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

Amerikan Hastanelerinde Yüksek Teknolojili
Sağlık Hizmetleri Ve 30-Gün Ölüm Oranları
Ferhat D Zengül1
Bünyamin Özaydın2

Özet
Bu çalışmanın amacı yüksek teknolojili sağlık hizmetleri ile genel hastanelerdeki
kalite performansı arasındaki ilişkiyi incelemektir. Kalite performansı kalp krizi,
kalp yetmezliği ve zatürreden kaynaklanan 30 gün ölüm oranları ile olçülmştür.
Teorikmodel olarak KaynakTabanlı Perspektif (KTP) ve Yapı-Süreç-Sonuç (YSS)
kalite cerçevesinin kombinasyonu kullanıldı. Belirli niteliklere haiz teknolojilerin
(nadirlik, sayısal çokluk, ve hastalığa özgünlük) 30-günlük ölüm oranları ile
kaydadeğerbir şekilde ölümters orantılıolacağı varsayılmıştır. Dört yılı kapsayan
panel hastane verileri rastlantısal etkiler ve sabit etkiler modelleri kullanılarak
analiz edildi. Bulgular yüksek teknoloji hizmetleri ve 30-günlük ölüm oranları
arasındaki hipotez edilen ilişkileri kısmen destekledi.30-günlük ölüm oranları ile
ilgilitutarlı ve kaydadeğer(negatif) tek kriterinhastalığa özgün hasta hacmi olduğu
tespit edildi.
Anahtar Kelimeler: Kalite, Performans, 30-Gün Ölüm Oranları

Abstract
TTheaim of this study was to examine the relationship between high-techmedical
services and quality performance of general medical-surgical acute care hospitals.
Quality performance was measured with a 30-day mortality rate for heart attack,
heart failure and pneumonia. As conceptual frameworks, the combination of
there source based view of a firm and the structure-process-outcome quality
framework were used. It was hypothesized that high-tech services with certain
attributes (i.e., large numbers, rare, and condition-specific) would be significantly
and negatively associated with 30-day mortality rates. Four years of longitudinal
panel data covering 2006-2009 for 2,672 to 3,950 hospitals was analyzed by using
random effects and fixed effects models. The findings provided partialsupportf
orhypothesizedrelationshipsbetweenhigh-techservicesand 30-day mortalityrates.
1 University of Alabama at Birmingham, ferhat@uab.edu, +1-205-567-9524
2 University of Alabama at Birmingham, bozaydin@uab.edu, +1-205-240-2432
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Sözel Bildiriler

V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

The condition-specific patient volume was the only measure that was consistently
and significantly (negative) associated with 30-day mortality rates.
Key Words: Quality, Performans, 30-day mortality rates

1. Giriş
Özellikle son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (A.B.D.) hastaneler
sağlık kalitesini artırma noktasında büyük gayret sarfetmektedirler. Bu gayretin
bir parçası olarak da yüksek teknoloji sağlık hizmetlerini topluma sunmaya
başlayarak hem rekabet güçlerini hemde kalitelerini artırmaya gayret gösteriyorlar.
Hastanelerin artarak devam eden teknoloji ilgisine rağmen günümüze kadar
bu alanda yapılan araştırmalar teknoloji ve kalite Sonuçları arasındaki ilişkiyi
irdeleme hususunda yetersiz kalmaktadır. Şimdiye kadar yapılan çalışmalar
daha çok teknolojilerin adaptasyonu ve yaygınlaşması üzerinde yoğunlaşmıştır.
(Baker, 2001a; Baker & Phibbs, 2002; Baker & Wheeler, 1998; Bryce & Cline, 1998;
Chernew, Fendrick, & Hirth, 1997; Cutler & McClellen, 1996; Grossman & Banks,
1998; Hill & Wolfe, 1997; Teplensky, Pauly, Kimberly, Hillman, & Schwartz, 1995;
Zhang, Kohn, McGarrah, & Anderson, 1999).
Günümüze kadar yapılan sınırlı sayıdaki çalışmalarda karışık ve çelişkili Sonuçlar
sergilemektedir. Örneğin, bazı araştırmacılar yüksek teknoloji hizmetlerin
bulunmasının hasta akıbetlerlerini positif (Bazzoli, Chen, Zhao, & Lindrooth,
2008; Ghaferi, Osborne, Birkmeyer, & Dimick, 2010; Kuhn, Hartz, Gottlieb,
& Rimm, 1991; Landon et al., 2006)ve ölüm oranlarını negatif (Hartz et al.,
1989; Krakauer et al., 1992; Mukamel, Zwanziger, & Tomaszewski, 2001; R. M.
Werner & E. Bradlow, 2006) etkilediklerini tespit etmişlerdir. Bununla birlikte,
başka çalışmalar yüksek teknoloji hizmetlerini hasta iyileşmesi (Blegen, Goode,
Spetz, Vaughn, & Park, 2011; Mark & Harless, 2010) ve ölüm oranları üzerinde
kaydadeğer bir istatistiksel belirleyici olarak tespit edememişlerdir. Bu birbiriyle
çelişen Sonuçların yapılan araştırmaların metodolojik eksikliklerinden veya
tutarsız teknoloji olçümlerinden kaynaklanma olasılığı vardır. Sonuç olarak
sınırlı sayıdaki çalışmalardan, bu çalışmalardaki çelişkili Sonuçlardan ve tutarsız
teknoloji ölçümlerinden dolayı, hala yüksek teknoloji sağlık hizmetlerine sahip
olmanın sağlık kalitesinde anlamlı bir etki yapıp yapmadığını bilmiyoruz.
Bu çalışmanın amacı yüksek teknoloji sağlık hizmetleri ile hastanelerin sağlık
kalitelerini 30-gün ölüm oranlarını kullanarak tespit etmektir. 30-gün ölüm
oranları için kalp krizi, kalp yetmezliği ve zatürre verileri kullanıldı. Kavramsal
bir çerçeve olarak, Donabedian’ın Yapı-Süreç-Sonuç (YSS) kalite çerçevesi
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(Donabedian, 1980) ve bir firmanın Kaynak Tabanlı Perspektifi (KTP) kullanıldı.
Bir hastanenin performansı fiziki, beşeri ve kurumsalsermaye Kaynaklarından elde
ettiği faydaları (Barney, 1991) optimize etme yeteneğine bağlıdır. Ayrıca, yüksek
teknolojili tıbbi hizmetler hem YSS kalite çerçevesinin yapısalbileşeniiçinde hem
deKTP fiziksel sermaye Kaynakları arasında sınıflandırılabilir. Bu calişmanıngenel
amacınafizikiKaynaklara (yani, yüksek teknolojili tıbbi hizmetler) odaklanarak ve
insan, örgütsel ve pazar düzeyi faktörlerini gözönünde bulundurarakulaşıldı.

2. Kavramsal ve Çerçeve Hipotezler
2.1. Donabedian’ın Kalite Çerçevesi
Donabedian’a (1966, 1980) göre, sağlık kurumlarında bakım kalitesi bu
kurumların yapısal özelliklerini, süreçlerini ve bakım Sonuçlarını inceleyerek
ölçülebilir. Donabedian’ın çerçevesinin yapısal bileşeni, teknoloji, personel, ve
tesisler gibi görünür özellikleri içerir. Sonuç bileşeni, daha iyi sağlık durumu,
yaşam yada ölüm (Donabedian, 1981) gibi uç Sonuçları içerir. Süreç bileşeni ise
bakım sırasında gerçekleşen faaliyetleri ifade eder. Yapısal bileşen bazı özellikleri
nedeniyle (görünür doğası ve hayati rol taşımasından dolayı) hastanelerde bakım
kalitesini değerlendirmede ilk adımdır. Gerekli personel, ekipman ve tesislere
sahip olmamak önemli ölçüde bakım kalitesini sınırlayabilir. Bununla birlikte,
tek başlarına yapısal bileşenler daha kaliteli bir bakım için yeterli değildir.
Ayrıca, bakım süreçleri bakım Sonuçlarıyla olan ilişkilerinin kuvveti nispetinde
değerlidir (Donabedian, 1966). Netice itibariyle Donabedian çerçevesinin tüm
bileşenleri biribirleriyle ilişkilidir,bununla birlikte yapı ve süreç bileşenlerinin
değeri Sonuçlarla (Sonuç bileşenleriyle) olan ilişkilerinin kuvveti nispetinde artar
veya azalır.
2.2. Kaynak Tabanlı Perspektif (KTP)
KTP’ye göre bir firmanın fiziki, beşeri, kurumsal ve finansal Kaynakların kendine
mahsus kombinasyonu bazı kuruluşların üstün performans göstermesini sağlıyor
(Chatterjee ve Wernerfelt, 1991, Barney, 1991). Son zamanlarda yapılan bir
meta-analiz KTP’nin kavramsal değerini göstermesiyle birlikte(Crook, Ketchen,
Combs, & Todd, 2008)KTP’nin avantaj ve dezavantajları üzerine de bir çok
çalışma mevcuttur(Barney, 2001a; Newbert, 2007; Priem & Butler, 2001a, 2001b)..
KTP literatürü kurumlarındahili unsurlarına yoğunlaşarak heterojen kurumsal
performansı aciklamayaçalışır (Barney, 2001b; Amit ve Schoemaker 1993 Dierickx
& Cool, 1989; Lippman ve Rumelt, 1982; Peteraf, 1993). Benzer şekilde, teknolojikalite ilişkisini araştırmak hastaneleri birbirinden ayırt eden kurumsal faktörleri
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anlamayı gerektirir. Bu nedenle, KTP yüksek teknolojili tıbbi hizmetler ve hastane
kalite performansı arasındaki ilişkiyi açıklamada çok yararlı bir çerçeve olabilir.
2.2. Hipotezler
Donabedian’ın YSS çerçevesine göre, yapısal ve süreç kalitelerinin artmasının
daha iyi sağlık Sonuçları ortaya çıkarması beklenir. Litaratür çelişkili Sonuçlar
sergilesede, daha önceki bazı çalışmalarda yüksek-teknoloji hizmetlerinin varlığı
(yapısal kalite) ve kalite performansı arasında kaydadeğer ilişkiler tespit edilmiştir
(BAZZOLİ et al, 2008;. Ghaferi ve ark, 2010; Mukamel ve ark. , 2001; RM Werner
& ET Bradlow, 2006). 1986 yılında 3.100 A.B.D. hastanelerini inceleyen bir
kesitsel çalışmada, yüksek teknolojik gelişmişliğin düşük ölüm oranları ile ilişkili
olduğu tespit edilmiştir (Hartz ve ark., 1989). 84 A.B.D. hastanesini içeren başka
bir çalışmada yüksek teknoloji hizmetleri ve 30-günlük ölüm oranları arasında
kaydadeğer negatif bir ilişki bulunmuştur (Krakauer’e ve ark., 1992). 422 A.B.D.
akut bakım hastanesini kapsayan bir başkaboylamasına çalışma (1990-1995),
Olağan En Küçük Kareler (EKK) modelini kullanarak yüksek teknoloji hizmetleri
ve ölüm arasında kaydadeğer (negatif) bir ilişki testpit etmiştir (Mark ve ark. ,
2004). Aynı verileri kullanan başka bir araştırma sınırlı bir pazarda (high managed
care penetration) EKK ve sabit etkiler istatistiksel modellerini kullanarak yüksek
teknoloji hizmetleri ve ölüm arasında kaydadeğer(negatif) bir ilişki tespit etmiştir
(Mark ve ark., 2005).Bunlara ek olarak yüksek teknolojilerin doğası gereği ihtiyaç
duyulan eğitimli insan gücünü de göz önünde bulundurarak yüksek teknoloji
hastane hizmetlerinin sayısıyla ölüm oranları arasındakaydadeğernegatif bir ilişki
öngörmekteyiz.
Hipotez 1: Yüksek teknoloji hizmetlerinin sayısı ile 30-gün ölüm oranları arasında
kaydadeğernegatif bir ilişki vardır.
KTP nadir, değerli, taklit ve ikame edilememek gibi bazı özellikli Kaynaklara
sahip olan kurumların daha iyi performans sergileyeceğini ileri sürer (J. Barney,
1991). KTP’ye göre, bu özellikler sinerjistiktir ve kombinasyonları halinde
performansları açısından kurumlarıöne çıkarabilir. Yüksek teknoloji servisler
yukarıda belirtilen bazı özelliklere sahip olduklarından böyle bir sinerji yaratma
potansiyeline sahiptirler. Örneğin, yüksek teknoloji hizmetleri, yüksek yatırım
maliyetleri ve yüksek nitelikli personel gerektirdiklerinden dolayı daha değerli ve
nadir hizmetlerden olma eğilimindedirler (J. Seitz & Maiuro, 2004). Dolayısıyla
nadir yüksek teknoloji hizmetlerine sahip olan hastanelerin daha yüksek kalite
performansı sergilemeleri beklenir.
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Hipotez 2: Nadir yüksek teknolojili sağlık hizmetleri ile 30-gün ölüm oranları
arasında kaydadeğernegatif bir ilişki vardır.
Buraya kadar genel manada daha fazla yüksek teknoloji hizmetleri ile iyi
kalite arasında hipotezlerkurulmuştur. Ancak kalite geniş bir kavramdır; çok
boyutludur ve çok farklı şekillerde ölçülebilir. Bu çalışmada, kalite performansını
ölçmede üç ayrı hastalıkkullanılmıştır; kalp krizi, kalp yetmezliği ve zatürre. Bu
hastalıklardankaynaklanan ölüm oranlarında bazı teknolojilerin hastalığa özgü
bir şekilde daha etkili olduğu gözlemlenebilir. Dolayısıyla bu üç hastalığa özgün
yüksek teknoloji hizmetlerinin sayısıyla ölüm oranları arasında negatif bir ilişki
beklenilebilir.
Hipotez 3: Hastalık durumuna özgü yüksek teknoloji hizmetleri ve 30-gün ölüm
oranları arasında negatif bir ilişki vardır.

3. Gereç ve Yöntem
3.1. Veriler ve Örneklem
Bu çalışma CMS (Center forMedicareandMedicaid Services) hastane karşılaştırma
verileri (HospitalCompare), alan kaynak dosyaları (Area Resource Files) ve AHA
(AmericanHospitalAssociation) yıllık anketi’nden (2006-2009) toplanan veriler
birleştirilerek gerçekleştirildi. Son analitik örnek genel tıbbi cerrahi hastaneleri
kapsamaktadır (hastanelerin yıllık sayıları; kalp krizi için 2672, kalp yetmezliği
için 3731, zatürre için 3950).
3.2. Değişkenler
Yüksek teknolojili hizmetler, AHA anketi verileri kullanılarak yaygınlık, duruma
(hastaliga) özgünlük ve nadirlik indeksleri geliştirerek ölçüldü.Yüksek teknolojili
sağlık hizmetlerinin ilk iki göstergesi basit sayımlarken sonraki ağırlıklı
toplamlarıdır. Kontrol değişkenleri personel değerlerini (RN, hemşire harici, ve
doktor), duruma özgü yoğunluğu, doluluk oranını, yatış süresini, ayaktan hasta
karışımını, sağlık sigortalı/Medicaid hastaların yatış günlerinin yüzdesini, system
afiliyasyonunu, öğrenim durumunu, kentsel durumu, yatak boyutunu, mülkiyeti,
hastane piyasa rekabetini, ilçedeki gelir başına sermayeyi, bakım hizmetlerindeki
sağlık sigortası yönetimini içermektedir.
3.3. İstatistiksel Analiz
İlişkileri tahmin etmek için iki tip model kullanıldı: 1) Durum ve zaman etkileri
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sabit rastlantısal etkiler modeli (random effects model with state and time fixed
effects) 2) yıl ve hastane düzeyi sabit etkiler modeli (year and hospital-level fixed
effects).

4. Bulgular
Tablo 1 çalışmamızda kullandığımız iki modelin Sonuçlarını göstermektedir.
Tablo 1 dede görüleceği üzere rastlantısal etki modelinde (model 1) nadir yüksek
teknoloji hizmetlerinin kullanılabilirliği ve 30 günlük ölüm oranları arasındaki
tahmin edilen negatif ilişki hipotezleri için, üç koşuldan yalnız biri için (zatüre
b= -0.012, p=0.1) kısmı destek bulundu. Beklentilerin aksine kalp yetmezliği için
duruma özel yüksek teknoloji göstergeleri ve 30-günlük ölüm oranları arasında
pozitif ilişki saplanılmadı (b=0.016, p=0.05). Sabit etkiler modellerinde yüksek
teknoloji göstergeleri ve hastane kalite performansı arasında herhangi bir kayda
değer ilişki saplanılmadı. Model 1’de duruma özgü yoğunluk, kalp krizi, kalp
yetmezliği ve zatüre için sürekli anlamlı olan ve negatif ilişkili tek değişkendi.
Ancak, zatüre anlamlılığını model 2’de kaybetti.Tablo 1 de gözlemlenecegi üzere
duruma özgü hasta yoğunluğu tutarlı bir şekilde ölüm oranlarının en önemli
belirleyici değişkeni olarak saptanmıştır.
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5. Sonuç
Bu çalışma yüksek teknoloji sağlık hizmetleri ile 30-gün ölüm oranları (kalp
kirizi, kalp yetmezliği ve zatüre için) arasında ilişki olup olmadığını tespit
etmek için yapılmıştır. Çalışmanın üç ana hipotezi vardır: 1) yüksek teknoloji
hizmetlerinin sayısıyla 30-gün ölüm oranları arasında negatif ilişki vardır, 2)
nadir yüksek teknoloji hizmetleri ile 30-gün ölüm oranları arasında negatif bir
ilişki vardır, 3) duruma (hastalığa) özgül yüksek teknoloji hizmetleri ile 30gün ölüm oranları arasında negatif bir ilişki vardır. Daha önceki çalışmalardaki
eksiklikleri gidermek için bu çalışmada geniş ve longitüdinal bir örneklem (4 yıl)
kullanılmıştır. Ayrıca birçok duyarlılık analizi yapılar çalışma güçlendirilmiştir.
Genel manasıyla özellikle sabit etkiler modelinde istatistiksel manada anlamlı
hipotezleri destekleyen Sonuçlar bulunamamıştır. Rastkele etkiler modelinde
(model 2) ise hipotez 2 ye kısmı bir destek bulunmuştur ( sadece zatüre için).
Beklentilerimizin aksine duruma (hastalığa) özgü teknoloji indexi ve 30 gün ölüm
oranları arasında positif bir ilişki saptanmıştır.Bu çalışmayla karşılaştırabilecek
daha önceki birkaç longitüdinal çalışmalarda da benzer Sonuçlar tespit edilmiştir
(Mark ve ark., 2004, 2005).
Bu çalışmada genel manada hipotezlerin bir çoğu için istatistiksel manada
anlamlı bir destek bulunamamıştır. Yüksek teknoloji sağlık hizmetlerinin sağlık
çalışanları arasında sağlık hizmetleri kalitesini arttırmadaki potansiyeli konusuna
verilmesi gereken önemden dolayı, ilşikinin varlığını/yokluğunu açıklayan daha
fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.
Bu çalışmanın öncelikli idari manada iki önemli çıkarımı olabilir: 1) Yüksek
teknolojili hizmetlerin kabulü kararında sadece kalite performansı üzerindeki
etkilerinin temel alınması konusunda dikkatli olunmalıdır. 2) Duruma özgü hasta
yoğunluğu (hasta sayısı/hacmi) tutarlı bir şekilde ölüm oranlarının en önemli
belirleyicisi olarak saptandığı için, hasta yoğunluğuna özel önem verilmelidir.
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Acil Servis Sağlık Hizmetlerinde Başvuru
Tekrarı Sorunu: Seydişehir Devlet Hastanesi
Acil Servis Araştırması
Emrullah İNCESU1

Özet
Amaç: Bu çalışma, Konya Seydişehir Devlet Hastanesi (SDH) Acil Servisine 24
saat içerisinde aynı şikâyetle tekrar başvuran hastaların son 3 yıl içindeki istatistiki
verilerin karşılaştırmalı analizi ile tekrar başvuru oranının düşmesine yönelik
çalışmalara katkıda bulunmak, acil serviste hizmet sunumu ve hasta bakımında
kalitenin izlenmesi ve değerlendirilmesiniyapmak amacıyla yapıldı.
Gereç ve Yöntemler: Kesitsel ve retrospektifolarak yapılan bu çalışmaya,2011-2013
yılları arasında acil servise başvuran (312.255) hastalar dahil edildi ve bu hastalara
ait veriler kullanıldı.Hastalara ait veriler; hastane bilgi yönetim sistemi ve 24 Saat
İçerisinde Aynı Şikâyetle Tekrar Acil Servise Başvuran Hastalar İndikatörüyardımı
ile toplandı.Ayrıca hastaların tekrar başvuru nedenini belirlemeye yönelik acil
servis çalışanlarına anketuygulandı. Veriler, bilgisayar ortamına aktarıldı ve
SPSS 16,0 (Statistical PackageforSocialSciences) paket programında tanımlayıcı
istatistiksel metoduna (frekans dağılımı, yüzde olarak) tabii tutularak analiz edildi.
Bulgular: :Son 3 yıl içerisinde acil servise toplam 312.255 hasta başvurdu. Bu
hastaların; %52,23’ünün erkek, %.47,77’sinin kadın olduğu tespit edildi. Başvuru
oranı %29 olarak belirlendi.11.420 (%3,6) hastanın 24 saat içerisinde tekrar acile
başvurduğu belirlendi.Acil servise genel başvuru içinde en sık başvuru J39/Üst
solunum yolu diğer hastalıkları teşhisi ile gerçekleşti.24 saat içerisinde tekrar
başvuru ise en sık I10/Esansiyel (primer) hipertansiyon teşhisi ile oldu. Hastaların
acil servise sıklıkla08:00-16:00 (%55,9) saatleri arasında başvurduğu tespit edildi.
Sonuç:Seydişehir Devlet Hastanesi Acil Servisine başvuru oranı tüm polikliniklere
oranla %29 ve tekrar başvuru oranı ise %3,6 olarak bulunmuştur.Acil servise tekrar
başvuruların servis yoğununun artmasına ivme kazandırdığı tespit edilmiştir.
1 A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, Biyolog, Konya Seydişehir Devlet Hastanesi Kalite Yönetim Direktörü, emrinc@hotmail.com
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Seydişehir Devlet Hastanesi Acil Servisinin çalışmada kullanılan performans
verileri ışığında,kapasitesinin de üzerinde performans göstererek sağlık hizmeti
verdiği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Acil servis, Acil Servis Yoğunluğu, Tekrar Başvuru Oranı

Abstract
Purpose: The aims of this study are to contribute to the studies on re-application
rates and to track and evaluate the quality of service at emergency services by
means of comparative analysis of the 3-years data of the patients who re-applied
to Konya Seydisehir State Hospital Emergency Services in 24 hours with the same
problem.
MaterialsandMethods:The patients (n=312,255) who applied to emergency
services between the years 2011 and 2013 were included into this cross-sectional
and retrospective study. The data of patients were collected by means of hospital
information management system and the indicator of the patients who applied
to emergency services with the same complaint in 24 hours. Moreover, a
questionnaire were applied to the staff of emergency services in order to learn the
reasons of re-admissions. Data were transferred to a computer and descriptive
statistical methods (frequency distribution, percentage) of SPSS 16.0 (Statistical
Package for Social Sciences) software was employed.
Findings:In last 3 years, a total of 312,255 patients were admitted to the emergency
services. It was detected that 52,23% of these patients are male, 47,77% of them
are female, and 3,6% of patients (n=11.420) were re-admitted to the emergency
services in 24 hours. Admission percentage was found as 29%. While the
most common complaint for general admission was related to the J39/ upper
respiratory tract, the most common complaint of re-admission in 24 hours was
I10/ Essential(primary) hypertension. It was also observed that patients have
applied to the emergency services between the hours 08:00 and 16:00.
Results:While the percentage of re-admission in 24 hours to emergency services
was found as 3,6%, the percentage of total admission was found as 29% among all
polyclinics. It was understood that re-admissions to emergency services caused
the workload and to increase the intensity of emergency service. It was concluded
that Konya Seydisehir State Hospital Emergency Services showed a performance
over its capacity.
Key Words: Emergency Services, Emergency Service Intensity, Re-admission
Rate
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1. Giriş
Acil sağlık sistemi ve onun çalışanları sağlık sisteminin vizyonun oluşturur. Acil
servisler de hastanelerin vitrini olarak kabul edilir. Bu yerler sağlık hizmeti verilen
hedef toplumun sağlık sorunlarıyla en yoğunlaştığı alandır (Eryılmaz M.2007:112).
Acil sağlık hizmetleri dünyadaki hızlı gelişimine paralel olarak son on beş yılda
ülkemizde de büyük aşama kaydetmiştir. Modern tıptaki hızlı gelişim, teknolojik
tıbbi cihazolanaklarındaki artış ile birlikte, gelişen ve büyüyen toplumunacil sağlık
ihtiyaçlarındaki beklentilerinin büyüklüğü,bu hizmetlerde sürekli bir iyileştirme
ve geliştirme ihtiyacı doğurmaktadır (Eryılmaz M.2007:1-12).
Acil servislerin en büyük özelliği kesintisiz hizmet vermeleridir.Bu hizmeti
ihtiyacı olan hastalara en kısa süre içindevermek ve en acil olana öncelik tanımak
esastır.Ancak herhangibir acil yakınması olmayan hastalar da sıklıkla acil
servisebaşvururlar.Bu hastaların acil servislere başvuruları birçok acil servisin
aşırıhasta yoğunluğuna (overcrowding) yol açmaktadır. Böylece beklemesüreleri
uzayabilmekte, ciddi hastalığı olan hastaların tedavilerigecikmekte, hasta
memnuniyetsizliği artmakta, acilserviste genel bir karmaşa ve yetersizlik durumu
ortaya çıkmaktadır ( Ersel ve ark., 2006:25-35).
Acil servise başvuran vakların hastane acil servis hizmetlerinden memnuniyetinin
sağlanması, hem hasta ve yakınlarının tatmini, hem de hastane işletmeciliği
açısından önem göstermektedir. Birçok acil servisin hasta kapasitesi poliklinik
hasta sayılarını geçmektedir. Ayrıca yataklı tedavi hizmeti alan hastaların
%25-50’si ilk olarak acil servislere başvurmaktadır. Bu anlamada acil servisler,
hastaneler için bir giriş kapısı ve pazarlama ünitesi olarak ortaya çıkmaktadır
(Estaon K. 1997; Hall MF. 1996).
Aşırı hasta yoğunluğunu etkileyen faktörleri bilimsel olarak ortayakoymak oldukça
güçtür.Acil servislere yapılan acil olmayan başvuruların nedenleri hakkında
net bir fikir birliği bulunmamaktadır. Hastaların düzenli izlem ve tedavilerinin
yapılabildiği birinci basamak sağlık hizmetlerinin yetersiz kullanımı, üzerinde
durulması gereken bir neden olarak düşünülmekte ve acil olmayan başvuruların
azaltılmasına yönelik olarak birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi
bir alternatifolarak önerilmektedir (Selva ve ark.,1993).
Pek çok insan acil servislere (AS) itimatettiğinden dolayı, AS başvuru oranı
(AS başvuru sayısının popülasyona oranı) halk sağlığı ve sağlık sisteminin bir
göstergesiolarak hizmet edebilir (Emet ve ark.,2007).
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Şekil 1.Yıllar İtibariyle Acil Muayene Oranları

Kaynak: www.konyakhgs.gov.tr,2014

Yıllara göre acil muayene oranlarına bakıldığında (Şekil 1),kamu hastanelerinin
acil servislerine tercih ve talebin daha yüksek olması buna paralel olarak iş ve
servis yoğunluğuna neden olmaktadır. Bu yoğunluğun çeşitli sebepleri olmakla
beraber, bunlardan biride aynı gün içerisinde tekrar acil servise başvurulardır.
Bu çalışma 24 saat içerisinde aynı şikayetle tekrar acil servise başvuran hastaların
indikatör verileri ve hastane bilgi yönetin sistemi (HBYS) verileri kullanılarak son
3 yıl içindeki istatistiki verilerin karşılaştırmalı analizi yapılarak tekrar başvuru
onaranın düşülmesi için önerilerde bulunmak ve bu konuya dikkat çekmek amacı
ile yapıldı.

2. Materyal Ve Yöntem
2.1. Araştırmanın Modeli
Bu çalışma: Konya Seydişehir Devlet Hastanesi Acil Servisine 24 saat içerisinde
aynı teşhisle tekrara başvuran hastaların, son 3 yıl içindeki istatistiki verilerin
karşılaştırmalı niceliksel analizini yapmaya yönelik,kesitsel ve retrospektif
araştırma modelinde yapılmak üzere planlandı.
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2.2. Araştırmanın Önemi
Bu çalışma acil servislerde ortaya çıkan aşırı hasta yoğunluğuna sebep olan
unsurlardan biri olan aynı gün (24 saat) içinde acil servise tekrar başvuru
sayısının düşürülmesi ile Sağlıkta Kalite Standartları İndikatörlerinden biri olan
Acil Servise 24 Saat İçinde Aynı Şikâyetle Tekrar Başvuran Hasta Sayısı Ve Oranı
İndikatörü verilerinin karşılaştırmalı analizinin yapılması sağlanarak, ülkemizdeki
acil servislerinaşırı hasta yoğunluğunun azaltılmasına yönelik çalışmalara katkı
sağlamak açısından önemli olarak değerlendirilmektedir.
2.3. Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın temel amacı, Konya Seydişehir Devlet Hastanesi (SDH) Acil
Servisine 24 saat içerisinde aynı şikâyetle tekrar başvuran hasta oranının
düşmesine yönelik çalışmalara katkıda bulunmak, acil serviste hizmet sunumu ve
hasta bakımında kalitenin izlenmesi ve değerlendirilmesini yapmaktır.
2.4. Araştırmanın Kısıtları
Araştırma Konya Seydişehir Devlet Hastanesi Acil Servisine başvuran hastalar
ile sınırlı tutulmuştur.Araştırmabulgularının temel olarak Seydişehir Devlet
Hastanesi ile sınırlandırılmış olması bu araştırmanın Sonuçlarına dayanarak tüm
Türkiye için yapılacak genellemelerin doğruluk derecesi sınırlı olacaktır. Ayrıca
araştırmada elde edilen verilerin doğru olarak kabul edildiği varsayılmıştır.
2.5. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini Konya Seydişehir Devlet Hastanesi Acil Servisine
başvuran hastalar oluşturmaktır.Toplam312.255 hastaya ait verilere ulaşılmış ve
kullanılmıştır.
2.6. Veri Toplama Araçları
Araştırmada veriler; hastane bilgi yönetim sistemi ve 24 Saat İçerisinde Aynı
Şikâyetle Tekrar Acil Servise Başvuran Hastaların İndikatörü verileri ile toplandı.
Çalışmada 2011,2012 ve 2013 yıllarına ait toplam 312.255 hastaya ait veriler
kullanıldı.Ayrıca hastaların tekrar başvuru nedenini belirlemeye yönelik acil
servis çalışanlarına değerlendirme formu uygulandı.
2.8. Verilerin Analizi ve Değerlendirilmesi
Araştırma verileri, bilgisayar ortamına aktarılarak ve SPSS 16,0 (Statistical
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PackageforSocialSciences) paket programında değerlendirilirken tanımlayıcı
istatistiksel metoduna (frekans dağılımı, yüzde olarak) tabii tutularak analiz edildi.
2.9. Etik
Çalışmanın uygulanabilmesi için Konya Seydişehir Devlet Hastanesi (SDH)Üst
Yönetiminden yazılı izin alındı.

3. Bulgular ve Tartışma
Acil Tıp hızlı ve doğru karar verme yetisinin yanında, bu kararların aynı hızla
uygulamasını içeren diğer bilim dallarına kıyasla kendine has sorunları ve
işleyişi olan bir bilim dalıdır. Diğer bir önemli özelliği de her yerde ve her saatte
ulaşılabilir olmasıdır. Hasta çeşitliliği açısından geniş bir yelpazeye sahiptir(Aydın
ve ark., 2010).
Acil servislerin (AS) birincil rolü, hemen müdahale edilmezse kötüleşecek
olan veya travmaya maruz kalarak yaralanmış olan hastaların tedavileridir.
AS’ler önemli miktarda hesaplanmamış acil bakım sağlamaktadırlar, bunun
nedeni de sağlık hizmetleri sisteminin diğer bölümlerinde bu bakım için yeterli
kapasitenin bulunmamasıdır. AS’ler ayrıca, hastaları değerlendirmek, stabilize
etmek ve eğer gerekliyse kabul etmek için diğer bölümlere yönlendirme yeri
olarak hizmet vermektedir. AS’ler, yığılmalara neden olan çok fazla hastaya
bakım sağlama konusunda artan bir baskı altındadırlar.Yığılmayı belirten anahtar
bir gösterge, hastalarınacil servisler dışına ve hastanede yatan hasta yataklarına
taşınamamasıdır.
Acil servise başvuran hastalar da diğer tüm hastalar gibi öncelikle kaliteli hizmet
beklemektedirler.Kaliteli hizmet ise hızlı ve doğru müdahalenin yanı sıra hasta
verilerinin eksiksiz kaydedilmesi ve bu verilerin sürekli yeniden yorumlanmasıyla
mümkün olabilir (McCaig ve Burt 2004:1-34).
Tablo 1.2011-2013 Yılları Arası Seydişehir Devlet Hastanesi Genel Polikliniklerine Ve
Acil Servis Polikliniğine Başvuran Hasta İstatistikleri
Poliklinikler

2011

2012

2013

Toplam

Genel

365.005

366.950

343.917

1.075.872

Acil Servis Polikliniği

106.469

100.147

105.639

312.255

29,2

27,3

30,7

29

Oran %

Kaynak: Kurum Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS)
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Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) istatistik modül verilerine göre Seydişehir
Devlet Hastanesi’nde 2011- 2013 yılları toplam poliklinik hastası sayısı 1.075.872
dir. Bu sayının 312.255’i Acil Servis Polikliniğine başvurmuştur. Sağlık Bakanlığı
tüm Türkiye Acil Servis Başvuru verilerine paralel olarak (%30), SDH Acil
Servisine başvuru oranı tüm polikliniklere oranla % 29 olarak tespit edilmiştir
(Tablo 1).Görüldüğü üzere acil servislerde yaşanan hasta yoğunluğu ulusal hemde
yerel olarak bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sorunun temelde
hem sosyolojik (hastalarda acil durum kavram algısı) hem de yönetsel ve fiziksel
ortam yetersizliği gibi sebepleri bulunmaktadır. Ayrıca gerçek acil dışı müracaat
nedenleri olarak;
•

Acil servise başvuranların durumunun acil olduğunu düşünmeleri

•

Acil servise kolay ulaşma imkânının bulunması

•

Mesai dışı saatlerde çalışması

•

Aynı gün içinde tüm tetkiklerin yapılabilmesi ve hızlı Sonuç alınabilmesi gibi
durumlarda acil servis yoğunluğunu artıran unsurlar olarak değerlendirilebilir
(www.konyakhgs.gov.tr,15.08.2014).
Tablo 2. 2011Yılı Acil Servis Polikliniğine Başvuran İlk 10 Hastalık Kodları ve
İstatistikleri

J03/Akut tonsillit

12492

J39/Üst solunum yolu diğer hastalıkları

8529

J02/Akut farenjit

8424

M79.9/Yumuşak doku bozukluğu, tanımlanmamış

7090

M79.1/Miyalji

6444

A08/Viral ve diğer tanımlanmış barsak enfeksiyonları

4218

I10/Esansiyel (primer) hipertansiyon

3441

K27/Peptik ülser, yeri tanımlanmamış

2264

J20/Akut bronşit

1964

R10.4/Karın ağrısı diğer ve tanımlanmamış

1883
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Tablo 3. 2012 Yılı Acil Servis Polikliniğine Başvuran İlk 10 Hastalık Kodları ve
İstatistikleri
J39/Üst solunum yolu diğer hastalıkları

3152

M79.9/Yumuşak doku bozukluğu, tanımlanmamış

2497

T14.9/Yaralanma, tanımlanmamış

2393

J03/Akut tonsillit

1618

A08/Viral ve diğer tanımlanmış barsak enfeksiyonları

1544

M79.1/Miyalji

1528

J02/Akut farenjit

1195

I10/Esansiyel (primer) hipertansiyon

861

N39.0/Üriner sistem enfeksiyonu, yeri tanımlanmamış

648

A08.5/Barsak enfeksiyonları diğer, tanımlanmış

613

Tablo 4. 2013 Yılı Acil Servis Polikliniğine Başvuran İlk 10 Hastalık Kodları ve
İstatistikleri
J39/Üst solunum yolu diğer hastalıkları

11068

A08/Viral ve diğer tanımlanmış barsak enfeksiyonları

7927

M79.9/Yumuşak doku bozukluğu, tanımlanmamış

7660

J03/Akut tonsillit

6405

M79.1/Miyalji

4992

J02/Akut farenjit

3199

I10/Esansiyel (primer) hipertansiyon

2533

N39.0/Üriner sistem enfeksiyonu, yeri tanımlanmamış

2221

R10.4/Karın ağrısı diğer ve tanımlanmamış

1969

J20/Akut bronşit

1720

2011 yılında sıklıkla J03/Akut tonsillit12492 hasta, 2012 yılında J39/Üst solunum
yolu diğer hastalıkları 3152 hasta ve 2013 yılında J39/Üst solunum yolu diğer
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hastalıkları11068 hasta Acil Servis Polikliniğine başvurmuştur. Görüldüğü üzere
hastaların tanıları değerlendirildiğinde J39/Üst solunum yolu diğer hastalıkları
ile başvuran hastalar ilk sıralarda yer almaktadır.Bu tanı çocuk ve yetişkin
yaş grubunda da sık görülmesi acil servise yapılan başvuruların özellikleri
hakkında bir fikir vermektedir.Çiftçi ve Topyan’ın çalışmasında J00 Akut
nazofarenjit ilk sırada yer almıştır (http://kisi.deu.edu.tr, 02.06.2014).Edirne ve
arkadaşlarının çalışmasında ise En sık konulan tanı gastrointestinal enfeksiyon
olarak belirlenmiştir.Görüldüğü üzere farklı hastanelerde yapılan çalışmalarda
farklı teşhisler tespit edilmiş olup genellemede bir paralellik görülmemektedir.
Yıllara göre SDH Acil Servis Polikliniğine Başvuran İlk 10 Hastalık Kodları Ve
İstatistikleri Tablo 2,3 ve 4’de ayrıntılı olarak verilmiştir.
Tablo 5. 2011-2013 Yılları Arası Seydişehir Devlet Hastanesi Genel Acil Servis
Polikliniğine Başvuran Ve Tekrar Başvuran Hasta İstatistikleri
Poliklinikler

2011

2012

2013

Toplam

Acil Servis Polikliniği

106.469

100.147

105.639

312.255

24 Saat İçinde Tekrar
Başvuran Hasta

2.972

5.092

3.356

11.420

2,8

5

3,2

3,6

Oran %

Acil servishizmetleri ile ilgili ülkemizde yapılan birçok çalışma bulunmakla
beraber, acil servise 24 saat içerisinde aynı şikâyet ile tekrar başvuran
hastalarhakkında yapılan çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu çalışmada, son 3 yıl
içinde Konya Seydişehir Devlet Hastanesi Acil Servisine başvuran ve 24 saat
içerisinde aynı şikâyetle tekrar başvuran hastaların oranı % 3,6 olarak belirlendi
(Tablo 5). Buna göre acil servise her başvuran yaklaşık her 100 hastadan 4’ü 24 saat
içerisinde tekrar başvurmaktadır.Bu durum acil servisin etkinliğini azaltmakta ve
hasta yoğunluğuna sebebiyet vermektedir.
2011 yılında acil servis polikliniğine 106.469, 2012 de 100.147 ve 2013 yılında ise
105.639 olmak üzere toplam 312.255 hasta başvurmuştur. 2011 yılında acil servise
24 Saat İçinde Tekrar Başvuran Hasta 2.972(%2,8), 2012 yılında 5.092 (%5) ve
2013 yılında ise 3.356 (% 3,2), toplamda 11.420 (%3,6) hasta başvurmuştur (Tablo
5). Erenler ve arkadaşlarının çalışmasında 1 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2013 tarihleri
arasında toplam 163.951 hasta acil servise başvurmuş bu hastalardan 1.210’u 24
saat içerisinde tekrar acile başvurmuştur (Erenler ve ark.,2014). Başvuru oranı
%0,73 olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada ise son 3 yılın ortalama oranı %3,6
olması dikkat çekicidir. Yapılan literatür taramasında tekrar başvuru oranlarına
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dair bir çalışmaya rastlanılmaması bir kıyaslama yapılmasına engel olmaktadır.
Yine de bu oranın çok yüksek olduğu düşünülmektedir.
Tablo 6. 2011 Yılı Acil Servis Polikliniğine 24 Saat İçinde Tekrar Başvuran İlk 5 Hastalık
Kodları ve İstatistikleri
ICD-10 Kodları

Sayı

Oran

I10/Esansiyel (primer) hipertansiyon

93

3.48

J03/Akut tonsillit

171

6.4

M79.9/Yumuşak doku bozukluğu, tanımlanmamış

162

6.06

F41.9/Anksiyete bozukluğu, tanımlanmamış

113

4.23

W19/Düşme, tanımlanmamış

90

3.37

Tablo 7. 2012 Yılı Acil Servis Polikliniğine 24 Saat İçinde Tekrar Başvuran İlk 5 Hastalık
Kodları ve İstatistikleri
ICD-10 Kodları

Sayı

Oran

F41/Anksiyete bozuklukları, diğer

190

3.73

I10/Esansiyel (primer) hipertansiyon

426

8.37

M79.1/Miyalji

166

3.26

M79.9/Yumuşak doku bozukluğu, tanımlanmamış

285

5.6

W19/Düşme, tanımlanmamış

215

4.22

Acil servisler birçok farklı hastalık gruplarının aynı anda görülebileceği yerlerdir
(Aydın ve ark., 2010). Çok kısa aralıklarla çok farklı ön tanıların ekarte edilmesi
gerekebilir (Rosen 1986, Tintinalli 1994).Yıllara göre Acil Servis Polikliniğine 24
Saat içerisinde aynı şikâyetle başvuran hastaların tanı dağılımlarına bakıldığında
sıklıkla I10/Esansiyel (primer) hipertansiyon, M79.1/Miyalji ve M79.9/
Yumuşak doku bozukluğu, tanımlanmamış hastalık kodlarında olduğu tespit
edilmiştir(Tablo 6,7 ve 8). İlk sırayı I10/Esansiyel (primer) hipertansiyon hastalığı
oluşturmasını klinik süreçte tedavi uygulamasında eksiklik, sekonder hastalık
nedenleri, hastanın verilen tedaviyi eksik uygulaması, diyete uymama, bölgesel
beslenme alışkanlığı ve hastalığa genetik yatkınlığın tetiklediği düşünülmektedir.
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Tablo 8. 2013 Yılı Acil Servis Polikliniğine 24 Saat İçinde Tekrar Başvuran İlk 5 Hastalık
Kodları ve İstatistikleri
ICD-10 Kodları

Sayı

Oran

M79.9/Yumuşak doku bozukluğu, tanımlanmamış

166

5,92

I10/Esansiyel (primer) hipertansiyon

158

5,64

A08/Viral ve diğer tanımlanmış barsak enfeksiyonları

149

5,32

J39/Üst solunum yolu diğer hastalıkları

121

4,32

M79.1/Miyalji

104

3,71

Tablo 9. 2011-2013 Yılları Arası Acil Servis Polikliniğine Başvuran Hastaların İlk
Başvuru Zamanlarına Göre İstatistikleri
2011

2012

2013

Zaman

Sayı

Oran%

Sayı

Oran%

Sayı

Oran%

Mesai İçi

1719

57,83

2985

58,62

1876

55,9

Mesai Dışı

1253

42,16

2107

41,38

1480

44,1

Tablo 9’da görüldüğü üzere, hastaların %55,9’u mesai içinde, %44,1’ise mesai
dışı sürelerde acil servise başvurmuştur. Hastaların acil servise başvuru saatleri
göz önüne alındığında; en sık başvurunun 08:00-16:00 (%55,9) saatleri arasında
olduğu görülmüştür. Aydın ve arkadaşlarının çalışmasında da en sık başvurunun
12:00-16:00 arasında olması (%53,3) paralellik göstermektedir(Aydın ve ark.,
2010). Başvuru zamanlarının sıklıkla mesai saatleri içinde gerçekleşmesinin
sebepleri arasında, hastaların randevu almadan ve sıra beklemeden hizmet
alabilmeleri, hizmete kolay erişebilmeleri ve muayene sonucu istenen tetkiklerin
kısa zamanda (aynı gün) Sonuçlanması gösterilebilir.
Acil servise başvuran hastaları cinsiyetlerine göre değerlendirildiğinde;
%52,23’ünün erkek, %.47,77’sinin kadın olduğu tespit edildi. Aydınve
arkadaşlarının çalınmasında %51.53’ ünün erkek, %48.47’sinin kadın olduğu
cinsiyet değişkeni arasında paralellik göstermektedir.Çalışmada son 3 yıl da acil
servise başvuran hastaların yaş ortalaması 45,6 olarak tespit edilmiştir.
Acil servise tekrar başvuruların nedenlerini, servis çalışanlarının bakış açısından
değerlendirmek için bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma Sonuçlarına
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göre çalışanlar, hastaların 24 saat içerisinde tekrar başvuru sebeplerini şu şekilde
belirlemişlerdir;
•

Tedaviye müdahil olma(serum taktıma isteği-iğne yaptırma)

•

Verilen tedaviden tatmin olmama

•

Reçeteyi almamaları

•

Hastanın önemli bir hastalığının olduğunu düşünüp acilde check-up yaptırma
istemeleri

•

Hekimi beğenmeme

•

Hastanın ilaçları ilk doz kullandıktan sonra hastalığının geçeceğine inanması

•

Hastaların işlerini daha çabuk bitireceğini düşünmeleri

•

Kişisel Sağlığa Dikkat Etmeme

•

Yanlış Tanı

•

Yanlış Tedavi

•

Bilgi Eksikliği

•

Hastanın Tedaviyi Uygulamaması

•

Hastanın Tedaviyi Yanlış Uygulaması

•

Tedavi Planına Uymama - Tedavide Sabırsızlık

•

Sağlık Okuryazarlığı Düzeyi düşüklüğü

•

Hastalarda acil/aciliyet kavramının doğru algılanamaması

4. Sonuç Ve Öneriler
Acil servislere başvuru oranının yüksek olması beraberinde aşırı hasta
yoğunluğuna neden olmaktadır.Bu durum acil servislerin ekin ve etkililiğini
olumsuz yönde etkilemektedir.Sağlık Bakanlığı tüm Türkiye Acil Servis Başvuru
verilerine paralel olarak (%30), Seydişehir Devlet Hastanesi Acil Servisine başvuru
oranı tüm polikliniklere oranla % 29 olarak tespit edilmiştir.
Acil servislerde aşırı hasta yoğunluğununçok çeşitli ve karmaşık nedenleri vardır.
Bu sebeplerden biri de tekrar başvuruların yaşanmasıdır. Acil servislere talebi
ve tekrar başvuruları azaltmak için aşağıda sıralanan unsurların etkili olacağı
düşünülmektedir;
•

Hastaların hangi durumlarda acil servise başvurulması konusunda
bilgilendirilmesi (Toplumun eğitilmesi-Kamu Spotu)
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•

Hastaların koruyucu sağlık eğitimlerine önem verilmesi

•

Triyaj uygulamasının sağlıklı yapılması

•

Yeşil alan hastalarının muayenesinin yapılması ve ileri tetkik için polikliniklere
yönlendirilmesi

•

Acilden yönlendirilmiş hastaların ertesi gün yönetilmesi

•

Aile Hekimliği sisteminin etkin çalışmasının sağlanması

•

Acil servis işleyiş ve sorunlarının içselleştirilebilmesi için çalışanlar ile
yöneticiler arası diyaloga önem verilmesi

•

Sağlık okuryazarlığı düzeyinin yükseltilmesi

•

Doğru tanı ve tedavi uygulanması

•

Etkili ve etkin acil servis insan Kaynakları yönetimi

•

Acil servislerin fiziki ve teknolojik altyapı ve donanımlarının artırılması

Sonuç olarak; Acil servise tekrar başvuru sorununun araştırıldığı bu çalışmada,
tekrar başvuru oranı %3,6 olarak bulunmuştur. Ülkemizin diğer bölgelerindeki
acil servislere benzer şekildeSeydişehir Devlet Hastanesi Acil Servisinde de aşırı
yoğunluğun en önemli nedenleri personel eksikliği, fiziki mekân yetersizliği,
uzun kalış süresi, gecikmiş laboratuvar ve görüntüleme testleri, konsültasyonların
gecikmesi, tekrar başvuralar ve yeterli hastane yatağı olmamasıdır.Seydişehir
Devlet Hastanesi Acil Servisinin,tüm bu olumsuzluklara rağmen kapasitesinin de
üzerinde performans gösterdiği sonucuna varılmıştır.
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Devlet Hastanesinde Hasta Bağımlılık
Düzeylerine Göre Hemşire İnsan Gücü
Planlaması
Özcan Selma1
Tanrıöver Funda2
Akın Bihter3
Akın Selin4

Özet
Giriş-Amaç: Günümüzde hemşire başına düşen hasta sayısının yanı sıra, yatan
hastaların niteliği de verilen hemşirelik bakımının kalitesini etkilemektedir.
Amaç hastanemizde yatan hastaların bağımlılık düzeylerine göre hemşire insan
gücü planlamasının yapılmasıdır.
Gereç-Yöntem: Araştırma Kasım 2012-Şubat 2013 tarihleri arasında yatan 4552
hasta ve 10866 hasta günü üzerinden yapılmış kesitsel çalışmadır. Belirtilen
tarihlerde klinik hemşireleri tarafından her hasta için doldurulan Rush Medicus
Hasta Sınıflandırma Sistemi Skalasındaki veriler Microsoft Excel programında
analiz edilmiştir. Aldıkları toplam puan doğrultusunda hastaların bağımlılık
düzeyleri ise; Tip1(bağımsız) , Tip 2 (alt düzey bağımlı), Tip 3 (orta düzey
bağımlı), Tip 4 (üst düzey bağımlı ) hasta olarak belirlenmiştir.
Bulgular: Dahili birimlerde en çok Tip1( %36,5), en az Tip 4(%4,6), cerrahi
birimlerde en çok Tip 2 (%35,9), en az Tip 4 (%1,4), yoğun bakım ünitelerinde
en çok Tip 4 (%53,5), en az Tip 1 (%0,2) olarak bulunmuştur. Servis olarak
bakıldığında Nöroloji Servisi’nde Tip 3 (%39,6), Ortopedi Servisi’nde Tip 3
(%39,2) ve Koroner Yoğun Bakım Ünitesi’nde Tip 4 (%49,0) hastaların yüksek
olduğu görülmüştür. Bu birimlerde iki kişi ile nöbet hizmeti verilecek şekilde
hemşire sayısı arttırılmıştır.
Sonuç: Sağlık insan gücü planlamasında; hasta yoğunluğu yanında hasta bağımlılık
1 Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi,
2 Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi, fundatanriover@hotmail.com
3 Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi,bihterakin@yahoo.com
4 Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi, hemsireselin87@hotmail.com
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düzeylerinin de dikkate alınarak yapılması hemşirelik bakım kalitesinin artmasını
sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Hasta bağımlılık düzeyi, hemşire planlaması

Abstract
Introduction-Purpose: Today, in addition to the number of patients per nurse,
quality of the patients effects quality of nursing care. The aim is implementation
of nurse manpower planning which is done according to patient dependency level
who have stayed in our hospital.
Supplies-Methods: The research is a sectional work which has been done the date
of between November 2012 and February 2013 by using 10866 patient
hospitalization days
and 4552 patients.The data on the measure of Rush Medicus Patient Classifiying
System
which has been filled for every patient on the specified dates by clinic nurses,
has been analyzed with Microsof Excel.The dependency levels of patients have
been determined as Type 1(independent), Type 2(low level dependency), Type
3(middle level dependency), Type 4( high level dependency) patients according
to their total score.
Findings: Type 1 mostly(%36.5) and least Type 4(%4.6) in internal services,
Type 2 mostly(%35.9) and least Type 4(%1.4) in surgical services and Type 4
mostly(%53.5) and least Type 1(%0.2) in intensive care services have been found.
When we handle as servis, Type 3(%39.6) in Neurology Service, Type 3(%39.2)
in Orthopedic Service and Type 4(%49,0) patients in the Coronary Intensive Care
Unit have been observed highly. The number of nurses in these units has been
increased in a way of serving on duty with two nurses.
Result:It will provide to increase the quality of nursing care by paying attention
to patient dependency level as well as density of patients during the planning of
health manpower.
Key Words: Patient dependency level, planning of nurse.
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1. Giriş
Sağlık insan gücü planlaması, stratejik bir yaklaşım içerisinde toplumun sağlıkla
ilgili gereksinimleri ve başvuruları göz önüne alınarak, sağlık kurumlarının
amaçları, hedefleri ve olanakları çerçevesinde, sağlık çalışanlarının yeterli
nicelik, yüksek nitelik, düzgün bir dağılım, doğru bir zamanlama ve tam olarak
istihdamı amacıyla yapılan planlamadır (Kılıç,B.,2007).Dünya Sağlık Örgütü’ne
göre;“Sağlık için insan gücü geliştirme; insan gücünün planlanması, üretimi
ve yönetimidir.”( Yılgör,E.,1999). Doğru bir sağlık insan gücü planlamasının
sahip olması gereken sekiz bileşen; “nicelik”, “nitelik”, “dağılım”, “zamanlama”,
“istihdam”, “gereksinim”, “hedef ” ve “olanaklar” kavramlarıdır. Hasta veya sağlam
insanların gereksinimi olan hemşirelik bakımını verebilecek nitelikte hemşire
sayısını belirlemek ve sağlamaktır. Hemşire insan gücü planlamasında hasta/
yatak, yatak hemşire oranlarına göre ve iş yüküne dayalı insan gücü planlaması
yöntemi kullanılmaktadır (http://www.yok.gov.tr).
Ülkemizde sağlık kurumlarında hemşire insan gücü planlaması için hasta/yatak
sayısı ile orantılı hemşire sayısı (geleneksel yöntem) kullanılmaktadır. Verilen
yatak-hemşire oranları minimum düzeyde bakım için yeterli hemşire sayısı olarak
tanımlansa da, minimum düzeyde bakımın nelerden oluştuğu açıklanmamıştır.
Yani farklı özellikteki birimler için değişen yatak-hemşire oranlarının
belirlenmesinde nelerin dikkate alındığı ve nasıl hazırlandığı belli değildir. Hasta
sınıflandırma sistemi, hastanın yeterlilik düzeyini ve yararlandığı hemşirelik
hizmetini belirlemek için geliştirilmiştir. Yani farklı bağımlılık düzeyindeki
hastalar için yapılan, farklı hemşirelik uygulamalarını ve bu uygulamaların
sürelerini belirlemeye dayanır(Yıldırım, D. ,2002).
Araştırma, Aydın Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nde hasta
bağımlılık düzeylerine göre insan gücü planlaması yapılması amacıyla yapılmış
bir çalışmadır.

2. Yöntem
Araştırma, Aydın Söke Fehime Faik Kocagöz Hastanesi’nde Kasım 2012-Şubat
2013 tarihleri arasında yataklı birimlerde yatan hastaların bağımlılık düzeylerinin
belirlenmesi ve bu değerlendirmenin sonucuna göre hemşire insan gücü
planlanması amacıyla yapılan tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. Araştırma
yapılmadan önce Hastane Yönetici Başhekimliği’nden gerekli yazılı izinler

T.C. Sağlık Bakanlığı

43

Sözel Bildiriler

V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

alınmıştır.Anketler uygulanmadan önce bilinci açık hastaların sözlü izinleri,bilinci
açık olmayan hastaların yasal vasilerinin sözlü izinleri alınmıştır.Araştırmanın
evrenini belirtilen tarihler arasında Aydın Söke Fehime Faik Kocagöz Hastanesi’nde
kliniklerde yatan hastalara ait 10866 yatış günü oluşturmuştur. Çalışmada
örneklem seçimine gidilmemiş, Aydın Söke Fehime Faik Kocagöz Hastanesi’nde
kliniklerde yatan tüm hastalar araştırmanın örneklemini oluşturmuştur.
Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından Rush Medicus Hasta
Sınıflandırma Skalası kullanılmıştır.Rush Medicus Hasta Sınıflandırma Skalası
hastaların bakım gereksinimlerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır.Haussmann
ve ark. tarafından 1976 yılında geliştirilmiştir. Bir çok çalışmada kullanılmıştır.
(Haussmann RKD ve ark.1974,Bektaş,G.,1999, Zaybak ve ark., 2012).
En az bakım gerektirenden en çok bakım gerektiren hastaya kadar, hemşirelik bakım
gereksinimleri çok çeşitli olan hastaların sınıflandırılması ve her bir kategorideki
hastanın 24 saatte ne kadar (kaç saat) hemşirelik bakımına gereksinimi olduğu
belirlenerek bu hastaların optimal bakım ihtiyaçlarını karşılamak üzere bakım
standartları oluşturulmuştur. Skalada hastanın hemşireye olan bağımlılığını
tanımlayan 29 parametre bulunmaktadır. Her bir parametre hastanın hemşireye
olan bağımlılık düzeyine göre puanlandırılmıştır. Rush Medicus hasta
sınıflandırma modelinde her hasta aldığı puana göre bağımlılık düzeyi sınıflarına
ayrılmaktadır. Hasta için doldurulan formda hastanın aldığı puanlar toplanarak
hangi bağımlılık grubuna girdiği bulunmaktadır.Puan toplamlarına göre;
•

0-24 puan arası bağımsız hasta (Tip 1)

•

25-48 puan arası alt düzey bağımlı hasta (Tip 2)

•

49-120 puan arası orta düzey bağımlı hasta(Tip 3)

•

120 puan ve üstü üst düzey bağımlı hasta (Tip 4)
değerlendirilmektedir(Haussmann RKD.ve ark.,1974)

olarak

Tüm kliniklerde hastalara ait Rush Medicus skalasındaki puanlar Excel
programında bilgisayar sistemine girilmiş,aldıkları puanlara göre yattıkları gün
bazında değerlendirilmiş ve bağımlılık düzeylerine göre hangi tip hasta oldukları
belirlenmiştir.Cerrahi,Dahili klinikler ve Yoğun Bakımlara ait hasta tiplerinin
sayı ve yüzde olarak dağılımları verilmiştir.
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3. Bulgular
Tablo.1. Dahili Kliniklerde Yatan Hastaların Bağımlılık Düzeyleri
Tip1

Tip 2

Tip 3

Tip 4

TOPLAM
YATIŞ GÜNÜ

Nöroloji

%26,35

%29,52

%39,58

%4,55

1609

Dahiliye

%40,02

%38,1

%21,1

%0,78

1288

Göğüs Hst.-Kardiyoloji

%27,94

%30,44

%41,03

%0,59

2043

İntaniye-Cildiye

%67,36

%28,17

%4,47

%0

717

Çalışmanın evrenini oluşturan 10866 hasta yatış gününden 5657’si dahili
kliniklerde, 4114’ü cerrahi kliniklerde ve 1095’i yoğun bakım ünitelerinde
bulunmaktadır.
Dahili kliniklerde yatan hastalar arasında üst düzey bağımlı hasta (Tip 4) en çok
%4,55 oranında Nöroloji Servisi’nde Tip 3 hasta en çok %41,03 oranında Göğüs
Hastalıkları-Kardiyoloji Servisi’nde,Tip 2 hasta en çok %38,1 oranında Dahiliye
Servisi’nde,Tip 1 hasta ise en çok %69,36 oranında İntaniye-Cildiye Servisi’nde
görülmektedir.
Tablo.2. Cerrahi Kliniklerde Yatan Hastaların Bağımlılık Düzeyleri
Tip1

Tip 2

Tip 3

Tip 4

TOPLAM
YATIŞ GÜNÜ

Kbb-Göz-Göğüs Cer.

%65,49

%30,62

%3,29

%0,6

1661

Genel-Beyin Cerrahi

%40,98

%35,77

%21,97

%1,28

710

Ortopedi

%18,43

%42,29

%39,28

%0

461

Kadın Hast. Ve Doğum

%30

%45,9

%24,1

%0

1004

Doğum Salonu

%7,91

%24,82

%62,23

%5,04

278

Cerrahi kliniklerde yatan hastalar arasında Tip 4 hasta en çok %5,04 oranında
ve Tip 3 hasta en çok % 62,3 oranında Doğum Salonu’nda, Tip 2 hasta en çok
%45.9 oranında Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi’nde ve Tip 1 hasta ise en çok
%65,49 oranında KBB-Göz-Göğüs Cerrahisi Servisleri’nde görülmektedir.
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Tablo.3. Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastaların Bağımlılık Düzeyleri
Tip 1

Tip 2

Tip 3

Tip 4

TOPLAM
YATIŞ GÜNÜ

Genel Yoğun Bakım

%0,12

%0,77

%41,09

%58,02

779

Koroner Yoğun
Bakım

%0,31

%0,31

%49,05

%50,31

316

Yoğun Bakım Üniteleri’nde yatan hastalar arasında Tip 4 hasta en çok %58,02
oranında ve Tip 2 hasta en çok %0,77 oranında Genel Yoğun Bakım Ünitesi’nde,Tip
3 hasta en çok %49,05 oranında ve Tip 1 hasta en çok %0,31 oranında Koroner
Yoğun Bakım Ünitesi’nde görülmektedir.

4. Tartışma
Çalışmada dahili ve cerrahi birimler klinik bazında değerlendirildiğinde Göğüs
Hastalıkları Servisi’ndeki Tip 3 hasta oranı Genel Cerrahi Servisi’ndeki Tip 3
hasta oranından yüksek bulunmuştur.Bu sonucun daha çok Göğüs Hastalıkları
Servisi’ndeki hastaların kronik hastalık varlığından ve oksijen gereksinimden
dolayı yatağa bağımlı olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.Korhan ve
ark.(2013) yaptıkları çalışmada da dahili kliniklerde yatan hastaların bağımlılık
düzeyinin cerrahi kliniklerde yatan hastaların bağımlılık düzeyinden yüksek
olduğu belirtilmiştir (Korhan ve ark.,2013).
Cerrahi birimlere bakıldığında ise Doğum Salonu’nda Tip 3 ve Ortopedi Servisi’nde
ise Tip 2 ve Tip 3 hasta oranları yüksek bulunmuştur. Ortopedi servisinde yapılan
cerrahi girişimlerin(özellikle gonatroz ve koksatroz) yoğunluğu hastaların
bağımlılık düzeylerinin diğer cerrahi servislere oranla daha yüksek çıkmasına
neden olmaktadır. Doğum salonunda ise hastaların doğum eylemi boyunca
ve sonraki izlem döneminde yatağa bağımlılık durumlarının hasta bağımlılık
düzeylerini arttırdığı düşünülmektedir.
Yoğun bakımlar bazında hasta bağımlılık düzeyleri incelendiğinde ise Genel
Yoğun Bakım Ünitesi’nde en çok Tip 4(üst düzey bağımlı) hasta görülmektedir.
Hastanemizdeki Genel Yoğun Bakım Ünitesi 2.basamak yoğun bakım ünitesi
olarak hizmet vermekte ve çoğunlukla solunum desteğine ihtiyaç duyan ve
immobil hastalar yatmaktadır. Tip 4 hasta oranının bu birimde bu nedenlerden
dolayı yüksek çıktığı düşünülmektedir. Koroner Yoğun Bakım Ünitesi ise kardiyak
açıdan problemi olan hastaların takip ve tedavilerinin yapıldığı 1.basamak yoğun
bakım ünitesi olarak hizmet vermektedir. Ancak özellikle kalp yetmezliği olan
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hastalarda sürekli monitorize edilmesi nedeniyle hastaların mobilizasyonu
kısıtlanmaktadır.Hastanın monitorize edilmesi,sürekli aldığı-çıkardığı sıvı takibi
yapılması ve mobilizasyonun kısıtlanması gibi nedenlerle bağımlılık puanlarının
yüksek olduğu;bu nedenle de Tip 4 hasta oranlarının yüksek oranda bulunduğu
düşünülmektedir.

5. Sonuç Ve Öneriler
Hastaların bağımlılık düzeyleri genel olarak yoğun bakım ünitelerinde, dahili
klinikler arasında Göğüs Hastalıkları Servisi’nde ve cerrahi klinikler arasında
Doğum Salonu’nda yüksek bulunmuştur. Bu verilerden elde ettiğimiz bilgiler
doğrultusunda; hasta sayısı ve yatak doluluk oranları da göz önüne alınarak;Tip 3
ve Tip 4 hastaların daha yoğun olduğu ve 16-08 nöbetlerinde tek hemşire olarak
çalışan klinikler tespit edilmiştir.
Bu kliniklere yeterli sayıda hemşire verilerek 16-08 nöbetlerinde 2 hemşirenin
çalışması sağlanmıştır. Özellikle Tip 4 hastaların yoğunlukta olduğu Koroner
Yoğun Bakım Ünitesi’nde ise 16-08 saatlerinde 1 hemşire çalışırken, çalışma
sistemi 24-08 saatlerinde en az 2 hemşire çalışacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.
Bireyin temel insan gereksinimlerinin kendisi veya bir başkası tarafından
karşılanması yaşamın devamlılığı için esastır. İnsan bir bütündür ve herhangi
bir alanda ortaya çıkan yetersizlik/eksiklik doğal olarak bir başka alanı da etkiler.
Hastaneye yatan hastaların çoğunluğu temel bakım gereksinimlerini karşılamada
kısmen ya da tamamen bir başkasına bağımlı olabilmektedir. Kliniklerde yatan
hastalara kaliteli bakımın verilebilmesi için hastanın bakımından sorumlu olan
hemşirelerin ve diğer sağlık çalışanının hastayı bir bütün olarak değerlendirmeleri
gerekmektedir. Özellikle hastanın bakımından primer sorumlu olan yaşam
için gerekli olan temel gereksinimlerini hastanın karşılayabilme durumunu
ve bağımlılık düzeyini değerlendirmesi ve hemşirelik bakımını yönlendirmesi
gerektiği düşünülmektedir. Çalışmanın farklı hastanelerde ve farklı kliniklerde
daha büyük örneklem grupları ile yapılması ve elde edilen bilgiler doğrultusunda
insan gücü planlamasının çalışan memnuniyetine etkilerinin değerlendirilmesi
önerilmektedir.
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Kartal Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezinde Yeni Bir
İndikatör Sisteminin Bulunması, Geliştirilmesi
Ve Klinik Uygulaması
Hülya KAPLAN1
Esra TUNALI2
Hatice KALKAN3
Gülşen ÜZEL4
Hanım ELVEREN5

Özet
Çalışmamızın amacı, Türkiye’de örnek model olabilecek protez hizmetlerinin
sunumunda ağız ve diş sağlığı merkezlerinde kullanılmak üzere yeni bir indikatör
sistemi geliştirmek ve etkililiğini ölçmektir. Bu sayede diş hekimliğinde ilk defa
klinik uygulamalara yönelik pilot bir çalışma yapılarak, benzer uygulamaların
öncelikli olarak tüm ağız ve diş sağlığı merkezlerinde ve daha sonra hastanelerde
takip sistemine girmesi amaçlanmıştır.
Metot: 2013 yılında oluşturulan indikatör takip sistemi kartına göre; 2012 yılından
beri düzenli aralıklarla toplanan protez değerlendirme ekibinin kayıt ve raporları
kullanılarak; tam zamanlı kurumda çalışan diş hekimlerinin kıyaslamalı 2012 ve
2013 protez RPT verileri (diş protezlerinin baştan yapılması) toplanmıştır. Alt
indikatörler de belirlenerek karşılaştırmalı analizleri yapılmıştır.
Sonuç: Bu çalışmayla, SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) tarafından ancak 4 (dört )
yılda bir ödemesi yapılan bir protetik tedavinin hakkaniyetle yerine getirilebilmesi
için kurumda yapılan protezlerin doğru veri toplama yöntemi (indikatör
takip kartı) ile RPT oranlarının takibinin yapılması ve analizler sonucunda
iyileştirme faaliyetlerinin başlatılması önemli ve gereklidir. Geliştirilen indikatör
sisteminde diş hekimi bazında yapılan alt indikatör takipleri ile diş hekimliğinde
uzmanlaşmaya yönelik alınmış olan eğitimin klinik kaliteye olumlu katkısı
1 Kartal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, huylakaplan24@gmail.com
2 İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneler Birliği, esrauclertunali@gmail.com
3 Kartal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, haticekal@yahoo.com
4 İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneler Birliği, gulsenuzel@gmail.com
5 İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneler Birliği, helveren@hotmail.com
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olmaktadır. Protez hizmetlerinde yardımcı personel (diş teknisyeni) ve bu
personel ile hekimler arasındaki iletişim önemlidir ve hizmet kalitesini artırma
yolunda pozitif katkı sağladığı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: İndikatör, Klinik Kalite, Eğitim

Abstract
The purpose of our study is to develop a new indicator system which will be able
to apply as a model in providing prosthetic services in oral care centers and to
measure the effectiveness of this system. In this way, we aimed to carry out a pilot
study for the first time in dentistries and then in all oral care centers and research
hospitals.
Method: According to indicator system cards which developed in 2013, we
gathered and compared the information of doctor’s repeated repair prosthesis
in 2012 and 2013, based on the reports which have been writing since 2012 by
prosthetic evaluation team. We determined sub-indicators and made comparative
analyses.
Result: Our study emphasized the importance and necessity of tracking the
ratio of repeated repair of prothesis by indicator system and trying to improve
their qualities in order to provide a qualified prosthetic rehabilitation which
its payment is made by Social Security System only once every 4 years. Thanks
to sub-indicators of new indicator system, it was understood that specialized
training programme in dentistries contributed to improve clinical quality. This
study also showed that dental technicians and their relationships with doctors
have a significant role to enhance the quality of services.
Key Words: Indicators, Clinical Quality, Education
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1. Giriş
Sağlıkta kalite hasta memnuniyeti göz önünde tutularak, en iyi sağlık Sonuçlarına
ulaşmak amacıyla, ihtiyacı olan herkese, çalışan güvenliği ve memnuniyetini ön
planda tutularak, üstün teknolojiye sahip cihaz ve Kaynaklara sahip tesislerde, iyi
eğitilmiş ve mezuniyet sonrası eğitime önem veren uzmanlar tarafından, doğru
uygulamalarla, doğru zamanda hakkaniyetli hizmetin sağlanmasıdır.
Kalitenin pek çok unsuru olmakla birlikte; iki temel unsuru bulunmaktadır.
Bunlar; klinik kalite ve hizmet kalitesidir.
Ülkemizde genel kalite kanıta dayalı tıp uygulamaları ile doğru teşhis ve tedavinin
sağlanması, hataların önlenmesi, bakım sürecinin iyileştirilmesi ve en iyi sağlık
Sonuçlarına ulaşılması amacıyla “Klinik Kalite Programı” başlatılmıştır. Bu
programla birlikte Türkiye’de klinik kalitenin izlenmesi ve değerlendirilmesine
yönelik çalışmalar yeni yapılmaya başlanılmıştır ve gelişim dönemi devam
etmektedir (saglik.gov.tr/klinik kalite, 2014).
Bakanlığımızca sağlık kurumlarımıza yönelik geliştirilen ulusal kalite sisteminin
önemli parametrelerinden biri de, “İndikatör Yönetimi’dir. 2012 yılında, bu alanda
yapılan çalışmalara dâhil edilen “Sağlıkta İndikatör Yönetim Sistemi (SİYÖS)”
kurumlarımızla daha yakın ve aktif bir şekilde çalışılarak, ölçme ve değerlendirme
faaliyetlerinin yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamıştır. Bugüne kadar
yapılan çalışmalar ile veri toplama sistematiği, veri kalitesinin artırılması,
ölçülen indikatörler ile ilgili süreçlerde iyileştirme sağlanması gibi konularda
önemli bir mesafe kat edilmiş, ayrıca kurumlar ve Bakanlığımız arasında faydalı
bir bilgi paylaşım platformu oluşturulmuştur. Ancak klinik kalite ölçümü Ağız
ve Diş Sağlığı Merkezleri gibi özellikli sağlık hizmeti sunulan alanlarda henüz
başlatılamamıştır. Benzer uygulamaların Ağız ve Diş Sağlığı hizmet kalitesinin
arttırılmasına yönelik indikatör sisteminin geliştirilmesi için çalışmalar yapılarak
sisteme dahil edilmesine yönelik pilot çalışma guruplarının da belirlenmesi
gerekmektedir (kalite.saglik.gov.tr, 2014).
Bu bağlamda Sağlık Bakanlığının bir parçası olan Kartal Ağız ve Diş Sağlığı
Merkezi klinik uygulama süreçleri ve klinik çıktıların ölçümü için çalışmaların
yapılması ve uygulamaların bu yönde geliştirilmesi yönünde kendini sorumlu
hissetmektedir.
“Kalite yönetiminin temelinde “ölç ve iyileştir” felsefesi yatmaktadır. Ölçme,
veri ve bilgiye dayalı karar alma yaklaşımı, kalite yönetimi ve kalite kültürünün
en belirgin özelliklerindendir. Lord Kelvin’in “ölçemediğinizi, yönetemezsiniz”
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görüşünden hareket eden bu yaklaşıma göre, kurum ölçme-karar alma ve ölçme
iyileştirme süreçlerini uygulamalıdır.’’
Hizmet kalitesindeki mevcut süreç değerlendirildikten sonra gelişmeler takip
edilmeli süreç analizleri yapılarak hep daha iyiye odaklanılmalıdır. Bu sistemde
veri toplama mutlaka doğru yöntemlerle yapılmalı ve kontrol edilmelidir. Doğru
olmayan veriler; sadece zaman ve enerji kaybına yol açmakta, aynı zamanda
da yanlış yorumlamalara mahal vererek çözüm odaklı düzeltici ve iyileştirici
faktörleri devreye sokmamıza engel olmaktadır.
Karar alma süreçlerinin ise objektif, kanıta dayalı, kaynağından emin olunan
bilgilere göre yapılması gerekmektedir. Kurum karar süreçlerini kişisel his, önsezi
ve fikirlere değil; gerçeklere verilere odaklı yönetmeli, iyileştirme fırsatlarını
yapılan ölçüm ve bilgiye dayalı olarak belirlemelidir. Kurumun kendi vizyon ve
misyonuna uygun olarak kurum hedefleri belirlenmeli ve dönemsel analizlerle
hedeflere ulaşma durumu kontrol edilmelidir. Elde edilen bilgiler karar verme
süreçlerinde kullanılmalı, iyileştirme fırsatları ve önleyici faaliyet gereksinimleri
belirlenmeli, bilgiler çalışanlara ve üçüncü taraflara zamanında duyurulmalıdır.
Tüm tarafların etkin katılımı ile başlatılan iyileştirme faaliyetleri bir önceki
dönemle kıyaslanarak etkinlikleri değerlendirilmelidir (Dale 1994:12).

2. Protez Hizmetleri Süreci
Kartal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde kişiye özel oral hijyen eğitimi, koruyucu
ve iyileştirici diş tedavileri, çocuklara yönelik diş hekimliği hizmetleri, sabit ve
hareketli protez uygulamaları, diş çekimi, digital ortamda panoramik ve periapikal
röntgen çekimleri yapılmaktadır. Protez polikliniğinde 1 (bir) diş hekimi ile,
restoratif diş tedavisi polikliniğinde 1 (bir) diş hekimi ile, pedodonti (çocuk)
polikliniğinde 1 (bir) diş hekimi ile ve diğer ağız ve diş sağlığı polikliniklerinde 47
diş hekimi ile hizmet verilmektedir.
Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli sağlık hizmet
sunumu ve hasta memnuniyetinin sağlanması, verilen hizmetin ölçülmesi için
geliştirilen indikatörle birlikte, yapılan işlerin hastaya teslimi sonrası protez
etkinliği açısından takibi yapılmaya başlanılmıştır.
Kron-Köprü-İskelet ve Total protez döküm ve yapım işlemleri; hizmet alım
yoluyla bağlı diş protez laboratuarlarında yapılmaktadır. Protezlerin teslimi
sırasında ve öncesinde ki ara aşamalarda diş hekimi tarafından gerekli görülen
klinik düzeltmeler hasta ağzında uyumlama yapılarak giderilmektedir. Protezin
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hasta ağzına uyumu, estetik ve hijyenik kurallara uygunluğu ve çiğneme
fonksiyonunu yerine getirmesi açısından işi yapan diş hekimi hastaya teslim
öncesi RPT yapılmasına karar verebilmekte ve ilgili laboratuar firmasına tekrar
gönderilerek baştan yapılması ve düzenlemesi sağlanmaktadır.
Kurumda 2012 yılından itibaren protez teslimi sonrasında hastanın protez
şikayetlerini değerlendirmek üzere “protez değerlendirme ekibi” kurulmuştur.
Ekip üyeleri; bir hasta hakları sorumlusu, bir diş protez uzmanı, bir başhekim
yardımcısı ve iki diş hekiminden oluşmaktadır ve ekip oluşturulan tarihten
itibaren kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Hasta hakları sorumlusu; protez
şikayeti sebebiyle başvuran hastaların kaydını yapmakta ve belirtilen tarihte
değerlendirilebilmesi için gerekli bilgilendirme ve kayıtları gerçekleştirmektedir.
Düzenli aralıklar ile 15 (on beş) günde bir toplanan protez inceleme ekibi, kaydı
yapılan hastaların protezlerini ayrıntılı olarak incelemekte ve hata tespit edilen
işlemlerde RPT kararı vererek sisteme kaydı gerçekleştirmektedirler.

3. Protez Hizmetlerinde İndikatör Sisteminin Uygulanması
Kartal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde; hasta güvenliği komitesinin (Şubat
2013) yapmış olduğu “protez hizmetleri iyileştirmesi” konulu yapılan toplantıda
çalışmamızın fikri ortaya atılmıştır. Bu toplantıdan sonra uygulama için gerekli
olan indikatör takip sisteminin amacı belirlenerek bu amaca uygun bir şekilde
indikatör kartı düzenlenmiştir. (Ek-1). Veri toplama ile ilgili uygulamaların nasıl
yapılacağı, hangi sıklıkla toplanacağı belirlenerek, verilerin değerlendirilmesini
sağlayan formlar geliştirilmiştir. (Ek-2). Daha sonra veriler; protez değerlendirme
ekibi kayıtları baz alınarak elektronik ortam üzerinden (HBYS) ve yeni oluşturulan
indikatör veri toplama formları ile toplanmıştır.
Protez hizmetlerinde indikatör sisteminin ilk analizi 2013 yılı ilk çeyreğinin
tamamlanmasından sonra yapılmıştır. 2013 yılı verilerini bir önceki yılla
kıyaslayabilmek için 2012 yılı verileri de ay ay geriye dönük toplanmıştır. Toplanan
bu verilerin yıllık analizi yeni oluşturulan form (Ek-4) kullanılarak yapılmıştır.
2013 yılı 1. çeyrekte hedef değer belirlenememiştir. Ancak 2. çeyrekte hedef değer
kurumun mevcut durumu ve 2012 yılına ait toplanan veriler de baz alınarak
yapılan protez işlemlerinde RPT oranının % 2 azaltılması hedeflemiştir.
Ayrıca alt indikatörler ana indikatörle ilişki kurularak belirlenmiştir. Oluşturulan
alt indikatörlerle hekim bazında RPT oranları takip edilmiştir. Protez uzmanları
ile uzman olmayan diş hekimlerinin RPT oranlarının karşılaştırması yapılmıştır.
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5. Değerlendirme

6

5.1. Araştırmada Elde Edilen Sonuçların Yorumlanması
6

Diş hekimliği sağlık hizmetlerinde teknik kalite, çalışanların rutin olan bilgilerini
sunmadaki becerileri ile ilgilidir. Örneğin bir diş hekiminin klinik ve protez
hizmetlerindeki becerisi veya bir diş teknisyeninin protez hatalarını laboratuar firmasına
iletmedeki ustalığı, hastaların sağlık kurumunda ortalama tedaviyi tamamlama süresi,
hastaların aynı sağlık kurumuna geri gelme oranları ve RPT Sonuçlarının ölçümü
klinikte teknik kaliteyi kapsamaktadır (Mangold ve Babakus; 1991:59- 70; Berwick,
1988:253-261; Lytle ve Mowka, 1992:4-14; Tomes ve Peng, 1995).
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Kartal A.D.S.M.’inde yapılan çalışmamızla protez hizmetlerinde indikatör
sistemiyle tekrar yapılan işlemlerin kaydı tutularak, veri analizleri yapılmıştır. 2013
yılında protez hizmetlerindeki klinikte teknik kalitede anlamlı bir artış olduğu;
hata sebebiyle baştan yapılan protez oranında (RPT) azalma olduğu gözlenmiştir.
Bununla birlikte protez hizmetlerinde de indikatör sistemiyle tekrar yapılan
işlemlerin kaydının tutulması, veri analizlerinin yapılması, düzeltici ve önleyici
faaliyetlerin başlatılmasının önemi ve gerekliliği anlaşılmıştır.
Verilere göre (Tablo-1); 2012 ve 2013 yılları arasındaki protez RPT oranlarında
anlamlı bir farkın olduğu, 2013 yılında kron RPT oranlarında 0,02’ lik bir
yükselişin olduğu; total protez RPT oranlarında 1,5’ lik, parsiyel RPT oranlarında
ise 0,2’ lik bir düşüşün olduğu tespit edilmiştir.
2013 yılında hekim bazlı değerlendirmeler sonucunda uygulanan indikatör
sistemine göre iyileştirme faaliyetlerine başlanılmıştır. ‘Bazı hastalar yüksek
kalitede hazırlanmış bir proteze sahip olsalar bile aşırı oranda rezorbe olmuş
rezidüel kretler gibi anatomik özelliklerden veya kas kontrolünün azalmasına
bağlı fiziksel faktörlerden dolayı da protezlerinden şikayetçi olabilmektedirler.’ (Al
Quran,2001). Bu ve benzeri sebeplerle özellikli bu tür zor vakaların da başlangıç
aşamasında kliniklerden protez uzmanına yönlendirilmesi ve tedavilerinin
yapılması sağlanmıştır.
Ayrıca protez laboratuarlarının değişmesine rağmen A.D.S.M.’inde devamlı
çalışan, minör düzenlemeleri yapan ve laboratuar firması ile iletişimi sağlayan
teknisyenlerin değişmediği tespit edilmiştir.
Hekimlerle ve diş teknisyenleriyle yapılan durum değerlendirme toplantılarında;
diş teknisyenleri ve diş hekimlerinin uzun süreli birlikte çalışmalarının ekip
uyumu oluşmasında pozitif etkiye sebep olduğu öğrenilmiştir. Protezlerin yapım
aşamasında tespit edilen hata ve sorunları kurumda 2 (iki) yıl boyunca kesintisiz
çalışmaya devam eden diş teknisyenlerinin daha hızlı ve etkin çözebildiği,
problemleri merkez laboratuarına anlaşılabilir aktarması nedeniyle sorun
oluşmadan müdahale edilebildiği anlaşılmıştır.
5.2. Gelecekte Diş Hekimliğinde Klinik Kaliteyi Arttırmaya Yönelik Öneriler
Diş hekimliğinde son yıllarda teknolojik gelişmelerle birlikte uzmanlaşma ihtiyacı
ve önemi giderek artmıştır. Bu kapsamda uzman diş hekimi sayısının artırılması
için planlama yapılmalı ve uzmanlar öncelikli olarak Ağız ve Diş Sağlığı
Merkezlerinde ve Hastanelerinde istihdam edilmelidir. Ayrıca projemizde olduğu
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gibi özellikli çalışma gerektiren zor vakaların da uzmanlara yönlendirilmesi
sağlanmalıdır.
Uzman istihdamının sağlanmasının yanı sıra uzman olmayan diş hekimlerinin
de eğitimi sadece fakülte eğitimiyle sınırlı kalmamalı; mezuniyet sonrası eğitim
ihtiyaçları da belirlenerek, uygulamalı eğitim programları hazırlanmalı ve takip
edilmelidir.
Hazırlanacak eğitim programlarıyla diş hekimlerinin meslek hayatı boyunca
eğitim alması sağlanmalıdır. Eğitim programına başlayan her hekime elektronik
ortamda bir eğitim karnesi hazırlanmalı ve alınan eğitimlerin puan bazında takibi
ve değerlendirilmesi yapılmalıdır. Eğitim karnesi her dönem kontrol edilerek
varsa eksiklikler süreç içersinde tamamlanmalıdır.
Türkiye’de Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde; klinik kalitenin izlenmesi ve
değerlendirilebilmesi için verimlilik karnesi gibi bir gösterge belirlenmeli ve bu
göstergeler sağlık tesisi puanı hesaplanmasında da etkili olmalıdır.
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EK 1. RPT Protez Oranı İndikatör Kartı

EK:1 RPT PROTEZ ORANI

DÖK.KOD. İND.FR.13 YAY.TRH 20.02.2013 REV.TRH REV.NO

SYF.NO

6/6

Kısa Tanım

Teslimi yapılan protez şikayeti ile ilgili polikliniğe başvuran hastalarda; hata
kaynaklı RPT yapılan protez sayısı ve oranının tespiti ve izlenmesini ifade eder.

Gerekçe

Poliklinik hizmet sunumu ve hasta tedavisinde kalitenin izlenmesi ve değerlendirilmesini amaçlar.

Hesaplama
Yöntemi

Protez Şikâyeti Sebebiyle Polikliniğe Başvuran Hastalarda RPT Protez Sayısı /
Toplam Yapılan Protez Sayısı x 100

Alt
İndikatörler

1.
2.

Hedef
Değer*

Protezlerin RPT Dağılım Oranları
Hekim Bazında RPT Oranları

Veri toplama ve analizi sonrası hedef değer belirlenecektir.

Veri Kaynağı HBYS ( Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) ve yazılı kayıtlar
İlgili
Formlar

Hekim Bazında RPT Oranları Veri Toplama Formu
Hekim Bazında RPT Oranları Yıllık Veri Analiz Formu
Toplam RPT Oranı Yıllık Veri Analiz Formu

Veri
Toplama
Periyodu

Aylık

Veri Analiz
Periyodu**

3 Aylık

Sorumlular

Hasta Güvenliği Komitesi

Çıkış
Noktası

Tedavi Etkililik, Klinik Kalite

Dikkat
Edilecek
Hususlar

Aylık veriler hekim bazında HBYS’den alınmaktadır.
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RPT
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PROTEZ
SAYISI

ŞUBAT

İND.FR.14

PROTEZ
RPT
SAYISI

TOPLAM
YAPILAN
PROTEZ
SAYISI

MART

YAY.TRH.

PROTEZ
RPT
SAYISI

TOPLAM
YAPILAN
PROTEZ
SAYISI

NİSAN
PROTEZ
RPT
SAYISI

TOPLAM
YAPILAN
PROTEZ
SAYISI

MAYIS

20.02.2013

PROTEZ
RPT
SAYISI

TOPLAM
YAPILAN
PROTEZ
SAYISI

TEMMUZ
PROTEZ
RPT
SAYISI

12

TOPLAM
YAPILAN
PROTEZ
SAYISI

HAZİRAN

REV.TRH.

PROTEZ
RPT
SAYISI

TOPLAM
YAPILAN
PROTEZ
SAYISI

AĞUSTOS
PROTEZ
RPT
SAYISI

TOPLAM
YAPILAN
PROTEZ
SAYISI

EYLÜL

REV.NO.

PROTEZ
RPT
SAYISI

TOPLAM
YAPILAN
PROTEZ
SAYISI

EKİM

TOPLAM RPT ORANI YILLIK VERİ ANALİZ FORMU

EK 4. Toplam RPT Oran Yllk Veri Analiz Formu
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PROT TOPLAM
YAPILAN
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SAYISI SAYISI
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TOPLAM
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SYF.NO

PROTEZ
RPT
SAYISI

TOPLAM
YAPILAN
PROTEZ
SAYISI

TOPLAM

1/1

V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi
Sözel Bildiriler

T.C. Sağlık Bakanlığı

63

Sözel Bildiriler

V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Sağlıklı Çalışma Yaşamı: Ameliyathane
Çalışanlarının Etik İklim Algılamalarının
Tükenmişliklerine Etkisi
Doç. Dr. Elif DİKMETAŞ YARDAN1
Penbegül KÖROĞLU2

Özet
Çalışmanın amacı, bir üniversite hastanesi ameliyathanesinde çalışanların etik
iklim ve tükenmişlik algılamaları ve etik iklim algılamalarının tükenmişliklerine
etkisini araştırmaktır. Çalışmada Victor ve Cullen tarafından geliştirilen etik
iklim ölçeği ile Maslach ve Jackson tarafından geliştirilen tükenmişlik ölçeği
kullanılmıştır. Etik iklim ölçeği; egoist iklim, yardımseverlik iklimi veilkelilik
iklimi, tükenmişlik ölçeği; duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarıda
düşme olmak üzere üçer boyuttan oluşmaktadır. Etik iklim ölçeği Cronbahch
Alpha güvenirlik katsayısı 0,748, Tükenmişlik ölçeği Cronbach Alpha güvenirlik
katsayısı 0,718 olarak hesaplanmıştır. Çalışma Mayıs - Temmuz 2013 tarihleri
arasında bir üniversite ameliyathane çalışanlarına yapılmıştır. Ameliyathane
çalışanlarının etik iklim boyutlarına katılımları sırasıyla; egoist iklim (3,02±0,46),
ilkelilik iklim (2,96±0,55), yardımseverlik iklimi (2,70±0,68) olarak bulunmuştur.
Ameliyathane çalışanlarının tükenmişlik algılamaları sırasıyla; duygusal
tükenmişlik (18,55±6,50), kişisel başarıda düşme (13,75±4,85), duyarsızlaşma
(7,40±3,90)›dır. Çalışmanın sonucunda çalışanların etik iklim ve tükenmişlik
algılamalarında farklılıklar bulunmuştur. Aynı zamanda ameliyathane
çalışanlarının etik iklim algılamaları tükenmişliklerini etkilediği bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Etik iklim, Tükenmişlik
1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Kurumları Yönetimi Bölümü, elifdikmetas@hotmail.com,
5323817966
2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumları Yönetimi Yüksek Lisans Öğrencisi, pmbgl@hotmail.
com, 05543235169
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Abstract
Thepurpose of the study is to investigate the effect of a university
hospital operating room employees’ ethical climate perceptions on
their burnout.In the study, ethicalclimatescale developed by Victor and
Cullenand Burnout Inventory developed by Maslachand Jacksonwasused.
Ethicalclimatescalesubdimensionsareegoisticclimate,
benevolent
climate, principled climate.Burnoutscalesub dimensions are emotion
alexhaustion,
depersonalization,
low
personal
accomplishment.
Ethicalclimatescale
Cronbahch
Alpha
reliabilitycoefficient
0.748,
BurnoutscaleCronbach’salphareliabilitycoefficient0.718 was calculated. This
study was done on a university operating room employees between May - July
2013. Employees’ ethical climate dimensions perceptions are respectively; egoistic
climate (3.02 ± 0.46), principled climate (2.96 ± 0.55), benevolent climate (2.70
± 0.68). Employees’ burnout perceptions are respectively emotional exhaustion
(18.55 ± 6.50), lowpersonalaccomplishment (13.75 ± 4.85), depersonalization
(7.40 ± 3.90). In result of this study employees’ ethical climate and burnout
perceptions were found differences. At the same time Operating Room Employees’
Ethical Climate Perceptions on Their Burnout were found.
Key Words: Ethical climate, Burnout
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1. Giriş
Örgütler bulundukları sektörde tutunabilmek yada sahip oldukları pazar paylarını
artırmak için en önemli faktörü olan işgücüne önem vermelidir. Yöneticilerde
dahil tüm çalışanların örgütün etik değerlerini benimsemeleri gerekmektedir.
Etik standartların yüksek olduğu, güven ve dürüstlüğün bulunduğuiş
ortamındaçalışanlarınhemiştatminiartmaktahemdebireysel ve örgütseldüzeyde
başarısı yükselmektedir (Şahin ve Dündar, 2011:130).
Örgütlerin adeta aynası ve kimliği niteliğinde olan çalışanların belirli bir
sorumluluk ve ahlak çerçevesinde hareket etmelerini sağlamak amacıyla örgütün
olumlu bir etik iklime sahip olması gerekmektedir. Çalışanlar tarafından olumlu
algılanan etik iklim, örgütün değerine ve imajına olumlu katkı yapacağı gibi;
çalışanların iş tatmini ve örgüte bağlılığını da artıracaktır.Etik iklim,bir örgütün
ahlaki çerçevede doğru ve yanlışının sınırlarını belirleyen değer ve uygulamalardan
oluşmaktadır(Torun, 2013: 36). Etik iklim kavramı ilk olarak Cullen ve arkadaşları
tarafından çalışılmıştır (Borhani ve ark., 2013: 281).Victor ve Cullen(1988),sosyal
normlar, örgütsel davranışlar ve örgüte özel etkenlerin,örgütün etik iklimini
etkilediğini ve geliştirdiğini belirtmektedir (Torun, 2013: 36; Yurdakul, 2013:
43).Pozitif etik iklim organizasyonda güven duygularını oluşturmanın yanı sıra,
çalışanların psikolojik olarak refahını sağlamaktadır (Fein ve ark., 2013: 148).
Etikiklim,örgütkültürününbirparçasıdırveörgütün etiksel niteliğiniyadadüzeyini
gösterir(Torun, 2013: 36).
Çalışanların etik iklim algıları çeşitli faktörlerden etkilenebilmektedir. Örneğin
kurumun etik değerleri, normları, kuralları gibi (Choi ve ark., 2013: 1252).Etik
iklim, üç boyuttan oluşmaktadır. Bunlar; egoist, yardımseverlik ve ilkelilik iklimidir.
Egoist iklim,örgüt içerisindeki çıkar üzerine odaklanmaktadır. Yardımseverlik
iklimi, ortakçıkarlarıen üst düzeye çıkarmayı hedeflemektedir. İlkelilik iklimi ise
sosyal birim olan örgütteki normatif beklentilere dayalı (kurallar, hukuk kuralları,
standartlar temelinde vb.) karar almayı içermektedir (Bulut, 2012: 51,52).
Aşağıdaki tabloda etik iklim boyutları Özet halde gösterilmiştir (Sonakın, 2010:
31).
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Tablo 1.Etik İklim Boyutları
Etik iklim
boyutları

Egoist iklim

Örgütsel çıkar

Yeterlilik

Yardımseverlik Arkadaşlık
iklimi

Bireysel çıkar

Ekip ruhu

Sosyal
sorumluluk

İlkelilik İklimi

Örgütün kural ve Yasalar ve mesleki
yönetimleri
ilkeler

Kişisel ahlak

Tükenmişlik kavramı ilk olarak Freudenberger tarafından tanımlanmış ve son
30 yıldır farklı meslek alanları ile ilgili olarak üzerinde h a l e n yoğun olarak
çalışılmaktadır. Tükenmişlik,kişinin kendisine büyük hedefler koyup daha
sonra istediklerini elde edemeyip hayal kırıklığına uğrayarak,yorulduğunu ve
enerjisinin tükendiğini hissetmesi, bedensel ve duygusal olarak işinin gereklerini
yerine getiremeyecek duruma gelmesi olarak açıklanabilir (Oruç, 2007: 11).
Christina Maslach 1976 yılında tükenmişlik sendromunu; insanlarla yüz
yüze iletişimi gerektiren mesleklerde çalışanlarda meydana gelen duygusal
tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarıda düşme ile karakterize bir sendrom
olarak tanımlamıştır (Demirbaş, 2006: 8; Low ve ark., 2001:589).Duygusal
tükenme,bireyin diğerlerine verecek hiçbir şeyi kalmadığı ve duygusal
Kaynaklarının azaldığını ifade etmektedir. Duyarsızlaşma, diğerlerine ilgi
göstermeme, uzaklaşma, aldırış etmeme, enerjinin azalması ve bireyin kendisini
ve hizmet verdiklerini olumsuz biçimde algılamasıdır. Kişisel başarıda düşme
ise,işsorumluluklarınıyerinegetirmede vehizmet verilenlerle çalışmada artık etkili
olunmadığı ve yapılan işin anlamsız olduğu duygusudur (Erol ve ark., 2007: 242;
Gmelch ve Gates, 1998:148).
Sağlıkhizmetlerinde çalışanlar (başta hekim ve hemşireler olmak üzere),
diğer hizmet işyerleri ve mesleklere göre daha riskli çalışan grubunu
oluşturmaktadır. Araştırmalar, sağlık çalışanlarının şiddete uğrama riskinin
diğerhizmetsektörüçalışanlarına oranla16katdaha fazla olduğunu, hemşirelerin
ise diğer sağlık çalışanları arasında üç kat daha fazla risk altında olduğunu
göstermektedir. Kamu hizmetlerinin yaygın olarak sunulduğu sağlık işyerlerinde,
yoğun iş yükü, düzensiz ve belirsiz çalışma koşulları sağlık çalışanlarının
psikolojik şiddete uğrama riskini ve tükenmişlik düzeylerini arttıran nedenlerin
başında gelmektedir (Dikmetaş ve ark., 2011:2).
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2. Gereç ve Yöntem
Çalışmanın amacı;ameliyathane çalışanlarının etik iklim ve tükenmişlik
algılamaları ve ameliyathane etik iklimine ilişkin değerlendirmeleri ile tükenmişlik
değerlendirmeleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir.
Çalışma bir üniversite hastanesinde çalışan ameliyathane çalışanları üzerinde
yapılmıştır. Çalışmada örneklem seçilmemiş olup, tüm evrene (n:140) ulaşılması
hedeflenmiştir. Çalışmada değerlendirilmeye alınan anket sayısı % 72,0 (n:101)’dır.
Çalışmada ameliyathane çalışanlarının etik iklim ve tükenmişliklerini ölçmek
amacıyla iki ayrı anket kullanılmıştır. Anketler; etik iklim ve tükenmişlik
ölçeğidir. Etik iklim ölçeği, Victor ve Cullen (1993) tarafından geliştirilen ECQ
(EthicalClimateQuestionnaire)’dir.Bu ölçek, üç alt boyuttan oluşmaktadır. Bu
boyutlar; egoist iklim, yardımseverlik iklimi ve ilkelilikiklimi›dir. Kullanılan ölçek
«1» hiç katılmıyorum ile «5»tamamen katılıyorum şeklinde değerlendirilmiştir.
Ayrıca bu çalışma Dündar›ın «Sağlık çalışanlarının yıldırmaya maruz kalmalarında
hastane etik iklimi ile sosyodemografik özelliklerinin rolü: Bolu ili hastanelerinde
bir araştırma» aldı yüksek lisans tezinde de kullanılmıştır.
Tükenmişlik ölçeği, 1981 yılında Maslach ve Jackson tarafından geliştirilmiştir.
Ölçekte üç alt boyut bulunmaktadır. Bu boyutlar; Duygusal tükenme,
duyarsızlaşma ve kişisel başarıda düşmedir.
Duygusal tükenme ve duyarsızlaşma alt ölçeklerinden alınan yüksek, kişisel
başarı alt ölçeğinden alınan düşük puanlar tükenmişliğin yüksek düzeyde
olduğunu gösterir. Her alt ölçeğin puanının orta düzeyde olması tükenmişliğin
orta derecede olduğunu, duygusal tükenme ve duyarsızlaşma alt ölçeklerinden
alınan düşük, kişisel başarı alt ölçeğinden alınan yüksek puanlar tükenmişliğin
düşük düzeyde olduğunu gösterir. Ayrıca bu ölçek, Kavlu’nun “Acil servislerde
çalışan hemşirelerin tükenmişlik ve iş doyumlarının yaşam kalitesine etkisi” adlı
çalışmasında da kullanılmıştır.
Etik iklim ölçeğiCronbahch Alpha güvenirlik katsayısı 0,748, Tükenmişlik ölçeği
Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,718 olarak hesaplanmıştır.
Anket, Mayıs - Temmuz 2013 tarihleri arasında bir üniversite hastanesi
ameliyathane’sinde yapılmıştır. Çalışmada, SPSS 20,0 kullanılmıştır. Çalışmada
iki ortalama arasındaki fark (t) testi, Mann-Whitney U testi, ANOVA, KruskalWallis testi, Korelasyon analizi yapılmıştır.
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Çalışmanın hipotezleri;
Hipotez 1. Çalışanların etik iklim hakkındaki algılamaları;
1a. Cinsiyete,
1b. Yaşa,
1c. Medeni Durumuna,
1ç. Eğitim Durumuna,
1d. Görevine,
1e. Kaç Yıl Çalıştığına,
1f. Kadro Durumuna ve
1g. Çalışma Şekline göre farklılık göstermektedir.
Hipotez 2. Çalışanların tükenmişlik hakkındaki algılamaları;
2a. Cinsiyete,
2b. Yaşa,
2c. Medeni Durumuna,
2ç. Eğitim Durumuna,
2d. Görevine,
2e. Kaç Yıl Çalıştığına,
2f. Kadro Durumuna ve
2g. Çalışma Şekline göre farklılık göstermektedir.
Hipotez 3. Çalışanların etik iklim algılamaları, tükenmişlik düzeylerini
etkilemektedir.

3. Bulgular ve Tartışma
Çalışmaya katılanların % 50.5’i (n=51) kadın, % 49,5’i (n=50) erkek, % 30,7’ si
(n=31) 36 yaş ve üstü, %36,6 (n=37) 31-35 yaş arası, %32,7’ si (n=33) 30 yaş ve altı,
% 40,6’ sı (n=41) bekar, % 59,4’ ü (n=60) evli, %16,8 (n=17) lise ve altı, % 41,6’ sı
(n=42) ön lisans mezunu, % 28,7’si (n=29) lisans mezunu, % 12,9’u (n=13) tıpta
uzmanlık, % 33,7’ si (n=34) hemşire, % 46,5’i (n=47) sağlık teknisyen ve teknikeri,
% 6,9’u (n=7) temizlik personeli, % 66,3’ ü (n=67) kadrolu, % 33,7’si (n=34) firma
elemanı, % 27,7’ si (n=28) 12 yıl ve üstü çalışan, % 36,6’ sı (n=37) 6-11 yıl arası
çalışan, %35,6’sı (n=36) 5 yıl ve altı çalışan, % 61,4’ü (n=62) 08-16 Saatlerinde
çalışan, % 38,6’ sı (n=39) vardiyalı çalışmaktadır.
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Tablo 1’de sağlık çalışanlarının etik iklim boyutları algılamalarının ortalama ve
standart sapmaları verilmiştir.
Tablo 1. Çalışanların Etik İklim Boyutlarının Ortalama ve Standart Sapmaları
Etik İklim Boyutları
Egoist iklim
Yardımseverlik iklim
İlkelilik iklim

n
101
101
101

Ortalama
3,02
2,70
2,96

Standart Sapma
0,46
0,68
0,55

Tablo 1’de görüldüğü gibi ameliyathane çalışanlarının etik iklim boyutlarına
katılımları sırasıyla; egoist iklim (3,02±0,46), ilkelilik iklim (2,96±0,55),
yardımseverlik iklimi (2,70±0,68) olarak bulunmuştur.
Şahin ve Dündar›ın 2011 yılında Bolu›da bir üniversite ve iki özel hastane olmak
üzere dört hastane çalışanı üzerinde yaptığı çalışmada; sağlık çalışanlarının
hastanelerinin etik ikliminde en az yardımseverlik, en çok ise egoistlik iklim
türünün varlığını ifade ettikleri bulunmuştur (2011: 129).
Özçelik tarafından 2011 yılında 180 hemşire üzerinde yapılan araştırmada
hemşirelerin etik iklim algılamaları; 3,16 bulunmuştur (2011: 64).
Tablo 2’de Tükenmişlik boyutlarının ortalama ve standart sapmaları verilmiştir.
Tablo 2. Çalışanların Tükenmişlik Algılamaları Ortalama ve Standart Sapmaları
Tükenmişlik boyutları

n

Ortalama

Standart
Sapma

Duygusal tükenmişlik

101

18,55

6,50

Duyarsızlaşma

101

7,40

3,90

Kişisel başarıda düşme

101

13,75

4,85

Ameliyathane çalışanlarının tükenmişlik algılamaları sırasıyla; duygusal tükenmişlik (18,55±6,50), kişisel başarıda düşme (13,75±4,85) ve duyarsızlaşma
(7,40±3,90)’dır.
Dikmetaş ve ark.’nın asistan hekimler üzerinde uyguladığı çalışmada (5’li likert),
hekimlerin duygusal tükenme düzeyi 2,99, duyarsızlaşma düzeyi 2,95, kişisel
başarı düzeyi 2,94 bulunmuştur (Dikmetaş ve ark., 2011: 1).
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Mevcut çalışmada her bir alt ölçek için kesme noktası hesaplanmış; kesme
noktasına göre tükenmişlik belirlenenlerde ortalama puanlar sınıflandırılarak
tükenmişliğin derecesi belirlenmiştir (Tablo 3).
Tablo 3. Çalışanların Tükenmişlik Algılamaları Kesme Noktası
Duygusal Tükenme
(Kesme Noktası ≥19)

Duyarsızlaşma
(Kesme noktası ≥7)

Kişisel başarı
(Kesme noktası ≤14)

Tükenme

n (%)

Tükenme

n (%)

Tükenme

n (%)

Var

53(%52,5)

Var

60 (%59,4)

Var

56 (%44,6)

Yok

48 (%47,5)

Yok

41 (%40,6)

Yok

45 (%55,4)

Tükenme Puanı (ort±ss)
(n:101)
18,54±6,46

Tükenme Puanı (ort±ss)
(n:101 )
7,38±3,84

Tükenme Puanı (ort±ss)
(n: 101)
13,74±4,82

Tablo 3 incelendiğinde; kesme noktası duygusal tükenmişlik için ≥19,
duyarsızlaşma için ≥7 ve kişisel başarı için ≤14’dur. Duygusal tükenmişlik
tükenme puanı 18,54, duyarsızlaşma tükenme puanı 7,38, kişisel başarı tükenme
puanı 13,74 bulunmuştur.
Tablo 4’te Sağlık çalışanlarının etik iklim ve tükenmişlik boyutlarına ilişkin
algılamaları yeralmaktadır.
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Tablo 4. Sağlık çalışanlarının etik iklim ve tükenmişlik boyutlarına ilişkin algılamaları

Cinsiyet
Kadın (n: 51)
Erkek (n: 50)

Yaş
36 yaş ve üstü (n:31)
31-35 yaş arası (n:37)
30 yaş ve altı (n:33)

Medeni Durum
Bekar (n:41)
Evli (n:60)

Eğitim Durumu
Lise ve Lise altı (n:17)
Önlisans(n:42)
Lisans(n:29)
Tıpta Uzmanlık (n:13)

Görevi
Hemşire (n: 34)
Sağlık teknisyen ve
teknikeri (n: 47)
Tıpta uzmanlık (n: 13)
Temizlik personeli
(n: 7)

Kaç senedir bu iş
yaptığı
0-5 yıl çalışanlar (n:36 )
6-11 yıl çalışanlar (n:37 )
12 yıl ve üstü
çalışanlar (n:28 )

Kadro Durumu
Kadrolu (n:67 )
Firma elemanı (n:34 )

Çalışma Şekli
Gündüz (n:62 )
Vardiya (n:39)

Egoist
İklim

Yardımseverlik
İklim

İlkelilik
İklim

Duygusal
Duyarsızlaşma
Tükenmişlik

Kişisel
Başarı

3,02±0,46
3,02±0,46
t: -0,040
p1:0,968

2,47±0,57
2,93±0,70
t: -3,600
p1:0,000

2,88±0,58
3,04±0,50
t: -1,492
p1:0,139

19,98±6,28
17,07±6,36
t:2,322
p1:0,022

6,75±3,81
8,02±3,81
t: -1,682
p1:0,096

13,06±4,22
14,44±5,32
t:-1,446
p1:0,151

3,00±0,54
3,09±0,45
2,96±0,38
F:0,660
P2:0,519

2,67±0,81
2,70±0,68
2,71±0,55
F:0,033
P2:0,968

3,03±0,50
3,00±0,48
2,86±0,65
F:0,880
P2:0,418

18,68±7,67
18,73±5,34
18,18±6,55
F:0,72
P2:0,930

6,39±3,68
7,46±3,96
8,21±3,77
F:1,846
P2:0,163

13,23±4,56
13,59±4,88
14,39±5,07
F:0,491
P2: 0,614

2,95±0,37
3,06±0,51
t: -1,182
p1:0,240

2,72±0,45
2,68±0,76
t: 0,280 p1:0,780

3,00±0,58
2,93±0,53
t: 0,601
p1:0,549

17,76±5,96
19,07±6,78
t: -1,002
p1:0,307

8,10±3,86
6,88±3,79
t: 1,570
p1:0,121

13,95±4,98
13,60±4,75
t: 0,358
p1:0,721

3,06±0,45
3,05±0,50
3,03±0,45
2,79±0,40
x2=5,630
p3:0,131

2,99±0,55
2,87±0,67
2,29±0,63
2,60±0,53
x2=17,08
p3=0,001

2,99±0,34
3,09±0,52
2,83±0,62
2,75±0,57
x2=5,901
p3=0,117

16,82±5,49
18,07±7,11
20,62±6,32
17,61±4,94
x2=4,214
p3=0,239

6,76±3,28
7,45±4,01
6,44±3,75
10,00±3,26
x2=8,225
p3=0,042

13,76±4,72
13,85±5,37
12,79±4,34
15,46±3,99
x2=2,696
p3=0,441

3,06±0,49
3,05±0,46

2,37±0,62
2,89±0,69

2,89±0,55
3,05±0,55

21,05±5,66
16,78±7,04

6,32±4,05
7,23±3,67

13,05±4,07
13,68±5,69

2,79±0,36
2,97±0,24

2,60±0,53
3,05±0,42

2,75±0,57
3,05±0,23

17,61±4,94
19,71±5,08

10,00±3,26
8,57±2,76

15,46±3,99
14,28±2,56

x2=5,873
p3=0,118

x2=15,202
p3=0,002

x2=4,289
p3=0,232

x2=8,572
p3=0,036

x2=9,237
p3=0,026

x2=2,351
p3=0,503

2,92±0,42
3,03±0,41
3,11±0,54

2,70±0,60
2,78±0,61
2,55±0,82

2,86±0,60
3,03±0,49
2,97±0,51

17,86±6,54
18,37±4,93
19,60±8,03

8,80±3,94
7,02±3,53
6,00±3,61

15,47±4,78
12,86±4,47
12,67±4,84

x2=3,353
p3=0,187

x2=1,694
p3=0,429

x2=0,804
p3=0,669

x2=1,149
v=0,563

x2=8,118
p3=0,017

x2=7,530
p3=0,023

3,04±0,47
2,96±0,42
x2=0,859
p1=0,392

2,59±0,69
2,88±0,60
x2=-2,054
p1=0,043

2,90±0,51
3,07±0,58
x2=-1,495
p1=0,138

19,38±6,69
16,85±5,68
x2=1,888
p1=0,062

7,02±4,07
8,05±3,30
x2=-1,275
p1=0,205

13,61±4,53
14,00±5,41
x2=-0,380
p1=0,704

3,02±0,46
3,00±0,44
x2=0,315
p1=0,753

2,67±0,66
2,72±0,70
x2=-0,383
p1=0,703

2,99±0,54
2,90±0,54
x2=0,857
p1=0,394

18,87±7,03
18,00±5,45
x2=0,658
p1=0,512

7,46±4,09
7,23±3,45
x2=0,300
p1=0,765

14,09±4,73
13,17±4,96
x2=0,930
p1=0,355

p1: İki ortalama arasındaki fark (t) testi p2: ANOVA testi p3: Kruskal-Wallis testi
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Tablo 4 incelendiğinde; ameliyathane çalışanlarının cinsiyetlerine göre etik iklim
boyutlarından yardımseverlik iklim algılamaları (t:-3,600, p:0,000) ile tükenmişlik
boyutlarından duygusal tükenmişlik (t:2,322, p:0,022) arasında istatistiksel olarak
anlamlı fark bulunmuştur. Erkek çalışanlar, kadın çalışanlara göre yardımseverlik
iklim boyutuna daha fazla katılmıştır. Kadın çalışanlar, erkek çalışanlara göre
duygusal tükenmişlik boyutuna daha fazla katılmıştır. Hipotez 1a ve 2a kabul
edilmiştir.
Erol ve arkadaşlarının 2007 yılında asistan hekimler üzerinde yaptığı çalışmada,
kadın asistanların duyarsızlaşma düzeyi, erkek asistanlara göre daha düşük
bulunmuştur (Erol ve ark., 2007: 241).
Ameliyathane çalışanlarının yaş ve medeni durumlarına göre etik iklim ve
tükenmişlik algılamalarında istatistiksel olarak herhangi bir anlamlı fark
bulunmamıştır. Hipotez 1b, 1c, 2b ve 2creddedilmiştir.Oruç’un öğretmenler
üzerinde yaptığı çalışmada 20-29 yaş arası öğretmenlerin 40 yaş ve üzeri
öğretmenlere göre kişisel başarı açısından daha fazla tükenmişlik yaşadığı
bulunmuştur (2011: 75).
Sonakın tarafından 2010 yılında İstanbul’da ki Sağlık Bakanlığı Eğitim Araştırma
Hastanelerinde 432 hemşire üzerinde yapılan çalışmada, evlilerin etik iklim algısı
(2,88±0,065), bekarlara (2,95±0,52) göre daha yüksek bulunmuştur (2010: 108).
Ameliyathane çalışanlarının eğitim durumuna göre etik iklim boyutlarından
yardımseverlik iklimi (x2=17,08, p=0,001), tükenmişlik boyutlarından
duyarsızlaşma (x2=8,225, p=0,042) boyutunda farklılık bulunmuştur.
Yardımseverlik boyutunda lise ve altı çalışanlar ile lisans mezunu çalışanlar
(MWU:101,500, p:0,001) arasında lise ve altı mezunu ile tıpta uzmanlık yapanlar
(MWU: 62,500, p:0,045), önlisans mezunu ile lisans mezunu (MWU: 315,000,
p:0,001) arasında farklılıklar bulunmuştur. Hipotez 1ç ve 2ç kabul edilmiştir.
Sonakın’ın hemşireler üzerinde yapmış olduğu çalışmada lisansüstü mezunlarının
etik iklim algıları, diğer mezuniyet durumlarına göre yüksek bulunmuştur (2010:
108).
Ameliyathane çalışanlarının görev durumlarına göre etik iklim boyutlarından
yardımseverlik iklimi (x2=15,202, p=0,002), tükenmişlik boyutlarından
duygusal tükenme (x2=8,572, p=0,036) ve duyarsızlaşma (x2=9,237, p=0,026)
boyutlarında farklılıklar bulunmuştur. Yardımseverlik boyutunda hemşireler ile
sağlık teknikerleri arasında (t:-3,405, p:0,001), hemşireler ile temizlik personeli
(MWU:42,000, p: 0,008) arasında, tıpta uzmanlık personeli ile temizlik personeli
(MWU:20,000, p:0,043) arasında, duygusal tükenme boyutunda hemşireler ile
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sağlık teknikerleri (t:2,918, p:0,005) arasında, duyarsızlaşma boyutunda sağlık
teknikerleri ile tıpta uzmanlık personeli (MWU:169,500, p: 0,014) arasında,
hemşireler ile tıpta uzmanlık personeli (MWU:108,000, p:0,007) arasında
farklılıklar bulunmuştur. Hipotez 1d ve 2d kabul edilmiştir.
Ameliyathane çalışanlarının bu işi kaç yıldır yaptıklarına göre etik iklim
ve tükenmişlik boyutları algılamaları incelendiğinde sadece tükenmişlik
boyutlarından duyarsızlaşma (x2=8,118, p=0,017) ve kişisel başarıda düşme
(x2=7,530, p=0,023) boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar
bulunmuştur. Duyarsızlaşma boyutunda 12 yıl ve üstü çalışanlar ile 5 yıl ve altı
çalışanlar (mwu:306,500, p:0,007) arasında 6-11 yıl arası çalışanlar ile 5 yıl ve altı
çalışanlar (t:-2,030, p:0,046) arasında, kişisel başarıda düşme boyutunda 12 yıl ve
üstü çalışanlar ile 5 yıl ve altı çalışanlar arasında (mwu:341,000, p:0,027) ile 6-11
yıl arası çalışanlar ile 5 yıl ve altı çalışanlar (t:-2,403, p:0,019) arasında anlamlı
farklılıklar bulunmuştur. Hipotez 1eret, Hipotez 2e kabul edilmiştir.
Oruç’un öğretmenler üzerinde yaptığı çalışmada, tükenmişlik ölçeğinin kişisel
başarı boyutunda 1-5 yıl görev yapan öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri, 11 yıl
ve üzeri görev yapan öğretmenlere göre daha fazla bulunmuştur (2007: 76).
Ameliyathane çalışanlarının kadro durumu incelendiğinde kadrolu ve firma
elemanları arasında sadece yardımseverlik iklimi boyutunda (x2=-2,054, p=0,043)
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Firma elemanları, kadrolu personele
göre daha fazla yardımsever iklim boyutuna katılmaktadır. Hipotez 1f kabul
edilmiştir. Hipotez 2fret edilmiştir.
Ameliyathane çalışanlarının çalışma şekli incelendiğinde gündüz ve vardiyalı
çalışanlar arasında herhangi bir istatistiksel anlamlı fark bulunmamıştır. Hipotez
1g ve 2gret edilmiştir.
Erçevik’in hemşireler üzerinde yaptığı çalışmada, vardiyalı çalışan hemşirelerin
duyarsızlaşma, duygusal tükenme ve genel tükenmişlik düzeyleri gündüz çalışan
hemşirelere göre yüksek bulunmuştur (2010; 91).
Ameliyathane çalışanlarına “Siz kendinizi tükenmiş hissediyor musunuz?”
şeklinde sorulduğunda evet diyenler %47,5 (n:48), hayır diyenler %52,5 (n:53)
bulunmuştur.
Ameliyathane çalışanlarına “Bu işi neden yapıyorsunuz?” şeklinde sorulduğunda,
%34,7’si maddi kazanç, %14,3 aile isteği, %23,3 mesleğini sevmek, % 16,3 kolay iş
bulma, %11,4 diğer (tesadüf gibi) olarak belirtmiştir.
Sonakın tarafından yapılan çalışmada hemşirelerin mesleğini kendi isteği ile
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seçenlerin etik iklim algıları, diğer nedenler ile seçenlerin etik iklim algılarına
göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (2010: 108).
Tablo 5’te ameliyathane çalışanlarının etik iklim algılamaları ile tükenmişlik
algılamaları arasındaki ilişki gösterilmiştir.
Tablo 5. Ameliyathane çalışanlarının etik iklim algılamaları ile tükenmişlik algılamaları
arasındaki ilişki
Egoist
İklim
PearsonCorrelation
Egoist İklim

PearsonCorrelation
Sig. (2-tailed)
n
PearsonCorrelation

İlkelilik İklimi Sig. (2-tailed)
N
Duygusal
Tükenme

PearsonCorrelation
Sig. (2-tailed)
n
PearsonCorrelation

Duyarsızlaşma

Sig. (2-tailed)
N

Kişisel
Başarıda
Düşme

1

Sig. (2-tailed)
n

Yardımseverlik
İklimi

Yardımsever İlkelilik
İklim
İklimi
0,444**

0,431**

-0,101

-0,150

0,123

0,000

0,000

0,316

0,134

0,222

101

101

101

101

101

**

-0,163

0,221

*

0,212*

0,000

0,104

0,026

0,034

101
0,444

Kişisel
Duygusal
Duyarsızlaşma Başarıda
Tükenme
Düşme

1

**

0,000

0,636

101

101

101

101

101

101

0,431**

0,636**

1

-0,004

0,036

0,130

0,000

0,000

0,968

0,719

0,194

101

101

101

101

101

101

-0,101

-0,163

-0,004

1

0,316

0,104

0,968

101

101

101

-0,150

0,221

*

0,036

0,134

0,026

0,719

101
0,275

**

**

-0,180

0,005

0,071

101

101

1

0,247*

0,275

0,005

0,013

101

101

101

101

101

101

PearsonCorrelation

0,123

0,212*

0,130

-0,180

0,247*

1

Sig. (2-tailed)

0,222

0,034

0,194

0,071

0,013

101

101

101

101

101

n

101

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Tablo 5 incelendiğinde; egoist iklim’in yardımseverlik iklimi (p:0,000) ve
ilkelilik iklim (p:0,000) ile yardımseverlik ikliminin ilkelilik iklimi (p:0,000) ile
yardımseverlik iklim ile duyarsızlaşma (p:0,026) ve kişisel başarıda düşme (p:
0,034) ile ilkelilik iklim ile duygusal tükenme (p:-0,004), duyarsızlaşma (p:0,036)
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arasında duygusal tükenme ile duyarsızlaşma (p:0,005), duyarsızlaşma ile kişisel
başarıda düşme (p:0,013) arasında ilişki bulunmaktadır. Hipotez 3 kabul edilmiştir.
Tütüncü ve Savran, 2007 yılında Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkanlıkları
ve Bölge Müdürlükleri çalışanlarına yönelik tükenmişlik ve etik iklim
konularındaki algılarının kalite yönetim sistemi üzerine etkisini ölçmüştür. Etik
iklim ile tükenmişlik sendromu arasında negatif yönde anlamlı, tükenmişlikle
kalite yönetim sistemi arasında negatif yönde anlamlı, etik iklim ve kalite
yönetim sistemi arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur.
Ayrıca Tütüncü ve Savran’ın çalışmasında etik iklimi en iyi açıklayan bağımsız
değişkenlerin yardımsever ve ilkeli yaklaşım; tükenmişliği en iyi açıklayan
bağımsız değişkenlerin duygusal tükenme ve duyarsızlaşma bulunmuştur (2007:
178).
Yağmur’un 2013 yılında 30 farklı firmadan 463 personele uyguladığı çalışmasında
çalışanların cinsiyet ve medeni durumu ve örgütlerin sahiplik türü ve sektörleri
ile etik algıları arasında ilişki olduğu bulunmuştur (2013: IV).
Yeşiltaş’ın Türkiye’de faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmeleri üzerinde yaptığı
doktora tez çalışmasında etik iklimin çalışanların bazı davranış ve niyetleri
etkilediği belirlenmiştir. Ayrıca çalışmada etik iklimin çalışanın kurumuyla
özdeşlemesi üzerinde etkili olduğu bulunmuştur (2012: 171).
Özçelik, 2010 yılında hemşireler üzerinde yapmış olduğu çalışmada, etik iklim ile
devam bağlılığı arasında anlamlı ilişki bulamazken, etik iklim ile duygusal bağlılık
arasında %31,2 (p<0,001) düzeyinde pozitif yönlü anlamlı ilişki bulmuştur (2011: 60).
Sevim’in otel çalışanları üzerine yapmış olduğu çalışmada, tükenmişliğin, örgütsel
vatandaşlık ve işe bağlılığı olumsuz yönde etkilediği bulunmuştur (2011, vii).

