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Ön Söz
Sağlık hizmetlerinde her geçen gün kaliteli hizmet sunumu ve kaliteli hizmet alma
talebi noktasında beklentiler artarak devam etmektedir.
Ülkemizde SKS baz alınarak hayata geçirilen kalite uygulamaları kurumlarca gün
geçtikçe daha çok benimsenmekte ve ortaya koyduğu başarılı uygulama örnekleriyle de önemi daha da artmaktadır.
Bakanlığımız, Sağlıkta Ulusal Kalite Sistemini geliştirmek amacı ile yola çıktığı ilk günden beri kalite kültürünün geliştirilmesi adına sağlık çalışanlarımıza ve kurumlarımıza
ulaşmak için çeşitli araçlar ve yolları kullanmıştır. Değerlendirmeler, eğitimler, kongre ve
sempozyumlar, kurslar, saha gezileri, elektronik ve yazılı iletişim araçları, süreli bilimsel
yayınlar, ödüllü yarışmalar, kitaplar ve rehberler bu araçlar arasında sayılabilir.
Belli aralıklarla SKS temelinde belli ihtiyaç alanlarına yönelik yayınlanan rehberlerin bu anlamda önemli bir rolü olduğu görülmektedir. Rehberler, uygulamaya yönelik pratik bilgiler içermesi sebebi ile sağlık çalışanları tarafından talep edilmekte
ve yoğun ilgi görmektedir. Bu kitap da bu talep ve ilginin bir ürünü olarak ortaya
çıkmıştır ve güvenli bir hastane yapısı ve sağlık hizmeti sunumu için gereklilikleri
ortaya koymaktadır.
3 cilt olarak hazırlanan bu kitap seti kalite eğitimlerinde de önemli bir kaynak olarak
kullanılacaktır. Kitap setinde toplam 36 konu yer almaktadır. Bilginin en ücra yere kadar
ulaşması ve ülkemizin her köşesinde daha kaliteli sağlık hizmeti verilmesinin sağlanması
açısından her bir konu başlı başına önem arz etmektedir.
“SKS Işığında Sağlıkta Kalite” kitabının sağlıkta kalitenin geliştirilmesi adına yapılacak
çalışmalar için faydalı bir rehber olmasını diler, emeği geçenlere teşekkür ederiz.
Prof. Dr. İrfan ŞENCAN
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Güvenli Cerrahi Uygulamaları
Neden Güvenli Cerrahi?
Tıpta temel prensip, öncelikli olarak hastaya zarar vermemektir. Cerrahi branşlar açısından baktığımızda bunun da ilk adımını güvenli cerrahi
oluşturmaktadır. Bununla birlikte cerrahi kelimesi toplum da zaten soğuk
bir kavramdır, insanlar korkar, kaygı duyar. Bunun güvenli bir uygulama
olarak yapılacağını, cerrahi olarak yapılacakların basamaklarını insanların
anlayabileceği dilde basitleştirerek durum hakkında bilgilendirmek gerekmektedir.
Yılda 234
Milyon
Cerrahi

7 Milyon
Komplikasyon

1 Milyon Ölüm

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre yılda 234 milyon cerrahi yapılmaktadır. Bu cerrahilerin 7 milyonu komplikasyonla ve 1 milyonu ölümle
sonuçlanmaktadır.
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
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Tıbbi Hata
Cerrahi Hata
%50

Önlenebilir
Hata
%25

Tıbbi hataların dağılımına bakıldığı zaman; tıbbi hataların %50’si cerrahiden
kaynaklanan hatalar, cerrahiden kaynaklanan hataların da yarısı yani toplamın %25’i önlenebilir hatalardan meydana gelmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından, 2008 yılında ‘Güvenli Cerrahi Hayat Kurtarır’ projesi başlatılmıştır. Proje kapsamında 25 ülkede, 3000’den
fazla hastanede Cerrahi Güvenlik Kontrol Listesi kullanılmaya başlanmıştır.

Güvenli Cerrahi Hayat Kurtarır Projesi Amaçları
»» Politik taahhüt ve klinik hedefler
»» Anestezi güvenlik kontrolü
»» Cerrahi enfeksiyonların önlenmesi
»» Ekip iletişimi
2
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1.92 Milyon

Cerrahi Hasta

57.500

7.015

Cerrahi
komplikasyon

Önlenebilir
Komplikasyon

Türkiye’deki çalışmalarda; Başkanlığımızca 2009 yılında, DSÖ tarafından
oluşturulan kontrol listesi, modifiye edilerek ‘Güvenli Cerrahi Kontrol
Listesi TR’ olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Teşhisle İlişkili Gruplar Şube Müdürlüğü’nden alınan verilere göre ülkemizde 2011 yılında yatan hasta sayısı 10,5 milyondur. Bu grubun yaklaşık
1.92 milyonunu cerrahi branşlarda yatan hastalar oluşturmaktadır. 1.92
milyon hastada yaklaşık 57.500 komplikasyon meydana gelmekte ve bunlarında 7.015’i önlenebilir cerrahi komplikasyonları oluşturmaktadır.

Önlenebilir Cerrahi Komplikasyonlar Nelerdir?
»» Cerrahi bakımın zamanından önce kesilmesi
»» Anesteziye bağlı komplikasyonlar
»» Cerrahi sterilizasyon yetersizliği
»» Kontamine maddelere bağlı komplikasyonlar
»» Cerrahide, vücutta yabancı cisim kalması
»» Cerrahi doz yetersizliği
»» Tüp veya alet yerleştirilmesi sırasında dikkatsizlik
»» Sütur yetersizliği
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
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Sağlıkta Kalite Standartlarında Güvenli Cerrahinin Yeri
Sağlıkta Kalite Standartlarının “Sağlık Hizmeti Yönetimi” boyutu altında
“Ameliyathane Hizmetleri” bölümü yer almaktadır. Bu bölümde güvenli cerrahiye yönelik düzenlemeler yapılmasını isteyen standart mevcuttur.
Şekil. 2010 Yılı Merkezi Değerlendirme Sonuçlarına Göre Standartların
Karşılanma Durumu Son-5

TÜRKİYE 2010

%40 ile
En Sonda

2010 Yılı Merkezi Değerlendirme Sonuçlarının istatistiklerine baktığımız zaman Güvenli Cerrahi Uygulamaları ile ilgili standartların karşılanması durumu %40 oranı ile en az karşılanan standart olarak dikkat çekmekteydi. Güvenli Cerrahi Kontrol Listesinin kullanımının bu oranda düşük olması ve bu
4
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kadar hayati öneme haiz bir konuda uygulanabilirliğin artırılması amacıyla,
Güvenli Cerrahi Uygulamaları ile ilgili yapılan eğitimlere ağırlık verildi.
2011 Yılı Merkezi Değerlendirme Sonuçlarının istatistiklerine baktığımız
zaman ise Güvenli Cerrahi Uygulamaları ile ilgili standartların karşılanma
durumunun %60 oranında olduğunu görmekteyiz.
Şekil. 2011 Yılı Güvenli Cerrahi Uygulamaları ile İlgili Standartların Hastane Bazında
Karşılanma Oranları
Güvenli Cerrahi Uygulamaları 2011
80%
60%
40%

54%

54%

60%

69%

74%

80%

30%

20%

0%

Türkiye ortalaması %60 iken, hastane dağılımlarına baktığımız zaman; küçük hastaneler ve dal hastanelerinde bu oranın daha düşük olduğu, büyük
hastane gruplarında ise ortalamanın üstünde olduğu, dolayısıyla bu hastanelerde Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi kullanımı ve Güvenli Cerrahi Uygulamalarının daha yüksek olduğunu görmekteyiz.

Hastanelerde Kontrol Listesi Kullanımındaki Eksiklikler
Nelerdir?
»» Güncel Form kullanılmıyor: Bilindiği gibi başlangıçta üç aşamadan oluşan Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi, 1 Temmuz 2011 tarihinden itibaren
dört aşamalı hale getirilmiştir. Bu değişiklikten birkaç ay sonra değerlendirmelerin başlamış olması nedeni ile çok sayıda hastanede, eski formların kullanılmakta olduğu görülmüştür.
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
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»» Etkin olarak kullanılmıyor,
»» İmza ve onay bölümleri eksik,
»» Taraf işaretlemesi yapılmıyor,
»» Anestezi güvenlik kontrol formu kullanılmıyor,
»» Listenin bazı bölümleri uygulanmıyor.

Değerlendiricilerin, Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi
Kullanımıyla İlgili Yorumları
»» Güvenli Cerrahi Kontrol Listesindeki düzenlemeden kısa süre sonra değerlendirmelerin yapılması, listenin %60’da kalmasındaki en büyük neden olarak gösterildi.
»» Kontrol mekanizmalarının olmaması: Hastanın bölümler arası transferinde; servisten ameliyathaneye, ameliyathaneden tekrar servise transferi
sırasında listeye bakılarak, ilgili bölümler doldurulmadığı takdirde hastanın bir sonraki bölüme alınmaması şeklinde bir kontrol mekanizması
kurulması halinde, listenin kullanım oranının artacağı yönünde görüşler
bildirildi.
»» Hastanelerde liste sorumluları belirlenmeli: Liste Sorumlularının, gönüllülerden ve bulunduğu birimde söz sahibi olan kişilerden seçilmesi, uygulamanın alışkanlık haline gelmesine ve davranış değişikliği oluşturmakta
çok yararlı olduğu bildirildi.
»» Tam olarak öneminin anlaşılmadığı ve önemsenmediği: Bazı soruların
ameliyathane öncesi, ameliyathanede ve ameliyathane sonrasında tekrar
sorulmasının (Hastanın kimlik bilgileri, yapılacak ameliyat, yapılacak taraf vs.) uygulamadaki oranı düşürdüğü bildirildi. Ayrıca tüm ekibin bir
arada bulunduğu, kendilerini tanıttıkları bölümü uygulamadan özellikle kaçındıkları, nedeni sorulduğunda ise rencide edici ve komik duruma
düştüklerini düşündükleri için uygulamadan kaçındıklarını belirttiler.
6
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»» Küçük hastanelerde sirkülasyon azlığı: 2011 Merkezi Değerlendirmelerde Türkiye ortalaması %60 iken, küçük hastanelerde bu oranın %30’ lara
kadar düştüğünü görmekteyiz. Sebebi araştırıldığında, “hekimlerin hasta
sayısının fazla olmaması sebebiyle karıştırma ihtimallerinin olmadığını
düşündükleri” görülmüştür.
»» Personel eksikliği ve/veya eğitimsiz personel: Özellikle personel eksikliği
sebebiyle liste takibi yapacak ve sıkıntıların giderilmesi konusunda sorumluluk alacak yeterli personelin bulunmaması da bir diğer sebep olarak belirtildi.

Uygulamada Kimlere Hangi Görevler Düşüyor?
Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi’nin uygulanması konusunda şemada gösterilen tüm personele görev düşmektedir.

Cerrah

İl Kalite
Koordinatörü

Hastane
Kalite
Yönetim
Direktörü

Liste
Koordinatörü

Anestezi
Sorumlusu

Hemşire Ekibi

Sondan başa doğru bakacak olursak;
»» Cerrah: Ameliyathanede, öncesinde ve sonrasında doldurulması gereken alanların eksiksiz olarak doldurulması konusunda, tüm ekibi sürekli uyarması ve davranış değişikliğinin oluşturulmasında büyük bir özen
göstermesi gerekmektedir.
»» Liste Koordinatörü: Dört aşamanın da eksiksiz olarak doldurulduğunu
takip ve koordine etmelidir. Gerektiğinde ameliyatın güvenliği hususunda sıkıntı oluşturan bir durum varlığında, yeterli önlem alınmadığı ya da
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
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riskin yüksek olduğu durumlarda listenin bir sonraki aşamaya geçişine
izin vermez.
»» Hastane Kalite Yönetim Direktörü: Listenin hangi bölümlerinde daha çok
sıkıntı varsa bununla ilgili veya uygulamalarla ilgili sıkıntılar olması durumunda farkındalık oluşturma ve bilgilendirme eğitimleri yapmalıdır.
Liste kullanma hususunda sıkıntı yaşayan bölümlerle daha çok iletişime
geçip, çözüme ulaştırılması konusunda düzenleyici faaliyetlerde bulunmalıdır.
»» İl Kalite Koordinatörü: Liste kullanımı konusunda tüm ildeki hastaneleri
takip etmeli, sıkıntı olan hastanelerle temasa geçip, sıkıntının çözümüne
yönelik faaliyetlerde bulunmalı, uygulamada örnek gösterilebilecek diğer
hastanelerle iletişime geçilmeli ve gerekli eğitimlerin verilmesi ile diğer
önleyici faaliyetlerin alınması konusunda gereken hassasiyeti göstermelidir.

Kontrol Listesi Nasıl Kullanılır?

8

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

SKS Işığında Sağlıkta Kalite

Kontrol listesinin özellikle 2. 3. ve 4. bölümlerinin başarılı olması için, listeyi
tek bir kişinin yönetmesi zaruridir.
Sorumlu, listede belirtilen şartların yerine getirilme durumunu değerlendirir.
Sıkıntı varsa bir sonraki aşamaya geçişe izin vermez.
Güvenli
Cerrahi

Ameliyat Öncesi

Ameliyathane

Ameliyat Sonrası

I. Klinikten Ayrılmadan Önceki Basamak
Kontrolünü en az bir sağlık personeli yapmalıdır.
Bu basamakta;
1. Hastanın kimlik bilgisi, ameliyatı ve ameliyat bölgesi doğrulandı mı?
2. Hastanın rızası kontrol edildi mi?
3. Hasta aç mı?
Cerrahi girişimler öncesinde hastanın 8-10
saat aç kalması istenir. Burada bazı istisnai
durumlar olabilir. Bu istisnai durumların
haricinde hastanın aç olduğu mutlaka teyit
edilmelidir. Aksi takdirde midenin dolu olması anestezi sırasında aspirasyon riskini
artıracağı için cerrahi, güvenliği olumsuz
etkileyebilmektedir.
4. Ameliyat bölgesi tıraşı yapıldı mı?
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
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Cerrahi işlem öncesinde cilt hazırlığının bir parçası olarak yapılmaktadır.
Bu işlemin zamanlaması cerrahlar arasında halen tartışma konusudur.
Ancak bu işlemin ameliyat öncesi basamakta yapılmış olması gerekmektedir.
5. Hastada makyaj/oje, protez, değerli eşya var mı?
Hasta üzerinde metal eşyanın bulunması, kullanılan malzemelere bağlı
olarak cilt üzerinde yanıklara sebep olabilmektedir.
6. Hastanın kıyafetleri tümüyle çıkarılıp, ameliyat önlüğü ve bonesi giydirildi mi? Ameliyathanenin sterilizasyonunun korunması açısından hastanın tüm kıyafetlerinin çıkarılıp, önlük ve bone giydirilmesi sterilizasyonun önemli basamaklarından birini oluşturmaktadır.
7. Ameliyat öncesi gerekli olan özel işlem var mı?
Barsak ameliyatı öncesinde, barsak temizliği yapmak amacıyla lavman
kullanılması gibi bazı cerrahilerin öncesinde o cerrahiye özgü yapılması
gerekli olan işler bulunabilir.
8. Ameliyat için gerekli olacak özel malzeme, implant, kan veya kan ürünü
hazırlığı gerekli mi?
Bazı cerrahilerde özellikle kan veya kan ürünü fazlaca gerekli olabilir ve
bu durumun önceden öngörülüp, hazır kan veya kan ürünü bulundurulmaması durumunda cerrahi, güvenliği tehlikeye atabilmektedir. Ayrıca
pek çok cerrahi esnasında da medikal malzeme kullanılmaktadır. Tüm
bu sebeplerden dolayı cerrahi sırasında malzeme gerekliliği sorgulanmalı,
gerekli ise temin edilip edilmediği kontrol edilmelidir.
9. Hastanın gerekli laboratuvar ve radyoloji tetkikleri mevcut mu? Hastanın
preoperatif dönemde yapılan tüm tetkiklerinin, hasta ile birlikte ameliyathaneye gitmesi sağlanmalıdır.
Birinci basamakta ki bu soruların cevabı verildikten sonra hasta artık güvenli bir şekilde ameliyathaneye teslim edilebilir.
10
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II. Anestezi Verilmeden Önceki Basamak
Bu bölümün kontrolünü en az bir anestezi görevlisi ve sağlık personeli yapmalıdır. Kontrol
listesi sorumlusu, anestezi hazırlıklarının akışına bağlı olarak bu bölümü bir seferde ya da
sıralı olarak doldurabilir.
10. Hasta kimliğini, ameliyat yerini, yapılacak
olan cerrahiyi ve rızası olduğunu teyit etti
mi?
Liste sorumlusu hastadan kimliğini, ameliyat yerini, yapılacak olan cerrahi için rızasının olup olmadığını doğrular. Bu durum
tekrar niteliği gösteriyor gibi gözükse de;
yanlış hasta, yanlış taraf, yanlış girişimlerin önlenmesinde ve cerrahi güvenliğin
sağlanmasındaki en önemli basamaklardan
birisini oluşturmaktadır.
11. Ameliyat bölgesinde işaretleme yapılmış mı?
Liste sorumlusu; sağ-sol gibi taraf ayrımı olan veya birden fazla bulunan
organların hangisine işlem uygulanacağı konusunda, cerrahın ameliyatı
yapacağı alanı işaretlemiş olup olmadığını kontrol eder. Orta hatta ki ya
da tek organlarda işaretleme mutlak gerekli olmamakla birlikte, buralarda da yapılan işaretleme doğru alan ve doğru girişimi teyit eden yedek bir
kontrol sağlar.
12. Pulse oksimetre hasta üzerinde ve çalışır durumda mı?
DSÖ, güvenli anestezi için gerekli bir bileşen olarak pulse oksimetreyi
tavsiye etmektedir. İşler durumda bir pulse oksimetre yoksa, cerrah ve
anestezi görevlisi durumu değerlendirmeli, gerekmiyorsa ameliyatı ertelemelidirler.
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
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13. Hastanın bilinen bir alerjisi var mı?
Liste sorumlusu bu ve sonraki iki soruyu anestezi görevlisine sorar.
14. Gerekli görüntüleme mevcut mu? Ameliyat kesisinden önceki bölümde
liste sorumlusu, cerraha görüntüleme gerekip gerekmediğini sorar. Gerekiyorsa liste sorumlusu görüntülemenin ameliyathanede olduğunu teyit
etmelidir.
15. Hastada 500 ml ya da daha fazla kan kaybı riski var mı? Liste sorumlusu
anestezi görevlisine kan kaybı riski olup olmadığını sorar. 500 ml üzerindeki kan kayıpları cerrahi hastalarında en yaygın ve önemli komplikasyonlardan birisidir. Çünkü kan kaybı 500 ml (çocuklarda 7 ml/kg)
üzerinde olduğu zaman hipovolemik şok riski artmaktadır.
16. Anestezi Güvenlik Kontrol Listesi tamamlanmış mı?
Bu adımı, liste sorumlusu anestezi uzmanından, anestezi güvenlik kontrol listesindeki risk faktörlerinin değerlendirilip değerlendirilmediğini ve
bunlara yönelik uygun ekipman olup olmadığını teyit ederek yapar.
Anestezi Sorumlusu
Uygun Ekipman

Onay

III. Ameliyat Kesisinden Önceki Basamak
Cilt veya ameliyat kesisinin hemen öncesinde, ekip tarafından temel güvenlik kontrollerinin yapıldığı ve ekipteki herkesin katıldığı dakikalık bir duraklamadır.
17. Ekipteki kişiler kendilerini tanıttı mı?
Ameliyat ekibi sıklıkla değişebilmektedir. Tüm ekip üyelerinin, kim olduklarını, görevleri ile tanıtmaları istenmektedir.
12
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18. Ekipten bir kişi sesli olarak hastanın kimliğini, yapılan ameliyatı, ameliyat bölgesini teyit etti mi? 		
Doğru Hasta,
Doğru Taraf,
Doğru Uygulama sözlü olarak teyit
edilir.
Bu adım ‘Ameliyat Kesisinden Önce’nin
en önemli adımıdır.
19. Kritik olaylar gözden geçirildi mi?
Kritik veya beklenmeyen adımlarla ilgili konuşmalar; ani kan kaybı, yaralanma veya diğer majör olaylara karşı hastayı risk altına sokabilecek tüm adımlar
hakkında bütün ekip üyelerinin bilgilendirilmesini hedefler.
Cerrahın gözden geçirdikleri: Oluşabilecek komplikasyonlar, kan kaybı, işlemin süresi.
Anestezi ekibinin gözden geçirdikleri: Hastaya özgü anestezi riskleri var
mı? Alerji vs. risk faktörlerini de değerlendirerek bunlara uygun ekipman
varlığını teyit etmelidir.
Hemşire ekibinin gözden geçirdikleri: Sterilite (indikatör sonuçları da dahil) kontrol edildi mi? Ekipmanla ilgili sorun veya endişe var mı?
20. Son 60 dakika içerisinde antibiyotik profilaksisi verildi mi?
Yara enfeksiyonuna yönelik verilen antibiyotik profilaksisinde, serum
ve/veya dokuda yeterli antibiyotik düzeyi elde edilmesi gerekmektedir.
Eğer antibiyotik henüz verilmemişse insizyon öncesi hemen verilmelidir. Antibiyotik profilaksisi 60 dakikadan önce yapılmışsa hastaya doz
tekrarı yapılmalıdır. Profilaktik antibiyotik verilmesi uygun görülmeSağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
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mişse, ekip bunu sözel olarak teyit eder ve kullanılmaz bölümü işaretlenir.
21. Kullanılacak malzemeler hazır mı?
22. Malzemelerin sterilizasyonu uygun mu?
Rutin kullanılan malzemelerden ziyade dışarıdan kullanılacak olan malzemelerin uygunluğunun teyit edilmesi gerekmektedir.
23. Kan şekeri kontrolü gerekli mi?
Yapılan ameliyatın güvenliğini doğrudan etkileyen, işlem sonrası dönemde de iyileşme sürecini etkileyen faktörlerden bir tanesidir.
24. Hasta antikoagülan kullanıyor mu?
25. Derin Ven Trombozu Profilaksisi gerekli mi? Hastanın geçmişinde antikoagülan kullanıyor olması cerrahi işlem sırasında kanama riskini
artırabilmektedir. Ayrıca ameliyat sonrası dönemde hareketsizliğin
artması ile artan derin ven trombozu riski bilinmeli ve önlemleri alınmalıdır.
Bu sorularında cevaplandırılmasından sonra 3. Bölüm tamamlanmıştır ve
ekip ameliyat işlemlerine devam edebilir.

IV. Ameliyattan Çıkmadan Önceki Basamak
Bu bölümün amacı; önemli bilgilerin hastanın ameliyat sonrası bakımından
sorumlu olan ekiplere aktarılmasını kolaylaştırmaktır.
26. Gerçekleştirilen girişim teyit edildi mi? Bir ameliyatın seyrinde girişim değişmiş ya da uzatılmış olabileceğinden, Kontrol Liste Sorumlusu, cerrah ve diğer ekiple tam olarak hangi girişimin yapıldığını teyit
etmelidir.
27. Alet, spanç/kompres ve iğne sayımları yapıldı mı? Cerrahide açılan alanda alet, spanç, iğne sık rastlanmayan ancak kalıcı sıkıntılara neden olabilecek olan riskli durumlardır. Sayımlarda sıkıntı olduğunda ekip alarma
14
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geçmelidir. Sayım uygulanmasına gerek olmayan durumlarda ise hayır
kutucuğu işaretlenmelidir.		
28. Hastadan alınan numune doğru etiketlendi mi? Patolojik numunelerin hatalı
etiketlenmesi telafisi olmayan sonuçlar
doğurabilmektedir. Numune laboratuvara gönderilmeden önce; hastanın adı, patolojik numunelerin doğru etiketlenmiş
olması ve numunenin laboratuvara doğru
transferi hususlarında dikkatli olunması
ve sözel olarak da teyit edilmesi gerekmektedir.
29. Ameliyat sonrası kritik ihtiyaçlar gözden
geçirildi mi? Cerrah, anestezi görevlisi ve
hemşire, hastayı etkileyebilecek olan durumlara odaklanarak ameliyat sonrası iyileşme ve yönetme planını gözden geçirmelidir. İyileşme sürecinde hasta için spesifik
risk teşkil eden ve ilgili olmayan herkesin
anlayamayacağı olayların belirtilmesi özellikle önemlidir. Tüm bu bilgilerin ameliyat
sonrası takibinde görevli sağlık personeline iletilmesi için, bu kontrol listesinin ilgili bölümüne yazılı olarak önemli görülen
notlar belirtilmelidir.
30. Hastanın ameliyat sonrası gideceği bölüm teyit edildi mi?
Bu adımında eksiksiz olarak tamamlanmasından sonra Güvenlik Kontrol
Listesi tamamlanır. İstenmesi halinde kontrol listesi hasta kaydına yerleştirilebilir ya da kalite güvencesi incelenmesi için ayrı bir kayıt oluşturulabilir.
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
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Listenin Olmazsa Olmazları:

Liste
Sorumlusu
Onayı

Listenin tüm basamaklarında; ameliyathaneden önceki basamak, ameliyathanedeki her iki basamak ve ameliyattan çıkmadan önceki son basamakta
da Liste Sorumlusunun Adı, Soyadı ve İmzası’nın bulunması gerekmektedir.

Doğru Hasta
Doğru Uygulama
Doğru Taraf
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Hasta ameliyathaneye gelmeden, ameliyathanede ve ameliyathaneden çıkarken her üç dönemde de Hastanın;
✔ Doğru Hasta
✔ Doğru Uygulama
✔ Doğru Taraf olduğunun mutlaka teyit edilmesi gerekmektedir.
Tüm bu liste içerisinde yer alan tekrarlı bölümler, ekipler tarafından fazla
abartılı gibi görülmektedir.
Ancak tüm bunlara rağmen bu uygulamaların yapılmadığı durumlarda pek
çok hata yapılabilmektedir. Medyada bu tip hatalar sağlık skandalları olarak
gösterilmekte ve sağlık çalışanlarına karşı şiddetin tırmanmasına da direkt
ya da dolaylı olarak da zemin hazırlamaktadır.
»» Katarakt ameliyatı yerine rahmi alındı!!!
»» Tümörlü böbrek yerine; sağlam böbreği alındı!!!
»» Hastalar karıştı bel fıtığı ameliyatı yerine beyin tümörü ameliyatı yapılacaktı son anda fark edildi!!!
»» Sol bacağında diyabetik yara olan hastanın yanlışlıkla sağlam olan sağ
bacağı kesildi!!!
»» Hastanın göğsünden alınan kitle ameliyathanede kayboldu, hasta kanser
olup olmadığını öğrenemedi!!!
gibi pek çok haber, skandal olarak medyada yer almaktadır.
BMJ’da yayınlanan, Haynes ve arkadaşları tarafından sağlık çalışanlarına
yönelik uygulanan bir anketin sonuçları aşağıda görülmektedir:
Katılıyorum

Sayı

Yüzde

Kullanımı Kolay

206

%80.2

Tamamlanması uzun süre alıyor

51

%19.8

Ameliyathanede güvenliği artırıyor

206

%80.2

Listenin kullanımı ile iletişim artıyor

218

%84.8

Ameliyathanede yapılan hataları engelliyor

202

%78.6

Kendim için uygulanmasını isterim

240

%93.4

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
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Anket çalışmasından çıkan en çarpıcı sonuç, sağlık çalışanları kendilerine
yapılacak olan bir cerrahi müdahale durumunda, Güvenli Cerrahi Kontrol
Listesi’nin kendileri için kullanılmasını %93,4 oranında istiyor olmalarıdır.
NEJM’de yayınlanan ve Ocak 2009’da yapılan bir çalışmada da Güvenli Cerrahi Kontrol Listesinin Kullanılması ile ilgili aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:
Komplikasyon Oranı

Ölüm Oranı
ÖNCE

ÖNCE

SONRA

SONRA

%11
%1,5

%7
%0,8

Şekilde de görüldüğü gibi bu çalışmada, komplikasyon oranlarının; %11’den,
% 7’ye düştüğü, oran olarak %36’lık bir düşüş olduğu; ölüm oranlarının ise;
%1,5’den, %0,8’e düştüğü, oran olarak %46’lık bir düşüş olduğu gözlemlenmiştir.
Jan 2009

Ne Kadar Zaman Alıyor?

3.58
dk

0.58
dk
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Yapılan araştırma sonucunda, bu kadar yüksek oranlarda komplikasyon ve
ölüm yüzdelerini düşüren, cerrahinin daha güvenli hale gelmesini sağlayan
Güvenli Cerrahi Kontrol Listesinin uygulanma süresinin, en kısa 0,58 dakika
en uzun da 3,58 dakika olduğu tespit edilmiştir.
İlk zamanlarda 4 dakika civarında uygulanabilen listenin, el pratiğinin gelişmesi ve rutin alışkanlık haline geldikten sonra ortalama olarak 2 dakikada
uygulanabildiği tespit edilmiştir.

Sonuçta;
Tıbbi hataların yaklaşık %50’sinin cerrahiden kaynaklanan hatalar olması ve
bunun da yarısının önlenebilir hatalardan oluşması konunun önemini bir kat
daha artırmaktadır. 2010 yılı merkezi değerlendirmelerinde %40 olan kullanım oranının bir yıl sonra %60 oranına çıkması, bir yıl içinde hem rakamsal
hem de oransal olarak kullanımda büyük artış görülmesi tüm kalite ailesi
için umut verici bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.
Kontrol Listesi kullanımının artırılmasında, değerlendiricilerimizin de yorumlarında belirttiği gibi kontrol mekanizmalarının olması, daha çok gönüllülerden seçilen liste sorumlularının belirlenmesi kullanımın artmasına katkı
sağlayan önemli uygulama örnekleridir. Ayrıca sıkıntı yaşanan bölüm veya
hastanelerde konunun önemini vurgulayan ve farkındalığı artıracak eğitimler düzenlenmesi önerilebilmektedir.
Güvenli cerrahi ameliyathane öncesi, ameliyathane ve sonrası olarak üç basamakta değerlendirilmesi gereken kompleks bir yapıya sahiptir. Bu basamaklardan herhangi birisinin eksik bırakılması veya tamamen atlanmış olması bütünlüğü bozacak ve güvenli cerrahi uygulamalarında hatalara neden
olacaktır. Özellikle de listenin olmazsa olmazları olarak nitelendirdiğimiz ve
her basamakta ısrarla vurgulanan liste sorumlusu onayı, doğru hasta, doğru uygulama, doğru taraf gibi kontrol listesinin can alıcı konularında azami
dikkat edilmesi gerekmektedir.
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

19

Güvenli Cerrahi Uygulamaları

Kontrol listesi kullanımı ile komplikasyon oranında yaklaşık %35, ölüm oranında ise yaklaşık %50’lik düşüş olduğu yapılan çalışmalarla da gösterilmiştir. Kontrol listenin kullanımının, uygulayıcılara sadece 2 dakika civarında
artı zaman gerektirmesi, zamanlarının büyük kısmını hastalarına vakfetmiş,
vefakâr sağlık çalışanları için önemsenmeyecek bir süredir.
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Sterilizasyon Hizmetleri ve
Hasta Güvenliği
Sterilizasyon hizmeti hastane enfeksiyonlarının kontrolü açısından oldukça
önemli bir alandır. Güvenli cerrahi uygulamalarında hastanın güvenliğinin
sağlanması için kullanılan malzemenin önemi yadsınamaz. Sterilizasyonu
uygun olmayan malzemenin kullanımı, yapılan tüm müdahalenin olumsuz
bir şekilde sonuçlanmasına neden olabilir. Görüldüğü gibi sağlık hizmeti bir
ekip işidir ve ekibin her halkasının güçlü olması gerekmektedir. Bu halkalardan biri olan sterilizasyon hizmetinde, hastaya kullanılan malzemenin
gerçekten steril olduğunun kanıtlanması, tüm sürecin izlenebilir olmasının
sağlanması esastır.
Sterilizasyon; herhangi bir cisim veya madde üzerinde hiçbir mikroorganizmanın kalmaması, sporlar dâhil öldürülmesi anlamına gelir.
Sterilizasyon hizmetinin 4 ana unsurdan oluştuğu söylenebilir:
»» Fiziki mekân
»» İnsan kaynağı
»» Cihaz ve malzemeler
»» Süreç kontrolü

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
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Şekil. Sterilizasyon Hizmetlerinin Unsurları
Süreç
Kontrolü

Cihaz ve
Malzemeler

Fiziki
Mekan

STERİLİZASYON

İnsan Kaynağı

Sterilizasyon hizmeti farklı süreçlerin bir araya geldiği bir hizmet türüdür.
Sterilizasyon ünitesinde fiziki mekân işlem basamaklarına göre planlanmaktadır ve 3 alanda incelenir.
Sterilizasyon Ünitesi
Fiziki Mekan

»» Kirli alan
»» Temiz alan
»» Steril alan

Kirli
Alan

Temiz
Alan

Steril
Alan

Fiziki mekânda önemli hususlardan biri, yüzeylerin kolay temizlenebilir ve
dezenfekte edilebiliyor olmasıdır. Nemli ve sıcak ortam mikroorganizmaların üremesini kolaylaştıracağı için, 18–22˚C aralığındaki ortam sıcaklıkları
sterilizasyon üniteleri için uygundur. Nem oranı ise yüzde 35 ile 60 arasında
olmalıdır.
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18-220C

Nem oranı
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Alanlar arasındaki geçiş noktalarında el antiseptikleri bulunmalıdır. Sağlık hizmeti sunulan her bölümde olduğu gibi bu bölümde de enfeksiyonların kontrolü ve hasta ve çalışan güvenliği açısından el hijyeni önemlidir. Sterilizasyon ünitelerinde; kirli alandan temiz alana geçerken, temiz
alandan steril alana geçerken, eldiven takmadan önce ve eldiven çıkarttıktan sonra, steril malzemeye temas etmeden önce el hijyeni uygulamak
gerekir.
Bu yazının asıl konusu hasta güvenliği olmakla birlikte sterilizasyon ünitelerinde çalışan güvenliğinin önemi de unutulmamalı, özellikle kişisel
koruyucu ekipman kullanımı konusunda çalışanların eğitilmesi ve teşvik
edilmesine önem verilmelidir. Çalışanların hangi risklere maruz kalabileceği (enfeksiyon, gürültü, ergonomik sorunlar, kimyasal riskler gibi)
analiz edilmeli ve bunlara yönelik koruyucu önlemlerin alınması sağlanmalıdır.

