kullan larak anali  edilmi tir  lde edilen ulgular y de  
olarak erilmi tir

Ameliyat gru lar na g re erra i giri im oran da l mlar  A 
gru u  B gru u  gru u   gru u  e  gru u 

 g n irlik erra i da l mlar   gru u   gru u  e 
di er gru   em irelik tan lar  oran da l mlar  ise  a r   
anksiyete  kanama en eksiyon  e konsti asyon  
olarak sa tanm t r

erra i giri im sonras nda em irelik tan lar n n ge mi e y nelik 
de erlendirmelerinin  em irelik ak m nda eksik g r len 
alanlar  ortaya kara a  e asta ak m gereksinimlerinin da a 
do ru tan mlanmas na katk  sa layarak i met kalitesini olumlu 
y nde art ra a  d n ld  

Anahtar Kelimeler: erra i astalar  em irelik ak m lanlar  
retros ekti  eriler 

U S   P  S S    
SU  P U

stra t

O bj ec tiv e: In the treatment of surgical patients, nursing care plan as 
well as the treatment process has a very important place. A retrospective 
analysis o  data es e ially o  the maintenan e lan  the reali ation o  
featured nursing diagnosis, care, guidance and necessary in nursing 
practice to meet patient expectations is important in helping to improve 
the quality of service by enabling arrangements to be made. With this 
research salihli district government hospital nursing care of surgical 
patients a retrospective evaluation of data intended to plan for the year 
2016.  

Materıals and M eth ods: entions hos ital   an ary   e em er 
2016 between the nursing care plans of surgical patients of data, 01-31 

ly  in the history o  the hos ital ro el as arried o t thro h 
the analysis from the page. R outine screening data in the model based 
study. The data obtained in the study SPSS (statistical package for 
o ial ien es) ere analy ed sin  a ro ram or indo s 5  

R esults percent (% ) are given. 

Results: Surgery, surgical interference ratio distributions according to 
the ro s  ro  a ,  ro   ro    ro  ,  n 

ro   and , o t atient s r ery distri tions  the  ro , , 
ro  ,  o  the other ro  and  o  rate distri tions n rsin  

dia nosis  ain, , an iety , leedin  5 , in e tion , and 
constipation of 5%  were determined. 

T h e result: etros e tive assessments a ter s r ery n rsin  dia nosis  
nursing care are absent in the areas that will reveal more of how it 
ontri tes to a rate identi ation o  atient are re irements and 

quality of service will increase in the positive direction. 

Key W ords: Surgical patients, nursing care plans, retrospective data 

P

  S S  K K  P  
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Cerrahi girişim sonrası 3910 ağrı hemşirelik tanısı konulmuş, oran dağılımı ise %77’si farmakolojik yöntemler ve %33’ü 
farmakolojik olmayan yöntemler, 5901 anksiyete hemşirelik tanısı, oran dağılımı  %43’ü farmakolojik yöntemler ve %57’si 
farmakolojik olmayan yöntemler, 2627 kanama hemşirelik tanısı, oran dağılımı ise %40’ı farmakolojik yöntemler ve %60’ı 
farmakolojik olmayan yöntemler, 3335 enfeksiyon hemşirelik tanısı, oran dağılımı ise %99’u farmakolojik yöntemler ve 
%1’i farmakolojik olmayan yöntemler, 847 konstipasyon hemşirelik tanısı, oran dağılımı ise %12’si farmakolojik yöntemler 
ve %88’i farmakolojik olmayan yöntemlerdir.

Öneri olarak da;

• Cerrahi girişim sonrasında hemşirelik tanılarının geçmişe yönelik değerlendirmelerinin; hemşirelik bakımında eksik 
görülen alanları ortaya çıkaracağı ve hasta bakım gereksinimlerinin daha doğru tanımlanmasına katkı sağlayacaktır. 

• Hemşirelerin, daha bilinçli olmaları sağlanarak bakım kalitesi ve mesleki gelişimleri artacaktır.

• Bakım kalitesinin artmasıyla, hasta ve çalışan memnuniyet oranları yükselecektir. 

Bu nedenle düzenli periyotlarda benzer çalışmaların yapılması önerilmektedir. 

K K  

1. Akça, Fatma (2011), Sağlık Uygulamalarında Temel 
Kavram ve Beceriler, 3. Baskı, Nobel Tıp Kitabevi, 
Ankara, s.:2-28

2. Alkan, Damla- Köze, Burçak ve Yavuz, Meryem (2015), 
“Hastaların Ameliyat Öncesi ve Sonrasında Solunum 
Egzersizlerini Uygulama Durumları”, ge niversitesi 

em irelik ak ltesi ergisi  31(2):1-7.

3. Aydın, Emine ve Bulut, Hülya (2014), “Bariatrik 
Cerrahide Hemşirelik Bakımı”,  Preventive 

e i ine ulletin  13(1) 77-78.

4. Çelik, Sevim ve Ünal, Ümit ve Saruhan, Sadettin (2012), 
“Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki 
Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi”, loren e 

ig tingale em irelik ergisi  20: 193-9.

5. Çilingir, Dilek ve Bayraktar Nurhan (2006), “Günübirlik 
Cerrahi Süreci ve Hemşirelik Bakımı”, em irelik 

ksek okulu ergisi  69-81.

6. Dinç, LEYLA (2010), “Bilgisayarın Hemşirelik Eğitimi 
Ve Hizmetlerindeki Yeri”, a ette e niversitesi 

em irelik ksekokulu ergisi,  47-50.

7. Fınfgeld-Connett, Deborah (2008), “Meta-Synthesis of 
Caring in Nursing”, J Clin Nurse,  196-204.

8. Gürlek, Öznur ve Yavuz, Meryem (2013),”Cerrahi 
Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Ameliyat Öncesi 
Hasta Eğitimi Uygulamam Durumları”, na olu 

em irelik ve Sağlık ilimleri ergisi  Cilt 16, Sayı 
1, sayfa 40-51.

9. h t t p : / / d o s y a s b . s a g l i k . g o v . t r /
E k l e n t i / 3 4 6 0 , s k s h a s t a n e s e t i v 5 r 1 p d f . p d f . 
Erişim:06.07.2017

10. Kuzu, Cemile ve Ulus, Bahire (2014), “Cerrahi Kliniklerde 
Tedavi Gören Hastaların Aldıkları  Hemşirelik 
Bakımından Memnuniyet Durumlarının Belirlenmesi”, 

ı a em Universitesi Sağlık ilimleri ergisi  Cilt: 
5, Sayı: 2, sayfa 24-25.

11. Morales Casas R and Blanco C. (2002), Why are 
Ambulatory Surgical Patients Admitted to Hospital. 
Ambulatory Surgery, 9 (4): 197- 205.

. er  a i e  K kar  iğ em ve urtta  
fife  Kal  amar erra isi Kliniğin e 
atan astaların em irelik i metlerin en 
emnuni eti  tat rk niversitesi em irelik 
ksekokulu ergisi, 12: 3.

13. Özkum İzveren, Aynur ve Dal, Ümran (2011), 
Abdominal Cerrahi Girişim Uygulanan Hastalarda 

Görülen Erken Dönem Sorunları ve Bu Sorunlara 
Yönelik Hemşirelik Uygulamaları”, akın oğu 

niversitesi Sağlık ilimleri ak ltesi em irelik 
ergisi  sayfa 31-36.

14. otter  Patricia and erry  Anne Griffin  (2007), Basic 
Nursing: Essentials for Practice, 6th Ed. s.:68-69.

15. Turhan, Yasemin (2007), “Elektif Cerrahi Operasyon 
PlanlananHastalarda Preoperatif ve Postoperatif 
Anksiyetenin Hasta Memnuniyeti İle İlişkisi”, 
Yayınlanmış Uzmanlık Tezi, sayfa 54.

16. Ucuzal, Meral ve Aldanmaz, Nalan (2015), “Genel 
Cerrahi Hastalarında Ameliyat Sonrası Konstipasyon 
Riski”, İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4 (2): 
17-22.

17. Watson, Roger (2008), Nursing Research: Designs and 
Methods, Jul-Aug;57(4):228-36.

18. Westman L, Legeby M, Ekblom A. (2010), “Postoperative 
Study Related to Pain, Nausea”, Vomiting and 
Tiredness in Patients Scheduled for Day Surgery. 
Ambulatory Surgery, 4: 61-66.

19. Yılmaz, Meryem. (2002), “Ameliyat Öncesi Öğretimin 
Ameliyat Sonrası Komplikasyonlara ve Hasta 
Memnuniyetine Etkisi”, em irelik ra tırma 

ergisi  4 (1):40-51.

http://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/3460,skshastanesetiv5r1pdf.pdf
http://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/3460,skshastanesetiv5r1pdf.pdf


POSTER BİLDİRİLER

VI
I.

U
lu

sl
ar

ar
as

ı S
ağ

lık
ta

 P
er

fo
rm

an
s 

ve
 K

al
it

e 
Ko

ng
re

si
10

-1
3 

O
ca

k 
20

18
, A

nt
al

ya

S U

Sağlık işgücü planlaması, stratejik bir yaklaşım içerisinde, toplumun sağlıkla ilgili gereksinimleri ve başvuruları göz önüne 
alınarak, sağlık kurumlarının amaçları, hedefleri ve olanakları çerçevesinde, sağlık çalışanlarının yeterli nicelik, yüksek 
nitelik, düzgün bir dağılım, doğru bir zamanlama ve tam olarak istihdamı amacıyla yapılan planlamadır.  Hastanelerin 
yataklı servislerine kabul edilecek hasta sayısının ve hatta bütün olarak bir hastanenin planlanmasında; ekonomi, 
teknoloji ve hekim kaynakları gibi unsurlar belirleyici olmakta, sayı ve nitelik olarak hemşire insan gücü yeterince göz 
önünde bulundurulmamaktadır. Yenidoğan  Yoğun bakım ünitelerinde hemşire iş yükünü ölçen araç kullanmak her hasta 
ihtiyaçlarını karşılayan kaliteli bakım sağlama ve profesyonellerin eksikliklerini tartışma, teknolojik değişikliklerin etkisini 
tanımlama ve kritik hastalara yönelik bakımı iyileştirmek için yararlıdır.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi 2.düzey olup, birimde 21 yatak bulunmaktadır. Birimde, 

• Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde gündüz (08-16) ve gece (16-08) vardiyalarında yoğun bakım düzeyine göre yapılan 
hemşirelik uygulamalarının ve bu uygulamalar arasında fark olup olmadığının belirlenmiş

• Kurumda yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yapılan direkt ve indirekt hemşirelik uygulamalarının belirlenmiş 

Nesrin AYDEMİR, Serpil KAPLAN YALÇINKAYA, Melek ÇETİN, Meltem KAYA ÇOLHAN

STA B  BA  T ASTA S
nesrin otmail om  ser ilka lan gmail om  melek etin indo sli e om  kaya mmm otmail om

Hemşire insan gücünün etkin ve verimli kullanımı, sunulan 
hizmetin niteliğini ve hastanelerin verimliliklerini doğrudan 
etkilemektedir. Tüm dünyada ve ülkemizde hemşire insan 
gücü yetersizliği ve doğru işgücü dağılımı yapılamaması çok 
önemli bir sorundur. Hemşire insan gücü planlamasında 
geleneksel olarak hasta-hemşire oranı yöntemi kullanılırken 
tıp ve teknolojinin gelişimi, branşlaşmanın artışı ve hasta 
sınıflandırma sistemi ortaya çıkışı ile hastanın bakım 
gereksinimleri göz önüne alınmaktadır. Birimlerde doğru 
sayıda ve uygun nitelikte hemşire istihdamı bir yandan hasta 
ve hastane çıktılarını iyileştirirken, öte yandan hemşire iş 
yükünü azaltıp iş doyumunu artırabilir. Bu çalışma bir kamu 
hastanesinde,  hastaların bağımlılık düzeylerine göre iş 
gücü analizi yapılarak yataklı tedavi kurumlarında çalışan 
hemşirelerin doğru istihdamının sağlanmasının ve klinik 
bakım verimliliğinin ortaya konması amacıyla yapılmıştır. 
Çalışmamız sırasında Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde 
aylık çalışma planlarında toplamada 12 hemşire ve 1 sorumlu 
hemşire görev yaptığı ve tüm hemşireler aktif olarak nöbet 
tuttuğu gözlenmiştir. 08:00-16:00 ve 16:00-08:00 saatleri 
arasında iki shift şeklinde düzenlenen mesailer  göz önüne 
alınarak hemşirelik iş ve işlemlerinin sürelerinin ortalaması 
hesaplanmış 24 saatlik mesaide hasta başında ve hemşire 
deskinde geçirilen süreler dikkate alınmıştır. Hesaplamada: 
- 08:00-16:00 mesaisinde hasta başı iş ve işlemler için 10,5 
saat,hemşire deskindeki iş ve işlemler 0,6 saat ayrılması 
gerektiği bulunmuştur. -16:00-08:00 mesaisinde hasta başı iş 
ve işlemler için1,2  saat,hemşire deskindeki iş ve işlemler için 
0,5 dakika ayrılması gerektiği bulunmuştur

na tar kelimeler  İş yükü analizi,hemşirelik,yenidoğan

S

The nurse directly influences the efficient and efficient use 
of the human power, the quality of the service offered and 
the efficiency of the hospitals. All over the world and in 
our country,  inability of nurses and the distribution of the 
right labor force is a very important problem. While nurse 
manpower planning traditionally uses the patient-nurse 
ratio method, the development of medicine and technology, 
the increase of branching and the emergence of the patient 
classification system and the care needs of the patient are 
taken into account. While employing the right number of 
nurses in appropriate units improves patient and hospital 
outcomes on the one hand, the nurse can reduce workload 
and increase job satisfaction. This study was conducted in 
order to determine the correct employment of the nurses 
working in the inpatient treatment institutions and the clinical 
care efficiency by performing gore work load analysis on the 
dependency levels of the patients in a public hospital. During 
our study, 12 nurses and 1 responsible nurse were working 
in the monthly study plans at Yenidoğan Intensive Care Unit 
and all the nurses actively guarded. Considering the two 
shifts between 08:00 and 16:00 and between 16:00 and 08:00 
hours, the average of the durations of the nursing jobs and 
transactions was calculated and the periods spent at the 
head of the patient and at the nursing desk were taken into 
account. In the calculation: - It was found that 10 to 5 hours for 
patient-to-patient work and transactions, and work and work 
for the nurse’s desk were to be separated by 0.6 hours at 08: 
00-16: 00. At -16: 00-08: 00 municipality found that 1.2 hours 
for patient-related work and transactions, and 0.5 minutes for 
jobs and transactions at the nurse’s desk

Ke  or s  Analysıs, Nursıng, Newborn 
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• Kurumda yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların aldığı hemşirelik bakım yoğunluğunun saptanmıştır.

Yukarıda günlük çalışma saati hasta başında 19,5 saat olarak gözükmektedir fakat yeni yatışların gelmesi, hastaya 
resüsitasyon gereksinimi olması, ileri düzey merkeze sevkinin gerçekleştirilmesi gibi sebepler bu süreyi 1 saat daha 
uzatmaktadır. Yoğun bakım servisleri gerilimin ve iş baskısının yoğun yaşandığı hastane ünitelerindendir. Yoğun bakım 
servislerinin çok stresli ve izole bir ortam olması, bakılan hastaların bağımlılık düzeyinin yüksek olması ve anlık değişime 
uğraması, bakım ve iş baskısının yoğun olması bu ünitelerde çalışan hemşirelerin iş doyumlarını etkilemektedir. Bu 
nenlerden dolayı hemşireler , genelde iş   merkezli bakımın sürdürülmesi hemşirelerin görevleri dışındaki işlerle de 
ilgilenmeleri iş yükünü ve sorumluluğunu arttırmaktadır. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde aylık çalışma planlarında 
toplamada 12 hemşire ve 1 sorumlu hemşire görev yapmaktadır. Tüm hemşireler aktif olarak nöbet tutmaktadır. Mesailer 
08:00-16:00 ve 16:00-08:00 saatleri arasında iki shift şeklinde düzenlenmektedir.  Yoğun bakım düzeyine göre yapılan 
işlemlerden hasta giriş çıkışında, ölçme izleme, tanısal işlem, laboratuar işlemleri, ilaç hazırlama ve uygulama, external 
uygulamaları, hareket egzersiz, beslenme, boşaltım uygulamaları, bebek-ailesiyle iletişim, bakım ve hijyen  uygulamaları 
gözlenmiştir. Bu çalışmada hemşirelik iş ve işlemlerinin sürelerinin ortalaması hesaplanarak 24 saatlik mesaide hasta 
başında ve hemşire deskinde geçirilen süreler hesaplanmıştır. 

Hesaplamada:

- 08:00-16:00 mesaisinde hasta başı iş ve işlemler için 10,5 saat, hemşire deskindeki iş ve işlemler 0,6 saat ayrılması 
gerektiği bulunmuştur. 

-16:00-08:00 mesaisinde hasta başı iş ve işlemler için 11,2  saat, hemşire deskindeki iş ve işlemler için 0,5 saat ayrılması 
gerektiği bulunmuştur.

 08:00-08:00 mesaisinde hasta başı iş ve işlemler için 21.7 saat,hemşire deskindeki iş ve işlemler 1.1 saat ayrılması gerektiği 
bulunmuştur.” 21.7+1.1=22.8  saat adam saatlik iş/24 saat =%95 iş yükü altında çalışılmaktadır

 Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde 24 saatlik zaman diliminde bir hasta için ayrılan  08:16 saatlerinde 3 saat 16:08 
saatleri arasında ise  4,1 saat zaman ayırmış olup  bu süreye çay ve mola saatleri, telefon bakma, annenin yeni doğana 
alınması, ziyaret saatleri ve süreleri saat hesaplamalarında dikkate alınmamıştır.
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Hemşirelerin orta seviyede zaman yönetimi becerisine sahip oldukları bulunmuştur. Kurumda çalışan hemşirelere zaman 
yönetimi konusunda hizmet içi eğitimlerin verilmesi, yeni mezun hemşirelere oryantasyon programları düzenlenirken 
zaman yönetimine değinilmesi, hemşirelerin iş tanımlarına uygun görevlerde çalıştırılmasına özen gösterilmesi, 
hemşirelerin iş motivasyonlarını ve ekip arkadaşlarıyla ilişkilerini kuvvetlendirmeye yönelik sosyal etkinliklerin 
düzenlenmesi önerilebilir.

Saadet PEKUSLU SANAR1, Hülya DEMİRCİ2, Nurcan ÇELİK2, Cemile BAŞ KAYHAN1

A SA T T  T ASTA S
2 A SA A  BA A  S T S  SA I  B  A T S
s ekuslusanar saglik go tr  u e elik otmail om  nur an elik ya oo om tr  emile eya otmail om

et

 alı ma, anisa r tl  evlet astanesindeki hem irelerin aman 
y netimine ili kin t t mlarını elirlemek ama ıyla lanlanmı tır

Çalışma tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini 
 ylül  tarihleri arasında alı makta olan hem ireler 

) ol t rm t r  vrenin tamamı ara tırmaya d hil edildi inden 
rneklem se imine idilmemi tir  n ak alı manın ya ıldı ı süre 

i inde i inli, ra orl  vs olan ve alı maya katılmayı ka l etmeyenler 
old  i in 5  ki iyle alı ma tamamlanmı tır katılım oranı )  

ra tırmanın ya ıldı ı k r mdan ya ılı,  alı anlardan s lü onam 
alınmı tır

 ra tırma verilerinin to lanmasında iki ayrı ara  k llanılmı tır  
irin isi  hem irelerin tanıtı ı elliklerini i eren anket orm , ikin isi 

ise aman netimi Öl e i  dir  lde edilen veriler  5  
aket ro ramında de erlendirilmi tir  ra tırma verilerinin da ılımı 
olmo orov mirnov testi ile de erlendirilmi , normal da ılıma 
ymadı ı i in non arametrik testler k llanılmı tır  erilerin anali inde 

yü delik, ortalama, standart sa ma, ortan a de erleri, ann hitney 
 testi ve r skal allis testi k llanılmı tır  

ra tırmaya katılan hem irelerin ya  ortalaması 5  ol , 
si kadındır  em irelerin aman y netimi l e i to lam an 

ortalaması 5 ±15.53 olarak sa tanmı tır ron a h s l ha  
). em irelerin aman y netimi to lam anı ile sahi  ol nan 

o k sayısı, medeni d r m  si ara i me d r m , n et t tma d r m , 
amanı k llanma d r m , a ka i te alı mayı isteme d r m , i ten 

ayrılmayı dü ünme d r m , mesai arkada ları ile ili ki d r m  
in elendi inde aralarında anlamlı ir ili ki sa tanmı tır p< 0,05).

Anahtar Kelimeler: em ire  aman netimi l e i  aman 
netimi

U S    PP S  
   S

stra t

his study as planned to determine the attitudes of nurses in anisa 
Turgutlu State Hospital regarding time management.

The design was made as a descriptive study. The study  
population is the nurses woeking at he hospital in September 
2017 (N=192). We didn’t need a samşple selection cause all 
the population was included.   Nurses  on  annuel leave or 
having sick reports are excluded.and the research included 
158  nurses , the participation rate was % 82 .  Written consent  
was given to  the states hospital for permission for our study 
and verbal consent was given  for the participants.  

The data were collected in two different implements. The first 
one is the dectriptive questionnare  including the informative 
characteristics of  the doctors. The second one is “Patient 
Safety Culture  Scale’as a lichert scale. To evaluate the data, 
we used SPSS 15.0 data analysis programme. In the analysis of 
the data, it was determined that the data were not distributed 
symmetrically by means of percentage, mean, Kolmogrom 
Smirov test. Nonparametric tests Mann-Whitney U Analysis 
Test and Kruskal Wallis Test were used.

he mean a e o  the arti i ants as 5    and  si  
ere  omen  he mean valı e or the atient a ety lt re ales  

89.56 ±15.53 ere ron a h s l ha  )   here as a si ni ant 
relationshi  et een n rses  total time mana ement s ore and n m er 
of children, marital status smoking status, guard state, use of time, 
wanting to work in another j ob, thinking to leave work, relationship 
with colleagues (p <  0.05).

Key Words: urse  time management s ale  time management
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Denizli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’ne bağlı hastanelerde, hasta ve hasta yakınları tarafından sağlık 
personeline yönelik sözel şiddet uygulamasının görüldüğü, buna karşılık sağlık personelinin genel eğiliminin karşılık 
vermeyerek güvenlik görevlisinin olaya müdahale etmesini beklemek olduğu ortaya çıkmıştır. 

Birliğimize bağlı hastanelerimizde çalışan sağlık personelinin sözel şiddetle karşılaşma durumuna bakıldığında; son bir 
ayda sözel şiddete maruz kaldığını beyan edenlerin oranı %27 iken, son bir yılda sözel şiddete maruz kaldığını beyan 
edenlerin oranı %39 olarak belirlenmiştir. 

Birliğimize bağlı hastanelerde görev yapan sağlık personelinin sözel şiddete maruz kalması durumunda bunu yazılı olarak 
kayda alıp, resmi mercilere bildirme durumuna bakıldığında; sadece %22’lik bir oranda müracaat yapıldığı, %78 oranında 

Burcu SARIKAYA, Berna OZTURK

eni li amu astaneleri Birli i enel Sekreterli i
ur u sarikaya saglik go tr  eo turk otmail om

et

Şiddet, insan yaşamının her döneminde ve her alanında 
görülebilen, sayısı giderek artan önemli bir toplumsal 
sorundur. Bunların arasında sağlık personeline yönelik şiddet 
olaylarının son dönemlerde artış gösterdiği bilinmektedir. 

Bu al man n ama  eni li amu astaneleri Birli i ne a l  
astanelerde al an ersonelin s el iddet ile kar la ma 

durumunun ortaya konulmas d r  

Çalışmada veri aracı olarak anket kullanılmıştır. Araştırma 
sonucunda elde edilen verilerin frekans dağılımları analiz 
edilmiştir. Anket uygulaması Denizli Kamu Hastaneleri 
Birliği’ne bağlı 11 hastanede yapılmıştır. Birliğimize bağlı 
hastanelerde çalışan sağlık personellerinin tümü araştırma 
evrenini oluşturmaktadır. Araştırma evrenindeki 5.110 
kişiden 1.270 kişi ankete katılmıştır. Araştırma Ocak 2017’de 
yapılmıştır.

Ankete kat lan sa l k al anlar n n son ir ayda s el iddete 
maru  kalanlar n oran   iken  son ir y lda s el iddete 
maru  kalanlar n oran  dur  Son ir y lda s el iddete 
maru  kald n  eyan edenlerin aras nda  unu ya l  olarak 
kayda al  resmi mer ilere ildirenlerin oran  sade e dir  Son 

ir y lda s el iddete maru  kald n  elirtenlerden  asta 
yak n ndan s el iddet g rd n  s  maru  kald  alan n 

oliklinik oldu unu   g nd  mesaisinde maru  kald n  
elirtmi lerdir  

Sonu  olarak  eni li amu astaneleri Birli i ne a l  
astanelerde al an sa l k ersonelinin s el iddetle kar la ma 

durumunda genel e iliminin kar l k ermeyerek g enlik 
g re lisinin olaya m da ale etmesini eklemek oldu u ortaya 

km t r  

Anahtar Kelimeler: kamu  sa l k ersoneli  s el iddet

SS SS       
P S  K   SP S  

   S    PU  
SP S SS

stra t

Violence is an important social problem that can be seen 
in every period and every field of human life. Among these, 
violence against health personnel has been increasing in 
recent years.

The aim of this study is to reveal the situation of personnel 
working in the hospitals affiliated to Denizli Public Hospitals 
Association with verbal violence.

Questionnaire as used as a data tool in t e study  T e re uen y 
distri utions o  t e o tained data ere analy ed  T e sur ey 

as ondu ted in  os itals a liated to t e nion o  u li  
os itals o  eni li  All o  t e ealt  ersonnel orking in our 

a liated os itals onstitute t e resear  uni erse   eo le 
rom  eo le arti i ated in t e sur ey  T e sur ey as 
ondu ted in anuary 

ile t e ro ortion o  ealt  orkers o arti i ated in t e 
sur ey in t e last mont  as  t e rate o  er al iolen e in t e 
last one year as  Among t ose o de lared t at t ey ad 

een su e ted to er al a use in t e last year  only  re orted 
t is in riting and in orming t em o  t eir o ial residen e   
t e res ondents o stated t at t ey ad een e osed to er al 
a use in t e last year   stated t at t ey ad er al iolen e 
rom atient relati es   re orted t at t ey ere e osed to 
oli lini s and  ere e osed to daytime iolen e

As a result  It as een re ealed t at t e general tenden y o  
t e ealt  ersonnel orking in t e os itals a liated to t e 

eni li u li  os itals nion is to ait or t e se urity o er to 
inter ene in ase o  er al iolen e

Ke or s  u li  ealt  ersonnel  er al iolen e

P
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ise müracaat yapılmadığı belirlenmiştir. 

Sözel şiddeti en çok hangi gruptan görmektesiniz sorusuna %53 oranında hasta yakını cevabı verilmiştir. 

Ankete katılanlara göre sözel şiddet oluşmasının en büyük nedeni nedir sorusuna verilen yanıtların %47’si hastaların 
kurallara uymak istememesi, %22 yanlış anlama gibi iletişim sorunları, %17 ise hastaların bekleme süresini uzun bulmaları 
olarak yanıtlanmıştır. Diğer bölümünde katılımcılara fikirlerini açık uçlu olarak beyan etmeleri önerilmiş ve şu yanıtlar 
alınmıştır; Hastalara işlem yaparken canını yaktığımız düşüncesi, hastaların psikolojik sorunlarının olması, hastaların alkol 
veya madde kullanıyor olması, sürekli medyada sağlıkla ilgili olumsuz haberlerin yer alması, sadece kendilerinin öncelikli 
olmasını istemeleri, hemen kendi işlerinin olup bitmesini istemeleri, sağlık çalışanına saygı ve tahammülün kalmaması, 
eğitimsizlik, her hastanın kendinin acil olduğunu iddia etmesi, hastaların önyargılı ve ajite halde hastaneye gelmeleri, 
fiziksel alanların kapasiteyi karşılayamaz hale gelmesi vb. 

Ankete katılanlar sözel şiddetin engellenmesi için çeşitli önerilerini ifade etmişlerdir. Öneri olarak; hastane kuralları 
hakkında bilinç oluşturmak, sağlık çalışanlarına toplum nazarında değer verici çalışmaların yapılması, hasta ve hasta 
yakınlarının bilgilendirilmesi ile kurallara uymalarının sağlanması, caydırıcı cezalar uygulanması, çalışan haklarının 
iyileştirilmesi, uygulanabilecek cezai işlemlerle ilgili duyuruların artırılması, bakılması zorunlu olan hasta sayısının 
azaltılması, öncelikli hasta kavramının anlaşılması ve anlatılmasının sağlanması, hastaların öncelik sırasına düzenleme 
yapılması vb. belirtilmiştir. 

Çalışmanın, alanında yapılan az sayıdaki araştırmalardan biri olduğu, bu özelliği ile kamu sağlık yöneticilerine sözel şiddet 
konusunda yol gösterici olduğu, bundan sonraki çalışmalar için kaynak sağlayacağı düşünülmektedir. 

Denizli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’nde, hasta memnuniyeti ve personel memnuniyetini en yüksek 
düzeyde tutmanın temel görevlerimiz arasında olduğunun bilincinde olarak,  Birliğimize bağlı tüm hastanelerimizde 
yürütmüş olduğumuz bu anket çalışması ile tespit ettiğimiz verilerin doğrultusunda çalışmalarımız devam etmektedir. 
Tüm hastanelerimiz ile güç birliği yaparak ortak hareket edilmektedir. 

Personel ve hastalarda şiddet ve sözel şiddet bilincinin doğru şekilde oluşturulmasına yönelik eğitimlerimiz düzenli 
periyotlarla yapılmaktadır. 

MHRS randevu sisteminin daha fazla kullanılmasına yönelik bilgilendirme çalışmalarımız sürekli olarak yapılmaktadır. Bu 
sayede poliklinik alanlarında bekleme süresinin kısaltılması hedeflenmektedir. 

Güvenlik görevlilerine yönelik olarak şiddet ve sözel şiddet durumunda yapılması gerekenler eğitimlerle anlatılmaktadır. 

Şiddete yada sözel şiddete maruz kalan personelin, bunu yazılı kayda alarak bildirmesi hususunda çeşitli bildirimler 
yapılmaktadır.

Personele ve hastalara yönelik olarak iletişim üzerine eğitimler düzenlenmektedir. 
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Çalışmada elde edilen bulgulara göre; hekimlerin “Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeği” puan ortalamalarının orta düzeyde 
olduğu görülmüştür. Hekimlerin HGKÖ’den aldıkları en düşük puan ortalaması “Beklenmedik olay ve hata raporlama” alt 
boyutunda (2,39±0,36), en yüksek puan ortalaması ise “Eğitim” alt boyutunda (3,03±0,48) bulunmuştur.

Elde edilen sonuçlar doğrultusunda kurumlarda hasta güvenliği kültürüne ilişkin belirli aralıklarla çalışmalar yapılarak 
mevcut durumun değerlendirilmesi ve iyileştirmelerin bu yönde gerçekleşmesi, bu çalışmalar sonucunda elde edilen 
veriler doğrultusunda eğitim programlarının düzenlenmesi ve çalışanların bilinçlendirilmesi, hasta güvenliğine yönelik her 
konuda raporlamanın yapılabilmesi için verilen eğitimlerde, hata raporlamanın çalışanı cezalandırma olarak görülmeyip 
sistemin önemli bir parçası olarak değerlendirilmesi gerektiğinin vurgulanması sağlanabilir. Kurumda hasta güvenliği 
kültürünün geliştirilebilmesi için öncelikle yöneticilerin bu konudaki inanç ve tutumlarının ele alınarak bu konuda 
iyileştirmelerin yapılması önerilebilir.

Saadet PEKUSLU SANAR1, Hülya DEMİRCİ2, Nurcan ÇELİK2, Elif TUNA3

A SA T T  T ASTA S
2 A SA A  BA A  S T S  SA I  B  A T S

A SA T T    A  SA I I 
s ekuslusanar saglik go tr  u e elik otmail om  nur an elik ya oo om tr  eli tuna gmail om

et

Bu al ma  anisa Turgutlu e let astanesindeki ekimlerin 
asta g enli i k lt r alg lar n  elirlemek ama yla lanlanm t r

Çalışma tanımlayıcı tipte bir araştırmad r  Ara t rman n e renini 
 yl l  tari leri aras nda al makta olan ekimler 

 olu turmu tur  renin tamam  ara t rmaya d il 
edildi inden rneklem se imine gidilmemi tir  An ak al man n 
ya ld  s re i inde i inli  ra orlu s olan e al maya kat lmay  
ka ul etmeyenler oldu u i in  ki iyle al ma tamamlanm t r 
kat l m oran   Ara t rman n ya ld  kurumdan ya l   
al anlardan s l  onam al nm t r

 Ara t rma erilerinin to lanmas nda iki ayr  ara  kullan lm t r  
Birin isi  ekimlerin tan t  elliklerini i eren anket ormu  
ikin isi ise asta enli i lt r  l e i  dir  l ek likert ti i 

ir skalad r  lde edilen eriler S SS  aket rogram nda 
de erlendirilmi tir  Ara t rma erilerinin da l m  olmogoro
Smirno  testi ile de erlendirilmi  normal da l ma uymad  i in 
non arametrik testler kullan lm t r  erilerin anali inde y delik  
ortalama  standart sa ma  ortan a de erleri  ann itney  
testi e ruskal allis testi kullan lm t r  

Ara t rmaya kat lan ekimlerin ya  ortalamas  44.56±6.83 olu  
73.1’i erkektir  at l m lar n asta enli i Kültürü l e i nden 
ald klar  to lam uanlar n ortalamas  2.92±0.42 dir  ron a  
Al a   Ölçekten alınan en yüksek puan ortalamas  
e itim  alt oyutunda  olarak ulunmu tur

Anahtar Kelimeler: asta enli i  asta enli i lt r  
l e i  ekim

  P  S  U U S 
   S K    S  

SP

stra t

Our aim for this research was to examine the levels of  the 
doctors patient safety culter ande effectıve factors in the 
Turgutlu Stataes Hospital .

The design was made as a descriptive study. The study  
population is the doctors woeking at he hospital in September 
2017. (N=100) We didn’t need a samşple selection cause all 
the population was included.   Doctors  on  annuel leave or 
having sick reports are excluded.and the research included 
78  doctors , the participation rate was %78 .  Written consent  
was given to  the states hospital for permission for our study 
and verbal consent was given  for the participants.  

The data were collected in two different implements. The first 
one is the dectriptive questionnare  including the informative 
characteristics of  the doctors. The second one is “Patient 
Safety Culture  Scale’as a lichert scale. 

To evaluate the data, we used SPSS 15.0 data analysis 
programme. In the analysis of the data, it was determined 
that the data were not distributed symmetrically by means of 
percentage, mean, Kolmogrom Smirov test. Nonparametric 
tests Mann-Whitney U Analysis Test and Kruskal Wallis Test 
were used.

T e mean age o  t e arti i ants as   and   
ere  men  T e mean al ue or t e atient Sa ety ulture S ales  

  ere ron a s Al a    T e ig est s ore 
a erage or s ale as  in Training

Key Words: atient Sa ety atient Sa ety ulture  S ale  o tors

P

  S S   K  S   K  
  K   S
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Uygun internal kalite kontrol kurallarının seçilmesi, uygun kit ve yöntem seçiminde performans kriteri olarak 
kullanılabilmesi, tekrar örneklerin azaltılmasına bağlı olarak hastane bütçesine pozitif katkısı, laboratuvar performansının 
evrensel ölçütlerde hesaplanarak, dünyadaki diğer klinik laboratuvarlar ile performans karşılaştırması yapılması 
amaçlanmıştır.

Laboratuvarda çalışılan her analitin ne kadar hataya izin verilebileceği, analitik performansının ve biasının ne olduğu 
sorularının yanıtı aranır. Bunun için sırasıyla (16);

Soycan MIZRAK

ak ni ersitesi T  ak ltesi itim e Ara t rma astanesi
soy an otmail om

iri  ve ma  Kanıta dayalı laboratuvar tıbbında hedef, 
klinisyene doğru karar verebilmesi için istenen testlerde 
klinik belirsizliği en aza indirmektir. Bu amaçla klinik 
laboratuvarımızda çalışılan 15 parametrenin Total izin 
verilebilir hata(%TEa) ve değişkenlik katsayısı(%CV) değerlerini  
Türkiye Analitik Standardizasyon ve Harmonizasyon 
Komitesinin(TASHK) belirlemiş olduğu sınırlar ve CLIA 
kriterleri ile karşılaştırarak kullanılan yöntemin performans  
uygunluğunu değerlendirmeyi planladık.

Ka sam ve ntem  Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim 
Araştırma Hastanesi Klinik Biyokimya Laboratuvarında, 
Architect C serisi biyokimya otoanalizörlerinde çalışılan 
albümin, alaninaminotransferaz, alkalenfosfataz, 
aspartataminotransferaz, glukoz, HDL kolesterol, kan 
üre nitrojeni, kreatinin, klorür, laktatdehidrogenaz, total 
kolesterol, total protein, potasyum, sodyum ve trigliserid 
analizleri için iki seviyeli kontrol materyali kullanılarak 20 iş 
gününde toplam 40 ölçüm yapıldı. Ortalama, standart sapma, 
% bias, % CV hesaplandı. % bias; laboratuvarlar arası verilerle, 
%CV ise laboratuvar iç kendi verilerimizden elde edildi.

ulgular  Seviye 1, 2 ve dış kalitelerdeki %TEa değerlerimiz 
incelendiğinde CLIA ve TASHKkriterlerine göre 
değerlendirildiğinde izin verilen sınırları aşan parametreye 
rastlanmadı. 

Sonu  Her bir cihazın ayrı ayrı %TEa değerini aşmaması 
önemlidir. Bir metod için birden fazla cihaz kullanan 
laboratuvarlarda analizörlerin sonuçlarını standardize etmek, 
aynı test için gün içinde birden fazla numune gönderen takip 
hastalarının numunelerinin hangi cihazda çalışılacağı önceden 
bilinemeyeceği için büyük önem arz etmektedir.

na tar Kelimeler  Biyokimya, Bias, Total Hata

SU   S    S 
   S S  

U  

S

ntro u tion an  e tives One objective of empirical 
laboratary medicine is to minimize the clinical obscurity 
associated with the clinical tests in order to help the clinicians 
make correct decisions. For this purpose we decided to 
evaluate the performance compliance of the methods we use 
by comparing the values of the total allowable errors (TEa%) 
and the coefficient of variations (CV%) of the 15 parameters 
measured in our clinical laboratory with the thresholds 
designated by the Turkey Analytical Standardization and 
Harmonization Comittee (TAHSK)  as well as the CLIA criterias. 

S o e an  et o At the Usak University Faculty of Medicine 
Training and Research Hospital Clinical Biochemistry 
Laboratory, 40 measurements were conducted within 20 
working days using two-level control material for the analysis 
of albumin, alanine aminotransferase, alkaline phosphatase, 
aspartate aminotransferase, glucose, HDL cholesterol, blood 
urine nitrogen, creatinine, chloride, lactate dehydrogenase, 
total cholesterol, total protein, potassium, sodium and 
triglycerides.Mean, standard deviation, bias% and CV%were 
measured.  CV% was measured using internal laboratory 
data whereas inter-laboratory data was used to measure the 
bias%.

in ings After examining our level 1,2 and external quality 
TEa% values, no parameters were found to be exceeding the 
thresholds according to the CLIA and TASHK criterias.

on lusion  It is crucial that each equipment does not exceed 
the TEa% level when measured separately. Standardization of 
the results of the analyzers in the laboratories where more 
than one equipment is used for a single method, is of critical 
importance considering which equipment will be used to work 
the samples of follow-up patients who send multiple samples 
in one day can not be predetermined.

Ke or s Biochemistry, Bias, Total Errors

P

U K  K K K   S   
  S P S
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• 1-İzin verilebilir analitik hata belirlenir: ClinicalLaboratoryImprovementsAmendments (CLIA’88) kuralları kullanılır.

• 2-Ölçüm kesinliği ve bias için yöntem performansı değerlendirilir: Kalite kontrol performansı SD tarafından belirlendiği 
için ölçümün SD’sı doğru olarak saptanmalıdır. Bu amaçla NationalCommitteeforClinicalLaboratoryStandarts (NCCLS) 
protokolünden yararlanılabilir. 

• 3-Kullanılacak kontrol kurallarının belirlenmesi: İdeal prosedür, kritik analitik hatayı saptama olasılığı en yüksek, 
yanlış reddetme olasılığı en düşük olan prosedürdür.

• 4-Kritik sistematik hata saptanması: Bu, yeterlilik testinin başarısızlık olasılığını en aza indirmek için saptanması 
gereken hata boyutudur.

• 5-Hata saptama ve yanlış ret olasılıkları belirlenir.

• 6-Kritik sistematik hatayı % 90 ve yanlış ret olasılığını % 5’ten az olacak şekilde sağlayabilen kontrol kuralları ve N’leri 
seçilir.

• 7-İstatistiksel ve nonistatistiksel QC Prosedürleri arasında uygun bir denge sağlayabilen bir total QC Prosedürü seçilir.

• 8-Yöntem performansındaki değişiklikler için gerektiğinde yeniden değerlendirme yapılır.

K K
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Performansı “hedefe konulan bir amaç için planlanan etkinliklerin gerçekleştirilmesinden sonra elde edilen sonuçların 
niceliksel ve/veya niteliksel bakımdan ölçülmesidir” biçiminde tanımlayabiliriz. Performans değerlendirme ise, çalışanın 
performansının incelendiği, değerlendirildiği, sonucunun kaydedildiği ve çalışana bildirildiği süreçtir. Bir başka ifade ile 
“performans değerlendirmesi, sonucun elde edilmesinde rol alan kişilerin, amaca yaklaşmaları, ya da amaca ulaşma 
bakımından başarılarının derecelendirilmesi aşamasıdır” diyebiliriz. 

Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde, bakanlığın ve Yüksek Öğretim Kurulu’nun ilgili yönetmelikleri çerçevesinde 
döner sermayenin hekimlere dağıtılmasında performansa dayalı ek ödeme sistemi uygulanmaktadır. Bu sistemin amacı, 
hekimlerin çalışma motivasyonunu ve verimliliğini arttırmak, hastane kaynaklarının etkin kullanılmasını sağlanmak ve 
sunulan sağlık hizmet kalitesini arttırmaktır.

Performansa dayalı ek ödeme sistemi puan sistemi üzerine kurulmuş bir sistemdir. İlgili mevzuatlarca sağlık hizmeti 
sunumu yapılan  tıbbi işlemin bir puan karşılığı vardır (örneğin, poliklinik muayenesi 23 puan).  Hekimlere yapılacak olan 
döner sermaye ödemelerinde, sağlık hizmeti sunumu için gerçekleştirilen tüm işlemlerin  puan karşılıkları kullanılarak 
hesaplamalar yapılmaktadır (bu hesaplamaların detayı ilgili yönetmeliklerde mevcut).  Uygulanan sisteminde hekimlerin 
sunduğu sağlık hizmet kalitesi, hastane kaynaklarını etkin kullanıp kullanmadığı, çalışmasının verimliliği vb. gibi etmenler 
ölçülmemektedir. Sistemin en önemli zayıf noktası, bilimsel performans değerlendirme ölçütlerine, performans ölçümleri 
yapılmamaktadır. Ayrıca, belirli tıbbi branşlarda hizmet üreten hekimler, diğer branşlardaki hekimlere oranla daha fazla 
ek ödeme alabilmekte ve bazı hekimler sistem mağduru olmaktadır. Bunun sonucu olarak da, hekimlerin motivasyonunu   

İbrahim YÜKSEL, Şevket SAYIN

  S T S
i yuksel deu edu tr  se ketsayin ya oo om

et

amu astanelerinde sa l k al anlar na  da a erimli e 
y ksek moti asyonla al malar  i in  maa lar n n yan s ra 
döner sermaye gelirinden de ek deme ya lmaktad r  k 

demedeki y k ay  ise ekim gru u almaktad r  Sa l k 
Bakanl  e ni ersite astanelerinde ekimlere ya lan 
d ner sermaye ek demesi  ilgili me uatlar er e esinde 
ya lmaktad r  er ormansa dayal  ek deme sistemi olarak 
tan mlanan u sistem  tıbbi işlemlerin puanlandırılması 
esasına dayanmaktadır. erra i  giri imsel  teda i  gi i 
tıbbi işlemlerin puanlandırılması Sağlık Bakanl  e ksek 

retim urulu  tara ndan ilgili y netmelikler ka sam nda 
ya lmaktad r  An ak  i lemlerin uanland r lmas  esas na 
dayanan u sistemin  gerek ilimsel gerekse ideal anlamda ir 

er ormans de erlendirmesi sa layamad  g r ndeyi  Bu 
y den em ekimler em de kamu otoriteleri tara ndan me ut 
sisteme çeşitli ele tiriler getirilmektedir  Çalışmamızın amacı, 
bilimsel temeli esas alan bir performansa dayalı ek ödeme 
modeli oluşturmak ve bu modelin kamu hastanelerinde 
uygulanabilirliğini göstermektir.

na tar Kelimeler  er ormans  ek deme  T SIS y ntemi

U   P  S  
 P   P  

PP   PS S   
PU  SP S

stra t

In public hospitals, additional payments are made to the 
health care workers for their more efficient and motivated 
work, as well as their salary income. The major share in the 
distribution of additional payment is the physician group. 
The revolving fund additional payment made to physicians in 
the Ministry of Health and university hospitals is carried out 
within the framework of the relevant legislation. This system, 
which is defined as performance based payment system, 
is based on the scoring of medical transactions. Surgery, 
intervention, treatment etc. are scored by the Ministry of 
Health and Higher Education Council (YÖK) within the scope 
of the relevant regulations. However, this system, which 
is based on the scoring of transactions, can not provide 
a scientific performance evaluation. As a result, various 
criticisms have been brought to the current system by both 
physicians and public authorities. The aim of our work is to 
create an additional payment model based on a scientific 
based performance and demonstrate its applicability in public 
hospitals.

Ke  or s  er orman e  additional ayment  T SIS 
management

P

K U S  PS S   P S   K 
 S P S   K  U U
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kırılmaktadır. Bu durum uygulanması amaçlanan performans sistemi ile çelişmektedir. 

Yukarıda bahsi geçen durumlardan dolayı; sektörün,

• Hekimlerin motive edileceği, 

• Hekimlerin verimliliğinin artırılacağı, 

• Kamu kaynaklarının etkin kullanılarak hastaların yüksek düzeyde memnun olduğu sağlık hizmet sunumun 
gerçekleştirileceği, 

• Adil bir ödeme sistemini uygulanacağı,

• Bilimsel anlamda hekim performanslarının değerlendirildiği, 

bir performansa dayalı ek ödeme modeline ihtiyaç vardır. 