4. Sonuç ve Öneriler
Etik iklim konusu gittikçe önem kazanan konular arasındadır. Bu çalışmada,
ameliyathane çalışanlarının etik iklim ve tükenmişlik algılamaları ve ameliyathane
etik iklimine ilişkin değerlendirmeleri ile tükenmişlik değerlendirmeleri
arasındaki ilişkiyi belirlemek amaçlanmıştır. Çalışma Mayıs - Temmuz 2013
tarihleri arasında 101 (%72) kişiye uygulanmıştır.
Çalışmaya katılanların % 50.5’i (n=51) kadın, % 49,5’i (n=50) erkek, % 30,7’ si
(n=31) 36 yaş ve üstü, %36,6 (n=37) 31-35 yaş arası, %32,7’ si (n=33) 30 yaş ve altı,
% 40,6’ sı (n=41) bekar, % 59,4’ ü (n=60) evli, %16,8 (n=17) lise ve altı, % 41,6’ sı
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(n=42) ön lisans mezunu, % 28,7’si (n=29) lisans mezunu, % 12,9’u (n=13) tıpta
uzmanlık, % 33,7’ si (n=34) hemşire, % 46,5’i (n=47) sağlık teknisyen ve teknikeri,
% 6,9’u (n=7) temizlik personeli, % 66,3’ ü (n=67) kadrolu, % 33,7’si (n=34) firma
elemanı, % 27,7’ si (n=28) 12 yıl ve üstü çalışan, % 36,6’ sı (n=37) 6-11 yıl arası
çalışan, %35,6’sı (n=36) 5 yıl ve altı çalışan, % 61,4’ü (n=62) 08-16 Saatlerinde
çalışan, % 38,6’ sı (n=39) vardiyalı çalışmaktadır.
Çalışmada yeralan etik iklim ölçeği boyutlarına çalışanların katılımı sırasıyla;
egoist iklim 3,02±0,46, ilkelilik iklimi 2,96±0,055, yardımseverlik iklimi 2,70±0,68
bulunmuştur. Çalışmada ameliyathane çalışanlarının tükenmişlik algılamaları
sırasıyla; duygusal tükenmişlik (18,55±6,50), kişisel başarıda düşme (13,75±4,85),
duyarsızlaşma (7,40±3,90)›dır.
Ameliyathane çalışanlarına “Siz kendinizi tükenmiş hissediyor musunuz?”
şeklinde sorulduğunda evet diyenler %47,5 (n:48), hayır diyenler %52,5 (n:53)
bulunmuştur.
Ameliyathane çalışanlarına “Bu işi neden yapıyorsunuz?” şeklinde sorulduğunda,
%34,7’si maddi kazanç, %14,3 aile isteği, %23,3 mesleğini sevmek, % 16,3 kolay iş
bulma, %11,4 diğer (tesadüf gibi) olarak belirtmiştir.
Ameliyathane çalışanlarının cinsiyetlerine göre etik iklim boyutlarından
yardımseverlik iklim algılamaları ile tükenmişlik boyutlarından duygusal
tükenmişlik arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Erkek
çalışanlar, kadın çalışanlara göre yardımseverlik iklim boyutuna daha fazla
katılmıştır. Kadın çalışanlar, erkek çalışanlara göre duygusal tükenmişlik boyutuna
daha fazla katılmıştır. Kadın çalışanların genellikle cerrahi hemşiresi olması ve
uzun saatler ameliyat vaka başında yeralması bu sonucu ortaya çıkarmış olabilir.
Ayrıca, bu sonucun kadınların, aile yaşamında daha fazla etkin rol oynamasından
kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu nedenle hastane yönetiminin çalışma yaşam
kalitesini artırması ve çalışanların aile-iş yaşam dengesinin kurulmasına yardımcı
olması gereklidir.
Ameliyathane çalışanlarının yaş grupları ve medeni durumları, gündüz ve
vardiyalı çalışanlara göre etik iklim ve tükenmişlik algılamalarında istatistiksel
olarak herhangi bir anlamlı fark bulunmamıştır.
Ameliyathane çalışanlarının eğitim durumuna göre etik iklim boyutlarından
yardımseverlik iklimi, tükenmişlik boyutlarından duyarsızlaşma boyutunda
farklılık bulunmuştur. Yardımseverlik boyutunda ise; lise ve altı çalışanlar, lisans

78 T.C. Sağlık Bakanlığı

V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Sözel Bildiriler

mezunu çalışanlara ve tıpta uzmanlık yapanlara göre, önlisans mezunu çalışanlar
lisans mezunu çalışanlara göre daha fazla katılmaktadır. Bunun nedeni, yaptıkları
işin niteliğinin sağlık olması ve işin ağır olması ve eğitim düzeyi arttıkça yapılan
işten kaynaklanan iş stresi ve sorumluluk yükünün artmasından kaynaklanabilir.
Ameliyathane çalışanlarının görev durumlarına göre etik iklim boyutlarından
yardımseverlik iklimi, tükenmişlik boyutlarından duygusal tükenme ve
duyarsızlaşma boyutlarında farklılıklar bulunmuştur. Yardımseverlik boyutunda
hemşireler, sağlık teknisyen ve teknikerleri ve temizlik personeline göre, tıpta
uzmanlık personeli temizlik personeline göre daha az katılmıştır. Hemşireler ile
sağlık teknikerlerine göre daha fazla duygusal tükenmişlik yaşamaktadır. Tıpta
uzmanlık yapanlar, sağlık teknisyen ve teknikerlerine ve hemşirelere göre daha
fazla duyarsızlaşma boyutuna katılmaktadır. Bunun nedeni, ağır işyükü, uzun iş
saatleri, uzun ameliyat vakaları, ameliyat risk stresi olabilir. Bunun için hastane
yönetiminin özellikle yoğun çalışılan birim olan ameliyathane için yedek personel
çalıştırması gerekmektedir.
Ameliyathane çalışanlarının bu işi kaç yıldır yaptıklarına göre etik iklim
ve tükenmişlik boyutları algılamaları incelendiğinde sadece tükenmişlik
boyutlarından duyarsızlaşma ve kişisel başarıda düşme boyutlarında istatistiksel
olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur. 12 yıl ve üstü çalışanlar ile 5 yıl ve altı
çalışanlara, 6-11 yıl arası çalışanlar, 5 yıl ve altı çalışanlara göre, göre duyarsızlaşma
boyutuna daha az katılmaktadır. 12 yıl ve üstü çalışanlar ve 6-11 yıl arası çalışanlar,
5 yıl ve altı çalışanlara göre kişisel başarı düzeyleri daha yüksek bulunmuştur.
Mesleki süre arttıkça duyarsızlaşma azaldığı görülmüştür. Bunun için mesleki
kıdem süresi az olan personele eğitim verilmesi gerekmektedir. Çalışma süreleri
az olanların kişisel başarı düzeyleri düşük bulunmuştur.
Ameliyathane çalışanlarının kadro durumu incelendiğinde kadrolu ve firma
elemanları arasında sadece yardımseverlik iklimi boyutunda istatistiksel olarak
anlamlı fark bulunmuştur. Firma elemanları, kadrolu personele göre daha
fazla yardımseverlik iklim boyutuna katılmaktadır. Bunun nedeni ise, firma
personelinin işten çıkartılma korkusu olabilir.
Egoist iklim’in yardımsever iklimi ve ilkelilik iklim ile yardımsever iklim’in
ilkelilik iklimi ile yardımsever iklim ile duyarsızlaşma ve kişisel başarıda düşme
ile ilkelilik iklim ile duygusal tükenme, duyarsızlaşma arasında duygusal tükenme
ile duyarsızlaşma, duyarsızlaşma ile kişisel başarıda düşme arasında ilişki
bulunmaktadır.
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Çalışanların etik iklim düzeylerinin yüksek olması ve tükenmişliklerinin düşük
olması için, hastane yönetiminin kişi - örgüt uyumu artırması gereklidir. Hastane
yönetimi tarafından hastanedeki etik davranışların ödüllendirilmesi ve etik
olmayan davranışların cezalandırılması gerekmektedir.
Çalışan açısından kurumunun her zaman güvenilir, etik, saygın, adil, dürüst, doğru,
tarafsız, sorumluluğun yüksek olduğu, olumlu insan ilişkilerinin bulunduğu etik
iklim algılamalarının artırılmasına gayret gösterilmelidir.
Hastane yönetimi tarafından ameliyathane çalışanları ile düzenli toplantılar
yapılmalı, sorunlarına çözüm önerileri getirilmelidir. Ameliyathane çalışanlarının
kurumla özdeşleştirilmeleri gerekmektedir.
Çalışanların tükenmişliklerini azaltmak için çalışanlar arasında ekip ruhu
geliştirilmelidir. Ameliyathanede hekim dışı çalışanlarında sadece bir ya da birkaç
alanda branşlaşması (örn.sadece ortopedi ve rek. ve plastik cerrahi ameliyat
odalarına girmesi gibi) sağlanılmalıdır.
Çalışanlara yönelik hastane yönetimi tarafından sosyal etkinlikler (yemek, gezi
gibi) düzenlenilmelidir.
Çalışanların tükenmişliklerini azaltmak için kurum imajını artıracak vakayı
yapan sadece hekim değil tüm ekip plaket vs. ödüllendirilmelidir.
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Güvenlik Raporlama Sistemi Ağız Ve Diş
Sağlığı Hastanesi Uygulama Örneği
Adnan TEZEL1
Serpil KARAOĞLANOĞLU2
Ayşegül KARAKUŞ3
Gülay KAYAÇETİN4

Özet
Güvenlik raporlama sistemi ve hasta güvenliği kültürü oluşturulması sağlık hizmetlerinde çok önemli bir yere sahiptir. Hataları raporlamak, hataların azaltılması ve kalitenin sürekli iyileştirilmesi sürecinde önemli bir basamaktır. Doğru
verilere ve Sonuçlara ulaşabilmek için verilen sağlık hizmeti branşına göre etkin
bir raporlama sistemi oluşturulmalı ve Sonuçlara göre düzeltici faaliyetler planlanmalıdır. Bu çalışmada ağız ve diş sağlığı hastanemizde oluşturulan güvenlik
raporlama sistemi ve bir yıllık süre boyunca yapılan olay bildirimleri anlatıldı, bu
bildirimlere bağlı olarak yapılan düzeltici faaliyetler sunuldu. Sonuç olarak, ağız
ve diş sağlığı hizmetleri kapsamında oluşturulan güvenlik raporlama sisteminin
işletilmesinde düzenli eğitimlerin, düzenli kontrol ve geribildirimlerin olumlu etkisi olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Güvenlik raporlama sistemi, hasta güvenliği, hasta güvenliği
kültürü

Abstract
Safety reporting system and forming the patient safety culture has a veryimportant
place in health care systems. Reporting the mistakes is an important step in
decreasing the wrong action sand the continuous improvement of the quality
system. İn order toobtain correct data andresults an effectivereportingsystemmust
be for medaccording to the health care branch and coreective actions must be
plannedfort he results. İn this study, a safety reporting system formed acccording
1 75. YIL Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi e.posta:atezel@atauni.edu.tr Tel: 0(312)5959900
2 75.YIL Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi e.posta:skaraoglanoglu2@yahoo.com Tel: 0(312)595 99 00
3 75.YIL Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi e.posta:aysegul.karakus@yahoo.com Tel: 0(312)595 99 00
4 75.YIL Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi e.posta:dtgulaykilic@hotmail.com Tel: 0(312)595 99 00
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to the healty care branch and corrective actions must be plannedfortheresults.
İn thisstudy a safety reporting system build in a mouth and dental health care
hospital and reported mouth and dental health care hospital and reported events
in a years time were hold and thecorective actions done according to these events
wereexplained.
As a conclusion in operating the safety reporitng system build in mouth and dental health care services, thisthoughtthatregulareducations, regular control sand
feedbacks have an affirmative effect.
Key Words: Safety reporting system, patient safety, patient safety culture

1. Giriş
Hasta güvenliği, sağlık hizmetine bağlı hataların önlenmesi ve hataların neden
olduğu hasarların eliminasyonu veya azaltılmasıdır (Akalın2005: 142). Sağlık
hizmeti verilen alanlarda hasta güvenliğinin sağlanması büyük ve önemli bir
sorundur, hasta güvenliğini tehdit eden olaylarda hataların bildirimi, sorunun
analiz edilmesi ve hasta güvenliği kültürünün oluşturulması büyük önem taşır
(who.int,2005).
Olay bildirimi ve hata bildirimi kavramı ilk olarak ABD’de 1980 li yıllarda
başlamış ve tüm dünyaya yayılmıştır. Yapılan çalışmalar incelendiğinde olay
bildirimlerininyasal mevzuatlar çerçevesinde olay bildirimlerinin zorunluluk
veya gönüllülük esasına göre yapılması gibiher ülkede farklı uygulamaların varlığı
dikkat çekmektedir(kalite.saglik.gov.tr,2012).
1.1. Hataların Raporlanması:
Hataları raporlamak, hataların azaltılması ve kalitenin sürekli iyileştirilmesi
sürecinde önemli bir basamaktır. Gönüllü bildirim esasına dayanarak yapılan hata
raporlama sisteminde sistemin kurulması hatalardan ders çıkarmanın yollarını
oluşturmaktadır.
Hasta güvenliğini geliştirmek ve yeni öğrenme sistemleri oluşturmak için hataların
nedenleri araştırılmalı ve sebepleri analiz edilmelidir.
Olay bildirimleri ve hata raporlanması hasta güvenliği uygulamalarında çok
önemli bir yere sahip olmasına rağmen birçok sağlık çalışanı tarafından raporlama
yapılmasından kaçınılmaktadır. Bunun nedenihasta veya hasta yakınları tarafından
mahkemeye verilme korkusu, imaj kaybı, meslektaşları tarafından suçlanma
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ve ayıplanmadır (ncbi.nlm,2008). Hata yapanların cezalandırılmayacaklarını
bilmeleri sistemin kurulmasında en önemli basamaktır.
Olay bildirimi ve bilgi paylaşımı yapılmadığında hataların ve bunlara yol açan
nedenlerin tespit edilememesi sonucu hastalar aynı hatalar yüzünden zarar
görebilmektedir. Bu nedenle tıbbi hatalar konusunda amaç cezalandırma değil,
sistem kaynaklı aksaklıkların giderilmesi olmalıdır. Sonuçta hiç kimse isteyerek
hata yapmaz, özellikle sağlık çalışanları insanları tedavi etmek amaçlı eğitim almış
kişilerdir ve çoğunlukla hata kişide değil sistemdedir.
1.2.Hasta Güvenliği Kültürü:
Kurumlarda hataların raporlanmamasının bir nedeni de hasta güvenliği
kültürünün yerleşmemesidir. IOM (Institute of Medicine) tıbbi hataların
önlenmesi ile ilgili olarak sağlık hizmeti verenorganizasyonlarda “hasta güvenliği”
kültürünün yaratılmasını önermektedir (Sayek, 2010: 81-99). Hasta güvenliği
kültürü oluşturulmasında;konunun herkestarafından sahiplenmesi gereken bir
konu olduğunun ilan edilmesi,hasta güvenliği konusunda liderler, çalışanlar ve
hastalar arasında açık iletişimin teşvik edilmesi, çalışanlara hasta güvenliğini
tehdit eden işlemleri belirleme ve azaltma konusunda sorumlulukverilmesi,hasta
güvenliği için kaynak ayrılması ve tüm çalışanların hasta güvenliği konusunda
sürekli eğitiminin sağlanması gerekmektedir(Pronovost,2004: 59-68).
1.4. Güvenlik raporlama sistemi olay bildirimi (GRS tr ):
01 Temmuz 2011 tarihi itibari ile sağlık kurumlarında “Güvenlik Raporlama
Sistemi” adıyla bir bildirim sistemi kurulması uygun görülmüştür. Bu standart 1
Nisan 2012 tarihinden itibaren sağlıkta kalite standartları (SKS) hasta güvenliği
kapsamında yeniden düzenlenmiştir.
Güvenlik raporlama sistemi olay bildirimi (GRS tr );hastaya zarar veren ve/veya
zarar oluşmadan önce fark edilen olayların tespit edilmesi, olayların tekrarını
önlemeye yönelik sistemde iyileştirme çalışmalarının yapılmasına ve bu süreçten
bir eğitim materyali oluşturulmasına odaklı bir bildirim sistemidir(HKS Ders
notları 2011;62-63).Ülkemizde Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) kapsamında
kurumlardan asgari olarak ilaç güvenliği, cerrahi güvenlik ve transfüzyon
güvenliği bildirimlerinin yapılmasına yönelik sistem kurulması istenmektedir.
Bu olaylar hasta güvenliğini tehdit eden olayların en çok görüldüğü konulardır. 1
Nisan 2012 tarihinde GRS ile ilgili yapılan yeni düzenleme ile kurumların hasta
güvenliği kapsamında kendi belirledikleeri konu başlıklarına bu sistemde ayrıca
yer verebilecekleri bildirilmiştir.
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2. Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmetlerinde Güvenlik Raporlama
Sistemi Olay Bildirimi(GRStr )
2.1. Güvenlik Raporlama Sisteminin (GrsTr ) Kurulması:
Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) kapsamında asgari olarak ilaç güvenliği, cerrahi
güvenlik ve transfüzyon güvenliği bildirimlerinin yapılması uygun görülmüş olsa
da ağız ve diş sağlığı merkezleri ve hastanelerinde transfüzyon işlemi yapılmadığı
için transfüzyon güvenliği bildirimi çıkarılarak kalite yönetim birimi ve hasta
güvenliği komitesi tarafından ağız ve diş sağlığı uygulamalarında hasta güvenliğini
tehdit eden ve bildirim yapılacak olaylar yeniden tanımlandı.
Bu olaylar ilaç güvenliği, cerrahi güvenlik ve diğer başlığı altında; protezlerin
karışması, protezlerin kaybolması, sterilizasyonbiriminden çıkan aletlerin
hasta tedavisine kadarki süreçte steril devamlılığının korunmaması, eldivensiz
hasta bakma, başlıkların ve frezlerin değiştirilmemesi, ünit dezenfeksiyonun
yapılmaması, ölçü ve protezlerin dezenfeksiyonunun yapılmaması, gebelere
ve tiroid hastalarına koruyucu ekipman giydirilmemesi, filmlerin koruyucu
kapıların kapatılmadan çekilmesi, hasta kimlik tanımlama ve doğrulaması hataları
(başkasının kimliği ile tedaviye kalkışma vs) dır.
Sabit veya hareketli protezler laboratuvar ve klinik arasında birçok yapım ve
prova aşamasından sonra hastaya teslim edilebilmektedir. Protezlerin karışması
veya kaybolması hasta güvenliği açısından tehdit oluşturmaktadır. Protezin
kaybolması tüm aşamaların başa dönmesine ve teslim süresinin uzamasına,
hastanın planlanandan çok daha fazla hastaneye gelmesine, hekimin iş tekrarı
nedeni ile zaman,enerji ve para kaybına neden olur. Protezlerin karışması da
benzer Sonuçlara neden olmaktadır.
İnfeksiyon kontrolü kapsamında hasta güvenliğini tehdit eden olayların bildirimi
çapraz infeksiyon oluşmaması için gerekli önlemlerin alınmasında için oldukça
önemlidir.
Diş film çekim esnasında gebe olan ve tiroid bezi hastalığı olanlara kurşun önlük
ve tiroid koruyucu kullanılması, çekim esnasında kurşun kapıların kapatılması
radyasyon güvenliği açısından önem arz eder.
Hasta kimlik tanımlama ve doğrulama hataları (başkasının kimliği ile tedavi
yapılması) nedeni ile hastanın hak mağduriyetinin ortaya çıkmasına sebep olabilir.
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Şekil 1: 75. Yıl Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi Güvenlik Raporlama Sistemi Olay Bildirim
Formu:
Bildirimin
Konusu,

İlaç Güvenliği
Cerrahi Güvenlik

Diğer: Örnek
Protezlerin karışması
Protezlerin kaybolması
Sterilizasyonbiriminden çıkan aletlerin hasta
tedavisine kadarki süreçte steril devamlılığının
korunmaması,
Eldivensiz hasta bakma,
Başlıkların ve frezlerin değiştirilmemesi,
Ünit dezenfeksiyonun yapılmaması,
Ölçü ve protezlerin dezenfeksiyonunun yapılmaması,
gebelere ve tiroid hastalarına koruyucu ekipman
giydirilmemesi,
Filmlerin koruyucu kapıların kapatılmadan
çekilmesi,
Hasta kimlik tanımlama ve doğrulaması hataları
(başkasının kimliği ile tedaviye kalkışma),

Olayı Anlatınız

Varsa Görüş ve
Önerilerinizi
Yazınız
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2.2.GRS Olay Bildirimi Öğretilmesi, Eğitimlerin Yapılması:
Hasta güvenliği kültürü oluşturulması ve GRS olay bildirimlerinin yapılma ve
bildirim alışkanlığının kazanılması için klinik çalışanları (dişhekimleri, klinik
yardımcı elemanları, sağlık personeli ve hemşire), protez laboratuvarı ve radyoloji
birimi çalışanlarına düzenli olarak eğitim verildi. Ayrıca işe yeni başlayanlar
için bölüm uyum eğitimikapsamında GRS eğitimine de yer verildi. Eğitimde
bildirimlerin nasıl yapılacağı, gizlilik ilkesine nasıl uyulduğu, amacın suçlama ve
cezalandırma olmadığı, olay bildirimlerinin nasıl takip edildiği, komitelerce nasıl
değerlendirildiği ve kök neden analizi anlatıldı.
GRS olay bildirimlerinin teşvikinde kliniklerde ve birimlerde GRS formları sıksık
kontrol edilerek çalışanlara hatırlatmalar yapıldı. GRS sonucunda yapılan düzeltici
faaliyetler veya alınan önlemler konusunda çalışanlara geri dönüş yapıldı.
2.2. Olay Bildirimlerin Yapılması, Değerlendirilmesi:
Yukarıda tanımlanan ve diğer başlığı altında çalışanlarımızın hasta güvenliğini
tehdit ettiğini düşünülen olaylar gerçekleştiğinde form dolduruldu.Doldurulan
bu bildirim formlarının çalışan dilek ve temenni kutularına atılmasıveya kalite
yönetim birimine teslim edilmesi sağlandı.Olay bildirimlerinde cezalandırma ve
suçlama olmadığı bilincini yerleştirmek için gizli bildirim sistemi oluşturuldu.
Doldurulan formların özellikleri açısından formun uygun doldurulup
doldurulmadığı ve GRS tarafından konunun uygunluğu değerlendirildi.
Değerlendirilen formlar Hasta Güvenliği Komitesine ve varsa ilgili diğer
komitelere verildi.Komitelerde olayların kök neden analizi yapılıp formda
bildirilen durumlara özgü çözüm önerileri oluşturuldu. Yapılacak iyileştirmeler
ve çözümler Kalite Yönetim Birimi ile birlikte uygulamaya konuldu. Bu süreç ile
benzer zararlı ve/veya zarar verebilecek olayların gerçekleşmesi en alt seviyeye
indirilmiş oldu. Hasta güvenliği kapsamındaki olay bildirimleri formuna
kaydedilen olaylar, ramak kala durumlar, beklenmedik olaylar, tekrarlayan olaylar
kalite yönetim birimi tarafından değerlendirildikten sonra ilgili komiteye iletildi
ve kök neden analizi yapıldı.
Kök neden analizi yapılırken; öncelikli olarak olay tanımlandı, kök neden analizi
yapılacak olayın tam olarak ne olduğu belirlendi, olayların sebepleri incelendi,
olay bildirimlerinin dışındaki durumlarda gerekli bilgilerin toplanması için
görüşmeler yapıldı, varsa görsel ve yazılı dokümanlar üzerindeki kayıtlar incelendi.
Gerekirse olaya tanık olmuş veya o alanda bulunan görgü şahitleri ile görüşmeler
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yapıldı ve kayıtlar alındı. Durum nedenler ve Sonuçlar konusunda analiz edildi,
analiz sonrası belirlenen sebepler düzeltildi.
Hastanemizde 2013 yılı içerisinde değerlendirmeye alınan toplam 51 olay
bildirimi gerçekleştirildi. Bu bildirimlerin % 31,37’sı protezlerin kaybolması,
%25.49’sı kliniklerde çapraz infeksiyona neden olabilecek hatalar, %25.49’sı
kullanılan dental malzeme ve aletlerin uygun olmaması, %7.84’sı lokalanestezik
maddenin çalışma süresinin kısa olması, % 5.88’sı protezlerin karışması,,%1.96’sı
röntgen filmi çekilirken kurşun kapının kapatılmaması, ,%1.96’sı İlaç güvenliği
konularını içermektedir.
Şekil 2: GRS bildirimlerinin
dağlm
Şekil
2: GRS bildirimlerinin dağılımı
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2.3.Olay Bildirimleri Doğrultusunda Yapılan Çalışmalar:

2.3.Olay Bildirimleri Doğrultusunda Yaplan Çalşmalar:
Hastanemizde GRS kapsamnda yaplan olay bildirimleri incelendiğinde en çok protez
Hastanemizde
kapsamında
yapılan
olay bildirimleri
incelendiğinde
en
kaybolmas
dikkatiGRS
çekmektedir.
Protezlerin
kaybolmas
sorunu için laboratuvar
ve klinikler
çok protez
kaybolması
çekmektedir.
kaybolması
sorunuformlar
için
arasnda
transfer
esnasndadikkati
teslim alma
ve teslimProtezlerin
etme aşamalarnn
kaydedildiği
oluşturuldu.Hareketli
protezlerin
karşmas
konusunda
yaplan
kök neden
analizi
sonrasnda
laboratuvar ve klinikler
arasında
transfer
esnasında
teslim
alma ve
teslim
etme
düzeltici
faaliyet
olarak hareketli
her aşamasnda
işaretleyici
simgeler
aşamalarının
kaydedildiği
formlarprotezlerin
oluşturuldu.Hareketli
protezlerin
karışması
kullanlmasna karar verildi. Tüm personel bu konuda bilgilendirildi ve takibi yapld.
konusunda yapılan kök neden analizi sonrasında düzeltici faaliyet olarak hareketli
Kliniklerde çapraz infeksiyona neden olabilecek hatalarn kök neden analizleri yaplmas
protezlerin
aşamasında
işaretleyici
simgeler
kullanılmasına
karar
verildi.
Tüm
sonras
klinikheryardmc
elemanlarn
eğitimleri
tekrarland,
daha sk
klinik
çalşmalar
personel bu
konuda bilgilendirildi
ve takibi
yapıldı. uygulamal infeksiyon kontrolü
denetlendi,
dişhekimleri
için küçük gruplar
oluşturularak
eğitimleri yapld. Bu konuda Enfeksiyon kontrol komitesi üyelerini oluşturan dişhekimleri
tarafndan ayda 2 kez klinik denetimler yaplarak sistemin devamllğ sağland.
Dental malzeme ve aletlerin uygun olmamas bildirimleri sonras ilgili malzemeler test
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Kliniklerde çapraz infeksiyona neden olabilecek hataların kök neden analizleri
yapılması sonrası klinik yardımcı elemanların eğitimleri tekrarlandı, daha sık
klinik çalışmaları denetlendi, dişhekimleri için küçük gruplar oluşturularak
uygulamalı infeksiyon kontrolü eğitimleri yapıldı. Bu konuda Enfeksiyon kontrol
komitesi üyelerini oluşturan dişhekimleri tarafından ayda 2 kez klinik denetimler
yapılarak sistemin devamlılığı sağlandı.
Dental malzeme ve aletlerin uygun olmaması bildirimleri sonrası ilgili malzemeler
test edilerek yenileri temin edildi.
Lokal anestezik maddenin çalışma süresinin kısa olmasıyla ilgili bildirimin
sonrası, farklı içerikli lokal anestezik maddelerin alınması uygun görüldü.
Röntgen filmi çekilirken kurşun kapının kapatılmaması bildirimi sonrası radyoloji
birimi çalışanlarına hasta güvenliği ve radyasyon güvenliği eğitimleri tekrar edildi.

3. Sonuç
Olay bildirimleri ve GRS nintemelamacı, hatalardan ve deneyimlerden öğrenmek
ve ders almaktır. Bildirimler vasıtasıyla hataların erken tespit edilmesi ve
bunun sonucu olarak hatalardan ders çıkarılması hasta güvenliğinde önemli bir
basamaktır. Olay bildirimi amaçlı raporlama sistemlerinin hastanelerdeki yapılan
tedavilere göre modifiye edilerek hazırlanması ve hayata geçirilmesi daha etkin
Sonuçlara ulaşmayı sağlar. Ağız ve diş sağlığı hizmetleri kapsamında hastanemizde
kullanılan GRS olay bildirim formları sayesinde hasta güvenliği kapsamında
klinik ve yardımcı birimlerde hatalar saptanmıştır. Bildirimler ve yapılan düzeltici
ve önleyici faaliyetler sayesinde hasta güvenliği kültürü oluşturulmasında önemli
bir adımatılmış bulunmaktadır.
Hasta güvenliği kültürünün yaygınlaşması ve çalışanların sisteme katılımının
artırılması için GRS ve olay bildirimleri konusunda eğitimlerin yapılması,
formların sıksık kontrol edilmesi ve hatırlatmaların yapılması, bildirimler sonucu
yapılan faaliyetlerin duyurulması vasıtasıyla pozitif motivasyon oluşturulması
tavsiye edilir.
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Hasta Güvenliğinde Tıbbi Hata Bildirimi
Hatice Esen1
GüzinAykal2
Serkan Ertuğrul3
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Özet
Sağlık hizmetleri geliştikçe ve hastalar haklarını öğrendikçe sağlık hizmeti
sunumunda çeşitlilik ve kalite unsuru giderek öne çıkmaktadır. Bu öne çıkan
konulardan en önemlilerinden birisi de hasta güvenliğidir.
Hasta güvenliği, sağlık hizmetine bağlı hataların önlenmesi ve sağlık hizmetine
bağlı hataların neden olduğu hasta hasarlarının eliminasyonu veya azaltılmasıdır.
Tıbbi hatalar, kök nedenlerine göre; işe bağlı hatalar (yanlış işlemi yapma),ihmale
bağlı hatalar (doğru işlemi yapmama) uygulamaya bağlı hatalar (doğru
işlemi yanlış uygulama) olarak ve hata türüne göre ise; ilaç hataları, cerrahi
hatalar, tanı koymada hatalar, sistem yetersizliğine bağlı hatalar, diğer hatalar
(hastane enfeksiyonları, yanlışkan transfüzyonu, hasta düşmesi vb)şeklinde
sınıflandırılabilir.
Yeterli miktarda hata bildirimi olmamasının temel nedeni sağlık profesyonellerinin
cezalandırılma korkusu olduğu düşünülmektedir. Özellikle ramak kala hataların
bildirildiği ve bu konuda sağlık profesyonellerinin cesaretlendirildiği bir sistemde
hata oranlarının azalacağı sonucu kaçınılmazdır. Bu kapsamda çalışanların
eğitilmesi ve desteklenmesi büyük önem taşımaktadır.
Bu nedenle kanıta dayalı veriler kullanılarak protokoller hazırlanması ve hasta
güvenliği indikatörleri kullanılması, yaygınlaştırılması oldukça önemlidir.
Çalışmamızda Antalya Eğitim ve Araştırma hastanesinde 2012 ve 2013 yıllarında
tutulan beklenmedik olay bildirimleri incelenerek durum değerlendirmesi yapıldı.
Birimlere, bildirim yapılan olaylara ve hata türlerine göre dağılımlar ve yapılan
yeni düzenlemeler incelendi.
Anahtar Kelimeler: Hasta güvenliği, Tıbbi Hata, Beklenmedik Olay
1 Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hatice.esen@gmail.com
2 Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, guzinaykal@yahoo.com
3 Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi,sekan09031903@hotmail.com
4 Antalya EğitimveAraştırma Hastanesi,dramemis@gmail.com
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Abstract
Diversity in delivery of health care service and quality factor become prominent
when the health care service is developed and patients are learnt their rights. One
of these prominent factors is patient safety.
Patient safety meanspreventing faults of health care service and decreasing or
eliminating the damage of these faults on patients. Based on their root causes,
medical errors are classified as work based errors(doing wrong operation),
negligence based errors (not doing the right operation), and errors depending
on implementation (implementing right operation in a wrong way). Also, based
on the types of errors, medical errors are classified as medication errors, surgical
errors, diagnose errors, errors based on system inadequacy, and other errors
(cross infection, wrong blood transfusion, patients falling down, and so on).
In our work, Antalya Training and Research Hospital’s notifications of unexpected
incidents, which are recorded in 2012 and 2013, were analyzed and assessment
of the situations wasmade. New regulations and distributions according to
notifications, noticed incidents, and types of errors were examined.
The main reason of inadequate error reporting is thought asthehealthcare
professionalsavoidtowritefailurereportsdueto the fear of anykind of punishment.
Especially, in the system, which near miss errors are noticed and health
professionals are encouraged about this subject, the result of decreased error
rates becomesinevitable. In this extent, training and supporting personnel are
important.
Therefore, preparing protocols by using evidence-based data, using patient safety
indicators and proliferation of this usage are highly important.
Key Words: patientsafety, medicalerror, unexpectedevent

1. Giriş
Sağlık hizmetleri geliştikçe ve hastalar haklarını öğrendikçe sağlık hizmeti
sunumunda çeşitlilik ve kalite unsuru giderek öne çıkmaktadır. Bu öne çıkan
konulardan en önemlilerinden birisi de hasta güvenliğidir (Çırpı vd,2009).
Hemşire birey, aile ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirme, hastalık
durumunda iyileştirmeyeyönelik çabaların tümünde yer almaktadır. Hemşireler,
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sağlık bakımında bağımsız, yarı bağımlı vebağımlı rollerini uygulayarak hemşirelik
yasası başta olmak üzere ilgili yasa ve yönetmeliklerlehemşirelik sorumluluklarını
yerine getirirler (Kuğuoğlu vd.2009).
Hemşireler, bakımın her alanında hasta güvenliği ile iç içedirler. Bu bağlamda
hastaların ve diğerilgililerin risk ve riskin azaltılması konusunda bilgilendirilmesi,
hasta güvenliğinin savunulması veistenmeyen olayların rapor edilmesi de
hemşirenin görevleri arasındadır(Fişek 1989; Emiroğlu 1994).
Malpraktis, tıpta hatalı uygulamalar olarak tanımlanmaktadır. Tıpta hatalı
uygulamalar, sağlık
çalışanının kasıt veya ihmali ile bakım ve tedavi yapmaması, bilgi ve beceri
eksikliği, hatalı tedavi uygulaması veya hastaya zarar meydana getiren fiil veya
durumlar olarak kabul edilmektedir (Katoğlu2002).
Hasta güvenliği, sağlık hizmetine bağlı hataların önlenmesi ve sağlık
hizmetine bağlı hataların neden olduğu hasta hasarlarının eliminasyonu veya
azaltılmasıdır. Tıbbi hatalar, kök nedenleri veyahata türleri açısından iki farklı
şekildesınıflandırılabilir (Akalın 2005).
Tablo 1: Hata Dağılımları
Kök nedenlerine göre tıbbi hatalar;
-İşe bağlı hatalar (yanlış işlemi yapma),
-İhmale bağlı hatalar (doğru işlemi
yapmama)
-Uygulamaya bağlı hatalar (doğru işlemi
yanlışuygulama)

Hata türüne göre tıbbi hatalar;
-İlaç hataları,
-Cerrahi hatalar,
-Tanı koymada hatalar,
-Sistem yetersizliğine bağlı hatalar,
-Diğer hatalar (hastane enfeksiyonları,
yanlış
kan transfüzyonu, hasta düşmesi vb)

Tıbbi hataları azaltmada sağlık sektöründe bilgi sistemlerini güçlendirmek ve
yaygınlığını artırmak önemli bir yönetsel araçtır. Bilgisayar destekli hekim istemleri
ve bilgisayarlı hekim karar destek sistemleri, hekimlerin el yazısını okuyamama
başta olmaküzere birçok tıbbi hata kaynağını ortadan kaldıracağından tıbbi
hata oranlarının azaltılmasında önemli yer tutmaktadır. Ayrıcabilgi sistemleri
ilaçlar, ilaçların etkileşimi, alerjik durumlar hakkında da önemli veri sağlayarak
tedavilerin güvenirliğinin ve dolayısıile hasta güvenliğinin artmasına neden
olmaktadır.
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2. Amaç
Sağlık hizmetlerinde en önemli unsurlardan biri olan hasta güvenliği, hastalara
yardım ederken oluşabilecek zararlardan kaçınmak, kaza eseri yaralanmaları,
hata
olasılığını azaltmak ve önlemektir. Çalışmamızın amacı Antalya Eğitim
ve AraştırmaHastanesinde 2012 ve 2013 yıllarında tutulan beklenmedik olay
bildirimlerinin analizini yaparak, bu konuda durum değerlendirmesi yapmaktır.

3. Bulgular
Tablo 1: Birimlere Göre Dağlm
2012-2013 yılında Kalite Yönetim Birimine tarafından beklenmedik olay
bildirimleri incelendi. Birimimize
gelen
bu yıllara
ait 100 adet form vardı ve kök
Birimlere
Göre
Dağlm
neden analizi yapılarak değerlendirildi.
Tablo 1: Birimlere Göre Dağılım

12%
21%

49%

Dahlili birimler
Cerrahi birimler
Acil-Ameliyathane

6%

Kan Merkezi

12%

yoğun bakmlar

Birimlere göre dağılım incelendiğinde dahili birimlerden bildirimin daha fazla
olduğu görülmektedir. Acil ve ameliyathaneden en az bildirim olduğu tespit
edilmiştir. Dahili birimlerde güvenlik raporlama sisteminin oluştuğu kalite
kültürünün diğer birimlere göre daha çok benimsendiği görülmektedir. Acil
servisinkendi iç dinamiği ve yoğunluğundan dolayı,hem işlerin takibi hem de
kalite süreçlerinin işletilmesi açısından oldukça zor bir birim olduğu bilinmektedir.
Bu nedenle acil servis çalışanlarına hasta güvenliği kültürü oluşturmak için
eğitimlerin artırılması gerektiği düşünülmüştür. Ameliyathaneler multidisipliner
Birimlere
göre dağlm
incelendiğinde
dahilipersonel
birimlerdençeşitliliği
bildiriminnedeniyle
daha fazla kalite
olduğu
yaklaşım
gerektiren
alanlar
olduğundan
görülmektedir.
Acil
ve
ameliyathaneden
en
az
bildirim
olduğu
tespit
edilmiştir.
Dahili
kültürünün oluşturulması diğer birimlere göre daha zaman alıcıdır. Ameliyathane
birimlerde güvenlik raporlama sisteminin oluştuğu kalite kültürünün diğer birimlere göre daha
çalışanları
tarafından,görülmektedir.
çalışma koşulları
sebebiyle; vaka
sırasında
veya
çok benimsendiği
Acil servisinkendi
iç dinamiği
ve oluşan
yoğunluğundan
dolay,hem
işlerin
takibi hem
de kalite süreçlerinin
işletilmesi
açsndan
oldukça zor bir birim
ramak
kala olan
hataların
bildirilmediği
veya göz
ardı edildiği
düşünülmüştür.
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olduğu bilinmektedir. Bu nedenle acil servis çalşanlarna hasta güvenliği kültürü oluşturmak
için eğitimlerin artrlmas gerektiği düşünülmüştür. Ameliyathaneler multidisipliner yaklaşm
gerektiren alanlar olduğundan personel çeşitliliği nedeniyle kalite kültürünün oluşturulmas
diğer birimlere göre daha zaman alcdr. Ameliyathane çalşanlar tarafndan, çalşma
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Tablo:2 Olaylara Göre Dağlm

Olaylara
göre göre
dağlm
Tablo:2 Olaylara
Göre Dağılım
33
31

12
8
6

düşme

5

ekipman
hatas

güvenli
numune
transferi

ilaç
güvenliği

tedavi ve
bakm
hatas

5

transfüzyon
güvenliği

diğer

Bildirim yapılan olaylara göre dağılım incelendiğinde ilk sırada düşme, ikinci
Bildirim yaplan olaylara göre dağlm incelendiğinde ilk srada düşme, ikinci srada
sırada
transfüzyon
güvenliği
sırada
ilaç güvenliği
ilgili yapldğ
bildirim
transfüzyon
güvenliği
üçüncüüçüncü
srada ise
ilaç ise
güvenliği
ile ilgili ile
bildirim
görülmektedir.
yapıldığı
görülmektedir.
Tablo: 3 Hata Türlerine Göre Dağılım
İlaç Güvenliği

Ekipman Hatası

Yanlış İlaç Uygulanması
Yanlış İlaç İsteme
Eczaneden Yanlış İlaç Gelmesi
Ampulün Kırık Olması
Kemoterapi Setinin Akıtması
Enjektör Ucunun
Kırık/Künt Olması
39
Poşet Serum Yırtılması

Otomasyonda Yazılım Eksikliği
Güvenli Numune Transferi

Kayıp Örnek
Numune Uygunsuzluğu
Yanlış Barkot Yapıştırma
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Hasta Düşmesi

Yataktan
Tuvalet-Banyo
Merdiven-Asansör Önü-Bahçe

Transfüzyon Güvenliği

Hasta Başı Cross Uygunsuzluğu
Formun Eksik Olması
İstem Uygunsuzluğu
Yanlış Barkot
Ürün İade
Saklama Koşulları
Kan Ve Kan Ürünün Boşa Harcanması

Tedavi Ve Bakım Hatası

Yanlış Bileklik Takılması
Tetkik Sonuçlarının Çıkmaması
Yoğun Bakıma Gelen Hastanın Ayaklarında Yara Olması
HIV + Hastanın Bildiriminin Yapılması

Hata türlerine göre dağılım incelendiğinde, ilaç güvenliğinde yanlış doz
uygulaması, eczaneden yanlış ilaç gelmesi, eczaneden yanlış ilaç isteme, eczaneden
gelen ampulün kırık olmasıdır. Eczaneden yanlış ilaç gelmesi ve klinikten yanlış
ilaç istenmesinin sebebi yoğunluktan kaynaklanmıştır. Yanlış ilaç uygulaması ise
hekimin hasta tabelasına etken maddeyi yazmasından dolayı kaynaklanmıştır.
Ekipman ve sistem hatasında, kemoterapidekullanılan setlerin akıtması, enjektör
ucunun künt ve kırık olması, poşet serumların yırtık çıkmasıdır. Bildirimler
değerlendirildikten sonra medikal ambar ile görüşülerek ilgili firmalara
geribildirimi yapılmıştır. Otomasyonda yazılım eksikliği kan merkezi tarafından
bildirilmiştir, yazılım firması ile görüşülerek gerekli düzenleme yapılmıştır.
Güvenli numune transferinde kayıp örnek, özellikle acil servisten alınan kanlarda
yaşanmıştır. Bu nedenle merkez laboratuvarında yer alan acil laboratuvarı, acil
servis alanına taşınmıştır. Numune uygunsuzluğunda ise yanlış tüpe yanlış
kan alınmasıdır. Yanlış barkot yapıştırma, kan tüplerinin üzerine yanlış barkot
yapıştırılmıştır. Hataların önlenmesi amacıyla poliklinik kan alma birimine
otomatik tüp barkotlama cihazı alınmıştır.
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Hasta düşmesi incelendiğinde, yatakta,tuvalet-banyo, merdiven,asansör önünde,
bahçede düşme olaylarının gerçekleştiği görülmüştür. Düşen hastalar 0-1 yaş
grubu çocuk hastaları, FTR, göğüs hastalıkları, nöroloji ve ortopedihastalarıdır.
0-1 yaş grubu çocuk hastalarımızın düşme nedeni ise yatakların yaş grubuna
uygun olmamasıdır. Dolayısı ile uygun yatak isteminde bulunulmuştur.
Transfüzyon güvenliğinde ise, hasta başı cross uygunsuzluğu, formların
eksik doldurulması, istem formu ile otomasyondan yapılan istem arasındaki
uygunsuzluk, ürün iadesi, uygun koşullarda saklamama, kan ve kan ürünlerini
boşa harcama yer almaktadır. Klinik bazında transfüzyon güvenliği eğitimleri
her yıl yapılmaktadır. Kalite yönetim birimine bildirilen transfüzyon olayları
transfüzyon komitesine bildirilmektedir.
Tedavi bakım hataları, uygun bileklik takılmaması, tetkik Sonuçlarının geç
çıkması, yoğun bakıma klinikten gelen hastanın bası ülserinin önceden oluştuğu,
HIV(+) olan hastanın acil ameliyatı alınması ve test Sonuçlarının ameliyathaneye
bildiriminin geç yapılmasıdır.

4. Sonuç
Sağlık hizmetleri hızla gelişmekte vebüyümektedir. Hastaneler, teknolojik,
ekonomik ve insan Kaynakları alanında bakıldığında çok büyük
organizasyonlardır. Sağlık hizmeti sunan organizasyonların vazgeçilmezleri
sağlık profesyonelleridir.Sağlık profesyonellerinin cezalandırılma korkusundan
dolaylı hata bildirimi yapmadığı düşünülmektedir. Sağlıkta kalite hizmeti
sunumunda sağlık çalışanlarının bilinçlendirilmesi, farkındalığının yükseltilmesi
ve memnuniyetlerinin artırılması gerekmektedir.
Sonuç olarak hata raporlamasistemlerinin oluşturulması ve etkin yönetilmesi
sağlık sistemi içindeönemli bir yere sahiptir. Çalışanlarda korkufaktörünü ortadan
kaldıracak, kendilerinibildirimde bulunduklarında güvendehissedebilecekleri ve
bildirimi yapan kişininkorunmasını sağlayacak bildirim yöntemlerininkullanılması
sistemin güçlendirilmesine fayda
sağlayacaktır. Özellikle ramak kala hatalarınbildirildiği ve bu konuda sağlık
profesyonellerinin cesaretlendirildiği bir sistemde hata oranlarınınazalacağı
sonucu kaçınılmazdır. Bu kapsamdaçalışanların eğitilmesi ve desteklenmesi
büyük önemtaşımaktadır. Bu nedenle kanıta dayalı veriler kullanılarak protokoller
hazırlanmalı, hasta güvenliği indikatörleri kullanılması, yaygınlaştırılması
oldukça önemlidir.
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Ek:1 Beklenmedik olay formu
ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
BEKLENMEDİK OLAY RAPOR FORMU
Birim Adı:
· Yanlış ilaç istenmesi
· Yanlış ilaç uygulanması

· Sözel order hatası
· Order hatası ( kısaltma, verilmemiş order vb.)
· Diğer

· İlacın yanlış zamanda uygulanması

· Hastanın yatağından düşmesi

· Eczanaden yanlış ilaç gelmesi

· Hastanın sedyeden düşmesi

· Eczaneden ilaçların uygun şartlarda
gelmemesi/ taşıma hatası

· Hastanın banyoda düşmesi

· Kayıtların yanlış olması
· Miadı geçmiş İlaç uygulaması

Hasta düşmesi

ilaç güvenliği

· İlacın yanlış yolla ya da doz uygulanması

İletişim
hataları

Olay Tarihi:

· Hastanın düşme yönünden
değerlendirilmemesi
· Düşme riski değerlendirilmesi sonucunda
uygun önlemlerin alınmaması

· Beklenmyen ilaç etkileri

· Kaygan /Islak zemin

· Diğer

· Diğer
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· Hasta kimlik doğrulamasının yapılmaması

· Kan veya kan ürününün yanlış etiketlenmesi

· Uygulama sonrası reaksiyon gelişmesi

· Ameliyat taraf işaretlemesi yapılmaması

Tedavi ve Bakım Hatalrı

· Tedavinin Geciktirilmesi

· Hasta kimlik doğrulamasının yapılmaması

· Yanlış tanı yada tanının gecikmesi
· Yanlış tetkik yapılması / Sonuçların karışması
· Kateter uygulamam ve takip hataları
· Bası yarası
· İzolasyon önlemlerin alınmaması/ yanlış uygulama
· Diğer

· Güvenli Cerrahi Kontrol Listesinin yanlış
dodurulması

· Diğer

· Diğer
· Diğer
· Yenidoğan bebeğin kaybolması yada yanlış
aileye verilmesi (Pembe kod)
· Çalışan güvenliği (Beyaz kod
uygulaması)
· Mavi kod uygulaması
· Hastadan örnek alma sırasında iğne
batması
· Ameliyat sırasında bistüri batması
· Laboratuvarda lam/lamel batması
· Hastaya kateter takma sırasında katater
batması
· Kesici delici alet kutularının aşırı
doldurulması
· Tıbbi atık poşetlerinin taşınması kesici
delici alet batması
· Diğer

Radyasyon
Güvenliği

· Operasyonda vücut içinde malzeme
unutulması

Tesis Güvenliği

· Anestezi hataları

Kaçma

· Cerrahi işle sırasında oluşan istenmeyen
olayların gerçeklesmesi (Yanık gelişmesi gb.)

Kan ve vücut sıvısı
ile temas

· Yanlış taraf / organ cerrahi

Ekipman /
Sistem Hatası

Cerrahi güvenlik

· Yanlış barkod yapıştırılmış numune

· Transfüzyon sısrasında uygun takip yapılmaması

· Diğer

Kod uygulaması

· Numune uygunsuzluğu

· Yanlış test yapılması

· Kan ve kan ürünlerinin boşa harcanması

Kesici delici alet yaralanması

· Kayıp örnek

· Kan veya kan ürününün uygun olmayan
depolanması

Diğer

Transfüzyon Güvenliği

· Yanlış kan veya kan ürünü

Güvenli numune
trasferi
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· Hastaya müdahale sırasında hastaya ait
kan ve vücut sıvılarının sıçraması
· Diğer
· Diğer
· Fazla radyasyon alma
· Tekrar edilen radyolojik çekimler
· Diğer
· Yangın
· Elektirik çarpması
· Hırsızlık
· Personelin bilgisi dışında hastanın hastaneyi terk etmesi
· Diğer
·
·
·
·
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Olaya ilişkin açıklama:
Olaya ilişkin varsa görüş / öneri:
Olaya yönelik alınan önlemler / Hastanın durumu :
Olayı rapor eden kişi isminin bildirilmesi zorunlu değildir.
NOT: Form doldurulduktan sonra Kalite ve Performans Birimine gönderilir. Olayın
konusu ve olayın anlatılmasının yazılması ZORUNLUDUR.
Form No: F BH 144
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Sağlık Çalışanlarının Sağlık Hizmet Kalitesi
Değerlendirmeleri
Doç. Dr. Elif DİKMETAŞ YARDAN1
Berna ARSLAN2

Özet
Sağlık hizmetlerinde kalite, iç ve dış müşterilerin uluslararası standartlara uygun
beklentilerinin karşılanmasıdır. Çalışmada sağlık hizmetlerinde iç müşteri olan
çalışanların hizmet kalitesinden beklentileri, algılamaları ve bunlar arasındaki
farkı SERVQUAL ölçeği ile belirlemek amaçlanmıştır.
Çalışmada çalışanların beklenti ve algılamaları ve bunlar arasındaki farkı
ölçmek için SERVQUAL ölçeğinden faydalanılmıştır. SERVQUAL ölçeği, fiziksel
özellikler, güvenilirlik, heveslilik, güven ve empati alt boyutlarından oluşmaktadır.
Çalışmada Çalışma Karadeniz Bölgesi›nde bir özel dal devlet hastanesinde Ocak
ve Şubat 2014 tarihleri arasında yapılmıştır. Çalışmanın evreni, hastane›de
çalışan tüm sağlık hizmetleri personeli(n:305)’dir. Çalışmada örneklem
seçilmemiş, çalışanların %58,0 (n:177)›ine ulaşılmıştır. Çalışmanın Cronbach
Alpha güvenirlik katsayısı 0,905 (çok yüksek derecede güvenilir) bulunmuştur.
Çalışmada, çalışanların ifadelere vermiş olduğu skorlar 5›li likert yöntemi ile
değerlendirilmiştir.
Hastane çalışanlarının algıladıkları hizmet kalitesi kalite boyutları, eşit ağırlıklı
ve ağırlıklı servqual skorları açısından; bekledikleri hizmet kalitesinden düşük
bulunmuştur.Kalite boyutları arasında ilişki bulunmuştur.
Çalışan beklentilerinin karşılanması yönünde hastane yönetimine, sağlık
çalışanlarına ve topluma yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Hizmet Kalitesi, SERVQUAL
1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Sağlık Yüksekokulu Sağlık Kurumları Yönetimi Bölümü, elifdikmetas@hotmail.com,
5323817966
2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumları Yönetimi ABD. Yüksek Lisans Öğrencisi,
berna-ars@hotmail.com, 05393007160
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Abstract
Health care quality is to provide expectations compliance with international
standards of internal and external customers. In this study, working in health care
who internal customers expectations, perceptions and differences between them
to determine the SERVQUAL scale.
In this studySERVQUAL scale was used to measure the differences between
-employees’ expectations and perceptions. SERVQUAL scale sub-dimensions
are physical characteristics, reliability, responsiveness, trust and empathy. In this
studywas conducted at a special branch of state hospital in the Black Sea Region
between January and February 2014. In this study, no selected samples (n:305).
58.0% of employees (n = 177) has been reached. Cronbach’s alpha reliability
coefficient have been found 0.905 (very high trust). In the study, 5 point Likert
scores were used.
Hospital employees perceivesabout the quality of service quality dimensions,
equal-weighted and weighted SERVQUAL scores were found low from their
expectations. Correlations was found between quality dimensions.
For meeting the expectations of employees should be done studies on hospital
management, health care workers and community-oriented.
Key Words: Health Service Quality, SERVQUAL

1. Giriş
Sağlık hizmetlerinin gerek kendine has yapısı gerekse de yeniden yapılanma
anlayışı, sağlık alanında kalitenin önemini artırmaktadır (Karahan ve Lamba,
2007:341).Kalite kısaca mükemmellik olarak tanımlanmaktadır (Öztürk, 2009:5).
Crosby ise kaliteyi şu şekilde tanımlamıştır: “Kalite, bir ürünün ya da hizmetin
ihtiyaçları tam olarak karşılaması ve bu ihtiyaçlara uygunluğudur” (Efil, 2010:155;
Halis, 2010:17; Koçel, 2011:374).Aynı zamanda müşteri ihtiyaçlarını tam ve
sürekli karşılayabilecek mal ve hizmetlerin en ekonomik şekilde sağlanması
durumu da “kalite” kavramını ifade eder (Parlak, 2004:4).Sağlık hizmetlerinde
kalitenin etkililik, verimlilik, optimal nokta, kabul edilirlik, yasallık veeşit olma
gibi özellikleri bulunmaktadır (Can, 2009:296; Küçük, 2009:49-51; Tengilimoğlu
ve ark., 2012:317, 318).
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Sağlık hizmetlerinde kalite, uluslararası standartlara uygun tanı, tedavi ve
bakım hizmetleriyle birlikte hizmet süreçlerinin tamamında hastaların beklenti
ve ihtiyaçlarının tam olarak karşılanması anlamına gelir (Tengilimoğlu ve ark.,
2012:316). Birçok kamu hizmetiyle karşılaştırıldığında sağlık hizmeti öneme sahip
olmakla birlikte hata kabul etmemektedir (Aslantekin ve ark., 2007:57).Sağlıkta
kalite yönetiminin amacı, sağlık sisteminin yararlarını ve maliyet etkililiğini
arttırmaktır. Ancak, maliyet etkililiğini sağlarken, hizmet çıktısının kalite
düzeyini düşürmemek gerekir (Şen, 2010:17).Sağlık hizmetlerinin hem dünyada
hem de ülkemiz ekonomisindeki payının artması, yaşam süresi ortalamasının
yükselmesi, sağlık sektöründe sunulan hizmet kalitesini etkilemektedir (Yağcı ve
Duman, 2006:219).
Sağlık sektörünün içerisinde yer aldığı rekabet ortamında kaliteyi, müşteriler
belirler (Bakır, 2006:14; Koraşlı ve Sarp, 2009:289). Müşteri kavramı, iç
müşteri ve dış müşteri olarak karşımıza çıkmaktadır (Çetinkaya ve Özbaşaran,
2009:322). Genel bir işletme olarak düşünüldüğünde, dış müşteriler, mal ya da
hizmeti satanlar, iç müşteriler ise işletme içerisinde birbirinden mal ve hizmet
alanlardır (Şen, 2010:36).Sağlık işletmelerinde çalışan kişi ya da gruplar, iç
müşterileri oluşturmaktadır. Bu grup içerisinde, sağlık profesyonelleri (uzmanlar,
doktorlar, hemşireler, asistan doktorlar, ebeler vs.) ile teknik ve destek personeli
yer almaktadır (Bakır, 2006:15). Yapılan araştırmaların çoğunda dış müşteriler
üzerinde çalışma yapılmış ve dış müşteri tatmini ölçülmüştür. Bu araştırmada
diğerlerinden farklı olarak iç müşteri kavramı üzerinde durulmuş ve SERVQUAL
ölçeği iç müşterilere uygulanmıştır. Çünkü iç müşterilerin tatmine ulaşması,
dış müşterilerin daha iyi hizmet vermelerine yardımcı olacak ve dış müşterini
tatminini olumlu yönde etkileyecektir (Şen, 2010:36). Toplam kalite yönetimi,
yönetim alanında ortaya çıkan önemli bir yeniliktir (İzvercian ve ark., 2014:27).
Toplam kalite yönetimi bakış açısına göre işletme içerisindeki birimler birbirinden
mal ya da hizmet alıyorlarsa birbirlerinin müşterisidir (Bakır, 2006:15). Örneğin,
hemşirelik bölümü, ilaç kullanımı nedeniyle eczanenin, hastaların diyetiyle
ilgilenmesi sebebiyle beslenme biriminin müşterisidir (Şen, 2010:38). Buna
benzer olarak, doktorlar da tanı istedikleri birimlerin yani laboratuvar, röntgen vs.
birimlerinin müşterisidir. Yoğun bakım servisleri acil servisin, sağlık işletmesinin
tüm birimleri yönetimin müşterisi olabilmektedir (Bakır, 2006:15). Toplam kalite
anlayışına göre başarılı olabilmek için, hem iç hem de dış müşterilerin tatmin
edilmesi gerekir (Altınöz ve ark., 2009:322).
Algılanan hizmet kalitesi modeli, uygulayıcıların hizmet işletmelerinin üretim
kaybının nedenini anlamalarına yardımcı olmak için geliştirilmiş teorik bir yapıdır
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(Tengilimoğlu ve ark., 2012:318, 319). Algılanan hizmet kalitesinin ölçülmesi ve
değerlendirilmesi, maliyetlerin düşürülmesi ve rekabet avantajı elde edilmesi
açısından önemlidir (Özer ve Çakıl, 2007:141).Beklenen hizmet, algılanan
hizmetten büyük olursa, algılanan kalite düşük olacaktır. Beklenen hizmetin
algılanan hizmetten küçük olması, müşteriler tarafından algılanan kalitenin ideal
olarak kabul edilmesini sağlar.
Algılanan Hizmet Kalitesi (Q)= Algılanan Hizmet (P)- Beklenen Hizmet(E)
Matematiksel ifadesi aşağıda belirtilmiştir.
SERVQUAL Skoru=Algılama Skoru- Beklenti Skoru
SERVQUAL ölçeğinde, beş hizmet kalitesi bulunmaktadır. Bunlar:
. Fiziksel Özellikler: Organizasyonun hizmet sunumundaki fiziksel olanakları,
. Güvenilirlik: Hizmetin doğru ve güvenilir bir şekilde verilmesi,
. Heveslilik: Müşterilere yardım etme ve hizmetin hızlı bir şekilde verilmesi,
. Güven: Çalışanların bilgili ve nazik olarak müşterilerde güven duygusu
oluşturabilmesi,
. Empati: Kurumun kendisini müşterinin yerine koymasıdır (Bakır, 2006:42;
Yıldız ve Yıldız, 2011:127).

2. Gereç ve Yöntem
Çalışmanın amacı; sağlık hizmetlerinde iç müşteri olan çalışanların hizmet
kalitesinden beklentileri, algılamaları ve bunlar arasındaki farkı SERVQUAL ölçeği
ile belirlemektir. Çalışma Karadeniz Bölgesi›nde bir özel dal devlet hastanesinde
Ocak ve Şubat 2014 tarihleri arasında yapılmıştır. Çalışma, hastane›de çalışan
sağlık hizmetleri personeline uygulanmıştır. Çalışmada tüm çalışanlara (n:305)
ulaşılması hedeflenmiştir. Herhangi bir örneklem seçilmemiştir. Çalışanların
%58,0 (n:177)›ına ulaşılmıştır.
Çalışmada çalışanların beklenti ve algılamaları ve bunlar arasındaki farkı ölçmek
için SERVQUAL ölçeğinden faydalanılmıştır.SERVQUAL hizmet kalitesi modeli,
Parasuraman, Zeithaml ve Berry (1988) tarafından geliştirilmiştir (Şen, 2010:28;
Tengilimoğlu ve ark., 2012:320; Yıldız ve Yıldız, 2011:126; Savaş ve ark., 2014:4).
SERVQUAL çok geniş ölçüde kullanılan, tartışılan, müşterilerin beklenti ve
algılamalarına dayalı bir ölçektir (Devebakan ve Aksaraylı, 2003:41).Servqual
ölçeği ile kişilerin tercihleri arasındaki farklılıklar belirlenir ve hizmet alanlarında
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iyileştirme yapılacak olan alanlar belirlenebilir (Arun Kumar ve ark., 2012:2).
Servqual kalite skorları; servqual ölçeğinde yer alan beklenti ve algı skorlarının
karşılıklı olarak farklarının alınmasıyla ve alınan farkların bulunduğu her bir
bölümde yer alan soru sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Bu skorların toplamının
örneklem büyüklüğüne oranlanmasıyla Servqual skorları elde edilir.Aşağıda
Servqual ölçeği alt boyutlarına göre servqual skorları belirtilmiştir. Bunlar;
SQ1: Fiziksel Özellikler Boyutuna Göre Servqual Skoru
SQ2: Güvenilirlik Boyutuna Göre Servqual Skoru
SQ3: Heveslilik Boyutuna Göre Servqual Skoru
SQ4: Güven Boyutuna Göre Servqual Skoru
SQ5: Empati Boyutuna Göre Servqual Skoru
SQE: Eşit Ağırlıklı Servqual Skoru
SQA: Ağırlıklı Servqual Skoru’dur.
Servqual skoru, algılama skoru ve beklenti skoru arasındaki farktan elde
edilir. Skor değerleri -6 ve +6 arasında olup, -6’ya yaklaştıkça beklentilerin
karşılanmadığı, +6’ya yaklaştıkça beklentilerin karşılandığı anlamına gelmektedir
(Rahman, 2007:41).
Çalışmanın Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,905 (çok yüksek derecede
güvenilir) bulunmuştur. Çalışmada, çalışanların ifadelere vermiş olduğu skorlar
5›li likert yöntemi («1» kesinlikle katılmıyorum, - «5» kesinlikle katılıyorum) ile
değerlendirilmiştir. Çalışmada SPSS 20,0 uygulanmıştır. Çalışmada iki ortalama
arasındaki farkın önemlilik testi (t testi), Mann-Whitney U testi, ANOVA ve
Korelasyon testleri yapılmıştır.
Çalışmanın hipotezleri;
Hipotez 1. Çalışanların fiziksel özellikler boyutuna göre; algıladıkları hizmet
kalitesi bekledikleri hizmet kalitesinden daha yüksektir.
Hipotez 2. Çalışanların güvenilirlik boyutuna göre; algıladıkları hizmet kalitesi
bekledikleri hizmet kalitesinden daha yüksektir.
Hipotez 3. Çalışanların heveslilik boyutuna göre; algıladıkları hizmet kalitesi
bekledikleri hizmet kalitesinden daha yüksektir.
Hipotez 4. Çalışanların güven boyutuna göre; algıladıkları hizmet kalitesi
bekledikleri hizmet kalitesinden daha yüksektir.
Hipotez 5. Çalışanların empati boyutuna göre; algıladıkları hizmet kalitesi
bekledikleri hizmet kalitesinden daha yüksektir.
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Hipotez 6. Kalite boyutları arasında anlamlı ilişki bulunmaktadır.
Hipotez 7. Çalışanların cinsiyetlerine göre servqual kalite skorları arasında
farklılık bulunmaktadır.
Hipotez 8. Çalışanların medeni duruma göre servqual kalite skorları arasında
farklılık bulunmaktadır.
Hipotez 9. Çalışanların görevine göre servqual kalite skorları arasında farklılık
bulunmaktadır.
Hipotez 10. Çalışanların yaşına göre servqual kalite skorları arasında farklılık
bulunmaktadır.
Hipotez 11. Çalışanların eğitim durumuna göre servqual kalite skorları arasında
farklılık bulunmaktadır.
Hipotez 12. Çalışanların kurumda çalıştığı süreye göre servqual kalite skorları
arasında farklılık bulunmaktadır.

3. Bulgular ve Tartışma
Aşağıdaki tabloda çalışmaya katılanların tanımlayıcı bulguları yer almaktadır.
Tablo 1. Çalışmaya katılan çalışanların tanımlayıcı bulguları
Değişken
Cinsiyet
Medeni Durum
Görevi

Yaş

Eğitim Düzeyi

Kurumda çalıştığı süre
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n

%

Kadın

164

92,7

Erkek

13

7,3

Evli

135

76,3

Bekâr

42

23,7

Sağlık teknisyen ve teknikeri

31

17,5

Hekim ve hemşire

146

82,5

21-34

61

34,5

35-41

63

35,6

42-51

53

29,9

Lise

31

17,5

Önlisans

65

36,7

Lisans ve lisansüstü

81

45,8

0-5 yıl

62

35

6-10 yıl

56

31,6

11 yıl ve üstü

59

33,3
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Çalışmaya katılanların %97,2’si kadın, %7,3’ü erkektir. Çalışanların %76,3’ü evli,
%23,7’si bekârdır. Yaptığı iş açısından katılımcıların %17,5’i sağlık teknisyeni
ve teknikeri, %82,5’i hekim ve hemşire grubundan oluşmaktadır. Çalışanlar,
%34,5’u 21-34, %35,6’sı 35-41 yaş ve %29,9 u 42-51 yaş grubundan oluşmaktadır.
Katılımcıların %17,5’i lise, %36,7’si önlisans, %45,8’i lisans ve lisansüstü
düzeylerinde eğitim görmüşlerdir. Katılımcıların, %35’i 0-5 yıl, %31,6’sı 6-10 yıl,
%33,3’ü 11 yıl ve üstü kurumda çalışmışlardır.
Kalite boyutları servqual skorları, eşit ağırlıklı ve ağırlıklı servqual skorları tablo
2’de gösterilmiştir.
Tablo2. Kalite Boyutları, Eşit ağırlıklı ve Ağırlıklı Servqual Skorları
n

Minimum

Maksimum Ortalama Standart
sapma

SQ1 (Fiziksel Özellikler)

177

-11,50

6,00

-3,57

3,06

SQ2 (Güvenilirlik)

177

-13,80

8,00

-3,15

3,62

SQ3 (Heveslilik)

177

-13,00

4,25

-1,94

2,77

SQ4 (Güven)

177

-13,00

5,25

-2,07

2,88

SQ5 (Empati)

177

-16,80

15,00

-2,00

4,14

SQE (Eşit Ağırlıklı)

177

-13,47

4,99

-2,55

2,84

SQA (Ağırlıklı)

177

-2,68

1,00

-0,51

0,56

Kalite boyutları servqual skorları, eşit ağırlıklı ve ağırlıklı servqual skorları
incelendiğinde; hastane çalışanlarının algıladıkları hizmet kalitesi boyutları, eşit
ağırlıklı ve ağırlıklı servqual skorları açısından; bekledikleri hizmet kalitesinden
düşük bulunmuştur. Boyut bazında incelendiğinde beklentilerin en fazla
karşılandığı boyut, heveslilik boyutu iken, en az beklentilerin karşılandığı boyut
fiziksel özellikler boyutudur. Hipotez 1, 2, 3, 4 ve 5 reddedilmiştir.
Devebakan ve Aksaraylı’nın Özel Altınordu Hastanesi’nde yapmış olduğu
çalışmada, beklentilerin en fazla karşılandığı boyut, empati boyutu iken, en az
karşılandığı boyut güven boyutudur (2003; 47).
Torun’un, Dr. Sami Ulus Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde yapmış olduğu
çalışmadabeklentilerin en fazla karşılandığı boyutgüven iken en az karşılandığı
boyut fiziksel özellikler boyutu olmuştur (2009; 90).
Şen’in, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzmir Ege Doğumevi
ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde iç müşterilere yapmış
olduğu çalışmada ise beklentilerin en fazla karşılandığı boyut empati boyutu iken,
en az karşılandığı boyut fiziksel özellikler boyutu olmuştur (2010; 63).
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Kalite boyutlarına göre korelasyon analizi Sonuçları tablo 3’te gösterilmiştir.
Tablo 3. Kalite Boyutlarına Göre Korelasyon Analizi Sonuçları
SQ1
SQ1 (Fiziksel
Özellikler)

Pearson Correlation

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
n

SQ3 (Heveslilik)

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
n

SQ4 (Güven)

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
n
Pearson Correlation

SQ5 (Empati)

1

Sig. (2-tailed)
n

SQ2
(Güvenilirlik)

SQ2

Sig. (2-tailed)
n

177
0,702

**

SQ3

0,587

**

0,587**

0,575**

0,511**

0,000

0,000

0,000

0,000

177

177

177

177

1
177
0,736

**

0,000

0,000

177

177

0,575

**

0,000

SQ5

0,702**

0,000
177

SQ4

0,717

**

0,000

**

0,736

0,671**

0,000

,000

,000

177

177

177

**

1
177
0,820

**

0,717

**

0,820

0,781**

0,000

0,000

177

177

1

0,695**

0,000

0,000

177

177

177

177

177

0,511**

0,671**

0,781**

0,695**

1

0,000

0,000

0,000

,000

177

177

177

177

177

Korelasyon Analizi ** alpha: 0,01

Servqual skorlarıyla kalite boyutları arsındaki korelasyon analizi incelendiğinde,
kalite boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir.
Kalite boyutları arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. En çok heveslilik ve
güven boyutları arasında (0,820) diğerlerine göre çok güçlü bir pozitif ilişki
bulunmuştur. En az fiziksel özellikler ve empati boyutları arasında (0,511) pozitif
ilişki bulunmuştur. Hipotez 6 kabul edilmiştir.
Şen’in, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzmir Ege Doğumevi ve
Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde iç müşterilere yapmış olduğu
çalışmada da en çok heveslilik ve güven boyutlarında (0,860) en az ise empati ve
fiziksel özellikler (0,611) boyutunda pozitif bir ilişki bulunmuştur (2010; 77).
Bakır’ın Antakya Devlet Hastanesi’nde yaptığı çalışmada ise en fazla empati ve
güvenilirlik boyutları arasında (0,829) pozitif ilişki varken, en az pozitif ilişki ise
fiziksel özellikler ve güven boyutları arasında (0,608) bulunmuştur (2006;70).
Cinsiyet, medeni durum ve görevine göre Servqual skorları tablo 4’te gösterilmiştir.
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2,82

3,79

42

-1,77

2,35

-2,06

2,18

164

-2,02

2,90

0,447
Evli

13

0,788
135

-1,99

2,89

Bekâr

Kadın

1018,500

42

-1,75

2,29

0,655

-2,65

2,69

164

-1,98

4,23

0,838
Evli

13

0,350
135

-2,18

3,04

Bekâr

902,000

42

-1,98

3,27

0,403

913,500

Erkek

13

1

-2,25

3,05

0,057

0,389
Evli

SQ5

Kadın

Erkek

SQ4

Kadın

Erkek

SQ3

135

-2,02

4,39

0,175

31

146

31

146

-1,98

2,96

31

-3,23

3,71

146

3,09

-4,19

3,30

p2

146

-3,65

t

31

Görevi

Standart Sapma

-1,93

-3,23

Ortalama

164

135

n

2,19

0,607

Sağlık teknisyen
ve teknikeri

-3,77

0,515
Evli

13

0,294

Bekâr

Kadın

880,000

Erkek

SQ2

Sağlık çalışanları

3,04

Sağlık teknisyen
ve teknikeri

-2,90

Sağlık çalışanları

42

146

Sağlık teknisyen
ve teknikeri

3,09

Sağlık çalışanları

Standart Sapma

-3,80

p2

Ortalama

t

n

Medeni Durum
Bekâr

135

0,86

2,93

Sağlık teknisyen
ve teknikeri

3,71

1,725

-3,21

Sağlık çalışanları

-3,10

0,570

31

Sağlık teknisyen
ve teknikeri

164

2,87

Sağlık çalışanları

2,03

-2,87

Evli

-3,21

42

Bekâr

Standart Sapma

965,500
13

p1

Ortalama

3,13

MWU

n

-3,60

Erkek

SQ1

164
Kadın

Cinsiyet

Tablo 4. Cinsiyet, Medeni Durum ve Görevine Göre Servqual Skorları

0,722

0,471

-1,765
-2,93

3,65

-2,52

2,23

-1,81

2,86

-2,51

2,44

-1,290

0,199

-0,935

0,351

-1,831
-1,74

0,079

0,069

4,19

Mann-Whitney U testi (MWU testi) İki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi (t testi)
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Çalışanlar cinsiyet, medeni durum ve görevine göre incelendiğinde; fiziksel
özellikler, güvenilirlik, heveslilik, güven ve empati boyutlarında istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılıkbulunmamıştır. Hipotez 7, 8 ve 9 reddedilmiştir.
Devabakan ve Aksaraylı’nın 105 kişiye yaptığı çalışmada cinsiyet ve medeni
duruma göre Servqual kalite boyutları açısından herhangi bir istatistiki fark
bulamamıştır (2003: 48).
Şen’in İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapmış olduğu çalışmada,
hemşire ve ebelerin “heveslilik” boyutunda hizmet kalitesi beklentileri hekim ve
diğer çalışanlara oranla daha yüksek bulunmuştur (2010; 74).
Yaş, eğitim durum ve kurumda çalıştığı süre değişkenlerine göre Servqual skorları
tablo 5’te gösterilmiştir.
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34 Yaş ve
altı

SQ4
35-41 Yaş

42 Yaş ve
üstü
Toplam

34 Yaş ve
altı

SQ3
35-41 Yaş

42 Yaş ve
üstü
Toplam

34 Yaş ve
altı

SQ2
35-41 Yaş

42 Yaş ve
üstü
Toplam

34 Yaş ve
altı

SQ1
35-41 Yaş

42 Yaş ve
üstü

Yaş

Or-

-3,15
3,62

53
-1,55
2,63

63
-2,37
3,21

61
-1,82
2,33

177
-1,94
2,77

53
-1,72
2,71

63
-2,63
3,23

61
-1,80
2,57

177

-2,07

2,88

53

-1,56

3,70

63

-2,37

4,93

61

-2,01

3,61

177

-2,00

4,14
2,862

1,342

1,895

0,546
0,060

0,264

0,153

0,580
65
-3,50
3,68

81
-3,14
3,66

177
-3,15
3,62

31
-1,71
2,33

65
-1,88
3,07

81
-2,06
2,68

177
-1,94
2,77

31
-1,76
2,22

65
-2,03
3,31

81
-2,22
2,75

177

-2,07

2,88

31

-2,11

3,35

65

-1,71

4,58

81

-2,20

4,08

177

-2,00

4,14

0-5 yıl çalışanlar

3,35

6-10 yıl
çalışanlar

-2,45

11 yıl ve
üstü çalışanlar

31
0-5 yıl çalışanlar

3,06

6-10 yıl
çalışanlar

-3,57

11 yıl ve
üstü çalışanlar

177

0-5 yıl çalışanlar

2,79

6-10 yıl
çalışanlar

-4,01

11 yıl ve
üstü çalışanlar

81

0-5 yıl çalışanlar

3,28

6-10 yıl
çalışanlar

-3,52

11 yıl ve
üstü çalışanlar

65

Total

3,09

0-5 yıl çalışanlar

-2,52

6-10 yıl
çalışanlar

31

2,701

0,894

0,203

0,289

0,265

11 yıl ve
üstü çalışanlar

Total

0,062

Total

2,827

Total

L i se

177
Önlisans

3,25

Lisans ve
Lisansüstüü

-2,89
Toplam

61
Lise

4,07
Önlisans

-3,99

Lisansüstü

63

Toplam

3,31

Lise

-2,46

Önlisans

53

Lisans ve
Lisansüstüü

3,06

Toplam

-3,57

Lise

177

Önlisans

2,69

Lisans ve
Lisansüstüü

-3,42

Toplam

61

Lise

3,32

Önlisans

-4,25

Lisans ve
Lisansüstüü

63

0,070

0,411

0,817

0,749

0,768

62
-3,57
2,88

56
-3,19
2,92

59
-3,93
3,37

177
-3,57
3,06

62
-2,99
3,03

56
-2,99
3,63

59
-3,47
4,17

177
-3,15
3,62

62
-1,65
2,30

56
-1,79
2,67

59
-2,37
3,25

177
-1,94
2,77

62
-1,74
2,57

56
-1,75
2,75

59
-2,72
3,22

177

-2,07

2,88

62

-1,75

3,19

56

-1,57

4,63

59

-2,67

4,51

177

-2,00

4,14

0,829
0,438

0,336
0,715

1,125
0,327

2,271
0,106

1,193

0,306

Anova Testi

Orta-

p1

F

Standart
sapma

Ortalama

n

Çalışma
süresi

p1

F

Standart
Sapma

lama

n

Eğitim Durumu

p1

F

3,04

1

Toplam

-2,93

Total

42 Yaş ve
üstü

Standart Sapma

35-41 Yaş

talama

SQ5

n

34 Yaş ve
altı

53

Toplam

Toplam

Tablo 5. Yaş, Eğitim Durumu ve Kurumda Çalıştığı SüreDeğişkenlerine Göre Servqual Kalite Boyutları İçin Puan Ortalamaları
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Katılımcıların yaş, eğitim ve kurumda çalıştığı süre değişkenlerine göre Servqual
skorları incelendiğinde; fiziksel özellikler, güvenilirlik, heveslilik, güven ve empati
boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Hipotez 10,11
ve 12 reddedilmiştir.
Devebakan ve Aksaraylı’nın Özel Altınordu Hastanesi’nde 105 kişi ile yaptığı
çalışmada yaş arttıkça sadece fiziksel özellikler açısından memnuniyetlerinin
arttığı, beklentilerin azaldığı bulunmuştur (2003: 48).
Torun’un Dr. Sami Ulus Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde 156 kişiye yapmış
olduğu çalışmada, fiziksel özellikler boyutuyla eğitim boyutu arasındaki ilişkiye
bakıldığında eğitim seviyesi arttıkça fiziksel özelliklerden beklentilerin arttığı
memnuniyetin azaldığı bulunmuştur (2009; 96).
Şen’in, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapmış olduğu çalışmada
eğitim düzeyi düşük olanların hizmet kalitesi algılarının daha yüksek olduğu
bulunmuştur (2010; 3).

4. Sonuç ve Öneriler
Çalışmada sağlık hizmetlerinde iç müşteri olan çalışanların hizmet kalitesinden
beklentileri, algılamaları ve bunlar arasındaki farkı SERVQUAL ölçeği ile
belirlemek amaçlanmıştır.
Çalışmada bir özel dal devlet hastanesindeki sağlık çalışanlarının %58,0 (n:177)›ine
ulaşılmıştır.Katılımcıların %97,2’si kadın, %7,3’ü erkek, %76,3’ü evli, %23,7’si
bekâr, %34,5’u 21-34, %35,6’sı 35-41 yaş ve %29,9 u 42-51 yaşında, %17,5’i lise,
%36,7’si önlisans, %45,8’i lisans ve lisansüstü mezunu, %17,5’i sağlık teknisyeni ve
teknikeri, %82,5’i hekim ve hemşire, %35’i 0-5 yıl, %31,6’sı 6-10 yıl, %33,3’ü 11 yıl
ve üstü kurumda çalışmaktadır.
Çalışmada hastane çalışanlarının algıladıkları hizmet kalitesi kalite boyutları, eşit
ağırlıklı ve ağırlıklı servqual skorları açısından; bekledikleri hizmet kalitesinden
düşük bulunmuştur. Hastane yönetimi çalışanlarla düzenli toplantılar yaparak,
beklentilerini ölçmeli ve çözüm önerileri aramalıdır.
Sağlık çalışanlarının beklentilerin en fazla karşılandığı boyut, heveslilik boyutu
iken, en az beklentilerin karşılandığı boyut fiziksel özellikler boyutudur.
Çalışanların her ne kadar beklentileri algıladıklarından yüksek çıksa dahi
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çalışanlar, çalıştıkları ortamda çalışma şevki içindedir. Bu nedenle kurum kültürü
kapsamında çalışanları plaket, teşekkür yazılarıvb. ödüllerle mutlu edecek
yöntemler belirlenmelidir.
Kalite boyutları arasında en çok heveslilik ve güven boyutları arasında, en az
fiziksel özellikler ve empati boyutları arasında pozitif ilişki bulunmuştur.Sağlık
çalışanlarının cinsiyeti, medeni durumu, yaptığı iş, yaş, eğitim durumu ve çalışma
süreleri ile servqual skorlarıyla kalite boyutları arasında herhangi bir istatistiki
farklılık bulunmamaktadır. Sağlık çalışanlarının beklentileri ve algılamaları ile
bağımsız değişkenler arasında herhangi bir fark bulunmamıştır.
Hizmet kalitesinin artırılması için, hastane yönetimi fiziksel özellikler konusuna
çözüm getirmelidir. Aynı zamanda çalışanların güvenli bir ortamda çalışması
sağlanılmalıdır. Hastanenin kullandığı araç gereç ve donanımlar, hastane verimliliği
göz önünde tutularak yenilenmelidir. Çalışanlara sağlık iletişimi konusunda
hizmet içi eğitim verilmelidir. Hastane tarafından sağlık iletişimi konusunda
topluma da bilgilendirme toplantıları yapılmalıdır. Hastane çalışanlarının empati
düzeyi artırılmalıdır. Hastane çalışanlarının hastalarla daha yakından ilgilenmesi
için çalışanların motive edilmesi gerekmektedir. Ayrıca hasta ve yakınlarına
yönelik sağlıkçıların ne zorluklarla çalıştıklarını ve ne tür risklerle karşılaştıklarını
anlatan kamu spotları yapılmalıdır. Çalışan memnuniyetinin hasta memnuniyeti
kadar önemli olduğu bilinci ile kalite artırılmalıdır.
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Sağlık Çalışanlarında Değişim: Sağlık
Çalışanlarınınkariyer Gelişim Fırsatları İle
Sınırsız Ve Değişken Kariyer Algılamaları
Doç.Dr.Elif DİKMETAŞ YARDAN1
Uz.Nurcan COŞKUN US2

Özet
Sağlık kurumları diğer işletme tiplerinden farklı ve karmaşık yapılı sosyal
sistemlerdir. 663 no’lu Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığı ile Bağlı
Kuruluşları yeniden yapılandırılmıştır. Bu değişikliğin etkisiyle Sağlık Kurumları
Yönetimi alanında yüksek lisans yapanların sayısı oldukça artmıştır. Çalışmada
sağlık kurumları yönetimi alanında yüksek lisans yapan ve sağlık sektörü içinde
çalışanların kariyer gelişim fırsatları ile sınırsız ve değişken kariyer algılamaları
ölçülmesi amaçlanmıştır.
Çalışma, Şubat - Mart 2014 tarihleri arasında Sağlık Kurumları Yönetimi
alanında yüksek lisans yapan kamu sağlık sektöründeki çalışanlara uygulanmıştır.
Çalışmanın evreni tahmin edilemediği için örneklem seçimi yapılmamış, 80
çalışan değerlendirmeye alınmıştır. Çalışmada kullanılan ölçekler; algılanan
kariyer gelişimi fırsatları ölçeği, sınırsız kariyer gelişimi ve değişken kariyer
yönelimi ölçekleridir. Çalışmanın geçerlilik ve güvenirlik analizi yapılmıştır.
Sağlık yönetimi alanında yüksek lisans yapan çalışanların sadece cinsiyetlerine
göre değişken kariyer ölçeği alt boyutu olan kendi kariyerini kendisi yönlendirme
boyutunda (t:-2,485, p:0,015) istatistiki anlamda farklılıklar bulunmuştur.
Algılanan kariyer gelişim fırsatları, sınırsız kariyer gelişimi ve değişken kariyer
yönelimi arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Uluslararası piyasalarda artan
rekabet, hızlı teknolojik ilerlemeler, hukuki düzenlemeler gibi gelişmeler,
çalışanların kariyer gelişmelerinde önem taşımaktadır.
1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Sağlık Yüksekokulu Sağlık Kurumları Yönetimi Bölümü, elifdikmetas@hotmail.com,
05323817966
2

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Kurumları Yönetimi ABD. Doktora Öğrencisi, nurcan_
coskun@yahoo.com, 053033362728
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Anahtar Kelimeler:Algılanan kariyer gelişim fırsatları, Sınırsız kariyer, Değişken
kariyer

Abstract
Health care institutions are different from other types of businesses and complex
social systems.Ministry of Health Organization was restructuredlegislativedecree
No. 663. Mastersdegree numbers in Health Care Management discipline
have in creased. This study,career development opportunities,unlimited and
variablecareerperceptions of workers with in the health sector and doing master
in field of healthcaremanagementis intendedtomeasure. Thisstudywas done in
February- March 2014. The study population for the sampleselection can not be
estimated, workersdoingmasterstudent (n:80)have participated in thisre search.
Three different surveyscaleswereused in thestudy. The sescalesareperceived
career development opportunities, unlimited career development and
careerorientation variables. It was conductedvalidity and reliability analysis.
Careerorientationperceptions of workers and doing masterınthefield of health
care management were found differences accordingtosex. Perceivedcareer
developmentopportunities, unlimited career development and career orientation
variables were significantly correlated.Increasedcompetition in international
markets, rapid technological advances, legal regulation setc.isimportant in
employeecareer developments.
Key Words: Perceived career developmentopportunities, Unlimited career,
Careervariables

1. Giriş
Yönetim en basit tanımıyla, başkaları vasıtasıyla iş görmektir (Koçel, 2013: 59).
Sağlık kurumları yönetimi ise, “birey ve toplumların sağlık düzeylerini korumak
ve geliştirmek amacıyla sağlık hizmetleri üretimi için maddi ve beşeri Kaynakların
planlanma, örgütlenme, yöneltme ve denetlenme süreci” olarak tanımlanmaktadır
(Tengilimoğlu, Işık, Akbolat, 2012: 539).
Sağlık işletmeleri diğer işletme tiplerinden farklı ve karmaşık yapılı sosyal sistemler
olarak bilinmektedir. Bu farklılık yönetim açısından da önem taşımaktadır.
Çıktıları ölçmenin ve tanımlamanın zor olması, farklı meslek grupları arasında
yüksek koordinasyon gerektirmesi ve yüksek derecede uzmanlaşmayı gerektirmesi
diğer işletmelerden farklılaşmasına neden olmaktadır. Artan hizmet talepleri,
maliyeti kontrol altına alma baskıları, teknolojik değişim baskısı, mevzuat
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uygulamalarındaki değişiklikler gibi unsurlar sağlık hizmetlerinin yönetimini
daha da zorlaştırmaktadır (Aydın, 2009: 27).
28103 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname” ile
Sağlık Bakanlığı’nın teşkilat yapısı değişmiştir (T.C. Resmi Gazete).
Sağlık dönüşüm programlarının bileşenlerinden olan sistemi destekleyecek eğitim
ve bilim kurumları ile sağlık politikası, sağlık işletmesi, sağlık ekonomisi ve sağlık
planlaması konularına hakim personelin yetiştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır
(Tengilimoğlu, Işık, Akbolat, 2012: 142).
Sağlık yönetimi alanında lisansüstü düzeyde eğitim veren ilk program 1934
yılında Chicago Üniversitesi Lisansüstü İşletme okulunda “Hastane Yönetimi
Yüksek Lisans Programı” adı altında gerçekleştirilmiştir (Çimen, 2010: 137).
Türkiye’de sağlık hizmetleri sunan kuruluşların yönetici ihtiyaçlarını gidermek
amacıyla kurulan “Sağlık İdaresi Yüksekokulu” ilk yükseköğretim kurumudur
(Çamcı, 2007: 24, 25).
Ülkemizde toplam 44 üniversitede lisans düzeyinde sağlık yönetimi bölümü
mevcut olup, bunlardan 19 tanesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 12 tanesi Sağlık
Yüksekokulu,9 tanesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2 tanesi İşletme Fakültesi,
1 tanesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, 1 tanesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’
na bağlı olarak faaliyet göstermektedirler. Lisans programının adları ise 25 tanesi
sağlık yönetimi, 5 tanesi sağlık idaresi, 12 tanesi sağlık kurumları yöneticiliği,
4 tanesi sağlık kurumları işletmeciliği, 1 tanesi sağlık kurumları yönetimidir.
Bu okulların 27 tanesi Devlet Üniversitesi iken 17 tanesi Vakıf Üniversitesidir.
(Erdem, 2013).
Ülkemizde sağlık yönetimi alanında önlisans programı olarak sağlık kurumları
işletmeciliği bölümleri mevcuttur. 25’den fazla üniversitede yüksek lisans programı
bulunurken10’a yakın üniversitede doktora programı vardır (Erdem, 2013).
Son zamanlarda yaşanılan değişimler ile birlikte sağlık çalışanları,geleneksel
kariyer yaklaşımdan çok, sınırsız ve değişken kariyer yaklaşımına doğru
gitmektedir. Sınırsız kariyer; tek bir örgütün sınırlarını aşan kariyer olup,
farklı örgütlerde taşınabilir bilgi, beceri ve yetenekler, çok yönlü ilişki ağları ile
öğrenmeyi ön plana çıkartan kariyerdir. Değişken kariyer ise; örgüt tarafından
değil de kişi tarafından yönlendirilen, kişi ve içinde bulunduğu çevre değiştikçe
kişi tarafından tekrar keşfedilen kariyerdir (Çakmak, 2011: 67, 68, 82).
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2. Gereç ve Yöntem
Çalışmanın amacı; sağlık kurumları yönetimi alanında yüksek lisans yapan kamu
sağlık sektörü içindeki çalışanların kariyer gelişim fırsatları ile sınırsız ve değişken
kariyer algılamalarının ölçülmesidir.
Çalışma 17 Şubat - 17 Mart 2014 tarihleri arasında Sağlık Kurumları Yönetimi
alanında yüksek lisans yapan sağlık sektöründekiçalışanlara uygulanmıştır.
Çalışmanın evreni tahmin edilemediği için örneklem seçimi yapılmamış, sadece
ulaşılan çalışanların anketleri (n:80) değerlendirmeye alınmıştır.
Çalışmada üç ayrı anket ölçeğikullanılmıştır. Bunlar; algılanan kariyer gelişim
fırsatları ölçeği, sınırsız kariyer gelişimi ölçeği ve değişen kariyer yönelim ölçeğidir.
Algılanan kariyer gelişim fırsatları ölçeği, 1997 yılında Greenhaus ve arkadaşları
tarafından geliştirilmiştir.Sınırsız kariyer gelişimi ölçeği (sınırsız düşünme ve
örgütlerarası hareketlilik tercihi) 2006 yılında Briscoe ve arkadaşları tarafından
geliştirilmiştir. Sınırsız kariyer ölçeği, sınırsız düşünme ve örgütler arası
hareketlilik tercihi alt boyutlarından oluşmaktadır.
Değişen Kariyer yönelim ölçeği ise 2006 yılında Briscoe ve arkadaşları tarafından
geliştirilmiştir. Bu ölçek, kişinin kendi kariyerini kendisinin yönlendirmesi ve
değer yönelimli kariyer yönetimi alt boyutlarından oluşmaktadır. Ölçeklerin
elde edilmesinde, Kadriye Övgü Çakmak’ın 2011 yılında yayımladığı “Çalışma
Yaşamında Güncel Gelişmeler Doğrultusunda Değişen Kariyer Yaklaşımları
ve Örgüte Bağlılığa Etkisine İlişkin Bir Araştırma” adlı doktora tezinden
faydalanılmıştır.
Çalışmada, SPSS 20,0 kullanılmıştır. Ters ifadeler, SPSS değerlendirmesi yaparken
ters kodlanmıştır. Çalışmada 5›li likert yöntemi kullanılmıştır.
Çalışmanın geçerlilik ve güvenirlik analizi yapılmıştır. Anketlerin toplam
güvenirlik katsayısı 0,479’dur. Anketler ayrı ayrı incelendiğinde güvenirlik
katsayıları; algılanan kariyer gelişim fırsatları ölçeği; 0,595, sınırsız kariyer gelişimi
ölçeği 0,397, değişken kariyer yönelimi ölçeği 0,608 bulunmuştur. Çalışmada iki
ortalama arasındaki fark testi (t testi), Mann-Whitney U testi ve korelasyon testi
yapılmıştır.
Çalışmada belirlenen hipotezler;
Hipotez 1. Çalışanların algılanan kariyer gelişim fırsatları, sınırsız kariyer ve
değişken kariyer yönelimi algılamaları;
a. Cinsiyet,
b. Yaş,
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c. Medeni durum,
ç. Eğitim durumu,
d. Görevi,
e. Çalışmaya başlama tarihi,
f. Kurum kıdem sürelerine göre farklılık göstermektedir.
Hipotez 2. Çalışanların algıladıkları kariyer gelişim fırsatları ile sınırsız kariyer
algılamaları arasında ilişki bulunmaktadır.
Hipotez 3. Çalışanların algıladıkları kariyer gelişim fırsatları ile değişken kariyer
yönelimi algılamaları arasında ilişki bulunmaktadır.
Hipotez 4. Çalışanların sınırsız kariyer ve değişken kariyer yönelimi algılamaları
arasında ilişki bulunmaktadır.

3.Bulgular ve Tartışma
Çalışmaya katılanların %60 (n:48)’ıkadın, %66,3 (n:53)’ü evli, %50 (n:40)’si 35
yaş ve üstü, %63,8 (n:51)’i Sağlık›la ilgili bir okul (Sağlık Yüksekokulu ya da Tıp
Fakültesi) mezunu, %36,3 (n:29)›ü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu,
%72,5 (n:58)’i sağlık personeli, %27,5 (n:22)’i yönetsel işlerde çalışmakta,
%51,3 (n:41)’ü 12 yıl ve üstü çalışmakta %48,8 (n:39)’i >12 yıldır çalışmakta,
%52,5 (n:42)’i 4 yıl ve üstündebu kurumda çalışmakta, %47,5 (n:38)’i >4 yıldır
bu kurumda çalışmakta, %9,5 (n:7)’i akademik amaçla, %70,3 (n:52)’ü yönetici
olmak amacıyla, %20,3 (n:15)›ü kişisel gelişim amacıyla yüksek lisans yaptıklarını
ifade etmiştir.
Çalışanların algıladıkları kariyer gelişim fırsatları ile sınırsız ve değişken kariyer
ölçekleri ortalama ve standart sapmaları tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Çalışanların Algılanan Kariyer Gelişim Fırsatları ile Sınırsız ve Değişken
Kariyer Ölçekleri Ortalama ve Standart Sapmaları
Algılanan Kariyer
Gelişim Fırsatları
Sınırsız Kariyer

Değişken Kariyer

n

Ortalama

Standart Sapma

Algılanan Kariyer
Gelişim Fırsatları

80

2,41

0,90

Sınırsız Düşünme

80

3,69

0,73

Örgütler Arası
Hareketlilik Tercihi

80

2,81

0,61

Kendi Kariyerini
Kendi Yönlendirme

80

3,84

0,62

Değer Yönelimli
Kariyer Yönetimi

80

3,95

0,63
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Çalışanların algılanan kariyer gelişim fırsatları 2,41±0,90, sınırsız düşünme
3,69±0,73, örgütlerarası hareketlilik tercihi 2,81±0,61, kendi kariyerini kendi
yönlendirme 3,84±0,62, değer yönelimli kariyer yönetimi 3,95±0,63 bulunmuştur.
Çalışanların algılanan kariyer gelişim fırsatları ile sınırsız ve değişken kariyer
ölçekleri boyutlarına ilişkin algılamaları tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2. Çalışanların Algılanan Kariyer Gelişim Fırsatları ile Sınırsız ve Değişken
Kariyer Ölçekleri Boyutlarına İlişkin Algılamaları

Cinsiyet
Kadın (n:48)
Erkek (n:32)

Yaş
≥35 yaş (n:40)
<35 yaş (n:40)

Medeni Durum
Bekar (n:27)
Evli (n:53)

Eğitim Durumu
Sağlık Yüksekokulu ve Tıp
Fakültesi Mezunu (n:51)
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Mezunu (n:29)
Görevi
Sağlık Personeli (n: 58)
Yönetsel İşler (n: 22)

Çalışmaya Başlama Tarihi
≥12 yıl (n:41)
<12 yıl (n:39)

Kurum Kıdem Süresi
≥4 yıl (n:42)
<4 yıl (n:38)

Algılanan Kariyer Gelişim
Fırsatları

Sınırsız
Düşünme

Örgütler Arası
Hareketlilik
Tercihi

KendiKariyerini
Kendi
Yönlendirme

Değer Yönelimli
Kariyer Yönetimi

2,39±0,86
2,43±0,97
t: -0,165
p1:0,870

3,65±0,76
3,75±0,70
t: -0,603
p1:0,548

2,85±0,55
2,76±0,71
t: 0,591
p1:0,556

3,71±0,64
4,06±0,56
t:-2,485
p1:0,015

3,90±0,59
4,03±0,69
t: 0,915
p1:0,360

2,36±1,00
2,47±0,81
t: -0,545
p1:0,588

3,72±0,71
3,65±0,76
t: 0,359 p1:0,720

2,86±0,64
2,77±0,60
t: 0,957
p1:0,493

3,85±0,61
3,84±0,66
t: 0,044 p1:0,965

4,04±0,66
3,86±0,60
t: 1,275 p1:0,206

2,38±0,85
2,43±0,94
MWU:695,500
p2:0,838

3,52 ±0,78
3,78±0,70
MWU:588,000
p2:0,194

2,83±0,69
2,80±0,58
MWU:693,000
p2:0,818

3,79±0,66
3,87±0,62
MWU:686,500
p2:0,767

3,91±0,68
3,97±0,61
MWU:670,000
p2:0,642

2,50±0,98

3,76±0,72

2,850,61

3,87±0,61

4,03±0,58

2,26±0,76
MWU:630,500
p2:0,274

3,56±0,75
MWU:625,500
p2:0,253

2,740,63
MWU:677,500
p2:0,533

3,80±0,67
MWU:700,500
p2:0,696

3,82±0,69
MWU:618,500
p2:0,224

2,45±0,94
2,32±0,81
MWU:589,500
p2:0,601

3,69±0,76
3,67±0,69
MWU:626,500
p2:0,901

2,81±0,59
2,83±0,68
MWU:637,500
p2:0,996

3,80±0,63
3,95±0,63
MWU:556,500
p2:0,379

4,02±0,58
3,78±0,74
MWU:527,500
p2:0,232

2,31±0,95
2,52±0,85
t: -1,002
p1:0,319

3,76±0,71
3,62±0,76
t: 0,873
p1:0,385

2,86±0,62
2,76±0,61
t: 0,684
p1:0,496

3,85±0,61
3,84±0,66
t: 0,100
p1:0,921

4,06±0,62
3,84±0,63
t: 1,537
p1:0,128

2,41±0,98
2,41±0,83
t: 0,025
p1:0,980

3,79±0,67
3,58±0,80
t: 1,319
p1:0,191

2,80±0,53
2,83±0,70
t: -0,262
p1:0,794

3,90±0,63
3,79±0,63
t: 0,778
p1:0,439

4,01±0,67
3,89±0,59
t: 0,880
p1:0,376

p1: İki ortalama arasındaki fark (t) testi
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Cinsiyetlerine göre algılanan kariyer gelişim fırsatları, sınırsız kariyer gelişimi alt
boyultarından sınırsız düşünme, örgütler arası hareketlilik tercihi, değişen kariyer
yönetimi alt boyutlarından ise değer yönelimli kariyer yönetimindeistatistiki
anlamda bir farklılık bulunmamışken sadece değişen kariyer yönetimi alt
boyutlarından kendi kariyerini kendi yönlendirme alt boyutunda (t:-2,485;
p1:0,015) istatistiki anlamda bir farklılık bulunmuştur. Erkek çalışanlar, kadın
çalışanlara göre kendi kariyerini kendi yönlendirme boyutuna daha fazla
katılmışlardır. Hipotez 1a kabul edilmiştir. Avusturalya’da kamu sektöründe
yapılan bir çalışmada kadınların değişken kariyer yönelim algılamalarının
erkeklere göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır (McDonald, Brown,
Bradley, 2005:25). Briscoe ve ark.’nın işletme öğrencileri ve işletme yöneticileri
üzerinde yaptığı araştırmada cinsiyet ile sınırsız vedeğişken kariyer tutumları
arasında bir ilişki bulunmamıştır (Briscoe, Douglas,DeMuth, 2006: 38).
Yaş, medeni durum, eğitim durumu, görevi, çalışmaya başlama tarihi ve kurum
kıdem sürelerinde algılanan kariyer gelişim fırsatları, sınırsız kariyer ve değişken
kariyer yönelimi boyutlarında herhangi bir istatistiki farklılık bulunmamıştır.
Hipotez 1b, 1c, 1ç, 1d, 1e, 1f ret edilmiştir. Hizmet sektöründe çalışanlar üzerinde
yapılan bir çalışmada ise çalışanların çok yönlü ve sınırsız kariyer tutumlarınınyaşa
göre farklılık gösterdiği bulunmuştur (Kale ve Özer, 2012: 185).
Çalışanların algılanan kariyer gelişim fırsatları ile sınırsız ve değişken kariyer
ölçekleri boyutlarına ilişkin algılamaları arasındaki ilişki tablo 3’te gösterilmiştir.
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Tablo 3. Çalışanların Algılanan Kariyer Gelişim Fırsatları ile Sınırsız ve Değişken
Kariyer Ölçekleri Boyutlarına İlişkin Algılamaları Arasındaki İlişki
Algılanan
Kariyer
Gelişim
Fırsatları
Algılanan
Kariyer
Gelişim
Fırsatları

Sınırsız
Düşünme

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
n

Kendi
Kariyerini
Kendi
Yönlendirme
Değer
Yönelimli
Kariyer
Yönetimi

Örgütler
Arası
Hareketlilik
Tercihi

Kendi
Kariyerini
Kendi
Yönlendirme

Değer
Yönelimli
Kariyer
Yönetimi

0,235*

-0,021

-0,019

-0,065

0,036

0,853

0,866

0,569

80

80

80

80

80

Pearson
Correlation

0,235*

1

0,252*

0,543**

0,277*

Sig. (2-tailed)

0,036

n
Örgütler
Arası
Hareketlilik
Tercihi

1

Sınırsız
Düşünme

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
n
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
n
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
n

0,024

0,000

0,013

80

80

80

80

80

-0,021

0,252*

1

-0,023

0,085

0,853

0,024

0,841

0,452

80

80

80

80

80

-0,019

0,543**

-0,023

1

0,437**

0,866

0,000

0,841

80

80

80

80

80

-0,065

0,277*

0,085

0,437**

1

0,569

0,013

0,452

0,000

80

80

80

80

0,000

80

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Algılanan kariyer gelişim fırsatları ile sınırsız düşünme (p:0,036), sınırsız
düşünme ile örgütler arası hareketlilik tercihi (p:0,024), sınırsız düşünme ile kendi
kariyerini kendi yönlendirme (p:0,000), sınırsız düşünme ile değer yönelimli
kariyer yönetimi (p:0,013), kendi kariyerini kendi yönlendirme ile değer yönelimli
kariyer yönetimi (p:0,000) arasında p≥0,05 olarak hesaplandığı için korelasyon
ilişkisi bulunmuştur. Hipotez 2 ve 4 kabul edilmiştir. Hipotez 3 ret edilmiştir.

4. Sonuç ve Öneriler
Çalışmada kamu sağlık kurumları yönetimi alanında yüksek lisans yapan sağlık
sektörü içindeki çalışanlarınkariyer gelişim fırsatları ile sınırsız ve değişken
kariyer algılamaları ölçülmesi amaçlanmıştır.
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Çalışmaya katılanların %60 (n:48)’ı kadın, %66,3 (n:53)’ü evli, %50 (n:40)’si 35
yaş ve üstü, %63,8 (n:51)’i Sağlık›la ilgili bir okul (Sağlık Yüksekokulu ya da Tıp
Fakültesi) mezunu, %36,3 (n:29)›ü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu,
%72,5 (n:58)’i sağlık personeli, %27,5 (n:22)’i yönetsel işlerde çalışmakta, %51,3
(n:41)’ü 12 yıl ve üstü çalışmakta %48,8 (n:39)’i >12 yıldır çalışmakta, %52,5
(n:42)’i 4 yıl ve üstünde bu kurumda çalışmakta, %47,5 (n:38)’i >4 yıl’dır bu
kurumda çalışmakta, %9,5 (n:7)’i akademik amaçla, %70,3 (n:52)’ü yönetici
olmak amacıyla, %20,3 (n:15)›ü kişisel gelişim amacıyla yüksek lisans yaptıklarını
ifade etmiştir.
Çalışanların algılanan kariyer gelişim fırsatları 2,41±0,90, sınırsız düşünme
3,69±0,73, örgütler arası hareketlilik tercihi 2,81±0,61, kendi kariyerini kendi
yönlendirme 3,84±0,62, değer yönelimli kariyer yönetimi 3,95±0,63 bulunmuştur.
Yüksek lisans yapan çalışanlar, aynı zamanda kamu sağlık sektöründe çalışmaktadır.
Çalıştıkları kurumu değiştirseler dahi yine aynı özellikleri taşıyan kurumda
çalışmak istedikleri için yönetici pozisyonu olmadığı müddetçe kurumlar arası
nakli çok fazla istememektedir.
Yaş, medeni durum, eğitim durumu, görevi, çalışmaya başlama tarihi ve kurum
kıdem sürelerinde algılanan kariyer gelişim fırsatları, sınırsız kariyer ve değişken
kariyer yönelimi boyutlarında herhangi bir istatistiki farklılık bulunmamıştır.
Erkek çalışanlar, kadın çalışanlara göre kendi kariyerini kendi yönlendirme
boyutuna daha fazla katılmışlardır. Bunun nedeni olarak, kadın çalışanların
rolünün gereği aile hayatına daha fazla zaman ayırmasıolabilir.
Algılanan kariyer gelişim fırsatları ile sınırsız düşünme, sınırsız düşünme ile
örgütler arası hareketlilik tercihi, sınırsız düşünme ile kendi kariyerini kendi
yönlendirme, sınırsız düşünme ile değer yönelimli kariyer yönetimi, kendi
kariyerini kendi yönlendirme ile değer yönelimli kariyer yönetimi arasında
korelasyon ilişkisi bulunmuştur. Çalışanların iç ve dış çevredeki değişimlere
yanıtsız kalmaması, kariyer gelişimlerine devam etmek istemeleri hem mesleki
gelişme hem de kendi kariyerlerini geliştirmeleri açısından önem taşımaktadır.
Bu nedenle hastane yönetimlerinin muhakkak çalışanların kariyerinin
yönlendirmesine izin vermeli, kariyer yönetimi konusunda çalışanların kariyer
planlamalarına rehber ve yardımcı olması gerekmektedir.
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Sağlık Çalışanlarının Hastane Atıkları
Konusunda Bilgi Düzeylerinin
Değerlendirilmesi Ve Atık Minimizasyonu:
Konya Kamu Hastaneleri Birliği Genel
Sekreterliği Örneği
Emrullah İNCESU1
Hasan EVİRGEN2

Özet
Hastaneler; sağlık hizmetlerinin verildiği en önemli mekânlardır. Hastaneler bu
hizmetleri sunarken doğası gereği çeşitli atıkları da oluşturmaktadır. Hastaneler
22.07.2005 tarih ve 25883 sayı ile Resmi Gazete’de yayınlanan “Tıbbi Atıkların
Kontrolü Yönetmeliği ”ne göre bu atıkları kaynağında toplanma, ayrıştırtma,
depolanma, atık minimizasyonu sağlama gibi aşamaları içeren bir atık yönetim
planını uygulamaları gerekmektedir. Etkili bir atık yönetimi için çalışanların bilgi
ve tutumları kilit öneme sahiptir.
Amaç: Bu araştırma, Konya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı
hastanelerde çalışan sağlık çalışanlarının hastane atıkları konusunda bilgi ve
tutumlarını belirlemek, atıkların kaynağında ayrıştırılmasına yönelik aksaklıları
tespit etmek ve bu sayede sağlık tesislerinde atıkların kaynağında ayrıştırma
kültürü oluşturulması ve atık minimizasyonunun sağlanmasına katkıda bulunmak
amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Araştırma Konya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine
bağlı hastanelerinde çalışan sağlık çalışanları dâhil edildi. Araştırmada veriler;
araştırmacı tarafından literatür taraması yapıldıktan sonra; çalışanlara uygulanmak
üzere; sosyo-demografik bilgilerin elde edilmesine yönelik bilgi formu ve sağlık
tesislerinden kaynaklanan atıklar konusunda bilgi ve tutumlarını belirlemeye
yönelik anket formu ile 13.01.2014-28.02.2014 tarihleri arasında toplandı. Veriler,
bilgisayar ortamına aktarılarak ve SPSS 16,0(Statistical PackageforSocialSciences)
1 A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, Biyolog, Konya Seydişehir Devlet Hastanesi Kalite Yönetim Direktörü, emrinc@hotmail.com
2 Uzman, Konya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, evirgen42@gmail.com
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paket programında değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotlarının
(frekans, aritmetik ortalama, standart sapma) yanı sıra niceliksel verilerin
karşılaştırılmasında ki kare bağımsızlık testine tabii tutularak analiz edildi.
Sonuçlar % 95’lik güven aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi.
Bulgular: Çalışanların %76,8’ü kadın, %48,2’si 31–40 yaş aralığında, %36,2’si
lisans ve %32,5’i ön lisans mezunu, %57,5’i sıklıkla ilk sırayı hemşire olduğu,
%33,7’si kliniklerde çalıştığı, %87,5’i ise hastane atıkları konusunda eğitim aldığı
tespit edildi. Çalışanların,% 91,6’sı kesici ve delici tıbbi atıkları ayrı kutularda
biriktirilmesi gerektiğini ve %75,9’u evsel atıkları siyah renkli torbalara atılması
gerektiğini bildiği. Ayrıca %90,8’i atıkların kaynağında ayrıştırma işlemini
önemsediğini, %91,8’i atıkların yönetimi konusunda etkili denetim yapılması
gerektiğini ve %92,8’i atıkların kaynağında ayrıştırma işleminin kurumda bir atık
ayrıştırma kültürünün oluşmasına katkı sağlayacağını düşünmektedir.
Sonuç: Konya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı sağlık
tesislilerinde çalışan sağlık çalışanlarının büyük oranda hastane atıkları konusunda
eğitimli oldukları ve genel olarak atıklar konusunda bilgilerinin olduğu, tüm sağlık
tesislerinde kaynağında atık ayrıştırma işleminin yapıldığı, çalışanların atıkların
ayrıştırma uygulamasını önemsedikleri ve destekledikleri tespit edildi. Kadın
çalışanların erkek çalışanlara göre, ebelerin diğer meslek gruplarına göre, hastane
atıkları konulu eğitim alanların almayanlara göre ve doğumhanede çalışanların
diğer birimlerde çalışanlara göre daha başarılı oldukları belirlendi.
Anahtar Kelimeler: Atık, Atık Minimizasyonu, Hastane Atıkları,Atık Ayrıştırma
Kültürü

Abstract
Hospitals are important places where serve health services to the society. While
serving patients, some waste materials are produced as usual. According to
ordinance published on official journal 22.07.2005 with an id number of 25883,
hospitals have to employ a waste material management plan which includes
collecting, storing and parsing these waste materials and maintaining the waste
product minimization as well. Knowledge and behaviors of the hospital staff are
crucial for an effective management of waste products.
Objective: This study conducted in order to detect the knowledge level of the
hospital staff which are affiliated to Konya General Secretariat of Association of
State Hospitals about hospital waste products, to detect the defects during parsing
these materials on site, by this way to improve the awareness of parsing waste
materials and to contribute to waste product minimization
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Materials and Methods: The staff of hospitals which are affiliated to Konya
General Secretariat of Association of State Hospitals were included in this study.
The data in this study was collected in a time period of 13.01.2014 to 28.02.2014
by means of a questionnaire which includes the questions in order to detect the
knowledge level and attitudes of the staff about waste materials and to get the
socio-demographic informations after a literature review by researcher of this
study. Obtained data were analyzed by applying descriptive statistical methods
(frequency, mean, standard deviation) and chi-squared test of independence
methods of SPSS 16.0 (Statistical Package of Social Sciences) application. Results
exist in confidence interval with a percentage of 95% and P value was found as
fewer than 0.05.
Findings: It was detected that 76,8% of employees were females, 48,2% of them
are in the age range of 31-40, 36,2% of them have undergraduate degree and
32,5% of them have associate degree, of nurses are often have the first place with
57,5%, 33,7% of them worked in clinics, 87,5% of them received training about
hospital waste products, 91,6% of them knew that cutting and drilling waste tools
should be collected in different boxes, 75,9% of them knew that household waste
materials should be thrown in a black bag, 90,8% of them gave importance on
parsing the waste materials on site, 91,8% of them believes that there should be
efficient inspection about management of waste materials, and 92,8% of them
thinks that parsing process on site will improve the awareness of parsing waste
material.
Results: The followings were detected: The staff of hospitals which are affiliated
to Konya General Secretariat of Association of State Hospitals had competent
knowledge and training about hospital waste materials, parsing waste materials
on site was done in all hospitals, the staff gave importance on parsing process and
support it. It was also detected that women are better than men, midwives are
better than the other staff, the ones who have training on hospital waste materials
are better than the ones who have not training, the ones who works at delivery
room are better than the ones who doesn’t work, in terms of success.
Key Words: Waste material, Waste material Minimization, Hospital Waste
material, Awareness of Waste parsing

1. Giriş
Hastaneler karmaşık sosyo-teknik sistemlerdir. Dolayısıyla, birçok iş kolunu
bünyesinde barındıran kuruluşlardır. Hastaneler haricinde hiçbir iş yerinde
elektrikli-elektronik cihazların sürekli kullanımı, ağır malzemelerin taşınması,
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kimyasal maddeler ile işlemler, radyoaktif maddelerin kullanımı, enfeksiyon riski
taşıyan biyolojik materyal, kesici delici aletler bir arada bulunmamaktadır (Parlar
S.,2008).
Ayrıca hastaneler, yaş, cinsiyet, etnik köken, din vb. herhangi bir ayrım
yapmaksızın toplumun her kesiminden insanların hizmet aldığı kurumlardır. Bu
nedenle hastaneler normalin üzerinde hasta ve personelin bulunduğu ortamlardan
oluşmaktadır. Bu kalabalık, atık üretmekte ve üretilen atıkların miktarı bilimsel ve
teknik gelişmeler nedeniyle sürekli artmaktadır. Üretilen atıklar, hem çalışanlar,
hem hastalar, hem de çevre için büyük risk oluşturmaktadır(Akbolat vd.,2011).
Sağlık kuruluşlarında açığa çıkan tüm atıklar hastane atıkları olarak adlandırılırlar
ve çevre kirliliğine neden olan etkenlerin en önemlileridir. Bu tip atıklar hastane
çalışanları, hastalar ve toplum sağlığı açısından risk oluştururlar(Rahman
vd.,2009).
Üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, insan ve çevre sağlığına zarar
verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesi sakıncalı
olan her türlü maddedir.
Hastanelerde üretilen atıkları, evsel nitelikli atıklar, tıbbi ve enfektif atıklar, kimyasal
atıklar ve radyoaktif atıklar şeklinde sınıflandırmak mümkündür (Rahman
vd.,2009).Tıbbi atıklar, sağlık kuruluşları, araştırma tesisleri ve laboratuvarlar
tarafından üretilen tüm atıkları içermektedir. Buna ek olarak, evde gerçekleştirilen
sağlık uygulamaları örneğinde olduğu gibi (diyaliz, insülin enjeksiyonları, vb.)
“küçük” ya da “dağınık” Kaynaklardan oluşan atıkları da kapsamına almaktadır.
Evsel nitelikli atıklar, başta mutfak, bahçe ve idari birimlerden kaynaklanan atıklar
olmak üzere ünitelerden kaynaklanan, kontamine olmamış atıkları, (mutfak atığı,
bahçe atığı, büro atığı, şişe atığı, vb. maddeleri) içermektedir (Devrim,2007).
Dünya Sağlık Örgütü sağlık kuruluşlarında oluşan atığın içeriğini aşağıdaki gibi
belirtmiştir.
a) Sağlık kuruluşu atıklarının %80 i genel atıklardır ki onlar evsel ya da kentsel
atık yönetim sistemiyle bertaraf edilebilmektedir.
b) % 15 i patolojik ve enfekte atık.
c) %1 i kesici delici atık ve
d) % 4 ü ise farmostatik atıklardır.
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e) % 1den az miktarda da stotoksik, radyoaktif, basınçlı kaplar, kırılmış dereceler
kullanılmış piller gibi özellikli atıklardır(WHO, 1994).
Türkiye’de 22.07.2005 tarih ve 25883 sayı ile Resmi Gazete’de yayınlanan “Tıbbi
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” Ek 2 de sağlık kuruşlarından kaynaklanan
atıkların neler solduğu bir tablo şeklinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir(Tablo 1).
Atık Yönetimi, atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması,
geçici depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı ve
bertaraf işlemleri sonrası kontrolü ve benzeri işlemleri içeren bir yönetim biçimi
olarak ifade edilebilir.
Atık yönetiminin birinci amacıatıkların oluşumunun engellenmesi,
engellenemediği durumda atık miktarının en aza indirecek tedbirleri almaktır.
Atık minimizasyonu daha az atık veya tehlikeli atık oluşmasınısağlayacak
metotların ve ürünlerin kullanılmasının sağlanmasıve atıkların oluştuğu yerde
ayrılmasınıiçeren işlemlerdir. Ekili bir atık minimizasyonu için çalışanların açığa
çıkan atıkları uygun şekilde kaynağında ayırması esastır. Çalışanların atıkları
kaynağında ayırma işlemini yaparken atıklar konusunda gerekli bilgilere sahip
olmaları gerekmektedir.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından tıbbi kuruluşlar ve araştırma tesislerinde oluşan
atıkların azaltılmasıaşağıdaki politikaların uygulanmasıyla sağlanabilir:
• Kaynakta azaltma: daha az atık veya tehlikeli atık oluşmasınısağlayacak
metotların kullanılmasının sağlanması.
• Geri dönüştürülebilir ürünler: kullanılan ürünlerin kaynakta veya dışarıda
geri dönüştürülebilir olmasının sağlanması.
• Yeterli bir yönetim ve kontrol uygulanması: ilaçların veya kimyasalların satın
alımının ve kullanımının kontrollü olmasının sağlanması.
• Atıkların ayrıştırılması: tehlikeli atık miktarının azaltılmasıiçin mümkün
olduğunca evsel atıkların tıbbi atıklardan ayrıolarak toplanmasının sağlanması.
Atık azaltımısayesinde, atığıüreten kaynak hammadde alımında ve oluşan
atıkların arıtımında bertaraf maliyetinin düşmesi ve oluşan tehlikeli atıkların
riskinin azalması açısından her zaman kazançlı olacaktır (WHO,1999).
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Başarılı Atık Minimizasyon Programının Bileşenleri
Etkin atık minimizasyon programlarıminimizasyon stratejisinin önemli unsuru
birinci olarak tanımlama yapılabilmesidir. Başarılıatık minimizasyonunun
anahtar bileşenleri aşağıdaki listede verilmiştir:
a) Etkin enfeksiyon kontrol prosedürleri
b) Ambalajların geri dönüşümü
c) Kaynakta ayırma ve katıatıkların uygun yönetimi, tıbbi ve yeniden kullanılabilir
atıklar
d) Klinik personel için etkin yönergeler
e) Etkin devamlıkalite yönetimi, iletişim ve eğitimler
f) Yönetim sorumluluğu ve önderlik (EPA, 1990)
Atık Minimizasyonunun Faydaları
Atık minimizasyonu çevresel yönden dillendirilen geri dönüşüm, yeniden
kullanım, kaynakta azaltma gibi iyileştirme teknolojileri olarak bilinen, birçok
hastanede atık miktarının azalmasına yardım etmiştir. Bu kapsamda yürütülen
atık minimizasyon çalışmasıile hastanelerde atık üreten prosesler belirlenerek
kaynakta azatlım ve geri kazanım teknikleri ile atık oluşumunun en aza indirilmesi
için atık minimizasyonu seçenekleri ortaya konur. Atık maddenin kaynağında
azaltılmasıya da tesis içinde ve dışında geri kazanılması; atık yönetim giderlerini
kazanarak ve zararlıatıkların uzaklaştırılmasıile ilgili sorumluluklarıdüşürerek
hastaneye yarar sağlayacaktır (Eskitürk, 2002).
Atık minimizasyonu ile kaynak tüketimi azaltılır, verimlilik artar. Kuruluşun atık
maliyetlerini direkt etkileyerek düşürür. Uzun vade de doğal çevrenin korunması
ve çevreye verilen zararın en aza indirgenmesi gibi faydalar sağlayarak kuruluşun
saygınlığını ve prestijini artırıcı önemli bir etken olur.
Aynızamanda atık minimizasyonu, kazanç sağlamak, çalışanların katılımıve çevre
performansıiçin etkin yönetim geliştirebilmektir (Howart,2002).
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C: Enfeksiyöz Atklar
18 01 03* ve 18 02 02*

Enfeksiyöz ajanlarn yaylmn
önlemek için taşnmas ve imhas
özel uygulama gerektiren atklar:
Başlca kaynaklar;
I.
Mikrobiyolojik laboratuvar
atklar
- Kültür ve stoklar
- İnfeksiyöz vücut svlar
- Serolojik atklar
- Diğer kontamine laboratuvar
atklar (lam-lamel, pipet,
petriv.b)
II. Kan kan ürünleri ve bunlarla
kontamine olmuş nesneler
III. Kullanlmş ameliyat giysileri
(kumaş, önlük ve eldiven v.b)
IV. Diyaliz atklar (atk su ve
ekipmanlar)
V. Karantina atklar
VI. Bakteri ve virüs içeren hava
filtreleri,
VII.Enfekte deney hayvan leşleri,
organ parçalar, kan ve bunlarla
temas eden tüm nesneler
*Avrupa Birliği Avrupa Atk Kataloğu Kod Numaralar

Tüm idari birimler,
mutfak, ambar, atölye
v.s den kaynaklanan
tekrar
kullanlabilir,
geri
kazanlabilir
atklar:
- kağt
- karton
- mukavva
- plastik
- cam
- metal v.b.

15 01 01*,15 01 02*
15 01 04*,15 01 05*,
15 01 06*,15 01 07*,

Sağlkl insanlarn
bulunduğu ksmlar,
hasta olmayanlarn
muayene
edildiği
bölümler, ilk yardm
alanlar,
idari
birimler,
temizlik
hizmetleri,
mutfaklar, ambar ve
atölyelerden gelen
atklar:
B, C, D, E, F ve G
gruplarnda anlanlar
hariç,
tbbi
merkezlerden
kaynaklanan
tüm
atklar.

B:Ambalaj Atklar

20 03 01*

Anatomik atk dokular,
organ ve vücut parçalar
ile ameliyat, otopsi v.b.
tbbi
müdahale
esnasnda ortaya çkan
vücut svlar:
- Ameliyathaneler,
morg, otopsi, adli
tp gibi yerlerden
kaynaklanan vücut
parçalar, organik
parçalar, plasenta,
kesik uzuvlar v.b
(insani
patolojik
atklar)
Biyolojik
deneylerde
kullanlan kobay
leşleri

18 01 02*

D: Patolojik Atklar

(18 01* ve 18 02*)

(20 03* ve 15 01*)

A: Genel Atklar

TIBBİ ATIKLAR

EVSEL NİTELİKLİ ATIKLAR

Batma, delme syrk ve
yaralanmalara neden
olabilecek atklar:
- enjektör iğnesi,
- iğne içeren diğer
kesiciler
- bistüri
- lam-lamel
- cam pastör pipeti
- krlmş diğer cam
v.b

18 01 01* ve 18 02 01*

E: Kesici Delici Atklar

Fiziksel veya kimyasal
özelliklerinden dolay ya
da yasal nedenler dolays
ile özel işleme tabi olacak
atklar
- Tehlikeli kimyasallar
- Sitotoksik ve
sitostatik ilaçlar
- Amalgam atklar
- Genotoksik ve
sitotoksik atklar
- Farmasötik atklar
- Ağr metal içeren
atklar
- Basnçl kaplar

18 01 06*, 18 01 08*, 18 01
10*, 18 02 05*,18 02 07*

F: Tehlikeli Atklar

TEHLİKELİ ATIKLAR

SAĞLIK KURULUŞLARINDAN KAYNAKLANAN ATIKLARIN SINIFLANDIRILMASI

Tablo 1.Sağlk Kuruluşlarndan Kaynaklanan Atklarn Snflandrlmas

84

Türkiye Atom
Enerjisi Kurumu
mevzuat
hükümlerine göre
toplanp
uzaklaştrlr.

G: Radyoaktif Atklar

RADYOAKTİF
ATIKLAR
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2. Materyal Ve Yöntem
2.1. Araştırmanın Modeli
Bu çalışma: Konya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı
hastanelerinde çalışan sağlık çalışanlarının hastane atıkları konusunda bilgi ve
tutumlarını belirleyerek atıkların kaynağında ayrıştırılmasına yönelik aksaklıları
tespit etmek bu sayede sağlık tesislerinde atıkların kaynağında ayrıştırma kültürü
oluşturulması ve atık minimizasyonun sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla,
tanımlayıcı araştırma modelinde yapılmak üzere planlandı.
2.2. Araştırmanın Önemi
Bu çalışma ile sağlık tesislerinde atıkların kaynağında ayrıştırma işlemi sırasında
çalışanların bilgi düzelerini ve tutumlarını belirleyerek, atık yönetiminin en
önemli basamaklarında biri olan atık minimizasyonunun sağlanmasına ve
kurumsal olarak atık ayrıştırma kültürünün oluşturulmasına katkı sağlamaya
yardımcı olması açısından önemli olarak değerlendirilmektedir.
2.3. Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın temel amacı, Konya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine
bağlı hastanelerinde çalışan sağlık çalışanlarının hastane atıkları konusunda
bilgi ve tutumlarını belirleyerek atıkların kaynağında ayrıştırılmasına yönelik
aksaklıları tespit etmek ve bu sayede sağlık tesislerinde atıkların kaynağında
ayrıştırma kültürü oluşturulması ve atık minimizasyonunun sağlanmasına
katkıda bulunmaktır.
2.4. Araştırmanın Yeri
Araştırma Konya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı
hastanelerinde çalışan sağlık çalışanlarına uygulandı.
2.5. Araştırmanın Kısıtları
Araştırma Konya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı
hastanelerinde çalışan sağlık çalışanları ile sınırlı tutulmuştur.
Araştırma, kısıtlı bir sürede, bulgularının temel olarak Türkiye’de Konya bölgesi
ile sınırlandırılmış olması bu araştırmanın Sonuçlarına dayanarak tüm Türkiye, ya
da daha geniş bir coğrafya için yapılacak genellemelerin doğruluk derecesi sınırlı
olacaktır. Ayrıca araştırmada elde edilen verilerin doğru olarak kabul edildiği ve
araştırmada kullanılan ölçeklerin istenen nitelikleri ölçtüğü varsayılmıştır.
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2.6. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini Konya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine
bağlı hastanelerinde çalışan N=4718 sağlık çalışanı oluşturmaktır. Toplam 1027
çalışana ulaşılmıştır. Genel sekreterliği bağlı 20 hastanenin yatak sayıları ve
personel durumu tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Konya İli Kamu Hastaneleri Birliğin Genel Sekreterliğine Bağlı, 20 Hastanenin
Hekim, Sağlık Personeli Ve Yatak Sayısı Verileri
Hekim
Sayısı

Sağ.Per.
Sayısı

Yatak
Sayısı

Akşehir Devlet Hastanesi

47

212

180

Beyhekim Devlet Hastanesi

113

528

420

Beyşehir Devlet Hastanesi

43

202

132

Sağlık Tesisinin Adı

Bozkır Devlet Hastanesi

10

55

25

Cihanbeyli Devlet Hastanesi

26

90

75

Çumra Devlet Hastanesi

23

127

56

Doğanhisar Devlet Hastanesi

9

42

25

Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi

25

111

103

Ereğli Devlet Hastanesi

46

259

251

Hadim Devlet Hastanesi

6

29

25

Hüyük Devlet Hastanesi

6

43

25

Karapınar Devlet Hastanesi

15

73

38

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

481

1403

990

Konya Kadınhanı Refik Saime Koyuncu Devlet Hast

11

63

34

Konya Numune Hastanesi

191

657

600

8

48

25

Konya Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi
Kulu Devlet Hastanesi

24

55

44

Sarayönü Devlet Hastanesi

12

60

30

Seydişehir Devlet Hastanesi

39

287

137

Dr. Faruk Sükan Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

63

374

363

1198

4718

3578

Toplam

Kaynak: Konya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi İstatistik Hizmetleri Birimi

2.7. Veri Toplama Araçları
Araştırmada veriler; araştırmacı tarafından literatür taraması yapıldıktan sonra;
çalışanlara uygulanmak üzere; sosyo-demografik bilgilerin elde edilmesine
yönelik bilgi formu ve sağlık tesislerinden kaynaklanan atıklar konusunda bilgi ve
tutumlarını belirlemeye yönelik ölçek yardımı ile toplandı.
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2.8. Verilerin Analizi ve Değerlendirilmesi
Araştırma verileri, bilgisayar ortamına aktarılarak ve SPSS 16,0(Statistical
PackageforSocialSciences) paket programında değerlendirilirken tanımlayıcı
istatistiksel metotlarının (frekans, aritmetik ortalama, standart sapma) yanı sıra
niceliksel verilerin karşılaştırılmasında güvenirlik ki kare bağımsızlık testine tabii
tutularak analiz edildi. Sonuçlar % 95’lik güven aralığında, anlamlılık p<0.05
düzeyinde değerlendirildi.

3. Bulgular
Tablo 3. Çalışanların Demografik Özelliklere Göre Dağılım Durumu
Özellikler
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Yaş Grupları
17-20
21-30
31-40
41-50
51-60
Meslek
Hemşire
Ebe
Sağ.Mem
Att
Lab.Tekn.
Röntgen Tenk.
Hekim
Diş Tekn.
Diş Hekimi
Anestezi Tekn.
Kurumda Çalışma Süresi
0-1
1-5
5-10
10-15
15-20
20 >
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Sayı(n)

%

789
238

76,8
		23,2

67
302
495
136
11

6,5
29,4
48,2
13,2
1,1

591
131
79
26
57
42
40
4
3
8

57,5
12,8
7,7
2,5
5,6
4,1
3,9
0,4
0,3
0.9

272
353
197
78
55
51

26,5
34,4
19,2
7,6
5,4
5,0
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Eğitim Durumu
Lise
Ön Lisans
Lisans
Tıp Fak.
Diş Hekimliği

276
334
372
26
3

26,0
32,5
36,2
2,5
0,3

Hastane Atıkları İle İlgili Eğitim Alma Durumu
Evet
Hayır

899
91

87,5
8,9

57
56
63
29
32
55
39
74
14
12
31
227
24
58
15
38
12
69
122

5,6
5,5
6,1
2,8
3,1
5,4
3,8
7,2
1,4
1,2
3,0
22,1
2,3
5,6
1,5
3,7
1,2
6,7
11,9

346
81
85
65
141
56
46
110
42
4
15

33,7
7,9
8,3
6,3
13,7
5,5
4,5
10,7
4,1
0,4
1,5

Çalışılan Kurum
Akşehir Devlet Hastanesi
Beyhekim Devlet Hastanesi
Beyşehir Devlet Hastanesi
Bozkır Devlet Hastanesi
Cihanbeyli Devlet Hastanesi
Çumra Devlet Hastanesi
Ilgın Devlet Hastanesi
Ereğli Devlet Hastanesi
Hadim Devlet Hastanesi
Hüyük Devlet Hastanesi
Karapınar Devlet Hastanesi
Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Kadınhanı Devlet Hastanesi
Numune Hastanesi
Yunak Devlet Hastanesi
Kulu Devlet Hastanesi
Sarayönü Devlet Hastanesi
Seydişehir Devlet Hastanesi
Dr.Faruk Sükan Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
Çalıştığınız Birim
Klinikler
Poliklinikler
Laboratuvar
Radyoloji
Acil Servis
Doğumhane
Yoğunbakım
Ameliyathane
Diyaliz
Diş Laboratuvarı
İdari Birim
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Çalışmaya katılan sağlık çalışanlarının %76,8’ü kadın, %48,2’si 31–40 yaş aralığında,
%36,2’si lisans ve %32,5’i ön lisans mezunudur. Katılımcıların , %57,5’i sıklıkla
ilk sırayı hemşire, %12,8’i ebe,%7,7’i sağlık memuru ,%11,9’u hekim ve %13,8’i
diğer sağlık çalışanlarından oluşmaktadır. Çalışanların %34,4’ü kurumlarında
1-5 yıl arasında çalıştığı, %33,7’si kliniklerde, %13,7’si acil servinde,%10,7’si
ameliyathanede,%8,3’ü laboratuvarlarda, %7,9’u polikliniklerde,%6,3’ü radyoloji
birimlerinde ve %15,4’ü diğer birimlerde çalışmaktadır. Araştırmaya katılan
sağlık çalışanlarının %8,9’u hastane atıkları konusunda eğitim almadığını %87,5’i
ise bu konuda eğitim aldığını belirtmiştir.
Tablo 4. Çalışanların Hastane Atıkları Konusunda Bilgi Ve Tutumları
Değişkenler
Kesici ve delici tıbbi atıklar nerelerde toplanıyor?