Sterilizasyon Hizmetinde Süreç Kontrolü
Kalite pratiğinde süreç kontrolünde temel unsur ölçmek ve izlemektir. Sterilizasyon kolaylıkla ölçülebilir ve izlenebilir süreçlerden oluşan, bu anlamda
somut çıktıları olan bir hizmet türüdür. Sterilizasyon hizmeti süreci döngüsel
şekilde ilerleyen işlem basamaklarından oluşur:
»» Kullanım alanından kirli alana transfer
»» Temizleme-bakım
»» Paketleme
»» Yükleme
»» Sterilizasyon
»» Depolama
»» Dağıtım (Kullanım alanına transfer)
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
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Kullanım

Depolama
Dağıtım

Kirli alandan
transfer

SÜREÇ KONTROLÜ
Temizleme
Bakım

Sterilizasyon
Paketleme
Yükleme

Fiziki mekanda sterilizasyon ünitesinin üç alandan oluştuğu ifade edilmişti.
Süreç kontrolü konusunu incelerken bu alanlara kullanım alanını da eklemek uygun olacaktır. Çünkü sterilizasyon hizmetinin tüm basamakları düşünüldüğünde kullanım alanı da bu sürecin bir parçasıdır. Kirli malzemenin
kaydı ve transferinden, steril malzemenin sterilite bozulmadan kullanıma
sunulabilmesi ve kullanım anında sterilitenin kontrol edilmesi gibi pek çok
işlem ünite dışında gerçekleşmektedir.
Sterilizasyon Süreci

Kirli
Alan

Temiz
Alan

Steril
Alan

Kullanım Alanı

Bu işlem basamakları incelenirken sürecin kontrolü açısından en kritik noktalar ele alınacak olup, konunun detayları için okuyucularımızın konu ile
ilgili bilimsel kaynakları incelemesi uygun olacaktır.
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Kirli Alan
Kirli malzemenin kabulünde kayıt işlemi önemlidir. Hangi malzemenin, hangi bölümden geldiği, kim tarafından teslim edildiği, kim tarafından teslim
alındığı, bu işlemin ne zaman gerçekleştiği gibi bilgilerin kaydının kirli alanda, malzeme teslimi sırasında yapılması gerekmektedir.
Temizlik ve dekontaminasyon işlemi kirli alanda uygulanır. Malzemenin üzerinde küçük de olsa kir kalıntısı bulunması bu kalıntının bulunduğu yerde
sterilizasyon işleminin etkinliğinin azalmasına sebep olacaktır. Bu nedenle
temizlik ve dekontaminasyon önemli bir işlemdir. Etkili bir temizlik ile mikroorganizmaların yüzde 95 yüzde 97’sinin bertaraf edilebildiği gösterilmiştir.
Temizlik ve dekontaminasyon işlemi manuel olarak yapılabildiği gibi, çeşitli
cihazlarla da yapılabilir. Bu noktada kullanılan pek çok cihaz bulunmaktadır.
Bu cihazlarda yıkamanın etkinliğini kontrol etmeye yönelik çeşitli kirlilik
testleri kullanılabilmektedir.

Temiz Alan
Temizlik ve dekontaminasyondan sonra malzeme paketlenmek üzere temiz
alana transfer edilir. Malzeme yıkandıktan sonra iyice kurulanmalı, gerekli
onarımlar yapılmalı, eksikler tamamlanmalı ve daha sonra paketleme işlemine geçilmelidir. Paketlemede, sterilizasyon yöntemine, paketin çeşidine,
malzemenin niteliğine göre uyulması gereken kurallar ve dikkat edilmesi
gereken hususlar bulunmaktadır.
Özellikle dikkat edilmesi gereken hususlardan biri; paketin sağlamlığı, içindeki malzemeyi ve malzemenin sterilitesini koruyabilecek özellikte olmasıdır. Çeşitli paketleme yöntemleri vardır. Malzemenin ve cihazın (sterilizasyon yönteminin) özelliğine göre bu yöntemlerden biri seçilir ve uygulanır.
Her bir paket içine en az sınıf 4 kimyasal indikatör konulmalıdır.
Paketlemede dikkat edilmesi gereken hususlardan bir diğeri de, üzerinde
paketin içeriği hakkında bilgi veren bir etiketin bulunmasıdır. Bu etikette
malzemenin;
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
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»» Adı
»» Ait olduğu bölüm
»» Ne zaman kim tarafından hazırlandığı
»» Son kullanım tarihi
bilgileri ya da bu bilgilere ulaşmayı sağlayacak bir tanımlayıcı olmalıdır.
Paketleme işlemi tamamlandıktan sonra sterilizasyon cihazına yükleme işlemine geçilir. Yükleme işleminde dikkat edilmesi gereken en kritik hususlar
şunlardır:
»» Malzeme-malzeme, malzeme-cihaz mesafesi en az 5- 10 cm olmalı
»» Cihaz çok sık yerleştirilmemeli
»» Bohçalar eğik pozisyonda, alet tepsileri alt rafa yatay olarak yüklenmeli
»» Kazan hacminin en fazla %70’i doldurulmalı

Sterilizasyon İşlemi
Sterilizasyon yöntemleri aşağıda sıralanmıştır:
»» Buhar sterilizasyonu
»» Kuru ısı sterilizasyonu
»» Gaz sterilizasyonu
• Etilen Oksit
• Formaldehid
• Gaz plazma
• Ozon
• Klorindioksit
»» Radyasyon
»» Sıvı kimyasallarla sterilizasyon
26
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Sterilizasyon koşullarının ve sterilizasyonun gerçekleşme durumunun kontrolü bu süreç için en kritik noktadır. Kullanılan sterilizasyon yöntemine göre
kontrol malzemeleri ve yöntemleri değişmekle birlikte sterilizasyon kontrolünü üç grupta incelemek mümkündür:
»» Fiziksel-mekanik kontrol
»» Kimyasal kontrol
»» Biyolojik kontrol
Fiziksel-mekanik kontrol; program döngüsü, bakım ve kalibrasyon kayıtlarını içerir. Program döngüsünde temel olarak; basınç, gaz konsantrasyonu,
sıcaklık, nem, zaman gibi parametreler kayıt altına alınır. Bu kayıtların her
bir döngü için, her bir çevrim için tutulması gerekmektedir. Ayrıca cihazların bakım ve kalibrasyonları da periyodik olarak yapılmalıdır ve kayıt edilmelidir.
Kimyasal kontrol yöntemleri, uluslararası olarak 6 sınıfta incelenmektedir. Bu yöntemlerden sınıf 3-4-5-6 indikatörler paket içinde kullanılan indikatörlerdir. Sınıf 1 ve 2 ise, paket dışı indikatörler olarak ifade edebiliriz.
Kimyasal Kontrol Yöntemleri
»» Sınıf 1: İşlem İndikatörleri
»» Sınıf 2: Spesifik testlerde kullanılan indikatörler
»» Sınıf 3: Tek parametreli indikatörler
»» Sınıf 4: Çok parametreli indikatörler
»» Sınıf 5: Entegratörler
»» Sınıf 6: Emulasyon indikatörleri
Sınıf 1 işlem indikatörleri her paket üzerinde kullanılmalıdır. Bu indikatörler,
malzemenin sterilizasyona girip girmediği hakkında fikir verir. Kirli malzemeyle steril malzemenin karışmasını engeller. Sadece bu amaçla kullanılır.
Maruziyet bantları, indikatörlü etiketler bunlara örnek olarak verilebilir.
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
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Sınıf 2 indikatörler vakumun etkinliğini ve doymuş buhar kalitesini gösterir
(Bowie&Dick testi). Her gün cihaz boşken ve sterilizasyon işlemine başlamadan önce uygulamak gerekir. Doymuş buhar kalitesi ve vakumun etkinliğinin yeterli olup olmadığını gösteren şeritlerde renk değişikliği olması esastır.
Sınıf 4-5-6 çok parametreli indikatörlerdir. Doymuş buhar, zaman, sıcaklık
ve basınç parametrelerinden iki veya daha fazlasını test ederler. Bu parametreler sterilizasyon işlemi sırasında istendiği şekilde gerçekleşirse indikatörlerde renk değişikliği oluşur. Sterilizasyon koşullarının her bir paket içinde
test edilmesi için en az sınıf 4 olmak üzere bir kimyasal indikatörün paket
içine yerleştirilmesi gerekmektedir
Biyolojik kontrol yöntemi; sterilizasyonun bir anlamda altın standart
göstergesidir. Bu yöntemde, sporlu bir bakteri bir döngüde sterilizasyon işlemine tabi tutulur. İşlem sonrası bakteride üreme olup olmamasına göre
sterilizasyonun tam olarak gerçekleşip gerçekleşmediği değerlendirilir. Aşağıda sterilizasyon yöntemine göre asgari biyolojik indikatör kullanma sıklığı
görülmektedir:
»» Buhar otoklavda haftada en az bir kez, implant içeren her yükte
»» Etilen oksit sterilizasyonunda her yükte
»» Formaldehit sterilizasyonunda en az haftada bir kez
»» Kuru ısı sterilizasyonunda haftada bir kez
»» H2O2 sterilizasyonunda her gün ilk kullanımda
»» Sterilizasyon cihazlarında bakım, onarım ve kalibrasyon yapıldıktan sonraki ilk çalıştırmada
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Buharlı basınç sterilizasyonunda her otoklav için haftada en az bir kez, implant sterilizasyonu yapılacak olan her yükte biyolojik indikatör kullanılmalıdır. Kurumun yoğunluğuna ve otoklav kullanma sıklığına göre kurumlar
biyolojik indikatör kullanımı periyodunu artırabilirler.
Biyolojik indikatör işlem sonrası pozitif çıkarsa, yani bakteride üreme olursa, geriye dönük malzeme ve hasta takibi yapılmalıdır. Bir önceki negatif
üreme gösteren biyolojik indikatör kullanımına kadar ünitede bulunan ya da
dağıtılan tüm steril malzeme toplanmalıdır. Bunlar arasında hastaya kullanılan malzeme var ise hasta enfeksiyon açısından takip edilmelidir.

Depolama
Malzeme steril edildikten sonra dağıtımın yapılacağı depolama alanına
transfer edilir. Depolama ile ilgili de dikkat edilmesi gereken pek çok husus
bulunmaktadır. En önemli husus ortam koşullarıdır. Ortam ısısı ve nemi izlenmeli ve kayıt altına alınmalıdır. Depolamada rafların yerden yüksekliğine,
tavan ve duvar mesafelerine dikkat edilmeli, miat takibi yapılmalıdır. Esas
olan steril malzemenin sterilitesinin korunmasıdır.
Sterilitenin korunmasının önemi malzemenin kullanım alanına transfer sürecinde de devam etmektedir. Transferi yapan personel bu konuda eğitilmeli
ve yaptığı işin önemi konusunda bilgilendirilmelidir. Transferde üstü kapalı
taşıma arabaları kullanılmalı, steril malzeme için transfer yolu tanımlanmalıdır.

Kullanım Alanı
Kullanım sırasında kullanıcıların paket açılmadan önce; paketin sağlamlığını, son kullanma tarihini, paket üzerindeki işlem indikatörünün
renk değişikliğinin gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol etmeleri gerekir. Paket açıldıktan sonra kimyasal indikatörde renk değişikliği kontrol
edilmelidir. Kullanım alanında sterilite ile ilgili yapılan bu kontrolün
kaydı için, Daire Başkanlığımız tarafından yayınlanan “Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi”ndeki “Kullanılan malzemenin sterilizasyonu uygun
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
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mu?” sorusunun yanıtlanması ve bu alanın işaretlenmesi yeterlidir. Bu
şekilde malzemenin steril olduğunun son noktada kaydı da tutulmuş olmaktadır.
Ayrıca steril malzemeye ilişkin tanımlayıcı bilgilerin hasta dosyasında bulunması ya da hangi malzemenin hangi hastaya kullanıldığının kaydedilmesi
de çok önemlidir. Gerektiğinde geriye dönük olarak hastanın dosyasından
malzemenin kayıtlarına ulaşılabilmesi açısından bu bilgilere ihtiyaç vardır.
Resimde hastanın dosyasındaki steril malzemeye ilişkin etiketten, hangi bilgilere ulaşılabileceği görülmektedir.

Biyolojik indikatör negatif

Vakum kaçak testi
Bowie-Dick testi uygun

Döngü kayıtları

Kim
Hangi Cihaz
Ne Zaman

Cihazın son bakımı
29.09.2011’de

•Sterilizasyon

21.10.2011’de

•Paketleme

4. otoklavda

•Yıkama
•Teslim
Dosyada sterilizasyon
kontrolü

Kullanılan steril
malzemenin etiketi

İz Sürme
Sonuç olarak; sterilizasyon süreci ile ilgili en kritik noktalardan birisi izlenebilirliğin sağlanmasıdır. Buraya kadar anlatılanlar ile malzemenin izlenebilirliğinin nasıl sağlanacağı, sterilizasyona ilişkin kayıtların ve kanıtların nasıl ortaya konacağı tartışılmıştır. Özetle her işlem basamağında,
hangi tarihte ve saatte, hangi yöntem ve cihaz kullanılmış, hangi çalışan
kullanmış ve bu yapılan işi kanıtlayan hangi kanıtlar toplanmış sorularının yanıtları izlenebilirliği sağlamaktadır. İzlenebilirlik sunulan hizmetin
kalitesinin geliştirilmesinde kullanılacak en önemli araçtır. Hasta güvenliği
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için mutlaka gereklidir. Ayrıca hukuki bir süreçte ya da malzeme ile ilgili
herhangi bir sorunda sürecin sorumlularına hesap verebilir bir ortam sağlayacaktır.

Not
Aşağıdaki ev ödevi, bu dokümanın özümsenmesi ve bahsi geçen hususların kurumlarımızda ne derece uygulandığı ile ilgili öz değerlendirme
yapılması amacı ile verilmiştir. Ödevin ciddiyetle uygulanarak rapor
haline getirilmesi ve ödevi değerlendirecek yetkiliye sunulması önemle
rica olunur.

Ev ödevi
»» Konu: Kurumlarımızda sterilizasyon hizmetlerinde izlenebilirliğin kontrolü
»» Ödevin içeriğinde bulunması gerekenler:
• Kurumunuzda, cerrahi operasyon geçirmiş bir hasta dosyasından yola
çıkılarak ilgili hastaya kullanılan steril malzemenin sterilizasyonu sırasında geçtiği aşamalarla ilgili detayların incelenmesi ve rapor haline
getirilmesi gerekmektedir.
• Bu malzemenin sterilizasyon işlemlerinde her bir basamağın hangi
tarihte ve saatte gerçekleştiği, hangi yöntem ve cihazın kullanıldığı, hangi çalışan tarafından işlemin gerçekleştirildiği ve her aşamada işlemin doğru şekilde gerçekleştiğine ilişkin hangi kanıtların
toplandığı kayıt edilmelidir.
• İncelenen basamaklarda yukarıda bahsedilen hususlarda yeterli bilgiye ulaşılamayan noktalar belirtilmelidir.
• İzlenebilirliğin iyileştirilmesi için yapılması gerekenler (düzeltici önleyici faaliyetler) ile ilgili görüş ve öneriler belirtilmelidir.
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
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»» Sorumlular: Kalite yönetim direktörü, sterilizasyon hizmetleri bölüm
kalite sorumlusu
»» Ödevin teslim tarihi: Bu doküman okunduktan sonra 7 gün içinde
»» Ödevi değerlendirecek yetkili: Hastane yöneticisi
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El Hijyeninde Uyumu Artırmak
Sağlık hizmetinde el hijyeninin önemi hakkında ve el hijyeni uygulamalarının istenen düzeye ulaştırılması adına bugüne kadar ülkemizde ve dünyada
pek çok çalışma yapılmıştır. Örneğin DSÖ, CDC gibi uluslar arası kuruluşların kampanyaları ve ulusal bazda pek çok ülkede yürütülen faaliyetler bulunmaktadır. DSÖ tarafından 5 Mayıs günü “Dünya El Hijyeni Günü” olarak
ilan edilmiştir. Ülkemizde Bakanlığımız bünyesinde 2008 yılında bu konu ile
ilgili standartlar, “Sağlıkta Kalite Standartları”na dâhil olmuştur. O günden
beri, gerek SKS kurum değerlendirmelerinde gerekse Daire Başkanlığımız
eğitim faaliyetlerinde Bakanlığımızın bu konudaki politikaları ve öncelikleri daima vurgulanmıştır. Ayrıca Bakanlığımız tarafından yürütülen “Tehlike
Ellerinde Kampanyası” da bu konuda önemli adımların atılmasını sağlamıştır. Yine bu alanda yapılan pek çok ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma
ve yayın bulunmaktadır. Bilindiği üzere, el hijyeni konusu farklı bilimsel açılardan da incelenmesi mümkün olan bir konudur. Bu alanda sosyolojik araştırmalar da yapılmakta ve davranışsal teoremler üzerinde çalışılmaktadır.
SKS kapsamında kurumlarımızda gerek kurum içi uyum eğitimlerinde, gerekse hizmet içi eğitimlerde sağlık çalışanlarına el hijyeni uygulamalarının
önemi ve gereklilikleri dönemsel olarak anlatılmaktadır.
Sonuçta, Türkiye’de ve dünyada özellikle son yıllarda bu konuyla ilgili gerçekten ciddi çalışmalar yürütüldüğünü söylemek mümkündür. Ancak bütün
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
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bu çabaya rağmen sağlık hizmeti sunumunda el hijyeni sorununda gerek
ülkemizde gerekse dünyada istenen başarı sağlanamamıştır. Bu konuda elde
edilen bir gelişme vardır ancak bu gelişme oldukça yavaş ilerlemektedir. Bu
noktadan hareketle, bu yazıda öncelikle el hijyeni konusunda mevcut durumla ilgili bazı tespitler yapılacak ve ardından konuya çözümcül yaklaşacak
sorular ve yanıtları ele alınacaktır. Okuyucu bu sorulardan yola çıkarak kendi sorularını ve kendi yanıtlarını ortaya koyabilir.
Bilindiği gibi, Sağlıkta Kalite Standartları’nda el hijyeni ile ilgili standartlar,
Kurumsal Hizmet Yönetimi dikey boyutunda, “Enfeksiyonların Kontrolü ve
Önlenmesi” bölümünde yer almaktadır ve tüm kurumu ve kurumdaki tüm
sağlık çalışanlarını ilgilendirmektedir.
Ülkemiz genelinde mevcut durumla ilgili basit bir analiz yapıldığında, olumlu faktörleri şöyle sıralamak mümkündür:
»» Sağlıkta Kalite Standartları tüm kurumlarımızı kapsamakta ve ulusal bir
rehberlik görevi üstlenmektedir.
»» Sağlık çalışanlarında bu konuda önemli düzeyde bir farkındalık oluşmuştur.
»» El hijyeni malzemeleri kolaylıkla temin edilebilmektedir.
»» El hijyeni ile ilgili bilgi düzeyi gün geçtikçe artmaktadır. Bu alandaki eksikler tamamlanabilir.
Mevcut durumda olumsuz faktörleri ise şöyle sıralayabiliriz:
»» Çalışanların el hijyenine uyumu yeterli değildir.
»» Çalışanların eğitimi yeterli değildir.
»» Enfeksiyon hızları hedeflenen düzeylere indirilememiştir.
»» Kültür değişimi henüz başarılamamıştır.
»» Yöneticiler bu konuda yeterli desteği verememektedir.
Burada tespit edilen sorunlardan biri olan el hijyeni uyumunun yetersizliği ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada da farklı boyutlarda yaşanmaktadır.
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Burada sorulması gereken soru; “El hijyeni uyumunu nasıl arttırabiliriz?”
sorusudur. Bu yazıda bu kritik sorunun cevabı aranacaktır.
Aşağıdaki soruların yanıtları “El hijyeni uyumunu nasıl arttırabiliriz?” sorusunun cevabına götürebilir bizleri:
»» El hijyeni nedir?
»» El hijyeni ne zaman ve nasıl uygulanır?
»» El hijyeni uyumu nedir?
»» El hijyeni uyumunu etkileyen faktörler nelerdir?
»» El hijyeni uyumunu nasıl ölçeriz?
»» Biz nasıl ölçüyoruz?
»» Sonuçları nasıl değerlendiriyoruz?
»» İyileştirmek için neler yapıyoruz?
»» Başka neler yapılabilir?
»» Sürdürülebilirliği nasıl sağlarız?

El Hijyeni Nedir?
En basit tanımı ile el hijyeni; herhangi bir el temizliği eylemi için kullanılan
genel bir tanımdır.

El Hijyeni Ne Zaman ve Nasıl Uygulanır?
Sağlık çalışanının hasta bakımı sırasında ne zaman el hijyeni uygulaması
yapması gerektiği DSÖ tarafından ortaya konan 5 Endikasyon kuralı ile tanımlanmıştır.
5 Endikasyon Kuralına göre; hasta ile temastan önce, aseptik işlerden önce,
vücut sıvıları ile temastan sonra, hasta ile temastan sonra, hasta çevresi ile
temastan sonra el hijyeni uygulanmalıdır.
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
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Şekil. 5 Endikasyon Kuralı

Aseptik İşlerden Önce
Vücut Sıvıları İle Temastan Sonra
Hasta ile Temastan Sonra
Hasta Çevresi ile Temastan Sonra

5 ENDİKASYON

Hasta ile Temastan Önce

Sağlık çalışanı el hijyenini iki şekilde uygulayabilir. Bunlar el yıkama ve el
ovmadır. Bu yöntemlerden hangisinin ne zaman uygulanacağının bilinmesi
önemlidir.
»» Ellerde gözle görünür kirlenme
»» Sporlu bakteri ile temas
»» Hastanın kan ve sekresyonları ile bulaş
»» Çalışanın kendi sekresyonları ile bulaş
»» Tuvalet kullanımı sonrası
söz konusu ise eller yıkanmalıdır.
El antiseptikleri gözle görünen kirleri uzaklaştıramaz. Su ve sabunla el yıkama yöntemi kirlerin mekanik olarak uzaklaştırılmasını sağlar.
El antiseptikleri ve normal sabun ya da antimikrobiyal sabunlar sporlara
karşı etkisizdir. Bu nedenle sporlu bir bakteriyle temas durumunda da yine
sabunun mekanik uzaklaştırıcı etkisine ihtiyaç vardır. Yani bu durumda da
ellerin yıkanması gerekir.
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El yıkarken dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:
»» El yıkarken el hijyeni sağlanabilmesi için en az 30-60 saniye eller ovulmalıdır. Bu süre; ellerin kirlilik durumu, suyun sıcaklığı ve sertliği gibi
faktörlere bağlı olarak değişmektedir.
»» Sıcak su kullanmaktan kaçınılmalıdır. Sıcak su ellerde irritasyon riskini
artırır.
»» Sıvı sabun kullanımı uygun bir seçenektir.
»» Eller çok iyi kurulanmalıdır. Nemli eller kontaminasyon riskini artırır.
»» Tek kullanımlık havlular el kurulamak için uygun bir seçenektir.
»» Sıvı sabun dağıtıcılarının temizliğine önem verilmeli, kısmen boş sabun
dağıtıcısına sabun eklenilmemelidir. Bu şekilde sabun dağıtıcısının kontaminasyon riski azaltılmış olur.
Yukarıda belirtilen el yıkama endikasyonları yok ise el antiseptiği kullanılabilir.
El antiseptiği kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:
»» El antiseptiği kullanılırken eller kuru olmalıdır. Eller ıslak olursa el antiseptiğinin konsantrasyonu düşecektir.
»» Alkol bazlı el antiseptiklerinin, diğer el antiseptiklerine göre daha etkin
olduğu, daha kısa sürede etkili oldukları bilinmektedir. Kullanımı pratiktir. Daha az deri irritasyonu yapar.
»» El antiseptiği kuruyana kadar eller ovalanmalıdır. Eğer yeterli miktarda el
antiseptiği alındıysa, elleri kuruyana kadar ovalamak antiseptik uygulamasında el hijyeni için gereken 20–30 saniyelik süreyi de tamamlamamızı
sağlayacaktır. Antiseptik dağıtıcılarına bir kere basarak yeterli miktarda
el antiseptiği alınmaktadır.
»» Alkol yanıcı bir maddedir. Bu açıdan gerekli tedbirlerin alınması gerekir.
Elleri kuruyana kadar ovalamak bu tedbirlerden biridir.
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
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»» El ovma ya da el yıkama yöntemlerinden herhangi biri, yukarıda belirtilen kurallara uygun bir şekilde uygulandı ise ardından diğer yöntemin de
uygulanması gerekmemektedir. Örneğin eller yıkandıktan sonra el antiseptiği ile ovalama yapmaya gerek yoktur. Bu şekilde ikili uygulama deri
irritasyonu riskini artıracaktır. Esas olan hangi yöntem uygulanıyor ise,
bu yönteme ilişkin kurallara uymaktır.
Şekil. El hijyeni Uygulaması

Eldiven kullanımında dikkat edilmesi gereken kurallar şunlardır:
»» Açık yara varlığında, girişimsel işlem uygulamasında, kontamine bölgeye
temas söz konusu ise eldiven takılmalıdır.
»» Aynı hastaya temasta kontamine bölgeden temiz bölgeye geçerken, hastadan hastaya geçerken eldiven değişikliği yapılmalıdır.
»» Eldiven takmadan önce ve çıkardıktan sonra da el hijyeni uygulaması
yapmak gereklidir.
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El Hijyeni Uyumu Nedir?
El hijyeni uyumu; el hijyeninin doğru zamanda, uygun yöntemle, doğru şekilde ve doğru sürede uygulanmasını ifade eder. Sadece el yıkamak ve el
ovalamak değil, bunları doğru şekilde yapmak el hijyeni uyumu anlamına
gelmektedir.

El Hijyeni Uyumunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
»» Mesleki kategori
»» Cinsiyet
»» Günün/haftanın zamanı
»» Hasta bakımı tipi ve yoğunluğu
»» Deri irritasyonu
»» El hijyeni gereçlerine ulaşamama
»» Hasta ihtiyaçlarının el hijyeni üzerinde bir öncelik olarak algılanması
»» Bilgi eksikliği
»» Yeterli zaman olmaması

El Hijyeni Uyumunu Nasıl Ölçeriz?
El hijyeni uyumu farklı şekillerde ölçülebilir:
»» Prospektif gözlemler
»» Kullanılan el hijyeni malzemelerinin takibi
»» Anketler (sağlık çalışanlarının farkındalığını, bilgi düzeyini, uyumunu
ölçmeye yönelik)
»» Uygulamanın etkinliğinin ölçülmesi
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
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Biz Nasıl Ölçüyoruz?
Sağlıkta Kalite Standartlarında el hijyeni uyumunun periyodik olarak ölçülmesi ve izlenmesi için iki yöntem kullanılması öngörülüyor.
»» Haberli prospektif gözlemler
»» Malzeme takibi
Çalışanların Haberli Gözlemi ve Geri Bildirimler:
Yapılan bilimsel çalışmalar, çalışanların haberli olarak periyodik bir şekilde
gözlenmesinin el hijyeni uyumunu artırdığını göstermektedir. Ancak çalışanların gözlemlere ilişkin algısını yönetmek bu noktada önemlidir. Çalışanlara, bir denetleme mantığı ile değil, durum tespiti yaparak birlikte daha
iyiyi bulmaya yönelik bir çalışma yapıldığı mutlaka anlatılmalıdır. Çalışanlar
haberli olarak gözlenmeli, onlara performansları ile ilgili geri bildirimde bulunulmalıdır.
Standartların getirdiği asgari kurallar çerçevesinde en az 3 ayda bir haberli
gözlemler yapılmalı ve çalışanların el hijyenine uyumu değerlendirilmelidir.
Gözlemler sırasında esas olan mümkün olduğunca çok endikasyon yakalamak ve gözlemektir.
Bu amaçla, Daire başkanlığımız web sitesinde yayınlanan el hijyeni uyumu
gözlem formu kullanılabilir. Bu form Excel olarak hazırlanmıştır ve kendi
içinde formülize edilmiştir. Kurumlarımız bu formu kendi koşullarına göre
yeniden formülize edebilirler.
Bu form ile, genel uyum oranına ve alt indikatörlere (beş endikasyon, servis
ve mesleki kategori bazında uyum oranı) ulaşılabilir. Gördüğünüz gibi el hijyeni uyum oranı kurumumuz için çok önemli bir kalite indikatörüdür aynı
zamanda.
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Servis/Klinik Bazında El Hijyeni Uyum Oranı

39

Mesleki Kategoriye Göre El Hijyeni Uyum Oranı
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Endikasyon Bazında El Hijyeni Uyum Oranı
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Esas olan uyum oranının formülünü doğru olarak uygulamaktır: Bu formül, alt
indikatörlerin hesaplanmasında da aynı şekilde uygulanabilir. Alt indikatörler
ile resmin bütününü görmemiz ve sorunu tespit etmemiz mümkün olacaktır.
Şekil. El hijyeni Uyum Oranı Formülü

El Hijyeni
Uyum Oranı

=

Doğru yapılan el hijyeni
uygulaması sayısı
Fırsat/Endikasyon
Sayısı

X 100

El hijyeni uyumunu değerlendirmenin bir başka yolu da birim bazında el
hijyeni malzemelerinin kullanım miktarlarının izlenmesidir. Bu parametre
de bir indikatör sistematiği içinde incelenmeli ve bir ölçme, değerlendirme
aracı olarak kullanılmalıdır.
13

İç istem miktarları hasta potansiyeli ve çalışma yoğunluğu dikkate alınarak
incelenmeli, gerektiğinde birim bazında daha detaylı araştırmalar yapılmalıdır.

Sonuçları Nasıl Değerlendiriyoruz?
Yukarıda bahsettiğimiz gibi el hijyeni uyum oranı, el antiseptiklerinin ya da
el hijyeni malzemelerinin kullanım miktarlarının izlenmesi aynı zamanda
kalite indikatörleridir.
Bu indikatörlerin sonuçları kurumlarda, el hijyeni ile ilgili izlenmesi gereken
politikanın, eğitim faaliyetlerinin, iyileştirme çalışmalarının tespitinde çok
önemli bir yardımcı olacaktır. İndikatörlere ayrıca, el hijyeni güvenlik iklim
puanı eklenebilir. Bu amaçla, kurumda geçerli bir anketle, periyodik olarak
sağlık çalışanlarının farkındalığı ve davranış değişikliği ölçülebilir ve sonuçlar kurum kültürünün geliştirilmesi için bir araç olarak kullanılabilir.

İyileştirmek İçin Neler Yapıyoruz?
SKS’ de kalitenin ölçülmesi yanında el hijyeni ile ilgili sürekli bir iyileştirme
sürecinin uygulanmasına da önem verilmiştir.
»» İyileştirme çalışmaları içinde eğitim faaliyetleri çok önemlidir. Eğitimlerin
her çalışana belirli periyotlarda ulaşması gerekmektedir. El hijyeniyle ilgili
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olarak tüm çalışanlara ulaşmanın en iyi yolu, gerektiğinde yerinde eğitimler
vermektir. Zaten verilmesi gereken uygulamalı bir eğitimdir. Özellikle yoğun
iş yükü olan bölümlerde yerinde eğitim çok daha etkin ve verimli olacaktır.
»» Eğitim programı yılda en az bir kez uygulanmalı ve meslek gruplarına
göre eğitimlerin içerikleri belirlenmelidir.
»» Malzemeye erişimin kolaylaştırılması da el hijyeni uyumunu olumlu etkileyen bir unsur olması sebebi ile SKS’ de yer bulmuştur. El hijyenine
yönelik malzeme sağlık hizmeti sunulan tüm alanlarda bulundurulmalıdır. SKS’ ye göre her yatak başında alkol bazlı el antiseptiği bulundurulmalıdır. Ancak eğer odada bir yataktan fazla yatak varsa, her iki yatak
arasına bir alkol bazlı el antiseptiği konulabilir. Ayrıca çocuk hastaların
bulunduğu ünitelerde, servislerde veya psikiyatri hastalarının bulunduğu
birimlerde bulunan özel hasta grubunun güvenliğini riske atmamak için
burada, uygulamada cepte taşınan el antiseptikleri kullanılabilir.
»» Bunun yanında, intranet üzerinden sağlık çalışanlarına yönelik gönderilen hatırlatıcı, uyarıcı mesajların kullanımı el hijyeni uyumunun sürekliliğini desteklemektedir.