Bu çalışmada yukarı bahsi geçen sebeplerden dolayı mevcut sisteme alternatif bir model olarak, daha bilimsel temele 
dayalı performans ölçüm sistemi olarak  TOPSIS yöntemi önerilmiş ve kamu hastanelerinde uygulanabilirliği gösterilmiştir. 
TOPSIS yöntemi, çok kriterli karar verme yöntemidir ve ekonomi, finans, mühendislik, sağlık vb. gibi alanlarda yararlanılan 
bilimsel bir yöntemdir.  Özellikle birden fazla değişkenin olduğu analizlerde karar vermede objektif yaklaşım sunmaktadır.

Çalışmada TOPSIS yöntem ile ilgili üniversite hastanesine ait hekimlerin performansını değerlendiren ölçütler kullanılmıştır. 
Bu ölçütler ile  hekimlerin sundukları hizmetlerin performans değerleri hesaplanmış ve  puan sistemi ile TOPSIS modeli 
karşılaştırılmıştır. Uygulamada beş performans değerleme ölçütü kullanılmıştır. Bu ölçütler hastanenin hedeflerine ve 
ihtiyaçlarına göre değişebilir ya da sayısı attırılabilir. Örneğin, performans kriterleri olarak; maliyet, muayene süreleri, 
hasta visit sayısı, hasta memnuniyet oranı vb. gibi ölçütler modele eklenebilir. 

Hekimlere yönelik performans değerlemesine TOPSIS yöntemi ile objektif bir yaklaşım getirilecek ve daha adil bir 
performans değerlemesi yapılacaktır. Böylece, hekimler tıbbi işlem  puanlarını göz ardı ederek; gerçek anlamda sağlık 
hizmeti sunumuna odaklanacaktır. Çünkü bu sistemde daha fazla ve/veya daha yüksek puanlı işlem yapan hekimin değil; 
daha kaliteli ve verimli  sağlık hizmeti sunan  hekimin performans puanı artacaktır. 

Sonuç olarak,  kamu otoritesinin hedeflemiş olduğu kaliteli, verimli ve etkin sağlık hizmet sunumu gerçekleştirilerek, hem 
hekim ve  hasta memnuniyeti  arttırılmış hem de adil bir ödeme sistemi uygulanmış olacaktır. 
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Şiddet olaylarının yaşandığı yer bazında Acil Servis en büyük oranı oluşturmaktadır. Buna yönelik olarak Acil Servislerde 
güvenlik görevlisinin bulunması yanında polis noktası oluşturularak polis memuru bulundurulmasının da faydalı olacağı 
düşünülmektedir.  Çalışan Güvenliği Genelgesi’nde (14.05.2012) ‘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.’ denilmektedir. Acilde hizmet veren sağlık çalışanlarına etkili iletişim becerileri, empati, öfke kontrolü gibi 
konularda eğitimlerin düzenli olarak verilmesi büyük önem taşımaktadır.

Medyanın insanlara ulaşma gücü ve toplum üzerindeki etkisi düşünüldüğünde, Sağlık Bakanlığı tarafından halihazırda 
uygulanmakta olan kamu spotları, toplum ile sağlık çalışanları arasındaki bağı olumlu yönde güçlendirmesi sebebiyle çok 
önemlidir, bu yöndeki çalışmaların artarak devam etmesi, yazılı ve görsel basın yoluyla daha büyük kitlelere ulaşmasının 
faydalı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca RTÜK tarafından sağlık çalışanlarını olduğundan farklı gösteren ya da toplum 
gözünde küçük düşürücü yaklaşımlarda bulunan dizi ya da Tv programlarına gereken yaptırımların uygulanması ve bu tür 
yayınlara izin verilmemesi de önem arz etmektedir. 

Cennet YALÇIN TOPBAŞ1, Nur Elçin BOYACIOĞLU2, Deniz AKÇORA COŞAR1, Erkan KARADAĞ1

Alanya Alaaddin eyku at ni ersitesi Alanya itim Ara t rma astanesi
2 stan ul ni ersitesi Sa l k Bilimleri ak ltesi elik B l m
ennet to as mynet om  drgl nr otmail om  deni ak ora otmail om  erkankaradag otmail om

et

Sa l k al anlar  al ma ya amlar  oyun a mesleki ir ok 
riskle kar  kar ya kalmaktad r  Bu risklerden iri de asta 
eya asta yak nlar  tara ndan iddete u rama riskidir  Bu 
al ma ile sa l k al anlar na y nelik iddet e unu etkileyen 

etmenleri elirlemek ama lanm t r  Çalışmada  Ocak yl l 
 tari leri aras nda  Alanya da ir kamu astanesinde 

al anlar tara ndan ildirimi ya lm  olan Beya  od olaylar  
geriye d n k olarak in elenmi tir  To lam  adet Beya  od 

ildirimi ya lm  olu  u ildirimler ya and klar  aylar  iddete 
u rayan al anlar n meslek e insiyet a l  da l mlar  iddetin 
ya and  yer  sald r n n t r  iddet nedenleri e olay sonras nda 
olu an olumsu  sonu lar a s ndan de erlendirilmi tir  lde 
edilen erilere g re  sa l k al anlar  iddet olaylar  aras nda en 
a la s el iddete maru  kalmakta  doktorlara y nelik olmakta  

a il ser islerde ya anmakta e erkek al anlar  ede  almakta 
oldu u elirlendi  laylar n k k neden anali inde ise nedenler 
aras nda s rada asta e asta yak n n n keli  agresi  ta rlar  

astane kurallar na uymak istememesi gelmektedir  a anan 
iddet olay  sonras nda olu an olumsu  durumlarda en y k 

oran  olay sonras  irim i erisinde ya anan karga a nedeniyle 
e rede e di er astalarda u ursu luk olu tu u eklinde ortaya 
km t r  Sa l k al anlar na iddet uygulayanlara erile ek olan 
ayd r  e alar n e sa l k kurumlar nda g enlik ted irlerinin 

artt r lmas  al anlar n etkin ileti im e erileri konusunda 
e itilmesi  ya l  e g rsel medyada sa l k al anlar  akk nda  
olumsu  alg  yarata ak rogramlara i in erilmemesi gi i 

nlemlerle iddet olaylar n n a alt la ile e i d n lmektedir

na tar Kelimeler  Agresyon  eya  kod  sa l kta iddet  kamu 
astaneleri

     
K S    PU  SP  S   

stra t

ealt  orkers a e many o u ational risks during t eir orking 
li es  ne o  t ese is t e risk o  eing su e ted to iolen e y 

atients or t eir relati es  T e aim o  t is study is to determine 
t e iolen e to ards ealt  orkers and t e a tors a e ting it  
T e ite ode in idents  i  ere re orted y em loyees in a 

u li  os ital in Antalya et een anuary and Se tem er  
ere re ie ed retros e ti ely  In total  ite odes a e een 

re orted and t ese re orts a e een e aluated in terms o  t e 
time  o u ational and gender ased distri utions o  em loyees 

o are su e ted to iolen e  t e la e ere iolen e takes 
la e  auses o  iolen e and negati e onse uen es a ter t e 
iolen e  A ording to t e o tained data  ealt  orkers are 

e osed to t e most er al iolen e among iolent in idents  
intended to do tors  emergen y ser i es and targeted to male 

orkers  In t e root ause analysis o  t e in idents  t e anger and 
aggressi e attitude o  t e atient or t eir relati es and un illing 
to o ey t e os ital rules  T e largest ro ortion o  negati e 
ases a ter t e iolen e  due to t e turmoil in t e ser i e a ter t e 

in ident as emerged due to t e distur an e in t e en ironment 
and in ot er atients  eterrent unis ment or t ose o iolate 

ealt  orkers and in rease o  se urity measures in ealt  
institutions  edu ating em loyees on e e ti e ommuni ation 
skills  it as een onsidered t at iolen e in idents an e 
redu ed y measures su  as not allo ing rograms to reate 
negati e er e tions a out ealt  orkers in ritten and isual 
media

Ke  or s  Aggression  ite ode  ealt  iolen e  u li  
os itals

P

S K  K   S  
  K U S S  
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Türkiye’de özellikle son yıllarda sağlıkta şiddet olaylarının hukuka yansımış olanlarında mahkemeler tarafından şiddet 
uygulayan tarafa ceza verilen davalar olduğu bilinmektedir. Bu cezaların verilmesiyle birlikte, bu tür haberlerin medyada 
yayınlanmasının da caydırıcı olacağı düşünülmektedir. 

Çalışan Güvenliği Genelgesi ile Sağlık çalışanlarının, sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete uğraması halinde, acil 
verilmesi gereken hizmetler hariç olmak üzere hizmetten çekilme talebinde bulunabilmesi hakkı verilmiştir. Bu çalışanlar 
için olumlu bir uygulamadır, şiddete uğrayan çalışanın şiddet gördüğü hasta veya hasta yakınına hizmet vermeye devam 
etmesi zorlayıcı olacaktır ve sorunun devam etmesi kaçınılmaz olacaktır. 

Ayrıca sağlık kurumları içerisinde çeşitli afişler ve bilgilendirme broşürleri ile, hasta sorumlulukları, sağlık çalışanlarına 
karşı işlenen şiddet suçlarının yargıya intikal ettirileceği, hizmetten çekilme hakkı gibi konularda bilgilendirme yapılmasının 
da faydalı olacağı düşünülmektedir.

K K
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Serap DEMIREL1, Hatice ÖZSOY1, Emre KARABUĞA1, Büşra Ö.ÇAYLI1, Murat ÇAĞLAYAN2

a yonkara isar de let astanesi
2a yonkara isar kamu astaneler irli i
demirel otmail om  o soy ati e otmail om  emre kara uga saglik go tr
ayli usra otmail om  sera demirel saglik go tr

et

Giriş-Amaç: i ital astane sistemi  t i i lemlerin ok da a 
l  e da a d k maliyetlerle ya lmas n  m mk n k lmakta 

e asta al an g enli ine nemli katk  sa lamaktad r  
i ital astane sisteminin yerle mesinde e uygulanmas nda 
em irelerin rol  y kt r  Ara t rman n ama  A yonkara isar 
e let astanesi  nde g re  ya an em irelerin sa l k 
ak m nda ilgisayar kullan m na y nelik tutumlar  e di ital 

k ts ak ll  astaneler akk ndaki g r lerinin in elenerek 
uygun iyile tirme al malar  ile kurumsal olarak di ital astane 

ro esine ge i  ya makt r

Yöntem: Ara t rma  tan mlay  e kesitsel ti te olu   
A ustos   yl l  tari leri aras nda A yonkara isar e let 

astanesi nde ger ekle tirilmi tir  Ara t rman n rneklemini  
em ire olu turmu tur  eri to lama ara  olarak  tan mlay  
ilgi ormu e sa l k ak m nda ilgisayar kullan m na y nelik 

tutum l e i SBB T  kullan lm t r  eriler y  y e g r me 
tekni i ile to lanm t r  erilerin de erlendirilmesinde istatistiksel 
anali ler kullan lm t r

Bulgular: al anlar n di ital astane sistemi ile i n  
insan kaynakl  atalar n a ald n  i  asta ilgilerine 

er yerden kolay a eri e ilmeyi sa lad n   n  
asta g enli ini sa lad n   n  al an g enli ini 

sa lad n  i n  i  y k n  artt rd n  i ade etmi lerdir  
Ameliyat ane al anlar n n l ek uan n n di er irimlere g re 
da a y ksek oldu u e di er irimler ile aras nda anlaml  arkl l k 
oldu u sa tanm t r 

Sonuç: Ara t rma sonu unda di ital astane sistemine  
ya  gru unun  ayan al anlar n  ayn  kurumda  y ld r 
al anlar n e ameliyat anede al anlar n da a olumlu e 

istekli olduklar  sa tanm t r  

Anahtar Kelimeler: i ital astane  em ire  Bilgisayar

U    U S  U S S 
 PU  US     

 P S   SP S 
P P SS S

stra t

Introduction-Aim: igital os ital system makes it ossi le 
to er orm medi al ro edures aster and it  lo er osts  
and makes a signi ant ontri ution to t e sa ety o  atients 
and em loyees  T e role o  t e nurses is signi ant in t e 
esta lis ment and im lementation o  digital os ital system  T e 
aim o  t is study as to start digital os ital ro e t or orately 

it  a ro riate im ro ement studies y e aluating t e attitudes 
o  nurses orking in A yonkara isar State os ital to ard 
om uter use in ealt are and t eir o inions regarding digital 
os itals a erless smart

Methods: T e study as des ri ti e and ad a se tional ty e  
and arried out in  A yonkara isar State os ital et een August 

Se tem er   T e sam le o  t e study as om osed o  
 nurses  es ri ti e in ormation orm and retest or Attitudes 

To ard om uters in ealt are A T  ere used as data 
olle tion tools  ata ere olle ted y a e to a e inter ie  

te ni ue  Statisti al analyses ere used to assess data  

Results: Among all nurses  it as stated y  n  t at 
man made errors ere de reased it  digital os ital system  
t at os ital data ould e a essed rom e ery ere easily y 

 n  t at atient sa ety as ro ided y  n  
t at sa ety o  t e em loyees as ro ided y  n  and 
t at orkload as in reased y  n  It as also ound 
t at s ale s ores o  o erating room em loyees ere ig er 
om ared to ot er units  and t e di eren e as statisti ally 

signi ant 

Conclusion: At t e end o  t e study  it as ound t at  year 
old age grou  omen em loyees  indi iduals o a e een 

orking in t e same institution or  years and o ere 
orking in t e o erating room ere more ositi e and illing or 

digital os ital system  

Key Words: igital os ital  urse  om uter

P

 S K K  S  KU  K 
U U    K S K  S  KK K  

 S
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S U

n m de T rkiye de tam di ital astaneden a setmek m mk n de ildir  Ba  astaneler di ital astane uygulamalar n n 
sade e ir k sm n  uygulamaktad r  ygulamaya l m l m ge ilmektedir  urt d nda da ge i  s re i ayn d r  urumumu un 

u ge i  s re ine a rl  e angi l m ile al maya a lanmas  gerekti i s re in erimlili i e a ar s  a s ndan ok 
nemlidir  Bu ara t rman n ama  u s re i a latmadan n e kurumun e al anlar n s re  akk nda ilgileri  d n eleri e 
a r ulunu luklar n  l mek e u y nde iyile tirmeleri ger ekle tirmektir

a  gru lar  SBBKYTÖ puanlarına göre karşılaştırılmasında 20-29 ve 30-39 yaş grubunu benzer fakat 40-49 yaş grubunun 
diğer iki gruba göre puanının anlamlı derecede düşük olduğu saptanmıştır (p>0.022, Tablo 1).

insiyet SBBKYTÖ puanlarına göre karşılaştırılmasında kadınların ölçek puanının erkeklere göre daha ksek ol uğu  
erkek ve a anlar arasın a anlamlı farklılık ol uğu sa tanmı tır p>0.034, Tablo 1). 

Şuan ki kurumda al ma y l n n SBBKYTÖ puanlarına göre karşılaştırılmasında 6-20 yıl arası çalışanların ölçek puanının 
daha yüksek olduğu ve 1-5 yıl ve 20 yıl ve üzeri grupları ile arasında anlamlı farklılık olduğu saptanmıştır (p>0.021, Tablo 1).

urumda al lan irimin SBBKYTÖ puanlarına göre karşılaştırılmasında ameliyathane alı anlarının ölçek puanının daha 
yüksek olduğu ve diğer birimler ile arasında anlamlı farklılık olduğu saptanmıştır (p=0.000, Tablo 1).

Ameliyathanenin SBBKYTÖ puanının diğer birimlere göre yüksek olduğu ve çoğunluğun seviye 5-6 da yer aldığı saptanmıştır 
(Tablo 4).

Hemşirelerin HBYS sistemi kullanımına ilişkin özelliklerinin dağılımı incelendiğinde %70 ve üzerinin hasta bakım süreci 
kayıt ve takiplerinin bilgisayar üzerinde tanımlı hasta kayıt sisteminden yürütülmesini istedikleri saptanmıştır (Tablo 2).

alı anların i ital astane sistemi ile . i n  insan ka naklı ataların a al ığını  . i  asta 
ilgilerine er er en kola a eri e ilme i sağla ığını   n  asta güvenliğini sağladığını, %68 (n=272) çalışan 

güvenliğini sağladığını, %43.5’i (n=174) iş yükünü arttırdığını ifade etmişlerdir (Tablo 3).

Araştırma sonucunda dijital hastane sistemine 20-39 yaş grubunun, bayan çalışanların, aynı kurumda 6-20 yıldır çalışanların 
ve ameliyathanede çalışanların daha olumlu ve istekli oldukları saptanmıştır. Ameliyathane çalışanlarının bilgisayar 
kullanım puanların yüksek çıkması değerlendirilirken hasta bakımı ve kayıt sürecinde diğer servislerde çalışanlara göre 
daha az bilgisayar kullandıkları göz ardı edilmemelidir.

Kurum geneline dijital hastane ile ilgili eğitim verilebilir. Özellikle bu sistemin hasta ve çalışan güvenliği açısından önemi 
vurgulanmalıdır. Eğitim ön test son test ile eğitim etkinliği ölçülebilir.

Kurum geneline temel bilgisayar konusunda uygulamalı ve sertifikalı eğitim programları düzenlenebilir.

Kurum tarafından online eğitim sistemine geçilerek, personelin eğitimlerin tümüne katılımları sağlanabilir.

Kurumun bilgi sistemi üzerinden düzenli aralıklarla personele uyarı veren hatırlatıcı mesajlar gönderilerek mesajı 
okumadan sisteme girmelerine engel koyularak personelde duyarlılık oluşturulabilir.

Hasta bilgi yönetim sistemi giriş ekranı arka planına dijital hastane sistemi ile ilgili hatırlatıcı notlar yazılabilir.

Kurum için de dijital hastane sistemi ile ilgili bilgilendirici posterler ve broşürler hazırlanarak personelin görebileceği 
alanlara asılabilir. 

Dijital hastane çalışmalarında birimlere ödüllendirme yapılabilir.

Bir ekip kurularak ekip içinde yönetici eczacı idari mali hizmetler müdürü hekimler ve hemşirelerin katılımı sağlanarak 
süreç planlanabilir.
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S U  

Hizmetlerin kalitesinin ölçülmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi rekabet üstünlüğü ve hasta beklentilerinin karşılanması 
açısından önemli katkılar sağlamaktadır. Hizmet kalitesi yüksek olan hastanelerde, yatan hastaların memnuniyet oranı ve 
tedavi süreçlerinin olumlu yönde etkilendiği saptanmaktadır. Bu sebeplere dayanarak sağlık sektöründe hizmet kalitesinin 
yüksek olması çok büyük öneme sahiptir.      

Yapılan çalışmanın sonuçlarına göre Kdz. Ereğli Devlet hastanesi’ inde yatan hastaların hizmet kalitesi beklentilerinin 
yüksek olduğu saptanmaktadır. Algıladıkları hizmet kalitesinin beklentilerini karşıladığı ve tatmin ettiği görülmektedir. 
Dolayısı ile Kdz. Ereğli Devlet hastanesi hastalarının kurumu yeniden tercih etme oranı yüksek çıkmaktadır. 

Şule DEMİRTAŞ ÇELİK1, Öznur YAVAN2

  T ASTA S
2B lent e it ni ersitesi B  al ma konomisi e nd stri li kileri B l m
suledemirtas gmail om  o nurya an ya oo om

Ö ET

alite ka ram  m terilerin eklenti e alg lay lar n  merke  
alarak m teri istek e eklentilerinin kar lanmas  anlam na 
gelmektedir  i met kalitesinin astalar tara ndan nas l 
alg land  astalar i in de er kriterlerinin neler oldu u  i met 
iyile tirmelerinin nerede  ne aman e nas l ya la a  gi i asta 
tatmini ile a lant l  akt rlerin elirlenmesi  sa l k kurulu lar  
i in son dere e nemlidir

Bu ara t rmada aradeni  d  re li e let astanesi nde 
yatan astalar n alg lad klar  sa l k i met kalitesi  i met kalitesi 

eklentileri  tatmin d eyleri e astane ter i lerinin ara t r lmas  
ama lanm t r   yatan astaya S Q A  i met alitesi 
anketi uygulanm t r  S SS aket rogram  ile elde edilen 
anali lerde tan mlay  istatistiklerden  a ms  t testlerinden e 
regresyon anali lerinden yararlan lm t r

Anahtar Kelimeler: Sa l k urulu u  atan astalar   i met 

alitesi Alg s  S Q A

S

T e on e t o  uality means meeting ustomers  is es and needs 
y entering on t e e e tations and er e tions o  ustomers  

T e uality o  ser i e er ei ed y t e atients and t e alue 
riteria or t e atients are im ortant issues  etermining a tors 

su  as ere  en  and o  to make ser i e im ro ements is 
ru ial or ealt are organi ations

In t is study  it as aimed to in estigate t e ealt  ser i e 
uality  ser i e uality e e tations  satis a tion le els and 
os ital re eren es er ei ed y t e atients in aradeni  d  
re li State os ital  S Q A  Ser i e Quality Questionnaire 
as a lied to  os itali ed atients  es ri ti e statisti s  

inde endent t tests and regression analy es ere used in t e 
analy es o tained it  t e S SS a kage rogram

Ke or s  ealt  sta lis ment  In atients  er e tion o  
Ser i e Quality  S Q A

P

 S   K S    K  S U  
   K    S S  
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S U

Yapılan öz değerlendirme sonucunda düşmelerin önlenmesi programında iyileştirilmesi gereken alanlar hastaya yönelik 
bakım planları çalışan düşmeleri,  hasta yakınlarının düşmesi, ilaç izlenmesi, klinik alarm sistemleri, kısıtlamalar, yardımcı 
yürüme araçları kullanımı ve evde bakım müdahale alanları olduğu görülmektedir.
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Ahmet ATASOY1, Songul YORGUN2

el esleki e Teknik Anadolu isesi
2Bolu et Baysal itim e Ara t rma astanesi
aatasoy gmail om  syorgun otmail om

et 

Bu al ma ir e itim e ara t rma astanesinde meleri 
nleme rogram n  de erlendirmek ama yla ya lan tan mlay  

ti te al mad r  Ara t rmada eriler to lamda  sorudan 
olu an meleri nleme rogram n   e erlendirme ontrol 
istesi  ile  a iran  tari leri aras nda to lanm t r  

Sorular e et  ay r eklinde d enlenmi tir  Ara t rmadan 
elde edilen erilerin de erlendirilmesinde say lar e y deler 
kullan lm t r  e erlendirmede     ay r   et  uanlama 
ya lm t r   de erlendirme ile me ut durum e iyile tirile ek 
alanlar n elirlenmi tir  Ta an uana ula ma oran    ini 
alt nda olmas  alinde o l m iyile tirilmesi gereken alan olarak 
ka ul edilmi tir  

lanlama a as nda ya lan al malar de erlendirildi inde en 
y ksek oranda ede e ula ma oran  liderlik d eyinde   
oldu u g r lm t r  yile tirilmesi gereken alanlar astaya 
y nelik ak m lanlar    al an d mesi   e asta 
yak nlar n n d mesi  alanlar  oldu u g r lmektedir

n y ksek oranda ede e ula ma oran  ersonel e itimi alan nda 
  oldu u  d me sonras  ya lan i lemlerin yeterli oldu u 

e u alanda iyile tirilmesi gereken konu olmad  sa tand

a lan  de erlendirme sonu unda d melerin nlenmesi 
rogram nda iyile tirilmesi gereken alanlar astaya y nelik 
ak m lanlar  al an d meleri   asta yak nlar n n d mesi  

ila  i lenmesi  klinik alarm sistemleri  k s tlamalar  yard m  
y r me ara lar  kullan m  e e de ak m m da ale alanlar  
oldu u g r lmektedir

na tar Kelimeler  me  nleme rogram  astane

U S P  P

stra t

T is study is a des ri ti e ty e o  study aimed at e aluating 
t e all re ention rogram  in an edu ational and resear  

os ital  T e data ere gat ered rom  une  it  t e 
all re ention rogram Sel  Assessment e klist  onsisting o  

 uestions in total  T e uestions are arranged in t e orm o  
yes  no  um ers and er entages ere used in t e e aluation o  
t e data o tained rom t e study  T e rating as    o   es  
T e sel assessment identi ed t e urrent situation and areas to 

e im ro ed  I  t e rate o  rea ing t e eak is less t an  t at 
art is onsidered to e t e area to e im ro ed

en studies ondu ted during lanning ere e aluated  it as 
seen t at t e rate o  rea ing t e target at t e ig est le el as 

 at t e le el o  leaders i  T e areas to e im ro ed seem 
to e areas o  are or t e atient  alling em loyee  
and alling o  t e atient s relati es 

T e rate o  a ie ing t e ig est goal as  in t e eld o  
ersonnel training  it as determined t at t e ost all ro esses 
ere su ient and t is eld as not t e su e t to e im ro ed

As a result o  t e sel e aluation  it is seen t at t e areas to e 
im ro ed in t e all re ention rogram are os ital ased are 

lans  orker alls  atient relati es all  drug monitoring  lini al 
alarm systems  restri tions  use o  assisti e alking tools and 

ome are inter entions

Ke or s  all  re ention rogram  os ital

P

  P  S
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Araştırmada hemşirelerin çalışma alanlarını/birimlerini hasta güvenlik derecesi açısından değerlendirmesinde çoğunluğun 
çok iyi ve kabul edilebilir şeklinde düşündükleri görülmüştür. Olumlu olarak değerlendirme de hastanede yapılan hasta 
güvenliği faaliyetlerinin olumlu anlamda yansıdığını düşündürtmektedir. Katılımcıların çoğunluğu Hasta güvenliği ve 
Sağlıkta Kalite Standartları konularında hizmet içi eğitim aldıklarını beyan etmişlerdir. Eğitim katılım oranının yüksek 
olması hasta güvenliği kültürü algısına olumlu etki olduğu düşünülmektedir. 

     Sağlık çalışanlarının hasta güvenlik boyutlarını oluşturan sorulara verdikleri toplam olumlu cevaplar esas alındığında, en 
yüksek olumlu cevap ortalamasına sahip hasta güvenlik boyutunun sorumlu-yönetici davranışı boyutu olduğu görülmüştür. 
Hasta güvenliği kültürünün hastanelerde oluşturulması ve yaşatılması için amaca yönelik planlamanın, sürekliliğin ve 
etkinliğin sağlanmasında en önemli destek yönetimin güvenliğe olan inancı ve taahhüdüdür. Üst yönetim olumlu güvenlik 
kültürünün oluşturulmasında sorumluluğu üstlenmeli ve çalışanların katılımları ile sürekliliğini sağlamalıdır.

Çalışmaya katılan kişilerin yaklaşık %87,5’un hasta güvenliği konusunda eğitim almaları, hasta güvenliği çalışmalarının 
aktif bir biçimde yapıldığı şeklinde yorumlanabilir.

İletişim boyutunda yer alan ‘Çalışanlar, bir şey doğru gözükmediğinde, soru sormaktan korkarlar.’ sorusuna tamamen 
katılıyorum yanıtının % 36,7 oranında en fazla işaretlenen seçenek olduğu görülmüştür. Bu kapsamda yönetim, sorumlular 
ve çalışanlar arasında kurumda olumlu ilişkilere karşın güvene dayalı bir iletişimin olmadığı düşünülmüştür. Düşüncelerini 
ifade etmekten çekinmeleri ve genel çalışma ortamında hatalarla karşılaştıkları düşünülmüştür. 

Nurcan DOĞAN YALÇIN, Semiha ÇETİN, Nilgün ERGİN, Nesrin GÖK

r  Be et  o uk astal klar  astanesi
dgn nr n otmail om  semi a etin otmail om  erginnilgun gmail om  nesrin gk otmail om

asta g enli i  sa l k i metlerinde kalitenin en nemli 
konusu  ayn  amanda nitelikli e kaliteli i metin en nemli 
g stergelerinden ir tanesi olarak ka ul edilmesinden dolay  

astanelerde asta g enli i k lt r n n geli tirilmesi ad na 
aaliyetlerin s rekli olmas  ok nemlidir  Ara t rma  em irelerin 
asta g enli i k lt r  alg lamalar n  elirlemek ama yla 

tan mlay  olarak lanlanm t r  Ara t rma  mir ilinde yer 
alan e itim ara t rma astanesinde çalışan 120 em ire 
ile ger ekle tirilmi tir  Ara t rmada Bilgi ormu  e asta 

enli i lt r  astane Anketi  kullan lm t r  erilerin 
de erlendirilmesinde  rekans  y de  aritmetik ortalama  tek 
y nl  Ano a anali i  kullan lm t r  at l m lar n çoğunluğu 
kad n  üniversite me unu   y l aras  çalışan ki ilerden 
olu tu u g r lm t r   em irelerin genel asta g enli i 
k lt r  alg s  uan n n  olarak tes it edilmi tir  ara t rmaya 
kat lan em irelerin  n n i  olay ra oru ya mad  olay 
ra oru ya anlar n ise  inin  ila  olay ra oru ya d klar  
g r lm t r  em irelerin al ma alanlar n irimlerini asta 
g enlik dere esi a s ndan de erlendirmesi in elendi inde  

em irelerin i ok iyi   si ka ul edile ilir eklinde 
tan mlad klar  g r lm t r  asta g enli i  Sa l kta alite 
Standartlar  e itimlerine kat l m lar n o unlu unun kat ld klar  
tes it edilmi tir  

Anahtar Kelimeler: asta enli i  lt r  em ire  
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Patient safety, most important concept of quality health 
services, is reckoned as agreement of one the indicators of 
eligible and qualified service. For this reason, persistency 
covers an important property for activities in favor of 
refinement of patient safety’s concept. Research planned 
as descriptive determination of patient safety service for 
nurses. Research is performed in Izmir with participation 
of 120 nurses, and proceeded with “Information Form” and 
“Infirmary Survey of Patient Safety Concept”. Data analysis 
is carried out based on frequency, percentage, expectation, 
one way Anova analysis. Most of the participants are consist 
of women, bachelors and 1 to 5 year workers. The point of 
“perception of general patient safety concept” among nurses 
determined as 3.39. 58.3% of participant nurses has never 
written “statement of facts”, and 25.8% percent of which 
has “written statement of facts” for at most twice detected 
in this research. When nursery workstations and modules 
are investigated based on patient safety level, it has been 
evaluated as very good for 40.8%, acceptable for 39.2% of 
participants. This research has been resulted with most of the 
participants also take the discipline of “Quality Standards of 
Healthcare”.

Keywords: atient sa ety  ulture  nurse

P

 K  S  S   K  
    S S  



POSTER BİLDİRİLER

611

VI
I. 

U
lu

sl
ar

ar
as

ı S
ağ

lık
ta

 P
er

fo
rm

an
s 

ve
 K

al
it

e 
Ko

ng
re

si
10

-1
3 

O
ca

k 
20

18
, A

nt
al

ya

Hemşirelerin büyük çoğunluğunun hiç olay raporu yazmadıkları tespit edildi. Filiz(2009) tarafından gerçekleştirilen 
çalışmada, sağlık çalışanlarının % 83,9’unun hiç olay rapor formu yazmadığı vurgulanmıştır. Gözlü(2011) tarafından 
gerçekleştirilen bir diğer çalışmada, hemşirelerin %52,9’unun hiç olay rapor yazmadığı, 1 ila 2 olay rapor yazan hemşire 
oranının ise %30 olduğu görülmektedir. Alt boyutlar kapsamında; yapılan çalışmalarda hata raporlama korkusu ve 
cezalandırılma endişesiyle suçlayıcı güvenlik kültürü rapor edilmiştir.

Sağlık hizmetlerinde hasta güvenliği gün geçtikçe önemini arttırmakta ve her daim özellikle yoğunlaşılması gereken büyük 
bir öneme sahiptir. Sağlık politikaları ve bireyler için bu kadar kritik öneme sahip olan “Hasta Güvenliği” konusunun 
sağlık personeli yetiştiren lisans ve yüksek lisans programlarına dahil edilerek, eğitim aşamalarında aktif olarak yer alması 
önerilebilir.

İşe başlarken kurumsal oryantasyon eğitimi alma durumları ile hasta güvenlik boyutları arasında anlamlı bir ilişki 
bulunmadığı görülmüştür. Başka bir çalışmada, kurumsal oryantasyon eğitimi alma durumları ile güvenliğin kapsamlı 
algılanması, hata değerlendirmesi, hastane yönetimi desteği ve hata raporlama boyutları arasında anlamlı düzeyde bir 
farklılık olduğu görülmüştür. (Akman,2010) Araştırmamızda literatürden farklı sonuç elde edilmesinin nedeni olarak, 
kurumsal oryantasyon eğitimi alan personel sayısının çok yüksek oluşu düşünülmektedir. 

Ayrıca bulgulara göre hasta güvenliği kültürünün oluşmasındaki önemli engellerden biri de personel yetersizliğidir. 
Çalışma alanı- birimi boyutlarında yer alan ‘İş yüküyle başa çıkmak için yeterince personelimiz vardır.’ Sorusuna 49 kişi 
katılmıyorum yanıtını verdikleri görülmüştür. Hastane yönetimi izleyeceği uygun personel istihdam politikaları belirleyerek, 
insan gücü planlamalarını buna göre yapmalıdır.
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Sağlık hizmeti bir ekip çalışmasıdır. Bu ekibin temel üyelerinden biri hemşirelerdir. Hastalara verilen sağlık bakım 
hizmetinin kaliteli ve etkin olabilmesi öncelikle çalışan hemşirelerin memnuniyetinden geçmektedir. Bu nedenle hemşire 
yöneticilerinin iş doyumu kavramının öneminin farkında olması ve hemşirelerin iş doyumunun düzeyleri ile iş doyumlarını 
etkileyen temel faktörleri belirlemesi gerekmektedir. Böylece, yöneticiler tarafından geliştirilecek yöntemlerle çalışanların 
işlerinden doyum alması sağlanabilecek ve verilen hizmetin kalitesi, verimliliği, etkinliği olumlu yönde etkilenecektir. 

Hastaneler karmaşık bir yapıya sahip olduklarından iş doyumunu etkileyebilecek unsurlar çok çeşitlidir.  İş doyumunu 
etkileyen ücret, terfi, çalışma koşulları vb. birçok örgütsel faktör bulunmakla birlikte günümüzde çok farklı faktörlerin de 
çalışanların iş doyumu üzerinde etkisinin olduğunu söylemek mümkündür. Bu nedenle öncelikle çalışanların iş doyumu 
etkileyen temel faktörlerin tanımlanması, iyi analiz edilmesi ve hastane yöneticileri tarafından gerekli düzenlemelerin 
yapılması gerekmektedir.

Hemşirelerin iş doyumunu etkileyen faktörlerden biri de istihdam şeklindeki farklılaşmalardır. Farklı statülerde istihdam 
edilen hemşirelerin izin, il içi il dışı ve eş durumu nakil talepleri gibi bazı hakların farklılık göstermesi hemşirelerin örgüt 
içerisindeki ilişkilerini, iş doyumlarını, örgüte bağlılıklarını ve işten ayrılma niyetlerini olumsuz etkilediğine yönelik 
çalışmalar mevcuttur. Bu nedenle konunun politik anlamda ele alınması ve çalışanlar arasındaki istihdam şeklinden 
kaynaklanan bu statü farkının gerekli yasal düzenlemelerle ortadan kaldırılması önerilebilir.

ten o um sağla amama  i e evamsı lık  a arısı lık  i  g  evir oranının ksekliği  ksek ata ve k 
verimlilik oranı gi i sonu lara ne en olmanın anı sıra sağlık hizmet kalitesi, çalışan motivasyonu, iş gücü performansı, 
örgütsel çatışma gibi birçok değişkeni de etkileyebilmektedir. Özellikle personel devir hızındaki artış,  hastane örgütlerine 
maliyet artışları ve yeni personel alımları, işe yeni başlayanların oryantasyonu gibi yükler getirmektedir.

Hemşirelerin mesleki doyumlarının arttırılması profesyonelleşme yolunda hemşireliğe önemli katkılar sağlayacaktır. İş 
doyumu yüksek profesyonel hemşireler çalışma performansında ve bakımın kalitesinde yükselme sağlayacaktır. Dolayısıyla 
bakım maliyetlerinde de azalma sağlanacaktır. İşten doyum sağlanamadığında ise üretkenlik olumsuz etkilenecek, hata 
yapma oranı ve iş kazaları artacak, bakım kalitesi düşecektir. Dolayısıyla sağlık hizmetinin sürekliliği, sunulan hizmetin 
kalitesi, verimliliği ve etkinliği olumsuz yönde etkilenecek, bakım maliyetlerinde artışlar meydana gelecektir. Bu maliyet 
artışlarının ise hem hastane hem de ülke bütçesine olumsuz sonuçlar getireceği açıktır.

Berna ARSLAN YAŞAR1, Dilek EKİCİ2
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Genel olarak, “... yeni bir uygulama veya süreci başlatma, yeni bir ürün veya hizmet geliştirme ya da ürün ve hizmetlerin 
aktarımını da kapsayacak biçimde kurum içi veya kurumlar arası yeni bir yöntem uyarlama süreci...” olarak tanımlanabilecek 
inovasyonda öne çıkan kavram “süreç”tir. Bu yenilikçi sürecin uygulanması ile kamu yönetiminde yeni sorunlara etkin, 
yaratıcı ve özgün yanıtlar veya eski sorunlara yeni yanıtlar bulunmaya çalışılır.(Aksoy, 2007) 

Bu kapsamda değerlendirecek olursak uygulamaya geçilen paket sistemiyle ameliyathane çalışanları, her ameliyat öncesi 
depolara giderek ilaç ve malzeme temin etmek için harcadıkları zaman ve enerji kayıplarının azaldığını ifade ettiler.

Depo çalışanları; hastaya kullanılan ilaç ve sarf malzemelerin eksiksiz/ doğru kayıtlarının tutulmasının sağlandığını,  
hasta üzerine eksiksiz/ doğru malzeme düşüşlerinin yapılması ile mali kayıpların aza indirildiğini, ilaç ve sarf malzeme 
depolarının ayrılması ve raf sisteminin oluşturulmasıyla takip kolaylığının ve düzenin sağlandığını bildirdiler. Ayrıca depo 
çalışanlarının yalnızca gündüz mesaisinde görev yaptıkları, nöbetlerde ise deponun takibini yapamadıkları, malzemeleri 

Zeynep DEMIREL1, Gevher KAMALI TAŞLI2, Canan ALPŞEN3, İlker KIZILOĞLU2

i li lge e itim astanesi
2 mir i li B lge itim astanesi

i
eyne yigiter saglik go tr  ge kam gmail om  anan al sen saglik go tr  ilkerki iloglu gmail om

et

konomik e to lumsal olarak s rd r le ilir kalk nman n odak 
noktas nda ulunan sa l k ka ram  insano lu i in er ey 
demektir  i isel e to lumsal olarak sa l n geli mi li i ise 
o lkenin sa l k sisteminin e sa l k kurumlar n n geli mi li i 
ile e de er demektir  e uluslararas  standartlarda ir sa l k 
kurumunun geli mi li i ise  etkili  ekonomik  erimli e kaliteli 

i met sunmas  ile de erlendirilmektedir

Son y llarda teknolo ide ya anan de rimsel geli meler  te is e 
teda i i metlerinin sunum ekline e kalitesine etkileriyle sa l kta 

nemli d n mlere se e  olmu tur

Sa l k i metlerinin do as  gere i maliyetlerinin y ksek olmas n n 
yan  s ra astaya sunulan i metlerin  kullan lan ila lar n  t i 
sar mal emelerin e tetkiklerin ir k sm n n da astalara kar lan 
aturalar n eksik d enlenmesi ya da atal  olmas ndan dolay  

ilgili kurumlardan ta sil edilememesi astane i letmelerinde gelir 
kay na neden olmaktad r

Bu al mada astanemi  ameliyat anesinde ino ati  
uygulamalara rnek ola ile ek sa l kl  de o say lar na ula mak  

er astaya do ru ila  e sar  mal emenin atura edilmesini 
sa lamak  t i sekreterlik i metlerindeki ila  mal eme d  
kay lar n n n ne ge mek  ameliyat ane ersoneline ila  e 
sar  mal eme temininde kolayl k sa layarak i  g nden tasarru  
etmek  mali ka aklar  önlemek amaçlarıyla geli tirilmi  olan 
Ameliyat ane T i e Sar  al eme aket Sistemi  anlat lm  
olu  u sistem i in erilen i metin iyile tirilmesi y n nde 

nerilerde ulunulmu tur     

na tar Kelimeler: kalite, inovasyon, paket sistemi

SU  S P K  S S    
 SU  S

sta t
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and so ial sustaina le de elo ment  means e eryt ing or 
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ealt  institutions o  a ountry  And t e de elo ment o  a ealt  
institution it   international standards i  are e ient  
e onomi al  e e ti e and uali ed

   e olutionary de elo ments in t e ealt are te nologies 
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uality and resentation o  diagnosis and treatment o tions

   ue to t e nature o  ealt are  osts are really ig   e ause 
o  t e ser i es o ered or t e atients as t e medi ations  
medi al su lies and medi al ins e tions  As ell illing errors 
and missing  out o  s o e ayments   ausing de rease or t e 

os itals in omings and  a e negati e e e ts on t e nan ial 
onditions o  t e os itals  

   ur aim as to rea  t e urrent amount o  medi ations and 
medi al e ui ments sto ks  in t e surgery rooms unit in our 

os ital as an e am le o  inno ati e a li ation study  or t is 
reason  guring t e a urate amount o  medi ation medi al 
stu  or e ery atient ill re ent t e loss o  medi al stu  illing 

y t e medi al se retaries  Surgery ooms a kage System or 
edi al And onsuma le aterials  el s t e units ersonnells 

y t e la or or e and also lo er t e nan ial ga s T e system 
is des ri ed in details and some suggestions are gi en to im ro e 
t e uality o  are
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üzerine yazılan kod numaraları ile sistemden hasta üzerine düştükleri gözlemlendi.

Sistemin verimliliği ve işlerliği açısından malzemenin HBYS’ye kaydı ve faturalandırılması aşamasında barkod okuyucu 
kullanılması, özellikle nöbetlerde ilaç ve malzeme takipsizliklerinin önüne geçebilmek amacıyla depoda 24 saat kesintisiz 
hizmet verilmesi bunun içinde nöbet sistemine geçilmesi önerilmektedir.

Hastanemizde ameliyathane tıbbi ve sarf malzeme paket sistemi yaklaşık iki ay önce uygulanmaya başlandığından mali 
durum analizi için anlamlı veri elde edilememiştir. Bu projenin devamı olarak mali durum analizi bir sonraki çalışmamızda 
ele alınacaktır.

K K  
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Hastanemizde yaşanan 48 delici kesici alet yaralanmasının %2,1’i doktorlarda, %43,8’i hemşire-ebe-sağlık memurlarında, 
%18,8’i temizlik personellerinde, %35,4’ü ise stajyerlerde görülmüştür. ). Kaya ve arkadaşlarının 2012 yılında yaptıkları 
çalışmada hastanelerinde yaşanan 83 yaralanmayı irdelemiş ve yaralanmaların %48’inin hemşire, %22’sinin temizlik 
personeli, %14,5’inin laboratuar teknisyeni, %8,5’inin sağlık memuru, %7’sinin ise doktor olduğunu tespit etmişlerdir( Kaya 
et al, 2012:108) Bizim çalışmamızda da hemşire-ebe-sağlık memurunun yaralanma oranı %43,8 ile 1.sırada yer almıştır.