Sayı(n)

%

Ayrı kutularda

941

91,6

Pet şişede

22

2,1

Kırmızı torbada

51

5,0

Fikrim yok

5

0,5

Kırmızı

23

2,2

Mavi

205

20,0

Siyah

780

75,9

3

0,0

Farmasötik atıklar

271

26,4

Kan ve vücut ürünleri ve bunlarla temas olmuş nesneler

185

18,0

Kullanılmış enjektör iğnesi

305

29,7

Diyaliz atıkları

48

4,7

58
59
873
12

5,6
5,7
85,0
1,2

Turuncu renkte olması

852

83,0

Üzerinde ”DİKKAT TIBBİ ATIK” ibaresi bulunması

30

2,9

Üzerinde “Uluslararası Biyotehlike” amblemi bulunması

83

8,1

Sızdırmaz ve taşımaya dayanıklı olması

33

32

Evsel atıklar hangi renk torbalara atılıyor?

Sarı
Aşağıdaki atıklardan hangisi Tehlikeli Atıklar sınıfına girmektedir.

Tıbbi atıkların toplanmasında kullanılan torbalar en fazla hangi oranda
doldurulmalıdır?
1/4
2/4
3/4
4/4 (tam dolu)
Hangisi tıbbi atık torbalarının özelliklerinde değildir?
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Hangisi Kesici ve delici özelliği olan atıkların kaynağında ayrıştırılmasında
yapılan uygun bir davranıştır?
Kesici delici alet atıkları tıbbi atık torbalarına atmak

62

6,0

Kullanılan enjektör uçları çıkarılmadan kesici delici alet kutularına atmak

299

29,1

Atık kutuları dolduktan sonra boşaltılıp tekrar kullanmak

22

2,1

Enjektörleri kullandıktan sonra sadece uçlarını atık kutularına atmak

616

60,0

Tıbbi atıkları taşımakla görevlendirilen temizlik personeli çalışması
sırasında hangi renk elbise giymelidir?
Beyaz

10

0,1

Turuncu

884

86,1

Mavi

55

5,4

Kırmızı

56

5,5

Bu amblem

neyi ifade etmektedir?

Evsel atık

16

1,6

Tehlikeli atık

150

14,6

Tıbbi atık

729

71,0

Radyoaktif atık

95

9,3

Kırmızı

62

6,0

Siyah

22

2,1

Mavi

31

3,0

Yeşil

893

87,0

Evsel nitelikli atıklar

881

85,8

Tıbbi atıklar

17

1,7

Tehlikeli atıklar

5

0,5

Radyoaktif atıklar

67

6,5

Tıbbi atık

418

40,7

Evsel atık

9

0,9

Radyoaktif atık

7

0,7

567

55,2

Hangisi Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen torba
renklerinden biri değildir?

Kâğıt, karton, plastik ve metal ambalaj atıkları hangi tür atık grubuna
girer?

Kesici delici atıklar hangi tür atık sınıfına girer?

Tehlikeli atık
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Hangi atıklar tıbbi atık olarak kabul edilmez?
Kültür ve stoklar (Mikrobiyolojik atıklar)

34

1,4

Patolojik atıklar

49

4,8

Kan ve kan ürünleri

16

1,6

Hastaların yemek atıkları

912

88,8

Kırmızı

66

6,4

Mavi

656

63,8

Siyah

242

23,6

Yeşil

38

3,7

Serum ve ilaç şişeleri gibi cam ambalaj atıkları kontamine olmamaları şartıyla
cam ambalaj kumbaralarında, kumbara olmaması halinde ise diğer ambalaj
atıkları ile birlikte mavi renkli plastik torbalarda toplamak

621

60,5

Serum ve ilaç şişeleri gibi cam ambalaj atıkları kontamine olması durumunda
cam ambalaj kumbaralarında, kumbara olmaması halinde ise diğer ambalaj
atıkları ile birlikte mavi renkli plastik torbalarda toplamak

85

8,3

Kontamine olamamış, kullanılmış serum şişelerini ayrı toplanmadan önce,
uçlarındaki lastik, hortum, iğne gibi kısımları materyallerden ayırıp, tıbbi
atıklar ile beraber toplamak

238

23,2

Enfekte atık torbalarına atılan evsel atıklar ayrıştırılmalıdır.

452

44,0

Cam kırıkları delinmeye dayanıklı kutulara atılmalıdır.

91

8,9

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre kâğıt, karton, plastik ve
metal ambalaj atıkları, kontamine olmamaları şartıyla, diğer atıklardan
ayrı olarak hangi renkli plastik torbalarda toplanırlar?

Serum ve ilaç şişeleri gibi cam ambalaj atıkların kaynağında
ayrıştırılmasında yapılan uygun bir davranıştır?

Atıklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Kesici, delici atıklar sıkıştırılmamalı, açılıp boşaltılmamalıdır.

25

2,4

Tıbbi atıklar evsel atıklarla ayrı konteynırlarla taşınmalıdır.

265

25,8

Evet

993

90,8

Hayır

29

2,8

Fikrim yok

27

2,6

Evet

910

88,6

Hayır

72

7,0

Fikrim yok

16

1,6

Atıkların kaynağında ayrıştırma işlemini önemsiyorum.

Belirli aralıklarla atıklar konusunda hizmet içi eğitimler verilmelidir.
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Temizlik personellerinin atıklar konusunda yeterli bilgiye sahip
olduklarını düşünüyorum.
Evet

684

66,6

Hayır

242

23,6

Fikrim yok

77

7,5

Evet

943

91,8

Hayır

29

2,8

Fikrim yok

31

3,0

Evet

953

92,8

Hayır

15

1,5

Fikrim yok

40

3,9

Atıkların yönetimi konusunda etkili denetim yapılmalıdır.

Atıkların kaynağında ayrıştırma uygulaması, kurumda bir atık ayrıştırma kültürünün oluşmasına katkı sağlayacaktır.

Çalışmamızda çalışanların %90,8’i atıkların kaynağında ayrıştırma işlemini
önemsediği,%66,6’sı temizlik personellerinin atıklar konusunda yeterli bilgiye
sahip olduklarını düşündüğü, %91,8’i atıkların yönetimi konusunda etkili
denetim yapılması gerektiğini ve %92,8’i atıkların kaynağında ayrıştırma işlemi,
kurumda bir atık ayrıştırma kültürünün oluşmasına katkı sağlayacağı yönünde
cevap vermişlerdir.
Çalışanların tehlikeli atık sınıflandırmasına ilişkin soruya %26,4’ü farmasötik
atıkları,%18’i kan ve vücut ürünleri ve bunlarla temas olmuş nesneleri,%29,7’si
kullanışmış enjektör iğnesi ve %4,7’si de diyaliz atıklarını tehlikeli atık olarak
nitelendirmektedir.
Katılımcılara “Hangisi tıbbi atık torbalarının özelliklerinde değildir” sorusuna
%83’ü turuncu renkte olması cevabını vermişlerdir, %60’ı enjektör kullanıldıktan
sonra sadece uçlarını atık kutularına atılması gerektiğini,%63,8’i kâğıt, karton,
plastik ve metal ambalaj atıkları, kontamine olmamaları şartıyla, diğer atıklardan
ayrı olarak mavi renkli plastik torbalarda toplanması gerektiği,%60,5’i serum ve
ilaç şişeleri gibi cam ambalaj atıkları kontamine olmamaları şartıyla cam ambalaj
kumbaralarında, kumbara olmaması halinde ise diğer ambalaj atıkları ile birlikte
mavi renkli plastik torbalarda toplanacağı yönünde cevap vermişlerdir.
Çalışanların,% 40,7’i kesici delici atıkları tıbbi atık olarak,%55,2’si ise tehlikeli atık
olarak nitelendirmekte ayrıca %44’üenfekte atık torbalarına atılan evsel atıkların
ayrıştırılmaması gerektiği yönünde cevap vermişlerdir.

T.C. Sağlık Bakanlığı

143

Sözel Bildiriler

V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Sağlık çalışanlarının hastane atıkları konusunda bilgi ve tutumlarını belirlemeye
yönelik yapılan bu çalışmada; çalışanların % 91,6’sı kesici ve delici tıbbi atıkları
ayrı kutularda biriktirilmesi gerektiği, %75,9’u evsel atıkları siyah renkli torbalara
atılması gerektiği, %85’i tıbbi atıkların toplanmasında kullanılan torbaların en
fazla ¾ oranında doldurulması gerektiği,%60’ıenjektörleri kullandıktan sonra
sadece uçlarını atık kutularına atılması gerektiği,%86,1’i tıbbi atıkları taşımakla
görevlendirilen temizlik personeli çalışması sırasında turuncu renkte elbise
giymesi gerektiği, %71’i uluslararası simge olan tıbbi atık simgesini bildiği,%87’si
yeşil renkli atık torba uygulamasının Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde
belirtilen torba renklerinden biri olmadığı,%85,8’i kâğıt, karton, plastik ve
metal ambalaj atıklarını evsel nitelikli atıklar olarak nitelendirdikleri ve %88,8’i
hastaların yemek atıklarını tıbbi atık olarak görmedikleri belirlendi.
Tablo 5. Sağlık Tesisleri Puan Ortalamaları
Sağlık Tesisinin Adı

N

Minimum

Maximum

Ort.

Std. Sapma

Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi

39

20,00

100,00

71,4103

16,23952

Kulu Devlet Hastanesi

38

40,00

86,00

68,8158

11,55681

Akşehir Devlet Hastanesi

57

26,00

100,00

73,2632

14,62572

Ereğli Devlet Hastanesi

74

26,00

92,00

70,0676

10,67750

Beyşehir Devlet Hastanesi

63

46,00

100,00

73,5079

9,28556

Bozkır Devlet Hastanesi

29

59,00

92,00

75,7241

8,59774

Dr. Faruk Sükan Kadın Doğum ve Çocuk
Hastalıkları Hastanesi

122

46,00

100,00

80,3361

11,78009

Hadim Devlet Hastanesi

14

46,00

86,00

63,6429

10,90241

Sarayönü Devlet Hastanesi

12

46,00

92,00

65,3333

12,74458

Seydişehir Devlet Hastanesi

69

40,00

93,00

74,3333

12,45777

Karapınar Devlet Hastanesi

31

40,00

93,00

73,1935

12,24587

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

227

20,00

100,00

70,6784

12,64273

Kadınhanı Devlet Hastanesi

24

40,00

86,00

69,2500

11,43317

Hüyük Devlet Hastanesi

12

79,00

93,00

91,2500

4,35107

Yunak Devlet Hastanesi

15

39,00

79,00

68,1333

9,94892

Cihanbeyli Devlet Hastanesi

32

33,00

100,00

79,0625

12,60296

Numune Devlet Hastanesi

58

53,00

100,00

81,5172

10,57345

Beyhekim Devlet Hastanesi

56

7,00

100,00

71,1250

14,26765

Çumra Devlet Hastanesi

55

33,00

86,00

71,1636

10,43634

1027

Genel
Ortalama

73,46

12,822

Toplam
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Çalışmanın evrenini oluşturan 20 hastanenin sağlık çalışanları, anket sorularına
verdikleri cevaplar doğrultusunda, en başarılı hastane 91,25 ortalama puanla ile
Hüyük Devlet Hastanesi, 63,64 ortalama puan ile Hadim Devlet hastanesi ise
başarı sıralamasında en son sırada yer almıştır. 1027 sağlık çalışanının katıldığı
çalışmanın genel başarı ortalaması 73,46 olarak tespit edildi (Tablo 5).
Tablo 6. Çalışanların Demografik Özelliklerine Göre Puan Ortalamaları
Değişkenler

N

Ortalama Başarı Puan %

Cinsiyet
Kadın
Erkek

789
238

74,5
69,9

Yaş Grupları
17-20
21-30
31-40
41-50
51-60

67
302
495
136
11

70,8
73,0
74,0
74,9
67,7

Meslek
Hemşire
Ebe
Sağ.Mem
Att
Lab.Tekn.
Röntgen Tenk.
Hekim
Diş Tekn.
Diş Hekimi
Anestezi Tekn.

591
131
79
26
57
42
40
4
3
8

74,3
78,6
69,4
73,5
69,6
70,4
67,9
71,0
72,7
72,8

Kurumda Çalışma Süresi
0-1
1-5
5-10
10-15
15-20
20 >

272
353
197
78
55
51

74,2
71,4
75,8
76,7
72,5
73,5

Eğitim Durumu
Lise
Ön Lisans
Lisans
Tıp Fak. Diş Hekimliği

276
334
372
26

73,9
74,0
73,3
68,6
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Hastane Atıkları İle İlgili Eğitim Alma Durumu
Evet
Hayır

899
91

73,9
68,6

ÇalışılanBirim
Klinikler
Poliklinikler
Laboratuvar
Radyoloji
Acil Servis
Doğumhane
Yoğunbakım
Ameliyathane
Diyaliz
Diş Laboratuvarı
İdari Birim

346
81
85
65
141
56
46
110
42
4
15

75,8
7,12
70,5
67,5
70,9
80,5
71,8
74,8
77,5
72,8
70,0

Katılımcıların demografik değişkenleri baz alınarak ortalama başarı
durumları; kadınlar 74,5, erkek katılımcılar 69,9 olarak belirlendi. Bu durum
kadın katılımcıların daha başarılı olduğu göstermektedir. Ayrıca 41-50 yaş
gurubu katılımcılar(74,9) diğer yaş grubu katılımcılara göre, meslek grubuna
göre ebelerin(78,6) diğer meslek grubu üyelerine göre, kurumda 10-15 yıl
çalışanların(76,7) diğer sürelerde çalışanlara göre, ön lisans mezunlarının(74)
diğer öğrenim durumlarına göre, hastane atıkları konulu eğitim alanların(73,9)
almayanlara göre ve doğumhanede çalışanların(80,5) diğer bitimlerde çalışanlara
göre daha başarılı oldukları belirlendi( Tablo 6).
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Total
685
685,0
100,0%

X2/p
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Değer

17-20
51

21-30
263

YAŞ
31-40
454

41-50
125

51-60
9

Total
902

Tablo 10. Belirli Aralklarla Atklar Konusunda Hizmet İçi Eğitimleri Verme Durumu–Yaş İlişkisi Ki Kara Tablosu
X2/p

Değer
Beklenen Değer
Temizlik personellerinin atklar konusunda yeterli bilgiye
Evet
sahip olduklarn düşünenler içinde
Cinsiyet içinde
72,0%
55,5%
68,2%
Toplam
55,6%
12,6%
68,2%
Değer
166
76
242
Beklenen Değer
186,8
55,2
242,0
Temizlik personellerinin atklar konusunda yeterli bilgiye
68,6%
31,4%
100,0%
Hayr
sahip olmadklarn düşünenler içinde
Cinsiyet içinde
21,4%
33,2%
24,1%
Toplam
16,5%
7,6%
24,1%
Değer
51
26
77
2=
Fikrim
Beklenen Değer
59,4
17,6
77,0 X 22,494/ ,000
Yok
Temizlik personellerinin atklar konusunda yeterli bilgiye
66,2%
33,8%
100,0%
sahip olup olmadklar hakknda
Cinsiyet içinde
6,6%
11,4%
7,7%
Toplam
5,1%
2,6%
7,7%
Değer
775
229
1004
Beklenen Değer
775,0
229,0
1004,0
Total
Temizlik personellerinin atklar konusunda yeterli bilgiye
77,2%
22,8%
100,0%
sahip olup olmadklar hakknda
Cinsiyet içinde
100,0%
100,0%
100,0%
Toplam
77,2%
22,8%
100,0%
“Temizlik personellerinin atklar konusunda yeterli bilgiye sahip olduklarn düşünüyorum” sorusu ile cinsiyet arasnda ( X2=22,494, *p<0,05)
96
anlaml ilişki olduğu belirlendi(Tablo 9).

CİNSİYET
Kadn
Erkek
558
127
528,8
156,2
81,5%
18,5%

Tablo 9. Temizlik Personellerinin Atklar Konusunda Yeterli Bilgiye Sahip Olma Durumu –Cinsiyet İlişkisi Ki Kara Tablosu
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Temizlik personellerinin atklar konusunda yeterli
bilgiye sahip olduklarn düşünüyorum.
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*p<0,05

Belirli aralklarla atklar konusunda hizmet içi
eğitimler verilmelidir.

Fikrim
Yok

Hayr

Evet

Değer
Beklenen Değer
Belirli aralklarla atklar konusunda
hizmet içi eğitimler verilmelidir.
Yaş İçinde
Toplam
Değer
Beklenen Değer
Belirli aralklarla atklar konusunda
hizmet içi eğitimler verilmelidir.
Yaş İçinde
Toplam
Değer
Beklenen Değer
Belirli aralklarla atklar konusunda
hizmet içi eğitimler verilmelidir.
Yaş İçinde
Toplam

21-30
263
270,2
29,2%
88,9%
26,6%
30
21,0
42,9%
10,1%
3,0%
3
4,8
18,8%
1,0%
,3%

17-20
51
58,4
5,7%
79,7%
5,2%
9
4,5
12,9%
14,1%
,9%
4
1,0
25,0%
6,2%
,4%

1,4%
,7%

4,8%
2,3%
7
7,8
43,8%

93,8%
46,0%
23
34,3
32,9%

YAŞ
31-40
454
441,9
50,3%

,7%
,1%

6,0%
,8%
1
2,2
6,2%

93,3%
12,7%
8
9,5
11,4%

41-50
125
122,3
13,9%

10,0%
,1%

,0%
,0%
1
,2
6,2%

90,0%
,9%
0
,7
,0%

51-60
9
9,1
1,0%

1,6%
1,6%

7,1%
7,1%
16
16,0
100,0%

91,3%
91,3%
70
70,0
100,0%

Total
902
902,0
100,0%

X2/p

97

X2=26,680/,000
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Toplam
77,2%
22,8%
100,0%
“Temizlik personellerinin atklar konusunda yeterli bilgiye sahip olduklarn düşünüyorum” sorusu ile cinsiyet arasnda ( X2=22,494, *p<0,05)
anlaml ilişki olduğu belirlendi(Tablo 9).
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Fikrim
Yok

Hayr

Evet

Değer
Beklenen Değer
Atklarn yönetimi konusunda etkili
denetim yaplmaldr.
Yaş İçinde
Toplam
Değer
Beklenen Değer
Atklarn yönetimi konusunda etkili
denetim yaplmaldr.
Yaş İçinde
Toplam
Değer
Beklenen Değer
Atklarn yönetimi konusunda etkili
denetim yaplmaldr.
Yaş İçinde
Toplam
2,3%
3,0%
10,0%
1,1% ,4%
,1%

95,6%
80,0%
13,1% ,8%
2
1
4,0 ,3
6,9%
3,4%

9,4%
3,1%
,6%
,9%

94,8%
46,6%
14
14,2
48,3%

41-50
51-60
129
8
126,8
9,4
13,9% ,9%

2,9%
1,5%
10,0%
1,4% ,2%
,1%
11
4
1
15,2
4,2 ,3
35,5%
12,9%
3,2%

94,2%
28,0%
8
8,6
27,6%

84,4%
5,5%
4
1,9
13,8%

YAŞ
31-40
460
455,5
49,6%

6,2%
2,7%
,4%
,8%
6
9
2,0
9,2
19,4%
29,0%

21-30
277
276,1
29,8%

17-20
54
60,1
5,8%

3,1%
3,1%

2,9%
2,9%
31
31,0
100,0%

93,9%
93,9%
29
29,0
100,0%

Total
928
928,0
100,0%

X2=16,654-,034

X2/p
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“Belirli aralklarla atklar konusunda hizmet içi eğitimler verilmelidir?” ( X2=26,680, *p<0,05) ile “Atklarn yönetimi konusunda etkili denetim
yaplmaldr.” (X2=16,654, *p<0,05) sorular ile yaş arasnda anlaml ilişki olduğu belirlendi.

*p<0,05

Atklarn yönetimi konusunda etkili denetim
yaplmaldr.

Tablo 11. Atklarn Yönetimi Konusunda Etkili Denetim Yapma Durumu-Yaş İlişkisi Ki Kara Tablosu
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*p<0,05

Temizlik personellerinin atklar konusunda yeterli
bilgiye sahip olma durumu

Fikrim
Yok

Hayr

Evet

Değer
Beklenen Değer
Temizlik personellerinin atklar konusunda
yeterli bilgiye sahip olma durumu
Eğitim alma içinde
Toplam
Değer
Beklenen Değer
Temizlik personellerinin atklar konusunda
yeterli bilgiye sahip olma durumu
Eğitim alma içinde
Toplam
Değer
Beklenen Değer
Temizlik personellerinin atklar konusunda
yeterli bilgiye sahip olma durumu
Eğitim alma içinde
Toplam
50,5%
4,7%
28
22,3
11,7%
30,8%
2,9%
17
6,8
23,3%
18,7%
1,7%

69,9%
63,4%
212
217,7
88,3%
23,8%
21,6%
56
66,2
76,7%
6,3%
5,7%

Hastane Atklar İle İlgili Eğitim
Alma
Evet
Hayr
621
46
605,1
61,9
93,1%
6,9%

7,4%
7,4%

24,5%
24,5%
73
73,0
100,0%

68,1%
68,1%
240
240,0
100,0%

667
667,0
100,0%

Total

X2=23,126-,000

X2/ p
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Tablo 12. Temizlik Personellerinin Atklar Konusunda Yeterli Bilgiye Sahip Olma Durumu İle Hastane Atklar İle İlgili Eğitim Alma
Ki Kara Tablosu
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Atklarn kaynağnda ayrştrma uygulamas, kurumda bir atk ayrştrma

kültürünün oluşturma durumu

Atklarn kaynağnda ayrştrma uygulamas,

14
13,6
93,3%

Değer

Beklenen Değer

Atklarn kaynağnda ayrştrma uygulamas,

35,4

Beklenen Değer

3,4%
3,0%

Toplam

durumu

Yok

Eğitim alma içinde

kurumda bir atk ayrştrma kültürünün oluşturma

76,9%

30

Değer

Atklarn kaynağnda ayrştrma uygulamas,

9

1,4%

Toplam

,9%

9,9%

23,1%

3,6

,1%

1,6%

1,1%

6,7%

Eğitim alma içinde

durumu

kurumda bir atk ayrştrma kültürünün oluşturma

1

86,3%
1,4

8,2%

95,1%

Toplam

89,0%

8,7%

Eğitim alma içinde

durumu

kurumda bir atk ayrştrma kültürünün oluşturma

844,0
91,3%

Beklenen Değer

Fikrim

Hayr

Evet

81

849
86,0

Hayr

Evet

Değer

Hastane Atklar İle İlgili Eğitim Alma

4,0%

4,0%

100,0%

39,0

39

1,5%

1,5%

100,0%

15,0

15

94,5%

94,5%

100,0%

930,0

930

Total

100

X2=9,327-,009

X2- p

Tablo 13.Atklarn Kaynağnda Ayrştrma Uygulamas, Kurumda Bir Atk Ayrştrma Kültürünün Oluşturma Durumu İle Hastane Atklar İle İlgili Eğitim Alma
Ki Kara Tablosu
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“Temizlik personellerinin atıklar konusunda yeterli bilgiye sahip olma durumu”
(X2=23,126, *p<0,05), ve “Atıkların kaynağında ayrıştırma uygulaması, kurumda
bir atık ayrıştırma kültürünün oluşturma” (X2=9,327, *p<0,05) soruları ile
Hastane Atıkları İle İlgili Eğitim Alma arasında anlamlı ilişki olduğu belirlendi
(Tablo12-13).

4. Tartışma
Katılımcıların, %57,5’i sıklıkla ilk sırayı hemşirelerin olduğu, Akbolat ve
arkadaşlarının çalışmasında da sıklıkla %60,2 ile hemşirelerin olduğu oransal
olarak paralellik göstermektedir (Akbolatvd, 2011), çalışanların %12,8’i ebe,
%7,7’i sağlık memuru , %11,9’u hekim ve %13,8’i diğer sağlık çalışanlarından
oluşmaktadır. Çalışanların %34,4’ü kurumlarında 1-5 yıl arasında çalıştığı,
%33,7’si kliniklerde, %13,7’si acil servinde, %10,7’si ameliyathanede, %8,3’ü
laboratuvarlarda, %7,9’u polikliniklerde, %6,3’ü radyoloji birimlerinde ve %15,4’ü
diğer birimlerde çalışmaktadır. Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının %8,9’u
hastane atıkları konusunda eğitim almadığını %87,5’i ise bu konuda eğitim
aldığını belirtmiştir. Akbolat ve arkadaşlarının çalışmasında bu oran %69,6
dır (Akbolatvd, 2011). Terzi ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada ise
araştırmaya katılanların %80,5’inin tıbbi atıklar konusunda eğitim aldıkları (Terzi
vd, 2009) ve Bulut ve arkadaşları tarafından yapılan diğer bir başka çalışmada
ise atılımcıların %48,7’si tıbbi atık konusunda eğitim aldığınıbelirtilmiştir (Bulut
vd,2013), (Tablo 2).
Rahman ve arkadaşlarının çalışmasında, sağlık kurumlarının %69,2’sinde
çöpler ayrı poşetlere toplanmaktadır. Kurumların %65,4’ünde evsel atıkların
siyah poşetlere; tıbbi atıkların ise %57,7’sinde kırmızı poşetlerde toplandığı
saptanmıştır. Kesici-delici tıbbi atıkların özel kaplarda toplanma oranı %69.2’dir
(Rahmanvd, 2009). Bu değerler bizim çalışmamızdaki değerlere göre düşük
kalmıştır. Çalışmamamız verileri ile paralellik gösteren Bulut ve arkadaşlarının
çalışmasında ise çalışanların,%81,7’si tıbbi ve evsel atıkların ayrıştırılmasındaki
renklendirme hakkında bilgisi olduğunu, %78,3’ü tıbbi atıkların neye göre
sınıflandırıldığını bildiği belirlenmiştir (Bulut vd, 2013).
Akbolat ve arkadaşlarının çalışmasında, sağlık çalışanlarının%97,1’i tıbbi atıkların
kırmızı; %62,8’i evsel nitelikli atıkların siyah ve %61,2’si dönüştürülebilir atıkların
mavi torbalarda toplanması gerektiğini bilmektedir. Bu değerler çalışmamız
değerleri ile paralellik göstermektedir. Çalışmamızda katılımcıları %71’i tıbbi atık
sembolünü doğru, %25,5’i hatalı olarak tanımaktadır.Akbolat ve arkadaşlarının
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çalışmasında bu oran %89,3 doğru tanımakta,%10,7’si hatalı tanımaktadır
(Akbolatvd,2011).
Resmi Gazete’nin 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı yayınında “Tıbbi Atıkların
Kontrolü Yönetmeliği” ile tıbbi atıkların dünya standartlarına uygun şekilde
toplanmaları, taşınmaları ve bertaraf edilmeleri zorunlu hale getirilmiştir.
Tıbbi atıkların sağlıklı ve ekonomik bir şekilde bertarafı için öncelikle atıkların
kaynağında ayrı ve düzenli olarak toplanacağı sistemlerin oluşturulması
gerekmektedir (Resmi Gazete 22.07.2005 tarih ve 25883 sayı).Bu işlemleri yapa
bilmek için de kurumsal bazda bir atık ayrıştırma kültürünün yerleştirilmesi
gerekmektedir. Çalışmamızdaçalışanların %90,8’i atıkların kaynağında ayrıştırma
işlemini önemsediği,%66,6’sı temizlik personellerinin atıklar konusunda yeterli
bilgiye sahip olduklarını düşündüğü, %91,8’i atıkların yönetimi konusunda etkili
denetim yapılması gerektiğini ve %92,8’i atıkların kaynağında ayrıştırma işlemi,
kurumda bir atık ayrıştırma kültürünün oluşmasına katkı sağlayacağı yönünde
cevap vermişlerdir(Tablo 4).
Çalışanların tehlikeli atık sınıflandırmasına ilişkin soruya %26,4’ü farmasötik
atıkları,%18’i kan ve vücut ürünleri ve bunlarla temas olmuş nesneleri,%29,7’si
kullanışmış enjektör iğnesi ve %4,7’si de diyaliz atıklarını tehlikeli atık olarak
nitelendirmektedir. Bu soruya verilen cevaplar değerlendirildiğinde çalışanların
tehlikeli atıkları sınıflandırırken bir karmaşa yaşadığı görülmektedir.
Katılımcılara “Hangisi tıbbi atık torbalarının özelliklerinde değildir” sorusuna
%83’ü turuncu renkte olması cevabını vermişlerdir. Bu cevap çalışanlar tarafından
tıbbi atık torbasının özellikleri hakkında doğru bilgiye sahip olduklarını
göstermektedir.
Çalışanların,% 40,7’i kesici delici atıkları tıbbi atık olarak,%55,2’si ise tehlikeli atık
olarak nitelendirmektedir. Bu durum çalışanlarda kesici deli atıkların hangi tür
atık olduğu konusunda bir belirsizlik yaşadığını göstermektedir.
Çalışanların ayrıca %44’üenfekte atık torbalarına atılan evsel atıkların
ayrıştırılmaması gerektiği yönünde cevap vermişlerdir.
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Çalşanlarn,% 40,7’i kesici delici atklar tbbi atk olarak,%55,2’si ise tehlikeli atk olarak
nitelendirmektedir. Bu durum çalşanlarda kesici deli atklarn hangi tür atk olduğu
konusunda bir belirsizlik yaşadğn göstermektedir.
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Devlet hastanesi ise başarı sıralamasında en son sırada yer almıştır. 1027 sağlık
göre, hastane atklar konulu eğitim alanlarn almayanlara göre ve doğumhanede çalşanlarn
çalışanının katıldığı çalışmanın genel başarı ortalaması 73,46 olarak tespit edildi.
diğer birimlerde çalşanlara göre daha başarl olduklar belirlendi.

Kadın çalışanların erkek çalışanlara göre, ebelerin diğer meslek gruplarına göre,
hastane atıkları konulu eğitim alanların almayanlara göre ve doğumhanede
103
çalışanların diğer birimlerde çalışanlara göre daha başarılı oldukları belirlendi.
Çalışanların atıkları konusunda eğitimli oldukları, tüm sağlık tesislerinde
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kaynağında atık ayrıştırma işleminin yapıldığı, çalışanların genel olarak
atıklar konusunda bilgilerinin olduğu ve atıkların ayrıştırılması uygulamasını
önemsedikleri ve destekledikleri,sağlık tesislerinde bir atık ayrıştırma kültürün
olduğu ancak atıkların sınıflandırılmasında hangi atıkların hangi gruba gireceği
konusunda ve kesici delici atıkların atık kutularına atılırken dikkat edilmesi
gereken hususlar konusunda bilgi eksikliğini olduğu tespit edilmiştir. Sağlık
tesislerinde özellikle bu unsurları vurgulayan hizmet içi eğitimlerin planlanması
ve uygulanması önem arz etmektedir.
Atık yönetiminin birinci amacı atıkların oluşumunun engellenmesi,
engellenemediği durumda atık miktarının en aza indirecek tedbirleri almaktır. Bu
bağlamda kurumsal olarak atık ayrıştırma kültürüne sahip, etkin atık yönetimi
uygulayan kurum/kuruluş aşağıda sıralanacak olan unsurları yerine getirmeleri
halinde atık minimizasyonlarını sağlamış olurlar:
•

Evsel atıkların oluşumunun azaltılması amacıyla ilgili olarak atığı kaynağında
en aza indirecek geri dönüşüm (cam atıklar, kâğıt atıklar, piller) sistemi
uygulanmalıdır.

•

Ambalaj atıklarının oluşumunun ve miktarının azaltılması amacıyla kaynakta
ambalaj atıklarının ayrı bir şekilde mavi poşet torbalarda toplanıp kâğıt atık
konteynırına ulaşması sağlanmalıdır.

•

Ünite içi denetimlerde ve hizmet içi eğitimlerde bu konu üzerinde hassasiyetle
durulup gerekli uyarılarda bulunarak etkin bir şekilde geri dönüşüm
sağlanmaya çalışılmalıdır.

•

Tıbbi atıkların oluşumunun azaltılması amacıyla gereksiz tek kullanımlık
ürünlerin alımından mümkün mertebe uzak durulmalı ve oluşan atıklar için
kaynağında ayırım yapılmalıdır.

•

Yeniden kullanılabilir ürünler titizlikle tespit edilmeli.

•

İğne uçları için ayrı atık kutuları bulundurulmalı veya güvenlikli enjektörler
kullanılmalıdır.

•

Tek kullanımlık tıbbi ürünlerin ambalajları geri dönüşüm için ayrı olarak
toplanmalıdır.

•

Hangi atıkların tıbbi atık hangilerinin evsel atık ya da geri dönüştürülebilir
olduğu konusunda ünite içi denetimlerde ve hizmet içi eğitimde personel
bilgilendirilmelidir.
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•

Tehlikeli atıkların minimiz asyönü için laboratuvarda cihazlardan çıkan
sıvıların kontrolü yapılıp tehlike arz etmeyecek şekilde uygun hale getirildikten
sonra kanalizasyona verilmesi sağlanmalıdır.

•

Ağır Metaller içeren sıvı atıklar hiçbir işlem yapılmaksızın yetkili (Çevre
Bakanlığından Lisanslı) firmalara tutanakla teslim edilmelidir. Kurşun, civa,
çinko,siyanür vb.

•

Piller için ayrı toplama kapları kullanılarak TAP(Taşına Bilir Pil Üreticileri
ve İthalatçıları Derneği) tarafından bertaraf ettirilmesi amacıyla teslim
edilmelidir.

•

Röntgen banyo suları özel toplama yetkisi olan firmalar tarafından
değerlendirilmek ve bertaraf edilmek üzere düzenli olarak alınmalıdır.

•

Kullanım süresi dolan ilaçlar ihale sürecinde firmalara konulan şart gereği
yeniden aynı ilaç firmasına iade edilmelidir.

Atık minimizasyonu ile kaynak tüketimi azaltılır ve verimlilik artar. Kuruluşun
atık maliyetlerini direkt etkileyerek düşürür. Uzun vade de doğal çevrenin
korunması ve çevreye verilen zararın en aza indirgenmesi gibi faydalar sağlayarak
kuruluşun saygınlığını ve prestijini artırıcı önemli bir etken olur.
Sonuçta doğa ve yaşam kazanır…
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Çalışan Sağlığı Ve Güvenliği Açısından
Fine–Kinney Metodu İle Ameliyathane
Çalışanları Üzerine Bir Risk Analizi Çalışması
Emrullah İncesu1

Özet
İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının amacı, iş kazası ve meslek hastalıklarından
çalışanları korumak, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamında çalışmalarını
sağlamaktır. Bugün geldiğimiz noktada risk yönetimi ve değerlendirmesi iş sağlığı
ve güvenliğine yeni yaklaşım felsefesinin en önemli unsurunu oluşturmaktadır.
Bu çalışmada, G.F. Kinneyand A.D Wiruth tarafından 1976 yılında geliştirilen,
kullanımı kolay ve işyeri istatistiklerinin kullanımına olanak sağlayan FineKinney Metodu ile Konya Seydişehir Devlet Hastanesi ameliyathanesi çalışanlarını
kapsayan bir risk analizi yapılarak, çalışanların maruz kaldıkları mesleki risk ve
tehlikeleri saptamak, saptanan risk ve tehlikelerin iş sağlığı ve güvenliği açısından
değerlendirmesini yapmak amaçlandı. Çalışma 03-31 Mart 2014 tarihleri arasında,
Kalite Yönetim Biriminin koordinasyonu ile risk belirleme ekibi tarafından
gerçekleştirildi.
Çalışmada 9 ana tehlike ve bu tehlikelere bağlı olarak 26 adet risk tespit edildi. Bu
risklerin risk değerlerine göre 2’si Önemli Risk, 8’i Olası Risk ve 16’sı ise Kabul
Edilebilir Risk olarak değerlendirildi.
Bu çalışma ile proaktif bir yaklaşım aracı olan Fine-Kinney metodunun, her
aşamada ameliyathanenin tüm süreçlerinde başarı ile uygulanabilecek bir risk
değerlendirme mekanizması olarak kullanılabileceği gösterilmiştir. Bu çalışma
sadece ameliyathane için değil hastanenin diğer birimlerinde ve farklı çalışma
sektörlerinde de risk analizi yapmak isteyen analizcilere örnek model olarak
sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Fine-Kinney, Çalışan Sağlığı ve Güvenliği, Ameliyathane,
Risk Analizi

1 A Sınıfı İş Güvenliği Uzm., Biyolog, Konya Seydişehir Devlet Hastanesi Kalite Yönetim Direktörü, emrinc@hotmail.com
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Abstract

The aim of occupational health and safety practices is to protect employees from
occupational accidents and occupational diseases, and also to provide them both
safe and healthy working environment. The current situation of risk management
and evaluation constitutes the most important element of new approach of
occupational health and safety. In this study, easy to use Fine-Kinney Method
which enable to use workplace statistics and is developed by G.F. Kinnetand
and A.D. Wiruth in 1976 was used in order to perform risk analysis involving
operating room staff of Konya Seydişehir State Hospital. It was aimed to detect
occupational risks and hazards exposed by staff, and to evaluate detected risks
and hazards in terms of occupational health and safety. Study was carried by the
team of risk identification with coordination of Quality Management Department
between the dates 03.03.2014 and 31.03.2014.
In consequence of study, 9 major hazards and 26 items of risks which depend on
these mentioned hazards were identified. According to the risk scores of these
risks; 2 of them as Significant Risks, 8 of them as Possible Risks, and finally 16 of
them as Acceptable Risks were evaluated.
It was showed by this study that Fine-Kinney Method which is one of the proactive
approach channels could be applied as a risk assessment mechanism in the whole
processes and also at the each stage of operating room accomplishedly. This study
was presented not only for operating room but also for other units of the hospital
and different working areas as an example model to analysts in order to make risk
assessment.
Key Words: Fine-Kinney, Employee Healthand Safety, Operating Room, Risk
Analysis

1. Giriş
Son yıllarda hasta güvenliğini ön plana çıkaran olumlu gelişmeler ve uygulamalar,
çalışan sağlığı ve güvenliğini geride bırakmış görünse de gerek hasta gerekse
çalışan sağlığı ve güvenliği eşdeğer öneme sahip konulardır.
Sağlık işletmeleri birçok sürecin bir arada koordinasyon içinde çalışması gereken
yerlerdir. Bu sektör bünyesinde meslek grubu çeşitliği bakımından da önde gelen
organizasyonlardır. Çalışma hayatındaki ortam şartlarının yetersizliği, personel
sayısı ve niteliği açısından yaşanan olumsuzluklar birçok istenmeyen olayların
yaşanmasına neden olmaktadır.
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Gerekli düzenlemeler yapılmadan ciddi ve dönüşü olmayan hatalar, istenmeyen
olaylar, eksiklikler, güvensizlikler oluşmakta, çalışanlar ve hastalar zarar
görmektedir (Aştı ve Acaroğlu 2000; Akalın 2004).
Çalışanların hem kendilerini hem de hasta ve yakınlarını tehlikeye atmayacak
şekilde uygun ortamlarda çalışmaları gerekmektedir. Güvenli sağlık hizmetini
sağlamada önde gelen unsurlardan biride, çalışan sağlığını ve güvenliğini
optimum şartlarda sağlamak ve bu durumun sürekliliğini devam ettirmektir. Bu
nedenle, günümüzde çalışan güvenliği giderek artan ve önemsenen bir ilgi odağı
haline gelmiştir.
Bir sağlık kurumunda yukarıda değinilen risklerin kontrolü bağlamında,
başta yüksek riskli alanlar olmak üzere tüm süreçlerdeki risklerin analiz ve
değerlendirilmesine yönelik proaktif yöntemlere gereksinim vardır. Bu yöntemler
düzeltici faaliyetlerden ziyade önleyici faaliyetler üzerine kurgulanmalıdır
(Aydınlı, 2010: 15). Proaktif yaklaşımı destekleyen en önemli risk analiz
yöntemlerinden biride Fine –Kinley metodudur. Bu metot ile olası risklerin
Sonuçları derecelendirilir. Tehlikenin gerçekleşmesi halinde insan, işyeri ve çevre
üzerinde oluşturacağı zarar ya da hasarın şiddeti değerlendirilir. Kullanımı kolay
olan ve yaygın olarak kullanılan bir metottur. İşyeri istatistiklerinin kullanımına
imkân sağlar. Risk değeri yüksekliğine göre alınacak önlemlerin aciliyeti belirlenir
ve risk düzeyine göre önem sıralaması yapılır (Seber, 2012: 32).
Bu çalışmada, Fine–Kinley metodunun tanımlanması ve bu yöntem kullanılarak
ameliyathane sürecine yönelik bir risk analizi yapılmıştır.
Hastane İşletmeciliğinde Risk Yönetiminin Amacı Ve Önemi
ABD’de yılda 262.700 iş kazası olmakta ve 16.000 sağlık çalışanı HIV ile
enfekte olmuş iğne batmalarına maruz kalmaktadır. 1.800.000 sağlık çalışanı
ise, yaralanmaktadır. 1999 yılı verilerine göre, bu ülkedeki sağlık çalışanlarının
öldürücü olmayan iş yaralanma olasılığı yüz binde 8,5›dir (Leape LL vd,1991).
Sağlık hizmetlerinde risk yönetiminden amaç; hastaları, hastane personelini ve
hastaneye gelen ziyaretçileri fiziki ve psikolojik bakımdan olumlu etkileyecek bir
ortam yaratmak; kazaları önleme yönünde her türlü tedbiri almak ve bu tedbirleri
alırken hastane kayıplarını ve harcamalarını minimize etmek; yaralanma hatta
ölümle Sonuçlanabilecek kazalara imkân vermeyerek tazminat giderlerini
asgariye indirmektir.
Hastaneler günümüzün en karmaşık süreçlere ve bu süreçleri etkileyen alt ve
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üst süreçlere sahip işletmelerdir. Bu durumun en önemli nedenlerinden bazıları
şunlardır;
•

Hastaneler en geniş hedef kitleye sahip işletmelerdir. Hastaneler sunmuş
oldukları hizmetlerin yaşamsal bir hak olması nedeniyle hizmet sundukları
bölge, ülke ve uluslararası bazda tüm olumlu ve olumsuz yönleri ile tüm
bireylerle etkin iletişime girmek zorunluluğunu taşıyan günümüzün tek ve
benzersiz işletmeleri konumundadırlar

•

Hastaneler sağlık hizmeti sunan organizasyonlardır ve tıbbi riskler ve yanlış
tedavi gibi sonucu ölüme, ciddi durumlara, komplikasyonlara ve hastanın
acı çekmesine yol açabilecek risklerin yanı sıra çalışanları ve çevreyi
etkileyebilecek riskler, finansal, hukuksal ve kurumsal itibar gibi işletmeyi
hedeflerinden uzaklaştırabilecek risklerle de karşı karşıyadırlar.

Yukarıdaki açıklamalar bağlamında; bir hastane açısından olumlu gelişmeler
yanında olumsuz gelişmelerinde (örneğin; yanlış teşhis ve tedavi sonucu hastanın
zarar görmesi; yataktan düşme, yangın, sel, elektrik kesilmesi dolayısıyla ameliyatın
durması veya ertelenmesi sonucu oluşan kalite uygunsuzluğu vb.) önlenmesi tüm
işletmelerde olduğu gibi hastanelerde de geçerli olan “işletmenin varlığını sürekli
kılma” amacı ile ilgili önleyici faaliyetleri önemli hale getirmektedir. Bu nedenle,
hastanelerde risklerin yönetilmesi üzerinde önemle durulması gerekmektedir.
Hastaneler ve sağlık kuruluşları hasta güvenliğini için çeşitli yöntemler kullanıyor
olsa da, sağlık işletmelerinde oluşabilecek tıbbi ve tıbbi olmayan, olası riskleri
önceden belirleyecek, bu risklerin oluşmaması için önlem alacak ve oluşması
durumunda ise zarar gören tarafın bu durumdan en az şekilde etkilenmesi için
proaktif yaklaşım gösterecek farklı meslek gruplarından oluşmuş risk yönetimine
ihtiyaç vardır.
Hastanelerde risk yönetimi özellikle hasta ve çalışan güvenliğini tehdit eden
unsurların etkilerini en aza indirmesi, hızlı ve etkili karar almaya yardımcı olması,
kaynak israfını önlemesi, zaman tasarrufu sağlaması, istenmeyen olayların
nedenlerinin belirlenmesi ve çözümlenmesinde katkı sağlamasından dolayı
büyük önem taşımaktadır.
Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) kriterlerinin önemli bir kısmı
Hasta ve çalışan güvenliğini sağlamaya yönelik kriterler içermektedir. Ayrıca
29/12/2012 tarih 28512 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi
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Yönetmeliği” gereği, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki tüm
işyerlerine risk analizlerini yapma/ yaptırma zorunluluğu getirmiştir.
Ameliyathanede Çalışan Güvenliği
Hastanelerin en önemli ve kritik yerlerinden biri olan ameliyathaneler; tehlike ve
risk açısından en çok kaynağı barındıran ortamlardır.
Ameliyathanede çalışan güvenliğini en çok tehdit eden unsurlar kirli, kesici-delici
alet yaralanmaları ve materyal sıçramalarıdır. En sık görülen iğne batmasıdır. Her
yıl 5000 sağlık çalışanı işyerindeki yaralanmalar nedeniyle Hepatit-B, Hepatit-C
ve HIV etkenlerine maruz kalmaktadır (Aren 2008).
Aren’in de belirttiği gibi, Seydişehir Devlet Hastanesi Kesici-Delici Alet
Yaralanması Ve Kan Ve Vücut Sıvılarının Sıçramasına Maruz Kalma İndikatör
verilerine göre hastanede en çok yaralanma ve sıçramanın ameliyathanede olduğu
tespit edilmiştir.
Ameliyathanede çalışan güvenliği risk grupları şöyle sıralanabilir;
•

Hemşireler

•

Hekimler

•

Temizlik Görevlileri

•

Teknik Personel

•

Diğer Sağlık Çalışanları

Ameliyathane çalışanlarının sağlık durumları açısından izlenmesi, değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması çok önemlidir. Ameliyathanede görev yapan
sağlık çalışanlarının sağlığı;
•

Fizik Koşullarının Uygunsuzluğu

•

Atık Gazlar

•

Radyasyon

•

Lateks Alerjisi

•

Travma

•

Psikososyal Riskler Ve Tükenmişlik Sendromu

•

Kesici Delici Alet Yaralanması

•

Enfeksiyon
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•

Kimyasal Etkenler

•

Kimyasal Bağımlılık

•

Tıbbi Atık Uygulaması

•

Yangın Tehlikesi
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gibi potansiyel risklerden etkilenmektedir
Risk Değerlendirmesi Ve Analizi
Risklerin değerlendirilmesi, muhtemel risklerin gerçekleşme ihtimalini,
gerçekleşmesi halinde olası etkilerinin önceden tahmin ve tespit edilmesini ve
yönetimin bu riskleri göze alma düzeyinin belirlenmesini içeren süreçtir.
İki temel risk analizi yöntemi mevcuttur. Bunlar, nicel (kantitatif) ve nitel
(kalitatif) yöntemlerdir.
Nicel risk analizi, riski hesaplarken sayısal yöntemlere başvurur. Nicel risk
analizinde tehdidin olma ihtimali, tehdidin etkisi gibi değerlere sayısal değerler
verilir ve bu değerler matematiksel ve mantıksal metotlar ile proses edilip risk
değeri bulunur.
Risk= Tehdidin Olma İhtimali x Tehdidin Etkisi formülü; Kalitatif risk analizinin
temel formülüdür.
Diğer risk analiz yöntemi ise kalitatif risk analizidir. Kalitatif risk analizi, riski
hesaplarken ve ifade ederken nümerik değerler yerine yüksek, çok yüksek gibi
tanımlayıcı değerler kullanır. Risk analizi metodolojileri, risk analiz sürecinin
matematiksel işlemler ve yorumlarının yapıldığı çekirdek kısımdır (Kılıç ,2005:70).
150 den fazla risk değerlendirme metodunun varlığından söz edilmektedir. Belli
başlı risk değerlendirme yöntemleri şunlardır:
•

Ön Tehlike Analizi,

•

Birincil Risk Analizi,

•

İş Güvenliği Analizi,

•

Süreç/Sistem Kontrol Listeleri,

•

Göreceli Sıralama-Dow ve Mond İndisleri Analizi,
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•

Olursa Ne Olur? Analizi,

•

Tehlike ve İşletebilirlik Analizi,

•

Hata Türleri, Etkileri ve Kritiklik Analizi,

•

Hata Ağacı Analizi,

•

Olay Ağacı Analizi,

•

Neden - Sonuç Analizi,

•

Yönetim Bakışı ve Risk Ağacı Analizi,

•

Fine-Kinney Modeli,

•

Zürih Tehlike Analizi,

•

Makine Risk Değerlendirmesi,

•

Tehlike Erken Uyarı Modeli,

•

Ortalamalardan Sapma Tekniği,

•

Ağırlıklandırılmış Ortalamalardan Sapma Tekniği,

•

Risk Değerlendirme Tablosu

Sözel Bildiriler

a) L Tipi Matris
b) X Tipi Matris
Bu yöntemleri birbirinden ayıran en önemli fark, risk değerini bulmak için
kullandıkları kendilerine has metotlardır (Kurt ve Ceylan 2001).
Risk değerlendirmesi aşamasında, riskin kabul edilebilirliğine karar vermek için,
riskin önemi üzerinde kapsamlı olarak karar verilir. Risk değerlendirmesinde
olayların çıkma olasılığı ve ortaya çıktığında maruz kalınabilecek Sonuçlar
belirlenir.
Riskleri önceliklendirmek, zaman olarak gerçekleşme aralığı ve kurumun
başarısına etkisi açısından risklerin sıralanmasını ifade eder. Etki ve ihtimal
düzeyleri, risklerin önemlilik düzeylerinin göstergesidir. Risklerin ihtimal
ve etkileri değerlendirilirken çok farklı yöntemler ve kriterler uygulamak
mümkündür. En yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biriside Fine-Kinney
yöntemidir. Bu yöntem G.F. Kinneyand A.D Wiruth tarafından 1976 yılında
geliştirilmiştir.
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Risk Değerlendirmesi
1’de de
görüleceği
üzere 5oluşmaktadr.
temel adımdan oluşmaktadır.
Risk Değerlendirmesi
Şekil 1’de deŞekil
görüleceği
üzere
5 temel admdan
Şekil
1. Risk Değerlendirme
Şekil 1. Risk
Değerlendirme

5.ADIM
İZLEME VE
TEKRAR ETME

4.ADIM
KONTROL
TEDBİRLERİN
İ
TAMAMLAMA

1.ADIM
TEHLİKELER
İ TESPİT
ETME

Tanmladğnz
Evet
tehlikelerle ilgili
olarak herhangi bir
mevzuat, standart,
rehber veya madde
güvenlik bilgi formu
var m?
2.ADIM

Bu
konudaki
kaynaklar
takip edin

RİSKLERİ
BELİRLE
ME
3.ADIM
KONTROL
TEDBİRLERİ
NE KARAR
VERME

1.4.Fine-Kinney Metodu

Fine-Kinney Metodu

Kullanm kolay, yaygn olarak kullanlan bir metottur. İşyeri istatistiklerinin kullanmna
imkân sağlar.
Kullanımı kolay, yaygın olarak kullanılan bir metottur. İşyeri istatistiklerinin

kullanımına imkân sağlar.

Diğer değerlendirme metotlarndan en önemli fark, İşi Yaparken Tehlikeye Maruz Kalma
Sklğ Unsurunun risk değeri hesaplamasnda kullanlmasdr.

Diğer değerlendirme metotlarından en önemli farkı, İşi Yaparken Tehlikeye
Maruz
Sıklığı
Unsurunun risk değeri hesaplamasında kullanılmasıdır.
Risk Değeri=
İ x Kalma
F x Ş olarak
hesaplanr.

İ= İhtimal, (0,2-10 aras bir değer)
Risk
Değeri=
İ xdeğer)
F x Ş olarak hesaplanır.
F=Frekans,
(0,5-10
aras bir
Ş=Şiddet Değeri

İ= İhtimal, (0,2-10 arası bir değer)

F=Frekans, (0,5-10 arası bir değer)
111
Ş=Şiddet Değeri
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Tablo 1. Olasılık, Frekans (Maruziyet) ve Etki/Zarar-Sonuç Skalası
Olasılık
Değeri

Zararın
Gerçekleşme
Sıklığı

Frekans
Değeri

İş Yaparken Tehlikeye
Maruz Kalma Sıklığı

Şiddet
Değeri

Tehlikenin
Yaratacağı
Tahmini Zarar

0,2

Pratik Olarak
İmkânsız/
Beklenmez

0,5

Çok Nadir/Yılda Bir
Veya Daha Az

1

Dikkate Alınmalı

Oldukça Nadir/Seyrek

3

Önemli

0,5

Zayıf İhtimal/
Beklenmez Fakat
Mümkün

1

Oldukça Düşük
İhtimal/Mümkün
Fakat Düşük

2

Nadir/Ayda Bir

7

Ciddi

Nadir fakat
Olabilir/Olası

3

Ara sıra/Haftada Bir

15

Çok Ciddi

Sıklıkla/Günde Bir

40

Çok Kötü

Sürekli/Saatte Bir

100

Felaket

3

1

6

Kuvvetle
Muhtemel/Yüksek,
Oldukça Mümkün

6

10

Çok Kuvvetli
İhtimal/Beklenir,
Kesin

10

Olasılık (İhtimal): Zarar ya da hasarın zaman içinde gerçekleşme ihtimalidir.
Frekans (Sıklık); İşi yaparken tehlikeye maruz kalma sıklığıdır
Şiddet; Tehlikenin insan ve/veya çevre üzerine yaratacağı zarar.
Tablo 2. Risk Düzeyine Göre Karar ve Eylem
Sıra

Risk Değeri

Karar

EYLEM

1

R<20

Kabul Edilebilir Risk
(K.E.R)

2

20<R< 70

Olası Risk
(O.R)

GÖzetim Altında Uygulanmalıdır

3

70 <R<200

Önemli Risk
(Ö.R)

Dikkatle izlenmeli ve yıllık eylem
planına alınarak giderilmeli

4

200 <R< 400

Yüksek Risk
(Y.R)

Kısa vadeli eylem planına alınarak
giderilmeli

5

R>400

Çok Yüksek Risk
(Ç.Y.R)

Çalışmaya ara verilerek derhal
tedbir alınmalı

Acil tedbir gerekmeyebilir
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2. Gereç ve Yöntem
Çalışmada, 130 yataklı Konya Seydişehir Devlet Hastanesi Ameliyathanesinde
çalışan tüm çalışanları kapsayan Fine-Kinney Metodu ile risk analizi yapılmıştır.
Çalışmanın amacı, Konya Seydişehir Devlet Hastanesi Ameliyathanesi çalışanlarına
yönelik risklerin belirlenmesi, belirlenen risklerin ortadan kaldırılması ya da
kabul edilebilir sınırlar içerisinde olmasını sağlamak için iyileştirme faaliyetleri
başlatmaktır.
Hastanelerde, özel tasarımı ve giriş çıkış trafiği belli kurallara göre olan yer
kuşkusuz ameliyathanelerdir. Bu çalışma 03-31 Mart 2014 tarihleri arasında
Seydişehir Devlet Hastanesi Kalite Yönetim Biriminin koordinasyonunda
risk belirleme ekibi tarafından gerçekleştirilmiş olup, veriler bir tablo halinde
verilmiştir (Tablo 3). Risk değerlendirilmesinde ihtimal değerleri olarak hastanede
uygulanan indikatör verilerinden faydalanılmıştır.
Ameliyathane sürecini, Fine-Kinney analizi açısından değerlendirmeden önce
ameliyathane ana süreç ve alt süreçlerin çok iyi analiz edilmesi, süreçte hangi evreler
bulunduğunun tespit edilmesi ve bu evrelerin her birinde oluşabilecek tehlike, risk,
olasılık ve frekans bilgilerinin ayrıntılı bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Bu
bağlamda ameliyathane süreçlerini iyi tanıyan bir risk belirleme ekibi (Ameliyathane
Sorumlu Hekimi, Sorumlu Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı, Sorumlu
Anestezi Teknisyeni, Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi, Ameliyathane Yardımcı
Personel Sorumlusu Ve Sterilizasyon Sorumlusu) kurulmuştur.
Çalışma aşağıda belirtilen adımlar izlenerek gerçekleştirmiştir (Şekil2 ).
Şekil 2. Fine-Kinney Döngüsü
Tehlike
Belirleme
Tehlikelere Bağl
Riskleri Belirleme

Kontrol

Olaslk Katsays
Belirleme

Karar ve Eylem

Risk Değeri
hesaplama
(O x İ x Ş=R.D)

İhtimal Katsays
Belirleme
Şiddet Katsays
Belirleme
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Çalşmada 9 ana tehlike ve bu tehlikelere bağl olarak 26 adet risk tespit edilmiştir. Bu
risklerin risk değerlerine göre 2’si Önemli Risk, 8’i Olas Risk ve 16’s ise Kabul Edilebilir
Risk olarak değerlendirilmiştir. Bu tehlike ve riskler içinde “Çalşma Ortam (Ergonomi)” ana
tehlike başlğ altnda “Uzun Süre Ayakta Kalma Nedeniyle Meydana Gelen Kas-İskelet
Sistemi Hastalklar” risk değeri 108 ile en yüksek değeri almştr. Ayrca “Enfeksiyon” ana
Sağlıktehlike
Bakanlığı
başlğ altnda “Kesici delici yaralanma” riski değeri 84 olarak tespit edilmiş olup, her
iki risk için gereken eylem faaliyetler belirlenmiştir.
4. TARTIŞMA
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3. Bulgular
Çalışmada 9 ana tehlike ve bu tehlikelere bağlı olarak 26 adet risk tespit edilmiştir.
Bu risklerin risk değerlerine göre 2’si Önemli Risk, 8’i Olası Risk ve 16’sı ise Kabul
Edilebilir Risk olarak değerlendirilmiştir. Bu tehlike ve riskler içinde “Çalışma
Ortamı (Ergonomi)” ana tehlike başlığı altında “Uzun Süre Ayakta Kalma
Nedeniyle Meydana Gelen Kas-İskelet Sistemi Hastalıklar” risk değeri 108 ile en
yüksek değeri almıştır. Ayrıca “Enfeksiyon” ana tehlike başlığı altında “Kesici
delici yaralanma” riski değeri 84 olarak tespit edilmiş olup, her iki risk için gereken
eylem faaliyetler belirlenmiştir.

4. Tartışma
Çalışmada olasılık belirlenirken, eğer risk değerlendirilmesi ilk kez yapılıyor ise
hiçbir kontrol önlemi ve eylemi dikkate alınmamalıdır. Bu nedenle de olasılıklar
hep en kötü olasılık olarak değerlendirilmelidir. Düzeltici ve önleyici faaliyetler
(DÖF), sıklığı (frekans) ve şiddet derecesini etkilemez. Örneğin; Ameliyathanede
gereken koruyucu ekipmanı (eldiven, önlük vs.) kullanan bir sağlık çalışanı
sadece kan ve vücut sıvılarının cilde temas olasılığını etkiler. Kan ve vücut
sıvılarının cilde temas ile hastalanma (Şiddet) veya temasa maruz kalma sıklığını
(Frekans) etkilemez. Frekans belirlenirken dikkat edilmesi gereken işin yapılma
sıklığı değil, işi yaparken tehlikeye maruz kalma sıklığı değerlendirilmelidir. Yani
çalışanın sadece yaptığı iş sırasında tehlikeye maruz kalma sıklığını belirlememiz
gerekmektedir.
Bu çalışmaya benzer çalışmalara bakıldığında ameliyathane sürecine yönelik FineKinney analizi çalışmasına rastlanmamıştır. Ancak diğer sağlık hizmetlerinin
süreçlerine yönelik çeşitli risk değerlendirme yöntemleri ile yapılmış çalışmalar
mevcuttur. Bu çalışmalardan biride Hilal ve Ali’nin ameliyathane çalışanlarına
yönelik Risk Değerlendirme Tablosu (LTipiMatriks) yöntemini kullanarak yapmış
olduğu çalışmada, kan ve kanlı vücut sıvıları ile temasına bağlı enfeksiyon riski
ve Kesici-delici-batıcı aletler yaralanma riski en yüksek risk değerini (15) aldığı
görülmektedir (http://www.qps-antalya.org/tr, Erişim:02.06.2014)
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TEHLİKE

ENFEKSİYON
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Revizyon Tarihi:

2
2

3
6
1

3

Fiziksel ortam kaynakl
bulaş riski

Kesici delici yaralanma
riski

Hastalardan inhalasyon
yoluyla bulaşan solunum
yolu hastalklar

Tbbi atk kazalarna
bağl enfeksiyon riski

1

0,5

2

3

Kan ve vücut svlarnn
göze temas ile bulaş riski

2

İ

3

O

7

7

7

7

7

7

Ş

21

3,5

84

42

42

42

R

RİSK
DEĞERİ=(OxİxŞ)

Kan ve vücut svlarnn
cilde temas ile bulaş riski

RİSK

Yayn Tarihi:01.07.2012

O. R

K.E.R

Ö.R

O. R

O. R

O. R

116

Yaplan işe uygun kişisel koruyucu ekipmanlar
kullanmak Kişisel koruyucu ekipmanlarn kontrollü
kullanmas ve El hijyeni uyumu. Çalşan sağlğ
konularnda bilgilendirmelerin gereğinde bölüm içi
çalşanlar tarafndan da yaplmas, Çalşanlarn
verilen eğitimlere katlmnn sağlanmas. Uygun
havalandrma/ İklimlendirme yaplmas. Bölüm risk
düzeyine göre temizlik yaplmas ve kontrollerinin
yaplmas. Bölümde atklarn kontrolü toplanmas,
ayrştrlmas ve taşnmas işlemlerinin hastane atk
yönetim planna göre yaplmas. Çalşanlarn sağlk
tarama programna göre; sağlk tarama kontrollerini
düzenli
yaptrmas
ve
bağşklanma/aşlama
takiplerini yaptrmas. Çalşanlarn sağlk tarama
programna göre, ilgili bölüm çalşanlarnn,
muayene ve tetkik takiplerinin bölüm sorumlusu
tarafndan kontrol edilmesi Kesici delici alet
yaralanmalarn önleme tedbirlerinin kişi ve bölüm
baznda alnmas Kesici delici alet yaralanma sonras

ÖNLEMLER

ALINMASI GEREKLİ

Revizyon No:

YAPILACAK FAALİYETLER

Sra No:

Kişisel Koruyucu Ekipmanlarn temini ve uygun
kullanmn
sağlamak.
Uygun
havalandrma/
İklimlendirme. Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Eğitim
Komitesi, Çalşan Güvenliği Komitesi ve Çalşan
Haklar Güvenliği Birimleri tarafndan ylda bir ve
gereğinde(konuya özel) düzenlenen hastane eğitim
planna göre; çalşan sağlğ eğitimlerinin yaplmasn
sağlamak. Çalşanlarn verilen eğitimlere katlmn
sağlamak. Çalşanlara el hijyeni eğitimi yapmak, El
hijyeni uyumu
takiplerinin yaplmasn sağlamak.
Bölüm risk düzeyine göre temizlik kontrolleri . Genel
uyum (oryantasyon) ve bölüm uyum eğitimleri.
Çalşanlarn sağlk tarama programna göre sağlk
tarama kontrollerinin düzenli yaplmasn ve
bağşklanma/aşlama çalşmalarnn takibini yapmak,
Çalşan kesici delici alet yaralanmalar ile kan ve vücut
svlar sçramasna maruz kalma Olay Bildirimlerinin

Tarih:

AMELİYATHANE ÇALIŞAN (HEMŞİR/EBE/SAĞ. MEM./SAĞLIK TEKN.)RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

BOYUT
DERECESİ

YÖN. FR.45

ETKİLENE
N KİŞİLER

Ameliyathane çalşanlar

Tablo 3. Ameliyathane Çalşanlarna Yönelik Fine-Kinney Tablosu
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ETKİLENE
N KİŞİLER

Ameliyathane çalşanlar

TEHLİKE

RADYASYON

Skopi kullanm
nedeniyle radyasyona
maruz kalma

RİSK

1

7

14

1

O

3

İ

15

Ş

45

R

RİSK
DEĞERİ=(OxİxŞ)

2
K.E.R

O. R

BOYUT
DERECESİ

Kimyasal /tbbi atk
kazalarna
bağl
enfeksiyon riski

YAPILACAK FAALİYETLER

ve diğer çalşan kazalarnn düzenli kaytlarnn
tutulmas, analizlerinin yaplmas ve gereğinde
iyileştirme çalşmas yapmak/yaplmasn sağlamak.
Çalşan kazalarnda sağlk kontrollerinin takibini
yapmak Alt ayda bir Çalşan Güvenliği Komitesi
çalşanlar tarafndan değerlendirme yapmak

radyasyondan

kalibrasyon

eğitimi

ameliyat odalarnda görevlendirilmez.

• Hamile 117
olan çalşanlar skopi cihaznn çalştğ

ve

korunma

• Çekim makinelerinin bakm
kontrolleri düzenli yaplmal

• Çalşanlara
verilmeli,

• Kontrol sonuçlar radyoloji uzman tarafndan
onaylanmaldr.

• Radyasyon koruyucularnn etkinliği, en az 6 ayda
bir ve hasar gördüğüne dair şüphe varlğnda
röntgen filmi veya skopi ile kontrol edilmelidir.

• Uygun havalandrma sistemi ve iklimlendirme • Çalşanlarn sağlk kontrolleri düzenli yaplmas
yaplmal,
• Çalşan sağlğ eğitimi (KKE Kullanm)
Radyasyon koruyucularn düzenli ve gereğinde
• Kişisel koruyucu (radyasyon koruyucu ekipman)
ekipmanlarn temini ve kullanmnn sağlanmas,
kontrollerinin yaplmas

• Çalşan sağlğ eğitimi (Kişisel koruyucu ekipman) • Uygun havalandrma sistemi ve iklimlendirme
yaplmal,
• Çalşanlarn
verilen
eğitimlere
katlmn
sağlanmas
• Kişisel koruyucu (radyasyon koruyucu ekipman)
ekipmanlarn temini ve
• Radyasyon güvenlik önlemlerinin alnmas

ÖNLEMLER

ALINMASI GEREKLİ

çalşann, bulaş kaynağnn durumuna göre muayene
ve tetkik takiplerini yaptrmas bölüm sorumlusu
tarafndan kontrol edilmesi, Çalşan kesici delici alet
yaralanmalar ile kan ve vücut svlar sçramasna
maruz kalma olay bildirimlerini en geç 3 iş gününde,
Kalite Yönetim Birimine bildirilmesi

V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi
Sözel Bildiriler
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TEHLİKE

GÜRÜLTÜ

TEH
LİK

TEHLİKELİ
KİMYASAL
MADDELER

ETKİLEN
EN

Ameliyathane
çalşanlar

Ameliyathane çalşanlar

ETK
İLE
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RİSK

Gürültü nedeniyle
meydana gelen
hastalklar

Sistemdeki kaçaklar
nedeniyle toksik
gazlarn inhalasyonu
sonucu meydana gelen
hastalklar

RİSK

0,5

0,5

İ

R

3 0,75

7 10,5

Ş

RİSK
DEĞERİ=(OxİxŞ)

0,5

3

O

RİSK
DEĞERİ=(OxİxŞ)

K E.R

K.E.R

ÖNLEMLER
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Tablo 3. Devam

• Ksilen ve formaldehid gaz ölçümlerinin
yaplmasn sağlamak

YAPILACAK FAALİYETLER

119

ALINMASI GEREKLİ

• Gerekirse ölçüm yaptrlmal

alnmasn

YAPILACAK FAALİYETLER

önlemlerin

• Detektör kontrolleri rutin olarak yaplmal

• Arzadan dolay gürültü çkartan cihazlarn hemen • Gürültü azaltc
sağlamak
bakm ve tamiri yaplmas

118 ve yerler detektörler yerleştirilmeli
• Uygun yöntem

• Çalşanlarn sağlk tarama programna göre; sağlk • Kişisel Koruyucu Ekipmanlarn temini ve
uygun kullanmn sağlamak
tarama kontrollerini düzenli yaptrmas

• Uygun havalandrma/ İklimlendirme yaplmas

• Bölümde kullanlan kimyasal maddenin özelliklerine • Çalşan sağlğ eğitimleri
göre güvenlik önlemlerini alnmas

BOYUT
DERECES
İ

BOY
UT
DER
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Ameliyathane çalşanlar

ALLEJİ

3

3

3

Yüzey Dezenfektan
kullanmna bağl
meydana gelen alerjikcilt hastalklar

İlaç sçramalarna
maruz kalma ile ilaç
reaksiyonu oluşma
riski

3

3

Alet dezenfektanlarna
maruz kalma ile
alerjisi gelişme riski

El antiseptiklerinin
kullanmna bağl
oluşan cilt alerjisi

Eldiven kullanmna
bağl oluşan Lateks
alerjisi gelişme riski

O

2

2

3

2

3

İ

3

3

7

3

3

Ş

18

18

42

18

27

R

K.E.R

K.E.R

O. R

K.E.R

O. R

120

Uygun Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanlmak

Kişisel Koruyucu Ekipmanlarn
temini ve uygun kullanmn sağlamak,
Çalşan sağlğ eğitimleri

Gereğinde ve yeterli miktarda kullanlmal, Kişisel Koruyucu Ekipmanlarn temini
havalandrma
yaplmal.
Uygun
Kişisel ve uygun kullanmn sağlamak, Çalşan
Koruyucu Ekipman Kullanlmal
sağlğ eğitimleri, Uygun ortam
havalandrlmas/iklimlendirme

Alet dezenfektan muhafaza kutularnn kontrollü
Kişisel Koruyucu Ekipmanlarn
kullanm sağlanmal, Uygun Kişisel Koruyucu temini ve uygun kullanmn sağlamak,
Ekipman Kullanlmal
Çalşan sağlğ eğitimleri

Gereğinde ve yeterli miktarda kullanlmak, el Kişisel Koruyucu Ekipmanlarn temini
koruyucu krem kullanmak
ve uygun kullanmn sağlamak, Çalşan
sağlğ eğitimleri

Bölümlerde kullanlmak üzere altarnatif eldiven Bölümlerde kullanlmak üzere altarnatif
bulundurmak
eldiven bulunmas

ÖNLEMLER

V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi
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TEHLİKE

ÇALIŞMA ORTAMI (ERGONOMİ)

RİSK

Öfke, stres gelişme
riski

RİSK

Nöbet sonras ve icaplarda
uykusuz araba kullanmaya
bağl, kullanlan hastane
arabalarnn bakm onarm
yetersizliğine,
araba
kullanlan
dş
çevrenin
şartlarna bağl trafik kazas
riski

Uzun süre ayakta kalma
nedeniyle meydana gelen
kas-iskelet sistemi
hastalklar

Çalşma ortamndaki
eşyalarn düzensiz
yerleşimine bağl;
çarpma, skşma, düşme
ve yaralanma riski

Duvara, zemine
sabitlenmemiş eşyalarn
düşmesine ve ya
devrilmesine ve sabitleme
yaplamayan eşyalarn/
malzemelerin düşmesi ya
da yuvarlanmasna bağl
çalşan yaralanmalar

TEHLİKE

R VE
YAŞANAN

TRAFİK KAZASI

ETKİLENE
N KİŞİLER

Ameliyathane çalşanlar

ETKİLENE
N KİŞİLER

alşanlar
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0,5

6

2

0,5

İ

R

18

7 10,5

3 108

3

3 0,75

Ş

0,7

O

0,5

İ

3

Ş

K. E.R

Ö. R

K. E.R

K. E.R

0,75

R

RİSK
DEĞERİ=(OxİxŞ)

3

6

3

0,7

O

RİSK
DEĞERİ=(OxİxŞ)
BOYUT
DERECESİ
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Tablo 3. Devam
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K. E.R

Çalşanlara

gereğinde

psikolojik

destek

YAPILACAK FAALİYETLER

Arabalarn günlük ve gerektiğinde
bakm kontrolleri yaplmasn sağlamak

Çalşanlara
sağlanmal

gereğinde

psikolojik

destek verilmesini sağlamak

Çalşanlara iletişim, stres yönetimi ve öfke Çalşanlara iletişim, stres yönetimi ve öfke
kontrolü ile mesleki bilgi ve becerilerini arttrc kontrolü eğitimlerin yaplmasn sağlamak
eğitim yaplmal

ÖNLEMLER

ALINMASI GEREKLİ

Tablo 3. Devam

121

Araç giriş çkşlar kontrollü yaplmal, Bölümler
arasnda ve evden icapç çalşanlar taşyan
arabalarn ehliyetli ve tecrübeli şoförler
tarafndan kullanlmas, Arabalarn günlük ve
gerektiğinde bakm kontrolleri yaplmal, Nöbet
sonras toplu taşma araçlar tercih edilmeli

Devrilip düştüğünde çalşana zarar verebilecek eşya,
dolap vb sabitlenmesi

Çalşan
güvenliği
eğitimlerinde
çalşanlar bilgilendirmek

Uzun süre ayakta kalmaya bağl yaşanan
rahatszlklar azaltmaya yönelik iş yükü ve
zaman düzenlemesinin idari olarak yaplp
yaşama geçirilmesini sağlamak

Hasta odalar ve ortak kullanm alanlarnn planl
düzenlemesi yaplmas,
Çalşma ortam, işleyiş sürecini aksatmayacak şekilde
ve ergonomik olarak düzenlenmesi,

Devrilip düştüğünde çalşana zarar verebilecek
eşya, dolap vb sabitlenmesini sağlamak

Çalşma koşullarna göre bölüm çalşanlar arasnda
dönüşümlü ve eşit iş paylaşm sağlanmas

İş güvenliği ve çalşan sağlğ (ergonomik
İş güvenliği ve çalşan sağlğ (ergonomik tehlike ve
riskler ) konusunda çalşanlarn verilen eğitimlere tehlike ve riskler ) konusunda eğitim verilmesini
katlm sağlanmal
sağlamak
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ETKİLENEN
ETKİLENEN
KİŞİLER
KİŞİLER

Ameliyathane çalşanlar

TEHLİKE
TEHLİKE

ELEKTRİK

0,5
0,5

0,5
0,5

15
15

7
7

3,75 K.E.R
3,75 K.E.R

10,5 K.E.R
10,5 K.E.R

Defibrilatör
kullanm
srasnda meydana gelen
3
elektrik yanğ
1

0,5

3

7

9

10,5

RİSK
DEĞERİ=(OxİxŞ)
RİSK
DEĞERİ=(OxİxŞ)
O
İ
Ş
R
O
İ
Ş
R

0,5
0,5

3
3

Cihazlardaki
elektrik
kaçağ sonucu meydana
3
gelen elektrik çarpmas

RİSK
RİSK

Cinsel taciz ( sözel ve ya
fiziksel)
Cinsel taciz ( sözel ve ya
fiziksel)

tehdit, İftira vs.)

Sözel şiddet (Hakaret,
tehdit,
Sözel İftira
şiddetvs.)(Hakaret,

K.E.R

K.E.R

BOYUT
BOYUT
DERECESİ
DERECESİ
Elektrikli araç ve gereçler olas su (kirli-temiz)
basmalar olabilecek alanlardan uzakta muhafaza
edilmeli, Elektrik güvenliği ile ilgili eğitim verilmeli
Arzal araç gereç kullanmdan çekilmeli, bakm ve
onarm sağlanmal, Elektrikle çalşan cihazlarda
arzalar olduğunda ilgili bölüm sorumlusu tarafndan
ilgili firma çalşanlar/tesisat atölyesi bilgilendirilmeli
ve arzalar en ksa sürede arza giderilmeli, Arzal araç
gereç, bakm ve onarm için ilgili bölüme
gönderilmeli, gönderilemediği durumlarda 'Dikkat
Bozuktur Kullanmaynz' Uyar yazs ile tanmlanmal
123
Elektrik güvenlik
önlemlerine uyulmal
123

ALINMASI GEREKLİ
ALINMASI GEREKLİ
ÖNLEMLER
ÖNLEMLER

Tablo 3. Devam
Tablo 3. Devam

24 saat güvenlik eleman bulundurmal
24 saat güvenlik eleman bulundurmal
Hastane genel kullanm alanlar güvenlik
kameras
izlenmeli
Hastane ilegenel
kullanm alanlar güvenlik
kameras ile izlenmeli
Şiddet ve Beyaz Kod bildirimlerinin ayn gün
yada
Çalşan Haklar
ve
Şiddetilkve mesai
Beyaz gününde
Kod bildirimlerinin
ayn gün
Güvenliği
ve Kalite
Yönetim
Birimine
yada ilk Birimine
mesai gününde
Çalşan
Haklar
ve
bildirilmesi
Güvenliği Birimine ve Kalite Yönetim Birimine
bildirilmesi
Gereğinde beyaz kod çağrs ve şiddet bildirimi
yaplmal,
Gereğinde beyaz kod çağrs ve şiddet bildirimi
yaplmal,

• Detektör
yaplmal

kontrolleri

rutin

olarak

• Kişisel Koruyucu Ekipmanlarn temini
ve uygun kullanmn sağlamak

• Ksilen ve formaldehid gaz ölçümlerinin
yaplmasn sağlamak

• Çalşan sağlğ eğitimleri

YAPILACAK FAALİYETLER
YAPILACAK FAALİYETLER

danşman görevi yapmak

Beyaz kod bildirimlerinin düzenli yaplmas
Çalşan haklar ve güvenliği ile ilgili konularda
çalşanlar
gerektiğinde
Çalşan haklar bilgilendirmek
ve güvenliği ile ilgili
konularda
danşman
yapmak
çalşanlargörevibilgilendirmek
gerektiğinde

çalşmalar yapmak.
Beyaz kod bildirimlerinin düzenli yaplmas

çalşmalar yapmak.
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5. Sonuç ve Öneriler
Ülkemizde son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının etkinliğinin artmasına
paralel olarak, gerek iş kazası sayısında, gerekse sürekli iş göremezlik, geçici iş
göremezlik ve kaybedilen iş günü sayıları gibi kaza Sonuçlarında kayda değer
iyileşmeler sağlanmıştır. Bununla beraber, gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında,
halen iş kazası sıklığı açısından çok iyi bir noktada olmadığımız da bir gerçektir.
Bunun için Türkiye Cumhuriyeti Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi 2013’e
kadar iş kazası sıklığının % 20 oranında azaltılması hedefini ulusal İSG hedefleri
arasında belirlemiştir. Bu amacın gerçekleşebilmesi için, tehlikelerin önlenmesinin
yanında risklerin öngörülmesi, değerlendirilmesi ve bu riskleri tamamen ortadan
kaldırabilmek ya da zararlarını en aza indirebilmek için çeşitli çalışmaların da
yapılması gerekmektedir (Ceylan ve Başhelvecı2011:33).
Sağlık çalışanları görevleri gereği her türlü hasta ve hastalıkla temasa
geçmektedirler. Bu süreçte eğer gerekli önlemler alınmazsa sağlık çalışanları bu
hastalıklara maruz kalabilmektedirler (Kılıc ve ark,2013).
Güvenli çalışma ortamı tüm çalışanlar özellikle ameliyathanede hizmet verenler
için önemlidir. Güvenli bir ameliyathane, çalışanlar ve hastalar için de güven
demektir. Çalışanlar güvenli çalışma için önlemler konusunda bilgilenmelidirler.
Bu çalışma ile proaktif bir yaklaşım aracı olan Fine-Kiiney metodunun, her
aşamada ameliyathanenin tüm süreçlerinde başarı ile uygulanabilecek bir risk
değerlendirme mekanizması olarak kullanılabileceği gösterilmiştir. Bu çalışma
sadece ameliyathane için değil hastanenin diğer birimlerinde ve farklı çalışma
sektörlerinde de risk analizi yapmak isteyen analizcilere örnek model olarak
sunulmuştur.
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Tükenmişliğin İş Doyumu Üzerine Etkisinin
İncelenmesi: Askeri Sağlık Sisteminden Bir
Araştırma
Süleyman Mertoğlu1
Mehmet Top2
Mehmet Gözlü3
Cuma Sonğur3
Ahmet Kar3
Mesut Akdere4

Özet
Sağlık personelinin iş doyumu ve tükenmişliği üzerine bazı araştırmalar
yapılmakla birlikte Türk Sağlık Sisteminde özellikle de Türk Askeri Sağlık
Sisteminde iş doyumu ile tükenmişlik arasındaki ilişkiyi konu alan sınırlı sayıda
araştırma yapılmıştır. Bu çalışmanın amaçları; a) Ankara’da bir askeri eğitim
ve araştırma hastanesinde çalışan asistan hekimler, hemşireler ve diğer sağlık
personelinin iş doyumu düzeyleri (ücret, yükselme imkanları, yönetici, faydalar,
ödüller, çalışma koşulları, iş arkadaşları, işin yapısı, iletişim) ile tükenmişlik
düzeyleri (duygusal tükenme, duyarsızlaşma, kişisel başarı) arasındaki ilişkiyi
incelemek, b) asistan hekimlerin, hemşirelerin ve diğer sağlık personelinin
tükenmişliği üzerinde iş doyumunun etkisini belirlemektir. Bu araştırma 1 Kasım
2012-31 Aralık 2012 tarihleri arasında Ankara’da bir askeri eğitim ve araştırma
hastanesinde görev yapan asistan hekimler, hemşireler ve diğer sağlık personeli
üzerinde yapılmıştır. Araştırma için hastaneden resmi ve etik izin alınmıştır.
Tükenmişlik düzeyini ölçmek için Maslach Tükenmişlik Envanteri, iş doyumu
düzeyini ölçmek için Spector’un İş Doyumu Ölçeği kullanılmıştır. Hastanede
bulunan 259 asistan hekim, 746 hemşire ve 515 diğer sağlık personelinin
tamamına anket uygulamak hedeflenmiştir. Toplam 1520 personelin % 61,71’i
ölçüm araçlarındaki bütün sorulara yanıt vermiştir. Veri analizinde SPSS 15
1 Bilim Uzmanı. Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara, Ankara. suleymanmertoğlu@gmail.com
2 Doç.Dr. Hacettepe Üniversitesi İİBF Sağlık İdaresi Bölümü, Ankara. mtop@hacettepe.edu.tr
3 Arş. Gör. Hacettepe Üniversitesi İİBF Sağlık İdaresi Bölümü, Ankara.
4 Doç. Dr. University of Wisconsin-Milwaukee, Milwaukee, WI, A.B.D. akdere@uwm.edu
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kullanılarak tanımlayıcı istatistikler, korelasyon ve çok değişkenli regresyon
analizi uygulanmıştır. İstatistiksel analiz Sonuçlarına göre iş doyumu boyutları
ile tükenmişlik boyutları arasında önemli ve negatif yönlü ilişkiler bulunmuştur.
Regresyon analizi iş doyumunun bazı boyutlarının (ücret, çalışma koşulları, işin
yapısı, iş arkadaşları) tükenmişlik üzerinde anlamlı etkilerini göstermiştir. Ayrıca
bu araştırma iş doyumunun duygusal tükenmeyi, duyarsızlaşmayı, kişisel başarıyı
anlamlı şekilde etkilediğini belirlemiştir.
Anahtar Kelimeler: İş Doyumu, Tükenmişlik, Duygusal Tükenme, Duyarsızlaşma,
Kişisel Başarı

Abstract
Although some studies were about job satisfaction and burnout of health
personnel, there are limited studies on the relationship between job satisfaction
and burnout in Turkish Health System especially Turkish Military Health
System. The purposes of this study are: a) to examine the relationship between
job satisfaction (pay, promotion, supervision, fringe benefits, contingent rewards,
operating procedures, coworkers, nature of work, communication) and burnout
levels (emotional exhaustion, depersonalization, personal accomplishment)
of residents, nurses and other health personnel at Gülhane Military Medicine
Academy’s Education and Training Hospital in Ankara, Turkey, b) to predict the
effect of the job satisfaction of residents, nurses and other health personnel on
their burnout syndrome. This study was conducted on residents, nurses, and other
health personnel at an military education and training hospital between November
1, 2012 and December 31, 2012. Legal and ethical permission for the study was
received from the hospital. The Maslach Burnout Inventory for measuring burnout
levels and the Spector’s Job Satisfaction Survey for measuring job satisfaction
levels were used. The aim was to administer the research instruments to all 259
residents, 746 nurses and 515 other health personnel. (the universe of this study
consisted of 510 assistant doctors). 61.71 % of total 1520 personnel responded
to all of the questions in these instruments. In the data analysis, descriptive
statistics, correlation and multiple regression analysis and were used via SPSS
15. According to the results of the statistical analysis, significant and negative
relationships were found between dimensions of job satisfaction and dimensions
of burnout. Regression analysis showed that several dimensions of job satisfaction
(pay, operating procedures, nature of job and coworkers) have significant effects
on burnout. Also this study indicated that job satisfaction affect significantly
emotional exhaustion, depersonalization, personal accomplishment.
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1. Giriş
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) bir raporunda, son yıllarda işyerlerinde
yaşanan tükenmişlik gibi işyeri ile ilgili olumsuz psikolojik problemlerin küresel
ölçekte artan bir sorun olduğuna dikkat çekilmektedir (Chappell ve DiMartino,
2006: 17). Kamu hizmetlerinin yaygın olarak sunulduğu sağlık işyerlerinde, yoğun
iş yükü, düzensiz ve belirsiz çalışma koşulları sağlık çalışanlarının tükenmişlik
düzeylerini artıran nedenlerin başında gelmektedir. Ayrıca yukarıdaki faktörler iş
doyumunu da olumsuz yönde etkilemektedir (Eurofound, 2007: 38).
Günümüzde sağlık sektöründe başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarının
hem iyilik hali, sağlıkları hem de sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesi açısından
personelin tükenmişlik sendromu önem arz etmektedir. Sağlık sektöründe
işyerinde tükenmişlik prevalans hızının
% 25 ile % 60 arasında değişmekte
olduğu bildirilmektedir (Shanafelt ve diğ. 2002: 365). Asistan hekimlerin
tükenmişliği üzerine yapılan bazı araştırmalarda, hekimlerin uzmanlık eğitimi
sırasında tükenmişlik düzeylerinin yüksek olabileceği ve duyarsızlaşma ile
duygusal tükenme tükenmişlik boyutlarında prevalans hızının %70’lere ulaştığı
belirtilmektedir (Yao ve Wright, 2000: 1103). Dolayısı ile hekimlerde özellikle
tıpta uzmanlık eğitimi aşamasında bulunan asistan hekimlerin tükenmişliği
uzman hekimlere göre çoğunlukla daha yüksek olduğu için araştırmada asistan
hekimler kapsama alınmıştır.
İş doyumu ve tükenmişliği konu alan bazı çalışmalar askeri sağlık sistemi
içerisinde yapılmış, fakat genel olarak ya asistan hekimler ya da hemşireler ayrı
ayrı çalışmalarda değerlendirilmiş veya araştırmalarda çoğunlukla yalnızca ya
tükenmişlik ya da iş doyumu incelenmiştir. Askeri sağlık sisteminde personelin
iş doyumu, tükenmişliği, işten ayrılma niyeti ve kuruma bağlılık konularını
inceleyen Mesut Çimen’in (2000) “Türk Silahlı Kuvvetleri Personelinin
Tükenmişlik, İş Doyumu, Kuruma Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyetlerine İlişkin
Bir Alan Araştırması” başlıklı doktora tez çalışması önem arz etmektedir. Bu
çalışmada Çimen, araştırma evreni olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nde çalışan
sağlık personelini kapsamına almıştır. Araştırmada personelin iş doyumu,
tükenmişlik, kuruma bağlılık, rol çatışması, rol belirsizliği, sargınlık, işten ayrılma
niyeti ve iş arama niyetine ilişkin bulgular incelenmiştir. Bu çalışmada askeri
hastanelerde çalışan sağlık personeline (hekim, hemşire, sağlık astsubayı, eczacı,
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sağlık idarecisi vb.) ulaşılmaya çalışılmıştır. Ayrıca ölçek olarak tükenmişlik için
Maslach tükenmişlik ölçeği ve iş doyumu için ise geçerlik ve güvenirlik çalışması
Şahin (1994) tarafından yapılan iş doyum ölçeği kullanılmıştır (Çimen, 2000:
161). Ancak bu çalışmada iş doyumu ve tükenmişlik arasındaki ilişkiler ayrıntılı
olarak analiz edilmemiştir. Araştırmanın askeri sağlık sisteminde yapılmasının
önemli olduğu düşünülmektedir. Çünkü daha öncede belirtildiği üzere ülkemizde
askeri sağlık personelinin tükenmişliği ve iş doyumu ilişkisini inceleyen sınırlı
sayıda çalışma vardır. Asistan hekimler, hemşireler ve diğer sağlık personelinin
tamamının katılımına dayalı olarak tükenmişlik ve iş doyumunun beraber
incelendiği bir çalışma bulunmamaktadır. Dolayısı ile Türkiye’de askeri sağlık
sisteminde tükenmişlik ve iş doyumunun birlikte ele alınarak, bunlar arasındaki
ilişkilere odaklanan araştırmaya ihtiyaç olduğundan hareketle bu çalışmanın
yapılmasına karar verilmiştir.
Sağlık sektöründe özellikle hemşireler üzerine tükenmişlik konusunda daha
çok çalışma bulunmaktadır. Çünkü hemşireler tükenmişlik sendromuna daha
çok maruz kalmaktadır (Happell ve diğ., 2003: 39; Taormina ve Law, 2000: 89).
Bundan dolayı hemşirelik yönetimi literatüründe tükenmişlik önemli bir yere
sahiptir. Yapılan çalışmalar birçok meslekte olduğu gibi hemşirelik ve hekimlik
mesleklerinde de tükenmişlik sendromu ile iş doyumu arasında karşılıklı
ve negatif ilişkiye işaret etmektedir (Kelleci ve diğ., 2011: 145). Rosales ve
arkadaşlarının (2013), “Hemşirelerin tükenmişliği ve iş doyumu: bir ilişki var
mı?” adlı çalışmada, 48 hemşire üzerinde yapılan analizler sonucunda hastalara
verilen bakımın kalitesini etkileyen iş doyumu ile tükenmişlik düzeyleri arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Bahsedilen çalışmada
nihai hedef hasta doyumu olduğu için iş doyumu yüksek ve tükenmişlikten uzak
hemşireler kaliteli bir bakım verme konusunda etkili olacaktır. Bunun sonucu
olarak düzenli ölçümler hemşirelerin tükenmişliğini önlemek için yapılmalıdır.
Bunun da ötesinde tükenmişliği önlemek ve iş doyumunu yükseltmek için
zengin iş programları önerilmiştir (Rosales ve diğ., 2013: 7). Yukarıda bahsedilen
çalışmalar bu araştırmada bulunan iş doyumu ve tükenmişlik arasındaki karşılıklı
ilişkileri desteklemektedir.

2. Gereç ve Yöntem
2.1. Çalışma Yöntemi ve Amaç
Bu çalışma anket esasına dayalı, kantitatif bir alan araştırmasıdır. Araştırma
Ankara’da bir askeri eğitim ve araştırma hastanesinde görev yapmakta olan asistan
hekimler, hemşireler ve diğer sağlık personeli üzerinde yapılmıştır. Araştırmada
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asistan hekimler, hemşireler ve diğer sağlık personelinin iş doyumu düzeyleri (ücret,
yükselme imkanları, yönetici, faydalar, ödüller, çalışma koşulları, iş arkadaşları,
işin yapısı, iletişim) ile tükenmişlik düzeyleri (duygusal tükenme, duyarsızlaşma,
kişisel başarı) arasındaki ilişkiyi incelemek ve asistan hekimlerin, hemşirelerin ve
diğer sağlık personelinin tükenmişliği üzerinde iş doyumunun etkisini belirlemek
amaçlanmıştır. Ayrıca literatür incelemesi sonucunda iş doyumu ve tükenmişlik
arasında karşılıklı ilişkinin söz konusu olduğu görülmüştür. Bu araştırmada iş
doyumunun tükenmişliği etkilemesi kavramsal çerçeveyi oluşturmuştur (Adwan,
2010: 33-35; Çimen, 2000: 11-12-27-29; Farmer, 2004: 46).
2.2. Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini ilgili askeri eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan
asistan hekimler, hemşireler ve diğer sağlık personelinin toplam sayılarından
hareket edilmiştir. Giriş bölümünde belirtildiği üzere literatürde özellikle
tükenmişlik konusunda asistan hekim ve hemşirelerin ve diğer sağlık personelinin
tükenmişlik düzeyleri genellikle yüksek çıktığından araştırma kapsamına
alınmıştır. Araştırmaya katılan personel sayıları aşağıda Tablo 1’de Özetlenmiştir.
Bu araştırmanın evrenini, cerrahi tıp bilimleri, dahili tıp bilimleri, temel tıp
bilimleri, sağlık bilimleri enstitüsü ve dekanlık bünyesinde görev yapan 259
asistan hekim, 746 hemşire ve 515 diğer yardımcı sağlık personeli olmak üzere
toplam 1520 çalışan oluşturmaktadır. Araştırmada 1520 personelin % 61,71’ine
anket uygulanmıştır.
Tablo 1. Örneklemi Oluşturan ve Geri Bildirim Yapılan Anket Dağılımı
Sayısı

Geri Bildirim Sayısı

Anket Uygulanan
Personel Yüzdesi

Asistan Hekim

259

148

% 57,14

Hemşire

746

381

% 51,07

Diğer Sağlık Personeli

515

409

% 79,41

Genel Toplam

1520

938

% 61,71

Görevi

2.3. Veri Toplama Aracı
Çalışanların tükenmişlik düzeylerini ölçmek için Maslach Tükenmişlik Ölçeği ve
iş doyum düzeylerini ölçmek içinde Spector’un İş Doyum Ölçeği kullanılmıştır
2.3.1. Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ) (Maslach Burnout İnventory)
Maslach ve Jackson (1981) tarafından geliştirilen ve bireylerde tükenmişlik
düzeyinin ölçümünde kullanılan ölçek “Maslach Tükenmişlik Envanteri-Maslach
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Burnout Inventory- MBI” adıyla anılmaktadır. Ölçekte, 9’u duygusal tükenmişlik
düzeyini, 8’i kişisel başarıda düşme hissini, 5’i duyarsızlaşmayı ölçen “1- Hiç” ile
“5- Çok Sık” arasında değişen 5’li Likert tipi toplam 22 adet soru yer almaktadır.
Duygusal tükenmişlik alt ölçeği; kişinin mesleği tarafından tüketilmiş ve aşırı
yüklenilmiş olmasını ifade etmektedir. Bu alt ölçekte; yorgunluk, bıkkınlık ve
duygusal enerjinin azalmasıyla ilgili dokuz madde bulunmaktadır. Duyarsızlaşma
alt ölçeği; kişinin hizmet verdiği bireylere karşı, duygudan yoksun bir şekilde,
bireylerin kendine özgü birer varlık olduklarını dikkate almaksızın davranmalarını
tanımlamakta ve 5 maddeden oluşmaktadır. Düşük kişisel başarı alt ölçeği; Kişisel
başarı insanlarla çalışan bir kişide yeterlilik ve başarıyla işlerin üstesinden gelme
duygularını tanımlar. Kişisel başarı duygusunda azalma ise, kişinin kendini işine
yetersiz ve başarısız olarak algılamasıdır ve 8 maddeden oluşmaktadır (Maslach
ve Jackson, 1981: 100).
Türkiye’de geçerlik ve güvenirlik çalışması 1993 yılında Ergin tarafından
yapılan ölçek, her birinde beş basamaklı yanıt seçenekleri olan 22 sorudan
oluşmaktadır. Ölçekte Duygusal Tükenme (emotional exhaustion),
Duyarsızlaşma (depersonalization) ve Düşük Kişisel Başarı Hissi (personal
accomplishment) olmak üzere üç alt boyutu vardır (Ergin, 1996: 30). Duygusal
tükenme ve duyarsızlaşma boyutları olumsuz, kişisel başarı boyutu olumlu
yanıtları içermektedir. Puanlar her alt ölçek için ayrı ayrı hesaplanmaktadır. Alt
ölçeklerden elde edilen puanlar için kesme değeri olmadığından tükenme var ya
da yok biçiminde bir ayırım yapılamamaktadır.
Ölçek değerlendirilirken, tükenmişliğin üç boyutundan ikisi olan duygusal
tükenmişlik ve duyarsızlaşma boyutlarında puan ne kadar yüksekse, buna karsın
üçüncü boyut olan kişisel başarıda düşme hissinde ise puan ne kadar düşük ise,
o ölçüde tükenmişlik yaşandığı seklinde bir sonuca ulaşılmaktadır. Maslach ve
Jackson bu ölçeği daha çok insanlara hizmet eden meslek gruplarını düşünerek
geliştirmişler, tükenmişliğin de bu mesleklere ilişkin özel bir sorun olduğunu
savunmuşlardır. Dolayısı ile ölçek sağlık sektöründe insan Kaynakları üzerine
yapılan araştırmalarda sıklıkla kullanılmıştır (Maslach ve Jackson,1981: 101;
Martinussen, Richardsen ve Burke, 2007: 240; Arı ve Bal, 2008: 131; Sucuoğlu ve
Kuloğlu, 1996: 53).
Tükenmişlik ölçeğinin alt boyutları ilişkili olsalar da, birbirlerinden farklı
kavramlardır. Bu nedenle, ölçekle değerlendirme yapılırken toplam bir tükenme
puanı elde etmek mümkün değildir. Her bir alt boyut ayrı ayrı değerlendirilip,
yorumlanmalıdır. Önermelere verilen yanıtlar, her asistan hekim için toplanmış
ve tükenmişliğin üç boyutu için bireysel skorlar hesaplanmıştır. Boyut skorları
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ilgili boyutun altındaki sorulara verilen yanıtların toplamının boyut altındaki
soru sayısına bölümünden elde edilmiştir. Ancak tükenme arttıkça duygusal
tükenme ve duyarsızlaşma alt boyutlarının puanı artmakta ve kişisel başarı puanı
azalmaktadır (Maslach ve Jackson, 1986).
2.3.2. Spector’un İş Doyum Ölçeği (The Job Satisfaction Survey)
Çalışmada iş doyumunu ölçmek üzere Paul E. Spector tarafından geliştirilen,
36 soru ve 9 boyuttan oluşan “İş Doyum Ölçeği (The Job Satisfaction Survey)”
kullanılmıştır (Spector, 1985). Ölçek, hem kamu hem de özel hizmet kuruluşları
için tasarlanmıştır (Tanner, 2007: 20). Türkçe’ye uyarlanan ve düzeltmeleri
yapılan ölçeğin, psikometrik özelliklerinin incelenmesine geçilmeden 10 kişilik
gruba uygulanmış ve ölçekle ilgili yapılması gereken başka düzeltme olmadığı
belirlenmiştir. Daha sonra ölçekte geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır
(Yelboğa, 2009: 1067). Yelboğa (2009), yaptığı bu çalışma ile “İş Doyum Ölçeği”ne
ait maddelerin faktör yapısını belirlemek amacıyla 380 katılımcının aldığı puanlar
üzerinden faktör analizi yaparak ölçeğin yapı geçerliği incelemiştir. Ölçeğin
güvenirliği, iç tutarlılık ve test tekrar test güvenirliği ile kestirilmiştir. Ölçeğin
Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı 0,78’dir. Ölçeğin dört hafta arayla test tekrar test
güvenirlik katsayısı 0,83 olarak belirlenmiştir. Toplam açıklanan varyans değeri
ise % 63,75 olarak saptanmış olup ölçeğin yapı geçerliliği kabul edilen değerlerin
üzerinde olduğu tespit edilmiştir. İş doyum ölçeğinde yer alan ve negatif düşünce
içeren maddeler için ters skorlama işlemi yapılmıştır. İş Doyumu Ölçeğinde 5’li
Likert ölçeği kullanılmıştır. Bireysel iş doyumu skoru ve alt boyut skorları ilgili
boyutlardaki ifadelere verilen yanıtların toplanıp boyut altındaki soru sayısına
bölümünden elde edilmiştir. Genel iş doyumu skoru ise 36 ifadeye verilen yanıt
değerlerinin toplanarak 36’ya bölünmesinden hesaplanmıştır.
Bu araştırmada iş doyumunu ölçmek için kullanılan ölçüm aracının güvenirlik
katsayısı (Cronbach alpha) 0,843 bulunmuştur. Ayrıca İş Doyumu Ölçeğinde
bulunan 9 boyutun güvenirlik katsayısı 0,700’den yüksek bulunmuştur. Bulunan
Cronbach alpha değeri 1’e yakın ve kabul edilebilir düzeydedir (Hair ve diğ., 1998).
2.4. Verilerin Toplanması
Araştırmada kullanılan veri toplama araçlarını uygulamak için ilgili hastanenin
Etik Kurulu ve Anket Kurulu’ndan gerekli izinler alınmıştır. Personel Şube
Müdürlüğü’nden asistan hekim, hemşire ve diğer sağlık personeli sayılarının
listesi alınarak bölümlerle irtibata geçilmiştir. Kişisel bilgi toplama araçları,
Maslach Tükenmişlik Ölçeği ve Spector’un İş Doyumu Ölçeği olmak üzere
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3 bölümden oluşan anketler personele bölümlerin kuralları imkan verdiği
ölçüde araştırmacının nezaretinde doldurulmuştur. Anketin amacı katılımcıya
anlatılmış, veri toplama araçları hakkında açıklama yapılmış, sorulara açık ve net
cevaplar vermeleri istenmiştir. Veri toplama araçlarının uygulanmasında ortalama
görüşme süresi 20-30 dakikadır. Araştırmaya katılanlara gönüllük esasına göre
anketler uygulanmıştır. Anketler Kasım 2012-Aralık 2012 döneminde personele
uygulanmıştır.
Toplanan anketler bölüm ve meslek grubu olarak sınıflandırmaya tabi tutulmuştur.
Toplam 972 ankete ulaşılmıştır. Ancak eksik olarak doldurulmamış 34 adet anket
analiz dışında bırakılmıştır. Tasnifi yapılan 938 anket SPSS 15.0 programına
aktarılmak üzere bilgisayar ortamına kaydedilmiştir.
2.5. Verilerin Analizi
Araştırma sonucunda örneklem grubundan elde edilen veri ve bilgiler amaçlarımız
doğrultusunda kullanılmak üzere SPSS 15.0 (Statistical Package for the Social
Sciences) programı yardımıyla değerlendirilmiştir.
Araştırmada kişisel bilgiler ile ilgili verilerin analizinde frekans ve yüzde
dağılımları yapılmıştır. Daha sonra ölçeklerin ve alt boyutlarının aritmetik
ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. Araştırmada veri toplama
araçlarının güvenirlik çalışması için Cronbach Alpha analizi uygulanmıştır.
Öncelikle normal dağılıma uygunluk çalışması yapılmış ve iş doyumu boyutları
ile tükenmişlik boyutlarının normal dağılıma uygun olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca
veri analizinde ulaşılan kişi sayısının çok olması durumunda normal dağılımın
sağlanabileceği (Lumley ve diğ., 2002: 166; Alpar, 2012: 130) olasılığından hareket
edilmiştir. Araştırmada İş doyumu ve tükenmişlik arasındaki ilişkileri incelemek
için korelasyon analizi, iş doyumunun tükenmişlik üzerindeki etkisini incelemek
için ise çok değişkenli regresyon çözümlemesi kullanılmıştır.

186 T.C. Sağlık Bakanlığı

Sözel Bildiriler

V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

3. Bulgular
Tablo 2. Katılımcıların Bazı Özelliklere Göre Dağılımı (n=938)
Özellik

Sayı

Yüzde (%)

Cinsiyet
-Kadın
-Erkek

2
515
423

54,90
45,10

Medeni Durum
-Bekar
-Evli

307
631

32,72
67,28

Meslek / Meslek Grubu
-Asistan Hekim
-Hemşire
-Diğer Sağlık Personeli

148
381
409

15,78
40,60
43,62

Eğitim Durumu
-Lise
-Ön Lisans
-Lisans
-Lisansüstü

53
164
455
266

5,65
17,48
48,51
28,36

Yaş / Yaş Grupları
-20-30 yaş
-31-40 Yaş
-41-55 Yaş

365
431
162

38,91
45,93
17,26

Çalışılan Ünite Grupları
-Dahili Bilimler Üniteleri
-Cerrahi Bilimler Üniteleri
-Temel Tıp Bilimleri Üniteleri
-Sağlık Bilimleri Enstitüsü
-İdari ve Eğitim Bilimleri Üniteleri

405
306
90
69
68

43,17
32,63
9,59
7,36
7,25

Mevcut Hastanede Çalışma Süresi
-1-10 Yıl
-11 Yıl ve Üzeri

742
196

79,10
20,90

Tablo 2 araştırma kapsamında ulaşılan katılımcıların bazı özelliklerinin sayı ve
yüzde dağılımını göstermektedir. Tablo incelendiğinde 938 katılımcının yaklaşık
%55’i kadın, % 45’i ise erkektir. Medeni durum açısından bakıldığında katılımcıların
çoğunluğunun (yaklaşık % 67) evli olduğu görülmektedir. Araştırmada 148
(%15,78) asistan hekime, 381(% 40,60) hemşireye ve 409 (% 43,62) diğer sağlık
personeline (sağlık astsubayları, sağlık teknisyenleri, diyetisyen, psikolog, sosyal
hizmet uzmanı vb.) ulaşılmıştır. Araştırma kapsamındaki personelin yaşının 20 ile
55 arasında değiştiği ve ortalama yaşın 33,02 olduğu bulunmuştur. Yaş grupları 10
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yaş üzerinden hareket edilmeye çalışılmıştır. Ancak 51-55 yaşları arasındaki personel
sayısı sadece 5 olduğu için son yaş gruplaması 41-55 şeklinde oluşturulmuştur. Yaş
grupları açısından bakıldığında katılımcıların % 45,93’ünün 31-40 yaş aralığında
olduğu görülmektedir. Mevcut hastanede çalışma süresi açısından personelin
hastanede 1 ile 34 yıl arasında görev yaptığı ve ortalama hastanede çalışma süresinin
6,62 yıl olduğu hesaplanmıştır. Tabloda da görüldüğü üzere katılımcıların büyük
çoğunluğu hastanede 1-10 yıl arasında görev yapmaktadır. Eğitim açısından
bakıldığında özellikle personelin lisans mezunu olduğu görülmektedir. Lisansüstü
mezunun önemli oranda olmasında asistan hekimlerin diplomaları gereği yüksek
lisans mezunu olarak değerlendirilmeleri etken olmaktadır. Personelin yaklaşık
%28’i lisansüstü derecesine sahiptir. Ayrıca lise mezunu sağlık personelinin
oldukça az oranda olduğu görülmektedir. Hastanede görev yapılan ünitelere göre
incelendiğinde ise katılımcıların büyük çoğunluğunun (yaklaşık %75) dahili ve
cerrahi bilimler departmanlarında görev yaptığı görülmektedir.
Tablo 3.Tükenmişlik Boyutları Genel Görüntüsü
Tükenmişlik Boyutları

Ranj

Minimum

Maksimum

Ortalama

Standart Sapma

Duygusal Tükenme

4,00

1,00

5,00

2,69

,718

Duyarsızlaşma

3,40

1,00

4,40

1,94

,666

Kişisel Başarı

3,25

1,75

5,00

3,64

,518

Tablo 3, tükenmişlik boyutlarının temel tanımlayıcı istatistiklerini göstermektedir.
Tükenmişlik boyutlarından kişisel başarıda azalma hissi boyutu diğer iki boyuttan daha
yüksek düzeydedir. Bu araştırmada tükenmişlik boyutları ortalamaya göre büyükten
küçüğe kişisel başarı, duygusal tükenme ve duyarsızlaşma şeklinde sıralanmıştır.
Tablo 4. İş Doyumu Boyutları Genel Görüntüsü
İş Doyumu Boyutları

Ranj

Minimum

Maksimum

Ortalama

Standart Sapma

Ücret

4,00

1,00

5,00

2,25

,898

Yükselme İmkanları

4,00

1,00

5,00

2,41

,948

Yönetici

4,00

1,00

5,00

3,56

,875

Olanaklar

4,00

1,00

5,00

2,30

,784

Ödüller

3,25

1,00

4,25

2,64

,582

Çalışma Koşulları

3,75

1,00

4,75

2,55

,628

İş Arkadaşları

3,50

1,50

5,00

3,64

,699

İşin Yapısı

4,00

1,00

5,00

3,99

,804

İletişim

4,00

1,00

5,00

2,91

,741

GENEL İŞ DOYUMU

2,86

1,47

4,33

2,92

,461
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Tablo 4, iş doyumu boyutları ve genel iş doyumunun temel tanımlayıcı
istatistiklerini göstermektedir. Tablo incelendiğinde personelin genel iş doyumu
skorlarının 4,33 ile 1,47 değerleri arasında değişmekte olduğu ve ortalamasının
2,92 olduğu görülmektedir. Hesaplanan bu ortalama ise genel iş doyumu
düzeyinin çok yüksek düzeyde olmadığı şeklinde yorumlanabilir. İş doyumu
boyutları incelendiğinde ise işin yapısı boyutunun en yüksek ortalamaya sahip
olduğu görülmektedir. Buna karşılık iş doyumu boyutlarından ücret en düşük
ortalamaya sahiptir. Ayrıca yükselme imkanları, olanaklar, çalışma koşullarından
kaynaklanan iş doyumu düzeyleri diğer boyutlarınkinden daha düşüktür.

T.C. Sağlık Bakanlığı

189

Sözel Bildiriler

V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Tablo 5. Tükenmişlik ve İş Doyumu Arasndaki Korelasyon Matriksi

Tablo 5. Tükenmişlik ve İş Doyumu Arasındaki Korelasyon Matriksi
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

TÜKENMİŞLİK BOYUTLARI
R
1. Duygusal
Tükenme

1

P
,622

2. Duyarszla
şma

R

3. Kişisel
Başar

R

1
**
-,387

-,401

**

**

-,337

-,116

,070

**

**

*

-,263

-,074

,136

,458

**

*

**

**

-,324

-,257

,246

,200

,277

**

**

**

**

**

-,267

-,075

,081

,637

,532

,168

**

*

*

**

**

**

-,284

-,162

,123

,288

,326

,288

,263

**

**

**

**

**

**

**

-,310

-,199

,015

,045

1

İŞ DOYUMU BOYUTLARI

4. Ücret

5. Yükselme
İmkanlar

6. Yönetici

7. Olanaklar

8. Ödüller

r

r

1

r

10. İş
Arkadaş.

r

13. Genel İş
Doyumu

1

r

r

12. İletişim

1

r

9. Çalşma
Koşullar

11. İşin Yaps

1

1

,172
,009
**

,154

,140

**

**

1

**

**

-,447

-,354

,281

,168

,183

,509

,117

,277

,183

**

**

**

**

**

**

**

**

**

-,504

-,435

,457

,142

,219

,302

,146

,155

,127

,366

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

-,410

-,311

,272

,325

,285

,437

,326

,337

,179

,466

,339

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

-,584

-,363

,317

,664

,619

,650

,545

,338

,597

,528

,686

**

**

**

**

**

**

**

1

r

1

r

1

r

,658**
**

**

**

**

1

** Korelasyon 0,01 yanlma paynda önemlidir (Çift yönlü)

** Korelasyon 0,01 yanılma payında önemlidir (Çift yönlü)
Korelasyon 0,050,05
yanlma
payndapayında
önemlidir (Çift
yönlü) (Çift yönlü)
** Korelasyon
yanılma
önemlidir

Tablo 5 tükenmişlik ile iş doyumu arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Tükenmişlik
ile iş doyumu arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson Korelasyon analizi
xii
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uygulanmıştır. Tablo incelendiğinde tükenmişlik boyutları, iş doyumu
boyutları ve genel iş doyumu düzeyi arasında istatistiksel açıdan önemli ilişkiler
bulunmuştur. Literatüre paralel olarak tükenmişlik ile iş doyumu arasında
negatif yönde ilişki bulunmuştur. Tükenmişlik boyutları arasındaki ilişkiler
incelendiğinde; kişisel başarı ile diğer tükenmişlik boyutları olan duygusal
tükenme ve duyarsızlaşma arasında negatif yönlü anlamlı ilişkiler söz konusudur.
Bir başka ifade ile çalışanların duygusal tükenme ve duyarsızlaşma düzeyleri
arttıkça anlamlı bir şekilde kişisel başarı düzeyleri azalmaktadır. Bu araştırmada
kişisel başarı ile duyarsızlaşma arasında duygusal tükenmeye göre daha güçlü bir
ilişki bulunmuştur. İş doyumu boyutları arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur.
Ancak araştırmada iş doyumu boyutlarından işin yapısı ile yönetici ve yükselme
imkanları arasında anlamlı ilişkiler bulunamamıştır. Genel iş doyumu düzeyi
ile tükenmişlik boyutları arasındaki ilişkiler incelendiğinde; en güçlü ilişki
duygusal tükenme ile (r=-,584; p<0,01), en zayıf ilişki kişisel başarı boyutundadır
(r=,317; p<0,01). İş doyumu ile kişisel başarı arasında pozitif yönde anlamlı ilişki
bulunmuştur. Çalışanların kişisel başarı düzeyi arttıkça iş doyumu düzeyleri de
anlamlı olarak yükselmektedir.
Tablo 6. Duygusal Tükenmenin İş Doyumu Açısından Belirleyicileri Regresyon Modeli
Standartlaştırılmamış
Katsayılar
Beta
(β)

Standart
Hata

5,992

,135

Ücret

-,130

,027

Yükselme İmkanları

-,018

,024

Yönetici

-,018

Olanaklar

-,004

Ödüller
Çalışma Koşulları

Standartlaştırılmış
Katsayılar
Beta
(β)

t

P

44,516

<,0001*

-,163

-4,896

<,0001*

1,807

-,024

-,776

,438

1,593

,025

-,022

-,724

,469

1,527

,032

-,004

-,128

,898

1,980

-,079

,034

-,064

-2,298

,030

-,179

-6,899

,022*
<,0001*

1,261

-,204

İş Arkadaşları

-,196

,032

-,191

-6,078

<,0001*

-,302

,025

-,338

-12,289

<,0001*

1,610

İşin Yapısı
İletişim

-,079

,030

-,082

-2,619

,009*

(Sabit)

VIF

İş Doyumu Boyutları

1,099
1,238
1,589

R= 0,658
R2= 0,432
F= 78,521
Regresyon Modeli
p= 0,000
Özeti
p< 0,01
Durbin-Watson= 1,875
Bağımlı Değişken: Duygusal Tükenme Boyut skoru

T.C. Sağlık Bakanlığı

191

Sözel Bildiriler

V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Asistan hekimler, hemşireler ve diğer yardımcı sağlık personelinin tükenmişlik
boyutlarından duygusal tükenme düzeyini iş doyumu boyutlarından hangilerinin
anlamlı olarak belirlediğini test etmek için duygusal tükenme düzeyi bağımlı
değişken, iş doyumu boyutları ise (ücret, yükselme imkanları, yönetici, olanaklar,
ödüller, çalışma koşulları, iş arkadaşları, işin yapısı ve iletişim) bağımsız değişkenler
olarak regresyon modelinde kullanılmıştır (Tablo 6). Duygusal tükenme düzeyini
iş doyumu açısından açıklayan (belirleyen) bağımsız değişkenleri belirlemek için
uygulanan regresyon analizi Sonuçları incelendiğinde; çoklu regresyon modelinin
anlamlı olduğu görülmektedir (F=78,521; p=0,000; p<0,01). Modeldeki iş
doyumu boyutları duygusal tükenme düzeyindeki toplam değişimin % 43,2’sini
açıklayabilmektedir. Ayrıca kurulan regresyon modelinin Durbin-Watson
katsayısı 1,875 olarak hesaplanmıştır. Bağımsız değişkenler arasında çoklu
bağlantının (multicollinearity) ve otokorelasyonun olmadığını göstermiştir.
Modele alınan iş doyumu boyutlarından ücret, ödüller, çalışma koşulları, iş
arkadaşları, işin yapısı ve iletişim duygusal tükenme düzeyini anlamlı olarak
etkilemektedir (p<0,05). Tükenmişlik ile iş doyumu arasında genellikle negatif
yönde ilişki olduğundan, yukarıda sıralanan anlamlı bağımsız değişkenlerin
skoru arttıkça duygusal tükenme düzeyi azalmaktadır. Bir başka ifade ile
çalışanların ücret, ödüller, çalışma koşulları, iş arkadaşları, işin yapısı ve iletişim
boyutlarındaki iş doyumu yükselmesi duygusal tükenme düzeyini önemli ölçüde
azaltabilmektedir. Buna karşılık bu araştırmada kurulan model incelendiğinde
iş doyumu boyutlarından yükselme imkanları, yönetici, olanaklar ise duygusal
tükenmenin anlamlı birer belirleyicisi değildir.
Standardize edilmiş beta katsayıları incelendiğinde, duygusal tükenme düzeyi
üzerinde sırasıyla işin yapısı (std. β = -0,338), iş arkadaşları (std. β = -0,191),
çalışma koşulları (std. β = -0,179), ücret (std. β=-0,163), iletişim (std. β =
-0,082) ve ödüllerin (std. β = -0,064) anlamlı etkisi bulunmuştur. Dolayısı ile bu
araştırmada duygusal tükenmeyi 9 iş doyumu boyutundan 6 tanesi anlamlı yönde
etkilediğinden, iş doyumu duygusal tükenmenin önemli bir belirleyicisi olarak
kabul edilebilir.
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Tablo 7. Duyarsızlaşmanın İş Doyumu Açısından Belirleyicileri Regresyon Modeli
Standartlaştırılmamış
Katsayılar
Beta
(β)

Standart
Hata

4,180

,142

Ücret

-,024

,028

Yükselme İmkanları

,052

Yönetici

Standartlaştırılmış
Katsayılar
Beta
(β)

t

p

29,352

<,00001*

-,032

-,853

,394

1,807

,025

,075

2,097

,036*

1,593

-,033

,027

-,043

-1,241

,215

1,527

Olanaklar

,031

,034

,037

,934

,350

1,980

Ödüller

-,037

,036

-,032

-1,007

,314

1,261

Çalışma Koşulları

-,113

,031

-,107

-3,611

<,00001*

1,099

İş Arkadaşları

-,139

,034

-,146

-4,084

<,00001*

1,610

İşin Yapısı

-,275

,026

-,332

-10,580

<,00001*

1,238

İletişim

-,094

,032

-,104

-2,929

,003*

1,589

(Sabit)

VIF

İş Doyumu
Boyutları

Regresyon Modeli
Özeti

R= 0,512
R2= 0,262
F= 36,545
p= 0,000
p< 0,01
Durbin-Watson= 1,797

Bağımlı Değişken: Duyarsızlaşma Boyut skoru

Asistan hekimler, hemşireler ve diğer yardımcı sağlık personelinin tükenmişlik
boyutlarından duyarsızlaşma düzeyini iş doyumu boyutlarından hangilerinin
anlamlı olarak belirlediğini test etmek için duyarsızlaşma düzeyi bağımlı
değişken, iş doyumu boyutları ise (ücret, yükselme imkanları, yönetici, olanaklar,
ödüller, çalışma koşulları, iş arkadaşları, işin yapısı ve iletişim) bağımsız
değişkenler olarak regresyon modelinde kullanılmıştır (Tablo 7). Duyarsızlaşma
düzeyini iş doyumu açısından açıklayan (belirleyen) bağımsız değişkenleri
belirlemek için uygulanan regresyon analizi Sonuçları incelendiğinde; çoklu
regresyon modelinin anlamlı olduğu görülmektedir (F=36,545; p=0,000; p<0,01).
Modeldeki iş doyumu boyutları duyarsızlaşma düzeyindeki toplam değişimin
% 26,2’sini açıklayabilmektedir. Ayrıca kurulan regresyon modelinin DurbinWatson katsayısı 1,797 olarak hesaplanmıştır. Bağımsız değişkenler arasında
çoklu bağlantının (multicollinearity) ve otokorelasyonun olmadığını göstermiştir.
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Modele alınan iş doyumu boyutlarından yükselme imkanları, çalışma koşulları,
iş arkadaşları, işin yapısı ve iletişim duyarsızlaşma düzeyini anlamlı olarak
etkilemektedir (p<0,05). Tükenmişlik ile iş doyumu arasında genellikle negatif
yönde ilişki olduğundan, yukarıda sıralanan anlamlı bağımsız değişkenlerin
skoru arttıkça duyarsızlaşma düzeyi azalmaktadır. Bir başka ifade ile çalışanların
çalışma koşulları, iş arkadaşları, işin yapısı ve iletişim boyutlarındaki iş doyumu
yükselmesi duyarsızlaşma düzeyini önemli ölçüde azaltabilmektedir. Ancak bu
araştırmada yükselme imkanları arttıkça duyarsızlaşma düzeyinin artmakta
olduğu bulunmuştur. Buna karşılık bu araştırmada kurulan model incelendiğinde
iş doyumu boyutlarından ücret, yönetici, olanaklar ve ödüller ise duyarsızlaşmanın
anlamlı birer belirleyicisi değildir.
Standardize edilmiş beta katsayıları incelendiğinde, duyarsızlaşma düzeyi
üzerinde sırasıyla işin yapısı (std. β= -0,332), iş arkadaşları (std. β= -0,146), çalışma
koşulları (std. β= -0,107), iletişim (std. β = -0,104) ve yükselme imkanlarının (std.
β = 0,075) anlamlı etkisi bulunmuştur. Dolayısı ile bu araştırmada duyarsızlaşmayı
9 iş doyumu boyutundan 5 tanesi anlamlı yönde etkilediğinden, iş doyumu
duygusal tükenmenin önemli bir belirleyicisi olarak kabul edilebilir.
Tablo 8. Kişisel Başarının İş Doyumu Açısından Belirleyicileri Regresyon Modeli

(Sabit)

Standartlaştırılmamış
Katsayılar
Beta
Standart
(β)
Hata
2,275
,112

Standartlaştırılmış
Katsayılar
Beta
(β)

t

P

20,229

<,00001

VIF

İş Doyumu Boyutları
Ücret

-,021

,022

-,036

-,936

,350

1,807

Yükselme İmkanları

,004

,020

,007

,202

,840

1,593

Yönetici

,029

,021

,049

1,381

,168

1,527

Olanaklar

,001

,027

,001

,034

,973

1,980

Ödüller

,009

,029

,010

,300

,764

1,261

Çalışma Koşulları

-,058

,025

-,071

-2,351

,019*

1,099

İş Arkadaşları

,061

,027

,082

2,260

,024*

1,610

İşin Yapısı

,251

,021

,390

12,237

<,00001*

1,238

,069

,025

,099

2,752

,006*

1,589

İletişim
Regresyon Modeli
Özeti

R= 0,489
R2= 0,240
F= 32,476
p= 0,000
p< 0,01
Durbin-Watson= 1,703

Bağımlı Değişken: Kişisel Başarı Boyut skoru
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Asistan hekimler, hemşireler ve diğer yardımcı sağlık personelinin tükenmişlik
boyutlarından kişisel başarı düzeyini iş doyumu boyutlarından hangilerinin
anlamlı olarak belirlediğini test etmek için kişisel başarı düzeyi bağımlı değişken,
iş doyumu boyutları ise (ücret, yükselme imkanları, yönetici, olanaklar, ödüller,
çalışma koşulları, iş arkadaşları, işin yapısı ve iletişim) bağımsız değişkenler
olarak regresyon modelinde kullanılmıştır (Tablo 8). Kişisel başarı düzeyini
iş doyumu açısından açıklayan (belirleyen) bağımsız değişkenleri belirlemek
için uygulanan regresyon analizi Sonuçları incelendiğinde; çoklu regresyon
modelinin anlamlı olduğu görülmektedir (F=32,476; p=0,000; p<0,01).
Modeldeki iş doyumu boyutları kişisel başarı düzeyindeki toplam değişimin %
24’ünü açıklayabilmektedir. Ayrıca kurulan regresyon modelinin Durbin-Watson
katsayısı 1,703 olarak hesaplanmıştır. Bağımsız değişkenler arasında çoklu
bağlantının (multicollinearity) ve otokorelasyonun olmadığını göstermiştir.
Modele alınan iş doyumu boyutlarından çalışma koşulları, iş arkadaşları, işin
yapısı ve iletişim kişisel başarı düzeyini anlamlı olarak etkilemektedir (p<0,05).
Tükenmişliğin kişisel başarı boyutu ile iş doyumu arasında genellikle pozitif
yönde ilişki olduğundan, yukarıda sıralanan anlamlı bağımsız değişkenlerin
skoru arttıkça kişisel başarı düzeyi artmaktadır. Bir başka ifade ile çalışanların
çalışma koşulları, iş arkadaşları, işin yapısı ve iletişim boyutlarındaki iş doyumu
yükselmesi kişisel başarıyı önemli ölçüde yükseltebilmektedir. Buna karşılık
bu araştırmada kurulan model incelendiğinde iş doyumu boyutlarından ücret,
yükselme imkanları, yönetici, olanaklar ve ödüller ise duyarsızlaşmanın anlamlı
birer belirleyicisi değildir.
Standardize edilmiş beta katsayıları incelendiğinde, kişisel başarı düzeyi üzerinde
sırasıyla işin yapısı (std. β= 0,390), iletişim (std. β= 0,099), iş arkadaşları (std. β=
0,082) ve çalışma koşullarının (std. β= -0,071) anlamlı etkisi bulunmuştur. Dolayısı
ile bu araştırmada kişisel başarıyı 9 iş doyumu boyutundan 4 tanesi anlamlı
yönde etkilediğinden, iş doyumu duygusal tükenmenin önemli sayılabilecek bir
belirleyicisi olarak kabul edilebilir.