Başka Neler Yapılabilir?
»» El hijyeni politikası
Kurumlarda el hijyeni konusunda izlenecek yolun belirlenmesi ve enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesine ilişkin ortaya konan politikada el hijyenine önem verilmesi gerekmektedir. Yazılı olarak ortaya konulmuş ve yönetim
tarafından desteklenen bir politika tüm çalışmaların eksenine oturtulmalıdır.
Bütün çalışanlar da bu politikanın varlığından haberdar olmalıdır.
»» Sorumlular
Kurum el hijyeni sorumlusunun yanında ayrıca her bölümde de bölüm
el hijyeni sorumluları belirlenebilir. Kurumda bir el hijyeni takımı oluşturulabilir. Bu tarz bir uygulama hem sorumluluğun dağıtılması hem de
etkinliğin artırılmasını sağlayacaktır.
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
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»» İdari destek ve rol model kavramı
Yöneticinin çalışanlarla bir arada bulunduğu ortamlarda el hijyenine verdiği önemi göstermesi, el hijyeni uygulamasını gerektiğinde bizzat uygulayarak rol model olması uyumu artıracak kritik unsurlardan biridir.
»» Çalışanların teşviki
Çalışanların cezalandırma yolu ile değil, yukarıda da bahsedilen idari desteğin hissettirilmesi gibi olumlu geri bildirimler ve ödüllendirmeler yolu
ile teşviki önerilmektedir.
»» Sağlık çalışanlarının cilt bakımını desteklemek
Deri irritasyonu çalışanların uyumunu oldukça zorlayıcı bir unsurdur.
Çalışanların bu konudaki geri bildirimleri önemsenmeli ve gerektiğinde
el antiseptiğinde değişikliklere gidilmelidir.
»» Farklı ihtiyaçlara göre çözümler üretmek
Sorumlular, kendi kurumlarında el hijyeni uyumunu artırmak için daha
farklı uygulamaları hayata geçirebilirler. Farklı kurumların, farklı bölümlerin hatta farklı bireylerin farklı ihtiyaçları ve farklı fikirleri olabilir. Bu
noktada geri bildirimler, gözlemler ve saha araştırmalarına önem verilmeli ve yapılan uygulamanın sonuçlarının izlenmesi sağlanmalıdır.
Daire Başkanlığımız uzmanları tarafından, Laboratuvar ve Sterilizasyon ünitelerinin el hijyeni uygulamaları ile ilgili farklılıkları gözetilerek, bu bölümlere göre El Hijyeni Endikasyonları listesi oluşturulmuş ve kurumlarımıza
öneri olarak sunulmuştur.

Laboratuvarda 5 Endikasyon
Laboratuvara Girişte
Eldiven Takmadan Önce
Klinik Materyalin Bulaşı Olduğunda
Eldiven Çıkarttıktan Sonra

Laboratuvardan Çıkarken
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Sterilizasyonda 5 Endikasyon
Kirli Alandan Çıkarken
Temiz Alana Girmeden Önce
Eldiven Takmadan Önce

Eldiven Çıkarttıktan Sonra
Steril Malzemeye Temas Etmeden
Önce

Sürdürülebilirliği Nasıl Sağlarız?
Kalite çalışmalarında asıl hedefimiz iyi uygulamaların sürdürülmesi ve sürekli geliştirilmesidir. Bu da bir kültür ve davranış değişikliğini gerektirir.
Kültür değişimini sağlamak için Bakanlığımız ve kurumlarımız birlikte hareket etmelidir. Bu noktada kurumlarımıza gerek el hijyeni gerekse Sağlıkta
Kalite Standartlarında ele alınan diğer konularla ilgili olarak Daire Başkanlığı web sitesini takip etmelerini öneriyoruz. Daire Başkanlığımız, bu çerçevede el hijyeni konusundaki paylaşımlarını “Temiz Eller Güvenlidir” sloganı
altında yapmaktadır.
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İlaç Güvenliği Tehlikede mi?
İlaç güvenliğinden bahsedebilmek istendiğinde öncelikle ilaç, yan etki, advers etki ve farmakovijilans benzeri ilaç güvenliğini yakından ilgilendiren
bazı kavramları tanımlamak, bu kavramlara ilişkin tüm çalışanlar için ortak
bir bakış açısı oluşturmak gerekir.
“İlaç” kavramı teorik açıdan bakıldığında genellikle fizyolojik sistemleri
ve patolojik durumları, kullananın yararına değiştiren ürün ya da madde
olarak tanımlanmaktadır.
Bu tanımı algımızı netleştirmek amacıyla farklı açılardan incelemeye çalışalım. Örneğin dehidratasyona giren
bir hastaya, bebek ya da yaşlı olabilir,
tedavi amacıyla su verilmektedir.
O zaman su da bir ilaç mıdır? Evet, su bir ilaçtır. Çünkü dehidratasyon suyla
tedavi edilmektedir. Diğer yandan su aynı zamanda toksik etkiler de göstererek, hastaya zarar verebilir, zehirleyebilir. Özellikle idrar çıkışı olmayan, kro-
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nik böbrek yetmezliği bulunan bir hastaya sınırsız sıvı verildiğinde hastanın
kalp yetmezliği sebebiyle kaybı söz konusudur.
Bir başka örnek verecek olursak, bazı durumlarda ekmek de bir ilaç olabilir.
Hipoglisemi atağında olan bir hastaya rafine şeker önerirsiniz, fakat pratikte
rafine şeker faydalı değildir. Atak geçirmemesi için doğal ekmek önerirsiniz.
Hasta doğal ekmek tükettiği zaman kan şekeri değerlerinde dramatik düşüşler yaşanmaz. O yüzden ekmek de bazen bir ilaçtır denilebilir.
Daha geniş bir bakış açısıyla, gıdalar da yeri geldiği zaman ilaç, yeri geldiği
zaman da zehirdir. Örneğin kronik böbrek yetmezliğinde hastaya su, protein
ve kalori kısıtlaması yapılmaktadır. Ardından da hastaya bunların dışında istediği besinleri tüketebileceği söylenmektedir. Bir rejim olarak kabul ederek
sürekli maydanozlu salata tüketen hastamızı maydanozun en yüksek potasyum düzeyine sahip besinlerden biri olması sebebiyle kaybedebiliyoruz.
Sonuç olarak gıdalar yeterli ve dengeli miktarlarda tüketilmediğinde, çeşitli
toksik etkiler ortaya çıkarabilir ve bu sebeple de ilaç olarak değerlendirilebilir.
Burada önemli olan, ilaç kavramını tanımlarken hastaya zarar verebilecek
her türlü durumu göz önünde bulundurmaktır. Yani ilaçların hasta adına paketlenmesi, ilaçların hasta kimliğinin kontrol edilerek verilmesi gibi yalnızca
ilaç güvenliğine yönelik spesifik uygulamalar noktasından hareket etmek
yerine daha kapsamlı bir bakış açısıyla hastalarımızın güvenliğini tehdit edecek her türlü durumu dikkate alarak tanımlarımızı oluşturmak durumunda
olduğumuzdur.
Bu doğrultuda konuyla ilgili diğer kavramları gözden geçirelim.
Yan etki; zararına bakılmaksızın tüm
amaçlanmamış farmakolojik etkiler olarak
tanımlanmaktadır. Burada dikkat edilmesi
gereken husus; ilacın zararlı ya da zararsız
olup olmadığına bakılmaksızın amaçlamadığımız bir etkisinin olup olmadığıdır.
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Bir ilacı hastaya verdiğinizde belirli bir süre içinde amaçlamadığınız bir etkiyle karşılaşmışsanız bu durumda o ilacın yan etkisinden bahsedebilirsiniz.
Halk arasında yan etki denildiğinde istenmeyen zararlı etki anlaşılmaktadır.
Oysa bu ifade yan etki kavramını yeterince tanımlamamaktadır.
Bu noktada “advers etki” kavramı karşımıza çıkmaktadır. Bir beşeri tıbbi
ürünün kabul edilen normal dozlarda kullanımında ortaya çıkan amaçlanmamış etkilerinin zararlı olanları advers etki olarak tanımlanabilir. Advers
etki kavramı SKS açısından oldukça önemlidir. SKS’de bulunan standartlar
çerçevesinde ilaçların advers etkilerinin farmakovijilans sorumlusuna bildirilmesi istenmektedir. Bu bildirim sürecinin efektif olarak yürütülebilmesi için ilaç, yan etki ve advers etki gibi kavramların doğru tanımlanması
gerekmektedir.
Farmakovijilans kavramı literatürde, beşeri tıbbi ürünlere bağlı advers etkilerin saptanması, değerlendirilmesi, tanımlanması
ve önlenmesiyle ilgili bilimsel çalışmalar
olarak tanımlanmaktadır.
Yani farmakovijilans aslında ilaçların zararlı etkilerinin önlenmesine yönelik tedbirler alabilmek için veri toplamaktır ve bu SKS açısından son derece
büyük önem taşır. Ölçmediğimiz, değerlendirmediğimiz sistemleri iyileştiremeyeceğimiz için, ilaçların advers etkileri noktasında veri toplamamız gerekiyor ki, ilaç istenmeyen etkilerini ortadan kaldırmak için bir veri ortaya
koyabilelim.
Tüm bu tanımlamaların ışığında ilaç güvenliği; kullanım sürecinde ilacın
hastaya zarar vermesini önlemek amacıyla, yapılan önleyici faaliyetler ile
olay meydana gelmiş ise, yapılacak düzeltici faaliyetlerin tamamını ifade
eder.
Hastanın ilacı kullanmaması da aslında ilaç güvenliğini ihlal eden bir durumdur. Dolayısıyla ilaç güvenliğinin hastanın sadece ilaç kullandığı zaman
söz konusu olan bir terim olduğu söylenemez. Hastanın uygun ilacı kullanSağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
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maması, süreye uymama veya uygun aralıklarla kullanmama gibi faktörler
de ilaç güvenliği ihlali kapsamına girmektedir.
İlaç güvenliği, bir ilacın üretim aşamasından tüketim aşamasına, hatta ilacın uzun süreli etkilerinin ortaya çıkıp, tamamen vücuttan uzaklaştırıldıktan
sonraki sürece kadar devam eden bir kavramdır.

İlaç Hatalarında Riskin Büyüklüğü
İlaç güvenliğinin her şeyden önce hasta güvenliğini tehdit eden ilk üç olay
arasında bulunduğu görülmektedir. İlaç, sağlık hizmeti alan tek bir hastaya
zarar vermiş olsa dahi konunun üzerinde durulması gerekir. O ilaçtan zarar
gören bir hasta olmayı hiç kimse istemez. Dolayısıyla bir ilaçtan zarar görme
oranların düşük olması, bunun öneminin düşük olduğu anlamına gelmez.
Yapılan araştırmalar hastaların yaşadığı tüm tıbbi hataların %18-20’sinin ilaç
hatalarından kaynaklandığını göstermektedir.
ABD’de ilaç güvenliği konusunda yapılan
çalışmalarda yılda 1,5 milyon ilaç hatasının
meydana geldiği ve bu 1,5 milyon ilaç hatasından 60.000 kişinin zarar gördüğü ve 7000
kişinin de hayatını kaybettiği belirtilmektedir. Ülkemizde ise henüz yeterli veri bulunmadığından bu alanda yapılan istatistiksel
Amerika Birleşik Devletleri

• 1 yıl içinde ilaç hatası : 1.500.000
• Zarar gören kişi sayısı : 60.000
• Hayatını kaybeden kişi sayısı : 7000

çalışmalar sınırlıdır. Alınan önlemler karşılaştırıldığında ABD seviyesinin 10 katı
olma ihtimali üzerinde de durmak gerekmektedir.

İstenmeyen ilaç olaylarıyla neden bu kadar sık karşılaşıldığı önemle üzerinde durulması gereken bir husustur. Günümüzde tedavi ve profilakside ilaç
yararlarının kanıtlanmış olması ilaç kullanımında dramatik artışlara yol açmıştır. Toplumda her ne kadar serbest satışları sınırlandırılmış olsa da artık
ekmek-su gibi ilaç tüketilmektedir.
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2002 İlaç Tüketimi
• 789.000.000 KUTU

2011 İlaç Tüketimi
• 1.700.000.000 KUTU

Yapılan araştırmalara göre 2002 yılında ülkemizde 789 milyon kutu ilaç tüketilirken, bu rakamın 2011 yılında 1 milyar 700 bin kutuya kadar yükseldiği
görülmektedir. Ayrıca mevcut piyasa dahilinde 33.000 çeşit ruhsatlı ilaç bulunduğu, hatta bu miktarın 40.000’e yakın olduğu söylenmektedir. Bu kadar
karmaşık, çok sayıda ve çeşitlilikte ilaç bulunması kafa karıştırıcıdır. Müstahzar adlarının benzer olması, genellikle tek veya en fazla iki kelimeden oluşuyor olması ilacın kullanımında ciddi sıkıntılara yol açabilmektedir. Nasıl bir
varyasyon kullanarak farklı ilaç isimleri belirleneceği, farklı ilaç ambalajları
ortaya çıkartılacağı gibi konular son derece zor hususlardır ve bu durum ilaç
hatalarının sıklıkla yaşanmasına neden olmaktadır. Bu da ilaçların üretimi
alanında ne kadar dikkatli olunması gerektiğinin açık bir göstergesidir.
Bütün bunlara rağmen ilaç güvenliği kültürünün çok geliştiği, çok iyi durumda olduğunu söylemek ne yazık ki mümkün değildir. Aksine ilaç güvenliği denildiği zaman ilk olarak ilaçların kilitli alanlarda muhafazası akla
gelmektedir. Bu derece sınırlı bir bakış açısı yalnızca sağlık çalışanları olarak
değil toplum olarak da bu alanda kendimizi çok iyi geliştirmemiz gerekliliğinin göstergesidir. Hemen her gün yakınlarımızdan, arkadaşlarımızdan sıklıkla “ Komşum şöyle bir ilaç kullanmıştı, çok iyi geldi.” şeklinde söylemler
duyuyor, televizyonda sıklıkla “bir değil, üç değil, beşi beş para” gibi ilaç
kullanımına ilişkin uygun olmayan görüntüler seyrediyoruz. Bütün bunların
akabinde ortaya çıkan sonuç, hatalar, istenmeyen olaylar ve zarar görmüş
hastalar oluyor. İşte bu noktada özellikle sağlık çalışanları olarak ne kadar
dikkatli olmamız, çevremizdeki kişilere bilinç aşılamamız gerektiği gerçeğiyle karşılaşıyoruz.
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Şimdi hangi alanlarda daha sık hata yapıldığı konusuna değinelim. Çünkü
en çok hata nerede yapılıyorsa, oraya daha çok dikkat etmek, tedbirleri de o
alanda yoğunlaştırmak gerekmektedir. Çok sık hata yaptığımız alanların iyi
belirlenmesi, bu alanlarda var olan sistemin nasıl geliştirileceği, hataların nasıl azaltılabileceği, nasıl bir ölçüm sistemi getirilebileceği, mevcut hataların
ölçülüp azaltıldığına ve sistemin iyileşmesine dair hangi göstergelerin ortaya
çıkartılabileceği gibi konularla ilgili çalışmalar yapmamız gerekmektedir.
Aşağıdaki grafikte, birinci sütunda, aslında bizim beklediğimiz ama çoğunluk tarafından beklenmeyen “doktor istemi” yer alıyor. Grafik incelendiğinde, doktor reçete ya da istemlerinde yer alan ilaçların büyük oranda hatalı
olduğu tespit edilmiştir.

Percentance of reports

Şekil. İlaç Hatalarının Uygulama Alanlarına Göre Dağılımları
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(Kirke C. AnalyzErr Pilot 2006)

Bu durum başlangıçta hataların çoğunun doktorlar tarafından yapıldığı gibi
ürpertici bir sonuç karşımıza çıkarmaktadır. Fakat doktor isteminden kaynaklanan ilaç hatalarının yaklaşık % 50’sinin nedeni tedavilerin kanıta dayalı
tıp uygulamaları doğrultusunda gerçekleştirilmemesidir. Hepimiz biliyoruz,
grip veya nezle olup doktora gittiğimizde antibiyotik yahut bir ağrı kesici
reçete edilmediği zaman çok kızarız. İşte bu hataların içerisinde kanıta dayalı
tıp uygulamalarına uymayan, rehberlere uymayan reçetelemelerin sayısının
fazla olması nedeniyle doktor istemlerine bağlı hata oranı yüksek çıkmak52
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tadır. Ancak burada belirtilen husus doktor hataları için haklı bir gerekçe
oluşturmaz.
İlaç hatalarının yaşandığı diğer alanlar incelendiğinde, eczane istemleri ve
dağıtım alanlarında sıklıkla hataların yaşandığı, bununla birlikte ilaç hatalarının %48’i gibi büyük bir oranda ilaç uygulamaları sırasında yaşandığı,
ilaç uygulamaları sonrasında ve beklenmeyen bazı durumlarda da hatalar
yapılabildiği gözlenmektedir.
Bu noktada, “yapılan hangi tip hataların hastaya daha çok zarar verdiği”
sorusuna cevap aramak yerinde olacaktır.
Doktor isteminden kaynaklanan hatalardan hastaların zarar görme oranı
% 20-22 olarak tespit edilmiştir. Bu ciddi bir orandır. Doktorlar tarafından
kimi zaman endikasyon dışı ilaç yazılabilmekte ve bu da istatistiklere girdiği
zaman istem hatası olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine eczane istemelerine
bağlı olarak % 3 düzeyinde hastaya zarar veren hatalarla karşılaşılmaktadır.
Dağıtım sırasında, ilaç uygulamaları sonrasında ve belirlenemeyen bazı durumlarda da hatalar yapılabilmekle birlikte, özellikle ilaç uygulamaları noktasında yapılan hataların hastaya % 48 gibi büyük bir oranda zarar verdiği
grafikte de net bir biçimde görülebilmektedir.
Burada hastaya zarar verme noktasında, “doktor istemi ve ilaç uygulamaları” konularında diğerlerine göre daha çok hata yapıldığı gerçeği ön plana
çıkmaktadır.

Doktor İstemi Sürecinde Yapılan Hatalar
Doktor isteminde ne tür hatalar yapıldığına yönelik yapılan incelemelerde
en sık “yanlış tanı koyma” hususunda hata yapıldığı saptanmıştır. Bir hekim
tanıyı doğru koymazsa, doğru ilaç verme şansını da kaybeder. Bununla ilgili
basında birtakım haberlerle karşılaşmaktayız. Yakın bir tarihte yer alan haberde; bir ilimizde kadın hastaya konulan yanlış teşhis sonucu 6 ay süreyle
kemoterapi tedavisinin uygulandığı yer almaktadır.
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Dolayısıyla hasta gereksiz yere 6 ay boyunca kemoterapötik gibi ciddi yan
etkileri olabilecek bir ilaca maruz kalmıştır. Hâlbuki doktorun daha ilacı yazmadan önce teşhisi doğru koyması gerekirdi. Çünkü hasta ilacı kullanmaya başladıktan sonra ortaya çıkabilecek hataları düzeltmek pek de mümkün
olamamaktadır. Eczaneden istemi de düzeltilse, dozu da ayarlansa, uygulama
şekli de değiştirilse hastaya faydası olmamaktadır.

Doktor İstemi Sürecinde
Yapılan Hatalar
Yanlış tanı - yanlış ilaç seçimi
Yetersiz hikaye alma; özel durumlar, gebelik, alerji
Endikasyon yok

Kontrendike ilaç
Okunaksız el yazısı
Ondalık noktanın doğru kullanılmaması
Kısaltma kullanımı
Yanlış Doz

Doktor isteminde yapılan bir diğer hata; yetersiz hikâye almadır. Hastaya zaman ayıramama çok ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Hastanelerde hekimlerin zamanla yarıştıkları bir gerçektir. Fakat bazı hekimler kimi
zaman hasta sayısına göre değişmeksizin tüm hastalara aynı süreyi ayırabilmektedir. Örneğin 80 hastanın başvuru yaptığı bir muayene gününde hastaya
ayrılan muayene süresi 6 saatken, 20 hastanın başvurduğu bir günde muayene süresi 1 saate kadar düşürülebilmektedir. Burada bir anlayış sorunu vardır.
Hekim 3 dakikada hasta muayene sürecini tamamlayabildiğini düşünerek az
sayıda hastanın geldiği bir günde hızlıca muayenelerini tamamlayıp, bir an
önce dinlenmeye geçebilmektedir. Bu istenmeyen bir uygulamadır.
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Muayene amacıyla başvuran tüm hastalardan öncelikle çok iyi anamnez almak gerekir. Çünkü hastanın kimi özel bilgileri (gebelik, alerji, kronik hastalıklar, genetik rahatsızlıklar vb.) ancak anamnez sırasında tespit edilebilmektedir.
Hekim bu detayları öğrenmezse doğru tanı koyamaz, dolayısıyla doğru ilaç
yazamaz. Endikasyon dışında, bazen kontrendike olabilecek ilaç dahi yazabilir.
Doktor istemlerinde okunaksız el yazılarından kaynaklanan hatalar yapılabilmektedir. İlaç adlarında kısaltma kullanımı, ilaç dozunu belirtirken noktaların uygun kullanılmaması gibi hatalarla sık karşılaşılmaktadır. Bu gibi hata
durumlarında özellikle hemşirelerin dikkatli olması, istemde okuyamadığı,
ya da dozu konusunda emin olmadığı, şüphelendiği bir durum söz konusu
olduğunda o ilaç uygulamasını yapmaması, ilgili doktorla görüşerek hangi
ilacın hangi dozda yapılması istendiğini teyit etmesi gerekir. Bu hasta güvenliği açısından önemlidir. Hasta hayatı şansa bırakılamaz.

Hemşire İstemi Sürecinde Yapılan Hatalar
Hemşire İstemi Sürecinde
Yapılan Hatalar

Okunaklı olmayan istemlerin alınması

Kısaltma kullanılan istemlerin alınması

Yol, doz, form, süre bilgileri eksik istem alınması
Doktor isteminin Hemşire Gözlem Formuna yanlış
kaydedilmesi
Sözel istemlerin doğrulanmaması

İlaç hataları içinde sıklıkla karşılaşılan bir başka husus hemşirelerin hekim
istemini alma ve uygulama aşamalarında karşılaşılan hatalardır. İlaç dozları,
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ilacın uygulama yolu, ilacın formu, süre bilgisi eksik olan istemlerin alınması
noktasında özellikle ilacı uygulayan hemşirenin bu tip istemler konusunda
da dikkatli olması, ilgili doktorla görüşerek hatanın düzeltilmesi konusunda
yardımcı olması gerekmektedir. Doktor isteminin hemşire gözlem formuna yanlış kaydedilmesi sırasında da ciddi hatalar yapılmaktadır. İstemde yer
alan ilacın hemşire gözlemine nasıl kaydedildiği kontrol edilmeli, hatalı kayıtlar mutlaka düzenlenmelidir. Burada hemşirelerin dikkatli olmaları gereken bir başka husus sözel istemlerdir. Sözel istem uygulaması zorunlu olmadıkça yapılmaması gereken bir uygulama olmasına rağmen ülkemizde gerek
çalışma saatlerindeki farklar gerekse personel sayılarındaki yetersizlik gibi
nedenlerle sözel istem oldukça sık karşılaşılan bir uygulamadır. Sözel istem
için kritik faktör tüm sözel istemlerin doğrulanması ve en geç 24 saat içinde
mutlaka kayıt altına alınması zorunluluğudur.

Eczane Sürecinde Yapılan Hatalar
Eczane Sürecinde Yapılan Hatalar
Eczacı tarafından istemin yanlış okunması
Yanlış etiketleme
İlaçların kapalı kaplarda ve kişiye özel olarak hazırlanmaması
Etiketin iyi yapıştırılmaması

İlacın yanlış hasta poşetine konulması
İlacın yanlış farmasötik formunun gönderilmesi
Saklama koşullarının sağlanmaması
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İlaç güvenliği konusunda sıklıkla karşılaşılan hata kaynaklarından biride eczane süreçlerinde yapılan hatalardır. Eczacının ilaç istemini yanlış okuması,
yanlış etiketleme, ilaçların kapalı kaplarda ve kişiye özel olarak hazırlanmaması, etiketin iyi yapıştırılmaması sonucunda etiketlerin düşmesi sebebiyle
kliniklerde ayrıştırma noktasında karışıklıklar yaşanması, ilacın yanlış hasta
poşetine konulması, ilacın yanlış formunun hastaya gönderilmesi ve uygun
saklama koşullarının sağlanamaması gibi faktörler eczanelerde en sık yapılan hatalı uygulamalar olarak sıralanabilir.
Burada, sağlık çalışanlarının bu hataların farkında olması ve ilacın kapalı
kaplarda ve hastaya özel olarak hazırlanması, etiketlerin iyi yapıştırılması
gibi uygulamaların eksiksiz gerçekleştirmesi gerekmektedir.

İlaç uygulama Sürecine İlişkin Hatalar
İlaç Uygulama Sürecinde Yapılan Hatalar
Hastanın kimliğinin doğrulanmaması
İlacın doğrulanmaması
Farmasötik formunun doğrulanmaması

Dozun doğrulanmaması
Uygulama yolunun doğrulanmaması
Uygulama zamanı ve sıklığının doğrulanmaması
İlacın veriliş süresine dikkat edilmemesi

İlaç uygulama hatalarına baktığımızda, hastanın kimliğinin doğrulanmaması, ilacın doğru ilaç olduğunun, farmasötik form, ilaç dozu, uygulama yolu,
zamanı ve sıklığının doğrulamaması, ilacın veriliş süresine dikkat edilmemesi gibi hususlarda sıklıkla hatalar yaşandığı bilinmektedir.
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Yandaki grafikte ilaç uygula-

Uygulama Hata Oranları

malarına yönelik yapılan

%27

hata oranları incelendiğinde

%19

%14

ilacın uygulama yoluyla ilgi-

%12

li %27 oranında hata yapıldıYanlış yol

Yanlış zaman

Yanlış doz

ğı, bununla birlikte ilaçların

Yanlış ilaç

hastalara %19 oranında yan-

lış zamanda uygulandığı karşımıza çıkıyor. İlaç uygulamalarında zamanlama
önemli bir husustur. Tedavi, zamanında yapılmadığında hasta çok büyük zarar görebilmektedir. Örnek vermek gerekirse 7 aydır enfeksiyon problemi ile
mücadele eden bir hastanın bu probleminin çözülememiş olmasının nedeni,
18-24 saat antibiyotik dozlarının atlanmış olması olabilmektedir.
Bunların dışında yanlış doz ya da yanlış ilaç uygulamaları da hastanelerde
sıklıkla yaşanan hata kaynakları arasında yer almaktadır. Özellikle yanlış
ilaç uygulaması hastaya ciddi oranda zarar verebilen bir durumdur. Hata sonucu uygulanan özellikle riskli ilaçlar hastaya kalıcı zarar verebilmektedir.
Bu nedenle kliniklerde özellikle riskli ilaçların kontrolünün çok iyi yapılması
ilaç güvenliği açısından oldukça büyük önem taşır. Aşağıdaki grafikte hastaya zarar verme potansiyeli yüksek olan ilaçlar yer almaktadır.
Zarar Verme Potansiyeli Yüksek İlaçlar
Tetracaine

Top Drugs Involved In Reports

Clopidogrel
Aspirin
Zoledronic acid
Moxifloxacin
Insulin
Amiodarone
Paclitaxel
Enoxaparin
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Klinikte muhafaza edilen riskli ilaçlar mutlaka etiketlenmeli, üzerinde uyarıcı nitelikte bir kırmızı etiket bulundurulmalıdır. Bu ilaçlar kliniklerde birbirinden ayrı raflarda, diğer ilaçlardan ayrı bir şekilde muhafaza edilmelidir.
Riskli ilaçların yan yana yerleştirilerek, diğer ilaçlarla karışmayacak şekilde
muhafaza edilmemesi bu ilaçların karışma ve yanlış hastaya uygulanma ihtimalini artıracaktır.
Aşağıda ilaç uygulamalarında yaşanan hata kaynaklarına ilişkin çeşitli vaka
örnekleri yer almaktadır.

Vaka 1
Yeni doğan kliniğinde kan değişimi için iki bebek
hazırlanıyor.
Asit sitrat dekstrozlu kan kullanıldığından hekim
hemşireye 1ml %10'luk Kalsiyum Glukonat
hazırlamasını söylüyor.
Exchange transfüzyon yapıldıktan ve hemşirenin
hazırladığı ilacı bebeğe enjekte ettikten bir süre sonra
bebek hayatını kaybediyor.
Diğer bebeğe de aynı işlemin uygulanmasını takriben
diğer bebek de yaşamını yitiriyor.

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi yeni doğan kliniğinde kan değişimi
için iki bebek hazırlanıyor. Bu bebeklerin tedavisi sürecinde, kan değişimi
sürecinde asit sitrat dekstrozlu kan kullanıldığından kalsiyum glukonat kullanılması gerekiyor. İlgili hekim ilgili hemşireye kalsiyum glukonat hazırlamasını söylüyor.

Hata
• Bebeklere Kalsiyum
Glukonat yerine
Potasyum Klorür yapılıyor.

Kan değişimi yapıldıktan ve hemşirenin enjektöre
hazırladığı kalsiyum glukonat hastaya enjekte
edildikten bir süre sonra bebek kaybediliyor. Sonra başka bir bebeğe aynı işlem yapılıyor ve maalesef bir süre sonra o bebek de hayatını kaybediyor.
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Bunun üzerine yapılan incelemelerde, hastalara aslında Kalsiyum Glukonat
yerine Potasyum Klorür yapıldığı ve hastaların bu yanlış riskli ilaç uygulamasından dolayı hayatlarını kaybettikleri tespit ediliyor.
Hata Türü : Uygulama Hatası

Burada Potasyum Klorür ve Kalsiyum Glukonat; ikisi de riskli ilaç ve klinikte aynı raf-

• Yanlış ilaç
• Kontrendike ilaç
• Yanlış doz

ta birbiriyle yan yana duruyor. Bu hata
muhtemelen yan yana duran ilaçların uygulanması gereken zamanda telaşla karıştırıl-

Hatanın Muhtemel Nedenleri
• Sözel istem hatası
• Tedavi planının hemşire gözlem
formuna kaydedilmemesi
• Eczanede yüksek riskli ilaçlara
renkli işaretleme yapılmaması
• Eczanede diğer ilaçlarla
karışmasını önleyecek şekilde
depolanmaması
• Klinikte renkli işaretleme
yapılmaması

mış olmasından ya da sözel istem hatası,
hemşirenin tedavi planının hemşire gözlemine kaydedilmemiş olması vb. muhtemel
farklı birtakım nedenlerden kaynaklanmış
olabilir. Burada önemli olan, sonuç itibariyle hastalara yanlış ilaç uygulanması ve hastaların hayatını kaybetmiş olmasıdır. Bu
durum tüm sağlık çalışanlarının dikkatle

üzerinde durması, bütün muhtemel hatalara karşı duyarlı, uyanık olunması
gereken çok önemli bir durumdur ve mutlaka buna yönelik gerekli önlemler
alınmalıdır.