Fatma YILMAZ1, Hatice ÇALIK KOYAK2, Nefise ERBAŞI2, Zühra GÜRBÜZ2, Güzin AYKAL2

S B A TA A T  A A TI A ASTA S
2 S B A TA A T  A A TI A ASTA S
atma yilma otmail om  ati e alik otmail om  ne ise otmail om

gur u gmail om  gu inaykal ya oo om

Amaç: Bu al ma S B Antalya itim Ara t rma astanesi nde 
yılın ilk 9 ayında astane al anlar nda meydana gelen esi i 

eli i Alet ile aralanma oran n n de erlendirilmesi  nedenlerin 
anali  edilmesi ile ya la ak olan elti i nleyi i aaliyetlere 

k tutmas  ama yla ya lm t r

Yöntem: esitsel e tan mlay  olarak lanlanan al mada 
eriler  ak  yl l  tari leri aras nda, er ay kalite 

y netim irimine ildirilen esi i eli i Alet aralanmalar  eri 
To lama ormu  ile to lanm t r

Bulgular ve Sonuç: astanemi de meydana gelmi   kesi i deli i 
alet yaralanmas  in elendi inde en a la i  em ire e e
sa l k memurlar  s rada   ise sta yerler yaralanmaya 
maru  kalm t r  Ayr a meslekteki ki i say s na göre yaralanmaya 
maru  kalma oran  in elendi inde  ile sta yerler s rada 
yer alm t r  aralanmaya en a la  oran nda i ne u u 
se e  olmu tur  lay n meydana geldi i astane l m ne g re 
da l m  in elendi inde  yaralanmalar n i klinik ser islerde 

asta odas  d nda  sinin asta odas nda ger ekle ti i 
g r lm tür. Yaralanan çalışanların %98,8 si ki isel koruyu u 
eki man kullanmaktad r  Ayr a yaralanmaya se e  olan alet 

i kontamine olarak ulunmu tur   

Anahtar Kelimeler: Sa l k ersoneli  esi i eli i Alet 

aralanmalar  Sa l k al an  enli i  Sa l kl  al ma a am

S

Objektives: T is study as arried out in S B Antalya Training 
and esear  os ital in order to s ed lig t on t e orre ti e 

re enti e A ti ities to e er ormed y e aluating t e needlesti k
s ar  in uries and analysis o  t e auses in t e rst  mont s o  
t e year

Medhods   In t e ross se tional and des ri ti e study  data ere 
olle ted rom utter rilling Tool In uries ata olle tion orm  

i  as noti ed to t e uality management unit e ery mont  
et een  anuary  and  Se tem er  T e most  

o  t e in uries ere aused y needles

Results and Conclusion: en e amining t e in uries o   utting 
drills t at ame to our os ital  nurse mid i e ealt  o ers 

ere t e most  and se ond  ere traumati ed  
In addition  en t e rate o  in ury e osure as e amined 
a ording to t e num er o  eo le in t e o u ation  t e trainees 

ere in t e st la e it   en t e distri ution o  t e 
in ident is e amined a ording to t e de artment o  t e os ital 

ere it is o ser ed   o  t e in uries ere seen in t e lini   
out atient room  and  in t e atient room   o  in ured 

orkers use ersonal rote ti e e ui ment  In addition   o  
t e in uries ere ound as ontaminants

Key words: ealt  are orker  needlesti k s ar  in uries  sa ety 
o  ealt  orker  ealt y orking li e
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ekil . eslek ru larına re aralanma ranı

. l slararası Sağlık a erf rmans e ali e n resi                10-13 Ocak 2018/Antalya

sta yerlerde görülmüştür. . Kaya ve arkadaşlarının 2012 yılında yaptıkları çalışmada 
hastanelerinde yaşanan 3 yaralanmayı irdelemiş ve yaralanmaların %4 ’inin hemşire, 
%22’sinin temizlik personeli, %14, ’inin laboratuar teknisyeni, % , ’inin sağlık memuru, 
%7’sinin ise doktor olduğunu tespit etmişlerdir  Kaya et al, 2012 10 Bizim çalışmamızda da 
hemşire-ebe-sağlık memurunun yaralanma oranı %43,8 ile 1.sırada yer almıştır.

ekil 1. eslek Gr larına Göre aralanma ranı

a l  1. eslek Gr larındaki i i Sayısına Göre ranı
D o k t o r  % 0,14  

- E b e - a lık  % 1, 35  
l k l  % 1, 47  

S t a j e r  % 9 , 85  

Yaralanmaya maruz kalan 4  kişinin mesleklerinin meslek gruplarında bulunan kişi sayısına 
oranı incelendiğinde; hastanemizde görev yapan doktorların %0,14’ü, hemşire-ebe-sağlık 
memurunun %1,35’i, temizlik personellerinin %1,47’si, stajerlerin %9,85’inin delici kesici 
aletler ile yaralanmaya maruz kaldığı tespit edilmiştir. 
Yaralanmalar meslekteki kişi sayısına göre oranlandığında en fazla yaralanmanın henüz 
mesleğe başlamamış stajyerlerde %9,85 ile en yüksek orana sahip olduğu görülmüştür. 
Hastanemizde sta a başlayan mesleki eğitim gören her öğrenci hasta ve çalışan sağlığı 
konularında eğitime tabi tutulmakta ve kişisel sağlık taramaları yapılarak dosyalanmaktadır. 
Ancak görülüyor ki mesleki deneyim henüz kazanmamış olmak, yapılan işlemi kendi 
güvenliğini sağlamadan yapılmasına neden olmakta. zyiğit ve arkadaşlarının 2014 yılında 
yaptığı çalışmalarında hastanenin cerrahi bölümlerinde çalışanlarda, beş yılın üstünde mesleki 
tecrübesi olanlarda ve hemşirelerde, kesici-delici tıbbi aletleri diğer gruplara göre daha 
güvenli kullandıkları saptanmıştır zyiğit,2014 171 . Temizlik personellerinin ise 
%1,47’sinin yaralanmaya maruz kaldığı görülmüştür. Aynı eğitimlere tabi tutulmasına 
rağmen yaralanma oranının bu meslek grubunda yüksek olması, eğitim düzeyinin düşüklüğü 
ve yaralanmanın ciddiyetinin anlaşılmamış olduğunu düşündürmektedir. Ayrıca hastane 
çöplerinin ortamdan uzaklaştırma görevi esnasında bu olayların gerçekleştiği düşünülürse,
çöplerin kaynağında yeterince kontrollü ayrıştırılmadığı şüphesini doğurmaktadır. ücük ve 
arkadaşlarının yaptığı çalışmada % 0 oranında atıkların uygun şekilde uzaklaştırılmamasını 
yaralanma gerekçesi olarak bildirmişlerdir ücük,2002 72)

Kesici delici alet ile yaralanmaya neden olan 4  olay incelendiğinde bunlarda %66 
sının iğne ucu ile, %11’inin branül ile, %3 ünün bistüri ile, %11’inin vacuteyner iğnesi ile, 

D O K T O R ;  2, 1

;  
43, 8

K 
;  

18 8

S T A J Y E R ;  
35 , 4

;  0, 0

Tablo 1. Meslek Gruplarındaki Kişi Sayısına Göre Oranı

Doktor %0,14

Hemşire-Ebe-Sağlık Memuru %1,35

Temizlik Personeli %1,47

Stajer %9,85

Yaralanmaya maruz kalan 48 kişinin mesleklerinin meslek gruplarında bulunan kişi sayısına oranı incelendiğinde; 
hastanemizde görev yapan doktorların %0,14’ü, hemşire-ebe-sağlık memurunun %1,35’i, temizlik personellerinin %1,47’si, 
stajerlerin %9,85’inin delici kesici aletler ile yaralanmaya maruz kaldığı tespit edilmiştir. 

Yaralanmalar meslekteki kişi sayısına göre oranlandığında en fazla yaralanmanın henüz mesleğe başlamamış stajyerlerde 
%9,85 ile en yüksek orana sahip olduğu görülmüştür. Hastanemizde staja başlayan mesleki eğitim gören her öğrenci 
hasta ve çalışan sağlığı konularında eğitime tabi tutulmakta ve kişisel sağlık taramaları yapılarak dosyalanmaktadır. Ancak 
görülüyor ki mesleki deneyim henüz kazanmamış olmak, yapılan işlemi kendi güvenliğini sağlamadan yapılmasına neden 
olmakta. Özyiğit ve arkadaşlarının 2014 yılında yaptığı çalışmalarında hastanenin cerrahi bölümlerinde çalışanlarda, 
beş yılın üstünde mesleki tecrübesi olanlarda ve hemşirelerde, kesici-delici tıbbi aletleri diğer gruplara göre daha 
güvenli kullandıkları saptanmıştır(Özyiğit,2014:171). Temizlik personellerinin ise  %1,47’sinin yaralanmaya maruz kaldığı 
görülmüştür. Aynı eğitimlere tabi tutulmasına rağmen yaralanma oranının bu meslek grubunda yüksek olması, eğitim 
düzeyinin düşüklüğü ve yaralanmanın ciddiyetinin anlaşılmamış olduğunu düşündürmektedir. Ayrıca hastane çöplerinin 
ortamdan uzaklaştırma görevi esnasında bu olayların gerçekleştiği düşünülürse, çöplerin kaynağında yeterince kontrollü 
ayrıştırılmadığı şüphesini doğurmaktadır. Gücük ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada %50 oranında atıkların uygun şekilde 
uzaklaştırılmamasını yaralanma gerekçesi olarak bildirmişlerdir (Gücük,2002:72)

Kesici delici alet ile yaralanmaya neden olan 48 olay incelendiğinde bunlarda %66 sının iğne ucu ile, %11’inin branül ile, %3 
‘ünün bistüri ile, %11’inin vacuteyner iğnesi ile, %9’unun ise cerrahi alet ile meydana geldiği görülmüştür. Amerika Birleşik 
Devletleri Sağlık Bakım Calışanları Ulusal Gözetim Sistemi, delici ve kesici alet yaralanmalarının çoğunluğunun perkutan 
girişim sırasında gercekleştiğini, yaralanmaların oranlarına bakıldığında cilt altı girişim iğneleri ile %32, sütur iğneleri ile 
%19, kanatlı çelik iğneler (Kelebek iğne) ile %12, bisturi ile %7, intravenoz kateter iğnesi ile %6 ve kan alma iğnesi ile %3 
oranında yaralanmaların gercekleştiğini belirtmektedir ( Kelly, 2004). Bizim çalışmamızda da en fazla yaralanmanın iğne 
ucu ile olduğu görülmektedir. 

Parco ve arkadaşlarının 2015 yılında İtalya’da yaptığı çok merkezli çalışmada 2012-2013 yılları arasında 230 hastanede 
meydana gelen kesici delici alet ve kan ve vücut sıvıları ile temas incelendiğinde, toplam 158 olayın gerçekleştiğini, 
bunlardan 55 tanesinin (%34,81) iğne ucu yaralanması olduğu, 44 tanesinin (%27,84) kesici aletler ile meydana geldiği 
rapor edilmiş olup bizim çalışmamızla uyumlu olduğu görülmüştür (Parco, 2015:37). Altıok ve arkadaşlarının 2008 yılında 
yaptıkları araştırmada yaralanmaların %31.1’inin hasta başında tedavi sırası ve sonrasında, % 19.2’sinin sütur atarken 
yaşandığı belirlendi. Bunlara ilaveten yaralanmaların önemli bir bölümünün de tedavi sonrası iğne ucunu kapatma, iğneyi 
enjektörden ayırma ve atık kutusuna atma sırasında yaşandığı saptanmıştır ( Altıok, 2008:74).
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ekil  aralanma a e en lan Kesi i eli i let ranı

. l slararası Sağlık a erf rmans e ali e n resi                10-13 Ocak 2018/Antalya

% ’unun ise cerrahi alet ile meydana geldiği görülmüştür. Amerika Birleşik evletleri Sağlık 
Bakım alışanları lusal özetim Sistemi, delici ve kesici alet yaralanmalarının 
çoğunluğunun perkutan girişim sırasında gercekleştiğini, yaralanmaların oranlarına 
bakıldığında cilt altı girişim iğneleri ile %32, sütur iğneleri ile %1 , kanatlı çelik iğneler 
Kelebek iğne  ile %12, bisturi ile %7, intravenoz kateter iğnesi ile %6 ve kan alma iğnesi ile 

%3 oranında yaralanmaların gercekleştiğini belirtmektedir Kelly, 2004). Bizim 
çalışmamızda da en fazla yaralanmanın iğne ucu ile olduğu görülmektedir. 
Parco ve arkadaşlarının 201  yılında talya’da yaptığı çok merkezli çalışmada 2012-2013
yılları arasında 230 hastanede meydana gelen kesici delici alet ve kan ve vücut sıvıları ile 
temas incelendiğinde, toplam 1  olayın gerçekleştiğini, bunlardan  tanesinin %34, 1  
iğne ucu yaralanması olduğu, 44 tanesinin %27, 4  kesici aletler ile meydana geldiği rapor 
edilmiş olup bizim çalışmamızla uyumlu olduğu görülmüştür Parco, 201 37 . Altıok ve 
arkadaşlarının 200  yılında yaptıkları araştırmada yaralanmaların %31.1’inin hasta başında 
tedavi sırası ve sonrasında, % 1 .2’sinin sütur atarken yaşandığı belirlendi. Bunlara ilaveten 
yaralanmaların önemli bir bölümünün de tedavi sonrası iğne ucunu kapatma, iğneyi 
en ektörden ayırma ve atık kutusuna atma sırasında yaşandığı saptanmıştır  Altıok, 200 74 .

ekil 2 aralanmaya eden lan esi i Deli i Ale  ranı
 

 Olayın meydana geldiği hastane bölümüne göre oransal dağılımı incelendiğinde; delici 
kesici alet ile yaralanmaların %7, ’u acil serviste, %6, ’i Ameliyathanede, %1 ,6’sı Yoğun 
Bakımda, %20,2’si hasta odasında, %4,6’sı kan alma bölümünde, %31,1’i klinik/servislerde, 
%9,9’u polikliniklerde, %1,2 si ise hastanenin sınıflandırılmayan diğer yerlerinde 
gerçekleştiği belirlenmiştir. Altıok ve arkadaşları yaptıkları çalışmada cerrahi birimler ve 
yoğun bakım ünitelerinde YB  görev yapan sağlık çalışanlarının diğer bölümlere göre daha 
fazla yaralanma deneyimi yaşadığını tespit etmiştir sırasıyla; dahili bilimlerde % 66.3, 
cerrahi birimlerde % 88.1, YB ’erinde % .7, acil ünitelerde % 6 . Altıok,200 76 .

66
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Olayın meydana geldiği hastane bölümüne göre oransal dağılımı incelendiğinde; delici kesici alet ile yaralanmaların %7,9’u 
acil serviste, %6,5’i Ameliyathanede, %18,6’sı Yoğun Bakımda, %20,2’si hasta odasında, %4,6’sı kan alma bölümünde, 
%31,1’i klinik/servislerde, %9,9’u polikliniklerde, %1,2 si ise hastanenin sınıflandırılmayan diğer yerlerinde gerçekleştiği 
belirlenmiştir. Altıok ve arkadaşları yaptıkları çalışmada cerrahi birimler ve yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) görev yapan 
sağlık çalışanlarının diğer bölümlere göre daha fazla yaralanma deneyimi yaşadığını tespit etmiştir (sırasıyla; dahili 
bilimlerde % 66.3, cerrahi birimlerde % 88.1, YBÜ’erinde % 89.7, acil ünitelerde % 69.9)(Altıok,2008:76).

ekil  aralanmanın er ekle tiği astane l m ne re ransal ağılım . l slararası Sağlık a erf rmans e ali e n resi                10-13 Ocak 2018/Antalya

ekil 3 aralanmanın Ger ekle iği as ane Böl m ne Göre ransal Dağılım 
 

Kesici delici alet ile yaralanan sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ekipman kullanıp 
kullanmadıkları incelendiğinde % , ’sinin kişisel koruyucu ekipman kullandıkları, 
%1,2’sinin ise kullanmadığı görülmüştür. 
Kaya ve arkadaşları yaptığı çalışmada personelin % 7, ’i eldiven, %13,1’i önlük, %3,6’sı 
gözlük, %3,6’sı maske kullandığını tespit etmiştir. Bizim çalışmamızda bu kişisel koruyucu 
ekipmanlar detaylandırılmadan sadece kullanılıp kullanılmadığı sorgulanmış ve % , ’inin 
kişisel koruyucu ekipman kullandığı tespit edilmiştir.

ekil 4 i isel r y  ki man llanım ranı 

Yaralanmaya neden olan kesici delici aletin kontamine olup olmadığı incelendiğinde;
%85,9’si kontamine, % 14,1’inin kontamine olmadığı görülmüştür. 
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Kesici delici alet ile yaralanan sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ekipman kullanıp kullanmadıkları incelendiğinde 
%98,8’sinin kişisel koruyucu ekipman kullandıkları, %1,2’sinin ise kullanmadığı görülmüştür. 

Kaya ve arkadaşları yaptığı çalışmada personelin %57,5’i eldiven, %13,1’i önlük, %3,6’sı gözlük, %3,6’sı maske kullandığını 
tespit etmiştir. Bizim çalışmamızda bu kişisel koruyucu ekipmanlar detaylandırılmadan sadece kullanılıp kullanılmadığı 
sorgulanmış ve %98,8’inin kişisel koruyucu ekipman kullandığı tespit edilmiştir.

ekil  Ki isel Koru u u ki man Kullanım ranı 

. l slararası Sağlık a erf rmans e ali e n resi                10-13 Ocak 2018/Antalya

ekil 3 aralanmanın Ger ekle iği as ane Böl m ne Göre ransal Dağılım 
 

Kesici delici alet ile yaralanan sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ekipman kullanıp 
kullanmadıkları incelendiğinde % , ’sinin kişisel koruyucu ekipman kullandıkları, 
%1,2’sinin ise kullanmadığı görülmüştür. 
Kaya ve arkadaşları yaptığı çalışmada personelin % 7, ’i eldiven, %13,1’i önlük, %3,6’sı 
gözlük, %3,6’sı maske kullandığını tespit etmiştir. Bizim çalışmamızda bu kişisel koruyucu 
ekipmanlar detaylandırılmadan sadece kullanılıp kullanılmadığı sorgulanmış ve % , ’inin 
kişisel koruyucu ekipman kullandığı tespit edilmiştir.

ekil 4 i isel r y  ki man llanım ranı 

Yaralanmaya neden olan kesici delici aletin kontamine olup olmadığı incelendiğinde;
%85,9’si kontamine, % 14,1’inin kontamine olmadığı görülmüştür. 
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Yaralanmaya neden olan kesici delici aletin kontamine olup olmadığı incelendiğinde; %85,9’si kontamine, % 14,1’inin 
kontamine olmadığı görülmüştür. 

ekil  Kesi i eli i let le aralanmaların Kontamine let ile e ana elme ranı . l slararası Sağlık a erf rmans e ali e n resi                10-13 Ocak 2018/Antalya

ekil 5 esi i Deli i Ale  le aralanmaların n amine Ale  ile eydana Gelme ranı 
(%)
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Sağlık çalışanlarının el hijyeni uyumunun sağlanması, hastane infeksiyonlarının önlenmesi amacıyla oluşturulan 
infeksiyon kontrol programlarının önemli bileşenleridir. Çalışmada özellikle hastayı koruma amaçlı  temas öncesi ve 
aseptik işlemler öncesi el hijyeni uyumunun oranının düşük olduğu, kendini koruma amaçlı kan ve vücut sıvıları bulaş 
riski sonrası ve hasta ile temas sonrası el hijyeni uyumunun yüksek olduğu, çalışanların hasta çevresindeki yüzeyleri 
temas sonrası el hijyeni  uyumunun düşük olduğu bunun da kendileri ve hasta için  bir tehdit olarak görmedikleri, meslek 
grupları arasında hemşirelerin el hijyeni uyumunun diğer meslek gruplarına oranla daha yüksek olduğu, çalışanların 
uygun endikasyonlarda yıkama ve ovma arasında ciddi bir tercih farkı olmadığı, yalnızca kan ve vücut sıvıları bulaşı 
riski sonrası olması gerektiği gibi yüksek oranda yıkama yöntemini tercih ettikleri belirlenmiştir. Sonuç olarak, el hijyeni 
uyumunu arttırmaya yönelik stratejiler arasında el hijyeni endikasyonları ve yöntemlerini içeren eğitim programlarının 
oluşturulması. Bu eğitim programlarında klasik eğitim yöntemlerinin yanında çalışanların katkıları ile zenginleştirecek 

Büşra ÖZBAY ÇAYLI1, Serap DEMIREL2

A yonkara isar e let astanesi
2a yonkara isar de let astanesi
ayli usra otmail om  demirel otmail om

et

Giriş-Amaç: astane in eksiyonlar  sa l k kurumlar n n i met 
kalitesinin en nemli g stergelerindendir  Sa l k ak m i meti 
erenlerin el i yeni al kanl klar  astane in eksiyonunun 

olu umunda en nemli nedenlerdir  Bu al mada   
 tari leri aras nda nya Sa l k rg t n n elirledi i 

el i yeni endikasyonlar na y nelik ya lan el i yeni g lemlerinin 
mesleki e endikasyon a l  anali i ya lmas  ede enmi tir  

Gereç-Yöntem: Gözlemler, 5 endikasyon (hasta ile temas 
öncesi, aseptik işlemler öncesi, vücut sıvıları bulaş riski 
sonrası, hasta ile temas sonrası, hasta çevresi teması 
sonrası) kuralına göre, üçer aylık dönemlerde yoğun bakım 
çalışanlarının tamamı ve diğer klinik çalışanlarının %10›unu 
kapsayacak şekilde yapıldı. Veriler; retrospektif olarak Uyum/
Uygun zamanlar X100 formülüne göre hesaplandı.

Bulgular: astane geneli uyum oran   ekimlerin uyum 
oran   em irelerin uyum oran   yard m  ersonellerin 
uyum oran   olarak elirlenmi tir  asta ile temas n esi 
uyum oran   ase tik i lemler n esi uyum oran   kan 
e ut sıvıları bulaşı riski sonrası uyum oran   asta ile 

temas sonras  uyum oran   asta e resi ile temas sonras  
uyum oran   olarak elirlenmi tir

Sonuç: Çalışanların katkısı ile farklı eğitimler planlanmalı, 
özellikle hekim uyumunu arttırmak amaçlı tıp eğitimi ve 
performans sisteminde uyumu arttıracak parametreler 
yerleştirilerek el hijyeni uyumu arttırılmaya çalışılmalıdır.

Anahtar Kelimeler; l i yeni  astane n eksiyonu

U     P  
   P SS S

stra t

ntro u tion im  Hospital infections are among the 
most important indicators of service quality in healthcare 
institutions.  Hand hygiene habits of healthcare providers 
are the most significant causes of the generation of hospital 
infections. In this study, it was aimed to perform occupational 
and indication-based analysis of hand hygiene observations 
that were carried out for hand hygiene indications which 
were determined by World Health Organization between 
01.01.2016-12.31.2016. 

aterials an  et o s  Observations were performed 
according to five indication rule (before contact with patient, 
before aseptic procedures, after contamination risk of body 
fluids, after contact with the patient, after contact with patient 
surrounding) quarterly as including all of the staff in intensive 
care and 10% of other clinical employees. Data were calculated 
retrospectively based on the formula of Compliance(%)=Hand 
hygiene actions/Opportunities x100. 

esults  Adaptation ratio was found to be 66% for overall 
hospital, 59% for the doctors, 69% for the nurses, and 59% 
for the assistant personnel. Adaptation ratio was determined 
to be 59% before contact with the patient, 65% before aseptic 
procedures, 82% after contamination risk of body fluids, 75% 
after contact with the patient and 55% after contact with the 
patient surrounding. 

on lusion  Different trainings should be planned with the 
contribution of the staff; and hand hygiene compliance should 
be increased by including compliance-enhancing parameters 
within medical education and performance system in order to 
enhance adherence of the doctors.

Ke  or s  Hand hygiene, hospital infection

P

S K    U U U U  S
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etkinlikler ile desteklenmesi ve özellikle meslek grupları arasında hekimlerin uyum oranının düşüklüğü göz önüne alınarak 
tıp eğitimi içerisine ve performans sisteminde uyumu arttıracak parametrelerin yerleştirilmesinin el hijyeni uyumunun 
artmasına katkı sağlayacaktır.

K K
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Hastane Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden elde edilen veriler Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Rehberinde belirlenen 
gösterge hesaplama formüllerine göre hesaplanarak elde edilen veriler doğrultusunda aşağıda sunulmuştur:

DM01 - HbA1c Ölçümü Yapılan Hasta Oranı; hedef değer ≥%95 olmasına rağmen çalışmada %33,81 olduğu tespit edilmiş 
olup, aynı kriterin Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde 2015 yılında yapılan çalışmaya göre 2011 yılında %65,44; 2012 
yılında %62,79; 2013 yılında %60,89 ve 2014 yılında %59,37 olduğu görülmüştür. (Dereli ve ark., 2015: 46-48). Klinik 
Kalite Ölçme ve Değerlendirme Rehberi- Diabetes Mellitus’ta, DM.G1 HbA1c ölçümü için  verilerin kuruluş bazlı analiz 
edildiğinde, kuruluş dışında yapılan tetkikler görülemeyeceği için kuruluşun oranı düşük çıkacağını, bu durumun ilgili 
göstergeye ilişkin kuruluşun klinik kalitesinin düşük olduğunu göstermeyeceğini belirtmiştir.

DM03 - Son Ölçülen HbA1c ≥ %9 Olan Hasta Oranı; hedef değer ≤%10 olmasına rağmen çalışmada %17,59 olduğu, aynı 
kriterin Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde 2015 yılında yapılan çalışmaya göre 2011 yılında %9,27; 2012 yılında %8,04; 
2013 yılında %9,48 ve 2014 yılında %11,36 olduğu görülmüştür (Dereli ve ark., 2015: 46).

DM04 - Son Ölçülen HbA1c ≤ 7 Olan Hasta Oranı; hedef değer ≥70 olmasına rağmen çalışmada %51,49 olduğu, aynı 
kriterin Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde 2015 yılında yapılan çalışmaya göre 2011 yılında %65,22; 2012 yılında %69; 
2013 yılında %63,58 ve 2014 yılında %60,15 olduğu görülmüştür (Dereli ve ark., 2015: 48). 

Birsen SAY, Hatice DEMİRDAĞ, Emine DEMİR

S A  T ASTA S
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Çalışma sonucunda elde edilen sonuçlar, Klinik Kalite 
İyileştirme Komitesinde görüşülerek tanımlanan hedeflere 
ulaşmak için yöntem belirlenmesi açısından önemlidir.
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DM05 - Son HbA1c Düzeyi % 7-9 Arasında Olan Hasta Oranı; ≤%20 olmasına rağmen çalışmada %33,30 olduğu, aynı 
kriterin Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde 2015 yılında yapılan çalışmaya göre 2011 yılında % 25,51; 2012 yılında % 
22,96; 2013 yılında % 26,94 ve 2014 yılında % 28,49 olduğu görülmüştür (Dereli ve ark., 2015: 48). 

Yapılan çalışma ile 2016 yılında hastaneye başvuran diyabet hastalarının genel profili tespit edilmiştir. Elde edilen verilere 
göre Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Rehberinde tanımlanmış hedef değerlere 
ulaşılmadığı görülmüştür. Buna göre 2016 ve 2017 yılı verilerinin 2018 yılı Ocak ayında karşılaştırmalı analizinin yapılarak 
Diabetes Mellitus klinik gösterge sonuçlarının Klinik Kalite İyileştirme Komitesinde görüşülmesi, çalışmanın ilgili branşlara 
diyabet tanı ve tedavi süreçlerinde rehber olması önerilir.  
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Sonu   artı ma 

Bu çalışma ile sağlık kurumlarında yenilikçiliğin ve yenilikçiliği etkileyen faktörlerin, sağlık çalışanlarının algılarına göre 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda inovasyonu ilgilendiren tüm taraflara özgü farklı veriler sunarak katkı 
sağlayacağı değerlendirilmektedir. 

Katılımcıların büyük bir kısmının, kadın ve lisans mezunu olduğu bulunmuştur. Sağlık hizmetlerinin bir ekip işi olması ve 
üretilen hizmetin özellikleri gereği hemşirelik hizmetlerinin yoğun olması, bu ekipte hemşire sayısının diğer mesleklere göre 
fazla olmasını gerektirmektedir. Çalışmamızda da katılımcıların büyük çoğunluğunu hemşireler oluşturmakta olduğundan, 
kadın ve lisans mezunu grubun yüksek çıkmasının hemşirelerin özelliklerinin sonucu olduğu düşünülmektedir.

Araştırmamıza katılan sağlık personeli tarafından gerçekleştirilen yeniliklerde bilgi kaynağı olarak yönetici-personelin 
fikirlerinin, üniversiteler ile yapılan işbirliklerin, kongre, konferans,eğitim vs. organizasyonlara katılımların ve hasta 
taleplerinin oldukça önemli olduğu bulunmuştur. Yöneticinin ve fikirlerinin inovasyon için ön şart olduğu, yöneticinin 
inovasyon sürecinin tetikleyicisi ve tamamlayıcısı olduğu çok açıktır (Elçi, 2012:39). Koufteros (2002: 64) ve Yavuz 
(2010:153) ise; vatandaşların taleplerine ses verilerek gerçekleştirilen yeniliklerin, hasta beklentilerin karşılanmasını ve 
memnuniyetin artırılmasını sağladığını ayrıca sonraki yenlikleri hızlandırdığını ifade etmektedir.

Katılımcıların görev yaptıkları kurumda son iki yılda gerçekleştirilen yeniliklerde itici güç olarak, kurum personeli ile 
kanun ve düzenlemelerin son derece önemli olduğu bulunmuştur. Kasımoğlu ve Akkaya (2012:41) tarafından da, 
inovasyon yönlendiren bazı çevresel koşulların olduğu ve kanunların-düzenlemelerin de bu koşulların başında geldiği 
değerlendirilmiştir. Ayrıca kurumun sahip olduğu insan kaynağı, hastaların geri dönüşü(şikayet,talep,öneri..vs), teknolojik 
gelişmeler, yeni finansman kaynakları ve meslek örgütlerin talepleri oldukça önemli olduğu değerlendirilmiştir.

Araştırmanın uygulandığı sağlık kurumlarındaki yenilikçilik kültürüne yönelik olarak katılımcıların en çok katıldığı ifadeler, 
yöneticilerin yenilikçiliği desteklediği ve yenilik sürecinde aktif rol aldığını içeren sorular olmuştur. İnovasyonu benimsemiş 
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With this descriptive study, it was aimed that innovation is 
evaluated and presented by the personnel in Kuşadası State 
of Hospital in Aydın. Survey method was used as a data 
collection tool. In that respect, 125 healthcare professionals 
were contacted. The data was analyzed using SPSS 22.0 
software and frequency analysis was implemented. It was 
found that most of the participants are female, nurse, married 
and have associate’s degree. I n terms of innovation, it was 
found that managers are important information sources, 
managers and staff play a key role, the most significant 
obstacle is lack of financial sources and innovation is mostly 
implemented for improving the healthcare service quality. 
Innovative Works in medical institutions should continue 
increasingly in terms of individual and community health and 
appropriate organization environment should be provided 
and employees should be motivated in that direction.

Ke  or s  Innovation, Innovation Culture, Medical 
Institutions, Hospital
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yeterli bakış acısına sahip süreci itekleyecek, girişimci, önder kişilerin varlığı, desteklenmesi ve kaynak ve sorumlulukla 
donatılması kamuda inovasyon icin önemlidir (Akyos, 2007). Araştırma sonuçları üzerinden bakıldığında inovasyon için ön 
şart olan yönetimin liderliğinin ve desteğinin, araştırmanın uygulandığı sağlık kurumlarında mevcut olduğu görülmektedir. 
Bu durum oldukça sevindiricidir. Çünkü bilinmektedir ki; yönetimin inanmadığı ve desteklemediği bir projenin başarıya 
ulaşma şansı çok azdır.

Katılımcılar yenilikçiliğin önündeki engellerin finansal kaynakların yetersizliği, üst yönetimin yeniliğe olumsuz bakış 
açısı , personelin yeniliğe direnç göstermesi, yeniliği destekleyen ödül-teşvik mekanizmasının olmaması, mevzuattaki 
sınırlandırmalar  ve kamudaki bürokratik idari yapılanmanın oldukça önemli olduğunu belirtmişlerdir. Ar-Ge çalışmalarına 
verilen teşvik ve desteklerin hızlı ve etkin olmayışı, maliyetlerin yüksek olması yenilikçiliğin önde gelen engelleri arasındadır 
(Kasımoğlu ve Akkaya, 2012:61). Ulusoy (2012:56) tarafından imalat sanayisinde yapılan çalışmada da finansal kaynakların 
yetersizliği, en önemli engeller arasında bulunmuştur. Borins (2006) de, bürokrasinin inovasyonu engelleyen bir faktör 
olduğunu ifade etmiştir.

Gerçekleştirilen yeniliklerin ise hizmet kalitesinin arttırılması, yeni düzenleme, politika ve diğer zorunlu değişikliklerin 
yerine getirilmesi, idari işlem yükünün azaltılması ve kamu hizmetlerinde etkinliğin arttırılması(zaman,maliyet..vs) 
amacıyla yapıldığını belirtmişlerdir. Hastalara sunulan sağlık hizmetinin daha hızlı, daha uygun ve daha etkili olması için 
hizmet kalitesinin artırılması gerekmektedir.
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Firma personellerinden riskli birimlerde çalışan personellerin riskli birim taramalarının firma tarafından yapılması 
ile ilgili sıkıntılar olduğu, fakat Hepatit B yönündan hastanemiz tarafından aşılandıkları tespit edilmiştir. Genel olarak 
tarama yapılan çalışan grubuna bakıldığında konu ile ilgili çok sayıda hatırlatma ve uyarı yazısı yazılmasına, taramalarını 
yaptırmaları için gereken tüm desteğin hastane yönetimince sağlanmasına rağmen Radyoloji Kliniği çalışanlarının 
taramalarını düzenli yaptırmadıkları tespit edilmiştir. Sebep olarak tarama sonucunda herhangi bir olumsuzluk çıksada 
yapılacak bir şey olmadığını ileri sürmektedirler.  Riskli birimlerde çalışıpta takiplerini yaptırmayan diğer çalışanların 
ise genel olarak kendilerini  toplum tarafından “kendilerini feda etmeleri gereken ve sağlık sorunları yokmuş ya da hiç 
olmayacakmış” gibi kabul edilen çalışanlar olarak algıladıkları ve kendi sağlıklarını ihmal ettikleri tespit edilmiştir. 

Çalışma verileri doğrultusunca şu önerilerde bulunabilir.

Sağlık çalışanları artan sağlık risklerine maruz kalma nedenlerinin araştırılarak hasta ve çalışan güvenliğinin zincirleme 
devam eden bir sistem yapısı olduğu dikkatle ele alınmalı ve her halkanın tek tek incelenmelidir. Hastanelerde el 
yıkama, atıkların kontrolü, enfeksiyon, aşılar, hijyenik çalışma koşulları, bulaşıcı hastalıklardan korunmaya yönelik gerekli 
önlemler alınmalıdır. Ayrıca aynı konulara ilaveten özellikle riskli birim çalışanları olmak üzere sağlık taramalarının düzenli 
yaptırılması ve önemine yönelik hizmet içi eğitim programları düzenlenmelidir. 

• Çalışan güvenliği ve sağlığı eğitim programlarında meslek hastalıkları ve özellikle riskli birim çalışanları olmak üzere 
sağlık taraması konularına yer verilmelidir,

• Çalışanlarda sağlık taramasının yarar algısı yükseltilmelidir,
• Çalışanlarda sağlık taramasına yönelik öz-etkililik algısı geliştirilmelidir,
• Algılanan engeller belirlenip, engeller ortadan kaldırılmaya çalışılmalıdır
• Sağlık taramalarına yönelik hatırlatıcılar kullanılmalıdır,
• Çalışanlarda farkındalığın arttırılması ile erken tanıya yönelik davranış göstermeleri sağlanabilir.

Neticede güvenli, nitelikli ve verimli sağlık hizmetlerinin sunulması, aynı zamanda sağlık çalışanının sağlığına, kapasitesine 
ve performansına bağlı olduğu için sağlık hizmeti veren kuruluşlarda sağlık çalışanının sağlığına ve güvenliğine ilişkin 
gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması gerektiği ortadadır. Hastanelerin teknik donanım, personel ve hizmet kalitesi 
olarak yeterli seviyeye çıkarılması ve ülke çapında gerekli düzenlemelerin yapılması sağlık çalışanlarının mesleki risklere 
maruziyetini azaltabilir. 

Leman ÇEVİK

SA I  B  S T S  A I T   A A TI A ASTA S
leman e ik gmail om

Ö ET

Bu ara t rma  ir kamu astanesinde g re  ya an sa l k 
al anlar n n S S ka sam nda g ndeme gelen e nemi artan 

riskli irim al anlar na ya lmas  gereken sa l k taramalar  
uygulamalar n  de erlendirmek e kurumun  y l  ak  Aral k 
aylar  aras ndaki al anlar n sa l k taramalar na y nelik ya t  
aaliyetleri irdelemek ama yla tan mlay  olarak ya lm t r  

ellikle riskli irimlerde al anlarda sa l k taramalar  astal n 
erken tan s nda e sa l n geli tirilmesinde nemli ir konudur  
Bu al man n erileri  sa l k tarama rogram  ka sam nda 
kurum ekimli i e em ireli inde tutulan dosyalar e al an 
g enli i komitesi al malar  taranarak to lanm t r

Anahtar Kelimeler: Sa l k al an  tarama  riskli irim
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• Değerlendirmede Eskişehir Devlet Hastanesi Erişkin Yoğun Bakım Ünitelerinde %81 doluluk ve yatan hastaların 
%24’ünde endikasyonuna uygun yatış olduğu tespit edilmiştir.

• Değerlendirmede Eskişehir Devlet Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitelerinde %70 doluluk ve yatan hastaların 
%85’inde endikasyonuna uygun yatış olduğu tespit edilmiştir.

• Değerlendirmede Yunus Emre Devlet Hastanesi Erişkin Yoğun Bakım Ünitelerinde %81 doluluk ve yatan hastaların 
%76’ında endikasyonuna uygun yatış olduğu tespit edilmiştir.

• Palyatif Bakım Hizmetlerine home ventilatörlü hastaların alınması ve takip-tedavilerinin yapılmasının sağlanarak, bu 
endikasyona sahip hastaların Yoğun Bakım Ünitelerinin gereksiz işgali önlenebilir ve yoğun bakım yataklarının akılcı 
kullanılması sağlanabilir.

• Geriatri Servisi, Palyatif Bakım Merkezi ve Evde Sağlık Hizmetlerinin güçlendirilerek uygunsuz yatışlar engellenebilir.
• Bakım ihtiyacı olan hastaların yakınlarının SGK’ dan aldığı bakım ücretlerinin, hasta hastanede yatarken alımının 

engellenmesi sağlanarak sosyal sebeplerden kaynaklanan uygunsuz yatışların önüne geçilebilir. Sağlık Bakanlığı 
nezdinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile gerekli görüşmelerin yapılarak, hasta taburculuğundan önce “Hasta 
Engelli Raporu” nun verilmemesi sağlanmalıdır.

• Mekanı değiştirilmeden hastanın hizmet basamağı değiştirilebilmelidir. Dahili ve cerrahi branş (KVC, Kadın Hastalıkları 
ve Doğum vb. spesifik olanlar hariç) olarak yoğun bakımların en üst basamaktan (tıbbi cihaz, donanım, personel vb.)  

Pınar AKÇAY, Burcu ELİTEZ, Uğur IŞIK, Perihan DURAK

ski e ir amu astaneleri Birli i enel Sekreterli i
ak ay otmail om  ur uelite gmail om  ugurisik gmail om  akan eri otmail om

et

o un ak m niteleri   t i teda i e asta ak m  a s ndan 
di er astane i metlerinden ayr al k ta yan  ya amsal 
i le lerinin ir k sm n  kay etmi  kritik astalar  destekleyi  
iyile mesini ama layan  yerle im i imi el olarak tasarlanm  
e modern t n sa lad  er t rl  y ksek teknolo ili t i 
i a larla donat lm  kendine g  i leyi  e kurallar  olan  
nitelerdir  lkemi de  yo un ak m yataklar  astanelerin 

yatak ka asitesinin ortalama ini olu turmaktad r  o un 
Bak m nitelerine ya lan gereksi  asta yat  durumlar nda  
i tiya  olan astalar m a i tiya  olan se iyede uygun asta 
yata  ulunamay  nedeniyle ok say da asta nitelere ka ul 
edilememekte  astanelerin a il ser islerinde e di er kliniklerinde 
yat  ya larak ileri ak m e teda ileri i in ge  kal na ilmektedir  
Bu al mada ski e ir e let astanesi e unus mre e let 

astanesi  e  asamak o un Bak m nitelerinde  
A ustos  tari inde yat r larak teda i edilen  eri kin e  
o uk asta al maya da il edilmi tir  lde etti imi  eriler 

neti esinde me ut al man n lke genelinde ar olan o un 
Bak m nitelerinde yayg nla t r lmas   Sa l k Bakanl  e Sosyal 

enlik urumu me uatlar nda y netmelik de i ikli i  
al malar ile desteklenmesi son dere e nemlidir   

na tar Kelimeler  o un Bak m nitesi  o un Bak m  asta 
a ul  ndikasyon
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Intensive care units which have the privilege of other hospital 
services in terms of medical treatment and patient care are 
specially designed and equipped with all sorts of high-tech 
medical devices provided by modern medicine, and aim at 
supporting and healing critical patients who have lost a part 
of their vital functions. In our country, intensive care beds 
constitute an average of 15% of bed capacity of hospitals. In 
case of unnecessary patient admission to the Intensive Care 
Units, many patients who need intensive medical care cannot 
be admitted to these units due to lack of suitable patient bed 
and this may cause delay for further care and treatment due 
hospitalization of the patients in the emergency departments 
and other clinics of the hospitals instead of Intensive Care 
Units. 89 adult and 7 pediatric patients who were hospitalized 
and treated at Eskişehir State Hospital and Yunus Emre State 
Hospital at 2nd and 3rd stage Intensive Care Units on 09-10 
August 2017 were included in the study. As a result of the 
data obtained, to make widespread of existing study within 
intensive care units existing throughout the country and to 
be supported by changes in regulations in the legislation 
of the Ministry of Health and Social Security Institution are 
extremely important.

Ke  or s  Intensi e are nit  Intensi e are  atient 
Admission  Indi ation 
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planlanması ve hastanın tıbbi durumuna göre basamağının değiştirilebilmesi mevzuat değişikliği ile sağlanmalıdır.
• Dahili branşlar için temel sorun; aynı branşın farklı basamaklarda Yoğun Bakım Ünitesi yatağına ihtiyaç duyulmasıdır. 

Bu gerekçeyle farklı basamaklarda yataklara sahip ortak kapsamlı Yoğun Bakım Üniteleri oluşturulmalıdır. Örneğin; 
Cerrahi branş dışındaki yoğun bakımlar için Genel Yoğun Bakım Ünitesi adı altında farklı basamaklarda yataklar 
tanımlanabilir. Bu durum hasta devrinde ve personel istihdamında da kolaylık sağlayacaktır.

• Cerrahi branşlar için; post-operatif dönemde tansiyon yüksekliği, kanama vb. hastaların yakın izlem ve takiplerinin 
yapılabileceği, anestezi sonrası uyanamama gibi Yoğun Bakım Ünitesi’ne yatışı yapılabilecek kadar ağır durumda 
olmayan, bir süre izlendikten sonra servise gönderilebilecek hastalara yönelik ünitelerin tanımlanması (PACU); 2. ve 
3. basamakta kısa süreli yatışların önüne geçecek ve gereksiz yatak işgalini engelleyecektir. Böylece basamağına göre 
yoğun bakım yataklarının daha etkin ve yetkin kullanımı sağlanacaktır.

• Yoğun Bakım Ünitesi’nden servise geçiş öncesi veya servisten 3. basamak Yoğun Bakım Ünitesine geçebilecek yakın 
takip gereken hastalar için monitörize hasta takip alanları oluşturmak, 3. Basamakta mönitörize hasta takibini 
engelleyecektir.

• Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde çok düşük oranda gereksiz yatış tespit edildiğinden analiz aşamasında yer 
verilmemiştir.

• Elde ettiğimiz veriler neticesinde mevcut çalışmanın ülke genelinde var olan Yoğun Bakım Ünitelerinde 
yaygınlaştırılması,  Sağlık Bakanlığı ve SGK mevzuatlarında yönetmelik değişikliği vb. çalışmalar ile desteklenmesi son 
derece önemlidir. 
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Çalışma sonucunda, çalışanların eğitim alma durumları arttıkça düzenleyici önleyici faaliyetlerin daha etkin gerçekleştirildiği 
belirlenmiştir. Mesleki risklere en fazla 17-24 yaş aralığındakilerin ve ATT’lerin maruz kaldığı, çalışanların eğitim seviyeleri 
azaldıkça ilaç güvenliği hatası ve hasta düşmesi yaşamalarının arttığı; görev yeri ve çalışma şekli ile şiddete maruz kalma 
arasında ilişki olduğu ve görev yılı uzadıkça kalite faaliyetlerinin daha etkili bir şekilde gerçekleştirildiği belirlenmiştir.

Bu sonuçlar doğrultusunda, sağlık hizmetlerinin önemli üyelerinden olan 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarının mesleki 
risklere maruz kaldıkları ve sağlıkta kalite açısından değerlendirildiğinde risklerin ortadan kaldırılmasında alınacak 
önlemler, düzenli denetimler, risk belirleme çalışmaları ve verilecek eğitimler ile riskler kaynağında tespit edilerek, gerekli 

Nermin ALTUNBAŞ, Rukiye ERTÜMEN, Kadir YILDIRIM, Rüstem HASBEK

Si as l Sa l k d rl
altun as gmail om  rertumen gmail om  kadyil otmail om  rs as ek gmail om

et

ksek riskli meslek gru unda olan a il sa l k i metleri 
al anlar  iyolo ik  ergonomik  iksel e e resel ir ok riskle 

kar  kar ya kalmaktad r   A il Sa l k i metlerinde asta  
al an g enli i  ilgi sistemi e am ulans i metleri açısından 

kalite unsurlarına dikkat edilmelidir. Risklerin azaltılmasında 
risk faktörlerinin kaynağında tespit edilerek önlemlerin 
alınması önemlidir  alite  ileti im e erileri e kri  y netimi 
konusundaki e itimler risklerin a alt lmas n  e stres y netimini 
olumlu etkileye ektir  

Çalışma, Sivas’ta  A il Sa l k i metleri al anlar n n mesleki 
riskler a s ndan de erlendirilmesi ama yla  tan mlay  olarak 
ya lm  olu  ara t rman n rneklemini A il Sa l k i met 
stasyonlar nda g re li  al an olu turmu tur  eriler  Sosyo
emogra k ellikler ormu  e  A il Sa l k i metlerinde 
esleki iskler ormu  ile to lanarak  S SS  rogram nda 

anali  edilmi tir  Anali lerde rekans  i S uare  ann itney 
 ruskal allis testleri uygulanm t r  

Çalışma sonucunda, çalışanların e itim alma durumu artt k a 
d enleyi i nleyi i aaliyetlerin da a etkin ger ekle tirildi i 

elirlenmi tir  esleki risklere en a la  ya  aral ndakilerin 
e ATT lerin maru  kald  al anlar n e itim se iyeleri artt k a 

ila  g enli i atas   e asta d mesi ya ama 
 durumunun a ald  g re  yeri  

e al ma ekli  ile iddete maru  kalma aras nda 
anlaml  ark oldu u  görev y l n n artmas n n ise  
kalite aaliyetlerinin da a etkili ir ekilde ger ekle tirilmesini 
sa lad  elirlenmi tir  Bu sonu lara g re  risklerin kayna nda 
tes it edili  gerekli d enlemeler e e itimlerle mesleki riskler 
a alt la ilir

na tar Kelimeler   A il Sa l k i metleri  A il Sa l k 
i metleri al anlar  esleki iskler

U   UP  SKS 
U    S S  S  

    K S

stra t

Emergency health care workers in the high-risk occupational 
group face many biological, ergonomic, physical and 
environmental risks. In Emergency Health Services, attention 
should be paid to quality elements in terms of patient, 
employee safety, information system and ambulance services. 
It is important to identify the risks at the source of risk factors 
and take precautions in reducing them. Trainings on quality, 
communication skills and crisis management will positively 
affect risk reduction and stress management.

The study was carried out as a descriptive study in order to 
evaluate 112 Emergency Health Services employees in Sivas 
in terms of occupational risks. The sample of the research 
was 162 employees working in Emergency Health Service 
Stations. The data were collected and analyzed in the SPSS 
20.0 program with the “Socio-Demographic Specifications 
Form” and “112 Occupational Risks Form in Emergency 
Health Services”. Frequency, Chi-Square, Mann Whitney U and 
Kruskal Wallis tests were applied in the analyzes.

As a result of the study, it has been determined that regulatory 
preventive activities are carried out more effectively as 
employees receive more education. Occupational risks 
decreased with the increase in the education level of the 
workers who are at most 17-24 years of age and ATT and the 
employees decreased (p=0,002<0,05) and the patient survival 
(p=0,007<0,05); there was a significant difference between 
task position (p=0.014<0.05) and study type (p=0.030<0.05) 
and severity exposure; (p=0,028<0,05) in order to ensure that 
quality activities are carried out more effectively. According to 
these results, occupational risks can be reduced by identifying 
at the source of the risks, with necessary regulations and 
training.