4. Tartışma ve Sonuç
Araştırmanın Türkiye askeri sağlık sisteminde tükenmişlik ile iş doyumu
arasındaki ilişkileri ve iş doyumunun tükenmişlik üzerine etkisini analiz etmesi
noktasında önemli olduğu düşünülmektedir. Araştırma sonunda asistan hekimler,
hemşireler ve diğer sağlık personelinin genel tükenmişlik düzeyi skorlarının 4,32
ile 1,55 arasında değişmekte olduğu ve ortalaması 5’li Likert Ölçeğinde 2,87 olarak

T.C. Sağlık Bakanlığı

195

Sözel Bildiriler

V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

bulunmuştur. Genel tükenmişlik düzeyinin orta seviyede olduğu söylenebilir.
Bu araştırmada tükenmişlik boyutları ortalamaya göre büyükten küçüğe kişisel
başarı, duygusal tükenme ve duyarsızlaşma şeklinde sıralanmıştır. Personelin
genel iş doyumu skorlarının 4,33 ile 1,47 değerleri arasında değişmekte olduğu ve
ortalamasının 5’li Likert Ölçeğinde 2,92 olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Hesaplanan
bu ortalama ise genel iş doyumu düzeyinin çok yüksek düzeyde olmadığı şeklinde
yorumlanabilir. İş doyumu boyutları incelendiğinde ise işin yapısı boyutunun
en yüksek ortalamaya sahip olduğu görülmüştür. Buna karşılık iş doyumu
boyutlarından ücret en düşük ortalamaya sahiptir. Ücret odaklı iş doyumunun
en düşük düzeyde olduğu söylenebilir. Literatürde belirtildiği gibi gelişmekte olan
ülkelerde ücret, personelin iş doyumu ve motivasyonunda en önemli faktörler
arasındadır. Bu araştırma, Türkiye’de personelin almış olduğu ücretten yeterince
memnun olmadığını göstermektedir. Ayrıca yükselme imkanları, olanaklar,
çalışma koşullarından kaynaklanan iş doyumu düzeyleri diğer boyutlarınkinden
daha düşüktür.
Araştırmada iş doyumu ile tükenmişlik arasında negatif yönlü ilişkiler
belirlenmiştir. Ayrıca bazı iş doyumu boyutlarının tükenmişliğin önemli birer
belirleyicisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısı ile askeri sağlık personelinin
tükenmişliğini düşürmek için iş doyum düzeylerini yükseltmek, iş doyumunu
yükseltici personel yönetimi ve uygulamalarına yer vermek oldukça önemlidir.
Türkiye’de iş doyumunun tükenmişlik üzerine etkisini açıklayan bazı çalışmalar
yapılmıştır. Menteşe (2007), banka sektöründe çalışanların iş doyumu, rol
belirsizliği ve rol çatışmasının tükenmişlik üzerine etkisini araştırmıştır.
Araştırmadan elde edilen bulgular iş doyumunun, tükenmişliğin üç boyutunu da
en iyi açıklayan değişken olduğunu ortaya koymuştur. Duygusal tükenme boyutu
açısından ele alındığında iş doyumu tükenmişliğin % 50,7’sini açıklamakta
ve duygusal tükenmişlik ile ters yönlü bir ilişkinin olduğu gözlenmiştir. Bir
başka ifade ile banka çalışanlarının iş doyumu azaldıkça, yaşanan tükenmişlik
artmaktadır. İş doyumu tükenmişliğin duyarsızlaşma boyutunu da en iyi açıklayan
değişkendir. Tükenmişliğin duyarsızlaşma alt boyutunun % 14,1 ini açıklamakta
ve ters yönlü bir ilişkinin olduğu gözlenmektedir. Banka çalışanlarında iş doyumu
azaldıkça müşteriye karşı duyarsızlaşmanın arttığı gözlenmiştir. Düşük başarı
hissi boyutuna bakıldığında da iş doyumu değişkenin en iyi açıklayan olduğu
görülmüştür. Düşük başarı hissi boyutunun % 10,8 ini açıklayan bu değişken ile
düşük başarı hissi arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Yani iş doyumu arttıkça
düşük başarı hissi boyutu da artmaktadır.Bu bulgular değişik meslek gruplarıyla
yürütülen araştırmaların büyük bir çoğunluğunda elde edilen bulgulara paralellik
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göstererek tükenmişliği yordayan en iyi değişkenin iş doyumu olduğunu ortaya
koymaktadır (Menteşe, 2007: 100). Yapılan bazı araştırmalarda iş doyumunun
tükenmişliğin duyarsızlaşma boyutu üzerinde etkili olduğu belirtilmiştir (Izgar,
2001: 6). İş doyumu ve tükenmişlik arasındaki ilişkiye bakıldığında bu iki kavram
arasında negatif bir ilişki dikkat çekmektedir (Hock, 1988: 184). Bazı araştırmalara
göre iş doyumundaki azalma tükenmişlik için geçerli bir etken olarak ele alınırken,
bazı araştırmalara göre de mesleki stres kaynaklı, psikolojik bir gerginlik olarak
karakterize edilen tükenmişlik ise duyulan bağlılık ve iş doyumunda değişiklikler
içermektedir (Sürgevil, 2006: 14).
İş doyumu ve tükenmişlik yapılmakta olan işten önemli ölçüde etkilenmektedir. İş
doyumu ve tükenmişlik arasında anlamlı bir ilişki vardır ve genellikle tükenmişlik
düzeyi düştükçe iş doyumu düzeyi artmaktadır. Bu araştırmada kurulan “iş
doyumu ve tükenmişlik arasında anlamlı ilişki vardır” şeklindeki hipotez daha
önce yapılmış birçok araştırma Sonuçları tarafından da desteklenmektedir.
Tükenmişlik boyutlarına göre iş doyumu ile kişisel başarı arasında pozitif ilişki,
duygusal tükenme ve duyarsızlaşma ile iş doyumu arasında ise negatif ilişki
vardır (Brewer and Clippard, 2002: 169; Visser ve diğ., 2003: 271; Faragher ve
diğ., 2005: 105; Tsigilis ve diğ., 2006: 256;Özyurt ve diğ., 2006: 161).Araştırmacılar
tükenmişliğe hemşirelerin daha çok maruz kaldığının altını çizmektedir (Happell
ve diğ., 2003: 39;Taormina ve diğ., 2000: 89). Bu nedenle tükenmişlik hemşirelik
literatüründe geniş yer almaktadır. Daha önceki çalışmalar hemşirelerin iş
doyumu ile tükenmişlik düzeyleri arasında negatif yönde anlamlı ilişkilere işaret
etmektedir (Happell, 2003: 39;Sheward ve diğ., 2005: 51; Aiken ve diğ., 2002: 87).
Sınırlılıklar
Araştırmanın bulguları ve Sonuçları askeri sağlık sisteminden bir araştırma olarak
Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde çalışan asistan hekimler, hemşireler ve diğer
sağlık personeli ile sınırlı kalmıştır. Tüm askeri sağlık sistemini kapsamamaktadır.
Araştırma Sonuçlarının Türkiye sağlık sistemine genellenmesi söz konusu
değildir.Araştırmanın Türkiye’nin en büyük askeri hastanesinde yapılması ve
araştırmada ulaşılan personel sayısının yüksek olması araştırmanın güçlü noktası
olarak değerlendirilebilir.
Araştırmada tükenmişlik ölçeği olarak Maslach Tükenmişlik Ölçeği ve iş doyum
ölçeği olarak Spector’un İş Doyum Ölçeği ile sınırlı kalınmıştır. Tükenmişlik ve iş
doyumunu ölçen farklı ölçüm araçlarından elde edilecek Sonuçlar, bu araştırma
Sonuçlarından farklı olabilir.
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Araştırmada kullanılan anketteki genel bilgiler (kişisel ve demografik değişkenler)
cinsiyet, yaş, medeni durum, çalıştığı bölüm, mesleği, bu hastanedeki çalışma
süresi ve eğitim durumu ile sınırlı tutulmuştur.
Öneriler
Bundan sonra sağlık personelinde iş doyumu ve tükenmişlik ile bunlar arasındaki
ilişkileri analiz edecek çalışmalarda sadece askeri hastaneler değil, T.C. Sağlık
Bakanlığı ve üniversite hastanelerinin de kapsama alınması önerilebilir. Bu
şekilde yapılacak araştırmalarda hastane mülkiyetine göre iş doyumu ve
tükenmişliğin analizi söz konusu olacaktır. Ayrıca bundan sonra yapılacak
çalışmalarda iş doyumu, tükenmişlik, mobbing, personel performansı gibi
konularında dikkate alınması sağlık yönetimi ve hastane yönetimi literatürüne
önemli katkılar sağlayacağına inanılmaktadır. Sağlık Bakanlığı ve sağlık kurum ve
kuruluşlarına sahip diğer kamu idareleri ve özel sektör hastaneleri personelinin
iş doyumu ve tükenmişliğini düzenli olarak ölçme çabasına da girişebilir. Bu
araştırmada iş doyumu ve tükenmişlik sadece birer ölçüm aracından hareketle
incelenmiştir. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda iş doyumunu ve tükenmişliği
ölçen uluslararası ölçüm araçlarından hareketle araştırmaların yapılması
önerilebilir. Ayrıca bu araştırmada hekim mesleğinden asistan hekimler üzerinde
durulmuştur. Dolayısı ile Türkiye’de konu hakkında yapılacak çalışmalarda aile
hekimleri, toplum sağlığı hekimleri ve hastanelerde çalışan tüm hekimlerin
kapsama alınması önemli Sonuçlar verecektir.
Bu çalışma sonucunda özellikle hastane sektöründe çalışan personelin iş doyumu
ve tükenmişliğini yükseltmek ve daha etkili yönetmek için aşağıdaki öneriler
sunulabilir:
•

Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, askeri hastanelerde ve özel sektöre ait
hastaneler başta olmak üzere sağlık kurumlarında personelin iş doyumu
ve tükenmişliği gibi örgütsel davranışlar konularında düzenli ve sistematik
ölçümlerin yapılması gerekmektedir.

•

Sağlık sektöründe özellikle hekim ve hemşirelerin iş doyumsuzluğu ve
tükenmişlik faktörleri belirlenmelidir. Bu faktörlerin ortadan kaldırılması
veya iş doyumu ve tükenmişlik üzerindeki olumsuz etkilerini azaltıcı yönetim
uygulamaları oluşturulmalıdır.

•

Bu çalışmada özellikle hekimlerin iş doyumu, hemşireler başta olmak üzere
diğer personelinden daha yüksek bulunmuştur. Bu noktada hekimlerin
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önlerinde bir kariyer planlaması olması önemli etkendir. Bundan dolayı
hemşire ve diğer sağlık personelinin yükselme imkanları artırılmalı, onlara
daha çok ödüller verilebilmeli, çalışma koşullarını iyileştirme imkanları
artırılmalıdır.
•

İş doyumunu yükseltme ve tükenmişliği azaltmak için sağlık kurumlarında
iletişim, takım çalışması ve sosyal içerikli uygulamalar artırılmalıdır.

•

Ayrıca, iş doyumu boyutlarından en düşük gözlenen ücret boyutudur. Bu
nedenle personelin çalışmasını teşvik edici çalışma modellerine geçilmelidir.
Örneğin; personelin döner sermayeden yararlandırılma imkanının
sağlanması ve çalışanın performansına göre ücretlendirilmeye tabi tutulması
olarak verilebilir.
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Görsel İletişimin El Yıkamayı
Hatırlatmasındaki Etkisi: Ulusal
“Tehlike Ellerinde” Kampanya Afişinin
Değerlendirilmesi
Ahmet ATASOY1
Prof Dr. Ruhi Selçuk TABAK2

Özet
Hızlı yaşayan günümüz insanı için daha hızlı, etkili bilgi alışverişi sağlaması,
kalıcılığının daha fazla olması, ikna edici ve dikkat çekici olmasında görsel
iletişim araçların tasarımı büyük önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı,
Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Tehlike Ellerinde” afişin ellerin
yıkamayı hatırlatmasındaki etkisinin araştırılmasıdır. Çalışma Sandıklı Devlet
Hastanesi’nde 02 -17 Haziran 2011 tarihleri arasında çalışan sağlık personeli ile
stajyer öğrenciler üzerinde yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 11.5 istatistik paket
programında değerlendirilmiştir. İstatistik analizlerde, korelasyon, regresyon
testleri kullanılmıştır.
Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre katılımcıların % 41,5’i hemşireebe, % 17,6’si stajyer öğrencilerden oluşmaktadır. Katılımcıların %47,9’unun ön
lisans düzeyinde eğitim aldığı tespit edilmiştir. Afişin el yıkamayı hatırlatması ile
“Tehlike Ellerinde” yazısının kırmızı renkli olması (r=229 p= ,003), afiş zeminin
beyaz oluşu (r= 169 p= ,022), “Tehlike Ellerinde” yazı tipi (r= 555 p=,000),
“Tehlike Ellerinde” yazı büyüklüğü (r= 626 p=,000), el fotoğrafının büyüklüğü
(r= 556 p=,000) aralarında anlamlı bir ilişki vardır.Çalışmanın ortaya koyduğu
sonuca göre afişin el yıkamayı hatırlatmasını en fazla etkileyen tasarım elemanları
görsel ve sözel ögelerin rengi ve büyüklüğüdür.
Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Görsel İletişim, Afiş Tasarımı, Etki
1 Özel Anadolu Hastanesi Gazipaşa Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
2 Lefke Avrupa Üniversitesi, Sağlık Bilimler Fakültesi
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Abstract
Design of audio-visual aids is always important for the people in ensuring more
effective and faster information exchange, increasing the permanence of learned
knowledge, keeping the effectiveness and attractiveness. To evaluate the effect
of the design elements of the ‘Danger is in Your Hands’poster on recalling to
keep hands clean. This study was implemented in Sandıklı State Hospital with
the participation of the health staff and trainees from 2 to 17 June, 2011. Data
were processed by using SPSS 11.5. Correlation, regression were used statistical
analysis.
While 41.5 % of the participants are nurse and midwife, 17.6 % of them are
trainees. Almost half of the participants (47.9 %) are pre-license graduates.
Significant relations were estimated between the recalling function of the poster
to wash hands and red letters (r=229 p= ,003), white background (r= 169 p=
,022), character of the message ‘Danger is in Your Hands’ (r= 555 p=.000), size
of the letters (r= 626 p=000),size of the drawing (r= 596 p=000), size of the hand
picture (r= 556 p=000). The colour and the size of the poster were found to be
the most effective elements in effecting the recalling function on hand washing.
Key Words: Visual communication, poster design, effect

1. Giriş
Günümüzde gittikçe önem kazanan sağlık hizmetleriyle ilişkili enfeksiyonlar
“sessiz salgın, hastane enfeksiyonu” olarak tanımlanmaktadır. Enfeksiyonlar
dünyanın her yerinde görülmekte, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan
ülkelerde etkisini göstermektedir Gelişmiş ülkelere sağlık hizmetleriyle ilişkili
enfeksiyonların prevelansı % 5,1 – 11,6 ve gelişmekte olan ülkelerde ise % 5,7 –
19,1 arasında değişmektedir (Pittet, 2010).
Literatüre göre sağlık hizmetleriyle ilişkili enfeksiyonların önlenmesinde sadece
el hijyeni hastane enfeksiyon hızında %50 azalma sağlamaktadır (Ertek, 2009).
Dünyada güvenli sağlık hizmetine ulaşılması amacıyla sağlık çalışanların ve
toplumun sağlık hizmetleriyle ilişkili enfeksiyonların önemine ve önlenmesine
ait farkındalığını ve el hijyen uyumunu artırmak amacıyla kampanyalar
düzenlenmektedir.
Sağlık hizmetleriyle ilişkili enfeksiyonların önlenmesi ve hasta güvenliğinin
geliştirilmesinin spesifik yönlerine ilişkin pek çok kampanya örnekleri
bulunmaktadır. Örneğin ABD’deki son “100.000 Yaşam” kampanyası, İngiltere’de
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“Ellerinizi Temizleyin” kampanyaları gibi.
Sosyal sorumluluk kampanyaları, toplum sağlığını korumaya, iyileştirmeye ve
geliştirmeye yönelik çabalar içerebilmekte; hem günümüz toplumunun hem
de gelecek nesillerin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilmektedir. Bu
tür kampanyalar, bireylerin zararlı alışkanlıklarını terk etmeleri, sağlıklarını
olumlu etkileyecek davranışlar edinmeleri, çevrelerini de olumlu sağlık davranışı
kazanmaları konusunda telkin etmelerine katkıda bulunmaktadır (Akım, 2010).
Kampanyalar büyük oranda, toplumlarda davranış değişikliği oluşturmayı amaçlar.
Bunu gerçekleştirmek adına kampanyalarda farklı yöntemler kullanılır (Okay,
2009). Bu yöntemlerden birisi de görsel iletişimdir. Görsel iletişim “görüntülerden
oluşan bilgilerin değiş tokuşu” biçiminde tanımlanabilir (İçli, 2008). Görsel
iletişim iki birim arasındaki bilgi, düşünce, duygu ve beceri, alışverişinin işaret,
sembol, resim gibi görsel öğelerle gerçekleştirilmesidir (Haşıloğlu, 2008).
Hızlı yaşayan günümüz insanı için daha hızlı, etkili bilgi alışverişi sağlaması,
kalıcılığının daha fazla olması, ikna edici, dikkat çekici olması ve dolayısıyla
etrafında olup bitenleri anlamlandırmaya yardımcı olması gibi sebeplerle görsel
iletişimin önemi oldukça fazladır.
Araştırmalar değişik bilişsel düzeydeki öğrenmelerde resimlerin ya da sözcüklerle
birlikte kullanılan resimlerin sadece sözcüklerin yer aldığı materyallere oranla
daha etkili olduklarını ortaya koymaktadır (Ergin, 1988).
Gestalt ve bildirişim kuramcıları; insanoğlunun dış dünyaya ait bilgilerin %85’ini
görme aracılığı ile edindiğini ve bu nedenle de insan ile çevre ve insan ile ürün
arasındaki ilişkilerin odak noktasının görsel iletişim ve estetik algılama olduğunu
belirtmektedirler (Mehmeti, 2003).
İletişim ağırlıklı davranış değiştirme modelinin bilgi alma aşamasında sağlık
mesajlarıyla karşılaşma, mesajların farkına varma, algılama ve hatırlama, mesajın
anlamını kavrama, mesajın içeriğini bilme gibi eylemler yer almaktadır (Tabak,
1999). Bir grafik ürünü olarak afişteki görsel-sözel öge özellikleri iletişim ağırlıklı
davranış değiştirme modelinin bilgi alma eylemlerini etkilemektedir.
Grafik tasarımlarda kullanılan görsel öğelerin, verilmek istenen mesajı anlatması
ve doğru bir düşünce veya davranışa yöneltmesi çok önemlidir. Grafik tasarımcı
algılama koşullarının göz önünde bulundurarak göstergeleri seçer bir araya getirir
ve anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde kullanır. Bu sayede verilmek mesaj açık
ve anlaşılır bir şekilde karşı tarafa iletilmiş olur (Özmutlu, 2009).

T.C. Sağlık Bakanlığı

205

Sözel Bildiriler

V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Etkili bir görsel iletişim aracı olan afiş, hedef kitleyi etkileyebilmek adına bir
mesaja sahip olmak zorundadır. Alıcının kendisine sunulan iletiyi öngörülen
düzeyde alabilmesi, yani afişin işlevsel sorumluluğunu etkili bir biçimde yerine
getirebilmesi için afişin formunu oluşturan biçimsel niteliklerin de göz ardı
edilmemesi gerekir. Tasarım sürecinde renk, tipografi, resim vb. görsel öğeleri
etkili bir düzenlemeyle ortak bir düzlem üzerinde bir araya getirmeli ve daha önce
denenmemiş olanı göstererek izleyicinin algısına hitap etmelidir (Özmutlu, 2009).
Afişte mesaj iletim görevini sözcüklerden ziyade görseller üstlenmelidir. Mesajın
çarpıcı şekilde vurgulanabilmesi açısından kullanılan görselin lüzumsuz detaydan
arındırılmış olması gerekmektedir. Afişte mesajı taşıyan, yalınlaştırılmış büyük
görseller insanlarda heyecan uyandırır ve olağanüstü etki yaratır. Detay ile dolu
tasarımlardan oluşan afişlerde izleyici algılama çabası göstermez, ancak ayrıntı
azaltıldığında algı kolaylaşır. Kolay algılanan yalın tasarımlarda izleyici, daha
önce çıkartılmış ayrıntıları zihninde tamamlar ve mesajı bütün olarak canlandırır.
İzleyicinin bu şekilde yaratıcı sürece katılarak algıladığı afişteki mesaj da belleğinde
daha kalıcı yer eder (Çakır, 2010).
Renklerin dilini anlamak ve renklerle izleyicilere iletiler göndermek, iletişime
yeni boyutlar kazandırmaktadır. Grafik tasarımda anlamı güçlendirecek en
önemli öğelerden biri renktir. Renk bir tasarımda etkileyiciliği ve vurgulamayı
artırır (Ekici, 2004).
İletişimde pek çok insan verilen mesajı okumaya ve tepki göstermeye başlamadan
önce renkleri görür. Çoğu zaman renk biçimlerden daha önce algılanmaktadır
(Ekici, 2004). Renk ikna etmede, iletişim kurmada ve bir ürüne insanların ilgisini
çekmede önemli bir rol oynar (İçli, 2008). Renk “dikkat çekme, ilgiyi arttırma,
prestij kazandırma” özellikleri ile en önemli tasarım öğesidir (Mehmeti, 2003).
Görsel bir tasarım içinde yer alan renklerden ilk önce sıcak renkler algılanır. Sıcak
renk hem önce görünendir, hem de en yakında olan gibi algılanır. Gözümüzün en
iyi algıladığı sıcak bir renk olan kırmızı, dalga boyu yüksek bir renk olduğundan
dikkat çekicidir (İçli, 2008, Yağbasan, 2006, Kaptan, 2004). Kırmızı renkteki
kelimeler ve objeler insanların dikkatini hemen çeker (Haşıloğlu, 2008).Beyaz
sadeliği, temizliği temsil etmektedir(Mehmeti, 2003). Beyaz hangi renkle
kullanılırsa o rengin gücünü ve etkisini arttırır (www.resimkalemi.com).
Tasarımın amacı bilgi iletişimini sağlamaksa; renk, okunurluğu arttıracak ve
mesajın iletilmesini desteleyecek nitelikte kullanılmalıdır ( Kaptan, 2004 )
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Afişteki parçaların birbiriyle olan uyumu dengeyi oluşturur. Simetrik denge, bir
noktaya göre öğelerin aynı yönde ya da aynı durumda tekrar etmesiyle oluşur.
Simetrik denge, durağandır ve tekdüzedir. Asimetrik denge ise, birbirinden
farklı, eşit olmayan öğelerin düzenlenmesiyle oluşur. Dikkat çekici, hareketlidir.
Asimetride, büyük yazı küçük yazıyı büyük görsel öğe küçük görsel öğeyi ezer
ancak sayfada yine de bütünlük hâkimdir (Nikbay, 2004).
Dikkati odaklamak için metin içinde yeni ve önemli kelime ya da cümleler
vurgulanır. Yazı boyutunu değiştirme, yazıyı renklendirme, italik yapma, kalın
yazma ve kutu içine alma vurgulama araçlarından bazılarıdır.
Görsel algı üzerinde kimi zaman düşsel öğeler de etkin bir rol üstlenmişlerdir.
Gerçeküstü öğeler ve metaforik görünümler de göz ardı edilemeyecek biçimde
çeşitli iletilerin içinde kullanılmaktadır. Dikkat çekmek amacıyla yer verilmektedir
(Yıldız, 2011).
Korku öğesi de hedef kitleleri yönlendirmede etkin bir unsurdur. Çünkü korku
insanoğlunun temel bir içgüdüsüdür, insanların yaşamlarını sürdürebilmeleriyle
ilgilidir. İletilerin kurgusunda yer alan korku duygusu, hedef kitlenin davranış ve
tutumunu değiştirmediği takdirde, ortaya çıkabilecek olumsuz Sonuçların altını
güçlü bir biçimde çizmektedir. Korkunun iletilerde kullanımına bakıldığında
yaygın bir strateji olarak kullanıldığı görülmektedir. Korku, örneğin sağlıklı bir
yaşam için sigarayı bırakma, fiziksel egzersiz yapma, dengeli beslenme, içkisiz
araba kullanma vb. farklı sosyal konularla ilgili hedef kitleyi yönlendirmede
kullanılan ortak bir taktiktir (Yıldız, 2011).
Sağlık hizmetleriyle ilişkili enfeksiyonların önlenmesiyle milyonlarca hastanın
ve ailelerinin yaşamları daha iyi bir hale gelmektedir. Türkiye’de güvenli sağlık
hizmetine ulaşılması, hastane enfeksiyonlarının önlenmesi ve kontrolü çalışmaları
kapsamında Sağlık Bakanlığı bünyesinde Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi
Başkanlığı koordinasyonunda Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Temel
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme
Daire Başkanlığı işbirliğinde, hastane enfeksiyonları ile mücadelede bilgi ve
deneyim sahibi danışmanların desteği ile hastane çalışanların ve toplumun, sağlık
hizmetleriyle ilişkili enfeksiyonların önemine ve önlenmesine ait farkındalığını ve
el temizliğine uyumunu artırmak amacıyla 2 Şubat 2009 – 31 Aralık 2009 tarihleri
arasında “Tehlike Ellerinde” kampanyası gerçekleştirilmiştir (Ertek,2009).
“Tehlike Ellerinde” kampanyası boyunca el yıkamayı hatırlatıcı iki değişik afiş
geliştirilmiş ve dağıtılmıştır.
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V. Uluslararası
Sağlıkta
Şekil 1. Tehlike Ellerinde Afişi

2. Yöntem
Bu çalışmanın amacı, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Tehlike Ellerinde”
afiş tasarım elemanlarının ellerin yıkamayı hatırlatmasındaki etkisini ortaya
çıkarmaktır.
Tanımlayıcı tipteki bu çalışma Sandıklı Devlet Hastanesinde 02-17 Haziran 2011
2. YÖNTEM
tarihleri arasında çalışan sağlık personeli ile stajyer öğrenciler üzerinde yapılmıştır.

Araştırmaya ilişkin veriler 30 adet soru ve ifadeden oluşan üç bölümlü bir soru
formu aracılığı ile yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Birinci
bölümde,amac,
araştırma
yapılan
kişilerin
demografik
özelliklerini“Tehlike
belirlemeye
yönelik afiş tasarm
Bu çalşmann
Sağlk
Bakanlğ
tarafndan
hazrlanan
Ellerinde”
4 soru, ikinci bölümde afişin el yıkamayı hatırlatması ile ilgili bir ifade ve üçüncü
elemanlarnn
ellerin
ykamay
hatrlatmasndaki
etkisini
ortaya
çkarmaktr.
bölümde
ise afişin
görsel
ve sözel özellikleri
ile ilgili
25 ifade
bulunmaktadır.

Afişin el yıkamayı hatırlatmasını belirten ifade beşli likert tipinde hazırlanmış
olup, hiç katılmıyorum ( 1), katılmıyorum (2 ) kararsızım (3 ) katılıyorum (4),
tamamen
şeklinde
sıralanıp
puanlanmıştır.
Tanmlayc
tiptekikatılıyorum
bu çalşma( 5)
Sandkl
Devlet
Hastanesinde
02-17 Haziran 2011 tarihleri arasnd
Afişin
görsel
ve
sözel
öğelerin
özelliklerine
ait
ifadeler
Tabak
çalşan sağlk personeli ile stajyer öğrenciler üzerinde yaplmştr. ( 2000) çalışmasından
uyarlanmıştır. Katılımcılardan afişin sözel ve görsel özelliklerini değerlendirmeleri
çok kötü ( 1), kötü (2 ), Ne kötü nede iyi (3 ), İyi (4), Çok iyi ( 5) şeklinde
yapmaları istenmiştir.

xxi
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Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için SPSS
(Statistical Package for Social Sciences) for Windows 11.5 programı kullanılmıştır.
Çalışma verileri değerlendirilirken pearson korelasyon analizi, faktör analizi,
regresyon analizleri uygulanmıştır
Araştırmanın değişkenleri arasındaki ilişkileri ortaya koymak için korelasyon
analizinden yararlanılırken, el yıkamayı hatırlatmayı ne ölçüde açıklayabildiğini
belirlemek amacıyla regresyon analizi kullanılmıştır. Afişin sözel-görsel tasarım
özelliklerine ait verilerin manidar, Özet bir biçimde sunulmasını sağlamak ve
değişkenleri gruplamak amacıyla açımlayıcı faktör analizinden yararlanılmıştır
Tüm analizlerde güven aralığı % 95 ve anlamlılık p< 0,05 düzeyinde
değerlendirilmiştir.

3. Bulgular

3.1. Sosyo-Demografik Bulgular
Araştırmaya katılanların % 41,5’i hemşire-ebe, % 17,6’si stajyer öğrencilerden
oluşmaktadır. Katılımcıların % 47,9’unun ön lisans düzeyinde eğitim aldığı, %
50,7’inin yaşı 30-39 yaş grubunda olduğu tespit edilmiştir (Tablo 1).
Tablo 1. Katılımcıların Sosyodemografik Özellikleri
UNVAN
Hekim
Hemşire- Ebe
Sağlık Memuru
Diğer Sağlık Personeli
Stajyer Öğrenci
CİNSİYET
Erkek
Kadın
EĞİTİM DURUMU
İlköğretim
Lise
Önlisans
Lisans
Yüksek Lisans
YAŞ
15-19
20-29
30-39
40-49

N= 142
18
59
33
7
25

%
12,7
41,5
23,2
4,9
17,6

50
92

35,2
64,8

25
22
68
15
12

17,6
15,5
47,9
10,6
8,5

25
18
72
27

17,6
12,7
50,7
19,0
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Katlmclar “Afiş el ykamay hatrlatmada etkilidir” ifadesine % 6,3’ü tamamen katlyorum , % 38,7’i
katlyorum , % 19,7’i kararszm , %20,4’ü katlmyorum , % 14,8’si hiç katlmyorum şeklinde
belirtmişlerdir.
3.2. Afişin El Yıkamayı Hatırlatıcılığının Değerlendirilmesi

Katılımcılar “Afiş el yıkamayı hatırlatmada etkilidir” ifadesine % 6,3’ü tamamen
katılıyorum
,%
38,7’i katılıyorum
% 19,7’i kararsızım , %20,4’ü katılmıyorum ,
Grafik
-1. Afişin El
Ykamay
Hatrlatmasn, Değerlendirilmesi
% 14,8’si hiç katılmıyorum şeklinde belirtmişlerdir.
Grafik -1. Afişin El Yıkamayı Hatırlatmasını Değerlendirilmesi
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3.3. Afişin Tasarım Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Afiş tasarımına ait veriler faktör analizine uygun olup olmadığının anlaşılması
KMO
ve Barlett
testi uygulanmıştır.
3.3.için
Afişin
Tasarm
Özelliklerinin
DeğerlendirilmesiTest Sonuçlarına göre KMO katsayısı
0,844 ve ( ki-kare 2738,404 df 300) p< 0,01 olduğundan verilerin faktör analizi
için uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Katılımcıların afişin görsel- sözel
özelliklerinin değerlendirmesine ilişkin açımlayıcı faktör analizi uygulanmıştır.
Afiş tasarmna ait veriler faktör analizine uygun olup olmadğnn anlaşlmas için KMO ve Barlett testi
Kullanılan ölçeğin cronbach alpha katsayının 0,897 olması nedeniyle güvenilir
uygulanmştr. Test sonuçlarna göre KMO katsays 0,844 ve ( ki-kare 2738,404 df 300) p< 0,01
olduğu anlaşılmıştır.

olduğundan verilerin faktör analizi için uygun olduğu sonucuna varlmştr. Katlmclarn afişin görselsözel
özelliklerinin
değerlendirmesine
açmlayc faktör
uygulanmştr.
Kullanlan ölçeğin
Orijinali
33 maddeden
oluşan ilişkin
afiş tasarımına
ait analizi
ifadelerin
faktör analizinde
cronbach
alpha
katsaynn
0,897
olmas
nedeniyle
güvenilir
olduğu
anlaşlmştr.
faktör yükleri 0,40 ve üzerinde olanların analize alınması uygun görülmüş, analiz

sonucunda 8 madde ölçekten çıkarılmış ve 25 maddeden oluşan bir ölçeğe
ulaşılmıştır.

25 maddeden oluşan ölçekte özdeğer (eigen value) ve yamaç eğim grafiği (scree
plot) incelemesi sonucu 5 faktör grubunun ele alınabileceği görülmüştür. Özdeğeri
1’den büyük ve minimum yükleme büyüklüğü 0,40 kriteri kullanılan analize
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dâhil edilen maddelerin genel olarak güvenilirlik katsayısı (Cronbach’s alfa) 0,89
olarak hesaplanmıştır. Analiz sonucu ortaya konulan 5 faktör toplam varyansın %
73,8’sini açıklamaktadır.
Tablo 2’den de anlaşılacağı üzere, katılımcıların afiş özellik değerlendirmelerine
yönelik ilk faktör renk kullanımı faktörüdür. Afişte renk kullanımına yönelik
maddeleri bir araya toplayan bu faktörde en yüksek yüklemeyi “karikatürün siyah
rengi”, en düşük yüklemeyi de “el piktogram zeminin pembe rengi” maddeleri
yapmaktadır. Renk kullanımı faktörü tek başına toplam varyansın %24,9’unu
açıklamaktadır. Faktör altında toplanan maddelerin güvenilirliği (Cronbach’s
alfa) 0,93, öz değeri 7.68 olarak hesaplanmıştır.
İkinci faktör büyüklük faktörü olarak adlandırılan afişteki görsel-sözel
ögelerinin büyüklüklerine yönelik maddeleri bir araya toplamaktadır. Büyüklük
faktörü tek başına toplam varyansın %20,3’ünü açıklamaktadır. Faktör altında
toplanan maddelerin güvenilirliği (Cronbach’s alfa) 0,92, öz değeri 4,45 olarak
hesaplanmıştır.
Üçüncü faktör denge faktörü olarak adlandırılabilecek afişteki görsel ve
sözel ögeler arasındaki simetriliğine ve afişteki yerine yönelik maddeleri bir
araya toplamaktadır. Denge faktörü tek başına toplam varyansın %14,7’ini
açıklamaktadır. Faktör altında toplanan maddelerin güvenilirliği (Cronbach’s
alfa) 0,90, öz değeri 3,50 olarak hesaplanmıştır.
Dördüncü faktör uyum faktörü olarak adlandırılabilecek afişteki görsel ve sözel
ögeler arasındaki uyumuna yönelik maddeleri bir araya toplamaktadır. Uyum
faktörü tek başına toplam varyansın %7,4’ünü açıklamaktadır. Faktör altında
toplanan maddelerin güvenilirliği (Cronbach’s alfa) 0,82, öz değeri 1,78 olarak
hesaplanmıştır.
Beşinci faktör açıklık faktörü olarak adlandırılabilecek afişteki sözel öğelerin
anlaşılırlığına yönelik maddeleri bir araya toplamaktadır. Açıklık faktörü tek başına
toplam varyansın %6,3’ünü açıklamaktadır. Faktör altında toplanan maddelerin
güvenilirliği (Cronbach’s alfa) 0,79, öz değeri 1,05 olarak hesaplanmıştır
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Tablo 2. Afişin Tasarım Özelliklerine Yönelik Faktör Analizi
1

2

3

4

5

RENK KULLANIMI
Karikatürün siyah rengi

,878

Beyaz renkli el piktogram

,858

Afişin beyaz zemini

,850

El fotoğrafının rengi

,837

Beyaz renkli Ellerinde sağlık yazısı

,826

Ellerinde sağlık yazında siyah zemin

,789

Siyah renkli metin yazıları

,779

Kırımızı renkli Tehlike ellerinde yazısı

,756

El piktogram zeminin pembe rengi

,692

BÜYÜKLÜK
El fotoğrafının büyüklüğü

,848

El resminin büyüklüğü

,840

Ellerinde sağlık yazı büyüklüğü

,822

Metin yazılarının büyüklüğü

,817

“Tehlike Ellerinde “ başlığın yazı tipi

,816

Karikatürün büyüklüğü

,800

“Tehlike ellerinde “ başlık yazısının büyüklüğü

,787

DENGE
“Tehlike ellerinde” başlığın afişteki yeri

,879

Karikatürün afişteki yeri

,866

El fotoğrafın afişteki yeri

,863

El piktogramın afişteki yeri

,816

Bilgilendirme metninin afişteki yeri

,809

UYUM
Başlık ile el fotoğrafı arasındaki uyum

,874

Başlık ile karikatür arasındaki uyum

,811

AÇIKLIK
“Tehlike ellerinde” başlığının anlaşılırlığı

,904

Ellerinde Sağlık cümlesinin anlaşılırlığı
Özdeğer

,763
7,68

4,45

3,50

1,78

1,05

Açıklanan varyans %

24,9

20,3

14,7

7,4

6,3

Alpha değeri

.939

.926

.901

.824

.793
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Katlmclarn % 62,6 ‘s karikatür renginin siyah renkli oluşunu, % 58,4’ü el piktogram beyaz renkli
oluşunu, % 65,5’i afişin beyaz zeminli oluşunu, % 62,6’s el fotoğrafnn rengini, % 57’si ellerinde
3.3.1.
Renk Kullanımın Değerlendirilmesi
sağlk yazsnn beyaz renkli oluşunu, % 59,8 ‘i ellerinde sağlk yazn zemin renginin siyah oluşunu, %
63,4’i metin yazlarnn siyah renkli oluşunu,% 70,4’ü tehlike ellerinde yaz renginin krmz oluşunu, %
Katılımcıların
% 62,6 ‘sı karikatür renginin siyah renkli oluşunu, % 58,4’ü el
57’si el piktogram zemin renginin açk pembe oluşunu çok iyi ve iyi şeklinde olumlu olarak
piktogram
beyaz renkli oluşunu, % 65,5’i afişin beyaz zeminli oluşunu, % 62,6’sı
değerlendirmişlerdir.

el fotoğrafının rengini, % 57’si ellerinde sağlık yazısının beyaz renkli oluşunu,
% 59,8 ‘i ellerinde sağlık yazını zemin renginin siyah oluşunu, % 63,4’i metin
yazılarının siyah renkli oluşunu,% 70,4’ü tehlike ellerinde yazı renginin kırmızı
oluşunu, % 57’si el piktogram zemin renginin açık pembe oluşunu çok iyi ve iyi
şeklinde olumlu olarak değerlendirmişlerdir.
Grafik- 2. Renk Kullanmnn Değerlendirilmesi

Grafik- 2. Renk Kullanımının Değerlendirilmesi
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3.3.2. Görsel-Sözel Öge Büyüklüğünün değerlendirilmesi
Katılımcıların % 38,7’si el fotoğrafının büyüklüğünü, % 31,7’si el piktogramın xxxvi
büyüklüğünü, % 30,2’si “Ellerinde Sağlık” yazı büyüklüğünü, % 31,0’i afişin
metin yazılarının büyüklüğünü, % 38,7’si “Tehlike Ellerinde” yazı tipini, % 50,7’si
el karikatürünün büyüklüğünü, % 49,3’ü “Tehlike Ellerinde” yazı büyüklüğünü
çok iyi ve iyi şeklinde olumlu olarak değerlendirmişlerdir.
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3.3.4.Görsel-Sözel Ögeler arasndaki uyumun Değerlendirilmesi
Katlmclarn % 84,5’i “Tehlike Ellerinde” başlğ ile el fotoğraf arasndaki uyumu, %
başlğ ile el karikatürü arasndaki uyumu çok iyi ve iyi
şeklinde olumlu olarak değerlendirmişlerdir.
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3.3.4.Görsel-Sözel Ögeler arasındaki uyumun Değerlendirilmesi
Katılımcıların % 84,5’i “Tehlike Ellerinde” başlığı ile el fotoğrafı arasındaki
uyumu, % 82,2’si “Tehlike Ellerinde” başlığı ile el karikatürü arasındaki uyumu
çok iyi ve iyi şeklinde olumlu olarak değerlendirmişlerdir.
3.3.5.Sözel Ögelerinin anlaşılırlığı
Katılımcıların % 54,3’ü ilk bakışta “Tehlike ellerinde” başlığının , % 54,2’si “
Ellerinde Sağlık” cümlesinin anlaşılırlığını çok iyi ve iyi şeklinde olumlu olarak
değerlendirmişlerdir.
3.4. Afişin Tasarım Özellikleri ile El Yıkamayı Hatırlatması Arasındaki İlişkiler
Afişin tasarım özellikleri ile el yıkamayı hatırlatması arasındaki ilişkinin
belirlenmesinde pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Korelâsyon
katsayısının 1,00 olması, mükemmel pozitif bir ilişkiyi; -1,00 olması mükemmel
bir negatif ilişkiyi; 0,00 olması ilişkinin olmadığını gösterir. Korelasyon analizi ile
hesaplanan korelasyon katsayısı r mutlak değer olarak 0,70 – 1,00’un arasında ise
“yüksek”; 0,70 -0,30 arasında ise “orta” ve 30’un altında ise iki değişken arasındaki
ilişkinin düşük düzeyde olduğu kabul edilmektedir (Büyüköztürk, 2004). Tasarım
özelliklerinin el yıkamayı hatırlatması üzerinde anlamlı herhangi bir etkisinin
olup olmadığını belirlemek için çoklu regresyon analizleri uygulanmıştır.
3.4.1. Renk kullanımın El Yıkamayı Hatırlatmasındaki Etkisi
Afişin el yıkamayı hatırlatması ile metin yazısının siyah rengi arasında (r=244 p=
002), pembe zeminli el piktogramı (r= 229 p=,000), “Tehlike Ellerinde” yazısının
kırmızı renkli olması (r=229 p= ,003), afiş zeminin beyaz oluşu (r= 169 p= ,022),
el fotoğrafının rengi (r= 158 p= ,030), “Ellerinde Sağlık” yazısının zemin zenginin
siyah oluşu (r=186 p= ,013) aralarında pozitif yönde ve zayıf anlamlı ilişkiler
tespit edilmiştir.
Görsel ve sözel ögelerinin renkleri el yıkamayı hatırlatmasını etkileyip
etkilemediğini sınamak amacıyla gerçekleştirilen regresyon analizi sonucuna
göre, el yıkamayı hatırlatmayı metin yazılarının siyah renkli oluşu % 35 (β= ,350
p= ,012), “Tehlike Ellerinde” yazısının kırmız renkte oluşu % 13 (β= ,126 p=,021)
olarak etkilemektedir.
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3.4.2. Görsel ve Sözel Öge Büyüklüklerinin El Yıkamayı Hatırlatmasındaki Etkisi
Afişin el yıkamayı hatırlatması ile “Tehlike Ellerinde” yazı tipi arasında (r=
555 p=.000), “Tehlike Ellerinde” yazı büyüklüğü (r= 626 p=,000), el piktogram
büyüklüğü (r=453 p= ,000), karikatür büyüklüğü (596 p=,000), el fotoğrafının
büyüklüğü (r= 556 p=,000), metin yazı büyüklüğü (r= 672 p= ,000), “Ellerinde
Sağlık” yazı büyüklüğü (r= 634 p=,000) aralarında pozitif orta düzeyde ilişkiler
tespit edilmiştir.
Görsel ve sözel ögelerinin büyükleri el yıkamayı hatırlatmasını etkileyip
etkilemediğini sınamak amacıyla gerçekleştirilen regresyon analizi sonucuna
göre, afişin el yıkamayı hatırlatmayı “Tehlike Ellerinde” yazısının büyüklüğü %
30 (β= ,306 p= ,001), metin yazı büyüklüğü % 31 (β= ,312 p=,002) ve “Ellerinde
Sağlık” yazısının büyüklüğü % 23(β= ,234 p= ,019) olarak etkilemektedir.
3.4.3 Görsel ve Sözel Ögeler Arasında Dengenin El Yıkamayı Hatırlatmasındaki
Etkisi
Afişin el yıkamayı hatırlatması ile “Tehlike Ellerinde” yazısının afişteki yeri
arasında
(r= ,082 p= .165), metin yazılarının afişteki yeri (r= -081 p= ,170), el piktogramın
yeri
(r= ,056 p= .255), el fotoğrafının yeri (r= ,089 p= ,147), karikatürün yeri (r= .066
p= 217) aralarında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.
Görsel ve sözel elamanlar arasındaki dengenin el yıkamayı hatırlatmasını etkileyip
etkilemediğini sınamak amacıyla gerçekleştirilen regresyon analizi sonucuna göre,
görsel ve sözel elemanları arasındaki dengenin el yıkamayı hatırlatması üzerinde
hiç etkisi olmadığı saptanmıştır.
3.4.4. Sözel Öge Anlaşılırlığının El Yıkamayı Hatırlatmasındaki Etkisi
Afişin el yıkamayı hatırlatması ile “Tehlike Ellerinde” cümlesinin anlaşılırlığı
arasında
(r= ,332 p= .000) pozitif orta düzeyde “Ellerinde Sağlık” cümlesinin anlaşılırlığı
arasında (r= .270 p= ,001) pozitif düşük bir ilişki tespit edilmiştir.
Sözel öge anlaşılırlığının el yıkamayı hatırlatmasını etkileyip etkilemediğini
sınamak amacıyla gerçekleştirilen regresyon analizi sonucuna göre, “Tehlike
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Sözel Bildiriler

Ellerinde” başlığının anlaşırlığı afişin el yıkamayı hatırlatmasında anlamlı bir
etkisi olduğu tespit edilmiştir
(β= ,272 p= ,012).
3.5.5. Görsel-Sözel ögeler Arasındaki Uyumun El Yıkamayı Hatırlatmasındaki
Etkisi
Afişin el yıkamayı hatırlatması ile “Tehlike Ellerinde” yazısının el fotoğrafıyla
uyumu arasında (r= ,112 p= .0,93), “Tehlike Ellerinde” yazısının el fotoğrafıyla
uyumu (r= -032 p= ,355) aralarında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.
Görsel-sözel elamanlar arasındaki uyumunun el yıkamayı hatırlatmasını etkileyip
etkilemediğini sınamak amacıyla gerçekleştirilen regresyon analizi sonucuna
göre, görsel ve sözel elemanların el yıkamayı hatırlatması üzerinde etkisi olmadığı
saptanmıştır.

4. Tartışma ve Sonuç
Kampanyalarda kullanılan afişler büyük emekler verilerek, zaman ve para
harcanarak ortaya çıkartılan görsel iletişim araçlarıdır. Bir grafik ürünü olan afişte
görsel ve sözel ögelerinin tasarımı iyi yapılması gerekmektedir.
Görsel elemanlarla okuru çekme, fotoğraf, başlık, boyut ve renk gibi temel görsel
elemanlar ile sağlanır. Göz, tasarım yüzeyi üzerinde öncelikle şekil ve renk
alanlarını algılar. Daha sonra metin ve yazı elamanlarını algılanır ( Kaptan,2004).
Çalışmamızda afişin el yıkamayı hatırlatmasında afişin metin yazılarının siyah
renkli oluşu (β= ,350 p= ,012), “Tehlike Ellerinde” yazısının kırmız renkli oluşu
(β= ,126 p=,021) etkisi bulunduğu saptanmıştır
Renk, sayfada okura baştan sona rehberlik eder. Tasarımcılar görsel düzenleme
yaparken süslemeden çok rengin bu özelliğinden yararlanırlar. Renk tonlarıyla
sarılan bir metin daha çarpıcı görünür ( Onursoy,2005). Renk, Nesnelerin
algılanmasını artırır. Rengin etkileyiciliği araştırmalarda 4 renkli ilanların izlenme
oranları %38, 2 renkli ilanların izlenme oranı % 20, Siyah beyaz da %50 artırdığı
saptanmıştır ( Akgül,2009 )
Görsel ve tipografik unsurlar, tasarım yüzeyleri içinde birbiriyle etkileşim
haklindedir. Bir eleman diğer elamanın algılanırlığını etkiler ( Kaplan,2004).
Tasarımda renk ve yazının birlikte kullanımlarında bu özellikleri dengelemenin
önemi büyüktür ( Turgut,2010 )
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Fotoğraf, başlık, renk gibi görsel elemanlar kullanıcıyı cezbedebilecek şekilde diğer
elemanlardan büyük kullanılır ( Onursoy,2005). Çalışmamızda afişin el yıkamayı
hatırlatmasında “Tehlike Ellerinde” yazısının büyüklüğü (β= ,306 p= ,001), metin
yazı büyüklüğü (β= ,312 p=,002) ve “Ellerinde Sağlık” yazısının büyüklüğünün
(β= ,234 p= ,019) etkisi olduğu saptanmıştır.
“Tipografi, yazının mantık sınırlarını zorlamasını sağlar, dikkati diri tutar, insan
ruhunu okşar, heyecan verir. Bu nedenle tasarımcının sloganı; kolay kullanımı ve
algılanırlığı ile “basit”, verimli ve yararlı bilgileriyle “etkin”, tüm sorulara vereceği
yanıtlarla ve yaratacağı heyecanla “derin” olmalıdır.” (Pektaş 2001)
Bilgi sözel semboller ve resimlerle birlikte sunulduğunda, sadece sözel sembollerle
sunulduğundan daha etkili bir öğrenme sağlanır (Kuzu, 2008) Önemli noktalardan
birisi de bilginin yerleştirilmesidir. Bilginin yerleştirilmesi kapsam (konunun
içeriği) ile görsel materyal arasında bir aracı olarak tanımlanır. Yerleştirmedeki
tutarlılık bilgi transferini kolaylaştırır ve öğrenmeyi sağlar ( Bülbül 1999).
Bir grafik ürünü olan afişteki görsel ve sözel elemanların rengi ve büyüklükleri
iyi tasarlanmasıyla mesajların farkına varılması ve hatırlanması daha kolay
olacağından sağlıkla ilgili davranış değiştirme sürecinde etki edeceğini
düşünmekteyiz.
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Hasta Ve Çalışan Güvenliğinin Arka Bahçesi
“Tesis Güvenliği Yönetimi”
Ahmet ATASOY1
Uğur PAY2
Songül YORGUN3

Özet
Amaç: Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı sağlık
tesislerinde çalışanların tesis yönetimi ve güvenliği konusunda bilgi tutum ve
davranışları değerlendirmektir.
Yöntem; Çalışma Eylül 2013 – Aralık 2013tarihleri arasında yapılmıştır. Çalışmada
çalışanlara tanımlayıcı özelliklerini belirleyen 5, tesis yönetimi ve güvenliği
81 sorudan oluşan anket formu uygulanarak veriler toplandı ve SPSS 21 paket
programında değerlendirildi.
Bulgular: Katılımcıların % 30,9’u hemşiredir. Çalışanların tesis yönetimi ve
güvenliği ile ilgili algılamaları incelendiğinde liderlik (18,66 ± 4,25), planlama
(55,99 ± 12,21), iletişim (52,33 ±10,30 ), kontrol (26,33 ±5,74), iyileştirme (36,83
±7,93), eğitim ( 22,61 ±5,31 ) , tatbikat (11,64 ± 2,49 ), destek hizmetleri yönetimi
(23,50 ± 4,48 ), yangın yönetimi (17,25 ±3,73), tehlikeli madde yönetimi (10,65
±2,45), tıbbi cihaz yönetimi ( 14,49 ± 3,43) olarak belirlendi.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Tesisi, Güvenlik, Yönetim

Abstract
Objective; Assessing attitudes and behaviors of Hospital/Medical Facility Safety
Management among Bolu Province of the General Secretariat of the Association
of Public Hospitals in health care facilities
Methods; This study was implemented in Bolu Hospitals with the participation of
the health staff from September 2013 - December 2013.The data were collected
by application of a questionnaire which consists of 5 items about the descriptive
1 Özel Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, Gazipaşa/Antalya
2 Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
3 Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
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characteristics, and 81 items about Facility Safety Management.The data were
processed in SPSS 21. Means and standard deviations were used in the statistical
analysis
Findings: Of the study group, 30,9 % were nurse. Leadership (18,66 ± 4,25),
planning
( 55,99 ± 12,21 ), communication (52,33±10,30), supervision
(26,33 ±5,74), restoration
(36,83 ±7,93), education ( 22,61 ±5,31),
application (11,64 ± 2,49 ), management support services (23,50 ± 4,48 ), fire
safety (17,25 ±3,73 ), hazardous materialsmanagement( 10,65±2,45), medical
device management( 14,49 ± 3,43) were defined as the prominent among health
worker.
Key Words: Healthcare Facility, Safety, Management

1. Giriş
Tesis yönetimi kavramı, hızla büyüyen ve gelişmekte olan iş dünyasının
disiplinleri içinde önemli bir yer edinmiş ve dikkat çeken atılımlar kaydetmiştir.
Tesis yönetimi kavramı, birçok yayında bir meslek dalıyla ilgili özel kelime olarak
karşımıza çıkmaktadır (Ay, 2013;1).
Tesis yönetimi, İngiliz Tesisleri Yönetimi Enstitüsünce (BIFM) “tesis içinde
bir çok faaliyet ve alanların, insan ve çalışma ortamına olan etkisinin yönetimi
ve entegrasyonu” Uluslararası Tesis Yönetimi Derneğince (IFMA) “Yapılı
çevrenin ve tesislerin işlevselliğini sağlamak için insanlar, yer, süreç ve teknoloji
gibi çoklu disiplinleri kapsayan ve entegre eden organizasyonun tesislerinin
yönetimi.” Japonların Tesis Yönetim Derneğince (JFMA): “Taşınmazların ve
gayrimenkullerin kullanım, bakım ve onarımının optimize edilerek optimum
seviyede korunmalarını sağlamak.” şeklinde ifade edilmektedir (Süngü 2013;1, Ay
2013;1 ).
Tesis yönetimi günlük faaliyetleri temel alarak her iş alanı için gerekli ve zorunlu
olan etkili çalışma ve yaşama ortamını sağlamaktadır ( Fındıkoğlu 2009;2 ).
Bununla birlikte tesis yönetimi; Hastalar, hasta yakınları, ziyaretçiler ve çalışanlar
için güvenli ve işlevsel sağlık tesisi oluşturulması, tehlike ve risklerin azaltılıp
kontrol altına alınması, kazaların ve yaralanmaların önlenmesi ve emniyet
koşullarının sağlanması için etkili bir yöntem oluşturulması sağlık hizmetleri
sunumunda önem taşımaktadır.
Sağlık sektöründe önemli bir rol oynayan hastaneler, başta hasta ve yaralılar
olmak üzere, sağlık durumunu kontrol ettirmek ve bilgi almak isteyenler için
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tıbbi, rehabilite, bakım vb. hizmetleri ayaktan ya da yatarak sunan, bünyesinde
tıbbi, idari ve destek personeli barındıran, yedi gün yirmi dört saat hizmet veren
sağlık kurumlarıdır (YTKİY, Madde 4, 2013).
Günümüzde birçok hizmeti bünyesinde barındıran sağlık tesisleri kesintisiz
hizmet vermesi nedeniyle hastalara, hasta yakınlarına, ziyaretçilere ve en önemlisi
çalışanlarına güvenli bir tesis sunmak zorundadır. Bu anlamda özellikle tehlike
ve risklerin azaltılması, kaza ve yaralanmaların önlenmesine yönelik çalışmaların
yapılması bu doğrultuda güvenli bir çevre oluşturulması kaçınılmazdır.
Bunların temelinde iyi planlama, bilinçli ve eğitimli bir ekip oluşturulması yatar.
Çalışmamızda yer aldığı gibi bu planlar acil durumları, yangın güvenliğini, tıbbi
cihazları, alt yapı sistemlerini, güvenlik ve emniyet koşullarının sağlıklı bir şekilde
oluşturulması gerekir.
Sağlık kuruluşlarında iyileştirmeye açık alanlardan birisi de tesis yönetimi ve
güvenliğidir. (Şen, 2005: 47). Günümüzde gerek kalite çalışmalarında gerekse
akreditasyon çalışmalarında tesis yönetimi ve güvenliği büyük önem arz
etmektedir ( Zeybek 2011).
Şüphesiz ki hasta ve çalışan güvenliği son yıllarda üzerinde önemle durulan iki
konudur. Ama söz konusu hastaneler olunca bunların sağlanabilmesi için tesis
güvenliğinin öncelikli olarak sağlanması gerekir. Tesis Yönetimi kapsamında
oluşturulması gereken planların yapılmaması, yetersiz olması, güncellenmemesi
hasta ve çalışan güvenliğinin olumsuz etkilenmesine neden olur. Örneğin
kurumun tıbbi cihazlarla ilgili uygulamaları yeterli yapmaması, eksik yapması
karşımıza hasta/çalışan yaralanması hatta ölümle Sonuçlanabilecek durumları
yaratabilir.
Hastalar, hasta yakınları, ziyaretçiler ve çalışanlar için güvenli ve işlevsel sağlık
tesisi oluşturulması, tehlike ve risklerin azaltılıp kontrol altına alınması, kazaların
ve yaralanmaların önlenmesi ve emniyet koşullarının sağlanması için etkili bir
yöntem oluşturulması sağlık hizmetleri sunumunda önem taşımaktadır. ( Wan
2004.2 ; Morrow J 2007;1 ) .
Tesis Yönetimi kapsamlı bir konudur. Keşişim kümesi birçok değişik konuyu
icinde barındırmaktadır. Keşişim kümesinde pek çok farklı hizmet sunulmaktadir.
Örneğin: inşaat, işletme, proje yonetimi, alan yönetimi, tedarik zinciri yönetimi,
stok yönetimi, teknik hizmetler, bakım, onarım, enerji tasarrufu, temizlik, çevre,
peyzaj, atık toplama, kriz yönetimi, ulaştırma, yemek hizmetleri, yangın, güvenlik,
müşteri memnuniyeti, iş ve işci sağlığı vb. Tesisin yönetimi kurumun sahip oldugu
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bütün varlıkların ve Kaynakların koordinasyonu, optimizasyonu, etkin ve yaratıcı
bir sekilde yönetimidir (Ay 2013;1 )
Tesis Yönetimi içeriği bakımından birçok mevzuatta yer almaktadır. Sağlık
Bakanlığı, “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” ine referans
alarak, “Hastanelerde Yangın Önleme ve Söndürme Esasları” belirlemiştir. Çevre
ve Orman Bakanlığı “Tıbbi ve Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”nde de
sağlık tesislerini kapsayan maddeler mevcuttur.
İş Sağlığı Güvenliği Kanunu açısından bakıldığında direk yada dolaylı olarak
Tesis Yönetimini içeren maddelerin yer aldığı görülmektedir. Bunlar aşağıda yer
almaktadır.
Madde 19 c) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve
güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma
tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal
haber vermek.
Çalışanların bilgilendirilmesi
MADDE 16 – (1) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve
sürdürülebilmesi amacıyla işveren, çalışanları ve çalışan temsilcilerini işyerinin
özelliklerini de dikkate alarak aşağıdaki konularda bilgilendirir:
a) İşyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici
tedbirler.
b) Kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar.
c) İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri
konusunda görevlendirilen kişiler.
Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım
MADDE 11 – (1) İşveren;
a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate
alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları
ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve
bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.
b) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve
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değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar.
c) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler,
yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak;
önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda
uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir,
araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman
hazır bulunmalarını sağlar.
ç) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele
konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri
yapar.
Tahliye
MADDE 12 – (1) Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi
durumunda işveren;
a) Çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere
gidebilmeleri için, önceden gerekli düzenlemeleri yapar ve çalışanlara gerekli
talimatları verir.
b) Durumun devam etmesi hâlinde, zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma
sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam
etmelerini isteyemez.
(2) İşveren, çalışanların kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve yakın
bir tehlike ile karşılaştıkları ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda;
istenmeyen Sonuçların önlenmesi için, bilgileri ve mevcut teknik donanımları
çerçevesinde müdahale edebilmelerine imkân sağlar. Böyle bir durumda
çalışanlar, ihmal veya dikkatsiz davranışları olmadıkça yaptıkları müdahaleden
dolayı sorumlu tutulamaz.
Bununla birlikte Tesis Yönetiminin özellikle Sağlıkta Kalite Standartları,
akreditasyon uygulamaları ve ISO çalışmalarında yer aldığı görülmektedir.
Bu uygulamalarda Tesis Yönetimi kapsamında Güvenlik ve Emniyet, Tehlikeli
Materyaller, Acil Durum Yönetimi, Yangın Güvenliği, Tıbbi Ekipmanlar, Altyapı
Sistemleri yer almaktadır. Ayrıca Sağlıkta Kalite Standartlarında ayrıca işleyişin
sürekliliğini sağlama adına Tesis Yönetimi etkinliği açısından bina turları ve
uygulamaları detaylı olarak tanımlanmıştır.
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2. Yöntem
Bu çalışma Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı sağlık
tesislerinde Tesis yönetimi ve güvenliği konusundaki çalışmaları geliştirmek
amacıyla yapılmıştır.
Araştırma, Eylül 2013 – Aralık 2013 tarihleri arasında Bolu İzzet Baysal Devlet
Hastanesi, Mudurnu Devlet Hastanesi, Gerede Devlet Hastanesi, Bolu Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Bolu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde
çalışan 531 personelle yapılmıştır.
Araştırma, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi, Mudurnu Devlet hastanesi, Gerede
Devlet Hastanesi, Bolu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Bolu Ruh Sağlığı
ve Hastalıkları Hastanesi, Baştabipliğinden araştırmanın uygulanması için izin
alındıktan sonra çalışmaya katılmak isteyen, anket ve ölçeği yanıtlamayı kabul
eden ya da sözlü onam veren hastane personeli ile yürütülmüştür.
Araştırmaya ilişkin veriler 87 adet soru ve ifadeden oluşan iki bölümlü “Tesis
Yönetimi ve Güvenliği Bilgi Tutum ve Davranışları Belirleme Anketi” ile
toplanmıştır. Birinci bölümde, araştırma yapılan kişilerin demografik özelliklerini
belirlemeye yönelik sorular, ikinci bölümde tesis yönetimi ve güvenliği bilgi tutum
ve davranışlarına yönelik ifadeler bulunmaktadır.
Anketler örneklemi oluşturan personele özgür iradesiyle anket sorularını
yanıtlayabilmesi için, anket formu kendilerine verilmiş ve bir süre sonra
toplanmıştır. Böylelikle, sorulan sorulara objektif yanıtların verilebilmesi
sağlanmaya çalışılmıştır.
Tesis Yönetimi ve Güvenliği Bilgi Tutum ve Davranışlarına yönelik belirten
ifadeler beşli likert tipinde hazırlanmış olup, hiç katılmıyorum (1), katılmıyorum
(2) kararsızım (3) katılıyorum (4), tamamen katılıyorum (5) şeklinde sıralanıp
puanlanmıştır.
Ayrıca hazırlanan soru formunun iç tutarlılığını test etmek amacıyla Cronbach’s
alfa değeri hesaplanmış ve bu çalışma için güvenirlik katsayısı α=0,96 olarak
belirlenmiştir.
Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken istatistiksel analizler için SPSS
(Statistical Package for Social Sciences for Windows) 21 programı kullanılmıştır.
Çalışma verileri değerlendirilirken aritmetik ortalama, standart sapma, tek yönlü
varyans analizi uygulanmıştır. Tüm analizlerde güven aralığı % 95 ve anlamlılık
p< 0,05 düzeyinde değerlendirilmiştir.
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3. Bulgular
3.1.Sosyo-demografik bulgular
Katılımcıların 28 (%5,3)’ü hekim, 164 (%30,9)’u hemşire, 56 (%10,5)’sı sağlık
memuru, 101(%19,0)’i temizlik elemanı, 97(%18,3)’si bilgi işlem elemanıdır.
Çalışanların 165
( %31,1)› si lise, 127 ( %23,9)› si ön lisans düzeyinde
eğitimli, 344 ( % 64,8)› ü kadın, 265
( % 49,9)›in hizmet yılı 5 yıldan azdır.
Tablo 1. Katılımcıların Sosyodemografik Özellikleri
UNVAN

SAYI

%

Hekim

28

5,3

Hemşire

164

30,9

Sağlık Memuru

56

10,5

Memur

62

11,7

Bilgi İşlem

97

18,3

Temizlik

101

19,0

Güvelik

23

4,3

İlköğretim

94

17,7

Lise

165

31,1

Önlisans

127

23,9

Lisans

119

22,4

Yüksek Lisans

26

4,9

Erkek

187

35,2

Kadın

344

64,8

0-5 Yıl

265

49,9

6-10 Yıl

147

27,7

11-15 Yıl

54

10,2

16-20 Yıl

40

7,5

21yıl Üzeri

25

4,7

EĞİTİM

CİNSİYET

HİZMET YILI
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3.2.Tesis Yönetimi ve Güvenliğinde Liderlik Algılamaları
Katılımcıların tesis yönetimi ve güvenliğinde liderlik algılanmasını en iyi temsil
eden belirleyicileri “Yöneticilerimiz sağlık hizmetlerinin güvenli bir ortamda
verilmesi için gayret gösterirler” (3,72±1,03,“ Yöneticilerimiz hasta bakım
ortamlarını iyileştirmek için stratejiler geliştirirler” (3,72 ± 0,94) , “Yöneticilerimiz
bina denetim/bina turu raporlarındaki eksiklikleri yerine getirilmesini
sağlarlar”(3,66 ± 1,02) olmak üzere sıralanmıştır.
Tablo 2. Tesis Yönetimi ve Güvenliğinde Liderlik Algılama Düzeyleri
Ortalama

sd

Yöneticilerimiz sağlık hizmetlerinin güvenli bir ortamda
verilmesi için gayret gösterirler.

3,72

1,03

Yöneticilerimiz hasta bakım ortamlarını iyileştirmek için
stratejiler geliştirirler.

3,72

,94

Yöneticilerimiz bina denetim/bina turu raporlarındaki
eksiklikleri yerine getirilmesini sağlarlar.

3,66

1,02

3.3. Tesis Yönetimi ve Güvenliğinde İletişimin Algılanması
Katılımcıların tesis yönetimi ve güvenliğinde iletişim algılanmasını en iyi temsil
eden belirleyicileri “Hastanemizde arıza bildirim sistemi vardır” (3,97±0,94),“Afet
ve acil durumlarda çalışanlarımızın irtibat listeleri hazırlanmıştır” (3,68 ± 0,93),
“Hastanemizin Türkçe bilmeyenler yabancı hastalar için acil durum uygulamaları
vardır”(3,00 ± 1,12) olmak üzere sıralanmıştır.
Tablo 3. Tesis Yönetimi ve Güvenliğinde İletişimi Algılama Düzeyleri
Ortalama

sd

Hastanemizin engellilere yönelik acil durum uygulamaları
vardır.

3,52

1,03

Hastanemizin Türkçe bilmeyenler yabancı hastalar için acil
durum uygulamaları vardır.

3,00

1,12

Afet ve acil durumlarda çalışanlarımızın irtibat listeleri
hazırlanmıştır.

3,68

,93

Hastanemizde arıza bildirim sistemi vardır.

3,97

,94
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3.4. Tesis Yönetimi ve Güvenliğinde Risk Değerlendirmesinin Algılanması
Katılımcıların tesis yönetimi ve güvenliğinde risk değerlendirmesini en
iyi temsil eden belirleyicileri “Hastanemiz için afet ve acil durum riskleri
belirlenmiştir”(3,78±0,92),Hastanemizde alt yapı sistemleri( medikal gaz, su,
elektrik, ısınma ve havalandırma) risk değerlendirmesi yapılır” (3,56±0,93),“Tıbbi
cihazların hasta güvenliği açısından risk değerlendirmesi yapılır”(3,66 ±
0,91),“Tıbbi cihazların çalışan güvenliği açısından risk değerlendirmesi
yapılır”(3,59±0,95), “Hastanemizin afet ve acil durumlarda zarar görebilirlik
analizleri yapılır”(3,49± 0,85) olmak üzere sıralanmıştır.
Tablo 4. Tesis Yönetimi ve Güvenliğinde Risk Değerlendirmesini Algılama Düzeyleri
Ortalama
Hastanemizde alt yapı sistemleri( medikal gaz, su, elektrik,

sd

3,56

,93

3,61

,91

3,59

,95

Hastanemiz için afet ve acil durum riskleri belirlenmiştir.

3,78

,92

Hastanemizin afet ve acil durumlarda zarar görebilirlik

3,49

,85

ısınma ve havalandırma) risk değerlendirmesi yapılır.
Tıbbi cihazların hasta güvenliği açısından risk
değerlendirmesi yapılır.
Tıbbi cihazların çalışan güvenliği açısından risk
değerlendirmesi yapılır.

analizleri yapılır.

3.5 Tesis Yönetimi ve Güvenliğinde Planlamanın Algılanması
Katılımcıların tesis yönetimi ve güvenliğinde planlamanın değerlendirmesini
en iyi temsil eden belirleyicileri “Hastanemizdeki tıbbi cihazların
çalışırlığının sağlanması için denetim, kalibrasyon ve bakım planları her sene
güncellenir”(3,86±0,87), “Afet ve acil durumlarda kullanılacak malzeme, cihazlar
belirlenmiştir”(3,62±0,95), “Afet ve acil durumlarda çalışanların toplanma yerleri
belirlenmiştir”(3,55 ± 1,08), “Afet ve acil durumlarda kullanılacak alternatif
alanlar belirlenmiştir”(3,53±0,97), “Hastanemizin afet ve acil durumlarda zararı
azaltma planları vardır”(3,49± 0,97) olmak üzere sıralanmıştır.
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Tablo 5. Tesis Yönetimi ve Güvenliğinde Planlama Çalışmalarını Algılama düzeyleri
Ortalama

sd

Hastanemizin afet ve acil durumlarda zararı azaltma
planları vardır.

3,49

,97

Afet ve acil durumlarda kullanılacak alternatif alanlar
belirlenmiştir.

3,53

,97

Afet ve acil durumlarda çalışanların toplanma yerleri
belirlenmiştir.

3,55

1,08

Afet ve acil durumlarda kullanılacak malzeme, cihazlar
belirlenmiştir.

3,62

,95

Hastanemizdeki tıbbi cihazların çalışırlığının sağlanması
için denetim, kalibrasyon ve bakım planları her sene
güncellenir.

3,86

,87

3.6 Tesis Yönetimi ve Güvenliğinde Kontrol -Denetimin Algılanması
Katılımcıların tesis yönetimi ve güvenliğinde kontrol-denetim çalışmalarının
algılanmasını en iyi temsil eden belirleyicileri “Acil ve afet durumlarında
kullanılacak malzeme stok kontrolü yapılır” (3,74±0,92), “Afet ve acil durumlarda
kullanılacak alet ve cihazların çalışması test edilir”(3,72±0,91), “Hastanemizde
yangın ve duman algılama sistemleri altı ayda bir kontrol ve test edilir”(3,56±0,98),
“Hastanemizde kimyasal maddeler için ortam ölçümleri yapılır”(3,45 ± 0,94)
olmak üzere sıralanmıştır.
Tablo 6. Tesis Yönetimi ve Güvenliğinde Kontrol, Denetim Çalışmalarını Algılama Düzeyleri
Ortalama

sd

Afet ve acil durumlarda kullanılacak alet ve cihazların
çalışması test edilir.

3,72

,91

Acil ve afet durumlarında kullanılacak malzeme stok
kontrolü yapılır.

3,74

,92

Hastanemizde kimyasal maddeler için ortam ölçümleri
yapılır.

3,45

,94

Hastanemizde yangın ve duman algılama sistemleri altı
ayda bir kontrol ve test edilir.

3,56

,98

230 T.C. Sağlık Bakanlığı

Sözel Bildiriler

V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

3.7 Tesis Yönetimi ve Güvenliğinde Düzeltme -İyileştirme Çalışmaların
Algılanması
Katılımcıların tesis yönetimi ve güvenliğinde düzeltme-iyileştirme çalışmalarının
değerlendirmesini en iyi temsil eden belirleyicileri “Kullanılan tıbbi cihazın
çalışmaması durumlarında yedek cihaz belirlenmiştir”(3,69±1,00), “Çalışanlar
tıbbi cihazın kalibrasyon Sonuçları konusunda bilgilendirilir” (3,65±0,97),
“Devrilme, düşme riski olan ekipmanlar sabitlenmiştir”(3,38±0,98),) olmak
üzere sıralanmıştır.
Tablo 7. Tesis Yönetimi ve Güvenliğinde Düzeltme-İyileştirme Çalışmalarını Algılama
Düzeyleri
Ortalama

sd

Tıbbi cihaz arızalarında kullanıcı hataları ilgili kullanıcıya
bildirilir.

3,38

1,00

Tıbbi cihazın çalışmaması durumlarında yedek cihaz
belirlenmiştir.

3,69

1,00

Çalışanlar tıbbi cihazın kalibrasyon Sonuçları konusunda
bilgilendirilir.

3,65

,97

Alt yapı sistem takip verileri iyileştirme çalışmalarında
kullanılır.

3,64

1,07

Devrilme, düşme riski olan ekipmanlar sabitlenmiştir.

3,38

0,98

3.8. Tesis Yönetimi ve Güvenliğinde Eğitim Çalışmaların Algılanması
Katılımcıların tesis yönetimi ve güvenliğinde eğitim çalışmalarının
değerlendirmesini en iyi temsil eden belirleyicileri “Çalışanlarımız tesis
güvenliğini etkileyen olayların rapor edilmesi konusunda eğitilirler” (3,65±0,97),
“Tüm çalışanlarımız acil durumlardaki rolleri/görevleri konusunda eğitilirler”
(3,64±1,07), “Tıbbi cihaz yetkili satıcısı tarafından kullanıcılara eğitim
verilir”(3,56±1,03), “İşe başlangıç ve bölüm değişiminde tıbbi cihazın güvenli
kullanımı konusunda eğitim verilir”(3,52±1,05) olmak üzere sıralanmıştır.
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Tablo 8. Tesis Yönetimi ve Güvenliğinde Eğitim Çalışmalarını Algılama Düzeyleri
Ortalama

sd

Çalışanlarımız tesis güvenliğini etkileyen olayların rapor
edilmesi konusunda eğitilirler.

3,65

,97

Tüm çalışanlarımız acil durumlardaki rolleri/görevleri konusunda eğitilirler.

3,64

1,07

Tıbbi cihaz yetkili satıcısı tarafından kullanıcılara eğitim
verilir.

3,56

1,03

İşe başlangıç ve bölüm değişiminde tıbbi cihazın güvenli
kullanımı konusunda eğitim verilir.

3,52

1,05

3.9. Tesis Yönetimi ve Güvenliğinde Tatbikat Çalışmalarının Algılanması
Katılımcıların tesis yönetimi ve güvenliğinde tatbikat çalışmalarının
değerlendirmesini en iyi temsil eden belirleyicileri “Tatbikatlar hastanenin eksik
ve zayıf olan yönleri ortaya çıkartılmasında yararlıdır”(3,79±1,02), “ Tatbikatlar
hastanenin eksik ve zayıf olan yönleri ortaya çıkartılmasında yararlıdır”
(3,78±1,03),“Çalıştığım bölüme özel olarak yangın ve tahliye tatbikatı yapılır
”(3,41±1,16) olmak üzere sıralanmıştır.
Tablo 9. Tesis Yönetimi ve Güvenliğinde Tatbikat Çalışmalarını Algılama Düzeyleri
Ortalama

sd

Tatbikatlar hastanenin eksik ve zayıf olan yönleri ortaya
çıkartılmasında yararlıdır.

3,79

1,02

Tatbikatlar hastanenin yardım ve destek imkânlarının
ortaya çıkartılmasında yararlıdır.

3,78

1,03

Çalıştığım bölüme özel olarak yangın ve tahliye tatbikatı
yapılır.

3,41

1,16

3.10 Destek Sistem Yönetiminin Algılanması
Katılımcıların destek sistem yönetimin değerlendirmesini en iyi temsil eden
belirleyicileri “Hastanenizde 7 gün 24 saat elektrik sağlanır”(3,79±1,11), “Tüm tıbbi
cihazlarımız UPS cihazına bağlanması sağlanır” (3,40±1,18),“Elektrik kesintisi
durumunda riskli alanlar ve hizmetler tanımlanmıştır”(3,34±1,12), “Su kesintisi
durumunda en büyük riskli alanlar ve hizmetler tanımlanmıştır”(3,18±1,20)
olmak üzere sıralanmıştır.
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Tablo10. Destek Sistem Yönetimini Algılama Düzeyleri
Ortalama

sd

Hastanenizde 7 gün 24 saat elektrik sağlanır.

3,79

1,11

Tüm tıbbi cihazlarımız UPS cihazına bağlanması sağlanır.

3,40

1,18

Elektrik kesintisi durumunda riskli alanlar ve hizmetler
tanımlanmıştır.

3,34

1,12

Su kesintisi durumunda en büyük riskli alanlar ve hizmetler
tanımlanmıştır.

3,18

1,20

3.11. Yangın Güvenliği Algılanması
Katılımcıların yangın güvenliği değerlendirmesini en iyi temsil eden belirleyicileri
“Yangın alarmın nasıl başlatılacağını bilirim”(3,42±1,23), “Yangın anında yangın
söndürme tüplerini kolaylıkla ulaşabilirim” (3,46±1,20),“Çalıştığım ünitede
yangından kaçış yolları üzerinde engeller vardır”(3,09±1,18), “Hastanemizin
kaçış yollarında kaçış yönü ile ilgili tereddüt ve karışıklığa neden olacak işaretler
vardır”(3,11±1,25) olmak üzere sıralanmıştır.
Tablo 11. Yangın Güvenliği Çalışmalarını Algılama Düzeyleri
Ortalama

sd

Yangın anında yangın söndürme tüplerini kolaylıkla ulaşabilirim.

3,46

1,20

Çalıştığım ünitede yangından kaçış yolları üzerinde
engeller vardır.

3,09

1,18

Hastanemizin kaçış yollarında kaçış yönü ile ilgili tereddüt
ve karışıklığa neden olacak işaretler vardır.

3,11

1,25

Yangın alarmın nasıl başlatılacağını bilirim.

3,42

1,23

3.12. Tehlikeli madde YönetimininAlgılanması
Katılımcıların tehlikeli madde yönetimi değerlendirmesini en iyi temsil
eden belirleyicileri “Kimyasal maddelerin güvenli bir şekilde taşınmasını ve
aktarılmasını sağlayacak uygun araçlar kullanılır”(3,80±1,04), “Kimyasal maddeler
birbiri ile geçinme/etkileşme koşullarına uygun olarak depolanır” (3,23±1,03),
“Hastanede dökülen kimyasal maddeler için temizleme kitleri vardır”(3,18±1,09)
olmak üzere sıralanmıştır.
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Tablo 12. Tehlikeli Madde Yönetimi Çalışmalarını Algılama Düzeyleri
Ortalama

sd

Hastanede dökülen kimyasal maddeler için temizleme kitleri vardır.

3,18

1,09

Kimyasal maddeler birbiri ile geçinme/etkileşme koşullarına uygun olarak depolanır.

3,23

1,03

Kimyasal maddelerin güvenli bir şekilde taşınmasını ve
aktarılmasını sağlayacak uygun araçlar kullanılır.

3,80

1,04

3.13. Tıbbi Cihaz Yönetimin Algılanması
Katılımcıların tıbbi cihaz yönetimi değerlendirmesini en iyi temsil eden
belirleyicileri “Hastanemizde tıbbi cihaz güvenliğinin yeterli olduğunu
inanırım”(3,73±1,08), “Bakım ve kalibrasyonu problemli olan tıbbi ürün
ve cihazların geri toplanması ve imhası için prosedürü vardır” (3,67±1,09),
“Hastaneye satın alınan cihazlara yetkili firmaca teknik destek verilir”(3,58±1,11)
olmak üzere sıralanmıştır.
Tablo 13. Tıbbi Cihaz Yönetimi Çalışmalarını Algılama Düzeyleri
Ortalama

sd

Hastanemizde tıbbi cihaz güvenliğinin yeterli olduğunu
inanırım.

3,73

1,08

Bakım ve kalibrasyonu problemli olan tıbbi ürün ve
cihazların geri toplanması ve imhası için prosedürü vardır.

3,67

1,09

Hastaneye satın alınan cihazlara yetkili firmaca teknik
destek verilir.

3,58

1,11

4. Tartışma
Sağlık kuruluşlarında iyileştirmeye açık alanlardan birisi de tesis yönetimi ve
güvenliğidir. (Şen, 2005: 47). Günümüzde gerek kalite çalışmalarında gerekse
akreditasyon çalışmalarında tesis yönetimi ve güvenliği büyük önem arz
etmektedir ( Zeybek 2011).
Hastalar, hasta yakınları, ziyaretçiler ve çalışanlar için güvenli ve işlevsel sağlık
tesisi oluşturulması, tehlike ve risklerin azaltılıp kontrol altına alınması, kazaların
ve yaralanmaların önlenmesi ve emniyet koşullarının sağlanması için etkili bir
yöntem oluşturulması sağlık hizmetleri sunumunda önem taşımaktadır ( Wan
2004.2; Morrow J 2007;1 ) .
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Sağlık kuruluşları; hastalar, hasta yakınları, çalışanlar ve ziyaretçiler için güvenli,
işlevsel ve destekleyici bir tesis sunmak için gayret göstermelidir. Bu amaca
ulaşabilmek için tesisin fiziksel, tıbbi, diğer ekipmanların ve insanların etkin
bir şekilde yönetilmesi gerekir. Bununla birlikte yönetim tehlike ve risklerin
azaltılması ve kontrol edilmesi, kaza ve yaralanmaların önlenmesi ve güvenli
koşulların sağlanması konularında çaba göstermelidir( Morrow 2007;1).
Hastane yöneticileri, kurumlarına müracaat eden hasta, hasta yakınları, personel
ve ziyaretçiler için güvenli, işlevsel ve etkili bir sağlık tesisi oluşturmak için
çalışmalar yapmalıdır (JCI,2011: 133).
Etkili bir yönetim; planlama, eğitim ve izlemeyi içerir. Liderler, sunulan klinik
hizmetleri güvenli ve etkili bir şekilde desteklemek için gerekli alan, ekipman ve
Kaynakları planlarlar. Tüm çalışanlar tesiste risklerinin nasıl azaltılacağı ve risk
oluşturan durumların nasıl izleneceği ve bildirileceği hakkında eğitilirler. Önemli
sistemleri izlemek ve gerekli iyileştirmeleri belirlemek için performans kriterleri
kullanılır (Ceylan, 2009: 130).
Çalışmamızda katılımcıların tesis yönetimi ve güvenliğinde liderlik algılamaları
“Yöneticilerimiz sağlık hizmetlerinin güvenli bir ortamda verilmesi için gayret
gösterirler” (3,72±1,03,“ Yöneticilerimiz hasta bakım ortamlarını iyileştirmek için
stratejiler geliştirirler” (3,72 ± 0,94) , şeklinde belirlenmiştir.
Tesis yönetimi hizmetinin daha iyi ve pro-aktif olarak tüm organizasyona ve
paydaşlara sunulmasına yönelik süreçlerin tanımlanması ve planlanması gerekir.
Bu planlamada hasta, çalışan, ziyaretçi ve çevre açısından güvenli ortamlar ve
ideal çalışma koşulları sağlamak, Tesisin ve organizasyonun fonksiyonlarında
enerji Kaynaklarının kesintisiz ve verimli bir şekilde sürekliliğinin sağlamak, Bina
işletmesinde bakım faaliyetlerini düzenli yapmak, denetlemek, kayıt altına alarak,
olası riskleri azaltmaya yönelik sistemleri kontrol altında tutmak amaçlanır
(Süngü,2013;2 ).
Özellikle tehlike ve risklerin azaltılması, kaza ve yaralanmaların önlenmesine
yönelik çalışmaların yapılması güvenli bir çevre oluşturulmasında kaçınılmazdır.
Bunların temelinde iyi planlama, bilinçli ve eğitimli bir ekip oluşturulması yatar.
Çalışmamızda yer aldığı gibi bu planlar acil durumları, yangın güvenliğini, tıbbi
cihazları, alt yapı sistemlerini, güvenlik ve emniyet koşullarının sağlıklı bir şekilde
oluşturulması gerekir.
Çalışmamızda katılımcıların tesis yönetimi ve güvenliğindeki planlama
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algılamaları “Kalibrasyon ve bakım planları her sene güncellenir”(3,86±0,87),
“Hastanemizin afet ve acil durumlarda zararı azaltma planları vardır”(3,49± 0,97)
şeklinde belirlenmiştir.
Hastanelerin hayati unsurlarını oluşturan su, elektrik, doğal gaz, havalandırma
sistemlerini oluşturan cihaz ve ekipmanların, kesintisiz ve güvenilir bir şekilde
çalışmasını sağlamasını amaçlanmaktadır. Sistemlerin performanslarını,
güvenirliliklerini, düzenli ve verimli, arızayı önleyecek şekilde emniyetli
çalışmasını en üst düzeyde tutmak ve işletme kayıplarını en aza indirilmesi
gerekmektedir ( Süngü,2013;13).
Sağlıkta Kalite Standartları özellikle içme suyu, elektrik enerjisi v medikal gaz
hizmetlerinin kesintisiz verilmesini, alternatiflerin belirlenmesini ve gerektiğinde
bu hizmetlerin hangi yollarla temin edileceğinin belirlenmesi gerektirmektedir
(SKS, 2013).
İçme suyu ve elektrik enerjisi, hayati hasta bakım ihtiyaçlarının karşılanması
için haftanın 7 günü ve günün 24 saati normal veya alternatif Kaynaklardan
sağlanmalıdır. Kuruluşun, su veya elektrik kesintisi, kirlenmesi veya arızası
durumunda tesistekileri korumak için acil durum süreçleri olmalıdır. Kuruluş acil
durum su ve elektrik sistemlerini, sisteme uygun düzenli aralıklarla test etmeli
ve Sonuçları belgelemelidir. Elektrik, su, atık, havalandırma, tıbbi gaz ve diğer
kilit sistemler düzenli olarak denetlenmeli, bakımları yapılmalı ve gerektiğinde
iyileştirilmelidir. Özel olarak görevlendirilmiş kişiler veya yetkililer su kalitesini
düzenli olarak takip etmelidir. Kuruluş, altyapı sistemleri için takip verileri
toplamalıdır. Bu veriler, kuruluşun altyapı sistemini geliştirme veya değiştirme
konusundaki uzun vadeli ihtiyaçlarının planlanmasında kullanılmalıdır (JCI,
2011).
Çalışmamızda katılımcıların destek sistem yönetimin algılanması “Hastanenizde
7 gün 24 saat elektrik sağlanır”(3,79±1,11),“Elektrik kesintisi durumunda riskli
alanlar ve hizmetler tanımlanmıştır”(3,34±1,12), “Su kesintisi durumunda en
büyük riskli alanlar ve hizmetler tanımlanmıştır”(3,18±1,20) olarak belirlenmiştir.
Tüm tıbbi cihazların düzenli bakım ve kalibrasyonlarının yaptırılması, kullanılan
tüm sarf malzemelerin son kullanma tarihlerinin kontrol edilmesi, sterilizasyon
sürelerinin kontrol edilmesi, yeterli araç, gereç ve sarf malzemesinin temin
edilmesi, tüm sarf malzemelerin kullanıcı tarafından uygunluğunun verilmesi,
uygun ebatta malzemeler seçilmesi yanlış veya uygun olmayan malzeme
kullanımına bağlı hataların önlenmesinde önemlidir (Aştı ve Acaroğlu 2000).
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Sağlıkta Kalite Standartları cihaz bakım, kalibrasyon planlanması ve uygulamalar
ile ilgili tüm bölümlerde gerekli koşulların taşımasını istemektedir. Bu konuda
Tesis Güvenliği Komitesine ve Tıbbi Cihaz Yönetim ekibine görev addetmektedir.
Sağlık Kuruluşları tıbbi ekipmanların denetlenmesi, test edilmesi ve bakımlarının
yapılması için bir program oluşturup bunu uygulamalı ve Sonuçları belgelemelidir.
Kuruluş tıbbi ekipman yönetim programı için takip verileri toplamalıdır. Bu
veriler kuruluşun bu ekipmanları geliştirme ve değiştirme konusundaki uzun
vadeli ihtiyaçlarını planlamak için kullanılmalıdır. Kuruluşun bir ürün/ekipman
geri çağırma sistemi olmalıdır ( JCI,2011).
Çalışmamızda katılımcıların tıbbi cihaz yönetimi algılamaları “Hastanemizde
tıbbi cihaz güvenliğinin yeterli olduğunu inanırım”(3,73±1,08), “Bakım ve
kalibrasyonu problemli olan tıbbi ürün ve cihazların geri toplanması ve imhası
için prosedürü vardır” (3,67±1,09), “Hastaneye satın alınan cihazlara yetkili
firmaca teknik destek verilir” (3,58±1,11) olmak üzere belirlenmiştir.
Yangınlar açısından son derece önemli olan elektrik sistemleri kontrolü ve çatı
temizlikleri, eğitimler, tüplerin kontrolü ve bulunma noktaları Sağlıkta Kalite
Standartları açısından detaylı olarak yer almaktadır. Ayrıca tehlikeli madde
yönetimi Tesis Güvenliği Komitesine görev olarak tanımlanmakla birlikte
tehlikeli madde envanteri standartta istenmektedir. Tehlikeli maddeler ayrıca
bölüm bazında risk değerlendirmesi açısında da önem taşımaktadır (SKS, 2013).
Tesisin, yangın emniyeti, güvenliği, tehlikeli malzemeler ve acil durum
planlarında, tesis etkinliğinin ve güvenliğinin sürdürülmesinde alacakları görevler
doğrultusunda tüm personelin eğitilmelidir (JCI, 2011:133).
Çalışmamızda katılımcıların tesis yönetimi ve güvenliğinde eğitim çalışmalarının
algılaması “Çalışanlarımız tesis güvenliğini etkileyen olayların rapor edilmesi
konusunda eğitilirler” (3,65±0,97), “Tüm çalışanlarımız acil durumlardaki rolleri/
görevleri konusunda eğitilirler” (3,64±1,07)olmak üzere belirlenmiştir.
Kuruluşlar, ilk olarak kanunlara ve düzenlemelere uymakla işleyişlerine başlarlar.
Zamanla, kullandıkları fiziksel tesisin ayrıntıları hakkında daha bilgili olurlar.
İleriye dönük veriler toplamaya ve riskleri azaltmak ve hasta bakım ortamını
iyileştirmek için stratejiler ortaya koymaya başlarlar (Akyurt, 2007: 112). Tehlike
ve risklerin azaltılması ve kontrol edilmesi, kaza ve yaralanmaların önlenmesi ve
güvenli koşulların sağlanması konularında çaba göstermelidir ( Morrow 2007;1).
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Çalışmamızda katılımcıların risk değerlendirmesi algılamaları “Hastanemizde
alt yapı sistemleri ( medikal gaz, su, elektrik, ısınma ve havalandırma) risk
değerlendirmesi yapılır ” (3,56±0,93),“Tıbbi cihazların hasta güvenliği açısından
risk değerlendirmesi yapılır”(3,66 ± 0,91),“Tıbbi cihazların çalışan güvenliği
açısından risk değerlendirmesi yapılır”(3,59±0,95), “Hastanemizin afet ve
acil durumlarda zarar görebilirlik analizleri yapılır”(3,49± 0,85) olmak üzere
belirlenmiştir.
Yasa ve yönetmelikler gereği, faaliyet alanına göre tesisin, insan ve işletme
güvenliği açısından tabii olduğu zorunlu test ve kontrollerin belirtilmesi gerekir
( Süngü,2013;7 ).Sağlık Bakanlığı, “Binaların Yangından Korunması Hakkında
Yönetmelik” ine referans alarak, “Hastanelerde Yangın Önleme ve Söndürme
Esasları” belirlemiştir. Çevre ve Orman Bakanlığı “Tıbbi ve Tehlikeli Atıkların
Kontrolü Yönetmeliği”nde de sağlık tesislerini kapsayan maddeler mevcuttur.
Çalışmamızda katılımcıların kontrol-denetim çalışmalarınınalgılaması“Acil ve
afet durumlarında kullanılacak malzeme stok kontrolü yapılır” (3,74±0,92), “Afet
ve acil durumlarda kullanılacak alet ve cihazların çalışması test edilir”(3,72±0,91),
“Hastanemizde yangın ve duman algılama sistemleri altı ayda bir kontrol ve test
edilir”(3,56±0,98), “Hastanemizde kimyasal maddeler için ortam ölçümleri
yapılır”(3,45 ± 0,94) olmak üzere belirlenmiştir.
Hastanelerde kullanılan potansiyel tehlikeli maddeler; halojenlenmiş ve
halojenlenmemiş organik bileşikler (örneğin çözücüler); inorganik bileşikler;
aşındırıcı maddeler (asit/baz), reçeteli ilaçlar, dezenfektanlar ya da karsinojenik
(kanserojen), mutojenik veya üreme toksinleri içeren diğer bileşiklerdir.
Hastanelerde bu bileşikler, radyoloji departmanlarında yapılan işlemler, tehlikeli
mikrobiyolojik kültür alım işlemleri, patoloji operasyonları, sterilizasyon ve
anestezi gibi işlemler sonucu oluşabilmektedir. Yani görülmektedir ki, tehlikeli
maddelerin kullanımı ya da oluşması hastaneler için kaçınılmazdır. Dolayısıyla,
bu maddelerin yönetimi hastaneler için büyük önem taşımaktadır (Wilding et al.,
2009; Environment Science Center, 2003).
Çalışmamızda katılımcıların tehlikeli madde yönetimi algılamaları “Kimyasal
maddelerin güvenli bir şekilde taşınmasını ve aktarılmasını sağlayacak uygun
araçlar kullanılır”(3,80±1,04), “Kimyasal maddeler birbiri ile geçinme/etkileşme
koşullarına uygun olarak depolanır”(3,23±1,03), “Hastanede dökülen kimyasal
maddeler için temizleme kitleri vardır” (3,18±1,09) olmak üzere belirlenmiştir.
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5. Sonuç ve Öneriler
Sağlık uygulamalarının yalnızca hasta ve çalışan güvenliğinden ibaret ve sınırlı
olmadığı bunların temelinde tesis uygulamalarının yer aldığı bilinmelidir. Bu
anlamda tesis güvenliği ve yönetimi hasta ve çalışan güvenliğinin arka bahçesi
olarak adlandırılabilinir. Bu nedenle sağlık uygulamalarını temelinde yer almalı
ve gerekli kontroller düzenli olarak yapılarak çalışanlar bilgilendirilmelidir.
Bununla birlikte sağlık kuruluşları; hastalar, hasta yakınları, çalışanlar ve
ziyaretçiler için güvenli, işlevsel ve destekleyici bir tesis sunmak için gayret
göstermelidir. Bu amaca ulaşabilmek için tesisin fiziksel, tıbbi, diğer ekipmanların
ve insanların etkin bir şekilde yönetilmesi gerekir. Bununla birlikte yönetim tehlike
ve risklerin azaltılması ve kontrol edilmesi, kaza ve yaralanmaların önlenmesi
ve güvenli koşulların sağlanması konularında çaba göstermelidir. Ayrıca 7/24
saat sağlık tesisinde görev yapan çalışanların uygulamalardan haberdar olması
gerekmektedir. Yapılan ancak çalışanlarla paylaşılmayan çalışmalar bir önem
taşımamaktadır. Bu nedenle tüm uygulamalardan çalışanlar haberdar olmalıdır.
Çalışmamızın bulguları ışığı altında
•

Her sağlık tesisinin kendi “Tesis Yönetimi Dosyasını” oluşturması,

•

Yıllık olarak tesis yönetimi ve güvenliği ile ilgili bilgilerini güncellenmesi,
değişikliklerin çalışanlarla paylaşılması,

•

Uygulamaların kısa, anlaşılır bir sunum haline getirmesi,

•

Uyum eğitimlerinde (yeni başlayan ve yer değiştiren tüm personellerde) bu
sunumların kullanılması,

•

Bina turlarının etkin olarak ve işlevsel olacak şekilde yapılması ve olabilecek
değişikliklere karşı önlem alınması,

•

Özellikle Sağlıkta Kalite Standartlarının tüm maddelerinde olduğu gibi
Tesis Yönetimi maddelerinin de amaçsal yorumunun çok iyi yapılması ve
uygulanması gerekmektedir.

•

Eğitimlerin düzenli olarak devam ettirilmesi önerilebilir.
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Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
Tesis Yönetimi Ve Güvenliği
Programlarını Değerlendirme Ölçeği
Ahmet ATASOY1
Murat ÖZMEN2
Emrullah İNCESU3
Songül YORGUN4

Özet
Amaç: “Tesis Yönetimi ve Güvenliği Programlarını Değerlendirme Ölçeği”nin
geliştirilmesi, ölçeğin geçerlilik ve güvenilirliğini saptanmasıdır.
Yöntem; Ölçeğinin geliştirilmesi sürecinde ilk aşamada 70 maddeden oluşan bir
taslak envanter hazırlanmıştır. Taslak envanterdeki maddelerin içerik ve kapsam
açısından uygun olup olmadığını belirlemek için Kapsam Geçerlik Oranı-KGO(Content ValidityRatio/Index) indeksi hesaplanmış ve KGO indeksi 0.80 altında
kalan maddeler envanterden çıkarılmıştır.
Sonuçta 23 madde elenerek toplam 47 maddeden oluşan envantere ulaşılmıştır.
Ölçeğin iç tutarlılık denetiminde Madde – Toplam-Madde Korelâsyonları ve
Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı kullanılmıştır. Geliştirilen ölçeğin yapısal
geçerliliği ise Açımlayıcı (exploratory) Faktör Analizi ile yapılmıştır. Araştırmanın
verileri SPSS 21 istatistik paket programında değerlendirilmiştir.
Bulgular; Bu çalışmada KMO Analizi sonucu 0,958ve Barlett Testi sonucu
23766,070 olarak saptanmış ve her iki test sonucu da p<0,01 önem düzeyinde
anlamlı bulunmuştur. Ölçeğin faktör yapısının incelenmesinde Temel Bileşenler
Analizi (Principal Component Analysis) ve Varimax Rotasyon yöntemi
kullanılmıştır.
Çalışmada, faktör yük değeri 0.40 ve üzerinde olanların analize alınması uygun
görülmüş ve ölçekteki 47 madde bu özelliği taşıdığından, Sonuçta 7 boyutlu ve 47
maddeli bir ölçeğe ulaşılmıştır.
1 Özel Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, Gazipaşa/Antalya
2 Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
3 Seydişehir Devlet Hastanesi, Kalite Yönetim Direktörü
4 Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
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47 maddenin, 7 boyutta açıkladığı (Liderlik, planlama, iletişim, kontrol, iyileştirme,
eğitim, tatbikat) varyans, toplam varyansın % 69,31’ini oluşturmaktadır.
Geliştirilen ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısının 0.96 olması nedeniyle
mükemmel düzeyde güvenilir olduğu anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Tesisi, Güvenlik, Yönetim

Abstract
Objective; Thisstudy is todevelopScaleHealthcare Facility Management
andSafetyProgramAssessmentandidentifythevalidityandreliability of thescale
Methods; Inthefirststage, in ordertodevelopthescale, a draftinventoryconsisting 70
itemswasprepared. Fortheassessment of responses Content ValidityRatio (CVR)
/Index wascalculatedandtheitemsbelow 0.80 wereremovedfromtheinventory.
As a result, 23 itemswereeliminatedand an inventoryconsisting total
47 itemswasdeveloped. Item Total CorrelationandCronbach Alpha
reliabilitycoefficientwereusedto test theinternalconsistency of thescale.
StructuralValidity
of
thedevelopedscalewasdonewithConfirmatoryFactor
Analysis. Thedatas of theresearchwereevaluated in SPSS 21statisticalpackage
program.
Results:
Inthisstudy,
the
KMO
analysisresultwas
0,958andBarlett
Test
resultwas23766,070andbothresultswerefoundmeaningful
in
p<0.01
level.
Thesearchresultshowedthatthesample
size
used
in
thisresearch is adequateandappropriate. PrincipalCompotent Analysis
andVarimaxRotationmethodswereused in investigation of factorstructure of scale.
Inthisstudy, ifthefactoranalysisload is found 0.40 andabove, theseareconsidered
as appropriateand 47 items of thescale had thisfeatureso, as a result, a 7
dimensionalscaleincluiding 47 items is developed.
Thevariance of 47 itemswith 7 dimension
(leadership,planning,
communication,supervision,restoration, education,application) constitutes 69,31
% of total variance.
As Cronbach Alpha internalconsistencycoefficiency of thescale is 0.96,
thereliability of thescale is at excellentlevel.
Key Words: Healthcare Facility, Safety, Management
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1. Giriş
Tesis yönetimi kavramı, hızla büyüyen ve gelişmekte olan iş dünyasının disiplinleri
içinde son yirmi yılda kendine önemli bir yer edinmiş ve dikkat çeken atılımlar
kaydetmiştir. Tesis yönetimi kavramı birçok yayında bir bilim ve meslek dalıyla
ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime olarak karşımıza çıkmaktadır
(Ay2013;1).
İngiliz Tesisleri Yönetimi Enstitüsü (BIFM) göre, tesis yönetiminin bir tanımı:
Tesis içinde birçok faaliyet ve alanların, insan ve çalışma ortamına olan etkisinin
yönetimi ve entegrasyonu olarak ifade edilmektedir (Süngü,2013;1 ).
Tesis yönetimi günlük faaliyetleri temel alarak her iş alanı için gerekli ve zorunlu
olan etkili çalışma ve yaşama ortamını sağlamaktadır ( Fındıkoğlu 2009;2 ).
Hasta güvenliğinin sağlanması ve tıbbi hataların önlenmesi, sağlıkta kalitenin temel
unsurlarından biri olarak ortaya çıkmaktadır. Yapılan araştırmalar kullanılma
sıklığı ile meydana gelen kaza sayıları karşılaştırıldığında, sağlıkhizmeti almak
üzere bir sağlık kuruma gitmenin tehlikelilik açısından yüksek dağ tırmanışı ve
bunjee-jumping yapmakla aynıkümede, yani yüksek riskli etkinlikler kümesinde
yer aldığını göstermiştir. Bu oran, güvenlik açısından yapılandırılmış ortamlardan
biri olan trafikte araç kullanmaktan bile yüksek düzeydedir ( Oğuz 2008 ).
Sağlık kuruluşlarında iyileştirmeye açık alanlardan birisi de tesis yönetimi ve
güvenliğidir (Şen, 2005: 47). Günümüzde gerek kalite çalışmalarında gerekse
akreditasyon çalışmalarında tesis yönetimi ve güvenliği büyük önem arz
etmektedir ( Zeybek 2011).
Şüphesiz ki hasta ve çalışan güvenliği son yıllarda üzerinde önemle durulan iki
konudur. Ama söz konusu hastaneler olunca bunların sağlanabilmesi için tesis
güvenliğinin öncelikli olarak sağlanması gerekir. Tesis Yönetimi kapsamında
oluşturulması gereken planların yapılmaması, yetersiz olması, güncellenmemesi
hasta ve çalışan güvenliğinin olumsuz etkilenmesine neden olur. Örneğin
kurumun tıbbi cihazlarla ilgili uygulamaları yeterli yapmaması, eksik yapması
karşımıza hasta/çalışan yaralanması hatta ölümle Sonuçlanabilecek durumları
yaratabilir.
Hastalar, hasta yakınları, ziyaretçiler ve çalışanlar için güvenli ve işlevsel sağlık
tesisi oluşturulması, tehlike ve risklerin azaltılıp kontrol altına alınması, kazaların
ve yaralanmaların önlenmesi ve emniyet koşullarının sağlanması için etkili bir
yöntem oluşturulması sağlık hizmetleri sunumunda önem taşımaktadır ( Wan
2004.2 ; Morrow J 2007;1 ) .
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Tesis Yönetimi kapsamlı bir konudur. Keşişim kümesi birçok değişik konuyu
icinde barındırmaktadır. Keşişim kümesinde pek çok farklı hizmet sunulmaktadir.
Örneğin: inşaat, işletme, proje yonetimi, alan yönetimi, tedarik zinciri yönetimi,
stok yönetimi, teknik hizmetler, bakım, onarım, enerji tasarrufu, temizlik, çevre,
peyzaj, atık toplama, kriz yönetimi, ulaştırma, yemek hizmetleri, yangın, güvenlik,
müşteri memnuniyeti, iş ve işci sağlığı vb. tesisin yönetimi kurumun sahip oldugu
bütün varlıkların ve Kaynakların koordinasyonu, optimizasyonu, etkin ve yaratıcı
bir sekilde yönetimidir (Ay 2013;1 ).
Sağlık kuruluşları; hastalar, hasta yakınları, çalışanlar ve ziyaretçiler için güvenli,
işlevsel ve destekleyici bir tesis sunmak için gayret göstermelidir. Bu amaca
ulaşabilmek için tesisin fiziksel, tıbbi, diğer ekipmanların ve insanların etkin
bir şekilde yönetilmesi gerekir. Bununla birlikte yönetim tehlike ve risklerin
azaltılması ve kontrol edilmesi, kaza ve yaralanmaların önlenmesi ve güvenli
koşulların sağlanması konularında çaba göstermelidir( Morrow 2007;1).
Tesis yönetimi ve güvenliği ile ilgili çalışmaların değerlendirilmesine yönelik
standart ölçüm araçlarının bulunması, uygulamalara işlevsellik kazandırması
açısından önemlidir. Bu çalışmada sağlık kurumlarında tesis yönetimi ve
güvenliğine yönelik düşüncelerini tespit edebilmek için geçerli ve güvenilir bir
ölçme aracı geliştirmek amaçlanmıştır.

2. Yöntem
2.1. Araştırmanın Tipi
Araştırma, yataklı tedavi kurumlarında uygulanan tesis güvenliği ve yönetimi
programlarının değerlendirilmesini sağlayacak “Tesis Güvenliği ve Yönetimi
Programlarını Değerlendirme Ölçeği” nin geliştirilmesi amacı ile yapılmış
metodolojik bir çalışmadır.
2.2. Araştırmanın Yeri ve Zamanı
Araştırma, Eylül 2013 – Aralık 2013 tarihleri arasında Bolu İzzet Baysal Devlet
Hastanesi, Mudurnu Devlet Hastanesi, Gerede Devlet Hastanesi, Bolu Fizik Tedavi
ve Rehabilitasyon Hastanesi, Bolu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Sandıklı
Devlet Hastanesi, Seydişehir Devlet Hastanesinde çalışan personelle yapılmıştır.
2.3. Araştırmanın Etik Yönü
Araştırma, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi, Mudurnu Devlet Hastanesi,
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Gerede Devlet Hastanesi, Bolu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Bolu
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Sandıklı Devlet Hastanesi, Seydişehir Devlet
HastanesiYöneticiliklerinden araştırmanın uygulanması için izin alındıktan sonra
çalışmaya katılmak isteyen, anket ve ölçeği yanıtlamayı kabul eden ya da sözlü
onam veren 612 hastane personeli ile yürütülmüştür.
2.4. Veri Toplama Araçları
Veri toplama formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, katılımcıların
demografik özelliklerine ilişkin (yaş, cinsiyet, eğitim durumu, çalışılan servis
ve ünite) 6 soru yer almaktadır. İkinci bölümde, Tesis Güvenliği ve Yönetimi
Programlarını Değerlendirmek amacıyla araştırmalar tarafından geliştirilen 70
maddelik “Taslak Tesis Güvenliği ve Yönetimi Programlarını Değerlendirme
Ölçeği ” bulunmaktadır.
2.5. Ölçek Geliştirme Aşamaları
Günümüzde en fazla kullanılan çok maddeli ölçeklerden birisi de Likert tipi
ölçeklerdir. Likert tipi ölçekler bireyin kendisi hakkında bilgi vermesi esasına
dayanır. Genellikle bir soru listesi (anket, envanter, ölçek, test) verilir ve bireyden
listedeki ölçek maddelerine tepkide bulunması (soruları cevaplaması) istenir. Bu
sorularda, bireyden takınacağı tavrın veya göstereceği davranışın ne olacağını
belirtmesi istenir (Tezbaşaran,1996).
Genel olarak ölçme araçlarının geliştirilmesinde izlemesi gereken aşağıdaki
aşamalar takip edilmiştir.
1. Madde Havuzu Aşaması
2. Uzman Görüşüne Başvurma Aşaması (Kapsam Geçerliliği )
3. Ön Deneme Aşaması (Yüzey geçerliliği )
4. Taslak Ölçeğinin Uygulanması
5. Madde Analiz Aşaması
6. Geçerlilik Hesaplama Aşaması (Yapı geçerliliği )
7. Güvenirlik Katsayılarının hesaplanması
Bu aşamalarda yapılan çalışmalar aşağıda Özetlenmiştir.
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2.6.1. Madde Havuzu Aşaması
Tesis Güvenliği ve Yönetimi ile ilgili çok sayıda literatür incelenmiştir. Bu bilgiler
çerçevesinde bir ölçme aracı ile ilgili özellikler dikkate alınarak konu özele
indirgenmiş ve tek tek maddelenmiştir. Daha sonra ölçekte yer alan maddelerin
ifadesi üzerinde durulmuştur. Madde yazımında öngörülen özellikleri taşımasına,
ifadelerin açık ve anlaşılır olmasına, değişik anlamlara yol açmamasına dikkat
edilmiş ve 70 maddeden oluşan bir taslak envanterioluşturulmuştur.
Maddelerin ölçeklenmesinin yapılabilmesi için, ölçek maddelerinin yanıtlama
biçimi belirlenmiştir. Ölçülmek istenen durumu belirleyen her bir madde için bir
değerlendirme yapılmasını sağlayacak, 5’ lilikert tipi ölçek puanlama sistemi uygun
görülmüştür. Her bir madde için geçerli olmak üzere “tamamen katılıyorum”(5
puan), ve “kesinlikle katılmıyorum” (1 puan) arasında değişen ifadelendirme ve
puanlamaya karar verilmiştir.
2.6.2. Uzman Görüşüne Başvurma Aşaması
Bu aşamada hazırlanan ölçeğin kapsam (içerik) geçerliliği açısından yeterliliği
incelenmiştir. İçerik geçerliliği, ölçme aracında bulunan maddelerin ölçme aracına
uygun olup olmadığını, ölçülmek istenen alanı temsil edip etmediğini belirlemek
için uzman görüşüne başvurularak gerçekleştirilir.
Bu aşamada; taslak envanterdeki maddelerin içerik ve kapsam açısından uygun
olup olamadığını belirlemek için uzman görüşüne başvurulmuştur. Bu amaca
yönelik olarak yedi uzman belirlenmiş ve bu kişilerden, envanterde yer alan
maddelerin çalışmanın amacına uygunluğunu ve anlaşılırlığını değerlendirmeleri
istenmiştir.
Uzman görüşlerinin değerlendirilmesi Davis tekniği dikkate alınarak yapılmıştır.
Davis tekniği uzman görüşlerini (a) uygun, (b) madde hafifçe gözden geçirilmeli,
(c) madde ciddi olarak gözden geçirilmeli ve (d) madde uygun değil şeklinde dörtlü
derecelendirmektedir. Bu teknikte (a) ve (b) seçeneğini işaretleyen uzmanların
sayısı toplam uzman sayısına bölünerek, maddeye ilişkin kapsam geçerlik indeksi
elde edilmektedir ve bu değer istatistiksel bir ölçütle karşılaştırmak yerine; 0,80
değeri ölçüt olarak kabul edilmektedir Bu teknikte, en az üç en fazla ise 20 uzman
önerilmektedir (Yurdugül,2005).
Uzman görüşleri sonucunda toplam 70 maddeden oluşan madde havuzundan 54
madde uygun görülmüştür.
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2.6.3. Ön Deneme Aşaması ( Yüzey geçerliliği )
Ölçekteki maddeler, beşli likert tipinde oluşturulmuş ve kişilerin maddelere
katılma dereceleri; 1 “Hiç Katılmıyorum”, 2 “Katılmıyorum”, 3 “Kararsızım”, 4
“Katılıyorum” ve 5 “Tamamen Katılıyorum” biçiminde düzenlenmiştir.
Bu çalışmada yüzey geçerliliği kapsamında taslak ölçeğin okunduğunda anlaşılır
olup olmadığını, cümlelerin uzunluğunu test etmek için hemşire, hekim ve sağlık
memuru, bilgi işlem elemanı, temizlik elemanı, idari memurlardan oluşan 60
çalışanın görüşlerinden yararlanılmıştır.
2.6.4.Taslak Ölçeğinin Uygulanması
Taslak ölçeğinin uygulanması çalışmaya katılmak isteyen, anket ve ölçeği
yanıtlamayı kabul eden ya da sözlü onam veren hastane personeli ile yürütülmüştür.
Çalışanın, kendisini baskı altında hissetmemesi ve özgür iradesiyle anket
sorularını yanıtlayabilmesi için, anket formu kendilerine verilmiş ve bir süre
sonra toplanmıştır. Böylelikle, sorulan sorulara objektif yanıtların verilebilmesi
sağlanmaya çalışılmıştır.
2.6.5.Madde Analiz Aşaması
Bir maddenin ölçme gücünü belirlemek için; güvenilirlik (iç tutarlılık) ölçütüne
(t-test) dayalı ve korelasyona dayalı olmak üzere özgün olarak iki farklı madde
analizi önerilmektedir. (Tezbaşaran, 1996).
Bu çalışmada her bir maddenin ölçme gücünü belirlemek için madde-toplam
puan korelasyonu kullanılmıştır.
2.6.6.Geçerlilik Hesaplama Aşaması (Yapı geçerliliği)
Yapı geçerliliği ise; ölçme aracının soyut bir olguyu ne derece doğru ölçebildiğini
gösterir (Tavşancıl, 2002).Yapı geçerliliğini ölçebilmek için faktör analizinden
yararlanılır. Faktör analizi, birbirleri ile ilişkili veri yapılarını birbirinden
bağımsız ve daha az sayıda yeni veri yapılarına dönüştürmek, bir oluşumu ya
da olayı açıkladıkları varsayılan değişkenleri gruplayarak ortak faktörleri ortaya
koymak, bir oluşumu etkileyen değişkenleri gruplamak amacıyla başvurulan
yöntemdir(Özdamar 2002).
Veri setini faktör analizine uygunluğunu belirlemede iki yaklaşım vardır.
Bunlardan biri sübjektif bir yaklaşım olan korelasyon matrisin incelenmesi,
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diğeri ise Kaiser- Mayer-Olkin (KMO) uygunluk testidir. KMO testi, değişkenler
arsındaki korelasyonları ve faktör analizinin uygunluğunu ölçen örnek uygunluk
testidir( Cengiz,2007).
Faktör Sayısının Belirlenmesinde en çok öz değere (eigenvalue) göre faktör
belirleme metodu kullanıldı.Öz değeri 1 ve 1’den büyük olan faktörlerin
değerlendirmeye alındı.
Döndürülmemiş faktör matrisi faktörlerin anlamlılığı ve yorumlanabilirliği
açısından pek yarar sağlamayabilir. Bunun için matrisler döndürmeye tabi
tutulmaktadır. Bu çalışmada varimax döndürme yöntemi seçilmiştir. Varimax
rotasyonunda, genel olarak faktör yüklerinin alt kesim noktası olarak 0.40 faktör
yüküne sahip maddeler işleme alınmıştır.
Faktörde yer alacak değişkenlerin sayısı ve değişkenlerin bu faktörlere dağılımı
belirlendikten sonra, faktörlere isim verilmiştir.
2.6.7.Güvenirlik Katsayılarının hesaplanması
Ölçme aracının iç tutarlığı, ölçeğin bütün birimlerinin ilgilenilen değişkeni
ölçme yeteneğinde olduğunu belirleyen güvenirliktir. Alfa katsayısı iç tutarlık
güvenirliğini sınamada kullanılan yöntemlerden birisidir (Şencan,2005).
Literatürde, alfa katsayısının değerlendirme kriterlerine göre, elde edilen alfa
değeri .60 ve üstünde, .80’nin altında bir değer ise ölçeğin oldukça güvenilir
olduğu kabul edilmektedir (Özdamar,2002).
2.7. Verilerin Analizi
Veriler bilgisayar ortamında SPSS 21.0 programında değerlendirilmiştir. Hastane
çalışanlarının demografik özelliklerini tanımlamak için sıklık, yüzdelik ve
ortalama kullanılmıştır.
Ölçeğin geçerlilik ve güvenirlik çalışmasında kullanılan analiz yöntemleri
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
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Tablo 1. Taslak Ölçeğin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması
ANALİZ TÜRÜ

ANALİZ YÖNTEMİ

GEÇERLİLİK
Kapsam/ İçerik Geçerliliği

Uzman görüşü

Yapı geçerliliği

Faktör Analizi

GÜVENİRLİK
Madde Analizi (n=612)
Korelasyona dayalı madde analizi
( Madde toplam puan analizi)

PearsonMonentler Çarpımı Korelasyon
Analizi

Taslak Ölçeğin iç tutarlılık analizi

Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı

3. Bulgular
Ölçek geliştirme çalışmasına yönelik bulgular; çalışma grubunun demografik
özellikleri, kapsam geçerliliği/uzman görüşü, korelasyona dayalı madde analizi,
faktör analizi, iç tutarlılık analizi başlıkları altında incelendi.
3.1. Çalışma Grubunun Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular
Hastane çalışanlarının 214 (%35)’ü hemşire, 67 (%10,9)’ i sağlık memuru, 99
(%16,2)’ u bilgi işlem elemanıdır. Çalışanların 179 (%29,2)’ u lise, 160 (%26,1)’ı
ön lisans eğitimlidir. Çalışanların 137( %22,4)’i kliniklerde, 116 ( % 19)’sı
polikliniklerde çalışmaktadır.
3.2. Kapsam Geçerliliği Bulguları
Taslak envanterdeki maddelerin içerik ve kapsam açısından uygun olup
olamadığını belirlemek için uzman görüşüne başvurulmuştur. Uzman
görüşlerinin değerlendirilmesi Davis tekniği dikkate alınarak yapılmıştır. Davis
tekniği uzman görüşlerini (a) uygun, (b) madde hafifçe gözden geçirilmeli, (c)
madde ciddi olarak gözden geçirilmeli ve (d) madde uygun değil şeklinde dörtlü
derecelendirmektedir. Bu teknikte (a) ve (b) seçeneğini işaretleyen uzmanların
sayısı toplam uzman sayısına bölünerek, maddeye ilişkin kapsam geçerlik indeksi
elde edilmektedir ve bu değer istatistiksel bir ölçütle karşılaştırmak yerine; 0,80
değeri ölçüt olarak kabul edilmektedir ( Yurdugül,2005).
Hesaplamalar sonucunda KGO indeksi 0.80 altında kalan maddeler envanterden
çıkarılmış ve 16 madde elenerek toplam 54 maddeden oluşan envantere
ulaşılmıştır.
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3.3.Madde Analizine ilişkin Bulgular
Ölçekteki 54 maddeden hangilerinin çalıştığını belirlemek amacıyla her bir
maddenin ayırt ediciliğine yani madde toplam korelasyonuna bakılmıştır. Madde
toplam test korelasyonu test maddelerinden alınan puanlar ile testin toplam
puanı arasındaki ilişkiyi açıklamaktadır. (Büyüköztürk,2004). Bu çerçevede,
madde-toplam test korelasyonunun pozitif ve yüksek olması, ölçme aracının
güvenilirliğinin (iç tutarlılığının) yüksek olduğunu ifade eder.
Yapılan madde analizi sonucunda madde-toplam korelasyonları kullanılarak,
ölçek maddelerinin güvenirlikleri bulunmuştur. “Tesis Güvenliği ve Yönetimi
Programlarını Değerlendirme Ölçeği” taslağının 612 kişilik örneklem grubundan
elde edilen madde toplam puan korelasyonları Tablo 2’de belirtilmiştir.
Tablo 2. Madde toplam puan korelasyonları
Madde
No

Madde toplam
Korelasyonu

Madde
No

Madde toplam
Korelasyonu

Madde
No

Madde toplam
Korelasyonu

Madde
No

Madde toplam
Korelasyonu

s1

,575

s17

,651

s33

,644

s55

,548

s2

,544

s19

,632

s34

,626

s56

,592

s3

,587

s21

,574

s35

,681

s57

,591

s4

,603

s22

,627

s36

,720

s59

,469

s5

,626

s23

,638

s37

,704

s60

,546

s7

,600

s24

,641

s40

,594

s61

,221

s8

,566

s25

,727

s41

,710

s63

,358

s10

,664

s26

,686

s44

,661

s64

,262

s11

,597

s27

,652

s46

,687

s65

,261

s12

,543

s28

,712

s47

,674

s66

,303

s13

,517

s29

,570

s50

,642

s67

,256

s14

,583

s30

,475

s52

,695

s70

,174

s15

,689

s31

,705

s53

,568

s16

,597

s32

,607

s54

,585

Tablo 2 incelendiğinde ölçekte yer alan tüm maddeler için madde-toplam
korelasyon değerlerinin 0.174 ile 0.720 arasında değiştiği görülmektedir. Madde
toplam korelasyon değeri 0.40 den küçük olan 61, 63, 64, 65, 66,67,70 inci maddeler
ölçekten çıkartılmıştır. Tesis Güvenliği ve Yönetimi Programlarını Değerlendirme
Ölçeği”nde 47 madde kalmıştır. Kalan maddeler yeni madde numarası verilerek
faktör analizi yapılmıştır.
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3.4.Yapı geçerlilik Analizleri
Taslak envanterinin yapı geçerliliğin belirlenmesi için faktör analiz uygulanmıştır.
Faktör analizi: birbirileriyle ilişkili çok sayıdaki değişkenin az sayıda, daha anlamlı,
kolay anlaşılabilir ve birbirinden bağımsız faktörler haline getiren ve yaygın olarak
kullanılan çok değişkenli istatistik tekniklerinden biridir ( Cengiz 2007).
3.4.1.Veri setinin Faktör Analizine Uygunluğu
Bu çalışmada örneklem yeterliliğini saptamak için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)
analizi ve örneklem sınama büyüklüğünü saptamak için BarlettSphericity testi
yapılmıştır. KMO analizi sonucu 0.958 ve Barlett’s Test of Sphericity analizi sonucu
23766,070 olarak saptanmış ve her iki test sonucu da p=0,000 önem düzeyinde
anlamlı bulunmuştur.
Tablo 3 KMO andBartlett’s Test
Kaiser-Meyer-OlkinMeasure of SamplingAdequacy.
Bartlett’s Test of
Sphericity

Approx. Chi-Square

0,958
23766,070

df

1081

Sig.

,000

Bir maddenin herhangi bir faktöre girebilmesi için ulaşması gereken en küçük
değer konusunda kesin bir sınır olmamakla birlikte genellikle 0.40 önerilmektedir.
Genel olarak 0.30 ile 0.59 arasındaki yük değeri orta, 0.60 ve üzerindekiler ise
yüksek olarak kabul edilir (Büyüköztürk 2004). Bu ölçekte faktör yüklerinin, 0.40
ile 0.86 arasında orta ve yüksek faktör yüküne sahip olması nedeni ile ölçekten hiç
bir madde çıkarılmamıştır. Bu değerler, ölçeğin yapı geçerliliğinin bir göstergesi
olarak yeterli bulunmuştur.
3.4.2. Faktör Sayısının Belirlenmesi
Bu aşamada amaç değişkenler arasındaki ilişkileri en yüksek derecede temsil
edecek az sayıda faktör elde etmektir.
Bu çalışmada faktör sayısının belirlenmesinde Özdeğer
(Eigenvalues )
kullanılmıştır. Faktörler temel bileşenler yöntemine (Principal Component
Analysis) göre çıkarılmış, önemli temel bileşen sayısı 7 olarak belirlenmiştir.
Yedi faktörün açıkladığı birikimli varyans miktarı toplam varyansın % 69,31’ini
oluşturmaktadır.
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Tablo 4 . Faktörlerin öz değerleri ve varyans açıklama yüzdeleri
Temel
Bileşenler

1

Başlangıç
Öz Değerleri

Türetilen Kareli Ağırlıklar
Toplamı

Rotasyon Sonucu Kareli
Ağırlıklar Toplamı

Toplam

Varyans
%

Yığılımlı
%

Toplam

Varyans
%

Yığılımlı
%

Toplam

Varyans
%

Yığılımlı
%

19,937

42,420

42,420

19,937

42,420

42,420

7,750

16,489

16,489

2

4,108

8,740

51,159

4,108

8,740

51,159

6,157

13,100

29,590

3

2,699

5,743

56,902

2,699

5,743

56,902

5,981

12,725

42,315

4

2,070

4,404

61,307

2,070

4,404

61,307

5,517

11,738

54,053

5

1,436

3,054

64,361

1,436

3,054

64,361

2,646

5,631

59,684

6

1,260

2,682

67,043

1,260

2,682

67,043

2,411

5,130

64,814

7

1,066

2,268

69,311

1,066

2,268

69,311

2,114

4,497

69,311

ExtractionMethod: Principal Component Analysis.

3.4.3. Uygun Faktör Döndürme Yönteminin Seçimi
Döndürülmemiş faktör matrisi faktörlerin anlamlılığı ve yorumlanabilirliği
açısından pek yarar sağlamayabilir. Bunun için matrisler döndürmeye tabi
tutulmaktadır. Bu çalışmada varimax döndürme yöntemi seçilmiştir.
Varimax rotasyonunda, genel olarak faktör yüklerinin alt kesim noktası olarak
0.40 faktör yüküne sahip maddeler işleme alınmıştır.
3.4.4. Faktörlerin İsimlendirilmesi
Birinci faktörde yer alanlar maddeler yöneticilerle ile ilgili olanlardır. Ölçeğin
“Liderlik” alt boyutunu oluşturmaktadır. Faktör içinde 4 madde bulunmaktadır.
İkinci faktörde yer alanlar planlama ile ilgili olanlardır. Ölçeğin “planlama” alt
boyutunu oluşturmaktadır. Bu alt boyut içinde 12 madde bulunmaktadır. Üçüncü
faktörde yer alanlar iletişim ile ilgili olanlardır. Ölçeğin “İletişim” alt boyutunu
oluşturmaktadır. Faktör içinde 10 madde bulunmaktadır. Dördüncü faktörde
yer alanlar kontrol ve denetim ile ilgili olanlardır. Ölçeğin “kontrol-denetim”
alt boyutunu oluşturmaktadır. Bu alt boyutta 8 madde bulunmaktadır. Beşinci
faktörde yer alanlar iyileştirme çalışmaları ile ilgili olanlardır. Ölçeğin “İyileştirme”
alt boyutunu oluşturmaktadır. Bu alt boyutta 8 madde bulunmaktadır. Altıncı
faktörde yer alanlar eğitim çalışmaları ile ilgili olanlardır. Ölçeğin “Eğitim”
alt boyutunu oluşturmaktadır. Bu alt boyutta 2 madde bulunmaktadır. Yedinci
faktörde yer alanlar tatbikat çalışmaları ile ilgili olanlardır. Ölçeğin “Tatbikat” alt
boyutunu oluşturmaktadır. Bu alt boyutta 3 madde bulunmaktadır ( EK- 1).
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3.5. İç tutarlılık analizi (Cronbach alfa):
Güvenirlik belirlemede çeşitli teknik ve formüller geliştirilmiş olmakla birlikte,
Likert tipi verilerde Cronbach alfa katsayısının kullanılmasının uygun olduğu
belirtilmektedir (Gözüm ve Aksayan 2002 ).
Ölçek geliştirme çalışmalarında, güvenilirliğin saptanmasında kullanılan iç
tutarlılık katsayısı 0.00–0.40 arası ölçek güvenilir değil, 0.40–0.60 arası düşük
düzeyde güvenilir, 0.60–0.80 arası oldukça güvenilir, 0.80-1.00 arası yüksek
derecede güvenilir olarak değerlendirilir (Özdamar 2002).
Tesis Güvenliği ve Yönetimi Programlarını Değerlendirme Ölçeği”nin iç tutarlılığını
belirlemek için yapılan Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı incelendiğinde; 47
maddelik ölçeğin toplam Cronbach Alfa güvenirlilik katsayısının .96 olduğu
belirlenmiştir.