Vaka 2
78 yaşında erkek hasta. Diyabet, hipertansiyon,
demansı mevcut.
Kan şekeri = 460
Hekim istemi:
- 1000cc izotonik NaCl içine 100 ünite insülin
25ml/saat intravenöz infüzyonu
- Saat başı kan şekeri kontrolünü, kan şekeri 200'ün
altına indiğinde infüzyonun kesilmesini öngörüyor.
- Sabahleyin hekim vizitinde hastanın daha da
kötüleştiği,
- Saat 24:00'dan 06:00'a kadar kan şekerinin takip
edilmediği görülüyor.
- Saat 06:00'da gönderilen numunennimn sonucu
06:30'da çıkıyor, 08:15'de kliniğe gönderiliyor.
Sonuç : 34
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78 yaşında bir hasta. Demans gelişmiş, diyabeti ve hipertansiyonu var, kan
şekeri 460. Doktor hastayı kliniğe yatırıyor ve istemini yazıyor. İstemde, 1
cc serum fizyolojik içerisine, 100 ünite insülin konularak 15 saatte mililitre
olarak uygulanmasını istiyor. Bunun yanında saat başı kan şekeri kontrolü
yapılmasını ve kan şekeri 200’ün altına indiğinde infüzyonun kesilmesini
öneriyor. İlgili doktor sabah vizite geldiğinde hastanın kötüleştiğini görüyor.
Kayıtları inceliyor. Saat 24.00’ten 06.00’ya kadar kan şekeri takibinin yapılmadığını görüyor. 06.00’da gönderilen kan sonucunun 06.30’da çıkmasına
rağmen, kliniğe 08.15’te geldiğini görüyor.
Bu vaka örneğinde pek çok yerde hata kaynağı görülmektedir. Uygulama hatası yapıl• Yanlış ilaç
• Yanlış doz
mış, süreye uyulmamış, süreye uyulmayınca doz aşımı olmuş ve hastaya yanlış dozda
ilaç uygulanmıştır. Hemşire hekim tedavi
Hatanın Muhtemel Nedenleri
planını hemşire gözlem formuna kaydetme• Hemşirenin hekimin tedavi planını
miş olabilir, personel yetersiz olabilir, eğihemşire gözlem formuna
kaydetmemesi
tim yetersizliği olabilir, laboratuvar hatası
• Personel yetersizliği
• Eğitim yetersizliği
olabilir, sonucu yanlış göndermiş veya hafı• Laboratuar hatası
• İnsan hafızasına aşırı güven
zasına aşırı güvenmiş, nasıl olsa hekim istemini, infüzyonun nasıl gitmesi gerektiğini
vb. zaten bildiğini düşünerek istemi kontrol etmeksizin doğrudan uygulama
yapmış olabilir. Bu tip hatalar hastanelerimizde maalesef sıklıkla yaşanan
hatalardır ve hasta güvenliği açısından oldukça büyük risk taşımaktadır.
Hata Türü : Uygulama Hatası

Vaka-3
Yeni doğan bebeklerde doğar doğmaz Hepatit B
aşısı yapılması rutin bir uygulamadır.
Bir doğum kliniğinde bir gece doğan üç bebeğe
Hepatit B aşısı yapılıyor.
Sağlıklı doğan bebeklerin durumunun kötüleşmesi
üzerine doktora haber veriliyor.
Yapılan tetkiklerde kan şekerlerinin 20 civarında
olduğu gözlemleniyor.
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Hata Türü : Uygulama Hatası

Bilindiği üzere yeni doğan bebeklere doğar
doğmaz hepatit aşısı yapılması rutin bir uy-

• Yanlış ilaç
• Kontrendike ilaç

gulamadır. Yukarıdaki vaka örneğinde bir
doğum kliniğinde bir gecede doğan üç bebe-

Hatanın Muhtemel Nedenleri
• Yüksek riskli ilaçlarla renkli işaretleme
yapılmaması
• Hepatit B aşısı ile insülinin
buzdolabında aynı rafta yan yana
yerleştirilmesi
• Eğitimsizlik
• Dikkatsizlik
• Tükenmişlik
• Vicdani sorumluluk

ğe hepatit B aşısı yapılıyor ve sağlıklı doğan
bebeklerin durumunun kötüleşmesi üzerine
doktora haber veriliyor. Yapılan tetkiklerde
kan şekerlerinin 20’ler civarına kadar düştüğü görülüyor. Bu vaka örneğinde hata,
aşıların uygun olmayan saklama koşullarında muhafaza edilmesi olduğu gibi, aslında

sağlık çalışanının basit bir farkındalığıyla önlenebilecek bir hata unsurundan
kaynaklanmaktadır.

Vaka-4
25 yaşında bir kadın, kramp tarzında karın ağrısı,
vajinal kanama ve 6 haftalık amenore ile hastaneye
başvurur.
Serum HCG düzeyi önemli ölçüde yüksektir.
Yapılan pelvik ultrason, nöbetçi radyoloji baş asistanı
ve kadın doğum uzmanı tarafından; uterus boş,
ektopik gebelik olabilir şeklinde yorumlanır.

Bulgular hastaya bildirilir ve methotrexate ile tedavi
başlanır.
Ertesi sabah radyoloji uzmanı ultrasonu
incelediğinde raporu değiştirir ve durumu normal
intrauterin gebelik olarak yorumlar.

Bir diğer vaka örneği; 25 yaşında bir kadın hasta. Kramp tarzında karın ağrısı, vajinal kanama ve 6 haftalık amenore şikâyetleriyle hastaneye başvuruyor.
Hekim muayenesi sonrası yapılan laboratuvar tetkiklerinde serum HCG düzeyleri önemli ölçüde yüksek çıkıyor. Yapılan pelvik ultrason, nöbetçi radyoloji baş asistanı ve kadın doğum uzmanı tarafından değerlendiriyor. Uterus boş,
ektopik gebelik olabilir şeklinde yorumlanıyor. Akabinde hastaya methotrexate veriliyor ve evine gönderiliyor. Ertesi gün radyoloji uzmanı geliyor, akşamki
yapılan tetkiklere göz atıyor ve gebelik olduğunu tespit ediyor.
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Hata Türü : Uygulama Hatası
• Teşhis hatası
• Kontrendike ilaç istemi

Hatanın Muhtemel Nedenleri
•
•
•
•
•

Deneyimsizlik
Zaman darlığı
Bilimsel tanı kriterlerinin yetersizliği
Kendine aşırı güven
Cihaz eksikliği

Burada da çeşitli hata kaynakları tespit etmek mümkündür. Özellikle hekimin hastaya yanlış teşhis koyması, hastaya kontrendike bir ilaç başlanmış olması gibi hatalar
bunlar arasında sayılabilir. Yapılan bu hata
hekimin deneyimsizliği, zaman darlığı, bilimsel tanı kriterlerinin yetersizliği vb. faktörlerden kaynaklanmış olabilir. Burada
önemli olan hata kaynaklarının farkında
olmak ve gerekli önlemleri alabilmektir.

Hataları Nasıl Önleyebiliriz?
Yukarıda anlatılan tüm hata kaynakları incelendiğinde, aslında sorunun bireysel olmadığı, bir sistem sorunu olduğu ortaya çıkmaktadır. İlacın üretim
aşamasından, kullanım sonrasına kadar devam eden bir süreç olarak ilaç güvenliği konusu yalnızca bir kişinin sorumluluğuna bırakılacak veya bir kalemle düzeltilebilecek bir konu olamaz. Sisteme bütünsel bir yaklaşımla, tüm basamaklara müdahale etmek gerekir ve mutlaka kurumsal olarak buna müdahale
edebilmek için, sağlık çalışanlarının kurumsal yapılarını çok iyi planlamaları,
yönetim desteğini almaları ve Sağlıkta Kalite Standartlarının özellikle güvenlik
açısından önem arz eden standartlarının uygulanması noktasında ciddi düzeyde destek alınması ve uygulamaya dair bakış açıları geliştirilmesi gerekir.

Sorumlular
Sorun?
Doktor

Bireysel Sorun Değil!
Sistem sorunudur.

Hasta

Hemşire
Hasta
Yakını
Eczacı

Yönetim
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Bütün bu hataları önleyebilmek için tüm sağlık çalışanlarının bir ekip olarak
hep birlikte hareket etmesi gerekir. Özellikle hekimlerin, hemşirelerin ve eczacıların bu sistemin içerisinde yer alması zorunludur. Bununla birlikte hasta ve
hasta yakınlarının da bu sistemin içerisinde yer alması gerektiği bir gerçektir.
Lafın gelişi, hasta doğru anamnez vermediğinde sağlık çalışanının hata yapması da kaçınılmaz olacaktır.
Sağlıkta Kalite Standartları ilaç güvenliğinin sağlanmasında da önemli bir
araç, sistem kurmada ve hataları önlemede vazgeçilmez bir kaynaktır. Onu
çok iyi değerlendirmek, çok iyi okumak, anlamak, tek tek yerinde uygulamalar yapmak, eksiklikleri yerinde görmek, sorunu yerinde tespit etmek gerekmektedir.
Hekim istem süreçleri ile ilgili düzenlemeler yapmak, eczane istemleriyle ve
uygulama süreçleriyle ilgili iyileştirmeler yapmak bu konuda alınması gereken temel önlemlerdendir. Yine sağlık çalışanlarının eğitime duyarlı hale
getirilmesi, bir güvenlik algısı oluşturulması noktasında vicdani sorumlulukları olduğunun hatırlatılması noktasında eğitimler vermek hastanelerimizde
yürütülebilecek önemli uygulamalar arasında yer alır. Çünkü elimizdeki, çeşitli nedenlerle bir şekilde zarar verdiğimiz malzeme insandır ve bir yedeği
daha yoktur.
SKS Uygulamalarını Etkinleştirme

İyileştirme

Veri Analizi

Hekim İstemi Sürecini İyileştirme

İlaç Güvenliği
Yönetimi

Eczane İstemi Süreçlerini
İyileştirme

Uygulama Sürecini İyileştirme

GRS

Sağlık Çalışanlarının Eğitimleri
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Bir diğer uygulama ise güvenlik raporlama sistemidir. Güvenlik raporlama
sistemi bir kuruma hatalarından ders alıp hata yapmamayı öğretir. Farmakovijilans bunun için oluşturulmuş bir sistemdir. Oraya bildirim yapılması
gerekir. Veri analizi ve iyileştirmeyle birlikte kurumlarınızın kendi özgün
şartları doğrultusunda bu sistem kurgulanabilir.

Sonuç
Hekim, hemşire, eczacı, teknisyen, kısaca tüm sağlık çalışanları ve hastane
yöneticileri olarak içinde bulunduğumuz olumsuz koşullar nedeniyle yaptığımız ilaç hatalarının, bizi ne derece haklı çıkaracağı konusunda öz eleştiri
ve vicdan muhasebesi yapmamız önemlidir. Hastaya zarar verdikten sonra
ortaya konulacak mazeretler hiçbir zaman, hiçbir şekilde ne karşı tarafı hukuki olarak haklı çıkartacaktır, ne de ömür boyu bizim vicdanımızı rahatlatmamıza yardımcı olacaktır.

Hekimlerin, Hemşirelerin
ve Eczacıların içinde
bulundukları olumsuz çalışma
koşulları, yaptıkları ilaç
hatalarını ne dereceye kadar
haklı çıkarabilir veya masum
gösterebilir?
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Güvenlik Raporlama SistemiTR
Thomas Edison’a, 999 denemeden sonra yaptığı bininci deneyde ampulü
bulmasıyla ilgili olarak şöyle bir soru yöneltmişler: “999 kez hata yapmanıza rağmen, bininci deneyi yapacak gücü nerden buldunuz?” Edison şu
yanıtı vermiş: “Ampulün icadı bin aşamalı bir süreçti. Hata gibi görünen
ilk 999 aşama, bininci ve son aşamaya götüren öğretilerle doluydu. Eğer
bu hatalar yapılmasaydı, ampulü kim bilir kim, ne zaman bulacaktı…

Giriş
Bugünün çalışma dünyasında işin yapılma mantığında yanlış yapmak yerine
hata yapmak vardır. Çünkü hata, iş yaparken ve iyi niyetle ortaya çıkan bir
durum iken yanlış art niyetle yapılan bir durum sonucunda ortaya çıkmaktadır. Ayrıca bilimsel araştırmalar, tekrar ve monoton yapılan işlerde, beynin hata yapmadan yaklaşık 30 saniye önce dinlenmeye geçtiğini yani hata
yapmadan önce beynin hata yapmaya programlandığını göstermektedir. Bu
nedenlerden dolayı hatasızlaştırma işleminde kişilere değil sistem üzerine
odaklanılmalıdır. Bu noktada iş yerlerinde hataların yapılabilirliği kabul edilerek, hataların analiz edilmesi ve bu analiz sonuçlarına göre ders çıkarılması
felsefesi güdülmelidir.
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
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Tüm dünyada iş hayatında hataların varlığı bu kadar kabul edilebilirken
sağlık hizmeti sunumu kadar karmaşık bir süreçte hataların olmadığını söylemek ve/veya kabullenmemek bir yöneticinin başarılı olmasını engelleyebilecek bir düşünce tarzıdır. Sağlık hizmeti sunumunda yöneticilerin ve çalışanların hata yapabileceklerini kabullenerek sistemi hatasız bir hale sokmak
en doğru yol olacaktır. Bu nedenle bir sağlık yöneticisinin olaya bakışında
hataları fırsata dönüştürmek yatmalıdır.
Sağlık hizmeti sunumunda bilindiği üzere tüm süreçler bir kaos şeklinde
devam eder. Bu kaos yumağının ortasında bir hasta düşünün; acil servise
başvursun, acil servisten ameliyathaneye, ameliyathaneden yoğun bakım
ünitesine, yoğun bakım ünitesinden servise ve servisten sağlığına kavuşarak
evine gitmesi süreçlerinden geçerken bu hastanın başına hiçbir olayın meydana gelmemesi aslında düşünüldüğünde mucizevi bir olaydır. Ve bu süreç
günde birçok hasta için birçok kez tekrarlanmakta ve aynı süreçler içerisinde
benzer hatalar ortaya çıkabilmektedir. Amacımız sağlık hizmeti sunumunda
yapılan bir hatadan sistemi düzeltecek bir fırsat elde edilmesidir.
Sağlık sistemi içinde sağlık çalışanlarından beklenen, hastanın güvenliğini
koruyarak sağaltımlarının sağlanmasıdır. Sağlık yönetimi olayın kim tarafından yapıldığına değil olayın ne olduğuna ve sistemin neresinde aksaklık olduğuna odaklanmalıdır. Sağlıkta Kalite Standartları, sağlık sisteminde
meydana gelebilecek hataların, aksaklıkların ortaya çıkarılarak benzerlerinin yapılmasını engellemek adına Güvenlik Raporlama SistemiTR (GRSTR)’ni
ortaya atmaktadır. GRSTR, hasta güvenliğini tehdit eden olayların ortaya çıkarılması ve bu olaylardan yola çıkarak sistemde iyileştirilmesi çalışmalarını
içeren bir bildirim sistemidir.
Olay bildirimi, son yıllarda tüm dünya ülkelerinin sağlık hizmeti sunumunda
öncelikli ele aldıkları konular arasında yer almaktadır. Birçok ülkenin sağlık
sistemi, politikası ve önceliklerine göre farklı şekillerde uygulanmasına rağmen tüm sistemlerin ortak noktası meydana gelen olaylardan ders çıkartarak benzer olayların tekrarlanmasını engellemeye dayanmaktadır. Ülkelerin
bazılarında bildirim sistemi sivil kuruluşların bazılarında ise kamu kuruluş68
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larının kontrolünde yürütülmektedir. Yasal mevzuat çerçevesinde bildirimler bazı ülkelerde zorunlu olmasına karşın bazı ülkelerde gönüllülük esas
alınmıştır. Ayrıca ülkelerin bildirim yapacakları konu başlıkları da farklılık
göstermektedir.

GRSTR ve Özellikleri
GRSTR, hastaya zarar veren ve/veya zarar oluşmadan önce fark edilen olayların benzerlerinin oluşmasını engellemeye yönelik sistemde iyileştirme çalışmalarının yapılmasına ve bu süreçten bir eğitim materyali oluşturularak
benzer olayların oluşmasını engellemeye odaklı bir bildirim sistemidir. Bu
tanımından da anlaşılacağı üzere aslında GRSTR, kurumsal güvenlik kültürünün oluşmasını ve kurum içinde kurumsal bir öğrenme sürecinin oluşmasını sağlamaya odaklanmış bir bildirim sistemidir. Bu özelliklerinden dolayı
kurum yöneticileri GRSTR’yi hasta güvenliğini sağlamaya yönelik kurumun
iyileştirme süreci olarak ele almalıdırlar. Çünkü GRSTR başlı başına kurum
içinde diğer süreçler ile entegre bir süreçtir. GRSTR süreci de SKS çerçevesinde süreç yönetimi kapsamında değerlendirilmelidir yani bildirim sistemine
yönelik veriler analiz edilerek sürecin yönetimi sağlanmalıdır.
Son yıllarda sağlık sisteminde ki gelişmeler kurum/kuruluşların odağını
hasta ve çalışan güvenliğine çevirmiştir. Sağlık sisteminde her bir sürecin
her bir hasta için kaos ortamında gerçekleştiği düşünüldüğünde bu sistemde istenmeyen bir olayın olmamasını beklemek imkansız gibi görünmektedir. Olumsuz olayın meydana gelmesini öngörmek ancak aynı veya benzer
olumsuz olayların tekrarlanmaması için önlemler almak gerekir. Bunun için
olumsuz olay ile ilgili oluşan olumsuzlukları çözüm üreticilere bildirmek ve
alınan önlemler doğrultusunda uygulamaları yapmak sağlık çalışanlarının
sorumluluğundadır. Böyle bir sistemin en güçlü besleyicilerinin sağlık çalışanları olduğu ve sistemin çalışanların ve hastaların yararı için oluşturulduğu unutulmamalıdır. GRSTR, olumsuzlukların çalışan kaynaklı değil sistem
kaynaklı olduğuna odaklanarak düzeltme ve iyileştirme çalışmalarını sistem
üzerinden yapmaktadır.
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
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GRSTR oluşturulması esnasında birçok ülkenin bildirim sistemi incelenmiştir.
Bu veriler ile birlikte ülke önceliklerimiz, ihtiyaçlarımız, beklentilerimiz ve
sağlık politikalarımız dikkate alınarak GRSTR oluşturulmuş ve sistemin özellikleri tanımlanmıştır. GRSTR’nin özellikleri;
1. Anonim
2. Gönüllülük
3. Sistem bazlı
4. Gizlilik
5. Cezalandırma mekanizmasının olmamasıdır.
Şekil. GRSTR Özellikleri

1. Anonim
GRSTR, kişiler üzerinden işlemeyen bir sistem olma özelliği taşıdığından bildirim yapan kişilerin kişisel bilgilerinin bildirim sisteminde yer almasını
özellikle istemez. Bildirim yapan kişinin veya bildirimi yapılan olay ile ilgili
tanımlayıcıların yapılmadığı bir bildirim formuna sahiptir. Bu özelliğinden
dolayı da GRSTR anonim olma özelliği gösterir.

2. Gönüllülük
GRSTR’de bildirim yapılması mevcut durum doğrultusunda şu anda gönüllülük esasına dayanmaktadır. Ancak yöneticilerin sağlık çalışanlarına bildirim
yapmaları konusunda teşvik etmesi gerekmektedir.
70
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3. Sistem Bazlı
GRSTR, hastaya zarar verebilecek veya zarar vermesi olası olayların kimden
kaynaklı olduğuna değil sistemin hangi noktasında ki eksiklikten kaynaklandığına odaklıdır. Bu nedenle olayların analizinde sistemde değişiklik ve
düzenleme yapmaya yönelir.

4. Gizlilik
GRSTR, gizlilik esasına dayanır. İyi organize edilerek kurulan sistemlerde,
yöneticilerin bildirim yapan veya olaya karışan kişinin ortaya çıkarılması
yönünde bir girişim içinde bulunmaması gerekir. Kurumlarda sistemin kurulmasında kurgu bunun üzerinden yapılmalıdır.

5. Cezalandırma Mekanizması Olmamalı
Gizlilik ve sistem bazlı özellikleri kurgulanarak oluşturulan GRSTR’de dahi
bir şekilde olaya neden olan ve/veya bildirimi yapan kişi deşifre olur ise
yönetim bu kişi ya da kişilere cezalandırıcı bir yaptırım yoluna gitmemelidir.
GRSTR, bildirim yapılması istenen konuları önceliklendirmektedir. GRSTR ilaç
güvenliği, cerrahi güvenlik ve transfüzyon güvenliği konularında bildirim
yapılmasına öncelik vermiştir. Bu konu başlıkları tüm dünyada ve ülkemizde
hasta güvenliğini tehdit eden olayların en çok görüldüğü konulardır. Kurumlar hasta güvenliği ile ilgili olması kaydıyla belirleyeceği konu başlıklarına
bu sistemde ayrıca yer verebilecektir.
Şekil. GRSTR bildirim yapılması öncelikli olan konular
Cerrahi
Güvenlik
Transfüzyon
Güvenliği

GRSTR

İlaç
Güvenliği

?
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GRSTR bildirim yapılabilecek olaylara ilişkin örnek bazı olaylar aşağıda ki
tabloda yer almaktadır.
Tablo. Bildirim yapılabilecek örnek olaylar
Konu Başlığı

Örnek Olay

İlaç Güvenliği

Tedavi sürecinde doz atlanması

İlaç Güvenliği

Hastanın yanında getirdiği ilaçların tanımlanmaması

İlaç Güvenliği

Hasta başında ilaç bulunması

Transfüzyon Güvenliği

Kan torbasının uzun süre oda ısısında beklemesi

Transfüzyon Güvenliği

Transfüzyon sırasında komplikasyon gelişmesi

Cerrahi Güvenlik

Ameliyata gelen hastada takı bulunması

Cerrahi Güvenlik

Ameliyat sırasında pulseoksimetrenin çalışmaması

Cerrahi Güvenlik

Sağlık çalışanı eşliğinde hasta transferinin yapılmaması

GRSTR’de İş Akışı
GRSTR’de hastaya yönelik işlemler sırasında bir olay olduğunda çalışanlar
olay ile ilgili bildirim formunu doldurarak formu Kalite Yönetim Birimi
(KYB)’ne hastane yönetimi tarafından belirlenen şekilde teslim eder. Form
doldurulma özellikleri açısından formun uygun doldurulup doldurulmadığı ve GRSTR tarafından konunun uygunluğu değerlendirilir. Değerlendirilen
formlar Hasta Güvenliği Komitesi (HGK)’ne ve varsa ilgili diğer komitelere
verilir. Komite(ler)de olayların kök neden analizi (KNA) yapılır ve formda
bildirilen durum(lar)a özgü çözüm önerileri oluşturulur. Yapılacak iyileştirmeler ve çözümler Kalite Yönetim Birimi ile birlikte uygulamaya konarak
çözümlerin ve iyileştirmelerin uygulanması sağlanır. Tüm bu süreç ile benzer zararlı ve/veya zarar verebilecek olayların gerçekleşmesi en alt seviyeye
indirilmiş olur.
GRSTR’de sistemin nasıl işlediğini ise aşağıda ki şema özetle göstermektedir.
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Şekil. GRSTR iş akış şeması
Süreç Akışı

Çözümler
Uygulanır

Olay Olur

Çözüm(ler)
Oluşturulur

HGK Olayın KNA’ni
yapar

Form Doldurulur

Form Değerlendirilir

KYB’ne teslim edilir

GRSTR Sorumluluklar
GRSTR’den en üst seviyede verim alabilmek için hastane çalışanları arasında
sorumluluklar belirlenmelidir. GRSTR tüm hastane çalışanlarını ve yöneticilerini ilgilendiren bir süreç olup sürecin farklı aşamalarında çalışan ve yöneticinin farklı sorumlulukları bulunmaktadır. Çalışanları tabloda da görüldüğü
gibi; yöneticiler, Kalite Yönetim Direktörü ve Kalite Yönetim Birimi çalışanları, komiteler ve çalışanlar olarak gruplamak mümkündür. Sorumluluklar
tablo hali aşağıda verilmiştir:
Tablo. GRSTR Sorumluluklar
GRSTR Sorumluluklar
Yönetici

Sistemin kurulmasından

Sistemin kurulmasından
Kalite Yönetim Direktörü ve
Bildirimlerin kabulünden
Kalite Yönetim Birimi Çalışanları Olayların gizliliğinden
Çözüm uygulamalarından
Komiteler

Olayların kök neden analizinden
Çözüm ve iyileştirme önerilerinin sunulmasından
Çözüm ve iyileştirme çalışmalarının uygulanmasından

Çalışanlar

Bildirim yapmaktan
Çözüm ve iyileştirme çalışmalarını uygulamaktan
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Yönetici, GRSTR hastanede sistemin kurulmasından sorumlu olan kişidir
ve sistem için gerekli tüm alt yapı ve sistemin işlerliğini sağlamak üzere
yapılacak işlemlerden (eğitim gibi) de sorumludur. Yöneticinin desteklediği GRSTR’nin daha işler ve çalışanlar tarafından daha benimsenen bir
sistem olacağı yöneticiler tarafından unutulmamalıdır. Kalite Yönetim
Direktörü (KYD) sistemin kilit sorumluluğuna sahiptir. Sistemin kurgulanması ve kurulum aşamasında yönetici ile birlikte hareket etmelidir.
Ancak KYD’nin kilit görevi bildirimi kabul eden kişi olmasından kaynaklanır. KYD sistemin en mahrem bilgisine sahip olabilir ancak bunu
sistemin izin verdiği ölçülerde paylaşması gerekmektedir. Formların sisteme kabulünü de KYD yaptığı için GRSTR’nin bilgi güvenliğinin korunmasından da sorumludur. KYD kabul ettiği formları Hasta Güvenliği Komitesine ve varsa ilgili diğer komitelere iletir. Hasta Güvenliği Komitesi
değerlendirilmiş formlarda ki olayları değerlendirerek kök neden analizi
(KNA) yapar. Yapılan kök neden analizi sonuçlarına göre sistemi iyileştirmeye ya da değiştirmeye yönelik çözüm önerileri oluşturur. Bu öneriler içinde uygulanması en uygun olan öneriler Kalite Yönetim Birimi
ile birlikte uygulamaya konulur. Uygulama için yapılması gerekenlerde
başta Hasta Güvenliği Komitesi ve varsa diğer komiteler bu çalışmalarda
yer almalıdır. Yapılan uygulamalar doğrultusunda benzer olayların oluşması engellenmelidir.

GRSTR Kilit Nokta: Formlar
GRSTR’nin kilit noktalarından biri formlardır. Formun basit ve anlaşılır olması, doldurmanın kolay olması çalışanların bildirim yapmasında teşvik edici
bir araçtır. Formlar çalışanların işini zorlaştırmamalıdır. Tüm bu sebeplerden
dolayı Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından GRSTR
Bildirim Formu hazırlanmış olup forma www.kalite.saglik.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir. Form tüm Türkiye’de dil birliğinin sağlanması adına
kamu, özel ve üniversite hastaneleri ile ADSM’lerde ortak kullanıma sunulmuştur.
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Form. Güvenlik Raporlama SistemiTR Bildirim Formu
Form Kodu

GRS 01

Yayınlanma Tarihi

01.03.2012

Güvenlik Raporlama Sistemi
Revizyon Tarihi
Bildirim Formu

-

Revizyon Numarası 0
□ İlaç Güvenliği
Bildirimin
Konusu

□ Cerrahi Güvenlik
□ Transfüzyon Güvenliği
□ Diğer

Olayı
Anlatınız

Varsa
Görüş ve
Önerilerinizi
Yazınız

Formda 3 bölüm yer almaktadır:
1. Bölüm: Bildirimin Konusu
2. Bölüm: Olayı Anlatınız
3. Bölüm: Varsa Görüş ve Önerilerinizi Yazınız
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Bildirim Konusu bölümünde GRSTR bildirimi yapılan olayın hangi sınıfa girdiği tanımlanmalıdır. Bu bölümde “İlaç Güvenliği”, “Cerrahi Güvenlik” ve
“Transfüzyon Güvenliği” ve “Diğer” kısımları yer almaktadır. Bildirim yapılan olayın ilgili olduğu konu işaretlenmelidir. Eğer belirlenen konular dışında, bir konuda bildirim yapılacaksa “Diğer” kısmı işaretlenmelidir.
İkinci bölümde bildirimi yapan kişinin olayı kendi cümleleri ile anlatması istenmektedir. Burada hedeflenen olay ile ilgili daha fazla detayı yakalayabilmektir.
Üçüncü bölümde ise bildirimi yapanın varsa görüş ve önerilerini yazması
beklenmektedir. Çünkü çalışanlar sistem için en uygun öneriyi verebilecek
kişilerdir. Ayrıca bu yolla çalışanların görüş ve önerileri alınarak çalışanların
süreçte gizli dahi olsa proaktif bir yaklaşım ile çalışmalarını sağlayacaktır.
Bildirim formunun birinci ve ikinci bölümlerinin doldurulması zorunlu olup
üçüncü bölümün doldurulması gönüllülük esasına dayanmaktadır. Formun
hiçbir bölümünde hastaya ya da çalışana ait herhangi bir tanımlayıcının kullanılmaması gerekmektedir. Kalite yönetim birimine gönderilen form içerik
yönünden Kalite Yönetim Direktörü tarafından değerlendirilmelidir. Formun
herhangi bir bölümünde hasta, çalışan ile ilgili herhangi bir tanımlayıcı (ad, soyadı, bölüm adı, tarih ve saat) var ise ve/veya formun birinci ve ikinci bölümlerinden biri veya ikisi doldurulmamış ise form değerlendirmeye alınmamalıdır.
Bildirim formları, kurumun özelliğine göre web tabanlı ve/veya intranet
ortamında elektronik kopya formatında ya da basılı kopya formatında kullanılabilir. Bu noktada asıl önemli olan, kurum çalışanlarının bu formlara
kurumun tüm bölümlerinden kolaylıkla ulaşılabilmesinin sağlanmasıdır. Ayrıca doldurulan formların bildirimi yapan sağlık çalışanının deşifre olmasını
önleyecek şekilde anonim ve gizlilik esasıyla kalite yönetim birimine iletilmesini sağlayacak bir düzenleme yapılmalıdır. Formların ulaşılabilir olması
aynı zamanda çalışanların bildirim yapmasında da teşvik edici bir faktördür.

GRSTR’nin Hastanede Kurulması
Hastane yöneticileri, GRSTR’yi hasta ve dolaylı olarak çalışanın güvenliğini
sağlayan, kurumu sürekli iyileştirmeye yönlendiren ve çalışanları proaktif
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bir yaklaşım içine sokan bir süreç olarak ele almalıdırlar. Bu sistemin kurulmasında hem yöneticiler hem çalışanlar işbirliği halinde olmalıdırlar. Sistemin kurulabilmesi için öncelikle üst yönetim tarafından çalışanlar arasında
farkındalık düzeyinin belirlenmesine yönelik mevcut durum analizi yapılmalıdır. Mevcut durum analizinde; çalışanların bildirim düzeyi hakkında bildirim konusunda bilgilerini ölçmeye yönelik anket düzenlenmelidir. Anket
verileri analiz edilerek bundan sonraki rotanın çizilmesi sağlanmalıdır. Bu
tip anketlerde genellikle çalışanların bildirim yaparsa cezalandırılacağı korkusunun çok yüksek olduğu, bildirimin en düşük düzeyde hekimler tarafından yapıldığı ve bildirim yapılması gereken konuların yeterince bilinmediği görülmektedir. Bu olası sonuçlar doğrultusunda yapılması gereken en
önemli olgu eğitim programının oluşturulmasıdır. Bildirim sistemine yönelik
yapılacak eğitim programında çalışanların farklı sorumlulukları olmasından
dolayı farklı gruplar oluşturulmalı ve eğitim programları bu gruplara göre
belirlenmelidir. Belirlenen gruplara yönelik de farklı eğitim materyalleri hazırlanmalıdır. Eğitim;
»» Yöneticilere
»» Kalite Yönetim Birimi Çalışanlarına
»» Hasta Güvenliği Komitesine
»» Çalışanlara verilmelidir.
Yöneticilere verilecek eğitimlerde asgari konu başlıkları;
»» Sistemin ne olduğu ve nasıl kurulacağı
»» Gizliliğin ne olduğu ve nasıl sağlanacağı
»» Anonim özelliğinin ne olduğu ve olayların nasıl anonim hale getirileceği
»» Cezalandırmanın olmaması gerektiği
»» Çıktılardan eğitim materyali oluşturulması süreci
»» Bildirim formlarının asıllarının asla yöneticiler tarafından görülmeyeceği
olmalıdır.
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
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Kalite Yönetim Biriminde çalışanlara yönelik verilecek eğitimlerde
asgari konu başlıkları;
»» Sistemin ne olduğu ve nasıl kurulacağı
»» Hangi formların kabul edileceği
»» Sistemin gizliliğinin nasıl sağlanacağı
»» Eğitim materyallerinin nasıl oluşturulacağı
Komitede çalışanlara yönelik verilecek eğitimlerde asgari konu başlıkları;
»» Olay analizinde sistem odaklı çalışılacağı
»» Olayın nasıl değerlendirileceği
»» Kök neden analizlerinin nasıl yapılacağı
»» Olayın analizi sonucunda eğitim konularının nasıl belirleneceği olmalıdır.
Komite çalışanlarına verilecek eğitimlerde özellikle kök neden analizini nasıl
yapacaklarını gösteren örnek olaylar hazırlanmalı ve komitenin tüm çalışanlarının katılımı ile örnek uygulanmalıdır.
Çalışanlara yönelik verilecek eğitimlerde asgari konu başlıkları;
»» Bildirim sisteminin ne olduğu
»» Sistemin anonim olmasının nasıl sağlanacağı
»» Sistemin gizliliğinin nasıl sağlanacağı
»» Cezalandırma sisteminin çalışmayacağı
»» Çalışanların çıktılar hakkında nasıl bilgilendirilecekleri
»» Bildirim formunun bölümleri
»» Formların nasıl doldurulacağı
»» Hangi olayların bildirileceği
»» Görüş ve öneriler bölümünün yazılmasının önemi
»» Formların nereye ve nasıl teslim edileceği
»» Hangi formların kabul edileceği
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»» Formlarda yer alan bilgilerin nasıl analiz edileceği olmalıdır.
Çalışanlara verilecek eğitimlerde; yerinde eğitim programları hazırlanmalıdır.
Bu eğitimlerde de mümkün olduğunca küçük gruplar oluşturulmalıdır. Örnek
olaylar hazırlanmalı ve örnek olaylar üzerinden bildirim formları çalışanlar ile
birlikte doldurulmalı ve doldurulan formlar birlikte değerlendirilmelidir.
Çalışanlara verilecek eğitimler içinde yer alan “Formların nasıl doldurulacağı” ile ilgili eğitimin örnek bir olay üzerinden nasıl verilebileceği hakkında
kurgu aşağıda yer almaktadır.