Ke  or s   mergen y ealt  Ser i es  mergen y ealt  
are orkers  u ational isks

P

S K  K  S K  SK    S K 
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düzenlemelerin yapılabileceği düşünülmektedir. Acil Sağlık Hizmetleri alanında karşılaşılabilecek olan mesleki risklerin 
en aza indirilmesi, sıfır hata yaklaşımı ile kalite boyutunda ele alınması sağlık çalışanlarının iş tatminini, performansını, 
yönetsel ilişkilerini, yaşam kalitelerini artıracaktır. Bu konuda ödül sisteminin kullanılması da çalışanların motivasyonunun 
artırılması açısından oldukça önemlidir. Aynı zamanda kontrol sürecinin uygulanması, kalite çalışmalarının net biçimde 
ortaya konulması, Acil Sağlık Hizmetlerinde kalite düzeyinin artmasını sağlayacaktır. Özellikle Sağlık Bakanlığı’nın 
yayımlamakta olduğu kalite rehberleri ve raporları da oldukça yön gösterici nitelikte olup, İl Sağlık Müdürlükleri kanalıyla 
yapılacak olan denetimler ile 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin sunduğu hizmetin kalitesi daha yüksek seviyede tutulabilecektir.
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Hastane enfeksiyonlarının önlenmesi amacıyla uygulanan kontrol programları içerisinde el hijyeni en önemli ve ilk adımdır. 
El hijyeninin sağlanması için sağlık çalışanlarının konuya ilişkin eğitimleri kritik öneme sahiptir. Çalışmamız sonucunda 
saptadığımız oranlar hedef değerlerimizle ve yapılan çalışmalarla uyumludur ancak oran enfeksiyonların önlenmesi 
açısından yeterli değildir. Elde edilen bulgular doğrultusunda, tüm hastane personeline yönelik el hijyeni endikasyonları 
ve yöntemlerini de içeren enfeksiyon kontrol eğitimlerinin tekrarlanmasının uyumu arttırabileceği düşünülmektedir.

Mine YILMAZ, Barış Özge ŞİMŞEK, Hatice DEMİRDAĞ, Emine DEMİR

S A  T ASTA S
mineyilm gmail om  en uskudar gmail om  ati esa in gmail om  edemir gmail om

Bu çalışmanın amacı bir devlet hastanesinde yoğun 
bakım ünitesi ve palyatif bakım merkezinde çalışan sağlık 
personelini el hijyeni uyum oranlarının değerlendirilmesidir. 
Bu çalışma retrospektif tipte olup bir devlet hastanesinde 
2016 Nisan ile 2017 Mart yılında Yoğun bakım ve Palyatif 
Servisine ait El Hijyen uyum kayıtları değerlendirilerek 
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada Yoğun bakım genel el 
hijyen uyum oranının %44,9, Palyatif Bakım Merkezi genel el 
hijyen uyumunun %33,5 olduğu görülmüştür. Meslek bazlı el 
hijyeni uyumu değerlendirildiğinde Yoğun Bakım Ünitesinde 
uzman hekimlerde %55,3, hemşirelerde  %37,7 ve temizlik 
personelinde %59,7 oranında olduğu görülmüştür. Palyatif 
Bakım Merkezi uzman hekimlerde %15,3, hemşirelerde 
%33 ve temizlik personelinde %37,9 olduğu görülmüştür. 
El hijyeni uyumu enfeksiyonların önlenmesi açısından en 
önemli adımdır. El hijyenine ilişkin politikaların tekrar gözden 
geçirilmesi ve eğitimlerin etkinliğinin değerlendirilmesi 
önerilmektedir.

na tar kelimeler  El Hijyeni, Enfeksiyon, Yoğun bakım 

Ünitesi, Palyatif Servis

  P    S  
 P   S   PU  

SP  

S

The main objective of this study is evaluating the hand hygiene 
compliance in the intensive andpalliative care centers at a 
public hospital in Istanbul, Turkey. This study is a retrospective

research investigated the hand hygiene compliance records 
of the intensive care unit and palliative care services of the 
hospital between April 2016 and March, 2017. It is seen the 
hand hygiene compliance rate of the intensive care unit is 
44.9 percent where it is 33.5 percent for the palliative care 
center. When the occupation-based hand hygiene compliance 
evaluation of specialist physicians in the Intensive Care Unit 
55.3% yet 37.7% of nurses and cleaning staff ratio was found 
to be 59.7%. Palliative Care Center specialist physicians in 
15.3%, in 33% of nurses and cleaning staff were found to be 
37.9%. Hand hygiene compliance is the most important step in 
preventing infections. Hand hygiene of the revised policy and 
for evaluating the effectiveness oftraining is recommended.

Ke  or s  Hand Hygiene, Infection, Intensive Care Unit, 
Palliative Service
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Araştırmanın çalışma grubu bir devlet hastanesinde çalışmakta olan, erişilebilir örnekle yöntemiyle ulaşılan ve araştırmaya 
katılmaya gönüllü olan 178 sağlık çalışanından oluşmaktadır. Araştırmaya katılan sağlık çalışanları hastanede idari birimler 
(N=40), poliklinikler (N=37), dahili klinik (N=24), ameliyathane (N=16), doğumhane (N=14) gibi çeşitli birimlerde hizmet 
vermekte olup, yaşları 22 ile 65 yaş arasında (Xort=33,08; Ss=8,06), çalışma süreleri ise 1 ile 44 yıl arasında (Xort=14,93; 
Ss=9,40) değişmektedir. Çalışma grubuna ilişkin diğer bilgiler Tablo 1’de sunulmuştur.

Zeynep AVCIOĞLU, Nuray USLU, Nurgül ŞANDIR

le urga  e let astanesi
ada otmail om  nuraykaynak otmail om  nurgulya as otmail om

et

Sa l k al anlar  al ma ortam nda ir ok risk e te like ile 
kar la a ilmektedir  anla ta nan en eksiyonlar a s ndan kesi i 
e deli i alet yaralanmalar  u risk e te likeler aras nda nemli 

yer tutmaktad r  Bu al ma sa l k al anlar n n kesi i deli i alet 
yaralanmalar  ile kar la ma durumlar n  kar la ma sonras  
tutum e da ran lar n  elirlemek ama yla ya lm t r

Tan mlay  e kesitsel ti te olan u al ma as m  ak 
 tari leri aras nda le urga  e let astanesinde g re  

ya an ara t rmaya kat lmaya g n ll   sa l k al an  doktor  
e e  em ire  ATT e sa l k teknisyeni  ile ya lm t r

Çalışmamızdan elde edilen bulgular değerlendirildiğinde 
kesi i deli i t i aletleri g enli kullan m na y nelik tutum 

l e inden al nan to lam uan ile insiyet akt r  aras nda 
anlaml  ir ark olmad  ya  e to lam al ma s resi art k a 
kesi i deli i aletlerin g enli kullan m oran n n a ald  tutum 

l e inden al nan to lam uan ile e itim se iyesi aras nda 
anlaml  ark olmad  meslekler aras nda anlaml  ark olmad  
an ak  tutum l e inden en y ksek uan  doktor gru unun en 
d k uan  ise di er sa l k teknikeri  gru unun ald  sa l k 
al anlar n n kesi i deli i t i aletlerin g enli kullan m na 

y nelik tutumlar  yaralanmaya maru  kal  kalmamalar na g re 
anlaml  olarak de i ti i e tutum uanlar  d k olanlar y ksek 
olanlara g re anlaml  olarak da a a la kesi i deli i t i alet 
yaralanmas na maru  kald  sa tand

na tar kelimeler (kesici delici alet, yaralanma, sağlık 
çalışanı)

 P SS S  P    
U S S S P  U S

stra t

ealt are ro essionals an a e arious risks and a ards 
in t eir ork la e  S ar  o e t in uries are amongst t e most 

a ardous situations es e ially en lood orne in e tions are 
onsidered

T is study as ondu ted in order to ig lig t ealt are 
ro essionals  s ar  o e t in ury e erien es and t eir rea tions

attitudes a ter t ose e ents

T is des ri ti e and ross se tional study as ondu ted 
et een o em er  and anuary  it  t e oluntary 
arti i ation o   ealt are ro essionals in luding do tors  

mid i es  nurses  aramedi  and ealt  te ni ians  o ser e 
at ule urga  State os ital

The study shows that there is no meaningful correlation 
between total scores gotten from Attitude Scale of Safe Use 
of Medical Sharp Objects and gender, level of education and 
occupation type. However, interestingly, while doctors got 
the highest scores in the scale, the others group (e.g. health 
technicians) got the lowest scores. Also, the study indicated 
that there is a negative correlation of age and total service 
duration with the safe use of sharp objects, and that the 
attitude of healthcare professionals towards the safe use 
of medical sharp objects is affected by whether or not they 
themselves suffered a similar injury. Lastly, the professionals 
who got lower scores in the attitude scale are found to be 
more likely to suffer an injury than the professionals who got 
higher scores.

Ke or s  Sharp object, injury, health professional

P

S K  K S      
  K U U   



POSTER BİLDİRİLER

VI
I. 

U
lu

sl
ar

ar
as

ı S
ağ

lık
ta

 P
er

fo
rm

an
s 

ve
 K

al
it

e 
Ko

ng
re

si
10

-1
3 

O
ca

k 
20

18
, A

nt
al

ya

a lo . alı ma ru una li kin emografik ilgiler

F %

Cinsiyet
Kadın 139 78,1

Erkek 39 21,9

Eğitim Durumu

Lise 17 9,6

Önlisans 57 32,0

Lisans 86 48,3

Lisansüstü 15 8,5

Meslek

Doktor 8 4,5

Hemşire/Ebe/ATT 148 83,1

Diğer 22 12,4

Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının 139’unun (%78,1) kadın, 39’unun (%21,9) erkek; 17’sinin 
(%17) lise, 57’sinin (%32,0) ön lisans, 86’sının (%48,3) lisans, 15’inin (%8,5) lisansüstü mezunu olduğu; 8’inin (%4,5) 
doktor, 148’inin (83,1) hemşire/ebe/ATT, 22’sinin.(%12,4)  ise farklı mesleklerde sağlık personeli olarak hizmet verdiği 
görülmektedir.

ra tırma Sonu larına li kin etimsel ulgular

Sağlık çalışanlarının kesici-delici alet yaralanmalarına ilişkin uygulanan anket sonuçlarının analizi amacıyla yüzde ve 
frekans analizi kullanılmıştır. Bulgular Tablo 2’de sunulmuştur.

a lo . Kesi i eli i ı i let aralanmalarına li kin etimsel ulgular

Yaralanma Durumu İle İlgili Betimsel Bulgu F %

Yaralanmaya Maruz Kalma

Hayır

Evet 63 35,4

115 64,6

aralanmaya aru  alanlar n

Çalışma Vardiyası

Gündüz 37 58,7

Hem gece Hem gündüz 8 12,6

Gece 18 28,6

Maruz Kaldığı İşlem Sırası

Kan alırken 17 27,0

Damar yolu açma esnasında 12 19,0

İğneyi bükmeye çalışma 10 16,0

İğne ucunu enjektörden ayrıma 10 16,0

Diğer 14 22,0

Yaralanma Aleti

Enjektör İğnesi 26 41,27

Lanset 13 20,63

Branül İğnesi 11 17,46

Diğer 13 20,63

Tablo 2 incelendiğinde, katılımcıların 63’ünün (%35,4) kesici-delici alet yaralanmasına maruz kaldığı görülmektedir. Kesici-
delici alet yaralanmasına maruz kalan sağlık çalışanlarının 37’si (%27,0) gündüz vardiyasında, 18’i (%28,6) gece vardiyasında, 
8’i (% 12,6) ise hem gündüz hem de gece vardiyasında çalışırken bu durum yaşanmıştır. 17’si (%27,0) kan alırken, 12’si 
(%19,0) damar yolu açma esnasında, 10’u (%16,0) iğneyi bükmeye çalışırken veya iğne ucunu enjektörden ayırırken, 
14’ü(%22,0) ise diğer işlemler sırasında kesici-delici alet yaralanması yaşamıştır. Yaralanma aletleri incelendiğinde ise 
enjektör iğnesi 26 (%41,27) ile ilk sırada yer alırken, onu lanset (%20,63) ve branül iğnesi (%17,46) takip etmektedir. 
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Ek olarak araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının Hepatit B aşılarının durumu ve kesi-delici alet yaralanması ile ilgili daha 
önce eğitim alıp almadıkları sorulmuştur. Sağlık çalışanlarının % 96,6’sının Hepatit B aşısı olduğu ve % 96,1’inin daha önce 
kesici-delici alet yaralanmaları ile ilgili bir eğitim aldığı görülmüştür.

Sağlık Çalışanlarının Kesici-Delici Tıbbi Aletleri Güvenli Kullanımına Yönelik Tutumları

Sağlık çalışanlarının kesici-delici tıbbi aletlerin güvenli kullanımına yönelik tutum düzeylerinin dağılımının belirlenmesi 
amacıyla, “Kesici-Delici Tıbbi Aletleri Güvenli Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği” katılımcılara uygulanmış, sonuçların 
analizi için ortalama ve standart sapma hesaplanmış ayrıca çubuk grafiği kullanılmıştır. Analiz sonucunda katılımcıların 
ölçekten aldıkları puanların 75 ile 121 arasında değiştiği, ortalama puanın 106,01 olduğu standart sapmanın ise 11,92 
puan olduğu görülmüştür. Ölçekten alınabilecek en çok puanın 125 olduğu düşünüldüğünde, araştırmaya katılan sağlık 
çalışanlarının kesici delici tıbbi aletlerin güvenli kullanımına yönelik yüksek düzeyde olumlu bir tutuma sahip oldukları 
söylenebilir. Aşağıda katılımcıların tutum puanları grafik olarak sunulmuştur.

ra k . Katılım ıların l ek Puanlarının ağılımları

                   

Grafik 1 incelendiğinde katılımcıların puanlarının en yüksek puana doğru bir eğilim gösterdiği görülmektedir. Dolayısıyla 
sağlık çalışanlarının olumlu bir tutuma yüksek düzeyde sahip oldukları söylenebilir.

Çalışmamıza katılanların cinsiyetleri, eğitim düzeyleri ile mesleğe göre kesici-delici tıbbi aletlerin güvenli kullanıma yönelik 
tutum ölçeğinin puan ortalamaları kıyaslandığında anlamlı fark bulunmamıştır. (p>0.05).

a lo . a  o lam alı ma S releri ve utum rasın aki li kiler

Yaş Çalışma Süresi

Tutum -,24** ,-19*

*p < .05;p< .01

Tablo 3 incelendiğinde, katılımcıların kesici-delici tıbbi aletlerin güvenli kullanıma yönelik tutumları ile yaş ve çalışma 
süreleri arasında anlamlı ilişkiler olduğu görülmektedir. Buna göre yaş ile -,24 düzeyinde, çalışma süresi ile ise -,19 
düzeyinde pozitif yönlü anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Bir başka deyişle sağlık çalışanlarının yaşları ve çalışma süreleri 
arttıkça kesici-delici tıbbi aletlerin güvenli kullanımına yönelik tutumları azalmakta, olumsuzlaşmaktadır.

a lo . aralanma a aru  Kalma ve utum

aralanma a aru  Kalma N rt Ss S t

Evet 63 101,28 13,26 171 3,836 ,000

Hayır 113 108,34 10,49
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Tablo 4 incelendiğinde kesici-delici tıbbi aletlerin güvenli kullanıma yönelik tutum ölçeğinden kesici-delici tıbbi alet 
yaralanmasına maruz kalanların aldığı puan ortalamasının 101,28, kesici-delici tıbbi alet yaralanmasına maruz kalmayanların 
puan ortalamasının ise 108,34 olduğu görülmektedir. Aradaki farkın anlamlılığına ilişkin yapılan t-testi sonucunda delici-
kesici tıbbi alet yaralanmasına maruz kalanlar ve kalmayanlar arasında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür (p<.001). Bir 
başka deyişle sağlık çalışanlarının kesici-delici tıbbi aletlerin güvenli kullanımına yönelik tutumları yaralanmaya maruz 
kalıp kalmamalarına göre anlamlı olarak değişmektedir. Tutum puanları düşük olanlar yüksek olanlara göre anlamlı 
olarak daha fazla kesici-delici tıbbi alet yaralanmasına maruz kalmıştır.

Sonuç olarak kesici-delici tıbbi aletleri güvenli kullanımına yönelik tutum ölçeğinden alınan puan ile cinsiyet faktörü 
arasında anlamlı bir fark olmadığı, yaş ve toplam çalışma süresi artıkça kesici delici aletlerin güvenli kullanım oranının 
azaldığı tutum ölçeğinden alınan toplam puan ile eğitim seviyesi arasında anlamlı fark olmadığı, meslekler arasında 
anlamlı fark olmadığı ancak, tutum ölçeğinden en yüksek puanı doktor grubunun en düşük puanı ise diğer (sağlık teknikeri) 
grubunun aldığı, sağlık çalışanlarının kesici-delici tıbbi aletlerin güvenli kullanımına yönelik tutumları yaralanmaya maruz 
kalıp kalmamalarına göre anlamlı olarak değiştiği ve tutum puanları düşük olanlar yüksek olanlara göre anlamlı olarak 
daha fazla kesici-delici tıbbi alet yaralanmasına maruz kaldığı saptandı.
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Sonu  ve neriler  

Düşme kök nedeni olarak birincil neden 33 hastada hasta ve ailesi kaynaklı “Hasta Ve Ailesi Eğitiminin Etkin Olmaması”na 
bağlı prosedürlere uygun hareket edilmemesi, (%91), 3 hastada “Ekipmanın kaynaklı”, ekipman uygunsuzluğu veya arızası 
(%9) bulunmuştur. Ekipman uygunsuzluğuna bağlı düşmelerde ilgili ekipman uygunsuzlakları hemen düzeltilmiştir. 

Düşme bildirimleri sonrasında yapılan kök neden analizi kapsamında incelenen eğitim kayıt formlarında tüm hastalara 
kabulde düşme riskine karşı standart önleme uygulamaları konusunda hemşire tarafından bilgilendirme yapıldığı ve 
uygun şekilde hasta veya yakınlarından eğitim onayı alındığı görülmüştür.   

Hasta   ve ailesi eğitimi etkinliğine yönelik yapılan iyileştime çalışmaları etkin olamamaktadır. Bu durumun alt nedenlerinden 
biri eğitim verilmiş hasta yakının değişmesi nedeniyle her yeni gelen hasta yakınına verilen tüm eğitimlerin tekrar 
yapılamamasıdır. Hasta eğitim kayıtları oluşturulduktan sonra refakatçi değişimlerinde sağlık bakım ekibinin verilen tüm 
eğitimleri tekrarlamasının hasta yanında sürekli kalan sabit bir refakatçi olamaması, hasta yakınlarının sürekli değişmesi, 
bu değişikliklerden takip eden sağlık bakım ekibinin haberdar edilmemesi gibi nedenlerle güç olduğu görülmüştür. Bu 
nedenle düşme önleme konusunda çok önemli olan hasta ve ailesi işbirliği yetersiz kalmaktadır.  

Diğer alt nedenlerden birisi hasta ve ailesinin eğitim ve bilgilendirmelere uygun hareket etmemesidir. Buna örnek olarak 

Selma GÜRKAN, Gülşen ÖZTEKİN AKPINAR

A T  S T S  ASTA S
selmagurkan gmail om  gulsen o tekin malte e edu tr

et

Çalışma yatarak teda i edilirken olu mu  d me ger ekle en 
astalardaki ka ulde e i lemde ya lan d me riski 

de erlendirmesinin etkinli ini  d me nleme  ak m  asta 
e yak n  e itimi e d me sonras  ya lan taki  e teda i 

uygulamalar n  d me k k nedenlerine g re ya lan d elti i 
nleyi i al malar n sonu lar n  de erlendirmek ama yla 

tan mlay  nitelikte ya ld  

Ara t rman n rneklemini yatak d  d me ger ekle en e 
ra or edilmi   asta olu turmaktad r  eriler    

 tari leri aras nda Beklenmedik lay Bildirim ormu  
d me k k nedeni  İtaki Ölçeği  em ire tan lama  e itim e 

ak m lanlar na g re olu turulan eri to lama ormu ile 
to land  erilerin de erlendirilmesinde S SS rogram  kullan ld

en astalar n s  erkek ü kad n  ya  ortalamas  
d r  u da iliye  si erra i  ü kardiyolo i ser isinde 

d m t r  astalar n si ilk  g n i inde d m t r  me 
sonu u astalar n  inde yaralanma olmam  nde a  
yaralanma  s nda m da ale gerektiren  yaralanma olu mu  

n n ta ur ulu u ge ikmi tir  astalar n si odas nda  
 koridorda d m t r  me ger ekle en astalar n 
sinin taki l e ine g re d me riski d me n esi y ksektir e 

standart d me nleme uygulamalar  ya lm t r  melerde k k 
neden   asta e ailesi kaynakl  rosed r n uygulanmamas  

 eki man uygunsu lu udur  asta e ailesinin d me nleme 
uygulamar na etkin kat l m  sa lanmal d r  

Anahtar Kelimeler: me  taki  k k neden   

U   S PP   SP  
P S  P  U S  SP .

stra t 

T e study it  t e des ri ti e uali ation as een done 
a ording to t e root ause o  t e all in order to e aluate t e 
results o  orre ti e and re enti e a tions en t e atients a e 

een in atient a ening ile treated  and t en t eir admission 
and ollo u  all in t e e e ti eness o  t e risk assessment  all 

re ention  are  and edu ation o  atients and relati es  and 
lini al a li ations made a ter t e all

T e sam le o  t e study onstitutes  atients o a e een 
re orted to all out o  ed and a e een re orted  T ese data 

et een  and  a e een gat ered u  t e 
data olle tion orm sa ed a ording to t e ne e ted ent 

oti ation orm  t e root ause o  t e all  t e Itaki S ale  nurse 
diagnosti s  training and are lans S SS rogram as een 
used in t e e aluation o  data

 o  t e alling atients a e een male  and  a e een 
emale  a erage age as een  Internal edi ine   

Surgery  and  a e allen in t e ardiology ser i e  o  
t e atients a e allen it in t e rst  days   o  atients 

ad no in uries   minor in uries   o  t e in uries re uiring 
inter ention   dis arge as delayed   o  t e atients ere 
in t e room and  ell in t e all ay  T e root ause o  t e alls 
is  o  t e atient and amily indu ed in om lete ro edure  
and  e ui ment unsuita ility  It s ould e ensured t at atient 
and t e amily must e in luded in e e ti e arti i ation in t e 
im lementation o  t e re ention o  t e all

 Keywords: Falls, Itaki, root cause,
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yataktan kayarak düşme gerçekleşen hastalardan birisinin hasta yakını bilgilendirildiği halde kısıtlama bağlarının hasta 
yakını tarafından çıkarılması sonucu düşmesi gösterilebilir. Bu gibi durumlarda hasta yakını düşmeyi engellemek yerine 
düşmeye yol açan unsur olmaktadır. 

Türkiye şartlarında hasta yakını ve refakat desteği, bakım süreçlerindeki sağlık personelinin sayı olarak yetersizliği 
nedeniyle, bu yetersizlikler uygun şekilde giderilene kadar gerekli görünmektedir. Bu nedenle hastaya refakat eden 
kişilerin bakım uygulamalarına yönelik bilgilendirme ve eğitimlerinin etkinliğinin sağlanması hasta güvenliğinin sağlanması 
açısından da önem arz etmektedir. Hasta ve hasta yakını eğitimlerinin etkinliğinin sağlanmasına için hastanede veya evde 
bakımı sırasında hastaya destek olacak kişilere, belli merkezler tarafından yönetilen, eğitimci olarak daha profesyonel 
kişiler tarafından verilen, kapsamı ve eğitim süresi içerik olarak uygun şekilde düzenlenmiş, “hasta refakatçisi eğitimi”  gibi 
uygulamaların gerekliliğini düşündürmektedir. 

Hasta güvenliği ve düşme önleme gibi konularda hasta ve hasta yakını eğitimlerinin etkinliğinin sağlanmasına için sağlık 
kurumlarında verilen refakatçi eğitimlerinin sık tekrarlanması, yazılı doküman eşliğinde yapılması, broşür, bilgilendirme 
formu, görsel sunum gibi eğitim metaryallerinin kullanılması önerilmektedir.       

Eğitim ve araştırma hastanelerindeki öğrenci ve stajer hemşirelere düşme riski ve hasta ve ailesi eğitimi konularında 
intörnlük uygulamaları sırasında eğitim ve sorumluluk verilmesinin düşme önleme konusundaki hemşire eğitim etkinliğine 
katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Düşme gerçekleşen hastaların 34’ünün (% 94) kabulde İtaki Düşme Riski Ölçeğine göre düşme riski yüksek (5 puan ve 
üzeri) bulunmuştur. Düşme riski değerlendirmede tekrar değerlendirme kriterlerine uygun hareket edilmesi durumunda  
kullanılan İtaki ölçeğinin düşme riski değerlendirmede etkin olduğu düşünülmektedir.  

Düşmelerin %69’u dahiliye servisinde gerçekleşmiştir. Dahiliye servisinde palyatif tedavi hastalarıda takip edilmektedir. 
Bu nedenle bu serviste düşme riski yüksek hastalar takip edilmekte ve düşme oranı diğer servislere göre daha fazla 
görülmektedir. Dahiliye servislerinde takip edilen tüm hastalara kabulünden itibaren standart düşme önleme uygulamaları 
yapılması önerilmektedir.    

Düşme gerçekleşen hastaların ( 81)’i 65 yaş üzeridir. Düşme riski düşük değerlendirilen 2 hasta kabuldeki tanı ve 
tedavileri gereği düşük riskli olasına rağmen ikisi de 65 yaş üzeridir. 65 yaş üzeri tüm hastalara düşme riski düşük olsa da 
hastanelerdeki izlenleri sırasında standart düşme önleme uygulamaları yapılması önerilmektedir.    

Düşmeler gece 24-08 arasında daha sıklıkla görülmektedir. Bunun başlıca nedeni refakatçilerin uyuyor olması ve 
hastaların refakatçisini uyandırmadan yalnız olarak hemşire çağırmadan tuvalete kalkmasıdır. Hemşireler sayı olarak 
yeterli olsalar bile bu durumlarda düşme önlenememektedir. Bu durum özellikle servislerde takip edilen riskli hastalarda 
geceleri hastaların odalarının hemşire tarafından izlebilir olmasını, bu tür riskli hastalar için kamera ile izlenebilen odaların 
gerekliliğini düşündürmektedir.

Çalışmada düşme sırasında hastalara bakım veren hemşire sayılarının yeterliliği değerlendirmesinde hemşirelerin 
iş yükü ve düşme sırasında takip edilen diğer hastaların bağımlılık düzeyine yönelik elde veri olmadığından sağlıklı 
bir değerlendirme yapılamamıştır. Yapılan literatür taramasında da Türkiye için yapılmış ideal hasta hemşire oranı  
değerlendirmesine yönelik yeterli çalışma örneğine ulaşılamamıştır. Türkiye şartlarına uygun olarak ideal hemşire hasta 
oranı konusunda kapsamlı çalışmalar yapılması önerilmektedir.
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a lo . enel me erileri 

ıllara g re me il irim sa ıları

ıllar Sa ı e 

9 %25

15 %42

12 %33

en astaların insi etleri 
rkek 20 %57

Ka ın 16 %43

en astaların taki l eğine re Ka ul eki me iski urumu 
k 2 %6

ksek 34 %94

en astaların a ları 

3 %9

4 %11

4 %11

12 %33

12 %33

astaların t kleri Servisler

a ili e 25 %69

erra i 6 %17

Kar i olo i 4 %11

astaların t kleri Saatler 

5 %14

8 %22

23 %64

en astaların anı ve e avileri 

Kanser 11 %31

erra i 6 %17

e ikal 19 %53

en astaların Ka ul Sonrası t kleri nlere re ağılımı

0-3 gün 19 %53

4-8 gün 8 %22

9-15 gün 7 %19

en astaların me Sırasın aki efakat urumu

Refakatli 33 %92

Refakatsiz 3 %8

Refakatli Yalnız 9 %25

en astaların ve efakat ilerin me nleme ğitimi lma  urumu
Almış  36 %100

Almamış 0 %0

Düşen Hastaların Düşme Nedenleri
Ekipman kaynaklı 3 % 8

Hasta ve yakını kaynaklı 33 %92

Düşme Öncesi Yapılan Güvenlik Uygulamaları
Standart düşme önlemleri 34 %94

Bilgilendirme ve eğitim 2 %6
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a lo . me Sonrası  eğerlen irme erileri

me Sonrası astalar a aralanma urumu

Sa ı e 

aralanma ok 29 %80

a f sı rık  ekimo  5 %14

a ale gerektiren 2 %6

me Sonrası a ılan a olo i etkikler

ranial t 13 %36

Pelvis t 1 %6

ra 8 %22

me Sonrası a ılan a olo i etkiklerin Sonu ları
ormal 21 %95

ak Parmak rakt r 1 %5

me Sonrası Kan asın ı eğerleri

ormal 33 %92

i otansi on 2 %6

i ertansi on 1 %3

me Sonrası a ur uluk 
tkilenme ok 35 %97

 g n ge ikme 1 %3

astaların me ekilleri 

ataktan ka arak 8 %22

a i in e r rken 11 %30

a i in e tuvalette 15 %42

a i in e an o a 1 %3

Kori or a r rken 1 %3

me Sonrası k etkik  e avi ve a iri im 

k tetkik 22 %61

k giri im 2 %6

k te avi 2 %6

K K
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Karmaşa ve belirsizlik ortamında risk kaçınılmaz bir durumdur. Son yıllarda hem kamu hem de özel sektörde risk kavramı 
yönetim tarafından da üzerinde durulan ve önemsenen bir konu haline gelmiştir. Sağlıkta kalitenin temel prensipleri olan 
etkin, verimli, güvenli, adil, söz verilen zamanda ve hasta odaklı hizmetin verilmesi adına ramak kala olayların belirlenmesi, 
nedenlerinin analiz edilmesi ve sonuçlarının değerlendirilerek düzeltici önleyici çalışmalar yapılması ile mümkündür (ska.
deu.edu.tr.) Ameliyathanelerde temel hedef hasta ve çalışan güvenliği olmasına rağmen ameliyathanelerde için birçok 
tehlike alanı mevcuttur. Bu tehlikeler uygulamalara, alt yapıya, insan faktörüne, eksik ya da yetersiz eğitim ve denetime 
bağlı oluşabilmektedir. (Acar, 2008:141) Risk analizi çalışan sağlığının sürdürülmesi, hasta sağlığının korunması, aynı 

Özlem GÜR, Vahide BAYRAKAL, Hüseyin BASKIN

oku  yl l ni ersitesi  Sa l k Bilimleri nstit s  Sa l kta alite eli tirme e Akreditasyon Ana ilim al
o gur otmail om  ayrakal gmail om  useyin askin gmail om

Sağlık hizmetinde tıbbi hatalardan oluşabilecek kayıpları 
önlemek amacıyla hasta ve çalışan güvenliği kültürünün 
geliştirilmesi sağlık kurumlarının başarısında önemli bir yer 
tutmaktadır.

Bu çalışmada Fatsa Devlet Hastanesi Ameliyathane Biriminde, 
çalışanların ve hastaların sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek 
ramak kala olayların belirlenerek değerlendirilmesinden önce 
birim çalışanlarının çalışan güvenliği, hasta güvenliği, risk, risk 
yönetimi ve ramak kala olay hakkında algılarının incelenmesi 
amaçlanmıştır. 

Birimde çalışan hekim, hemşire,  anestezi teknisyeni, büro 
personeli ve destek  personelinin arasından rastgele seçilen 
25 kişiye mesai saatleri içerisinde demografik özelliklerin 
sorgulandığı ve konu ile ilgili 10 sorunun sorulduğu iki 
bölümden oluşan bir anket uygulandı. Uygulanan ankete 
Statistical Package for Social Sciences  (SPSS) for Windows 
21.0 lisanslı yazılım kullanılarak cronbach’s alfa ve factor 
analysis yöntemi ile geçerlilik güvenirlik testi uygulandı. 11 
Nisan 2016 tarihinde gerçekleştirilen anket uygulamasında 
elde edilen veriler SPSS kullanılarak analiz edilmiştir. Verileri 
tanımlayıcı istatistiksel metotlar (Sayı, Yüzde, vb) kullanılarak 
değerlendirildi. Analiz sonuçları %95 güven aralığında, %5 
anlamlılık düzeyinde değerlendirildi. 

Çalışmada sağlıkta kalite standartları kapsamında risk yönetimi 
çalışması yapılmasına rağmen farkındalığı oluşturulmuş, 
süreçte aktif rol alan bir çalışan kitlesi saptanamamıştır. 
Yapılan anket sonuçları dikkate alınarak personele ramak 
kala olaylar, risk yönetim sürecinin nasıl işlemesi gerektiği 
hakkında farkındalıklarını arttırmak amacıyla eğitim verildi. 

 na tar s kler  Ramak kala olay, risk analizi, risk 
yönetimi,

 SS S   SK  
P P    S  S  SP  

P  U  P S

S

In order to avoid losses that may occur from medical errors in 
health care the development of patient and employee safety 
culture occupies an important place in the success of the 
health care institution

In this study, it was aimed to investigate the perceptions 
about of employee health safety, risk, risk management and 
near misses events  of the employees of Fatsa State Hospital 
Operation Room unit before determining and evaluating the 
events that may affect the health and safety of employees and 
patients.

In unit doctors, nurses, anesthesia technicians, office 
personnel, and support personnel randomly selected from 
among 25 people questioned where he asked 10 questions 
on the subject during working hours and were administered 
a demographics questionnaire. Survey of Applied Statistical 
package for Social Sciences (SPSS) for Windows 21.0 software 
using the licensed method to test the reliability and validity of 
cronbach Alpha’s and factor analysis was used. 11 April 2016 
of the survey performed on the data obtained were analyzed 
using SPSS application. The data descriptive statistical 
methods (number, percent, etc.) was evaluated by using. 
The difference between the two groups for the comparison 
of quantitative data t-test analysis was used. The results of 
the analysis 95% confidence interval, 5% were evaluated at a 
significance level of.

In the study, awareness was formed despite the fact that 
risk management studies were carried out within the scope 
of quality standards in health, and an employee mass taking 
active role in the process was not detected. Taking into 
consideration the survey results, the employees were trained 
to increase their awareness of how the risk management 
process should be handled.

Ke  or s  Near misses event, risk analysis, risk management,

P

S   S S     K 
K    SK  S
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zamanda güvenli bir çalışma ve hizmet alanı oluşturmak için yapılmaktadır. Hizmet sunumu sırasında ortaya çıkma 
olasılığı olan tehlikelerin en aza indirilmesi ve ramak kala aşamasında istenmeyen olaya dönüşmemesi için risk analizi 
gerekmektedir.

Ramak kala olaylar olayın yaşanmasına çok az kalmasına rağmen son anda gerçekleşmeyen,  herhangi bir zararın 
yaşanmasına neden olmayan olaydır ((SKS Versiyon-5.1,2016)). Bu tür hatalar sağlık kuruluşlarında çok sık görülen 
olaylardır. Bu olayların tespit edilip bildirimi yapılmalı, düzeltici-önleyici faaliyetlerin düzenlenip uygulanmalı ve hata 
bildirimlerinde ramak kala olayların önemi üzerinde kurumsal olarak durulmalıdır.

Yapılan çalışmada kurumda birim için risk analizi çalışması yapılmasına, risk yönetimi ekibi oluşturulmasına, düzenli 
aralıklarla risk yönetimi eğitimi verilmesine rağmen çeşitli faktörlere bağlı olarak farkındalık oluşturulamadığı kanaatine 
varılmıştır. Yapılan analizler işleyişin daha iyi olması ya da iyileştirilmesi adına özellikle bölüm çalışanları ile birlikte yapılmalı, 
sonuçlar paylaşılmalı ve yapılan çalışmalar belirli bir plan dahilinde takip edilmelidir (DEÜ-Risk-Yönetimi Yönergesi, 2014) .

Çalışan güvenliğini aynı zamanda hasta güvenliğini etkileyen ramak kala olayların (istenmeyen, gerçekleşmek üzereyken 
son anda gerçekleşmeyen)  tanımlanması ile; sağlık hizmetinin söz verilen zamanda adil güvenli, etkin, verimli, hasta-
hasta yakını-çalışan odaklı verilebileceği kanısındayız.

K K
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İnternet, insanların yaşamlarında önemli bir biçimde olumlu katkılar getirdiği ve internet kullanımının artık çağımızın 
bir gerekliliği olduğu gerçeği yadsınamaz olmakla birlikte, tüm toplumlarda internet bağımlılığının ve problemli internet 
kullanımının da pek çok yetişkin için önemli bir tehdit olduğu gerçektir (Ceyhan, 2008). Dünyada sosyal medya ve internet 
kullanımının artmasıyla birlikte bu ortamların sağlık alanında hem hastalar hem d sağlık çalışanları açısından sağlıkla ilgili 
bilgiyi aramak, tanıtım ve risk iletişimi gibi değişik alanlarda kullanımı da artmaktadır (Carıllo ve larco, 2012). Bu araştırma 
hizmet alım personellerinin internet bağımlılığının demografik ve mesleki değişkenlerle karşılaştırılmasına dayanır. 

Yeşim BAYTOK, Sultan TORTUMLUOĞLU, Arzu KÜÇÜK, Murat ERARSLAN,
Bilal SALİM, Doç.dr. Ebru KALE

A   T  A A TI A ASTA S
ygaranli aytok gmail om  sultantortumluoglu gmail om  ar um gmail om
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et

İlk icat edildiğinde (  sade e askeri ama larla kullan lan 
internetin ya am n er alan nda u kadar etkin rol oynaya a n  

eklide kimse ta min etmemi ti  An ak g n m de art k 
neredeyse er alanda akti  kullan lan ir ileti im  i  atta sosyal 
e re olan internet a  insanlar i in a ml l k se iyesinde 
a ge ilme  ir unsur aline gelmi tir  Bu denli ya am m n 

i inde olan internetin i  yerlerinde al anlar tara ndan i  
ama lar  d nda s kl kla kullan lmas  esi  i  erimini 
d rmektedir  Ülkemizde öğrencilerde, öğretmenlerde 
ve Sağlık çalışanlarında internet bağımlılığı konusu birçok 
çalışmada yer almasına rağmen sağlık alanında çalışan hizmet 
alım personellerinin internet bağımlılığı ile ilgili herhangi bir 
çalışma bulunmamaktadır. Bu al ma ile ama m  i met 
al m ersonellerinin internet a ml l  oranlar n  sa tamak e 
ili kili sosyo demogra k ellikler ile meslek ellikleri in elemek 
e sonu lar  de erlendirmektir  Bu Ara t rman n e renini  o aeli 

ili Sa l k Bakanl na a l  ir itim e Ara t rma astanesi nde 
g re  ya makta olan  i met al m ersoneli olu turmu tur  

erilerin to lanmas nda ara t rma  tara ndan geli tirilen 
i isel Bilgi ormu  e oung nternet Ba ml l  Testi  sa 

ormu BT  kullan lm t r  a lan al mada  erkeklerin 
internet a ml l  ortalamas n n  kad nlara g re   

 ya  aras  ersonelin internet a ml l  ortalamas n n  
di er ya  gru lar na g re   eri giri  ersonelleri  ile g enlik 

ersonellerinin  internet a ml l  ortalamas n n di er 
i met al m ersonellerine g re  ekarlar n internet a ml l  

ortalamas n n   e lilere g re   istatistiksel olarak 
anlaml  y ksek oldu u   tes it edilmi tir   itim durumu 
art k a internet a ml l n n da art  ilkokul me unlar nda 

 ni ersite me unlar nda  irimlere g re de erlendirme 
ya ld nda oliklinikte al anlar n internet a ml l n n  
di er irimlerde al anlara g re y ksek oldu u  tes it edilmi tir 

 

na tar Kelimeler  Sa l k   nternet  Ba ml l k  i met Al m 

ersoneli

A  T R A I N I N G  R E S E A R C H  H O S PI T A L  S A M PL E  
F O R  I N T E R N E T  A D D I C T I O N  O F  T H E  S E R V I C E  
PU R C H A S E  PE R S O N N E L  D U R I N G  H O S PI T A L S

stra t

When it was first invented ( 1960) the internet is only used 
for military purposes and  no one can predict that it would 
play an active role in every area of life. However, nowadays, 
almost every field of active communication, business, and 
even the social environment the Internet has become an 
indispensable factor in the level of dependency for some 
people. So the internet in our lives except to be used by 
employees for business purposes in the workplace reduces 
workplace efficiency undoubtedly.Students in our country, 
the issue of Internet addiction among health professional 
and  teachers are included in many studies, although the 
purchase of health services working in the field of staff are 
nor included in any study about Internet addiction.Our 
aim with this study is the purchase of services of staff to 
determine the rate of Internet addiction and associated socio-
demographic and professional characteristics to examine and 
evaluate the results. This study population; in the province 
of Kocaeli Health services personnel working at the hospital 
of the Ministry of Education and research consisted of 894. 
Developed by the researcher during data collection, “personal 
information form” and Young’s internet addiction Test – short 
form (YIBT-KF) was used. The study Internet addiction in men 
(1,71) is higher  than women (1,54) (p< 0.05). Between the ages 
of 15 and 24 personnel who served an average of Internet 
addiction than other age groups statistically significant higher 
(2,20. The services of data entry personnel’s internet addiction 
in our staff (1.78) is higher than the security personnel (1,70).
The singles ‘ Internet addiction (1,76) is higher than married 
ones (1.50) (p< 0.001)). As educational attainment increases, 
Internet addiction rises ( 1,37 primary school graduates- 1,70 
college graduates.According to the evaluation of the clinic 
employees ‘ Internet addiction (1,82) is higher than it has been 
determined that employees in other units (p<0.05).

Ke  or s  ealt  Internet  Addi tion Ser i es Sta

P

S   P    P S   
    S S  
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Bu çalışmada katılımcıların demografik özellikleri 
incelendiğinde; % 57.6’ sı kadın,    %73’ ü 25 - 44 yaş 
aralığında, %42,4’ü temizlik personeli, %36’sı lise mezunu, 
69,9’ unun geliri giderden az olduğu, % 43.5’inin ise 
değişken alanlarda rotasyona tabi olarak görev yaptıkları,      
%71.8’i evli,  % 35.6’ sının ise  1- 4 yıldır bu kurumda çalıştığı 
saptanmıştır. Gün ve arkadaşlarının (2004)  İstanbul’da 
görev yapan 300 hemşirenin internet kullanım sıklığını 
araştırmak için yaptıkları çalışmada %44.7 sinin 31 - 44 
yaş grubunda olduğu, 5 58.0 inin evli olduğu, % 51.4 ün ön 
lisans mezunu olduğu saptanmıştır. 

Çalışmamızda; erkeklerin internet bağımlılığının kadınlara 
oranla daha yüksek olduğu ve cinsiyet ile internet bağımlılığın 
istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur. Yapılan 
çeşitli çalışmalarda çalışmamızı destekleyen bulgular 
mevcuttur. Tutgun’ un ( 2009) yapmış olduğu çalışmada 
problemli internet kullanım ölçeğinde alınan ortalama 
puanlar incelendiğinde cinsiyet ile arasındaki fark anlamlı 
bulunarak erkek kullanıcıların kadın kullanıcılarına göre 
daha yüksek puana sahip olduğunu saptamışlardır. Balta ve 
Horzum’ un (2008) Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesinin 
altı farklı bölümünde okuyan toplam 292 kişi ile yaptıkları 
araştırmada erkek öğrencilerin kız öğrencilerine göre 
internet bağımlılığı düzeyini daha yüksek bulmuşlardır. 
Kelleci ve arkadaşlarının ( 2009) yapmış olduğu çalışmada 
cinsiyet ile internet bağımlılığı düzeyi arasında anlamlı 
bir ilişki saptanmıştır.  Gönüç’ ün (2009) yapmış olduğu 
çalışmada cinsiyetle internet bağımlılığı düzeyi arasında 
anlamlı ilişki bulmuştur;  erkeklerin bağımlılık puan 
ortalamalarının kızlara göre daha fazla olduğu belirtilmiştir. 
Fidancıoğlu ve arkadaşlarının (2009) çalışmasında cinsiyet 
ile internet kullanım düzeyleri arasında istatistiksel 
olarak anlamlı fark bulunmuştur;  erkek öğrencilerin 
internet kullanım düzeyleri kız öğrencilere göre daha 
yüksek olduğu belirtilmiştir. Oğuz ve arkadaşlarının 
(2008) yaptıkları çalışmada erkeklerin kızlara oranla daha 
fazla internet bağımlısı olduğu görülmüş fakat bu ilişki 
istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptanmıştır. Gezer’ 
in (2006) ortaöğretimde görev yapan öğretmenler üzerine 
yaptığı çalışmada erkek öğretmenlerin internet kullanım 
oranını %18.4 iken, bayan öğretmenlerin kullanım oranının 
%11.4 olduğu görülmüştür. Ayrıca çalışmada internet 
kullanımının cinsiyet değişkenine göre ilişkisi istatistiksel 
olarak anlamlı bulunmamıştır.  Araştırmada, bireysel 
değişkenlerden cinsiyetin yordayıcı olduğu ve erkeklerin 
internet bağımlılığı puan ortalamalarının kadınlarınkine 
göre daha yüksek olduğu bulunmuştur.

Yabancı araştırma bulgularının çoğunda erkeklerin kızlardan 
daha fazla internet bağımlısı olduğu belirtilmektedir ( Cao 
ve Su, 2007;  Morahan ve  Schumacher, 2000; Yang ve 
Tung, 2007). Erkeklerin sanal kumar, sanal oyun ve sanal 
pornografi kullanımlarının daha fazla olduğu ve bu yüzden 
internet bağımlılığının daha fazla görüldüğü bildirilmiştir 
( Liu ve ark, 2011). Kadınların sosyal anlamda insanlarla 
daha fazla bağ kurma konusunda teşvik edilmeleri, 
internet başında geçirilen zaman yerine gerçek sosyal 

ortamda zaman geçirmelerine neden olabilir. Ayrıca, 
erkekler kadınlara nazaran daha teknoloji odaklıdırlar 
ve kadınlar teknolojiye karşı daha fazla olumsuz tutum 
sergileyebilmektedir (Durndell ve Haag, 2002). 

Sınırlı sayıda olmakla birlikte internet bağımlılığının 
cinsiyete göre farklılık göstermediğini ortaya koyan 
araştırmalar da mevcuttur  (Bayraktar ve Gün 2007;  
Ceyhan, 2011; Pawlak, 2002). 

Çalışmamızda;  hastanede görev yapan 15- 24 yaş 
arası personelin internet bağımlılığı ortalaması diğer 
yaş gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek 
bulunmuştur. Genel olarak yorumlandığında yaşın artması 
internet bağımlılığın düşürmektedir. İnternet bağımlılığında 
yaş faktörünü araştıran çalışmalar bağımlılığın hangi 
yaş grubunda daha sık çıktığını belirtmek açısından 
yetersiz görünmektedir. Çalışmalar genel olarak belli 
bir yaş grubunda yapıldığı için, sonuçları genel topluma 
uyarlama güçlüğü mevcuttur. Yapılan kısıtlı sayıda saha 
araştırmasında ise belirli bir yaş grubu belirtilmeksizin, 
genç yaşta internet bağımlılığının daha sık görüldüğünü 
belirtmiştir; örneğin Morrison ve ark’ın (2010) 16-51 yaş 
arasında yaptıkları çalışmada ve Wu ve ark. ‘ın (2015) 20-
40 yaş grubu arasında yaptıkları çalışmada, genç yaşta 
internet bağımlılığın daha fazla görüldüğü bildirilmiştir. 
Ünal ve Tekdemir’ in (2015)  yapmış olduğu çalışmada 
yaş aralığı yükseldikçe iş dışı internet kullanım sıklığının 
azaldığını göstermişlerdir. Bu sonuçlar çalışmamızı 
desteklemektedir.