4. Tartışma
Sağlık kurumlarında tesis güvenliği ve yönetimi çalışmalarının hedeflerine ulaşıp
ulaşmadığına ancak bir değerlendirme süreci sonunda karar verilebilir. Programların
değerlendirilmesi sürecinde, katılımcıların programla ilgili görüşlerinin alındığı
tepki değerlendirmesi ilk adımı oluşturmaktadır. Katılımcıların düşüncelerinin
değerlendirilmesine yönelik standart ölçüm araçlarının bulunması, uygulamalara
işlevsellik kazandırması açısından önemlidir.
İyi bir ölçme ve ölçmeyi gerçekleştiren araçta, aranan temel niteliklerden en
önemlileri güvenirlik ve geçerliktir. Her iki nitelik de ölçmedeki yanılgılarla
ilgilidir. Yanılgıların azaltılması hem güvenirliği, hem de geçerliği iyileştirecektir
(Karasar 1995).
Geçerlik, ölçümün kurallara uygun olarak doğru yapılıp yapılmadığı ve ölçüm
verilerinin gerçekten ölçülmek istenen özelliği yansıtıp yansıtmadığını ortaya
koymaktadır. (Büyüköztürk,2004; Gözüm vd.,2003). Geçerlik bir ölçme aracının
ölçmeyi amaçladığı özelliği, başka bir özellikle karıştırmadan, doğru ölçebilme
derecesidir (Ercan vd.,2004 ). Geçerlik, testin kullanılış amacına hizmet etme
derecesini belirler (Şencan 2005).
Güvenirlik her ölçme aracının taşıması gereken, duyarlı, birbiri ile tutarlı ve
kararlı ölçme Sonuçları verebilmesi yani aynı değişkenin bağımsız ölçümleri
arasındaki kararlılıktır. Ölçülmek istenen belli bir şeyin, sürekli olarak aynı
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sembolleri almasıdır; aynı süreçlerin izlenmesi ve aynı ölçütlerin kullanılması
ile aynı Sonuçların alınmasıdır; ölçmenin tesadüfi yanılgılardan arınık olmasıdır
(Tezbaşaran 1997, Gözüm ve Aksayan 2003).
Geçerlik ve güvenirliğin sınanması için birden fazla yöntem vardır. Çalışmada
geçerliğin belirlenmesi için içerik-kapsam geçerliği ve yapı geçerliğine,
güvenirliğin belirlenmesi için madde toplam puan korelasyonu, Cronbach Alpha
güvenirlik katsayısına bakılmıştır.
Bir ölçüm aracı “belli bir amaç ve belli koşullar” için geçerlidir. Literatürde
geçerliği sınamaya yönelik birçok ölçüt bulunmakla beraber, bunlar genel olarak
içerik/kapsam geçerliği, ölçüt-bağımlı geçerlik, yapı geçerliği. Bu çalışmada içerik
/kapsam geçerliliği, yapı geçerliliği analizi kullanılmıştır.
Ölçme aracındaki maddelerin, ölçülmek istenen davranış alanını yeterli düzeyde
kapsayıp kapsamadığının göstergesi literatürde “kapsam geçerliği” olarak
tanımlanmaktadır. Kapsam geçerliliği, ölçülmek istenen tutumun gözlenebilir
tüm özelliklerini, kapsamdaki maddelerle temsil edip etmediğinin belirlenmesi
olup, konuyla ilgili uzman ya da uzmanların görüşleri doğrultusunda ölçme
aracında düzeltmelerin yapılması gerekmektedir (Tezbaşaran 1997 ).
Kapsam geçerlik indeksinin belirlenmesinde kullanılan yöntemlerden biri Davis
tekniğidir. Bu teknikte uzman görüşleri 4’e ayrılır: “A = Madde özelliği temsil
ediyor”, “B = Maddenin biraz düzeltilmeye ihtiyacı var”, “C = Maddenin oldukça
düzeltilmeye ihtiyacı var”, “D = Madde özelliği temsil etmez”. Ölçekteki maddeler
için tüm uzman görüş formlarındaki A ve B’lerin toplamı uzman sayısına bölünerek
KGİ belirlenmektedir. Eğer KGİ .80’den büyükse madde kapsam geçerliği
açısından yeterlidir. Düşük KGİ’ye sahip maddeler çıkarılır. Bu teknikte en az 3
en fazla 20 uzman önerilmektedir (Yurdugül, 2005). Bu çalışmada da ölçekte yer
alan ifadelerin açıklığı ve anlaşılırlığını test etmek amacıyla 7 uzmanın görüşüne
sunulmuş ve KGO indeksi 0.80 altında kalan maddeler envanterden çıkarılmış ve
16 madde elenerek toplam 54 maddeden oluşan envantere ulaşılmıştır.
Yapı geçerliliği için, genellikle birbiriyle bağlantılı değişkenlerin belli bir kümede
bir araya getirmede ise faktör analizi yöntemi kullanılmaktadır (Aksayan vd.,2002).
Faktör analizi; temelde birbiri ile bağlantılı değişkenleri belli kümelerde bir araya
getirmeye yarayan ve ölçme aracında yer alan her bir maddeye cevaplayıcıların
verdiği tepkiler arasında belli bir düzen olup olmadığını araştırır (Büyüköztürk
2004 Şencan 2005; Tavşancıl 2006). Faktör analizi, ölçekteki maddelerin farklı
boyutlar altında toplanıp toplanmadığını değerlendirmek için yapılan bir işlemdir
(Gözüm vd., 2003).
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Faktör analizinde yeterli örneklem büyüklüğü için Comrey ve Lee’ye (1992) göre,
üzerinde faktör analizi yapılacak bir örneklemin yeterliliğinin ölçüleri kabaca;
“çok kötü=50”, “kötü=100”, “orta=200”, “iyi=300”, “çok iyi=500”, “mükemmel=1000
ve daha fazlası” şeklinde belirlenmiştir. Bu araştırmada yer alan örneklem sayısı
236 olduğundan, üzerinde faktör analizi yapılabilmesi için “çok iyi/ mükemmel”
arasında bir derecelendirmeye sahiptir.
Bir ölçekte faktör analizinin uygulanabilmesi için örneklemin belirli bir büyüklüğe
sahip olması gerekir. Literatürde örneklem büyüklüğünü test etmek için kullanılan
yöntemlerden birisi Kaiser-MeyerOlkin (KMO) Testi’dir (Şencan, 2005).
KMO değerinin, .50’nin altında olması faktör analizi için örneklemin yeterli
olmadığı, .90’ın üzerinde olması ise çok iyi düzeyde olduğu belirtilmektedir
(Gözüm ve Aksayan, 2002). Kaiser- Meyer-Olkin katsayısı için başka bir kaynak,
.90 – 1.00 arası mükemmel, .80 – .89 arası çok iyi, .70 – .79 arası iyi, .60 –.69 arası
orta ve .50 – .59 arası zayıf olarak değerlendirildiğini belirtmektedir. Bartlett’s
testinin istatistiksel olarak anlamlılığının, ölçekte bulunan maddelerin faktör
analizi için uygun olduğunu gösterdiği ifade edilmektedir (Tavşancıl 2006).
Geliştirilen bu ölçme aracının KMO test sonucunun 0,958 olduğu belirlenmiştir.
Bu değer ise “mükemmel” sınıflandırmasına karşılık gelmektedir. Böylece, bu
veriler üzerine yapılan faktör analizinin oldukça güvenilir Sonuçlar verdiği
söylenebilir.
Bu araştırmada elde edilen veriler için BTS testi yüksek düzeyde (% 99 güven
aralığında) anlamlıdır (B=23766,070; p=,000). Bulgularımıza dayanarak
maddelerin birbirleriyle korelasyon gösterdiğini ve örneklemin faktör analizi için
uygun olduğunu söylemek mümkündür.
Bir maddenin herhangi bir faktöre girebilmesi için ulaşması gereken en küçük
değer konusunda kesin bir sınır olmamakla birlikte, genellikle 0.40 önerilmektedir.
Genel olarak 0.30 ile 0.59 arasındaki yük değeri orta, 0.60 ve üzerindekiler ise
yüksek olarak kabul edilir (Büyüköztürk 2004). Bu ölçekte faktör yüklerinin, 0.41
ile 0.82 arasında orta ve yüksek faktör yüküne sahip olması nedeni ile ölçekten hiç
bir madde çıkarılmamıştır. Bu değerler, ölçeğin yapı geçerliliğinin bir göstergesi
olarak yeterli bulunmuştur.
Faktör analizi tekniğinde, maddelerin açıklık ve anlamlılığının araştırılması
amacıyla eksen döndürme işlemi (rotation) yapılmaktadır. Eksenlerin
döndürülmesi sonrasında maddelerin bir faktördeki yükü artarken, diğer
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faktördeki yükleri azalmakta, birbirleriyle yüksek derecede ilişki kurabilen
maddeler bir araya gelmekte ve daha kolay yorumlanmaktadır.
Araştırmamızda, rotasyon işlemi sonucunda benzeşik özellikleri temsil eden
ve 7 boyuttan oluşan ölçek elde edilmiştir. Bulgularımıza dayanarak; varyansın
yarısının (%69,31) açıklandığını ölçeğin geçerli olduğunu söylemek mümkündür
Analiz sonucunda açıklanan varyans oranı önemlidir. Tek boyutlu ölçeklerde
açıklanan varyans oranının en az % 30, çok boyutlu ölçeklerde ise daha yüksek
oranlarda olması beklenmektedir (Büyüköztürk 2004). Bu çalışmada da açıklanan
toplam varyans %69,31 gibi yüksek bir değer olarak bulunmuştur.
Ölçeğin güvenirliğini değerlendirmek için güvenirlik ölçütlerinden birisi iç
tutarlık analizleridir. İç tutarlık; bir ölçeğin belli bir amaçla bağımsız birimlerden
oluştuğu ve her birimin bir bütün içinde, birbirine eşit ağırlıkları olduğu
varsayımına dayanan bir kavramdır. Bir ölçeğin iç tutarlık güvenirliğine sahip
olduğunu söyleyebilmek için ölçeğin tüm alt boyutlarının aynı özelliği ölçtüğünü
kanıtlamak gerekmektedir (Gözüm vd.,2003).
Ölçeğin iç tutarlık denetimi için madde toplam puan korelasyonları, Cronbach
alfa güvenirlik katsayısı, Kuder-Richardson katsayısı kullanılır (Şencan, 2005;
Aksayan vd., 2002).
Ölçeğimizin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı ise 0.96 olduğu belirlendi
Literatürde alpha katsayısının değerlendirme kriterlerine göre 0.60 ve üstündeki
değerler güvenilirliğin göstergesi olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla ölçeğin iç
tutarlılığının güvenilir olduğu belirlenmiştir.

4. Sonuç ve Öneriler
Tesis güvenliği ve yönetimi çalışmaların katılımcıların düşüncelerinin
değerlendirilmesine yönelik standart ölçüm araçlarının bulunması, uygulamalara
işlevsellik kazandırması açısından önemlidir.
Bu bağlamda yürütülen çalışmada, “Tesis Yönetimi ve Güvenliği Programlarını
Değerlendirme Ölçeği” nin kullanılabilirliğine ilişkin aşağıdaki Sonuçlara
ulaşmak mümkündür:
Ölçek maddeleri üzerinde yapılan madde analizi sonucunda, ölçeğin belirlemeyi
amaçladığı durumlara yönelik her bir maddenin katkısının yeterli düzeyde olduğu
görülmüştür.
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Madde ayırt ediciliği analizi sonucunda, maddelerin katılımcıların tesis güvenliği
ve yönetimine yönelik tutumları bakımından ayırt edebilir nitelikte olduğu
görülmüştür.
Ölçeğin yapı geçerliğine yönelik yapılan çalışmalar, ölçek maddelerinin kabul
edilebilir düzeyde faktör yüküne sahip olduğunu göstermiş ve ölçeğin yedi
faktörlü bir yapıda olduğunu ortaya koymuştur.
Ölçeğin iç tutarlılığının, genel olarak ve alt boyutlar bakımından oldukça iyi
düzeyde olduğu ortaya konulmuştur.
Yukarda belirtilen Sonuçlar, geliştirilen ölçeğin geçerlik ve güvenirliğinin oldukça
yüksek düzeyde olduğunu göstermektedir. Ölçeğin, bu şekliyle tesis güvenliği ve
yönetimini değerlendirmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı
olarak literatüre katkı yapabileceği görülmektedir. Ancak çalışmada, ölçeğin yapı
geçerliği açımlayıcı faktör analiziyle yapılmış ve yedi boyutlu bir yapıda olduğu
belirlenmiştir. Bu bağlamda ölçeğinin yedi boyuttan oluşan modelinin toplanan
verilerle ne derece uyum gösterdiğini ve boyutların işlevselliğini incelemek
amacıyla, ölçek üzerinde doğrulayıcı faktör analizi de (DFA) yapılması önerilebilir.
EK- 1: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Programlarını Değerlendirme Ölçeği ve Alt Faktör
Değerleri
Alt Faktör Dağılımı

Faktör Değeri

Faktör 1. Liderlik α= 0,76
1

Yöneticilerimiz sağlık hizmetlerinin güvenli bir ortamda
verilmesi için gayret gösterirler.

,662

2

Yöneticilerimiz hasta bakım ortamlarını iyileştirmek için
stratejiler geliştirirler.

,604

3

Yöneticilerimiz bina denetim/bina turu raporlarındaki
eksiklikleri yerine getirilmesini sağlarlar.

,518

4

Yöneticilerimiz tesis güvenliği ve yönetimini çok önem verirler.

,464

Faktör 2. Planlama α= 0,93
5

Hastanemizde alt yapı sistemleri risk değerlendirmesi yapılır.

,784

6

Tıbbi cihazların hasta güvenliği açısından risk değerlendirmesi
yapılır.

,759

7

Tıbbi cihazların çalışan güvenliği açısından risk
değerlendirmesi yapılır.

,752
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8

Hastanemizde kimyasalların sağlık üzerindeki riskleri
değerlendirilir.

,743

9

Çalıştığım ünitede yangın yönünden risk değerlendirmesi
yapılır.

,720

10

Hastanemiz için afet ve acil durum riskleri belirlenmiştir.

,675

11

Hastanemizin afet ve acil durumlara tehlike analizleri
belirlenmiştir.

,570

12

Hastanemizin afet ve acil durumlarda zarar görebilirlik
analizleri yapılır.

,568

13

Hastanemizin afet ve acil durumlarda imkan ve yetenek
analizleri yapılır.

,550

14

Hastanemize yönelik deprem risk analizi yapılır.

,548

15

Hastanemizin afet ve acil durumlarda zararı azaltma planları
vardır.

,543

16

Afet ve acil durumlarda kullanılacak alternatif alanlar
belirlenmiştir.

,540

Faktör 3. İletişim α= 0,92
17

Tıbbi cihazların yanında cihaz kullanma talimatları ve
kitapçıkları bulundurulur.

,726

18

Tesis güvenliği ve yönetimi ile ilgili prosedürlerimiz devamlı
güncellenir.

,695

19

Hastanemizin engellilere yönelik acil durum uygulamaları
vardır.

,678

20

Hastanemizin Türkçe bilmeyenler yabancı hastalar için acil
durum uygulamaları vardır.

,678

21

Hastanemizin telefon kabinlerinde kırmızı zemin üzerine
fosforlu sarı veya beyaz renkte YANGIN 110 yazılı levhalar
bulundurulur.

,664

22

Bölümümüzde sesli ve ışıklı yangın algılama sistemi vardır.

,600

23

Afet ve acil durumlarda kullanılacak etkili iletişim sistemi
çalışırhaldedir.

,566

24

Afet ve acil durumlarda çalışanlarımızın irtibat listeleri
hazırlanmıştır.

,536

25

Tesis güvenliğinden kaynaklanan kaza bildirimi istemi vardır.

,529

26

Tesis güvenliğinden kaynaklanan kazalar değerlendirilir.

,438
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Faktör 4. Kontrol
27

Cihazların çalışırlığının kontrol, test ve bakım periyotları
belirlenmiştir.

,791

28

Afet ve acil durumlarda kullanılacak alet ve cihazların
çalışması test edilir.

,790

29

Acil ve afet durumlarında kullanılacak malzeme stok kontrolü
yapılır.

,784

30

Hastanemizde elektrik, su, iklimlendirme sistemlerinin bakımı
düzenli olarak yapılır.

,757

31

Kullanılan cihaza uygun olarak günlük/haftalık/aylık temizliği
yapılır.

,744

32

Hastanemizde kimyasal maddeler için ortam ölçümleri yapılır.

,580

33

Hastanemizde yangın ve duman algılama sistemleri altı ayda
bir kontrol ve test edilir.

,551

34

Hastanemizde medikal gaz sistemi akımı düzenli olarak yapılır.

,465

Faktör 5. İyileştirme α= 0,92
36

Tıbbi cihaz arızalarında kullanıcı hataları ilgili kullanıcıya
bildirilir.

,863

36

Kullanılan tıbbi cihazın çalışmaması durumlarında yedek cihaz
belirlenmiştir.

,859

37

Kullanılan cihazın çalışmaması durumunda hizmet alınacak
hastaneler belirlenmiştir.

,836

38

Çalışanlar tıbbi cihazın kalibrasyon Sonuçları konusunda
bilgilendirilir.

,833

39

Alt yapı sistemlerine ait takip veriler düzenli olarak toplanır.

,804

40

Alt yapı sistem takip verileri alt yapı sistemlerini iyileştirme
çalışmalarında kullanılır.

,743

41

Hastanemizde suyun kalitesi düzenli olarak takip edilir.

,697

42

Çalıştığım ünitedeki alt yapı sistem arızaları kısa zaman içinde
giderilir.

,471

Faktör 6. Tatbikat α= 0,91
43

Tatbikatlar hastanenin eksik ve zayıf olan yönleri ortaya
çıkartılmasında yararlıdır.

,662

44

Tatbikatlar hastanenin yardım ve destek imkanlarının ortaya
çıkartılmasında yararlıdır.

,660
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Çalıştığım bölüme özel olarak yangın ve tahliye tatbikatı
yapılır.

,570

Faktör 7. Eğitim α= 0,77
46

Çalışanlarımız tesis güvenliğini etkileyen olayların rapor
edilmesi konusunda eğitilirler.

,530

47

Tüm çalışanlarımız güvenli bakım/çalışma ortamı sağlama
konusunda eğitilirler.

,460
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Hasta Güvenliği Kültürü Ölçümü: Nazilli
Devlet Hastanesi Örneği
Zühra GÜRBÜZ1
Hasan Hüseyin YILDIRIM2

Özet
Hastanelerde hasta güvenliği sisteminin tam oturtulabilmesi için kurumda hasta
Güvenliği Kültürünün oluşmuş olması gerekmektedir. Bu çalışmada Nazilli Devlet
Hastanesinin hasta güvenliği kültürünü ölçmek ve güvenlik raporlama bildirim
düzeyini tespit etmek amaçlandı. Çalışmanın Sonuçları ile kamu hastanelerinde
hasta güvenliği kültürü ile ilgili gelinen nokta hakkında fikir edinmek hedeflendi.
Çalışma Nazilli Devlet Hastanesinde çalışan 162 ebe hemşire üzerinde yürütüldü.
Katılımcılara Türkmen ve arkadaşları tarafından geliştirilen ve hemşireler üzerinde
geçerliliği ve güvenilirliği ispatlanmış olan Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeği ve
Güvenlik Raporlama Bildirim Düzeyi Anketi uygulandı. Çalışmada; Yönetim
ve Liderlik Boyutu 2.8, Çalışanların Eğitimi Boyutu
2.7, Beklenmedik Olay
ve Hata Raporlama Boyutu
2.6Bakım Ortamı Boyutu2.6, Çalışan Davranışı
Boyutu 2.7 puan olarak saptandı. Çalışma sonunda Nazilli Devlet Hastanesi’nde
Hasta Güvenliği Kültürü oluştuğu ancak özellikle güvenlik raporlama konusunda
çalışmaların devam etmesi gerektiği sonucuna varıldı.
Anahtar Kelimeler: Hasta Güvenliği, Hasta Güvenliği Kültürü, Anket, Hastane

Abstract

Patient safety culture must be formed to settle patient safety system in hospitals.
In this study, to measure patient safety culture and to identify safety reporting
notification level of Nazilli Public Hospital is aimed. With the results of study,
to get an idea about current patient safety culture status is aimed. This study
is executed on 162 obstetricians and nurses who is employed in Nazilli Public
hospital. Patent Safety Culture Scale and Safety Reporting Notification Level
Survey which is developed by Türkmen and Friends and has proved reliability
is applied to participants. In this study, Management and Leadership Dimension
is measured 2.8, Training of Employees Dimension is measured 2.8, Unexpected
Event and Error Reporting Dimension is measured 2.6, Care Environment
1 Nazilli Devlet Hastanesi Kalite Yönetim Birimi
2 Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Bölümü
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Dimensionis measured 2.6, Employee Behavior Dimension is measured 2.7. It
is concluded as result of the study that patient safety culture is formed; however,
working should continue on safety reporting.
Key Words: Patient Safety, Patient Safety Culture, Survey, Hospital

1. Giriş
Hasta güvenliği, sağlık alanında kalitenin önemli bir unsurunu oluşturmaktadır.
Sağlık kurumları sürekli iyileştirme faaliyetlerine odaklanmaktadırlar. Sürekli
iyileştirme faaliyetlerinin yapılmasında güvenlik kültürü önemli bir yer
tutmaktadır. Güvenlik kültürü, bir kurumda nelerin önemli olduğunu ve hasta
güvenliği ile ilgili nasıl davranılacağını kapsayan değer yargılarını, inançları ve
kuralları kapsamaktadır. Bir kurumun güvenlik kültürü; söz konusu kurumun
sağlık ve güvenlik yönetimindeki tarzını ve yetkinliğini ve bu alandaki
taahhütlerini belirleyen, bireye ya da gruba ait değerler, tutumlar, algılamalar,
yetenekler ve davranış biçimlerinin ürünüdür. Olumlu bir güvenlik kültürüne
sahip olan kurumlarda; karşılıklı güvene dayanan iletişim, güvenliğin önemi
konusundaki ortak algılamalar ve önleyici tedbirlerin yararlı olacağına duyulan
inanç ön plana çıkmaktadır.(Tütüncü Ö vd:2007)
Ulusal Hasta Güvenliği Vakfı’nın (National Patient Safety Foundation) hasta
güvenliği ile ilgili tanımları şu şekildedir:(www.npsf.org/ Temmuz:2003)
Hasta güvenliği, sağlık hizmetine bağlı hataların önlenmesi ve sağlık hizmetine
Bağlı hataların neden olduğu hasta hasarlarının ortadan kaldırılması veya
azaltılmasıdır.
Sağlık hizmetine bağlı hata (tıbbi hata), hastaya sunulan sağlık hizmeti sırasında
bir aksamanın neden olduğu, kasıtsız, beklenilmeyen Sonuçlardır. Tıbbi hatalar
da kök nedenlerine göre üçe ayrılırlar:
• İşleme bağlı hatalar: Yanlış işlemi
• İhmale bağlı hatalar: Doğru işlemi yapmama
• Uygulamaya bağlı hatalar: Doğru işlemi yanlış uygulama
Tıbbi hatalar sağlık hizmetinin her evresinde ortaya çıkabilir. Bu hatalar şu
başlıklar altında gruplandırılmışlardır (Sayek F:2010).
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1. İlaç hataları: Çoğu önlenebilir olan bu hatalar verilen ilaçların hastaya
uygulanması ile ilgilidirler. Yanlış doz, yanlış veriliş şekli, birlikte verilen başka
ilaçlarla etkileşim, alerjihikâyesi olan hastaya bilmeyerek bu ilacın verilmesi gibi
hatalar bu gruptadırlar. Bu hataların % 34-56‘sı önlenebilir.
2. Cerrahi hatalar: Çalışmalar cerrahi hataların her 50 yatan hastanın birinde
görüldüğünü ortaya koymuştur.
3. Tanı koymada hatalar: Yanlış tanı, yanlış ve yetersiz tedaviye veya gereksiz ek
tetkiklerin yapılmasına neden olabilir. Laboratuar testlerinin yanlış uygulanması
veya yorumlanması sık rastlanılan tıbbi hatalar arasında yer almaktadır. Tanısal
hatalara deneyimsiz kişilerce yapılan tetkiklerde daha çok rastlanılmaktadır.
4. Sistem yetersizliklerine bağlı hatalar: Sağlık hizmetinin sunumu sırasında
sistemde ortaya çıkan ve saptanması oldukça zor olan hatalardır. Bunlar arasında
kullanılan aletlerdeki bozukluklar (defibrilatör, ventilatör, intravenöz sıvı
pompaları vb.) ancak ortaya çıkınca saptanabilmekte, fakat çok önemli Sonuçlar
doğurabilmektedir. Medikasyonların uygulanmasında da ortaya çıkan hataların
büyük çoğunluğu sistem hataları olarak tanımlanmaktadır.
5. Diğer: Hastane enfeksiyonları, yanlış kan transfüzyonu gibi önemli konular da
tıbbi hatalar arasında yer almaktadır. (Sayek F:2010)
Sağlıkta Kalite Standartları Hasta Güvenliği Hedefleri (Sağlık Bakanlığı:2012)
1.Güvenli cerrahiyi sağlamak
2. İlaç güvenliğini sağlamak
3. Cihaz güvenliğini sağlamak
4. Radyasyon güvenliğini sağlamak
5. Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi
6. Güvenlik raporlama sisteminin kurulması
7. Düşmelerin önlenmesi
8. Doğru kimliklendirmenin sağlanması
9. Transfüzyon güvenliğinin sağlanması
10. Bilgi güvenliğinin sağlanması
11.Laboratuvar güvenliğinin sağlanması/Test Güvenliği
12.Tesis güvenliğinin sağlanması
13.Hasta bilgilendirmesi ve rıza alınmasının sağlanması
Güvenlik Kültürü
Güvenlik kültürü ile ilgili tanımlardan en önemlisi, ACSNI (Advisory Committee

T.C. Sağlık Bakanlığı

265

Sözel Bildiriler

V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

on the Safety of Nuclear Installations) (1993) tarafından hazırlanan bir raporda
sunulmuştur. Bu tanıma göre güvenlik kültürü; “bir kurumun sağlık ve güvenlik
yönetimindeki tarzını ve yetkinliğini ve bu alandaki taahhütlerini belirleyen, bireye
ya da gruba ait değerler, tutumlar, algılamalar, yetenekler ve davranış biçimlerinin
ürünüdür” şeklinde ele alınmaktadır. Ayrıca güvenlik kültürü, sadece yöneticinin
güvenliğe ilişkin taahhüdü, iletişim stili ve hataları rapor etmeye ilişkin açık
kurallarla değil aynı zamanda çalışanların motivasyonu, morali, hataları algılama
biçimleri ve yönetime ve hataları etkileyen faktörlere karşı tutumları (yorgunluk,
risk alma, süreçlerin ihlali gibi) ile de ilgilidir .(Andersen, 2002)
Hasta güvenliğini tehdit eden en önemli husus bilinçli olarak kazanılmayan fakat
gelenekselolarak edinilmiş davranış biçimlerimizdir. Bu davranışbiçimleri bilgi
eksikliği ve umursamazlıkla pekiştirilincedaha bir felaket ortaya çıkıyor. Sağlık
personelinin iş yükününfazla olması, uzun nöbet saatleri, geçim sıkıntısıbaşta
olmak üzere kişinin işine odaklanmasını engelleyenher türlü sıkıntılı ruh hali hasta
ve çalışan güvenliğinitehdit eden riskleri artırıcı faktörlerdir. Ancak bunlarınhiç
biri konuya yeterince önem vermeyen yeterli bilgiile donanımlı olmayan ve
geleneksel davranış biçimiile umursamayan bir görevliden daha riskli değildir.
Burisklerden koruyacak en önemli husus, bu bilinci kazandıracaksürekli eğitim ve
kazanılan farkındalığı sürdüreceksürekli denetimle birlikte hesapverilebilirliğin
sağlanmasıdır.(Aydın S:2012).
Kurumlarda oluşturulacak hasta güvenliği kültürü hataların, süreçlerin ve sistemle
ilgili sorunların açıkça ve cezalandırılma korkusu olmadan tartışılabildiği bir
ortam yaratacak, hasta güvenliği ile ilgili yapılan çalışmaların başarılı ve sürekli
olmasını sağlayacak ve böylelikle, tanı ve tedavi süreçleri ile sağlık çıktıları önemli
ölçüde iyileşecektir (Budak, 2008: 54-57).
Hasta Güvenliği ve Hemşireler
Sağlık hizmetlerinin sunum sürecinde bulunan tüm personel, bir şekilde
hatalarlakarşı karşıya gelebilmektedir. Hemşirelik hizmetleri yönetimi; hasta
güvenliği kültürünün oluşturulması, geliştirilmesi ve hemşirelik hizmetlerinin
sunumuna yansıtılması için stratejiler geliştirilmelidir(Sayek F:2010)
- Hasta güvenliği odaklı, kültür oluşturmak.
- Hemşirelik hizmetlerinde hasta güvenliğinin sağlanmasında liderlik.
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- Hasta güvenliği odaklı süreç tasarımları yapmak ve güvenirliğini geliştirmek.
- Hasta güvenliği bilgilerini paylaşmak ve farkındalık yaratmak.
- Raporlama sistemi ile ilgili çalışanların desteklenmesi.
- Tüm diğer bölümlerle ve disiplinlerle iletişim, işbirliği.
- Bölüm içi hemşirelik bakım süreçlerinin rutin izlenmesi
Hasta güvenliğine yönelik hemşirelik uygulamalarının ve hemşirelerin bu
konudaki görüşlerinin belirlenmesi ile ilgili bir araştırmada araştırma kapsamına
alınan ebe ve hemşirelerin, %74,6‘sı hasta güvenliğini sağlık hizmetlerinin
kişilerevereceği zararı önlemek amacıyla alınan önlemlerin tamamı olarak
nitelendirmiş ve hasta güvenliği uygulamalarının gerekli (%96,9) olduğunu
ifade etmişlerdir.Katılımcılar hasta güvenliği uygulamalarındaki rollerini, %66,9
oranıyla hasta güvenliğineait riskleri belirleyen, önlemeye yönelik uygulamalarını
planlayan, uygulayanve değerlendiren sağlık profesyoneli olarak belirtmişlerdir.
Çalışmada, ebe -hemşirelerin hastanelerinde gerçekleştirilen hasta güvenliği
uygulamaları konusundabilgi seviyelerinin yeterli olduğu, hasta güvenliği
uygulamalarında rollerineyönelik farkındalıklarının bulunduğu saptanmıştır.
Hasta güvenliği, tüm sağlık ekip üyelerinde olduğu gibi temel hemşirelik
bakımınında unsurlardandır. Uluslararası Hemşirelik Konseyi (ICN), hasta
güvenliğinin arttırılmasıiçin profesyonel sağlık bakım personelinin işe alınması,
eğitimi ve meslektetutulması, performanslarının iyileştirilmesi, enfeksiyonla
mücadele, ilaçların güvenlikullanımı, cihaz emniyeti, sağlıklı klinik uygulamalar,
sağlıklı bakım ortamı dadâhil olmak üzere çevre güvenliği ve risk yönetimi
alanlarında geniş kapsamlı önlemleralınması, hasta güvenliği üzerinde odaklanmış
bilimsel bilgi ile bunun gelişmesinedestek sağlayacak altyapının ayrılmaz bir
bütün halinde birleştirilmesigerektiğine inanmaktadır. Hemşireler, bakımın her
alanında hasta güvenliği ile iç içedirler. Bu bağlamdahastaların ve diğer ilgililerin
risk ve riskin azaltılması konusunda bilgilendirilmesi,hasta güvenliğinin
savunulması ve istenmeyen olayların rapor edilmesi de hemşireningörevleri
arasındadır.Riskin erken aşamada tespit edilmesi hasta yaralanmalarının
önlenmesinde sonderece önemli olup güven, dürüstlük, birlik, beraberlik ve
hastalar ile sağlık bakımsistemindeki hizmet sağlayıcılar arasında açık iletişim
kurulmasına bağlıdır. Bu bağlamda hemşirelik hizmetlerindeki hasta güvenliği
uygulamaları bakımın önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Hemşirelerin hasta
güvenliği uygulamalarındaki etkinliğini gösteren birçok çalışmavardır. Örneğin,
günlük hasta başına ek bir hemşire ilavesi ile 30 günlük ölüm oranında %50,
hemşire bakım saatinde 0.25‘lik ilave ile ölüm oranında %20 azalma sağlandığı
saptanmıştır. Günlük hasta başına verilen hemşirelik bakım saatinde bir saatlik
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artış ile pnömoni vakalarında %8,5; bakım saatinde %10‘lukbir artışın sağlanması
ile %9.5 oranında azalmaya yol açtığı saptanmıştır. Hemşirelik bakım saatinde
artış ile bası yaralarında da azalmaya yol açtığı belirlenmiştir.Cerrahi müdahale
sonrası hasta başına sağlanan günlük tam hemşirebakım saati ile idrar yolu
enfeksiyonları, pnömoni, tromboz ve akciğer rahatsızlıkları riski arasında ilişki
olduğu saptanmıştır. Araştırma Sonuçları efektif bir hemşirelikbakımı ile hasta
güvenliğini tehdit edebilecek birçok komplikasyonların önlenebileceğiniaçıkça
göstermektedir. (Sayek F:2010)
Güvenlik Raporlama
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, beyninhata 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.(Sağlık Bakanlığı:2012)
Sağlık hizmeti sunanların tıbbi hatalara ilişkin rapor hazırlama konusunu
nasıl algıladıklarını ele alan bir araştırmada, çalışma iklimine benzer bir takım
faktörlerin etkili olduğu ortaya konulmuştur. Bu faktörler söyle sıralanabilir
(Wolf, 2000):
- İs arkadaşları tarafından kabul edilmeme veya dışlanma,
- Hata yaptığını toplum içinde kabule zorlanma ve hata raporunun bir kopyasının
personel dosyası içinde bulundurulması.
Beklenmedik olayların raporlanması önündeki engeller, yapılan araştırmalarda
aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi sınıflandırılmıştır.(Tütüncü Ö vd:2007)
Korku
• Korku
•

Kulaktan kulağa yayılma korkusu

•

Mahkeme korkusu

•

Raporun anonim olmayıp açığa çıkması
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•

Hastaların algısının negatif yöne çevrilme korkusu

•

Ayıplanma / Suçlanma korkusu

•

Meslektaşları tarafından yetkinliğinin sorgulanacağından korkma

Algı / Bilgi
• Hata ve neredeyse hata kavramları hakkında çalışanın algısının net olmaması
•

Kurumun hata kavramını iyi belirleyememiş olması

•

Çalışanın hata oluştuğunun farkına varmamış olması

•

Çalışanın hangi durumların raporlanması gerektiği konusunda bilgisinin net
olmaması

•

Bazı olayların kayda değer bulunmaması

•

Raporlamanın yararına inanılmaması

İdari ve Organizasyonel
• Raporlanan olaylarda geri bildirim eksikliği
•

Suçlayıcı kurum kültürü

•

Olayın ciddiyeti ile kurum tepkisinin / yanıtının uyumsuzluğu

•

Yönetimin Yanıtı

Raporlama İçin Harcanan Efor
•

Fazladan çaba harcamayı gerektirmesi

•

Raporlamanın çok zaman alması

•

Çalışanların raporlamayı unutması

Hasta güvenliği kültürü gelişmiş sağlık kurumları, bu bariyerleri ortadan
kaldıracak, olay raporlama sistemini geliştirecek ve özendirecek politikalar
yürütmektedirler. Olay bildirim sistemlerinin gelişerek yaygınlaşması, hatalardan
ders almayı ve oluşan hataların hasta ve hasta yakınları ile paylaşılma oranlarını
da arttıracaktır. Yapılan araştırmalar, hasta ve yakınlarının herhangi bir tıbbi hata
oluştuğunda, olay gerçekleşir gerçekleşmez kendileri ile tüm ayrıntıların dürüst
ve açık bir şekilde paylaşılmasını arzu ettiklerini göstermektedir. Beklenmedik bir
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Sonuç ile karşı karşıya kalmaları, hastanede kalış suresinin uzaması veya maddi
bir takım endişelerde göz önünde tutularak hasta yakınlarının emosyonel destek
gereksinimlerininde farkında olmak, kurum olarak bu desteğin sağlanacağı
mesajını da iletmekgereklidir. Meydana gelen olayın ağırlığına bakılmaksızın
mutlaka hasta ve yakınlarınagereken bilgi verilmeli ve iletişim kanalları her
zaman açık tutulmalıdır.Hasta ve yakınlarının olay sonrasında bilgilendirilme
gereksiniminin yeterince karşılanmaması, artan kaygı ve öfkeye ve sonunda
olayın mahkeme salonlarına taşınmasına neden olmaktadır. Hatanın açıklanması
için politika geliştirilmesi Beklenmedik olayın hasta ve yakınlarına aktarılması,
hastane tarafında geliştirilmiş politika ve prosedürler çerçevesinde olmalıdır.
Prosedür, olayın raporlanması, araştırılması, hasta ve yakıları ile iletişimin
hangi kurallar çerçevesinde ve kimlertarafından yapılacağını tarif etmeli. Tüm
çalışanlar tarafından anlaşılmalı ve uygulanabilirolmalıdır. Unutmamalıdır ki
bu bir kriz yönetimidir. Hazırlıksız yakalanılanher kriz kendi içinde yeni krizler
doğurma potansiyeline sahiptir. Olay bildirimi yapılır yapılmaz oluşturulacak
araştırma ekibi olayın kök nedeninincelerken, hastaya müdahil olan ekip hasta
ve yakınlarına kısaca ne olduğu, mevcut durum, durumun düzeltilmesi için
neler yapılması planlandığı anlatılmalıve gereksinimleri saptanarak mümkün
olduğunca destek verilmelidir. Ayrıca buön bilgilendirmeden sonra, belli bir
zaman planı ile ayrıntılı açıklamanın yapılacağı bilgisi de yine ilk görüşmede hasta
ve yakınına verilmelidir. Olay incelendikten, kök nedenler belirlenerek iyileştirme
aksiyonları planlandıktansonra, o anki durumun gereklerine göre müdahil ekipten
bir temsilci, hastane üstyönetiminden bir temsilci ve kalite geliştirme ekibinden
bir temsilci olmak üzere oluşturulan ekip, hastaya ikinci ve ayrıntılı açıklamayı
yapmalıdır. (Sayek F:2010)
Sağlık hizmeti veren birimlerde alınan Güvenlik Raporlama Sistemi (GRS)
bildirimleri, yazılı veya sözlü her türlü anonim hatanın bu sistemle kodlanması,
hatanın asıl kaynağının tespitini büyük ölçüde kolaylaştıracak ve gerçekleştirilecek
iyileştirmelerin hangi yönde olmasıgerektiği konusunda yol gösterici olacaktır.
(Sağlık Bakanlığı:2013)

2. Çalışmanın Amacı
Bu çalışmada bir kamu hastanesinin Hasta Güvenliği Kültürünü ölçmek ve
Güvenlik Raporlama Bildirim düzeyini tespit etmek amaçlandı.
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3. Gereç ve Yöntem
Araştırmada Türkmen ve Arkadaşları tarafından geliştirilen; faktör analizi,
test-tekrar test ve iç tutarlılık analizi yapıldıktan sonra uzman görüşleri ile
desteklenerek hemşireler üzerindeki geçerliliği ve güvenilirliği ispatlanmış olan
Hasta Güvenliği Kültür Ölçeği kullanıldı. (Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri
Dergisi:2011) Anket formunun son kısmına güvenlik raporlama bildirim düzeyi
anketi eklendi.
Araştırma Nazilli Devlet Hastanesinde çalışan 275 hemşire ve ebe içinden
çalışmaya katılmayı kabul eden 162 ebe ve hemşire üzerinde yürütüldü.

4. Veri Toplama ve Analiz
Çalışmada üç kısımdan oluşan anket formu kullanıldı. Birinci kısımda
katılımcıların kişisel bilgilerini belirlemeye yönelik 5 soru yer aldı. İkinci
kısımdahastanelerde hasta güvenliği kültürünü belirlemeye yönelik olarak
oluşturulan “Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeği (HGKÖ)” yer verildi. Üçüncü
bölümde ise iki soruluk Bildirim Düzeyi Anketi uygulandı. Toplam 51 maddeden
oluşan Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeği; yönetim ve liderlik (17 madde), çalışan
davranışı (14 madde), beklenmedik olay ve hata raporlama (5 madde), çalışanların
eğitimi (7 madde) ve bakım ortamı (8 madde) olmak üzere beş alt boyut olarak ele
alındı. Ölçek, dörtlü likert tipi ve “1. tamamen katılmıyorum”, “2. katılmıyorum”,
“3. katılıyorum”, “4. tamamen katılıyorum” seçenekleri ile puanlandırılarak
çalışıldı.(Türkmen ve Ark:2011) Her bir boyutun elde ettiği toplam puan madde
sayısına bölünerek en düşük puan (1) ile en yüksek puan (4) arası boyut puanı
hesaplandı. Beş boyutun puanının ortalaması alınarak Kurumun Hasta Güvenliği
Kültürü Puanı elde edildi.
Verilerin istatistiksel değerlendirmesi için “SPSS 15,0 for Windows” paket
programı kullanıldı. Çalışmadaki veriler tanımlayıcı istatistik; sayı, yüzdelik
olarak verildi. Çalışmada kullanılan ölçeğin geçerliliği kanıtlanmış olduğundan
yeniden faktör analizi uygulanmadı.

5. Bulgular
Çalışmaya katılan kadınların oranı %97,5(n=158) olarak tespit edildi.
Katılımcıların %3.7 si 18-25 yaş aralığında, %17.3’ü 26-33 yaş aralığında, %48.1 ‘i
34-41 yaş aralığında, %28.4’ü 42-49 yaş aralığında; %3,7 si lise ,%39.5 i önlisans,
% 54.3 ü lisans mezunu, %2,5 i lisanüstü eğitim seviyesinde saptandı.(Tablo 1)
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Tablo 1: Demografik Özellikler
CİNSİYET
YAŞ

EĞİTİM

KURUMDA ÇALIŞMA SÜRESİ

HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ

Kadın
Erkek
18-25 yaş
26-33 yaş
34-41 yaş
42-49 yaş
Lise
Önlisans
Lisans
Lisansüstü
1 yıldan az
1-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl
21 yıl üstü
20-39 saat
40-59 saat
60-79 saat
80-99 saat

%97.5
%3
%6
%28
%78
%46
%6
%64
%88
%4
%20
%54
%20
%12
%24
%32
%6
%142
%10
%4

Toplam 51 maddeden oluşan Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeği; yönetim ve liderlik
boyutu 2.8, çalışan davranışı 2.7, beklenmedik olay ve hata raporlama 2.6,
çalışanların eğitimi 2.7 ve bakım ortamı 2.6 olmak üzere beş boyutta incelendi.
Boyut puanlarının ortalaması olarak Nazilli Devlet Hastanesinin Hasta Güvenliği
Kültürü Puanı 2.7 olarak tespit edildi. (Tablo 2)
Tablo 2: HGKÖ Boyut Puanları
Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeği Boyutları ve Puanları
Boyut

Boyut Puanı

Yönetim ve Liderlik

2.8

Çalışanların Eğitimi

2.7

Beklenmedik Olay ve Hata Raporlama

2.6

Bakım Ortamı

2.6

Çalışan Davranışı

2.7

Kurum Puanı

2.7

Yönetim ve liderlik boyutunda; katılımcıların % 75 nin, tepe yönetimin, çalışma
ortamında hasta güvenliğine önem verdiğine katıldığı,%12’nin ise kesinlikle
katıldığı tespit edildi. Bakımın denetiminde hasta güvenliğine önem verildiğine
%75 oranında katıldıkları, %14 ü ise kesinlikle katıldıkları saptandı. Tüm
çalışanların performans değerlendirmelerinde hasta güvenliği ile ilgili yer verilir
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ifadesine katılanların oranı %73 olarak bulundu. Hasta güvenliğine geliştirmeye
yönelik öneriler yöneticiler tarafından dikkate alındığına katılanlar %70 olarak
belirlendi. Hasta ve ailesine, kendi güvenlikleri konusunda sorumluluklarının
neler olduğu açıklanır ifadesine %75 oranında katılım tespit edildi. (Tablo3)

Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

Tablo 3: Yönetim ve Liderlik Boyutu

Tepe yönetim, çalışma ortamında hasta güvenliğine önem verir.

%7

%5

%75

%12

Bakımın denetiminde hasta güvenliği dikkate alınır.

%4

%7

%75

%14

İlaç uygulama hataları ile ilgili( isim benzerliği nedeniyle
karıştırılabilecek ilaçların azaltılması, ayrı depolanması vb.)
önlemler alınır.

%4

%1

%69

%26

Hasta güvenliği için insani ve finansal Kaynaklar kullanılır.

%5

%9

%73

%14

Hasta güvenliği süreçlerinin iyileştirilmesi için kurum içi
kıyaslamalarda, ilaç hata oranları, ventilatöre bağlı pnömoni
oranları, düşmeler ve benzeri göstergelerden yararlanılır.

%5

%14

%68

%14

Hasta güvenliği süreçlerinin iyileştirilmesi için kurum dışı
kıyaslamalarda, mortalite oranları, nazokomiyal enfeksiyon
oranları vb göstergelerden yararlanılır.

%7

%11

%77

%5

Tüm çalışanların performans değerlendirmelerinde hasta
güvenliği ile ilgili yer verilir.

%7

%15

%73

%5

Hasta güvenliğine geliştirmeye yönelik öneriler yöneticiler
tarafından dikkate alınır.

%5

%14

%70

%11

Hasta ve ailesine, kendi güvenlikleri konusunda
sorumluluklarının neler olduğu açıklanır.

%1

%9

%75

%15

Hastaya zarar veren ciddi hatalar olduğunda, bunların
giderilmesine (özür dileme ve tazminat ödeme) çalışılır.

%6

%2

%85

%6

Hasta ve yakınlarının düşmesine yönelik çalışmalar yapılır.

%6

%4

%70

%20

Hasta güvenliği ile ilgili konuları belirlemede, risk
değerlendirme süreci kullanılır.

%6

%9

%72

%12

Çalışanlar, hasta bakım gereksinimlerini karşılayacak sayı ve
niteliktedir.

%22

%38

%31

%9

Tüm çalışanlar 12 saatten fazla çalıştırılamaz.

%19

%33

%15

%33

Tüm meslek grupları arasında iyi bir iletişim vardır.

%19

%40

%38

%4

Hasta güvenliği ile ilgili nelerin doğru olduğu konusunda görüş
birliği vardır.

%7

%12

%70

%10

Sunulan tüm hizmetler hasta güvenliği açısından değerlendirilir.

%6

%14

%69

%11

Yönetim ve Liderlik Boyutu
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Çalışanların eğitimi boyutunda oryantasyon programlarında hasta güvenliği
konusuna yer verildiğini düşünenlerin oranı %68,kesinlikle katıldıklarını ifade
edenlerin oranı %14 , acil eylem planlarına yönelik eğitim verilir maddesine
kesinlikle katılmadıklarını ifade edenlerin oranı %19 olarak saptandı.Hasta
güvenliği ve eğitim programlarında, isim vermeden gerçek olay raporlarından
yararlanıldığına katılanlar %52, kesinlikle katılanlar %9 olarak belirlendi.(Tablo 4)

Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

Tablo4: Çalışanların Eğitimi Boyutu

Oryantasyon programlarında hasta güvenliği konusuna yer
verilir.

%9

%10

%68

%14

Yeni teknoloji ve ekipman kullanımı konusunda çalışanlara
oryantasyon programı yapılır.

%6

%12

%59

%22

Tüm çalışanlara, iletişim teknikleri konusunda eğitim verilir.

%5

%20

%58

%17

Tüm çalışanlara, hasta güvenliğine ilişkin( kayıtlar, beklenmedik
olay-hataları tanımlama ve raporlama süreçleri vb) eğitimler
düzenli olarak verilir.

%7

%16

%63

%14

Acil eylem planlarına yönelik eğitim verilir.

%19

%17

%56

%9

Hasta güvenliği ve eğitim programlarında, isim vermeden
gerçek olay raporlarından yararlanılır.

%15

%25

%52

%9

Çalışanların Eğitimi

Hataların raporlanmasında cezalandırıcı bir tutum sergilenmez maddesine
kesinlikle katılmayanların oranı %17, katılmayanlar oranı ise %40 olarak
saptandı.Beklenmedik olay ve hataya neden olan çalışanlara duygusal destek
sağlandığına katılmayanlar %42, kesinlikle katılmayanlar %12
olarak tespit
edildi. Hasta güvenliği raporlarından elde edilen veriler, süreçlerin ve sistemin
iyileştirilmesinde kullanılır ifadesine katılanların oranı %53olarak belirlendi.
(Tablo 5)
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Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

Hataların raporlanmasında cezalandırıcı bir tutum
sergilenmez.
Beklenmedik olay ve hatalar prosedüre uygun şekilde
zamanında raporlanır.
Beklenmedik olay ve hataya neden olan çalışanlara
duygusal destek sağlanır.
Hasta güvenliği raporlarından elde edilen veriler, süreçlerin ve sistemin iyileştirilmesinde kullanılır.
Olay raporları kurumun bağlı olduğu sekreterlik, bakanlık gibi üst organizasyonlarla paylaşılır.

Katılmıyorum

Beklenmedik Olay ve Hata Raporlama

Kesinlikle
Katılmıyorum

Tablo 5: Beklenmedik Olay ve Hata Raporlama Boyutu

%17

%40

%31

%12

%19

%12

%53

%16

%12

%42

%35

%11

%14

%17

%53

%16

%10

%20

%57

%14

Kurumumuzun fiziksel yapısı, hasta güvenliğini destekleyecek şekilde
tasarlanmıştır ifadesinekatılmayanların oranı %40, mevcut bina ve donanım
yenilenmesinde, hasta güvenliği kriterleri göz önüne alınır ifadesine katılanların
oranı %63, kurumumuzun tümünde kullanılan malzeme, cihaz ve teknolojiler
standardize edildiğine katılanların oranı %54 olarak tespit edilmiştir.(Tablo 6)
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Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

Tablo 6: Bakım Ortamı Boyutu

Kurumumuzun fiziksel yapısı, hasta güvenliğini destekleyecek
şekilde tasarlanmıştır.

%14

%40

%43

%4

Mevcut bina ve donanım yenilenmesinde, hasta güvenliği
kriterleri göz önüne alınır

%15

%17

%63

%5

Kurumumuzun tümünde kullanılan malzeme, cihaz ve
teknolojiler standardize edilmiştir.

%11

%30

%54

%5

Kurumumuzda tüm tıbbi kayıtlar elektronik ortamda tutulur

%15

%27

%51

%7

Tıbbi malzeme ve ilaçlar için barkodlama sistemi kullanılır.

%10

%16

%65

%9

Kurumumuzda kullanılan tüm alet ve ekipmanın
bakımı(kalibrasyonu, ayarı) düzenli olarak yapılır.

%7

%2

%72

%19

Hasta kimliğini belirlemeye yönelik güvenlik sistemleri (isim
bileziği vb.) kullanılır.

%7

%6

%58

%28

Kurum giriş çıkışlarında güvenlik önlemleri alınır.

%21

%32

%41

%6

Bakım Ortamı

Araştırmaya katılanların % 56 sı çalışanların hasta güvenliğiyle ilgili endişelerini
yöneticileriyle rahatça paylaşabildiklerini belirtmiştir. Çalışanlar hasta güvenliği
ile ilgili olumsuzlukları ve hataları raporlandırmada meslektaşları tarafından
cesaretlendirilir ifadesine kesinlikle katılamayanların oranı %23, çalışanlar hatalar
oluştuğunda hastalar ve yakınlarının bilgilendirilmesi gerektiğine inanır ifadesine
katılanların oranı %56, Çalışanlar hasta güvenliği konusundaki kurumsal hedefleri
bilir ifadesine k katılanların oranı %59 olarak tespit edildi. Çalışanlar, hasta
güvenliğinin geliştirilmesine yönelik önerilerinin dikkate alınacağına katılanların
oranı %57 olarak, çalışanlar, oluşan hatalar konusunda yönetimin kendilerine geri
bildirim vereceğine inanır katılanların oranı %53 olarak saptandı. (Tablo 7)
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Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

Tablo 7: Çalışan Davranışı Boyutu

Çalışanlar hasta güvenliğiyle ilgili endişelerini yöneticileriyle
rahatça paylaşabilir.

%15

%26

%56

%4

Yöneticiler hataların sadece kişilerden değil sistemden de kaynaklanabileceğini düşünerek hareket eder.

%15

%32

%49

%4

Çalışanlar hasta güvenliği le ilgili olumsuzlukları ve hataları
raporlandırmada meslektaşları tarafından cesaretlendirilir.

%23

%28

%41

%7

Çalışanlar, hatalar oluştuğunda hastalar ve yakınlarının
bilgilendirilmesi gerektiğine inanır.

%16

%21

%56

%7

Çalışanlar hasta güvenliği konusundaki kurumsal hedefleri bilir.

%12

%20

%59

%9

Çalışanlar, hasta güvenliğinin geliştirilmesine yönelik
önerilerinin dikkate alınacağına inanır.

%11

%26

%57

%6

Çalışanlar, oluşan hatalar konusunda yönetimin kendilerine
geri bildirim vereceğine inanır.

%15

%27

%53

%5

Çalışanlar birbiriyle uyum içinde çalışır.

%11

%19

%52

%19

Çalışanlar, vardiya değişiminde hastayla ilgili tüm bilgileri
aktarır.

%9

%4

%56

%32

Hasta güvenliğinin sağlamak için meslektaşlar arasında yardımlaşma vardır.

%9

%11

%56

%25

Çalışanlar çalışma kuralları, politikaları ve prosedürlerinin
ihmal edilmemesi gerektiğine inanır.

%14

%11

%53

%22

Tüm çalışanlar (tüm disiplinler) hasta güvenliği ile ilgili grup
çalışmalarına (güvenlik programları, standart geliştirme, klinik
rehber geliştirme) katılır.

%10

%21

%59

%10

Çalışan Davranışı

Çalışmaya katılanların son 1 yıl içinde güvenlik raporlama gerektirecek bir olayla
karşılaşmadıklarını belirtenlerin oranı %91,4olarak tespit edildi. (Tablo 7)
Tablo 7: Güvenlik Raporlama Gerektirecek Olayla Karşılaşma Durumu
Son 1 yıl içinde güvenlik raporlama gerektirecek bir olayla
karşılaştınız mı?

Evet %

Hayır %

8,6

91,4
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Güvenlik raporlama gerektirecek olayla karşılaşanların %69,2 nin olayları her
defasında bildirdikleri tespit edildi.(Tablo 8)
Tablo 8: Güvenlik Raporlama Bildirim Düzeyi
İlgili Bölüme Bildirimde bulundunuz mu? (Bildirim
Formunudoldurdunuz mu?)
Son 1 yıl içinde güvenlik raporlama
gerektirecek bir olayla karşılaştınız mı?

EVET

Evet, Her Defasında %

Hayır %

69,2

30,8

6. Tartışma
Hasta güvenliğinin sağlanması ve tıbbi hataların önlenmesi, sağlık hizmetinin
en önemli temelini oluşturmaktadır. Sağlık hizmetlerinde tıbbi hata riskini
artıran faktörler yoğun çalışma temposu, yetersiz personel ve olumsuz fiziki
ve teknik koşullardır. Tütüncü & Büyükusta (2006) nın hemşireler üzerinde
yapmış olduğu bir araştırmada ise, hastane yönetimlerinin hasta güvenlik
kültürünün geliştirilmesinde, genel güvenlik algısına, örgütsel öğrenme/sürekli
gelişmeye, yönetici yaklaşımlarının belirlenmesine ve hasta güvenliği konusunda
yönetiminin desteğine çalışanlarının ihtiyaç duyduğunu bilmesi ve oluşturulacak
hasta güvenliği kültürü ile ilgili politikalarda, bu unsurları dikkate alması gerektiği
saptanmıştır. Çalışmamızda, yönetim ve liderlik boyutu 2.8 puan; kurumun Hasta
Güvenliği Kültürü puanı 2.7 olarak tespit edilmiştir. Bu Sonuç yönetimin tavrının
hasta güvenliği kültürünün çalışanlarca algılanmasını önemli ölçüde etkilediğini
göstermektedir.
Ülkemizde her yıl en az 35.000 kişinin tıbbi hatalardan dolayı hayatını kaybettiği
tahmin ediliyor.(Bulun M:2012) Tıbbi hataların önlenmesinin en önemli adımı
hataların raporlanmasıdır. Beklenmedik olay ve hataların raporlanması yani
güvenlik raporlama sistemi yaşanan sorunların esas nedenini sorgulamada en
önemli araçtır. Güvenlik raporlama sisteminin kurulabilmesi için; çalışanların
kendini güvende hissetmesi gerekir. Bunun sağlanabilmesi için öncelikle amacın
cezalandırmak değil sorunun tespiti olduğu çalışanlara hissettirilmelidir. Güvenlik
raporlama sistemi hataların ve hataya yol açan faktörlerin tekrar oluşmaması için
tedbir almayı sağlar.
Nazilli Devlet hastanesi Beklenmedik Olay ve Hata Raporlama puanı 2.6
olarak hesaplandı. Çalışmaya katılanların son 1 yıl içinde güvenlik raporlama
gerektirecek bir olayla karşılaşmadıklarını belirtenlerin oranı %91,4olarak
tespit edildi. Güvenlik raporlama gerektirecek olayla karşılaşanların olayları her
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defasında bildirenlerin oranı %69,2 saptandı.
Çırpı F.ve ark Yaptıkları çalışmada örneklem gurubundaki hemşirelerin %74,6’sı
hasta güvenliğini sağlık hizmetlerinin kişilere vereceği zararı önlemek amacıyla
alınan önlemlerin tamamı olarak nitelendirmiş ve %96,9 oranıyla güvenlik
uygulamalarının gerekli olduğunu ifade etmişlerdir. Elde edilen Sonuçlar
hemşirelerin hasta güvenliği uygulamaları hakkında kilit rol oynadığını
göstermekte ve çalışmamızı hemşireler üzerinde gerçekleştirmememizi
desteklemektedir.
Nazilli Devlet Hastanesinde ebe ve hemşirelerin %94,4 nün son 1 yıl içinde
güvenlik raporlama gerektirecek bir olayla karşılaşmamış olması güvenlik
raporlama bilinç düzeyinin sorgulanmasını gerekli kılmaktadır. Gerçekleşen olay
sayısı mı düşük bildirilen olay sayısı mı düşük bunun araştırılması gerekmektedir.
Çalışmamıza ben zer çalışmalarda da güvenlik raporlama ile çekincelerin ortak
olduğu sonucuna varılmıştır
Koohestani ve Baghcheghi (2009) yaptığı bir çalışmada 240 hemşireden 192’sinin
(%80’i) tıbbi hataları bildirdikleri ancak yönetimsel engeller ve korku nedeniyle
tıbbi hata bildirimi yapmaktan çekindiklerini ortaya koymuştur. Benzer Sonuçları
Chiang ve Pepper (2006); Blegen ve diğerleri (2004); Wakefield ve diğerleri (1999
ve 1996) yaptıkları çalışmalarda da ortaya koymuşlardır. Bu sonucu destekler
nitelikte “Hata rapor edilmesinin olumsuz Sonuçlar doğuracağı korkusu vardır
(p=0.015).” ifadesine katılımın mesleklere göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık
göstermesine rağmen, aynı ifadenin hastanelere göre yapılan karşılaştırmasında
anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Ayrıca, Koohestani ve
Baghcheghi (2009) yönetimsel hata bildirim engelleri arasında birinci nedenin
“hatasız bir tıbbi müdahale yapıldığında olumlu geri bildirim verilmediği”ni
ortaya koymuştur. Ancak, aynı ifadeye katılımın ortalaması meslekler arasında
yüksek olmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. “Bir
tıbbi hatanın nedeni olarak sistemin değil kişilerin olduğu düşünülür (p=0.734).”
ifadesine katılımın meslekler arasında istatistiksel olarak anlamlı bulunmamasına
rağmen, Stratton ve diğerleri (2004) farklı bir ölçek kullanarak yaptıkları çalışma
neticesinde hem kişisel hem de sistemsel bir takım nedenlerden dolayı hataların
rapor edilmediğini dolayısıyla hataların hem sistem hem de kişilerden kaynaklı
olabileceğini tespit etmiştir. (Durmuş ve ark., 2013)

7. Sonuç
Hasta güvenliği oldukça geniş kapsamlı bir konudur. Sağlık kurumunun neredeyse
her işlem basamağı hasta güvenliğini ilgilendirir. Özellikle hemşireler sağlık
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hizmetinin sunumunda kilit rol oynamaktadırlar. Hasta güvenliği kültürünün
yerleşmesi ile ilgili tepe yönetimin tavrı oldukça belirleyicidir. Kurumun fiziksel
yapısı, personel dağılımı ve denetimde hasta güvenliği odaklı bir yaklaşım, hasta
güvenliği kültürünün çalışanlarca daha çabuk kabul görmesini sağlayacaktır.
Hasta güvenliği konusunda çalışanların eğitimi en önemli etkeni oluşturmaktadır.
Çalışanların iletişim teknikleri, yeni teknoloji, hasta güvenliği, acil eylem planları
konusunda sürekli eğitilmesi kurumsal öğrenmeyi artıracaktır.
Kurumun fiziksel yapısı, tıbbi teçhizatın kontrollerinin zamanında yapılması,
doğru kimliklendirme hasta güvenliğini ilgilendiren bazı konu başlıklarıdır.
Nazilli Devlet hastanesinde Hasta Güvenliği Kültürü oluşmaya başlamıştır. Ancak
yönetimin bu konuyu benimsemesi, çalışanların sürekli eğitimi ve üzerlerindeki
iş yükünün azaltılması, fiziksel altyapının güçlendirilmesi ve güvenlik raporlama
sistemin kurulması Hasta Güvenliği Kültürünün daha yükseltilebilmesi için
gerekli çalışmalardır.
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Hemşirelik Hizmetlerinin Ve Kayıtlarının
Değerlendirilmesi
Rükuye Burucu1
Deniz S. Özdemir1
Nesibe G. Molu1
Figen T. Düdükcü1

Özet
Hemşirelik bakımı ve yapılan bakımların kayıtları hasta ve çalışan güvenliği adına
çok önemlidir. Ancak kalite kriterleri yönünden kurumlar değerlendirilirken
hemşirelik bakımının ayrıntıları değerlendirilmemektedir. Kalite kritelerinde
olduğu gibi hemşirelik kayıtlarına ve bakımlarına da temel puanlar verilerek
hemşirelik hizmeti sunumunun da nitel olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Etik Kurulu ve Konya EAH Eğitim
Planlama ve Koordinasyon Kurulu’ ndan yazılı izin alınmıştır. Bu yüzden Konya
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan birinci, ikinci ve üçüncü basamak
yoğun bakım ünitelerindeki hemşirelik hizmetleri 4 aylık süre içinde izlenmiş ve
değerlendirilmiştir.
Toplam 33 sorudan oluşan “Hemşirelik Hizmetleri Değerlendirme Formu”
araştırmacı tarafından literatüre uygun olarak oluşturulmuş, tüm yoğun bakımlar
bu form ile değerlendirilmiştir. Çalışma Şubat 2013- Mayıs 2013 tarihleri arasında
belirli günlerde yoğun bakımlarda gözlem yapılarak yürütülmüştür. Verilerin
analizinde SPSS 15.0 istatistik programı kullanılarak sayı, yüzde, ortalama
kullanılmıştır. Evren bir yılda (2012) tüm yoğun bakımlara yatan hasta sayısı
(10435), örneklem ise izlemlerin yapıldığı 3 aylık sürede yoğun bakımlarda yatan
hastaların tamamı (2505)’ dır. Tanımlayıcı bir çalışmadır.
Kayıtların yetersiz tutulduğu, hemşirelik bakımlarının istendik düzeyde olmadığı,
kullanılan kayıt sisteminin etkin ve kolay kullanılamadığı saptanmıştır.
Sonuçta hastanedeki bakımda ve kayıtlarda en iyi ilk üç servis, en iyi ilk üç hemşire
sıralaması yapılarak idari olarak ödüllendirme yoluna gidilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yoğun Bakımlar, Hemşirelik uygulamaları, Hemşire kayıtları
1 Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, meramegitimaktif@gmail.com, 0332 3236709
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Abstract

Nursing care and maintenance of the records on behalf of the patient and staff
safety is very important. However, terms of quality criteria for institutions are
not considered when evaluating the nursing care of the details. Quality criteria
as in the nursing records and nursing care by giving points to the fundamental
qualitative assessment of service delivery aimed. For this study has been
allowed than Selçuk University Health Science Faculty Ethics Committee and
Konya Education and Researc Hospital Educational Planning and Coordination
Committee. Therefore, Konya Education and Research Hospital, in the first,
second and third step intensive care units of the four- month period in nursing
services are monitored and evaluated. Consisting of a total of 33 questions “
Nursing Services Evaluation Form” by the researcher have been created according
to the literature, all these forms was assessed by intensive care. This study has
been performed, between February 2013 and May 2013 in intensive care units,
and statistical analysis has been done with SPSS 15.0 statistical program of
number, percentage and mean. The Universe in a year (2012) the number of
patients hospitalized in intensive care all (1043 ), the follow-up sample is made
of a 3-month period all patients hospitalized in the intensive care unit (2505) is .
Is a descriptive study . Records are kept of the poor, is not in the expected level of
nursing care , effective and easy to use recording system used were not defined. As
a result of this study and the care records service separately in the top three best
performing administrative rank as the top three nurses were encouraged to reward.
Key Words: Intensive Care, Nursing practice, Nursing records

1.Giriş
1.1 Yoğun Bakım Ünitelerinde Hemşirelik Kayıtlarının Ve Bakımının Önemi
Yoğun bakım üniteleri sağlık kurumlarının karmaşık cihazlarla donatılmış,
genel görünüm ve atmosferi ile yalıtılmış özel alanlarıdır (Kavaklı ve ark, 2009:
168- 123). Yoğun bakım hemşiresinin temel görev ve sorumluluklarının başında
hastanın tanılanması, sürekli izlemi, tedavilerinin planlanması ve uygulanması,
bakım ihtiyaçlarının karşılanması gelir (Göçmen ve ark, 2012:2- 8 ). Bu
birimlerde özel amaçları ve becerileri olan sağlık personeli, hızlı ve yoğun bir
tempoda çalışmaktadır. Hastaların güvenliği ve yoğun bakım hizmetlerinin etkin
olarak yürütülmesinde yoğun bakım ekibinin profesyonel davranışları büyük
önem taşımaktadır (Kavaklı ve ark, 2009: 168- 173). Hemşirenin yoğun bakım
gereksinimlerine yanıt verebilmesi için; gelişmelere ve yeniliklere kolaylıkla uyum
sağlayabilmesi, bilgiyi araması, sorgulaması, eleştirel düşünebilmesi, sorunlara
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çözüm getirebilmesi dolayısıyla üretici düşünceler üretebilmesi bunun yanında
dünyadaki diğer meslektaşları ile her türlü iletişimi kurabilmesi ve entellektüel
gelişimlerini sürdürerek toplumsal duyarlılığa sahip olması gerekmektedir (Eşer
ve ark, 2007:13- 22 ). Yoğun bakım bilgi ve uygulamaları, bilim ve teknolojideki
gelişmelere paralel olarak her geçen gün yenilenmekte ve gelişmektedir. Yoğun
bakım hemşiresi sağlık alanındaki yenilikleri yakından takip etmelidir. Yoğun
bakımlar, sağlık ekibinin vazgeçilmez elemanı olan hemşireler için, diğer çalışma
alanlarından oldukça farklıdır. Yoğun bakım hemşireliği çok özel eğitimleri ve
uygulamaları kapsayan, araştırma Sonuçlarından yaralanmayı gerekli kılan bir
hemşirelik alanıdır (Kavaklı ve ark, 2009: 168- 173).
Yoğun bakım ünitelerinde profesyonel hemşirelik bakımının verilebilmesi,
hemşirelerin motivasyon, iş doyumu ve moral düzeylerinin yüksek olması ve
kanıta dayalı uygulamalar sayesinde olacaktır (Kavaklı ve ark, 2009: 168- 173).
Hemşirelik kayıtları, hasta bakımının değerlendirilmesinde, bakımının sürekliliğini
sağlamada, klinik ve yönetimsel kararların oluşturulmasında ve verilen bakımın
yasal kanıtlarının gösterilmesinde temeldir. Hemşirelik kayıtları, hasta verileri
ile ilgili sağlık bakımının diğer çalışanları ile iletişimi sağlamada hemşireleri ve
diğer çalışanları hatalı uygulamaların neden olabileceği tehditlerden korumada
gereklidir. Kayıtlar hemşirelik bilgisinin gelişimini sağlayan veri tabanını
oluşturur ve hemşirelik eğitimi ile klinik uygulama standartlarının gelişimi
için değerlendirme ölçütlerini oluşturmaya yardım eder. Hastaya ait hemşirelik
girişimlerinin kaydedilmesi, sağlık ekibinin hastanın bakım ve tedavisiyle ilgili
olan tüm bilgilere kolayca ulaşmasını sağlar ve temel bir bilgi kaynağı olarak
hizmet eder. Bu nedenle hemşirelik kayıtları, hastaya verilen bakımı doğru bir
şekilde yansıtmalıdır. Doğru ve tam kayıtlar, yüksek kalitede bakımın yaşamsal
bir parçasını ifade eder (Türk ve ark, 2010: 171- 174).

2. Amaç
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki birinci, ikinci ve üçüncü basamak
yoğun bakım ünitelerinde hemşirelik bakımı ve kayıtlarının nitel olarak
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

3. Gereç ve Yöntem
Araştırmada araştırmacı tarafından litaratüre dayalı olarak hazırlanan hemşirelik
uygulama değerlendirme formu kullanılmıştır. Form, hemşirelik uygulamaları ve
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kayıtlarını sorgulayan 33 ayrı sorudan oluşmaktadır. Selçuk Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Fakültesi Etik Kurulu ve Konya EAH Eğitim Planlama ve Koordinasyon
Kurulu’ ndan yazılı izin alınmıştır. Yapılacak olan izlemin nasıl yapılacağı klinik
çalışanları ile paylaşılmış, değerlendirmeler klinik sorumlu hemşiresi eşliğinde
eğitim hemşireleri tarafından yapılmıştır, izlenen ve değerlendirilen tüm başlıklar
hakkında klinik çalışanlarının hepsine en az bir kez eğitim verilmiş, daha sonra
izlenmeye başlanmıştır. Çalışma Şubat 2013-Mayıs 2013 tarihleri arasında
yürütülmüştür. Verilerin analizinde SPSS 15.0 istatistik programı kullanılarak
sayı, yüzde, ortalama kullanılmıştır. Evren bir yılda (2012) tüm yoğun bakımlara
yüzde, ortalama kullanlmştr. Evren bir ylda (2012) tüm yoğun bakmlara yatan hasta says
yatan hasta sayısı (10435), örneklem ise izlemlerin yapıldığı 3 aylık sürede yoğun
(10435), örneklem ise izlemlerin yapldğ 3 aylk sürede yoğun bakmlarda yatan hastalarn
bakımlarda yatan hastaların tamamı (2505)’ dır. Tanımlayıcı bir çalışmadır.
tamam (2505)’ dr. Tanmlayc bir çalşmadr. Hemşirelik hizmetleri değerlendirme formu
Hemşirelik hizmetleri değerlendirme formu kullanılarak değerlendirme
kullanlarak değerlendirme yaplmştr (Resim 1).
yapılmıştır (Resim 1).
Resim
1: Hemşirelikhizmetleri
hizmetleri değerlendirme
formu
örneği
Resim
1: Hemşirelik
değerlendirme
formu
örneği

Hemşirelik
hizmetleri
hemşirelik
kayıtları
dedeğerlendirme
yer alan değerlendirme
Hemşirelik
hizmetleri ve
ve hemşirelik
kaytlar
resim 1’resim
de yer 1’
alan
formu ile
formu izlenerek
ile izlenerek
değerlendirilmiştir.
değerlendirilmiştir.
Tablo 1: Hemşirelikte kullanlan skalalarn kullanlmas durumu
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Tablo 1: Hemşirelikte kullanılan skalaların kullanılması durumu
Kullanılan Skalalar

Kullanılma oranı (%)

Bası yarası skalası

40,4

Ağrı skalası

29,8

Düşme riski skalası

42,6

Glaskow koma skalası

30,2

Hemşirelik hizmetlerinde zorunlu olarak kaydedilmesi gereken dört ayrı skaladan
en fazla kullanılanı düşme riski ölçeği (% 42,6), ikinci sırada bası yarası skalası (%
40,4) yer almaktadır. Glaskow koma skalası (% 30,2) ve ağrı skalası (% 29,8) en z
kullanılan iki skala olarak tespit edilmiştir (Tablo 1).
Tablo 2: Hemşirelik bakımlarının uygulanması durumu
Hemşirelik uygulaması

Uygulanma oranı (%)

Kateter pansumanı yapılması durumu

57,4

Pansuman tarihinin kaydedilmesi durumu

68,1

Mailerin etiketlenmesi durumu

59,6

AÇİT yapılması/ kaydedilmesi durumu

70,2

Dren takibinin yapılması/ kaydedilmesi durumu

90,9

Pozisyon takibinin yapılması/ kaydedilmesi durumu

42,5

Hemşirelik bakımlarının kayıtları ve etiketlenmesinin yapılması durumuna
bakıldığında en fazla dren takibinin yapıldığı ve kaydedildiği (% 90,9), ikinci
sırada AÇİT (Aldığı- çıkardığı idrar takibi) (% 70,2) nin yer aldığı saptanmıştır.
Yapılan pansumanların % 68,1’ ine pansuman tarihlerinin kaydedildiği, mailerin
% 59,6’ sının hasta kimlik bilgilerini içerecek şekilde etiketlendiği, santral kateter
pansumanlarının % 57,4 oranında yapıldığı, pozisyon takiplerinin de % 42,5
yapıldığı tespit edilmiştir (Tablo 2).
Tablo 3: Hemşirelik bakımlarının uygulanması durumu
Hemşirelik bakımları

Uygulanma oranı (%)

Ağız bakımının yapılması durumu

57,5

NG sonda bakımının yapılması durumu

64,7

Stoma bakımının yapılması durumu

100,0

Aseptik hatların temizliği durumu

48,9

Beslenme maisinin gönderildiği hattın uygun olması durumu

64,0

Kan ve kan ürünü transfüzyon takibinin yapılması durumu

94,4
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Hemşirelik uygulamalarından stoma bakımının en fazla yapıldığı (% 100), kan
ve kan ürünleri tarnsfüzyonunun kayıtlarının % 94,4 oranında tutulduğu, ağız
bakımının % 57,5, NG (nazogastrik sonda) bakımının % 64,7, beslenme maisinin
doğru hattan gönderilmesinin % 64,0, aseptik hatların temizliğinin % 48,9
oranında sağlandığı gözlenmiştir (Tablo 3).
Tablo 4: Hemşirelik bakımlarının uygulanması durumu
Hemşirelik bakımları

Uygulanma oranı (%)

Göz bakımının yapılması ve doğru kapatılması durumu

23,5

Mahremiyete özen gösterilmesi durumu

40,4

Ara çarşafı kullanılması durumu

34,0

Saplama tedavi uygulanması durumu

14,9

Kateter heparinizasyonunun doğru yapılması durumu

16,7

Gereksiz yere bulunan periferik kateterinin bulunması durumu

19,1

Bilinci kapalı hastaların gözlerinin kurumaması için göz bakımı yapıldıktan sonra
oftalmik pomad sürülerek uygun şekilde kapatılan hastaların oranı % 23,5, yatağa
bağımlı hastada ara çarşafının kullanılması oranı % 34,0, hasta mahremiyetine
dikkat edilmesi oranı % 40,4, uygunsuz şekilde saplama tedavi yapılması oranı %
14,9, kapalı tutulması gereken kateterlerin doğru olarak heparinize edilenlerinin
oranı % 16,7, gereksiz yere birden fazla periferik kateteri olan hastaların oranı %
19,1 olarak saptanmıştır (Tablo 4).
Tablo 5: Hemşirelik bakımlarının uygulanması durumu
Hemşirelik bakımları

Uygulanma oranı (%)

Kateter kapaklarının yerleşiminin uygunluğu durumu

48,8

Ventilatör devrelerinin temizliği durumu

82,6

Ventilatör modlarının kaydedilmesi durumu

70,0

ETT’ lerin temizliği

66,7

Steril aspirasyonun doğru uygulanması durumu

66,7

Venöz ve arteriyel kateterlerin kapaklarının doğru şekilde kapalı tutulması
oranı % 46,8, ETT (Endotrakeal tüp) lerin temiz tutulması oranı % 66,7, steril
ETT içi aspirasyonun doğru uygulanması oranı % 66,7, ventilatör modlarının
kaydedilmesi oranı % 70,0, ventilatör devrelerinin temiz muhafaza edilmesi oranı
ise % 82,6 olarak saptanmıştır (Tablo 5).
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Tablo 6: Hemşirelik bakımlarının uygulanması durumu
Hemşirelik bakımları

Uygulanma oranı (%)

Üriner kateter uygulamasının tekniğe uygun olması durumu

72,4

Üriner kateterin yere temas etmesi durumu

29,4

İdrar torbalarının kurala uygun boşaltılması durumu

58,3

Genel vücut temizliğinin yeterli yapılması durumu

57,4

Hemşirelik uygulamalarının eksiksiz kaydedilmesi durumu

51,1

Üriner kateterlerin % 72,4’ ünün kurala uygun takıldığı, idrar toplama torbalarının
musluklarının % 29,4 oranında yere temas ettiği, idrar torbalarının % 58,3’ ünün
kurala uygun boşaltıldığı, hastaların % 57,4’ ünde genel vücut temizliğinin
yapıldığı, tüm yapılan işlemlerin % 51,1 oranında hemşirelik gözlem kağıdına
kaydedildiği tespit edilmiştir (Tablo 6).
Resim 2: Yoğun Bakım ünitelerindeki hemşirelik hizmetlerine göre yoğun bakımlarının
hemşirelik hizmetlerinin puanları

Yoğun Bakm Ünitelerindeki Hemşirelik
Bakmlarnn Puanlarnn Değerlendirilmesi

Yoğun bakm
üniteleri yaptklar
uygulamalara
göre puanlandğnda
uygulamalarnn;
Yoğun bakım
üniteleri
yaptıkları
uygulamalara
göre
puanlandığında
dahiliye
%
66,9,
nöroloji
%
65,45,
reanimasyon
%
53,8,
koroner
%
51,50,
çocuk
hastalklar
uygulamalarının; dahiliye % 66,9, nöroloji % 65,45, reanimasyon % 53,8, koroner
% 39,6, göğüs hastalklar % 37,27, cerrahi % 26,51’ ini eksiksiz yapmş olduğu saptanmştr
% 51,50, çocuk
hastalıkları % 39,6, göğüs hastalıkları % 37,27, cerrahi % 26,51’ ini
(resim 2).
eksiksiz yapmış
olduğu saptanmıştır (resim 2).
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Resim 3: Yapılan hemşirelik uygulamalarının uygulanmadaki sıralaması

Saplama tedavisi var m?
Kateter heparanizasyonu doğru yaplmş m?
Gereksiz yere duran kateteri var m?
Göz kuruluğu olmamas için hastalarn…
İdrar torbas yere temas ediliyor mu?
Ağr skalas doldurulmuş mu?
Glaskow koma skalas takip ediliyor mu?
Ara çarşaf kullanlyor mu?
Hasta mahremiyetine dikkat edilmiş mi?
Bas yaras skalas doldurulmuş mu?
Pozisyonlarn takibi yön belirtilerek yaplmş…
Düşme riski değerlendirilmiş mi?
Kateter kapağnn bulunduğu yer uygun mu?
Musluklar/hatlar temiz mi?
Hemşire gözlem formu eksiksiz doldurulmuş…
Genel vücut temizliği yaplmş m?
Kateter pansumanlar yaplmş m?

Seri 1

Ağz bakm yaplmş m?
İdrar torbas kurala uygun boşaltlyor mu?
NG sonda tespiti temiz mi?
Mayiler etiketlenmiş mi?
Beslenme mayisinin gönderildiği hat uygun…
NG sonda bakm yaplmş m?
Steril aspirasyon kurala uygun yaplyor mu?
ETT tüpü tespiti temiz mi?
Kateter pansumanlarnda tarih var m?
Ventilatör modlar kaydedilmiş mi?
AÇİT yaplmş m?
İdrar torbas kurala uygun taklyor mu?
Ventilatör devreleri temiz mi?
Dren takibi yaplmş m?
Kan ve Kan ürünlerinin transfüzyonu takibi…
Stoma bakm yaplmş m?
0

20

40

Tüm uygulamaların sıralaması tablo 3’ de verilmiştir.
Tüm uygulamalarn sralamas tablo 3’ de verilmiştir.
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5.Tartışma
Hemşirelik uygulamalarında ağrı skalası, bası yarası skalası, glaskow koma
skalası ve düşme riski ölçeğinin kullanılması çok önemlidir. Çalışmamızda ağrı
takibinin % 29,8 oranında skala kullanılarak yapıldığı tespit edilmiştir. Oysa tüm
hastaların ilk kliniğe yatışı anında ağrı değerlendirmesinin yapılması, sonrasında
da ihtiyacı olduğu durumlarda yapılmaya devam edilmesi gerekmektedir. Oysa
ki ağrı probleminde ağrı kontrolüne yönelik girişimlerin hemşirenin etkin rol
aldığı uygulamalar olduğu belirtilmektedir. Ülkemizde yapılan bir çalışmada (Ay
ve Alpar, 2010: 21- 29) hemşirelerin % 67,7’ sinin ağrı değerlendirme ölçeklerini
kullanmadığı, özel hastanede çalışanların daha fazla oranda ağrı değerlendirme
ölçeği kullandıkları belirtilmiştir. Bu farklılığın nedeni özel hastanede çalışan
hemşirelerin bakmakla yükümlü oldukları hasta sayısının az olması ve kalite
yükseltme çalışmaları gibi nedenlerle ağrı değerlendirme ölçeği için zaman
ayırabildikleri vurgulanmıştır (Ay ve Alpar, 2012: 21- 29 ). Yoğun bakımlarda
hemşire sayısının yetersizliğinin buna sebep olan önemli bir unsur olduğu
vurgulanmaktadır (Türk ve ark, 2010: 171- 174) (Resim 1).
Bası yarası hemşirelik bakımının önemli göstergelerinden biridir. Bası yaralarının
risk değerlendirilmesi ve önleme çabaları bası yarası gelişimini büyük ölçüde
engelleyecektir (Sebit, 2008: 17- 21, Beğer, 2004: 244- 253). Sağlıkta kalite
standartları gereği yoğun bakım hizmetlerinin takibi açısından bası yarası
skalasının gerekliliği vurgulanmıştır (Sağlıkta kalite standartları, 2011). Risk
değerlendirmesi yapılmayan kurumlarda basınç ülseri görülme sıklığının daha
yüksek olduğu, risk düzeyi ile ilişkili olarak önleyici bakımın uygulanması
durumunda basınç ülseri görülme sıklığının % 60 oranında azaldığı ve bakım
maliyetinde de önemli miktarda azalma olduğu bildirilmektedir (İnan, 2009:
78 ). Yoğun bakım hemşirelerinin ölçek kullanması riskli hastayı tanımalarını
ve profesyonel hemşirelik bakımı vermelerini ve bası yarası oluşmamasını
destekleyecektir. İnan ‘ın (2009) çalışmasında ülkemizde klinik ortamlarda basınç
ülseri risk değerlendirme ölçeklerinin yaygın olarak kullanılmadığı, basınç ülserini
önleyici bakım uygulamalarının formal risk değerlendirmesi yapılmaksızın sınırlı
düzeyde uygulandığı bilinmektedir. Çalışmamızda da bası yarası ölçeklerinin %
40,4 oranında doldurulduğu gözlenmiştir. (Resim 1).
Bası yaraları daha çok dışarıdan gelen basınç sonucu vücut yüzeyindeki sıkışma,
sürtünme ve yırtılma sonucu gelişmektedir (Ökdemir, 2008: 59- 68). Hemşirelik
bakımında dikkat edilmesi gereken nokta yatak çarşaflarının kırışıksız olması
ve sürtünmenin engellenmesi için çaba gösterilmesidir. Bu doğrultuda ara çarşaf
kullanılması sürtünmeyi engelleyecektir. Yaptığımız çalışmada yoğun bakımlarda
ara çarşafının % 34,0 oranında kullanıldığı saptanmıştır (Tablo 4).
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Glasgow koma skalası hastanın bilinç durum değerlendirmesinde kullanılır.
Beyin hasarı ve komanın tanılanması ve takibinde önemlidir (Teasdele, 1974: 82).
Hastanın taburculuk durumu, sevki, ex olması durumları için karar verilmesinde
önemli bir göstergedir (Ateşçelik, 2003: 103- 105). Bu sebeple hemşireler
tarafından da belirli aralıklarla değerlendirilmesi uygun olacaktır. Ancak
çalışmada hemşirelerin hastaların % 30,2’ sinde Glaskow koma skalasını takip
ettikleri görülmüştür (Tablo 1).
Kateteri olan tüm hastaların pansumanının yapılması, pansumanların üzerine
pansuman tarihinin kaydedilmesi, mailerin hasta kimlik bilgileri karışmayacak
şekilde etiketlenmiş olması (Sağlıkta kalite standartları, 2011), AÇİT gereken
hastada mutlaka yapılması ve kaydedilmesi, dreni varsa takip edilmesi ve
kaydedilmesi, bası yarasına engel olmak için iki saat aralıklarla pozisyon
değişikliği yapılıp değişimin kaydedilmesi çok önemlidir Wuu ve ark, 2009: 278).
Ancak çalışmada yoğun bakımlarda pozisyon değişikliğinin 2 saate bir yapılması
oranı % 42, 5 olarak saptanmıştır (Tablo 2).
Kan ve kan ürünleri takibi kalite kriterleri gereği (Sağlıkta kalite standartları, 2011).
hemşire tatarından yapılmalıdır. Çalışmamızda kan ürünleri transfüzyonunun %
94,4 gibi yüksek bir oranı takip edildiği görülmektedir. Stoma bakımının tamamı
uygulanmış ve kaydedilmiştir. Ağız, NG, bakımlarının da mutlaka yapılması
gerekirken uygulama oranları sırasıyla % 57,5 ve % 64,0 olarak tespit edilmiştir
(Tablo 3).
Hastane enfeksiyon komitesi (Konya EAH talimatları, 2013) kararları gereği
hastanın aseptik hatları aseptik bütünlüğü bozulmadan muhafaza edilmeli,
temizliği sağlanmalıdır. Ancak çalışmada aseptik hatların % 48,9’ unun
temizliğinin korunabildiği (Tablo 3).
Total parenteral beslenen yoğun bakım hastalarının beslenme maileri
osmolaritesine göre santral ya da periferik venden uygun olanı tercih edilmelidir.
Çalışmada beslenme mailerinin % 64,0’ ının uygulanma yolunun doğru olduğu
saptanmıştır (Şentürk, 2011: 69). (Tablo 3).
Bilinci kapalı olan hastaların gözlerinin korunması için temizlendikten sonra
serum fizyolojikle ya da oftalmik bir pomad ile nemli tutularak kapalı olmasının
sağlanması önerilmektedir. Yoğun bakımlar hastalık ve uygulanan tedaviler
nedeniyle göz komplikasyonlarının gelişmesi yüksek olan birimlerdir (Kocaçal,
2007: 28). Ancak çalışmada hastaların % 23,5’ ine bu uygulamanın yapıldığı
tespit edilmiştir. Enfeksiyon tedbirleri gereği saplama tedavi uygulanmamalı,
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gereksiz- kullanılmayan venöz kateter bulundurulmamalıdır (Konya EAH
talimatları, 2013). Çalışmada hastaların % 14,9’ unda saplama tedavisi yapıldığı
tespit edilmiştir. (Tablo 4). Yaptığımız çalışmada hemşirelik uygulamalarında göz
kuruluğu olmaması için hastaların gözleri oftalmik pomad sürülüp kapatılmış mı?
Sorusuna göz bakımının %76,5’nde yapılmadığı gözlemlenmiştir. Kalite kriterleri
gereği hasta mahremiyeti önceliklidir (Sağlıkta kalite standartları, 2011), ancak
çalışmada hastaların sadece % 40,4’ ünde mahremiyete uygun hareket edildiği
saptanmıştır (Tablo 4).
Sağlık bakım kurumlarında, klinik bilgiyi kullanan en büyük grubu hemşireler
oluşturur. Hemşirelik uygulamalarında bilginin gelişmesi için yeni teknolojilerin
ve elektronik kayıt sisteminin kullanılması önemlidir. Hemşirelik kayıtları
hem hasta hem de çalışan güvenliği açısından çok önemlidir (Ay, 2009: 134).
Hastaların ventilatör modları da kayıtlar arasında yer almalıdır. Çalışmada tüm
hastaların modların kayıt edilmediği ancak yüksek oranda (% 70,0) kayıtlı olduğu
gözlenmiştir.
Ventilatör ilişkili pnömoniler entübe hastalarda görülebilecek en önemli
komplikasyonlardandır. Komplikasyonun gelişmemesi için aspirasyonun steril
yapılması, ETT tüpünün ve ventilatör devrelerinin temizliğinin muhafazası,
aseptik şartların sağlanması çok önemlidir (Saltoğlu, 2008: 92). Çalışmada ETT’
lerin % 66,7’ sinin, ventilatör devrelerinin % 82,6’ sının temizliğinin korunabildiği,
steril aspirasyonun % 66,7 oranında doğru uygulandığı saptanmıştır. Ancak
buradaki oranların tamamı % 100 oranında doğru uygulanıyor olması gereken
uygulamalardır. Eksik uygulanması enfeksiyon açısından önemli risk faktörüdür
(Saltoğlu, 2008: 92, Konya EAH talimatları, 2013) (Tablo 5).
Üriner kateterlerin mutlaka aseptik tekniğe uygun takılması, idrar torbalarının
boşaltma musluklarının yere temas ettirilmemesi, boşaltma musluklarının başka
bir yere temas ettirilmeden boşaltılması ve musluk ucunun aseptik solüsyonla
kesinlikle silinerek kapatılması kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonlarının
gelişmemesi için çok önemlidir. Ancak çalışmada üriner kateterlerin % 72,4’ ünün
kurala uygun takıldığı, idrar toplama torbalarının musluklarının % 29,4 oranında
yere temas ettiği, idrar torbalarının % 58,3’ ünün kurala uygun boşaltıldığı, tespit
edilmiştir. Hemşirelik kayıtlarından birisi olan kateter ile ilişkili tüm yapılan
işlemlerin hemşire gözlemine kaydedilmesi gerekmektedir (Ay, 2009: 134),
çalışmada % 51,1 oranında hemşirelik gözlem kâğıdına kaydedildiği görülmüştür
(Tablo 6).
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Yoğun bakım üniteleri yaptıkları uygulamalara göre 100 üzerinden puanlandığında:
dahiliye % 66,9, nöroloji % 65,45, reanimasyon % 53,8, koroner % 51,50, çocuk
hastalıkları % 39,6, göğüs hastalıkları % 37,27, cerrahi % 26,51’ ini eksiksiz yapmış
olduğu saptanmıştır. 100 puan alan yoğun bakım bulunmamaktadır (Resim 2).

6.Sonuç ve Öneriler
•

Yoğun bakım ünitelerinde kayıtların yetersiz olduğu

•

Yoğun bakım ünitelerinde hemşirelik bakımlarının yetersiz olduğu sonucuna
varılmıştır.
•

Yoğun bakımlardaki hemşire sayısının mevzuata göre yetersiz olduğu
gözlendiği için hemşire sayısının mevzuata uygun hale getirilmesi

•

Hemşirelerin ve kliniklerin bu tür değerlendirmelerle ödüllendirilme
yoluna gidilmesinin uygun olabileceği

•

Kalite kriterleri gibi hemşirelik değerlendirme
oluşturulmasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

kriterlerinin

Hemşirelik uygulamaları tüm hastanedeki hasta memnuniyeti ve hasta bakım
kalitesi açısından çok önemlidir. Hastanelerde kalite denetimleri direk hemşirelik
uygulamalarının değerlendirilmesini içermemektedir, hemşirelik hizmetlerinin
değerlendirilmesi başlığında bu kriterlerin yer almasının uygun olacağı, bakım
kalitesinin bu şekilde artabileceği ve bakımın izlenebileceği sonucuna varılmıştır.
Hastanemizde yapılan bu izlem ve değerlendirmelerle hemşirelerin klinik
motivasyonu artmış, hemşirelik kayıtları daha düzenli tutulmaya başlanmıştır.
Hemşirelerce idare tarafından pozitif ayrımcılık yapıldığı düşünülen kliniklerin
gerçekten ayrımcılık mı yapılıyor, yoksa hakikaten hemşirelik bakımında çok mu
iyi oldukları objektif olarak değerlendirilebilme fırsatı yakalanmıştır. İdari olarak
çok yoğun ve çok güzel çalışıldığı ifade edilen kliniklerin aslında hiç de öyle
olmadığı görülebilmiştir.
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Yatan Hastalarda, Hastane Hizmet Kalitesinin
Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
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Özet
Yatan hasta memnuniyetinin yıllar itibariyle takip edilmesi, hastane hizmet kalitesi
açısından önemli bir kazanımdır. Bu çalışma, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanelerinin çeşitli kliniklerinde tedavi gören hastaların memnuniyetini
etkileyen hizmetlerin yıllara göre ölçülmesi, değerlendirilmesi ve yıllar itibariyle
değişimlerinin izlenmesi amacıyla yapılmıştır.
2012 ve 2013 yıllarında yatarak tedavi gören hastalardan, bölümlerin yatak
kapasiteleri ile orantılı olarak belirlenen 2000 hastadan 1955 (%97.75)’i üzerinde
gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, yüz yüze görüşme tekniği ile anket uygulanmıştır.
Anket, tanımlayıcı bilgiler ile 27 soruluk formdan oluşmuştur. İstatistiksel analizde;
yüzde dağılımı, Varyans analizi, Student t-testi ve Pearson korelasyon analizi
uygulanmıştır. 2012 ve 2013 yıllarında çalışmaya en fazla; kadınlar, ilköğretim
mezunu olanlar, evliler, Kayseri içinden hastaneye gelenler, daha önceden
hastanede tedavi görmemiş olanlar, hastaneye tedavi amacıyla başvuranlar, acil
durum nedeniyle hastaneyi tercih edenler ve hastane içerisinde danışma görevlileri
tarafından yönlendirilenler olarak bulundu. Her iki yılda; yatış nedeni ile fiziki
koşullar, hekimlik ve yemek hizmetleri arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı
bulundu (p<0.05). Hekimlik hizmetleri ile tedavi-bakım hizmetleri arasında orta
1 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, Uzman, ibarin@erciyes.edu.tr Tel: 0535 718 98 39
2 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, Prof. Dr. Başhekim Yard. muratborlu@erciyes.edu.tr 0352 439 49 12
3 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, Başmüdür,ozyurt@erciyes.edu.tr 0352 437 49 48
4 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, Müdür, akayabasi@erciyes.edu.tr 0352 437 49 48
5 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, Tıbbi İstatistik Birimi, abdullahyurtaslan@gmail.com 0352 207 66 66
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derecede pozitif yönlü bir ilişki vardı. İki yılda da hekimlik hizmetlerinin iyi olması
tedavi-bakım hizmetlerini de olumlu yönde etkilemiştir. Ayrıca, yaş arttıkça fiziki
koşullardan, hemşirelik ve yemek hizmetlerinden memnuniyette artmıştır. 2012
ve 2013 yıllarında en yüksek memnuniyet hemşirelik hizmetlerinden, en düşük
memnuniyet ise yemek hizmetlerinden idi.
Yatan hastaların, 2012 yılında %89.69’u, 2013 yılında ise %88.38’i hastaneden
genel olarak memnundur. Hastanenin fiziki koşulları ve yemek hizmetlerindeki
memnuniyet oranının düşük olması, bu hizmetlerde iyileştirme yapılması
gerektiğini göstermektedir. Bazı bölümlerde memnuniyet puanlarının yıllara
göre büyük farklılıklar oluşturmasına sebep olan etkenler için gerekli önlemler
alınmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Hizmet kalitesi, hasta memnuniyeti, yatan hasta

Abstract
Following hospitalized patient satisfaction according to years is an important gain
for the hospital service quality. This study was performed to measure, evaluate,
and see the changes in the services effecting patient satisfaction in patients being
treated in different clinics of the Erciyes University Medical Faculty hospitals
according to years.
The study was performed in 2012 and 2013 on 1955 of the 2000 hospitalized
patients (97.75%) who were defined proportional with the departments’ bed
capacities. Questionnaires were filled out face to face. The questionnaire form
consisted of 27 questions together with the descriptive information. Percentages,
variance analysis, Student’s t-test and Pearson correlation analysis were performed
in statistical analysis. Of the patients included in the study in 2012 and 2013
the majority of the patients were: women, primary school graduates, married,
patients admitting from Kayseri, patients who had never been treated in the
hospital, patients who had admitted the hospital for treatment, patients who had
preferred the hospital for emergencies, and those who were directed to hospital by
the information clerks of the hospital. There was statistically significant difference
in the physical conditions during hospitalization, doctor and food services
between the two years (p<0.05). There was a moderately positive correlation
between doctor services and treatment-care services. The good doctor services in
both years have affected the treatment-care services in a positive way. In addition,
satisfaction of the physical conditions, nursing and food services increased with
the increasing age. In 2012 and 2013 highest satisfaction was at nursing services,
and the lowest satisfaction was at food services.
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Of the inpatients, 89.69% in 2012, and 88.38% in 2013 were generally satisfied
with the hospital. The low satisfaction level at physical conditions of the hospital
and food services shows us the necessity of making these services better. In some
departments, measures should be taken for the factors causing big differences in
satisfaction points according to years.
Key Words: Service quality, patient satisfaction, hospitalized patient

1. Giriş
Hastane hizmet kalitesinin hastalar aracılığıyla ölçülmesi ve değerlendirilmesinde;
hastalar, sağlık çalışanları, sağlık bakımı hizmetleri ve fiziki koşullar hasta
memnuniyetinin en önemli göstergelerindendir. Hastaların hizmet sunumuna
ilişkin görüşleri hizmet kalitesinin yapı taşlarından birisidir.
Sağlık hizmetlerinde hasta memnuniyeti, hastanın beklediği hizmet düzeyi ile
algıladığı hizmet düzeyi arasındaki fark olarak algılanır (Aslan, 2005:565). Sağlık
kurumlarının temel çıktılarından biri olan müşteri memnuniyeti, genel olarak
“müşterilerin istek ve beklentilerinin karşılanması veya bu istek ve beklentilerin
üstünde hizmet verilmesi” olarak tanımlanabilir (Kavuncubaşı, 2000:292-293).
Hastaların istek ve beklentilerinin karşılanması ile hasta memnuniyeti artmaktadır.
Hasta memnuniyeti verilen sağlık hizmetlerinin bir sonucu ve hizmet kalitesinin
bir göstergesi olarak kabul edilmektedir (Mpinga ve Chastonay, 2011:100).
Hastanelerdeki hizmet kalitesini iki boyutta incelemek mümkündür. Bunlar, teknik
boyut ve konaklama boyutudur (Devebakan ve Aksaraylı, 2003:40). Teknik boyut,
hemşire ve doktor hizmetini kapsamaktadır. Konaklama boyutu ise yönetimsel
boyutu olup; yemek servisi, gürültü, oda sıcaklığı, temizlik ve hastanenin park
alanı gibi faktörleri kapsamaktadır (Carman, 2000:347).
Bir diğer yaklaşımda sağlıkta kalite, teknik ve fonksiyonel kalite olarak iki başlıkta
incelenmektedir. Bu alanda yapılan araştırmalar fonksiyonel kalitenin hastaların
kalite algısını
etkileyen birincil değişken olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte hekimlerin
mesleki becerileri ve yeterliliği, hizmetlerin yaygınlığı gibi konular hasta bakım
kalitesini; hekime güven duygusu, hastaya yeterince zaman ayrılması, ilgi, nezaket,
güler yüzlülük, bilgilendirme ve gizliliğe özen gibi davranış özellikleri ise hasta ve
doktor ilişkilerini şekillendirmektedir (İGB, 2004: 17).

T.C. Sağlık Bakanlığı

299

Sözel Bildiriler

V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Hastanenin tıbbi bakım ve tedavisine, ekibine ve ortamına duyulan güven,
müşterileri tatmin edecek düzeyde olmalıdır (Büber, 2012:269). Hasta ve doktor
arasında olumlu ilişki kurulması durumunda hastalar doktorların önerilerine
tamamen uymaktadırlar ve tedavilerine ara vermemektedirler (Kısa, 2007: 282283). Hekimlerin kişilerarası ilişki becerisi, hasta tatminini etkileyen en önemli
faktördür (Bertakis, 1991:178).
Sağlık hizmetlerinin sunumunda, hemşirenin temel işlevi, sağlıklı ya da hasta
bireye yardım etmektir. Bu yardım, sağlam kişinin hayatını sağlıklı sürdürmesi,
hastanın yeniden sağlığına kavuşması için gerekli olan bilgi, istek ve güce
kavuşmasına yönelik etkinlikleri içerir. (Tatarlı, 2007: 55)
Hastaya sunulan yemeğin sunum biçimi iyi olduğu taktirde, bu yemeği kaliteli
olarak değerlendirmektedirler (Kısa, 2007: 283-284). Hastalar yemeğin sadece
kalitesinden değil, yemeği sunan kişilerden, sunuluş biçiminden ve görüntüsünden
de etkilenmektedirler (Kavuncubaşı, 2000: 301). Hastaya sunulan yemek, diyet
yemeği de olsa, sunum biçimi iyi olduğunda, hastalar hizmetleri kaliteli olarak
değerlendirmektedirler (MacStravic, 1991:201).
Fiziksel ortam, tüketicinin hizmet satın alımı öncesinde aradığı ipuçlarını vermesi
bakımından, önemli bir kaynaktır (Esatoğlu, 1997: 62).
Hastane hizmet kalitesi ve hasta memnuniyetinin ön şartı fiziki mekânların
iyileştirilmesi, tedavi-bakım, hekimlik, hemşirelik ve yemek hizmetlerinin de
planlı bir şekilde takip edilmesini gerektirmektedir.

2. Yöntem
2.1. Araştırmanın Amacı
Bu çalışma, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinin çeşitli kliniklerinde
tedavi gören hastaların memnuniyetini etkileyen hizmetlerin yıllara göre
ölçülmesi, değerlendirilmesi ve yıllar itibariyle değişimlerinin izlenmesi amacıyla
yapılmıştır.
2.2. Evren ve Örneklem
Çalışmanın evrenini Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinin çeşitli
kliniklerinde yatarak tedavi gören hastalar oluşturmaktadır.
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2.3.Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi
Kesitsel tipteki bu çalışma, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri
kliniklerinde 2012 ve 2013 yıllarında yatarak tedavi gören hastalardan kliniklerin
yatak kapasiteleri ile orantılı olarak belirlenen 2000 hastadan 1955 (%97.75)’i
üzerinde gerçekleştirilmiştir. Hastalara yüz yüze görüşme tekniği ile anket
uygulanmıştır. Anket, tanımlayıcı bilgiler ile 27 soruluk formdan oluşmuştur.
Elde edilen veriler SPSS 18.0 paket programında değerlendirilmiştir. İstatistiksel
analiz; yüzde dağılımı, Student t-testi, Varyans analizi ve Pearson korelasyon
analizi uygulanmıştır. Anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak alınmıştır.
2.4. Sınırlılıklar
Çalışma, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleriyle sınırlı tutulmuştur.

3. Bulgular ve Tartışma
Araştırmaya 2012 yılında en fazla; %56.4 kadınlar, %50.8 ilköğretim mezunları,
%76.0 evli olanlar katılmıştır. Hastaların %23.8’i 60 yaş ve üzeri, %60.6’sı
Kayseri içinden, %60.2’si komşu il merkezlerinden gelmiştir. Hastaların
%50.7’si daha önceden bu hastanede tedavi görmemiş, %51.9’u hastaneye tedavi
amacıyla yatmıştır. Acil durum nedeniyle hastaneyi tercih etme nedeni %29.0,
hastane içerisinde danışma görevlileri tarafından yönlendirilmesi %44.6 olarak
bulunmuştur. Araştırmaya katılan hastaların yaş ortalaması 45.37±17.26’dır.
(Tablo:1).
2013 yılında ise en fazla; %57.8 kadınlar, %52.3 ilköğretim mezunları, %78.7 evli
olanlar katılmıştır. Hastaların %21.6’sı 30-39 yaş arasında, %64.2’si Kayseri içinden,
%59.0’u komşu il merkezlerinden gelmiştir. Hastaların %51.1’i daha önceden bu
hastanede tedavi görmemiş, %50.6’sı hastaneye tedavi amacıyla yatmıştır. Acil
durum nedeniyle hastaneyi tercih etme nedeni %31.5, hastane içerisinde danışma
görevlileri tarafından yönlendirilme %38.8 olarak bulunmuştur. Araştırmaya
katılan hastaların yaş ortalaması 44.65±15.98’dir. (Tablo:1)
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Tablo 1: Araştırma Grubunun Tanımlayıcı Özelliklerine Göre Dağılımı
YILLAR

2012

Değişkenler

2013

N

Sayı

%

N

Sayı

%

952

537
415

56,4
43,6

992

573
419

57,8
42,2

951

723
154
56
18

76,0
16,2
5,9
1,9

988

778
141
50
19

78,7
14,3
5,1
1,9

927

43
153
182
171
157
221

4,6
16,5
19,6
18,4
16,9
23,8

28
157
207
197
184
187

2,9
16,4
21,6
20,5
19,2
19,5

14,2
50,8
24,7
10,4

988

122
517
230
119

12,3
52,3
23,3
12,0

Cinsiyet

Kadın
Erkek

Medeni Durumu

Evli
Bekâr
Eşi ölmüş
Eşinden ayrı

Yaş

0-19 yaş
20-29 yaş
30-39 yaş
40-49 yaş
50-59 yaş
60 ve üzeri yaş

Eğitim Durumu

Okuryazar değil
İlköğretim
Lise
Lisans veya üz.

953

135
484
235
99

Kayseri içi-dışı

Kayseri içi
Kayseri dışı

954

578
376

60,6
30,4

983

631
352

64,2
35,8

Geldiği Yer

İl merkezi
İlçe merkezi
Kasaba/köy

923

556
258
109

60,2
28,0
11,8

980

578
271
131

59,0
27,7
13,4

Daha önce tedavi
görülme durumu

Evet
Hayır

951

469
482

49,3
50,7

986

482
504

48,9
51,1

Hastaneye yatış
nedeni

Teşhis
Tedavi
Ameliyat

953

101
495
357

10,6
51,9
37,5

992

98
502
392

9,9
50,6
39,5

Tercih Nedeni

Acil durum nedeni
Başka kurumdan
Tanıdık tavsiyesi
Diğer

951

276
267
155
253

29,0
28,1
16,3
26,6

987

311
271
186
219

31,5
27,5
18,8
22,2

Yönlendirme

Danışma Gör.
Güvenlik
Sağlık Personeli
Diğer

938

418
83
245
192

44,6
8,8
26,1
20,5

983

381
89
348
165

38,8
9,1
35,4
16,8
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Tedavi ve bakım hizmetlerine yönelik sorulan sorularda en fazla “Evet” diyenler,
2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla; “Hastanede kaldığınız süre boyunca özen içinde
tedavi edildiğini düşünüyor musunuz?” (%84,7), (% 86,5) ve “Genel olarak
aldığınız tedavi ve bakım iyi mi?” sorularına verilen cevaplarda olumlu yönde
artış vardır (%85,0), (% 87,1). Diğer tedavi ve bakım hizmetlerine yönelik sorulan
sorularda ise azalma vardır. “Tedaviniz hakkında konuşulurken mahremiyete
dikkat ediliyor mu? Sorusuna yıllar itibariyle en fazla “Evet” cevabı verilmiştir
(%92.2), (%90.6). (Tablo:2)
Tablo 2: Tedavi ve Bakım Hizmetlerine Yönelik Soruların Dağılımı
1. Hastalığınızın gidişatı ile ilgili sizin endişelenmenize yol açan yorumlar yapılıyor mu?
2. Size uygulanan tedaviyi onaylıyor musunuz?
3. Durumunuz ve tedavi hakkında bilgi verildi mi?
4. Tedaviniz hakkında konuşulurken mahremiyete dikkat ediliyor mu?
5. Muayene edildiğiniz zaman yeteri ölçüde mahremiyet sağlandı mı?
6. Hastanede kaldığınız süre boyunca özen içinde tedavi edildiğini düşünüyor musunuz?
7.Genel olarak aldığınız tedavi ve bakım iyi mi?
2012 yılı
Evet

Bazen

2013 yılı
Hayır

Evet

Bazen

Hayır

Soru

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

S.1

109

11,5

112

11,8

727

76,7

138

14,0

115

11,7

734

74,4

S.2

857

89,2

64

6,7

40

4,2

877

88,6

63

6,4

50

5,1

S.3

809

84,1

95

9,9

58

6,0

792

79,8

123

12,4

77

7,8

S.4

880

92,2

52

5,5

22

2,3

893

90,6

60

6,1

33

3,3

S.5

871

91,8

53

5,6

25

2,6

888

90,6

64

6,5

28

2,9

S.6

810

84,7

128

13,4

18

1,9

854

86,5

89

9,0

44

4,5

S.7

813

85,0

120

12,6

23

2,4

864

87,1

98

9,9

30

3,0

Hekimlik hizmetlerine yönelik sorulan “Hekim sizin için elinden geleni yapıyor
mu?” sorusu 2012 yılında (%88.0) iken 2013 yılında (%90.4) ile artış göstermiştir.
Diğer, hekimlik hizmetlerine yönelik sorulan sorularda 2012 yılına göre 2013
yılında azalma olmuştur. (Tablo:3)
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Tablo 3: Hekimlik Hizmetlerine Yönelik Soruların Dağılımı
8. Sorduğunuz sorularda anlayacağınız şekilde cevap alabiliyor musunuz?
9.Tedavi eden hekime güven duyuyor musunuz?
10.Hekimi çağrınıza yanıt veriyor mu?
11.Hekimle konuşabiliyor musunuz?
12.Hekim sizin için elinden geleni yapıyor mu?
2012 yılı
Evet

2013 yılı

Bazen

Hayır

Evet

Bazen

Hayır

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

S.8

800

83,3

119

12,4

41

4,3

761

76,8

171

17,3

59

6,0

S.9

885

92,0

69

7,2

8

,8

890

89,8

86

8,7

15

1,5

S.10

792

83,7

123

13,0

31

3,3

802

81,3

140

14,2

44

4,5

S.11

773

80,9

144

15,1

39

4,1

782

79,6

153

15,6

48

4,9

S.12

842

88,0

96

10,0

19

2,0

891

90,4

74

7,5

21

2,1

Hemşirelik hizmetlerine yönelik sorulan “Tedavinizde yer alan hemşireye güven
duyuyor musunuz?” sorusuna 2012 yılında en fazla “Evet” diyenler (%92.3) iken
2013 yılında bu soruya verilen “Evet” cevabı (%88.5) olarak azalmıştır. Diğer,
hemşirelik hizmetlerine yönelik sorulan sorularda 2012 yılına göre 2013 yılında
azalma olmuştur. (Tablo:4)
Hastaneden taburcu olan hastalar üzerinde yapılan bir araştırmada, hemşire
personelin davranışlarından memnun olan hastaların genel tatmin düzeyinin de
yüksek olduğu belirlenmiştir (Steiber ve Krowinski, 1990:15).
Langen ve arkadaşlarının (2006) yılında yaptıkları araştırmada Norveç’te
yaptıkları çalışmalarında hastaların hemşirelik hizmetlerinden daha fazla
memnun olduklarını göstermişlerdir.
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Tablo 4: Hemşirelik Hizmetlerine Yönelik Soruların Dağılımı
13. Sorduğunuz soruya cevap alabiliyor musunuz?
14.Tedavinizde yer alan hemşireye güven duyuyor musunuz?
15. Hemşire çağrınıza yanıt veriyor mu?
16. Hemşire sizin için elinden geleni yapıyor mu?
2012 yılı
Evet
Sayı

Bazen
%

Sayı

%

2013 yılı
Hayır
Sayı

%

Evet
Sayı

Bazen
%

Sayı

%

Hayır
Sayı

%

S.13

867

90,2

77

8,0

17

1,8

826

83,2

131

13,2

36

3,6

S.14

887

92,3

62

6,5

12

1,2

878

88,5

92

9,3

22

2,2

S.15

873

90,9

71

7,4

16

1,7

866

87,5

106

10,7

18

1,8

S.16

871

90,8

76

7,9

12

1,3

889

89,5

82

8,3

22

2,2

Fiziki koşullara yönelik sorulan “Kaldığınız odanın ısısı ve havalandırması yeterli
mi?” sorusuna 2012 yılında en fazla “Evet” diyenler (%82.2) iken 2013 yılında bu
soruya verilen “Evet” cevabı (%76.6) dır. Diğer, fiziki koşullara yönelik sorulan
sorular 2012 yılına göre 2013 yılında azalmıştır. (Tablo:5)
Hastaların (%74.0)’nün hastanede fazla gürültü olduğundan şikâyet ettikleri
ve gürültüye bağlı olarak, uykusuzluk, sinirlenme ve baş ağrısı gibi sorunlarla
karşılaştıkları saptanmıştır (Yıldırım, 1996).
Tablo 5: Fiziki Koşullara Yönelik Soruların Dağılımı
17.Yattığınız odada gürültüye maruz kalıyor musunuz?
18. Kaldığınız odanın ısısı ve havalandırması yeterli mi?
19. Yattığınız servis genel olarak temiz mi?
20. Kullandığınız tuvalet ve banyolar temiz mi?
21. Hastanenin genel olarak temizlik düzeni iyi mi?
2012 yılı
Evet
S.17

Bazen

2013 yılı
Hayır

Evet

Bazen

Hayır

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

265

27,5

153

15,9

544

56,5

222

22,4

153

15,4

617

62,2

S.18

791

82,2

136

14,1

35

3,6

760

76,6

152

15,3

80

8,1

S.19

785

81,7

99

10,3

77

8,0

802

81,2

104

10,5

82

8,3

S.20

619

64,5

168

17,5

173

18,0

603

60,9

173

17,5

214

21,6

S.21

735

76,6

161

16,8

63

6,6

722

72,9

174

17,6

94

9,5
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Yemek hizmetlerine yönelik olarak sorulan “Diyet tipiniz nedir?” sorusuna
2012 yılında (%65.6) normal, (%34.4) diyet olduğu belirtmiştir. 2013 yılında ise
(%57.1)’i normal, (%42.9)’u diyettir. 2013 yılında normal yemek alanlar azalmış,
diyet yemek alanlar artmıştır. 2012 yılında “Hastane yemeklerini nasıl buldunuz?”
sorusuna (%64.1) “İyi”, “Yemek sunumunu nasıl buldunuz?” sorusuna (%74.7)
“İyi” cevapları verilmiş olup bu oranlar 2013 yılında düşmüştür. (Tablo:6)
Tablo 6: Yemek Hizmetlerine Yönelik Soruların Dağılımı
22. Diyet tipiniz nedir?
23. Hastane yemeklerini nasıl buldunuz?
24. Yemek sunumunu nasıl buldunuz?
2012 yılı
S.22

2013 yılı

Normal

%

Diyet

%

Normal

%

566

65,6

297

34,4

511

57.1

Kötü

Vasat

İyi

Kötü

Diyet

%

42.9
Vasat

İyi

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

S.23

76

7,9

267

27,9

613

64,1

125

12,7

281

28,6

575

58,6

S.24

56

5,9

184

19,4

709

74,7

78

7,9

173

17,6

732

74,5

Genel memnuniyete yönelik olarak sorulan sorulara 2012 yılında; “Hastane
hizmetlerinin genel kalitesi iyi mi?“ sorusuna (%82.7), “İhtiyaç duyduğunuzda
tekrar bu hastaneyi yakınlarınıza tavsiye eder misiniz?” sorusuna (%86.5), “Eğer
ihtiyaç duyarsanız tekrar bu hastaneye gelir misiniz?” sorusuna ise (%88.0) ile en
fazla “Evet” seçeneği tercih edilmiştir. 2013 yılında “Hastane hizmetlerinin genel
kalitesi iyi mi?“ sorusuna (%79.5), “İhtiyaç duyduğunuzda tekrar bu hastaneyi
yakınlarınıza tavsiye eder misiniz?” sorusuna (%83.8), “Eğer ihtiyaç duyarsanız
tekrar bu hastaneye gelir misiniz?” sorusuna ise (%86.3) ile en fazla “Evet” seçeneği
tercih edilmiştir. Bu oranlar 2013 yılında azalmıştır. (Tablo:7)
Philadelphia’da, Thomas Jefferson Üniversitesi Hastanesinde yapılan bir
araştırmada, hastaların eskiden kullandıkları hastaneyi tekrar seçme eğilimlerini,
hastanenin tetkik ve klinik faktörlerinin etkilemediği; bireylerin aynı sağlık
kurumunu tercih etmelerinde en etkili faktörün kurum personelinin tutum ve
davranışlarından kaynaklanan hasta tatmini olduğu bulunmuştur (Leebov ve
Scott, 1994:4 ; MacStravic, 1991:69).
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Tablo 7: Genel Memnuniyete Yönelik Soruların Dağılımı
25. Hastane hizmetlerinin genel kalitesi iyi mi?
26.İhtiyaç duyduğunuzda tekrar bu hastaneyi yakınlarınıza tavsiye eder misiniz?
27. Eğer ihtiyaç duyarsanız tekrar bu hastaneye gelir misiniz?
2012 yılı
Evet
S.25

Bazen

2013 yılı
Hayır

Evet

Bazen

Hayır

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

778

82,7

151

16,0

12

1,3

781

79,5

160

16,3

41

4,2

S.26

814

86,5

110

11,7

17

1,8

823

83,8

102

10,4

57

5,8

S.27

825

88,0

93

9,9

20

2,1

847

86,3

90

9,2

44

4,5

Hizmetlere göre 2012 yılında en yüksek memnuniyet puanı, hemşirelik
hizmetlerinden (%96.35), en düşük memnuniyet ise yemek hizmetlerindendir
(%64.9). Genel memnuniyet (%91.4), Tedavi Bakım Hizmetleri (%90.5), Hekimlik
Hizmetleri (%90.8) ve Fiziki koşullar ise (%82.4)’tür. Hizmetlerin memnuniyet
puan ortalamaları ise (%89.69)’dur.
2013 yılında ise en yüksek memnuniyet puanı, hemşirelik hizmetlerinden (%94.8),
en düşük memnuniyet ise yemek hizmetlerindendir (%71.4). Genel memnuniyet
(%90.2), Tedavi Bakım Hizmetleri (%89.6), Hekimlik Hizmetleri (%89.4) ve Fiziki
koşullar ise (%80.6)’dır. Hizmetlerin memnuniyet puan ortalamaları ise (%88.38)
bulundu. Genel memnuniyet puanı 2013 yılında (-1.31) oranında azalmıştır.
(Tablo:8)
Nesanır ve Dinç (2008) Manisa’da yapılan bir çalışmada, son bir yılda yatarak
tedavi gören hastaların % 84.6’sı, verilen sağlık hizmetinden memnun kaldıklarını
bildirmişlerdir.
T.C. Sağlık Bakanlığı, Memnuniyet Anketi Skorlama Tablosuna göre; 90
puan ve üzeri “Çok iyi”, 80-89 puan “İyi”, 70-79 puan “Orta”, 69 puan ve altı
“Kötü” olarak belirlenmiştir (http://www.kalite.saglik.gov.tr/content/files/
duyurular_2011/2011/28_subat_2012/marehber.pdf, 10.03.2014.
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Tablo 8: Hizmetlere Göre Memnuniyet Durum ve Puanlarının Dağılımı
2012 yılı
Hizmetler

Ort

Tedavi Bakım Hizmetleri

2013 yılı

Std.

%

26,2672 4,23949

Ort

90.57

Std.

25,9990 4,54558

%

Fark

89.65

- 0.92

Hekimlik Hizmetleri

18,1611 3,49521

90.80

17,8842 3,74673

89.42

- 1.38

Hemşirelik Hizmetleri

11,5624 1,23879

96.35

11,3797 1,42906

94.83

- 1.52

Fiziki Koşullar

14,7848 3,64565

82.13

14,5227 4,17024

80.68

-1.45

Yemek Hizmetleri

5,1996

1,19384

64.95

5,0685

1,28474

72.40

+ 7.45

Genel Memnuniyet

13,7173 2,97354

91.44

13,5307 3,11463

90.20

- 1.24

Puan

89.69

88.38 - 1.31

2012 yılında yatış nedenine göre; Tedavi-bakım, Hekimlik hizmetleri, Fiziki
koşullar ve Yemek hizmetleri yönünden gruplar arasındaki fark istatistiksel
açıdan anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Yatış nedeni ile Tedavi-bakım Hizmetleri
(F=3.857, P=0.021), Yatış nedeni ile Hekimlik hizmetleri (F=7.608, P =0.001), Yatış
nedeni ile Fiziki koşullar (F=7.619, P=0.001), Yatış nedeni ile Yemek hizmetleri
(F=3.714, P=0.025)’dır.
2013 yılında ise yatış nedenine göre; Hekimlik hizmetleri, Fiziki koşullar, Yemek
hizmetleri ve Genel Memnuniyet yönünden gruplar arasındaki fark istatistiksel
açıdan anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Yatış nedeni ile Hekimlik hizmetleri
(F=4.195, P =0.015), Yatış nedeni ile Fiziki koşullar (F=7.926, P=0.000), Yatış
nedeni ile Yemek hizmetleri (F=5.223, P=0.006) ve Yatış nedeni ile Genel
Memnuniyet (F=5.763, P=0.003)’ tür. (Tablo: 9)
Tablo 9: Yatış Nedeni İle Hizmetlerin Değerlendirilmesi
2012
Hizmetler

KT

SD

KO

2013
F

P

KT

SD

KO

F

P

Tedavi Bakım

138,149

2

69,075

3,857 ,021

80,439

2

40,220

1,958 ,142

Hekimlik Hiz.

184,403

2

92,202

7,608 ,001 117,102

2

58,551

4,195 ,015

8,817

2

4,408

2,885 ,056

7,958

2

3,979

1,950 ,143

197,984

2

98,992

7,619 ,001 272,118

2

136,059

7,926 ,000

10,510

2

5,255

3,714 ,025

17,105

2

8,552

5,223 ,006

6,553

2

3,277

,404 ,668 108,756

2

54,378

5,763 ,003

Hemşirelik Hiz.
Fiziki Koşullar
Yemek Hiz.
G. Memnuniyet
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2012 yılında; hastane içerisinde yönlendirilme durumu ile Tedavi-bakım hizmetleri
yönünden gruplar arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur
(p<0.05). Hastane içerisinde yönlendirilme durumu ile Tedavi-bakım Hizmetleri
(F=5.017, P=0.002)’dir.
2013 yılında ise hastane içerisinde yönlendirilme durumuna göre; Hekimlik
hizmetleri, Hemşirelik, Fiziki koşullar ve Yemek hizmetleri yönünden gruplar
arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Hastane
içerisinde yönlendirilme durumu ile Hekimlik hizmetleri (F=2.620, P=0.050),
Hemşirelik hizmetleri (F=3.299, P=0.020), Fiziki koşullar (F=5.076, P=0.001), ve
Yemek hizmetleri (F=2.788, P=0.040)’dır. (Tablo:10)
Tablo 10: Hastane İçerisinde Yönlendirilme Durumu İle Hizmetlerin Değerlendirilmesi
2012
Hizmetler

KT

SD

KO

2013
F

P

KT

SD

KO

F

P

Tedavi Bakım

267,406

3

89,135

5,017 ,002

,002

3

28,636

1,384 ,246

Hekimlik Hiz.

59,880

3

19,960

1,658 ,174

,174

3

36,793

2,620 ,050

Hemşirelik Hiz.

10,781

3

3,594

2,405 ,066

,066

3

6,744

3,299 ,020

Fiziki Koşullar

93,053

3

31,018

2,443 ,063

,063

3

89,490

5,176 ,001

8,464

3

2,821

2,015 ,110

,110

3

4,596

2,788 ,040

17,851

3

5,950

,721 ,539

,539

3

14,365

1,529 ,205

Yemek Hiz.
G. Memnuniyet

2012 yılında, cinsiyete göre; Hekimlik, Hemşirelik ve Yemek hizmetleri yönünden
gruplar arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (p<0.05). 2013
yılında ise Tedavi-bakım, Hekimlik, Hemşirelik hizmetleri, Fiziki koşullar, Yemek
hizmetleri ve Genel memnuniyet yönünden gruplar arasında istatistiksel açıdan
anlamlı bir fark yoktur (p>0.05). (Tablo:11)
Thi ve arkadaşlarının (2002) yılında yaptıkları araştırmaya göre yaş, cinsiyet
ve medeni durum gibi sosyodemografik faktörlerin hasta memnuniyetini
etkilediğini göstermişlerdir. Yaşlı hastaların gençlere, erkek hastaların kadınlara
ve evli hastaların bekârlara göre hastane hizmetlerinden daha fazla memnun
olduklarını rapor etmişlerdir.
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Tablo 11: Cinsiyet Durumu ile Hizmetlerin Değerlendirilmesi (T Testi)
2012
Hizmetler
Tedavi Bakım
Hizmetleri
Hekimlik
Hizmetleri
Hemşirelik
Hizmetleri
Fiziki Koşullar
Yemek Hizmetleri
Genel Memnuniyet

Ort

Std.

Kadın

26,2588

4,27266

Erkek

26,2554

4,21262

Kadın

18,0335

3,63323

Erkek

18,3012

3,33455

Kadın

11,4469

1,47158

Erkek

11,7012

,84692

Kadın

14,7989

3,52927

Erkek

14,7518

3,80549

Kadın

5,2849

1,12751

Erkek

5,0747

1,27469

Kadın

13,7058

3,09294

Erkek

13,8145

2,59632

2013
P
,712
, 049
,000
,081
,028
,079

Ort

Std.

26,0297

4,67857

25,9547

4,36771

17,9145

3,65391

17,8377

3,87699

11,3630

1,44267

11,4010

1,41306

14,3735

4,10698

14,7542

4,21767

5,0838

1,27096

5,0453

1,30525

13,5009

3,26275

13,5680

2,90636

P
,876
,403
,604
,648
,905
,320

2012 yılında eğitim durumuna göre; Tedavi-bakım, Fiziki koşullar, Yemek
hizmetleri ve genel memnuniyet yönünden gruplar arasındaki fark istatistiksel
açıdan anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Eğitim durumu ile Tedavi-bakım
Hizmetleri (F=2.282, P=0.015), Hekimlik hizmetleri (F=6.095, P =0.00),
Hemşirelik hizmetleri F=6.095, P =0.002), Fiziki koşullar (F=73.428, P=0.017) ve
Yemek hizmetleri (F=3.192, P=0.023)’tür.
2013 yılında eğitim durumuna göre; Tedavi-bakım, Hekimlik hizmetleri,
Hemşirelik, Fiziki koşullar ve Yemek hizmetleri yönünden gruplar arasındaki
fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Eğitim durumu ile Tedavibakım Hizmetleri (F=3.557, P=0.014), Fiziki koşullar (F=13.712, P=0.00), Yemek
hizmetleri (F=11.677, P=0.000) ve Genel memnuniyet(F=3.593, P=0.013)’tür.
(Tablo: 12)
Erdem ve diğerlerinin (2008) yılında yaptıkları araştırmada; Demografik
değişkenlerin hasta memnuniyetinde bir farklılık oluşturup oluşturmadığını
incelemiş ve eğitim düzeyinin ve cinsiyetin bazı hasta memnuniyeti boyutlarında
farklılığa neden olduğunu göstermişlerdir.
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Tablo 12: Eğitim Durumu ile Hizmetlerin Değerlendirilmesi
2012
Hizmetler

KT

SD

KO

2013
F

P

KT

SD

KO

F

P

Tedavi Bakım

187,680

3

62,560

3,499 ,015 216,480

3

72,160

3,537 ,014

Hekimlik Hiz.

83,815

3

27,938

2,282 ,078 253,643

3

84,548

6,095 ,000

Hemşirelik Hiz.

10,327

3

3,442

2,233 ,083

31,016

3

10,339

5,105 ,002

Fiziki Koşullar

522,552

3

174,184 13,712 ,000 178,180

3

59,393

3,428 ,017

Yemek Hiz.

48,518

3

16,173 11,677 ,000

15,671

3

5,224

3,192 ,023

G. Memnuniyet

84,759

3

28,253

71,310

3

23,770

2,548 ,055

3,593 ,013

2012 yılında yatarak tedavi görme durumuna ile Hemşirelik hizmetleri yönünden
gruplar arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (p<0.05). 2012 ve
2013 yıllarında bu hastanede daha önce yatarak tedavi görmüş olma durumuna
göre; Tedavi-bakım, Hekimlik hizmetleri, Fiziki koşullar, Yemek hizmetleri ve
Genel memnuniyet yönünden gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir
fark yoktur (p>0.05). (Tablo:13)
Tablo 13: Yatarak Tedavi Görme Durumu ile Hizmetlerin Değerlendirilmesi
2012
Hizmetler

KT

SD

KO

2013
F

P

KT

SD

KO

F

P

Tedavi Bakım

1,723

1

1,723

,096 ,757

26,368

1

26,368

1,276 ,259

Hekimlik Hiz.

5,603

1

5,603

,455 ,500

2,558

1

2,558

,181 ,671

Hemşirelik Hiz.