Formların Nasıl Doldurulacağı ile ilgili Uygulama Örneği
Cerrahi servisinde çalışan personel sayısı dikkate alınarak makul sayıda
gruplar oluşturulmalı. Grupların 8-10 kişiden fazla olmamasına özen gösterilmelidir. Oluşturulan gruplara öncelikle formun bölümleri ve neleri içermesi hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra boş 2 adet GRSTR Bildirim Formunu ve Form ile birlikte aşağıdaki örnek metin gibi hazırladığınız metinleri
dağıtın. Öncelikle birinci duruma daha sonra ikinci duruma göre bildirim
formlarını doldurmalarını isteyin.
Örnek Olay Metni:
“Dr. Suat Bey genel cerrahi uzmanı hekimidir. 1 Şubat 2012 Çarşamba günü
alacağı vakalarından ikinci sırada meme kanseri tanılı bir hasta yer almaktadır. Suat Bey hastasında taraf işaretlemesi yapmamıştır.”
»» 1. Durum: Siz olayı gören servis hemşiresisiniz, servis hemşiresi olarak
bu olayı GRSTR’ne bildiriniz
»» 2. Durum: Siz Dr. Suat Beysiniz, Dr. Suat Bey olarak bu olayı GRSTR’ne
bildiriniz
Doldurulan formları toplayın ve grubun tüm üyelerinin görebileceği şekilde
doldurulan formların tümünü çalışanlarla birlikte değerlendirin. Doldurulan
formlarda; 1. Bölümün doldurulup doldurulmadığını ve 2. Bölümde olmaması istenen tanımlayıcıların (Doktor ismi, bölüm ismi, tarih, vaka sayısı, tanı
gibi) üzerini kırmızı kalem ile çizerek nelerin yanlış olduğunu ve nelerin
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bu formda olmasını istemediğinizi açıklayın. İkinci bir örnek olay metni ile
uygulamayı tekrarlayın.
Örnek Olay Metinleri:
1. “Kamuran Hemşire 2. kat dahiliye servisinde görev yapmaktadır. 3 Şubat
2012 tarihinde 41 numaralı odada yatan hastaya saat 14:00 de vermesi
gereken antibiyotiği vermeyi unuttu.”
• 1. Durum: Siz Kamuran Hemşiresiniz, Kamuran Hemşire olarak bu
olayı GRSTR’ne bildiriniz
• 2. Durum: Siz serviste çalışan bir hemşiresiniz, olayı gören hemşire
olarak bu olayı GRSTR’ne bildiriniz
2. “Leyla Hemşire ve Sema Hemşire 1. Kat Göğüs Hastalıkları Servisinde çalışmaktadırlar. 6 Mart 2012 tarihinde 3 Nolu odanın 2. yatağında yatmakta olan hastaya kan verilecektir. Leyla ve Sema Hemşire hastanın başında
birlikte kimlik doğrulaması yaparlarken sorumlu hemşire Sema hemşireye seslenir ve Sema hemşire sorumlu hemşirenin yanına gider. Hasta
başına döndüğünde Leyla hemşirenin kimlik doğrulamasını tek başına
tamamladığını ve kanı hastaya taktığını görür.”
• 1. Durum: Siz Leyla Hemşiresiniz, Leyla Hemşire olarak bu olayı
GRSTR’ne bildiriniz
• 2. Durum: Siz Sema Hemşiresiniz, Sema Hemşire olarak bu olayı
GRSTR’ne bildiriniz
3. ”Dr. Selda Hanım Kulak Burun Boğaz Uzmanı hekimdir. 9 Nisan 2012
tarihinde 5. Kat 3 Numaralı odada yatan hastasına tedavi planında ilaç
dozlarını yazarken kısaltma kullanarak yazdı.”
• 1. Durum: Siz 5. Kat Sorumlu Hemşiresisiniz, Sorumlu hemşire olarak
bu olayı GRSTR’ne bildiriniz
• 2. Durum: Siz Dr. Selda Hanımsınız, Selda Hanım olarak bu olayı
GRSTR’ne bildiriniz
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• 3. Durum: Siz Servis hemşiresisiniz, Hemşire olarak bu olayı GRSTR’ne
bildiriniz
Eğitimlerde unutulmaması gereken önemli bir husus eğitim örnek metinlerinde de görüldüğü üzere farklı kişiler olarak bile bildirim formu doldurulsa formları doldurma kurallarının tüm çalışanlar için aynı olduğu eğitimde
vurgulanmalıdır.

GRSTR’de İzlenebilirlik
Yazının başında belirtildiği üzere GRSTR bir süreç olup SKS çerçevesinde
süreç yönetimi kapsamında değerlendirilmelidir. Bu değerlendirmeler ile
bildirim sistemine yönelik veriler analiz edilerek sürecin yönetimi sağlanmalıdır. Burada değerlendirilmesi gereken veriler içinde; bildirim sayısı,
değerlendirmeye alınan bildirim sayısı, değerlendirmeye alınmayan bildirim formlarının neden alınmadığı, kök neden analizi yapılan olay sayısı, kök neden analizleri sonucunda yapılması planlanan uygulamalar ile
başarıya ulaşılma durumu ve benzeri veriler takip edilebilir ve böylelikle
GRSTR’nin yönetimi sağlanabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta bu
verilerin analizi sırasında bildirimi yapılan formların gizlilik esasının sağlanmasıdır. Bu amaçla bildirim sayıları, kabul edilen bildirim sayıları, ret
edilen bildirim sayıları ve ret edilme nedenleri ile ilgili GRSTR Veri Toplama Formu oluşturulabilir. Bu yolla GRSTR’ye bildirilen olayların analizi
için indikatör de oluşturulabilir. Ayrıca GRSTR Bildirim Takip Formu
hazırlanabilir. Bu form ile bildirimi kabul edilen formlardaki olaylar hakkında yapılan işlemler kontrol edilebilir. Kaçıncı bildirim, olaya yönelik
hazırlanacak varsa DÖF kaydı, DÖF ve DÖF’ün gerçekleşme durumu takip
edilebilir. Ayrıca bildirim formunun direk kendisi Hasta Güvenliği Komitesi ve varsa diğer komitelere verilmeyeceğinden sistemin gizlilik ve sistem
bazlı olma özellikleri de sağlanmış olabilir. Örnek formlar aşağıda yer almaktadır. Olaya yönelik hazırlanan DÖF’te yapılması gereken işler ve işlerin kimler tarafından yapılması gerektiği açık olarak yazılması süreçteki
belirsizliği ortadan kaldıracaktır.
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Form. GRSTR Bildirim Takip Formu
GRS
Bildirim Takip Formu
TR

Form Kodu

YH. F. 18

Yayınlanma Tarihi

01.03.2012

Revizyon Tarihi

-

Revizyon Numarası

0

Bildirim No
□ İlaç Güvenliği
Bildirimin Konusu

□ Cerrahi Güvenlik
□ Transfüzyon Güvenliği
□ Diğer

Olay
Bildirenin Varsa
Görüş ve Önerileri
DÖF No
DÖF
DÖF Durumu

Sonuç
GRSTR
»» Hasta ve çalışan güvenliğini sağlar
»» Kurumda güvenlik kültürünün gelişimini teşvik eder
»» Hataları azaltır
»» Kurumsal bir öğrenme süreci oluşturur
»» Yaşam kalitesini artırır
»» Maliyet etkinliği sağlar
»» Verimliliği sağlar
»» Mortalite ve morbiditeyi azaltır
ve unutulmamalıdır ki; sorunlara yaklaşımımız bizi mükemmele taşıyabilir GRSTR Sorunlara doğru yaklaşım için mükemmel bir süreçtir…

82

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Radyasyon Güvenliği
Radyasyon, enerjinin ortamda parçacık ya da elektromanyetik dalgalar şeklinde yol almasıdır. Radyasyon dozu ise, hedef kütle tarafından belirli bir
sürede alınan veya soğrulan radyasyon miktarıdır.

Radyasyondan Neden Korkarız?
Radyasyondan niçin korkarız?
Çünkü radyasyonu;

Göremeyiz
İşitemeyiz

Koklayamayız
Tadını alamayız

Varlığını hissedemeyiz

Radyasyonu duyularımızla algılayamadığımız için, bulunduğumuz ortamdaki
radyasyon varlığını ancak radyasyonun tipine ve türüne uygun dedektörler
yardımıyla anlayabiliriz. Radyasyonun bu özelliği radyasyonu tehlikeli yapan
unsurlardan biridir. İnsanlar yaşamları boyunca doğal ya da yapay olmak üzere çeşitli yollarla radyasyona maruz kalmaktadırlar. Topraktan gelen radon
gazı, besin maddelerindeki çeşitli radyoaktif maddeler ve bazı kozmik ışınlar
doğal radyasyona örnek verilebilir. Yapay radyasyon kaynaklarına, tıpta kulSağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
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lanılan x-ışınları ve gama ışınları, nükleer endüstriden meydana gelen atıklar,
endüstriyel gama ışınları, çeşitli tüketici ürünleri vb. örnekler verilebilir.
Radyasyon her yerde
Kozmik

Radon

Vücut

Kayalar

Orman

Radyoaktif Elementler

Radyasyon Denizindeyiz…

Aşağıdaki grafikte insanların maruz kaldığı doğal ve yapay radyasyon miktarları verilmektedir. Bu grafiğe göre insanların maruz kaldığı yapay radyasyonun % 96’sını tıbbi uygulamalar oluşturmaktadır. Bu durum tıpta kullanılan radyasyonun önemini göstermekte ve bu konuda ne kadar dikkatli
olunması gerektiğini ortaya çıkarmaktadır.
Şekil. Maruz Kalınan Doğal ve Yapay Radyasyon Oranları ve Kaynakları
Tıbbi Uygulamalar
%96

Doğal Radyasyon
%88

Yapay Radyasyon
%12

Nükleer
Sant.
%1

Tüketici
Ürün.
Mesleki
%1
Işın.
%1

Rad.
Serpinti
%1

Radyasyon Çeşitleri
Radyasyonu genel anlamda, iyonlaştırıcı olmayan ve iyonlaştırıcı radyasyon
olmak üzere ikiye ayırabiliriz. İyonlaştırıcı olmayan radyasyon; radyo dalgaları, mikrodalgalar, kızılötesi dalgalar, görülebilir ışık ve benzeri elektromanyetik dalgalardır. İyonlaştırıcı radyasyon ise; alfa parçacıkları, beta parçacıkları, nötronlar gibi parçacık tipi olanlar ve x-ışınları, gama ışınları gibi dalga
tipinde olanlar olmak üzere sınıflandırılabilir. X-ışınları iyonlaştırıcı radyas84
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yondur ve x-ışınlarının tıpta kullanılmasının önemi inkâr edilemez, ancak
diğer taraftan toplum ve çalışanların maruz kaldıkları radyasyon dozlarının
önemli bir kısmını da bu tür uygulamalar oluşturmaktadır. Toplumun aldığı
yapay radyasyona en büyük katkıyı tıbbi amaçlı kullanılan iyonlaştırıcı radyasyon uygulamaları sağlamaktadır.
Şekil. Radyasyon Çeşitleri

RADYASYON
İyonlaştırıcı Radyasyon
Parçacık Tipi

Dalga Tipi

Hızlı Elektronlar
Beta Parçacıkları
Alfa Parçacıkları

X- Işınları
Gama Işınları

İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyon
Dalga Tipi
Radyo Dalgaları
Mikro Dalgalar
Kızılötesi Dalgalar
Görülebilir Işık

Dolaylı İyonlaştırıcı
Nötron Parçacıkları

Radyasyon Birimleri
Eşdeğer Doz: Radyasyonun türüne ve enerjisine bağlı olarak doku veya organda soğrulmuş dozun, radyasyon ağırlık faktörü ile çarpılmış halidir ve
birimi Sievert (Sv) tir.
Etkin doz: İnsan vücudunda ışınlanan bütün doku ve organlar için hesaplanmış eşdeğer dozun, her doku ve organın doku ağırlık faktörleri ile çarpılması
sonucunda elde edilen dozların toplamıdır. Birimi Sievert olup, etkin doz hesaplarında daha çok miliSievert (mSv) kullanılır (1 Sievert =1000 milisievert).

Radyasyonun Biyolojik Etkileri
İyonize ışınlar, canlılarda moleküler ve hücresel düzeylerde fiziksel, kimyasal ve biyolojik olmak üzere çeşitli değişikliklere yol açarlar. Bu değişiklikler
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
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maruz kalınan iyonize radyasyonun cinsine, miktarına ve süresine göre geçici ve kalıcı değişiklik olabilir. Radyasyonun biyolojik etkilerini belirleyen
faktörler şunlardır;
»» Maruz kalınan toplam doz
»» Maruz kalınma süresi
»» Maruz kalınma şekli (iç veya dış ışınlanma)
»» Dozun hangi aralıklarla alındığı
»» Radyasyonun türü ve enerjisi (LET değeri)
Radyasyonun hücreler tarafından soğrulması sonucunda, stokastik etki veya
deterministik etki görülür.
Stokastik etki; Belirli bir eşik değeri olmayan, hücrelerin bozulması ile ortaya çıkan etkidir ve dokuların radyasyon soğurma miktarına bağlıdır. Stokastik etki gecikmiş etkidir ve sonucu kesin değildir. Yani alınan çok küçük
radyasyon dozu bile uzun süre sonra kanser veya genetik bozukluklar gibi
ciddi hasarlar olarak karşımıza çıkabilir. Bu radyasyonu sinsi ve tehlikeli yapan bir özelliklerden biridir.
Deterministik etki; Belirli bir eşik değerden sonra ortaya çıkan etkidir ve
doğrudan hücre ölümü ile ilişkilidir. Ölüm, cilt yanıkları, katarakt, kısırlık
deterministik etki sonuçlarındandır (örneğin 3,5 – 6 Sievert doz alan bir erkekte kalıcı kısırlık oluşur).
Doku ve organların radyasyona karşı dirençleri farklıdır. Karaciğer, böbrek,
kas, kemik, kıkırdak ve bağ dokuları radyasyona karşı dirençlidirler. Kemik
iliği, ovaryum ve testislerin bölünen hücreleri, mide-bağırsak ve deri ise radyasyona karşı duyarlıdır.
Risk değerlendirmesi yapıldığında, radyasyonun vücutta izlenebilirliği olmadığı için vücuda alınan çok düşük bir radyasyon dozunun bile etkisi belirlenememektedir ki bu da radyasyonu sinsi ve tehlikeli yapan bir yönüdür.
Radyasyondan korunma standartları ve uygulamalarına göre ne kadar düşük
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dozda olursa olsun herhangi bir radyasyon dozu ileride kanser gibi bir sağlık
etkisi oluşturabilir.

Hastanelerdeki Radyasyon Alanları
»» Radyoterapi üniteleri
»» Nükleer tıp üniteleri
»» Radyoloji üniteleri
»» Anjiyo ünitesi
»» Skopi cihazının kullanıldığı ameliyathaneler
»» Diş röntgen üniteleri

Radyasyondan Korunma
Radyasyondan korunmada mesafe, zaman ve zırhlama olmak üzere üç temel
unsur vardır.

Radyasyondan
Korunmada
ÜçTemel
Temel
Şekil. Radyasyondan
Korunmada Üç
Unsur Kural

Mesafe

Zaman

Zırhlama

1. Mesafe
Radyasyon kaynağından uzaklaştıkça maruz kalınacak
Doz=1
Doz=1/4
Doz=1/9

radyasyon şiddeti uzaklığın karesi ile ters orantılı olarak azalır.
Bu sebepten dolayı radyasyon uygulamalarında çalışırken mümkün oldukça kaynaktan uzak durulmalıdır.
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
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2. Zaman
Bir radyasyon kaynağından alınan radyasyon dozu,
kaynağa maruz kalma süresiyle doğru orantılıdır. Maruz
kalma süresi arttıkça radyasyonun etkisi de artacaktır.
Doz = Doz Hızı x Zaman

3. Zırhlama
Zırh radyasyonu soğurduğu için etkisini azaltır. Dolayısıyla çalışan ile radyasyon kaynağı arasında bir zırh (engel) varsa bu, çalışanın radyasyon maruziyetini azaltacaktır. X-ışınlarında zırhlama yapmak için kurşun (Pb)
kullanılır.

Radyasyon Uygulamalarında Temel Prensipler
a. Gereklilik: Net fayda sağlamayan hiçbir radyasyon uygulamasına izin
verilmemelidir. Tıbbi amaçlı iyonlaştırıcı radyasyon kaynakları ancak
radyasyonun zararlı etkilerine karşılık elde edilecek faydanın üstünlüğü varsa kullanılır. İyonlaştırıcı radyasyonla ilgili işlemi talep eden tabip
ve işlemi gerçekleştiren tabip tarafından yapılacak işlem gerekçelendirilir. Tanı ve tedaviye yönelik işlemin tekrarına tabip karar verir. İşlemin
tekrarının azaltılması için eğitim de dahil olmak üzere her türlü tedbirin
alınması ilgili kliniğin sorumluluğundadır.
b. Etkinlik (ALARA): Maruz kalınacak dozlar mümkün olduğunca düşük
tutulmalıdır. Hastanın ve çalışanın maruz kalacağı doz minimize edilerek,
en iyi kalitede görüntü elde edilmelidir.
c. Kişisel Doz Limitleri: Yıllık doz sınırları sağlığa zarar vermeyecek şekilde uluslararası standartlara uygun olarak, Sağlık Bakanlığı tarafından
yayınlanan Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları ile
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Çalışan Personelin Radyasyon Doz Limitleri ve Çalışma Esasları Hakkındaki Yönetmelikte belirlenmiştir.
Bu yönetmeliğe göre, radyasyon kaynağı ile çalışan personelin maruz kalacağı etkin doz, göz merceği ve vücut için ardışık beş yıl toplamında 100
mSv’i, herhangi bir tek yılda 50 mSv’i geçemez. Bu kurala aykırı olmayacak
şekilde ayrıca;
»» Etkin dozun ayda 2 mSv’i,
»» El ve ayaklar için eşdeğer dozun aylık 50 mSv’i,
»» En yoğun radyasyona maruz kalan 1cm2 lik alan referans olmak üzere cilt
için eşdeğer dozun aylık 50 mSv’i geçmesi halinde bu seviyeler, inceleme
düzeyi doz seviyeleri olarak değerlendirilir.
18 yaşını doldurmamış olanlar radyasyon kaynağı ile çalışılan işlerde görev alamazlar. Eğitim amaçlı olmak kaydıyla, eğitimleri radyasyon kaynaklarının kullanılmasını gerektiren 16-18 yaş arası stajyer ve öğrenciler bu eğitimlerini sadece
gözetimli alanlarda (yıllık etkin dozu 6 mSv’ı geçmeyecek şekilde) alabilirler.
Hamileliği belirlenmiş kadın çalışan, çalışma şartlarının yeniden düzenlenebilmesi amacıyla yazılı olarak yönetimi haberdar eder. Hamileliğin bildirilmesi kadın çalışanın çalışmasına engel teşkil etmez ancak yıllık doz limitleri
toplum için belirlenen doz limitlerini aşamaz. Çalışma şartları bilfiil denetimli alanları kapsamayacak şekilde düzenlenir. Böylece doğacak çocuğun
alacağı dozun mümkün olduğunca düşük tutulması sağlanır ve toplum için
belirlenen doz sınırlarına uyulur.
Emzirme dönemindeki personel, radyo iyodun solunması veya sindirim yoluyla alınması riski taşıyan nükleer tıp alanında ve benzeri bulaşma riski
taşıyan işlerde çalıştırılamaz.
Kişisel dozimetre ölçümlerinde yıllık doz limitlerinin aşıldığı durumlarda
Radyasyon Güvenliği Komitesi, sorunun kaynağını inceleyip değerlendirir,
varsa eksiklik ve aksaklıkların düzeltilmesi için ilgili idare ile birlikte gerekli
tedbirleri alır. Eksiklik ve aksaklıklar giderilinceye kadar doz limitini aşan
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personel ilgili işte çalıştırılamaz, hatalı radyasyon kaynağı kullanılamaz. Bu
personel yıllık sağlık izni kullanmamış ise öncelikle bu izin kullandırılır. Ayrıca sağlık yönünden olumsuz bir durum ortaya çıkması halinde, Radyasyon
Güvenlik Komitesince onbeş günden az olmamak kaydıyla sağlık sorunu giderilene kadar verilecek izin süresi belirlenerek bu izin idarece kullandırılır.

Radyasyon Güvenliği Komitesi
Nükleer tıp, radyasyon onkolojisi ve radyoloji uygulamalarının en az ikisinin yürütüldüğü bölümleri içeren sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde
Radyasyon güvenliği komitesi kurulur. Bu şartın sağlanmadığı illerde bu komite İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulur.

Radyasyon Alanları
Türkiye’de radyasyon güvenliğinin sağlanmasında sorumlu olan kurum
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’dur. Radyasyon alanlarının lisanslanması
işlemini TAEK yapmaktadır. Radyasyon alanlarının lisanslanması hasta ve
çalışan güvenliği açısından çok önemlidir. Çünkü lisanslama sırasında TAEK
bazı kriterler belirlemekte ve ölçümler yapmaktadır. Radyasyon alanları radyasyon düzeyine göre, denetimli alanlar ve gözetimli alanlar olmak üzere
ikiye ayrılır.
Denetimli Alanlar: Radyasyon görevlilerinin giriş ve çıkışları özel denetime,
çalışmalarının radyasyondan korunma bakımından özel kurallara bağlı olduğu
ve görevi gereği radyasyon ile çalışan kişilerin 6 mSv’tan fazla radyasyon dozuna maruz kalabilecekleri alanlardır. Görüntüleme üniteleri denetimli alanlardır ve bu alanların kapısında radyasyon uyarı levhaları bulunmalıdır.
Şekil. Radyasyon Uyarı Levhaları
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Gözetimli Alanlar: Radyasyon görevlileri için yıllık doz sınırının 6mSv’ı
aşması beklenmeyen alanlardır.
Koşulu
ÇalışmaÇalışma
Koşulu
A:A
A.

Çalışma Koşulu
B
B.

A.

B.

Yılda 6 mSv’tan fazla Çalışma
etkinKoşulu
dozaB maruz kalma olasılığı

Çalışma A.Koşulu A

B.

A.

B.

bulunan çalışma durumudur ve bu durumlarda kişisel
dozimetre kullanımı zorunludur. Görüntüleme üniteleri ve skopi cihazının yoğun olarak kullanıldığı ameMain site of protection

Main site of protection

Environment

Environment

liyathaneler çalışma koşulu A olan durumlardır.

Main site of protection

Main site of protection

Environment

Environment

Çalışma Koşulu B:
A.

Çalışma Koşulu
B
B.

Yıllık 6 mSv’tan fazla etkin doza maruz kalma olasılığı
bulunmayan durumlardır.
[Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği]
Main site of protection
Environment

Hasta ve Çalışanların Maruz Kalacağı Radyasyon Dozunu Azaltma
Yöntemleri
»» Hastalar görüntüleme ünitesine tek tek alınmalıdır;
Yandaki resim yanlış bir uygulamadır. Hastaların görüntüleme ünitesine gruplar halinde alınması, hasta
güvenliğine ve hasta mahremiyetine aykırıdır. Ayrıca hasta mahremiyetini sağlamak için görüntüleme
odasında giyinme kabini ve temiz örtü bulunmalıdır.
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»» Hastanın koruyucu donanım kullanması sağlanmalıdır;
Hastanın Çekim yapılacak bölgesi dışında kalan,
özellikle gonad ve tiroid gibi hassas organları için koruyucu donanım kullanılmalıdır. Bu sebepten dolayı
farklı ebatlarda koruyucu donanım bulundurulmalı
ve kullanılmalıdır.

»» Hastanın sadece çekim yapılacak bölgesi ışınlanmalıdır;
Çekim yapılmadan önce iyi bir kolimatör ayarı yapılarak sadece çekim yapılacak bölge ışın
alanı içinde kalmalıdır. Radyasyonun stokastik etkileri de düşünüldüğünde, bu işlem hasta güvenliği için önemlidir ve hastanın fazlaDoğru

Yanlış

dan doz almasını engeller.

»» Yaşlı ve çocuk hastaların çekimi yapılırken daha titiz davranılmalıdır;
Yaşlı ve çocuklar radyasyona karşı daha hassas oldukları için,
onlara radyasyon uygulaması yapılırken daha dikkatli davranılmalıdır. Çocuk hastaların hareket kısıtlamasını sağlamak
için çeşitli aparatlar kullanılabilir.
»» Radyasyon uygulamaları yapılırken görüntüleme ünitesinin kapılarının kapalı olmasına dikkat edilmelidir.
»» Hasta yakınları gerekmedikçe görüntüleme alanına alınmamalıdır;
Hastaya radyasyon uygulaması yapılırken çekim pozisyonu vermesi için
hastayı tutmak gerekiyorsa, yakını yanında bulunabilir. Bunun dışında hasta yakını radyasyon alanının dışında beklemelidir. Ayrıca hasta yakınının
radyasyon alanında bulunması gerekiyorsa koruyucu donanım kullanması
sağlanmalıdır.
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»» Gebe ve gebelik şüphesi olanlar radyasyon güvenliği konusunda
bilgilendirilmelidir;
Gebe ve gebelik şüphesi olan bayanlara radyasyon uygulamasının
yapılmasına uzman karar verir. Eğer radyasyon uygulamasının
yapılması kararı verilmiş ise, koruyucu donanım kullanılarak bebeği koruyucu önlemler alınmalıdır. Gebelikte risk, alınan toplam
doz ve gebelik dönemine göre belirlenir.
Risk azalır

»» Skopi kullanılan ameliyathanelerde radyasyon güvenliği önlemleri alınmalıdır;
Radyasyon görevlisi olmamakla birlikte radyasyon kaynağı ile
yürütülen faaliyetlerden dolayı yıllık 1 mSv etkin doz değerinden fazla doza maruz kalma ihtimali olan ve Radyasyon güvenliği komitesince belirlenen personele tedbir olarak kişisel
dozimetre kullandırılır. Skopi cihazının kullanıldığı ameliyathanede kişisel dozimetre kullanılarak, alınan doz takibi yapılmalıdır ve çalışanlar kişisel koruyucu donanım kullanmalıdır.
Etkin Doz Örneği:
Çalışan A, 1 yılda 1000 işlem yapıyor ve radyasyondan korunma önlemlerini almadığı için işlem başına 0,02 mSv doz alıyor.
Etkin doz: 0,02 x 1000 = 20 mSv (yıllık etkin doz sınırı)
Çalışan B, 1 yılda 1000 işlem yapıyor, ancak radyasyondan korunma önlemlerini aldığı için işlem başına 0,002 mSv doz alıyor.
Etkin doz: 0,002 x 1000 = 2 mSv (yıllık etkin dozun 1/10 u)
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»» Radyasyon yayan cihazların kalibrasyon ve kalite testleri periyodik olarak yapılmalıdır;
Tıbbi cihazların kalibrasyonu çok önemlidir. Çünkü doğru kalibre edilmiş
cihazın ürettiği sonuçlardaki hatalar kabul edilebilir değerler aralığındadır.
Doğru kalibre edilmemiş ve kalite testleri yapılmamış x-ışını cihazları ile
hasta ve çalışanlar gereğinden fazla radyasyon dozuna maruz kalabilirler.

Radyasyon Alanında Kullanılan Koruyucu Donanımlar
Radyasyon alanında kullanılan koruyucu donanımların başlıcaları; kurşun
önlük, gonad koruyucu, tiroid koruyucu, kurşun eşdeğerli gözlüktür. Bunların etkin bir şekilde kullanımı için farklı ebatlarda çeşitleri olmalıdır.
Kurşun önlük:
Vücudun radyasyona karşı hassas organlarını korumaya yönelik tasarlanmıştır. İçinde kurşun plakalar olduğundan katlanmayacak şekilde düzgün
bir askıda muhafaza edilmelidir. Ayrıca 6 ayda bir
kontrol edilmelidir. Kontrol için kurşun önlüğün
geniş yüzeyinin filmi çekilir veya skopi altında incelenir. Filmde homojen bir görüntü var ise önlük
sağlamdır, eğer filmde damar şeklinde çatlaklıklar görülüyor ise önlük tahrip
olmuştur ve sızdırabilir. Kurşun önlükler çoğu kez ağır olduğu gerekçesiyle
kullanılmazlar. Oysa yandaki grafikte görüldüğü gibi ağır olan kurşun önlük
daha kalındır ve koruyuculuğu daha yüksektir.
Şekil. Kurşunun kalınlığına göre koruyuculuk oranları
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Gonad koruyucu, tiroid koruyucu ve kurşun eşdeğerli gözlük:

Kurşun önlüğün kullanılmadığı durumlarda gonad koruyucu kullanılmalıdır.
Tiroid radyasyona karşı çok hassas olduğu için tiroid koruyucu kullanılmalıdır.
Yüksek dozlarda kurşun eşdeğerli gözlük kullanılmalıdır.

Dozimetre Kullanımı ve Takipleri
Radyasyon alanında çalışanların dozimetreleri TAEK
tarafından temin edilmekte ve incelenmektedir. Dozimetre kullanım kontrolleri yapılıp, dozimetreler kullanan kişinin ismine kayıtlı olmalıdır. Çünkü incelenen
dozimetre sonuçları TAEK Ulusal Doz Bankasına kaydedilmektedir. Kullanıcı değişikliği olduğunda TAEK’e bildirilerek eski dozimetre gönderilip yenisi
istenilir. Dozimetrelerin doğru sonuç verebilmesi için bazı hususlara dikkat
etmek gerekir. Bunlar;
»» Dozimetreler sol gömlek cebine takılmalıdır.
»» Dozimetreler nem ve sıcaklığa maruz bırakılmamalıdır.
»» İş çıkışında dozimetreler radyasyon alanının dışında muhafaza edilmelidir.
Dozimetre sonuçları 2 aylık ve yıllık olarak kayıt altına alınarak yasal sınırlar ile karşılaştırılmalıdır.

Sağlık Taramaları
Radyasyon alanında çalışanlar;
»» Altı ayda bir kez hemogram,
»» Altı ayda bir kez periferik yayma,
»» Yılda bir kez dermatolojik muayene, yaptırmalıdırlar.
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
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Kan Tablosundaki değişimler; tüm vücut dozu için 250 mSv ’ta başlar. Eğer
kan tablosunda çok ciddi değişiklikler var ise; kan örnekleri TAEK ÇNAEM Biyolojik Dozimetri Laboratuvarına Kromozom Aberasyon Analizi ile
Biyolojik Doz tayini için gönderilebilir. Biyolojik doz tayini özellikle, yüksek
dozlu ışınlanmalarda tıbbi tedavinin önceden programlanabilmesi açısından
çok önemlidir. Düşük dozlu ışınlanmalarda, geç etkiler konusunda kişilerin
erken dönemde bilinçlendirilmesi, kanser tedavisinde, radyoterapi sırasında
sağlam dokuların korunması gibi alanlarda da önem kazanmaktadır.

Not
Radyasyon güvenliği hakkında detaylı bilgi için, www.taek.gov.tr internet adresinden faydalanılabilir.
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Hasta Düşmelerinin Önlenmesi
Düşmelere Kavramsal Bakış
Hastanelerde yaşanan düşmeler üç şekilde sınıflandırılmaktadır.
»» Kaza ile oluşan düşmeler		

3 tip düşme olayı tanımlanıyor…

SORU 1: Düşme ile ne kastediyoruz?

»» Önceden tahmin edilebilen düşmeler
»» Önceden tahmin edilemeyen düşmeler
a. Kaza ile oluşan düşmeler; çevresel
tehlikeler (kaygan zemin, yetersiz
aydınlatma vb.) veya teknik malzemelerden (serum askısı, idrar sondası
vb.) kaynaklanan düşmelerdir. Tüm

Kaza ile oluşan düşmeler
% 14

Önceden tahmin edilebilen
düşmeler
% 78

Önceden tahmin edilemeyen
düşmeler
%8

düşmelerin %14’ünü oluşturmaktadır.
b. Önceden tahmin edilebilen düşmeler; düşme açısından risk oluşturan,
gerek hastaya, gerekse hastane ortamına ait risk faktörleri çerçevesinde
yapılan değerlendirmeler sonucunda hastada gelişeceği önceden tahmin
edilebilen düşmelerdir, tüm düşmelerin %78’ini oluşturur.
c. Önceden tahmin edilemeyen düşmeler; önceden bilinen bir risk faktörü
olmayan hastalarda meydana gelen düşmelerdir, tüm düşmelerin %8’ini
oluşturmaktadır.
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
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Hasta güvenliğinin sağlanması ve hastaya sunulan bakım kalitesinin artırılması açısından yukarıda tanımlanan düşme olayları içinde özellikle önemli
bir oranda karşılaşılan “kaza ile oluşan düşmeler (%14)” ve “önceden tahmin
edilebilen düşmeler (%78) ” ele alınmakta, Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde bu kapsamda yer alan düşme olaylarını önlemeye yönelik çalışmalar
yürütülmektedir.