Hizmet alım personelimizin içerisinde bulunan veri giriş 
personelleri ile güvenlik personellerinin internet bağımlılığı 
diğer hizmet alım personellerine göre daha yüksek olduğu 
tespit edilmiştir. (p<0,05) yapılan çalışmada bilgisayarla 
üst seviyede iş ve işlem yürüten bilgi işlem personelinin 
internet bağımlığının diğer hizmet alım personellerine 
göre düşük olması çarpıcı bir sonuçtur. Aynı zamanda 
görev yaptıkları mahal içerisinde bilgisayarla iş ve işlem 
yürütmemesine rağmen güvenlik personelinin internet 
bağımlılığının yüksek olması da çarpıcı bir sonuçtur  
(p<0,001) yapılan çalışmalar daha çok öğrenci ve öğretmen, 
akademisyen çalışması olduğu için konu ile ilgili kıyaslama 
yapılamamıştır.

Yapılan çalışmada hizmet alım personelimizin eğitim 
durumu artıkça internet bağımlılığı da arttığı tespit 
edilmiştir. Ünal ve Tekdemir’ in (2015)  çalışmasına göre 
eğitim düzeyi arttıkça sanal kaytarmanın da yükseldiği 
bulunmuştur.  Bizim çalışmamızda da lisans ve lisansüstü 
mezunu çalışanların meslek yüksek okulu ve lise 
mezunlarına göre internet bağımlılığı biraz daha düşük 
bulunmuştur.  Çizmeci ve Deniz’in (2016)  yaptığı çalışmada 
katılımcıların eğitim durumu yükseldikçe iş dışı internet 
kullanım sıklığının arttığı belirlenmiştir. Ancak lisansüstü 
eğitim düzeyine sahip katılımcıların iş dışı internet kullanımı 
diğer eğitim düzeyine sahip katılımcılara göre en düşük 
düzeydedir. Bu sonuç çalışmamızı desteklemektedir. 
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Yapılan çalışmada hizmet alım personelimizin geliri giderden fazla ise internet bağımlılığı yüksek, geliri giderden az ise 
internet bağımlılığı düşük olarak bulunmuştur. Gruplar arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlıdır. Tespit edilen bu 
durum internet bağımlılığın gelirle ilişkisini ortaya koymuştur. Gönüç’ ün  (2009) yaptığı çalışmada aile geliri ile internet 
bağımlılığı düzeyi arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu sonuç çalışmamızı desteklemektedir. 
Çalışmamızın aksine tatmin etmeyen aylık gelirle yoğun internet kullanımı arasında ilişki bulunmuş, Widyanto ve ark. 
(2004) ve Bakken ve ark.’nın  (2009) yaptıkları çalışmada finansal problemler yaşayanlarda internet bağımlılığın daha sık 
görüldüğünü bildirmişlerdir. Park ve arkadaşlarının  (2008) yaptıkları çalışmada ekonomik durum ile internet bağımlılığı 
arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Yine Balcı ve Gülnar’ın (2009)  yaptıkları çalışmada da ekonomik 
durum ile internet bağımlılık düzeyleri arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. 

Yapılan çalışmada birimlere göre değerlendirme yapıldığında poliklinikte çalışanların internet bağımlılığı serviste 
çalışanlara göre anlamlı yüksek bulunmuştur. Poliklinik çalışanları ile servis çalışanları arasında internet bağımlılığı 
anlamlı fark bulunmuştur. Polikliniklerde görev yapan personelin internet bağımlılığının yüksek olması görece beklenilen 
bir sonuç olsa dahi acil serviste çalışan personelin de internet bağımlılığının yüksek olması beklenilen bir durum değildir. 
Bu durum yoğun ve stresli bir ortamda acil serviste çalışan hizmet alım personelinin rahatlamak ve stresten kaçınmak için 
böyle bir yola başvurması ile açıklanabilir. Çalışmanın hizmet alım personelleriyle yapılması ve buna benzer bir çalışmanın 
yapılmamış olması bir sınırlılıktır.

Evli ya da bekar olma, kişinin davranış ve tavırlarının nispeten değişimi sonucunu doğurabilir. Bekar olan kişi, üzerindeki 
sorumluluğun evli kişilere göre az olmasından dolayı, daha rahat hareket edebilir (Tel, Köksalan, 2009).  Mevcut 
çalışmamızda bekarların internet bağımlılığı evlilere göre daha yüksek bulunmuştur. Aslan’ın (2001) çalışmasında medeni 
durum ile internet bağımlılık puanları arasındaki istatistiksel olarak ilişki anlamlı bulunmamakla birlikte bekar öğretim 
üyelerinin evli öğretim üyelerine göre daha fazla internet kullandıkları saptanmıştır. Bölükbaş’ın (2003) yaptığı araştırmada 
ise bekar internet kullanıcıların internet bağımlılık puanları evlilerden daha yüksek bulunmasıyla birlikte internete her gün 
bağlananların %38.5’i evli, %35.0’ı bekar olduğu saptanmıştır. Yukarıda belirtilen araştırma sonuçları bu araştırmanın 
bulguları ile benzerlik göstermektedir. Bunun nedeni bekar öğretim üyelerinin ailevi sorumluluklarının olmamasından 
(eşine ve çocuklarına zaman ayırma, ev işlerine yardım gibi) dolayı interneti boş zaman aktivitesi olarak kullandıklarını 
söyleyebiliriz.

Çalışmamızda;  hizmete yeni başlayan personelin internet bağımlılığının daha uzun çalışan personellere göre daha yüksek 
olduğu tespit edildi. Çalışma yılına göre internet bağımlılığı ilişkisi istatistiksel olarak anlamlı bulundu.  Bu durum daha 
önce bulgularda bahsedilen yaşa göre internet bağımlılığın azalmasını destekleyen bir tespit olarak yorumlanabilir. 

İşyerlerinde internet bağımlığının yüksek olması şüphesiz iş verimini düşürmektedir. Ancak tamamen kısıtlamaya 
yönelmekte doğru bir yaklaşım değildir. Özellikle cep telefonlarının internet özelliğinin uygulamaya girmesiyle internet 
bağımlığı seviyesinin artmış olduğu yadsınamaz bir gerçek olmasına rağmen gerek hizmet alım gerek ise diğer kadrolu 
personele internet bağımlığı konusunda eğitimler verilmesi doğru kullanımın özendirilmesi yararlı olacaktır. 
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Yasemin KUŞAK, Sibel DEMİR TUTKAL, Selime NARİN, Pınar ÖZOĞLU

an l Sa l k d rl
ykusak otmail om  si eldemirtutkal gmail om  selimenarin gmail om  o oglu otmail om

Amaç: Bu çalışmada Van ilinde bulunan kamu ve özel 
hastanelerde şiddete uğrama oranlarının kıyaslanması 
ve şiddetin tüm sağlık personeline etki ve nedenlerinin 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Araştırma Van İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı 
3 (Üc) Devlet Hastanesi ve il de bulunan 3 (Üç) Özel Hastane 
olmak üzere toplam altı sağlık kuruluşunda uygulanmıştır. 
Hastanelere anket uygulanırken  yatak kapasite oranları 
birbirine yakın olan hastaneler tercih edilmiştir.  Ağustos 
2017 ile Ekim 2017 tarihleri arasında uygulanan çalışma 
kesitsel tiptedir. Hazırlanmış olan anket formu 424 kişiye 
uygulanmıştır. Çalışmadan elde edilen bulguların istatistiksel 
analizleri için SPSS 15.0 İstatistik programı kullanılmıştır. 
Çalışma verilerinin değerlendirilmesinde frekans dağılımı ve 
ki-kare testi kullanılmıştır. Anlamlılık değeri p<0.05 düzeyinde 
değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Araştırmaya katılanların %61.1’i 25-44 yaş grubunda 
olup, %55,2’sinin sağlık sektöründe çalıştıkları süre boyunca 
şiddete maruz kaldığı bulunmuştur. Araştırma yapılan 
kamu ve özel hastane düzeyinde çalışma hayatında şiddete 
maruz kalma oranları %51 özel hastanelerde % 57,5 kamu 
hastanelerinde saptanmıştır. Sağlık çalışanlarının çalışma 
hayatında şiddete maruz kalma oranları ile cinsiyet meslek 
ve çalışılan birimin karşılaştırdığımızda (p<0.05) ile anlamlı 
fark olduğu bulunmuştur.  Şiddete maruz kalan kişilerin % 
89,7’sinin sözlü saldırıya uğradığı bulundu. Sağlık çalışanları 
şiddete maruz kaldıklarında %82,2’sinin nasıl bir yol 
izleyeceğini bildiği görülmüştür. ‘‘Sağlık çalışanına yönelik 
şiddetle ilgili gerekli yasal düzenlenmeler hazırlanmalıdır’’ 
önermesine katılımcıların %54,5’i katıldığını belirtmiştir. 

Sonuç: İlimizde bulunan Kamu ve Özel sağlık kuruluşlarında 
görev yapan sağlık personellerine şiddete uğrama oranlarının 
birbirne yakın olduğu gözlemlenmiştir. Bununda Kamu ve 
Özel Hastanelerde verilen hizmetin anlamlı boyutta fark 
olmadığı tespit edilmiştir. Çalışmada şiddet olaylarının en 
çok bayanlara, acil servislerde, polikliniklerde ve servislerde 
çalışan doktor ve yardımcı sağlık personeline uygulandığı 
saptanmıştır. Bu çalışma ile şiddeti önlemeye yönelik gerekli 
tedbir ve güvenlik algoritmaları oluşturulması önerilmektedir. 

na tar Kelimeler   Sağlık Çalışanı, Şiddet, Eğitim, Önleme

 SS SS  S U   PU   
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Objective: In this study, it was aimed to compare the incidence 
of violence in public and private hospitals in Van and to 
evaluate the effects and causes of violence on all health 
personnel.

Materials and Methods: The study was applied to six 
health institutions, 3 (three) state hospitals affiliated to Van 
Provincial Health Directorate and 3 (three) private hospitals 
located in province. When the questionnaires were applied 
to hospitals, hospitals with similar bed capacity ratios were 
preferred. The study, which was implemented between 
August 2017 and October 2017, is cross-sectional. The 
prepared questionnaire was applied to 424 people. SPSS 15.0 
Statistical program was used for the statistical analysis of the 
findings obtained without the study. In the evaluation of the 
study data, frequency distribution and chi-square test were 
used. Significance value was evaluated at p <0.05 level.

Findings: 61.1% of the survey participants were in the age 
group of 25-44 years, and 55.2% were exposed to violence 
during the period they were working in the health sector. 51% 
of the public and private hospitals were exposed to violence 
in the working life and 57.5% in private hospitals were found 
in public hospitals. It was found that there was a significant 
difference between the health workers’ exposure rates of 
working life and gender occupation and working unit (p 
<0.05). 89.7% of people who were exposed to violence were 
found to have been verbally attacked. It has been seen that 
82.2% of health workers know how to follow a path when they 
are exposed to violence. 54.5% of the participants stated that 
‘’ necessary legal arrangements should be prepared regarding 
violence against health workers ‘’.

Conclusion: It has been observed that the rates of violence 
against health personnel working in public and private health 
institutions in our province are close to each other. It has 
been determined that there is no significant difference in 
the service provided in Public and Private Hospitals. In the 
study, violence incidents were mostly applied to doctors 
and assistant health personnel working in ladies, emergency 
departments, policlinics and services. With this study, it is 
suggested to establish the necessary measures and security 
algorithms to prevent violence.

Ke  or s  Health Worker, Violence, Education, Prevention
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Ülkemizde sağlık çalışanları görevleri sırasında şiddetten oldukça ciddi şekilde etkilenmektedir. Şiddetin öne çıkan 
sebepleri arasında, kültürel, sosyal ve ekonomik yapı karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca hasta ve hasta yakınlarının kendi 
durumlarını daha öncelikli görmeleri şiddetin ortaya çıkmasında önemli sebepler arasındadır. İlimizde yapılan çalışmada 
Kamu ve Özel sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık personellerine şiddete uğrama oranlarının birbirine yakın olduğu 
gözlemlenmiştir. Kamu ve Özel Hastanelerde verilen hizmetin şiddete etkisinin anlamlı boyutta fark oluşturmadığı tespit 
edilmiştir. Çalışmada şiddet olaylarının en çok bayanlara; hastanedeki birimler arasında, acil servislerde, polikliniklerde ve 
servislerde çalışan doktor ve yardımcı sağlık personeline uygulandığı saptanmıştır. Bu birimlere yönelik şiddetle mücadele 
algoritmaları oluşturulmalıdır. Sağlık çalışanına yönelik şiddetle ilgili gerekli yasal düzenlenmeler  geliştirilmelidir.  
Hastanelerde güvenlik önlemleri arttırılarak, şiddete en fazla maruz kalınan servis ve birimlerde güvenlik personeli 
verilmeli ve güvenlik personeli sayısı arttırılmalıdır. Halka yönelik  hasta, hastalıklara ve vakalara müdahale öncelikleri ile 
hastane kuralları hakkında halk eğitimleri verilmeli ve kamu spotları oluşturulmalıdır Sağlık çalışanlarına hastalarla iletişim, 
şiddetle mücadele, beyaz kod ve sağlık personeline psikolojik destek  konularında tekrarlı eğitimler düzenlenmelidir.
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Yapılan anket çalışmasından elde edilen bulgular doğrultusunda; Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hasta 
güvenliği standartları konusunda eksikliklerinin olduğu ve verilen eğitim sonrasında öncesine göre doğru cevap verenlerin 
sayısında belirgin düzeyde artış olduğu, yanlış cevap verenlerin sayısında belirgin düzeyde düşüş olduğu görülmüştür. 
Hasta hayatında önemli yer kaplayan hasta güvenliği parametreleri konusunda verilen eğitimlerin sürekli ve daha aktif 
hale getirilmesi durumunda hastaların, hastanede çalışanlar ve oluşturulan sistemden dolayı zarar görmesinin önüne 
geçilebilir. Sağlık sektöründe çalışacak adaylara (stajer, intörn vb) eğitim yıllarında ve uygulamaları yerinde görmek için 
sahaya çıkmadan önce verilecek hasta güvenliği eğitimlerinin belirli aralıklarla verilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Hasta güvenliği konuları bilgi düzeyi soruları başlık bazında değerlendirildiğinde; 

• Hasta kimlik tanılama sorularını içeren 4 sorunun bilgi düzeyinde doğru yanıt verilen soru oranı eğitim öncesinde % 
44,7 iken, eğitim sonrasında bu oran % 77,5’e 

Metin AYKUTLUĞ, Yeşim AKAR

Sa l k Bilimleri ni ersitesi ka  ld r m Beya t itim e Ara t rma astanesi
m aran otmail om  yesim akar gmail om

Bu al man n ama  Sa l k Bilimleri ni ersitesi ka  ld r m 
Beya t itim e Ara t rma astanesine ya  uygulamas na gelen 
sa l k meslek lisesi em irelik l m  ren ilerine erilen asta 
g enli i konulu e itimlerin etkinli inin l lmesini sa lamak  
e itim sonras nda sta  ya t klar  irimlerde e meslek ayat na 

a lamadan n e asta g enli i konular  akk nda ark ndal k 
olu turmak e konunun neminin ka ranmas n  sa lamakt r

Ara t rman n e renini  e itim se onunda ya  sta  
da il olmak ere sta a gelen  em irelik l m  ren isi 
olu turmaktad r  rneklem gru unu ise ya  sta na gelen 

ren iler olu turmaktad r  a  sta na  em irelik l m  
ğren isi katılmı tır. al maya  ğren i a il olmu tur  

Bu ekilde rneklemin  s na ula lm t r  ğren ilere n test 
uygulanm  sonras nda asta g enli i e itimleri erilmi  e son 
test uygulanm t r  Ön test ve son test olarak kullanılan anket 
formu hasta güvenliği konu başlıklarını içeren 16 sorudan 
oluşmaktadır. 

ğitim n esi e sonras  ilgi d eyleri in elendi inde  asta 
g enli i konulu ilgi d eylerinde etkili ir art  g r ld  
lde edilen eriler de erlendirildi inde  öğrencilerin bilgi 

düzeylerinde,   asta kimlik tan mlama   s el order
order ilgisi   ila  g enli i   kan trans yonu   
kesi i deli i alet yaralanmalar   d me riski nlemleri   
oran nda ma i kod uygulamas  konular nda art  sa lanm t r  

asta g enli i konular  e itimi genel olarak de erlendirildi inde 
ilgi d eyinde   oran nda art  sa land  g r lm t r  

Sonu  olarak sa l k meslek lisesi em irelik l m  ren ilerine 
erilen asta g enli i e itimleri ama na ula m  ren ilerde 
ark ndal k olu mu tur  

na tar Kelimeler  itim  Sta er  asta enli i

S  

The aim of this study is to measure the effectiveness of 
the trainings on the patient safety given to the healthcare 
professions nursing department students who come to 
the Health Sciences University Dışkapı Yıldırım Beyazıt 
Educational and Research Hospital for summer practice and 
to raise awareness about the patient safety issues before they 
start their internships and occupational life after the training, 
to understand.

T e student s uni erse onstitutes  nursing students rom t e 
interns i  in luding t e summer interns i  during t e  
training season  T e sam le grou  is t e students o ome to 
summer interns i   nursing students attended t e summer 
interns i   students ere in ol ed in t e study  In t is ay  

 o  t e sam le is rea ed  atient sa ety training as gi en 
a ter t e re test as a lied to t e students and t e nal test 

as a lied  T e uestionnaire used as a re test and ost test 
onsists o   uestions in luding t e to i s o  atient sa ety

en t e kno ledge le els o  re  and ost training are e amined  
t ere as een an e e ti e in rease in t e le el o  kno ledge on 

atient sa ety  en t e o tained data are e aluated   
atient identi ation   er al order order in ormation  

 drug sa ety   lood trans usion   utter  drill 
tool in uries   alling risk measures  an in rease o   in 

lue ode im lementation  en t e edu ation on atient sa ety 
to i s as e aluated in general  it as seen t at t e kno ledge 
le el in reased y  As a result  t e ealt  o ational ig  
s ool as rea ed t e aim o  atient sa ety trainings gi en to 
t e students o  t e nursing de artment  and students are a are

Ke  or s  du ation  Intern  atient Sa ety

P

S    S    K  
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• Sözel order, order bilgisi sorularını içeren 3 sorunun bilgi düzeyinde doğru yanıt verilen soru oranı eğitim öncesinde 
%41,3 iken eğitim sonrasında bu oran %75,5’e 

• İlaç güvenliği bilgisi sorularını içeren 3 sorunun bilgi düzeyinde doğru yanıt verilen soru oranı eğitim öncesinde %32,9 
iken eğitim sonrasında bu oran %72,8’e 

• Kan transfüzyonu bilgisi sorularını içeren 2 sorunun bilgi düzeyinde doğru yanıt verilen soru oranı eğitim öncesinde 
%34,6 iken eğitim sonrasında bu oran %77,7’e 

• Kesici delici alet yaralanmaları bilgisi sorularını içeren 1 sorunun bilgi düzeyinde doğru yanıt verilen soru oranı eğitim 
öncesinde %56,2 iken eğitim sonrasında bu oran %90,9’a 

• Düşme riski önlemleri bilgi sorularını içeren 1 sorunun bilgi düzeyinde doğru yanıt verilen soru oranı eğitim öncesinde 
%41,2 iken eğitim sonrasında bu oran %82,5’e 

• Mavi kod uygulaması bilgi sorularını içeren 2 sorunun bilgi düzeyinde doğru yanıt verilen soru oranı eğitim öncesinde 
%52,7 iken eğitim sonrasında bu oran %87,7’e yükselmiştir.

• Hasta güvenliği konuları genel olarak değerlendirildiğinde eğitim öncesinde bilgi ve farkındalık düzeyi %42,1 iken 
eğitim sonrasında %78,6 oranına yükseldiği görülmektedir.

Eğitim bireyin davranışlarında istenilen yönde değişiklik yapılmasıdır bilgisinden hareketle öğrenciler mezun olmadan, sağlık ordusunun bir 
neferi olarak çalışmaya başlamadan önce hasta güvenliği konusunda bilgi düzeyleri ölçülmüş eğitimler verilmiş ve eğitimin başarıya ulaşma 
düzeyi ölçülmüştür. Sonuç olarak sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümü öğrencilerine verilen hasta güvenliği eğitimleri amacına ulaşmış, 
öğrencilerde farkındalık oluşmuştur.

Sağlık çalışanları arasında en geniş grubu oluşturan ve tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında hizmet veren hemşireler, hataların tanımlanması, 
ortaya konması ve hastaya zarar vermeden engellenmesinde önemli bir meslek grubudur. eleceğin hemşireleri olacak öğrencilere hasta 
güvenliğinin önemini kavratmanın en iyi yolu ise klinik uygulamalar ve eğitim alanlarıdır.

• Stajer öğrencilere tıbbi hatalar, hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili farkındalığı arttırmak amacı için düzenli eğitimlerin 
verilmesi, 

• Tıbbi hataları azaltmaya ve hasta güvenliğini artırmaya yönelik sahada sık takip ve kontrollerin olması

• Sahada haftalık hasta odaklı eğitimlerin verilmesi

• Lisans ders programlarında tıbbi hatalar, hasta ve çalışan güvenliği eğitimlerine yer verilmesi,

Son 20 yılda hemşirelik okullarının öğrenci ve eğitici sayıları ile lisansüstü öğrenci ve mezun sayılarının değerlendirildiği, 
öğrenci sayılarındaki plansız artışlara ve eğitici yetersizliğine dikkat çekilmiştir. Bu konuda öne çıkan diğer sorunlar; 
mevcut sınıfların ve laboratuvar kapasitelerinin yetersizliği, uygulama yapılacak kurum/alan bulunamamasıdır. Öğretmen 
ve görevlisi başına düşen öğrenci sayısı yüksek ve uygulamalı bir meslek olan hemşirelik eğitimi için belirlenen evrensel 
standartların yetersiz düzeydedir.

Sonuç olarak hasta güvenliği eğitimi, mesleğe yeni adam atacaklar için çok önemli bir basamaktır. Sağlık sisteminde 
güvenli, etkin ve kaliteli bir hizmet vermek öncelikli amaçlar arasında iken öğrenci eğitimine ayrılan bütçeyi artırmalı,  

uygulama alanlarını geliştirmeliyiz.
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Veriler, bilgisayar ortamına aktarılarak ve SPSS 17,0(Statistics)  paket programında değerlendirilirken tanımlayıcı 
istatistiksel metotları kullanılarak analiz edildi. 

a lo.  alı ma a Katılan astaların emogra k ellikleri

Değişken n  %

Cinsiyet
Kadın 47 47
Erkek 53 53

Medeni Durum
Bekar 12 12
Evli 88 88

Eğitim

İlköğretim 53 53
Lise 21 21
Üniversite 23 23
Yüksek lisans/Doktora 2 2

Meslek

İşçi 33 33
Memur 13 13
İşsiz 3 3
Emekli 22 22
Ev Hanımı 29 29

Yaşanılan Yer
Kent 64 64
Kırsal 36 36

Hastaneye geliş sayısı
İlk Geliş 23 23
Birden Çok Gelme 77 77

Yaş 48,92±14,13

Cennet SARICA, Doç. Dr. Hakan ALKAN, Ozan KARACA, Ayşe CANAN AKKUŞ,
Aslı ERDALLI, Ayşe KÖK, Hasret KARADENİZ

A A  S T S  TI  A T S  ASTA
sari a otmail om  alkangs ya oo om  o ankara a otmail om  aysem anan otmail
om  aerdalli otmail om  aysekok otmail om  asretna otmail om

Türkiye’ deki tüm hastaneler son zamanlarda sağlık kalitesini 
artırma noktasında büyük gayret sarfetmektedir. Sağlıkta 
kalite standartları çalışmaları dünyadaki hızlı gelişimine 
parelel olarak son yıllarda ülkemizde de sağlık kurumları 
açısından aşama kaydetmiştir. Gelişen ve büyüyen toplumun 
sağlık hizmetleri sunumunda ve beklentilerindeki değişiklik, 
hizmetlerde sürekli bir iyileştirme ve geliştirme ihtiyacı 
doğurmaktadır. Sağlıkta Kalite Standartlarının çalışılması ve 
karşılanması kurumlar için önemlidir. Bu çalışmada yatarak 
sağlık hizmeti alan hastaların sağlıkta kalite standartları 
farkındalık düzeylerinin saptanması amaçlandı.

na tar Kelime  Kalite, farkındalık, hasta

SS    U  S S 
 P S

S

All the hospitals in Turkey are making great efforts to increase 
the quality of health in recent times. In parallel with the rapid 
development in the world, studies on quality standards in 
health have made progress in terms of health institutions in 
our country in recent years. Developing and growing society 
is in need of continuous improvement and development 
in health services provision and changes in expectations. 
Studying and meeting the Health Quality Standards is 
important for institution. During these studies, During these 
studies, it was aimed to determine the level of awareness of 
the quality standards of health care of the outpatients who 
were receiving services at the inpatient clinic.

Ke or s  Quality, Awareness, Patient

P

K S K   S  S K  K  S  
K K 
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Çalışmaya katılanların %47’si kadın, %53 erkekti. Hastaların %88 evli, %12’si bekardı. Eğitim durumlarına bakıldığında ise 
% 53 ilköğretim, %21 lise, %23 üniversite ve %2 yüksek lisans veya doktoraydı. Yaptığı iş acısından katılımcıların %33 işçi,  
%13 memur, %3 işsiz,  %22’si emekli, %29 ‘u ev hanımıydı. Ankete katılanların yaş ortalamasına bakıldığında 48,92’di.

a lo  alı ma a Katılan astaların Sağlıkta Kalite Stan artlarına Kar ı arkın alık ranları 

Evet Hayır Bilmiyorum

n(%) n(%) n(%)

1. Sizce hastanelerin kaliteli hizmet vermesini sağlayacak denetimler olmalı mıdır? 91(%91) - 9(%9)

2. Sizce hastanelerin kaliteli hizmet verdiğini belirleyen standartlar var mıdır? 61(%61) 3(%3) 36(%36)

3. Sizce hastanede kaliteli hizmet verilmesini sağlayacak bir birim var mıdır? 49(%49) 5(%5) 46(%46)

4. Sizce hastane çalışanları kaliteli hizmet vermek adına eğitimler alıyorlar mıdır? 63(%63) 3(%3) 34(%34)

5. Sizce hastanelerde Kalite çalışmaları sağlık hizmeti kalitesini arttırır mı? 49(%49) 2(%2) 48(%48)

6. Sizce Sağlıkta Kalite Standartları hastane ilk kurulurken çalışılarak tamamlanır mı? 24(%24) 7(%7) 69(%69)

7. Sizce hastanelerin kaliteli hizmet verip vermediği ölçülebilir mi? 68(%68) - 32(%32)

8 Sizce hastanelerde kaliteyi onaylayan ve puanlandıran kurum var mıdır? 41(%41) 2(%2) 57(%57)

9 Sizce hastaneler kaliteli hizmet vermesi açısından denetimden geçiyor mudur? 63(%63) 3(%3) 34(%34)

10 Sağlık hizmetinin kalitesi için sizin hiç öneriniz alındı mı? 6(%10,5) 90(%90) 4(%4)

Tablo-2’de belirtildiği gibi yatan hastalarda Sağlıkta kalite standartları konusunda farkındalıkları sorgulandı. Sağlıkta 
Kalite Standartlarının olup olmadığı sorulduğunda % 61 katılımcı olması gerektiğini bildirdi. Sağlıkta Kalite standartları 
konusunda fikri olmayan yatan hasta % 36’ydı. Sağlıkta kalite standartlarını % 61 bilmediği halde hastanelerin kaliteli 
hizmet vermesi için %63 denetimlerden geçtiğini fakat %9’i denetimlerin olması kanısında. Kalite çalışmalarının sağlık 
hizmeti kalitesini arttıracağını düşünen %49’ du. Fakat hastanede yatmasına ve bazı uygulamaları görmelerine rağmen  
%48’ lik kısmıda sağlıkta kalite konusunda herhangi bir fikri bulunmamakta. Sağlık hizmetinin kalitesi için önerisinin 
alınmadığını söyleyen %90’ dı. Çalışanların kaliteli hizmet vermek adına eğitimlerden geçtiğini düşünen 63’tü.

Araştırma kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda Ayaktan Poliklinik Hizmeti Alan Yatan Hastalarda sağlık 
hizmeti alınırken mutlaka kaliteye ihtiyaç duyulduğunu, sağlıkta kalite standartlarının olduğunu, denetimlerin olması 
gerektiğini ve yapıldığını düşünmektedir. Yatan hastalarda sağlık hizmetini alırken mutlaka kaliteli hizmet almak istemekte 
ve kontrolünün sağlanması gerektiğini düşünmektedir. Sağlıkta kalite standartlarının ve çalışmalarının tüm sağlık 
kurumlarında yapıldığının toplumun sosyal medyada kamu spotu olarak bilgilendirilmenin faydalı olacağı kanaatindeyiz.

K K

1. Atalay,Zümra(2017),“BilinçliFarkındalık(Mindfulness)
Nedir?”,  http://zumraatalay.com/bilincli-farkindalik-
mindfulness-nedir/(31.10.2017)

2. Brown, Kirk Warren- Ryan, Richard  M.- Creswell, J. 
David (2007). Mindfulness: Theoretical foundations 
and evidence for its salutary effects. sy ologi al 
In uiry  ol  o 4, pp. 211-237.

3. Sarıca, Cennet, (2014) Sağlıkta Hizmet Kalite 
Standartları, BÜ, SBE, YYLT, İstanbul.

4. Siegel, Ronald D.- Germer, Christopher K.- Olendzki, 
Andrew   D. (2009). ind ulness  at is it  ere did 
it ome rom In F. Didonna (Ed.), Clinical Handbook of 
Mindfulness. (pp. 17-35). New York: Springer Science 
+ Business Media.

5. Westen, Drew (1999). Psychology: Mind, brain, and 
culture, (2. basım). New York: Wiley.

http://zumraatalay.com/bilincli-farkindalik-mindfulness-nedir/(31.10.2017)
http://zumraatalay.com/bilincli-farkindalik-mindfulness-nedir/(31.10.2017)
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Araştırmanın çalışma grubu çeşitli klinik teşhisler sonucu hastanede yatmakta olan, erişilebilir örneklem yöntemiyle 
ulaşılmış (Erkuş, 2011),  araştırmaya katılmaya gönüllü 380 bireyden oluşmaktadır. Katılımcıların yaş ortalamaları 56 olup 
yaş aralıkları 6 ile 94 arasında (ss=20,46), hastanede yatış süre ortalamaları 2 gün olup yatış süre aralıkları 1 ile 5 gün 
arasında değişmektedir (ss=2,06). Katılımcılara ilişkin diğer demografik bilgiler Tablo 1’de sunulmuştur.

Nuray USLU1, Zeynep AVCIOĞLU1, Nurgül ŞANDIR2

B A  T ASTA S
2 le urga  e let astanesi
nuraykaynak otmail om  ada otmail om  nurgulya as otmail om

et

asta memnuniyeti  alg lanan kalite ile eklenen kalitenin ir 
onksiyonudur  Buna g re  ir astan n i meti almadan n e 
a  eklentileri olmakta e i metin sunumundan sonra ge irdi i 

deneyime dayal  olarak elli alg lara sa i  olmaktad r  asta  
alg lad  kalite ile ekledi i kalite aras nda ya t  k yaslama 
sonu unda tatmin olu  olmad na karar ermektedir

Bu al mam n ama  le urga  evlet astanesin e 
atarak i met alan astaların em irelik i metleri ile 

ilgili memnuni et e lerini elirle i  de erlendirerek 
kalite al malar na katk  sa lamak  em irelik i metlerinin 
kalitesini geli tirme e iyile tirmelerinde re erlik etmesini 
sa lamakt r

Çalışmamızda yatarak teda i g ren e ara t rmaya kat lmaya 
g n ll  olan  ki iye anket ya lm t r  a rlanan anket e 
kullan lan l ek ara t rma lar tara ndan y y e görüşme 
yöntemiyle hastalara uygulanmıştır. Uygulanan anket ile 
katılımcıların yaşı, mesleki bilgileri,  hastaneye geliş şekilleri ve 
hastanedeki kalış süreleri sorgulanmıştır.

Sonu  olarak ya t m  al mam da astalar n mesleki 
ilgilerindeki arkl l k   astaneye geli  ekilleri ile ilgili 

memnuniyetleri aras nda anlaml  ir ark g r lmedi an ak 
astalar n ya  artt k a memnuniyet d eyleri a ald  iki gündür 

hastanede kalmakta olan hastalar n memnuniyet d eyleri 
d rt gündür hastanede kalmakta olan hastalara göre anlamlı 
olarak daha yüksek olduğu görüldü.

na tar kelimeler (hasta memnuniyeti, hemşirelik 

hizmetleri)

 S S S  U S  U S U  
 P S  SP

stra t

Patients satışfactıons is a furction about perceived qualıty 
and expected qualıty. So there ara same expectations before 
the patient gets his / her service. The patient decides to be 
satışfied or not after he / she makes a comparions between 
perceived qoality and expected qualıty.

The aim of our study is to identfy the level of satışfactıon 
about nursery servicesfor the patients who stay in Lüleburgaz 
Government ( state) Hospital. So we can develop the qualıty 
of nursery services.

A quastiannaine was made on 380 patients who stay in 
hospital and who are volunteers for taking place in our study. 
The questiannaire was applied to the patients by researehers 
by using the face to face method.

With this applying questionnaire , participontage their craft 
knowledge, their wrays of coming to hospital and their time 
staying in hospital were questioned.

To sum up, in our study we can’t find so many differences 
about the satışfactıon of between the patients craft knowledge 
variations and their ways of coming to hospital.

The patients but we understood that the older the patients, 
the less satisfactıon thay have. And the satısfactıon level of 
the patients who stays in hospital for two days in higher than 
the satışfactıon level of the patients who stay in hospital for 
four days.

ey ords least  most 

P

S   S  K K  U  
 S
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a lo .Katılım ı ilgileri

eği ken

Cinsiyet
Kadın 222 58,4

Erkek 158 41,6

Eğitim Durumu

Okur-yazar değil 48 12,6

Okur-yazar 38 10,0

İlkokul 136 35,8

Ortaokul 45 11,8

Lise 73 19,2

Yüksekokul/lÜniversite 40 10,6

Medeni Durum

Evli 258 67,9

Bekar 50 13,2

Dul/boşanmış 72 18,9

Sosyal Güvence
Var 331 87,1

Yok 49 12,9

Daha önce hastaneye yattı mı?
Evet 309 81,3

Hayır 71 18,7

Geliş Şekli

Kendi/ aile isteğiyle doğrudan 235 61,8

Kendi/aile isteği ile sevk edilerek 35 9,2

Doktor tarafından sevke dilerek 110 28,9

Tablo 1 incelendiğinde çalışma grubu, 222 (%58,4) kadın, 158 (%4,6) erkek; 48 (%12,6) okur yazar değil, 38 (%10,0) okur 
yazar, 136 (%35,8) ilkokul mezunu, 45 (%11,8) ortaokul mezunu, 73 (%19,2) lise mezunu, 40 (%10,6) yüksekokul / üniversite 
mezunu; 258 (%67,9) evli, 50 (%13,2) bekar, 72 (%18,9) dul/boşanmış hasta bireyden oluşmaktadır. Bu bireylerin 331’inin 
(%87,1) sosyal güvencesi var, 49’unun (%12,9) ise sosyal güvencesi yoktur; 309 (%81,3) birey daha önce de hastaneye 
yatmış olup, hastanede yatan bireylerin 235’i (%61,8)kendi isteğiyle doğrudan, 35’i (%9,2) kendi isteği ile sevk edilerek, 
110’u ise (%28,9) doktor tarafından sevk edilerek hastanede yatmaya başlamıştır.

astaların enel emnuni et e leri

Hastaların hemşirelik bakım parametrelerinden memnuniyet düzeylerini belirlemek amacıyla, 19 maddelik ölçme aracı 
araştırmacılar tarafından hastalara uygulanmıştır. Hastaların genel memnuniyet düzeylerini belirlemek amacıyla ortalama 
puanları ve standart sapmaları hesaplanmıştır. Buna göre hastaların hemşirelik bakım parametrelerinden aldıkları puan 
ortalamaları 76,00 ve standart sapması 16,21 olarak bulunmuştur. 19 maddelik bu ölçme aracından alınabilecek en yüksek 
puanın 95 olduğu düşünüldüğünde hastaların memnuniyet düzeylerinin yüksek olduğu söylenebilir. Ayrıca araştırmaya 
katılan hastaların 82’si (%21,2) ölçme aracından 95 tam puan almıştır.

astaların emnuni et e lerinin e itli eği kenlere re n elenmesi

Hastaların memnuniyet düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi için kullanılacak 
analizlerin seçimi amacıyla ilk olarak veri setinin normal dağılıp dağılmadığı incelenmiştir. Yapılan analiz sonucunda 
basıklık ve çarpık katsayılarının +1,-1 arasında olduğu görülmüş ve veri setinin dağılımın normal dağılım gösterdiği kabul 
edilmiştir. Sonuç olarak verilerin analizinde parametrik yöntemler (t testi ve tek yönlü varyans analizi) tercih edilmiştir.

emnuni et ve insi et

Hastaların memnuniyet düzeylerinin cinsiyetlerine göre anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi amacıyla 
bağımsız gruplar için t testi yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 2’de sunulmuştur.
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a lo . insi ete re astaların emnuni et e leri

C i n s i y e t O r t S s S d t p
Kadın

kek

Tablo 2 incelendiğinde hastaların memnuniyet düzeylerinin cinsiyete göre anlamlı olarak farklılaşmadığı görülmektedir 
(p>.05). Kadın hastaların memnuniyet düzeyleri ortalamaları 75,92 iken erkek hastaların memnuniyet düzeyleri 
ortalamaları 76,11’dir. Gruplar arasındaki fark ise anlamsızdır. Bir başka deyişle serviste yatan hastaların memnuniyet 
düzeyleri cinsiyetlerine göre değişmemektedir.

emnuni et ve a

Hastaların yaşları ve memnuniyet düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla Pearson Momentler Çarpım 
Korelasyon Katsayısı hesaplanmıştır. Yapılan analiz sonucunda hastaların memnuniyet düzeyleri ve yaşları arasında 
negatif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r=,24, p<.05). Bir başka deyişle hastaların yaşı arttıkça memnuniyet düzeyleri 
azalmaktadır.

emnuni et ve ğitim urumu

Hastaların memnuniyet düzeylerinin eğitim düzeylerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi amacıyla tek yönlü 
varyans analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 3’te sunulmuştur.

Tablo 3. itim urumlar na re astalar n emnuniyet eyleri

ğitim urumu N rt Ss K K

Okur-yazar değil 48 75,75 14,74
ru lar rası 2044,92 408,98

1,56 ,168

Okur-yazar 38 71,52 15,65

İlkokul 136 78,72 15,13
ru  i 97582,93 260,91

Ortaokul 45 73,97 17,59

Lise 73 74,94 16,47

 Yüksekokul/Üniversite 40 75,52 19,07

Tablo 3 incelendiğinde en yüksek memnuniyet ortalamasına sahip grubun ilkokul mezunları olduğu (Ort=78,72), en düşük 
memnuniyet ortalamasına sahip grubun ise oku-yazar grubun olduğu (Ort=71,52) görülmektedir. Gruplar arası farkların 
incelenmesi sonucunda, hastaların memnuniyet düzeylerinin eğitim durumlarına göre farklılaşmadığı bulunmuştur 
(F=1,56; p>,05).

emnuni et ve e eni urum

Hastaların memnuniyet düzeylerinin medeni durumlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi amacıyla tek 
yönlü varyans analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 4’te sunulmuştur.

a lo . e eni urumlarına re astaların emnuni et e leri

e eni urum N rt Ss K K

Evli 258 77,54 15,54
ru lar rası 2143,73 1071,86 4,14 ,017

Bekar 50 74,38 16,75

Dul/Boşanmış 72 71,59 17,46 ru  i 97484,12 258,58

Tablo 4 incelendiğinde, en yüksek memnuniyet ortalamasına sahip grubun evli hastalar (Ort=77,54), en düşük memnuniyet 
ortalamasına sahip grubun dul/boşanmış hastalar (Ort=71,59) olduğu görülmektedir. Gruplar arası farkların incelenmesi 
sonucunda, hastaların memnuniyet düzeylerinin medeni durumlarına göre farklılaştığı bulunmuştur (F=4,14; p<,05). 
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Farkların kaynağının belirlenmesi amacıyla yapılan Bonferroni testi sonucunda evli ve dul/boşanmış hastalar arasında, 
evli bireyler lehine anlamlı bir farkın olduğu görülmüştür. Buna göre, evli bireylerin memnuniyet düzeyleri dul/boşanmış 
bireylere göre anlamlı olarak daha yüksektir.

emnuni et ve Sos al ven e

Hastaların memnuniyet düzeylerinin sosyal güvencelerinin olup olmamasına göre anlamlı olarak farklılaşıp 
farklılaşmadığının belirlenmesi amacıyla bağımsız gruplar için t testi yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 5’te sunulmuştur.

a lo .Sos al ven elerinin lu  lmamasına re astaların emnuni et e leri

Sos al ven e N rt Ss S t

Var 331 76,25 15,55 378 ,785 ,433

Yok 49 74,30 20,24

Tablo 5 incelendiğinde hastaların memnuniyet düzeylerinin sosyal güvencelerinin olup olmamasına göre anlamlı 
olarak farklılaşmadığı görülmektedir (p>.05). Sosyal güvencesi olan hastaların memnuniyet düzeyleri ortalamaları 76,25 
iken sosyal güvencesi olmayan hastaların memnuniyet düzeyleri ortalamaları 74,30’dur. Gruplar arasındaki fark ise 
anlamsızdır. Bir başka deyişle serviste yatan hastaların memnuniyet düzeyleri sosyal güvencelerinin olup olmamasına 
göre değişmemektedir.

emnuni et ve Sos al ven enin r

Hastaların memnuniyet düzeylerinin sosyal güvencelerinin türüne göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi amacıyla 
tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 6’da sunulmuştur.

a lo .Sos al ven enin r ne re astaların emnuni et e leri

Sos al ven enin r N rt Ss K K

Emekli Sandığı 46 75,63 16,62 ru lar 
rası

130,83 43,61 ,178

 

,911

SSK 233 76,68 15,06

Bağ-Kur 35 75,25 17,97
ru  i 80905,59 244,42

Yeşil Kart 21 74,95 15,52

Tablo 6 incelendiğinde, sosyal güvencenin türüne göre en yüksek memnuniyet ortalamasına sahip grubun SSK’lı hastalar 
olduğu (Ort=76,78), en düşük memnuniyet ortalamasına sahip grubun yeşil kart sahibi hastalar (Ort=74,95) olduğu 
görülmektedir. Gruplar arası farkların incelenmesi sonucunda, hastaların memnuniyet düzeylerinin sosyal güvencelerinin 
türüne göre farklılaşmadığı bulunmuştur (F=,178; p>,05).

emnuni et ve a a n e astane e atı  atmama urumu

Hastaların memnuniyet düzeylerinin daha önce hastaneye yatıp yatmama durumlarına göre anlamlı olarak farklılaşıp 
farklılaşmadığının belirlenmesi amacıyla bağımsız gruplar için t testi yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 7’de sunulmuştur.

a lo . a a n e astane e atı  atmama urumuna re astaların emnuni et e leri

a a n e astane e attı mı N rt Ss S t

Evet 309 75,82 16,52 378 -,437 ,662

Hayır 71 76,76 14,88

Tablo 7 incelendiğinde hastaların memnuniyet düzeylerinin daha önce hastaneye yatıp yatmama durumlarına göre 
anlamlı olarak farklılaşmadığı görülmektedir (p>.05). Daha önce hastaneye yatan hastaların memnuniyet düzeyleri 
ortalamaları 75,82 iken daha önce hastaneye yatmamış olan hastaların memnuniyet düzeyleri ortalamaları 76,76’dır. 
Gruplar arasındaki fark ise anlamsızdır. Bir başka deyişle serviste yatan hastaların memnuniyet düzeyleri daha önce 
hastaneye yatıp yatmamalarına göre değişmemektedir.
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emnuni et ve astane e eli  ekli

Hastaların memnuniyet düzeylerinin hastaneye geliş şekillerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi amacıyla 
tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 8’de sunulmuştur.

a lo . astane e eli  ekillerine re astaların emnuni et e leri

astane e eli  ekli N rt Ss K K

Kendi/ aile isteği ile doğrudan 235 76,01 16,18
ru lar 
rası 913,53 456,767 1,744 ,176

Kendi/Aile isteği ile sevk edilerek 35 80,42 13,90

Doktor tarafından sevk edilerek 110 74,56 16,82 ru  i 98714,32 261,842

Tablo 8 incelendiğinde, hastaneye geliş şekillerine göre en yüksek memnuniyet ortalamasına sahip grubun kendi/aile 
isteği ile sevk edilenler olduğu (Ort=80,42), en düşük memnuniyet ortalamasına sahip grubun doktor tarafından sevk 
edilen hastalar oldupu (Ort=74,56) olduğu görülmektedir. Gruplar arası farkların incelenmesi sonucunda, hastaların 
memnuniyet düzeylerinin hastaneye geliş şekillerine göre farklılaşmadığı bulunmuştur (F=1,774; p>,05).

emnuni et ve astane e atılan n Sa ısı

Hastaların memnuniyet düzeylerinin hastanede yattıkları gün sayısına göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi 
amacıyla tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 9’da sunulmuştur.

a lo . astane e atılan g n Sa ısına re astaların emnuni et e leri

atılan n Sa ısı N rt Ss K K

1 Gün 144 75,50 15,81
ru lar rası 2369,31 789,77 3,056 ,028

2 Gün 129 77,95 15,56

3 Gün 46 78,10 16,51
ru  i 96638,50 258,39

4 Gün 59 70,72 17,40

Tablo 9 incelendiğinde, en yüksek memnuniyet ortalamasına sahip grubun 3 gündür hastanede kalmakta olan hastalar 
olduğu (Ort=78,10), en düşük memnuniyet ortalamasına sahip grubun 4 gündür hastanede kalmakta olan hastalar 
(Ort=70,72) olduğu görülmektedir. Gruplar arası farkların incelenmesi sonucunda, hastaların memnuniyet düzeylerinin 
medeni durumlarına göre anlamlı olarak farklılaştığı bulunmuştur (F=3,056; p<,05). Farkların kaynağının belirlenmesi 
amacıyla yapılan Bonferroni testi sonucunda 2 gün ve 4 gündür hastanede kalmakta olan hastalar arasında, 2 gündür 
hastanede kalmakta olan hastalar lehine anlamlı bir farkın olduğu görülmüştür. Buna göre, 2 gündür hastanede kalmakta 
olan hastaların memnuniyet düzeyleri 4 gündür hastanede kalmakta olan hastalara göre anlamlı olarak daha yüksektir.