8,285

1

8,285

5,369 ,021

2,563

1

2,563

1,248 ,264

Fiziki Koşullar

15,102

1

15,102

1,131 ,092

15,736

1

15,736

,903 ,342

,483

1

,483

,337 ,562

3,962

1

3,962

2,398 ,122

23,043

1

23,043

2,837 ,288

21,988

1

21,988

2,345 ,126

Yemek Hiz.
G. Memnuniyet

2012 yılında memnuniyetin en yüksek olduğu klinikler sırasıyla; Kulak Burun
Boğaz (98.07), Nöroloji (96.50), Ortopedi ve Travmatoloji (94.83)’dir. En
düşük memnuniyetin olduğu klinikler sırasıyla; Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
(69.50), Dermatoloji (81.46) ve Genel cerrahi (84.43 )’dir. Anket çalışmalarının
yürütüldüğü dönemde bu bölümlerde fiziki iyileştirmelerin yapılması hastaların
gürültüye maruz kalmaları memnuniyet puanını düşürmüştür. (Tablo:14)
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2013 yılında memnuniyetin en yüksek olduğu klinikler sırasıyla; Göğüs Cerrahisi
(94.37) Endokrinoloji (93.00) ve Nefroloji (91.96)’dir. En düşük memnuniyetin
olduğu klinikler sırasıyla; Göz Hastalıkları (85.81, Nöroloji (85.73) ve Ortopedi
ve Travmatoloji (83.54)’dir. (Tablo:14)
Memnuniyetin en fazla artığı bölümler sırasıyla; Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
(+17.65), Dermatoloji (+7.95) ve Kadın Hastalıkları ve Doğum (+2.30 )’dur. En
büyük puan farklılıkları sırasıyla; Ortopedi ve Travmatoloji (-11.28), Nöroloji
(-10.76) ve Medikal Onkoloji (-7.57)’dir. (Tablo:14)
Tablo 14: Bölümler Bazında Memnuniyet Puan Tablosu
2012
Memnuniyet
Puanı (%)

2013
Memnuniyet
Puanı (%)

Klinikler

n

Medikal Onkoloji

83

94,0241

38

86,4474

-7.5767

Endokrinoloji

52

92,2308

56

93,0000

-0.7692

Göğüs Cerrahi

22

93,5000

24

94,3750

-0.8750

Hematoloji

37

94,0811

42

91,6667

-2.4144

Beyin Cerrahi

31

85,2903

39

87,4359

2.1456

Dermatoloji

26

81,4615

34

89,4118

7.9503

Gastroenteroloji

72

87,4444

69

86,5507

-0.8937

Kardiyoloji

70

90,0143

90

88,0333

-1.981

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

19

89,9474

32

89,7187

-0.2287

106

86,4151

99

85,8182

-0.5969

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

24

69,5000

52

87,1538

17.6538

Kadın Hastalıkları ve Doğum

90

87,5444

40

89,8500

2.3056

Göğüs Hastalıkları

29

89,8966

34

87,7941

-2.1025

Nefroloji

46

90,7391

86

91,9651

1.2260

Kulak Burun Boğaz

40

98,0750

67

90,0299

-8.0451

Genel Cerrahi

48

84,4375

50

86,4600

2.0225

Nöroloji

30

96,5000

45

85,7333

-10.7667

Ortopedi ve Travmatoloji

60

94,8333

64

83,5469

-11.2864

Göz Hastalıkları
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2012 yılında tedavi-bakım, hekimlik ve hemşirelik hizmetleri, fiziki koşullar,
yemek hizmetleri ve genel memnuniyet puanları arasında pozitif yönde anlamlı
bir ilişki bulunmuştur (p<0.001). Tedavi-bakım hizmetleri ile Hekimlik hizmetleri
ile arasında orta derecede pozitif yönlü ilişki vardır (r=0.595, p=0.00). Tedavibakım hizmetleri ile Hemşirelik hizmetleri (r=0.295, p=0.00). Tedavi-bakım
hizmetleri ile Fiziki koşullar (r=0.372, p=0.00). Tedavi-bakım hizmetleri ile Yemek
hizmetleri (r=0.236, p=0.00). Tedavi-bakım hizmetleri ile Genel memnuniyet
(r=0.388, p=0.00). Yaş arttıkça hemşirelik hizmetlerinden (r=0.082, p=0.012),
fiziki koşullardan (r=0.162, p=0.00), yemek hizmetlerinden de (r=0.111, p=0.001)
memnuniyet artmaktadır. (Tablo: 15)
2013 yılında tedavi-bakım, hekimlik ve hemşirelik hizmetleri, fiziki koşullar,
yemek hizmetleri ve genel memnuniyet puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir
ilişki bulunmuştur (p<0.001). Tedavi-bakım hizmetleri ile Hekimlik hizmetleri ile
arasında orta derecede pozitif yönlü ilişki vardır (r=0.572, p=0.00). Tedavi-bakım
hizmetleri ile Hemşirelik hizmetleri (r=0.353, p=0.00). Tedavi-bakım hizmetleri
ile Fiziki koşullar (r=0.287, p=0.00). Tedavi-bakım hizmetleri ile Yemek hizmetleri
(r=0.206, p=0.00). Tedavi-bakım hizmetleri ile Genel memnuniyet (r=0.335,
p=0.00). Yaş arttıkça hemşirelik hizmetleri (r=0.105, p=0.001), fiziki koşullar
(r=0.154, p=0.00), yemek hizmetleri (r=0.104, p=0.001) ve Genel memnuniyet
(r=0.088, p=0.007) de artmaktadır. (Tablo: 15)
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(r=0.353, p=0.00). Tedavi-bakm hizmetleri ile Fiziki koşullar (r=0.287, p=0.00). Tedavibakm hizmetleri ile Yemek hizmetleri (r=0.206, p=0.00). Tedavi-bakm hizmetleri ile Genel
memnuniyet (r=0.335, p=0.00). Yaş arttkça hemşirelik hizmetleri (r=0.105, p=0.001), fiziki
koşullar (r=0.154, p=0.00), yemek hizmetleri (r=0.104, p=0.001) ve Genel memnuniyet
Sözel(r=0.088,
Bildiriler p=0.007) de artmaktadr. (Tablo: 15) V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Tablo
Yllar
İtibariyleHizmetlerin
Hizmetlerin Değerlendirilmesi
(Pearson
Korelâsyon
Analizi)Analizi)
Tablo
15:15:
Yıllar
İtibariyle
Değerlendirilmesi
(Pearson
Korelâsyon
2012
Tedbak
Tedbak

r

Hekim Hemşire

Yl

2013

Fiziki

Yemek

1 ,595 ,295** ,372** ,236*
**

p
n
Hekim

962

r ,595**

*

,000

,000

,000

,000

962

962

962

962

Genmem

Tedbak

Yl
Fiziki

Yemek

Genmem

1 ,572 ,353** ,287** ,206** ,335**

1

48

Hekim Hemşire

**

962

993

1 ,373** ,411** ,236* ,595** ,572**

,000

,000

,000

,000

,000

993

993

993

993

993

1 ,435** ,338** ,221** ,361**

*

Hemşire

p

,000

n

962

962

,000

,000

,000

,000

,000

962

962

962

962

993

r ,295** ,373

Fiziki

,000 ,000

n

962

r ,372

**

962

*

962

,411 ,298

,000

,000

,000 ,000

962

962

962

993

*

**

**

**

1 ,353

Yemek

,000 ,000

,000

n

962

962

962

**

**

r ,236

,372

,287

*

p

962

,236 ,132

Genmem

,353

993

993

993

993

1 ,351** ,195** ,305**

993

993

,338 ,351

,000

,000

,000

993

993

993

**

,293**

,000

,000

993

993

**

1 ,338

,000

,000

,000 ,000

,000

962

962

993

993

993

**

**

**

**

1 ,229**

,000

1 ,236

,206

993

,221 ,195

,338

**

p

,000 ,000

,000

,000

n

962

962

962

962

,000

,000 ,000

,000

,000

962

993

993

993

993

993

r ,388** ,358 ,268** ,333** ,229* ,388** ,335** ,361 ,305** ,293** ,229**

1

*

**

Yaş

,000

**

**

962

,000

**

,000

**

**

,000

1 ,298** ,132* ,295** ,353** ,435

**

p

993

,000

993

**

p

,000 ,000

,000

,000

,000

,000

,000 ,000

,000

,000

,000

n

962

962

962

962

962

993

993

993

993

r

,032 ,062

,082* ,162** ,111*

,032

,055 ,056 ,105** ,154** ,104** ,088**

962

993

993

*

p

,326 ,060

,012

,000

,001

,326

,088 ,084

,001

,000

,001

,007

n

927

927

927

927

927

960

960

960

960

960

927
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4. Sonuç ve Öneriler
2012 yılında araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu (%89.69), 2013 yılında ise
%88.38’i hastaneden genel olarak memnun olduğu belirlenmiştir. Bu oran 2013
yılında(-1.31) azalmıştır. 2012 yılında en yüksek memnuniyet sırasıyla, hemşirelik
hizmetleri, genel memnuniyet, hekimlik hizmetleri, tedavi-bakım ve fiziki
koşullardır. En düşük memnuniyet ise yemek hizmetleridir. 2012 yılında; Plastik ve
Rekonstrüktif Cerrahi, Dermatoloji ve Genel Cerrahi Kliniklerinde memnuniyet
oranı düşüktür. 2013 yılında Kulak Burun Boğaz Kliniğinde fiziki iyileştirme
yapılması nedeniyle hastalar gürültüye maruz kalmış, memnuniyet oranı
düşmüştür. 2013 yılında en yüksek memnuniyet sırasıyla, hemşirelik hizmetleri,
genel memnuniyet, tedavi-bakım, hekimlik hizmetleri ve fiziki koşullardır. 20122013 yıllarında en düşük memnuniyet ise yemek hizmetlerindendir. Tedavi-bakım
hizmetlerinde; tedavi hakkında konuşulurken mahremiyete dikkat edilmesi ve
muayene edildiği zaman yeteri ölçüde mahremiyetin sağlanması oranları 2012 ve
2013 yıllarında yüksektir. Hemşirelik hizmetlerinde; tedavide yer alan hemşireye
olan güven, her iki yılda da yüksektir. Her iki yılda da hekimlik hizmetlerinin
iyi olması tedavi-bakım hizmetlerini de olumlu yönde etkilemiştir. Ayrıca yaş
arttıkça hemşirelik hizmetlerinden, fiziki koşullardan ve yemek hizmetlerinden
memnuniyet durumları da artmaktadır.
Hastanenin fiziki koşulları ve yemek hizmetlerinin diğer hizmetlere göre
memnuniyet oranlarının düşük olması, bu hizmetlerde iyileştirme yapılması
gerektiğini göstermektedir. Bazı bölümlerde memnuniyet puanlarının yıllara
göre büyük farklılıklar oluşturmasına sebep olan etkenler için gerekli önlemler
alınmalıdır.
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Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs
Cerrahisi Eğitim Ve Araştırması Hastanesi’nde
İzolasyon Uygulamalarının İzlemi
Derya Hırçın Cenger1
Emine Mert2
Zeynur Erdoğu2
Ziynet Talay2

Özet
İnfeksiyon kontrolü hasta ve çalışan güvenliğini yakından ilgilendiren kritik bir
başlıktır. İnfekte veya kolonize hastaların izolasyonu, hastane infeksiyonlarının
önlenmesi amacıyla uygulanması gereken önlemlerin önemli bir parçasıdır.
Sadece hastadan diğer hastalara değil, hasta, ziyaretçilerine ve sağlık çalışanlarına
bulaşı engellemek için kaynak, duyarlı konak ve bulaş yolundan oluşan döngü
kırılmalıdır. Bunu başarmanın en kolay yolu bulaş yoluna yönelik önlem
alınmasıdır. İzolasyon uygulamalarının izlenebilir olması ve bulaş yoluna yönelik
izolasyon uygulamalarının en kısa sürede başlatılabilmesi için çalışmamızdaki gibi
sağlık çalışanlarının uygulamalara katılımını sağlayacak hastane prosedürlerinin
oluşturulması gereklidir.
Anahtar Kelimeler: İzolasyon, Hasta Güvenliği, Çalışan Güvenliği

Abstract
Infection control, patient and employee safety is a critical concern is the title.
Isolation of infected or colonized patients, prevention of nosocomial infections is
an important part of the measures to be applied in order. Not only from the patient
to other patients, visitors and health care workers infected patients to prevent
welding, consisting of susceptible hosts and transmission path of the cycle must be
broken. The easiest way to achieve this is to take measures to transmission routes.
Isolation way for applications to be viewed and transmitted insulation applications
in our study to be initiated as soon as possible to ensure the participation of health
professionals to practice the creation of hospital procedures are required.
Key Words: Isolation, Patient Safety, Employee Safety
1 Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırması Hastanesi, deryacenger@gmail.com, 0212 6641700
2 Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırması Hastanesi, eminemert34@gmail.com, 0212 6641700

T.C. Sağlık Bakanlığı

317

Sözel Bildiriler

V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

1. Giriş
İnfeksiyon kontrolü hasta ve çalışan güvenliğini yakından ilgilendiren kritik
bir başlıktır. Uzun yıllardır hastanelerde infeksiyon kontrol programları kalite
iyileştirme programları ile entegre edilerek hastane infeksiyonu hızları izlenmekte
ve hastane içi yayılımın önlenmesine çalışılmaktadır (Yılmaz, 2008:213). İnfekte
veya kolonize hastaların izolasyonu, hastane infeksiyonlarının önlenmesi
amacıyla uygulanması gereken önlemlerin önemli bir parçasıdır. Sadece hastadan
diğer hastalara değil, hasta ziyaretçilerine ve sağlık çalışanlarına bulaşı engellemek
için kaynak, duyarlı konak ve bulaş yolundan oluşan döngü kırılmalıdır. Bunu
başarmanın en kolay yolu bulaş yoluna yönelik önlem alınmasıdır (Yokoe, 2008:9,
Siegel, 2007: 69). Bulaş yoluna yönelik önlemler, epidemiyolojik olarak önemli
mikroorganizmalarla infeksiyon veya kolonizasyon, şüpheli veya doğrulanmış
klinik tanı ya da spesifik tanısı konulmuş olan hastalar temel alınarak uygulanması
gereken önlemlerdir. Standart önlemlerle birlikte uygulanmaları gereklidir.
Bulaş yolu önlemleri; hava yolu, damlacık ve temas önlemleri başlığı altında
incelenmektedir (Yılmaz, 2008:215, Çaylan, 2005:190).
Çalışmada, izolasyon uygulamalarına klinik çalışanlarının katılımının sağlanması
ve hastaneye özgü verilerin derlenmesi amaçlandı.

2. Gereç ve Yöntem
Araştırma tanımlayıcı, kesitsel tipte bir alan araştırmasıdır. Çalışma Yedikule
Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 01
Temmuz 2013 – 31 Mart 2014 tarihleri arasında yapıldı. Enfeksiyon kontrol ekibi
tarafından izolasyon formları ve izolasyon uygulamaları takip formu hazırlandı.
Formlar, kullanımı ve izolasyon uygulamaları ile ilgili eğitim verilerek uygulama
başlatıldı. Laboratuara dayalı sürveyans ile günlük olarak direnç sorunu olan,
izole edilen bulaşıcı (M.tüberculosis vb.) mikroorganizmalar ve aktif sürveyans
kapsamında saptanan hastane kökenli enfeksiyonlar ve kolonizasyonlar, ilgili
kliniklere Enfeksiyon Kontrol Hemşireleri tarafından günlük olarak bildirildi.
Veriler aylık peryodlar halinde toplandı. Toplanan veriler SPSS for windows
version 16 ile değerlendirildi.
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3. Bulgular
İzolasyona alınan 450 olgunun %93.5’inde enfeksiyon, %4.4’ünde kolonizasyon ve
%2’sinde koruyucu ortam sağlanması amacı ile izolasyon uygulaması başlatıldığı
belirlendi. Enfeksiyon nedeni ile izole edilen olgular dahili kliniklerde izlenen
hastalarda cerrahi kliniklere göre daha fazlaydı (p<0.005). En sık uygulanan
izolasyon solunum izolasyonu olurken bunu temas izolasyonu ve damlacık
izolasyonu izledi. İzolasyon türlerinin dağılımı Tablo-1’de verildi.
Tablo-1. İzolasyon türlerinin dağılımı
İzolasyonun Türü

Sayı

Yüzde

Temas

101

22,4

Damlacık

76

16,9

Solunum

257

57,1

Sıkı temas

7

1,6

Koruyucu

9

2,0

Olguların %78.2’sinde izolasyon uygulamasının sorumlu hemşire/hemşire
tarafından başlatıldığı görüldü. Enfeksiyon kontrol ekibinin hemşirelere göre
kolonizasyon gerekçesi ile daha sık izolasyon başlattığı görüldü (p<0.05).
İzolasyon uygulanan olguların %90’ı dahili branşlara ait kliniklerde izlenmekteydi.
İzolasyona alınma nedeni olan mikro organizmaların dağılımı ve direnç
sorunlarının dağılımı Tablo-2,3›de verildi.
Tablo-2. İzolasyona alınma nedeni olan mikroorganizmaların dağılımı
M.tuberculosis compleks
Koagülaz negatif stafilokok
Serratia marcescens
P.aeruginosa
A.baumanni
Klebsiella spp.
E.coli
S.aureus
Enterococcus spp.
Enterobacter aerogenes
Proteus mirabilis
Mikroorganizma saptanmayan
Toplam

Sayı
257
1
1
24
26
11
20
13
10
1
1
85
450

Yüzde
57,1
0,2
0,2
5,3
5,8
2,4
4,4
2,9
2,2
0,2
0,2
18.9
100,0
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Tablo-3. İzolasyona alınma nedeni olan direnç sorunlarının dağılımı
Direnç Sorunu

Sayı

Yüzde

MDR tüberküloz

59

13,1

Karbapenem direnci

37

8,2

Genişlemiş spekturumlu beta laktamaz pozitifliği

33

7,3

Metisilin direnci

14

3,1

Vankomisin direnci

8

1,8

Mikroorganizma izole edilmeyen 85 olguya damlacık izolasyonu (n:76) veya
koruyucu izolasyonu (n:9) uygulandığı belirlendi. M.tuberculosis üremesi
saptanan ve solunum izolasyonu başlatılan 257 olgunun 59’u çok ilaca dirençli
tüberküloz olgusuydu.

4. Sonuç
Hasta ve çalışan güvenliğini yakından ilgilendiren kritik bir başlık olan infeksiyon
kontrol önlemleri hastalara kanıta dayalı, güvenli sağlık hizmetinin multidisipliner
bir yaklaşımla sunulması için önemli bir fırsat yaratmaktadır. Hastane içi yayılımın
önlenmesine yönelik alınan önlemlerden olan izolasyon uygulamalarının
izlenebilir olması ve bulaş yoluna yönelik izolasyon uygulamalarının en kısa
sürede başlatılabilmesi için çalışmamızdaki gibi sağlık çalışanlarının uygulamalara
katılımını sağlayacak hastane prosedürlerinin oluşturulması gereklidir.

Kaynaklar
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Nöroloji Yoğun Bakımda Günlük Diyetisyen
Konsültasyonunun Hasta Bakım Kalitesine Ve
Hasta Maliyetine Etkisi
Ayça Peker1
Aslıhan Giray Öztüfekçi2
Meryem Genç3

Özet
Yetersiz gıda alımı, vücut depolarında azalmaya, böylece protein, aminoasit ve
enerji eksikliğine neden olmaktadır. Kan ve dokularda metabolik değişikliklerin
ortaya çıkması ile vücutta doku proteinleri azalmakta ve beslenme bozukluğu
sonucu mortalite ve morbidite artmaktadır. Bunun yanı sıra enfeksiyonlara
yatkınlık artmakta, dekübit ülser riski oluşmakta ve hasta bakım kalitesi
düşmektedir. Son yıllarda yeterli beslenemeyen Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ)
hastalarında, sağ kalımın düşük olması, organ fonksiyonlarının bozulması,
hastanın klinik seyrinin kötüleşmesi ve inflamatuvar yanıt artışının anlaşılması
bu hasta grubunda beslenmenin önemini gözler önüne sermiştir. Bu çalışmada
günlük diyetisyen konsültasyonunun hasta bakım kalitesine ve hasta maliyetine
etkisi araştırılmıştır.
Veriler doğrultusunda hastanemiz diyetisyeni yoğun bakım ünitelerindeki her
hastayı bireysel değerlendirmeye başlamış, hastanın genel durumu ve laboratuvar
bulguları hakkında ünite hekimi ve hemşireleri ile görüşerek, hastaların
beslenmelerini planlamış ve takip etmiştir. Düzenli olarak 5 ay boyunca tüm
hastalar ziyaret edilerek, bireylerin alması gereken enerji ve besin öğelerini doğru
yolla ve yeterli miktarda alması sağlanmıştır. Sonuç olarak 1 önceki yıl aynı dönem
5 ay ile kıyaslama yapıldığında; mortalitenin %46,5, dekübit ülserinin ise % 72,7
azalarak hasta bakım kalitesinin arttığı saptanmış; beslenmede doğru yol seçimi
sağlanarak daha uygun olan enteral ürün kullanımı artırılmış, daha pahalı olan
parenteral beslenme ürünlerinde % 38,9 daha az kullanım sağlanmıştır. Ayrıca
beslenme indikatörlerinden olan albümin seviyelerinde daha az düşüş sağlanmış
1 Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi, aycapeker@gmail.com, 05305602276
2 Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi, aslihanoztufekci@mynet.com, 05334226212
3 Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi, meryemgenc01@hotmail.com, 050530861782
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ve human albümin kullanımı önemli ölçüde azalmıştır. Bunlara bağlı olarak
hastane maliyetleri de düşmüştür.
Anahtar Kelimeler: Hasta bakım kalitesi, diyet konsültasyonu, yoğun bakım
beslenmesi

Abstract
Malnutrition causes decreasing body stores and metabolic changes in blood
and tissues. In addition, susceptibility to infections, decubitusulcer risk
arises increased in people who are malnourished and decreased in quality of
patient care is increasing morbidity and mortality. In recent years, it has been
revealed importance of nutrition, afterunderstandingthelower rate of survival,
deterioration of organ functions, worsening of the patient’s clinical course and
increasing inflammatory response in malnourished patients who are hospitalized
in Intensive Care Unit (ICU) and are can not be fed enough.
Accordance to data; in the intensive care unit, our hospital dietitian has begun to
evaluation each patient on an individual basis, planned the nutrition of patients
and followed every day.
In neurology ICU, it was provided an adequate amount of energyandnutrients in
correct way by visiting regularly for five months. As a result, when we compared
with the same period 5 months in the previous year; we found that 46,5% reduction
in mortality rate, 72,7% reduction in decubitus ulcers and increasing quality of
patient’s care. Using the more appropriate of enteral products were increased by
choosing the right path in nutrition, sousing more expensive nutritional products
were decreased about rate of 38,9% and the cost of hospital has been contributed.
However we provided less decrease in albümin levels which are indicators of
nutrition. Theuse of less humanalbumin significantly were contributed reducing
hospital costs again.
Key Words: Quality of patientcare, dietarycounseling, intensivecarenutrition
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1. Giriş
Yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ)tedavi gören hastalar protein-enerji
malnütrisyonuna girmeye oldukça yakındırlar. Hasta ya yoğun bakıma ilk
geldiğinde malnütrisyonludur ya da kritik hastalığa karşı oluşan metabolik
yanıt sonucu malnütrisyon gelişebilir. Bu durum yağ ve kas dokusu kitlesinin
azalması ile ağırlık kaybı, hipoalbuminemi, yara iyileşmesinde gecikme, kas
güçsüzlüğü, kardiyak debi, metabolikasidoz, respiratuar fonksiyon bozuklukları,
ventilatör desteğindeki hastalarda spontan solunuma geçişte güçlük, iyileşme
ve YBÜ’nde kalış süresinin uzamasına yol açmaktadır (Moral ve Uyar, 2006: 6).
Ayrıca immün cevapta bozulma, enfeksiyonlara yatkınlık artmakta, dekübit ülser
riski oluşmakta ve hasta bakım kalitesi düşmektedir (Dikmen, 2004: 103). Bazı
yayınlar göstermektedir ki hastane malnütrisyonu, morbidite ve mortalitede artışa
neden olmaktadır (Diker ve Öntürk, 2009: 91). Son yıllarda yeterli beslenemeyen
YBÜ hastalarında sağ kalımın düşük olması, organ fonksiyonlarının bozulması,
hastanın klinik seyrinin kötüleşmesi ve bunlara bağlı olarak inflamatuvar yanıt
artışının anlaşılması bu hasta grubunda beslenmenin önemini gözler önüne
sermiştir (Dikmen, 2004: 103). Bu nedenle nütrisyon desteğinin yoğun bakım
tedavisinin rutin bir parçası olduğu ve yoğun bakım hastalarının beslenme
yetersizliklerinden korunması ve tedavi edilmesinin hayati bir role sahip olduğu
bildirilmiştir (Moral ve Uyar, 2006: 6; Giner vd, 1996: 23).
1.1. Klinik Beslenme (Nütrisyon) Yöntemleri
Beslenme yöntemleri Şekil 1.’de Özetlenmiştir.
Şekil 1. Klinik Beslenme Yolları
BESLENME YOLLARI
Oral beslenme +
Gıda güçlendirme

Enteral beslenme

Parenteral beslenme

1.1.1. Oral Beslenme (OB)

Hastanın ağızdan sulu veya katı gıdaları tüketebilmesidir. Yeterli olup
olmadığı gözlemlenmelidir.
1.1.2. Enteral Beslenme (EB)
Ağızdan yeterli beslenemeyen hastalarda duruma göre ilk tercih edilen
yoldur. Enteral beslenmenin vücuda enerji ve protein sağlamadan öte, barsak
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bütünlüğünün korunması, bariyer ve immün fonksiyonların sürdürülmesi ve
bakteriyel translokasyonun önlenmesi gibi faydaları vardır. Bu nedenle enteral
beslenme infeksiyöz komplikasyonları azaltmaktadır (Frost ve Bilhari, 1997:
58). Barsakların fonksiyonel ve hastanın durumu stabil olduğunda mümkün
olduğunca erken dönemde enteral beslenmeye başlanılması gerekmektedir (Jolliet
and Pichard, 1998: 848). EB; biri nazoenterik yol (nazogastrik, nazojejunal)
diğeri ise perkütan yol (perkütan endoskopik gastrostomi, perkütan endoskopik
jejunostomi) gibi iki farklı yöntemle yapılabilir (Moral ve Uyar, 2006: 9). Dikkatli
başlanarak kontrollü bir şekilde doz artırımı yapılmalıdır.
1.1.3 Parenteral Beslenme (PB)
Periferik ven kateter veya santral venöz kateterizasyonu ile parenteral beslenme
uygulanabilir (Şentürk, 2011: 51). Saatte 30-40 ml hızında başlanıp hedeflenen
hıza çıkabilmek için 6-8 saatte bir doz artırımı yapılabilir. PB sonlandırılırken
4-6 saat 40-50 ml/saat hızında uygulandıktan sonra kesilmeli, yüksek dozların
uygulanması sırasında PB aniden kesilmemelidir.
1.2. Klinik Beslenme Kriterleri
Malnütrisyon açısından riskli hastalar saptanıp, bu hastalara erken dönemde
beslenme desteği başlanması önemlidir (Dikmen, 2004: 105). Yoğun bakımda
nütrisyon desteği sağlanmasındaki hedefler şu şekilde olmalıdır: Nütrisyon desteği
içerik ve veriliş yolu açısından hastanın klinik durumu ile uyumlu olmalıdır. Hem
makro hem mikronütrient eksikliklerinden kaçınılmalı ve tedavi edilmelidir. Besin
öğeleri hastanın mevcut metabolizması ile uyumlu dozlarda olmalı, nütrisyonun
veriliş yoluna ait komplikasyonlar önlenmelidir. Hastalığın morbiditesini azaltan,
hastanın daha sonraki performansını arttıran ve Kaynakların optimal kullanımını
hedefleyen bir program yürütülmelidir (Cerra vd., 1997:771).
Bu çalışmada hasta açısından risk faktörlerini azaltıp, hasta bakım kalitesini
artırmak ve hastane maliyetine katkıda bulunmak hedeflenmiştir.

2. Materyal ve Metod
Hastanemizde 2013 yılı Aralık ayı itibariyle diyetisyen her gün düzenli olarak
yoğun bakımlarda hasta ziyaret etmektedir. Diyetisyen; hastaların günlük
alması gereken enerji ihtiyacını ve besin öğesi gereksinimlerini hesaplayarak,
yoğun bakım hekimi ve hemşiresi ile görüşerek hastaya bir beslenme programı
düzenlemektedir. Enerji Gereksinimi Harris Benedict yöntemi kullanılarak
hesaplanmış ve stres faktörleri (ateş, ventilasyon, travmava) eklenmiştir.
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Oral olarak yeterli beslenebilen hastalarda çoğunlukla takviye vermemekle beraber
her gün her hastanın bir önceki gün ne yediğini hasta gözlem formlarından
takip etmiştir. Yeterli beslenemeyen hastaya durumuna göre ilk olarak enteral
beslenme ürünü denemiş ve bazen tek başına bazen de oral alıma takviye olarak
enteral beslenmeyle devam etmiştir. Parenteral yoldan beslenme ise risk faktörleri
nedeniyle hastanın durumuna göre son olarak tercih edilmiştir.
Örneklemin seçildiği tarihler belirlenirken Nöroloji YBÜ’nde diyetisyenin her gün
düzenli olarak hasta ziyaretini uygulamaya başladığı andan itibaren ardışık 5 aylık
süre ve aynı dönemlere denk olan 1 yıl önceki ardışık 5 aylık süre değerlendirmeye
alınmıştır.
Hasta yaş grubu yakınlığı (55 yaş üzeri) ve hastaların çoğunluğunun benzer
tanılarla (SVH SVO vb.) hastaneye başvurması nedeni ile araştırma grubunun
homojen olacağı düşünüldüğünden ve buna ilave olarak uzun süreli yatıştan dolayı
hastane malnütrisyonu gelişme riski fazla olan, beslenme desteği gereksinimi
yüksek olan nöroloji yoğun bakım ünitesi hastaları araştırma evrenine dahil
edilmiştir. Araştırmaya dahil edilen hastalarda cinsiyet ayrımı yapılmamış, beşer
aylık süreçlerde Nöroloji YBÜ’nde tedavi olan tüm hastalar araştırmaya alınmıştır.
Hastaneye yatırılan hastaların nütrisyonel risk açısından değerlendirmek için
çeşitli nütrisyonel değerlendirme aracı olmasına rağmen, hala en çok tavsiye
edilebilecek ve otoritelerin üzerinde fikir birliği olduğu ideal bir test olmaması
(Kondrup vd., 2003: 416) nedeni ile hastalarımızda nütrisyonel değerlendirme
yapılırken hastanın beslenme durumunun yeterliliği, yutkunma refleksi,
aspirasyon riski, özellikle albümin olmak üzere belli kan bulguları, koopere olup
olmama durumları ve antropometrik ölçümlere göre değerlendirme yapılmıştır.
Kaydedilen tüm veriler hasta gözlemlerinden geriye dönük tarama ile elde edilmiş,
eczane kayıtları ile kontrol edilerek teyit edilmiştir. Hastanemizde istatistiksel
destek verecek birim bulunmadığından biyoistatiksel değerlendirme yapılamamış
ancak bulgular araştırmalarla desteklenerek net rakamlar verilmiştir.

3. Bulgular ve Tartışma
Çalışmamızda iki yıla ait beşer aylık periyotlar kapsamında 230’u kadın, 213’ü ise
erkek olmak üzere toplam 443 hasta izlenmiştir. Bir önceki yıl bu süre zarfında
takip edilen kadın ve erkek hasta sayısı 223 iken bu yıl izlenen hasta sayısı 220
olarak belirlenmiştir.
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Yatan hasta sayısının aynı olduğu iki grup arasında veriler değerlendirildiğinde;
bir yıl öncesinde enteral beslenme ürünü kullanımı 193,28 litre iken sonraki
yıl 415,36 litreye yükseltilerek % 114,9 artış sağlanmıştır. Her iki yıl içinde de
enteral beslenme ürünü olarak standart, diyabetik, lifli ve kısmen hiper kalorik
formülalar kullanılmıştır.
Parenteral beslenme ürünleri; 1 yıl öncesinde 1159,52 litre kullanılırken bu yıl
içerisinde 708,12 litre kullanım sağlanmıştır. Parenteral beslenme ürünü kullanımı
% 38,94 düşmüştür. Parenteral beslenme uygulanırken iki farklı firmanın ürünü
kullanılmış ve maliyetleri hesaplandığında 1 yıl öncesinde parenteral beslenme
ürünlerine 30446,13 lira harcanmışken bu yıl 14022,57 lira harcandığı belirlenmiş,
16423,56 lira hastane bütçesine katkıda bulunulmuştur.
Enteral beslenme ürünleri içerik açısından parenteral beslenme ürünlerine oranla
daha dengeli olduğu için ve yeterli düzeyde beslenen hastalarda ek bir uygulama
gerektirmedikleri için (Dikmen, 2004: 107) hastalar daha az maliyetle daha dengeli
beslenmişlerdir. Belirgin ekonomik olması ve daha az ciddi komplikasyonlara
neden olması sebebiyle başka araştırmacılar da Nöroloji yoğun bakım ünitelerinde
enteral beslenmenin uygun teknik olduğunu düşünmektedirler (Sarıkaya, 2005:
41). Buna ilave olarak enteral beslenme uygulanırken önerildiği gibi (Kartal ve
ark.,2004: 31) 45 derecelik supin pozisyonda uygulama yapılarak komplikasyon
riski azaltılmasına dikkat edilmiştir
Yapılan çalışmalar malnütrisyonun dekübit ülser riskini artırdığını göstermektedir
(Dikmen, 2004: 103; Bozbaş ve Gürer, 2011: 118). Dekübit ülserlerinin oluşması
mortaliteyi 4 kat artırabileceği ve hastanede yatış süresini uzatarak hem hasta
bakım kalitesini düşüreceği başka bir çalışma tarafından belirtilmiştir (Beğer,
2004: 245). Bizim çalışmamızda da malnütrisyon düzeyi en düşük düzeyde
hedeflendiğinden dekübit ülser miktarı bir önceki döneme göre belirgin düşüş
(% 72,7) göstermiştir. Geçen yıl belirlenen sürede miktar 11 iken bu yıl belirlenen
sürede 3 olarak bulunmuştur. Dekübitülser miktarının azalmış olması hasta
bakım kalitesi açısından çok önemli bir veri olmakla beraber yara bakımında
kullanılan ilaçların miktarlarını azaltarak maliyete de katkıda bulunmuştur.
Başka bir çalışma tarafından da etkin beslenmenin hastane masraflarını azalttığı
belirtilmiştir (Neumayer, 2001:73).
Yeterli beslenmenin sağlanması ile hasta albumin seviyelerinde düşüş azalmış
ve Human albumin kullanımı 196’dan 77’ye düşmüştür. Albümin kullanımında
%60,7 düşüş ile albumin harcamaları 27029,42 liradan 10618,7 liraya düşmüştür.

326 T.C. Sağlık Bakanlığı

V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Sözel Bildiriler

Mortalite sayıları değerlendirildiğinde ise toplam 37,35’ten, 19,99’a düşüş olduğu
görülmüştür. % 46,48 düşüşün önemli olduğu beslenme ile de ilgili olduğu
düşünülmekte ve birçok yayın tarafından da desteklenmektedir. Mc Whirter ve
arkadaşlarının da çalışmalarında belirttiği gibi uygun zamanda doğru beslenme
desteğinin morbiditeve mortalitede düşüşe neden olduğu çalışmamızda da
görülmüştür (Mc Whirter and Pennington, 1994: 947).
Hasta günü 1355 iken 1625’e yükselmiş ve % 19,93 artmıştır. Hastane enfeksiyonu
ise 2’den 10’ a yükselmiştir ancak incelendiğinde bunların dokuz tanesinin idrar
sondasına bağlı idrar yolu enfeksiyonu olduğu görülmüştür. İdrar yolu enfeksiyonu
sonda takılması, bakımı ile ilişkili bir hastane enfeksiyonudur, beslenme ve bası
yarası oluşumu ile ilişkili değildir. Hasta yatış günün artmasının da hastane
enfeksiyonuna bağlı olarak artmış olduğu düşünülmektedir. Çalışmamızdaki veri
diğer araştırmaları desteklemese de birçok yayın tarafından enteral beslenmenin
bakteriyel translokasyonu ve buna bağlı gelişen infeksiyöz komplikasyonları
engellediği bildirilmiştir (Topeli, 2001: 12).
Yoğun Bakım Ünitelerinde takip edilen hastaların %25-50’sinde verilen kalorinin
yetersiz olduğu bildirilmiştir (Demirel ve Aygün, 2012: 63). Hastanın uzun süre
yetersiz kalori almasının beraberinde artmış enfeksiyon riski ve total komplikasyon
sayısına, uzayan mekanik ventilasyon, hastanede veya YBÜ’de kalışa, antibiyotik
kullanım süresine ve dolayısıyla da tedavi maliyetlerinde önemli ölçüde artışa
neden olduğu gösterilmiş çalışmalar (Villet vd., 2005: 508; Amaral vd., 2007:
778) değerlendirilerek hasta bakım kalitesini artırmak ve maliyeti düşürmek için
hastaların nutrisyon ekibi tarafından değerlendirilmesi ve doğru beslenme yolunu
uygulaması sağlanmalıdır.
Elde edilen bulgular net sayılar olduğu ortalama değerleri alınmamış, standart
sapmalar hesaplanamamıştır, beşer aylık toplamlar Tablo 1’de verilmiştir.
Veriler aşağıda Tablo 1.de de gösterilmiştir.
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Tablo 1. Nöroloji Yoğun Bakıma İlişkin Veriler
01.12.2012-30.04.2013

01.12.2013-30.04.2014

Yatan hasta sayısı

223

220

Enteral beslenme ürünü

193,28 litre

415,36 litre

Parenteral beslenme ürünü

1159,52 litre

708,12 litre

Albümin

196

77

Dekübit ülseri görülen
vaka sayısı

11

3

Mortalite sayısı

37,35

19,99

Hasta günü

1355

1625

Hastane enfeksiyonu
görülen vaka sayısı

2

10

4. Sonuç
Kritik hasta grubu olarak sayılan yoğun bakım hastalarının beslenmesinin önemi
ve bunun hasta bakım kalitesine ve hastane maliyetine olumlu etkileri birçok
çalışmada olduğu gibi çalışmamızda da görülmüştür. Yoğun bakım hastalarında
hedeflendiği gibi yeterli ve doğru yöntemle beslenme sonucunda; dekübit ülser
miktarlarında azalma, albümin kullanımında azalma ve mortalitede azalma
sağlanmıştır. Yapılan bu konsültasyonlar, hastane maliyetine katkıda bulunmuştur.
Parenteral beslenme ürünleri ve human albümin kullanımı azalarak hasta başına
düşen maliyet azalmıştır. Ayrıca dekübit ülser miktarının azalmış olması hasta
bakım kalitesinin artmış olduğuna işaret etmekte olup ayrıca yara bakımında
kullanılan ilaç ve yara bakım ürünleri miktarını azaltarak maliyete de katkıda
bulunmuştur.
Bu Sonuçlar doğrultusunda özellikle yoğun bakım üniteleri bulunan her hastanenin
bu biriminde günlük hasta başı konsültasyonu için bir diyetisyen görevlendirmesi,
servis sorumlu hekimi ve hemşireleri ile ekip halinde çalışmasının sağlanması
önerilmektedir.
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Manisa’da Birinci Basamak Sağlık
Çalışanlarına Yönelik Şiddet Araştırması
Ümit ATMAN1
Kübra HAMARAT ÖZÇETİN2

Özet
Amaç: Bu çalışma birinci basamak sağlık çalışanlarının iş yeri şiddeti ile
karşılaşma oranını, karşılaştıkları şiddet türünü ve bunları etkileyen kişisel ve
mesleki özellikleri belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Gereç ve Yöntem: Çalışma, tanımlayıcı ve kesitsel araştırma tipine uygun olarak
planlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, Manisa’da, Ekim-Aralık 2013 tarihleri
arasında, birinci basamak sağlık hizmeti sunan toplam 1286 sağlık çalışanı
oluşturmuştur. Araştırma verileri, araştırmacı tarafından literatür doğrultusunda
geliştirilen kişisel tanımlayıcı sorular ile işyerinde şiddet bilgilerine ait soruların
yer aldığı anket formu ile toplanmıştır. İstatistiksel yöntem olarak tanımlayıcı
istatistikler, Ki-kare, Yates düzeltmeli ki-kare testikullanılmıştır. Veriler;
ortalama(±)standart sapma, frekans dağılımı ve yüzdeolarak sunulmuştur.
İstatistiksel anlamlılık değeri p<0.05 olarak kabuledilmiştir.
Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 39.29±8.29 olup, son bir yılda şiddete
maruz kalma oranı %41.9’dur. En fazla maruz kalınan şiddet türü %33.2 ile
sözel şiddet olup şiddetin çoğunlukla hasta yakınları ve erkekler tarafından
uygulandığı; kadınların sözel, erkeklerin ise fiziksel şiddete uğramada daha
riskli gruplar olduğu;sağlık personeli içinde ise şiddete maruz kalmada doktor ve
hemşirelerindaha riskli gruplar olduğu tespit edilmiştir.
Sonuç: Konuyla ilgili yapılan diğer çalışmalarla karşılaştırıldığında, Manisa’daki
birinci basamak sağlık çalışanlarının bulgularıyla benzer olduğu sonucuna
varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Șiddet , Sağlık Çalıșanları, Önleme,İşyeri şiddeti ve etkileyen
faktörler
1 Uzm.Dr. Manisa İl Halk Sağlığı Müdürlüğü -Yunusemre TSM, 0236 2341066/121, umitatman@hotmail.com
2 Sağlık Teknikeri, Yunusemre TSM, 0236 2341066, khamarat-1286@hotmail.com
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Abstract

Objective: The aims of this study were to determine the prevalence of workplace
violence, types of workplace violence and the individual that affect workplace
violence among primary healthcare workers.
Methods: This study was planned as a descriptive and cross-sectional
research. The study sample was comprised of 1286 primary healthcare
workers in Manisa and October toDecember 2013. A questionnaire form was
prepared by the researcher and was designed to determine the individual and
job characteristics and the prevalence of workplace
v i o l e n c e .
Chi-square and Yates adjustment chi-square test was used in the statistical analysis.
Data is presented as mean (±) standartd deviation and frequency distribution.
p<0.05 was adopted as statistical significance value.
Results: The mean age of the participants was 39.29±8.29 years. The rate of their
exposure to violence in the last one year was 41.9%. The most frequently seen
violence form was verbal abuse (33.2%), and it was determined that the violence
was applied primarily by the patient’s relatives and by males.
Conclusion: Trainingemployees and health managers, and considering the creation
and application ofpresent and future regulations remain as main prerequisites for
ensuring a safeenvironment for healthcare staff.
Key Words: Violence, health care staff, prevention,workplace violence; effective
factors.
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1. Giriş
Günümüzde pek çok alanda olduğu gibi, sağlık hizmetlerinin sunulduğu
sektörlerde de çalışan güvenliği kavramıyla birlikte öne çıkan konuların başında
“Sağlık çalışanına yönelik şiddet” gelmektedir.
Son yıllarda dünyanın her yerinden her türlü şiddetin arttığı rapor edilmektedir
(Nau vd., 2009:1956). Yaş, cinsiyet, ırk, din, dil, eğitim düzeyi ayırt etmeksizin
toplumdaki bütün bireyleri etkileyen şiddet, giderek günlük yaşamımızın bir
parçası haline gelmekte, herkes ve her sektör için önemli bir halk sağlığı sorunu
olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm meslek grupları arasında, zor durumdaki
bireylerle doğrudan teması gerektiren sağlık hizmet sektöründe çalışanların, iş
yeri şiddetinin en önemli hedefi ve kurbanları olduğu giderek daha fazla kabul
görmektedir (Kingma, 2001:130 ve Wells, 2002:230).Yapılan çalışmalarda şiddetin
diğer sektörlere göre en çok sağlık alanında ortaya çıktığı ve sağlık personelinin
şiddete uğrama yönünden 16 kat daha riskli olduğu belirtilmektedir.Dünyada ve
Türkiye’de sağlık çalışanına yönelik şiddetin giderek artış gösterdiği ve üzerinde
önemle durulması gereken ciddi bir mesleki tehlike olduğu vurgulanmaktadır
(Büyükbayram ve Okçay, 2013:47).
Bu çalışma Manisa İlinde Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesinde bulunan birinci
basamak sağlık kuruluşlarında görevli sağlık çalışanlarının uğradığı sözel,
fiziksel, şiddet olaylarının istatistiki bilgiler ışığında analizi, değerlendirilmesi
ve sonucunda sorunların giderilmesi, güvenli ortamın sağlanması, sağlık
çalışanlarının ve yöneticilerin şiddetle ilgili farkındalıklarının artması ve
iyileştirme faaliyetlerinin başlatılması amacıyla planlanmıştır.
1.1. Şiddet Kavramı ve Türleri
Şiddet, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Kendine, bir başkasına,grup ya da
topluluğa yönelik olarak ölüm, yaralama, ruhsalzedelenme, gelişimsel bozukluğa
yol açabilecek ya da neden olacakşekilde fiziksel zorlama, güç kullanımı ya da
tehdidinin amaçlı olarakuygulanması” olarak tanımlanmaktadır (WHO, 1998.).
İşyerinde şiddet ise “Çalışanın işiyle ilgilidurumlar sırasında bir kişi veya kişiler
tarafından istismar edildiğiveya saldırıya uğradığı olaylar” olarak tanımlanmıştır
(Warshaw LJ, 1996: 995).Sağlık kurumlarındaki şiddet de, “Hasta, hastayakınları
ya da diğer herhangi bir bireyden gelen, sağlık çalışanı içinrisk oluşturan; tehdit
davranışı, sözel tehdit, fiziksel saldırı ve cinselsaldırıdan oluşan durum” olarak
tanımlanmıştır (Saines JC, 1999:9).
Dünya Sağlık Örgütü, Şiddet ve Sağlık Dünya Raporu’nda şiddetinortaya çıkışını
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“Kendine Yönelik Şiddet, Kişiler Arası Şiddet ve Topluma Yönelik Şiddet” olmak
üzere üç şekilde açıklamıştır: Ayrıca raporda şumaddelere de yer verilmiştir:
• Şiddet genellikle kasıtlıdır.
• Şiddetin yaralama, ölüm, psikolojik zarar, gelişme geriliği ve yoksunluk gibi
Sonuçları vardır.
• Fiziksel olarak bir hasar vermese de tehditde bir şiddetdavranışıdır.
• Yetkininkasıtlı olarak kötüye kullanımıda şiddettir.
Şiddet, pek çok kaynakta “sözel/psikolojik, fiziksel ve cinselşiddet”olmak üzere
üç ana başlık altında toplanmakta olup, ruhsalve fiziksel etkileriyle ortaya
çıkmaktadır.
1.1.1. Fiziksel Şiddet: Fiziksel şiddet, karşıdaki kişinin canının yanmasına,
yaralanmasına ya da ölümüne sebep olan, kasıtlı olarak yapılandavranış ya da
davranışlardır(WHO:2002)
Fiziksel Şiddet Türleri:
•

Tokat atmak

•

Tekme atmak

•

Yumruk atmak

•

Kafa atmak

•

Boğazını sıkmak

•

Ağzını kapatarak boğmaya teşebbüs etmek,

•

Birisine bir şeyler fırlatmak

•

Çimdiklemek

•

Sertçe itip kakmak, sarsmak

•

Birini bağlamak

•

Yakmak,

•

Bir cisimle vurmak

•

Saç çekmek, saç yolmak, saçından tutup sürüklemek

•

Bir odaya kapatmak

•

Kesici, delici alet ve ateşli silah kullanmak
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•

Isırmak, tükürmek

•

El, kol bükmek

•

Yere ya da duvara fırlatmak
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1.1.2. Sözel/Psikolojik Şiddet: Karşıdaki kişiye sistemli bir biçimde yapılan,kişinin
benliğini, psikolojik ve sosyal gelişimini, ruhsal bütünlüğünüetkileyen olumsuz
yargılar, atıflar ya da sözel davranışlardır.En büyük özelliği, sürekliliğinin olması
ve tekrarlamasıdır.
Sözel/Psikolojik Şiddet Türleri:
•

Reddetme

•

Aşağılama

•

Yıldırma

•

Yoksun bırakma/ soyutlama

•

Davranış bozukluğu göstermesine göz yumma

•

Bağırmak

•

Küfür etmek

•

Tehdit etmek

1.1.3. Cinsel Şiddet: Bir kişinin, diğer bir kişiyi kendi cinsel gereksinim ya da
isteklerin doyumu içincinsel nesne olarak kullanması ya da kullanılmasına göz
yumulmasıdır.
Cinsel şiddet türleri:
•

Cinsel içerikli konuşma

•

Teşhircilik,

•

Zorla pornografik yayınlar izlettirme

•

Her türlü cinsel ilişki ve zorla fuhuşa teşvik gibi kişinin/çocuğun onaylamadığı,
rıza göstermediği ya da tam olarak anlayamadığı bir dizi davranışı içerir.

Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre, fiziksel şiddet daima sözelşiddetle başlar
ve gözle görünen tek şiddet türüdür. Tüm şiddet türleri,güç ve kontrol üzerine
temellenir. Duygusal ve sözel şiddet kendibaşına görebileceği gibi her zaman
diğer şiddet türlerine eşlik eder. Duygusal şiddet, en sık görülen ancak en zor
tanımlanabilen şiddettürüdür. Cinsel şiddet ise en zor ve en geç açığa çıkan şiddet
türüdür.
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1.2. Şiddetin Etkileri
Öte yandan, şiddet olayının şiddete maruz kalan bireyler üzerindeki olumsuz
etkileri de göz ardı edilmemelidir. Şiddetin işyerinde oluşturduğu bu etkiler kişisel
düzeyde, işyeri düzeyinde ve toplumsal düzeyde olmak üzere üç ana başlıkta ele
alınmalıdır (International Labour Organization: 2000.)
Şiddet uygulamalarının kişisel etkileri:
•

Düşük ya da zayıf benlik saygısı

•

Kendine güvensizlik

•

Performans azalması

•

Motivasyon düşüklüğü

•

Depresyon, sinirlilik, anksiyete, irritasyon ve stres

•

Diğerlerine güvenme ve sevme becerisinden yoksun olma

•

Şiddet davranışlarının öğrenilmesi

•

Öfke ve intikam duyguları

•

Pasif ya da içe kapanma davranışları,

•

Kaygı, korku

•

Depresyon

•

Uyku ve yeme bozuklukları

•

Sigara kullanımı, alkol ve ilaç istismarı

•

İşten kaçınma

•

Kendini suçlama/ değersiz görme

•

Fiziksel, ruhsal ve duygusal gelişimde gecikmeler

•

Engellilik, intihar

Şiddet uygulamalarının işyeri etkileri:
•

İş sorunları ve başarısızlık

•

İş kazaları

•

Personel arası ilişkilerin bozulması

•

İş günü kaybı

•

İş gücü kaybı
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•

Verimlilik ve üretkenlikte azalma

•

Güvenlik güçlerini geliştirmeye yönelik maliyetler

•

Kurum imajı zedelenmesi

Şiddet uygulamalarının toplumsal etkileri:
•

Şiddet mağdurlarının sağlık bakımları ve uzun dönemli rehabilitasyonları,
çalışanlarda engelliliklerin gelişmesi ve son aşamada işini kaybetmeleri ve/
veya malülen emekli olmaları, önemli oranda toplumsal maliyetlere sebeb
olur.

1.3. Türkiye’de Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddetin Nedenleri ve Boyutu
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin engellenebilmesi için, temeldeki ortaya
çıkarıcı nedenlerin iyi tespit edilip, ona yönelik çözüm önerilerini içeren
politikaların geliştirilmesi gerekmektedir.Birçok çalışmadan derlenen Sonuçlara
göre sağlıkta şiddetin nedenleri şu şekilde tespit edilmiştir (Keser N. ve Bilgin H,
2011:1442):
•

Mental ve davranış bozukluğu

•

Eğitim düzeyi düşüklüğü ve kurallara uymama,

•

Çok sayıda muayene ve test yapılması,

•

Stresli hasta yakınları ve kalabalık gürültülü ortamlar,

•

Hasta ve hasta yakınlarının aşırı istekte bulunması,

•

Uzun bekleme süreleri,

•

Sağlık çalışanı yetersizliği,

•

Yanlış anlamalar, iletişim problemleri ve kişisel sorunlar.

Tüm çalışmalarda ve literatürde sağlıkta yaşanan şiddetin toplumda yaşanan şiddet
ve sorun çözme anlayışının bir parçası ve sosyal bir sorun olarak kabul edilmesi
gerektiği vurgulanmakladır.Ülkemizde şiddet konusunda yapılan araştırmalar,
genellikle şiddetin daha sıklıkla yaşandığı yataklı tedavi kurumlarında yürütülmüş
olup, devlet hastaneleri acil servis hizmetleri ve poliklinikler sağlık çalışanlarına
yönelik şiddetin daha fazla görüldüğü yerler olarak tespit edilmiştir.Bu birimler,
hasta ve yakınlarının ivedihizmet almak istedikleri ve çatışmaların sıklıkla
yaşanabileceği yerlerdir.Şiddetin yoğun olarak görüldüğü bir diğer hizmet birimi
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ise 112 Acil Sağlık Hizmetleri birimleridir.Burada da benzer biçimde acil hasta
kaygısı nedeniyle, sağlık çalışanları özellikle hasta ve yakınlarının şiddet içeren
davranışları ile karşılaşabilmektedir.Birinci basamak sağlık kuruluşlarında ise
sıklıkla poliklinik hizmetleri sırasında, şiddet ile karşılaşılmakta olup, bu alanda
yapılan çalışma sayıları yetersizdir.Bu nedenle; gerek sağlık hizmetindeki hızlı
değişimlerin gerek yasal uygulamalardaki eksikliklerin şiddetin önlenmesinde ve
çalışan güvenliği sağlama konusunda etkin hale gelebilmesi çok önemlidir ve bu
konuda yol gösterici olacak, ışık tutacak çalışmalara ihtiyaç vardır.

2. Gereç-Yöntem
2.1. Araştırmanın Tipi
Tanımlayıcı tipte ilişkisel boyutu analiz etmek için planlanmış bir çalışmadır.
Araştırma kapsamında Manisa ilinde bulunan Aile Sağlığı merkezleri, Entegre
ilçe Hastaneleri ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde görevli sağlık çalışanlarına
yönelik şiddet olayları incelenmiştir.
2.2. Araştırmanın yapıldığı yer ve zaman
Araştırma, Manisa’daİl Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren birinci
basamak sağlık kurumlarında (Aile Sağlığı Merkezleri, Entegre ilçe Hastaneleri ve
Toplum Sağlığı Merkezleri) Ekim-Aralık 2013 tarihleri arasında, bu kurumlarda
çalışan ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan sağlık personeli ile yüzyüze
görüşülerek gerçekleştirilmiştir.
2.3. Araştırmanın Evreni/Örneklemi
Araştırmanın evrenini, Manisa ilinde İl Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesinde
birinci basamak sağlık kurumlarında hizmet veren, sağlık personelinin tamamı
oluşturmuştur. Araştırmaya katılım gönüllülük esası ile sağlanmıştır. Araştırma
1286 kişi üzerinden yürütülmüş, katılım oranı %91.8 olarak saptanmıştır.
2.4. Veri Toplama Aracı ve Uygulaması
Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından literatür taraması
sonrasında geliştirilen 4(dört) bölümden oluşan bir anket formu kullanılmıştır.
Anketin 5(beş) sorudan oluşan ilk bölümünde; kişilerin tanımlayıcı özellikleri, 16
sorudan oluşan ikinci bölümünde; kişilerin şiddet algısı, şiddete uğrama ve tanık
olma sıklığı, şiddetin nedenleri, kişilerin çalıştıkları ortamda kendini güvende
hissetme durumu, 8(sekiz) adet önermeden oluşan üçüncü bölümünde; sağlık
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çalışanlarının kendilerine yönelik şiddetin nedenleri konusundaki düşünceleri
sorgulanmıştır. Son bölümde ise; şiddet olaylarını önlemek için ne yapılması
gerektiği konusunda sağlık çalışanlarının görüş ve önerilerinin sorgulandığı 1 adet
açık uçlu soruya yer verilmiştir. Anketler Kasım-Aralık 2013 tarihleri arasında ve
yüz yüze görüşme yöntemiyle uygulanmıştır. Anketlerin basımı, il genelindeki
bağlı kurumlara dağıtımı ve anket uygulama işi İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Toplum
Sağlığı Şubesi tarafından desteklenmiştir.
Anket uygulamasında, verilerin güvenilirliği ve tarafsızlığını sağlamak adına
kimlik bilgilerine yer verilmemiş olup, çalışmaya katılım gönüllülük esası ile
yürütülmüştür. Anketler, araştırmacının kontrolünde SPSS 16.0 Veri Analiz
Programına girilmiş ve çıktılar, araştırmacı tarafından değerlendirilmiştir.
İstatistiksel yöntem olarak tanımlayıcı istatistikler Ki-kare, Yates düzeltmeli kikare testi kullanılmıştır.Veriler; frekans dağılımı ve yüzde olarak sunulmuştur.
İstatistiksel anlamlılık değeri p<0.05 olarak kabul edilmiştir.

3. Bulgular ve Tartışma
3.1.Tanımlayıcı Özellikler
Çalışmaya katılan sağlık personelinin 827’si (% 64.3) kadın, 459’u (%35.7) erkektir.
Katılımcıların çoğunluğunu (%53.0) yardımcı sağlık personeli (hemşire, sağlık
memuru, ebe ) oluşturmaktadır.Yaş dağılımlarına bakıldığında; katılımcıların
% 39.7’sini 40-49 yaş grubundakilerin oluşturduğu ve yaş ortalamasının 39.29
olduğu görülmektedir. Katılımcıların kurumda hizmet yaptıkları sure ve
mesleklerindeki süreleri sorgulanmış, sağlık personelinin % 53.1’nin (683 kişi)15yıl arası bulundukları kurumdahizmet süresinesahip oldukları, mesleklerinde
ise çoğunluğunun (%36.3’ü) 21 yıl ve üzerinde oldukları, meslekyıl ortalamasının
16.4 olduğusaptanmıştır.Katılımcıların tanımlayıcı özellikleri ayrıntılı olarak
Tablo1’de sunulmuştur.
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Tablo 1: Çalışmaya katılan sağlık personelinin tanımlayıcı özellikleri
ÖZELLİKLER

Sayı (n)

Yüzde( %)

Kadın

827

64.3

Erkek

459

35.7

Cinsiyet

Yaş
20 yaş altı

16

1.2

30-29 yaş

146

11.4

30-39 yaş

477

37.1

40-49 yaş

510

39.7

50 yaş ve üstü

137

10.7

Hekim

363

28.2

Yard.sağ.personeli

681

53.0

Teknisyen(lab,röntgen vb.)

47

3.7

İdari personel

51

4.0

Diğer*

144

11.2

1-5 yıl

184

14.3

6-10 yıl

179

13.9

11-15 yıl

185

14.4

16-20 yıl

271

21.1

20 yıl üzeri

467

36.3

1-5 yıl

683

53.1

6-10 yıl

435

33.8

11-15 yıl

61

4.7

16-20 yıl

38

3.0

20 yıl üzeri

69

Görev

Meslekte Hizmet Yılı

Görev süresi

TOPLAM
*Diyetisyen, psikolog, sosyal hizmet uzmanı yardımcı hizmetli vb.
**Satır yüzdesi alınmıştır.
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Çalışılan ortamlarda; çalışanları endişelendiren,tedirgin eden, gelecek için umut
ve beklentilerini tehdit eden, yapılan iş ve uygulamalarda bitkinlik, bezginlik ve
yorgunluk gibidurumlara neden olan tüm faktörler,çalışanlarda ruhsal ve fiziksel
zedelenmelere yol açar. Bu gibi durumlarda her açıdan verimliliği olumsuz yönde
etkilemektedir. Günümüzde özellikle sağlık çalışanları için bu faktörlerin başında
“şiddet” gelmektedir. Bu noktadan hareketle katılımcılara “son bir yıl içindeki
gerek toplum gerek sağlık alanında gerekse çalıştıkları kurumda şiddet olayları
ile ilgili düşünceleri sorulmuştur. Bu soruya katılımcıların %89.7’si toplumda,
%92.3’ü sağlık alanında ve %35.8’i çalıştıkları kurumda “Son bir yılda şiddet
olaylarında artış var” şeklinde yanıt vermişlerdir.Aslında bu yüksek oranlar, sağlık
sektöründe birinci basamakta çalışanların da şiddetle karşılaşma olasılığının
farkında olduklarını düşündürmektedir. Çalışmaya katılan sağlık personelinin
son bir yıl içindeki şiddet olayları ile ilgili düşüncelerinin dağılımı ayrıntılı olarak
Tablo2’de sunulmuştur.
Tablo 2: Çalışmaya katılanbirinci basamak sağlık personelinin son bir yıl içindeki şiddet
olayları ile ilgili düşüncelerinin dağılımı
DÜŞÜNCELER

EVET

HAYIR

Sayı

%

Sayı

%

Son bir yılda toplumda şiddet olaylarında
sizce bir artış var mı?

1153

89.7

133

10.3

Son bir yılda sağlıkta şiddet olaylarında
sizce bir artış var mı?

1187

92.3

99

7.7

Son bir yılda işyerinizde şiddet olaylarında
sizce bir artış var mı?

461

35.8

825

64.2

TOPLAM

1286

*Satır yüzdesi alınmıştır.

Dünyada ve ülkemizde konuyla ilgili yapılan çalışmalarda, sağlık sektöründe
şiddet olaylarının giderek yaygınlaştığı belirtilmektedir. Gün geçtikçe şiddet
önemi artan bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır(Özcan ve Bilgin:2011;1454).
Bu bilgiler ışığında çalışmaya katılan birinci basamak sağlık personeline “Son
bir yıl içinde çalıştıkları kurumda hiç şiddete TANIK olup olmadıkları”, “Son bir
yıl içinde çalıştıkları kurumda hiç şiddete maruz kalıp kalmadıkları” ve “tanık
olunan ve maruz kalınan şiddetin türü” sorulmuştur.
Katılımcıların % 20.5’i “Evet, bir kez”, %36.9’u “Evet, birçok kez” tanık olduğunu,
tanık olunan şiddet türünün %36.6’sının “Sözlü tehdit (küfür, hakaret, yükses ses
vb.)”olduğunu,
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% 19.7’si “Evet, bir kez”, %22.2’si “Evet, birçok kez”maruz kaldığını, maruz
kalınan şiddet türünün %33.2’sinin de “Sözlü tehdit (küfür, hakaret, yükses
ses vb.)”olduğunu, ifade etmişlerdir.Çalışmaya katılan birinci basamak sağlık
personelinin son bir yıl içinde şiddetle karşılaşma durumu ve şiddet türleri
ayrıntılı olarak Tablo3 ve Tablo4’te sunulmuştur.
Tablo 3: Çalışmaya katılan sağlık personelinin son bir yıl içinde şiddetle karşılaşma
durumu

Karşılaşma Durumu

Son bir yıl içinde işyerinizde Son bir yıl içinde işyerinizde
hiç şiddete TANIK oldunuz hiç şiddete MARUZ kaldınız
mu?
mı?
Sayı (n)

%

Sayı (n)

%

Evet, bir kez

264

20.5

253

19.7

Evet,birçok kez

474

36.9

286

22.2

Hayır

548

42.6

747

58.1

Toplam

1286

*Satır yüzdesi alınmıştır.

Tablo 4: Çalışmaya katılan sağlık personelinin son bir yıl içinde tanık olduğu ve maruz
kaldığı şiddet türlerinin dağılımı
Son bir yıl içinde işyerinde
TANIK olunan şiddet türü

Son bir yıl içinde işyerinde
MARUZ kalınan şiddet türü

Sayı

%

Sayı

%

Sözlü tehdit (küfür, hakaret,
yükses ses vb.)

270

36.6

179

33.2

Tehdit edici vücut
hareketi(el, göz vb.)

19

2.6

29

5.4

Aşağılayıcı davranışlar
(saygısızlık, kapı çarpma vb.)

92

12.5

89

16.5

Fiziksel şiddet (darp, dayak
vb.)

5

0.7

3

0.6

Cinsel taciz

-

-

2

0.4

Hepsi (Cinsel taciz hariç)

349

47.3

237

44.0

Hepsi (Cinsel taciz dahil)

3

0.4

-

-

738

100.0

539

100.0

Toplam*
*n=1286
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3.3.Birinci Basamak Sağlık Personelinin Maruz KaldığıŞiddet Olayının
Özellikleri
Çalışmada, birinci basamak sağlık personelinin maruz kaldığı şiddet olayını
tanımlamak ve özelliklerini belirlemek adına sorulara da yer verilmiştir.
“Şiddetin gerçekleştiği yer ve zaman” sorusuna katılımcıların %61.6’sı poliklinik/
muayene odasında ve %94.4’ü mesai saati içinde cevabını vermişlerdir. Bu soruda
gözden kaçırılmaması gereken nokta, katılımcıların çoğunluğunun (entegre
hastanelerde görev yapan personel dışındakiler) nöbet tutmuyor olmasıdır.
Şiddeti uygulayan kişilerin cinsiyetine ve kimliğine bakıldığında, %72.7’si
“çoğunlukla erkek” ve %35.4’ünün “Hasta ve hasta yakını” olduğu saptanmıştır.
İş arkadaşı ve yönetici tarafından gerçekleştirilen şiddetin oranları ise sırasıyla %
6.9 ve %3.9 olarak hesaplanmıştır.
Uygulanan şiddet karşısında birinci basamak sağlık çalışanlarının ancak %27,6
sının şikayet başvurusunda bulunduğu ve bu başvuruların % 36.9’unun “Özür
dileme-Uzlaştırma” ile Sonuçlandığı görülmektedir. Çalışanların şiddet karşısında
sessiz kalmaları, çalışanlar üzerinde olumsuz psikolojik ve sosyal etkilere sebep
olmakta, hizmet alan vatandaşlara sağlık çalışanları ile iletişim kurmak yerine,
şiddeti işini halletme konusunda bir yöntem olarak kullanmaları yönünde
cesaretlendirmektedir.
Çalışmaya katılan sağlık personelinin, maruz kaldığı şiddet olayının özellikleri
ayrıntılı olarak Tablo 5’te sunulmuştur.
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Tablo 5: Çalışmaya katılan sağlık personelinin maruz kaldığı şiddet olayına ait
tanımlayıcı özelliklerin dağılımı
ÖZELLİKLER
Sayı
%
Şiddetin gerçekleştiği yer
Poliklinik/muayene odası
332
61.6
Hasta bekleme salonu
126
23.4
Hastane koridoru
33
6.1
Acil servis
26
4.8
Poliklinik ve bekleme salonu
22
4.1
Şiddete maruz kalınan zaman
Mesai saati içinde
509
94.4
Mesai saati dışında
4
0.7
Nöbet esnasında
26
4.8
Şiddet uygulayan kişinin kimliği
Hasta
143
26.5
Hasta yakını
147
27.3
Hasta ve hasta yakını
191
35.4
İdareci veya yönetici
37
6.9
Birlikte çalışılan eş kıdemli sağlık çalışanı
21
3.9
Şiddet uygulayan kişinin cinsiyeti
Tümü erkek
86
16.0
Tümü kadın
15
2.8
Çoğunlukla erkek
392
72.7
Çoğunlukla kadın
46
8.5
Şiddet sonrası şikayet başvurusu
Evet
149
27.6
Hayır
390
72.4
Şikayet başvurusu sonrası yapılan işlem
Hasta taburcu edildi
8
5.4
Güvenlik marifetiyle saldırgan uzaklaştırıldı
35
23.5
Özür dileme-Uzlaştırma sağlandı
55
36.9
Olay mahkemeye intikal etti
22
14.8
Tutanak tutulup, idareye verildi
25
16.8
Hizmetten memnun değilse Aile Hekimini
4
2.7
değiştirme önerisinde bulunuldu
TOPLAM
539
100.0
*Satır yüzdesi alınmıştır.
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Katılımcıların %31.5’i hizmet almak için başvuran bireylerin “Gecikme, bekleme
nedeniyle” , %16.5’i ise“ İhmal edilme düşüncesi” ile şiddete başvurduklarını
ifade etmişlerdir. Yine “Medyada sağlık çalışanı karşıtı yayın”lar %13.5 ile
şiddetin yaşanmasındaönemli bir sebep olarak görülmektedir. Aslında tablonun
bütününe bakıldığında, tüm nedenlerinbirbirleriyle yakından bağlantılı
olduğu görülmektedir. Bu durum, şiddetin bazı bireyler tarafından normal
algılandığı, iletişimde ve hak aramada bir yöntem olarak kullanıldığı sonucunu
düşündürmektedir.
Sağlık kurumlarındaki iş yoğunluğu, uzun bekleme sürelerine, hastaya yeteri
kadar vakit ayıramama ya, hasta ile sağlık çalışanı arasındaki iletişimin zayıflaması
neden olmaktadır. Bu durum hastaya ve çalışana olumsuz olarak yansımakta,
şiddetin yaşanması ihtimalini yükseltmektedir. Son bir yıl içinde şiddete maruz
kaldığını belirten sağlık çalışanlarının, şiddetin neden meydana geldiğine dair
görüşleri Tablo 6’da ayrıntılı olarak sunulmuştur.
Tablo 6: Çalışmaya katılan sağlık personeline yönelik şiddetin nedenleri

NEDENLER
Tedaviden memnuniyetsizlik
Gecikme, bekleme nedeniyle
Medyada sağlık çalışanı karşıtı yayın
Kötü haber almak
İlaç, yatak, cihaz vs. gibi kurum yetersizlikleri
İhmal edilme düşüncesi
Uygulanan sağlık politikaları
Saldırganın alkol/ilaç etkisi altında olması
Gecikme, bekleme nedeniyle ve ihmal edilme düşüncesi
TOPLAM

Sayı
37
170
72
13
8
89
56
21
76
539

%
6.9
31.5
13.4
2.4
1.5
16.5
9.8
3.9
14.1
100.0

3.4. Şiddete Karşı Güvende Hissetme ile Şiddetin Nedenleri ve Önlemeye
yönelik Görüşler
Çalışmanın bu bölümünde katılımcılara “çalıştıkları kurumda kendilerini
güvende hissedip hissetmedikleri” sorulmuş ve çalıştıkları kurumun güvenliğini
birden ona (1-10 arasında) kadar olan bir ölçek kapsamında puanlamaları
istenmiştir. Bu puanlamada; katılımcılara kendi düşünceleri doğrultusunda puan
vermeleri belirtilmiş:1-3 arası; kötü, 4-6 arası; orta, 7-8 arası; iyi, 9-10; çok iyi
değerlendirilmiştir.
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Çalışmaya katılan birinci basamak sağlık personelinin %75’i çalıştıkları kurumda
kendilerini güvende hissetmediklerini, %45.2’si çalıştıkları kurumu güvenlik
açısından “kötü”, %40.2’si “Orta” olarak değerlendirdiklerini ifade etmişlerdir.
Bu bilgiler bizlere sağlık alanında sadece ikinci ve üçüncü basamakta çalışan
personelin değil, birinci basamak sağlık personelininde görevlerini yerine getirirken
şiddetle karşı karşıya gelme konusunda endişe yaşadıklarını düşündürmektedir.
Elde edilen verilerden yola çıkarak, şiddeti önleme hususundaki çalışmalara, bir
an önce başlanmalı ve başlatılan çalışmalarada ivme kazandırmalıdır. İlgili veriler,
Tablo 7’de ayrıntılı olarak sunulmuştur.
Tablo 7: Çalışmaya katılan sağlık personelinin çalıştıkları kurumda kendilerini güvende
hissetme durumu ve güvenlik puanlamasının dağılımı
GÜVENLİK DURUMU

Sayı

%

Evet

321

25.0

Hayır

965

75.0

Kötü

581

45.2

Orta

526

40.9

İyi

101

7.9

Çok iyi

78

6.1

1286

100.0

Kurumda kendini şiddete karşı güvende hissetme

Kurumun güvenlik puanı

TOPLAM

Birinci basamak sağlık çalışanlarının kendilerine yönelik uygulanan şiddetin
nedenleri konusundaki düşünceleri de sorgulanmıştır. Bu aşamada katılımcılara
şiddetle ilgili yapılmış çalışmalardan yola çıkarak 8(sekiz) adet önerme verilmiş
ve bu önermelere katılıp katılmadıkları sorulmuştur. Katılımcıların yarısından
fazlası önermelerin tamamına katıldıklarını ifade etmişlerdir.Öyle ki;%93.4’ü
“Sağlık çalışanlarının halkın gözündeki saygınlığını azaltan beyan ve açıklamalar
sağlık çalışanına yönelik şiddeti arttırmaktadır”, %72.4’ü “Performansa dayalı
ödeme sistemi sağlık çalışanına yönelik şiddeti arttırmaktadır”,%92.8’i “Aşırı
hasta yükü sağlık çalışanına yönelik şiddeti arttırmaktadır”, %95.0’ı “Hastaların
yüksek beklentisi sağlık çalışanına yönelik şiddeti arttırmaktadır”, %71.5’i “Katkı,
katılım, reçete, randevu, yeşil alan gibi uygulamalar sağlık çalışanına yönelik
şiddeti arttırmaktadır”,%82’si “Eğitim Düzeyinin düşüklüğüsağlık çalışanına
yönelik şiddeti arttırmaktadır”, %68.5’i “Gelir düzeyinin düşüklüğü sağlık
çalışanına yönelik şiddeti arttırmaktadır”, %84.4’ü “SABİM, sağlıktaki sorunların
kaynağı olarak hekim ve sağlık çalışanlarını işaret ederek, sağlık çalışanına
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yönelik şiddeti arttırmaktadır ” düşüncesine katıldıklarını beyan etmişlerdir.
Katılımcıdüşüncelerinin dağılımıTablo 8’de ayrıntılı olarak sunulmuştur.
Tablo 8: Çalışmaya katılan sağlık personelinin “Sağlıkta Şiddet” konusundaki bazı
önermelerhakkındaki düşüncelerinin dağılımı.
Katılıyorum

ÖNERMELER

Katılmıyorum

Sayı

%

Sayı

%

Sağlık çalışanlarının halkın gözündeki saygınlığını
azaltan beyan ve açıklamalar sağlık çalışanına
yönelik şiddeti arttırmaktadır

1201

93.4

85

6.6

Performansa dayalı ödeme sistemisağlık çalışanına
yönelik şiddeti arttırmaktadır

931

72.4

355

27.6

Aşırı hasta yüküsağlık çalışanına yönelik şiddeti
arttırmaktadır

1194

92.8

92

7.2

Hastaların yüksek beklentisisağlık çalışanına yönelik
şiddeti arttırmaktadır

1222

95.0

64

5.0

Katkı, katılım, reçete, randevu, yeşil alan gibi
uygulamalar sağlık çalışanına yönelik şiddeti
arttırmaktadır.

919

71.5

367

28.5

Eğitim Düzeyinin düşüklüğüsağlık
yönelik şiddeti arttırmaktadır

çalışanına

1055

82.0

231

18.0

Gelir düzeyinin düşüklüğü sağlık çalışanına yönelik
şiddeti arttırmaktadır.

881

68.5

405

31.5

SABİM, sağlıktaki sorunların kaynağı olarak hekim
ve sağlık çalışanlarını işaret ederek, sağlık çalışanına
yönelik şiddeti arttırmaktadır.

1086

84.4

200

15.6

*Satır yüzdesi alınmıştır.

Çalışmanın son bölümünde; şiddet olaylarını önlemek için ne yapılması gerektiği
konusunda birinci basamaksağlık çalışanlarının görüş ve önerilerinin sorgulandığı
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1 adet açık uçlu soruya yer verilmiştir. Katılımcıların %53.8’i(693 kişi) bu konuda
görüş bildirmiş ve önerilerde bulunmuşlardır.Görüş bildirenlerin çoğu, yardımcı
sağlık personeli (%49.1) olup, ikinci sırada %39.2 ile hekimler gelmektedir. İdari
sınıfta görev yapan sağlık personelinin %3.5’i bildirmiştir.
Genel olarak verilen yanıtların dağılımına bakıldığında; %21.2’sinin “Çalışma
şartları ve yasalarla ilgili düzenlemelerin yapılması”, %20.5’inin “Eğitim ve sosyal
hizmetlerle ilgili düzenlemelerin yapılması” kapsamındaki öneriler olduğu
görülmektedir. Görüş ve öneriler Tablo 9’da ayrıntılı olarak sunulmuştur.
Bu bulgulardan hareketle, şiddete karşı alınan önlemlerin şiddeti önlemede yeterli
olmadığını, şiddete karşı alınan tedbirlerin tekrar değerlendirilmesi, şiddet riskini
minimum seviyeye indirmek için yeni önlemler alınması gerektiğini söyleyebiliriz.
Tablo 9: Çalışmaya katılan sağlık personelinin “Sağlık hizmetlerinin sunumunda
yaşanan şiddet” olaylarını önleme konusundaki görüş ve önerilerinin genel dağılımı
GÖRÜŞ ve ÖNERİLER

Sayı

%

Çalışma şartları ve yasalarla ilgili düzenlemelerin yapılması

147

21.2

Eğitim ve sosyal hizmetlerle ilgili öneriler

142

20.5

Sağlık uygulamaları ile ilgili düzenlemelerin yapılması

116

16.7

Güvenlik önlemleri ile ilgili öneriler

106

15.3

Kitle iletişim araçlarının(basın, medya vs.)kullanılması ile ilgili
öneriler

67

9.7

Yasal düzenlemelerin yapılması, güvenlik önlemleri, çalışma şartları ve kitle iletişim araçlarının(basın, medya vs.)kullanılması ile
ilgili öneriler

115

16.6

TOPLAM

693

100.0

3.5. Katılımcıların Tanımlayıcı Özelliklerine Göre Karşılaştırmalar
Birinci basamaksağlık personelinin son bir yıl içerisindegörevlerini yerine
getirirken şiddete tanık olma ve maruz kalma durumlarının; cinsiyet ve yaşa göre
bir farklılık gösterip göstermediğine baktığımızda, istatistiksel olarak anlamlı bir
fark saptanmazken(p>0.05), katılımcıların ünvanları, meslekteki hizmet süreleri,
çalıştıkları kurumdaki görev sürelerine göre değişkenler arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05).
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Her iki cinsiyette ve her yaş grubunda şiddete tanık olma ve maruz kalma
oranları yüksektir ancak; hekimlerde, meslekte hizmet süreleri 11-15 yıl arasında
olanlarda ve görev süresi 6-10 yıl arasında olan sağlık personelinde şiddete tanık
olma ve maruz kalma oranları diğerlerinden daha yüksek olup, bu fark anlamlıdır
(p<0.05). İlgili çapraz karşılaştırmalar (χ² testi Sonuçları) Tablo 10’da ayrıntılı
olarak sunulmuştur.
Tablo 10: Son bir yıl içerisinde hiç şiddete tanık oldunuz mu ve maruz kaldınız mı
sorusunun katılımcıların tanımlayıcı özelliklerine göre dağılımı
ÖZELLİKLER
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Yaş
20 yaş altı
30-29 yaş
30-39 yaş
40-49 yaş
50 yaş ve üstü
Görev
Hekim
Yard.sağ.personeli
Teknisyen(lab,rönt.vb)
İdari personel
Diğer*
Meslekte Hizmet Yılı
1-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl
20 yıl üzeri
Görev süresi
1-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl
20 yıl üzeri

*Satır yüzdesi alınmıştır.

Son bir yıl içinde işyerinizde hiç Son bir yıl içinde işyerinizde hiç
şiddete TANIK oldunuz mu?
şiddete MARUZ kaldınız mı?
Evet (%) Hayır (%)
56.0
59.9

44.0
40.1

50.0
50.7
55.6
59.8
62.8

50.0
49.3
44.4
40.2
37.2

69.1
53.5
63.8
49.0
47.2

30.9
46.5
36.2
51.0
52.8

48.4
50.8
63.2
60.9
59.1

51.6
49.2
36.8
39.1
40.9

52.1
67.8
57.4
52.6
46.4

47.9
32.2
42.6
47.4
53.6

P(x)
0.17

0.16

0.00

0.00

0.00

Evet(%)

Hayır (%)

41.1
43.4

58.9
56.6

31.2
36.3
38.2
45.7
48.2

68.8
63.7
61.8
54.3
51.8

59.0
36.1
48.9
33.3
27.1

41.0
63.9
51.1
66.7
72.9

32.6
37.4
43.2
43.9
45.6

67.4
62.6
56.8
56.1
54.4

36.9
53.1
31.1
44.7
29.0

63.1
46.9
68.9
55.3
71.0

P(x)
0.44

0.03

0.00

0.02

0.00

T.C. Sağlık Bakanlığı

349

Sözel Bildiriler

V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Birinci basamak sağlık personelinin çalıştıkları kurumda kendini güvende
hissetme ve kurumun güvenlik puanı sorusunun tanımlayıcı özelliklerine göre
dağılımı ve karşılaştırmaları Tablo 11’de ayrıntılı olarak sunulmuştur.
Cinsiyete, yaşa ve meslekte hizmet sürelerine göre istatistiksel olarak anlamlı
bir ilişki saptanmazken (p>0.05), katılımcıların ünvanları ve kurumdaki
görev sürelerine göre değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark
bulunmuştur (p<0.05).
Sonuç olarak her iki cinsiyette, her yaş grubunda ve meslekteki hizmet süreleri
ne olursa olsun sağlık personelinin çoğu kendini çalıştıkları kurumda güvende
hissetmemektedirler.
Ayrıca çalıştıkları kurumun güvenlik puanlamasında çoğu “kötü ve orta”
ya karşılık gelen puanları vermişlerdir. Hekimlerin ve görev süresi 6-10 yıl
arasında olan sağlık personelinin “çalıştıkları kurumda güvende hissetmeme” ve
“kurumun güvenlik puanını kötü ve orta şeklinde değerlendirme” oranları diğer
katılımcılardan daha yüksek olup, bu fark anlamlıdır.
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Tablo 11:Çalışılan kurumda kendini güvende hissetme ve kurumun güvenlik
puanısorusunun katılımcıların tanımlayıcı özelliklerine göre dağılımı

ÖZELLİKLER

Çalıştığınız kurumda
kendinizi güvende
hissediyormusunuz?

Çalıştığınız kurumun güvenlik puanı

Evet
(%)

Hayır
(%)

P(x)

Kötü
(%)

Orta
(%)

İyi
(%)

Çok
iyi (%)

P(x)

25.5
24.0

74.5
76.0

0.54

43.4
48.4

43.2
36.8

7.6
8.3

5.8
6.5

0.17

37.5
30.1
26.0
23.1
21.2

62.5
69.9
74.0
76.9
78.8

37.5
41.8
43.0
47.5
48.9

18.8
45.2
43.4
38.6
38.7

25.0
9.6
6.9
7.6
8.0

18.8
3.4
6.7
6.3
4.4

17.4

82.6

52.9

36.4

7.2

3.6

Yard.sağ
personeli

26.7

73.3

43.6

42.7

7.2

6.5

Teknisyen
(lab,röntgen vb.)

8.5

91.5

55.3

34.0

8.5

2.1

İdari personel
43.1
Diğer*
34.7
Meslekte Hizmet Yılı
1-5 yıl
30.4

56.9
65.3

31.4
34.7

43.1
45.1

15.7
9.7

9.8
10.4

69.6

39.7

46.2

9.2

4.9

6-10 yıl

76.5

40.8

45.3

7.8

6.1

Cinsiyet
Kadın
Erkek
Yaş
20 yaş altı
30-29 yaş
30-39 yaş
40-49 yaş
50 yaş ve üstü
Ünvan
Hekim

23.5

0.22

0.00

11-15 yıl

24.3

75.7

16-20 yıl

24.4

75.6

20 yıl üzeri
Görev süresi
1-5 yıl

24.0

76.0

28.8

71.2

43.8

40.8

9.4

6.0

6-10 yıl

17.0

83.0

48.7

41.6

5.3

4.4

11-15 yıl

23.0

77.0

16-20 yıl

21.1

78.9

20 yıl üzeri

40.6

59.4

0.47

0.00

46.5

38.4

6.5

8.6

48.3

40.6

6.6

4.4

46.7

38.3

8.6

6.4

55.7

31.1

8.2

4.9

34.2

47.4

13.2

5.3

33.3

42.0

5.8

18.8

0.06

0.00

0.48

0.00

*Diyetisyen, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, yrd.hizmetli vb.
**Satır yüzdesi alınmıştır.
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Son bir yıl içinde “maruz kalınan şiddet türü” sorusunun katılımcıların tanımlayıcı
özelliklerine göre dağılımına bakıldığında; gerek kadın (% 42.6) gerekse erkek
(%46.2) sağlık çalışanlarının çoğunun, şiddet türü olarak cinsel taciz hariç
hepsine bir arada (Sözlü tehdit, tehdit edici vücut hareketi, aşağılayıcı davranışlar
ve fiziksel şiddet) maruz kaldıkları görülmektedir. Yaş grubu olarak 40-49 yaş
grubundakilerin (%47.6), meslekte hizmet süresi olarak 16-20 yıl arasındakilerin
(%52.9) ve kurumdaki görev süreleri6-10 yıl arasında olan sağlık personelinin
(%49.4)çoğunun şiddet türü olarak cinsel taciz hariç hepsine bir arada maruz
kaldıkları saptanmıştır. Bu değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
fark saptanmazken (p>0.05), katılımcıların ünvanlarına göre maruz kaldıkları
şiddet türü değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur
(p<0.05). Öyle ki, hekimlerin %58.9’unun cinsel taciz hariç her tür şiddete
maruz kalma oranları ile, teknisyen grubunun (lab,röntgen vb.) %47.8’sinin sözlü
şiddete maruz kalma oranlarının diğer sağlık personelinden daha yüksek olduğu
ve bu farkın anlamlı olduğu saptanmıştır.İlgili çapraz karşılaştırmalar (χ² testi
Sonuçları) Tablo 12’de ayrıntılı olarak sunulmuştur.
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Tablo 12: Son bir yıl içerisinde maruz kalınan şiddet türüsorusunun katılımcıların
tanımlayıcı özelliklerine göre dağılımı
Son bir yıl içerisinde maruz kalınan Şiddet türü
ÖZELLİKLER

Cinsiyet
Kadın
Erkek
Yaş
20 yaş altı
20-29 yaş
30-39 yaş
40-49 yaş
50 yaş ve
üstü
Ünvan
Hekim
Yard.sağ.
personeli

Sözlü
tehdit
(%)

Tehdit
Aşağılayıcı Fiziksel
edici vücut
davranışlar Şiddet
hareketi
(%)
(%)
(%)

Cinsel
Taciz
(%)

Hepsi
(cinsel
taciz
hariç)
(%)

35.6
29.1

4.1
7.5

16.8
16.1

0.3
1.0

0.6
0.0

42.6
46.2

20.0
47.2
36.3
30.5

20.0
5.7
3.8
5.6

20.0
17.0
15.9
15.0

0.0
0.0
0.5
0.9

0.0
0.0
0.5
0.4

40.0
30.2
42.9
47.6

24.2

7.6

22.7

0.0

0.0

45.5

20.6

3.7

16.4

0.5

0.0

58.9

41.5

4.5

14.9

0.4

0.4

38.6

8.7

17.4

0.0

0.0

26.1

29.4
7.7

17.6
28.2

0.0
2.6

0.0
2.6

17.6
17.9

6.7
10.4
5.0
3.4
4.7

18.3
20.9
16.2
13.4
16.4

0.0
1.5
1.2
0.8
0.0

0.0
1.5
0.0
0.8
0.0

30.0
31.3
45.0
52.9
46.5

5.6
4.8
10.5
5.9
5.0

15.9
16.5
21.1
11.8
25.0

0.4
0.4
5.3
0.0
0.0

0.8
0.0
0.0
0.0
0.0

41.3
49.4
36.8
35.3
30.0

Teknisyen
47.8
(lab,röntgen vb.)
İdari personel 35.3
Diğer*
41.0
Meslekte Hizmet Yılı
1-5 yıl
45.0
6-10 yıl
34.3
11-15 yıl
32.5
16-20 yıl
28.6
20 yıl üzeri
32.4
Görev süresi
1-5 yıl
36.1
6-10 yıl
29.0
11-15 yıl
26.3
16-20 yıl
47.1
20 yıl üzeri
40.0

*Diyetisyen, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, yrd.hizmetli vb.
**Satır yüzdesi alınmıştır.
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Çalışmaya katılanbirinci basamaksağlık personelinin maruz kaldığı şiddet olayı
türlerinin, olayın tanımlayıcı özelliklerine göre karşılaştırmalarına bakıldığında
(yer, zaman, şiddet uygulayan kişi veya kişilerin cinsiyeti ve kimliği); sözlü tehdit
olayının çoğunlukla hasta yakınları tarafından, nöbet esnasında, sırasıyla acil
servis, hastane koridoru ve bekleme salonunda meydana geldiği görülmektedir.
Sözlü şiddet uygulayan kişilerin cinsiyet dağılımlarına bakıldığında; birbirine
yakın oranlarda olduğu izlenmiştir.
Genel olarak sağlık personelinin cinsel taciz hariç hepsine bir arada (Sözlü tehdit,
tehdit edici vücut hareketi, aşağılayıcı davranışlar ve fiziksel şiddet) çoğunlukla
poliklinik/muayene odasında ve bekleme salonunda, mesai saati içinde, hasta ve
hasta yakınları tarafından maruz kaldıkları görülmüştür.
Her tür şiddet olayının uygulayıcısı çoğunlukla erkekler olarak izlenmektedir
ancak şiddet uygulayan kadınların oranı da azımsanmayacak düzeydedir. Şiddet
olayının genel özellikleri ile uygulayan kişinin cinsiyeti arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0.05). Maruz kalınan şiddet olayının
diğer özellikleri ile şiddet türleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı
bulunmuştur (p<0.05). İlgili çapraz karşılaştırmalar (χ² testi Sonuçları) Tablo
13’te ayrıntılı olarak sunulmuştur.
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Tablo 13: Son bir yıl içerisinde maruz kalınan şiddet türü sorusunun şiddet olayının
tanımlayıcı özelliklerine göre dağılımı
Son bir yıl içerisinde maruz kalınan Şiddet türü

ÖZELLİKLER

Sözlü
tehdit
(%)

Hepsi
Fiziksel Cinsel (cinsel P(x)
Şiddet taciz
taciz
(%)
(%)
hariç)
(%)
Şiddetin gerçekleştiği yer
0.6
4.5
16.0
0.3
51.2
0.00
0.0
6.3
22.2
0.0
27.0

Tehdit edici
vücut
hareketi
(%)

Aşağılayıcı
davranışlar
(%)

Poliklinik/
muayene odası

27.4

Hasta
bekleme salonu

44.4

Hastane koridoru

45.5

9.1

15.2

6.1

Acil servis

61.5

11.5

3.8

Poliklinik ve
bekleme salonu

4.5

0.0

9.1

Mesai saati içinde

31.4

Mesai saati
dışında

50.0

Nöbet esnasında

65.4

24.2

0.0

0.0
0.0

0.0

0.0

86.4

Şiddete maruz kalınan zaman
5.1
17.3
0.6

0.4

45.2

0.0

0.0

25.0

11.5
0.0
0.0
Şiddet uygulayan kişinin kimliği
39.2
4.9
23.1
0.0
49.7
12.2
14.3
1.4
29.7
5.4
13.5
2.7

0.0

23.1

1.4
0.0
0.0

31.5
22.4
48.6

Birlikte çalıştığım
eş kıdemli sağlık
çalışanı

42.9

4.8

19.0

0.0

0.0

33.3

Hasta ve hasta
yakını

15.7

0.5

13.6

0.0

0.0

70.2

Tümü erkek

Şiddet uygulayan kişinin cinsiyeti
33.7
10.5
9.3
1.2

0.0

45.3

Tümü kadın

33.3

13.3

26.7

0.0

0.0

26.7

Çoğunlukla erkek

32.9

4.3

17.6

0.3

0.3

44.6

Çoğunlukla
kadın

34.8

2.2

17.4

2.2

2.2

41.3

Hasta
Hasta yakını
İdareci veya
yönetici

0.0

25.0

23.1

0.3

0.00

0.14

*Satır yüzdesi alınmıştır.
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Son bir yıl içerisinde “maruz kalınan şiddet türü” sorusunun sağlık personeline
yönelik şiddetin nedenlerine göre dağılımı Tablo 14’te ayrıntılı olarak sunulmuştur.
Gecikme ve bekleme nedeniyle ayrıca saldırganın alkol/ilaç etkisi altında olduğu
durumlarda, çoğunlukla “sözlü tehdit” olaylarının yaşandığı görülmüştür. Öte
yandan sağlık sektöründe hizmet sunan personelin “Tedaviden memnuniyetsizlik,
medyada sağlık çalışanı karşıtı yayın, hasta ve yakınlarına kötü haber verilmesi,
İlaç, yatak, cihaz vs. gibi kurum yetersizlikleri, gecikme – bekleme, ihmal edilme
düşüncesi ve uygulamadaki sağlık politikaları…”gibi çok çeşitli gerekçeyle, şiddet
türlerinin hepsine bir arada (cinsel taciz hariç, sözlü tehdit, tehdit edici vücut
hareketi, aşağılayıcı davranışlar ve fiziksel şiddet) maruz kaldığı görülmüştür.
Tablo 14: Son bir yıl içerisinde maruz kalınan şiddet türü sorusunun sağlık personeline
yönelik şiddetin nedenlerine göre dağılımı.
Maruz kalınan Şiddet türü
Sözlü
tehdit

ŞİDDETİN
NEDENLERİ

(%)

Tehdit
edici
vücut
hareketi
(%)

Aşağılayıcı Fiziksel
davranışlar Şiddet
(%)

(%)

Cinsel
taciz
(%)

Hepsi
(cinsel
taciz
hariç)
(%)

Tedaviden
memnuniyetsizlik

24.3

2.7

16.2

0.0

0.0

56.8

Gecikme, bekleme
nedeniyle

41.8

7.1

14.7

0.0

0.0

36.5

Medyada sağlık çalışanı
karşıtı yayın

25.0

2.8

27.8

0.0

1.2

43.2

Kötü haber almak

23.1

0.0

7.7

0.0

0.0

69.2

İlaç, yatak, cihaz vs. gibi
kurum yetersizlikleri

25.0

0.0

12.5

0.0

0.0

62.5

İhmal edilme
düşüncesi

36.0

7.9

15.7

1.1

0.0

39.3

Uygulanan sağlık
politikaları

24.5

3.8

18.9

3.8

0.0

49.1

Saldırganın alkol/ilaç
etkisi altında olması

47.6

14.3

9.5

0.0

0.0

28.6

27.6

2.6

13.2

0.0

0.0

56.6

Gecikme, bekleme
nedeniyle ve İhmal
edilme düşüncesi
*Satır yüzdesi alınmıştır.
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4. Sonuç
Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada sağlık çalışanları, sağlık hizmeti sunumu
sırasında çeşitli tehlike ve risklerle karşı karşıya kalmaktadır.Sağlık çalışanları
kullandıkları araç ve gereçlerden kaynaklananların riskler dışında da tehlikelerle
ile karşılaşmaktadırlar.Hasta ve özellikle hasta yakınlarının şiddet içeren
davranışları, sağlık hizmeti sunumunun gerçekleştiği ortamların, gün geçtikçe
daha riskli olmasına ve sağlık çalışanlarının çalışma dışı yaşamlarına da yansıyan
çeşitli sorunlar ile karşı karşıya kalmalarına yol açmaktadır.
Günümüzde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerisıkça basın-yayın
organlarında yer bulmakta ve gerek toplum gerekse sağlık sektörü yaşanan şiddet
olayları nedeniyle gittikçe artan olumsuz etkiler ve maliyetlerin de üstesinden
gelmek durumunda kalmaktadır.
Sağlık Bakanlığı himayesinde ve Kırıkkale Üniversitesi koordinasyonunda
yürütülen “Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti” araştıran, ILO standartlarında
bir bilimsel Araştırmanın 26 Aralık 2012 tarihi itibariyle son bir yıl ve 2 bin 152
kişiyi kapsayan Sonuçlarına göre fiziksel şiddet %5,9 ve sözel şiddet %38,1 olarak
analiz edilmiştir (Ünüvar ve Ardıç:2013)
Bu bilgiler ışığında; sağlık çalışanlarına yönelik varolan ve sayısı gün geçtikçe
artan şiddet olaylarını Manisa ili kapsamında birinci basamakta hizmet veren
kurumlar düzeyinde tanımlamak ve nedenlerini sorgulamak amacıyla bu çalışma
planlanmıştır.Çalışmanın bulguları, konuyla ilgili yapılan diğer çalışmalarla
karşılaştırıldığında; çalışmalar çok farklı örneklem büyüklüğünde ve farklı
gruplarda gerçekleştirilmiş olsa da bulguların benzer olduğu görülmüştür.
İngiltere, Hong Kong ve Çin de gerçekleştirilen çalışmalarda fiziksel şiddet için
bildirilen oranlar %5.3-21, sözel şiddet için %43-73’tür. WHO, ILO ve ICN ‘in
“sağlık kurumlarında işyeri şiddeti” raporlarında çok farklı ülkelerde sağlık
çalışanlarının ortalama %3-17’sinin fiziksel şiddete, %27-67’sinin sözel şiddete
uğradığı belirtilmiştir (Chen WCvd.,2008;290). Çalışmamızın şiddet eylemlerinin
en fazla hasta yakınları tarafından gerçekleşmesi bulgusu, pek çok uluslararası
literatür bulgusu ile benzerlik göstermektedir(Jakson M vd.,2005: 117, Farrell
GA vd., 2006:780, Beech B vd., 2006:29, Cantera LM vd., 2008:51). Bu durum;
ülkemizde pek çok yerde hastalarla birlikte yakınlarının da sürekli hastanede
bulunmasının hatta sistem ve çalışanlar tarafından hasta yakınlarının tedavi ve
bakım işlemlerinin bir parçası haline getirilmesinin sonucu olduğu düşünülebilir.
Jackson ve Ashley de sözel şiddete uğramada kadınların oranının yüksekliğinden
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bahsetmektedir. Ayrıca pek çok uluslararası yayında, mesleki ünvan olarak
ta hekimler ve hemşireler şiddete uğrama konusunda daha riskli grup olarak
belirtilmektedir. Bu çalışmanın
bulguları da bu verilerle benzer bulunmuştur(Wells J vd., 2002:235, Jakson M vd.,
2005:114-21, Jackson Dvd., 2002:13-20, Dalphond Dvd., 2000:105-10). Öyleki,
kadın sağlık çalışanlarının %35.6 oranında sözlü şiddete maruz kaldığı saptanmış,
hekimlerin %39.7’sinin, yardımcı sağlık personelinin %45.6’sının son bir yılda en
az birkez şiddete maruz kaldığını beyan ettiği görülmüştür. Çalışmamızda şiddet
uygulayan kişinin “çoğunlukla erkek” olarak bulunması literatürle uyumludur
(Farrell GA vd., 2006:778, Cantera LM vd., 2008:51, McKenna B vd.2003:94,
Stirling G vd., 2001:77).
Şiddetin gerçekleştiği yer ve zaman” sorusuna katılımcılarımızın %61.6’sı
poliklinik/muayene odasında ve %94.4’ü mesai saati içinde cevabınıvermişlerdir.
Bu durum birinci basamakta hasta yoğunluğunun enfazla olduğu saatlerin mesai
saati içinde olması ve hasta/hasta yakınları ile başbaşa kalma durumunun en fazla
olduğu yerin muayene odası/polklinik olması ile açıklanabilir.
Literatürdeki pek çok çalışma şiddetin en yaygın nedenleri olarak organizasyonel
sorunları (uzun bekleme süresi, hasta ve yakınlarının karşılanamayacak istekler
de bulunması ve servis kuralları, ödeme zorlukları) işaret etmektedir(Hahn S ve
ark.2008; 433,Carmi-Iluz T ve ark.2005;54). Ayrıca, günümüzde sağlık sistemi
için de hastaların adeta müşteri, tüketici gibi değerlendirilmesi anlayışının,
sağlık çalışanları ile hastaları karşı karşıya getirdiğini ve bu durumun saldırı için
ciddi bir neden olabileceğinden bahsedilmektedir (Farrell GA vd., 2006:780). Bu
çalışmamada da; katılımcılar hizmet almak için başvuran bireylerin%31.5’inin
“Gecikme, bekleme nedeniyle” , %16.5’inin ise“İhmal edilme düşüncesi” ile şiddete
başvurduklarını ifade etmişlerdir.Yine“Medyada sağlık çalışanı karşıtı yayın”ların
da %13.5 ile sağlık sektöründe şiddet olaylarının yaşanmasında önemli bir sebep
olarak görüldüğü saptanmıştır.
Konuyla ilgili en sağlam kanıtların elde edilebilmesi, yaşanan olayların
bildirilmesi ile mümkündür. Pek çok sağlık çalışanı, saldırıya uğramayı yaptığı işin
doğasıymış gibi algılaması ve/veya bildirimde bulunsada Sonuç alamayacağını,
çözüm olmayacağını düşünmesi nedeniyle, kendisine yönelik şiddet eylemlerini
bildirmeme eğilimi taşımaktadır. Bu nedenle bildirime dayalı olarak yapılan
çalışmalarla sağlık sektöründe şiddetin gerçek boyutunu belirlemek/kanıtlamak
oldukça zordur (Jackson D vd., 2002:19,Beech B vd., 2006:40, Hahn S vd., 2008:438).
Bu çalışmada; uygulanan şiddet karşısında birinci basamaksağlık çalışanlarının
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ancak %27,6 sının şikayet başvurusunda bulunduğu ve bu başvuruların %
36.9’unun “Özür dileme-Uzlaştırma” ile Sonuçlandığı görülmektedir. Çalışanların
şiddet karşısında sessiz kalmaları, bildirim yapmamaları çalışanları psikolojik ve
sosyal yönden etkilediği gibi, iş doyumu ile iş verimini de olumsuz etkilemekte,
kurumsal aidiyet duygusunu zedelemektedir. Sağlık çalışanlarının kendilerine
yönelen tüm şiddet eylemlerini bildirmeme nedenlerinin başında, yönetimlerin
bu konuya gerekli hassasiyeti göstereceklerine inanmamaları ve kendilerini
olayların başlatıcısı ve “sorun yaratıcı” olarak görülecekleri endişesini taşımaları
gelmektedir.
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin engellenebilmesi için, temel nedenlerin
iyi tespit edilip ona yönelik çözüm önerilerini içeren politikaların geliştirilmesi
gerekmektedir.

4.1. Öneriler
Çalışmanın son bölümünde yer alan “Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarını
önlemek için ne yapılması gerekmektedir?” konusunda, katılımcıların görüş ve
önerilerinin sorgulandığı 1(bir) adet açık uçlu soruya yer verilmiştir. Bu soruya
verilen yanıtlar 5(beş) ana başlıkta toplanarak Tablo 9’da sunulmuştur.

Bu başlıklar altında sahadan en çok gelen yanıtlar ve çalışmadan elde edilen
bulgular doğrultusunda “şiddeti önleme konusundaki öneriler” aşağıda
Özetlenmiştir.
1-Çalışma şartları ve yasalarla ilgili düzenlemelerin yapılması
•

Fiziki ve sosyal açıdan çalışma şartlarının iyileştirilmesi için; çalışan
görüşlerinin periyodik olarak alınması ve gerekli düzenlemelerin yapılması,

•

Birimlerdeki personel sayısının artırılması, iş yoğunluğunun azaltılması,

•

Görev sınırlarının ve tanımlarının belirlenmesi, çalışanlarve hastalar
tarafından bu sınırların bilinmesinin sağlanması, sağlık çalışanlarına muayene
önceliği tanınması,

•

Sağlık çalışanına gerekli durumlarda “hasta reddetme hakkının” verilmesi,

•

Şiddet uygulayana verilen cezaların caydırıcı nitelikte olması (hapis, yüksek
miktarda paracezası gibi),

•

Şiddet geçmişi olan kişilerin sistemde kayıtlarının olması, yineleyen
başvurularda sistemin uyarı vermesi, bu kişinin aynı sağlık çalışanı ile
karşılaşmaması için gerekli tedbirlerin alınması (Aile Hekimi değiştirilebilir,
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başka bir hekimin muayenesi sağlanabilir, aynı hizmeti alabileceği başka bir
kuruma yönlendirilebilir…), güvenlik eşliğinde muayene edilmesi,
•

Şiddet uygulayan kişiye sağlık hizmetinden faydalanma kısıtlılığı getirilmesi,

•

Sağlık personelinişiddet olaylarından koruyucu yasaların çıkarılması,
mevcut yasal haklarının gözden geçirilmesi ve sağlık çalışanından taraf yasa
düzenlenlemelerinin yapılması.

2- Eğitim ve sosyal hizmetlerle ilgili öneriler
•

•
•
•
•
•
•
•

Kurumda her aşamada görev yapan sağlık personelin iş doyumu/tatmini
önemsenmeli, aidiyet duygusunun geliştirilmesi ve sürdürülebilmesi yönünde
önlemler alınmalı,
-Hizmet sunumunda ekip olmanın önemi anlatılmalı, sağlık çalışanlarının
kendileini yalnız hissetmemeleri sağlanmalı,
Ülkemizdeki eğitim müfredatına ilköğretim düzeyinden itibaren, iletişim
dersleri zorunlu olarak konmalı,
Çalışanlara, şiddet esnasında nasıl davranacakları konusunda iletişim-tutumdavranış eğitimi verilmeli,
Şiddette uğramış sağlık çalışanına yasal, psikolojik ve sosyal danışmanlık
hizmeti verilmeli,
Sağlık çalışanların motivasyonlarını artırıcı eğitim ve sosyal programlar
düzenlenmeli,
Çalışanlara ve hastalara, hizmetsunma vealma ile ilgili davranış eğitimleri
verilmeli,
Hasta ve çalışan psikolojisi için sağlık hizmeti sunulan kurumlarda psikolojik
destek/danışmanlık ve empatibirimleri oluşturulmalı.

3- Sağlık uygulamaları ile ilgili düzenlemelerin yapılması
•

182(Merkezi Randevu Hattı)/184(SABİM) hatlarının gelişigüzel kullanımının
önüne geçilmesi, gelen başvuruların ayrıntılı değerlendirmesi yapıldıktan
sonra sorgulamaya geçilmesi, sağlık çalışanına yönelik önyargılı yaklaşımdan
uzak durulması,

•

Acil servise başvuru koşullarının yeniden düzenlenmesi (Gerçekten sağlık
durumu acil olan hastanın, acil servise müracatının sağlanması… muayene
ücreti alınması? )

•

Hasta haklarını uygulamalarında “Hasta daima haklıdır” mantığından uzak
durularak, hastaya da, sağlık çalışanınada eşit yaklaşılması,
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•

Uzun bekleme sürelerinin şiddet olasılığını artırdığı gözönünde
bulundurularak, bekleme sürelerinin kısaltılması ileilgili düzenlemeler
yapılması,

•

Çalışan haklarıyla konusunda, Hasta haklarında olduğu gibi aktif çalışmalar
yapılması, geliştirilmesi ve gereken önemin verilmesi,

•

Sağlık çalışanlarının hastayı tam ve eksiksiz olarak bilgilendirmesi, sağlık
çalışanlarının gereksiz tetkik ve tedavilerden kaçınmasının ve rasyonel tedavi
uygulamalarının sağlanması,

•

Refakatçi sayısının, hasta yakınlarının giriş-çıkış ve ziyaret saatlerinin
düzenlenmesi ve bu konuda gerekli önlemlerin alınması,

•

Sağlık politikaları geliştirilirken, sahadaki uygulayıcılarında görüşlerinin
alınması,

•

Uygulanmakta olan performans sisteminin çalışma barışını tehdit ettiği
gerekçesiyle, tekrar gözden geçirilmesi,

•

Diğer ülkelerde, etkinliği kanıtlanmış, bilimsel sağlık hizmeti uygulama
modellerinin incelenmesi, mevcut şartlarımız göz önünde bulundurularak
gerekli revizyonların yapılması, konusunda eğitimli, yetişmiş, organizasyonplanlama ve risk yönetimi bilen, liderlik vasıflarına sahip yöneticilerin
istihdam edilmesi.

4- Güvenlik önlemleri ile ilgili öneriler
•
•
•

•

•
•

Hizmet sunumunda her aşamada güvenlik tedbirleri tam olmalı, Aile Sağlığı
Merkezlerinde de güvenlik elemanı bulundurma zorunluluğu getirilmeli,
Şiddet anında güvenliğe haber verebilmek için hizmet sunulan yerlerde “Acil
ÇağrıButonları” olmalı,
Şiddet olasılığı yüksek birimlerde (acil, ilaç kullanımına bağlıyan etkilerin
olduğu birimler, kötü haber alma olasılığının yüksekolduğu birimler gibi)
ekstra güvenlik önlemleri alınmalı,
Güvenliğin olaydan sonra değil, olay esnasında müdahaleedebilmesi
için her serviste, katlarda konusunda eğitimli yeterli sayıda güvenlik
görevlilerininbulunması,
Hastane girişlerine kesici, delici, patlayıcı her tür şiddet aracını tespit
edebilecek X-Ray cihazları konulmalı,
Güvenlik kameralarının artırılması, geniş açıdan ve sesli kayıt yapar
pozisyonuna getirilmesi, kaydedilen görüntülerin arşivlenmesi ve
mahremiyetinin sağlanması,
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•

Sağlık hizmeti sunulan yerlerde güvenlik elemanı sayısının ve belli durumlar
için yetkilerinin artırılması,

•

Özellikle nöbet tutulan sağlık birimlerinde polis noktalarının olması,

•

Hasta kaydının yapıldığı banko sistemlerinin korumalı olması,

•

Sağlık çalışanlarınagerektiğinde kendilerini koruyabilecek şekilde “ koruma
teknikleri” nin öğretilmesi.

5- Kitle iletişim araçlarının (basın, medya vs.)kullanılması ile ilgili öneriler
•

Sağlık çalışanların saygınlıklarını artırıcı çeşitli program, seminer, kamu
spotları gibi bilgilendirme faaliyetlerinin yapılması,

•

Sağlık çalışanlarının hastayı hazırolda beklediği kamu spotları tekrar gözden
geçirilmeli, hasta hakları yanında çalışan sağlık personelininde hakları
olduğunu anlatan, hasta-hekim arasında olumlu iletişimi destekleyen kamu
spotlarına ağırlık verilmeli,

•

Basında, yaşanan şiddet olayları sağlık çalışanı kaynaklı olarak gösterilmemeli,

•

Sağlık çalışanına şiddet uygulayan kişi ve kişilere verilen cezalar tüm basın
organları aracılığıyla topluma duyurulmalı,

•

Basın yayın araçları, özellikle şiddet konusunda daha hassas olmalı, haberleri
sunuma hazırlarken olumsuz örnek teşkil etmeyecek şekilde verilmesine özen
göstermelidir.

Sonuç olarak; sağlık çalışanlarının görevlerini layıkıyla ve eksiksiz yerine
getirebilmeleri için fiziki uygunluk dışında, psikolojik olarak da kendilerini rahat ve
herhangi bir risk altında hissetmemeleri gerektiği açıktır. Bu anlamda, Maslow’un
İhtiyaçlar Hiyerarşisi’ndeki 2. basamak olan güvenlik ihtiyacının giderilmesi
gerekmektedir. Zira Maslow’un teorisine göre, bir basamağı tamamlamadan diğer
basamağa geçilemeyeceğidüşünülürse, sağlık çalışanlarının bu basamakta mahsur
kalmaları ve kendilerini gerçekleştirme olanağından yoksun olmaları önemli bir
sorun olarak karşımıza çıkacaktır(Tuna, 2011:12). Bu yüzden toplumun şiddet
konusunda eğitilmesi,bilinçlendirilmesi,güvenlik açısından kurumlardaki fiziki
ve sosyal şartların en üst düzeye çıkarılması gerekmektedir.
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Sağlık Kurumlarında Yönetim Fonksiyonları
Açısından Risk Değerlendirmesinin Bir Devlet
Hastanesinde Uygulanması
Yrd.Doç.Dr.Taşkın KILIÇ1
Yrd.Doç.Dr.Hakan SEZEREL2
Hurigül DEMİR3

Özet
Bu çalışmanın amacı, hastanelerde yönetim fonksiyonu üzerinden“Risk Öncelik
Sayısı” (RÖS) analizi yöntemini kullanarakmevcut durumu saptamak, bualana
yönelik sorunları belirlemek ve çözüm önerilerigeliştirmektir. Bu kapsamda bu
çalışmada hazırlanan RÖS analizi, 2014 yılında Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde
görev yapan yöneticiler ve kalite birimi çalışanlarına yarı yapılandırılmış görüşme
yöntemiyle uygulanmıştır.
Araştırmanın sonucunda sağlık kuruluşlarındaki yöneticilerin operasyonel risk
yönetimi kapsamındaki uygulamalara ilişkin verilen ifadeleri değerlendirildiğinde,
katılımcıların yasal ve teknolojik risklere karşı duyarlı olduğu tespit edilmiştir.
Ancak personel riski ve organizasyon riski için aynı durumun söz konusu
olmadığı saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Risk Yönetimi, Hastanelerde Risk Yönetimi, Operasyonel
Risk Yönetimi

Abstract

Purpose of theresearch is toascertainthepractices of risk management at
hospitalsandthecurrentsituation of developedmethods, determinethe problems
relatedtothis and present the solution offers. Thestudy has beenapplied on
the managersapplied on the managersandqualityunitemployeeswhowork in
Gümüşhane publichospital in 2014 about 12 personsby semi-structuredmethod.
As a result of theresearch,accordingtoparticipantstheymoreconsidiration legal
andtechnological risk thanpersonnelrisksandorganizationalrisks.
1 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü, taskinkilic@gumushane.edu.tr
2 Gümüşhane Üniversitesi Turizm Fakültesi, hsezerel@yahoo.com
3 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü
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1. Giriş
Karmaşıklığın ve belirsizliğin olduğu her ortamda risk konusu kaçınılmaz bir olgu
olmuştur. Bu bağlamda son yıllarda hem kamu hem de özel sektörde risk kavramı
önemli hale gelmiş ve yönetim kademelerinin üzerinde durmaya başladığı bir
hal almıştır. Diğer taraftanriskin ele alınışında sektörel farklılıkların olduğu
gözlenmektedir. Finans sektöründe birincil risk para olurken, sağlık sektöründe
birincil risk insan sağlığı olmaktadır(Bolak, 2004: 5).Bu riskler hastaları, personeli
ve hastaneyle ilişkili olan diğer insanları etkileyebileceği gibi ekonomik olarak da
çok ciddi kayıplara yol açmaktadır.
Hastanelerde risk yönetiminin amacı; oluşabilecek riskleri önceden saptamak,
buna uygunfaaliyetlerin niteliğini belirlemek ve risk düzeylerini sürekli
izlemektir.Hastane gibi kompleks bir yapıda hizmet veren bir örgütün en önemli
işlevsel birimlerinden birisi yönetim fonksiyonudur. Çünkü yönetim fonksiyonun
planlama, koordinasyon ve kontrol işlevlerinden birisinde yapacağı bir hata veya
eksiklik bütün sistemi risk altında bırakacaktır. Dolayısıylayönetim fonksiyonu,
kurumda hem kilit rolüne hem de diğer birimler üzerindeki etkisi bakımından
çarpan etkisine sahiptir. Bu nedenle risk yönetimi çalışmaları yapılırken sadece
finansalriskleri, afetriskini, yapısal ve klinik riskleri değil yönetim birimlerinin
kapsamı alanına giren (operasyonel, yasal, kalite, stok, insan Kaynakları, bilgi
işlem vb.) riskleri de göz önünde bulundurmak ve risk yönetimi konusuna
bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşmak gerekir.
Bu çalışma doğrudan yönetim birimlerinin risk değerlendirmesini risk öncelik
sayısı (RÖS) analizi aracılığıyla ölçmeyi; bu sayede ilgili yazındaki boşluğu
doldurmayı ve karar vericilere gerekli veriyi sağlamayı amaçlamıştır.
Bu açıdan bakıldığında şu sorulara cevaplar aranacaktır:
•
•
•
•

Sağlık hizmeti sunumu sırasında hastaları, sağlık personelini ve ziyaretçileri
etkileyebilecek riskler nelerdir?
Hastanelerin personel riski kapsamındaki uygulamaları nelerdir?
Hastanelerin teknolojik riskler kapsamındaki uygulamaları nelerdir?
Hastanelerin organizasyonel risk kapsamındaki uygulamaları nelerdir?

•

Hastanelerin yasal riskler kapsamındaki uygulamaları nelerdir?

366 T.C. Sağlık Bakanlığı

Sözel Bildiriler

V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

2. Kavramsal Çerçeve
2.1.Risk Kavramı: Risk dilimize Fransızcadan geçmiş bir kelimedir. Anlam olarak
“zarara uğrama tehlikesi, riziko” şeklinde ifade edilmektedir (Doğan, 1981: 1113).
2.2.Risk Yönetimi
Risk yönetimi; risklerin tanımlanmasıyla başlayan veriskleri değerlendirmeyi,
risklere karşı yapılabilecekleri belirlemeyi ve belirlenen faaliyetleri uygulamayı,
bunları izlemeyi ve Sonuçlarını gözden geçirmeyi kapsayan bütün süreçlerdir. Risk
yönetimi içerisinde yönetim faaliyetleri uygulanmaktadır. Bu sebeple, yönetimin
tüm fonksiyonları risk yönetiminde de geçerliliğini devam ettirmektedir.
Her yönetim sisteminde olduğu gibi risk yönetimi içerisinde de planlama,
yürütme, örgütleme, koordinasyon ve denetim fonksiyonları bulunmaktadır
(Güleç ve Gökmen, 2009: 172). Ayrıca risk yönetimi risklerin sistematik olarak
değerlendirilerek, oluşabilecek zararların etkisini azaltıcı yönde, verilere dayalı
karar vermeyi sağlayan yönetimi ifade etmektedir (İç Denetçilerin Çalışma Usul
Ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 2006: Madde 4). Risk yönetiminin önemli bazı
noktalarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Poyraz, 2008: 478).
•

Risk yönetiminden işletme içindeki tüm çalışanlar sorumludur.

•

İşletme içindeki riskler tanımlanmalı, raporlanmalı ve ölçülmelidir.

•

Nicel ya da nitel olarak analiz edilen tüm riskler eşit bir şekilde önemsenmelidir.

•

Risk yönetimi belirsizliğini kabul etmeli, belirsizliği yok saymamalı ve
yönetmelidir

Geleneksel risk yönetimi anlayışı, tehditleri değerlendiren ve bunu önlemek
için gerekli çözümler üreten dar kapsamlı bir yönetim biçimidir. Modernrisk
yönetimi ise sıklıkla kontrole odaklanan, alternatif yöntemleri ortaya koyan,
geniş kapsamlı bir yönetim biçimini ifade etmektedir. Bu geniş kapsamlı yönetim
biçimi,kriz yönetiminin temel bir amacı olan işletmenin varlığını devam
ettirmeyisağlamaktadır(Barton ve Hardigree, 1995: 12). Bu sebeple işletmeler
etkin bir risk yönetimine ihtiyaç duymaktadırlar. Risk yönetimine ihtiyaç
duyulan sektörlerin başında bankalar gelir; bunu imalat, dağıtım, kimya ve ilaç
sanayi, seyahat ve turizm, endüstri, mimarlık, tarım, bilgi teknolojisi ve sağlık gibi
sektörler izler (Köylüoğlu, 2001: 8-12).
Risk yönetimi konusuyla ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde (Konuralp,1997;
Candan,2008; Bolgün ve Akçay,2009; Özelci,2009; Tansöker,2008) özellikle
bankacılık sektöründe risk yönetimi uygulama ve araştırmalarının diğer sektörlere
oranla daha fazla olduğu görülmektedir.
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Durum sağlık sektörü açısından ele alındığında ise risk yönetimi uygulamalarına
ilişkin düzenlemeler bankacılık sektöründeki gibi yeterince gelişmemiştir. Özellikle
yabancı Kaynaklarda, sağlık işletmelerinde risk yönetimi konusunda etkin politika
geliştirmeye yönelik araştırma/önerilere (Ritchie ve Brindley,2007; Martin,2012;
Zeng,2011) rastlanmakla birlikte, ülkemiz sağlık sektöründe gerek yöneticilerin;
gerekse sektörde çalışanların, risk yönetimi uygulamaları konusunda yeterli
donanıma istenilen düzeyde sahip olmadıklarını anlaşılmaktadır. Dolayısıyla,
karşılaşılabilecek risklere karşı herhangi bir savunma mekanizması tam anlamıyla
geliştirilememektedir (Aksay, 2003: 58; Özarslan, 2009).
2.4.Yönetim Açısından Risk Türleri:
Operasyonel Risk: Yetersiz veya başarısız iç süreçler, sistemler, insanlar ve dış
olaylardan kaynaklanan doğrudan veya dolaylı zarar olarak nitelendirilebilen
riskleri ifade etmektedir (Boyacıoğlu, 2002: 52). Operasyonel risk, genellikle
raporlama, muhasebe, risk yönetimi, insan hatası ya da yönetimsel eksiklik
durumlarında oluşan kayıpları vurgulamaktadır (Kayacan ve Gürbüz, 2001: 5).
Personel riski, teknoloji riski, organizasyon riski ve yasal riskleri bünyesinde
barındırır(Boyacıoğlu, 2002: 53).
Stratejik Risk: Kurumun stratejik olarak kısa, orta ve uzun vadede belirlemiş
olduğu hedeflerine ulaşılmasını engelleyecek olan yapısal risklere stratejik risk
denilmektedir. Stratejik riskler içerisinde ele alınan yönetim riski, yöneticilerin
tecrübe ve yeterli bilgi birikimine sahip olmayışından dolayı ortaya çıkmaktadır.
Ölçülmesi zor nitel bir risktir, ancak Sonuçları açısından gözlemlenebilmektedir
(Gaygısız, 2010: 35).
Finansal Risk: Kurumun finansal pozisyonlarından ve tercihlerinden dolayı
ortaya çıkan risklere finansal risk adı verilmektedir. Finansal riskler içerisinde
kredi, finansal piyasalar, nakit vb. riskleri bulundurur. Finansal riskler sistematik ve
sistematik olmayan risk şeklinde sınıflandırılmaktadır. Sistematik risk; kurumun
içinde bulunduğu sistemden kaynaklanan, tüm şirketleri farklı derecelerde
fakat aynı doğrultuda etkileyen risklerdir. Kontrol edilmesi güç olan risk olarak
da değerlendirilebilir. Sistematik olmayan risk ise endüstriye özgü unsurlardan
kaynaklanmaktadır (Özbilgin, 2012,88).
Dış Çevre Riskleri: Bu riskler kurumların göstermiş olduğu faaliyetlerinden
bağımsız bir şekilde ortaya çıkan, tercihlere bağlı olarak kurumu etkileyebilen
risklerdir. Rakipler, yasal düzenlemeler ve sektörde yaşanan değişiklikler bu
kategorideki risklere örnek olarak verilebilir (İncesu, 2009, 11).
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2.5.Risk Yönetimi Süreci
Risk yönetimi süreci birbiriyle bağlantılı altı adımdan oluşmaktadır
(Yüzbaşıoğlu,2003: 12). Bu adımlar: Riskin tanımlanması, analiz edilmesi,
2.5.Risk Yönetimi Süreci
hesaplanması
ve değerlendirilmesi, alternatif riski önleme araçları arasından
bir seçimin
yapılması,
seçilen alternatiflerin uygulanması, değerlendirilmesi ve
Risk yönetimisüreci birbiriyle bağlantl alt admdan oluşmaktadr(Yüzbaşoğlu,2003:
kontrol edilmesidir.
12). Bu admlar: Riskin tanmlanmas, analiz edilmesi, hesaplanmas ve değerlendirilmesi,

riski önleme
araçlar arasndan
bir seçimin
yaplmas,
Riskalternatif
Yönetiminde
Kullanılan
Teknikler:
İnsanlar
risklerinseçilen
kötü alternatiflerin
Sonuçlara sebep

uygulanmas,
değerlendirilmesi
ve kontrol edilmesidir.
olmasından
dolayı
endişe duymakta
ve bu kötü Sonuçları en aza indirebilmek için
çeşitli teknikler kullanmaktadırlar. Bu teknikleri sıralayacak olursak:
Risk Yönetiminde
1.Riskten
kaçınmak, Kullanlan Teknikler: İnsanlar risklerin
olmasndan
dolay
endişe
duymakta
bu kötü sonuçlar en aza
2.Riski
kontrol
altına
almak
ya daveazaltmak,
teknikler kullanmaktadrlar. Bu teknikleri sralayacak olursak:
3.Riski transfer etmek,
1.Riskten kaçnmak,
4.Riski azaltmak,
2.Riski kontrol altna almak ya da azaltmak,
5.Risk
sigorta etmek.
3.Riski transfer etmek,

kötü sonuçlara sebep
indirebilmek için çeşitli

4.Riski azaltmak,

3. Yöntem
5.Risk sigorta etmek.
3.YÖNTEM Modeli
3.1. Araştırmanın

3.1. Araştrmann Modeli

Araştırmamızda,
Gümüşhane
Hastanesi’nde
yapan yöneticiler
ve
Araştrmamzda,
GümüşhaneDevlet
Devlet Hastanesi’nde
görevgörev
yapan yöneticiler
ve kalite
kalite
birimi
çalışanlarınınoperasyonel
risk yönetimi konusundauygulamaları
birimi
çalşanlarnnoperasyonel
risk yönetimi konusundauygulamalar
nitel bir yöntemle
nitelincelenmiştir.
bir yöntemle incelenmiştir.
•
•

Hastane Yönetimi
Kalite Birimi

•
•
•
•

Personel Riski
Yasal Risk
Teknolojik Risk
Organizasyon Riski

3.2. Araştrmann Evreni
3.2. Araştırmanın
Evreni
Araştrma örnekleminde, Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde çalşan ve Risk yönetimi

Araştırma örnekleminde, Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde çalışan ve Risk
konusunda aktif görev alan 12 kişi (yönetici ve kalite sorumlular) yer almaktadr.
yönetimi
konusunda aktif görev alan 12 kişi (yönetici ve kalite sorumluları) yer
3.3.Veri Toplama Arac
almaktadır.
Araştrma yar yaplandrlmş(nitel) görüşmeler çerçevesinde elde edilen verilerin

3.3.Veri
Toplama Aracı
değerlendirilmesi yöntemi

izlenerek gerçekleştirilmiştir. Kullanlan bu teknikte,önceden

Araştırma yarı yapılandırılmış(nitel) görüşmeler çerçevesinde elde edilen
100
verilerin değerlendirilmesi yöntemi izlenerek
gerçekleştirilmiştir. Kullanılan bu
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teknikte,önceden sorulmasıplanlanan soruları içeren görüşme metni hazırlanmıştır.
Veri toplama aracında hastanenin özelliklerine yönelik bilgilerin yer aldığı birinci
bölüm, risk yönetimi ile ilgili operasyonel risk kapsamında; personel riski (6), teknoloji
riski (5), organizasyon riski (6) ve yasal riskleri (3) kapsayan toplam 20 soru ikinci
bölümdeyer almaktadır (EK-1). Pelit’in(2011)“Otel İşletmelerinde Operasyonel
Risk Yönetimi” adlı yapmış olduğu araştırma soruları, sağlık hizmetlerine
uyarlanmıştır. Alanında yapılan ilk çalışma olması sebebiyle soruları uyarlamaya
gereksinim duyulmuştur. Ayrıca hastane bilgi formu aracılığıylahastanede çalışan
personel sayısı; hastanede risk yönetimi departmanının, risk komitesinin bulunup
bulunmadığı; risk yönetimi departmanının raporlandığı birim v.b sorular ile ilgili
bilgiler elde edilmeye çalışılmıştır.

4. Verilerin Analizi Ve Yorum
Araştırmada özellikle sağlık alanında tercih edilen Hata Türü Ve Etkileri Analizi
(FailureModeandEffect Analysis, FMEA)risk analizi ve risk değerlendirme yöntemi
kullanılmıştır. Birçok risk analizi yöntemi olmasına rağmen proaktif özelliği
ile FMEA ön plana çıkmaktadır. FMEA, olası hata türlerinin tespit edilmesi,
etki şiddetlerinin derecelendirilmesi, kritik noktaların hata risklerinin ortadan
kaldırılması sonucunda ürünü geliştirecek değişikliklerin, prosedürlerin ve testlerin
belirlenmesi için kullanılan bir araç olarak tanımlanmıştır (Özkılıç, 2005: 130).
Bu analizin uygulanmasıyla; organizasyon faaliyetleri arasında önceliklendirme
yapılması ve değişiklik için açıklamaların kaydedilmesi sağlanır.
Araştırmamızın veri analizi kısmında, şiddet(Ş), olasılık(O) ve tespit(T)
katsayılarının tespit edilmesi ve risk öncelik sayısı (RÖS) belirlenmesi,
değerlendirilmesi esas alınmıştır (Durhan, 2006: 63).
RÖS ≤40ise işletme tarafından önlem almaya gerek yoktur.
40 ≤RÖS ≤ 100ise işletme tarafından önlem alınmasında fayda vardır.
RÖS ≥ 100ise işletmenin mutlaka önlem alması gerekir.
Hastanenin operasyonel risk uygulamalarına yönelik RÖS analizi Tablo 1’de,
hastanenin operasyonel risk kapsamındaki uygulamalarına yönelik yönetici
görüşleri ise Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 1’de Operasyonel risklerden personelle ilgili olan bir riskin, örnek RÖS
hesaplaması mevcuttur (Tablo 1, İfade 1). Örnekte belirtilen RÖS hesaplaması
aşağıdaki gibi yapılmakta olup; bütün riskler bu yöntemle hesaplanmışıtr.
RÖS: Hatanın ortaya çıkma olasılığı x Hatanın şiddeti x Hatanın tespitidir. Risk
hesaplamak için kullanılan her üç faktör etki derecesi oranında 1 ile 10 arasında
değer alır ve birbirleriyle çarpılarak RÖS puanı elde edilir(Aydınlı, 2010).
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İlgili üç faktörde hastane yöneticileri ile görüşmemiz sonucu önem derecesine
göre puanlanarak aşağıdaki Sonuçlara ulaşılmıştır:
Risk yönetimi sürecinde personelin direnç göstermesi, sağlık kuruluşlarında ortaya
çıkma olasılığı yüksek bir davranıştır.Bu sebeple bu faktöre 9 puan verilmiştir.
Personelin direnç göstermesi durumunda sağlık hizmetinde aksamalar görülebilir
bu durum sonucunda görülen Sonuçlar etkili olacağı için puanlamada doğru
orantılı olarak 1-10 puan arasından, 9 puan verilmiştir.
Personelin direnç göstermesi, sorumluları tarafından kolayca tespit edilebilen bir
davranıştır. Tespit edilmede ters orantı vardır. Eger bir hata kolay tespit ediliyorsa
1 puan, çok zor tespit ediliyorsa 10puan arasında değer alır. Personelin direnç
göstermesi kolay tespit edilebileceği için 2 puan verilmiştir.
RÖS hesaplaması da bu degerlerin çarpımıdır.
9x9x2=162
Sonuç, 100den büyük bir değer olduğu için işletmenin mutlaka önlem alması
gerekmektedir.
Yukarıda ki örnekte olduğu gibi diğer bütün ifadeler bu yolla hesaplanarak tabloya
aktarılmıştır.
Tablo 1. Hastanenin Operasyonel Risk Uygulamalarına Yönelik RÖS Analizi

Operasyonel Risk

İFADELER

Olasılık

Şiddet

Tespit

RÖS

1.Risk yönetimine geçiş sürecinde
personel tarafından bir direnç ile
karşılaştınız mı?