Düşmeler Neden Önemlidir?

Düşme
korkusu

Hastanın
bağımsızlığının
azalması

Mortalite

Travmatik beyin
hasarı
Femur ve kalça
kırıkları

Düşmeler, sonuçları ve maliyeti açısından önemlidir. Düşmelerin femur ve
kalça kırıklarından mortaliteye kadar giden önemli sonuçları olabilmektedir.
2008-2009 yılları arasında İngiltere’de yapılan bir çalışmada bir yılda meydana ge-

285.000
Düşme

len 285.000 düşme olayının 1.400’ü kırıklarla, 83’ü ölümle sonuçlanmıştır.

1400
Kırık

83
Ölüm

Yine bu kırıklar sonucunda hastaların
hastanede yatış sürelerinin uzadığı ve
bakımın maliyetinin arttığı saptanmıştır.
(England NHS Hospital, 2008-2009)

Dolayısıyla özellikle sonuçları ve maliyeti açısından hasta güvenliğini tehdit
eden olaylar kapsamında ele alınması gereken düşme olayları önemlidir ve
mutlaka önlenmelidir
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Hastalar Neden Düşer?
Düşme açısından risk faktörü olabilecek nedenleri iki grupta toplamak
mümkündür;
Hastanın Durumundan
Kaynaklanan Nedenler

Hastane Ortamından
Kaynaklanan Nedenler

Hastanın durumundan kaynaklanan nedenleri aşağıdaki gibi sıralamak
mümkündür;
»» Yaş
»» Yürüme problemleri
»» Denge problemleri
»» Yardımcı cihaz kullanımı
»» İnkontinans
»» Ortostatik hipotansiyon
»» Görme problemleri
»» Çoklu ilaç kullanımı
»» …
Hastane ortamından kaynaklanan nedenler ise aşağıdaki gibi sıralanabilir;
»» Kaygan, ıslak zemin
»» Yetersiz aydınlatma
»» Uygun olmayan yataklar
»» Uygun tasarımda olmayan tuvaletler
»» Uygunsuz giyecekler
»» Yatak ve tekerlekli sandalye tekerleklerinin bozuk olması
»» …
Genel olarak yukarıda sıralanan risk faktörleri göz önünde bulundurduğumuzda;
»» Risk faktörlerine yönelik risk değerlendirmesinin yapılmaması
»» Gerekli önlemlerin alınmaması
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
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»» Düşme sonrasında bildirim yapılmaması
»» Bildirimler doğrultusunda gerekli analizlerin yapılmaması
gibi nedenlerle hastalar düşmektedirler.

Hastalar Nasıl Düşüyor?
Hastanelerimizde yaşanan düşme olaylarına yönelik yapılan analizlerde hastaların sıklıkla aşağıdaki biçimlerde düştükleri saptanmıştır.
Hastalar sıklıkla;
»» Uyurken düşüyor…
»» Yataktan inmek isterken düşüyor…
»» Yatakta dönerken düşüyor…
»» Yataktan yere eğilip bir eşyasını almaya çalışırken düşüyor…
»» Koridorda yürürken ya da tuvalete giderken düşüyor…
»» Post-op hasta yatağına alınırken düşürülüyor…
»» Hasta röntgen çektirmeye giderken düşüyor…
»» …
Bununla birlikte; düşme olay-

En sık…
Nerede?

larının gerçekleşme zamanlaNe zaman?

rına ve gerçekleştikleri yere
göre yapılan incelemede, düş-

Hasta yatağı ve
çevresinde

Hasta transferi
sırasında

Banyo ve tuvaletlerde

Yürürken

melerin sıklıkla hasta yatağı
ve çevresinde, banyo ve tuvaletlerde, hasta transferi sırasında ve yürürken gerçekleştiği tespit edilmiştir.

Düşme Olaylarının Önlenmesi
Sağlıkta Kalite Standartlarımız düşmeleri önlemek için bize üç pratik adım
önermektedir. Bunlar;
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»» “İlk adım; hastaneye yatışı yapılan hastanızı bölüme kabul ettiğiniz anda
önce düşme riskini değerlendirin!”
»» “İkinci adım; hastalarınız düşmeden önce önlemler alın!”
»» “Üçüncü adım; eğer maalesef bir düşme olayı gerçekleşirse, bu gerçekleşen düşme olaylarını izleyin, indikatörünü takip edin!”

İndikatörü Takip Et

Önlem al!

Riski değerlendir!

Şimdi bu adımları sırasıyla inceleyelim.

1. Adım: Risk Değerlendir!
İndikatörü Takip Et

Hastaneye yatışı yapılan hastaya düşme riskinin önlenmesi açısından ilk yapılması gereken uygulama,
Önlem al!
hastanın
bölüme kabul edildiği anda düşme riski açı-

sından ne kadar risk taşıdığına yönelik bir risk değerRiski değerlendir!

lendirmesi yapmaktır.

Bu değerlendirmenin nasıl, kim tarafından, nerede ve ne zaman yapılması
gerektiği aşağıdaki şekilde tanımlanabilir.
Nasıl yapılmalı?

Skorlama skalaları ile...

Kim tarafından yapılmalı?

Hemşire tarafından...

Nerede yapılmalı?

Hasta odasında, yatak başında...
• Yatan hastanın bölüme kabulünde

Ne zaman yapılmalı?

• Post-op. dönemde
• Bölüm değişikliğinde
• Durum değişikliğinde

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
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Hastanelerde düşme riskinin değerlendirilmesinde kullanılan değişik skorlama skalaları bulunmaktadır. Kurumlar risk değerlendirmesini mevcut skorlama skalaları ile yapabileceği gibi kendi kurumlarına özgü skalalar da geliştirebilmektedirler.
Bununla birlikte, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı olarak
düşme riskinin değerlendirilmesi amacıyla, kullanımı kolay, anlaşılabilir,
içerdiği risk faktörleri bakımından ülke koşullarımıza uygun iki adet ölçek
geliştirilmiştir. Bunlardan biri yetişkin hastalar için geliştirilen “İtaki Düşme
Riski Ölçeği”, diğeri ise çocuk hastaların risk değerlendirmesinde kullanılmak üzere geliştirilen “Harizmi Düşme Riski Ölçeği”dir.
İtaki Düşme Riski Ölçeği
Yukarıda da belirtildiği gibi İtaki Düşme Riski Ölçeği 16 yaş ve üstündeki yetişkin hastaların düşme riskinin değerlendirilmesi amacıyla Bakanlığımızca
geliştirilmiştir.
İtaki düşme riski ölçeğini inceleyelim.
»» Risk faktörleri; İtaki Düşme
Riski ölçeği, yaş, düşme öyküsü, kronik hastalık durumu, ilaç
kullanım durumu, yatak korkuluklarının bulunma ve çalışma
durumu gibi hem hastanın kendi
durumundan kaynaklanan, hem
de hastane ortamından kaynaklanan pek çok risk faktörünü içermektedir. Risk faktörleri majör
ve minör risk faktörleri olarak iki
gruba ayrılmış ve 8 tane majör,
11 tane minör risk faktörü olmak
üzere toplam 19 tane risk faktörü
tanımlanmıştır.
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»» Puanlama; Minör risk faktörleri
1 puan, majör risk faktörleri ise
5 puan olarak belirlenmiş olup,
hastada var olan risk faktörleri
bu puanlar çerçevesinde değerlendirilmektedir. Hastada var
olan risk faktörü işaretlenir ve
daha sonra bu majör ve minör
risk faktörlerinden hastada var
olan risk faktörlerinin puanları
toplanır ve sonuçta hasta bir toplam risk puanı elde eder.
»» Risk Düzeyinin Belirlenmesi;
Toplam risk puanı hesaplamasının ardından hastanın toplam
risk puanına göre risk düzeyi
belirlemesi yapılır. Eğer hastanın
toplam risk puanı 5’in altındaysa
düşük riskli, 5 ve 5’in üstündeyse
hasta yüksek riskli olarak tanımlanır.

2. Adım: Önlem Al!
Düşmelerin önlenmesine yönelik olarak ikinci
adım, hastalar düşmeden önce birtakım önlemler
alınmasını
kapsamaktadır.
Bu bağlamda alınacak
İndikatörü Takip
Et
önlemleri iki grupta toplamak mümkündür;
Önlem al!

Genel Önlemler

Hasta Bazlı Önlemler

eğerlendir!

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

103

Hasta Düşmelerinin Önlenmesi

1. Genel Önlemler; (Bu bölümde anlatılacak önlemler asgari önlemler
olup kurum tarafından hastane ve hasta koşullarına göre artırılabilir.)
Hasta Bakımına Yönelik Genel Asgari Önlemler;
»» Yüksek riskli hastalar dört yapraklı yonca sembolü ile
tanımlanmalı ve bu sembol hasta odasının girişinde
bulundurulmalıdır.
• Aynı odada birden fazla hastanın yatıyor olması
durumunda dört yapraklı yonca sembolü yatak başında olmalıdır.
• Yoğun bakım bölümlerinde yatmakta olan tüm çocuk hastalar yüksek riskli kabul edilmeli, ancak dört yapraklı yonca sembolü kullanılmamalıdır.
»» Yüksek riskli hastalar için refakatçi uygulaması gerçekleştirilmelidir.
»» Yüksek riskli ve refakatçisi bulunmayan hastanın odası hemşire odasına
yakın bir yere alınmalıdır.
»» Refakatçisi olmayan hasta en geç saat başı ziyaret edilmelidir.
»» Hasta, ayağa kalkmak istediğinde yalnız kalkmaması, refakatçisi ve/veya
hemşireden yardım istemesi konusunda bilgilendirilmelidir.
Hastane Ortamına İlişkin Asgari Genel Önlemler;
»» Hasta odası yalın hale getirilmeli, odada gereksiz alet, malzeme ve eşyalar
bulundurulmamalıdır.
»» Hasta odasının yeterli aydınlatılması sağlanmalıdır.
»» Hastanın yatağı en düşük seviyede, yatak korkulukları yukarda tutulmalıdır.
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»» Yatak ve tekerlekli sandalyelerin tekerlekleri kilitli tutulmalıdır.

»» Çağrı cihazı hastanın ulaşabileceği yere yerleştirilmelidir. Hasta, banyonun yeri, yatağın kullanımı ve çağrı zilinin yeri konusunda bilgilendirilmelidir.

»» Banyo ve tuvaletlerde tutunma barları bulundurulmalıdır.

»» Yürüme alanları kuru olmalı, ıslak zemin varsa kurulanması sağlanmalıdır.
»» Eğimli, ıslak ve kaygan zeminlerde uyarı levhası bulundurulmalıdır.
»» Yürüme alanlarında hareketi engelleyen cisim ve eşyalar olmamalıdır.
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
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2. Hasta Bazlı Asgari Önlemler; Hastanın bölüme kabulünde yapılan risk
değerlendirmesi neticesinde hastada var olan risk faktörlerine özgü alınacak önlem/önlemler, “hasta bazlı önlemler” olarak tanımlanmaktadır. Bu
konuda aşağıda birkaç örnek verilmiş olup bu örnekleri hastada var olan
risk faktörü çerçevesinde artırmak mümkündür.
Örnek;
Hastada Var Olan Risk Faktörü

Alınacak Önlem

Bilinç açık-koopere değil.

Hekim direktifi doğrultusunda hasta kısıtlaması
yapılmalıdır.

Hastaya bağlı 3 ve üstü bakım
ekipmanı var.

Hekim direktifi doğrultusunda mutlak bir
zorunluluk yoksa hasta ayağa kaldırılmamalıdır.

…

…

3. Adım; İndikatörü Takip Et!
Maalesef bir düşme olayı yaşandığında, gerçekleşen düşme olayları izlenmeli, geriye dönük olarak
istatistiksel analizler yapılmalıdır.
Düşme olaylarına ilişkin indikatörü takip edebilİndikatörü Takip Et

mek için, gerçekleşen tüm düşme olayları Kalite
Yönetim Birimine bildirilmeli ve yapılan bu bildi-

rimler doğrultusunda Kalite Yönetim Birimi tarafından indikatör takibi yapılarak gerekli düzeltici-önleyici çalışmalar başlatılmalıdır.

nlem al!

Bilindiği üzere Bakanlığımız tarafından “düşen hasta oranı indikatör takip kartı”
hazırlanmıştır. Bu karta göre düşen hasta oranı indikatör takibini inceleyelim;
»» Düşen Hasta Oranının Hesaplanması; Düşen Hasta Oranı aylık ve
yüzde olarak hesaplanmakta olup, formülü aşağıda belirtildiği gibidir;

Hesaplama
Yöntemi

Düşen Hasta Oranı (%)
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İlgili ayda; (Yatışı yapılan hastalarda düşen hasta
sayısı/ilgili ayda yatışı yapılan toplam hasta sayısı)
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»» Alt İndikatör Belirleme; İndikatör hesaplamasına ek olarak kurumlarca alt indikatörler belirlenerek, belirlenen alt indikatörlerin de takibi ya-

Alt İndikatörler

pılabilir. Bu alt indikatörler neler olabilir? Örneğin;
• Düşme nedenine göre oransal dağılım
• Düşme risk skorlamasına göre oransal dağılım
• Bölüm bazında düşen hasta oranı
• Hastanın düştüğü yere göre düşme oranı

Yukarıda belirtilen alt indikatörler tamamen kurumun kendi yapacağı analiz
çalışmaları çerçevesinde belirlenecek olup bunları arttırmak mümkündür.

Periyod

»» Analiz Periyodu;
En geç 3 ayda bir

Düşen hasta oranı indikatör takibi en geç 3 ayda bir yapılmalıdır.
Bir Hastane Uygulaması Örneği
Bir hastanemizde Ekim-Aralık 2011 Ocak-Mart 2012 dönemlerinde
gerçekleşen düşme olaylarını birlikte inceleyelim…
Bir hastanemizde Ekim-Aralık 2011 ve Ocak-Mart 2012 dönemlerinde gerçekleşen düşme olayları izlenerek, birbiri arkasına gelen bu iki dönemde
meydana gelen düşme olaylarına yönelik çeşitli analiz çalışmaları yapılmış
ve çeşitli düşme önleme uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaları birlikte inceleyelim.
Ekim-Aralık 2011

Ocak-Mart 2011

Bu hastanemizde Ekim-Aralık 2011 döneminde yatan
Yatan

Düşen

hasta sayısı

hasta sayısı

2368

15 (% 0,6)

Yatan

Düşen

hastahasta
sayısı
2.368,
bu dönemde düşen hasta sayısı 15
sayısı
hasta sayısı
olarak tespit edilmiş.
2400

9 (% 0,3)
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alık 2011

Ocak-Mart 2011

Bir sonraki üç aylık dönemde Ocak-Mart 2012 döneDüşen

Yatan

Düşen

hasta sayısı

hasta sayısı

hasta sayısı

15 (% 0,6)

2400

9 (% 0,3)

minde yine yaklaşık 2.400 yatan hasta içinden 9 tane
hasta düşmüştür.

Ekim-Aralık 2011 dönemi ile Ocak-Mart 2012 döneminde yaşanan düşme
oranları karşılaştırıldığında düşme oranında %0,6’dan %0,3’e bir azalma sağlandığı görülmektedir.
Düşme Oranı;
15

Ekim-Aralık 2011

Ocak-Mart 2012

(% 0,6)
Yatan

Düşen

Yatan

Düşen

hasta sayısı

hasta sayısı

hasta sayısı

hasta sayısı

2368

15 (% 0,6)(%

9

0,3)

2400

9 (% 0,3)

Hastane bu azalmayı sağlamak için, bir önceki dönem yani Ekim-Aralık 2011’de
gerçekleşen düşme olaylarını izlemiş birtakım istatistiksel analizler yapmış bu
analizler doğrultusunda gerekli düzeltici-önleyici faaliyetler başlatmış ve bir
önceki dönemde yaşanan düşme olayı sayısını azaltmayı başarmıştır.
Bu azalmayı sağlamak için hastane tarafından yürütülen çalışmaları ayrıntılı
olarak inceleyelim.
1. Gerçekleşen tüm düşme olayları Kalite Yönetim Birimine bildirilmiştir.

2. Kalite Yönetim Birimi tarafından o döneme ait “düşen hasta oranı” belirlenmiştir.
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İlgili ayda yatışı yapılan hastalardan düşen hasta sayısı
İlgili ayda toplam yatan hasta sayısı

x100 = 15/2368x100 = 0,06

3. Kalite Yönetim Birimi tarafından gerçekleşen düşme olaylarına yönelik
alt indikatörler geliştirilerek bu alt indikatörlere ait istatistiksel analizler
yapılmıştır.

Belirlenen Alt İndikatörler

• Yatan hastaların risk değerlendirmesi yapılma durumuna göre dağılımı
• Risk değerlendirmesi yapılan hastaların risk skorlamasına göre dağılımı
• Yüksek riskli hastaların düşme oranı
• Hastaların risk değerlendirme zamanına göre dağılımı
• Risk değerlendirmesinin tekrarlanma durumuna göre dağılımı
• Yüksek riskli hastaların yaş gruplarına göre oransal dağılımı
• Yüksek riskli hastaların yattıkları bölümlere göre dağılımı
• Düşen hastaların düştükleri yere göre dağılımı
• Düşme nedenine göre oransal dağılımı

Yatan hastaların risk değerlendirmesi yapılma
durumuna göre dağılımı

Risk Değerlendirmesi Yapılma Durumu

Risk değerlendirmesi yapılan hasta
Toplam

n

%

2114

89

2368

Risk değerlendirmesi yapılan hastaların risk
skorlamasına göre dağılımı

Değerlendirme yapılan hasta sayısı

2114

Yüksek riskli hasta sayısı

165

100

Hastaların risk değerlendirme zamanına
göre dağılımı
Değerlendirme Zamanı

n

%

İlk değerlendirme

133 80.6

Toplam

165 100

Risk değerlendirmesinin tekrarlanma durumuna
göre dağılım
Hasta sayısı

Risk değerlendirmesi
tekrarlanan hasta sayısı

Postoperatif dönem

45

37

Hasta düşmesi

9

9

Bölüm değişikliği

30

23

Durum değişikliği

53

47

Değerlendirme Zamanı
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Yüksek riskli hastaların düşme oranı

165

9 (%5.4)

Yüksek riskli hastaların yaş gruplarına göre
dağılımı
Düşen hastaların düştüğü yere
göre dağılımı

120
100
80
60
40
20

0

64 yaşa kadar

65 yaş ve yukarısı

(% 27,9)

(% 72.1)

Yüksek riskli hastaların yattıkları bölümlere göre
dağılımı

Düştüğü yer

n

%

Koridor

5

55.6

Hasta odası

4

44.4

Toplam

9

100

Düşen hastaların düşme nedenlerine
göre dağılımı

91

100

Düşme nedeni

80
46

60

28

40

20
0

Nöroloji
(% 55.2)

Dahiliye
(% 27.8)

Cerrahi
(% 17)

Hastanın durumuna bağlı
(% 80 SVH tanılı hastalar)
Hastane ortamından
kaynaklanan
Toplam

n

%

6

66,7

3

33,3

9

100

4. Yapılan analizler doğrultusunda saptanan uygunsuzluklar çerçevesinde
aşağıdaki düzeltici-önleyici çalışmalar başlatılmıştır.
»» Sağlık personeline risk değerlendirmesi ve risk değerlendirmenin tekrar
edilmesi gereken durumlar hakkında eğitim verilmiştir.
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»» Refakatçisi olmayan hastaların yakınlarıyla görüşülerek refakatçi kalınması sağlanmıştır.
»» Refakatçilere yönelik özellikle SVH tanılı hastaların kesinlikle yalnız başına ayağa kalkmaması konusunda eğitim verilmiştir.
• Hastalar ayağa kalkmak istediklerinde yalnız ayağa kalkmamaları,
refakatçisi ve/veya hemşireden yardım istemesi konusunda bilgilendirilmişlerdir.
• 64 yaş ve üstündeki hastalara yönelik kaymaz tabanlı terlik/çorap uygulaması başlatılmıştır.
• Nöroloji bölümünde görev yapan hemşire sayısı artırılmıştır.
Hastane tarafından gerçekleşen düşme olaylarına yönelik olarak başlatılan
tüm düzeltici-önleyici faaliyetler, yapılan analizler, tersten en başa-risk değerlendirmesine kadar giderek yapılmış olan tüm geriye dönük çalışmalar
çerçevesinde görülmektedir ki, ilk dönem Ekim-Aralık döneminde olan 15
düşen hasta sayısı bir sonraki 3 aylık dönemde 9’a düşürülmüştür. Dolayısıyla hastane burada bir başarı elde etmiş ve düşen hasta sayısını azaltmış
ve bundan sonra belki Ocak-Mart ayları için yapacağı yeni analizlerle bir
sonraki dönem düşme olaylarını daha da azaltacaktır.

Sonuç
Tüm bu anlatılanlar ışığında sonuç olarak şunları söylemek mümkündür;
»» Hasta düşmeleri önlenebilir olaylardır.
»» Sağlık personeli olarak hastaneye iyileşmek üzere başvuran hastalarımızı
ikincil kazalardan korumak temel prensibimiz olmalı ve bu kazalardan
biri olan hasta düşmelerini önleyebileceğimize yönelik inancımız tam olmalıdır.
»» Bu doğrultuda hasta düşmelerini önlemek amacıyla kurum olarak sistemli çalışmalar yürütmeli tüm çalışanların bu çalışmalara katılımı sağlanmalıdır.
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»» Gerçekleşen düşme olayları mutlaka bildirilmeli, indikatör takibi yapılmalı ve geriye dönük analizler yapılarak gerekli düzeltici-önleyici faaliyetler başlatılmalıdır.
»» Hasta düşmelerinin ancak hastane genelinde yürütülecek bilinçli ve sistemli çalışmalar sonucunda önlenebileceği unutulmamalıdır.
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Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Hasta Rızasının Alınması
İnsanlar rahatsızlığından kurtulmak ve sağlığına yeniden kavuşmak amacıyla
hastaneye başvururlar. Hastaneye başvuran kişinin bir takım beklentileri vardır.
Temel beklentisi ise; sağlık çalışanları tarafından ilgi görmek ve bilgi alabilmektir.
Acile başvuran hasta yakını, yakınının rahatsızlığından dolayı endişelidir,
tedirgindir ve belirsizlikten dolayı korku içindedir. Hastaların ve yakınlarının endişe ve tedirginliğinin giderilmesi gerekmektedir. Bu noktada, hastanın/yakınının bilgilendirilmesi kilit rol oynamaktadır. Hasta/hasta yakını
durumu hakkında bilgi alabildiğinde, doğal olarak endişeleri ortadan kalkacak ve rahatlayacaktır.

Hasta Rızası
Bilgilendirme

Rıza Formu
Hastanın anlaması

Serbest irade ile karar
verme

Kabul etme

Hastaya uygulanacak tıbbi müdahale/tedavi öncesinde, sağlık çalışanı tarafından hastaya sözlü bilgilendirme yapılarak anlatılanları anlamasını sağlaSağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
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mak, idrak ettiğini anlamak ve sonrasında, hastaya tamamen kendi serbest
iradesiyle karar verme hakkını tanıyarak önerilen tıbbi müdahaleyi/tedaviyi
kendi rızası ile kabul etmesi, akabinde de rıza formunu imzalaması “hastanın
rızasının alınması” olarak tanımlanabilir.
Nasıl ki ruhun bulunmadığı beden bir cesetten ibaret ise, bilgilendirmenin
bulunmadığı (sadece yazılı form imzalatmak suretiyle hastanın rızasının
alındığı) onaylar da ruhsuz bir beden gibidir. Bilgilendirme ile birlikte alınan
yazılı onay hayat kazanacaktır. Hastaya müdahale edilebilmesi; diğer bir ifadeyle el sürebilmesi için, mutlaka hastanın sözlü olarak bilgilendirilmesi ve
rızasının alınması ön şarttır.

Bilgilendirme
Hastalığın seyri

Teşhis ve uygulanacak tedavi yöntemleri

Tedavinin faydaları ve muhtemel riskleri

Bilgilendirme

Tedavinin kabul edilmemesi halinde ortaya
Tedavi veya müdahalenin nerede, ne zaman
çıkabilecek muhtemel sonuçları
ve kim tarafından yapılacağı
50

Tıbbi müdahale öncesinde, sırasında ve
sonrasında hastadan beklentilerin neler olduğu
Öngörülemeyen acil durumlarda
önerilen tedavinin dışına çıkılacağı
51

hususlarını kapsamalıdır.
Sağlık çalışanının yapacağı her türlü tıbbi müdahalenin/tedavinin hukuken
de geçerli olabilmesi için hastanın rızasının mutlaka alınması gereklidir. Bilgilendirme, rızanın olmazsa olmazıdır. Hastanın rızası alınmadan önce bilgilendirilmesi, hukukun yüklediği sorumluluklardandır.
114

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

SKS Işığında Sağlıkta Kalite

Bilgilendirme ve rıza alınması sadece hazırlanan matbu formların hastaya
imzalatılması olarak görülmemelidir. Sözlü bilgi aktarımında bulunulması,
hastanın anlatılanları anlaması açısından önem taşımaktadır.
18 yaşını doldurmuş, akli melekeleri yerinde olan yani psikiyatrik bir rahatsızlığı bulunmayan hastanın bizzat kendisinin bilgilendirilmesi gerekir.
18 yaşından küçük hastalarda yasal olarak, velisinin bilgilendirildikten sonra
rızasının alınması zorunluluğu bulunmaktadır. Eğer hasta mahkeme tarafından kısıtlama altına alınmışsa, bu takdirde yasal olarak tayin edilen vasisinin
bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Acaba Doğru Kişiyi Bilgilendiriyor muyuz?
Örnek:

Yukarıda görülmekte olan form, bir hastanemiz tarafından kullanılan gerçek
bir formdur. 18 yaş üzeri ve bilinci açık olan hastanın tedavisi için alınmış
rıza formu, eşi tarafından imzalanmış ve karşısına da “eşi” ibaresi yazılmıştır. Burada; bilgilendirildikten sonra rızası alınması gereken kişi, hastanın
kendisi olmasına rağmen doğru kişinin bilgilendirilmesi hususuna dikkat
edilmediği görülmektedir.
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Hastanın hastaneye yatışında bütün işlemleri kabul ettiğine dair genel bir
onam alınması doğru değildir. Hukuken yapılacak her tedavi/müdahale için
ayrı rıza alınması, ayrı bilgilendirme yapılması gerekliliği bulunmaktadır.

Bilgilendirme Nasıl Yapılmalıdır?
»» Basit ve sade bir anlatımla
»» Mümkün olduğunca tıbbi terimler kullanılmadan
»» Şüpheye yer bırakmayacak biçimde
»» Hastanın ruhsal durumuna uygun ve nazik bir anlatımla
»» Her hastaya özel bilgilendirme yapılarak
»» Hastanın sorularına cevap verilerek
»» Hastaya özgür iradesiyle karar vermesine imkan sağlanarak
»» Sözlü bilgi aktarılmalıdır.
Her hastaya özel bilgilendirme yapılmalıdır. Hastanın sorularına cevap verilmeli, tamamen kendi serbest iradesiyle cevap verme imkânı sağlanmalı ve aktarılacak bilgilerin mutlaka ve mutlaka sözlü olmasına özen gösterilmelidir.

Nereye Kadar Bilgilendirme Yapılmalıdır?
Kural olarak; tedavi/tıbbî müdahaleye rıza gösterip göstermeme hususunda,
hastanın kararını etkileyebilecek her şey hakkında bilgilendirme yapılmalıdır. Bilgilendirmenin hastanın kararını etkileyebilecek önemli konuları içermesi gerekmektedir. Kararı üzerinde etkili olacağı düşünülen her hususun
hasta ile paylaşılması önemlidir.
“Bilgilendirme ne kadar geniş ve detaylı olursa, o kadar iyidir” şeklindeki
bir algı her zaman için doğru değildir. Zira detaylı bilgilendirme, hastanın
kafasının karışmasına sebep olabilmektedir. O halde bilgilendirme, sadece
genel hatlarıyla olmalı; hastanın soruları üzerine yani hastanın isteği üzerine
detaylı bilgilendirme yapılmalıdır.
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Bilgilendirmenin Aranmadığı Durumlar Nelerdir?
»» Hastanın manevi yapısı üzerinde olumsuz tesir yapması halinde teşhis
saklanabilir.
»» Hastanın, sağlık durumu hakkında kendisine veya yakınlarına bilgi verilmemesini istemesi,
»» Acil durumlar,
»» Ölmek üzere olan hastanın acısını dindirmek için yapılan işlemler, bilgilendirme yapılmasının aranmadığı durumlardır.
Bilgilendirme zamanında yapıldığında ve yeter derecede bilgi içerdiğinde
anlam bulacaktır. Sağlık çalışanları tarafından hastayı bilgilendirme kültürünün benimsenmesi ve bilgilendirmenin alışkanlık haline getirilmesi adına,
sağlık kurumlarında çalışma yapılması önemsenmelidir.
Hastadan rıza alınmış olması, tıbbi uygulama hatalarına karşı sağlık personelinin hukuki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Hukuk sistemimize baktığımızda, rızanın alınması herhangi bir şekle bağlı
değildir, sözlü ya da yazılı olabilir. Bilgilendirmenin yapıldığını ispat yükümlülüğü sağlık çalışanındadır. Bu nedenle ispat kolaylığı bakımından hastanın
rızasının mutlaka yazılı olarak alınması gerekmektedir.
Örnek:

52
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İnternette “rıza formları” diye arama yaptığımda çok çarpıcı bir şekilde, banka sözleşmelerini aratmayacak uzunlukta 22 sayfayı bulan rıza formlarına
rastladım. Ayrıca formların içeriğinin, bölümlerinin, anlatılan bilgilerin iç
içe geçmiş olduğunu gördüm. Bilgilendirmenin, kendi içerisinde bölümlere
ayrılarak genel hatlarıyla yapılmasında büyük fayda bulunmaktadır.
Hastanın gerçek manada bilgilendirilmiş olması için:
»» Hasta hastalığı ve tedavisi hakkında bilgi sahibi olmuş olmalıdır.
»» Sorularına cevap bulmuş olmalı, kafasında herhangi bir soru işareti kalmamalıdır.
»» Önerilen işlemleri ve risklerini,
»» Tedavi/müdahalenin kim tarafından, nerede ve ne zaman yapılacağını,
»» Müdahaleyi reddetme ya da vazgeçme hakkının olduğunu biliyor olmalıdır.
*** Hasta bu hususlar hakkında bilgi sahibi olmamışsa, bilgilendirmeden
bahsetmek mümkün olmayacaktır.
Örnek:

Bu örnekte görmüş olduğumuz rıza formu, sadece hastanın bilgilendirilmesinin genel faydalarından bahsetmektedir. İçeriğine bakıldığında, hastalı118
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ğının ne olduğu ya da hangi konuda bilgilendirildiğine ilişkin hiçbir bilgi
bulunmamaktadır. Sadece bilgilendirmenin genel geçer faydalarından bahsedilmektedir. Formun altına “sözel bilgilendirme yapıldı” şeklinde kayıt
düşülmüş ancak hangi konularda bilgilendirme yapıldığı belli olmadığı için
geçerli bir rıza formu olarak değerlendirilmesi mümkün olmamaktadır.

Hastanın Rızasının Alınması Konusunda Yanlış Bilinen
Hususlar
»» Her şeyi yazmak, sorumluluktan kurtarır.
»» Şahit imzası ispat kolaylığı sağlar.
»» Bilgilendirmenin genel faydalarının yazılması bilgilendirmenin yapıldığını gösterir.
»» Hastayı yatırırken genel onam almak yeterlidir.
»» Sadece bilgilendirme yapıldığına dair ibareyi imzalatmak yeterlidir.
»» Hekim tarafından yapılacak işlemlerde hemşire tarafından bilgi verilmesi
yeterlidir.
Hastaya yapılacak cerrahi bir müdahaleye ilişkin, cerrahi servis hemşiresi
tarafından bilgi verilmesi, bilgilendirme yükümlülüğünün yerine getirildiği
anlamına gelmemektedir.

Bilgilendirme Sürecinde Yaşanan Zorluklar?
»» Hasta fazlalığı
»» Zaman kısıtlılığı
»» İletişim tekniği eksiklikleri
»» Kişisel problemler
»» Hastanın eğitim ve anlama düzeyi
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
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Sağlık kurumlarında bilgilendirmeyi formalite olarak gören bir anlayış hakimdir. Bu anlayışın doğal sonucu olarak kullanılan rıza formları ya tıbbi literatürden olduğu gibi kopyalanmakta ya da başka bir kurumun form örneği
aynen kullanılmaktadır. İmzalatılan sayfalar dolusu rıza formları gereğinden
fazla kitabi bilgi, teferruat ve yapılacak işlemlerle ilgili tıbbi terimleri içerdiğinden, hastalar tarafından anlaşılamamaktadır. Dolayısıyla tıbbi müdahale/
tedavi riskleri abartıldığı için hastada olumsuz bir etkiye neden olmaktadır.
Bilgilendirme, yapılacak işlemle ilgili önemli hususları içermelidir. Sıradan
bir vatandaşın beklentileri göz önüne alınarak bilgilendirme yapılmalı, hastanın rahatlatılmasına da dikkat edilmelidir.
Bilgilendirme sürecinde, yapılacak işlemin olası komplikasyon ve risklerinin
abartılmaması, konunun makul ölçülerde anlatılması gerekmektedir.