Sonuç olarak çalışmamızda, hastaların hemşirelik bakım parametrelerinden aldıkları puan ortalamaları 76,00 ve 
standart sapması 16,21 olarak bulunmuştur. 19 maddelik bu ölçme aracından alınabilecek en yüksek puanın 95 olduğu 
düşünüldüğünde hastaların memnuniyet düzeylerinin yüksek olduğu söylenebilir. Ayrıca araştırmaya katılan hastaların 
82’si (%21,2) ölçme aracından 95 tam puan almıştır.

Serviste yatan hastaların memnuniyet düzeyleri cinsiyetlerine göre değişmediği, hastaların yaşı arttıkça memnuniyet 
düzeylerinin azaldığı görüldü. Hastaların memnuniyet düzeylerinin eğitim durumlarına göre farklılaşmadığı,  evli 
bireylerin memnuniyet düzeyleri dul/boşanmış bireylere göre anlamlı olarak daha yüksek olduğu, serviste yatan 
hastaların memnuniyet düzeyleri sosyal güvencelerinin olup olmamasına göre değişmediği, daha önce hastaneye yatıp 
yatmamalarına göre değişmediği de görüldü.

Hastaların memnuniyet düzeylerinin hastaneye geliş şekillerine göre farklılaşmadığı,  Bonferroni testi sonucunda 2 gün 
ve 4 gündür hastanede kalmakta olan hastalar arasında, 2 gündür hastanede kalmakta olan hastalar lehine anlamlı bir 
farkın olduğu görülmüştür. Buna göre, 2 gündür hastanede kalmakta olan hastaların memnuniyet düzeyleri 4 gündür 
hastanede kalmakta olan hastalara göre anlamlı olarak daha yüksek olduğu görüldü.
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Reşan ARLIER1, Sefa ARLIER2, Durmuş Tayyar ŞEN3, Mehmet MİMAN4

Adana amu astaneleri enel Sekreterli i
2Adana e ir astanesi 

A A  TA I  S T S
 A  A A  S T S

resann otmail om  se aarlier gmail om  tayyar sen gmail om  me metmiman ya oo om

iri  ve ma

Yenilikçi olmak, yeni teknolojiler, ürünler ve süreçler geliştirmek, küresel rekabette ayakta kalmanın temel 
koşulu olarak görülmektedir. İşletmelerin başarı kriterleri arasında üst sıralarda yerini alan inovasyon yeteneği 
açısından Ar-Ge, hayati önem taşıyan faaliyetlerden birisi olarak kabul görmektedir. Bu noktada işletmelerin Ar-Ge 
faaliyetlerine gereken önemi vermeleri zorunluluktur. Ancak girişimsel inovasyon yoksa başka bir ifadeyle Ar-Ge 
faaliyetlerini yapanların girişimcilik niteliği yoksa değer yaratılamaz ve Ar-Ge sonuçları inovasyona dönüştürülemez. 
Ar-Ge geniş anlamda, bilimsel bilgi ve teknik bilgi birikimini arttırmak amacıyla sistematik bir temele dayalı olarak 
yürütülen, yaratıcı çaba ve bu bilgi birikiminin yeni uygulamalarda kullanımı şeklinde tanımlanır. Dar anlamda ise 
Ar-Ge, işletmelerde yeni mamul ve yeni üretim süreçlerinin ortaya çıkmasına yönelik olarak yapılan sistemli ve 
yaratıcı çalışmalardır (Barutçugil, 1981: 17).

Geliştirme, temel araştırma ya da uygulamalı araştırma faaliyetleri neticesinde elde edilen yeni bulgu ve bilgileri 
daha ekonomik ve daha karlı olabilecek araç, mal, hizmet, sistem ya da üretim sürecine dönüştürme alanında 
yapılan mühendislik faaliyetleridir. Araştırma faaliyetleri bilim, geliştirme faaliyetleri ise mühendislik çalışmalarını 
kapsamaktadır. Bilim araştırma, gözlem ve deney yoluyla evrendeki bilinmeyenleri açığa çıkarmaya çalışır. 
Mühendislik ise evrendeki varlık ve kaynakların, insan için verimli hale getirilmesi ile ilgilenir (Görür, 2006: 5).

Bilgi ekonomisinde rekabet üstünlüğü, makinelerin ya da teknolojinin üstünlüğü değil; çalışanların bilgi ve 
becerilerinin belirlediği tüm işlerden, örgütlerden ve sektörlerden oluşur. Türkiye 80 milyona varan bir nüfusa 
sahip olmasına rağmen dünya ile yarışacak yeterli sayıda, yeterli nitelikte Ar-Ge yapacak, yaptıracak veya bir Ar-
Ge projesine katkı sağlayacak yetişmiş insan kaynağına sahip değildir. Günümüzde ve gelecekte yaşamsal öneme 
sahip olacak inovasyon, kurumların sahip olduğu insan kaynakları ile doğrudan ilişki içerisindedir. Artık inovasyon 
kavramını soyut olmaktan çıkartıp somut olarak bir ürün veya hizmete çeviren Ar-Ge faaliyetleri de rakipler 
tarafından taklit edilemeyecek rekabet üstünlüğü sağlamanın en önemli unsuru sayılan insan kaynakları ile 
doğrudan ilişkili olarak değerlendirilmektedir. Ar-Ge faaliyetlerinde başarıya ulaşmanın koşulu, nitelikli personelin 
istihdam edilmesinden geçmektedir. Ancak işletmeler Ar-Ge faaliyetlerinin insan boyutunu ihmal etmekte, daha 
çok Ar-Ge’nin finansal boyutlarına ve çıktılarına odaklanmaktadırlar. Oysaki yenilikçiliğin ve ARGE’nin en önemli 
girdisini beyin gücü oluşturmaktadır. Hastane hizmet verdiği bölgenin ve popülasyonun sağlık dokusu/yapısı ile 
ulusal ve küresel sağlık sorunlarını araştırmalıdır. Rehberlik Sağlık sorunlarının araştırılması kapsamında aşağıdaki 
unsurlar değerlendirilerek durum tespiti yapılabilir: o Nüfus, yaş, cinsiyet, eğitim durumu gibi demografik veriler o 
Morbidite, mortalite ve epidemiyolojik verileri içeren sağlık istatistikleri o Giyim, yemek, kültürel ve fiziksel aktivite 
alışkanlıkları o Sosyal ve kültürel yapı KSS01( Opsiyone)l Hastane, toplumun sağlık yapısı ve genel sağlık sorunlarını 
dikkate alarak sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili programlar düzenlemelidir denilmektedir.KSS02 (Opsiyonel) 
Bir program dâhilinde, hedef popülasyona yönelik sağ lığı teşvik edici ve geliştirici faaliyetler planlanmalı ve 
uygulanması önerilmektedir..

Bugün sağlık kurumlarında bir yandan araştırma sayımız ve bilimsel makale üretimimiz artarken aynı gelişmeler 
patent sayılarına, projelere doğal olarak da üretime yansımamaktadır. Sağlık hizmetleri sunumu yüksek teknolojili bir 
hizmet olup Türkiye’de sağlık hizmetleri sunumunda Ar-Ge ve inovasyon kapasitesini arttırmak için kısa, orta ve uzun 
vadede yapılması gereken önemli işler vardır. Çalışmamızda yapılan litaratür taramasında sağlık sektöründe kamuda 
çalışan meslek gruplarından doktor ve hemşire meslek gruplarını kapsayan arge-inovasyona bakış açılarını içeren 
güvenilir bir ölçekle değerlendirmenin yapıldığı geniş kapsamlı bir anket çalışmasına rastlanmadı. Sağlık sektörü gibi 
çok önemli ve gelişmeye acık bir sektörde hizmet gösteren çalışanların ARGE ve inovasyona bakış acil açıları ve bu 
konudaki beklentilerinin analiz edilmesi gelecekteki planlamalar acısından çalışmamız yol gösterici olabilir.

Bu çalışmayla Adana ilinde faaliyet gösteren Adana Numune Eğitim Araştırma Hastanesinde doktor ve hemşire 
olarak görev yapan sağlık çalışanlarının yenilikçiliğe bakış açıları ve bunun demografik faktörlerden (Cinsiyet, Yaş, 
Branş, Bölüm vb.) nasıl etkilendiği incelenmektedir. Elde edilecek bulgularla sağlık sektöründe yenilikçiliğin yerinin 
belirlenmesi amaçlanmaktadır.

P

S K  K    P   
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S U

Uygulanan bakım paketleri santral venöz kateter kullanım oranlarını ve kateter ilişkili kan dolaşım enfeksiyonu oranlarını 
azaltmaktadır.

2002 yılında CDC tarafından kateter ilişkili enfeksiyonları önlemek amacıyla yayınlanan kılavuzdaki önerilere uyulmaması 
halinde enfeksiyon gelişiminin daha yüksek oranlarda olduğu bildirilmektedir. (Ulusoy, 2013: 265) Gerek bu önerilerin 
daha kolay uygulanabilirliğini sağlamak gerekse enfeksiyon gelişimini önlemek için uygulanan önlem ve bakım paketleri 

Merve DEMİRELLİ, Gülay ALDEMİR, İlknur ÇOBAN, Serpil KAYALI,
Emine Elvan ÇİFTLİK, Meral KURT DURMUŞ, Özgür YİĞİT

stan ul itim e Ara t rma astanesi
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et

Çalışma hastanede sunulan hizmet kalitesini gösteren klinik 
kalite çalışmaları kapsamında yoğun bakım ünitesi hastalarına 
uygulanan önlem ve bakım paketinin, santral kateter ilişkili 
enfeksiyonları önlemedeki etkinliğini belirlemek amacıyla 
yapılmıştır.

Yoğun bakım ünitesinde santral venöz kateter kullanılan 
hastaların, kateter enfeksiyonu gelişimi prospektif olarak 
incelenmiştir. 2016-2017 yılı ilk altı aylık dönemi boyunca 
yoğun bakım ünitesindeki hastalar kateter enfeksiyonu 
gelişimi açısından takip edilmiştir. Rehberlere dayalı 
olarak oluşturulan önlem ve bakım paketi, yoğun bakım 
ünitesinde yatan tüm santral venöz kateter takılan hastalarda 
uygulanmıştır. Kateterler lokal veya sistemik kan dolaşım 
enfeksiyonu gelişimi açısından günlük değerlendirilmiştir. Elde 
edilen veriler bir önceki dönem verileri ile karşılaştırılmıştır.

Uygulanan önlem ve bakım paketi yaklaşımının öncelikli 
amacı kateter ilişkili kan dolaşım enfeksiyonlarının önlenmesi 
ve azaltılmasıdır. Bakım paketlerinin kullanıldığı bu çalışmada 
sağlık çalışanlarının eğitimine, kateterizasyon sırasında 
maksimum bariyer önlemlerin uygulanmasına ve kullanılan 
kateterlerden endikasyonu sona erenlerin hastalardan bir 
an önce uzaklaştırılmasına özen gösterilmiştir. Ayrıca yapılan 
girişimler sırasında kullanılan malzemelerin hızlı ve kolay 
ulaşılabilir bir yerde olması, kateter endikasyonlarının günlük 
olarak değerlendirilmesi, takip edilmesi, kateter kullanım ve 
bakım aşamalarının bundle uygulamasına göre yapılması 
sağlanmıştır.

Uygulanan bakım paketleri sonrasında kateter ilişkili kan 
dolaşım enfeksiyonu oranlarında anlamlı bir azalma olduğu 
görülmüştür.

na tar Kelimeler: nlem e Bak m aketi  santral eno  
kateter en eksiyonu  yo un ak m nitesi

 S  U  PP    
US  SS  S    

  S  SP

stra t

This application within the clinical quality studies that show 
the quality of service in the hospital has been performed to 
detect the effectiveness of the prevention and care bundle 
that is applied to intensive care unit patients on preventing 
the central catheter infections.

The progress of the catheter infection of the intensive care 
unit patients that have been applied the central venous 
catheter has been analyzed prospectively. Intensive care 
patients has been followed in terms of the progress of the 
catheter infection, throughout the first half of the 2016-2017 
season. Prevention and care bundle that is created by the 
records, has been applied to all patients that have been put 
on central venous catheter in intensive care unit. Catheters 
have been checked daily in order to follow the progress of 
the local and systematic bloodstream infection. All datas have 
been compared to previous seasons’ datas. 

The main aim of the prevention and care bundle is to prevent 
and decrease the catheter-associated  bloodstream infections. 
It is especially taken care of the educational level of the 
health personnel, applying the maximum barrier prevention 
methods during the catheterization and the removal of the 
catheters that have expired indications immediately. Also 
during the steps on usage and care of the catheters have been 
made compatible with the bundle application by; providing  
the materials that are used in application to be reachable 
quick and easily, measuring the indications of the catheters 
daily. 

Following these applications of the care bundles, it is observed 
that there has been a significant decrease on the rates of 
catheter-associated bloodstream infections.

Keywords: re ention and are undle  entral enous at eter 
in e tion  intensi e are unit
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(care bundles) tüm sağlık birimlerinde sıkça kullanılan bir yöntem haline gelmiştir. Başarılı bir şekilde uygulanan bu 
yöntemin enfeksiyon oranlarını önemli oranda azalttığı görülmüştür. 

Yoğun bakım ünitemizdeki santral kateter enfeksiyon oranlarımızın çalışma suresince bir önceki yıla göre anlamlı şekilde 
azaldığı tespit edildi. Bu azalma anlamlı bir şekilde kesintisiz kullanılan bundle uygulaması sonucu; aynı zamanda servisimize 
kabul edilen veya yoğun bakım tedavisi devam eden hastalarda bulunan santral kateterlerden ihtiyaç duyulmayanların 
düzenli günlük değerlendirmeler sonucunda çekilmesi ile sağlandı. Yoğun bakım ünitemizde bir yıl öncesine ait santral 
kateter ilişkili kan dolaşım enfeksiyon hızı 30/500 kateter günü iken, çalışma dönemimizde bunun 4,1/500 kateter gününe 
gerilediği görüldü.

K K
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SONUÇ
Ameliyat masa kullanım oranları retrospektif olarak 2014-2017 yılları arasında incelenmiştir. Yapılan inceleme ve 
değerlendirme sonucunda ameliyat masasını etkin kullanmayan kliniklerin tespit edilip, sonuçların ilgililerle paylaşması 
ile kliniklerde konuyla ilgili farkındalığın arttığı gözlemlenmiştir. Mevcut ameliyat masalarının tek bir kliniğin kullanımında 
olması, masaların kullanım oranlarının takibi ve ölçümünde büyük kolaylık yaratmıştır. (Öztaş ve Ark., 2015: 58) Ameliyat 
masa planlamalarının bilgi yönetim sistemi üzerinden yapılması sayesinde plana uyum oranları daha etkin ölçülür hale 
gelmiştir. Yapılan değerlendirmeler ve alınan kararların uygulanmasıyla ameliyat masa kullanımının hastanedeki tüm 
klinikler tarafından daha etkili ve verimli kullanılması sağlanmıştır.  

Ameliyat masa kullanım oranlarının tespiti ve yeniden düzenlenmesiyle, ameliyathane işleyiş planlanmasını olumlu 
yönde etkilediği tespit edilmiştir.  Sonuç olarak Kalite Standartları kapsamında yürütülen kalite iyileştirme çalışmaları 
kapsamında göstergelerin incelenmesi ve değerlendirilmesi önemlidir.  

Gülay ALDEMİR, İlknur ÇOBAN, Merve DEMİRELLİ, Meral KURT DURMUŞ,
Emine Elvan ÇİFTLİK, Serpil KAYALI, Özgür YİĞİT

stan ul itim e Ara t rma astanesi
gulayaldemir gmail om  ilknur otmail om  mer eaydin gmail om  kurtmeral gmail om  ee
i tlik otmail om  ser ilkayali gmail om  dryigit otmail om

et

al ma ir e itim e ara t rma astanesinde ameliyat lanlamas  
e ger ekle tirmesi ile masa kullan m n n sa l kta kalite 

g stergeleri ka sam nda de erlendirilmesi ama  ile ya lm t r  
Belirlenen g stergelerin taki i ile ameliyat masalar n n etkin  
etkili e erimli kullan m n n sa lanmas  kaynaklar n maliyet e 
aman a s ndan uygun kullan lmas  e asta ekleme s relerinin 

a alt lmas  ede enmi tir  

Ameliyat ane er ormans al malar  ka sam nda i met 
sunumunun kalitesini artt rmak ama  ile ameliyat lanlama 
e masalar n n kullan mlar  d enli olarak taki  edilmi tir  
al mada ameliyat masa kullan mlar  al ma g n e saatine 

g re de erlendirilmi  olu  klinik a nda masa kullan m ile 
lanlanan ameliyatlar n ger ekle me oranlar  esa lanm t r  

al ma retros ekti  olarak ya lm  olu   y llar n  
ka sayan d nem aral ndaki g sterge erileri kullan larak 
ger ekle tirilmi tir  stergeler ilgili erra i kliniklerle ayl k 
olarak geri ildirim ra orlar  ara l  ile ayla lm  ayr a y lda 
iki ke  ya lan y netim de erlendirme to lant lar nda g den 
ge irilerek klinik a l  iyile tirme al malar  lanlanm t r  

liniklerle ya lan anali  e de erlendirmeler sonu unda 
ameliyat masa kullan m lanlamalar  g den ge irilerek yeniden 
d enlenmi  e masalar n e ekti  kullan m  sa lanm t r  Ameliyat 

lanlamalar n n ilgi y netim sistemi erinden ya lmas  
sayesinde lana uyum oranlar  da a etkin l l r ale gelmi tir  
a lan de erlendirmeler e al nan kararlar n uygulanmas  

sonras nda ameliyat masa kullan mlar n n astanedeki t m 
klinikler tara ndan da a etkili e erimli ale geldi i g r lm t r  

Anahtar Kelimeler  Ameliyat masas  kalite g stergeleri  etkinlik 

U   SU  P  U  
 P   US  S  

 

stra t

T is study as ondu ted or lanning and e e ution o  surgeries 
and usage o  o eration ta les in a training and resear  os ital 
to e aluate it in uality indi ators o  ealt are   it  t e 
ollo ing o  s e i  indi ators it is aimed to  use t e o eration 

ta les e iently  e e ti ely and a ti ely  use sour es a ro riate 
in t e sense o  ost and time  redu e t e aiting times or t e 

atients  

lannings o  surgeries and t e usage o  t e o eration ta les ere 
tra ked on regular asis in order to in rease t e uality o  t e 
ser i e resentation  In t e study  t e usage o  o eration ta les 

ere e aluated y t e orking days and ours and t e rates 
o  t e usage o  o eration ta les and t e e e ution rates o  t e 

lanned surgeries ere al ulated on t e lini al asis

T is study as ondu ted in a retros e ti e ay and t e indi ator 
data et een  as used   Indi ators ere s ared it  
t e related medi al de artments mont ly ia eed a k re orts  

it  t e re ie  in t e management re ie  meetings i  takes 
la e t i e in a year  im ro ement orks ere lanned  

it  t e analysis and e aluations in lini s  t e lanning o  
o eration ed usage as re ie ed and reorgani ed and e ient 
usage o  o eration ta les as a ie ed  Ada tation rates to t e 

lan ere made e alua le ia t e lannings o  surgeries t roug  
t e in ormation management system  A ter t e e aluation and 
a li ation o  t e de isions made  it as o ser ed t at t e usage 
o  t e o eration ta les as more e ient and e e ti e y all 
lini s

Keywords: eration ta le  uality indi ators  e e ti eness
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S U

Yapılan ilk öz değerlendirme sonucunda düşmelerin önlenmesi programında iyileştirilmesi gereken alanlar hastaya 
yönelik bakım planları çalışan düşmeleri,  hasta yakınlarının düşmesi, ilaç izlenmesi, klinik alarm sistemleri, kısıtlamalar, 
yardımcı yürüme araçları kullanımı ve evde bakım müdahale alanları olduğu görülmektedir. Bu konuda ekip oluşturularak 
bir program dahilinde çalışmalar başlatılmıştır. Çalışma uzun süreli bir çalışma olduğundan sonuçları 2018 yılı Ocak 
ayında elde edilebilecektir. 

Songül YORGUN1, Ahmet ATASOY2, Erdoğan ŞENTÜRK1, Ayşegül ÇOPUR ÇİCEK3,
Yusuf BOZDOĞAN1, Pervin TERZİ ATAMAN1, Neslihan KAYA1

A B  T BA SA  T   A A TI A ASTA S
2 T

e e  Tayyi  rdo an ni ersitesi
syorgun otmail om  aatasoy gmail om  erdogansenturk otmail om  a o ur i ek gmail om  
yusu o dogan mynet om  ter i otmail om  nesli an otmail om

et 

Bu al ma ir e itim e ara t rma astanesinde meleri 
nleme rogram n  geli tirmek ama yla ya lan tan mlay  

ti te al mad r  Ara t rmada eriler to lamda  sorudan 
olu an meleri nleme rogram n   e erlendirme ontrol 
istesi  ile to lanan ilgiler nda eksikliklerin tamamlanmas  

ama yla rogram olu turulmas na karar erilmi tir  Ta an 
uana ula ma oran    ini alt nda olmas  alinde o l m 

iyile tirilmesi gereken alan olarak ka ul edilmi tir  Çalışmalar 
Haziran 2017- Ocak 2018 yılları arasını kapsamaktadır. 

lanlama a as nda ya lan al malar de erlendirildi inde en 
y ksek oranda ede e ula ma oran  liderlik d eyinde   
oldu u g r lm t r  yile tirilmesi gereken alanlar astaya 
y nelik ak m lanlar    al an d mesi   e asta 
yak nlar n n d mesi  alanlar  oldu u g r lmektedir

n y ksek oranda ede e ula ma oran n di eri ersonel e itimi 
alan nda   oldu u  d me sonras  ya lan i lemlerin 
yeterli oldu u e u alanda iyile tirilmesi gereken konu olmad  
sa tand

a lan  de erlendirme sonu unda d melerin nlenmesi 
rogram  ka sam nda iyile tirme ya la ak alanlar elirlenmi  e 
u konuda al malar a lat lm t r  Bu alanlar astaya y nelik 
ak m lanlar  e rosed rlerin g den ge irilmesi  al an 

d meleri   asta yak nlar n n d mesi  ila  i lenmesi  klinik 
alarm sistemleri  k s tlamalar  yard m  y r me ara lar  kullan m  
e e de ak m m da ale alanlar  oldu u g r lmektedir  Sonu ta 
asta g enli inin nemli ir ar as  olan d melerin nlenmesi 

konusunda sistematik ir yakla m sergilemesi a s ndan 
meler nleme rogram  olu turulmas  nemlidir

na tar Kelimeler  me nleme rogram  astane   
e erlendirme

S P  P  S U

stra t

T is study is a des ri ti e ty e o  ork intended to de elo  t e all 
re ention rogram  in an edu ational and resear  os ital  It 
as de ided to reate a rogram in order to om lete de ien ies 

in t e in ormation gat ered it  t e all re ention rogram 
Sel  Assessment e klist  onsisting o  a total o   uestions 
gi en in t e sur ey  I  t e rate o  rea ing t e eak is less t an 

 t at art is onsidered to e t e area to e im ro ed  T e 
studies range rom une  to anuary 

en studies ondu ted during lanning ere e aluated  it as 
seen t at t e rate o  rea ing t e target at t e ig est le el as 

 at t e le el o  leaders i  T e areas to e im ro ed seem 
to e areas o  are or t e atient  alling em loyee  
and alling o  t e atient s relati es 

It as determined t at t e ratio o  rea ing t e target at t e 
ig est le el as  in t e ot er eld o  ersonnel training  

t at t e o erations a ter t e all ere su ient and t is area as 
not t e su e t to e im ro ed

As a result o  t e sel e aluation  t e areas to e im ro ed it in 
t e s o e o  t e all re ention rogram a e een identi ed 
and studies a e een started  T ese areas a ear to e areas o  

atient are lans and ro edures eing re ie ed  em loyee alls  
atient relati es alling  drug monitoring  lini al alarm systems  

restri tions  use o  assisti e gait and ome are inter entions  As 
a result  it is im ortant to esta lis  a all re ention rogram  
in order to take a systemati  a roa  to re ention o  alls  an 
im ortant art o  atient sa ety

Ke  or s  all re ention rogram  os ital  Sel  aluation

P

  P  S
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Kademeli SMS uygulamasının etkinliğini değerlendirdiğimizde; sürecin daha verimli ve hızlandığını, sistem üzerinde 
olumlu bir etki yarattığı, zaman tasarrufu sağlandığı tespit edilmiştir.

Kademeli SMS Uygulamasının devamlılığı ve sürecin takibinde; bilgi işlem birimi tarafından ilgili birimlerdeki hekim sayıları, 
mesaj sayılarının ve belli aralıklarda ilgili birimlerden örneklem çekilerek hekimlere SMS gönderiminin kontrolü ve 3’er 
aylık analizleri yapılması, hasta ve yakınları ile çalışanlardan gelen sözlü ya da geribildirimlerle de uygulamanın etkinliğinin 
değerlendirilmesi planlanmaktadır.  

Patoloji laboratuvarında başlatılan bu uygulama neticesinde hastaların tetkik sonuçlarının çıkıp çıkmadığını takip etmesine 
gerek kalmamıştır. Dolayısıyla hasta/hasta yakınları sonucun çıkıp çıkmadığını öğrenmek için patoloji laboratuvarını telefon 
ile arayarak ya da bizzat başvurarak meşgul etmemiş ya da kendi zamanlarını boşa geçirmemişlerdir. Bu uygulama ile 
tahlil sonucu olduğu ve takip etmesi gerektiğini unutan hastalar için (tetkik sonuçları aynı gün çıkmadığından dolayı) SMS 
gönderiminin uyarıcı bir etki yarattığı ve hastaların kuruma gelerek sonuçlarını ilgili hekime gösterdikleri belirlenmiştir. 
Bu durumda uygulama dolaylı olarak, eğer tetkik sonucunda hastalık lehine bir bulgu varsa tedaviye geç kalınmadan 
başlanılmasına da olanak sağlamaktadır. SMS sistemi (günübirlik çıkmayan sonuçlar için) hastayı sonucu alma konusunda 
motive ederek, itici bir güç oluşturarak tedavinin gecikebilme olasılığının da azaltmaktadır. 

S S u gulamasın a ikkat e ilmesi gereken nemli noktalar an iri mesa  i eriğinin lanlanması a aması ır. 
esa ın i eriğin e sonu lar akkın a ilgi verilme en sa e e sonu un ıktığı akkın a ilgi verilmesi 

Elif ÖZYURT

SB  ka  ld r m Beya t itim e Ara t rma astanesi
eli doruk otmail om

et

Bu çalışma patoloji sonuçlarının belirlenen sürelerde çıkması, 
hasta memnuniyetinin, hizmet verimliliği ve hızın artırılması, 
zaman ve iş gücü kayıplarının önlenmesi amacıyla ilgili hekime, 
klinik idari sorumlularına ve hastalara bilgilendirmek için kısa 
mesaj g nderme uygulamas  sunulmu tur

Çalışma 01.03.2017-31.10.2017 tarihleri arasında Sağlık 
Bilimleri ni ersitesi ka  ld r m Beya t ğitim ve Araştırma 
Hastanesi Patoloji Kliniğinde tetkik sonu lar na y nelik 
uygulanan S S uygulamas n n etkinli i de erlendirilmi tir  

al ma geriye d n k tan mlay  ir ara t rma olu  eriler 
i roso t el rogram nda anali  edilmi tir  ademeli S S 
ygulamas  elirlenen tetkik ra or s re a m ndan iti aren ilk 

mesa  ilgili u man doktora   saat arayla s ras yla klinik idari 
sorumlusu e a ekim yard m s na  atolo i sonu u kt  
amanda astalara standart ormatta S S ilgilendirme e 
at rlatma mesa  g nderilerek uygulanmaktad r

Çalışma sonucunda, az maliyetli, basit güncel teknoloji (cep 
telefonu- SMS) kullan larak atolo i sonu lar nda mart ay nda 
s re a m  olan tetkik ra oru  iken  ekim ay nda a d t  
e sistemde lik ir iyile me oldu u tes it edilmi tir

Anahtar Kelimeler; a oratuar g enli i  asta memnuniyeti  
e  tele onu S S  

S  S S PP S   U   
P  SU S SK P  

stra t

T is study resented t e a li ation o  sending te t messages 
to in orm t e rele ant ysi ians  lini al administrati e 
res onsi ilities and atients in order to in rease t e at ology 
results in determined times  to in rease atient satis a tion  
ser i e e ien y and s eed  to re ent time and ork loss

Study T e e e ti eness o  t e S S a li ation a lied to t e 
results o  t e e amination as e aluated in t e at ology lini  
o  ka  ld r m Beya t Training and esear  os ital o  

ealt  S ien es ni ersity et een  
T e study as a retros e ti e des ri ti e study and t e data 

ere analy ed in i roso t el rogram  T e gradual S S 
a li ation is a lied rom t e determined audit re ort time 
out to t e related s e ialist do tor y alling  ours a day to 
t e lini al administrati e su er isor and t e ie  ysi ian 
assistant y sending S S in orming and reminding message in 

atient standard ormat at t e end o  t e at ology

As a result o  t e study  it as determined t at t e lo ost  
sim le and u to date te nology mo ile one S S  results in 

at ology out ome sur eys in ar  i  e eeded t e limit o  
 in ar   in to er and an im ro ement o   in 

t e system

Key words; a oratory sa ety  atient Satis a tion  ellular S S  

P

P  S U   K S  K K  S S 
U U  K P  
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ama lanmı tır. lelik ile astaların sonu ları ekime g stermesi ve sonu lar akkın a ekimin en ilgi alması 
sağlanmakta ır.

Hastanelerde maliyeti az, basit güncel teknolojilerin (cep telefonu - SMS) kullanılması ile sağlık hizmeti daha kolay, hızlı 
gerçekleşmekte, gereksiz iletişimler, uzun hasta bekleme süresi ortadan kaldırılmaktadır.

Az bir finansman ile memnuniyetlerin sağlanabileceği, hasta ve çalışanlar için zamandan tasarruf edilebileceği, hizmetlerin 
hızlandırılabileceği hem de iş gücü kayıplarının önlenebileceği görülmektedir.

SMS gönderiminin maliyetinin düşük olması ve teknik alt yapı açısından özellik arz etmemesi, HBYS’ne entegre edilerek 
otomatik olarak SMS gönderilebilmesi, dolayısıyla ekstra bir işgücüne ihtiyaç duyulmaması nedeni ile tüm kurumlarda 
rahatlıkla uygulanabilmesi mümkündür.

Düşük bir maliyetle, hem hasta ve çalışan için zamandan tasarruf edilebileceği, hizmetlerin hızlandırılabileceği ve iş gücü 
kayıplarının önlenebileceği görülmektedir.

Sağlık hizmetlerinde yüksek performans elde etmek için verimlilik, kaliteli hizmet sunumu ve sağlık hizmetlerine erişim 
Sağlıkta Dönüşüm Projesi’nin amaçlarındandır. Hasta beklentilerine cevap vererek hasta memnuniyetini yükseltmeyi 
hedefleyen sağlık kurumlarının öncelikle yapması gereken faaliyetler, alternatif çözümler üretmek ve bu doğrultuda 
uygulamaya geçmektir.

2023 yılı hedeflerinden mobil sağlık uygulamaları mutlaka yerini almalı, Sağlık Bakanlığının strateji planlarında daha 
kapsamlı ele alınmalıdır. Mobil sağlık ürünleri, uygulamaları ve hizmetleri ile ilgili teşvikler konulmalıdır. 

Kuşkusuz bilgiye ulaşma becerisi de günümüzde bilişim yöntemlerini etkin bir biçimde kullanmayı gerektirmektedir.

Bilişim, patolojide giderek önemi artan bir alandır ve bu alanda kişisel gelişim yanı sıra eğitim sağlanması önem 
taşımaktadır. Araştırma ve geliştirmeye en açık alanlar arasında yer almaktadır.

Organizasyonların teknolojik gelişmeleri iş süreçlerine uygulamaları ile hem kalite hem de etkinlik-verimlilik açısından 
olumlu sonuçlar doğurmaktadır. Teknolojinin işletmeye alınması ise yüksek bir yatırım maliyeti oluşturmakta ve alternatif 
yatırımlardan vazgeçilmesine neden olmaktadır. Ayrıca kullanılan teknolojinin sürekli güncellenme gerekliliği, oluşabilecek 
teknolojik kaynaklı riskler ve günümüz koşullarında organizasyonların mümkün olduğu kadar yalın ve esnek olma ihtiyacı 
işletmeleri farklı arayışlara yöneltmiş ve dış kaynak kullanımı ile bahsedilen olumsuzluklar en aza indirilmeye çalışılmıştır.

Bütün bunlar, hükümetleri ve sağlık alanındaki profesyonelleri, bu alanda ve sağlık hizmetlerinin verilmesinde daha hızlı, 
etkili ve verimli olabilecek, bu yolla sağlık hizmetlerindeki harcamaları azaltacak yeni arayışlara yöneltmiştir. Bu arayışlara 
yeni çözümler bulunan alan ise yine bilgisayar ve bilişim teknolojileri olmuştur. 

K K

1. Karaca (2014), “Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi 
Ve Hasta Beklentileri Konusunda Bir Uygulama” 
(Aydın Devlet Hastanesi Üzerine Bir Çalışma). Adnan 
Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
İşletme Anabilim Dalı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi.  s.50

2. Engiz (1999), “Sağlık Hizmetlerinde “Hasta Odaklı” 
Kalite Gelişim Modeli ve Memnuniyet Olcum 

Anketleri, Toplam Kalite Yönetimi Prensiplerinin Sağlık 
Hizmetlerinde Uygulamaları”, Ed.: M. Coruh, Haberal 
Eğitim Vakfı Yayınları, Ankara, s. 411-413

3. Sülen Sarıoğlu, “Patoloji İçin Bilişim”, Dokuz Eylül 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 30, Sayı 3,2016, 
s:139-143
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Çalışmada Y Kuşağı hemşirelerin genel mesleki bağlılık ve alt boyutları olan hedef ve değerlere inanç, meslek üyeliğini 
sürdürme, çaba gösterme istekliliği boyutlarında mesleki bağlılıklarının yüksek düzeyde olduğu bulundu. Demografik 
değişkenler ile genel mesleki bağlılık ve alt boyutlarında herhangi bir farklılığa rastlanılmadı. Ggeleceğin iş dünyasında 
daha çok yer alacağı düşünüldüğünde, yönetim şekillerinde, işe alma, yerleştirme ve hatta iş başvurularında bu kuşağın 
beklentileri cevap verecek yeni düzenlemeler önerilebilir. Yapılan Çalışma Rize İli merkezindeki hastaneler ile kısıtlı kaldığı 
için örneklemin büyütülerek diğer illerde ve hastanelerde yapılması önerilmekte

Şule KURT1, Burak BUDAK1, Elif ŞİŞMAN1, Havva ÖZTÜRK2

e e  Tayyi  rdo an ni ersitesi
2 aradeni  Teknik ni ersitesi Sa l k Bilimleri ak ltesi
sule kurt otmail om  urak udak otmail om
eli sismann gmail om  a ao turk otmail om

et

Hemşirelerin, meslekten ayrılmalarını önlemek için, mesleğe 
karşı bağlılıklarının değerlendirilmesi gerekmektedir. 
Bu amaçla, çalışma Y kuşağındaki hemşirelerin mesleki 
bağlılıklarının incelenmesi için planlanmıştır. Tanımlayıcı 
türdeki araştırmanın örneklemine, bir eğitim ve araştırma ve 
bir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’ne bağlı Devlet 
Hastanesi’nde çalışan Y Kuşağı hemşirelerden araştırmaya 
katılmayı kabul eden 148 katılımcı alınmıştır. Çalışmaya 
katılmayı kabul ettiği halde kriterleri uygun olmayan 15 
katılımcının anketi çalışma dışında bırakılmıştır. Veriler, “Sosyo-
Demografik Özellikler” formu ile “Mesleki Bağlılık Ölçeği” 
kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, 
tanımlayıcı istatistiklerden t testi, Man Whitney U testi, One 
way Anova testi kullanılmıştır. 

Çalışmada,  ku a  em irelerin genel mesleki a l l k d eyleri 
y ksek olarak ulunmu tur  Ara t rmaya kat lan em irelerde  
ya  insiyet  medeni durum  al t  irim  al ma ekli  i met 
i i e itim alma de i kenleri a s ndan genel mesleki a l l k 
d eyi e mesleki a l l n alt oyutlar nda er angi ir akl l k 

ulunamam t r  em irelerin meslekte kalmalar n  sa laya ak 
strate iler geli tirilirken  mesleki a l l klar n n artt r lmas  i in 
ku ak elliklerinin dikkate al nmas  nerilmektedir

na tar kelimeler   ku a  em ire  astane

SS S   P SS   
   U S S

stra t

It is necessary to assess nurses’ professional commitment 
about the nursing profession in order to prevent them from 
quitting the profession. The current study was planned to 
evaluate professional commitment of Y generation nurses. 
Population of this descriptive study was composed of 148 
Y generation nurses who worked at a research and training 
hospital and a public hospital and who accepted to join the 
study. 15 participants were dropped off the study because 
they did not meet the study criteria although they accepted 
to join the study.   The data were gathered using a “Socio-
demographic Characteristics Survey Form” and “Professional 
Commitment Scale”. For the data assessment; such descriptive 
statistics as t test, Man Whitney U test and One way Anova test 
were used.

 In the study, general professional commitment levels of 
Y generation nurses were found to be high. Among the 
participant nurses; there were no differences in general 
professional commitment levels and sub-dimensions of 
commitment in terms of such variables as age, sex, marital 
status, department where they were employed, type of 
employment, on-job-training. It is recommended that 
generation features and characteristics should be taken 
into consideration in order to enhance nurses’ professional 
commitment while strategies that will enable nurses to 
remain in the profession are being developed.

Ke or s  urse   eneration  os ital

P

 KU   S K   S
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Kalite tanımlarına katılım açısından görev, meslek, branş, yaş ve cinsiyet bakımından anlamlı bir farklılaşma tespit 
edilmemiştir. Genel olarak kalite tanımına katılanların oranı % 95,7, klinik kalite tanımına katılanların oranı % 94,2 ve 
hizmet kalitesi tanımına katılanların oranı % 94,9 olarak tespit edilmiştir. Dolayısıyla her üç kalite tanımına katılanların 
oranının da çok yüksek olduğu söylenebilir.

Bu tanımlara katılmayanların oranı kalite için % 4,3, klinik kalite için % 5,8 ve hizmet kalitesi için %5,1’dir. 

(Genel) kalite konusunda eklenmesi/düzetilmesi istenen hususlar arasında şu konular öne çıkmaktadır:

 Çalışan hakları birimi açılması gerekmektedir / çalışan memnuniyeti sağlanmalı %18,9

 Çalışan güvenliği sağlanmalı %15,1

 Uzman / çok iyi eğitilmiş bir personel %10,2

 Kalite kavramı olmazsa olmaz / kaliteli hizmet sağlanmalı %8,3

 Hizmet kalitesi arttırılmalı %7,9

 Hasta hakları oluşturulmalı / hasta memnuniyeti sağlanmalı %7,5

 Hasta güvenliği oluşturulmalı %6,0

a

Abdullah ÖZTÜRK, Dilek TARHAN, Hilal AKSOY, Şuule GÜNDÜZ, Elife DİLMAÇ

SA I  BA A I I
dra dulla o turk gmail om  dr dilektar an gmail om  ilal aksoy gmail om
sule gundu saglik go tr  eli e dilma saglik go tr

alite ka ram  g n m de ir ok alanda kullan lan e 
ger ekle tirilmesi istenen ir ka ramd r  Bu al man n ama  
T rkiye de sa l k i metlerinde kalitenin i met alan astalar  

asta yak nlar  sa l k y neti ileri e sa l k al anlar  tara ndan 
nas l alg land n  ortaya koymak e astalar n i met sunumuna 
ili kin alg lar ndan yola karak  ulusal d eyde ka ul g re ek ir 
kalite tan m  ya mak e elirlenen  durum diya et  ge elik  di  

rote i  i in asta e asta yak nlar n n memnuniyet durumlar n  
de erlendirmektir   Ara t rma isan  e a iran  
aras nda anket y ntemi kullan larak y r t lm t r  Anketler 
T rkiye genelinde to lam  ilde uygulanm t r  al man n 
sonu unda klinik kalite ka ram  an ta dayal  t  uygulamalar  ile 
do ru te is e teda inin sa lanmas  atalar n nlenmesi  ak m 
s re inin iyile tirilmesi  asta e al anlar n memnuniyetinin 
art r lmas  e en iyi sa l k sonu lar na ula lmas d r  olarak 
tan mlanm t r  Ara t rma sonu unda ayr a i met kalitesinin 
unsurlar  da ortaya konmu tur

na tar kelimeler  kalite  klinik kalite  sa l k i meti  T rkiye

U K   U  P   U  
P P    P S  P S 

 P S  S

S

T e on e t o  uality is used in many la es today and it is 
desired to e reali ed  T e aim o  t is study is to demonstrate o  

uality is er ei ed y atients  atients  relati es  ealt are 
ro iders and ealt are ro essionals and to ro ide a national 
uality de nition y taking a ount t e er e tion o  atients 

and to e aluate t e satis a tion le els o  atients and atients  
relati es or t ree ealt  onditions  dia etes  regnan y  knee 

rost esis  T e study as ondu ted et een A ril  and 
une  y using sur ey met od  T e ueestionnaires ere 

a lied in  ities in Turkey  As a result o  t e study t e lini al 
uality as de ned as ro iding orre t diagnosis and treatment 
it  e iden e ased medi ine a li ations  re enting mistakes  

en an ement o  are eriod  in reasing atient and em loyee 
satis a tion and a ie ing est ealt  out omes  lements o  
ser i e uality ere also re ealed

Ke  or s  uality  lini al uality  ealt are ser i e  Turkey

P

K  K K K  P  S K  SU U U  S   
S  K  K  S
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Bu bulgulara göre, (genel) kalite tanımına çalışanlarla ilgili bir ekleme yapılabilir. Özellikle “çalışanın güvenliğini ve 
memnuniyetini de esas alan kaliteli personel” gibi bir ekleme yapılabilir.

Klinik kalite konusunda eklenmesi/düzetilmesi istenen hususlar arasında şu konular öne çıkmaktadır:

 Çalışan memnuniyeti sağlanmalı %13,7

 Klinik kalite hasta sonuçlarına göre değerlendirilmez %10,2

 Hasta hakları konusu ele alınmalı %7,6

 Hastanın sorunlarına gerçekçi çözümler bulan bir süreç %7,1

 Hasta ve çalışan sonuçlarıyla birlikte ölçülür %6,6

 Hasta hizmet süreçleri hakkında bilgilendirilmeli %5,6

 Personelin çalıştığı ortam %5,1

a 197

Bu bulgulara göre, klinik kalite tanımına “hasta ve çalışan memnuniyetinin” birlikte ele alındığını ifade eden bir ekleme 
yapılabilir.

Hizmet kalitesi konusunda eklenmesi/düzetilmesi istenen hususlar arasında şu konular öne çıkmaktadır:

 Çalışanların bilgili olması / eğitimli olması gerekir %14,5

 Ofis malzemelerinin eski olması %10,8

 Sağlık koşullarının fiziksel koşulları uygun olmaması %8,1

 Hizmet veren kesimin mutlu-huzurlu çalışmaları gerekmekte %7,5

 Kaliteli hizmet sağlanmalıdır %7,0

 Hastalara bilgilendirme yapılmalıdır %5,9

 Toplum geliştirilmesi gerekir %5,4

a 186

Bu bulgulara göre, hizmet kalitesi tanımına, “çalışanların eğitimi”, kalitesi ofis malzemeleri” ve “fiziki koşulların yeterliliği” 
gibi bir ekleme yapılabilir.

Her üç kalite tanımı açısından da, eklenmek/düzeltilmek istenen hususlarda görev, meslek, branş, yaş ve cinsiyet açısından 
anlamlı bir farklılaşma gözlenmemiştir. 

Hasta veya hasta yakınlarının teşhis öncesinde yaşadıkları memnuniyetsizlik nedenleri arasında öne çıkan hususlar 
şunlardır:

Kalabalık olması /  Çok sıra var %11.4

 Ağrılarım çok %7.4

 Yürüyemiyorum / yürümede zorluk %7.1

 Huzursuzluk / tedirginlik / endişe %6.3

 Diz ağrısı %5.6

 Gereken ilginin gösterilmemesi %5.3

a

Tedavi sebebi “gebelik” olanların “kalabalık olması/ çok sıra olması” konusunda diğer gruplara göre daha fazla 
memnuniyetsiz olduğu görülmüştür.

Hasta veya hasta yakınlarının tedavi/hastanede yatış sırasında yaşadıkları memnuniyetsizlik nedenleri arasında öne çıkan 
hususlar şunlardır:
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 Doktorların / hemşirelerin ilgisizliği %12.6

 Temiz / hijyenik değildi %7.5

 Odalar çok kalabalık %7.1

 Çok sıra bekliyoruz / çok bekletiliyoruz %6.0

 Yatış işlemleri sırasında çok bekledim %5.6

 Doktorların / hemşirelerin bize bilgi vermemesi %4.5

 Çalışanlar / personel çok kabaydı / davranışları, tutumları hoş değil %4.5

 Yemekler kötü %4.5

a 467

Tedavi sebebi “diyabet” olanların daha fazla memnuniyetsiz olma nedenleri “yemeklerin kötü olması, ilaç kullanımının zor 
olması” diğer gruplara göre daha öndedir.

Tedavi sebebi “gebelik” olanların ise “çok bekletilmek, doktorlar/hemşireler tarafından bilgilendirilmemek” konularında 
yaşadığı memnuniyetsizlik diğer gruplara göre daha fazladır.

Hasta veya hasta yakınlarının taburcu/takip sonrası yaşadıkları memnuniyetsizlik nedenleri arasında öne çıkan hususlar 
şunlardır:

 Taburcu sonrası uygulanan tedavi (evde ilaç tedavisi, diyet gibi) %21.7

 Şikâyetlerimin devam etmesi %12.3

 Yeterli ilgi göremedim / taburcu edildikten sonra doktorum tarafından aranmadım %11.1

 Hastalığımla ilgili yeterince bilgilendirilmedim %7.2

 Taburcu işlemlerinin yavaş sürmesi %6.4

 Doktora istediğim zaman ulaşamıyorum %5.5

a

Tedavi sebebi “diyabet” olanların “taburcu sonrası tedavinin devam etmesi ve şikayetlerinin devam etmesi” konularında 
yaşadığı memnuniyetsizlik diğer gruplara göre daha yüksektir.

Diz protezi grubundakilerin “dizini bükememe” konusunda memnuniyetsiz olduğu dikkat çekmektedir.

Gebelik sebebiyle tedavi görenler ise “taburcu işlemlerinin yavaş sürmesi” konusunda diğer gruplardan daha yüksek 
oranda memnuniyetsizlik yaşadıklarını belirtmektedirler. 

Yapılan araştırma sonucunda, Türkiye Klinik Kalite Programı çalışma ekipleri tarafından aşağıda ki tanımlarda hem fikir 
olunmuştur.