9

9

2

162

2. Risk yönetimi programının devam
etmesi için personele yönelik bir teşvik
sistemi var mı?

8

8

2

128

3. Personel yokluğunda (işten ayrılma
vb.) oluşan boşluklara karşı personel
tedarik Kaynaklarınız mevcut mudur?

8

8

1

64

4.Risk
yönetimi
kapsamında
raporlama sistemi oluşturuldu mu?

9

9

1

81

5.Birimler arasında oluşan riskler
erken tespit edildiğinde birim
yöneticilerinden oluşan kurul hemen
toplanır mı?

9

8

1

72

6.Risk yönetimi konusunda uygulamış
olduğunuz bir standart var mı?

10

9

2

180
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•

Araştırmaya katılan 10 katılımcı, personel sayısını 501-1000 arasında ifade
ederken, iki katılımcı 100-500 olarak ifade etmiştir.

•

Hastane içerisinde ayrı bir risk yönetimi biriminin olmadığı, katılımcıların
verdiği cevaplar sonucu tespit edilmiştir. Risk yönetimi faaliyetleri, kalite
birimi ve dış Kaynaklardan sağlanan uzman tarafından takip edilmektedir.

•

“Hazırlanmış olan risk raporlarının kime sunulduğu” sorusuna7 katılımcı
genel müdüre, 5 katılımcı ise kalite direktörüne şeklinde cevap vermiştir. Bu
bilgilerden hareketle sağlık sektörü için oldukça önemli olan risk yönetimi
faaliyetlerinin önemli bir bölümünün verimli ve koordineli bir şekilde
çalışmadığı tespit edilmiştir.

•

Hastane içerisinde üç aylık periyotlarla toplanan bir risk yönetimi komitesi
oluşturulduğu saptanmıştır. Ancak görüşme sonucu komitenin operasyonel,
yasal ve teknolojik riskler üzerine yoğunlaşmadığı görülmektedir.
Toplantılarda;personeli etkileyen fiziksel, biyolojik ve ergonomik riskler
üzerinde durulmaktakalite birimi tarafından oluşturulan bazı risk analiz
formlarını incelenmektedir. Değerlendirme sonucunda yöneticiler gerekli
önlemlerin alınması konusunda karar birliğine varmaktadırlar.

•

Katılımcılar Türkiye’de sağlık işletmelerinde risk yönetimi birimine yeterince
önem verilmediğini, risk yönetimi sisteminin modern hastane yönetimi
uygulamaları içinde yer almak zorunda olduğunu söylemişlerdir. 2012 yılında
Türkiye’de sağlık hizmetlerinde risk yönetimi ve hasta güvenliği kriterleri,
28512 sayılı “İş Sağlığı veGüvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği” gereği,
6331 sayılı İş Sağlığıve Güvenliği Kanunu kapsamındaki tüm işyerlerine risk
analizlerini yapma/yaptırma zorunluluğu getirilmiştir. Bu yönetmeliğin daha
önce çıkarılması gerektiğini risklerin analizi ve değerlendirmesürecinde
sağlık kurumuna avantaj sağlayabileceğini dile getirmişlerdir.

Personel riski kapsamındaki uygulamaları ile ilgili verilen ifadelere, katılımcıların
verdiği cevaplar incelendiğinde; personel riski kapsamında en büyük riski; risk
yönetimi programının etkin devam etmesi için personele yönelik gerekli teşvikin
verilmemesi oluşturmaktadır. Katılımcılar risk yönetimini çalışanların ekstra
yapacağı bir iş olarak görmeyip görevlerinin gereği olarak düşünmektedirler. Bu
yüzden herhangi bir teşvikte bulunmamışlardır.8 katılımcı personel eksikliğinin
yaşanması durumunda; personel tedarik kaynağının olduğunu savunurken, 4
katılımcı bu görüşe katılmamıştır. Personelin işten ayrılma durumunda, oluşan
boşluğun hemen doldurulması gerekir. Çünkü sağlık sektöründe, diğer sektörlerde
olduğu gibi hizmet ertelenemez.
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Katılımcıların tamamı risk yönetimine geçiş sürecindepersonelindirenç
gösterdiğini ifade etmişlerdir. Yöneticiler bu riske yönelik olarak personelin
böyle bir işi uygulamaya başladıklarında “bunlar nereden çıktı? Ne güzel
işimizi yapıyorduk “ şeklindeki düşüncelere kapılıp, sürece dâhil olmak
istemediklerinisöylemişlerdir. Aksay’ın hastanelerde risk yönetimi çalışmasında
da bu risk faktörü yüksek çıkmıştır(Aksay, 2003: 73).
Teknolojik risk kapsamında katılımcıların vermiş olduğu cevaplar doğrultusunda
bilgisayar Kaynaklarının yedeklendiği, oluşabilecek elektrik kesintilerine karşı
jeneratörlerin teknolojiyle uyumlu bir şekilde geliştirildiği, teknik servisin
belirli aralıklarla araçları kontrol edip, yenileriyle değiştirdiği saptanmıştır.
Araştırma kapsamındaki hastane teknolojik riske yönelik uygulamalara karşı
hassas davranmıştır. Ancak risk yönetimi kapsamında bir raporlama sisteminin
oluşturulması konusunda aynı hassasiyeti göstermedikleri bulgusuna ulaşılmıştır.
Organizasyon riski kapsamında katılımcılar birimler arası bilgi akışının hızlı
olduğunu, yönetici değişimi gibi özel durumlarda ise acil plan düzenleme
önlemlerinin alındığını ifade etmişlerdir. Bu bize katılımcıların organizasyon risk
yönetiminin bir kısmına duyarlı olduklarına yönelik ipuçları sunmaktadır. Ancak
örgütün işleyişinin düzenli olması, zincirin tüm halkalarının sağlam olmasına
bağlıdır. Hastanenin risk yönetimi konusunda uygulamış olduğu bir standardının
olmaması tam anlamıyla organizasyon riskinin önemsenmediğini ve bu duruma
karşı önlemler alınmadığını göstermektedir.
Yasal riskler konusunda katılımcıların tamamı şikâyet ve istek kutularının
takip edildiğini buna yönelik önlemlerin alındığını, risk yönetimi konusunda
personele başlangıç eğitimleri ve bilgilendirmelerin yapıldığını ifade etmişlerdir.
Hastane yöneticilerinin yasal riskler kapsamındaki uygulamalarına ilişkin
yukarıda verilen ifadeler genel olarak değerlendirildiğinde, yöneticilerin bu
konuda gerekenhassasiyeti gösterdikleri ortaya çıkmaktadır. Pelit’in(2011) otel
işletmelerinde operasyonel risk yönetimi adlı çalışmasında da katılımcıların yasal
riskler konusuna gereken hassasiyeti gösterdikleri sonucuna ulaşılmıştır.
Tüm bu bulgulardan hareketle hastanelerde operasyonel risk yönetimi
kapsamındaki uygulamalara ilişkin verilen ifadeler değerlendirildiğinde,
katılımcıların yasal ve teknolojik risklere karşı duyarlı olduğu tespit edilmiştir.
Ancak personel riski ve organizasyon riski için aynı durum söz konusu değildir.
Yukarıda yarı yapılandırılmış görüşme tablosundan hareketle hastanelerde en çok
karşılaşılabilecek risklere yönelik aşağıda RÖS analizi yapılmıştır.
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Personel riski üzerinde yapılmış olan RÖS analizi Sonuçları incelendiğinde en
yüksek riskin personelin risk yönetimine direnç göstermesi olduğu saptanmıştır.
Personelin yeni bir uygulama olan risk yönetimine uyum sağlayabilmesi uzun bir
süreci gerektirmektedir. Bu süreçte yöneticiler personele bilgileri kabul ettirmek
için; hizmet içi eğitimler ve teorik bilgiler kullanmak yerine konuyu örneklerle
anlatma yolunu tercih etmelidirler. Tercih edilen bu yolun yapılan çalışmalar
sonucu daha etkili olduğu kanıtlanmıştır (Aksay, 2003; Özarslan,2009).
Risk yönetimi programının daha etkin devam etmesi için personele yönelik
teşvik sisteminin hastanede olmadığı yarı yapılandırılmış görüşme tablosunda
tespit edilmiştir. RÖS analizi incelendiğinde bu riske yönelikyöneticilerin önlem
alması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Yöneticiler risk yönetimini personelin
ekstra yapmış olduğu bir iş değildir diye değerlendirmemelidirler. Risk yönetimi
çalışanların mesailerinde yapmış oldukları çalışmaları daha bilinçli yapmalarını
sağlamaktadır. Hastane bünyesinde insan Kaynakları biriminin uygulayacağı
bir ödül-cezalandırma sistemi uygulanabilir ya da kalite koordinatörlüğü
tarafından performans değerlendirme, öneri ödüllendirme sistemi prosedürleri
doğrultusunda bu çalışmalar yürütülebilir.
Personel yokluğunda oluşan boşluklara karşı önlem alınması gerekliliği RÖS
analizi sonucu saptanmıştır. Personel yokluğunu ortadan kaldırmak için kurum
birbirinden farklı stratejiler geliştirebilir. Bu dışarıdan personel alma ya da elinde
ki personeli kaybetmeme şeklinde olabilir.Ancak yöneticiler dışarıdan personel
almak yerine çalışan personelini etkin hale getirmeye çalışmalıdırlar. Bu sayede
kurum içi uyum sağlama sorunu ve maliyet problemleri de önlenmiş olur.
Personelin işten ayrılma durumuna karşı ise insan Kaynakları birimiyle hastane
yöneticileri beraber çalışmalarını yürütmelidirler. İş bulma kurumları (taşeron
çalışanlar için) ve diğer sağlık kurumlarından personel ihtiyaçlarını giderebilirler.
Risk yönetimi kapsamında hastanede bir raporlama sisteminin olmaması orta
dereceli riski oluşturmaktadır. Oluşabilecek bu risk faktörüne karşı önlem almak
ya da ortadan kaldırmak için formların(olay rapor formu, iş kazası bildirim
formu, narkotik ilaç kayıt formu, tehlikeli ilaç talimat formu, hasta izlem formu
vb.) hastane tarafından uygulanması gerekir. Uygun olmayan tedavi ve işlemlere
maruz kalan hastalar için izlenecek yolları tanımlayan ve bir daha oluşmaması
için alınması gerekli önlemleri anlatan prosedürler hazırlanmalıdır.
Risk yönetimi konusunda hastanenin bir standardının olmaması yüksek risk
oluşturmaktadır ve acil önlem alınmasını gerektirmektedir. Sağlık Bakanlığı’nın
koymuş olduğu, ruhsatlandırma çerçevesinde birtakım kurallar vardır. Bu kurallar
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doğrultusunda hareket edilmesi kısmen bir risk yönetimi uygulamasıdır ancak
yeterli değildir.

5. Sonuç ve Öneriler
Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde operasyonel risk yönetimi kapsamında yapılan
uygulamaları belirlemek için gerçekleştirdiğimiz araştırmamızda ortaya çıkan
Sonuçlar şöyledir;
Gümüşhane Devlet Hastanesi yöneticileri ve kalite birimi çalışanlarının yarı
yapılandırılmış görüşme sorularına verdikleri cevaplar incelendiğinde; personel
riski ve organizasyon riski konusunda istenilen düzeyde bilgi sahibi olmadıklarına
yönelik Sonuçlara ulaşılmıştır. Ancak araştırma kapsamındaki hastane yöneticileri
risk yönetimi tekniklerinin uygulanması gerektiği buna yönelik, risk planlama
ve kontrol faaliyetlerine hazırlıklı olabilecekleriyönündegörüşbildirmişlerdir.Bu
tutum, sağlık sektörünün en önemli işletmelerinden olan hastaneler için olumlu
göstergeler sunsa da, araştırmanın sınırlılığından dolayı ülkemizde faaliyet
gösteren tüm sağlık işletmelerine genellemek mümkün değildir.
Operasyonel risk türüneyönelik yapılan uygulamalar kapsamında katılımcıların
en hassas davrandıkları noktalar; organizasyonun işleyişi ve yasal yükümlülüklerin
yerine getirilmesi, personelin risk yönetimine olan direnci, personele yönelik
eğitimlerin verilmesi, veritabanlarının yedeklenmesi gibi durumlardır.
Katılımcılar risk yönetim sürecinde personeli eğitmekle işe başlamışlardır. Çünkü
personele düzenli eğitimler vererek birçok risk faktörünün önlenebileceğinin
bilincindedirler.
Sağlık hizmetlerinin kaliteli bir şekilde sunulabilmesi için müşterilerin istek ve
ihtiyaçları, şikâyet ve önerilerinin katılımcıların verdiği cevaplar doğrultusunda
önem verildiği sonucuna ulaşılmıştır.
Katılımcıların büyük çoğunluğu teknolojik risklerin önlenmesine yönelik bilgisayar
Kaynaklarının belirli dönemlerde kontrol edildiği, yedeklendiği,veritabanlarının
güvenlik sistemleriyle dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı korunduğunu ifade
etmiştir. Teknolojik risklere yönelik yaptığımız RÖS analizi sonucunda da bu
konuya önem verildiği sonucuna ulaşılmıştır. Teknolojik risklere karşı alınan
önlemler, bu riskin oluşmasını önleyecek böylelikle de yöneticiler diğer risk
faktörlerine yönelebileceklerdir.
Araştırmamıza katılan katılımcıların vermiş olduğu cevaplar gruplandırıldığında
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en çok görülen risk türünün organizasyon riski olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Birimler arası iletişim eksikliğinin olması, herhangi bir riskin tespit edildiği
zaman diğer birimlerin bilgilendirilmemesi gibi durumlar bu risk türünün
ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu çerçevede özellikle söz konusu bu zararlara
yol açacak risk faktörlerini ortadan kaldırmaya yönelik, işletme yöneticilerinin
bilinçli olması gerekmektedir. Riskler tespit edildiğinde birim yöneticilerinden
oluşan kurul toplanmalı ve diğer birimler bu durumdan haberdar edilmelidir.
Hastane de sunulmak istenen etkin risk yönetimine ancak en üst seviyedeki
yöneticilerin risk kültürüne sahip olmasıyla başlanabilecektir. Hastane içerisinde
sistemli bir şekilde işleyen iletişim kanalı kurulmalı, risk yönetimi konusunda net
ve tüm personel tarafından anlaşılır bir ortam oluşturulmalıdır. Tüm personel
görevini yerine getirirken riski de hesaba katmalı ve bu bilinçle hareket etmelidir.
Araştırmada tek bir kamu hastanesinde çalışan yöneticiler ve kalite
birimi çalışanları üzerinde operasyonel risk yönetimi değerlendirilmiştir.
Bundan sonra risk yönetimine yönelik yapılacak araştırmalarda, araştırma
evreniningenişletilmesinin, kapsamlı Sonuçlara varma yönünden daha yararlı
olacağı düşünülmektedir.
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Diş Protez Laboratuvarında Bant Sistemi
Bilgen KİBAROĞLU1
Doç. Dr. Serpil KARAOĞLANOĞLU2

Özet
Diş hekimliğinde protez kaybedilen dişlerin ve komşu yapıların çiğneme,
konuşma ve görünüm gibi ağız içi fonksiyonlarının iade ve idamesini sağlayan
suni aygıtlara denir.
Protezin yapımında 2 farklı sistem kullanılmakta olup birinci sistem her
basamağın tek bir teknisyen tarafından yapıldığı uygulama iken diğeri her bir
basamağın ayrı ayrı teknsiyenler tarafından yapıldığı uygulamadır. (Bant Sistemi)
Hastamizde 2013 yılı Ocak ayından itibaren Bant sistemi kullanılmaktadır. Bant
sisteminin diğer sistem ile kalite ve verimlilik açısından verileri bu çalışma ile
karşılaştırılmıştır.
Bunun için hastanemiz 2012 ve 2013 yılları protez sayıları, istatistiksel olarak
değerlendirilmiş olup kurum laboratuvarında yapılan iş ile özel firmaya verilen
iş arasında ters yönlü ve güçlü bir ilişki bulunmuştur. 2012, 2013 yılları ve 2014
yılı ilk 4 ayından alınan verilere gore uygulamaya koyulan yeni system ile birlikte;
2013 yılı Ocak ayından itibaren kurumumuz laboratuvarında yapılan iş sayısında
artış gözlenmiştir. Aynı tarih itibariyle özel laboratuvara verilen iş sayısında
düşüş gerçekleşmiştir. Bu çalışma ile Bant Sisteminin avantajları ile ilgili veriler
elde edilmiş olup bu sistemin Bakanlığa bağlı tüm ağız ve diş sağlığı birimlerinin
diş protez laboratuvarlarında uygulanabilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç
duyulduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: bant sistemi, diş protez, laboratuvar uygulamaları

Abstract
In dentistry, it is an artificial device to replace the lost teeth and to provide
maintenance and return of adjacent structures’ oral functions such as chewing,
speaking and appearance.In the production of prosthesis, laboratory practices
are carried out in two different ways. First, where each stage is run by a single
1 75. Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, bilgenkibaroglu@gmail.com, 0505 859 44 29.
2 75. Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, skaraoglanoglu2@yahoo.com, 0505 395 02 42.
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technician and the second is where each stage is performed by different technicians
(Band System). Band System is used in our hospital since 2013. Band System’s
data is compared with other systems in terms of quality and productivity through
this study.
For this reason, number of prosthesis produced in our hospital in 2012 and 2013
is statistically evaluated and reached to the result that there is a strong inverse
relationship between the works done in institution’s laboratory and the works
given to private firms. According to the data compiled from the first quarter of
the years of 2012, 2013 and 2014, we have observed that there is an increase in
the amount of work done in our institution’s laboratory since January 2013. As
of the same date, there was a decrease in the number of work given to private
laboratories. Since the Band System’s advantages are revealed with this study,
more of a work in needed to be done for the use of this application in all dental
prosthesis laboratories’ of mouth and dental health units allied with the Ministry.
Key Words: Band System, Denture, Laboratory Practices
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1. Giriş
Protez; sabit ve hareketli olarak, hareketli protez ise bölümlü ve tam protez olarak
ikiye ayrılır. Tüm dişler kaybediliğinde yapılan protezlere tam protez denir Destek
olarak ağız mukozası ve altındaki çene kemikleri kullanılır. (Beydemir, Dalkız
2003:147) Dişlerini kısmen kaybetmiş hastalara uygulanan protez türleri ise
bölümlü protezlerdir ve diş ve dokular (yumuşak ve sert) destek olarak kullanılır.
(Beydemir, Dalkız 2003:230)
Sağlık Bakanlığına bağlı hizmet veren ağız ve diş sağlığı kurumlarında diş protez
hizmeti sabit protez döküm iş ve işlemleri özel diş protez laboratuvarlarından
hareketli protez iş ve işlemleri ise bünyesinde diş protez laboratuvarı varsa
bu birimden yoksa veya belirli bir sayının üzerinde ise yine özel diş protez
laboratuvarlarından karşılanmaktadır.
Kurum bünyesinde diş protez laboratuvarı varsa bu hizmet, kurum içindeki
protezin baştan sona tek bir teknisyen tarafından üretilmesiyle görülmektedir.
Kurumumuz tarafından hareketli protez hizmeti Ocak-2013 den itibaren Bant
Sistemi ile verilmektedir.
1.1. Kamu Hastanelerinde Protez Laboratuvarı Uygulamaları
1.1.a. Klasik Sistem
Hareketli protez laboratuvarlarında teknisyen bir protezi baştan sona kendisi
bitirmektedir.
Yani diş hekiminin aldığı ölçüden alçıdan model elde etme, base plak-mum
şablon, artikülatöre alma, diş dizimi, modelaj, muflaya alma, akril tepimi, tesviyepolisaj işlemleri tek bir teknisyen tarafından yapılmaktadır.
Bir teknisyen günde 8 saat çalışmakta olup aylık çalışması 10560 dakikadır.
Yukarıda sayılan işlemler doğrultusunda tek çene tam protez Sağlık Bakanlığının
çalışmasına gore 372 dakikada tamlanmaktadır. Bir teknisyen aylık 28 parça protez
yapabilmektedir. Aynı şekilde bölümlü bir protez Sağlık Bakanlığının çalışmasına
gore 329 dakikada tamamlanmakta ve aylık 32 parça protez yapılabilmektedir.
Bu sayının üzerinde protez işi olması halinde özel diş protez laboratuvarlarından
hizmet alımı yapılmaktadır.
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2. Bant Sistemi
2.1. Bant Sistemi
Kurumumuzda uygulanan Bant sisteminde (Şekil 1) protez safhaları 5 bölümde
ve her bölümde farklı bir teknisyen tarafından yapılmaktadır.
Her teknisyen ve basamak arasında işler masa adı verilen bir operatörden
geçmektedir.
Masa; ilki ölçü aşamasında olmak üzere HBYS sistemine işlerin okutulması ile
hem saat hemde kalite ve kontrol işleminin yapıldığı merkezdir.
Diş hekimince hastadan elde edilen ölçüden model elde etme safhası olan alçı
model safhası ortalama 20 dk dır.
Ölçüden model elde edildikten sonra Base-plak ve mum şablon işlemi yapılmakta
olup kaide plağını oluşturan ve hekimin hastadan dikey ve yatay boyut almasını
sağlayan safha ortalama 24 dk dır.
Base plak ve mum şablonu hazırlanan protez daha sonra articulator denilen ve çene
hareketlerini yapabilen bir alete bağlanır ve bu işlem ortalama 14 dk sürmektedir.
Artikülatöre bağlanan model üzerine diş dizimi yapılır ve diş eti formu modelasyon
ile verilir bu işlemler ortalama 78 dk da tamamlanır.
Diş dizimi ve modelasyon işlemi biten ve hekim tarafından hastaya prova edilen
protez her hangi bir düzeltme işlemi yoksa akril tepimine hazırlık için muflaya
alma ve mum atımı yapılır. Daha sonra akril tepimi tamamlanır. Bu işlemler
ortalama 71 dk olup akrilin polimerizasyon süresi dahil edilmemiştir.
Akril tepimi ve polimerizasyon işlemi biten protez mufladan çıkartılıp temizlenir
ve tesviye polisaj işlemine hazır hale getirilir. Bu işlem yaklaşık 17 dk dır.
Son olarak protezin Tesviye-polisaj işlemi yapılmakta olup bu işlem ortalama 53
dk sürmektedir ve protez tamamlanmış olur.
Yapılmış protezlerin kırılması, diş ilavesi gibi iş ve işlemlerinin yapıldığı bölüm
tamir bölümü olup bu işlem ortalama 95 dk dır.
Bir teknisyen bir ayda 10560 dakikada RPT ler dahil edilmeden 50 parça işi
bitirmektedir.
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Çalışmamızda 2013 yılından once klasik sistemle yapılan protez sayıları ile 2013
yılından sonra Bant
ile yapılan protez sayılarının analizleri SPSS 15.0
ŞekilSistemi
1. Bant Sistemi
paket programında değerlendirilmiştir.
Şekil 1. Bant Sistemi

Grafik-1 2012, 2013 yllar ve 2014 yl ilk 4 ayndan derlenen verilerin analiz grafiği

Grafik-1 2012, 2013 yılları ve 2014 yılı ilk 4 ayından derlenen verilerin analiz grafiği
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Grafik-2 Zaman serisi analizi
İlişk i k imliği rId99 olan görüntü y olu dosy ada bulunamad.
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Grafik-2 Zaman
serisi analizi
Grafik-2
Zaman

serisi analizi

1.100
1.000
900

özelfirma-Mo

800
700

Number

600
2.000
1.500

laboratuvarModel_2

1.000
500
0
37,5
35,0

teknisyensay
Model_1

32,5
30,0
27,5

Teknisyen sayısı
Laboratuvar
Özel firma

Tablo-1 Pearson Korelasyon Tablosu
Teknisyen sayısı
Laboratuvar
1
-,286
-,286
1
,270
-,756

3. Sonuç

Özel firma
,270
-,756
1

4

Hastanemiz 2012 ve 2013 yılları protez sayıları, istatistiksel olarak değerlendirilmiş
olup Pearson korelasyon testi sonucuna göre kurum laboratuvarında yapılan
iş sayısı ile özel firmaya verilen iş sayısı arasında ters yönlü ve güçlü bir ilişki
vardır. 2012, 2013 yılları ve 2014 yılı ilk 4 ayından alınan verilere gore 2013 yılı
Ocak ayından itibaren kurumumuz laboratuvarında yapılan iş sayısında artış
gözlenmiştir. Aynı tarih itibariyle özel laboratuvara verilen iş sayısında düşüş
gerçekleşmiştir. 2014 Ocak ayı itibariyle uygulamaya koyulan bant sistemi
ile birlikte kurumumuz laboratuvarında yapılan iş sayısı daha da artmış, özel
laboratuvara verilen iş sayısı azalmıştır. Dışarıya verilen iş sayısının düşmesiyle
özel laboratuvarlara yapılan para ödeme miktarımız azalmıştır.
Dolayısıyla hastanemizde uygulamış olduğumuz bu sistem ile ekonomik açıdan
Kamu Yararı oluşturulduğu düşünülmektedir. Elde ettiğimiz bu Sonuçtan
yola çıkarak Bant Sistemi ile ilgili daha kapsamlı araştırmalar yapılıp konu
ile ilgili verilerin değerlendirilerek Sağlık Bakanlığına bağlı tüm Kurumlara
uygulanabilirliği hususunda çalışmalar yapılabileceği düşünülmektedir.

Kaynaklar
Beydemir, Dalkız (2003), “Diş Hekimliğinde Laboratuvar Uygulamaları” GATA DHBM, Ankara.
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Malatya Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi
Protez Laboratuvarına Gelen Ölçülerin
Kabul-Red Öyküsü
Nurhan ÖZKAN AYDIN1
Ali TOPAL2

Özet
Günümüz teknoloji çağında, iş akış süreçlerinde, izleme, ölçme, değerlendirme ve
analiz çalışmaları artık tüm kurumların vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir.
Verilen hizmetlerin daimi olarak izlenmesi, yapılan izlemler ile hedeflerin
planlanması iyileştirme çalışmalarının yapılması gibi bir çok olumlu etkileri olan
bu sistem sağlık sektörünüde bu çalışmaların içine almıştır ve almaya devam
edecektir.Tüm sağlık kurumlarında da verimliliğin arttırılması bunun yanı sıra
maliyetin düşürülmesi temel hedefler arasında yer almaktadır.Bizde amaçla izleme
ve ölçme alanında ele alınmamış bir konu olan diş protez ölçülerinde ölçü redkabul kriterlerini kullanarak laboratuvara kabul edilmeyen ölçüleri ve sebeplerini
tespit edebilmek ayrıca sistem ile ilgili aksaklık var ise iyileştirmelerimize yön
vermesi için veri alabilmek için bir çalışma yaptık. Bu çalışma, Ocak 2013-Aralık
2013tarihleri arasında Malatya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Protez Laboratuvarında
yürütülmüştür. Malatya Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi polikliniklerine diş protezi
yaptırmak amacıyla başvuran hastalar araştırmanın evrenini oluşturmuştur.
Çalışma, 2013 yılı boyunca protez laboratuvarına gelen tüm ölçüler incelenerek
ve kayıt altına alınarak tamamlanmıştır. Veriler, Protez Laboratuvarı Red Edilen
Ölçü Takip Formu ile aylık olarak gözlemlenmiş elde edilen verileryıl sonunda
analiz edilmiştir. Elde edilen veriler ışığında en çok,protez sınırlarının(Aksiyon)
belli ve net olmamasından dolayı ölçülerin red edildiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: İzleme, Ölçme ve Değerlendirme, Diş Protezi, Ölçü Red,
Ölçü Kabul.

1 Malatya Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi, nurhan7@hotmail.com, 0 507 7726293
2 Malatya İli KHB Genel Sekreterliği, atopal-44@hotmail.com, 0 505 8994385
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Abstract
In today’s age of technology, work flow processes, monitoring, measurement,
evaluation and analysis of all the institutions now have become an indispensable
part. Permanent monitoring of the services provided, with the follow-up studies
to improve the planning of objectives as well as a very positive impact on the
health sector, this system has taken into this study and will continue to take.All
health care institutions to increase the efficiency as well as cost reduction are
among the main targets. Our purpose of monitoring and measurement in the
field of handling a subject denture dimensions measure red-acceptance criteria
using the laboratory is rejected, the dimensions and causes able to identify further
system-related disruptions if there is improvement in our direction to give the
data in order to get a work we do. This study,between January 2013-December
2013 Oral and Dental Health Center in Malatya prosthesis was carried out in
laboratory. Malatya Oral and Dental Health Center clinics in order to make a
denture patients admitted constituted the study population. The study, from 2013
to the prosthesis laboratory for examining and recording all the measurements
taken are completed.
Data Prosthesis Laboratory Measurements Rejected Tracking Form monthly
observed data obtained at the end of the year were analyzed. In light of the data
obtained up to the prosthesis limits (Action) is specific and was found to be
rejected because of lack of size.
Key Words: Monitoring, Measurement and Evaluation, Dental Prosthetics, Size
Red, Sizes Accepted.

1. Giriş ve Amaç
1.1. Amaç
Günümüz teknoloji çağında, iş akış süreçlerinde, izleme, ölçme, değerlendirme ve
analiz çalışmaları artık tüm kurumların vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir.
Verilen hizmetlerin daimi olarak izlenmesi, yapılan izlemler ile hedeflerin
planlanması iyileştirme çalışmalarının yapılması gibi bir çok olumlu etkileri olan
bu sistem sağlık sektörünü de bu çalışmaların içine almıştır ve almaya devam
edecektir. İzleme, ölçme, değerlendirme ve analiz çalışmaları kurum verimliliğini
artıracağı gibi sağlık harcamalarında da büyük tasarruflar yapılabileceğini
göstermektedir.Tüm sağlık kurumlarında da verimliliğin arttırılması bunun
yanı sıra maliyetin düşürülmesi temel hedefler arasında yer almaktadır.Bunun
için süreçlerin ayrı ayrı daha sonra total olarak analiz edilmesi gerekmektedir.
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Bu amaçla izleme ve ölçme alanında ele alınmamış bir konu olan diş protez
ölçülerinde ölçü red-kabul kriterlerini kullanılarak, protez laboratuvarına kabul
edilmeyen ölçüleri ve sebeplerini tespit edebilmek, sistem ile ilgili aksaklık var
ise iyileştirme çalışmalarına yön verebilmek, alınan ölçülerden doğru Sonuçlar
elde edilmesi ayrıcaAğız ve diş sağlığı hizmetlerinde, kaliteli ve kendini sürekli
yenileyen hizmet anlayışı kültürünü devam ettirebilmesiiçin bu çalışma yapıldı.
1.2. Diş Protezi Ve Yapım Aşamaları
Analiz, ayrıştırmak paçaları tek tek incelemek olduğuna göre; ağız ve diş sağlığı
hizmetlerinin temel öğelerinden biri olan diş protezi hizmetlerinin de ayrı bir
analizi yapılmalıdır. Öncelikle, diş protezi nedir? Ne amaçla kullanılır?Halk
arasında kaplama veya takma diş olarak adlandırılan protezler çeşitli nedenlerle
kaybedilmiş dişlerin yerine ya da estetik bozuklukların giderilmesi için, kişinin
çiğneme, konuşma fonksiyonlarını gerçekleştirebilmesi için yapılan yapay
dişlerdir.Malatya Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezinde, üç çeşit protez yapılmaktadır.
Kron-köprü Protezi: Ağızda az sayıda diş eksikliğinde uygulanan ve destek dişlerin
kesilip laboratuvarda hazırlanıp dişlere yapıştırılan protezlerdir. Parsiyelprotezler:
Kısmi diş eksikliğinde özel akrilik ve metallerin kombinasyonu ile yapılan kroşe
(kanca) adı verilen metal parçaları ile dişe tutunmayı sağlayan protezlerdir.Total
protezler: Eğer kişi ağzındaki tüm dişleri kaybetmişse tüm dişlerinin yerine
yapılan tam protezlerdir.Protez uygulamalarındaki amaç kişinin yüzü ile uyumlu,
doğala en yakın çiğneme ve konuşma işlevini yerine getirebilecek yapay dişler
yapmaktır.Ağız ve diş sağlığı hizmetlerindeki klinik uygulamalar içerisinde en
zor hasta memnuniyeti sağlanan alan protez hizmetleridir. Bundan dolayı her
aşamanın titizlikle yürütülmesi gerekir. Malatya Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi
protez yapım aşamaları şu şekilde yürütülmektedir.
1.2.1.Ölçünün Alınması Ve Teslimi
•

Ölçüler, kliniklerde diş hekimleri tarafından alınır ve klinik defterine ve
HBYS üzerinden hasta dosyasına kayıt edilir.

•

Alınan ölçüler, ölçü netliğini bozacak kan ve tükürükten su yardımı ile
arındırılır.

•

Temizlenen ölçüler hızlı dezenfektanlar ile dezenfekte edilir(bu işlem hemşire/
tıbbi sekreter/klinik yardımcısı tarafından yapılır)

•

Dezenfekte edilmiş ölçü, üzerine hasta randevu kartında yazılı olan protez
numarası yazılarak kilitli poşete konulur ve hasta randevu kartı ile beraber
taşıma küveti içerisine bırakılır.
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•

Hemşire/tıbbi sekreter/klinik yardımcısı veya hizmet alımı yapılan laboratuvar
elemanı tarafından protez laboratuvarına götürülür.

•

Laboratuvara götürülen ölçü, laboratuvar sorumlusu tarafından Ölçü Red –
Kabul Kriterleri Talimatını(PROT.TL.02) göz önünde bulundurarak protez
takip defterine ve otomasyona tarih ve saat yazılı olacak şekilde kayıt edilerek
teslim alınır.

1.2.2. Modelin Oluşturulması Ve Teslimi
•

Kayıt altına alınan ölçü kayıt sırasına göre ilgili teknisyene veya hizmet alımı
yapılan laboratuvar elemanına teslim edilir.

•

Ölçüyü teslim alan teknisyen alçı döküm odasında ölçüyü döker.

•

Dökülen ölçüden elde edilen alçı model alçı kesme motorunda kesilir. Kesilen
ölçü parsiyelprotez ölçüsü ise döküm için döküm hizmeti alınan laboratuvara
kayıtla teslim edilerek gönderilir. Dökülen ölçü total protez ölçüsü ise protezi
yapacak teknisyende kalır ve;

•

Bir iş günü sonrasına, 2. ölçü kaşığı( bas plak)hazırlanır. Hazırlanan kaşık,
ölçü alınmak üzere ilgili teknisyen veya transfer elemanı tarafından klinik
hekimine götürülür.

•

Klinikten kilitli poşet/kapalı küvet içinde gelen 2. ölçü ilgili teknisyene teslim
edilir. Teknisyen sert alçı ile ölçüyü döker. Sertleşen ölçü, kesme motorunda
kesilerek model haline getirilir.

•

Kesilen model 1.iş günü sonrasına dikey boyut tespiti için hazırlanır ve dikey
boyut tespiti için klinik hekimine gönderilir.

•

Dikey boyut tespiti yapılan model tekrar teknisyene teslim edilir. Teknisyen
4.iş günü sonrasına dişli prova için modeli hazırlar. Hazırlanan model dişli
prova yapılmak üzere klinik hekimine teslim edilir.

•

Klinikte dişli provası yapılan model bitimi yapılmak üzere ilgili teknisyene
teslim edilir.

1.2.3. Protezin Teslimi Ve Dezenfeksiyonu
•

Dişli provası yapılmış ve sorunsuz olan model ilgili teknisyen tarafından,
5 iş günü sonrasına bitim için hazırlanır. Protezin bundan sonraki aşamaları
olan modelaj, mufla, mum eritme, akrilik hazırlayıp pişirme, tesviye, polisaj
aşamaları geçtikten sonra protez bitirilmiştir.

•

Parsiyel protezlerde de, dökümden gelen , parsiyel protez teknisyen tarafından
teslim alınır ve total proteze uygulanan (2.3.3, 2.3.4, 3.1) maddelerdeki
aşamalar aynen uygulanır.
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•

Tamamlanan protezler, dezenfektan madde veya su konulan kaplar içerisinde
bekletilir.

•

Tamamlanan protezler, her hastaya ayrı ayrı olacak şekilde poşetlere
DEZENFEKTAN solüsyonu ile birliktekonulur, üzerine hasta ve hekim
bilgileri yazılarak etiketlenir daha sonra hastaya randevu verilen gün kliniğe
teslim edilerek ilgili hastaya hekim tarafından takılır. Teslimi yapılan protez
hangi hastaya hangi protez belli olacak şekilde defterde ve HBYS üzerinden
kayıt altına alınır.

1.2.4. Ölçü Ve Modellerin Transferi
Tüm ölçü ve modeller, hemşire/tıbbi sekreter/klinik yardımcısı,diş teknisyeni ve
hizmet alımı yapılan laboratuvar elemanları tarafından dezenfeksiyona dikkat
edilerek klinik-laboratuvar, laboratuvar-klinik arasında taşınır. Bu işlem kesinlikle
hastalar aracılığı ile yaptırılmaz.

2. Gereç ve Yöntem
Çalışma, Ocak 2013-Aralık 2013 tarihleri arasında Malatya Ağız ve Diş Sağlığı
Merkezi Protez Laboratuvarında yürütülmüştür. Çalışma süresi 12 aydır.
2.1.Araştırmanın Evreni
Malatya Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi polikliniklerine diş protezi yaptırmak
amacıyla başvuran hastalar araştırmanın evrenini oluşturmuştur. Çalışma
laboratuvara gelen tüm ölçüler üzerinden yürütüleceğinden,ayrıca herhangi bir
örneklem yapılmadan 2013 yılı boyunca protez laboratuvarına gelen tüm ölçüler
incelenerek ve kayıt altına alınarak tamamlanmıştır. Veriler, Protez Laboratuvarı
Red Edilen Ölçü Takip Formu ile aylık olarak gözlemlenmiş elde edilen veriler yıl
sonunda analiz edilmiştir.
2.2.Araştırmanın Gereci
Araştırmada veri toplama gereci, Malatya Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi Kalite
Birimi tarafından hazırlananÖlçü Red –Kabul Kriterleri Talimatı(PROT.TL.02)
ve Protez Laboratuvarı Red Edilen Ölçü Takip Formu(PROT.FR.01)dur. Yerinde
gözlem ve direkt kayıt altına alma yöntemi ile laboratuvara gelen tüm ölçüler aylık
olarak takip edilmiş ayrıca yıl sonunda analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular,
belirlenen kriterlere göre yüzde dağılımları şeklinde sunulmuştur.
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Tablo 1. Ölçü Red-Kabul Kriterleri
Kabul Kriterleri
• Ölçü hekim tarafından alınmış olmalı.
• Alınmış olan ölçülerde protez
sınırlar(Aksiyon) belli ve net olmalı.
• Alınan ölçülerde ölçü kaşığı ve ölçü
maddesi birbirinden ayrılmamış
olmalı.
• Alınan ölçülerde ,ölçü maddesi
üzerinde hava kabarcığı olmamalı .
• Alınan ölçü , uzun süre bekletilmemiş
olmalı.(1/2saatten fazla )

Red Kriterleri
• Hekim tarafından alınmamış ölçüler,
• Protez sınırları(Aksiyon) belli olmayan
ölçüler,
• Ölçü kaşığı ve ölçü maddesi birbirinden
ayrılmış olan ölçüler,
• Üzerinde hava kabarcığı bulunan
ölçüler,
• Kanlı ve dezenfekte edilmemiş ölçüler,
• Poşetli ve taşıma kabı içerisinde
laboratuvara getirilmeyen ölçüler,
• Çok uzun süre bekletilmiş ve kurumuş
ölçüler.

Tablo 2. Red Edilen Ölçü Takip Formu
Sıra
no

Tarih

Ölçüyü gönderen
diş hekimi
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3. Bulgular
Merkezde onikiay boyunca , Protez Laboratuvarına protez yapılması amacı ile(tüm
diş hekimlerinden) gelen tüm ölçüleri kapsayacak şekilde her ay gözlem ve kayıt
yapılmıştır. Araştırma kapsamında ki bu süre zarfında Protez Laboratuvarına
16503 parça birinci ölçü gönderilmiştir. Gönderilen ölçülerden aylara görefarklı
dağılımlar olmakla beraber toplam 152 parça ölçü çeşitli sebeplerden dolayı red
edilmiştir. Protez Laboratuvarı işleyişinde daha önceki uygulamada da Ölçü
Red-Kabul kriterleri kullanılmakta idi. Ancak ölçülerin neden red edildiği ile
ilgili herhangi bir analiz yapılmadığı için hedef değer belli olmamakla beraber
%1 in altında olması gerektiği tahmin ediliyordu. Yıl sonunda yapılan analizde
red edilme oranının 0,92olduğu veen çok,0.56 lık pay ile protezsınırlarınınbelli /
net olmamasından dolayı ölçülerin red edildiği görüldü. Rededilen ölçülerin red
edilme nedenlerine göre dağılımı tablo-3 te verilmiştir.
Tablo 3. Red Edilen Ölçülerin Nedenlerine Göre Dağılımı
Red Kriterleri

Sayı

%

Hekim tarafından alınmamış ölçüler

0

0

Protez sınırları(Aksiyon) belli olmayan ölçüler

92

0.56

Ölçü kaşığı ve ölçü maddesi birbirinden ayrılmış olan ölçüler

3

0.02

Üzerinde hava kabarcığı bulunan ölçüler

12

0.07

Kanlı ve dezenfekte edilmemiş ölçüler

28

0.17

Poşetli ve taşıma kabı içerisinde laboratuvara getirilmeyen ölçüler

17

0.10

Çok uzun süre bekletilmiş ve kurumuş ölçüler

0

0

Çok bekletilmeden ve hekim tarafından alınmamış ölçü kriterlerinden yüzde
sıfırlık paylar ile herhangi bir ölçünün red edilmediği görülmüştür. Ölçü kaşığı
ve ölçü maddesi birbirinden ayrılmış olması kriterinden dolayı üç ölçünün,
üzerinde hava kabarcığı bulunma kriterinden dolayı oniki ölçünün, kanlı ve
dezenfekte edilmemiş olma kriterinden dolayı yirmi sekiz ölçü, taşıma kabında
gelmemesinden dolayı onyedi ölçünün red edildiği görüldü.

4. Sonuç
Malatya Ağız Diş Sağlığı Merkezindeonikiay boyunca ,Protez Laboratuvarına
protez yapılması amacı ile gelen tüm ölçülerin gözlemlenmesi sonucunda %1’in
altında red edilen ölçü olması memnuniyet verici olarak görülmüştür. Bundan
sonraki ölçme ve değerlendirme hedeflerimiz için yol gösterici olmuş ayrıca tüm
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bu sürecin takibi sırasında ölçülerin usulüne uygun taşınması ve dezenfeksiyonu
konularında kliniklere düzeltici faaliyetler açılarakperiyodik olarak eğitim
verilmesi sağlanmıştır. Bu gözlemlerden dolayı anında müdahale imkanı olması
önemli bir avantaj sağlamıştır. 2014 yılı Protez Hizmetleri hedefleri arasına alınmış
ve hedef değer %1’in altı olarak belirlenmiştir. Yanlış ve usülüne uygun olmayan
ölçüden kaynaklanan sorunlar çoğu zaman protezin tekrarını gerektirmekte, bu
da hem diş hekimine hem de teknisyene emek, malzeme ve zaman kaybı olarak
geri dönmektedir. Ayrıca hasta memnuniyetsizliği Merkez için olumsuz bir geri
bildirim olmaktadır. Sonuç olarak iş akış süreçlerinin doğru yönetilebilmesi, geniş
bir veri tabanı oluşturulabilmesi, yeni hedefler belirlenebilmesi, olumsuzluklara
anında müdahale edilebilmesi için her süreçte ölçüm ve gözlemlerin yapılması
büyük önem arz etmektedir. Bu nedenlerden dolayı sağlık hizmeti sunulan her
alanda ve süreçte de ölçümlere dayalı analizlerin yapılmasının gerekliliği açıkça
görülmektedir.
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Protez Hizmetleri Kalitesi İle Performansa
Dayalı Ek Ödeme Sisteminin İlişkisi
Hülya KAPLAN1
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Hatice KALKAN3
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Özet
Performans çalışanın işteki başarısını bilgi, beceri ve yeteneklerini değerlendirme
sürecine denir. Sağlıkta performansa dayalı ek ödeme sistemi (PDEÖS) ise sağlık
hizmetlerinde etkinliği ve kaliteyi arttırmak için çalışanların başarıları oranında
ödüllendirilmelerini amaçlayan bir ödeme sistemidir.
Klinik kalite ise kanıta dayalı tıp uygulamaları ile doğru teşhis ve tedavinin
sağlanması, hataların önlenmesi, bakım sürecinin iyileştirilmesi, hasta ve çalışan
memnuniyetinin arttırılması ve en iyi sağlık Sonuçlarına ulaşılmasıdır.
2004 yılından itibaren Sağlıkta Dönüşüm süreci boyunca uygulanan performans
sistemi ve klinik kalite arasındaki ilişki ile ilgili pek çok farklı yorum ve eleştiriler
bulunmaktadır. Bazı kurum, kuruluş ve akademisyenlerce ödüllendirme
sisteminin gerekli olduğu ve çalışma performansını arttırdığı yönündeki olumlu
görüşlerin yanı sıra; klinik kaliteyi olumsuz etkilediği ve bu sebeple de hizmet
kalitesini düşürdüğü yönünde de farklı olumsuz eleştiriler bulunmaktadır.
Bu araştırmanın amacı, İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Kartal
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde görevli diş hekimlerinin ek ödeme performans
puan ortalamaları, yaş ve cinsiyetin; protez hizmetlerindeki klinik kalite açısından
farklılık gösterip göstermediğini inceleyerek Sağlık Bakanlığı klinik kalite
araştırmalarına ve literatüre katkı sağlamaktır.
Anahtar Kelimeler: Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi, Klinik Kalite, Hizmet
Kalitesi
1 Kartal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, huylakaplan24@gmail.com
2 İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneler Birliği, esrauclertunali@gmail.com
3 Kartal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, haticekal@yahoo.com
4 İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneler Birliği, gulsenuzel@gmail.com
5 İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneler Birliği, helveren@hotmail.com
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Abstract
Performance is a concept described as the evaluation process of accomplishment,
knowledge and skills of a person in a job. Performance Based Supplementary
Payment System (PBSP) in health is a system which aims to award employees
based on the rate of their successes in order to enhance the efficiency and quality
of health services.
Clinical Quality is defined as providing right diagnosis and efficient treatment
methods, preventing mistakes, enhancing healthcare, raising employee and
patient satisfaction to get the best results in the field of health.
Regarding interaction between PBSP, which introduce in 2004 with Health
Transformation Programme by Ministry of Health, and clinical quality, there are
many comments and criticisms. Although some academicians and institutions
think that awarding system is necessary and improves work performance, there
are some who consider that PBSP adversely affects clinical quality by reducing the
quality of health services.
The purpose of this study is to contribute the literature and clinical quality
researches of Ministry of Health, by analyzing the effects of age, gender and average
performance scores of doctors on clinical quality of prosthesis services in Kartal
Oral Care Center of Association of Public Hospitals Southern Anatolian Region
of Istanbul.
Key Words: Performance Based Supplemantary Payment System, Clinical Quality,
Service Quality
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1.Giriş
1.1. Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi
Sağlık kurumları yönetiminin temel görevlerinden en önemlisi, topluma verimli
ve kaliteli sağlık hizmetleri sunabilmektir (Akgün, Öztürk, 2002). Bu nedenle
“Sağlıkta Dönüşüm Programı”(SDP) ile başta hasta ve çalışan memnuniyeti
dikkate alınarak sağlık hizmetlerinde yeniden yapılanma, sağlık hizmetlerine
erişim, sağlık eğitimi, sağlık personelinin ekonomik şartlarının iyileştirilmesi ve
kaliteli, verimli, hakkaniyetli bir sağlık hizmeti sunulması hedeflenmiştir.
Sağlık Bakanlığı “SDP” kapsamında, performansa dayalı ek ödeme uygulamasını
2003 yılında 10 pilot kurumda başlamış ve 12311 sayılı yönerge ile Ocak 2004
tarihinden itibaren bütün Türkiye’de yürürlüğe konulmuştur. Bu sistemle de
hizmet sunanların etkili, verimli ve kaliteli hizmet sunmalarını özendirecek bir
ödeme ve ücretlendirme yapısını kurmayı amaçlamıştır.
Sistemin detayları ise “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında
Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair
Yönetmelik” ile düzenlenmektedir.
Ülkemize özgü bir model olarak geliştirilen performansa dayalı ek ödeme
uygulaması, dinamik bir uygulama olup, başladığı günden itibaren sürekli
geliştirilmekte ve Sağlık Bakanlığı’nın stratejik hedeflerine göre yenilenebilmektedir.
1.2. Performans Sisteminde Tıbbi Hizmet Sunumuna Yönelik Eleştirel
Yaklaşımlar
Literatürde PDEÖS yönelik çok az araştırma vardır. Bununla birlikte sisteme
yönelik farklı boyutlardan değerlendirme ve eleştiriler yapılmıştır. Özellikle
bazı eleştirilerde sistemin kalite ve verimlilik üzerine olumsuz etkisine vurgu
yapılmıştır. Bu eleştirilerin yanında sisteme ve sistemin geliştirilmesine yönelik
olumlu yönelik görüş bildiren yazarlar da bulunmaktadır.
“Yılardır hastalarına kaliteli hizmet üretmeyen bir sağlık çalışanının sadece
ortada performans var diye bu kaliteyi sağlamaya çalışmasını beklemenin
hayalcilik olacağı, performans yönünden bakan sağlık hizmeti sunanların fazla
gelir elde etmek için sistemin yan ve alternatif ve bir o kadar da esnek yollarını
kullanacağıdır. Örneğin kalça protez ameliyatları yapan bir merkezde dünya
ortalaması %1 olan protez ilişkili enfeksiyonlar yüzde 5-10 seviyesinde ise orada
yapılan ameliyatlar için verilen performans haksız bir “bonus” olacağıdır. Net
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karlılık bir yana, uygun alt yapı, tecrübe ve özenden yoksun yapılan her tür tıbbi
girişimi saptayan bir sistem kurulmadığı sürece performans, kalite çalışanlarına
öncülük etmek bir yana engelleyici olacaktır. Ülke çapında her düzeyde (birinci,
ikinci, üçüncü basamak) kaliteli hizmeti özendirecek belirli göstergeler (kalite
indikatörü) belirlenip performans özellikle bunlar üzerinden ödenmelidir” (
Öztürk , Kara 2012).
Hekim performansının nicelik boyutunun ele alınması, tıp ve sağlık alanındaki
takım çalışmasını, mesleki dayanışma ruhunu ve hasta hekim ilişkilerini olumsuz
yönde etkilemekte; hekimler arasında rekabet ortamı yaratarak tıp mesleğinin
etik değerlerinin dejenerasyonuna zemin hazırlamaktadır. Gerçekte hekim
performansı, ekip ve sistem boyutunda ele alınıp; kalite öğesini de içeren bir
değerlendirme sistemi ile ölçülmelidir” diyerek bir PDEÖS’nin nitelik boyutuna
vurgu yapmaktadır (Kavuncubaşı, 2006).
Aydın’ın (2008) “Sağlıkta performans: Ne için, nereye kadar?” yazısında
performans değerlendirme konusuna değinerek sistemin sadece ölçmeye
ve bunları ödüllendirmeye yönelik değil, organizasyona belirlenen amaçlar
doğrultusunda yön verdiğini vurgulamıştır. “Sistem, sadece parasal bir ödeme
modeli olmayıp, belirlenen “başarı ölçütlerine” göre personeli ödüllendirerek,
bireysel verimliliği artırmasının yanında “kurumsal performans kriterleri” ile
birlikte tutumluluk, verimlilik ve etkinlik sağlamayı hedefleyen bir uygulamadır.
Bu sistemde ödüllendirme, zannedilenin aksine çok hasta görene değil, zamanın,
mekânın, kaynağın verimli kullanılmasına ve verilen hizmetlerin kayıt altına
alınmasına göre yapılmaktadır. Yani kişinin kendi çalışma ve gayretinin yanında
çalıştığı bölümün ve kurumunun bir bütün olarak değerlendirilmesi esastır.
Performans değerlendirilmesi ve performansa göre döner sermaye katkı payı
ödenmesi uygulamaları, çalışanların adeta ortakları olduğu sağlık kuruluşlarını
idari ve mali özerk kurumlar olarak yarına hazırlama sürecinde önemli bir
araçtır. Zira bu sistem, kurumun hedefleri ile çalışanların bireysel hedeflerini
bütünleştirerek, bireylerin oluşturdukları değeri bu ortak amaçlar ve hedefler
doğrultusunda yönlendirmektedir. Sağlık emekçilerinin daha verimli işler
yapmasını sağlamak ve kaliteli hizmet sunumunu teşvik etmek için ölçülebilir
hizmet tanımlamaları yapılmak zorunda olduğunu ve bu amacı gerçekleştirmek
için farklı performans ölçütleri üzerinde durulması gerektiğini ifade etmiştir.Bu
ölçütlerin başlıcaları şunlardır:
1. Hizmet sunulan insanların mutluluğunu sağlamak,
2. Daha iyi bir sağlık düzeyi (çıktı/akibet) elde etmek,
3. İyi tanımlanmış kaliteli bir sağlık hizmet sunum sürecine uymak,
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4. Bu hizmeti sunmak için kullanılan alt yapı, insan ve malzeme Kaynaklarında
(girdi) tanımlanmış normları yerine getirmek.
“Sağlık hizmetlerindeki performans ölçütleri açısından mevcut uygulamalar
değerlendirildiğinde, sınırlı düzeyde de olsa yukarıdaki kriterlerin kullanıldığıdır.
Sistemde hasta memnuniyetinin ölçümü ile alt yapının ölçümü konusunda daha
fazla somut uygulamalar yer aldığı ancak, süreç ölçümü son derece sınırlı kaldığı,
çıktı ölçümü ise henüz yapılamadığıdır” (Aydın, 2008 ).
1.3.Sağlık Hizmetlerinde Klinik Kalite ve Hizmet Kalitesi
Kalitenin pek çok unsuru olmakla birlikte; iki temel unsuru bulunmaktadır.
Bunlar; klinik kalite ve hizmet kalitesidir.
Ülkemizde genel kalite kanıta dayalı tıp uygulamaları ile doğru teşhis ve tedavinin
sağlanması, hataların önlenmesi, bakım sürecinin iyileştirilmesi ve en iyi sağlık
Sonuçlarına ulaşılması amacıyla “Klinik Kalite Programı” başlatılmıştır. Bu
programla birlikte Türkiye’de klinik kalitenin izlenmesi ve değerlendirilmesine
yönelik çalışmalar yeni yapılmaya başlanılmıştır ve gelişmeye devam etmektedir.
Klinik kalite programı ile sunulan sağlık hizmetinin Sonuç ve çıktılarını somut
olarak ölçen bir sistem ortaya koymayı hedeflenmektedir. Bu şekilde her iki
sistem birbirini destekleyecek ve tamamlayacak bir yapı oluşturacaktır. (saglik.
gov.tr/klinik kalite, 2014)
Klinik Kalite, kanıta dayalı tıp uygulamaları ile doğru teşhis ve tedavinin
sağlanması, hataların önlenmesi, bakım sürecinin iyileştirilmesi, hasta ve
çalışanların memnuniyetinin artırılması ve en iyi sağlık Sonuçlarına ulaşılmasıdır.
Sağlık sistemi işleyişinin karmaşık bir yapıya sahip olması nedeniyle de sağlık
hizmeti kalitesinin birçok tanımı yapılmıştır. İngiltere’de “National Health
Service” sağlık hizmetinde kalite tanımını, “doğru işleri doğru kişilere doğru
zamanda uygulamak ve ilk defasında doğru yapmak” olarak tanımlanmaktadır
(Akalın, 2002).
Bir diğer tanıma göre ise kalite; bir hastalık ya da durumun bir fonksiyonu
olarak bireyin sağlık durumunda meydana gelebilecek bir gerilemeyi en azından
durduracak ya da iyileşme sağlayacak bir biçimde belli faaliyetlerin yerine
getirilmesidir (Caldwell, 1998).
Sağlık hizmetlerinde kalite kavramı, öncelikle klinik uygulamalarda dikkate alınan
bir husustur. Temel sağlık hizmetlerinin sunumunda ise, bazı gelişmiş ülkeler
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hariç henüz arzu edilen düzeye ulaşamamıştır (Uz 1995:49). Hizmet sektöründe,
hizmetten yararlananların yüksek teknoloji kullanılan ve daha kaliteli bir hizmet
beklentisi içinde olmaları sağlık hizmetlerinde de kalite odaklı modern bir
yönetim anlayışının uygulanmasını gerekli kılmıştır (Toktamışoğlu, 1995:177).
Sağlık hizmetlerinin doğrudan insan yaşamı ile ilgili olması ve yapılacak
hataların pahalıya mal olacağı düşüncesi sağlık hizmetlerinde ve dolayısıyla sağlık
işletmelerinde kalite sağlamayı kaçınılmaz kılmaktadır (Devebakan, 2006). Sağlık
hizmetlerinde kalitenin sağlanmasının en önemli unsuru sağlık hizmeti sunanların
doğru ve hatasız, verimli, kaliteli, zamanında, hizmet vermesinin sağlanmasıdır.
Hizmet kalitesi ve klinik kalitenin sağlanması için sağlık hizmeti sunanların bilgi
beceri ve deneyimi dışında doğru yönetim anlayışıyla gerçekleştirilen politikalar
ve planlarla gerçekleşir.
Üretim sektöründe hatalı üretilen malzeme defolu olarak ayrılabilir ya da telafi
edilebilir. Sağlıkta ‘PARDON’ kelimesi hiç kullanılamayacak bir kelimedir. HATA
kelimesi bu sektörde telaffuz bile edilmez (Küçükaksu ve ark., 2004) .

2. Kartal Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi’nde Bir Araştırma
2.1.Araştırmanın Amacı
Araştırmada amaç; hekimlerin ek ödeme performans puan ortalamalarının, yaş
ve cinsiyetinin protez hizmetlerinde klinik kalite ile arasındaki ilişkiyi ortaya
çıkarmaktır. Literatürde, Türkiye’deki bu yeni sistemi inceleyen çok az araştırma
vardır. Bu yüzden yapacağımız projenin Sonuçları Türkiye’deki yeni sistemi
değerlendirmemizde ve sağlık yöneticilerine yol gösterilmesinde önemli rol
oynayacaktır.
2.2. Araştırmanın Yöntemi
Çalışma Kartal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde 1 Ocak 2012- 31 Aralık 2013
yılları içerisinde protez tedavisi tekrar yapılmış olan hastalar ve 59 Hekimden
46’sı (13 Hekim 2012 ya da 2013 yılı içerisinde kurumdan ayrıldığı için çalışmaya
alınmamıştır) üzerinden gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen
veriler SPSS 17.0 programıyla analiz edilmiştir.

2.3.Araştırmanın Hipotezleri ve Bulguları
Araştırma sürecinde elde edilen bireysel demografik verilere göre çalışma
grubunu oluşturan hekimlerin cinsiyet ve yaş değişkenlerine ait dağılımları;
ayrıca araştırma grubunu oluşturan hekimlerin RPT oranları (diş protezlerinin
baştan yapılması), performans puanları, izin, rapor durumları gösterilmiştir.
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Grafik 1: Hekimlerin Cinsiyet Dağlm Yüzdeleri
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Araştırmanın amaçları doğrultusunda aşağıdaki hipotezler ileri sürülmüştür:
Birinci hipotez olarak;
Hipotez 1. Hekimlerin protez hizmetlerinde klinik kalite ile PDEÖS arasında
anlamlı bir ilişki vardır.
Hipotez 0. Hekimlerin protez hizmetlerinde klinik kalite ile PDEÖS arasında
anlamlı bir ilişki yoktur.
Tablo 3: 2012-2013 Yılı Performans Puan Ortalaması ve RPT Oran İlişkisi
Toplam RPT Oranı Toplam RPT Oranı
2012
2013
Performans Puan
Ortalaması 2012

Performans Puan
Ortalaması 2013

CorrelationCoefficient

,228

Sig. (2-tailed)

,137

CorrelationCoefficient

,023

Sig. (2-tailed)

,879

2012 ve 2013 yılı içerisinde hekimlerin performans puan ortalaması ve toplam
RPT oranlarına, Sperarmans rho testi kullanılarak ilişkisine bakılmış olup;
2012 yılı için performans puan ortalaması ve toplam RPT oranı arasında pozitif
yönde zayıf düşük ilişki olduğu,(Performans puanı arttıkça yapılan RPT sayısı
artmaktadır. ) görülmektedir.
2013 yılı için performans puan ortalaması ve toplam RPT oranı arasında ise
pozitif yönlü çok zayıf (ihmal edilebilir) ilişki olduğu bulunmuştur. (Performans
puanı arttıkça yapılan RPT sayısı artmaktadır.)
Bu duruma göre; H1hipotezi reddedilir. H0 hipotezi kabul edilir.
İkinci hipotez olarak;
Hipotez 1. Hekimlerin yaş gruplarına göre PDEÖS arasında anlamlı bir ilişki
vardır.
Hipotez 0. Hekimlerin yaş gruplarına göre PDEÖS arasında anlamlı bir ilişki
yoktur.
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Tablo 4: 2012-2013 Yılı Toplam RPT Oranları ve Performans Puan Ortalamalarının
Yaş ile İlişkisi
Toplam
RPT Oranı
2012
Correlation
YAŞ Coefficient
Sig. (2-tailed)

Toplam
Performans
Performans
RPT Oranı Puan Ortalaması Puan Ortalaması
2013
2012
2013

-,239

,095

-,033

,232

,110

,529

,829

,120

2012 ve 2013 yılı içerisinde yaşın toplam RPT oranları ile performans puan
ortalamasına Sperarmans rho testi kullanılarak ilişkisi incelenmiştir. Yaş ile, 2012
yılı performans puan ortalaması arasında negatif yönde çok zayıf düşük ilişki (Yaş
yükseldikçe RPT azalmaktadır) 2013 yılı performans puan ortalaması arasında
ise pozitif yönde zayıf düşük ilişki olduğu (Yaş yükseldikçe RPT artmaktadır.)
belirlenmiştir.
Bu duruma göre; H1hipotezi reddedilir. H0 hipotezi kabul edilir.
Üçüncü hipotez olarak;
Hipotez 1. Hekimlerin cinsiyetlerine göre PDEÖS arasında anlamlı bir ilişki
vardır.
Hipotez 0. Hekimlerin cinsiyetlerine göre PDEÖS arasında anlamlı bir ilişki
yoktur
Tablo 5: 2012-2013 Yılı Toplam RPT Oranları ve Performans Puan Ortalamalarının
Cinsiyet İle İlişkisi
Cinsiyet

N

Meanrank

13

24,73

33

23,02

Toplam Rpt Oranı Erkek
2013
Kadın

13

21,27

33

24,38

Erkek

13

23,62

Kadın

33

23,45

Erkek

13

27,38

Kadın

33

21,97

Toplam Rpt Oranı Erkek
2012
Kadın

Performans Puan
Ortalaması 2012
Performans Puan
Ortalaması 2013
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Mann-Whitney U

Z

Asymp. Sig.
(2-Tailed)

198,5

-0,39

0,69

185,5

-0,71

0,47

213

-0,03

0,97

164

-1,23

0,21
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2012 ve 2013 yılları arasında cinsiyete göre toplam RPT ve performans puan
ortalamaları Mann-WhitneyUtesti kullanılarak karşılaştırıldığında; cinsiyet ile
toplam RPT ve performans puan ortalamaları arasında anlamlı fark olmadığı
belirlenmiştir.
Bu duruma göre; H1hipotezi reddedilir. H0 hipotezi kabul edilir.

4. Sonuç
Protez hizmetlerinde performansa dayalı ek ödeme sisteminin klinik kaliteye
etkisini görmek amacıyla yapılan bu çalışma protez hizmetleri uygulama
Sonuçlarının incelenmesi ve ek ödeme sistemi hakkında değerlendirme
yapmamıza olanak sağlamıştır.
PDEÖS’ne yönelik çoğu literatür ve Kaynaklarda   hastaya ayrılan sürenin
azaldığı buna bağlı olarak uygulama hatalarının arttığı ve klinik kalitenin düştüğü
yönünde olumsuz eleştiriler yapılmaktadır. Ancak bu çalışmada görülmüştür ki
protez hizmetlerindeki klinik kalite hekimin yaşı, cinsiyeti, performans puanının
yüksek veya düşük olması ile değişmemektedir. Performans puanı daha düşük
olan hekimin hastalarına daha fazla zaman ayırabildiği, teşhis ve tedavilerinin
daha güvenilir ve etkin olduğu söylenememektedir. Bu da göstermektedir ki
performans puanı yüksek olan bir hekim de protez hizmetlerinde klinik kaliteden
ödün vermeden hizmet verebilmektedir.
Bu ve benzer pilot çalışmalar örnek alınarak, diğer klinik kalite hizmetlerinde de “
sadece niceliğe dayalı değil; nitelik indikatörlerini de dikkate alan ve hakkaniyete
dayalı performans ölçütleri geliştirilmelidir. ( Özlü Tevfik; 2012: 7).
Hiç bir sistemin mükemmel olamayacağı ve performansa dayalı ek ödeme
sisteminin de dinamik bir süreç olduğu düşünüldüğünde verimli etkili ve kaliteli
sağlık hizmeti sunabilmek için niceliksel kriterlere değil de ağırlıklı olarak
niteliksel kriterlerin seçilmesi kaliteyi olumlu yönde etkileyecektir.
Sonuç olarak, kalite geliştirilmesinde katılım ve gönüllülük esastır. Kurumlar
geri bildirimleri fırsat bilerek klinik kalite Sonuçlarını dikkate alan PDEÖS’nin
geliştirilmesi amacıyla klinik performans indikatörleri geliştirerek kalite ve
verimliği takip etmelidir. Ek ödeme performans sisteminin klinik kalite Sonuçları
üzerindeki etkisinin izlenmesi sistemin zayıf ve güçlü yönlerini ortaya çıkaracak,
uygulamalara yol gösterecek ve çözümönerilerini geliştirilecektir.
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Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Atık
Yönetimi 2012-2013 Uygulamaları
Reşat KÖK1
Ahmet GÖDEKMERDAN2
Demet ÜNALAN3

Özet
Sağlık kuruluşları çevre ve insan sağlığını doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen
atıklar üretmektedirler. Bu atıklar iyi yönetilmedikleri zaman çevre ve insan sağlığı
açısından risk oluşturmaktadırlar. Çevre Denetim Yönetmeliği hükümlerine
uygun olarak Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi (KEAH)’nde Ocak 2012’de
Çevre Yönetim Birimi oluşturulmuştur. Bu birimde 1 çevre mühendisi,1 biyolog, 4
çevre sağlığı teknisyeni ve 1 memur olmak üzere yedi kişi görev yapmaktadır. Atık
yönetim ekibi oluşturarak atıkların kaynağında ayrıştırılması, minimizasyonu,
kontrolü sağlanmıştır. Aynı zamanda bütün sağlık çalışanlarına çevre ve atık
yönetimi konusunda eğitimler verilmiş, çevre duyarlılığı artırılmıştır.
KEAH’nde 2012-2013 yıllarında fiili yatak sayısı azalırken, yatan hasta sayısı,
yatak işgal oranı, toplam poliklinik sayısı ve ameliyat sayısı artmıştır. KEAH’si
2012 yılı atık miktarı 413.926 kg/yıl iken 2013 yılında 382.277 kg/yıl olup tıbbi
atık miktarı %7.81 oranında azalmıştır. KEAH’ın 2012-2013 yılları arasındaki atık
yönetimi uygulamaları sonucunda 76.558,93 TL/yıl tasarruf sağlanmıştır. Diğer
taraftan 2013 yılında tıbbi atık miktarı azalmakla beraber, İl Mahalli Çevre Kurulu
Kararınca 2012 yılı tıbbi atık bertaraf ücreti 1,85 + KDV iken, 2013 yılında bu
ücretin 2,05 + KDV olarak belirlenmesi neticesinde atık bertaraf maliyetinde %
2,3 oranında artış olmuştur.
KEAH’nde kurumsal olarak atık yönetiminin profesyonellere bırakılması
sonucunda atık miktarı ve bertaraf maliyetinde azalma sağlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: KEAH, atık, atık yönetimi

1 Çevre Mühendisi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kokresat@hotmail.com, 0 506 4247454
2 Prof. Dr, Kayseri İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri, agodekmerdan@hotmail.com
3 Doç. Dr, ERÜ SHMYO, unalandemet@gmail.com
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Abstract
Health organizations produces wastes that effects environment and human health
directly or indirectly. Such mentioned wastes creates a risk to environment and
human health when not directed properly. Kayseri Education and Research
Hospital (KEAH) founded an Environment Management Unit in January 2012
that is coherent with the Environment Audit Instruction. Totally 7 staff, an
engineer, a biologist, 4 environmental health tecnicihans and an officer is assigned
to work in this unit. By establishing a waste management team, wastes have been
seperated from their resources,minimized and controlled by this team. And
trainings regarding environment and waste management is given to all health
employees in the hospital to create an environment sense.
While active bed number decreases, number of patients staying at KEAH, number
of occupied beds, number of total policlinics and number of operations have been
increased at KEAH between 2012 and 2013.While waste amount at KEAH in 2012
was 413.926 kg/year, it was decreased to 382.777 kg/year in 2013 that means that
waste amount decreased by %7.81.With the help of succesful waste management
implementatians at KEAH 76.558,93TL/year has been saved between 2012 and
2013.On the other hand, even medical waste amount decreased in 2013, since
City Local Environment Board decided to increase the elimination rates from
1,85 + VAT (2012 rate) to 2,05 + VAT (2013 rate , elimination costs have been
increased by % 2,3 .
Since waste management is assigned to professionals by an instutional decision,
a significant decrease at waste amount and elimination cost have been seen at
KEAH.
Key Words: KEAH, waste, waste management
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1. Giriş
Sağlık hizmetleri verilirken oluşan tehlikeli atıklar diğer atıklardan daha fazla
oranda yaralanma ve yüksek enfeksiyon riski taşırlar. Uygunsuz atık yönetimi,
sağlık ve çevre üzerine olumsuz etkiler yapabilir. Bu yüzden, sağlık kuruluşlarında
güvenli atık yönetimi, çevre sağlığını korumanın en önemli unsurlarındandır
(cygm.gov.tr, 2008). 22.07.2205 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazete (RG)’de
yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde sağlık kuruluşlarından
kaynaklanan atıklar dört ana başlık altında toplanmıştır:
I-Evsel nitelikli atıklar
Genel Atıklar
Ambalaj Atıkları
II-Tıbbi atıklar
Enfeksiyöz Atıklar
Patolojik Atıklar
Kesici-Delici Atıklar
III-Tehlikeli atıklar
IV-Radyoaktif atıklar
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre sağlık kuruluşlarında üretilen atıkların %80’ini
evsel nitelikli atıklar, %15’ini patolojik ve enfekte atıklar, %1 ’ i n i kesici ve delici
atıklar, % 3‘ünü kimyasal ve farmasotik atıklar, % l’den daha azını ise radyoaktif,
sitotoksik ilaçlar, kullanılmış piller, basınçlı kaplar veya kırık termometreler gibi
tehlikeli atıklar oluşturmaktadır (WHO,1994).
Tıbbi atıklar atık döngüsü içinde üretildikleri andan bertarafına kadar, çevre ve
insan ile doğrudan veya dolaylı etkileşim içerisindedir. Dolayısıyla da insan ve
çevre sağlığını olumsuz etkileyebilen bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır
(Cansaran, Ocak 2010:2).Tıbbi atıklar, sağlık kuruluşlarından kaynaklanan
atıkların sadece bir parçasını oluşturmakla birlikte en fazla bertaraf maliyeti
oluşturan atık türüdür. Atık miktarındaki artış ve oluşan atıkların çevreye
zarar vermeyecek şekilde lisanslı firmalar tarafından bertarafının sağlanması
zorunluluğu, sağlık kuruluşlarına ek maliyetler getirmeye başlamıştır. Bununla
birlikte atık yönetiminin maddi boyutundan ziyade diğer bir boyutu daha vardır.
Örneğin; kontamine bir tıbbi atığın bilerek veya bilmeyerek evsel atık kovasına
atılması, evsel atık toplayan personelin özel kıyafetinin olmaması durumunda
evsel atık kovasında bulunan atıklar, artık masum değildir.
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Resim 1. Evsel Atk Kovasna Tbbi Atk Atlmas
Resim 1. Evsel Atık Kovasına Tıbbi Atık Atılması

Bu olayın iki türlü sonucu olabilir;
Bu olayn iki türlü sonucu olabilir;
1. Evsel atık toplayan personel olayın farkına vardı. Tüm atıkları tıbbi atık olarak
değerlendirdi. Uygun olarak toplayıp tıbbi atık geçici depolama sahasına
I- Evsel atk
toplayan
personel olayn
farkna
vard.
atklar
atkdaolarak
değerlendirdi.
götürdü.
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tıbbi
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miktarı
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bertaraf
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Uygunmaliyetini
olarak toplayp
2. atk
Evsel
atık toplayan
personel
evsel maliyetini
atık kovasındaki
tbbi
miktar
artt ve bu
da bertaraf
artrd. tıbbi atıkları fark etmedi,
bu kovayı diğer evsel atıklarla birlikte aynı muameleye tabi tuttu. Kontamine
II- Evsel atk
toplayan
personel
evsel atk taşıdı.
kovasndaki
tbbi atklar
etmedi,
bu kovay diğer
olmuş
atıklar evsel
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Evsel atıkları
taşıyanfark
firma
(Belediye)
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Burada
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bir evsel atk
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birlikte
aynsahasına
muameleye
tabi
tuttu.çöp
Kontamine
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şekilde kontamine atıkla temas etti. Yaptırdığı kan testinde de tesadüfen
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2. KEAH Atık Yönetimi Uygulamaları

insan organizmasna
ve insan sağlğn da tehdit etmektedirler.
2.1. KEAHgeçmekte
Mevcut Durum

KEAH’si; Merkez kampüs, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Çocuk
Hastalıkları Kliniği Göğüs Hastalıkları Kliniği, Geriatri Merkezi, Akıl Ruh Sağlığı
Merkezi ve Amatem, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, olmak üzere Kayseri’nin 7
farklı yerleşim merkezinde toplam 19 ayrı blokta Kayseri İli Kamu Hastaneleri
1371404 yatak kapasitesi ile A-I Grubu
Birliği Genel Sekreterliğine bağlı olarak
hastane olarak hizmet vermektedir.
KEAH’nde atıkların kontrolünün sağlanması için; Çevre Denetim Yönetmeliği
hükümlerine uygun olarak, KEAH’nde Ocak 2012’de Çevre Yönetim Birimi
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Sözel Bildiriler
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oluşturulmuştur. Bu birimde 1 çevre mühendisi,1 biyolog, 4 çevre sağlığı
teknisyeni ve 1 memur olmak üzere yedi kişi görev yapmaktadır.
KEAH’nde Çevre Yönetim Biriminin sorumlulukları;
•

Atıkları kaynağında en aza indirecek sistemi kurar, sistemin çalışması için
gerekli organizasyonu ve koordinasyonu sağlama,

•

Endüstriyel Atık Yönetim Planını hazırlama,

•

Ünite İçi Atık Yönetim Planını hazırlar ve uygulanmasını sağlama,

•

Geçici depolama tesisinin yönetmeliklere uygun olarak yaptırılmasını
sağlama,

•

Atık yönetim takımı oluşturarak düzenli toplanmasını sağlama,

•

Atık yönetimiyle ilgili personele eğitim verme,

•

Tıbbi ve tehlikeli atıkların bertarafında Ulusal Atık Taşıma Formlarını
(UTAF) düzenlenmesi, oluşan atık miktarı ile ilgili bilgilerin düzenli olarak
kayıt altına alınmasını sağlama,

•

Endüstriyel atık suların kanalizasyon sistemine deşarj edilmesi için atık su
bağlantı izni alınmasını sağlama,

•

Çevre izni ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (ÇED) başvurusunda
bulunma,

•

Isınma amaçlı kullanılan kazanların emisyon izni ve teyit ölçümlerini
yaptırma,

•

Aylık Değerlendirme Tutanağı düzenleme,

•

Yılda enaz bir defa tesiste iç tetkik gerçekleştirme olarak belirlenmiştir.

2.2. KEAH’nde Atık Minimizasyonu Uygulamaları
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre hastanemizde, atıkların oluşumundan
bertarafına kadar süreçteki uygulamalarımız aşağıda gösterilmiştir.
2.2.1. Evsel Nitelikli Atıklar: KEAH’nde Evsel nitelikli atıklar siyah renkli plastik
torbalarda toplanırlar, sadece bu iş için ayrılmış taşıma araçları ile geçici atık
deposuna götürülür ve ayrı olarak geçici depolanırlar. Evsel nitelikli atıklar
toplanmaları sırasında tıbbi atıklar ile karıştırılmazlar. Karıştırılmaları durumunda
tıbbi atık olarak kabul edilirler. Hastane içerisinde her servisin (hastane odaları
ve mutfak vb.) fiziki şartlarına göre yeterli sayıda siyah torba takılmış biriktirme

T.C. Sağlık Bakanlığı
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2.2.4. Ambalaj Atıkları: KEAH’nde Kâğıt-karton, plastik ve metal ambalaj
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bu atıklar, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda
salı, perşembe ve cumartesi günleri Kocasinan Belediyesi Geri Dönüşüm Aracına
verilmektedir. Teslim sırasında atıklar ücrete tabi tutulmadığı için tartılmaz.

139

2.2.5. Ambalaj Atık Kovası: KEAH’nde ambalaj atık kovası olarak, mavi renkli ve
üzerinde “Geri Dönüşüm” ibaresi yazılı 20 litrelik plastik kova kullanılmaktadır.
2.2.6. Ambalaj Atık Torbası: Mavi renkli plastik torbadır. Bütün poşetlerde ilgili
birimin adının yazılı olduğu barkod etiketi mevcuttur.
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üretilmiştir. En az 10 kg kaldırma kapasiteli olup, bütün
etiketi
20olduğu
– 22 barkod
Kasm
2014
/ Antalya
Resim
4.mevcuttur.
KEAH
tbbi atk kovas, poşeti ve barkod etiketi
poşetlerde
ilgili
birimin
adının
yazılı
olduğu
barkod
etiketi mevcuttur.
Resim 4. KEAH tbbi atk
kovas,
poşeti
ve barkod
etiketi
Resim 4. KEAH tbbi atk kovas, poşeti ve barkod etiketi
Resim 4. KEAH tıbbi atık kovası, poşeti ve barkod etiketi

İlişk i k imliği rId117 olan görüntü y olu dosy ada bulunamad.

İlişk i k imliği rId117 olan görüntü y olu dosy ada bulunamad.
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2.2.10. Kesici –Delici Atk Kutusu: KEAH’nde kesici ve delici özelliği olan atklar diğer
tbbi atklardan ayr olarak delinmeye, yrtlmaya, krlmaya
ve patlamaya
dayankl, su
T.C. Sağlık
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2.2.10. Kesici –Delici Atk Kutusu: KEAH’nde kesici ve delici özelliği olan atklar
diğerBakanlığı
tbbi atklardan

geçirmez ve szdrmaz, açlmas ve karştrlmas mümkün olmayan, üzerinde “Uluslararas
ayr–Delici
olarak Atk
delinmeye,
yrtlmaya,
krlmaya
ve delici
patlamaya
dayankl,
su geçirmez
ve szdrmaz,
açlmas
2.10. Kesici
Kutusu:
KEAH’nde
kesici ve
özelliği
olan atklar
diğer tbbi
atklardan
Biyotehlike” amblemi ile ‘‘Dikkat Kesici ve Delici Tbbi Atk’’ ibaresi taşyan 10 litrelik

2.2.10. Kesici –Delici Atk Kutusu: KEAH’nde kesici ve delici özelliği olan atklar diğer
tbbi atklardan ayr olarak delinmeye, yrtlmaya, krlmaya ve patlamaya dayankl, su
Sözel Bildiriler
V. Uluslararası
Sağlıkta
Performansüzerinde
ve Kalite Kongresi
geçirmez ve
szdrmaz, açlmas ve karştrlmas
mümkün
olmayan,
“Uluslararas

Biyotehlike” amblemi ile ‘‘Dikkat Kesici ve Delici Tbbi Atk’’ ibaresi taşyan 10 litrelik
2.2.10. Kesici –Delici Atık Kutusu: KEAH’nde kesici ve delici özelliği olan atıklar
diğer tıbbi atıklardan ayrı olarak delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya
dayanıklı,
su geçirmez ve sızdırmaz, açılması ve karıştırılması mümkün olmayan,
odada bir adet
bulundurulmaktadr.
üzerinde “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile ‘‘Dikkat Kesici ve Delici Tıbbi
Resim 5. KEAH kesici - delici atk kutusu
Atık’’ ibaresi taşıyan 10 litrelik plastik kesici-delici atık kutuları kullanılmaktadır.
Ameliyathanelerde 5 litrelik kutular her odada bir adet bulundurulmaktadır.

plastik kesici-delici atk kutular kullanlmaktadr. Ameliyathanelerde 5 litrelik kutular her

Resim 5. KEAH kesici - delici atık kutusu

2.2.11. Ünite İçi Taşma Araçlar: KEAH’nde tekerlekli ve kapakl, plastik malzemeden
yaplmş, yükleme boşaltma esnasnda torbalarn hasarlanmasna veya delinmesine yol
açabilecek2.2.11.
keskin
yüklenmesi,
boşaltmas,
Ünite kenarlar
İçi Taşıma olmayan,
Araçları: KEAH’nde
tekerlekli
ve kapaklı,temizlenmesi
plastik

ve

malzemeden yapılmış, yükleme boşaltma esnasında torbaların hasarlanmasına
dezenfeksiyonu
kolay konteynerler kullanlmaktadr. Ünite içi taşma hastane konteynerleri üç

veya delinmesine yol açabilecek keskin kenarları olmayan, yüklenmesi, boşaltması,
temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay konteynerler kullanılmaktadır. Ünite içi
taşıma
hastane
konteynerleri
üç tiptir.
2.2.11.Ünite
Ünite
Taşma6.
Araçlar:
KEAH’nde
tekerlekli
kapakl,
plastikmalzemeden
malzemedenyaplmş,
yaplmş,
2.2.11.
İçiİçiTaşma
Araçlar:
tekerlekli
vevekapakl,
plastik
Resim
KEAHKEAH’nde
tbbi,
ambalaj
ve evsel
atk konteynerleri

tiptir.

yüklemeboşaltma
boşaltmaesnasnda
esnasnda
torbalarn
hasarlanmasna
veya
delinmesineyol
yolaçabilecek
açabilecekkeskin
keskin
yükleme
hasarlanmasna
veya
Resim 6.torbalarn
KEAH tıbbi,
ambalaj ve evsel
atıkdelinmesine
konteynerleri
kenarlarolmayan,
olmayan,yüklenmesi,
yüklenmesi,boşaltmas,
boşaltmas,temizlenmesi
temizlenmesivevedezenfeksiyonu
dezenfeksiyonukolay
kolaykonteynerler
konteynerler
kenarlar
kullanlmaktadr.Ünite
Üniteiçiiçitaşma
taşmahastane
hastanekonteynerleri
konteynerleriüçüçtiptir.
tiptir.
kullanlmaktadr.
Resim6.6.KEAH
KEAHtbbi,
tbbi,ambalaj
ambalajveveevsel
evselatk
atkkonteynerleri
konteynerleri
Resim
İlişk i k imliği rId120 olan görüntü y olu dosy ada bulunamad.
İlişk i k imliği rId120 olan görüntü y olu dosy ada bulunamad.
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2.2.12. Tıbbi Atık Taşıyan Personelin Kıyafet
ve Gereçleri: KEAH’nde tıbbi atık
Sağlkta
ve nitelikte
Akreditasyon
Başkanlğ
toplama personeli
özelKalite
koruyucu
turuncuDaire
renkli elbise,
maske, eldiven ve
çizme kullanmaktadır.

412 T.C. Sağlık Bakanlığı
2.2.12.Tbbi
TbbiAtk
AtkTaşyan
TaşyanPersonelin
PersonelinKyafet
KyafetveveGereçleri:
Gereçleri:KEAH’nde
KEAH’ndetbbi
tbbiatk
atktoplama
toplamapersoneli
personeliözel
özel
2.2.12.

2.2.12. Tbbi Atk Taşyan Personelin Kyafet ve Gereçleri: KEAH’nde tbbi atk toplama
personeli özel koruyucu nitelikte turuncu renkli elbise, maske, eldiven ve çizme
Sözel Bildiriler

V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

kullanmaktadr.

Resim 7. KEAH tbbi atk personel kyafeti
Resim 7. KEAH tıbbi atık personel kıyafeti

2.2.13. Geçici Depolama Sistemleri:
2.2.13.
Geçici
Sistemleri:
KEAH’sinin
geçici
atkDepolama
depolarnn
özellikleri aşağdaki gibidir;
KEAH’sinin
geçiciiki
atıkbölmeli
depolarının
özellikleri
aşağıdaki
• Geçici
atk deposu
kapal
bir mekân
olarakgibidir;
inşa edilmiştir. Birinci bölmede
• Geçici
deposu bölmede
iki bölmeli kapalı
bir mekân
olarak inşa
edilmiştir.
Birinci atklar
tbbi
atklar,atıkikinci
ise evsel
nitelikli
atklar
ile ambalaj
bölmede tıbbi atıklar, ikinci bölmede ise evsel nitelikli atıklar ile ambalaj

depolanmaktadr.
Geçici atkGeçici
deposunun
hacmi hacmi
en az enikiaz günlük
atıkları depolanmaktadır.
atık deposunun
iki günlükatğ
atığı alabilecek
alabilecek kapasitededir.

kapasitededir.
•

Deponun tabanı ve duvarları sağlam, geçirimsiz, mikroorganizma ve kir

• Deponun
tabantemizlenmesi
ve duvarlar
sağlam, geçirimsiz,
mikroorganizma
ve kir tutmayan,
tutmayan,
ve dezenfeksiyonu
kolay bir
malzeme ile kaplanmıştır.
Depolarda
yeterli bir aydınlatma
pasif
havalandırma
sistemi mevcut
ve
temizlenmesi
ve dezenfeksiyonu
kolayvebir
malzeme
ile kaplanmştr.
Depolarda
yeterli
sıcak havalarda depo özel olarak soğutulabilmektedir.

bir• aydnlatma
ve pasif
havalandrma
sistemiKapılar
mevcut
ve temiz
scakvehavalarda
Depo kapıları
dışarıya
doğru açılmaktadır.
daima
boyanmış depo özel

ve tıbbi atıkların konulduğu bölmenin kapısı kırmızı renkli, üzerinde
olarak durumda
soğutulabilmektedir.

görülebilecek şekilde ve siyah renkli “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile

• Depo kaplar
dşarya
doğru “Dikkat
açlmaktadr.
Kaplar
daima
temiz ve boyanmş durumda
siyah harfler
ile yazılmış
Tıbbi Atık”
ibaresi
bulunmaktadır.
Depo
kapılarıkonulduğu
kullanımlarıbölmenin
dışında daima
kapalı
ve kilitli
tutulmakta,
yetkili
ve •tbbi
atklarn
kaps
krmz
renkli,
üzerinde
görülebilecek
olmayan kişilerin girmelerine izin verilmemektedir. Depo ve kapıları, içeriye

şekildeherhangi
ve siyah
renkli “Uluslararas
Biyotehlike”
amblemi ile siyah harfler ile
bir hayvan/haşarat
girmeyecek
şekilde inşaa edilmiştir.
yazlmş “Dikkat Tbbi Atk” ibaresi bulunmaktadr.
• Depo kaplar kullanmlar dşnda daima kapal ve kilitli tutulmakta, yetkili olmayan
T.C. Sağlık Bakanlığı
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kişilerin girmelerine izin verilmemektedir. Depo ve kaplar, içeriye herhangi bir
hayvan/haşarat girmeyecek şekilde inşaa edilmiştir.

Sözel Bildiriler

20 – 22 Kasm 2014 / Antalya

•

V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

• Tbbi atklarn konulduğu bölmenin temizliği ve dezenfeksiyonu kuru olarak

Tıbbi atıkların konulduğu bölmenin temizliği ve dezenfeksiyonu kuru olarak
yaplmaktadr. Bölme atklarn boşaltlmasn takiben temizlenip, dezenfekte
yapılmaktadır.
Bölme atıkların boşaltılmasını takiben temizlenip, dezenfekte
edilmektedir. Depo
kanal
yaplmştr.
Burada
biriken
sv atklar
edilmektedir.
Depoiçerisine
içerisinetoplama
toplama
kanalı
yapılmıştır.
Burada
biriken
sıvı
atıklar
talaşla
yoğunlaştırılarak
kırmızı
tıbbi
atık
torbasında
biriktirilmekte
ve
talaşla yoğunlaştrlarak krmz tbbi atk torbasnda biriktirilmekte ve diğer tbbi
diğer
tıbbi atıklarla beraber toplayıcı firmaya teslim edilmektedir.
atklarla beraber toplayc firmaya teslim edilmektedir.

Tbbive
ve evsel
evsel atık
atk deposunun
deposunun etraf
tel tel
örgü
ile muhafaza
altnaaltına
alnmştr.
Sadece
• • Tıbbi
etrafı
örgü
ile muhafaza
alınmıştır.
Sadece
çöp kamyonu
tıbbi atık
arabaları
geldiği
zaman kapılar
belediyebelediye
çöp kamyonu
ve tbbi atkve
arabalar
geldiği
zaman kaplar
açlmaktadr.
açılmaktadır.
Resim 8. KEAH Geçici Atk Deposu Resimleri
Resim 8. KEAH Geçici Atık Deposu Resimleri

2.2.14. Tehlikeli Atıklar: KEAH’nde genotoksik atıklar, farmasötik atıklar, ağır
metal içeren atıklar, kimyasal atıklar, basınçlı kaplar vb. diğer atıklardan ayrı olarak
atklar,
kimyasal
atklar, basnçl
kaplar
vb. atıkların;
diğer atklardan
ayrAtıkların
olarak toplanrlar.
toplanırlar.
Hastanemizde
oluşan
tehlikeli
Tehlikeli
Kontrolü
Hastanemizde
oluşan
tehlikeli
atklarn;
Tehlikeli Atklarn
Kontrolü
Yönetmeliğine,Bitkisel
Atk Pil
Yönetmeliğine,
Atık
Pil ve
Akümülatörlerin
Kontrolü
Yönetmeliğine,
veAtık
Akümülatörlerin
Kontrolü
Yönetmeliğine,uygun
Bitkisel
Atk Yağlarn
Yönetmeliğine
Yağların Kontrolü
Yönetmeliğine
olarak
çevre veKontrolü
insan sağlığına
zarar
vermeden
içinvermeden
lisanslı tehlikeli
atıksağlanmas
taşıma veiçinbertaraf
uygun
olarak bertarafının
çevre ve insansağlanması
sağlğna zarar
bertarafnn
lisansl
firması
ile
anlaşılmıştır.
Radyoloji
ünitemizde
PACKS
sistemine
geçildiğinden
tehlikeli atk taşma ve bertaraf firmas ile anlaşlmştr. Radyoloji ünitemizde PACKS
dolayı röntgen
banyo suyu
KEAH’nde
oluşan tehlikeli
maddeler
sistemine
geçildiğinden
dolayoluşmamaktadır.
röntgen banyo suyu
oluşmamaktadr.
KEAH’nde
oluşan
ve
atık
kodları
aşağıdaki
tabloda
(Tablo
1)
verilmiştir.
tehlikeli maddeler ve atk kodlar aşağdaki tabloda (Tablo 1) verilmiştir.

2.2.14. Tehlikeli Atklar: KEAH’nde genotoksik atklar, farmasötik atklar, ağr metal içeren
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Sözel Bildiriler

V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Tablo 1. KEAH tehlikeli atık Kaynakları ve atık kodları
TÜRLERİNE GÖRE TEHLİKELİ ATIK KaynaklarI
Atık Kodu

Faaliyet Alanları

Faaliyet/İşlemler

Oluşan Tehlikeli Atıklar

08 03 17

Bilgi İşlem / Tüm
Birimler

Yazı İşleri

Tehlikeli madde içeren baskı
tonerleri

13 02 08

Teknik Ünite

Bakım/onarım

Şanzıman, yağlama ve diğer
motor yağları

15 02 02

Teknik Ünite

Bakım/onarım

Tehlikeli maddeler ile kirlenmiş
emiciler,
filtre
malzemeleri
(Başka şekilde tanımlanmamış
yağ ve filtreleri, klima hepa
filtresi ve hava filtresi) temizleme
bezleri, koruyucu elbiseler.

15 01 10

Sterilizasyon
ünitesi, Anestezi,
Laboratuarlar

Sterilizasyon, Anestezi
uygulaması, Laboratuarlar

Etilen
oksit
kartuşları,
savoreyn ambalajları, basınçlı
kaplar,tehlikeli
maddelerle
kontamine olmuş ambalaj atıkları

16 02 15

Teknik Ünite / Bilgi
İşlem

Günlük Çalışmalar

Iskarta ekipmanlardan çıkartılmış tehlikeli maddeler (Elektrik
ve elektronik ekipman atıkları)

16 06 01

Teknik Ünite / Tüm
Birimler

Günlük Çalışmalar

Kurşunlu Piller

16 06 02

Teknik Ünite / Tüm
Birimler

Günlük Çalışmalar

Nikel Kadmiyumlu Piller

16 02 05

Teknik Ünite / Tüm
Birimler

Günlük Çalışmalar

Diğer Piller ve akümülatörler

18 01 06

Patoloji, Mikrobiyoloji
Laboratuvarları,
Ameliyathane

Tanı İşlemleri

Tehlikeli maddeler içeren ya da
tehlikeli maddelerden oluşan
kimyasallar (boyalar, ksilen,
formaldehit, etanol, alkol vb.)

18 01 08

Onkoloji Üniteleri

Kemoterapi Tedavisi

Sitotoksik ve Sitostatik ve
Genotoksik
İlaçlar, bunlarla
bulaş olmuş enjektör, önlük, vs
malzemeler

18 01 09

Eczane/ Tüm
servisler

Tedavi Hizmetleri

Kullanılan tarihi geçmiş ilaçlar,
bozulmuş aşı ve serumlar

20 01 21

Teknik Ünite / Tüm
Birimler

Bakım/onarım

Flüoresan lambalar ve diğer civa
içeren atıklar

20 01 26

Mutfak / Yemekhane

Yemek pişirme

Yenilebilir sıvı ve katı yağlar dışındaki
yağlar (Bitkisel Atık Yağlar)

T.C. Sağlık Bakanlığı
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Doktor, hemşire odas
atklar

atklar;

Cerrahi pansuman
malzemeleri

Kâğt

İğne içeren
diğer kesiciler

Tehlikeli madd

atk bask toner

Geri kazanlabilir Eldiven, önlük, maske
iğnesi
Flüoresan lambalar
Kan
veEnjektör
kan ürünleri
Bildiriler
V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite KongresiTehlikeli kimy
atklar;
Cerrahi pansuman
emşire odas Sözel
Karton
Bistürimaddeler içeren
Tehlikeli
malzemeleri
İğne içeren
Kan
ve
vücut
svlar
ile
(Formaldehit, E
Kâğt tbbi
atk bask tonerleri
diğer kesiciler
Hasta odalarndaki
Mukavva
kontamine olmuş
Lam-lamel
Kan
ve
kan
ürünleri
Nükleer Tıp, Radyasyon
Onkolojisi
olmayan2.2.15.
atklar Radyoaktif Atıklar: KEAH’nde
Tehlikeli
kimyasallarvb.Ksilen, İsoprop
nesneler
Karton
Bistüri
birimlerden kaynaklanan
radyoaktif
atıkların bertarafı
AtomBoyalar, Hidro
Cam
CamTürkiye
pastörEtanol,
Kanatklar
ve atıklar
vücut svlar
ile
(Formaldehit,
alarndaki tbbi Enerjisi Kurumu mevzuatı hükümlerine
göreLam-lamel
gerçekleştirilmektedir.
sonda
pipeti
Mukavva
kontamine olmuş Nazogastrik
Ksilen, İsopropil alkol, Yüksek düzey
atklar
Plastik
atklar
nesneler
Temizlik2.2.16.
hizmetleri,
Cam Atık
atklarBilgilendirme Tabloları:Trakeostomi
Boyalar,
Hidroklorikasit,
Cam pastör
KEAH’nde
hangi atığın
nereye
atılacağını
kanülü
dezenfektanlar
Krlmş
diğer
Nazogastrik
sonda 2), her
pipeti
Metal
atklar
cam
atklar
mutfak ve
atölye atklar
gösteren
tablolar mevcut
olup (Tablo
klinikte rahatça
görebilecek
yerde
Yüksek düzey
Fotografik/X-R
atklar
Damar içi kateterler
asılıPlastik
bulunmaktadır.
hizmetleri,
Trakeostomi kanülü
dezenfektanlar)
Krlmş diğer
Flakonlar
solüsyonlar
Lanset
Metal atklar
Tablo 2. KEAH hangi İdrar
atık nereye
atılmalı tablosu
cam atklar
e atölye atklar
torbas
Fotografik/X-Ray
Amalgamlar
Damar
kateterler Tıbbi
Evsel Nitelikli
Ambalaj
Kesici-Delici
Tehlikeli
Serum
veiçi
İlaç
Ofis atklarFlakonlar
Atıklar
Atıkları
AtıklarLanset
Atıklar solüsyonlar
Atıklar
Şişeleri
İdrar, gaita ve balgam
Sitotoksik ve s
İdrar torbas
Doktor, hemşire odası
Geri kazanılabilirlastik Eldiven,
önlük, maske Enjektör iğnesiAmalgamlar
Flüoresan lambalar
uçlarndaki
kaplar
Serum ve İlaç
ilaçlar Kemote
atıkları
atıklar; iğne gibi Cerrahi pansuman
ar
Tehlikeli maddeler içeren
hortum
Şişeleri
İdrar, gaita ve balgam
ve
sitostatik
malzemeleri
İğne içeren Sitotoksik
hasta
ile temas
Laboratuar tbbi
atklar atık baskı tonerleri
ile kontamine o
Hasta
odalarındaki lastik
uçlarndaki
kaplar
diğer kesiciler
Kullanlmş
peçete
veyatıbbi Kâğıt
Tehlikeli
kimyasallar ilaçlar
Kemoterapi
olmayan atıklar
eden
kontamine
Diyaliz
atklar(atk
su ilaçlar
Kan ve kan ürünleri
hortum iğne gibi
(Formaldehit, Etanol,
atklar
kâğt havlu hasta
atklar
Karton
materyallerden
ve ekipmanlar)Bistüri
ile temas
Laboratuar tbbi atklar
ile Ksilen,
kontamine
olmuş
İsopropil
alkol,
ş peçete veya Temizlik hizmetleri, mut- ayrlr
Kan ve vücut sıvıları
kontamine
Diyaliz atklar(atk
su
fak eden
ve atölye
atıkları
Boyalar, Hidroklorikasit, Tehlikeli madd
ile kontamine
olmuş
Mukavva
Lam
atklar
lu atklar
materyallerden
Patolojik atklar
ve ekipmanlar) nesneler
Yüksek düzey
lamel
kirlenmiş emic
Ofis atıkları
ayrlr
Tehlikeli
maddelerle
dezenfektanlar)
Cam atıklar
Nazogastrik
sonda
Fotografik/X-Ray
Cam
pastör
Patolojik
atklar
Karantina atklar
Kullanılmış peçete veya
kirlenmiş
emiciler, filtremalzemeleri(kl
pipeti
solüsyonları
Plastik atıklar
İlişk i k imliği rId131 olan görüntü y olu dosy ada bulunamad.

kâğıt havlu atıkları

Trakeostomi kanülü

Karantina atklar

Metal atıklar
Flakonlar

Serum ve İlaç
Şişeleri uçlarındaki
lastik hortum iğne
gibi hasta ile temas
eden kontamine
materyallerden
ayrılır

Damar içi kateterler
İdrar torbası
İdrar, gaita ve balgam
kapları
Laboratuar tıbbi
atıkları Diyaliz
atıkları(atık su ve
ekipmanlar)
İlişk i k imliği rId130 olan görüntü y olu dosy ada bulunamad.

İlişk i k imliği rId130 olan görüntü y olu dosy ada bulunamad.

Patolojik atıklar
Karantina atıkları
İlişk i k imliği rId129 olan görüntü y olu dosy ada bulunamad.

İlişk i k imliği rId129 olan görüntü y olu dosy ada bulunamad.

Amalgamlar
malzemeleri(klima
Kırılmış diğer
Sitotoksik ve sitostatik
cam atıklar hepafiltresi ve hava
ilaçlar Kemoterapi ilaçları
ile kontamine olmuş
Lanset
filtresi)
atıklar
Tehlikeli maddelerle
maddelerle
Tehlikeli
kirlenmiş emiciler, filtre
kontamine
olmuş
malzemeleri (klima
hepafiltresi
ambalajlar ve hava
filtresi)
Anestezik
gazlarn
Tehlikeli maddelerle
kontamine olmuş
ambalajlar, basnçl
ambalajlar
Anestezik gazların
kaplar
ambalajları, basınçlı
Etilen
oksit kartuşlar
kaplar
Etilen
Piller oksit kartuşları
Piller

2.2.17. Atk Denetleme Formu ve Peronel Eğitimi:
KEAH’nde atklarn kaynağnda minimizasyonunun kontrolü amacyla; bütün birimlerde periyodik
denetimler gerçekleştirilmektedir. Bu denetimler srasnda atk denetleme formu düzenlenmekte
(Tablo 3), uygunsuzluk görülen birimler üst yönetime raporla bildirilmektedir. Ayrca personele
periyodik olarak atk yönetimi konusunda eğitimler verilmektedir.

416 T.C. Sağlık Bakanlığı

Tablo 3. KEAH Çevre Yönetim Birimi atk denetleme formu

hepafiltresi ve
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2.2.17. Atık Denetleme Formu ve Peronel Eğitimi:
KEAH’nde atıkların kaynağında minimizasyonunun kontrolü amacıyla; bütün
birimlerde periyodik denetimler gerçekleştirilmektedir. Bu denetimler sırasında
atık denetleme formu düzenlenmekte (Tablo 3), uygunsuzluk görülen birimler
üst yönetime raporla bildirilmektedir. Ayrıca personele periyodik olarak atık
yönetimi konusunda eğitimler verilmektedir.
Tablo 3. KEAH Çevre Yönetim Birimi atık denetleme formu
TIBBİ ATIKLARIN ÜRETİLDİĞİ /
BİRİKTİRİLDİĞİ YERDE KONTROLÜ

Evet

Hayır

Düşünceler

1. Tıbbi atık kovası ayak basma pedallı ve
kapaklı mı?
2. Tıbbi atık torbasının kalınlığı mevzuata
uygun mu?
3. Üzerinde tıbbi atık amblemi bulunuyor mu?
4. Tıbbi atık toplama kovasının dibinde sıvı
birikintisi var mı?
5. Tıbbi atık torbasında tıbbi atık dışında
atık var mı?
6. Klinik/birim adı, alınış tarihi ve saati,
tıbbi atık torbasının üzerinde bulunuyor
mu?
7. Tıbbi atık kovası her hafta dezenfektanla
yıkanıyor mu?
8. Tıbbi atık kovalarının yakınında hangi
atığın nereye atılacağına dair broşür var
mı?
9. Tıbbi atık üreten kişiler hangi atığı nereye atacağını biliyor mu?
10. Klinik/birim tıbbi atık sorumlusu bu
konudaki rolü ve önemini biliyor mu?
11. Kesici-delicileri toplamak için ayrı bir
biriktirme kabı var mı?
12. Kesici-delicilerin toplandığı kutu
personelin kolay ulaşacağı bir yerde mi?
13. Tıbbi atık taşıyıcısının kıyafeti temiz mi?
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14. Tıbbi atık taşıyıcısının eldiven, koruyucu
gözlük, maske çizme ve özel koruyucu
turuncu renkli elbise (uzun kollu tulum)
kullanılıyor mu?
15. Tıbbi atık torbaları elle taşınıyor mu?
EVSEL ATIKLARIN ÜRETİLDİĞİ/
BİRİKTİRİLDİĞİ YERDE KONTROLÜ

Evet

Hayır

Düşünceler

Evet

Hayır

Düşünceler

1. Evsel atık kovası ayak basma pedallı ve
kapaklı mı?
2. Evsel atık torbasının kalınlığı mevzuata
uygun mu?
3. Üzerinde evsel atık amblemi bulunuyor
mu?
4. Evsel atık torbasında evsel atık dışında
atık var mı?
5. Klinik/birim adı, alınış tarihi ve saati,
evsel atık torbasının üzerinde bulunuyor
mu?
6. Evsel atık kovası her hafta yıkanıyor mu?
7. Evsel atık kovalarının yakınında hangi
atığın nereye atılacağına dair broşür var
mı?
8. Evsel atık üreten kişiler hangi atığı nereye atacağını biliyor mu?
9. Klinik/birim evsel atık sorumlusu bu
konudaki rolü ve önemini biliyor mu?
10. Evsel atık taşıyıcısının kıyafeti temiz mi?
11. Klinik içerisinde çöp toplayan eleman ile
hastane dışına çıkaran eleman ayrı mı?
AMBALAJ ATIKLARIN ÜRETİLDİĞİ/
BİRİKTİRİLDİĞİ YERDE KONTROLÜ
1. Ambalaj atık kovası ayak basma pedallı
ve kapaklı mı?
2. Ambalaj atık torbasının kalınlığı mevzuata uygun mu?
3. Üzerinde ambalaj atık amblemi bulunuyor mu?
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4. Ambalaj atık torbasında ambalaj atık
dışında atık var mı?
5. Klinik/birim adı, alınış tarihi ve saati,
imza ambalaj atık torbasının üzerinde
bulunuyor mu?
6. Ambalaj atık kovası her hafta yıkanıyor
mu?
7. Ambalaj atık kovalarının yakınında hangi atığın nereye atılacağına dair broşür
var mı?
8. Ambalaj atık üreten kişiler hangi atığı
nereye atacağını biliyor mu?
9. Klinik/birim ambalaj atık sorumlusu bu
konudaki rolü ve önemini biliyor mu?
10. Ambalaj atık taşıyıcısının kıyafeti temiz
mi?
11. Klinik içerisinde çöp toplayan eleman ile
hastane dışına çıkaran eleman ayrı mı?
TEHLİKELİ ATIKLARIN ÜRETİLDİĞİ /
BİRİKTİRİLDİĞİ YERDE KONTROLÜ

Evet

Hayır

Düşünceler

1. Klinik/birim tehlikeli atık sorumlusu bu
konudaki rolü ve önemini biliyor mu?
2. Tehlikeli atıklar tehlikeli atık deposuna
gönderiliyor mu?
3. Klinik/birim adı, alınış tarihi ve saati,
tehlike atık torbasının üzerinde bulunuyor mu?
NOT:

2.3. KEAH 2012-2013 Yılları Tıbbi Atık Verileri
KEAH’nde 2012-2013 yıllarında fiili yatak sayısı azalırken, yatan hasta sayısı,
yatak işgal oranı, toplam poliklinik sayısı ve ameliyat sayısı artmıştır (Tablo 4).
Ancak atık yönetiminin kurumsal olarak doğru yönetilmesiyle, KEAH’nde
2012 yılında atık miktarı 413.926 kg iken 2013 yılında 382.277 kg olup tıbbi atık
miktarı %7,81 oranında azalmış, yıllık 76.558,93 TL tasarruf sağlanmıştır. Diğer
taraftan 2013 yılında tıbbi atık miktarı azalmakla beraber, Mahalli Çevre Kurulu
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Kararınca 2012 yılı tıbbi atık bertaraf ücreti 1,85 + KDV iken, 2013 yılında bu
ücret 2,05 + KDV olarak belirlenmesi neticesinde tıbbi atık bertaraf maliyetinde
% 2,3 oranında artış olmuştur (Tablo 5) (Şekil 1)
Tablo 4. KEAH 2012-2013 Yılı Hasta Sayıları
2012 Yılı

2013 Yılı

Artış oranı %

Fiili Yatak Sayısı

1.480

1.414

-4.5

Yatan Hasta Sayısı

83.908

90.464

7.81

Yatak İşgal Oranı %

64.3

70.5

6.2

2.629.316

2.916.405

10.92

98.991

117.258

18.46

Poliklinik
Sayısı
20 – 22 Toplam
Kasm 2014
/ Antalya
Ameliyat Sayısı

Tablo 5. KEAH 2012-2013 Yl Tbbi Atk Miktar
Tbbi
Atk Miktar
Toplam Tutar
Tablo 5. KEAH
2012-2013
Yılı Tıbbi Atık Miktarı
Yllar
(KG)
(TL)
Yıllar
Tıbbi Atık Miktarı (KG)
Toplam Tutar (TL)
2012
413.926
903.600,46
2012
413.926
903.600,46
2013
382.277
924.728,06
2013
382.277
924.728,06
Şekil 1.
1. KEAH
KEAH 2012-2013
Tıbbi
AtıkAtk
Grafiği
Şekil
2012-2013Yılı
Yl
Tbbi
Grafiği

M
İ
K
T
A
R

Fark - 31.649 Kg
Tasarruf + 76.558,93 TL

4. SONUÇ
Atklarn üretiminden ve yönetiminden sorumlu kişi, kurum ve kuruluşlar, atk yönetiminin
her aşamasnda atklarn çevre ve insan sağlğna zarar vermesini önleyecek tedbirleri almakla
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atklarn kaynağnda kontrolü ve bertarafna yönelik; öncelikle çevre yönetim birimi

V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Sözel Bildiriler

4. Sonuç
Atıkların üretiminden ve yönetiminden sorumlu kişi, kurum ve kuruluşlar, atık
yönetiminin her aşamasında atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermesini
önleyecek tedbirleri almakla yükümlüdür. Çalışmamızda KEAH’nde iki yıllık
süreçte (Ocak 2012-Aralık 2013) oluşan atıkların kaynağında kontrolü ve
bertarafına yönelik; öncelikle çevre yönetim birimi kurulması, her atık için ayrı
renk atık kovası kullanılması, hangi atığın nereye atılacağına dair bilgilendirme
tablolarının atık kovalarının bulunduğu yerlere asılması, personele eğitim
verilmesi, çevre yönetim birimince servislerde kaynağında minimizasyon
çalışmasına yönelik periyodik kontrollerin yapılması, atık denetleme formları
ile bu kontrollerin kayıt altına alınması, atıkların toplanması, taşınması, geçici
depolanması, bertarafı uygulamaları sonucu tıbbi atık miktarında azalma ve
bertaraf maliyetinde 76.558,93 TL tasarruf sağlanmıştır. Genel olarak tıbbi atık
miktarlarındaki artış ya da azalış yatan hasta sayısıyla bağlantılıdır. Bu oran hasta
sayısının yanı sıra hastane personelinin atık yönetimindeki bilgi yetersizliğine
bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Sağlık kuruluşlarının çevreye dost ve çevre kirliliğine neden olmayan kaliteli
hizmet anlayışını benimsemesiyle birlikte atık yönetimi daha da önem kazanmıştır.
Sağlıklı bir atık yönetim sisteminin temel amacı, öncelikle konunun bir sistem
dahilinde ele alınması, atıkların kaynakta önlenmesi, kaynakta ayrıştırılması,
geri dönüşebilir atıkların ekonomiye geri kazandırılması ve miktarın azaltılması,
geri dönüştürülemeyen atıkların ise çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek
şekilde depolanmasının veya bertarafının sağlanmasıdır. Sağlık kuruluşları etkin
ve verimli atık yönetimi için; sorumlu kişileri belirlemek, atık yönetim planı
hazırlamak, atıkları kaynağında toplamak ve ayrıştırmak, geçici depolamak,
personeli eğitmek, bertaraf harcamalarını karşılamak, atık miktarını kayıt altına
almakla sorumludurlar.
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Yonetimi_ Raporu.pdf
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İzmir İl Ambulans Servisinde Güvenlik
Raporlama Sistemi
Esen UYSAL1
Filiz KOYUKAN2
İbrahim TUĞLU3
Turhan SOFUOĞLU4
Ali ÇAKIR5
Bediha TÜRKYILMAZ6

Özet
Güvenlik Raporlama Sistemi; çalışana ve hastaya zarar veren olayların sonucunda
gerekli takip ve tedavinin yapılmasını ve zarar oluşmadan önce gerekli
önlemler alınarak benzerlerinin oluşmasının engellenmesini sağlar. Güvenli
bir çalışma alanı için: Çalışanlar takdir edilmeli, iyi bir iletişim ağı kurulmalı,
bilgilendirmeler net olarak yapılmalı, kurumsal bir öğrenme süreci oluşturulmalı,
görüş ve önerilere değer verilmeli, Güvenlik Raporlama Sisteminin işlerliği
sağlanmalı, hastalar için güvenli hizmet sunmalı, çalışanlar için güvenli çalışma
ortamı sağlanmalıdır.Güvenlik Raporlama Sistemi; güvenlik ile ilgili sorunların
ortaya çıkışını sağlar, İzmir İl Ambulans Servisinde kurumsal ve sistematik bir
öğrenme ortaya koyar, Ambulans Servisi güvenli bir Ambulans Servisi olur.
Güvenlik Raporlama Sistemlerinin İşlerliği Kurumumuzun Güvenlik Düzeyinin
ve Güvenlik Kültürünün Bir Göstergesidir.
Anahtar Kelimeler: Güvenlik Raporlama Sistemi, Güvenlik Kültürü, İzmir İl
Ambulans Servisi

Abstract

Security Reporting System provides necessary pursuit and treatment as a
1 İzmir İl Ambulans Servisi Başhekimliği, Kalite Yönetim Birimi, esen65@gmail.com
2 İzmir İl Ambulans Servisi Başhekimliği, Kalite Yönetim Direktörü, filizkoyukan@hotmail.com
3 İzmir İl Ambulans Servisi Başhekimliği, Başhekim, drtuglu@gmail.com
4 İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Müdür Yardımcısı, turhans112@yahoo.com
5 İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Müdür Yardımcısı, alicakir76@hotmail.com
6 İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Müdürü, drbedia35@gmail.com
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result of incidents which damage the employee and the patient and to prevent
reoccurrence of similar incidents by taking the necessary precautions before the
damage occurs. For a secure work environment: Employees should be appreciated,
a good communication network should be established, notifications should be
made clearly, an institutional learning process should be established, opinions and
suggestions should be valued, operability of the Security Reporting System should
be established, a secure service should be provided for the patients, a secure work
environment should be provided for the employees. Security Reporting System;
will show the problems about security, Izmir Provincial Ambulance Service
becomes a secure Ambulance Service. The Operability of the Security Reporting
System is a sign of our Institution’s security level and security culture.
Key Words: Security Reporting System, Institution’s security culture, Izmir
Province Ambulance Services
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Giriş
Sağlık hizmetleri sürekli gelişme gösteren bir alanda verilmektedir. Bu gelişmeler
ve değişim toplumda sağlık hizmeti sunan sağlık personelini de etkilemektedir. 14
Mayıs 2012 tarihinde çıkan Çalışan Güvenliği Genelgesinde, sağlık çalışanlarının
güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla çalışmasını sağlamanın Sağlıkta
Dönüşüm Programının temel hedeflerinden olduğu belirtilmiştir. Güvenlik
raporlama sistemi, meydana gelen olaylardan ders çıkartmak, benzer olayların
bir daha yaşanmasını engellemek amacıyla oluşturulan bir sistemdir. Bunun için
raporlama kültürü oluşturulması, bildirimi yapılan olaylardan öğrenme ve çözüm
üretmeyi geliştirmeyi amaçlamaktadır(kalite.saglik.gov.tr,2012). Bu sistemde
hasta ve çalışan güvenliğini tehdit eden olayların bildirimi gereklidir. İzmir İl
Ambulans Servislerinde Güvenlik raporlama sisteminin kurulması ve işlerliği
çok önem taşımaktadır. 01 Temmuz 2011 tarihinde Hizmet Kalite Standartları
kapsamında sağlık kurumlarında “Güvenlik Raporlama” sistemi adıyla bir
bildirim sistemi kurulmasına karar verilmiştir. Gelişmelerle son olarak Sağlık
Hizmet Kalite Standartları nın 00 01 09 00 nolu standardında yer almıştır. Başarılı
bir süreç için çalışanların katılımı, yöneticilerin, kalite yönetim biriminin el
birliği ile uyum içinde çalışması gereklidir. Güvenlik kültürünün teşvik edilmesi
hasta güvenliğinin temel taşlarından biridir (Nieva ve Sora, 2003). Bu amaçla
gönüllülük esasına dayalı olarak çalışanlar tarafından yapılan bildirimlerin teşvik
edilmesi kurumda güvenlik kültürünün geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.
Gönüllü ve anonim olan etkili bir olay bildirim raporlama yönteminin önemi
evrensel olarak kabul edilmektedir (Mekhjian ve ark., 2004). Kurum içerisinde
suçlama ve cezalandırma anlayışının olması, olay bildirimlerinin yapılmasında
engelleyici unsur olarak gerekli iyileştirilmelerin sağlanmasında negatif Sonuç
oluşturacaktır. (Hindle ve ark.,2005, Beasley ve ark., 2004). Aynı zamanda
olay bildirimi konusunda çekincelerin az olması sistemin işleyişi bakımından
önemlidir.

Amaç
İzmir İl Ambulans Servisi Çalışanlarına ve hizmet sunulan hastalara zarar
veren ya da zarara yol açacak olayların belirlenerek oluşmasının engellenmesi
amaçlanmıştır. Hastalar için güvenli hizmet sunmalı, çalışanlar için güvenli
çalışma ortamı sağlanmalıdır.
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Uygulama
Tüm sağlık kurumlarında, hizmet alanlar ve sağlık çalışanları için güvenli
bir ortam sağlanması amacıyla yayımlanan “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin
Sağlanmasına Dair Yönetmelik” doğrultusunda Çalışan ve Hasta Güvenliği
Komitesi ve bu komiteye bağlı Enfeksiyon Kontrol Ekibi kurulmuştur. Daha sonra
Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik
yürürlüğe girmiştir ve buna uygun düzenlemeler yapılmıştır. Kurumumuzda
uygulamaya konulan “Sağlık Hizmet Kalite Standartları” kapsamında. Güvenlik
Raporlama Sistemi Prosedürü ve Olay Bildirim Formu, Kök Neden Analizi Formu
oluşturulmuştur.
İzmir İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı 22’si A1, 52’si A2 tipi olmak üzere
73 istasyon mevcuttur. Başhekimlik bünyesinde toplam 1136 personel görev
yapmaktadır. Kalite Yönetim Birimi tarafından tüm personele eğitim salonlarında,
istasyon değerlendirmelerinde, mail yoluyla Güvenlik Raporlama Sistemi
hakkında eğitim yapılmıştır. Bu eğitimler sonucu olay bildirimleri artmıştır.
Tablo 1: Kalite Yönetim Biriminin Güvenlik Raporlama Çalışmaları
YIL

EĞİTİM

OLAY
OLAY NEDENİ
BİLDİRİMİ

KÖK-NEDEN
ANALİZİ

2012

795 Kişiye mail
yoluyla, eğitim sa10
lonlarında ve değerlendirmelerde

58.3% Kesici-delici alet
yaralanması
6.7% kan-vücut
sıvılarıyla temas
8.3% ambulansta
kullanılan
dezenfektanlar
16.7% sözlü-fiziksel
şiddet

10

2013

270 Kişi Eğitim
Salonunda
1000 Kişi Mail yo- 15
luyla ve değerlendirmelerde

66.7% Kesici-delici alet
yaralanması
13.3% trafik kazası
13.3% vücut sıvılarıyla
temas
6.7% sözlü-fiziksel
şiddet

15

Güvenlik Raporlama sisteminin uygulanması, Kalite Yönetim biriminin bu
konuda yaptığı eğitimler sonucunda olay bildirimleri %50 artmıştır. Bildirimi
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dezenfektanlar
16.7% sözlü-fiziksel şiddet
270 Kişi Eğitim
66.7% Kesici-delici alet
Salonunda
yaralanmas
V. Uluslararası
SağlıktaKişi
Performans
ve Kalite
1000
Mail
15 Kongresi
13.3% trafik kazas Sözel Bildiriler
15
2013
yoluyla
ve
13.3% vücut svlaryla temas
değerlendirmelerde
6.7% sözlü-fiziksel şiddet
yapılan olaylarda en büyük yüzdeyi kesici-delici alet yaralanması almaktadır
(Hastanın
kan şekerisisteminin
ölçümü sırasında
lansetKalite
batması,
girişimler
sonrasıbubranül
Güvenlik
Raporlama
uygulanmas,
Yönetim
biriminin
konuda yaptğ
batması
en
çok
iletilen
olay
bildirim
nedenleridir).
Sözlü
fiziksel
şiddete
yönelik
eğitimler sonucunda olay bildirimleri %50 artmştr. Bildirimi yaplan olaylarda en büyük
olay bildirimlerinin
2013
yılında 2012
ye göre daha
azaldığı
görülmüştür.
Sonraki
yüzdeyi
kesici-delici alet
yaralanmas
almaktadr
(Hastann
kan
şekeri ölçümü
srasnda lanset
olay bildirimi
kan sonras
ve vücutbranül
sıvılarıyla
temasennedeniyle
olmuştur.
Çalışan Güvenliği
batmas,
girişimler
batmas
çok iletilen
olay bildirim
nedenleridir). Sözlü
Komitesi
ve buna
bağlı çalışan
Enfeksiyon Kontrol
bu olayların
Neden
fiziksel
şiddete
yönelik
olay bildirimlerinin
2013Ekibi
ylnda
2012 yeKök
göre
daha azaldğ
görülmüştür.
olay rapor
bildirimi
kan ve gerekli
vücut svlaryla
temasyapılmasını
nedeniyle olmuştur.
analizlerininSonraki
yapılmasını
Sonuçlarıyla
düzenlemelerin
Çalşan
Güvenliği Komitesi ve buna bağl çalşan Enfeksiyon Kontrol Ekibi bu olaylarn Kök
sağlamıştır.
Neden analizlerinin yaplmasn rapor sonuçlaryla gerekli düzenlemelerin yaplmasn
2014 Yılı Nisan ayında yapılan çalışan memnuniyet anketinde çalışanlara güvenlik
sağlamştr.
2014
Yl Nisan
aynda
memnuniyet
çalşanlara
güvenlik raporlama
raporlama
sistemi
içinyaplan
sorulan:çalşan
“Yönetim,
hasta ve anketinde
çalışan güvenliği
konusundaki
sistemi
için sorulan:
“Yönetim,
ve çalşan
güvenliği
konusundaki
aksaklıklar
için ilgili
personelhasta
ile birlikte
çözümler
üreterek
gerekli aksaklklar
önlemleri için ilgili
personel
ile birlikte
çözümler
üreterek
gerekli
önlemleri
alyor
mu?” sorusuna
alıyor mu?”
sorusuna
405 kişiden
alınan
yanıtları
gösteren
Sonuçlar
Grafik 1’d405
e kişiden
alnan
yantlar
gösteren
sonuçlar
Grafik
1’de
yüzdeleri
ile
gösterilmiştir.
yüzdeleri ile gösterilmiştir.
Grafik1.
Yönetim
personellehasta
hasta
ve çalşan
güvenliğindeki
aksaklklar için
Grafik1.
Yönetimilgili
ilgili personelle
ve çalışan
güvenliğindeki
aksaklıklar için
çözümler
üreterekalyor
gereklimu?
önlemler alıyor mu?
çözümler üreterek gerekli
önlemler

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

41,63%

38,58%

19,80%

Evet

Hayr

Bazen

Olay bildirimleri prosedür gereği Kalite yönetim birimine yapılır. Hasta ve
156 İlaç güvenliği, Kesici – Delici Alet
Çalışan güvenliğini tehdit eden olaylara karşı,
Yaralanmaları, Kan ve Vücut Sıvıları ile Temas, Hasta Düşmeleri, Tıbbi Uygulama
Güvenliği, Ambulans İçi Yaralanmaları konularında bildirim yapılır. Olay
Bildirim Formu’nda Olayın ilgili olduğu konu veya konular işaretlenmeli Olayı
bildirenin kendi cümleleri ile olay anlatılmalıdır. Olayı bildirenin olayın nedeni ve
çözümü hakkındaki görüşleri yazılmalıdır.
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güvenliğini
tehdit eden
olaylaragereği
karş, İlaç
güvenliği,
– Delici
AletHasta
Yaralanmalar,
Olay bildirimleri
prosedür
Kalite
yönetim Kesici
birimine
yaplr.
ve ÇalşanKan
ve güvenliğini
Vücut Svlar
ile
Temas,
Hasta
Düşmeleri,
Tbbi
Uygulama
Güvenliği,
Ambulans
tehdit eden olaylara karş, İlaç güvenliği, Kesici – Delici Alet Yaralanmalar, Kan İçi
Yaralanmalar
konularnda
bildirim
OlayTbbi
Bildirim
Formu’nda
Olayn
ilgili olduğu
ve Vücut Svlar
ile Temas,
Hastayaplr.
Düşmeleri,
Uygulama
Güvenliği,
Ambulans
İçi
konu
veya konular
işaretlenmeli
Olayyaplr.
bildirenin
cümleleri
ile olayOlayn
anlatlmaldr.
Olay
Yaralanmalar
konularnda
bildirim
Olaykendi
Bildirim
Formu’nda
ilgili olduğu
Sözel Bildiriler
V.görüşleri
Uluslararası
Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi
bildirenin
olayn
nedeni
ve çözümü
hakkndaki
yazlmaldr.
konu veya
konular
işaretlenmeli
Olay
bildirenin
kendi cümleleri
ile olay anlatlmaldr. Olay
bildirenin olayn nedeni ve çözümü hakkndaki görüşleri yazlmaldr.

Şekil 1: Olay Bildirim Formu
Şekil
1: Olay
Bildirim
Formu
Şekil
1: Olay
Bildirim
Formu

Şema 1: Olay Bildirim Süreci

Şema 1: Olay Bildirim Süreci

Şekil 2: Kök Neden Analizi Formu

Şekil
2: Kök
Neden
Analizi
Formu
Şekil
2: Kök
Neden
Analizi
Formu

Şema 1: Olay Bildirim Süreci

Kalite Yönetim Birimi Olay Bildirim Formunu kurallara uygunluk yönünden
değerlendirir.(Kesici – Delici Alet Yaralanmaları,
Kan ve Vücut Sıvıları ile
157
Temas dışındaki olaylar isimsiz bildirilir). Kurallara uygun doldurulan formlar
Kök Neden Analizi yapılmak üzere 157
Hasta ve Çalışan Güvenliği Komitesine
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gönderilir. Komitede Başhekimin tayin edeceği bir incelemeci Kök Neden Analizi
yapmak üzere görevlendirilir. Kök Neden Analizi yapılırken olayın; sistem, insan
Kaynakları, ekipman, çevre, bilgi yönetimi, lider kaynaklı özellikleri araştırılır.
Kök Neden Analizi Kalite Yönetim Direktörü tarafından kontrol edildikten sonra
Başhekime sunulur. Gerekirse Başhekimlik onayı ile DÖF başlatılır.
Olay Bildirimleri ve Kök Neden Analizleri Kalite Yönetim Birimi bölümünde
arşivlenir.
Kalite Yönetim Birimi tarafından değerlendirildiğinde kurallara uygun olmayan
Olay Bildirimleri değerlendirmeye alınmaz.