Bilgilendirme Süreci Nasıl Olmalıdır?
Bilgilendirme uygun bir mekânda yapılmalıdır. Poliklinikte hasta ile karşılıklı oturularak yüz yüze bilgilendirme yapılmalıdır. Tek kişilik odada yatan
hastaların hasta odasında; çok kişilik odada kalan hastaların ise ilgili birimde
uygun bir odada bilgilendirilmesi uygun olacaktır.
Sağlık kurumlarında çalışan personele iletişim becerileri eğitimlerinin verilmesi gerekmektedir.
Yeterli bir bilgilendirme için hastaya en az beş dakika zaman ayrılması gereklidir. Burada kastedilen süre, hastanın muayene süreci değil; muayene
bitip, yapılacak olan müdahale/tedavi yöntemine karar verildikten sonra, işlem hakkında hastanın bilgilendirilmesine ilişkindir.
Hastanelerimizde gerçekleştirilen vizitler esnasında ekip üyelerinin kendi
aralarında tıbbi terimlerle bir takım bilgi alışverişinde bulunduktan sonra
hasta ile herhangi bir paylaşımda bulunmadan odadan ayrıldıklarına şahit
olmaktayız. Vizit sırasında başucunda pek çok sağlık çalışanının anlamadığı
bir dil ile konuşuyor olması hastada endişe yaratmaktadır. Birkaç cümle ile
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de olsa hastaya olduğunun anlatılması bilgilendirme adına önemli olmaktadır.
Sağlık kurumlarında hastanın bilgilendirmesini adım adım tanımlayan bir
süreç oluşturulmalı ve bu süreç bütün sağlık çalışanlarına duyurulmalıdır.
Rıza formları hazırlanırken, beklenti anketi yapılarak hastaların düşünceleri
alınabilir.
Her kurum kendi bilgilendirme formlarını oluşturmalıdır. Bu amaçla hastane
içerisinde ilgili branş uzmanları tarafından ekipler oluşturulmalıdır. Bu süreçte başka kurumların uygulamalarından istifade edebilir, ancak her kurumun bilgilendirme formları kendine özgü olmalıdır.
Hazırlanan bilgilendirme formlarının anlaşılabilirlik, içerik veya hastanın
beklentilerine uygunluk açısından Hasta Güvenliği Komitesinde ele alınmasında fayda bulunmaktadır. Sağlık kurumlarının en üst yöneticisi tarafından,
hekimler başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarıyla toplantılar yapılarak,
işin önemi anlatılmalıdır.
Sağlık kurumları hizmet sunan bir sektör olmasına rağmen hizmet alıcısı
olan hastalar sağlık kurumlarından nasıl hizmet alacaklarını ve nasıl bilgilendirileceklerini bilmemektedirler. Sağlık kurumları hastalara öncelikle belirlediği bu bilgilendirme süreci hakkında bilgi vermelidir.
Rıza formlarının;
»» Ortalama 3 sayfayı geçmemesi gerektiğini
»» Hastaya müdahale yapacak kişileri içermesi gerektiğini
»» Bilgilendirmenin yapıldığı tarih ve saatin belirtilmesi gerektiğini
»» Hastaya özel durumlar için boşluk bırakılması gerektiğini söyleyebiliriz.
Hasta, kendisini kime emanet edeceğini bilmelidir. Önemli hususlardan bir
tanesi de, her hastaya aynı formun imzalatılıyor olmasıdır. Her hastanın
kendine özgü sorunları ve farklı rahatsızlıkları olabilir. Örneğin üç yaşındaki
bir çocuk ile 70 yaşındaki bir kişiye yapılan apandisit ameliyatındaki bilgiSağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
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lendirme farklılık arz edecektir. 70 yaşındaki hastanın kalp hastalığı, hipertansiyon, diyabet vb. rahatsızlıklarının bulunma ihtimali daha yüksektir. Bu
tür farklılaşan durumlar için formun altında boşluk bırakılması ve hastaya
ilişkin spesifik notların buraya yazılması gerçek bilgilendirmeye giden yolda
önemli bir uygulama teşkil edecektir.

Örnek Yargı Kararları
»» Örnek-1: Yargıtay 4. Hukuk Dairesi “Tıbbi müdahaleler kişinin sağlığını,
vücut bütünlüğünü ilgilendirdiği, muhtemel tehlikeleri meydana getirici
nitelikte olduğu için bunların gerçekleştirilmesine karar vermek yetkisi hekime değil müdahalelere maruz kalacak kişiye (hastaya)
aittir.” demektedir.
»» Örnek-2: Yargıtay 13. Hukuk Dairesi “Gerçekte de doktor hastasına uygun tedaviyi tavsiye etmek ve gerekli her türlü tedbirleri düşünüp, alarak işi yapmak ve tamamlamak zorundadır. Özellikle müdahale sırasında
ameliyat tekniğinin, halin icaplarının gerektirdiği bütün önlemleri almalı ve onun rızasını muhakkak surette almalıdır. Ameliyatın rizikoları;
muhtemel hasıl olacak sonuç ve komplikasyonlar hakkında yeterli derecede davacının aydınlatıldığı ona rağmen ameliyata bilerek rıza gösterdiği davalı tarafından savunulmamış ve kanıtlanamamıştır.” demektedir.
Kararlarda hastanın yeterince bilgilendirilmediğine ve bilgilendirmenin yazılı olarak ispat edilemediğine vurgu yapılmaktadır.
14 Mart 2012 Tarihli bir haberde yaşanmış, gerçek bir olay, çok çarpıcı anekdotlarla anlatılmaktadır. Hasta olarak sağlık kuruluşuna başvuran bir hekimin, bilgilendirmeye ilişkin yaşadıklarını anlatan haber şöyledir:
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“Doktorlara acı vasiyet”
14 Mart 2012
Kanserden hayatını kaybeden doktor Aydemir Yalman, 1.5 yıllık tedavi süresinde yaşadıklarını kaleme aldı.
Meslektaşlarına hitaben yazdığı mektubunda bir hasta olarak hastaneye gittiğinde doktorların yüzüne bile bakmamasıyla şok yaşadığını anlatıyor ve
ekliyor: “Doktora bir de hasta olarak gidin ve onların neler yaşadıklarını
görün.”
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Reanimasyon ve Anesteziyoloji Klinik Şef Yardımcısı olarak uzun zaman doktor yetiştiren ve hastalara hizmet
veren, 1 çocuk babası Aydemir Yalman’a (65) 2010’da burun içi dokusu kanseri teşhisi konuldu. 41 yıllık doktordu ama önce insandı ve ilk duyduğunda
şok yaşadı. “Bir doktor olarak ben bu kadar yıkıldıysam, normal bir vatandaş
böyle bir tanıyla yüz yüze geldiğinde neler yaşar acaba” diye sordu.

Doktorlar yüzüme bile bakmadı
İstanbul’un büyük Üniversite Hastanelerinden birinde Kulak Burun Boğaz
Onkolojisiyle uğraşan bir doktordan randevu alan Yalman, tümör konseyinde yaşadıklarını şöyle anlattı: “İçeri çağrıldığımda orada bulunan hiçbir doktor bırakın geçmiş olsun demeyi, yüzüme dahi bakmadı. Doktorum filmleri
negatoskopa yerleştirdi, herkes büyük bir dikkatle onları izledi ve ameliyatın ne derece radikal yapılacağı konusunda karar verdiler. En son olarak da
radyasyon onkoloğu olduğunu sandığım hoca, o bölgeye radyasyon verebileceğini ama gözün zarar görme olasılığının yüksek olduğunu söyledi. Hakkımda bu kararlar alınıp, elime anestezi muayene kağıdı tutuşturulana kadar
donmuş bir şekilde olanları izledim. Başıma gelenlerin şokunu yaşarken, bir
de hastalanan doktor olarak ne kadar değersiz olduğumu düşündüm. Oysa
onkolojiyle uğraşan doktorların ve sağlık çalışanlarının söyledikleri ilk söz,
bu hastalıkta moral motivasyonun çok önemli olduğu değil midir?”
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
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Psikolog desteği aldı ve yazdı
Bedeni zorlu radyoterapi ve kemoterapileri alırken ruhuyla kimsenin ilgilenmediğini anlatan Yalman’a bir sınıf arkadaşının tavsiyesi üzerine
kanser hastalarıyla çalışan bir psikolog evinde terapi yaptı. Yalman yaşadığı hayal kırıklıklarını da bu psikoloğun cesaretlendirmesiyle kaleme aldı. Bu zorlu süreçte öğrendiklerini meslektaşlarıyla şöyle paylaştı:
Bir hekimin hastasına, hele de kanser hastasına daha duyarlı yaklaşması gerektiğine inandım.
Her hastanın bir birey, bir insan olduğunun asla unutulmaması, en azından kendisiyle konuşurken yüzüne bakılması ve yazılı onam için yapılan bilgilendirmelerin gerçek anlamına uygun yapılması gerektiğine inandım. Doktor olmama rağmen kemoterapinin yapacakları açık açık anlatılmadığı için ilk tedaviden sonra panik atak geçirdim.
Başta kanser hastaları olmak üzere, eğer mümkünse tüm hastalara psikolojik
destek sağlanmasının çok önemli olduğunu anladım. Basit bir örnek verecek
olursam, yazmaya başladığımda yaşadıklarımı tekrar hatırlamak beni çok rahatsız etti. Ama psikoloğum bunu yapabileceğimi defalarca söyleyerek beni
yüreklendirdi ve sizlerle hastalık sürecimi paylaşabildim.
Doktorun hasta olarak bir doktora başvurmasının, hasta yakını olarak da
hastanede bulunmasının önemini bir kez daha anladım. Böylece yapılan davranış hatalarını yaşayarak gözlemledim.”

Sonuç
Hastanın mutlaka bilgilendirilmesi ve bu bilgilendirmeden sonra hastanın
yapılacak işlemler noktasında seçim yapabilmesine imkân verilmesi sağlık
çalışanı olarak önemli görevlerimizden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Hastanın bilgilendirildikten sonra rızasının alınması sağlık hizmet sunumunun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu konuda iletişim kurma ve gerekli bilgileri
hastaya aktarmak, sağlık çalışanlarının görevidir.
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Hastane yöneticileri ile sağlık personelinin, bu konuyu sahiplenerek bilinç
oluşturmaları ve bunu bir alışkanlık haline getirmeleri önem taşımaktadır.
Bilgiler hastaya anlayabileceği şekilde sade bir dille, genel hatlarıyla aktarılmalıdır.
Bilgilendirme hasta ile sağlık çalışanı arasındaki iletişimi güçlendirir. Hasta
ile paylaşımları arttırır. Bilgilendirme, sorumluluğun hastaya devredilmesini
sağlar. Hasta yapılması gereken işlemlerde sorumluluğu bizzat kendisi alır.
Sağlık çalışanı bir nevi hem vicdani, hem de hukuki sorumluluk yükünden
kurtulmuş olur.
Zamanında ve yeterli bilgilendirmenin, hasta tepkisinin azaltılmasında ve
sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesinde en etkili araçlardan biri olduğunu
söyleyebiliriz. En önemlisi bilgilendirme, vatandaşın gözündeki sağlık personeli prestijini ve sağlık personeline olan bakışı değiştirir, saygınlık kazandırır. Sözlü olarak bilgilendirme yapılan hastanın algıları yönetilebilir; buna
paralel olarak da, hasta memnuniyeti üst seviyelere taşınabilir. Böylelikle
insan ve hasta haklarının gereği yerine getirilmiş olur.
Tanıtım ve pazarlama stratejilerinin ön planda olduğu ve tüketici haklarının belki de en üst düzeye çıktığı bir dönemde yaşamaktayız. Elektronik
mağazasında bir cep telefonu alırken, hangi modelin bizim beklentilerimizi
daha iyi karşıladığını anlamak için sormadığımız soruyu bırakmıyoruz. Araba alırken deneme sürüşü de dâhil, her türlü bilgiyi talep ediyoruz. Elbise
alırken, belki onlarca elbise deniyoruz. Ama sağlık çalışanlarına bedenini
ve hayatını emanet eden hastalara, bilgilendirme noktasında gerekli değerin
verilip verilmediği hususunu takdirlerinize bırakıyorum.
Sağlık çalışanları, ilgili konuya ilişkin pek çok yazılı doküman bulunmasına
rağmen eğitim alma ihtiyacı duyuyorlar. Sağlık çalışanları uzmanlık alanındaki konularda bile eğitime ihtiyaç duyarlarken, sağlık alanında hiçbir şey
bilmeyen hastanın ne kadar bilgiye ihtiyacı olduğunu anlamak hiç de zor
olmasa gerek.
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
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İnsan Hakları ilkesinin gereği olarak kişinin yaşamını sürdürme, geleceğini
belirleme ve bedeni üzerinde tasarrufta bulunma hakkının bir yansıması olarak mutlaka rızasının alınması gerekmektedir.
Son söz olarak; en iyi ve doğru olanın ne olduğuna mutlaka hastanın karar
vermesine imkân tanınmalıdır.

126

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Renkli Kod Uygulamaları
Renkli Kod Uygulamaları
İnsan yaşamının devam ettiği tüm alanlarda olduğu gibi sağlık hizmeti sunulan alanlarda da çeşitli riskler mevcuttur. Renkli kod uygulamaları; sağlık
kurumlarında var olması öngörülen risklerin tespit edilmesi, o risklere yönelik önlemlerin alınması ve risk yönetiminin sağlanması için acil durum uyarı
sisteminin kurulmasıdır.

Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik başta olmak
üzere Bakanlığımızın çeşitli mevzuatlarında da yer aldığı üzere; renkli kod
uygulamaları ülke genelindeki kamu, özel, üniversite ayrımı yapılmadan
ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında çalışan personel, hastalar ve
hasta yakınlarını kapsamaktadır.
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
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Renkli Kodların Faydaları
Renkli kodlar, belirlenmiş olan acil duruma göre;
»» Hastane çalışanlarını haberdar etmekte,
»» Risk durumunda iletişime olanak tanımakta,
»» Kısa ve net mesaj vermekte,
»» Doğru müdahale için zaman kazandırmakta,
»» Panik oluşmasına engel olmakta,
»» Acil durumlara hazırlıklı olmayı mümkün kılmakta,
»» Hasta ve çalışan güvenliğini sağlamaktadır.

Ülkemizde Uygulanan Renkli Kodlar

Ülkemizde Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında 2008 yılında mavi kod,
2009 yılında pembe kod, 2011 yılı Temmuz ayında ise beyaz kodun
hayata geçmesi ile 3 farklı renkli kod uygulaması başlatılmıştır.
Renkli kodların çalışanlar tarafından kabul görmesi ve uygulanmasının sağlanması için belirlenen renk kodlarıyla ilgili eğitimler verilmeli, hastaneyle
ilgisi bulunan herkesin haberdar olması sağlanmalı ve ortak bir dil oluşturulmalıdır.
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Sağlıkta Kalite Standartlarında Renkli Kodlara Bakış
SKS’de Mavi
Mavi Kod
SKS’de
Kod

Sağlıkta Kalite Standartlarında; Kurumsal Hizmet Yönetimi boyutunda Yönetim Hizmetleri bölümünde mavi kod ile ilgili düzenlemeler 47. standart,
pembe kod ile ilgili düzenlemeler 48. standart ve beyaz kod ile ilgili düzenlemeler 49. standart olarak yer almaktadır.
SKS’de Pembe
SKS’de
Pembe Kod
Kod

Ayrıca,

Hasta

ve

Çalışan

SKS’de Beyaz Kod

SKS’de Beyaz Kod

Güvenliğinin

Sağlanmasına

Dair

Yönetmelik’te de renkli kod uygulamalarına yer verilmiştir. Yönetmelik,
ülkemizdeki tüm 2. ve 3. basamak kamu, özel ve üniversite hastanelerini
kapsadığından renkli kod uygulamalarının tüm kurumlarda uygulanması
zorunlu hale gelmiştir.
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Mavi Kod Uygulaması Nedir?
Mavi Kod; acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç
Zaman
kritik süreç

Hastanenin
her yerinde
olabilir

duyan; hastalara, hasta yakınlarına ve tüm
hastane personeline en kısa sürede müdahale edilmesini sağlayan acil durum yönetim aracıdır. Mavi kod dünyada aynı acil

Güvenilirlik

Her
Çalışanın
Farkındalığı

durum için aynı rengin kullanıldığı tek
renkli koddur. Ülkemizde de 2008 yılından
beri mavi kod uygulaması devam etmektedir.
Sağlık kurumlarının mavi kod uyarı sistemini yönetmeleri ve işleyişini sağlamaları
önemli hususlara dikkat etmeyi gerektirir.
Sağlık kurumlarında görev yapan tüm çalışanlara Mavi Kod Uygulaması ile ilgili eğitim verilmesi gerekmektedir. Yöneticilerden bölüm çalışanlarına, temizlik personellerinden güvenlik elemanlarına kadar herkesin mavi kod uyarı sisteminin nasıl çalıştığı ile ilgili bilgi sahibi olması, sistemin
kusursuz işlemesi açısından önemli bir parametredir. Eğitim zaman zaman tekrarlanmalı, gerekirse yerinde eğitimlerle her çalışanın eğitim alması hususu üzerinde titizlikle durulmalıdır.

Sağlıkta Kalite Standartları gereği her dönem bir kez olacak şekilde tatbikat
yapılması ve tatbikat kayıt formunun mutlaka doldurulması gerekmektedir.
Tatbikat kayıtları mavi kod uyarı sisteminin kurumdaki işleyişi hakkında
fikir verir ve iyileştirme faaliyetleri yapılması açısından önemlidir. Tüm çalışanlara eğitim verilmesi ve tatbikat yapılmasından sonra, Mavi Kodun uygulama detayları aşağıda anlatılacaktır.
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Şekil. Mavi Kod Unsurları

Mavi Kod Uygulaması
Zaman

Ekipman

İletişim

Sorumlular

Kayıt

SKS'de
Mavi Kod
Unsurları

Analiz

1. Mavi Kod Sorumlularının ve Mavi Kod Ekibinin Belirlenmesi
Sağlıkta Kalite Standartlarında, sağlık kurumlarda Mavi Kod uyarı sisteminin
kurulmasının sağlanması ve yönetilmesi amacıyla Mavi Kod sorumlularının
belirlenmesine yer verilmiş ve vaka yerine giderek müdahalede bulunacak
Mavi Kod Ekibinin oluşturulması gerektiği belirtilmiştir.
Mavi Kod Sorumluları; tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetlerinden birer temsilciden oluşmaktadır. Sorumlular mavi kodla ilgili tüm çalışanlara eğitim
verilmesinden, tatbikat organizasyonu yapılmasından ve gerektiğinde DÖF
(düzenleyici önleyici faaliyet) açılmasından sorumludurlar. Kısacası mavi
kod uyarı sisteminin yönetimi bu kişilerin sorumluluk alanındadır.
Mavi Kod Ekibi; CPR (Kardiyo Pulmoner Resüsitasyon) eğitimi almış en az
bir hekim ve bir sağlık çalışanından oluşur, Mavi Kod çağrısı verilen vaka yerine giderek gerekli müdahaleyi yapar. Sistemi uygulayan kurumların dikkat
etmesi gereken önemli bir nokta, vardiya ekiplerinin oluşturulmasıdır. Mesai
sonrası nöbet zamanlarında da ayrı mavi kod ekiplerinin oluşturulması gerekmektedir. Diğer bir husus, fiziki alanı büyük kurumlarda, farklı bloklardan oluşan alanı geniş hastanelerde birden fazla mavi kod ekibi kurulması ve
bu ekibin sık sık değişmemesine özen gösterilmesidir.
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
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Mavi Kod
Sorumluları
• Eğitim,
tatbikat, DÖF

Mavi Kod Ekibi
• Her ekipte en
az 1 hekim 1
sağlık çalışanı
(CPR eğitimi
almış)

Vardiya ekipleri
• Her vardiya
için ekip

Fiziki alanı
büyük kurumlar
• Birden fazla
ekip
• Sık sık
değişmeyen
ekipler

2. Mavi Kod Başlatılması Gereken Acil Durumda İletişimin Sağlanması
Mavi kod çağrısı verme yöntemleri, kurumların fiziki, mali yapısına göre
değişebilir. Bu durumda kullanılabilecek sistem, anons sistemi, santral yoluyla telefon sistemi ya da telefon veya buton üzerinden pager cihazı kullanılarak çalışan bir sistem olabilir. Önemli olan kurulan sistemin kurumun
her yerinde ve her zaman çalışıyor olmasıdır. Ayrıca her çalışanın rahatlıkla
kullanabileceği ortak bir uygulama olması ve en kısa sürede olay yerine ulaşmayı öngören bir çağrı yöntemi kullanılması doğru ve zamanında iletişimin
sağlanması açısından önem arz etmektedir.

3. Vaka Yerine En Kısa Sürede Ulaşılması
Sağlıkta Kalite Standartlarına göre, Mavi Kod çağrısı başlatıldıktan sonra en
geç 3 dakika içinde Mavi Kod Ekibinin vaka yerine intikal etmesi ve gerekli müdahaleyi başlatması gerekmektedir. Tıbbi müdahale gerektiren acil bir
durumun meydana gelmiş olması insan hayatının kurtarılmasının söz konusu olduğu önemli bir konudur. Müdahaleye başlama süresinin gecikmesi yaşam fonksiyonlarının tehlikeye girmesi anlamına gelir. Bu yüzden mümkün
olan en kısa sürede vaka yerine ulaşılmalıdır.

4. Mavi Kod Acil Müdahale Seti
Acil Müdahale Seti

Miat Kontrolü
Yapılmalı
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Mavi Kod uygulamasında gereken acil müdahale setini getirecek ekip üyesi
önceden belirlenmeli ve o ekip üyesi tarafından acil müdahale seti eksiksiz
olarak vaka yerine getirilmelidir. Acil müdahale setinin içindeki malzemelerin miat kontrolü ve kritik stok seviyelerinin takibi yapılmalıdır. Tüm bu
işlemler mavi kod sorumlularının kontrolünde olmalıdır.
Acil müdahale setinin içinde bulunması gereken malzemeler Sağlıkta Kalite
Standartlarının ‘tanımlar’ kısmında açıklanmıştır.

5. Müdahale Sonrasında Kayıt Tutulması
Mavi Kod çağrısının ardından vaka yerine intikal eden ekibin acil tıbbi müdahalede bulunduktan sonra yapılanlarla ilgili olarak kayıt tutması gerekmektedir. Kayıtta bulunması zorunlu olan bilgiler şunlardır:
»» Müdahale edilen kişiye ait bilgiler
»» Yapılan uygulama,
»» Müdahalenin yeri,
»» Çağrının yapıldığı zaman,
»» Ekibin olay yerine ulaşma zamanı,
»» Müdahalenin sonucu,
»» Müdahale ekibinde yer alanların bilgileri
Kurumlar, asgari yukarıdaki bilgileri içeren kayıt formu düzenlemelidir. Müdahale sonrası kayıt formunun eksiksiz olarak doldurulması mavi kod ekibinde yer alan hekimin sorumluluğundadır.

6. Kayıtların Analizi
Müdahale sonrası tutulan kayıtların periyodik olarak analizi, uygulamanın
olumlu/olumsuz sonuçlarını gözler önüne sermek ve eksikliklerin belirlenmesi ile daha başarılı uygulamalara zemin hazırlamak açısından önemlidir.
Aşağıda yer alan bir örnekle konuyu daha iyi anlama fırsatı yakalayabiliriz.
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
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Bir Hastanede Mavi Kod Kayıtlarının İncelenmesi:

Ortalama 500 yataklı bir hastanenin Aralık 2008’le Şubat 2011 arasında gerçekleşen 65 adet mavi kod formunun incelenmesi sonucunda bazı detaylara
ulaşılmıştır. Yapılan analiz çalışması özellikle Mavi Kod müdahale ekibinin
performansı ve hastanenin her yerinde çağrı verildiği hakkında bilgi vermektedir.
Analiz sonuçlarına göre;
»» Ekipteki herkes müdahale yerine gelmiş
»» Müdahale seti eksiksiz getirilmiş
»» Nöbet ekiplerinde sorun yaşanmamış
»» Kayıt formları eksiksiz doldurulmuş
»» 3 dakikanın üzerinde de ulaşım gerçekleştiği görülmüş
»» Hastaların bekleme alanlarında daha çok çağrı verildiği gözlemlenmiş.
Bu örnekte yer alan hastane, yapılan analiz sonucunda, son iki husus üzerinde düzeltici önleyici faaliyet yapmaları gerektiğine kanaat getirmiştir.
Şekil. Müdahale Yerine Ulaşım Süresinin Analizi
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İlk 1 dakikada ulaşma süresi % 36, 2 dakikada ulaşma süresi %40’ların üzerinde,3 dakikada ulaşma süresi %10 ve 3 dakikadan sonra ise %5 civarında ulaşma süresi olduğu tespit edilmiştir. 3 dakika üzeri ulaşma süresinin nedenlerini tespit etmek ve süreyi daha aza indirmek için bir takım düzenlemeler
yapılması gerektiği ortaya çıkmıştır. Bunun için öncelikli olarak ayrı binalar
için farklı ekip oluşturulması ve devamında da çağrı sonlandırma eğitimi
verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Şekil. En Çok Vaka Gerçekleşen Bölüm Analizi
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Örnekte incelenen hastanede diğer bir husus olarak en çok vaka gerçekleşen bölüm analizi yapılmış ve buna yönelik düzeltici önleyici faaliyet başlatılmasına karar verilmiştir. Mavi Kod çağrısı en fazla röntgende verilmiş,
poliklinikler, hasta kabul, kan alma, kantin, klinikler sırasıyla çağrı verilen
bölümler olarak gözlenmiştir. Aslında hastanenin her yerinde mavi kod çağrısı verilebildiği görülmektedir. Bu durum dikkate alındığında hasta bekleme
sürelerinin kısaltılması gerektiğine dair bir sonuç çıkmıştır.
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Analiz sonuçlarının incelenmesi neticesinde hastane genelinde fiziki şartların iyileştirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Çünkü havalandırmanın
yetersiz olduğu ortamlarda, kalabalıktan dolayı hastaların daha fazla etkilendiği ve tıbbi müdahale gerektirecek rahatsızlıkların ortaya çıkma ihtimalinin
daha çok olduğu görülmüştür.

Sonuçta her kurumun kendine özgü şartları ve gereksinimleri doğrultusunda tutulan kayıtların analizi yapılabilir. Kurum, analiz sonrası gereken iyileştirme faaliyetlerini de kendi ihtiyacına göre belirlemelidir. Bu türden bir
çalışma renkli kod uygulamalarının önemli bir aşaması olarak görülmelidir.

Pembe Kod Uygulaması Nedir?
Pembe Kod; Hastanelerde tedavi için bulunan bebek veya çocuk hastayı kaçırma girişimi veya kaçırma durumu halinde uygulanan acil durum yönetim aracıdır. Ülkemizde 2009 yılından beri uygulanmaktadır.
Sağlıkta Kalite Standartları (SKS)- Hastane
01.01.48.00.H “Pembe kod yönetimine yönelik düzenleme yapılmalıdır” standardında pembe kod uygulamasına yönelik düzenlemeler tanımlanmıştır.
Sağlıkta Kalite Standartları gereği çocuk hastaneleri, kadın doğum hastaneleri, kadın doğum kliniği ya da pediatri kliniği bulunan hastanelerde pembe
kod uygulanması zorunludur.
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İlgili kurumlarda Pembe Kod uyarı sisteminin (3333) kurulması, sorumluların belirlenmesi, personele yönelik pembe kod eğitimlerinin düzenlenmesi,
her dönem tatbikat yapılması ve pembe kod uygulama kayıtlarının düzenli
olarak tutulması Pembe Kod yönetimine yönelik düzenlemelerdir.

• İdari ve hemşirelik
hizmetleri yöneticilerinden
birer temsilci,
• Teknik servis elemanı
• Güvenlik amiri
• Pediatri servis
hemşiresinden oluşmalıdır.

Uyarı sistemi
oluşturulmalı
• Amaç, en kısa sürede ilk
müdahalenin
sağlanmasıdır

Sorumlular
belirlenmeli

• Pembe Kodla ilgili tatbikat ve
eğitimlerin organizasyonu
sorumlular tarafından
yapılmalıdır.
• Gerektiğinde düzeltici
önleyici faaliyet
başlatılmalıdır.

Eğitim

Beyaz Kod Uygulaması Nedir?
Beyaz Kod Uygulaması; hastanelerde çalışanlara yönelik şiddeti önlemek
amaçlı acil durum yönetim aracıdır.
Ülkemizde 2011 yılının Temmuz ayından beri uygulanmaktadır. Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) - Hastane 01.01.49.00.H “Beyaz kod yönetimine yönelik düzenleme yapılmalıdır” standardında beyaz kod uygulamasına yönelik
düzenlemeler tanımlanmıştır. Bu düzenlemeler; Beyaz Kod uyarı sisteminin(1111) kurulması, sorumluların belirlenmesi, personele yönelik beyaz kod
eğitimlerinin düzenlenmesi, her dönem tatbikat yapılması, beyaz kod uygulama kayıtlarının düzenli olarak tutulması ve olaya maruz kalan çalışanlara
destek verilmesi olarak yer almaktadır.
Şiddete maruz kalan çalışanlara destek verilmesinin farklı yolları olabilir.
Kurum yönetiminin uygun gördüğü takdirde, ilgili çalışana idari izin verilmesi, çalıştığı bölümün değiştirilmesi vb. destek verilebilir. Ayrıca 660 sayılı
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“Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname”de Hukuki Yardım bölümü 54. Madde de ‘Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında; sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerden dolayı personele karşı işlenen suçlar sebebiyle ceza hukuku kapsamında yürütülmekte olan işlemler ve davalarda personelin talebi üzerine
Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca hukukî yardım yapılır. Bu yardımın usul ve
esasları Bakanlıkça belirlenir’ hükmüne yer verilmiştir. Bu mevzuatla sağlık
çalışanlarına şiddete maruz kalma durumunda hukuki destek sağlanması yasal hale gelmiştir.
Uygulamaya kısa bir süre önce geçilmesine rağmen ülkemizdeki kurumlarda
beyaz kod sisteminin kurulması büyük oranda gerçekleşmiştir.
Tablo. 2011 Merkezi Değerlendirme Sonuçlarına Göre Kurumlarda
Beyaz Kod Uygulama Oranı
Merkezi Değerlendirme Sonuçları-2011
Değerlendirilen Kurum Sayısı

860

Beyaz Kod Kurulan Kurum Sayısı

677

Beyaz Kod Kurulmayan Kurum Sayısı

183

Gerçekleşme oranı

0,79

Ulusal Renkli Kod Uygulaması
Ülkemizde 2008 yılında Mavi Kod, 2009 yılında Pembe Kod, 2011 yılı Temmuz ayından itibaren ise Beyaz Kod uygulaması başlatılmış ve her bir
renkli kod için ayrı ortak bir numara belirlenmiştir. Telefon üzerinden
renkli kod uygulaması yapan sağlık kurumlarında ortak numara uygulanması zorunludur. Ulusal düzeyde, uygulamada ortak bir dil oluşturma amacı ile 1 Nisan 2012 tarihinden itibaren ulusal renkli kod uygulaması hayata
geçirilmiştir. Beyaz Kod için 1111, Mavi Kod için 2222, Pembe Kod için ise
3333 numaraları ülke genelindeki sağlık kurumlarında uygulanacak ortak
numaralardır.
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Ulusal renkli kod uygulaması kamu, özel ayrımı yapılmaksızın 2. ve 3. basamak sağlık kurumlarında uygulanmalıdır. Renkli Kod Uygulamasında telefon santrali üzerinden sistemin işleyişi sağlanıyor ise Ulusal Renkli Kod
Uygulaması (URK) zorunludur. Telefon santralinden başka bir sistem kullanılması durumunda Ulusal Renkli Kod Uygulaması zorunluluğu ortadan
kalkmaktadır.