Bu tanımlar şu şekildedir:

Kalite, en iyi sağlık sonuçlarına ulaşmak amacıyla, ihtiyacı olan herkese, çalışan güvenliği ve memnuniyetinden ödün 
vermeden, yeterli kaynaklara sahip tesislerde, iyi eğitilmiş uzmanlar tarafından, doğru uygulamalarla, doğru zamanda 
eşit hizmetin sağlanmasıdır.

Kalitenin iki temel unsuru ulunmakta ır

. Klinik Kalite  kanıta dayalı tıp uygulamaları ile doğru teşhis ve tedavinin sağlanması, hataların önlenmesi, bakım 
sürecinin iyileştirilmesi, hasta ve çalışanların memnuniyetinin artırılması ve en iyi sağlık sonuçlarına ulaşılmasıdır. 

. i met Kalitesi;

• Toplumdaki sağlık hizmeti ihtiyacının belirlenmesi,
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• Asgari bekleme süreleri de göz önünde bulundurularak sağlık hizmetine erişimin kolaylaştırılması,

• Hasta-çalışan iletişiminin güçlendirilmesi,

• Tedavi sunma hızının ve yatış süresinin iyileştirilmesi,

• Sağlık tesisine ait fiziksel ortamların (odalar, yemek vb.) iyileştirilmesi,

• Yeterli kaynak ve ekipmana sahip iyi eğitilmiş çalışanların görevlendirilmesi,

• Sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanması yolu ile hasta ve sağlık çalışanlarının deneyimlerini geliştirerek, sağlık 
hizmeti sunan kurum ve kuruluşların etkili, etkin, verimli yönetimini ve yüksek performansa ulaşmasını sağlamaktır.

K K

1. Sarıkaya, Nilgün (2003): Toplam Kalite Yönetimi, 
Adapazarı: Sakarya Kitabevi, Baskı.

2. Yatkın, Ahmet (2004): Toplam Kalite Yönetimi, Ankara: 
Nobel Yayın Dağıtım, Baskı.

3. Şimşek, Hasan (2007): Toplam Kalite Yönetimi: Kuram, 
İlkeler, Uygulamalar,  Ankara: Seçkin Yayıncılık, 1. Baskı

4. Argan, M., Tokay Argan, M. (2002). “Sağlık Hizmetleri 
Pazarlamasında Kalite ve Osmangazi Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesindeki Servislerde Yatan Hastalara 
Yönelik Bir Araştırma”, Modern Hastane Yönetimi. Cilt 
6 Sayı:2.

5. Caldwell C. (1998). Sağlık Kuruluşlarında Stratejik 
Yönetim, Çevirmen:Osman AKINHAY. Sistem yayıncılıK 
No:184 İstanbul

6. Kitapçı, M. (1999). ISO, Akreditasyon, Toplam Kalite 
Yönetimi ve Beklentiler, Gazi Kalite Günleri II. 
Sempozyum Kitabı.

7. Yüksel, F., Sadaklıoğlu, H. (2007). “Sağlık Hizmetlerinde 
Kalite ve Yerel Yönetimler”, Uluslararası Sağlık ve 
Hastane Yönetimi Kongresi, 01-03 Haziran 2007 Yakın 
Doğu Üniversitesi Lefkoşa Kıbrıs.

8. Institute of Medicine: Crossing the Quality Chasm: A 
New Health System for the 21st Century. Washington, 
DC: National Academy Press, 2001.



POSTER BİLDİRİLER

678

VI
I.

U
lu

sl
ar

ar
as

ı S
ağ

lık
ta

 P
er

fo
rm

an
s 

ve
 K

al
it

e 
Ko

ng
re

si
10

-1
3 

O
ca

k 
20

18
, A

nt
al

ya

S U

Hangi alanda hizmet verirseniz verin başarıya ulaşmanın yolu rakiplerinize göre farklı çalışmalara imza atmaktan 
geçmektedir. Sağlık sektörü gibi hassas hizmet veren bir sektörde de bu durum farklı değildir. Yüksek hizmet kalitesine 
sahip, hasta memnuniyetini öncelemiş olan kurumumuzda farklı uygulamalarla hizmet vermek hasta potansiyelimizi 
artırmaktadır.

Hastalar sağlık hizmetini alırken, hastaneden, en yüksek teknolojilerin kullanılmasını, hekim ve sağlık personelinden ise 
bilgili ve becerikli olmasını ister ve beklerler.  Hastanemizdeki bu uygulama ile beklentinin birinci adımı gerçekleşmiş 
olmaktadır.

Uygulama sonrasında işlem gününü veya hazırlık yapmayı unuttuğu için işlemi iptal edilen hasta sayısı;  endoskopi 

Murat ALPER1, Yeşim AKAR2, Elif ÖZYURT1, Deniz UĞURLU1, Metin AYKUTLUĞ1,
Seyhan ERDURAN1, Semih Dinçer YETİŞ1, İlhan AYDIN1

SB ka  ld r m Beya t itim e Ara t rma astanesi
ka  ld r m Beya t itim e A A t rma astanesi

muratal er gmail om  yesim akar gmail om  eli doruk otmail om  deni md gmail om  
m aran otmail om  sey anerduran gmail om  din eryetis otmail om  ilaydin mynet om

Sa l kta kalite  sa l k i metinin ireylere e to luma g n el 
ro esyonel ilginin nda e ar u edilen sa l k kt lar na 

ula a ak ekilde etkili  erimli  akkaniyetli e maliyetin etkin 
ekilde  asta e al an memnuniyetinin n landa tutularak 
erilmesidir  Bu a lamda sa l k i meti sunumunun  asta e 
al anlar n eklentileri g  n ne al narak g n el teknolo ilerin 

de kullan m  ile erilmesi gerekmektedir

Çalışmanın amacı; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı 
Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde verilen 
hizmetler kapsamında hastaya yapılacak endoskopik/
kolonoskopik işlemler öncesinde işleme hazırlık ve hatırlatma 
mesajı ile hasta memnuniyetinin artırılması, hizmetlerin 
çabuklaştırılması, zaman ve iş gücü kayıplarının önlenmesini 
sağlamaktır. Bu uygulama ile gastroenterolo i e genel erra i 
kliniklerinde  endosko ik kolonosko ik i lemler n esinde 

astalar n a rl k s re leri e rande u saatleri at rlat larak 
astalar n i leme a rl kl  gelmesi sa lanmaktad r  leme 
aktinde e a rl kl  gelen astalar em aman em de teda i 

s re lerinde ka an  sa lamaktad r  ygulama sonras nda i lem 
g n n  eya a rl k ya may  unuttu u i in i lemi i tal edilen 

asta oran n n  endosko ide  oran nda  kolonosko ide ise 
 oran nda  a al  g sterdi i tes it edilmi tir

astanelerde a  maliyetli  asit g n el teknolo ilerin e  tele onu 
 S S  kullan lmas  sa l k i metini kolay e l  ale getirmekte  

gereksi  u am  ileti imi e u un asta ekleme s resini ortadan 
kald rmaktad r

na tar Kelimeler  asta memnuniyeti  endosko i  
kolonosko i  e  tele onu  S S  

S

In health care quality is the provision of health and patient 
satisfaction in front of the patient in an effective, efficient, 
equitable and cost effective way to reach the desired health 
outcomes in the light of the current professional knowledge 
of the individual and collective health care. In this context, 
the provision of health care services needs to be given by 
the use of up-to-date technologies, taking into account the 
expectations of patients and employees.

 Purpose of the study; Health Sciences University Dışkapı 
Yildirim Beyazit Training and Research Hospital to provide 
services to the patient before the endoscopic / colonoscopic 
operations before the preparation and reminder message to 
increase patient satisfaction, services to accelerate, to prevent 
time and work loss is to provide.

With this application, in the gastroenterology and general 
surgery clinics, the preparation process of the patients and 
the appointment hours are reminded before the endoscopic / 
colonoscopic procedures and the patients are prepared to be 
prepared for the operation. 

Patients at the time of treatment and preparedness benefit 
both in time and in the treatment process. The percentage of 
patients whose treatment has been canceled because of the 
forgetfulness of the treatment day or preparation after the 
treatment; 11% in endoscopy, and 17% in colonoscopy.

T e use o  lo ost  sim le and u to date te nologies mo ile 
ones  S S  in os itals makes ealt are easy and ast  

eliminating unne essary rolonged ommuni ation and long 
atient aiting eriods.

Ke  or s  atient satis a tion  endos o y  olonos o y  mo ile 
one  S S

P

SK P  K SK P   S   S  
S S U U S K P  
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randevu hatırlatmada %11 oranında, kolonoskopi randevu hazırlık için %17 oranında, azalma göstermiştir. Bu veriler 
uygulamanın başarısını açıkça ortaya koymaktadır. 

Uygulama ile hastanın kaygı düzeyi azalmakla birlikte memnuniyet oranı artmış ve hasta sadakati sağlanmış olmaktadır. 
Hastanın memnuniyeti dolayısıyla çalışanlarla sağlıklı iletişim kurmalarına neden olmaktadır.

Sürecin dinamik olarak devam etmesi için bundan sonraki dönemlerde takip edilmesi gerektiği, oluşabilecek aksaklıkların 
kaynağında tespit edilip ortadan kaldırılmasına, uygulamanın etkinliğini artırabilmek ve öneriler alınabilmesi amacıyla 
ilerleyen dönemlerde hasta ve çalışanlara anket çalışması uygulanmasına karar verilmiştir.

K K

1. Chaudhry, B., Wang, J., Wu, S., Maglione, M., Mojica, 
W., Roth, E., Vd. (2006). Systematic Review: Impact Of 
Health Information Technology On Quality, Efficiency, 
And Costs Of Medical Care. Annals  Internal edi ine  
742-752.

2. Hersh, W. R. (2002). Medical İnformatics: İmproving 
Health Care Through İnformation. ama  (16), 
1955-1958.

3. Onur, T., (2007). “Ayaktan Sağlık Hizmeti Veren Sağlık 
Kuruluşu Olan Özel Hastanelerde Uygulanan Rekabet 
Stratejilerinin Hasta Memnuniyeti Üzerine Etkileri” 
Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 

4. Ortiz, E. Ve Clancy, C. M. (2003). Use Of İnformation 
Technology To İmprove The Quality Of Health Care İn 
The United States. ealt  Ser i es esear  (2), Xi-Xxii.
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(2.Baskı). Ankara: Sistem Ofset
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Quality Management By Means Of An İncident Report 
System And An Electronic Patient Record System. 
International ournal  edi al In ormati s(69), 285-
293.

7. Vafaee, A., Vahedian, M., Esmaeily, H. Ve Kimiafar, 
K. (2010). Views Of Users Towards The Quality Of 
Hospital Information System İn Training Hospitals. J 

es ealt  S i  (1), 47-53.

8. Velasco-Garrido, M., & Busse, R. (2005). ealt  
Te nology Assessment  An ntrodu tion To e ti es  

ole  iden e And Stru ture n uro e. Copenhagen: 
Who Regional Office For Europe. S:1.

9. Tezcan, C. Mart 2016. “Sağlığa Yenilikçi Bir Bakış 
Açısı:Mobil Sağlık” TÜSİAD.
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S U  

Bu çalışmada SBÜ. Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Acil Servis’ten yatış kararı verilen hastaların “Elektronik Blokaj Sistemi” 
uygulama öncesi Ocak-Eylül 2016  Uygulama sonrası Ocak-Eylül 2017 tarihleri arasında müşahade bekleme süreleri 
değerlendirildiğinde  Acil Servisten kliniğe yatışı yapılan ortalama aylık hasta sayısında  %1’lik artış , yatış oranında            % 
0,1’lik artış, mesai içi hasta bekleme süresinde 1 saat, mesai içi hasta bekleme süresinde ve ortalama hasta bekleme 
süresinde 1,5 saat dahili ve cerrahi klinikler ortalama bekleme süresinde 2 saat, yoğun bakımlar bekleme süresinde 1 
saat kısalma görülmüştür.

Acil servis hastaların yatış işlemleri için uygulanan Elektronik Blokaj Sisteminde %100 öncelik sağlanma hedefine 
ulaşılmış olup, sistem başarılı bir yatış işlem triajı olarak değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda hastane yönetimi 
tarafında uygulamanın devam edilmesine, sürecin aylık takiplerinin yapılarak, Acil Servis 3-6 aylık ve yıllık analiz ve 
değerlendirilmesinin yapılmasına ve süreci etkileyen diğer parametrelerinde gözden geçirilmesine karar verilmiştir.

İlhan AYDIN

SB  ka  ld r m Beya t itim e Ara t rma astanesi
ilaydin mynet om

et

Bu al mada SB  ka  ld r m Beya t A  A il Ser is ten 
uygulama öncesi Ocak-Eylül 2016 ygulama sonras  ak
yl l  tari leri aras nda yat  karar  erilen astalar n yat  
n eli inin  olmas  ede enerek lektronik Bloka  Sistemi  

yat  i lem tria  uygulama sonu lar  de erlendirilmi tir  

al ma sonu unda A il Ser isten klini e yat  ya lan ortalama 
aylık hasta sayısında  %1’lik artış  yat  oran nda   lik art  
mesai i i asta ekleme s resinde  saat  mesai i i asta ekleme 
s resinde e ortalama asta ekleme s resinde  saat da ili 
e erra i klinikler ortalama ekleme s resinde  saat  yo un 
ak mlar ekleme s resinde  saat k salma g r lm t r

A il ser iste yat  karar  erilen astalara  astan n a il ser iste 
m a ede kal  s relerinin k salt lmas  a il ser is kala al n n 
a alt lmas  yat  endikasyonu olan multi ro lemli akalar n 
yat  karar n n land r lmas  te is e teda i i lemlerinin 
k salt lmas  asta  sa l k al anlar  aras nda ya ana ile ek 
olumsu  olaylar  nlenmesi ile asta e al an memnuniyetinin 
artt r lmas  ama lanm t r  Çalışma sonucunda lektronik 
Bloka  Sistemi  yat  i lem tria  uygulamas  olarak a ar l  
olarak de erlendirilmi  Çalışma sonucunda hastane yönetimi 
tarafında uygulamanın devam edilmesine, sürecin aylık 
takiplerinin yapılarak, Acil Servis 3-6 aylık ve yıllık analiz ve 
değerlendirilmesinin yapılmasına ve süreci etkileyen diğer 
parametrelerinde gözden geçirilmesine karar verilmiştir.

Anahtar Kelimeler  A il Ser is  asta at  Bekleme S releri  Tria

 K  S S     
  S  K P  

stra t

ealt  s ien es uni ersities in t is study  iska i ildirim Beya it 
Training and esear  os ital mergen y e artment rom 
t e a li ation rior to anuary Se tem er  A li ations 
rom anuary Se tem er  t e de ision os itali ation 
et een eing  o  t e admissions riority atients targeted 
le troni  o king System  admissions ro ess triage a li ation 

results are e aluated  

A  in rease in t e a erage num er o  mont ly atient as 
admitted to t e lini  mergen y result o  t e study  a  
in rease in t e rate o  os itali ation in o ertime in atient 

aiting time o   our  internal  ours o  o ertime in
atient aiting times and t e a erage atient aiting time t e 

a erage aiting time o   ours and surgi al lini s  intensi e 
are units as een seen  our  s ortening t e aiting eriod  

i en to atients in t e emergen y de artment admissions 
de isions  t e s ortening o  t e atient s emergen y de artment 
o ser ation in lengt  o  stay  redu tion o  emergen y de artment 
o er ro ded  s eeding u  t e de ision admission o  t e multi

ro lemati  ases o  os itali ation indi ation  t e s ortening 
o  diagnosis and treatment  ad erse e ents t at may o ur 

et een atients ealt  orkers aimed to im ro e t e atient 
and em loyee satis a tion it  re ention  T e study results 

le troni  o king System  admissions ro ess e aluated as 
su ess ul as triage a li ations  t e study results in os ital 
management side to ontinue t e ra ti e  making mont ly 
ollo u  ro ess  mergen y  mont ly and yearly analysis 

and t e assessment o  and decision to revise other parameters 
influencing the process it is given.

Key words; mergen y  atient  admission aiting times
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Yapılan bir çalışmada Elektronik blokaj sistemi sonrası erken dönemde diğer dönemlere göre NEDOCS değeri anlamlı 
olarak daha düşük bulundu. Her üç dönemde de acil servise başvuran günlük hasta sayısı ve ölçüm anında mevcut olan 
hasta sayısı değişmediği halde, acil servis içinde yatış bekleyen hasta sayısı EBS sonrası erken dönemde, EBS öncesi ve 
EBS sonrası geç döneme göre anlamlı olarak daha azdı(Oray,Yanturalı, Atilla, Ersoy, Topaçoğlu. 2014). Elektronik Blokaj 
Sistemi SBÜ. Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Acil Servis uygulama sonucunda çalışma ile uyumlu olduğu görülmektedir.

Yatış işlemleri triaj uygulaması olan “Elektronik Blokaj Sistemi” hastanedeki toplam yatak sayısının yeterli olmadığı 
hastanelerde, acil servis kalabalığını azaltmak, acil servisten yatışları hızlandırmak ve teşhis ve tedavi işlemlerinin 
kısaltmak amacıyla diğer hastaneler tarafından da kullanılmalıdır. Acil servislerde yatış kararı verilen hastanın 24 saatlik 
serviste bekleme süresini kalabalığın azaltılması ve hasta güvenliği için 6 saatin üstünde olmayacak şekilde düzenlemeler 
yapılmasının sağlanması ve bu sürenin kalite indikatörü olarak takibini yapılarak, değerlendirmeleri yapılması sürecin 
kontrolü açısından önemlidir. Ayrıca Elektronik blokaj sisteminde düzenlemeler yapılarak, merkezi bir sistemle il bazında 
acil hastaların yatışları denetlenmesi sağlanabileceği düşünülmektedir.

K K

1. (Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin 
Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ 14. Madde 
(Resmi Gazete Tarihi: 16.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 
27378) 

2. SÖYLER H., KOÇ A. Bir Kamu Hastanesi İçin Acil Servis 
Simülasyonu ve Veri Zarflama Analizi İle Etkinlik 
Ölçümü, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Dergisi, 6(2) . 117-132, Temmuz 2014, Cilt 6, 
Sayı 2 Servis ve Akademik Acil Tıp; 2002. s.  184-7.

3. Oray N.Ç, YanturalıS.,AtıllaR., ErsoyG, TopacogluH.
(2014) “ Acil Servis Kalabalığını Azaltmada Yeni Bir 
Model: Elektronik Blokaj Sistemi”Turkish of Journal of 
emergencymedicinehttp://www.trjemergmed.com/
abstract/73/tur SS  Issue:2014, Volume 
14, Issue 2Page: 064-070

4. Mutlu H.(2015)”Acil Servisten Yatış Yapılan Hastaların 
İleriye Dönük Değerlendirilmesi” Uzmanlık Tezi, 
Akdeniz Ü. Tıp fak. Acil Tıp Anabilim Dalı

http://www.trjemergmed.com/abstract/73/tur
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S U

Bilgi ve teknoloji çağına geçiş bireylerin yaşamlarında değişiklikler meydana getirdiği gibi bilinç, beklenti ve memnuniyet 
düzeylerinde de değişiklik göstermektedir. Bu nedenle sağlık hizmetinin sunumunda çağın gereklerine uygun olarak 
teknolojik yeniliklerden yararlanılarak hizmet vermek zaruri hale gelmiştir.

Sağlık kuruluşların için randevuların düzenli bir şekilde ilerlemesi oldukça önemlidir. Son anda randevuya gelmeyen bir 
hasta, tüm iş akışına, çalışma düzenine olumsuz etki edebilir.

Uyku Bozuklukları Merkezi hasta profili değerlendirildiğinde, yaşam kalitesi dinlendirici olmayan uyku durumu ile birlikte 
genel olarak dalgın, uykululuk ve yorgunluk durumu mevcut, yaşadığı problemin kaynağına bağlı olarak unutma potansiyeli 

Murat ALPER1, Yeşim AKAR2, Hülya YILMAZ TOKER1, Elif ÖZYURT1, Deniz UĞURLU1, 
Metin AYKUTLUĞ1, İlhan AYDIN1, Semih Dinçer YETİŞ1

SB ka  ld r m Beya t itim e Ara t rma astanesi
2 ka  ld r m Beya t itim e A A t rma astanesi
muratal er gmail om  yesim akar gmail om  ytoker gmail om  eli doruk otmail om
deni md gmail om  m aran otmail om  ilaydin mynet om  din eryetis otmail om

astalar n sa l k tesisindeki rande ular n  unutmalar  kaynak 
isra na  i a  isra na  erimlili in d mesine e rande u 
s relerinin u amas na neden olmaktad r  Bu al man n 
ama  Sa l k Bilimleri ni ersitesi ka  ld r m Beya t 

itim e Ara t rma astanesi uyku o ukluklar  merke inde 
astalar n rande ular n  at rlata ilmek  rande u erteleme 
eya i tal durumlar nda sa l k tesisini ilgilendire ilmelerini 

sa laya ilmek  unutmaya a l  olarak rande ular na 
gelmemelerini engelleye ilmek kaynak isra n  ortadan 
kald ra ilmek  al anlar n e i met irimlerinin etkin al mas n  
sa laya ilmektir

Çalışmada uyku problemleri ile s astal klar  eya ulak 
Burun Bo a  oliklini ine a uran astalara uyku in elemesi 
ya la ilmesi ama yla uyku o ukluklar  merke inden rande u 
erilen astalar n e  tele onlar na rande ular ndan alt  

g n n e ilgilendirme mesa  rande udan ir g n n e ise 
rande u at rlatma mesa  g nderilmektedir  Bu uygulama ile 
rande usuna gelemeye ek astalar n erteleme eya i tal geri 

ildirimleri al na ilmi  e rande usunu unutan asta say s n n 
d r lmesi sa lanm t r  ygulama n esi e sonras  erileri 
kar la t r ld nda uygulama n esinde astalar n sinin 
rande u g nlerini unuttu u eya uymad  g r l rken uygulama 
sonras nda yatak doluluk oran n n  rande ulara uyumun e 
ula t  g r lm t r

Sa l k i meti eren kurulu lar g re lerini yerine getirirken ukuki 
kurallara  kalite standartlar na  ilimsel standartlara uygun 
tan  teda i y ntemlerine uygun areket etmelerinin yan nda 

astalar n istek e eklentilerine nem ererek i met sunmalar  
gerekmektedir  Bu al ma ile i met kalitesi e astanenin 
erimlili i artmaktad r  ande u s relerinin k salmas na a l  

olarak e astalarla kurulan etkili ileti im sayesinde asta 
memnuniyeti sa lanm t r

na tar Kelimeler  yku Bo ukluklar  ande u  S S

S

orgetting atients  a ointments at t e ealt are a ility 
auses resour e aste  de i e aste  de reased rodu ti ity 

and rolonged a ointment times  T e ur ose o  t is study 
is  ealt  S ien es ni ersity ka  ildirim Beya it du ation 
and esear  os ital is a le to remind atients a out t eir 
a ointments at t e enter o  slee  distur an es  to in orm 
t em a out t eir a ointments in ase o  ost onement o  
a ointments or an ellations  to re ent t em rom oming to 
t eir a ointments due to orgetting and to e a le to remo e 
resour e aste and to ena le em loyees and ser i e units to ork 
e e ti ely

In order to e a le to er orm a slee  e amination or atients 
it  slee  ro lems in t e study and est iseases or T 
oly lini  an a ointment reminder message is sent to mo ile 

ones si  days e ore t eir a ointment and one day e ore 
t e a ointment  it  t is a li ation  atients o an 
not ome to t eir a ointment an re ei e ost onement or 
an ellation eed a k  and t e num er o  atients o orget 

t eir a ointment is redu ed  en om aring t e data e ore 
and a ter t e a li ation  it as seen t at  o  t e atients 

ad orgotten or did not o ser e t e a ointment days e ore t e 
a li ation  and t e rate o  lling t e ed a ter t e a li ation 

as 

ile er orming t eir duties  ealt  ser i e ro iders must a t 
a ording to legal rules  uality standards  s ienti  standards  
diagnosis and treatment met ods as ell as gi ing im ortan e to 

atients  re uests and e e tations  it  t is study  t e uality 
o  ser i e and t e rodu ti ity o  t e os ital are in reasing  

atient satis a tion as een ensured due to t e s ortening o  
a ointment times and e e ti e ommuni ation it  atients

Ke  or s  Slee  isorders  A ointment  S S

P
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yüksek,  hastalar bulunmaktadır. Bunu engellemek, randevulara katılımı arttırmak, bu çalışma ile mümkün olmuştur. 

Bilgilendirme ve Randevu Hatırlatma SMS Çalışması ile;

- Çalışanların sistematik çalışma düzeni sağlanmıştır.

- Cihaz, kaynak ve çalışan israfı ortadan kaldırılmıştır. İş gücü ve zamandan tasarruf ettirmiştir.

- Hastaların randevu tarihlerini unutmamaları ile randevu sürelerinde uzamalar ortadan kalkmıştır.

- Randevu tarihinin unutulması ile personele tekrar tekrar soru sorulmasının önüne geçilmiştir.

- Yanlış anlaşılan randevuların önüne geçilmesi sağlanmıştır.

- Hizmet kalitesini ve hastanenin verimliliğini artırır.

- Etkili iletişim sayesinde hasta memnuniyeti sağlanmıştır.

Uygulama öncesinde randevuların %20’sinde randevu tarihine uymama, unutma görülürken uygulama sonrasında 
randevuya uyumun, verilen hizmette yatak doluluk oranının % 100 olduğu görülmüştür. Hizmette boşluk olmadan tam 
kapasite ile çalışmanın, randevudan altı gün önce gönderilen mesaj ile randevuya gelememeniz durumunda kuruma 
bildirmeniz gerekir mesajı ile ve bu mesajda telefon numarası ulaştırılması sayesinde olduğu görülmüştür. Randevuya 
gelemeyeceğini bildiren hastanın yerine başka bir hasta alınabilmiş ve randevu sürelerinin uzaması engellenmiştir. Ayrıca 
randevudan bir gün önce gönderilen mesaj ile randevuların unutulmasının önüne geçilmiştir. Sonuç olarak hastalardan 
alınan olumlu geri bildirimler uygulamanın amacına ulaştığını ortaya koymaktadır. 

Uygulamanın etkinliğinin ortaya çıkarılması üzerine yakın zamanda hastaya sonuçlarının çıktığı ile ilgili SMS uygulaması 
başlatılması planlanmaktadır.

K K

1. -Akbaş Esin, 2014, Beykent Üniversitesi Sosyal 
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Araştırmada kadınlar arasında yüksek düzeyde fiziksel aktivitesi olanların yüzdesi (%53,7), erkeklerden (%48,3) daha 
yüksek olarak bulunmuş ve bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmüştür. Öztürk tarafından üniversite 
öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırmada da cinsiyete göre fiziksel düzeyleri arasında fark bulunmamıştır (Öztürk 2005: 
51). Arslan vd. ve Genç vd. tarafından öğretim üyeleri üzerinde yapılan araştırmada da cinsiyete göre fiziksel aktivite 
düzeyi arasında fark bulunmamıştır (Arslan vd., 2003:55 ve Genç vd., 2002:240). 

Personelin yaş gruplarına göre 25 yaştan küçük olanların fiziksel aktivite düzeyi diğer yaşlardan daha yüksek bulunmuştur; 
yaşa göre fiziksel aktivite düzeyleri arasındaki fark anlamlıdır (p=0,003). Yapılan birçok araştırmada fiziksel inaktivite ile 
yaş arasında pozitif bir ilişki olduğu belirtilmektedir. Leslie vd. tarafından 2.729 öğrencide yapılan araştırmada kadınların 
%53,0’ünün, erkeklerin %68,0’inin fiziksel olarak aktif oldukları belirtilmiştir (Leslie vd. 1999:24). Europan Commission 
tarafından 16 ülkede, 15-25, 26-44, 45-64 ve 65,+ yaş gruplarından 1000’er kişi üzerinde yaptığı araştırmada, 15-25 yaş 
aralığındakilerin %20,9’unun, 26-44 yaş grubundakilerin %27,7’sinin, 45-64 yaş grubundakilerin %20,0’sının ve 65,+ yaş 
grubundakilerin ise %2,7’sinin son 7 gün içinde işyükü açısından yüksek düzeyde fiziksel aktivite yaptığı rapor edilmiştir 
(Europan Commission 2003:20). 

Katılımcıların öğrenim durumuna göre fiziksel aktivite düzeyleri arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (p=0,037). İlköğretim 
mezunlarının %67,3’ünün aktivite düzeyi yüksekken, lise mezunlarında bu yüzde %59,6’ya, üniversite veya yüksekokul 
mezunlarında %45,0’a, uzmanlık/doktora mezunlarında ise %9,1’e düşmektedir. Arslan vd. tarafından yapılan araştırmada, 

Sinan BULUT

alk Sa l  enel d rl
sinan otmail om

Hızla artan endüstrileşme ve teknolojik gelişmeler kişilerin 
yaşam tarzları üzerinde önemli değişikliklere sebep olmaktadır. 
Bu değişiklikler arasında olan ve kişilerin sağlık durumunu 
etkileyen fiziksel aktivite düzeyi de giderek düşmekte, buna 
bağlı olarak farklı sağlık sorunları ortaya çıkabilmektedir. Bu 
çalışmanın amacı Ankara İli’nde bulunan bir Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 
görev yapan 366 personelin fiziksel aktivite düzeylerini ve 
ilgili faktörleri Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (IPAQ) ile 
belirlemektir. Araştırmaya yaşları 18 ile 65 arasında değişen 178 
erkek, 188 kadın katılmıştır. Personelin görev yaptığı alanlara 
göre en aktif olan grup özel şirket çalışanları, en az aktif olan 
grup ise idari personel olarak bulunmuştur. Araştırmadan 
elde edilen bulgularda, araştırmaya katılan personelin görev 
yaptığı alan, yaş, medeni durum, öğrenim durumu, araç sahibi 
olma ve kendi bildirimlerine göre yeterli fiziksel aktivite yapma 
durumlarına göre fiziksel aktivite düzeyleri arasında anlamlı 
fark bulunmuştur. Sonuç olarak, toplumda fiziksel aktivite 
yönünden rol modeli olabilecek bir grubun %33,0’ının fiziksel 
aktivitesi orta düzeyde, %16,2’sinin ise düşük düzeydedir. 
Farklı gruplarda, farklı yaşlarda ve değişik klinik koşullarda 
fiziksel aktivite düzeyinin bilinmesi ve bireylerin sağlık durumu 
ile ilişkisinin gösterilmesi gerekmektedir.

na tar Kelimeler: Fiziksel aktivite, hastane, egzersiz.

P S   S     
S  SP  S

SU  

Rapid increase in industrialization and technological 
developments raise important changes on people’s lifestyles. 
Among these, physical activity levels which affect one’s health 
status have been decreasing and could cause related health 
problems. The objective of this study is to determine the 
physical activity levels and related factors of 366 employees 
working in a Physical Medicine and Rehabilitation Training 
and Research Hospital in Ankara, by using International 
Physical Activity Questionnaire (IPAQ). 178 male and 188 
female between 18 - 65 years of age have participated in the 
study. It is determined that the most active group was private 
company employees while the least was administrative 
personnel. There was a significant difference between physical 
activity levels and position, age, marital status, educational 
status, car ownership and physical activity status according to 
their opinion. As a result, 33.0% of the group who could be 
a role model for the society had moderate level of physical 
activity, and 16.2% had low level of physical activity. Level of 
the physical activity among different groups, among different 
ages and among different clinical conditions is necessary to 
know and its relationship with health status should be shown.

Ke  or s: Physical activity, hospital, exercise
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öğretim üyelerinin düşük düzeyde aktivite yaptıkları rapor edilmiştir (Arslan, 2003:55). Sevimli, yaşları 20-47 arasında 
değişen 412 kişi üzerinde yaptığı araştırmada, öğrenim düzeyi yükseldikçe fiziksel aktivitenin de arttığını belirtilmiştir 
(Sevimli 2008:525). Bu araştırmada ise personelin öğrenim düzeyi arttıkça fiziksel aktivite düzeyinin azaldığı görülmüştür. 
Öğrenim durumunda uzmanlaşmaya doğru gidildikçe bedensel aktivite gerektirecek işlerin azaldığı, bireylerin daha çok 
masa başı aktivitelere yöneldiği düşünülmektedir.

Katılımcıların fiziksel aktivite düzeyleri medeni duruma göre incelendiğinde, araştırma sırasında evli olmayanların fiziksel 
aktivite düzeylerinin evli olanlardan daha yüksek olduğu ve aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır 
(p=0,009). Evli olmayanların %62,5’i yüksek düzeyde fiziksel aktiviteye sahipken, evlilerin %46,6’sının yüksek düzey fiziksel 
aktiviteye sahip olduğu belirlenmiştir. Hallal vd. tarafından yapılan araştırmada tek başına yaşayanların fiziksel inaktivite 
düzeylerinin daha yüksek olduğunu belirtmişlerdir (Hallal vd. 2003:1896). Bu araştırmada evli olmayanların fiziksel 
aktivite düzeylerinin daha yüksek olması, evlilerin boş zamanlarını aileleriyle geçirmeleri ve daha ileri yaşta olmalarından 
kaynaklanabileceği gibi, evli olmayanların da çoğunluğunun daha genç yaşta olup yüksek aktivite gerektiren temizlik, 
güvenlik ve yemekhane işlerinde çalışmalarından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Hastane personelinin çocuk sayısına göre fiziksel aktivite düzeyleri arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (p=0261). 
Çocuğu olmayanların MET puanı ortalaması 5215,96±5109,16 ml/kg/dk. iken 3 veya daha fazla çocuğu olanların MET 
puanı ortalaması 4468,55±3834,14 ml/kg/dk’dır. Bu durumun çocuğu olmayanların yaş aralığının düşük olması ve yüksek 
aktivite gerektiren işlerde çalışmaları ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Burton vd. tarafından yapılan çalışmada çocuk 
sahibi olanların olmayanlara göre fiziksel aktivite düzeylerinin daha yüksek olduğu bulunmuştur (Burton vd 2000:676). 

Personelden hanelerinde 3 veya daha düşük sayıda kişi bulunanların MET puanı ortalaması 4250,54±4409,49 ml/kg/dak, 
4 veya daha fazla sayıda kişi bulunanların MET puanı ortalaması ise 5510,74±5538,81 ml/kg/dak’dır. Hanede yaşayan kişi 
sayısına göre MET puanları arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (p=0,051).

Araştırmada personelin görev yaptığı alanlara göre fiziksel aktivite düzeyleri arasındaki fark anlamlı bulunmuştur 
(p=0,012); yüksek düzey aktiviteye sahip personel, özel şirket personelidir. Bu durumun, şirket personelinin yaptıkları 
işlerin (yemekhane, temizlik gibi) daha fazla emek yoğun olmasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Düşük aktivite 
düzeyine sahip personel ise idari personel olarak bulunmuştur. İdari personel daha çok masa başı diye ifade edilen 
ve beden hareketlerinin daha az gerektiği işleri yapmaktadır. Ayrıca şirket personellerinden yemekhane ve güvenlik 
personelinin bir kısmının haftada 6 gün çalışması, aktivite düzeylerinin yüksek olması ile ilişkili olabilir. Araştırmada en 
düşük MET puanına sahip olan grup hekimler olarak bulunmuştur. Bu durumun nedenlerinin hekimlerin gün içindeki 
zamanlarının büyük bir kısmını hasta muayene ederek geçirmeleri, %68,0’ının özel araç sahibi olması, büyük çoğunluğunun 
boş zamanlarını ailesiyle veya tv-bilgisayar başında geçirmesi olabileceği düşünülmektedir. 

Araştırmada şirket personelinin ortalama MET puanı 5823,10±4570,69 ml/kg/dak bulunmuşken, sağlık personelinin 
ortalaması 4458,77±4955,49 ml/kg/dak, idari personelin ise ortalaması 4446,88±4719,31 ml/kg/dak bulunmuştur. 
Çalışanların görev alanlarına göre MET puanları arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (p=0,026).

Araştırma grubu içinde ek iş yapanların MET puanı ortalaması 5326,41±5231,50 ml/kg/dak, yapmayanların ortalaması 
4741,61±4881,63 ml/kg/dak’ dır. Çalışanların ek iş yapmalarına göre MET puanları arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır 
(p=0,722).

Katılımcılarından özel aracı olanların %37,4’ü, olmayanların %56,5’i yüksek düzeyde fiziksel aktivite yapmaktadır. Özel 
aracı olanların MET puanı ortalaması 3546,32±4203,69 iken, olmayanların MET puanı ortalaması 5592,98±5100,89 olarak 
saptanmıştır. Özel araç sahibi olma durumuna göre fiziksel aktivite düzeyi arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmuştur (p=0,0001). Bu durumun, araç sahibi olanların iş yerine araçla gelip ve gitmelerinden kaynaklanabileceği 
düşünülmektedir.

Çalışanlar nöbet tutma durumuna göre değerlendirildiğinde, nöbet tutanların MET puanı ortalaması 4342,55±3721,79 
ml/kg/dak, tutmayanların ortalaması ise 4768,10±4042,69 ml/kg/dak’dır. Nöbet tutma durumuna göre MET puanları 
arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (p=0,857). Nöbet tutan personelin MET puanlarının tutmayanlara benzer olmasında 
nöbet tutan personelin ertesi gün izinli olması rol oynamış olabilir.

Araştırmada evinde bakım gerektiren kişi olanların MET puanı ortalaması 4768,10±4042,69 ml/kg/dak olarak 
hesaplanmışken, olmayanların 4767,42±2029,99 ml/kg/dak hesaplanmıştır. Evinde bakım gerektiren kişi olma durumuna 
göre MET puanı ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (p=0,356). 

Araştırma grubunda beden kitle indeksi 18,50’nin altında olanların %44,4’ünün, beden kitle indeksi 18,50–24,99 
aralığında olanların %56,3’ünün ve beden kitle indeksi 25,00’in üzerinde olanların %45,1’inin fiziksel aktivite düzeyi yüksek 
bulunmuştur. Beden kitle indeksine göre aktivite düzeyleri arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (p=0,097). Hallal vd. 
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tarafından Brezilya’da erişkinler üzerinde yapılan çalışmada fiziksel inaktivite ile BKİ arasında bir ilişki tespit edilememiştir 
(Hallal vd. 2003:1986). Öztürk tarafından üniversite öğrencilerinde yapılan çalışmada BKİ’ne göre fiziksel aktivite düzeyi 
arasında anlamlı fark bulunmamıştır (Öztürk 2005:54). 

Bu çalışma ile elde edilen sonuçların çalışan bireyler üzerinde yapılan fiziksel aktivite değerlendirme çalışmalarına katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir. Özellikle toplumda rol modeli konumunda bulunan ve literatürde pek rastlanamayan 
sağlık çalışanlarının fiziksel aktivite düzeyinin değerlendirildiği ve aktif olarak çalışan bu grubun fiziksel aktivite düzeyinin 
değerlendirilmesi ile halk sağlığına katkı sağlanacağı düşünülmektedir. 
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Mevcut durum haritasıyla ilgili süreçte maksimum kalma süresi toplam 92 dakika olarak belirlenmiştir. Yapılan sadece 
fiziki iyileştirmelerle gelecek durum haritasında gösterildiği gibi süreçte maksimum kalma süresi toplam 53 dakikaya 
indirilmiştir. Tespit edilen israflar ortadan kaldırılmış ve sürelerde  % 57 iyileştirme sağlanmıştır.

Sağlık sektörü devamlı hareketliliğin olduğu, hasta memnuniyetinin sürekli değişebildiği bir yapıya sahiptir.  Poliklinik 
sürecinde yapılan bu çalışmada, sağlık kuruluşlarında yalın düşüncenin bir kurum politikası olarak kurumlarca farklı 
süreçlerde uygulanabileceği tespit edilmiştir. Değer akış haritalama tekniğinden faydalanılarak, değer katmayan faaliyetler 
belirlenmiş ve gerekli iyileştirmeler yapılmıştır. Yalın düşüncenin sağlık kurumlarında uygulanması hem kurumlar için 
kazanç sağlayacak hem de hasta memnuniyeti ve hasta güvenliğini arttıracaktır. 

Hacer BAŞOĞLU, Zeynep ÖLÇERLER GÖNEN, Fatma KEBABÇI,
Hülya KURTULAN BULUT, Melahat KARAKUŞ
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Yalın üretim, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, Taiichi Ohno’nun 
önderliğinde, ilk olarak Toyota Motor Fabrikası’nda 
uygulanmaya başlanan bir sürekli iyileştirme felsefesidir. 
Üretimdeki tüm israfları elimine etmeyi hedefleyen bir 
sistemdir. Yalın üretim uygulamaları, yoğun olarak imalat 
sistemlerinde kullanılmıştır. Günümüzde bilgisayar teknolojisi 
ve bilgi çağının etkisiyle hizmet sistemleri hızla gelişmeye 
başlamıştır. Son yıllarda yapılan çalışmalar, yalın üretim 
tekniklerinin hizmet işletmelerinde de kullanılabileceğini 
göstermiştir. Bu çalışmada; poliklinik hizmeti alan hastalar 
için değer akış haritalama metodu kullanılarak değer katan/
katmayan faaliyetleri tespit etmek ve değer katmayan 
faaliyetlerin veya sürelerin elimine edilmesi amaçlanmıştır. 
Sağlık Bakanlığı’na bağlı Tepecik Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi çocuk acil hizmet sunumunda gözlemler yapılmıştır. 
Bu gözlemlerden elde edilen veriler doğrultusunda, Değer 
Akışı Haritalama tekniği kullanılarak çocuk acil hizmetlerinin 
mevcut durum haritası çıkarılmıştır. Mevcut durum haritası 
analiz edilerek, yalın üretim felsefesinin sisteme uygulanabilir 
ilkeleri doğrultusunda gelecek durum haritası oluşturulmuştur. 
Mevcut ve gelecek durum haritaları karşılaştırılarak hizmet 
sistemlerine uygulanabilirliği değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: al n i met  e er Ak  aritalama  A il 
i metleri

U  S  PP     
P  P  P

star t

Lean production is a continuous improvement philosophy t-
hat was first applied to Toyota Motor Company under the lea-
dership of Taiichi Ohno, after the World War II. It was a system 
focusing on eliminating overall loss in the production process. 
Lean practices have been used extensively in manufacturing 
systems. Today, service systems have started to improve fast 
by the effects of computer technology and information age. 
Research done in recent years have shown that lean produ-
ction techniques could be used also in service business. In 
this study; it is aimed to determine the value added / non-va-
lue-added activities by using the value flow mapping method 
for the patients receiving emercency and to eliminate the ac-
tivities or periods that do not add value. Observations were 
made in the emercency presentation of the Tepecik Training 
and Research Hospital affiliated to the Ministry of Health. In 
line with the data obtained from these observations, current 
status map of the policlinic service has been created by Value 
Stream Mapping technique. By analyzing the current status 
map, a future status map is created in accordance with lean 
production philosophy principles that can be applied to the 
system. The adaptability of lean production philosophy to ser-
vice systems has been evaluated by comparing the value stre-
ams results of the current and the future status maps.

Keywords: ean Ser i e  alue Stream a ing  mer en y  
ealt  are

P

S K   K    S S 



POSTER BİLDİRİLER

688

VI
I.

U
lu

sl
ar

ar
as

ı S
ağ

lık
ta

 P
er

fo
rm

an
s 

ve
 K

al
it

e 
Ko

ng
re

si
10

-1
3 

O
ca

k 
20

18
, A

nt
al

ya

K K

1. Helleno, A.I., Pimentel, C.A, Ferro, R., Santos, P.F., 
Oliveira, M.C., & Simon, A.T. (2015). International 
ournal Ad an ed anu a turing Te nologies  (5), 

1059-1066.

2. Jasti, N.V.K., & Kodali, R. (2014). Lean Production: 
Literature Review and Trends. International ournal o  

rodu tion esear  3), 867-885

3. Belokar, R.M., Kumar, V., & Kharp, S.S. (2012). An 
Aplication of Value Stream Mapping in Automotive 
Industry: A Case Study. International ournal o  
Inno ati e Te nology and loring ngineering  (2), 
152-156

4. Womack, J.P.,Jones, D.T., & Roos, D. (1990). The 
Machine That Changed The World. e ork a son 
Asso iates.

5. Wolniak, R., & Zasadzien, B.S. (2014). The Use of Value 
Stream Mapping to Introduction of Organizational 
Innovation in Industry. ournal  etalurgi a  (4), 
709- 712

6. Doğan, N.Ö.,Ersoy , Y.(2016). Hizmet Sektöründe Değer 
Akiş Haritalama Uygulamasi: Bir Üniversite Araştirma 
Ve Uygulama Merkezi Örneği. Sosyal Bilimler Dergisi 
48(Nisan),103-116

7. Efe, Ö.F., & Engin, O. (2012). Yalın Hizmet- Değer Akış 
Haritalama ve Bir Acil Serviste Uygulama. erimlilik 

ergisi   79-107.

8. KIM, C. S., SPAHLINGER, D. A., KIN, J. M., BILLI, J. E., 
2006, Lean Health Care: What can hospitals learn 
from a world- class automaker?, Journal of Hospital 
Medicine, 1, 191-199.

9. BALCI, D., 2006, Tam Zamanında Üretim Felsefesinin 
Hizmet Sistemlerine Uygulanabilirliği: Gazi Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hastanesi Erişkin Acil Servisi’nde Bir 
Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, a i ni ersitesi en 
Bilimleri nstit s , Ankara.

10. TERAKYE, C., GÜRER, G., 2007, Ankara Numune Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Kliniğinde Yalın 
Hizmet/ Değer Akış Haritalama, Bitirme Projesi, a i 

ni ersitesi  endislik imarl k ak ltesi, Ankara.

11. WOMACK, J. P., JONES, D. T., 1998, alın n e, 
Nesime Acar, Sistem ay n l k, İstanbul, 11-43.



POSTER BİLDİRİLER

689

VI
I. 

U
lu

sl
ar

ar
as

ı S
ağ

lık
ta

 P
er

fo
rm

an
s 

ve
 K

al
it

e 
Ko

ng
re

si
10

-1
3 

O
ca

k 
20

18
, A

nt
al

ya

S U   

Çalışmamızda elde edilen sonuçlara göre hastaların 4/5’inin engelli raporu bulunmamaktadır. Ayrıca hastaların %90’dan 
fazlası 2022 maaşı almamaktadır. Bu sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde evde sağlık hizmeti alan toplumun sosyal açıdan 
iyi bir şekilde değerlendirilmesi ve destek mekanizmalarının oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca hastaların yarısından 
fazlasının hanede kişi başına düşen gelir miktarı 0-784 TL olmasına rağmen bakım verenlerin sadece %6,8’i evde bakım 
verdikleri için Aile Sosyal Politikalar Bakanlığından hasta bakım ücreti almaktadır. Bu nedenle evde sağlık ekipleri içinde 
sosyal hizmet uzmanları daha fazla yer almalıdır. Sosyal hizmet uzmanlarının vereceği danışmanlık hizmeti ile hasta ve 
hasta yakınları doğru yönlendirilebileceklerdir. 

Araştırmamızda elde edilen bir sonuç ise bakım verenlerin çok büyük bir bölümü(%94,4) bakım verme konusunda 
herhangi bir kurumdan eğitim almamıştır. Tıbbi bakım konusunda ise kendini yeterli görenlerin oranı 1/3’tür. Bakım 
verenlere yönelik verilecek destekler arasında sadece parasal destek değil aynı zamanda bakım konusunda eğitimlerin de 
olması gerekmektedir. Bakım veren kişilere tıbbi bakım konusunda yeterli düzeyde eğitim sağlanmalıdır. 

Mehmet Akif SEZEROL1, Çağrı Emin ŞAHİN1, Muhammed ATAK2
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2 stan ul l Sa l k d rl
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Evde bakım hizmetleri, özellikle 20.yy’da hızla gelişen 
hizmetlerden olmuştur. Evde Bakım Hizmetleri sunumunun 
faydalanıcıya göre hizmet kapsamları birbirinden farklı 
olabilmektedir. Evde Bakım hizmetlerinin genel tanımı 
bireyin sağlığını korumak, sağlığını geliştirmek ve sağlığını 
geri kazandırmanın yanında sosyal bakım olarak adlandırılan 
saç ve tırnak bakımı gibi   kişisel temizliğinden, evinin 
boya-badanasına kadar kişinin sağlığını yakından uzaktan 
etkileyebilecek geniş bir yelpazede çok sektörlü ve çok 
paydaşlı olarak sunulması olarak yapılmaktadır. 

Çalışmamızda Evde Sağlık Hizmetleri merkez ekipte yer alan 
psikolog ve sosyal çalışmacıların anket uyguladıkları 89 kişiden 
alınan bilgiler incelenmiştir. Anketin ikinci kısmında yer alan 15 
soru bakım veren kişilere yönelik olarak sorulmuştur. Bakım 
konusunda tıbbi, psikososyal ve manevi destek ihtiyaçlarını 
değerlendirmeye yönelik sorulan 8 soruya verilen cevaplar 
analiz edilmiştir. Hastalara bakım verenlerin yarısından 
fazlasının psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğu gözlemlenmiştir. 
Ayrıca yaklaşık olarak 1/4’ünün de manevi desteğe ihtiyaç 
duyduğu tespit edilmiştir. Evde sağlık hizmeti alan hastalara ve 
yakınlarına hastalık süreçlerine uyum ve baş etme becerilerini 
geliştirmek açısından psikolojik destek verilmelidir. Evde sağlık 
hizmetlerinde verilecek manevi destek açısından ise ülkemize 
uygun bir model oluşturulması önceliklendirilmelidir. 

na tar Kelimeler  Evde Sağlık / Bakım, Psikososyal / Manevi 
Destek, Anket

SS SS   S  PS S   
US SUPP   U K S   

S S  S U  S U

stra t

Home care services have been particularly developed in the 
20th century. The service coverage of the Home Care Services 
according to the beneficiary may be different from each 
other. A general definition of home care services is to offer a 
multidisciplinary and multi-stakeholder approach in a broad 
spectrum that can remotely influence the health of a person, 
from personal cleanliness such as hair and nail care, which 
is called social care, as well as protecting the health of the 
individual, improving health and restoring health.

Psychologists and social workers which are working at the 
home health care center team surveyed the information and 
collected from 89 people. The 15 questions in the second part of 
the questionnaire were asked for the caregivers. The answers 
to the 8 questions asked to evaluate medical, psychosocial 
and moral support needs in care were analyzed. It has been 
observed that more than half of ill health caregivers need 
psychological support. It is also found that approximately 1/4 
of them need spiritual support. Psychological support should 
be given to the patients receiving home health services and 
their relatives in order to improve their ability to cope with 
and cope with the disease process. In terms of spiritual 
support for home health services, priority should be given to 
establishing a model suitable for my country.

Ke  or s  Home Health Care, Psychosocial and Religious 
Support, Survey
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Hastalara bakım verenlerin yarısından fazlasının psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca yaklaşık olarak 
1/4’ünün de manevi desteğe ihtiyaç duyduğu tespit edilmiştir. Evde sağlık hizmeti alan hastalara ve yakınlarına hastalık 
süreçlerine uyum ve baş etme becerilerini geliştirmek açısından psikolojik destek verilmelidir. Evde sağlık hizmetlerinde 
verilecek manevi destek açısından ise ülkemize uygun bir model oluşturulması önceliklendirilmelidir. 

K K

1. Yılmaz, Mesut (2010), “Sağlık Hizmetinin Alternatif Bir 
Sunum Şekli Olarak Evde Hasta Bakımı” , İstanbul Tıp 
Dergisi, Cilt:11, No:3, sayfa 125-132

2. Houtven C H Van, Norton Edward C, (2004), “Informal 
care and health care use of older adults” Journal of 
Health Economics, Vol. 23, No:6, pp. 1159-1180

3. Altuntaş Murat, (2010), “Evde Sağlık Hizmeti Ve 
Günümüzdeki Uygulama Şekilleri” Tepecik Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi, Cilt:20, No:3, sayfa: 153-158

4. Özer, Özlem, Şantaş, Fatih (2012), “Kamunun Sunduğu 
Evde Bakım Hizmetleri ve Finansmanı” . Acıbadem 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 3, No: 2 sayfa: 
96-103

5. Aksoy, H Kahveci R, Şencan İ, (2015), Evde Bakım 
Hizmetlerinin Tarihsel Gelişimi ve Uygulamaları. Türk 
Tıp Dergisi. Cilt: 7 No:1 sayfa: 118 –

6. Çatak, B, Öner, C (2012), “Yașlılara Evde Bakım 
Verenlerde Ruhsal Hastalık Belirtisi Sıklığı ve Etkileyen 
Faktörler.” Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi, Cilt: 2, No:3, 
sayfa:105-108 

7. Çayır Y, (2013), “Evde Sağlık Hizmetleri Alan Hastaların 
Özellikleri ve Bakım Verenlerin Beklentileri”, Konuralp 
Tıp Dergisi, Cilt:5 No:3, sayfa: 9-12

8. Hartmann M Lopez, Wens J, (2012), “The effect 
of caregiver support interventions for  informal 
caregivers of community-dwelling frail elderly:  a 
systematic review”. International Journal of Integrated 
Care, Vol.12 No.1, August, pp. 1-12

9. h t t p : / / w w w . r e s m i g a z e t e . g o v . t r /
eskiler/2015/02/20150227-14.htm, (15.10.2017)

10. http://www.istanbulhalksagligi.gov.tr/evdesaglik/
hizmettalebi.html, (13.07.2017)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150227-14.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150227-14.htm
http://www.istanbulhalksagligi.gov.tr/evdesaglik/hizmettalebi.html
http://www.istanbulhalksagligi.gov.tr/evdesaglik/hizmettalebi.html


POSTER BİLDİRİLER

691

VI
I. 

U
lu

sl
ar

ar
as

ı S
ağ

lık
ta

 P
er

fo
rm

an
s 

ve
 K

al
it

e 
Ko

ng
re

si
10

-1
3 

O
ca

k 
20

18
, A

nt
al

ya

S U

Mülteciler yaşam koşulları, barınma, beslenme ile ilgili sorunlar, sağlık hizmetlerine ve sosyal hizmetlere erişim güçlükleri, 
psikolojik ve fiziksel şiddet gibi pek çok nedenlerle en savunmasız gruplar arasında yer almaktadırlar. Elbette mültecilerin 
yaşadıkları sorunlar önem arz etmektedir, ancak bu kapsamda karşılarında hizmet sunan kişilerin yaşadıkları problemlerin 
belirlenmesi ve dillendirilmesi, bu konuya ışık tutması ve çözüm önerilerinin getirilmesi açısından yararlı olacaktır. Bu 
bağlamda hastanemiz çalışanlarına bir anket uygulanmış ve sorunlar ile çözüm önerileri değerlendirilmiştir. 

Mültecilere hizmet verdiğini ifade eden katılımcıların neredeyse tamamı hizmet verirken sıkıntı yaşadığını belirtmiş, bunun 
asıl sebebi olarak dil sorununu gündeme getirmiştir. Benzer şekilde diğer çalışmalarda sağlık hizmetlerinde dil engeli 

Meral GÖKTAŞ1, Neşe AKDOĞAN2, Özlem KILINÇKAYA2, Songül YILMAZ2,
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elirtmi tir  al mam da m lte ilere i met sunan kat l m lar n 
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sa tanm t r  Bu sorunlar n m nde ter man say s n n 
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i meti sunulmas  i in k lt re duyarl  i met erilmesinin 
n ndeki engel e s k nt lar n elirlenmesi e una y nelik 
nlemlerin al nmas  gereklidir

Anahtar Kelimeler: oktor  e  em ire  lte i  S k nt

 U   U S   
S   S

Abstract

The problems because of cultural differences in healthcare 
service have started to attract more attention due to the 
continuation of the civil war in Syria and the rapid increase in 
the number of Syrians entering Turkey.

For this purpose, it was planned to identify the problems 
experienced by doctors, midwives and nurses working at Etlik 
Zübeyde Hanım Women’s Health Training Hospital during the 
process of providing healthcare service.

The study was conducted between September and October 
2017 and included 50 doctors, 124 midwives and 93 nurses. 
The data were collected via a questionnaire including personal 
descriptive questions, and questions that aimed to examine 
difficulties faced by healthcare professionals in immigrants.

A total of 99.3% participants stated that they met immigrant 
patients, and 95.5% said that they had problems. 89.1% of the 
participants pointed that cultural differences should be taken 
account, 80.5% indicated that knowing the cultural structure 
of individuals would increase the quality of healthcare 
service, and 53.6% of them wanted to receive education on 
intercultural communication. The most common point of 
interest in our study was that of language problem faced 
by 97.3% of the participants. In solution of these problems, 
it was stated that increasing the number of interpreters, the 
separation of services offered to the immigrants, training of 
the staff and the development of guidelines were important 
points.

For the purpose to provide high-quality health care service 
that will satisfy both the patients and the employee, it is 
essential to determine the obstacles and precautions sensitive 
to culture issues.

Key words: o tor  id i e  urse  e ugee  Boredom
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ve kültürel farklılıklar nedeniyle problemlerin yaşandığı belirtilmiştir (Kelaher ve Manderson 2000, Kale ve Syed, 2010). 
Bu durum dil probleminin yalnızca ülkemizde değil, evrensel olarak pek çok yerde sığınmacılara hizmet sunumunda 
problemlere neden olduğunu göstermektedir.

Dil engeli nedeniyle kadınlar, sağlık hizmetlerinden yararlanmak istediklerinde; kendilerini ifade etme zorlukları, 
anlaşılamama, yanlış anlama, güvensizlik gibi birçok nedenle yeterli ve kaliteli sağlık bakımı alamayabilir. Bu duruma 
yönelik önlemlerin alınması (ulusal sağlık politikalarının bu yönde geliştirilmesi-mültecilerin bulundukları ülke dilini 
kullanabilir hale getirilmeleri, öncesinde tercüman gereksiniminin karşılanması, vb..) planlanabilir.

Çalışmamızda dikkat çeken bir başka nokta katılımcıların mültecilere hizmet verirken bir hastaya ayırdıkları zamandan 
çok daha fazlasını bu hastalara ayırmak zorunda kalmaları, bu durumun da mevcut sistemi yavaşlatıp aksattığı yönündeki 
yakınmalarıdır. Bu yönüyle değerlendirildiğinde bu saptama oldukça çarpıcıdır, nitekim iş yükü yoğunluğu açısından 
değerlendirildiğinde sistemin yükünü arttırıcı ve zorlayıcı olduğu görülmektedir. Bunun çözümüne yönelik önlemlerin 
alınması (örneğin tercüman gereksiniminin yeterli hale getirilmesi) hem hastalara sunulan hizmet kalitesini arttıracak, 
hem de çalışan memnuniyeti açısından yararlı olacaktır.

K K
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Sağlık çalışanları meslek hayatları sırasında iğne batması, 
kas iskelet sistemi rahatsızlıkları, alerji, şiddet ve stres gibi 
çeşitli riskler ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Tüberküloz 
laboratuarında çalışanlar enfeksiyon riski yanında 
kullandıkları biyogüvenlik kabini ve ekipmanlar yüzünden kas 
iskelet sistemi meslek hastalıklarına maruz kalmaktadırlar. 
Bu çalışmada Ankara’da iki hastanede tüberküloz laboratuarı 
çalışanlarında kas iskelet sistemi hastalıkları sıklığı 
araştırılmıştır. Ankara’da 16 tüberküloz laboratuarı çalışanı 
(13 erkek (%81.2), 3 kadın (%18.8)) çalışmaya dahil edildi. 
Ortalama yaş 40,1 ± 7,0 yıl ve ortalama çalışma süresi 208,3 
± 11,6 ay. Tüberküloz laboratuarı çalışanlarda %62,5 omuz 
ağrısı, %25 el bileği ağrısı ve %18,75 dirsek ağrısı saptandı. 
Tüberküloz labolatuvarı çalışanlarının %75’i kendilerini meslek 
hastalıkları hakkında yeterli bilgi sahibi olarak görmüyordu ve 
%68.8’i meslek hastalıkları hakkında kendilerine ayrıntılı bilgi 
verilmesini istedi. Tüberküloz laboratuarı çalışanlarında en sık 
görülen kas iskelet sistemi meslek hastalıkları omuz ağrısı, el 
bileği ağrısı ve dirsek ağrısı olarak saptandı. Meslekte çalışma 
süresi ve sigara kullanma ile kas iskelet sistemi hastalığı 
arasında pozitif ilişki bulundu.

na tar Kelimeler  Tüberküloz Laboratuvarı, Kas İskelet 
Sistemi, Meslek Hastalığı
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Healthcare workers are exposed to various kinds of 
professional risks like needle stick injuries, lower back and 
back problems, allergies, violence and stress. Health care 
workers in tuberculosis laboratory are exposed to both the risk 
of infection and risk of musculoskeletal system occupational 
diseases because of the use Class II, Type B biological safety 
cabinet and wortex laboratory equipment. This study was 
carried out to determine the frequency and causes of the 
musculoskeletal system occupational diseases of healthcare 
workers in tuberculosis laboratory of two state hospitals 
in Ankara. The sample of research was composed of 16 
laboratory staff who working in the tuberculosis laboratory of 
two state hospitals in Ankara. A survey is used as a method of 
data collection. The SPSS 18.0 statistical package was used for 
statistics and a P value of <0,05 was considered as statistically 
significant. Thirteen (81,2%) laboratory staff were male and 
3 (18,8%) laboratory staff were female. The mean age of the 
subjects was 40,1 ± 7,0 year and the Professional working time 
of subjects was 208,3 ± 11,6 month. According to the data, 
of the 16 personnel, 10 (62,5%) had occupational disease. 
Detection rates of occupational diseases were as follows; 
62,5% shoulder pain, 25% wrist pain and 18,75% elbow pain. 
There was a statistically significant relation ship between the 
duration of their occupation elbow pain (p = 0.037). There was 
a significant relationship between the hand and wrist pain by 
smoking (p = 0.042). 75% of laboratory workers did not see 
themselves as having enough information on occupational 
diseases. 68.8% of laboratory workers wanted to give them 
information about occupational diseases. The most prevalent 
occupational diseases among the tuberculosis laboratory 
are shoulder pain, elbow pain and wrist pain. Professional 
working time and smoking were effective in increasing the 
incidence of occupational diseases.

Ke  or s  Tuberculosis Laboratory, Musculoskeletal 
System, Occupational Diseases
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Çalışma yaşamının en önemli sorunlarından biri KİSH’dır (Warming vd. 2009;40). KİSH kasları, tendonları, ligamentleri, 
eklemleri, periferik sinirleri ve kan damarlarını destekleyen, sonuç olarak ağrı, ağrı ve rahatsızlık veren iltihaplı ve 
dejeneratif durumları kapsar (Punnett ve Wegman 2004;14). Risk faktörleri fiziksel, sosyal, kültürel ve kişisel faktörlerdir 
(Harcombe vd. 2010;16).Ana şikâyet üst ekstremitelerde, boyun, omuz, el bilekleri ve belde ağrıdır.  KİSH, fiziksel ve psiko-
sosyal faktörler etkilidir. Neden olan faktörler; kötü postürler ve hareketler, iş sırasında kaslara binen yük, işin hızı, süresi 
ve tekrarlama özelliği, harekette aşırı kuvvet sarf etme, titreşim, ısı, ergonomik yetersizliği olan alet kullanımı, psiko-sosyal 
sorunlardır. KİSH genel olarak üst ekstremite hastalıkları (boyun, omuz, dirsek, el ve el bileği) ve bel hastalıkları olmak 
üzere ikiye ayrılmaktadır. Tüm toplumlarda bel ağrısı şikâyeti arttığı bildirilmiştir. Sadece bu durum yüksek bel ağrısı 
farkındalığına sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda tedavi maliyetlerinde bir patlamaya yol açmıştır(Frymoyer ve Cats-
Baril 1991;22).

KİSH bireyler ve çalıştıkları kurumlar için potansiyel olumsuz sonuçlara yol açabilir ve çeşitli araştırmalarda işgücünün 
fiziksel ve zihinsel sağlığı ile olan ilişkisi incelenmiştir. 410 ofis çalışanlarında yapılan bir araştırmada; üst ekstremite kas-
iskelet bozuklukları görülme oranı % 27.5 olarak bildirilmiş ve bunlar omuz (% 18.1), dirsek (% 5.3)  ve el/el bileği (% 13.9) 
semptomudur (Alavi vd. 2016;27). 120 hemşire ile yapılan bir çalışmada hemşirelerin %69’unda bel ağrısı, %46’sında 
omuz ağrısı, %54’ünde boyun ağrısı olduğu saptanmış ve çalışma ortamıyla ilişkili olduğu gösterilmiştir (Tezel 2005;115). 
Çok merkezli kesitsel bir çalışmada, kardiyoloji ve radyoloji bölümlerinde kardiyak ultrason yapan çalışanlarda çalışma 
koşullarına bağlı olarak kas iskelet sistemi ağrıları saptanmıştır (Orme vd. 2016;33). Bizim çalışmamızda tüberküloz 
laboratuvarında çalışan sağlık çalışanlarında %62,5 omuz ağrısı, %25 el bilek ağrısı ve %18,75 dirsek ağrısı saptanmıştır.

Boynun ve omuzların sabit pozisyonda olması KİSH oluşmasında etkili olan bir durumdur. Üst uzuvların kontrollü 
hareketleri esansında çalışanların omuz-boyun bölgesinin dengesini sağlamaları gerekmektedir. Omuz ve boyundaki 
kaslar kasılmakta ve görevin gerektirdiği süre boyunca sabit pozisyonda durabilmek için kasılmaya devam etmektedir. 
Kasılan kaslar damarları sıkıştırmakta bu da rahatsızlıklara sebep olmaktadır. Sağlık çalışanları için çalışma ortamlarının 
düzensiz yerleşimi ve uygun olmayan araç ve ekipman seçimi de bu riskli vücut hareketlerinin oluşmasında etkilidir. 
Sağlık profesyonellerinde ortaya çıkan kas iskelet ağrıları; iş verimini düşürmekte, kurumun ekonomik kaybına, kazaların 
artmasına ve bakım verilen bireylerin doğrudan risk altında kalmasına neden olmaktadır.

Sağlık çalışanları KİSH açısından risk taşımaktadır. Özellikle hemşirelik, bel ağrısı için mesleki risk faktörleri içinde 
ağır sanayi işçileri ve ağır vasıta şoförlerinden sonra üçüncü sırada gelmektedir. Hemşireler dışında diş hekimleri, 
fizyoterapistler ve hastabakıcılar da bel ağrısı açısından yüksek risk altındadırlar. Smith ve ark. Japon hemşirelerde kas-
iskelet sistemi ağrılarının en fazla; omuz, bel, boyun ve sırt bölgesinde olduğunu bildirmişlerdir (Smith vd. 2006;37). 
Sağlık çalışanlarında kas-iskelet sorunlarının en önemli nedeni hasta ile yakın temas gerektiren aktivitelerdir. Başlıca kas-
iskelet sistemi sorunları, bel ağrısı, boyun, omuz ve kol ağrıları ve karpal tünel sendromudur. Sağlık çalışanlarının sağlığını 
etkileyen tehlike ve riskler; biyolojik, fiziksel, ergonomik, kimyasal ve psiko-sosyal olmak üzere gruplandırılmaktadır. Sağlık 
çalışanları hastayı kaldırma ve elle taşıma, aşırı efor gibi nedenlere bağlı ergonomik tehlikeler ile gürültü ve radyasyon 
gibi fiziksel tehlikelere maruz kalmaktadır. Çalışmamızda laboratuvar çalışanları Class II, Tip B biyolojik güvenlik kabininde 
çalışmak zorunda olduklarından özellikle üst ekstremite rahatsızlıklarının fazla olduğu tespit edildi.

Omuz ağrısı, bel ve diz ağrısından sonra en sık görülen KİSH’dır. Omuz eklemi insan vücudunun en hareketli ve en karmaşık 
eklemi olması nedeniyle travmaya maruz kalmaktadır. En basit ifade ile omuz hareketlerinin büyük ölçüde kısıtlandığı bir 
hastalıktır. Kolunuzu baş üzerine kaldırma sırasında zorluk, diğer omuza dokunamamak veya kolu arkaya götürememek 
tipik olmak üzere omuz hareketlerinde kısıtlık, donuk omuzun ilk belirtilerdir (Schultheis vd. 2008;37). Donuk omuz, bir 
enflamasyon sonucu; kırık veya ameliyat gibi nedenlerle uzun süre tespit edilmesi sonrası; orta yaş kadınlarda kolun 
uzun süre hareketsizliği sonucunda omuz kapsülünde meydana gelen kalınlaşma, dejenerasyon ve omuz eklemindeki 
oluşan hareketi kısıtlığı tablosudur (Meier vd. 2002;51). Donuk omuzda eklem hareket kısıtlılığını azaltabilmek amacıyla 
özellikle hareket açıklığının son derecelerinde yapılan germe etkili bulunmuştur (Vermeulen vd. 2000;80). Çalışmamızda bir 
tüberküloz laboratuvarı çalışanı donuk omuz sendromu tanısı ile tedavi görmüştür, ilaç tedavisi ve fizyoterapi uygulanmıştır.

Tüberküloz laboratuvarında makinalar, laboratuvar aletleri, otoklav gibi basınçlı kapların kullanımı sırasında mekanik risk 
söz konusudur. Santrifüjler, çok hızlı dönerek çalışan aletler olduğu için kimyasallara ve zaman içinde metalin aşınmasına 
bağlı sorun yaratabilirler. Düzgün bir zeminde yerleşmemesi vibrasyon ve düşmeye yol açabilir. Kapalı sistem çalışan 
otomatik makinaların dar bir alanda yerleşmiş olması, zaman zaman işleyişindeki sorunlar nedeniyle iğnelerine elle 
müdahale ediliyor olması kan ve vücut sıvıları ile bulaşan hastalık riskini ortaya çıkarabilir. Dar alandaki çalışma ortamının 
sıcak ve gürültülü olmasına yol açabilir. Yaptığımız araştırma sonucunda sağlık çalışanlarında özellikle hemşireler üzerinde 
KİSH özellikle araştırılmış olmakla birlikte; tüberküloz laboratuvarı çalışanlarında KİSH ile ilgili her hangi bir çalışmaya 
rastlanmamıştır.
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Kas iskelet sistemi hastalıklarına (KİSH) yol açabilecek risklere Class II, Tip B biyolojik güvenlik kabininde, mikroskopta, 
bankolarda örneklerin ayrılması ve ekranda çalışma sırasında maruz kalınmaktaydı. Çalışanların ayakta ya da sonuç 
girişi sırasında oturarak çalışmaları sonucunda, ortamın düzenlenmesi uygun olmadığı için omuz ve kol ağrılarına yol 
açtığı ifade edildi. Mikroskobik bakı sırasında oturarak çalışma tercih edilmekte fakat sandalye ve banko yükseklikleri 
ayarlanamadığından ve bu tür dikkatin yoğunlaştırıldığı işlerde hareketsiz kalma eğilimi olduğu için uzun vadede KİSH’ye 
götürebilme riski taşımaktaydı. Ameliyathanede yapılan ergonomi çalışmaları sonucunda basit ergonomik çözümlerin 
benimsenmesinin sağlık çalışanlarının çalışma ortamını iyileştirebileceğini gösterilmiştir. Bu çalışmada, sağlık personelinin 
yaklaşık %90’ı son 7 gün ve 12 ay boyunca iki’den fazla kas-iskelet sistemi semptomu olduğunu bildirmiştir. Son 7 gün içinde 
kas-iskelet sistemi semptomlarının sıklığı ayak bileği/ayak, omuz, bel ve boyun için % 50’den fazlaydı (Sheikhzadeh vd. 
2009;40). Gerçek çalışma ortamlarını ergonomik koşullara uygun tasarlamak ve çalışanların daha sağlıklı çalışma duruşları 
ile iş yapmalarını sağlamak amacıyla kullanılabilecek çeşitli ilkeler mevcuttur. Bu ilkelerin ışığında gerçekleştirilecek 
ergonomik bir tasarımın getirebileceği ek maliyet, bu ana ilkeler ışığında tasarlanmamış sağlık ve güvenlik açısından 
yetersiz koşullara sahip çalışma ortamlarında iş yapmaktan dolayı ortaya çıkacak maliyet ile karşılaştırıldığında çok düşük 
ve önemsiz kalacaktır. Çalışma ortamlarında karşılaşılan sorunların birçoğu mevcut sağlık ve güvenlik yönetmelikleriyle ve 
iyi uygulama örneklerine ilişkin rehberlerin takip edilmesiyle önlenebilmektedir.

Üst üste tekrarlı hareketleri içeren işler yorucu olmaktadır. Sağlık çalışanları, görevler arasında verilen kısa molalarda 
tam anlamıyla dinlenememektedir. Tekrarlı hareketler minimum güç gerektirse bile bu hareketlerin zaman içinde 
sürdürülmesi için gerekli çaba düzenli olarak artmaktadır. Çalışma aktivitesine artan yorgunluğa rağmen mola verilmeden 
devam edilmesi durumunda incinmeler meydana gelmektedir. Yorgunluk gibi fiziki zorlayıcı sebepler meslek başarısını 
etkilemektedir (Chang vd. 2009;40).

İnsan titreşim çeşitlerinden en önemlisi el-kol titreşimidir. El-kol titreşimi enerji ile çalışan, tutamak kısmı olan zincirli 
testere, darbeli matkap, taşlama makinesi gibi aletlerden kaynaklanır. Tüm vücut titreşimi ise araçlardan, titreşen 
zeminlerden veya operatörün üzerinde oturarak çalıştığı büyük makinelerden kaynaklanır. Enerji ile çalışan aletlerden 
yayılan, parmaklardan veya elin avuçlarından vücuda giren mekanik enerjiye el-kol titreşimi denir. Operatörü el-kol 
titreşimine maruz bırakan ve enerji ile çalışan aletler bir çok endüstri alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. El-kol titreşim 
maruziyeti üretim, taşçılık, maden, inşaat, tarım ve ormancılık alanlarında elle kullanılan, enerji ile çalışan aletlerden 
kaynaklanabilir. Titreşim; tendon, kas, eklem ve sinirleri etkilemektedir. Çalışanlar titreşimli araçlar kullandıklarında 
parmaklarında uyuşukluk, dokunma ve kavrama kaybı ve ağrı ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Büyük çoğunlukla inşaat 
ve imalat sanayinde kullanılan 297 el aleti ve iş parçasının elle iletilen titreşim oluşturduğu bilinmektedir. Elle iletilen 
titreşimin ölçümü için geçerli standart, frekans ağırlıklı ivmenin üç ortogonal ekseninin en büyük tek bileşeni ile temsil 
edilen dominant eksen yöntemine dayanmaktadır (Ikeda vd. 1998;36). Titreşim maruziyeti olan çalışanlar, ellerinde ve 
kollarında güçsüzlük ve ağrı durumlarından şikayet edebilirler. Bazı kişilerde kas yorgunluğu sakatlıklara neden olabilir. 
Çalışma hayatında kaçınılmaz olarak karşılaşılan titreşimin neden olduğu sağlık sorunları, maruziyetten itibaren hemen 
görülmeye başlamadığından dolayı titreşime tehlikeli bir fiziksel faktör gözüyle bakılmamaktadır. Çalışmamızda tüberküloz 
laboratuvarı çalışanlarında vorteks cihazı kullanımına bağlı olarak el/el bileği ağrısı sık olarak görülmüştür, ayrıca sigara 
kullanımı ile el/el bileği ağrısı arasında pozitif bir ilişki saptanmıştır.

Türkiye’de meslek hastalıklarının kayıt altına alınmasında önemli zorluklar bulunmaktadır. İş kazalarının sonuçları açık 
ve görünür olduğu için kayıt altına almak göreceli olarak daha kolaydır. Meslek hastalıklarına neden olan koşulların arka 
planının saptanmasının güç olması nedeniyle, bazı durumlarda kayıt altına almak mümkün olamamaktadır. İş kazası 
meydana geldiği anda görünür bir etkiye sahiptir. Meslek hastalığı ise uzun bir kuluçka döneminden sonra görünür hale 
gelebilmekte ve kalıcı hasar oluşturabilmektedir.

KİSH sıklıkla görülmesine rağmen meslek hastalığı olarak bildirimi nadiren yapılmaktadır. Ankara ilinde tüm gruplarda 
meslek hastalığı bildirim sayısı 2013 yılında 6 çalışan, 2014 yılında 9 çalışan, 2015 yılında sadece 46 çalışandır. 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2016 yılı başvuru verileri incelendiğinde; 104 
hastaya (44E, 60K, yaş ortalaması: 56,6±11.7) Donuk omuz, Rotatorcuff tendon yaralanması, Rotatorcuff sendromu ve 
omuz lezyonları tanıları konulmuş olmakla birlikte; hiçbir hastaya mesleki hastalık tanısı konulmamıştır. Çalışmamızda 
da benzer şekilde Tüberküloz laboratuvarı sağlık çalışanlarında KİSH bulunmakla birlikte meslek hastalığı olarak bildirimi 
yapılmamıştır.

İş ortamında çalışanın sağlıklı olması sadece kendisini değil aynı zamanda hizmet verdiği kişileri de etkilemektedir. Sağlık 
hizmeti verenin sağlıklı olması, sağlık hizmeti alanın sağlığını ve yaşam kalitesini arttıracaktır. Meslek hastalığının en önemli 
özelliği yüzde yüz önlenebilir olmasıdır. Kontrol yöntemleri doğru şekilde uygulandığında ve gerekli risk yönetimi çalışmaları 
yapıldığında işletmelerde meslek hastalıklarının önüne geçilebilecektir.  Bu çalışmaların şekline; meslek hastalığına neden 
olan zararlı maddeler ve etkenler, bunların yapısı, vücuda giriş yolları, çalışma ortamındaki konsantrasyonu ve maruziyet 
süresine bağlı olarak karar verilmelidir. İşletmelerde meslek hastalıklarının kontrolünün sağlanabilmesi için işveren, 
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çalışan, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi arasındaki koordinasyonun eksiksiz olması gerekmektedir. Bu bağlamda 
çalışanların işe başlama sırasında ve yıllık olarak sağlık kontrollerinin düzenli olarak yapılması sağlanmalıdır.

Sonuç olarak KİSH tüberküloz laboratuvarı çalışanlarında mesleki hastalık olarak ortaya çıkabileceği göz önünde 
bulundurulmalıdır. Çalışanların fiziki çalışma şartlarının iyileştirilmesi, periyodik sağlık kontrollerinin düzenli olarak 
yapılması ve tanı almış hastalara uygun tedavi yaklaşımın uygulanmasının mesleki maruziyetten ötürü KİSH etkilenme 
riskini azaltabileceği düşünülmüştür. Ayrıca KİSH önlenmesi ve azaltılmasında tüm sağlık çalışanlarına özellikle laboratuvar 
çalışanlarına bel, omuz, boyun vb. vücut kaslarını güçlendirecek fiziksel egzersiz programlarının düzenlenmesi ve doğru 
postürde çalışmanın öğretilmesi yararlı olabilir.

Çalışma Kısıtlılıkları: Çalışmaya sadece tüberküloz laboratuvarında çalışan sağlık çalışanları dahil edildiği için, örneklem 
sayısı az olmuştur. Çalışmamız bir anket çalışması olduğundan KİSH tanısı majör ve minör bulgular dışında laboratuvar 
testleri ve fizik muayene ile desteklenememiştir. Dolayısıyla sadece anamnez ile dışlayamadığımız diğer patolojilerde göz 
önünde bulundurulmalıdır.
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S U

Yoğun bakımlarda hastalık şiddeti skorlama sistemleri mortalite oranlarının hesaplanmasında vazgeçilmez unsurlardır. 
Ancak hâlihazırda kullanılmakta olan skorlama sistemlerinin yararları ve kısıtlılıkları iyi anlaşılarak kullanılmalıdır. 
Çalışmada 65 yaş üstündeki kadınların mortalitelerinin erkeklerden daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Ancak genç 
grupta cinsiyet farkı ile mortalite ilişkisinin olmadığı görülmektedir. Fizyolojik rezervi etkileyebilecek, organ sistemlerinin 
fonksiyonlarında azalma yaratan kronik hastalıklarda mortalitenin anlamlı olarak artış gösterdiği tespit edilmiştir.Yoğun 
bakım ünitesinde kalış gün sayısı uzadıkça mortalite oranı artacaktır. Mortalite skor sistemlerini geliştirme çalışmaları, 
değerlendirme zamanlarını da içerek şekilde, gelişen teknolojinin desteğiyle, en iyiyi amaçlayarak devam ettirilmelidir.
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Yoğun Bakım ünitelerinde hastalık şiddeti skorlaması ile 
mortalite oranının değerlendirilmesi, hasta güvenliği açısından 
önem arz etmektedir. Bu çalışma Yoğun bakım ünitelerinde 
hasta bakım kalitesinin artırılması, klinik etkililiğin sağlanması 
ve sağlıkta kalite göstergelerinin hasta güvenliği açısından 
öneminin vurgulanması amacıyla yapılmıştır. Çalışmada Ocak-
Haziran 2017 tarihleri arasında yoğun bakım ünitesinde takip 
edilen ve ilk 24 saat içerisinde skorlaması yapılan hasta verileri 
retrospektif olarak incelenmiştir. Hastaların demografik 
verileri, yoğun bakımda yatılan gün sayıları, branş bazında 
gelişen mortalite oranları ve tanılara göre ex olan hastalar 
değerlendirmeye alınmıştır. Yoğun bakıma yatışı yapılan 
965 hastadan 294’ü kaybedilmiştir. Bu çalışma göstermiştir 
ki, yoğun bakım ünitelerinde kullanılan hastalık şiddeti 
skorlama sistemleri, hasta bakım kalitesinin sağlanması, tıp 
etiği, yasal sorumluluk ve hasta güvenliği açısından isabetli ve 
vazgeçilmez bir standart yöntemdir.

na tar Kelimeler  Hasta Güvenliği, Mortalite, Yoğun Bakım 
Ünitesi, Yoğun Bakım Skorlama Sistemleri

SU

Assessment of disease severity score and mortality rate in 
intensive care units is important for patient safety. This study 
was conducted to increase the quality of patient care in the 
Intensive Care units, to provide clinical effectiveness and to 
emphasize the importance of health indicators in terms of 
patient safety. Patients who were followed up in the intensive 
care unit during the study between January and June 2017 and 
scored within the first 24 hours were examined retrospectively. 
The demographic data of the patients, the number of days 
in ICU, the mortality rates developed on branch basis, and 
the patients who were diagnosed according to the diagnosis 
were evaluated. Of the 965 patients who underwent intensive 
care, 294 were lost. This study showed that disease severity 
scoring systems used in intensive care units are a good and 
indispensable standard method in terms of ensuring patient 
care quality, medical ethics, legal responsibility and patient 
safety.

Ke or s  Patient Safet  ortalit  İntensive Care Unit, 
U s oring s stems

P

U  K   KU  S K  SK  
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Hemşirelerin büyük oranda advers reaksiyon tanımını yanlış bilmelerine rağmen, yaklaşık olarak hemşirelerin yarısının 
advers reaksiyonla karşılaştıkları bulunmuştur.Advers reaksiyonla karşılaşan hemşirelerinde ancak üçte birinin bildirimde 
bulunduğu bulunmuştur. Advers reaksiyonları bildirmeme nedenleri olarak bildirimin zorunlu olduğunu bilmemelerine 
ve advers reaksiyonun ilaca bağlı olup olmadığı ile ilgili belirsizliğe dayandırmaktadırlar. Hemşirelerde advers reaksiyon 
bildiriminde bulunma konusunda farkındalık oluşturulup teşvik edilebilir. Yapılan çalışmalar bize hemşirelerin advers 
reaksiyonla sık karşılaşsa bile çok düşük oranlarda bildirim yapmalarının bu konudaki işleyiş ve prosedür akışında sapmalar 
olduğunu göstermekte, bildirim yapmanın rutine dönüşmesiyle ilgili eğitimlere ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Ayrıca 
kurum içi eğitimlerinde arttırılarak hemşirelerin bu konudaki bilgi düzeylerinin ve bildirim yapma zorunlulukları ile ilgili 
eğitimler daha sık tekrarlanması önerilmektedir. 

Gülizar DUMAN, Şeyda SEREN İNTEPELER

oku  yl l ni ersitesi em irelik ak ltesi 
gl r rkn otmail om  seyda seren deu edu tr

et

Advers reaksiyonlar sağlık harcama maliyetini de arttıran 
önemli bir mortalite ve morbidite kaynağıdır. Bu çalışma, 
hemşirelerin advers reaksiyon ve bildirimine ilişkin bilgi ve 
tutumları ile bunları etkileyen faktörleri incelemek amacıyla 
gerçekleştirilmiştir. Araştırma tanımlayıcı ve kesitsel tasarımda 
bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemine, İzmir’de bulunan 
bir eğitim ve araştırma hastanesinde yataklı birimlerde hasta 
bakımından sorumlu olarak çalışan toplam 193 hemşire 
olasılıklı örnekleme yöntemi ile alınmıştır. Veriler Ocak – Haziran 
2015 tarihlerinde toplanmıştır. Verilerin toplanmasında 
literatür doğrultusunda oluşturulan bilgi formu kullanılmıştır. 
Veriler tanımlayıcı istatistikler ve lojistik regresyon analizi ile 
değerlendirilmiştir. Hemşirelerin advers reaksiyon ve bildirimi 
ile ilgili bilgi düzeyleri ve bildirim oranları düşük bulunmuştur 
Hemşireler ciddi advers reaksiyon (%88,0) ve hangi ilaçtan 
kaynaklandığı kesin olmayan şüpheli advers reaksiyonların 
(%59,6) bildiriminin gerektiğini düşünmektedir. Araştırmada 
advers reaksiyonun bildiriminin gerektiğini bilmeme (%72,5) 
ve advers reaksiyonun ilaca bağlı olup olmadığı ile ilgili 
belirsizlik (%63,7) advers reaksiyon bildirim engelleri olarak 
bulunmuştur. Advers reaksiyon tanımını bilme durumunu 
yaş istatistiksel olarak anlamlı şekilde etkilemektedir. Yapılan 
bu çalışma ile, yöneticilere hemşirelerde advers reaksiyon 
bildirmede farkındalık oluşturmak ve teşvik etmek için büyük 
bir gereksinimin olduğu önerilmiştir. 

na tar kelimeler  Advers reaksiyon, bildirim, 
farmakovijilans, hemşire.
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Adverse reactions are a major source of mortality and 
morbidity, which also increases the cost of health care.
This study was conducted to examine the knowledge 
and attitudes of nurses about adverse drug  reaction and 
reporting and the factors that affect them.Research is a 
descriptive and cross-sectional study. A total of 193 nurses 
who were responsible for patient care in hospitalized units 
in a training and research hospital in Izmir were taken 
by means of a random sampling method. The data were 
collected from January to June 2015. In the collection of 
the data, the information form prepared in accordance 
with the literature has been used. The data were evaluated 
by descriptive statistics and logistic regression analysis.  
Nurses’ knowledge levels and reporting rates regarding 
adverse reactions and reporting were found to be low. 
Nurses think that serious adverse reactions (88.0%) and 
undetermined suspicious adverse reactions (59.6%) from 
which drug is required should be reported. Uncertainty 
(63.7%) about whether adverse reaction was required in the 
study (72.5%) and adherence to adverse reaction was found 
as adverse reaction reporting obstacles.

The knowledge of advers drug reaction recognition affects the 
age significantly statistically.

The level of knowledge and notification rates of adverse 
reactions and reporting of nurses were found to be low. This 
study suggests that managers have a great need to raise 
awareness and encourage adverse reactions in nurses. 

Ke  or s  Adverse reaction, notification, pharmacovigilance, 
nurse.
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Sonu

Son yıllarda ABD başta olmak üzere gelişmiş ülkelerde sağlık hizmetlerinde bir yandan maliyetler artarken, buna karşılık 
olarak istenen kalite ve hasta güvenliği düzeyinin elde edilememesi, ülke yönetimlerini yeni sağlık sistemi arayışlarına 
sevk etmektedir. 

Performansa göre ödeme kapsamında ortaya çıkan değer kavramı ve bu kavram etrafında şekillenen değer bazlı satın 
alma yaklaşımı, gelişmiş ülkelerde ve özellikle ABD’de kamu sektörü ve özel sektör eliyle oldukça geniş bir uygulama alanı 
bulmaktadır. 

Selma ALTINDİŞ1, İsmail ŞİMŞİR2

Sakarya ni ersitesi letme ak ltesi Sa l k netimi B l m
2Sakarya ni ersitesi Sosyal Bilimler nstit s  netim e rgani asyon AB
simsirism gmail om  simsirism gmail om

et

Sağlık bakım hizmetlerinde artış eğiliminde olan maliyet ve 
kalite kaygılarını gidermek üzere hizmet sunumunda mevcut 
modellerin geliştirilmesi ve yeni modellere ilişkin arayışlar 
sürmektedir.  Bu arayışlar sağlık politika yapıcılarının da 
gündeminde önemli bir yer işgal etmektedir. Bu doğrultuda 
politika yapıcılar kalite ve maliyet konularını esas alan değer 
bazlı geri ödeme modelleri konusunda yeni düzenlemeler 
yapmakta ve uygulanmaya koymaktadır.

Bu anlamda performansa göre ödeme uygulamaları 
kapsamında gelişen “değer bazlı satın alma” uygulamaları, 
sağlık bakım hizmetlerinde “değer” kavramı etrafında 
geliştirilen yeni bir yaklaşımdır. Sağlık bakım hizmetlerinde 
“değer” geri ödeyici kuruluşlar tarafından ödenen her 
kuruş karşılığında elde edilen sağlık sonuçlarıdır. Değer, 
girdilere değil sonuçlara dayalıdır. Bu nedenle sağlık bakım 
hizmetlerinde değer sunulan hizmetin hacmiyle değil, 
başarılan sonuçlarla ölçülmektedir.

Hastane Değer Bazlı Satın Alma Programı–HDBSA (Hospital 
Value Based Purhcasing Program-HVBP)  özellikle bu noktada 
önceki ödeme şemalarından farklılık içerir. Çünkü teşvik 
ödemesinin belirlenmesinde hem kalite gelişimine hem de 
finansal kazanıma eşit oranda ağırlık verilmekte; bir yandan 
finansal açıdan ödüllendirme/cezalandırma sağlarken, diğer 
yandan hasta tecrübesi ve klinik kalitenin ölçümü teşvik 
edilmektedir. 

Bu anlayış çerçevesinde sürdürülen bir doktora tezi 
kapsamında alan yazın taramasının bir kısım sonuçları 
paylaşılmıştır. Bulgular içerisinde değer bazlı satın almaya 
ilişkin alan yazında altı unsurun ön plana çıktığı ve bu 
unsurların iki temel amaca hizmet ettiği söylenebilir. Bunlar: 
Hizmet sağlayıcıların davranışlarının istenilen doğrultuda 
değiştirilmesi ve sağlık hizmetinin maliyet ve kalitesine 
odaklanarak yüksek düzeyde bir kalite gelişim seviyesine 
ulaşmaktır. 

na tar Kelimeler  Değer, kalite, maliyet, değer bazlı satın 
alma, hastane kaynaklı durumlar.
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There is ongoing pursuit of improving existing service delivery 
models and even for new ones in order to quell concerns 
about quality and costs which have tendency to increase 
in healthcare. This pursuit becomes a current issue in the 
agenda of healthcare policymakers. They accordingly make 
regulations about value-based reimbursement models and 
these regulations come in to effect.

Value-based purchasing practices, in this sense, is a 
novel approach developing within the context of pay for 
performance that was developed around the notion of “value” 
in healthcare. Value in healthcare can be described as health 
outcomes against every cent paid by purchasers. Value is 
based on outcomes rather than inputs. Therefore value in 
healthcare is being measured by outcomes obtained in lieu of 
volume of service delivered.

Hospital Value Based Purchasing Program (HVBP) dissent 
especially at this point from former payment schemas. 
Because both quality improvement and financial gain equally 
is emphasized; on the one hand financial rewards and 
penalties are provided, but on the other hand measurement 
of patient experience and clinical quality are encouraged.

Certain part of the result of literature review a continuing PhD 
study in that context. It could be said that six components 
came to the front and these components served for two main 
goals relating Hospital Value Based Purchasing according to 
the results. These main goals are changing the behaviors of 
providers towards intended direction and achieving a high 
level of quality improving via focusing costs and quality of 
healthcare service.

Ke  or s  Value, quality, cost, value-based purchasing, 
hospital-acquired conditions.
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Bu kapsamda çeşitli teşvik kombinasyonlarını içeren birçok program mevcuttur. Ancak bunların içinde Amerika’da en 
büyük kamu hizmet satın alıcısı olarak Medicare tarafından yapılan ödeme sisteminde kullanılan ve kamu eliyle yürütülen 
geniş kapsamlı bir uygulama olan Hastane Kaynaklı Durumlar ve Yatışta Mevut Göstergesi Raporlama Programı, ülkemizde 
de kamusal alanda uygulanabilme potansiyeli açısından özellikle dikkat çekmektedir.

Yukarıda belirtilen bu uygulamaların detaylı olarak incelenmesi ve ülkemiz açısından çıkarımların yapılması önem arz 
etmektedir. Özellikle bir kamu organizasyonu tarafından piyasa mekanizmaları gözetilerek düzenleme yapılmasının 
zorluğu da göz önünde bulundurulduğunda ülkemizdeki durum itibariyle yapılacak çıkarımlar daha kritik bir boyuta 
taşınmaktadır. Zira ülkemizde özel sağlık sigortacılığı henüz yeterince gelişmediğinden,  Sosyal Güvenlik Kurumu 
tarafından hayata geçirilebilecek politikaların kurgulanması adına DBSA programı önemli bir potansiyele sahiptir.
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