Sonuç
Ulusal Renkli Kod Uygulamasının kurumlarda yerleşmesi için aşağıdaki hususlar önemlidir;
»» Yöneticilerin bakışı
»» Eğitim
»» Farkındalık
»» Ekip çalışması
»» Açık alanlarda yer verilmesi
»» Kayıtların analizi
»» İyileştirme çalışmaları
Her konuda olduğu gibi renkli kod uygulamalarında da kurum yönetiminin
desteği ve liderliği uygulamada mesafe kat edilmesinde büyük rol oynamaktadır. Çalışanların farkındalığı, yöneticinin farkındalığı kadardır.
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Kurumdaki her bir çalışana renkli kod uygulamaları ile ilgili olarak eğitim
verilmeli ve tüm personelin bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. Herhangi bir sebepten dolayı toplu eğitime katılamamış personele gerekirse, yerinde eğitim
verilmelidir.
Ulusal renkli kod numaralarına açık alanlarda yer verilmesi, kurum çalışanlarının dikkatini çekecek, böylelikle benimsenmesi ve daha kolay ezberlenmesi sağlanacaktır. Örneğin; personel kimliklerinin arkasına renkli kod
numaraları yazılabilir veya hemşire desklerinde, telefonun yanında bir materyal olarak bulunabilir. Kurumun bilgilendirme panosunda renkli kodlar
ve numaralarına yer verilebilir.
Kurulan renkli kod sisteminin işleyişinin takip edilmesi ve güvenilirliğinin
tespit edilmesi için tutulan kayıtların analizi ve bu analiz doğrultusunda iyileştirme çalışmalarının yapılması önem arz etmektedir.
Sonuç olarak Ulusal Renkli Kodlar; sağlık kurumlarında hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması yönünde farkındalığı ve bilinç düzeyini artırmaktadır.
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Genel Bilgiler
İletişim, en az iki kişi arasındaki her türlü mesaj alışverişi olarak tanımlanabilir.
İletişim hasta bakım sürecinin önemli bir bileşeni olması sebebiyle önemlidir.
Hasta bakım süreci; sağlık çalışanlarının bilgi, eylem ve performansını sürece yansıtmasını sağlayan; yönetim, durum izlemi ve diğer sağlık çalışanları
ile karşılıklı destek gibi bileşenlerden oluşmaktadır. Sağlık çalışanları arasındaki iletişim ise bu süreci doğrudan etkileyen, bazen de kendisi etkilenebilen bir biçimde hasta bakım sürecini tamamlayan diğer önemli unsur olarak
Şekil 29. Hasta Bakm Süreci
karşımıza çıkmaktadır.

Bileşenleri

Şekil. Hasta Bakım Süreci Bileşenleri

PERFORMANS

Yönetim

BİLGİ

Durum izlemi

Karşlkl
Destek

İletişim

EYLEMLER
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İletişim, sağlık hizmetlerinin sunumunda sıklıkla ortaya çıkan tıbbi hatalara
doğrudan neden olması bakımından önemlidir.
Tıbbi hataların kök nedenlerine yönelik olarak yapılan bir çalışmada iletişimin büyük oranda tıbbi hataların kaynağı olduğu saptanmıştır.
Şekil. Tıbbi Hataların Kök Nedenleri

İletişim Sürecinden Kimler Sorumludur?
İletişim süreci, bildiğimiz gibi kaynak ve alıcı arasındaki karşılıklı mesaj alışverişi olarak tanımlanır. İletişimde bu alışverişi sağlayan kanallar bulunmaktadır.
Hastanelerde iletişim süreci, hastalar, sağlık çalışanları, idari ve diğer çalışanlar arasında gerçekleştirilmektedir.
Bilgi işlem kayıtları, sözel-telefonla alınan istemler, tetkik sonuçları vb. hastanelerde iletişim sürecinde mesajın iletilmesini sağlayan kanallar olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Sağlık çalışanları arasındaki iletişim bazı faktörler nedeniyle engellenebilmektedir. Bu faktörleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür;
»» Sağlık hizmetlerinin karmaşık hale gelmesi
»» Hiyerarşi (hekim-hemşire, hemşire-personel arasında)
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»» Dil farklılıkları
»» Okunaksız bir yazıyla yazılmış order
»» Hastalarla ilgili eksik veriler
»» Yoğun ve stresli çalışma ortamları
»» Hastanın durumu ve tedavi planlarındaki günlük-anlık değişiklikler
»» Gürültü

İletişim Hastanelerde Nerelerde Uygulanır?
Klinikler, Acil Servis, Ameliyathane, Yoğun Bakımlar, Görüntüleme, Halkla İlişkiler Birimi, Eczane, Laboratuvarlar gibi hastanenin tüm bölümlerinde
iletişim süreci uygulanmaktadır.

İletişim Hasta Güvenliğini Nasıl Tehdit Ediyor?
Hastanelerde iletişim, özellikle doktor-doktor arası konsültasyon süreçlerinde, hemşire-doktor arası sözel istem alım sürecinde ve hemşire-hemşire arası
nöbet teslim süreçlerinde hasta güvenliği açısından risk oluşturmaktadır.
Bu süreçlerde hasta güvenliğini tehdit etmesi bakımından önemli olan ve
sıklıkla karşımıza çıkan hata kaynaklarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür;
»» Sözel/Telefonla İstem Uygulamaları
»» Kısaltma ve Sembollerin Kullanılması
»» Kritik Test Sonuçlarının İletilmesi

Bu Hataları Nasıl Önleyebiliriz?
İletişimden kaynaklı tıbbi hataların önlenmesi amacıyla, DSÖ tarafından
oluşturulmuş Hasta Güvenliği Hedefleri ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmış Sağlıkta Kalite Standartları belirlenmiştir.
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Hastanelerde, iletişimden kaynaklı hataların önlenmesine yönelik olarak
aşağıdaki uygulamalar yürütülmelidir.

Sözel/telefonla İstem Alımına Yönelik Uygulamalar
»» Sözel İstem; steril girişimler, hastaya acil ilaç verilmesi gibi zorunlu durumlar dışında uygulanmamalıdır.
»» Sözel istem alımı sırasında mutlaka doğrulama yapılmalıdır.
»» Sözel istem kayıt altına alınmalıdır.

Kısaltma ve Sembollerin Kullanımında Standardizasyon

»» Hastaneler15.
kendi özgün
koşullarına göre
gereken kısaltTablo
Ksaltma
vekullanılmaması
Sembollerin
ma ve sembollere ilişkin liste oluşturabilirler.
Doğru ve Yanlş Kullanm
»» Liste tüm sağlık çalışanları tarafından biliniyor ve uygulanıyor olmalıdır.
Tablo. Kısaltma ve Sembollerin Doğru ve Yanlış Kullanımı

Kullanlmamas
Gereken Ksaltma ve
Semboller

Anlamlar

Doğru Kullanm

IU (IV?)

Uluslar aras ünite

Uluslar aras ünite

µg (?)

Mikrogram

mcg

.5 mg (. görülmeyebilir)

0.5 mg

0.5 mg

1.0 mg (10?)

1 mg

1 mg

SC (SL ?)

Subkutan

Subkutan ya da cilt alt

Örneğin yukarıdaki tabloda belirtilen “.5mg”şeklinde yazılmış bir kısaltmada, 5 rakamının önündeki “. (nokta işareti)” görülmeyerek yanlışlıkla 5 mg ilaç uygulamasına neden olabilmektedir. Bunu önlemek
amacıyla bu ifade 0.5 mg şeklinde açıkça ve kısaltma kullanılmadan
yazılmalıdır.
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Doğrulama
Hasta ile ilgili her türlü bilginin, bir sağlık çalışanından diğer sağlık çalışanına iletilmesi esnasında iletilen tüm bilgiler doğrulanmalıdır. Doğrulama
işlemi Ş
aşağıdaki31.
şekilde
yapılmalıdır.
Şekil
İletişimde
ş

Döngüsü

Doğrulama
ğ

Şekil. İletişimde Doğrulama Döngüsü

Kaynak
bilgiyi iletir.

Kaynak alnan
bilginin doğruluğunu
onaylar.

Alc bilgiyi alr,
doğrulama için
bilgiyi tekrar eder.

Doğrulama işlemi özellikle sözel istem alımı ve kritik test sonuçlarının iletilmesi esnasında mutlaka uygulanmalıdır.

Profesyonel İletişim Tekniklerinin Kullanılması
Hastanelerde sağlık çalışanları arasında aşağıda belirtilen profesyonel iletişim teknikleri kullanılabilir.
a. HANDOVER (ELDEN ELE)
b. SBAR
»» Situation-Durum
»» Background-Arkaplan
»» Assesment- Değerlendirme
»» Recomendaditon-Tavsiye
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a. “ELDEN ELE” (HANDOVER) Nedir?
Hastanın özellikli bilgilerinin, bir bakım verenden diğerine interaktif bir şekilde, tam ve doğru olarak ve standart bir iletişim tekniği kullanılarak devredildiği profesyonel bir iletişim tekniğidir.
Kimler Arasında Etkili İletişim Sağlar?
Doktor-doktor arası konsültasyon süreçlerinde, hemşire-doktor arası sözel
istem alım sürecinde ve hemşire-hemşire arası nöbet teslim süreçlerinde etkili iletişim sağlar.
Hangi Durumlarda Kullanılır?
»» Nöbet değişim süreçlerinde
»» Kısa bir süre için personelin görev yerini terk ettiği süreçlerde
»» Anestezi uyanma sürecinde hastanın, post anestezik bakım ünitesine
veya diğer yataklı birimlere nakli sırasında
»» Bir bakım seviyesinden diğerine geçişlerde (acil bölümden yoğun bakım
ünitesine)
»» Konsültasyon sürecinde
»» Diğer transfer durumlarında (ambulans ile bir başka sağlık kuruluşuna
nakillerde)
Nasıl Uygulanır?
Basit profesyonel iletişim araçları kullanılarak uygulanır. Bu araçlardan bazıları aşağıdaki gibidir.
»» SBAR (En sık kullanılan)
»» I PASS THE BATON
»» 5 P’s
»» ACTION
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b. SBAR Ne Anlama Gelir?
SBAR, bir sağlık çalışanının diğer sağlık çalışanına hastayla ilgili acilen iletmesi gereken bir bilginin hızlıca, tam, net ve açık bir biçimde iletilmesini
sağlayan iletişim adımlarının İngilizce baş harflerinden oluşan bir iletişim
tekniğidir.
SBAR iletişim tekniğine göre bilgi aşağıdaki sırayla iletilir.
1. Önce kişi kendini tanıtır.
2. Sonra sırasıyla aşağıdaki bilgiler iletilir;
»» Situation-Durum: Hastayla ilgili mevcut durum nedir?
»» Background-Arka plan: Klinik arka plan veya geliş nedeni ne?
»» Assesment-Değerlendirme: Ben problemin ne olduğunu düşünüyorum?
»» Recommendation-Öneri: Ben ne önerirdim?
Örnek
Merhaba Dr. Leyla YILMAZ, ben hemşire Aslı KAYA, 2. göğüs cerrahi servisinden Ali Korkut isimli hasta hakkında arıyorum.
S-ituation (Durum)
Hastamız 54 yaşında. Son 1 saat öncesine kadar durumu stabil olan hastanın
şu an solunum sıkıntısı var.
B-ackground (Geçmiş)
Hastamız gittikçe kötüleşen bir kronik akciğer hastası, şu anda akut bir sorun gelişti.
A-ssesment (Değerlendirme)
Şu anda sağ göğsünden dinlemekle ses alamıyorum, pnömotoraks geliştiğini
düşünüyorum.
R-ecommendation (Öneriler)
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
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Hastayı hemen görmeniz gerekiyor. Göğüs tüpü takılması gerekebilir.
SBAR iletişim tekniği ile iletilecek bilgi aşağıdaki özellikleri taşımalıdır;
»» Kısa ve öz
»» Tam
»» Açık
»» Zamanında
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Hastaların Doğru Tanımlanması
Kimlik Doğrulaması Yapılacak Bölümler
Hastaların doğru tanımlanması olası tıbbi hataların önlenmesi ve hasta güvenliğinin sağlanması açısından önemlidir. Hasta kimliğinin doğrulanması
aşağıda belirtilen bölümlerde değerlendirilir:
»» Acil Servis
»» Klinikler
»» Ameliyathane
»» Yoğun Bakım
»» Yeni Doğan Yoğun Bakım
»» Doğum Hizmetleri
»» Nükleer Tıp

Hasta kimliğinin doğrulanması işlemi;
»» Tanı ve tedavi işlemleri öncesi
»» Herhangi bir test veya işlem öncesi
»» İlaç ve kan/kan ürünü uygulamadan önce
»» Hasta transferi sırasında yapılmalıdır.
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
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Hastanede Hasta Kimliğinin Doğrulanmasına Yönelik Bazı
Düzenlemeler Yapılmalıdır
a. Yatışı yapılan her hastada beyaz renkli kimlik tanımlayıcı kullanılmalıdır.
»» Alerjik hastalarda ise sadece kırmızı renkli kimlik tanımlayıcı kullanılmalı,
»» Kimlik tanımlayıcı barkotlu olmalı,
»» Kimlik tanımlayıcıda; protokol numarası, hasta adı–soyadı, doğum tarihi
(gün/ay/yıl) bilgileri yer almalı,
»» Tanı ve tedavi için yapılacak tüm işlemlerde hasta kimliği doğrulanmalıdır.
b. Psikiyatri klinik hastaları için kullanılacak kimlik tanımlayıcısı hastane
tarafından belirlenmelidir.
c. Doğum sırasında kız bebeklere pembe, erkek bebeklere mavi kimlik tanımlayıcı kullanılmalıdır.
»» Aynı seri numaralı anne-bebek kimlik tanımlayıcısı kullanılmalı,
»» Annedeki beyaz kimlik tanımlayıcı bebeğin cinsiyetine göre belirlenen
kimlik tanımlayıcı ile değiştirilmeli,
»» Bebeğin kimlik tanımlayıcısında; annenin adı-soyadı, bebeğin doğum tarihi
(gün/ay/yıl) bilgileri ve anne veya bebeğin protokol numarası bulunmalıdır.
d. Sağlık çalışanları, kimlik tanımlayıcıların kullanımı ve hasta kimliğinin
doğrulanması konusunda eğitilmelidir.
Aşağıda Sağlıkta Kalite Standartlarında istendiği şekliyle doğru uygulama
örnekleri görülmektedir.
Şekil. SKS’ye Uygun Kimlik Bileklikleri
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Aşağıda yanlış uygulama örneklerine yer verilmiştir.
Şekil. Kimlik Bilekliği Yanlış Uygulama Örnekleri- 1

Şekil. Kimlik Bilekliği Yanlış Uygulama Örnekleri- 2
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Kimlik tanımlayıcılar;
»» Anne doğum yaptığında,
»» Hasta başka bir kliniğe nakil olduğunda,
»» Hastanın bir alerjisi tespit edildiğinde,
»» Kimlik tanımlayıcı özelliğini yitirdiğinde değiştirilmelidir.

Hasta kimliğinin doğrulanması konusunda;
»» Sağlık çalışanlarına,
»» Hastalara,
»» Hasta yakınlarına eğitim verilmelidir.
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Risk Yönetiminde
Kök Neden Analizi
“Sorunu değil, sistemi düzeltin!”
Kök Neden Nedir?
Kök Neden, bir problemin oluşmasına yol açan en önemli sebeptir. Bir problemin en üst düzeydeki nedeni kök neden olarak adlandırılır. Kök neden,
problemin gerçek nedenidir ve genellikle, yüzeysel bir incelemeden sonra
gözüken nedenden çok farklıdır. Bir problemin görünür nedeni tespit edilip
giderilebilir, ancak sorunun kök nedeni kaldırılmadıkça yeniden ortaya çıkma olasılığı yüksektir.
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Kök neden analizi;
»» Kurumun uygulamalarını ve alışkanlıklarını tespit edip tartışmayı amaçlayan yapısal bir sorgulama metodudur.
»» Bir problemi oluşturan en temel nedendir.

Niçin / Neden Kök Neden Analizine İhtiyaç Duyarız?
»» Problemlerin gerçek çözümlerine ulaşmak, problemin varoluş nedenlerini öğrenmeyi sağlar.
»» Probleme yol açan nedenler analiz edildikten sonra iyileştirme faaliyetleri planlanmalı ve gerçekleştirilmelidir. Bu uygulama, kaynakların ve zamanın doğru kullanılmasını sağlayacaktır.
»» Kök neden analizi, sorunların doğru anlaşılmasını sağlayarak kurumda
sahiplenmeyi artırır.
»» Kök neden analizleri sonucu bilgi seviyemiz, farkındalıklarımız ve davranış biçimlerimiz değişerek hedeflerimiz de olumlu yönde gelişecektir.

Beklenmedik bir durum belirli aralıklarla ortaya çıkarak çözümü için kaynaklarımızı tüketmeden kendimize şu soruları sormalıyız;
»» Bu probleme yol açan gerçek nedenler nelerdir?
»» Bu problemin fark edemediğimiz etkileri var mıdır?
»» Bu durumdan biz ne öğrenebiliriz?
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»» Bu problemlerin tekrarlanmaması için ne gibi çalışmalar yapmalıyız?
Sorunların yaratmış olduğu olumsuz etkilerin bütününün farkında olmadan
eyleme geçildiğinde, nedenler hakkında öğrenilenler kısıtlı kalmakta ve etkin bir çözüme ulaşılamamaktadır.

Kök Neden Analizi Ne Zaman Yapılır?
Hastane ortamında düzeltilmesi ve iyileştirilmesi gereken süreçler hep var
olacaktır. Sürekli iyileşme temel hedef olarak ele alındığında, ortaya çıkan
veya çıkma ihtimali olan tüm olaylar için kök neden analizi yapmak gerekir.
Kısaca kök neden analizi aşağıdaki durumlarda yapılır:

Kurum içerisinde gerçekleşen bir takım olaylar için kök neden analizi yapılmaz. Bu gibi durumlar genellikle adli sürece intikal etmiş veya etme potansiyeli olan olaylar vb. durumlardır.

Kök Neden Analizi Yapılmayacak Olaylar

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
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Kök Neden Analizi Neden Önemlidir?
»» İşleri daha iyi yapabilmek,
»» Çalışanları ve kurumu (suçlamadan) suçlayıcı tavır sergilemeyen bir faaliyet planı oluşturabilmek,
»» şimdi ve GELECEKTE hastalarımıza en iyi bakım hizmetini sunabilmek,
»» Çalışanlarımıza güvenli çalışma ortamları yaratmak,
»» Meydana gelen olaylardan dersler çıkarmak ve bu derslerden elde edilen
deneyim ve bilgi birikimini kurum içinde paylaşmak,
»» Gelecekte tekrarlanabilecek hataları önlemek için kök neden analizi yapılması önemlidir.

Her Kök Neden Analizi Sonrasında Dikkate Alınması Gereken 4 Ana Unsur
»» Sebep olan nedeni bulmak,
»» Özellikli sorunu tespit etmek,
»» Esasta birbirine benzeyen sorunları bulmak,
»» En önemlisi asıl sorunları yaratan süreçleri düzeltmek.

Kök Neden Analizinin Adımları
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1. Olayı Tanımlayın			
Kök Neden Analizi yapılacak olayın tam olarak ne olduğunu belirleyin.

2. Multidisipliner Ekipler Oluşturun
»» Ekip, multidisipliner bir yaklaşımla oluşturulmalıdır. Ekipte yer alan çalışanlar Kök Neden Analizi’ne ait bilgi sahibi olmalı, tecrübeli ve süreci
yönetebilecek bir kişi ekip sorumluluğu yapmalı, konu hakkında fikir sahibi olan kişiler ekibe dahil edilmelidir.
»» Kök Neden Analizi sürecinin zamanında tamamlanmasından ekip sorumludur.
»» Hastane üst yönetimi, Kök Neden Analizi sürecinin zamanında bitmesinin YÜKSEK önceliğe sahip olduğunu kabul etmek zorundadır.

3. Olayları Araştırın
Gerekli bilgilerin toplanması için görüşmeler yapılmalı, varsa görsel ve yazılı dokümanlar üzerindeki kayıtlar incelenmelidir.
Olayın meydana geldiği alan incelenmeli durum tespiti için resim ve video
çekimleri yapılmalıdır. Olaya tanık olmuş veya o alanda bulunan görgü şahitleri ile görüşmeler yapmalı ve kayıt alınmalıdır.
Gerçekleştirilen tüm faaliyetler ve yapılacak olanlar bir iş akış tablosu haline
getirilmeli ve bu bilgiler Kök Neden Analizi ekibi ile paylaşılmalıdır.
»» Bilgi kaynaklarını bulun,
»» Bilgilerin toplanması için görüşmeler yapın,
»» Kayıtları kontrol edin (GRS, DÖF vb.),
»» Olayın haritasını çıkartın,
»» İş akış tabloları oluşturun ve teknik bilgiye ulaşın.
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
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4. Sorular Sorarak Bilgi Toplamaya Çalışın
»» Sorular, gerçeği bulma sürecinin başlangıcıdır.
»» Kişileri cesaretlendirin.
»» Olayla ilgili soru listeleri oluşturun.
»» Önyargılarınızı teyit etmek için sormayın.
»» Fikirlerinizi destekleyecek kanıtları bulmaya odaklanmayın.
»» Her görüşmede 5N1K’yı uygulayın.
»» Teyit eğilimi sorulardan kaçının (evet / hayır)

5. Analiz Edin (5 Kural)
Ekip, eldeki verileri kullanarak bir dizi iyileştirme önerileri belirlemelidir. Mevcut durumun çerçevesi çizilirken nedeni ve sonucu net olarak
ortaya konulmalıdır. Bu, sağlıklı bir sonuca ulaşmada önemli bir husustur.
A. Kural: “Neden ve etki” ilişkisini açıkça gösterin;
»» Yanlış: Çalışan yorgundu (Bu doğru bir bildirimdir, ancak bizi bir yere
götürmez).
»» Doğru: Çalışanlar haftada 80 saat çalışıyorlar; sonuç olarak yorgun çalışanlar talimatları yanlış okumaya daha yatkındırlar.
B. Kural: Negatif ve/veya belirsiz sözcükler yerine spesifik ve doğru tanımlayıcılar kullanın.
»» Yanlış: Kötü şekilde yazılmış bir kullanım kılavuzu
»» Doğru: EKG kullanım kılavuzunda şemalar yoktu; sonuç olarak hemşireler cihazı yanlış kullanmışlar.
C. Kural: İnsan hatasını değil, olaydan önceki neden(ler)i tanımlayın.
»» Yanlış: Hemşire nöbette hastaya yanlış ilaç verdi.
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»» Doğru: Nöbetlerde sözel istem talimatı olmadığı için, hastaya yanlış ilaç
ve yanlış doz uygulaması yapılmıştır.
D. Kural: Tanımlanmış kural ihlallerinin olaydan önceki neden(ler)ini tanımlayın.
»» Yanlış: Teknisyenler Bilgisayarlı Tomografi (BT) taraması prosedürünü
takip etmediler.
»» Doğru: Hazırlık bölümündeki gürültü ve karmaşanın baskısıyla Bilgisayarlı Tomografi (BT) tarama protokolünde, basamakların atlanma olasılığı artmıştır (Boş Şırınganın kullanılmasından dolayı sonuç olarak emboli
oluştu).
E. Kural: Bir işi yapmamak, önceden var olan bir faaliyetle ilgili görevi olmakla beraber tanımlanmadığı için yerine getirilememiştir.
»» Yanlış: Kan transfüzyonu yapılan hastada reaksiyonu takip etmemiştir.
»» Doğru: İlk 15 dakika ve transfüzyon süresince periyodik takiplerin yapılmasına yönelik personelin görevlendirme eksikliği ve oryantasyon
eğitimi eksik olduğundan hastada reaksiyon olduğunda geç müdahale
etmiştir.

6. Kök Neden Analizi Sonuçlarını Raporlayın
»» Ne öğrenildi?
»» Kim bilmeli?
»» Nasıl paylaşmalı?

7. Faaliyete Geçin
»» Amaca odaklı, somut ve açık olun.
»» Gerçekleştirilecek faaliyetleri bir okuyucuya verin ve nasıl uygulayacaklarını anlayıp anlamadıklarını teyit edin.
»» Spesifik olarak kök neden faktörüne yönelin.
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»» Tüm sistemin geniş çaplı uygulamasından önce aksiyonları test edin ya
da süreci simüle edin.
»» Süreci, sahipleriyle kontrol edin (orta seviye yöneticileri sürece dahil
etmeyin).

Sonuç olarak;
Hataları azaltmak için, kişileri cezalandırmaktan çok hatanın ortaya çıkış
ortamı ve nedenleri kontrol altına alınmalıdır.
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Bir Hastanede Güvenli Cerrahi
Uygulama Başarısı ve
Danışman Hekim Uygulaması
Hastanemizde 2005 yılında kalite uygulamalarına başlanmıştır. SKS kapsamındaki çalışmalar 2011’den itibaren yoğunlaşmış ve halen tüm hızı ile
devam etmektedir. Bu çalışmaların etkinliğinin artmasında ilk SKS Okulu
büyük bir rol oynamıştır.

Bölüm Danışman Doktoru Uygulaması
Uygulamanın çıkış gerekçesi: SKS’deki standartlardan özellikle hasta güvenliği uygulamaları, komite çalışmaları, akılcı ilaç uygulaması, eğitimler ve indikatör kartlarının takibindeki bazı hususlar; bu sistemde doktorların etkin rol alması gerekliliğini göstermektedir. Ancak daha önceki
kalite çalışmalarında doktorların katılımı az olmuş ve çalışmalara uzak
kalmışlardır. SKS’nin Yönetim Hizmetleri bölümünde bölüm kalite sorumlusu belirlenmesi istenmektedir. Bu sorumluluğun doktorlara verilmesi düşünülmüştür. Ancak doktorların iş yoğunluğu nedeniyle servis
kalite çalışmalarına servis hemşiresi kadar vakit ayıramayacakları için
ikili sistem kurulması daha uygun görülmüştür. Bu sistemde hem bölüm
kalite sorumlusu hem de beraberinde bir danışman doktor atanmaktadır.
Bu danışmanların seçiminde hastanede tecrübeli ve kıdemli olan, iletişime açık ve meslektaşları tarafından sevilip sayılan doktorların tercih
edilmesine özen gösterilmektedir.
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Bölüm danışmanlarıyla yapılan uygulama çalışmaları;
1. Adım: Seri toplantılar yapılarak doktorlara SKS tanıtılmıştır. Hastane ve
çalışanlar için SKS’nin ne ifade ettiği ve bölüm danışman doktoru uygulamasına neden gerek duyulduğu anlatılmıştır.
2. Adım: Bölüm danışman doktorları ve bölüm kalite sorumlularından SKS’ye
göre kendi bölümlerini değerlendirmeleri istenmiştir. Her ekip kendi bölümünde çalışarak durum tespiti yapmıştır. Bunlar toplantılarda görüşülerek
eksiklikler saptanmıştır. Çözüm yolları birlikte araştırılarak pek çok sorunda
çözüme ulaşılmıştır.
Örneğin,
»» SKS’de istenen yazılı düzenlemelerin hazırlanmasında,
»» Sözel order uygulamasının yerleşmesinde,
»» Hekimlerin acil servise konsültasyona geliş sürelerinin takibinde,
»» Profilaktik antibiyotik uygulamasının gerçekleştirilmesinde,
»» Güvenli cerrahi kontrol listesinin uygulanmasında danışman doktorlar
öncü ve yardımcı olmuşlardır.

Sonuç
»» Doktorlar bu göreve sahip çıkarak SKS uygulamalarında aktif rol
almakta, diğer doktorların ikna edilmesinde ve uygulamaların takibinde yardımcı olmaktadırlar.
»» Hastanede düzelemeyeceği düşünülen birçok sorun işbirliği içinde
çözülebilmektedir.
»» Kalite yönetim birimi pek çok sorunun konuşulduğu, çözüm arandığı yer haline gelmiştir.
»» Kalite çalışmalarının kurum içinde daha hızlı ilerlemesi sağlanmıştır.
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Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Uygulaması
Hasta güvenliğinin sağlanmasında güvenli cerrahi uygulamaları önemli bir yere
sahiptir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan çalışmalarda Güvenli Cerrahi
Kontrol Listesi (GCKL) kullanımının ameliyat sonrası komplikasyon ve ölüm
oranını 1/3 oranında azalttığı saptanmıştır. GCKL’nin oluşturulma amacı, ekiplerin sürekli olarak birkaç kritik güvenlik adımını takip etmelerinin sağlanmasına yardımcı olunarak en sık karşılaşılan ve cerrahi hastalarının yaşamlarını ve
sağlıklarını tehdit eden engellenebilir risklerin minimize edilmesidir.
Hastanemizde 2009 yılından itibaren GCKL kullanılmaktadır.
SKS çalışmaları, özellikle hasta güvenliği ve eksiksiz doldurulan hasta dosyası
indikatör kartı ile ilgili hazırlık çalışmaları sırasında yapılan durum tespitinde
2011 Mayıs ayında bölüm kalite sorumluları ile birlikte 400 hasta dosyası incelenmiş ve GCKL kullanım oranı % 40 olarak saptanmıştır. Bunların çoğunun da
hatalı veya eksik uygulama olduğu görülmüştür. Bu sorunun giderilmesi için
üst yönetim, cerrahi branşların bölüm danışman doktorları ve bölüm kalite sorumlularıyla toplantılar yapmış ve sorunun nedenleri araştırılmıştır. Buna göre:
»» GCKL’nin öneminin ve kullanım amacının cerrahlar ve cerrahi servis/
ameliyathane çalışanları tarafından tam olarak anlaşılmadığı,
»» Ameliyathane ve servislerde uygulamaları kimin yapacağının bilinmediği,
»» Bu konudaki verilen eğitimlerin yetersiz olduğu görülmüştür.
Bu tespitlerden sonra,
»» Tüm cerrahi ve anestezi uzmanlarına ve ameliyathane ile cerrahi servislerinde çalışan sağlık personeline GCKL’nin önemi ve nasıl uygulanacağı
konusunda eğitimler verilmiştir.
»» Arşiv biriminden, servislerden gelen tüm hasta dosyalarında GCKL kullanımının kontrol edilmesi ve kalite birimine aylık düzenli bildirimlerde
bulunulması istenmiştir.

Sonuç
Haziran 2011’de, GCKL uygulama oranı %60’lara ulaşmıştır.
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Hedeflenen düzeye ulaşılmadığı görülmüştür. Bu nedenle tekrar konu analiz
edildiğinde sorunun kaynağının çok yönlü olduğu saptanmıştır. Şöyle ki;
»» GCKL’nin birinci bölümünün serviste ilgili hemşire tarafından uygulanması gerekmektedir. Ancak listenin hemşire tarafından uygulanmış olup
olmadığının servislerde veya ameliyathanede denetlenmediği,
»» Ameliyathane içinde GCKL uygulamasını kimin uygulayacağı hakkında
bir belirsizlik yaşandığı, bu nedenle uygulamada aksaklıklar olduğu,
»» Halen doktorların katılımının ve desteğinin tam olarak sağlanamadığı
görülmüştür.
Bu konuda cerrahi servisler, ameliyathane, anestezi bölüm kalite danışman
ve kalite sorumluları ile yapılan çalışmalar sonucunda,
»» GCKL uygulanmasındaki uygulayıcı belirsizliğini gidermek için ameliyathanede bir kişinin GCKL sorumlusu olarak görevlendirilmesi ve bu
çalışanın nöbet hizmetinden çıkarılarak, sadece bu listenin uygulanmasını yapmasına karar verilmiştir. Görevlendirilen hemşireye ve yedeği olarak belirlenen birkaç kişiye de tekrar GCKL uygulama eğitimi verilmiştir.
»» Ameliyata girecek olan hastaların;
• Hemşirelerinin belirli olması
• Hemşiresi tarafından GCKL’nin 1. bölümünün uygulanması
• Hastanın ameliyathaneye transferine hemşiresinin eşlik etmesi
• Ameliyathanede hastanın GCKL sorumlu hemşiresi tarafından karşılanması ve listenin birinci bölümünün uygulanmış olduğunun kontrolü yapıldıktan sonra teslim alınması,
• Aynı şekilde ameliyathane GCKL sorumlu hemşiresi tarafından hastanın post operatif servis hemşiresine teslimine karar verilmiştir.
»» Ayrıca ameliyathanede hastayı karşılayan liste sorumlusu hemşireye,
GCKL nin birinci bölümü tamamlanmadıysa, hastanın teslim alınmaması
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talimatı verilmiştir. İlk zamanlar birkaç hastanın servise geri gönderilmesi gerekmişse de kısa süre içinde bu durum nadiren yaşanır hale gelmiştir.
»» Buna karşılık servis hemşiresinden ameliyathane çıkışında hastanın dosyasını kontrol etmesi ve GCKL’nin 2-3-4. bölümleri tamamlanmamışsa
bu durumun kalite yönetim birimine bildirmesi istenmiştir.
»» Mesai sonrası opere edilecek acil servisten alınan vakalarda listenin 1.
ve 2. bölümlerini ameliyathane nöbetçi hemşiresinin uygulamasına, 3-4.
bölümlerini ise nöbetçi anestezi teknisyenlerinin uygulamasına karar verilmiştir.
»» Cerrahi servislere ve ameliyathaneye kontrol ziyaretleri sıklaştırılmıştır.

Sonuç
Personelin uyum oranında önemli bir artış sağlanmıştır.
Doktorlardan listenin uygulanmasına tepki gösterenler, bunu bir mizansen olarak görenler veya zaman ayırmak istemeyenler olmuştur.
Bunlarla birebir görüşmeler yapılarak hem hukuki yönden, hem de
kurumsal bilinç yönünden yaklaşımlarla (biz bunu uyguluyoruz, kurumsal olarak uygulamakla ilgili karar aldık. Sizin de bunun içinde olmanızı, bize destek olmanızı istiyoruz..vb ).doktorlara ulaşılmaya, ikna
edilmeye çalışılmıştır. Uygulama konusunda uyumsuz olan doktorların
zamanla sistemin içine dahil oldukları görülmüştür.

Şubat 2012’de
eksiksiz doldurulan hasta dosyaları indikatör kartına göre
yapılan veri analizine göre
eksik doldurulan

GCKL oranı
%0
olarak saptanmıştır.
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