Sonuç
Güvenli bir çalışma ortamında çalışanlar takdir edilmeli, iyi bir iletişim ağı
kurulmalı, bilgilendirmeler net olarak yapılmalı, kurumsal bir öğrenme süreci
oluşturulmalıdır. Çalışanlar olay bildirimleri sonucunda: Cezalandırılmayacağını,
yaptırım uygulanmayacağını bilmelidir. Bunun için sistem eğitimi verilmeli,
formların nasıl doldurulacağı öğretilmelidir. Çalışanların görüşleri alınmalıdır.
Kurumumuzda güvenlik raporlama sistemi ve çalışan güvenliği için yapılan
eğitimlerin olay bildirimlerini artırdığı; yapılan kök-neden analizlerinin sonucunda
eğitimler ve düzeltici önleyici faaliyetlerin çalışanlarca benimsendiği görülmüştür.
Ancak başarının devamı için bu çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini biliyoruz
çünkü Güvenlik Raporlama Sistemlerinin İşlerliği Kurumumuzun Güvenlik
Düzeyinin ve Güvenlik Kültürünün Bir Göstergesidir.
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İzmir İl Ambulans Servisinde İlaç Güvenliğinin
Sağlanması
Filiz KOYUKAN1
Esen UYSAL2
İbrahim TUĞLU3
Turhan SOFUOĞLU4
Ali ÇAKIR5
Bediha TÜRKYILMAZ6

Özet
Ambulans Servislerinde ilaç güvenliğinin sağlanması hasta ve çalışan
güvenliğindeki en önemli faktörlerden biridir. İlaç güvenliğinin sağlanması,
yönetimin ve çalışanların uygulamaya katkıları ile mümkündür.
İlaç güvenliği çalışmaları için “ Planlama, Uygulama, Kontrol, Önleme” PUKÖ
metodolojisi kullanıldı. İstasyonların deposuna ilaçların zamanında ve yeterli
ulaşması, ambulansta doğru bir şekilde sabitlenmesi, kayıtların düzenli yapılması,
miat-stok takipleri, yeşil-kırmızı reçeteye tabi ilaçların kontrollü alanlarda
bulundurulması, uygulamada güvenliğin sağlanması çalışmalarımızın ana
hatlarını oluşturdu.
Öncelikle Sağlıkta Kalite Standartları’na yönelik yazılı düzenlemeler yapıldı.
Ambulans Servisinde ilaç miat, minimum, maksimum, kritik stok miktarlarındaki
yeterliliğin sağlanması zor olmasına karşın hayati bir önem teşkil etmektedir.
İstasyon ve araç içi ilaç miktarları ayarlandı. Prosedür ve talimatlar önce
yazılı daha sonra dijital form olarak oluşturuldu. Ortam şartları düzenlendi,
çalışanlara eğitimler verildi, değerlendirmelerle kontrol edildi. Saptanan eksikler
için önlemler alındı. Bu çalışmaların sonucunda ilaç sarf maliyetlerinin, ilaç
güvenliğinin bozulmasıyla oluşan olay bildirimlerinin azaldığı görüldü.
1 İzmir İl Ambulans Servisi Başhekimliği, Kalite Yönetim Direktörü, filizkoyukan@hotmail.com
2 İzmir İl Ambulans Servisi Başhekimliği, Kalite Yönetim Birimi, esen65@gmail.com
3 İzmir İl Ambulans Servisi Başhekimliği, Başhekim, drtuglu@gmail.com
4 İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Müdür Yardımcısı, turhans112@yahoo.com
5 İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Müdür Yardımcısı, alicakir76@hotmail.com
6 İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Müdürü, drbedia35@gmail.com
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Anahtar Kelimeler: Sağlıkta Kalite Standartları, İlaç Güvenliği, PUKÖ metodu,
Yeşil-kırmızı reçeteye tabi ilaçlar, Minimum, maksimum, kritik stok miktarları,
İlaç miatları, Ambulans Sevisi.

Abstract
Ensuring the medicine safety in ambulance services is one of the most critical
factors in patient and staff safety. Maintaining the medicine safety can be achieved
only with the contribution of management and the staff to the implementation.
PDCA (Plan, Do, Check, Act) methodology was used for medicine safety
studies. The main focus of our work was based on timely and sufficient delivery
of the medicines to station depots, proper fix of the medicines within the
ambulance, regular record keeping, expiry-stock tracking, keeping green-red
prescription medicines in controlled areas and maintaining the safety during the
implementation stage.
Primarily regulations are prepared in written for Quality Standards in Healthcare.
Although it is difficult, ensuring competency in medicine expiry, and in minimum,
maximum and critical stock amounts in ambulance services is vital. The amounts
of medicines have been set for station depots and ambulances. Procedures and
guidelines were composed first in written and then in digital formats. Ambient
conditions were arranged, employees were trained, and controls were done by
evaluations. Measures were taken for the identified deficiencies. As a result of
these work, a decrease has been observed both in the medicine consumption costs
and in the number of incident notice due to deterioration of medicine safety.
Key Words: Quality Standards in Healthcare, Medicine Safety , PDCA method,
Green-red prescription medicine, Minimum, maximum, critical stock amounts,
Medicine Expiry, Ambulance Services
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1. Giriş
Son yıllarda tüm dünyada sağlık bakımından insan hataları çerçevesinde hasta
güvenliği konuları öncelikli hale gelmiştir. (Hakverdioğlu Yönt, 2011: 27).
Tıbbi hatalar sağlık hizmetlerinin her evresinde ortaya çıkabilir. Bu hataların
çoğu önlenebilir hatalardır. (Akalın, 2001:244). Yapılan pek çok araştırma
incelendiğinde, literatür göstermektedir ki hasta güvenliği ile ilgili olayların
içinde ilaç güvenliği ile ilgili hatalar büyük bir oranı işaret etmektedir (Gökdoğan
ve Yorgun, 2010:53) (İstanbullu, Yıldız ve Zora, 2012: 6) (Young ve ark., 2008: )
(Aslan, Ünal, 2005:175) (Çırpı, Merih ve Kocabey, 2009: 29) (Barker ve ark.,2002:
) (Yorgun ve ark., 2009:48) (TTB, 2010:43)
Kuğuoğlu ve arkadaşlarının da çalışmasında tespit ettiği gibi; Sonuç olarak ilaç
uygulamalarında hataları önlemek için rol ve sorumlulukların tanımlanması,
yasal düzenlemeler, sürekli eğitim, bilişim teknolojilerinin kullanılması, kayıt
sistemlerinin geliştirilmesi, fiziksel altyapı yetersizliklerin giderilmesi, ekip
anlayışının benimsenmesi, etkili iletişim, kalite güvenliği bakım standartlarının
geliştirilmesi, tedavi protokollerin oluşturulması gerekmektedir. (Kuğuoğlu ve
ark., 2009:92)
Tüm sağlık hizmetleri verilen yerlerde olduğu gibi İl Ambulans Servislerinde de ilaç
kullanımı artmıştır. İlaç kullanımındaki dramatik artış sistem hataları nedeniyle
tehlikeli Sonuçlar da doğurabilmektedir İlacın hastaya uygulama aşamasına kadar
uzun bir yol kat ettiği göz önüne alınırsa ilaç güvenliği sağlanması ihtiyaçtan
çok bir zorunluluk haline gelmiştir. Kapancı’nın da belirttiği gibi ilaç yönetim
sistemlerinin doğru kurgulanması tartışılmaz bir zorunluluk ve gereksinimdir.
(Kapancı, 2013).
2012 Türkiye Sağlık Bakanlığı verilerine göre ilaç güvenliği ile ilgili hataların tüm
tıbbi hataların %18-20’sini oluşturduğu; en büyük zararın ise uygulamada yapılan
hatalardan kaynaklandığı ortaya çıkmıştır. (Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire
Başkanlığı, 2012: 7)
Bu durum, konunun ciddi boyutlarda ele alınmasını sağlamış, devlet politikasında
önemli bir yer tutmasına neden olmuştur. “Sağlıkta Performans ve Kalite
Yönergesi” 01.07.2011 tarihinde yürürlüğe girmiş Hizmet Kalite Standartları
(HKS) kapsamında ilaç güvenliğine ait standartlar önemli bir yer tutmuştur. Kalite
anlayışı ve öneminin benimsenmesi çalışanların ilaç güvenliği uygulamalarında
gönüllülüğü açısından gereklidir.
Biz, güvenli, uygun ve etkili bir şekilde ilaçların kullanılmasının sağlanmasının;
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Doğru İlaç, Doğru Hasta, Doğru Doz, Doğru Zaman, Doğru Hız, Doğru Etki,
Doğru İlaç, Doğru Kayıt formu, Doğru Yol’dan geçtiğini (Aygin, Cengiz, 2011:
113) göz önünde bulundurarak çalışmalarımızı yaptık.

2. Amaç
Amacımız İzmir İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı hizmet gören Acil
Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında Sağlıkta Kalite Standartlarına uygun olarak
depolanması, miat kontrollerinin yapılması, minimum-maksimum-kritik
stok miktarlarının kontrol altında tutulması, standardizasyonun sağlanması,
uygulamada güvenliğin sağlanması, olası aksaklıkların önlenmesi ve giderilmesidir.
Biz bu uygulamayla, zamanın çok önemli olduğu ve yoğun hizmet veren İzmir İl
Ambulans Servisinde ilaç güvenliğini sağlamayı amaçladık.

3. İlaç Güvenliği Süreci
İlaç Güvenliği süreci oluşturulurken kullanılan PUKÖ sıfır hata kavramını
amaçlayan kalite çemberi (Qality Circle) yönetim şeklinin sık kullanılan çalışma
yöntemlerindendir.(kalitekontrol.org.tr,2010) Metodolojik bir yaklaşımla
problemlerin çözümlenmesi ve sistemin iyileştirilmesi olarak tanımlanabilir.
Bu kapsamda yeni süreçlerin tasarlanması; işlem adımı, prosedür, talimat
gibi dokümanların sisteme eklenmesi; insan, teknoloji, bilgi Kaynaklarının
tahsis edilmesi; ölçümlerle iyileşme ve yürütülmesi gereken ilave faaliyetlerin
planlanması yapılır.
Planlama Aşaması:
İzmir İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı 73 adet (22 A1, 51 A2) Acil
Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve 1136 personel mevcuttur. Sürecin başında yazılı
dokümanların ve ortam düzenlemelerinin planlanması gerekliydi. Kalite Yönetim
Birimi olarak, ilaç güvenliği için PUKÖ yönteminin ilk aşaması olarak Sağlık
Hizmet Kalite Standartlarına göre yönetim hizmetlerinden istasyon hizmetlerine
kadar her aşama için ilaç güvenliği sürecini planladık.
Uygulama Aşaması:
İlaç güvenliği prosedürü, çalışan ve hasta güvenliği prosedürü, depolarda bulunan
malzemelerin takibi ve yerleştirme talimatı gibi dokümanları sisteme ekledik.
Yazılışı, Söylenişi Benzeyen İlaçlar Listesi , Ambalajı Benzeyen İlaç Listesi, Işıktan
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Etkilenen İlaçlar
Listesi,İlaçlar
Etkileşimi
Tehlikeli
İlaç Listesi,Pediyatrik
Listesi,
Bulundurulmas
Zorunlu
Listesi,
Acil Müdahale
Çantas İlaç veDozlar
Malzeme
Listesi,
Yüksek Riskli
Listesi,
Yeşil Reçeteli
İlaçlar
Listesi
Terapotik
Aralğİlaçlar
Dar Olan
İlaç Kırmızı
Listesi, İlaç-İlaç
Etkileşimi
Listesi,
İlaç, Ambulansta
Uygulamalarnda
Bulunması Gereken
İlaç
ve Malzeme
Listesi”,
Depoda
Bulundurulması
Zorunlu
Kullanlmamas
Gereken
Ksaltmalar
Listesi,
istasyon
ve ambulanstaki
ilaçlar için
s ve nem
İlaçlarformlar
Listesi,hazrladk.
Acil Müdahale
Çantası
İlaç kontrol
ve Malzeme
Listesi,
Terapotik
izlem
Stok ve miat
durumunu
eden formlar
(önce
yazl sonra
Aralığı
Dar Olan
İlaç Listesi,
İlaç-İlaç
Etkileşimi
Listesi,
İlaç Defterini
Uygulamalarında
dijital
olarak),
Yeşil-Krmz
Reçeteye
Tabi İlaç
Günlük Devir
Teslim
oluşturduk.

Kullanılmaması Gereken Kısaltmalar Listesi, istasyon ve ambulanstaki ilaçlar
için ısı ve nem izlem formları hazırladık. Stok ve miat durumunu kontrol eden
formları (önce
yazılı sonra
olarak),
Yeşil-Kırmızı Reçeteye Tabi İlaç Günlük
Yeşil-Krmz
Reçeteye
Tabi dijital
İlaçlarn
Yönetimi
Devir Teslim Defterini oluşturduk.
Yeşil-Kırmızı Reçeteye Tabi İlaçların Yönetimi
Şekil 1. Yeşil-Kırmızı Reçeteye Tabi İlaç Günlük Devir Teslim Defteri

Acil 1.Sağlık
Hizmetleri
İstasyonlarında
yeşil-kırmızı
reçeteye
ait ilaçlar YeşilŞekil
Yeşil-Krmz
Reçeteye
Tabi İlaç Günlük
Devir Teslim
Defteri
Kırmızı Reçeteye Tabi İlaç Günlük Devir Teslim Defteri’ne kayıt edilir. Defterin

Acil Sağlk Hizmetleri İstasyonlarnda yeşil-krmz reçeteye ait ilaçlar Yeşil-Krmz Reçeteye Tabi İlaç
kapak sayfası olarak kullanılan formda istasyon adı, ait olduğu ay, ait olduğu yıl,
Günlük Devir Teslim Defteri’ne kayt edilir. Defterin kapak sayfas olarak kullanlan formda istasyon
ilaç adı ve son kullanma tarihi bölümleri yer alır. Kapak sayfası formu her ayın
ad, ait olduğu ay, ait olduğu yl, ilaç ad ve son kullanma tarihi bölümleri yer alr. Kapak sayfas formu
başında doldurulur. Defterin sayfası olarak kullanılan ikinci formda; kullanılan ilaç,
her ayn başnda doldurulur. Defterin sayfas olarak kullanlan ikinci formda; kullanlan ilaç,
uygulayan, uygulatan imzaları, teslim alınan ve devredilen ilaç miktarları, devreden
uygulayan, uygulatan imzalar, teslim alnan ve devredilen ilaç miktarlar, devreden ve devralan
imzalar bulunmaktadr. İkinci form günlük olarak doldurulur. Hastaya kullanlan bu ilaçlar ilgili
deftere yazlarak hem yaptran hem de yapan mutlaka imzalar. Yeşil-Krmz Reçeteye tabi ilaçlarda
zayi olan krk ampuller atlmaz, ayr bir tbbi atk kutusuna koyulur. İade
formu
İzmir İl
T.C.
Sağlıkdüzenlenerek
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na depoda; Yeşil-Krmz Reçeteli ilaçlarn bulunduğu alanlar yalnzca depo sorumlusu, taşnr kayt
depoda; Yeşil-Krmz
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cil Sağlk Hizmetleri İstasyonlarnda; asl sorumluluk tbbi cihaz, ilaç ve tbbi malzeme sorumlusunda
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Reçeteyeasl
tabi
ilaçlarda zayi
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ayrı
Sağlk
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sorumluluk
cihaz,
ilaç
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nöbet
usulü
çalşldğ
için nöbetçi sağlk
personeli tbbi
de nöbeti
boyunca
ilaçlardan
bir
tıbbi
atık
kutusuna
koyulur.
İade
formu
düzenlenerek
İzmir
İl
Ambulans
Servisi
beraber
nöbet usulü
çalşldğ
için nöbetçi
sağlk
personeli de
nöbeti boyunca ilaçlardan
orumludur. Bu olmakla
durum İzmir
İl Ambulans
Servisi
Başhekimliği
Görev
Tanmlarnda
belirlenmiştir.
Başhekimliği
deposundaki
görevli
personele
teslim
edilir.
sorumludur.
Bu
durum
İzmir
İl
Ambulans
Servisi
Başhekimliği
Görev
Tanmlarnda
ağlkta Kalite Hizmet Standartlarndan (00 02 06 01) Yeşil ve krmz reçeteye tabi ilaçlarn kontrollü belirlenmiştir.
Sağlkta Kalite Hizmet Standartlarndan (00 02 06 01) Yeşil ve krmz reçeteye tabi ilaçlarn kontrollü
lanlarda bulundurulmas sağlanmaldr standardna göre Yeşil-Krmz reçeteye tabi ilaçlar için
Ana depoda;
Yeşil-Kırmızı
Reçeteli
ilaçların
alanlarda
bulundurulmas
sağlanmaldr
standardna
göre bulunduğu
Yeşil-Krmzalanlar
reçeteye yalnızca
tabi ilaçlardepo
için

ilitli bir dolap yaptrlarak tüm istasyonlara dağtlmş ve sabitlenmiştir. Dolap anahtar nöbet
sorumlusu,
kayıttüm
ve kontrol
yetkilisi
sorumluluğundadır.
kilitli
bir dolaptaşınır
yaptrlarak
istasyonlara
dağtlmş
ve sabitlenmiştir. Dolap anahtar nöbet
oyunca ekip sorumlusunda bulunur.
boyunca ekip sorumlusunda bulunur.
Şekil 2. Yeşil-Kırmızı Reçeteye Tabi İlaç Dolabı
Şekil
2.
Yeşil-Krmz
Şekil
2.
Yeşil-Krmz
Reçeteye
Reçeteye
Tabi
İlaç
Tabi
İlaç
Dolab
Dolab
Is-Nem
Kontrolü

Is-Nem
Kontrolü

İzmir
İl İzmir
İl
Ambulans
Ambulans
Servisi
Servisi
Başhekimliğin Başhekimliğin
n ana deposundain ve
Sağlk Hizmetleri
İstasyonlarndaki
depolarda s vedepolarda
nem takipleri
anaAcil
deposunda
ve Acil Sağlk
Hizmetleri İstasyonlarndaki
s veilaçlarn
nem takipleri ilaçlarn
Acil
Sağlık
Hizmetleri
İstasyonlarında;
asıl
sorumluluk
tıbbi
cihaz,
ve tıbbi
iteliğine göre yaplmaktadr;
takipler
kalibrasyonlu
ölçüm
aletleri
ile
İzmir
İl
Ambulans
Servisi
ana ilaç
niteliğine göre yaplmaktadr; takipler kalibrasyonlu ölçüm aletleri ile İzmir
İl Ambulans
Servisi ana
malzeme
sorumlusunda
olmakla
nöbet
çalışıldığı
için nöbetçi
eposunda depo deposunda
sorumlusu depo
ve
taşnr
kayt kontrol
yetkilisi,
Acil Sağlk
Hizmetleri
İstasyonu’nda
ise
sorumlusu
ve taşnr
kayt beraber
kontrol
yetkilisi,
Acilusulü
Sağlk
Hizmetleri
İstasyonu’nda
ise
sağlık
personeli
de
nöbeti
boyunca
ilaçlardan
sorumludur.
Bu
durum
İzmir İl
öbetçi sağlk personeli
tarafndan
yaplmaktadr.
Bu
durum
İzmir
İl
Ambulans
Servisi
Başhekimliği
nöbetçi sağlk personeli tarafndan yaplmaktadr. Bu durum İzmir İl Ambulans Servisi Başhekimliği
Görev Tanmlarnda
belirlenmiştir.
Ambulans
Servisi
Başhekimliği Görev Tanımlarında belirlenmiştir. Sağlıkta Kalite
Görev
Tanmlarnda
belirlenmiştir.

Hizmet Standartlarından (00 02 06 01) Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçların
kontrollü alanlarda bulundurulması sağlanmalıdır standardına göre Yeşil-Kırmızı
reçeteye
tabi
için
kilitli
bir dolap
yaptırılarak tüm istasyonlara dağıtılmış ve
epo Is İzlem ve Depo
Depo
Nem
İzlem
Formu’na
kaydedilir.
Is
İzlem
veilaçlar
Depo
Nem
İzlem
Formu’na
kaydedilir.
sabitlenmiştir. Dolap anahtarı nöbet boyunca ekip sorumlusunda bulunur.

Ortam ss 15-25Ԩ,
nemss
oran
ise maksimum
olmaldr.) %60 olmaldr.)
(Ortam
15-25Ԩ,
nem oran%60
ise maksimum

erleşim Planlar

Isı-Nem KontrolüŞekil 3. Is Nem Ölçer
Şekil 3. Is Nem Ölçer
İzmir İl Ambulans Servisi Başhekimliğinin ana deposunda ve Acil Sağlık
Hizmetleri İstasyonlarındaki depolarda ısı ve nem takipleri ilaçların niteliğine
göre yapılmaktadır; takipler kalibrasyonlu ölçüm aletleri ile İzmir İl Ambulans
Servisi ana deposunda depo sorumlusu ve taşınır kayıt kontrol yetkilisi, Acil Sağlık
Hizmetleri İstasyonu’nda ise nöbetçi sağlık personeli tarafından yapılmaktadır. Bu
Yerleşim Planlar

436 T.C. Sağlık Bakanlığı

163

163

Ambulans
Servisi
Başhekimliğin
Sağlk Hizmetleri İstasyonlarndaki depolarda s ve nem takipleri ilaçlarn
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adr; takipler kalibrasyonlu ölçüm aletleri ile İzmir İl Ambulans Servisi ana
su ve taşnr kayt kontrol yetkilisi, Acil Sağlk Hizmetleri İstasyonu’nda ise
arafndan yaplmaktadr. Bu durum İzmir İl Ambulans Servisi Başhekimliği
durum İzmir İl Ambulans Servisi Başhekimliği Görev Tanımlarında belirlenmiştir.
enmiştir.

Şekil 3. Isı Nem Ölçer

m İzlem Formu’na kaydedilir.

oran ise maksimum %60 olmaldr.)
Şekil 3. Is Nem Ölçer

Depo Isı İzlem ve Depo Nem İzlem Formu’na kaydedilir.

poda bulunan
malzemelerin
gösteren%60
yerleşim
planlar yaplmştr.
(Ortam
ısısı 15-25, yerleşim
nem oranıyerini
ise maksimum
olmalıdır.)

ambalaj ve benzer yaz karakteri olan ilaç kutular yan yana konulmayacak şekilde
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Planları
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Acil Sağlk
Hizmetleri İstasyonlarnda bulunan çekmeceli ilaç dolaplar için
plan oluşturulmuş,
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yerleri
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sistemi
yapılmıştır.
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ambalaj ve benzer yazı karakteri olan ilaç kutuları yan
Benzer ambalaj ve benzer yaz karakteri olan ilaç kutular yan yana konulmayacak şekilde
yana
konulmayacak
şekilde
sağlanmıştır.
AciliçinSağlık Hizmetleri
depolanmas sağlanmştr. Acil Sağlk
Hizmetleridepolanması
İstasyonlarnda bulunan
çekmeceli ilaç dolaplar
163
yerleşim
plan oluşturulmuş,
ilaçlarn dolap
içindeki yerleşim
yerleri 73 istasyon
için ayn şekilde
İstasyonlarında
bulunan
çekmeceli
ilaç dolapları
için yerleşim
planı oluşturulmuş,
düzenlenmiştir. Etiketleme sistemi kullanlmştr.
ilaçların dolap içindeki yerleşim yerleri 73 istasyon için aynı şekilde düzenlenmiştir.
Çekmeceli İlaç
Dolabsistemi
Yerleştirme
Plan
Şekil 5. Miad Yakn
Etiketleme
kullanılmıştır.
Etiketi
Şekil 4. Çekmeceli İlaç Dolab Yerleştirme Plan
Şekil 5. Miad
Yakn
Şekil 4. Çekmeceli İlaç Dolabı Yerleştirme Planı

Etiketi Şekil

5. Miadı Yakın Etiketi

Stok ve Miat Kontroü
Acil Sağlk Hizmetleri İstasyonlarnda bulundurulan ilaçlarn miat kontrolleri kritik değere sahiptir.
T.C.Her
Sağlık Bakanlığı
ayn başnda istasyonlarn deposundaki ve ambulanslarndaki tüm ilaçlarn miat kontrolleri yaplr.
Miat kontrolü srasnda son kullanma tarihine üç (3) ay kalan ilaçlara mavi etiket yapştrlr. Ayrca
Dijital Program’daki ilaçlarn son kullanma tarihine üç (3) ay kalan ilaç ve medikal malzemelerin miat
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Stok ve Miat Kontroü
Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında bulundurulan ilaçların miat kontrolleri
kritik değere sahiptir. Her ayın başında istasyonların deposundaki ve
ambulanslarındaki tüm ilaçların miat kontrolleri yapılır. Miat kontrolü sırasında
son kullanma tarihine üç (3) ay kalan ilaçlara mavi etiket yapıştırılır. Ayrıca Dijital
Program’daki ilaçların son kullanma tarihine üç (3) ay kalan ilaç ve medikal
malzemelerin miat sütunları otomatik olarak kırmızı renkli uyarı verir. İlaçlara
mavi renkli etiket yapıştırmada da bu uyarıdan yararlanılır. Depolarda miadı
yakın olan ilaç ve malzemeler rafta önde olacak şekilde yerleştirilir ve öncelikli
olarak kullanılır.
Bu birimlerde muhafaza edilen ilaç ve medikal sarf malzemeler Acil Sağlık
Hizmetleri İstasyonu’nda kullanılan Dijital Program ile sürekli kontrol altında
tutulmuştur. Minimum stok düzeyini aylık ortalama kullandıkları ilaç miktarı,
maksimum stok düzeyini altı ayda kullandıkları ilaç miktarını gösterir. İlaçların
ana depodan temin etme süresinin (en fazla 15 gün) minimum stok süresine
eklenmesi ile oluşan kırk beş günlük sürede kullanımı ise kritik stok düzeyini
oluşturur. İlaçların kritik stok seviyesindeyken ana depodan istekte bulunulur.
İstekte bulunurken hiçbir zaman minimum stok seviyesinin altına inmemeli ve
maksimum stok seviyesini geçmemelidir. Ambulanslarda bulunması gereken
ilaçların sabit miktarları Dijital Programda araç içi ilaçların MinimumMaksimum değerlerine göre ayarlanmıştır. Minimum miktar Ambulanslar ve
Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği’nin Ek 4 bölümü ve
10.04.2012 tarih ve 28260 sayılı Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans
Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Ek 4
bölümünde belirtilmiş olan Ambulansta bulunması gereken asgari düzeyde ilaç
ve medikal sarf malzeme miktarları minimum miktarları olarak kabul edilir.Her
bir ilaç için sabit miktarı saptarken kendi istasyonlarının kullanım miktarları göz
önüne alınır. Belirledikleri rakam minimum stok seviyesinden düşük maksimum
stok seviyesinden yüksek olamaz. Nöbet sırasında kullanılan ilaçlar Dijital
Program’da kullanım sonrası kaydedildiğinde ambulans sabit miktarından düşer.
Nöbet tesliminden önce sarf edilen sayı kadar ilaçların Acil Sağlık Hizmetleri
İstasyonu deposundan alınarak ambulansa konularak ambulanstaki ilaçların sabit
miktarları korumuş olur. Dijital Program’da istasyon deposundan araç sabitine
aktarma yapılarak İstasyon Stok Formu’nda ilaçların kullanımdan sonraki miktarı
görülür.
İstasyonda bulunan stok fazlası ilaç ve tıbbi malzeme “İlaç Medikal Malzeme
İade Formu düzenlenerek” Başhekimlik deposuna teslim edilmelidir. Hasarlı ilaç
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ve ampul çevre güvenlik önlemlerinin alındığı bir ortamda açılır. Yeşil-Kırmızı
Reçeteye tabi ilaçlar dışındaki kırık ampul/flakonlar, kontamine, bozulmuş ilaçları
çift nüsha imha tutanağı tutularak tıbbi atık kutusuna atılır. İmha tutanağında
Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda o günkü nöbetçilerin ve ekip sorumlusunun
imzası bulunur. Bu tutanağın bir nüshası istasyonda saklanır, ikinci nüshası ise
İl Ambulans Servisi Başhekimlik Deposu’na ulaştırılmak üzere görevli personele
teslim edilir.
Kırmızı Yeşil Reçeteye tabi ilaçlarda ise zayi olan kırık ampuller atılmaz çanta
tipi tıbbi atık kutusuna koyulur. İlaç/Medikal Malzeme İade Formu düzenlenerek
açıklama kısmına zayi yazılır, ilaçlar ve iade formu İAS Başhekimliği deposuna
ulaştırmak üzere İlaç ve malzeme teslimleri sırasında görevli personele teslim
edilir. Başhekimlik deposunda depo sorumlusu tarafından İlaç/Medikal Malzeme
İade Formu ile teslim alınan Yeşil Kırmızı Reçeteye tabi ilaçlar, miadı geçmiş ilaç
ve medikal malzemeleri için İlaç/Medikal Malzeme İmha Formu düzenlenir. İl
Ambulans Servisi Başhekimliği depo sorumlusunun sorumluluğunda bu ilaç ve
medikal malzemelerin imhası gerçekleştirilir.
İlaç uygulamasını yapacak olan personel ilacı kutusundan kendi çıkarır, miadını
kendi kontrol ederek kullanıma hazırlar; uygulama adımlarını nöbetçi doktor,
Ambulans Acil Bakım Teknikeri ve Komuta Kontrol Merkezi danışman hekiminin
direktifi ile yapar. İlacı uygulayacak olan sağlık personeli verilen talimatları sesli
olarak tekrarlayarak hata yapılmasını önlemiş olur. İlaç uygulamaları enjeksiyon
şeklindeyse ambulans hareket halinde değilken uygulama yapılır. Bu konu olay
bildirimleri sonucu düzeltici faaliyetlerle hizmet içi eğitimlere de konulmuştur.
İlaç uygulama hatalarının engellenmesi amacı göreve yeni başlayan personeller
uyum sürecinde bilgilendirilir. İlaç uygulamasında hasta, uygulamanın aktif bir
parçası olarak görülür ve gerekli bilgilendirme hastalara da yapılır.
2011 yılı sonunda oluşturulan ilaç sarf stok formu yerini excel programının depo
bölümü almıştır. (2008 yılında kullanılmaya başlanan ve döner sermayeye esas
hizmet bilgilerinin toplandığı ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları tarafından
doldurulan Hizmet Detay Excel formatında hazırlanan programa 2012 Ocak
ayında Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarının depolarında ve ambulansların
içinde bulunan ilaç ve sarf malzemelerinin takibinin yapıldığı bölüm eklenmiştir)
Böylece ilaç güvenliği sağlanmış, ilaç sarfiyat miktarı azalmıştır.
2014 Nisan ayından itibaren İzmir İl Ambulans Servisinin daha gelişmiş bir sisteme
ihtiyacı olmuştur. Diğer hizmetleriyle beraber ilaç güvenliği oluşturulmasında
dijital bir program kullanılmaktadır. İstasyon stok durum formu ve araç içi stok
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programa 2012 Ocak aynda Acil Sağlk Hizmetleri İstasyonlarnn depolarnda ve ambulanslarn içinde
bulunan ilaç ve sarf malzemelerinin takibinin yapldğ bölüm eklenmiştir) Böylece ilaç güvenliği
sağlanmş, ilaç sarfiyat miktar azalmştr.
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ayndan itibaren İzmir İl Ambulans Servisinin
daha gelişmiş
bir sisteme
ihtiyac
olmuştur.
Diğer hizmetleriyle beraber ilaç güvenliği oluşturulmasnda dijital bir program kullanlmaktadr.
İstasyon stok durum formu ve araç içi stok durum formunda ilaç güvenliği daha ayrntl
durum formunda
ilaçgüvenliği
güvenliği
daha
ayrıntılı
sayede ilaç
görülmektedir
Bu sayede ilaç
internet
üzerinden
on-linegörülmektedir
takip edilmektedir.Bu
Bu programla
ilaçlarn
ana depoya
girişinden
itibaren
hangi hastaya
kullanldğna, hangi
tarafndan
güvenliği
internet
üzerinden
on-line
takip edilmektedir.
Bu personel
programla
ilaçların
uygulandğna
kadar
tüm süreç takip
edilebilmektedir.
İstasyon
ilaç ve malzeme hangi
istekleri sistem
ana depoya
girişinden
itibaren
hangi Ayrca
hastaya
kullanıldığına,
personel
üzerinden
yaplp
karşlanmaktadr. kadar tüm süreç takip edilebilmektedir. Ayrıca İstasyon
tarafından
uygulandığına

ilaç5.ve
malzeme
istekleriDepo
sistem
üzerinden
Şekil
Hizmet
Detay Program
Sayfas

yapılıp karşılanmaktadır.

Şekil 5. Hizmet Detay Programı Depo Sayfası

Şekil 6. Dijital Program İstasyon Deposu Stok Durum Formu

Şekil 6 Dijital Program İstasyon Deposu Stok Durum Formu
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Şekil 7 Dijital Program Araç İçi Stok Durum Formu
Şekil 7. Dijital Program Araç İçi Stok Durum Formu

İlaçların istasyon deposundaki stok durumunda renklendirmeyle tablo dikkat çeker
tarzda
hazırlanmıştır.
Kritik
stok altında sarı,
minimum
stok altında
kırmızı renk verir.
İlaçlarn
istasyon
deposundaki
stok
durumunda
renklendirmeyle
tablo dikkat
Ellerindeki
ilaç
maksimum
stok
üzerindeyse
mavi
renklendirme
yapılmıştır.
Ana
hazrlanmştr. Kritik stok altnda sar, minimum stok altnda krmz renk verir. E
depoda istasyonların kritik stok altına düşen ilaçları görülmektedir ve ilaç talepleri
maksimum stok üzerindeyse mavi renklendirme yaplmştr. Ana depoda istasyonlar
karşılanmaktadır.
Maksimum
üzerindeki
ilaçlar
depoya iade edilmektedir.
Şekil 8. Dijital
Program stok
İlaç Deposu
Stok
Bilgiana
Tablosu
altna düşen ilaçlar görülmektedir ve ilaç talepleri karşlanmaktadr. Maksimum st
8. Dijital
Program İlaç Deposu Stok Bilgi Tablosu
ilaçlar ana Şekil
depoya
iade edilmektedir.
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İlaçların istasyon deposundaki miat durumu kontrolünde son kullanma tarihine
3 ay İlaçlarn
kaldıktanistasyon
itibarendeposundaki
kırmızı renkle
uyarı
vermektedir.
Bu ilaçlara
mavi etiket
miat
durumu
kontrolünde
son kullanma
tarihine 3 ay kald
yapıştırılarak
kullanılır,
elde
mevcut
kalanlar
son
kullanma
tarihinde
ana
depoya
krmz renkle uyar vermektedir. Bu ilaçlara mavi etiket yapştrlarak kullanlr, elde m
iade edilir.
son kullanma tarihinde ana depoya iade edilir.
T.C. Sağlık Bakanlığı
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Şekil 9. Dijital Program İlaç Deposu Miat Bilgi Tablosu

Şekil 10. Dijital Program Araç Sabiti Bilgi Tablosu
Şekil 10. Dijital Program Araç Sabiti Bilgi Tablosu

Şekil 10. Dijital Program Araç Sabiti Bilgi Tablosu

Kontrol Aşamas:
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Kontrol Aşaması:
Uygulamanın kontrolleri kalite yönetim biriminin yaptığı öz değerlendirmeler,
DÖF takipleri, anketler ile sağlanmaktadır.

İl İzmir
Servisi
çalışanlarından
151Doğru
(27 Doktor,
70 Acil
GrafikAmbulans
1. 8 Doğru
İlkesi'ne
(Doğru Hasta,
İlaç, Doğru
Etki,Bakım
Doğru ve
Doz, Doğru Yo
Ambulans
46 Acil
Tıp Teknisyeni,
7 Hemşire
ve Sağlık Memuru)
kişiye
Formu,Teknikeri,
Doğru Zaman,
Doğru
Kayt) uygun
tedavi yaptğnz
düşünüyor
musunuz
2014 yılı Nisan ayında İlaç güvenliği konusunda anket yapılmıştır.
Grafik 1. 8 Doğru İlkesi'ne (Doğru Hasta, Doğru İlaç, Doğru Etki, Doğru Doz, Doğru Yo
Çalışanlara yaptığımız bu anketle ilaç güvenliği konusunda eksiklerimizi,
Formu, Doğru Zaman, Doğru Kayt) uygun tedavi yaptğnz düşünüyor musunuz
ihtiyaçlarımızı ortaya çıkarmaya çalıştık.

6,1%

Grafik 1. 8 Doğru İlkesi’ne (Doğru Hasta, Doğru İlaç, Doğru Etki, Doğru Doz, Doğru Yol,
1,2%
Doğru İlaç Formu,
Doğru Zaman, Doğru Kayıt) uygun tedavi yaptığınızı düşünüyor musunuz

6,1%
1,2%

Evet
Hayr
Bazen
Evet
Hayr

92,7%

Bazen

92,7%

Grafik 2. Ambulansnzda sizin belirlediğiniz ilaç sabitlerine uyulmas miktar yeterlliği aç
Grafik
2. Ambulansınızda
güven
veriyor mu? sizin belirlediğiniz ilaç sabitlerine uyulması miktar yeterlliği
açısından size güven veriyor mu?

Grafik 2. Ambulansnzda sizin belirlediğiniz ilaç sabitlerine uyulmas miktar yeterlliği aç
14,6%
güven veriyor
mu?
9,9%
14,6%

Evet
Hayr

9,9%

Bazen
Evet
75,5%

Hayr
Bazen

75,5%

Grafik 3. Miad yakn (miadnn bitmesine 3 ay kalan) ilaçlar için etiketleme sistemi kull
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Grafik 3. Miad yakn (miadnn bitmesine 3 ay kalan) ilaçlar için etiketleme sistemi kulla

Evet
Hayr
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Grafik 3. Miadı yakın (miadının bitmesine 3 ay kalan)96,7%
ilaçlar için etiketleme sistemi
kullanıyor musunuz?
1,3%

2,0%

Evet
Hayr
Bazen
96,7%
Grafik 4. Miat kontrollerinin ilaç güvenliğine faydas olduğunu düşünüyor musunuz?

Grafik 4. Miat kontrollerinin ilaç güvenliğine faydası olduğunu düşünüyor musunuz?
3,3%
0,7%
Evet
Hayr
Bazen
Grafik 4. Miat kontrollerinin ilaç güvenliğine faydas
olduğunu düşünüyor musunuz?
96,0%

Grafik 5. Geçici görevle
3,3% gittiğiniz istasyondaki ilaç dolabının düzeninin
istasyonunuzdaki ile aynı olması size kolaylık sağlıyor mu?
0,7%

13,0;%
Grafik 5. Geçici görevle gittiğiniz istasyondaki ilaç dolabnn düzeninin
Evet istasyonunuzdaki ile ayn
3,1%
olmas size kolaylk sağlyor mu?
Hayr

Evet

Bazen

Hayr
96,0%
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Bazen
83,9%

Grafik 5. Geçici görevle gittiğiniz istasyondaki ilaç dolabnn düzeninin istasyonunuzdaki ile ayn
Grafik 6. Çalştğnz Acil Sağlk Hizmetleri İstasyonlar'nda Yeşil-Krmz Reçeteye Tabi İla
güvenli ortamda saklandğn düşünüyor musunuz?

olmas
size
kolaylk sağlyor mu?
Sağlık
Bakanlığı
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Grafik 6. Çalştğnz Acil Sağlk Hizmetleri İstasyonlar'nda Yeşil-Krmz Reçeteye Tabi İla
güvenli
ortamdaAcil
saklandğn
düşünüyor
musunuz?YeşilKırmızı Reçeteye Tabi
Grafik
6. Çalıştığınız
Sağlık Hizmetleri
İstasyonları›nda
İlaçlar’ın güvenli ortamda saklandığını düşünüyor musunuz?

12,6%
13,2%
Evet
Hayr
Bazen
74,2%

Yukarıdaki grafiklerde görüldüğü üzere ilaç güvenliği çalışanlar tarafından
benimsenerek uygulanmaktadır.

Yukardaki grafiklerde görüldüğü üzere ilaç güvenliği çalşanlar tarafndan be
Kalite Yönetim Birimi olarak Sağlık Hizmet Kalite Standartları kapsamında
uygulanmaktadr.
istasyon
kontrolleri yaptık

Kalite
Yönetim
Birimi
olarak
Sağlkdeğerlendirmesi,
Hizmet Kalite
Standartlar
2011
sonu ve
2012 yılında
toplam
250 İstasyon
2013
yılında 273 kapsamn
istasyon
değerlendirmesi
yapılmıştır.
Bulunan
eksikler
ve
uygunsuzluklar
için
kontrolleri yaptk
Düzeltici-Önleyici faaliyet raporları tutulmuştur
2011 sonu ve 2012 ylnda toplam 250 İstasyon değerlendirmesi, 2013 ylnda 2
Tablo 1. 2011-2013 yıllarında İzmir İl Kalite Yönetim Biriminin İlaç Güvenliği
değerlendirmesi yaplmştr.
BulunanTablosu
eksikler ve uygunsuzluklar için Düzeltici-Önle
Çalışmaları
raporlar tutulmuştur
YIL

EĞİTİM

İSTASYON
DEĞERLENDİRMESİ

DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ
FAALİYET

29 Narkotik İlaçlar
2011795
250
93
2012
64 Biriminin
İlaç Stok-Miat
Kontrolü
Tablo 1. 2011-2013 yllarnda İzmir İl Kalite Yönetim
İlaç
Güvenliği Çalşmalar
2013

270 Kişi Eğitim
Salonunda 1000 Kişi
YIL
EĞİTİM
Mail yoluyla

2011-2012
Önlem
Aşaması:
2013

795
270 Kişi Eğitim

273

16 Narkotik

67
İSTASYON
DÜZELTİCİ ÖNL
51 İlaç Stok-Miat Kontrolu
DEĞERLENDİRMESİ
FAALİYET
29 Narkotik İla
250
93
64 İlaç Stok-M
273
67
16 Narkotik

Bulunan uygunsuzluk ve eksikler için gereken önlemler alınmıştır. . tekrar
değerlendirmelerde tutulan bu raporların hepsi kapanmıştır.
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Salonunda
1000 Kişi Mail
yoluyla

V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi
51 İlaç Stok-Miat Kontrolu

Önlem Aşamas:
Kontrol ve değerlendirmeler
sonucunda eksikler varsa ilaçların bulundukları
Bulunan
uygunsuzluk
ve
eksikler
için gereken önlemler
alnmştr.
. tekrar değerlendirmelerde
tutulan
ortamların ilacın muhafaza koşullarına
uygun
şekilde
yapılandırılması
(ilaç
bu raporlarn hepsi kapanmştr.
depolarına kapalı dolaplar ve klima temini), yeşil-kırmızı reçeteye tabi ilaçların
Kontrol ve değerlendirmeler sonucunda eksikler varsa ilaçlarn bulunduklar ortamlarn ilacn
kontrollü alanlarda
bulunması (kapalı, sabitlenmiş narkotik ilaç dolapları temini)
muhafaza koşullarna uygun şekilde yaplandrlmas (ilaç depolarna kapal dolaplar ve klima temini),
sağlanmıştır. yeşil-krmz
Kayıtlarda
tespit alanlarda
edildiğinde
mailsabitlenmiş
yoluyla
veya
reçeteyeeksikler
tabi ilaçlarn kontrollü
bulunmas (kapal,
narkotik
ilaç eğitim
dolaplar temini) sağlanmştr. Kaytlarda eksikler tespit edildiğinde mail yoluyla veya eğitim
salonlarında ve
istasyon ziyaretlerinde İlaç Güvenliği, listelerin-formların düzenli
salonlarnda ve istasyon ziyaretlerinde İlaç Güvenliği, listelerin-formlarn düzenli kullanm ve
kullanımı ve kayıtları
konusunda
eğitim
düzelme oluşturulmuştur.
eğitim verilerek
düzelmeverilerek
oluşturulmuştur.
kaytlar konusunda
İyileşme ve yürütülmesi gereken sorunlarda düzeltici-önleyici ilave faaliyetleri planlayp çözümlerin

İyileşme ve yürütülmesi
gereken
sorunlarda
ilave tahsis
faaliyetleri
oluşturulmasn sağladk.
Tüm bu aşamalarda
Yönetim;düzeltici-önleyici
insan, teknoloji, bilgi kaynaklarnn
edilmesini sağlayarak
her konuda destek oldu.sağladık. Tüm bu aşamalarda Yönetim;
planlayıp çözümlerin
oluşturulmasını
insan, teknoloji, bilgi Kaynaklarının tahsis edilmesini sağlayarak her konuda
destek oldu. Grafik 7. 2010 ve 2013 yllar arasnda vaka ve istasyonlara gönderilen ilaç saysnda değişimler
Grafik 7. 2010 ve 2013 yılları arasında vaka ve istasyonlara gönderilen ilaç sayısında
250.000
değişimler
193.568

200.000
137.568

150.000
100.000

2010

89.558 ₺ 98.364 ₺

2013

50.000
0

ASHİ Gönderilen İlaç

Vaka

ylndayılına
2010 ylnagöre
göre vaka
saysnnsayısının
artş 56 000 olmasna
gönderilen ilaç rağmen
2013 yılında 2013
2010
vaka
artışırağmen
56 istasyonlara
000 olmasına
saysnda 9000 lik bir artş olmuştur. Şimşir ve arkadaşlar tarafndan yaplan çalşmada da hasta
istasyonlara gönderilen
ilaç sayısında 9000 lik bir artış olmuştur. Şimşir ve
güvenliği uygulamalarna uyum derecesi arttkça hasta güvenliğini ilgilendiren israf noktalarnn
saysnn ve orannn
azalacağna değinilmiştir
(Şimşirda
ve ark.,
2013: 37)güvenliği uygulamalarına
arkadaşları tarafından
yapılan
çalışmada
hasta
uyum derecesi arttıkça hasta güvenliğini ilgilendiren israf noktalarının sayısının
ve oranının azalacağına değinilmiştir (Şimşir ve ark., 2013: 37)
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Grafik 8. % miktarlarıyla artış oranlarının karşılaştırması

Grafik 8. % miktarlaryla artş oranlarnn karşlaştrmas
45,00

40,71%

40,00
35,00
30,00

24,01%

25,00
20,00
15,00

9,83%

10,00
5,00
0,00

İstasyonlara Gönderilen İlaç

Vaka

2011-2013 Enflasyon
Toplam

Vaka says % 40,71 artmasna rağmen maliyet baznda kullanlan ilaçlardaki artş oran % 9,83
olmuştur. Ayn dönem için enflasyon oranndaki artş ise % 24,01 olmuştur.

Bakanlığı
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Eğitimler ve tekrar değerlendirmelerle ilaç güvenliği takipleri daha başarl olmuştur. Nisan 2014’ te
yaptğmz “İlaç Güvenliği Anketi” ne göre de süreç uygulamalarnn benimsendiği görülmüştür. Bu
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Vaka sayısı % 40,71 artmasına rağmen maliyet bazında kullanılan ilaçlardaki artış
oranı % 9,83 olmuştur. Aynı dönem için enflasyon oranındaki artış ise % 24,01
olmuştur.

5.Sonuç
Eğitimler ve tekrar değerlendirmelerle ilaç güvenliği takipleri daha başarılı
olmuştur. Nisan 2014’ te yaptığımız “İlaç Güvenliği Anketi” ne göre de süreç
uygulamalarının benimsendiği görülmüştür. Bu sürecin olumlu bir şekilde
devam edebilmesi için sürekli değerlendirmelerin yapılması ve çalışanların
motivasyonunun artırılması gerekmektedir.
Personelin ilaç güvenliği oluşturulurken motivasyonunu artırma çabasında
yönetimin desteğini almak çok önemli olmuştur.
İlaç güvenliği uygulamaları sonrası istasyonlara gönderilen ilaç miktarı
azaldığından maliyet miktarı düşmüştür. 2011 ile 2013 yılları arasında vaka
sayısı artışına göre istasyonlara gönderilen ilaç miktarı artış oranı daha düşüktür.
Dolayısıyla enflasyon artış oranları da dikkate alındığında maliyet açısından da
olumlu gelişmeler olduğu açıkça görülmektedir.
2008 yılında gelirleri bir araya getirmek amacıyla ücretsiz olarak kullanılmaya
başlanan excel formatındaki hizmet detay programı ile o dönem için yıllık
gelir 10.000 TL den 5.000.000 TL ye çıkmıştır. 2012 yılında hizmet detaya depo
bölümünün de eklenmesi ile ilaç güvenliği sağlanmış, ilaç sarfiyat miktarı
azalmıştır. 2014 Nisan ayından itibaren daha gelişmiş bir sisteme olarak dijital
sistem kullanılmaya başlanmıştır. Hizmet detay programıyla mail aracılığı ile
tek tek toplanıp bir araya getirilen gelir miktarı artık dakikalar içerinde on-line
olarak toplanmaktadır. Ayrıca ayın herhangi bir gününde anlık gelir durumunu
da görülebilmektedir. Türk’ün yaptığı araştırmada da oluşturulan elektronik ilaç
yönetim sisteminin iş yükünü azalttığı, ilaç uygulama hatalarını en aza indirgeme
ve düzenli rapor oluşturma imkanı sağladığı tespit edilmiştir. (Türk, 2010:8)
Ortam şartlarının düzenlenmesine ilişkin ilaç depolarında; standart
ilaç dolaplarının temini, iklimlendirme sağlanması belirli bir bütçeyle
gerçekleştirilmiştir. Ancak bu uygulamaların hasta güvenliği açısından faydası
tartışılmazdır. Uygulamaların değerlendirmesinde kullanılan Sağlıkta Hizmet
Kalite Standartlarıyla ilaç güvenliği sağlanırken; hasta güvenliği ve çalışan
güvenliği de pozitif etkilenir.
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2011 sonu 2012 yılında personelin eline enjektör, branül batması gibi nedenlerle
Kalite Yönetim Birimine bildirdikleri olay bildirimi sayısı 5 olmuş, Çalışan
Güvenliğ Komitesi ve Enfeksiyon Kontrol Ekibinin yaptığı incelemeler, kök neden
analizleri sonrası hizmet içi eğitimlerde enjektabl ilaçların kullanımı sırasında
ambulansın hareket etmemesinin vurgulanması kararı alınmış, Eğitim komitesi
çalışmaları bu yönde düzenlemiştir. 2013 sonunda bu sayı 2 ye düşmüştür. Köksal
tarafından yapılan çalışmada İl personellerinin düzenli hizmet içi eğitimler ile
dünyadaki tıbbi gelişmelerden haberdar edilmek istedikleri tespit edilmiştir
(Köksal, 2010: 485). Risklerin azaltılabilmesi için bu risklerin belirlenebileceği
raporlamaların yapılması gerekmektedir. (Seren, 2009:98)
Sağlık hizmeti veren tüm kuruluşlarda ve İl Ambulans Servislerinde sağlıkta kalite
standartları kapsamında ilaç güvenliğinin oluşturulması (yazılı düzenlemeler,
kayıtlar, ısı-nem oranlarının düzenlendiği kontrollü alanlarda ilaçların
depolanması, sarfların, stokların, miatların takip edilmesi, değerlendirilmesi,
ilaçların doğru bir şekilde uygulanması) yönetimin desteği, çalışanlarda güvenlik
kültürünün oluşması, sürekli eğitim ve kontrollerle uygulanabilir olduğu
düşünmekteyiz.
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Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde
Mavi Kod Uygulamalarının Değerlendirilmesi
Hacer Özkul Özel1
Leman Çevik2
Esra Altuner3
Kasım Buğday4
Emine Sertoğlu5
Dilek Özdemir Ürkmez6
Semra Koç7
Sevgi Demiray8

Özet
Günümüzde hastanelerde Mavi Kod uygulaması hastanelerde önemli bir kalite
ölçütü haline gelmiştir. Uygulama süreci genellikle profesyonel bir ekibin
oluşturulmasını, hazır durumda tutulmasını, sevk edilmesini, teknolojik çağrı
sistemini, ekibin hastaya ulaşıncaya kadar yapılacak ön hazırlıkları ve tedbirleri,
ulaşma araç ve zamanını, hazır ekipmanı, etkin bir müdahaleyi, müdahale
sonrası yönetimi ve kayıtları kapsamaktadır. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma
Hastanesinde 01.05.2013-01.05.2014 tarihleri arasındaki bir yıllık tüm Mavi
Kod çağrılarının retrospektif olarak incelenmesi ile yapıldı. CPR kayıt formları
değerlendirilmeye alındı. Toplamda hasta) çalışmaya alındı. Bu doğrultuda
çalışma bir eğitim ve araştırma hastanesindeki 01.05.2013 /01.05.2014 tarihleri
arasındaki bir yıllık mavi kod uygulamalarının değerlendirmesi amacıyla
gerçekleşti. Bulgular değerlendirildiğinde hastanede en fazla sayıda %68,9 (n=62)
yataklı hasta kliniklerinden mavi kod verildiği saptandı. Mavi kod ekibinin ilgili
1 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hacerozkulozel@hotmail.com, 02122217777-5706
2 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, leman.cevik@gmail.com, 02122217777-6429
3 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, okm.kalite@gmail.com, 02122217777-6429
4 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, okm.kalite@gmail.com, 02122217777-6429
5 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, okm.kalite@gmail.com, 02122217777-6429
6 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ozdemir_dilek1@hotmail.com, 02122217777-6429
7 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, semrakoc70@hotmail.com, 02122217777-5706
8 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sevgi-demiray@, 02122217777-6429
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bölüme ulaşma süresinin en fazla 3 dakika, ortalama ise 1,1 dk. olduğu saptandı.
Mavikod verilen hastanın olası tanısı yüksek oranda % 83,3 (n=75) solunum
depresyonudur. Vakalara giden Mavi kod ekibinin sayısı ortalama üç kişidir.
Mavi kod ekibi anestezi hekim ve anestezi teknisyenlerinden oluşmaktadır.
Sonuç olarak mavi kod uygulamaları sağlıkta kalitenin gelişmesinde büyük rol
oynamaktadır. Mavi kod uygulamalarının kayıtlarının tutulması, uygulamaların
analizi mavi kod sisteminin etkin sürdürülebilmesi dolayısıyla hasta güvenliği
açısından yaşamsal öneme sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Mavi Kod, Hasta Güvenliği, Sağlık Bakım Kalitesi

Abstract
Nowadays, Code Blue has become an important quality criterion applications in
hospitals. Application process usually of a professional team creation, ready to be
kept, dispatch, technological call system, the team’s patient until the preliminary
preparations and measures, achieving the tools and time, ready equipment, an
effective intervention, post-intervention management and record covers. This
retrospective research was analysis of one-year Code Blue calls in Okmeydani
Training and Research Hospital between 01.05.2013-01.05.2014. CPR registration
forms were evaluated. Considering the maximum number of findings in the
hospital 68.9% (n = 62) of inpatient clinic was found to be a code blue. The average
is detected the relevant sections of code blue team time to reach a maximum of
3 minutes, mean 1.1 minutes. The patients were highly probable diagnosis of the
83.3% (n = 75) respiratory depression. The code blue team was three people. Code
blue team consists of anesthesia physicians and anesthesia technicians. As a result,
the blue code applications plays a major role in the development of health quality.
Keeping records of application code blue, code blue analysis of applications
thereby sustaining inefficient in terms of patient safety is of vital importance.
Key Words: Code Blue, Healthcare Quality, Patient Safety
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1. Giriş
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 (SKS Işığında Sağlıkta Kalite, 2012:127, HKS 2011,
Emin vd. 2014, Murat vd. 2013). Mavi kod uygulaması temel yaşam fonksiyonları
risk altında olan veya durmuş bireylere gerekli müdahalenin yapılması için
oluşturulmuş bir uygulamadır (resmigazete.gov.tr, 2009). Code Blue ya da
mavi kod kardiyak arrest durumunun uluslararası adıdır. Kardiyopulmoner
resusitasyon yapılan tüm organizasyonu ve ekip çalışmasını içerir Bu uygulamanın
uygun şekilde gerçekleştirilmesi için tüm dünyada birçok merkezde “mavi kod
ekipleri” sağlık merkezinin daha kuruluş aşamasında standart hale getirilmektedir
(Günay vd. 2002). Mavi kod uygulamaları sağlıkta kalitenin gelişmesinde
büyük rol oynamaktadır. Mavi kod uygulamalarının kayıtlarının tutulması,
uygulamaların analizi mavi kod sisteminin etkin sürdürülebilmesi dolayısıyla
hasta güvenliği açısından yaşamsal öneme sahiptir. Bu amaçla bir eğitim ve
araştırma hastanesindeki mavi kod uygulamalarının değerlendirilmesi amacıyla
gerçekleştirildi.

2. Araştırmanın Yöntemi
Araştırma retrospektif verilerin taranması ile tanımlayıcı tipte bir araştırma
olarak yürütüldü.
2.1. Araştırmanın Evreni/ Örneklemi
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki mavi kod uygulamalarının
değerlendirilmesi amacıyla 01.05.2013 /01.05.2014 tarihleri arasında kalite
birimine ulaşmış bir yıllık veriler retrospektif olarak taranarak gerçekleştirildi.
2.2. Araştırmada Verilerin Toplanması
Araştırmada veriler kalite birimi tarafından oluşturulan kalite birimi tarafından
CPR/mavi kod kayıt formu ile toplanan veriler kullanıldı.
2.3.Verilerin Analizi
Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 17.0 ortamında bilgisayara aktarıldı,
frekans analizi uygulandı.
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3. Araştırmanın Bulguları
Hastanemizde en fazla sayıda %68,9 (n=62) yataklı hasta kliniklerinden mavi kod
verildiği saptandı (Tablo 1).
Tablo 1. Mavi kod verilen birimler
Birimler
Acil
Yoğun Bakım
Dahili Klinikler
Cerrahi Klinikler
Diğer
Toplam

n
11
14
40
22
3
90

%
12,2
15,6
44,4
24,4
3,3
100,0

Mavi kod ekibinin ilgili bölüme ulaşma süresinin en fazla 3 dakika, ortalama ise
1,1 dk. olduğu saptandı (Tablo 2).
Tablo 2. Mavi kod ekibinin ulaşma süresi
Süre
0-59 sn

n
5

%
5,6

1 dk
2 dk
3 dk
Toplam

67
15
3
90

74,4
16,7
3,3
100,0

Mavikod verilen hastanın olası tanısı yüksek oranda % 83,3 (n=75) solunum
depresyonudur (Tablo 3). İki farklı tanının birbirine eşlik ettiği de görülmektedir.
Tablo 3. Mavi kod verilen hastaların olası tanısı
Olası Tanı
Solunum Depresyonu
Bilinmeyen Nedenler
Hipotansiyon
Miyokard Enfarktüsü
Metabolik Nedenler

n
75
22
19
19
16

%
83,3
24,4
21,1
21,1
17,8

Ciddi Ritm Bozukluğu

16

17,8
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Mavi kod ekibi vakalara en büyük oranda %94,4 (n=85) entübasyon, daha sonra
mönitorizasyon %28,9 (n=26) uygulamaktadır (Tablo 3).
Tablo 4. Mavi kod ekibinin uygulamalarının sıklığı
Mavi Kod Ekibinin Uygulamaları
Prekordiyal Yumruk
Monitörizasyon
Enbütasyon
Defibrilasyon-Kardiyoversiyon
Yeni IV yol açılması
Arteriyal Girişim
Santral Venöz Kateter

n
5
26
85
14
21
2
4

%
5,6
28,9
94,4
15,6
23,3
2,2
4,4

Mavi kod ekibinin çağrıldığı vakaların %38,9’unun (n=35) ex olduğu, %14,4’ünün
(n=13) yoğun bakıma alındığı, %32,2’sinin (n=29) başka hastaneye sevk edildiği
saptandı.
Tablo 5. Mavi kod uygulamaları sonucu hastanın durumu
Hastanın Durumu
Yoğun bakıma alındı
Başka hastaneye sevk edildi
Exitus
Diğer
Toplam

n
13
29
35
13
90

%
14,4
32,2
38,9
14,4
100,0

Tablo 6. Mavi kod ekibinin vakalara müdahalede ekipteki kişi sayısı
Ekipteki kişi sayısı
n
%
1 kişi
14,4
13
2 kişi

29

32,2

3 kişi

35

38,9

4 kişi

13

14,4

Toplam

90

100,0

Mavi kod ekibi anestezi hekimleri ve anestezi teknisyenlerinden oluşmaktadır.
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3. Tartışma
Sağlıkta Kalite Standartlarına göre (HKS 2011) “mavi kod yönetimine yönelik
düzenleme yapılmalıdır. Mavi kod yönetimi ile ilgili; uyarı sistemi oluşturulmalı,
sorumlular belirlenmelidir. Sorumlular; tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetlerinden
birer temsilci bulunmalıdır. Mavi kod ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin
organizasyonunu yapmalı, gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatmalıdır.
Her vardiya için ekipler belirlenmeli, uygulamalarda kullanılmak üzere acil
müdahale seti bulunmalı, acil müdahale setinin miat ve kritik stok seviyeleri
takip edilmelidir. Mavi kod uygulamalarını yapmak üzere; her ekipte en az bir
hekim, bir sağlık çalışanı bulunmalı, hekim ve sağlık çalışanı CPR eğitimi almış
olmalıdır. Mavi kod ekibi en geç üç dakika içerisinde olay yerine ulaşmalıdır.
Yapılan müdahale ile ilgili kayıtlar tutulmalı, müdahale edilen kişiye ait bilgiler,
yapılan uygulama, müdahalenin yeri, çağrının yapıldığı zaman, ekibin olay
yerine ulaşma zamanı, müdahalenin sonucu, müdahale ekibinde yer alanların
bilgilerini kapsamalı, kayıtlar kalite yönetim birimine gönderilmelidir. Mavi kod
uygulamasına yönelik olarak her dönem tatbikat yapılmalı, tatbikatta ne kadar süre
içinde olay yerine ulaşıldığına dair kayıt tutulmalıdır. Çalışanlara mavi kod ile ilgili
eğitim verilmelidir” Bu standartlara göre araştırma verileri değerlendirildiğinde;
mavi kod yönetimi ile ilgili uyarı sistemi oluşturulmuş, sorumlulular belirlenmiş,
mavi kod ile ilgili tatbikat ve eğitimler düzenli yapılmakta, her vardiya için ekip
belirlenmiş, acil müdahale seti hazır bulundurulmaktadır. Her ekipte en az bir
hekim, bir sağlık çalışanı bulunmakta, cpr eğitimlerini almaktadırlar. Mavi kod
ekibinin ilgili bölüme ulaşma süresinin en fazla 3 dakika, ortalama ise 1,1 dk.
olduğu saptandı. Yapılan müdahale ilgili kayıtların tutulduğu, müdahale edilen
kişiye ait bilgiler, yapılan uygulama, müdahalenin yeri, çağrının yapıldığı zaman,
ekibin olay yerine ulaşma zamanı, müdahalenin sonucu, müdahale ekibinde yer
alanların bilgilerini kapsamakta, kayıtlar kalite yönetim birimine iletilmektedir.
Mavi kod uygulamasına yönelik olarak her dönem tatbikat yapılmakta, tatbikatta
ne kadar süre içinde olay yerine ulaşıldığına dair kayıt tutulmaktadır.

4. Sonuç
Sonuç olarak mavi kod uygulamaları sağlıkta kalitenin gelişmesinde büyük rol
oynamaktadır. Mavi kod uygulamalarının kayıtlarının tutulması, uygulamaların
analizi mavi kod sisteminin etkin sürdürülebilmesi dolayısıyla hasta güvenliği
açısından yaşamsal öneme sahiptir. Sonuç olarak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma
Hastanesi mavi kod ekibinin uygulamaları değerlendirildiğinde, sağlıkta kalite
standartlarına uygun olduğu sonucuna ulaşıldı.
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Çalışan Güvenliği Açısından Risk Yönetimi Ve
Uygulama Aşamaları
Önder Bülbül1
Çağlar Bulut2

Özet
Çalışma ortamı gözle görünen veya görünmeyen tehlikelerle doludur. Bu tehlikeler
sağlık hizmet sunucularında çalışanların sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek
çeşitli faktörleri içinde barındırır. Bu faktörler; kimyasal, fiziksel, ergonomik,
enfeksiyöz, psikososyal faktörler olarak sınıflandırılabilir. Tehlike kaynağı
oluşturabilecek bu faktörler için etkili bir risk yönetimi sistemi kurmak şarttır.
Risk yönetimi, hastanelerde iş güvenliğinin sağlanıp sağlanmadığını, hangi alanda
iş güvenliğinin yetersiz olduğunu ya da sorun yaşandığını, sık görülen iş kazası
veya yaralanmaların neler olduğunun belirlenmesini, çalışanların daha güvenli,
huzurlu ve mutlu bir diğer ifadeyle tam iyilik haliyle çalışmalarını yürütmesini
sağlar. İşyerine ilişkin risklere ve tehlikelere karşı koruyucu önlemlerin alınmasını
böylece iş kazası ya da mesleki hastalıkların oluşumunun engellenmesine veya
azaltılmasına yardımcı olur. Risk yönetimini de içine alan iş sağlığı ve güvenliği
konuları ile ilgili karar alacak, uygulayacak ve denetleyecek yönetim biriminin
proaktif yaklaşımı benimseyerek gerekli taahhütlerde bulunması ve yetkileri,
sorumlulukları belirlemesi gerekir. Detaylarıyla anlatılacak olan hastane
işletmeciliğinde risk yönetimi, çalışan güvenliği açısından da hizmet sunulan kitle
açısından da hayati önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Risk yönetimi, çalışan güvenliği, proaktif yaklaşım

Abstract
Work environment is full of estimated and invisible dangers. These dangers
involve various factors that can affect the health and safety of the employees of
health institutes. These factors can be classified as chemical; physical, ergonomic
(environmental); infectious and psychosocial. It is necessary to set an efficient
system of risk management for these sources of dangers. Risk management provides
1 Trabzon Fatih Devlet Hastanesi, onder-bulbul@hotmail.com, 5354022222
2 Trabzon Fatih Devlet Hastanesi, cglrbulut@gmail.com, 505 858 13 36
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feedback on whether there is labor safety at hospitals, in which segments is work
safety missing, what are the frequent labor accidents or defining the the kinds of
injuries. It also enables the employees to carry out their tasks safe and sound in
wellness. Making provisions against the risks and dangers concerning the working
environment, it helps to reduce or stop labor accidents or occupational diseases.
The management unit to make a decision, implement and monitor the matters
concerning occupational health and safety which also covers risk management
should acknowledge proactive approach to make a commitment and define the
responsibilities and authorizations. Risk management at the hospital management
to be detailed at a great length is crucial both for safety of the employees and
visitors.
Key Words: Risk Management, EmployeeSafety, ProactiveApproach
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1. Giriş
Sağlık hizmet sunucuları; hizmet süresi, hizmetin geniş kitleye yapılması,yerleşim
düzeni,cihaz ve donanımlar nedeniyle çok tehlikeli işyeri sınıfındadır. Bu tür
işyerlerinde tehlikelerin riske dönüşmesini engelleyecek sistemli bir çalışmaya
ihtiyaç vardır ve bu çalışma kanuni, vicdani ve ahlaki olarak büyük ölçüde
işverenin sorumluluğundadır.Çünkü çalışanların işini yaptığı esnada beden ve
ruh sağlığına yönelen tehlikelerin kaynağı işverenin organizasyonu kapsamında
yürüttüğü faaliyetlerin sonucudur.
İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu
çerçevede mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü
tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması,
sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut
durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar. İş yerlerinde alınan iş sağlığı ve
güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzluğun
giderilmesini sağlar (İSGK, Md. 4).
6331 sayılı kanuna göre işverene yüklenen görevlerin öncelikli ve en
önemlilerinden bir tanesi de risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmaktır.
Risk değerlendirmesi; öncelikle çalışanı korumak sonra da üretimi, işyerini ve
işyerinin çevreye verebileceği muhtemel zararlardan çevreyi korumak amacıyla
yürütülmesi gereken faaliyetlerdir. (Akpınar ve Çakmakkaya, 2014:274)
Bu kapsamda risk değerlendirmesi; işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek
tehlikelerin belirlenmesi bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile
tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol
tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları ifade eder
(İSGK. Md. 3).
Öncelikli amaç risklerden kaçınmak ve kaçınılmaz olanları kontrol edecek planlar
yaparak kötü tesadüfleri önlemektir.

2. Risk Yönetimi
2.1. Tanım ve Kavramlar
2.1.1. Tehlike, Risk, Kabul Edilebilir Risk, Önleme, Risk Yönetimi
Tehlike; işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini
etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelidir (İSGK. Md. 3).
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Risk; tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı Sonuç
meydana gelme ihtimalidir (İSGK. Md. 3).
Risk = İhtimal x Şiddet
Kabul edilebilir risk; işyerinin yasal zorunlulukça ile kendi iş sağlığı ve güvenliği
politikasına göre tahammül edebileceği düzeye indirilmiş risklerdir.1
Risk; tehlikeden kaynaklanacak kayp, yaralanma ya da başka zararl sonuç meydana gelme

(İSGK.
Md. 3). işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile
Önleme;ihtimalidir
işyerinde
yürütülen
Risk = İhtimal x Şiddet
ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin
tümüdür(İSGK.
Md.risk;
3).işyerinin yasal zorunlulukça ile kendi iş sağlğ ve güvenliği politikasna
Kabul edilebilir
göre tahammül edebileceği düzeye indirilmiş risklerdir.51

Risk yönetimi; bir işyerinin sağlık ve güvenlik şartlarını sağlamak, iyileştirmek ve
Önleme;
yürütülen
işlerin bütün tamamıdır.
safhalarnda iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili riskleri
sürdürmek
içinişyerinde
yürütülen
girişimlerin
ortadan kaldrmak veya azaltmak için planlanan ve alnan tedbirlerin tümüdür(İSGK. Md. 3).

2.2. Risk Yönetimi Uygulama Basamakları

Risk yönetimi; bir işyerinin sağlk ve güvenlik şartlarn sağlamak, iyileştirmek ve sürdürmek
için yürütülen girişimlerin tamamdr.

Risk yönetiminde temel basamaklardan biri olan risk değerlendirilmesi; tüm
işyerleri 2.2.
için
veya kuruluş
aşamasından başlamak üzere tehlikeleri
Risktasarım
Yönetimi Uygulama
Basamaklar
Risk yönetiminde
basamaklardan
biri olan risk
değerlendirilmesi;
tüm işyerleri
için
tanımlama,
riskleri temel
belirleme
ve analiz
etme,
risk kontrol
tedbirlerinin
tasarm veya kuruluş aşamasndan başlamak üzere tehlikeleri tanmlama, riskleri belirleme ve
kararlaştırılması
ve
önceliklendirilmesi,
dokümantasyon,
yapılan
çalışmaların
analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştrlmas ve önceliklendirilmesi,
dokümantasyon,
yaplan çalşmalarn
güncellenmesi
ve gerektiğinde
aşamalar
güncellenmesi
ve gerektiğinde
yenileme
aşamaları
izlenerekyenileme
gerçekleştirilir.Bu
izlenerek gerçekleştirilir.Bu aşamalardadiğer bir önemli husus da risk değerlendirmesi
aşamalardadiğer
bir önemli
husus
da risk
değerlendirmesi
yaplrken çalşanlarn
ihtiyaç
duyulan
her aşamada
sürece katlarakyapılırken
görüşlerinin çalışanların
alnmas
sağlanmasdr.
ihtiyaç duyulan
her aşamada sürece katılarak görüşlerinin alınması sağlanmasıdır.
Şekil 1. Risk Yönetimi Uygulama Basamakları

Tehlikenin Tanmlanmas
Risklerin Analiz Edilmesi ve
Ölçülmesi
Risklerin Önceliklendirilmesi ve
kontrol tedbirlerinin alnmas

Dokümantasyon
Risk değerlendirmesinin
yenilenmesi

Şekil 1. Risk Yönetimi Uygulama Basamaklar
1 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği, Md.4-1/b
51

İş Sağlğ ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği, Md.4-1/b
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2.2.1. Tehlikenin Tanımlanması
Riski yönetmek için kurumun hangi risklerle karşı karşıya olduğunu bilmesi ve
onları değerlendirmesi gerekir. Bu değerlendirme için risk profilini çıkarmalı ve
risk değerlendirmesinin ilk adımı olan tehlikeleri tanımlamalıdır. Bu tanımlama
için gerekli olan sorgulama üç aşamada gerçekleştirilir.
Birinci aşamada; tehlikeler tanımlanırken çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerine
ilişkin maddeler halinde belirtilen bilgilerin toplanması gerekir.
•

İşyeri bina ve eklentileri

•

İşyerinde yürütülen faaliyetler ile iş ve işlemler.

•

Üretim süreç ve teknikleri

•

İş ekipmanları

•

Kullanılan maddeler

•

Artık ve atıklarla ilgili işlemler

•

Organizasyon ve hiyerarşik yapı, görev, yetki ve sorumluluklar

•

Çalışanların tecrübe ve düşünceleri

•

İşe başlamadan önce ilgili mevzuat gereği alınacak çalışma izin belgeleri.

•

Çalışanların eğitim, yaş, cinsiyet ve benzeri özellikleri ile sağlık gÖzetimi
kayıtları.

•

Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren
gruplar ile kadın çalışanların durumu

•

İşyerinin teftiş Sonuçları

•

Meslek hastalığı kayıtları

•

İş kazası kayıtları

•

İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde
işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan olaylara ilişkin kayıtlar.

•

Ramak kala olay kayıtları.

•

Malzeme güvenlik bilgi formları

•

Ortam ve kişisel maruziyet düzeyi ölçüm Sonuçları.

•

Varsa daha önce yapılmış risk değerlendirmesi çalışmaları.

•

Acil durum planları

•

Sağlık ve güvenlik planı ve patlamadan korunma dokümanı gibi belirli
işyerlerinde hazırlanması gereken dokümanlar.
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İkinci aşamada;tehlikelere ilişkin bilgiler toplanırken aynı yöntem ve teknik
ile üretim yapan benzer işyerlerinde meydana gelen iş kazaları ve ortaya çıkan
meslek hastalıkları da değerlendirilir.
Üçüncü aşamada; toplanan bilgiler ışığında; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatta
yer alan hükümler de dikkate alınarak, çalışma ortamında bulunan fiziksel,
kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike Kaynaklarından
oluşan veya bunların etkileşimi sonucu ortaya çıkabilecek tehlikeler belirlenir
ve kayda alınır. Bu belirleme yapılırken aşağıdaki hususlar, bu hususlardan
etkilenecekler ve ne şekilde etkilenebilecekleri göz önünde bulundurulur:
• İşletmenin yeri nedeniyle ortaya çıkabilecek tehlikeler.
• Seçilen alanda, işyeri bina ve eklentilerinin plana uygun yerleştirilmemesi
veya planda olmayan ilavelerin yapılmasından kaynaklanabilecek tehlikeler.
• İşyeri bina ve eklentilerinin yapı ve yapım tarzı ile seçilen yapı malzemelerinden
kaynaklanabilecek tehlikeler.
• Bakım ve onarım işleri de dahil işyerinde yürütülecek her türlü faaliyet
esnasında çalışma usulleri, vardiya düzeni, ekip çalışması, organizasyon,
nezaret sistemi, hiyerarşik düzen, ziyaretçi veya işyeri çalışanı olmayan diğer
kişiler gibi faktörlerden kaynaklanabilecek tehlikeler.
• İşin yürütümü, üretim teknikleri, kullanılan maddeler, makine ve ekipman,
araç ve gereçler ile bunların çalışanların fiziksel özelliklerine uygun
tasarlanmaması veya kullanılmamasından kaynaklanabilecek tehlikeler.
• Kuvvetli akım, aydınlatma, paratoner, topraklama gibi elektrik tesisatının
bileşenleri ile ısıtma, havalandırma, atmosferik ve çevresel şartlardan
korunma, drenaj, arıtma, yangın önleme ve mücadele ekipmanı ile benzeri
yardımcı tesisat ve donanımlardan kaynaklanabilecek tehlikeler.
• İşyerinde yanma, parlama veya patlama ihtimali olan maddelerin
işlenmesi, kullanılması, taşınması, depolanması ya da imha edilmesinden
kaynaklanabilecek tehlikeler.
• Çalışma ortamına ilişkin hijyen koşulları ile çalışanların kişisel hijyen
alışkanlıklarından kaynaklanabilecek tehlikeler.
• Çalışanın, işyeri içerisindeki ulaşım yollarının kullanımından
kaynaklanabilecek tehlikeler.
• Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yeterli eğitim almaması,
bilgilendirilmemesi, çalışanlara uygun talimat verilmemesi veya çalışma
izni prosedürü gereken durumlarda bu izin olmaksızın çalışılmasından
kaynaklanabilecek tehlikeler1
1 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği, Md.8
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2.2.2.Risklerin Analiz Edilmesi ve Ölçülmesi
Risk analizi bir önceki aşamada belirlenmiş olan risklerin daha detaylı anlaşılması ile
ilgilidir. Risk analizi, belirlenmiş risklere karşılık verilipverilmeyeceğine ve karşılık
verilecekse fayda/maliyet dengesi açısından en uygun olan karşılığın seçilmesine
yardımcı olur.Risk analizi; analiz edilecek riske, analizin amacına, erişilebilen bilgi
ve Kaynakların seviyesine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Analiz duruma göre
kalitatif (niteleyici), yarı-kantitatif (yarı-niceleyici), kantitatif (niteleyici) veya
bunların bir birleşimi sonucunda karma bir analiz olabilir(Arslan, 2008).
2.2.2.1. Kalitatif Analiz
Kalitatif risk analizi riski hesaplarken ve ifade ederken numerik (nicel-sayısalrakamsal-matematiksel) değerler yerine tanımlayıcı (nitel--sıralı) (düşük, yüksek,
çok yüksek gibi) değerler kullanır.Kalitatif analiz, olayların potansiyel etkilerinin
derecesini ve bunların ortaya çıkma ihtimallerini, kelimelerden oluşanskalalar
üzerinden analiz eder (İstanbuluzman, 2013:180, 18).
2.2.2.2. Yarı-kantitatifAnaliz
Yarı-kantitatif analizde kalitatif analizde kullanılan skalalardakikelimelerden
oluşan tanımlamaların yerini rakamlar almaktadır. Bu yöntemde daha geniş
derecelendirme skalaların uygulanmasını sağlamak amaçlanmıştır. Ancak
bu yöntemde de derecelendirme analizi gerçekleştirenlerin bireysel yargıları
ile belirlenmektedir. Bu nedenle riskler için skala üzerinde gerçekleştirilen
derecelendirme etki ve ihtimal tahminlerinin ölçülmüş değerlerini
içermemektedir(Arslan, 2008).
2.2.2.3. Kantitatif Analiz
Kantitatif (Nicel) risk analizinde, risk hesaplanırken sayısal-rakamsal yöntemler
kullanılır. Bu metotta tehdidin olma ihtimali ile tehdidin etkisine sayısal değerler
verilir ve bu değerler matematiksel ve mantıksal metotlar ile proses edilip risk
değeri bulunur (İstanbuluzman, 2013:184,185).
2.2.3. Risklerin Önceliklendirilmesi ve Kontrol Tedbirlerinin Alınması
Risklerin önceliklendirilmesinin amacı risk analizlerinin Sonuçlarına bağlı
olarak hangi riske öncelikli olarak müdahale edileceğine karar vermektir.
Risklerin önceliklendirilmesi, risklerin analiz edilmesi ile ortaya çıkan risk önem
derecesinin, önceden belirlenmiş risk kriterleriile karşılaştırılmasını ve böylelikle
öncelikli olarak üzerinde durulması gereken risklerin belirlenmesi sürecini
içermektedir (Arslan, 2008).
T.C. Sağlık Bakanlığı
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Riskler önceliklendirilirken; sıklıklarına, önemlerine ve zaman içindeki etkilerine
göre öncelik sırasına dizilir ve derece verilir. Daha sonra risklerin etkilerini
grafikle detaylandıran risk haritaları geliştirilir. Öncelikli risklerin sahiplenilmesi
gerçekleştirilir. Bu durum belirli bir fonksiyon veya birim tarafından atama
şeklinde yapılabilir. Son olarak da riskler önemine göre risk sınıflarına sokulur;
düşük, orta ve yüksek derecede önemli riskler. Yüksek derecede önemli risklerin
muhtemel nedenleri araştırılır, kontrol teknikleri geliştirilir ve bunlara nasıl
karşılık verilebileceğine dair öneriler sunulur.Risklere verilen karşılığın ne şekilde
olacağı da önceliklendirmeye bakılarak kararlaştırılabilir. Çok yüksek öneme
sahip risklere hemen karşılık vermek gerekirken, daha az öncelikli riskler için
karşılığa karar verilir ve bir acil durum planı geliştirilir (Arslan, 2008).
Burada önemli olan diğer bir konu ise sadece belirli bir öneme sahip risklerin değil
önemsiz risklerin de dikkat ölçeği içinde tutulmasıdır. Önemsiz risklerözellikle
değişen dış olaylar ışığında sürekli olarak gözden geçirilmeli ve önemsiz olmaya
devam ettiklerinden emin olunmalıdır (Arslan, 2008).
2.2.4. Dokümantasyon
Risk değerlendirmesinin diğer önemli basamağı da dokümanın iyi yapılmasıdır.
Doküman asgari olarak aşağıdaki bilgileri içermelidir;
•

İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı

•

Gerçekleştiren kişilerin isim ve unvanları ile bunlardan iş güvenliği uzmanı
ve işyeri hekimi olanların Bakanlık tarafından verilmiş belge bilgileri

•

Gerçekleştirildiği tarih ve geçerlilik tarihi

•

Risk değerlendirmesi işyerindeki farklı bölümler için ayrı ayrı yapılmışsa her
birinin adı.

•

Belirlenen tehlike Kaynakları ile tehlikeler.

•

Tespit edilen riskler.

•

Risk analizinde kullanılan yöntem veya yöntemler.

•

Tespit edilen risklerin önem ve öncelik sırasını da içeren analiz Sonuçları

•

Düzeltici ve önleyici kontrol tedbirleri, gerçekleştirilme tarihleri ve sonrasında
tespit edilen risk seviyesi.1

Bu bilgileri içine alan dokümanların sayfaları numaralandırılarak her sayfası
gerçekleştiren kişiler tarafından imzalanmalıdır. Hazırlanan bu dokümanlar
düzenli ve sistemli bir şekilde arşivlenmelidir.
1 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği, Md.11
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2.2.5. Risk değerlendirmesinin yenilenmesi
Risk değerlendirmesi öncelikle tehlike sınıfına göre belirliperiyotlarda
yenilenmelidir. Bu periyot hastaneleri de içine alan çok tehlikeli sınıf için iki yılda
birdir. Diğer taraftan işyerini veya işyerinin bir bölümünü etkileyebilecek tehlike
potansiyeline sahip bazı durumlarda, risk değerlendirmesi kısmen veya tamamen
yenilenir. Bu durumları maddeler halinde Özetlersek;
•

İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması

•

İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler
meydana gelmesi.

•

Üretim yönteminde değişiklikler olması.

•

İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.

•

Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.

•

Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gÖzetim Sonuçlarına göre gerekli görülmesi.

•

İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin
ortaya çıkması.
1

2.3. Risk Yönetimi Unsurları
2.3.1. Politika
Risk yönetim sistemi unsurlarında belki de en önemli adım politika belirlemektir.
Bu politikanın hastane yöneticiliği tarafından benimsenmesi ve onaylanması çok
önemlidir. Üretilen politikaya yönelik faaliyetlerin etkili, sürekli ve sistematik
olarak yürütülmesi için şu maddeleri kapsaması gerekmektedir:

Kuruluşun
yapsna uygun
olmal.

İlgili taraflar
için ulaşlabilir
olmal.

Dokümante
edilmeli,
uygulanmal
ve
sürdürülebilme
lidir.

İSG
performansn
n sürekli
iyileştirilmesi
için bir taahhüt
içermeli.

Periyodik
olarak gözden
geçirilmelidir.

Trabzon
Devlet
Hastanesi’nde
güvenli
1 İş Sağlığı Fatih
ve Güvenliği
Risk Değerlendirmesi
Yönetmeliği,
Md.12çalşma ortam yaratlmas ve risklerin
azaltlmas için çalşanlarn eğitilmesi ve bu eğitimlere katlm artrmak için yasalara uyumlu
olarak sürekli gelişmekte olan bir politika izlenmektedir.
2.3.2. Planlama
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Trabzon
Hastanesi’nde
güvenli
çalşmaçalışma
ortam yaratlmas
ve risklerinve
TrabzonFatih
FatihDevlet
Devlet
Hastanesi’nde
güvenli
ortamı yaratılması
azaltlmas
için
çalşanlarn
eğitilmesi
ve
bu
eğitimlere
katlm
artrmak
için
yasalara
uyumlu
risklerin azaltılması için çalışanların eğitilmesi ve bu eğitimlere katılımı artırmak
olarak sürekli gelişmekte olan bir politika izlenmektedir.

için yasalara uyumlu olarak sürekli gelişmekte olan bir politika izlenmektedir.

2.3.2. Planlama

2.3.2. Planlama

Kurum,
tehlikelerin
tanmlanmas,
risklerin
değerlendirilmesi
ve gereklive
Kurum,sürekli
sürekliolarak
olarak
tehlikelerin
tanımlanması,
risklerin
değerlendirilmesi
kontrollerin belirlenmesi için prosedürler oluşturmal ve sürdürmelidir.

gerekli kontrollerin belirlenmesi için prosedürler oluşturmalı ve sürdürmelidir.

Temel
ortadan
kaldrlmasdr.
Bu mümkün
değilse kişisel
koruyucu
Temel amaç
amaçtehlikenin
tehlikenin
ortadan
kaldırılmasıdır.
Bu mümkün
değilse
kişisel
ekipmann en son tercih edildiği aşağdaki yöntemlerden uygun olan kullanlarak maruziyet
koruyucu ekipmanın en son tercih edildiği aşağıdaki yöntemlerden uygun olanı
en aza yani kabul edilebilir risk düzeyine indirilmelidir.

kullanılarak maruziyet en aza yani kabul edilebilir risk düzeyine indirilmelidir.
Tehlikenin kaynağnda ortadan kaldrlmas
Tehlikeli olan daha az tehlikeliyle değiştirmek
Mühendislik önlemleri (Otomasyon, tecrit,
uzaklaştrma, ergonomik yaklaşmdan yararlanma)
İdari önlemler (Çalşma süreleri, işyeri düzeni, eğitim
ve öğretim, planl bakm, onarm, denetim, disiplin)
Kişisel koruyucu donanmlar

Fatih Devlet Hastanesi Patoloji Laboratuvarı’nda kullanılan tehlikeli maddeler

arasında
alan Patoloji
ksilol Laboratuvar’nda
ve formaldehitinkullanlan
çalışanlar
üzerinde
birarasnda
tehlike
Fatih
Devletyer
Hastanesi
tehlikeli
maddeler
teşkil
için periyodik
olaraküzerinde
ölçümler
yapılmıştır.
Bu ölçümler
yer
alanetmemesi
ksilol ve formaldehitin
çalşanlar
bir tehlike
teşkil etmemesi
için

sonucunda havalandırmanın yetersiz olduğu düşünülen ve ölçümlerin yüksek
191
çıktığıkısımlarda havalandırma sistemi
uygun şekilde yenilenerek tehlikenin
kaynağında kabul edilebilir düzeye indirilmesi sağlanmıştır.
2.3.3. Uygulama
Bu aşamada belirlenen riskleri değerlendirmemiz, Sonuçların kabul
edilebilir olup olmadığına karar vermemiz, kontrol önlemlerini seçmemiz ve
uygulamamız gerekmektedir. Her bölümde ilgili kişileri bilgilendirmemiz ve
eğitimlere katılmalarını sağlamamızın yanında, faaliyet planlarını izlememiz ve
gerçekleştirmemiz uygulama aşaması için çok önemlidir. Buna göre:
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Bu aşamada belirlenen riskleri değerlendirmemiz, sonuçlarn kabul edilebilir olup olmadğna
karar vermemiz, kontrol önlemlerini seçmemiz ve uygulamamz gerekmektedir. Her bölümde
ilgili
kişileriSağlıkta
bilgilendirmemiz
eğitimlere
faaliyet
Sözel Bildiriler
V. Uluslararası
Performans veve
Kalite
Kongresi katlmalarn sağlamamzn yannda,
planlarn izlememiz ve gerçekleştirmemiz uygulama aşamas için çok önemlidir. Buna göre:
Görev ve sorumluluklar belirlenmeli.
Eğitimler verilmeli ve yeterlilik düzeyinde bilinç
oluşturulmal.
Sk bir dokümantasyon uygulamas yaplmal.
Düzenli olarak doküm kontrolü sağlanmal.
Acil durumlar önceden değerlendirilmeli.
Risklerin kabul edilebilir olup olmadğna karar
verilmeli.
(Karaer Er, 2003:317)

(Karaer Er, 2003:317)

Trabzon Fatih Devlet Hastanesi'nde tüm çalşanlara genel iş güvenliği, çalşma alan güvenliği
Trabzon Fatih Devlet Hastanesi’nde tüm çalışanlara genel iş güvenliği, çalışma
(ünite içi eğitim), yangndan korunma ve yangn önleme, uyar işaretleri, tehlikeli ve zararl
alanı güvenliği (ünite içi eğitim), yangından korunma ve yangını önleme, uyarı
maddelerin yönetimi, paydaş bilgilendirme, kaza değerlendirme, ramak kala olay, acil durum
işaretleri, tehlikeli ve zararlı maddelerin yönetimi, paydaş bilgilendirme, kaza
hazrlğ ve yaplmas gerekenler konularnda eğitimler sistemli bir şekilde verilmektedir.

değerlendirme, ramak kala olayı, acil durum hazırlığı ve yapılması gerekenler
konularında eğitimler sistemli bir şekilde verilmektedir.
2.3.4. Kontrol
2.3.4. Kontrol

Kontrol basamağnda hedeflere ulaşp ulaşlamadğn değerlendirmemiz, iç talimatlar
yeniden
geçirmemiz
ve olas sapmalar
tespit edip sorumlu
kişileri bilgilendirmemiz
Kontrolgözden
basamağında
hedeflere
ulaşıp ulaşılamadığını
değerlendirmemiz,
iç
gerekir.
Buna
göre:
talimatları yeniden gözden geçirmemiz ve olası sapmaları tespit edip sorumlu

kişileri bilgilendirmemiz gerekir. Buna göre:

Trabzon Fatih Devlet Hastanesi’nde alt işveren konumunda olan temizlik
firmasının 2013 yılı hijyen eğitimi ve iş kazalarını ölçme ve değerlendirme eğitimi
öncesi başarı ortalamasının %72, eğitim sonrası ise başarı ortalamasının %88’e
192gösteren raporlar hastanemiz iş sağlığı
çıkması ile %16 lık bir iyileşme sağlandığını
ve güvenliği kuruluna sunulmuştur. Denetleme ve kontrol etme sorumluluğu olan
asıl işveren konumundaki hastanemizin iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uyup
uymadığı risk yöneticiliği birimi tarafından kontrol edilmiş ve onaylanmıştır.
2.3.5. Yönetimin Gözden Geçirmesi
Kurum yönetimi; çalışmaları, dokümanları, tutanakları ve kontrol tedbirlerini
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sistemli bir çalışma uygulayarak değerlendirmeli bunun yanında kalıcı ve etkili
bir denetleme, gözden geçirme sistemi kurarak gerekli eğitim ve yönlendirmelerle
sürekli iyileşmeyi hedefleyen yaklaşımları sürdürmelidir.

Uygulama
sonuçlarn yakn
takip etme.

Hedef veya
hedeflere ulaşlp
ulaşlmadğn
sorgulama.

Olas sapmalar
tespit etme ve
kaydetme.

İlgili kişileri
bilgilendirme.

Trabzon Fatih Devlet Hastanesi’nde alt işveren konumunda olan temizlik firmasnn 2013 yl
Trabzon Fatih Devlet Hastanesi’nde; Kalite Yönetim Birimi, İş Sağlığı ve Güvenliği
hijyen eğitimi ve iş kazalarn ölçme ve değerlendirme eğitimi öncesi başar ortalamasnn
Kurulu ile hastane üst yöneticiliği tarafından periyodik olarak yapılan çalışmalarla
%72, eğitim sonras ise başar ortalamasnn %88’e çkmas ile %16 lk bir iyileşme
ilgili gözden
geçirme
toplantıları
yapılmaktadır.
sağlandğn
gösteren
raporlar
hastanemiz
iş sağlğ ve güvenliği kuruluna sunulmuştur.
Denetleme ve kontrol etme sorumluluğu olan asl işveren konumundaki hastanemizin iş
sağlğ ve güvenliği standartlarna uyup uymadğ risk yöneticiliği birimi tarafndan kontrol
3. Sonuç
edilmiş ve onaylanmştr.

Risk yönetimi risklerin tanımlanmasıyla başlayan ve analizi ile devam eden, gerekli
yapılması ile gelişen bir süreçtir. Temelde
üstyönetiminsorumluluğunda olan bir iş olsa da tüm birimlerin ve çalışanların
Kurum yönetimi; çalşmalar, dokümanlar, tutanaklar ve kontrol tedbirlerini sistemli bir
katılımıyla başarıya ulaşılabilir(Kırılmaz, 2009:170).
2.3.5.
Yönetimin
Gözden Geçirmesi
tedbirlerin
alınması
ve hazırlıkların

çalşma uygulayarak değerlendirmeli bunun yannda kalc ve etkili bir denetleme, gözden
geçirme sistemi kurarak gerekli eğitim ve yönlendirmelerle sürekli iyileşmeyi hedefleyen
Risk yönetim sisteminde öncelikli amaç; risklerin tam ve doğru olarak tespit
yaklaşmlar sürdürmelidir.

edilmesi, risklere karşı en doğru kontrol faaliyetlerinin belirlenip bunların
en iyi Fatih
şekilde
sorumlulukların
edilmesi,
sürecin
işleyiş
Trabzon
Devletuygulanması,
Hastanesi’nde; Kalite
Yönetim Birimi,tayin
İş Sağlğ
ve Güvenliği
Kurulu
mekanizmasının
oluşturulması,
işleyişinolarak
izlenmesi
gözden ilgili
geçirilmesinin
ile
hastane üst yöneticiliği
tarafndan periyodik
yaplan ve
çalşmalarla
gözden
sistemli
ve düzenli
bir şekilde organize edilmesidir.
geçirme
toplantlar
yaplmaktadr.
Risk yönetimi
3.SONUÇ

bir kültürdür ve kültürün oluşması zaman alır. Ama
unutulmamalıdır ki bu süre içinde bile çalışanlar tehlikelerle karşı karşıyadırlar.
Risk
yönetimi
risklerin
tanmlanmasyla
başlayan
ile devam
eden,
gerekli ve
Bundan
dolayı
hastaneler
yönetimsel
olarakvebuanalizi
kültürün
oluşma
sürecinde
tedbirlerin
alnmas
ve
hazrlklarn
yaplmas
ile
gelişen
bir
süreçtir.
Temelde
devamında iş güvenliğini ciddi biçimde ele almalıdır. Bu amaçla tüm birimlere
üstyönetiminsorumluluğunda
bir işbu
olsa kültürün
da tüm birimlerin
ve çalşanlarn hayati
katlmyla
yasal zorunluluklardanolan
değil
oluşturulmasının
önem
başarya ulaşlabilir(Krlmaz, 2009:170).
taşıdığı anlatılmalı; Risk yönetim birimi tarafından da yapılacak eğitimlerle ve
Risk yönetim sisteminde öncelikli amaç; risklerin tam ve doğru olarak tespit edilmesi, risklere
uygulamalarla mutlaka desteklenmeli ve bu destek periyodik olarak takip edilmeli
karş en doğru kontrol faaliyetlerinin belirlenip bunlarn en iyi şekilde uygulanmas,
ve yenilenmelidir.
sorumluluklarn
tayin edilmesi, sürecin işleyiş mekanizmasnn oluşturulmas, işleyişin
izlenmesi ve gözden geçirilmesinin sistemli ve düzenli bir şekilde organize edilmesidir.
Risk yönetimi bir kültürdür ve kültürün oluşmas zaman alr. Ama unutulmamaldr ki bu süre
içinde bile çalşanlar tehlikelerle karş karşyadrlar. Bundan dolay hastaneler yönetimsel
T.C.kültürün
Sağlık Bakanlığı
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Hemşirelikte Tıbbi Hataya Eğilim Ölçeği
Uygulaması: Konya Beyhekim Devlet
Hastanesi Örneği
Hasan EVİRGEN1
Emrullah İNCESU2
Bekir COŞKUN3
Ayşe YILDIZ4
Fikret DOĞAN5

Özet
Bu çalışmanın amacı Hemşirelikte Tıbbi Hataya Eğilim Ölçeği’nin bir kamu
hastanesinde çalışan hemşirelerin tıbbi hataya eğilim düzeylerini ölçmek ve
tıbbi hata görülme sıklıkları, türleri ve nedenlerini belirleyerek öncelik sırasını
belirlemektir. Araştırma Konya’da bulunan bir kamu hastanesinde görev yapan 47
hemşire üzerinde yapılmıştır.
Verilerin toplanmasında Özata ve Altunkan tarafından geliştirilen beş boyutlu
ve 49 maddeden oluşan “hemşirelikte tıbbi hataya eğilim ölçeği” ile bilgi formu
kullanılmıştır. Bu ölçek beşli likert soru sistemini içermekte olup 1 hiç, 2 çok
nadir, 3 zaman zaman, 4 genellikle ve 5 her zaman anlamını taşımaktadır.
Değerlendirme yapılırken her madde için verilen puan esas alınmaktadır. Alınan
toplam puandaki yükselme hemşirenin tıbbi hata yapmaya eğiliminin düşük
olduğunu, puandaki düşme ise hata yapmaya eğiliminin yüksek olduğunu ortaya
koymaktadır.
Veri toplama işlemi 16-27 Ocak 2012 tarihleri arasında araştırma gerçekleştirilmiştir.
Araştırmada elde edilen veriler SPSS paket programında değerlendirilmiştir.
Veriler yüzdelik değerler alınarak değerlendirilmiştir. Çalışmaya katılan
hemşirelerin 40%’i 33-40 yaş arasında ve % 44,7’si lisans ve lisans üstü mezunu
olup, % 61.7’si dahili branşlarda çalışmaktadır. Yapılan değerlendirme sonucunda,
hemşirelerde hata yapma puanı 4,6 olarak bulunmuştur. En çok karşılaşılan tıbbi
1 Konya Beyhekim Devlet Hastanesi,evirgen42@gmail.com
2 Konya Seydişehir Devlet Hastanesi Kalite Yönetim Direktörü, emrinc@hotmail.com
3 Konya Beyhekim Devlet Hastanesi,bekircoskun@msn.com
4 Konya Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği,ayseyildiz87@hotmail.com
5 Konya Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği,fikretdogan38@hotmail.com
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hata türü olarak; Kullanılan malzemelerin son kullanma tarihlerini kontrol
edilmediği, ilaç/ilaç etkileşimi ve Serviste bulunan tüm tıbbi cihazların ve
ekipmanın düzenli bakımının yapılmaması belirlenmiştir. Anketin cronbach
alpha değeri 0.91 olarak bulunmuştur. Sağlık hizmetinin sunulduğu hastanelerde
değişik oran ve türde tıbbi hata meydana gelmektedir.
Tıbbi hataların yok edilmesi veya en aza indirgenmesi için; hizmet içi eğitimlerde
ilaç uygulamaları ve tıbbi cihaz kullanımına önemle yer verilmesi, yeterli hemşire
istihdamı, çalışma koşullarının düzeltilmesi faydalı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelikte tıbbi hataya eğilim ölçeği,Tıbbi hata,hemşire

Abstract
The purpose of this study in a public hospital nurses working in nursing to medical
error Tendency Scale to measure the levels of medical error and medical error
incidence trends, identify the types and causes of the order of priority setting
.Nurses working in a public hospital in Konya Research was carried out on 47.
Özata and developed by collecting the data in five dimensions and 49 items and
Altunkan «the scale of the trend in nursing to medical error» is used with the
information form. This scale consists of five Likert-1 system in question is never,
2 rarely, 3 sometimes, 4 and 5 usually means that at any time. When making an
assessment is based on points given for each item. Increase in the Toplam score
when the nurse received a low propensity to medical error is an error to score
when the tendency to fall reveals.
The data collection process was carried out research among 16 to 27 January
2012 date. The data obtained in this study were assessed using SPSS program.
Data were expressed as percentage valuesNurses participating in the study 40% of
44.7% between the ages of 33-40 percent is a graduate of the undergraduate and
graduate, 61.7% of the working internal branches. Of the evaluation, the nurses
were found to be 4.6 points to make mistakes. The most common type of medical
error, the material used is not check the expiration dates, drug / drug interaction,
and the service were not made in the care of all medical devices and equipment
regularly. Cronbach’s alpha value of the survey were found to be 0.91Health service
offering different rates and types of medical errors occur in hospitals.
For the elimination or minimization of medical errors, in-service training in the
importance given the use of drug and medical device applications, adequate nurse
employment, improve working conditions will be useful.
Key Words: Scale trend in nursing to medical error, medical errors, nurse
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1. Giriş
Hastalara sağlık hizmeti verilirken tıbbi müdahalenin amaçlandığı şekilde
tamamlanamaması tıbbi hata olarak tanımlanır. Tıbbi hatalar; yanlış işlemi yapmak,
doğru işlemi yapmamak (ihmal) ve doğru işlemi yanlış yapmaktan dolayı meydana
gelebilir. Bu hatalar; hastanelerde, polikliniklerde, hekim muayenehanelerinde,
eczanelerde, bakım evlerinde, hastanın evinde, Özetle hasta ve sağlık hizmetinin
olduğu her yerde ortaya çıkabilir.(Akalın,2004:10; Güven,2007)
Hemşirelik mesleği, her türlü sağlık kurumunda sağlığın değerli kılınması ve
hastalıkların önlenmesi için, bedenen ve aklen hasta ya da sakat bireylerin
bakımından sorumlu bir meslektir (Öztürk, 2002). Hemşireler birey, aile ve
toplumun sağlığını ve esenliğini koruma, geliştirme ve hastalık durumunda
iyileştirmeye yönelik çabaların tümünde yer almaktadır. Hemşireler insan
sağlığının ve yaşamının korunması için sahip olunması gereken asgari bilgi
ve beceriden yoksun olduğu takdirde, hizmet sundukları insanların hayatını
tehlikeye sokabilmektedir (Oktay ve Aksayan, 1998; Ersoy, 1998).
1999 yılında Institute of Medicine (IOM) yayınladığı bir rapor ise tıbbı hataların
boyutunun ne kadar büyük olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu rapora göre ABD’de
her yıl 44.000-98.000 kişi tıbbi hatalar nedeni ile yaşamını kaybetmektedir (md-jd.
info,1999). Tütüncü ve Küçükusta’nın belirttiğine göre benzer şekilde İngiltere’de
her yıl 40.000, Kanada’da 5.000 ile 10.000 arasında kişi tıbbi hatalar sonucunda
yaşamını yitirmektedir (Tütüncü,2006;61-68). Almanya’da ise her yıl 100.000 tıbbi
hata meydana gelmekte ve bu hatalar sonucunda 25.000 kişi ölmektedir. (www.
patienten-verband.de/system.htm,2009).
Hasta güvenliği açısından hemşirelik hizmetlerinde en sık karşılaşılan hataların
başında; ilaç hataları, hastane enfeksiyonları, düşmeler, yetersiz izlem, iletişim
sorunları ve malzeme kullanımına bağlı hataların geldiği belirtilmektedir (Oktay,
1990; Aştı ve Acaroğlu, 2000; Holdsworth ve ark., 2003). Aşağıda bu hatalar
hakkında bilgiler sunulmaktadır.
1.İlaç Hataları
İlaç hataları; hasta güvenliğini etkileyen en yaygın hata tipidir. Kaushal ve
arkadaşları (2001) yaptıkları çalışmada hastanelerde ilaç hata oranını %5.7 olarak
saptamışlardır. Utah ve Colorado da 3.719 kişi üzerinde yapılan çalışmada ise
ilaç hatalarının oranının %1 olduğu ve bunlarında %59’unun önlenebilir olduğu
saptanmıştır (Kaushal ve ark. 2001; Sharek ve Classen, 2006).
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2. Hastane Enfeksiyonları
Tanı ve tedavi amacıyla gerçekleştirilen çeşitli invaziv girişimler ve operasyonlar
sayesinde insan yaşamı uzamakta ve yaşam kalitesi artmaktadır. Ancak bu girişimler
sırasında hastalara buluşabilen mikroorganizmalar ile oluşan enfeksiyonlar kimi
zaman yaşamı tehdit edebilmektedir (Günaydın ve Gürler, 2008).
3. Düşmeler
Düşmeler hastanelerde en yaygın görülen tıbbi hatalardan olup (Koh ve ark.,
2007), bu kurumlarda meydana yaralanmaların yaklaşık %30’unun temel sebebini
oluşturmaktadır (Dreschnack ve ark., 2005).
4. Hastanın Yetersiz İzlenmesinden Kaynaklanan Hatalar
Gelişmiş birçok ülkede yetersiz hasta izlemleri, hatalı uygulamalara ilişkin davaların,
en sık rastlanılan nedenlerindendir. Yetersiz izleme bağlı hataları en aza indirmek
için istemler açık ve okunabilir bir şekilde yazılmalı ve izlem sıklığı net olarak
belirtilmelidir (Safran, 2004).
5. İletişim Eksikliğinden Kaynaklanan Hatalar
Arda ve arkadaşlarının (2007)
yaptığı bir araştırmada hekimlerin %78.2’si,
hemşirelerin ise %85.5’i hastalarla iletişim kurmada problem yaşadıklarını
belirtmiştir.
6.Yanlış Ya da Uygun Olmayan Malzeme Kullanımı ve Cihazlara Bağlı Hatalar
Sağlık hizmeti verilen kuruluşlarda hastaya uygulanacak tanı ve tedavi
prosedürlerinde kullanılan malzemenin uygun kullanılmaması ya da yanlış
malzeme kullanılması hastanın güvenliğini tehdit ederek, enfeksiyonlara ve
yaralanmalara sebep olabilmektedir (Acaroğlu ve Aştı, 2000).

2. Yöntem
Araştırma Konya’da bulunan bir kamu hastanesinde görev yapan 47 hemşire
üzerinde yapılmıştır. Verilerin toplanmasında Özata ve Altunkan tarafından
geliştirilen beş boyutlu ve 49 maddeden oluşan “hemşirelikte tıbbi hataya eğilim
ölçeği” ile bilgi formu kullanılmıştır. Bu ölçek beşli likert soru sistemini içermekte
olup 1 hiç, 2 çok nadir, 3 zaman zaman, 4 genellikle ve 5 her zaman anlamını
taşımaktadır. Değerlendirme yapılırken her madde için verilen puan esas

476 T.C. Sağlık Bakanlığı

V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Sözel Bildiriler

alınmaktadır. Alınan toplam puandaki yükselme hemşirenin tıbbi hata yapmaya
eğiliminin düşük olduğunu, puandaki düşme ise hata yapmaya eğiliminin
yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Veri toplama işlemi 16-27 Ocak 2012
tarihleri arasında araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler
SPSS paket programında değerlendirilmiştir. Veriler yüzdelik değerler alınarak
değerlendirilmiştir.

3. Bulgular ve Tartışma
Araştırmaya Konya Beyhekim devlet hastanesinden toplam 47 sağlık personeli
katılmıştır. Araştırmaya katılan sağlık personelinin; 11’sinin (%23,4,0) 25 yaş altı
grupta, 13’ünün (% 27,7) 26-32 yaş grubunda ve 19’unun (%40,4) ise 33-40 yaş
arasında olduğu; 18 sinin (%38,3) cerrahi kliniklerde, 29’unun (%61,7) dahili
kliniklerde görev yaptığı belirlenmiştir. Eğitim durumları açısından; 7’sinin
(%14,9) sağlık meslek lisesi mezunu, 19’ünün ön lisans (%40,4) ve 21’inin ise
(%44,7) lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitime sahip olduğu tespit edilmiştir.
Unvan açısından ise 43’ünün (%91,5) hemşire ve ebe, 4’ünün (%8,5) sağlık
memuru olduğu saptanmıştır.
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Tablo.1 Tıbbi hataya eğilim ölçeğinde İlaç ve Transfüzyon uygulamaları ile ilgili
hemşirelerin görüşleri

N
İlacı doğru hastaya yaptığımdan emin
olurum
Hastaya doğru ilacı yaptığımdan emin
olurum
İlacın miadının dolup dolmadığına
bakarım

Çok
Nadir

Hiç

İlaç Ve Transfüzyon Uygulamaları

%

N

Zaman
Zaman

%

N

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2,1

8

Okunuş ve görünüş benzerliği olan
ilaçlara dikkat ederim

1

2,1

-

-

ilaç dozunun doğru olup olmadığını
kontrol ederim

-

-

-

%
-

Her
Zaman

Genellikle
N

%

N

%

3

6,4

44

93,6

4

8,5

43

91,5

17

14

29,8

24

51,1

2

4,3

11

23,4

33

70,2

-

1

2,1

6

12,8

40

85,1

ilaç/ilaç etkileşimine dikkat ederim

3

6,4

1

2,1

2

4,3

16

34

25

53,2

ilacın hazırlanmasını ve uygulanması
esnasında steriliteye önem veririm

-

-

-

-

-

-

13

27,7

34

72,3

ilacın tam doz uygulanmasına dikkat
ederim

-

-

-

-

-

-

9

19,1

38

80,9

IV, IM ve SC enjeksiyonlarında ilacı
doğru bölgeden yapmaya dikkat ederim

-

-

-

-

-

5

10,6

42

89,4

ilaçların yan etkilerini bilirim ve ona
göre uygulama yaparım

-

-

1

2,1

6

12,8

20

42,6

20

42,6

-

-

-

-

5

10,6

21

44,7

21

44,7

-

-

-

-

2

4,3

22

46,8

23

48,9

Hastaya doğru mayinin verilmesine
dikkat ederim

-

-

-

-

-

-

8

19,1

38

80,9

Takılacak mayinin sterilitesini kontrol
ederim

-

-

-

-

-

-

14

29,8

33

70,2

Mayi miktarının doğru hesaplanmasına
3
dikkat ederim

6,4

-

-

2

4,3

9

19,1

33

70,2

Mayinin hastaya uygun yoldan
gönderilmesine dikkat ederim

-

-

-

-

-

-

6

12,8

41

87,2

Mayileri uygun araçlarla göndermeye
dikkat ederim

1

2,1

-

-

-

-

10

21,3

36

76,6

3

6,4

ilaç yapıldıktan sonra hastayı yeterince
izlerim
İlaçların tam saatinde yapılmasına
dikkat ederim

Hastaya fazla sıvı yüklenmesine dikkat
1
ederim
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Tablo.1 incelendiğinde ankete katılan hemşirelerin % 93,6 sının İlacı doğru hastaya
yaptığımdan emin olduğu,% 91,5 nin hastaya doğru ilacı yaptığı,%89,4 IV, IM ve
SC enjeksiyonlarında ilacı doğru bölgeden yapmaya dikkat ettiği fakat ilaçların
yan etkilerini bilirim ve ona göre uygulama yaparlar % 42,6 ilaç yapıldıktan sonra
hastayı yeterince izlerim diyenler % 44,7 ilaç/ilaç etkileşimine her zaman dikkat
edenler % 53,2 olarak görülmektedir.
Tablo.2 Tıbbi hataya eğilim ölçeğinde Hastane enfeksiyonları ile ilgili hemşirelerin
görüşleri

N

Zaman
Zaman

Genellikle

N

N

%

N

%

Çok
Nadir

Hiç

Hastane Enfeksiyonları

%

N

%

%

Her Zaman

Hastaya uygulanan invazif girişimlerde
asepsi kurallarına dikkat ederim

-

-

-

-

-

-

21

44,7

26

55,3

IV kateterlerin kalma süresinin 72-96
saat olmasına dikkat ederim

-

-

-

-

3

6,4

12

25,5

32

68,1

Kateter takılı hastaları her gün kontrol ederim

-

-

-

-

2

4,3

19

40,4

26

55,3

İnfüze edilen sıvıların hazırlanmasını
ve uygulanmasında kontamine
olmamasına dikkat ederim

-

-

-

-

-

-

14

29,8

33

70,2

infüzyon sıvılarını hastaya takmadan
önce çatlak-yırtık/delik yönünden
kontrol ederim

-

-

-

-

-

-

11

23,4

36

76,6

Serum şişeleri ve setlerini 24 saatte bir
değiştirim

-

-

-

-

5

10,6

15

31,9

27

57,4

Üriner kateterizasyonda kapalı drenaj
sisteminin bozulmamasına dikkat ederim

-

-

-

-

-

-

15

31,9

32

68,1

Çalıştığım serviste kirli malzemelerin
uygun kutu ve torbalara atılmasına
dikkat ederim

-

-

1

2,1

1

2,1

7

14,9

38

80,9

Hastaya kullandığım tüm aletlerin
sterilizasyon ve dezenfeksiyonun uygun şekilde yapılmasını sağlarım

-

1

2,1

-

-

16

34

30

63,8

Yatak yaralarının önlenmesine dikkat
ederim

-

-

1

2,1

3

6,4

16

34

27

57,4

Enfekte hastaların izolasyonunu
sağlarım

-

-

2

4,3

-

-

13

27,7

32

68,1

Malzemenin güvenliğinden şüphe duyduğumda kullanmamaya dikkat ederim

-

1

2,1

-

-

10

21,3

36

76,6
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Tablo.2 incelendiğinde çalıştığım serviste kirli malzemelerin uygun kutu ve
torbalara atılmasına her zaman dikkat edenler % 80,9,Malzemenin güvenliğinden
şüphe duyduğumda kullanmamaya her zaman dikkat edenler % 76,6,İnfüzyon
sıvılarını hastaya takmadan önce çatlak-yırtık/delik yönünden her zaman kontrol
edenler % 76,6, Hastaya uygulanan invazif girişimlerde asepsi kurallarına her
zaman dikkat edenler % 55,3, Kateter takılı hastaları her gün kontrol edenler %
55,3 oldukları görülmektedir.
Tablo.3 Tıbbi hataya eğilim ölçeğinde hasta izlemi ve malzeme güvenliği ile ilgili
hemşirelerin görüşleri
Hasta İzlemi Ve Malzeme
Güvenliği

Çok
Nadir

Hiç

Zaman
Zaman

N

%

N

%

N

Hasta izleme sıklığını doktor
isteminde belirtilen şekilde
yaparım

-

-

1

2,1

1

2,1

Hastanın aldığı-çıkardığı sıvı
takibini yaparım

1

2,1

1

2,1

4

Hasta yoğunluğu olduğu
zamanlarda da hasta izlemini
gerektiği gibi yapmaya çalışırım

-

-

-

-

Yaptığım tüm izlemleri zaman
belirtilerek kaydederim

-

-

-

Hastanın bakım ve bakım Sonuçları
ile bilgileri vardiya değişiminde ve
vardiya arasında paylaşılmasına
dikkat ederim

-

Serviste bulunan tüm tıbbi
cihazların ve ekipmanın düzenli
bakımının yapılmasını sağlarım

-

Serviste tüm cihazları çalışır
durumda olması için her gün
kontrol eder ve bozuk olanları
rapor ederim

Genellikle
%

N

%

15

31,9

30

63,8

8,5

16

34

25

53,2

2

4,3

25

53,2

20

42,6

-

-

-

8

17

39

83

-

-

1

2,1

9

19,1

37

78,7

-

1

2,1

4

8,5

18

38,3

24

51,1

-

-

1

2,1

5

10,6

21

44,7

20

42,6

Cihazların nasıl kullanılacağını
bilirim veya öğrenmeye çalışırım

-

-

2

4,3

16

34

29

61,7

Tüm sarf malzemelerin son
kullanma tarihlerini kontrol
ederim

-

-

2

4,3

18

38,3

19

40,4
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Tablo.3 incelendiğinde Yaptığım tüm izlemleri zaman belirtilerek kaydederim
diyenler % 83, Hastanın bakım ve bakım Sonuçları ile bilgileri vardiya değişiminde
ve vardiya arasında paylaşılmasına her zaman dikkat edenler % 78,7, Tüm sarf
malzemelerin son kullanma tarihlerini her zaman kontrol edenler % 40,4, Hasta
yoğunluğu olduğu zamanlarda da hasta izlemini gerektiği gibi yapmaya çalışanlar
%42,6, Serviste tüm cihazları çalışır durumda olması için her gün kontrol eder ve
bozuk olanları rapor edenler % 42,6 olarak görülmektedir.
Tablo.4 Tıbbi hataya eğilim ölçeğinde düşmeler ile ilgili hemşirelerin görüşleri
Çok
Nadir

Hiç

Düşmeler
N

%

N

%

Hasta ve yakınlarına düşme
nedenleri ve alınabilecek önlemler
hakkında bilgi veririm

-

-

-

-

Hasta ilk kez ayağa kalktığında
gerekli destek ve yardımı sağlarım

-

-

-

Hasta için gerekli olan araç/
gereçlerin hasta yatağına yakın
yerleştirilmesine dikkat ederim

-

-

Yatak kenarlarında parmaklıkların
sınırlayıcıların olmasına ve kapalı
durmasına dikkat ederim

-

Hasta nakillerinde gerekli
tedbirlerin alınmasını sağlarım

-

Zaman
Zaman
N

Genellikle

Her
Zaman

%

N

%

N

%

5

10,6

21

44,7

21

44,7

-

2

4,3

16

34

29

61,7

2

4,3

-

-

17

36,2

28

59,6

-

-

-

-

-

14

29,8

33

70,2

-

5

10,6

1

2,1

5

10,6

36

76,6

Tablo.4 incelendiğinde Hasta nakillerinde gerekli tedbirlerin alınmasını her zaman
sağlayanlar % 76,6, Yatak kenarlarında parmaklıkların-sınırlayıcıların olmasına
ve kapalı durmasına her zaman dikkat edenler % 70,2, Hasta ve yakınlarına
düşme nedenleri ve alınabilecek önlemler hakkında her zaman bilgi verenler %
44,7 olarak görülmektedir.
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Tablo.5 Tıbbi hataya eğilim ölçeğinde iletişim ile ilgili hemşirelerin görüşleri
Çok
Nadir

Hiç

İletişim
N

Zaman
Zaman

Genellikle
N

%

N

%

N

%

Hastanın bakımına ilişkin bilgileri,
hastayla beraber yatak başında teslim ederim

-

-

-

1

2,1

Hastanın tedavisi ve bakımı ile
ilgili tüm bilgileri hemşire gözlem
formuna kaydederim

-

-

-

-

-

Sözlü/telefon ile aldığım doktor
istemini hemen hemşire gözlem
formuna kaydederim

-

-

-

-

Serviste çift order(doktor
istemi+hemşire gözlem formu)
kontrolü uygulamasına dikkat
ederim

-

-

-

Açık olmayan, sorun oluşturacak
istemleri hekime doğrulatırım

-

-

-

Her
Zaman

%

N

%

9

19,1

37

78,7

-

5

10,6

42

89,4

1

2,1

8

17

38

80,9

-

-

-

5

10,6

42

89,4

-

-

-

6

12,8

41

87,2

Tablo 5 incelendiğinde Serviste çift order(doktor istemi+hemşire gözlem formu)
kontrolü uygulamasına her zaman dikkat edenler % 89,9, Açık olmayan, sorun
oluşturacak istemleri hekime her zaman doğrulatanlar % 87,2,Sözlü/telefon ile
aldığım doktor istemini hemen hemşire gözlem formuna her zaman kaydedenler
% 80,9 olarak görülmektedir.
Tablo.6 Tıbbi hataya eğilim ölçeğinde ankete katılan hemşirelerin yaş dağılımları
N

%

0

1

2,1

18-25

11

23,4

26-32

13

27,7

33-40

19

40,4

41-50

2

4,3

51 ve üstü

1

2,1

Toplam

47

100,0
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Tablo.7 Tıbbi hataya eğilim ölçeğinde ankete katılan hemşirelerin unvan dağılımları
N

%

Hemşire

38

80,9

Sağlık memuru

4

8,5

Ebe

5

10,6

Toplam

47

100,0

Tablo.8 Tıbbi hataya eğilim ölçeğinde ankete katılan hemşirelerin cinsiyet dağılımları
N

%

Erkek

5

10,6

Kadın

42

89,4

Toplam

47

100,0

Tablo.9 Tıbbi hataya eğilim ölçeğinde ankete katılan hemşirelerin Eğitim dağılımları
N

%

Sağlık Meslek Lisesi

7

14,9

Önlisans

19

40,4

Lisans ve Lisans üstü

21

44,7

Toplam

47

100,0

Tablo.10 Tıbbi hataya eğilim ölçeğinde ankete katılan hemşirelerin Çalıştığı Branş
dağılımları
N

%

Dahili

29

61,7

Cerrahi

18

38,3

Toplam

47

100,0
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4. Sonuç Ve Öneriler
Son yıllarda üzerinde en çok durulan ve araştırma yapılan konuların başında
tıbbi hatalar (malpraktis) konusu gelmektedir. Çünkü tıbbi hatalara bağlı olarak
her yıl dünya genelinde çok sayıda ölüm ve yaralanma meydana gelmekte,
tedavide gecikmeler yaşanmakta ve bakım kalitesinde düşme gibi Sonuçlar ortaya
çıkmaktadır. Ayrıca hatalar sonucunda bakım maliyetleri artmakta, hizmet veren
sağlık personeli yaptığı hataya bağlı olarak performans düşüklüğü, tükenmişlik
ve suçluluk duygusu yaşayabilmektedir. Kimi zaman ise yapılan hatalar tazminat
veya hapis cezası ile Sonuçlanan ceza davalarına konu olabilmektedir. Bu nedenle
sağlık çalışanlarının ve sağlık kurumları yöneticilerinin tıbbi hataların önlenmesi
için önlemeler alması gerekmektedir.
Verilerin toplanmasında Özata ve Altunkan tarafından geliştirilen beş boyutlu ve
49 maddeden oluşan “hemşirelikte tıbbi hataya eğilim ölçeği” ile bilgi toplanarak
Konya Beyhekim devlet hastanesinde çalışan hemşirelerin tıbbi hataya eğilimleri
ölçülmeye çalışılmıştır.
Ankete katılan hemşirelerin % 93,6 sının İlacı doğru hastaya yaptığımdan emin
olduğu,% 91,5 nin hastaya doğru ilacı yaptığı,%89,4 IV, IM ve SC enjeksiyonlarında
ilacı doğru bölgeden yapmaya dikkat ettiği fakat ilaçların yan etkilerini bilirim
ve ona göre uygulama yaparlar % 42,6 ilaç yapıldıktan sonra hastayı yeterince
izlerim diyenler % 44,7 ilaç/ilaç etkileşimine her zaman dikkat edenler % 53,2
olarak görülmektedir.
Çalıştığım serviste kirli malzemelerin uygun kutu ve torbalara atılmasına her
zaman dikkat edenler % 80,9,Malzemenin güvenliğinden şüphe duyduğumda
kullanmamaya her zaman dikkat edenler % 76,6,İnfüzyon sıvılarını hastaya
takmadan önce çatlak-yırtık/delik yönünden her zaman kontrol edenler % 76,6,
Hastaya uygulanan invazif girişimlerde asepsi kurallarına her zaman dikkat
edenler % 55,3, Kateter takılı hastaları her gün kontrol edenler % 55,3 oldukları
görülmektedir
Yaptığım tüm izlemleri zaman belirtilerek kaydederim diyenler % 83, Hastanın
bakım ve bakım Sonuçları ile bilgileri vardiya değişiminde ve vardiya arasında
paylaşılmasına her zaman dikkat edenler % 78,7, Tüm sarf malzemelerin son
kullanma tarihlerini her zaman kontrol edenler % 40,4, Hasta yoğunluğu olduğu
zamanlarda da hasta izlemini gerektiği gibi yapmaya çalışanlar %42,6, Serviste
tüm cihazları çalışır durumda olması için her gün kontrol eder ve bozuk olanları
rapor edenler % 42,6 olarak görülmektedir.
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Hasta nakillerinde gerekli tedbirlerin alınmasını her zaman sağlayanlar % 76,6,
Yatak kenarlarında parmaklıkların-sınırlayıcıların olmasına ve kapalı durmasına
her zaman dikkat edenler % 70,2, Hasta ve yakınlarına düşme nedenleri
ve alınabilecek önlemler hakkında her zaman bilgi verenler % 44,7 olarak
görülmektedir.
Serviste çift order (doktor istemi+hemşire gözlem formu)kontrolü uygulamasına
her zaman dikkat edenler % 89,9, Açık olmayan, sorun oluşturacak istemleri
hekime her zaman doğrulatanlar % 87,2,Sözlü/telefon ile aldığım doktor
istemini hemen hemşire gözlem formuna her zaman kaydedenler % 80,9 olarak
görülmektedir.
Sonuç olarak bu hastanede çalışan hemşirelerin,ilaç ve transfüzyon uygulamaları
ve iletişim konularında tıbbi hataya eğilimlerinin az olduğu,hastane enfeksiyonları
ve hasta düşmeleri konularında tıbbi hataya eğilimli olduğunu bu çalışma ortaya
koymaktadır.
Özata ve Altunkan tarafından geliştirilen beş boyutlu ve 49 maddeden oluşan
“hemşirelikte tıbbi hataya eğilim ölçeği” farklı hastanelerde de uygulanarak
çalışanların tıbbi hataya eğilimleri ölçülebilir.
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Bir Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde Hemşire
Ve Hekimlerin Hasta Güvenliğine Yönelik
Tutumlarının Değerlendirilmesi
Seda Değirmenci1
Halil Şengül2
Birgül Kahraman3
Sibel Katırcı Fener4

Özet
Tanımlayıcı tipteki bu araştırmanın amacı; hemşire ve hekimlerin hasta
güvenliğine yönelik tutumlarını değerlendirmektir.
Araştırmanın örneklemini, İstanbul ilinde bir Eğitim ve Araştırma hastanesinde
çalışan 266 hemşire ve doktor oluşturmuştır.
Araştırmada veri toplama aracı olarak, hemşire ve hekimlerin kişisel ve mesleki
özelliklerini tanımlayan bir soru formu (6 soru) ile “Hasta Güvenliği Tutum
Ölçeği” (46 madde) kullanılmıştır. İstatistiksel analizde, yüzdelik, Mann
Whitney-U, ANOVA kullanılmıştır.
Araştırmada hemşire ve hekimlerin, sıklıkla kadın, lisans mezunu, 29-39 yaş
aralığında oldukları, 11-20 yıllar arasında hizmet verdikleri ve sıklıkla dahili
birimlerde çalıştıkları belirlenmiştir.
Hasta Güvenliği Tutum Ölçeğinin 6 alt boyutundan, hemşire ve hekimlerin, en
yüksek ekip çalışmasına, en az ise iş doyumuna sahip oldukları saptanmıştır.
Hemşirelerin, hekimlere göre daha yüksek Ekip çalışması, Güvenlik iklimi
ve Yönetim desteğini, hekimlerin ise, çalışma ortamında daha fazla stresi
tanımladıkları belirlenmiştir. Kadın çalışanların, erkeklere göre daha yüksek
Güvenlik iklimine sahip oldukları, 40-50 yaş aralığında olan çalışanların daha
yüksek Güvenlik iklimine ve Yönetim desteğine sahip oldukları, cerrahi birimlerde
1 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sesdegirmenci@hotmail.com, 05075807060
2 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, halilsengul66@gmail.com, 05052901529
3 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, oneroze_21@hotmail.com, 05054037886
4 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sibelfener@gmail.com, 05069123637
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çalışan hemşire ve hekimlerin ise, hasta güvenliği tutumlarına yönelik İş doyumu,
Ekip çalışması, Güvenlik iklimi ve Yönetim anlayışının diğer birimlere göre daha
yüksek olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler:
Hemşire, Hekim.

Hasta Güvenliği, Hasta Güvenliği Tutumu, Hastane,

Abstract
The aim of this descriptive research; nurses and doctors are to assess attitudes
towards patient safety.
The research sample, one in Istanbul Education and Research Hospital doctors
and nurses working in 266 creating data were collected.
As a means of data collection, nurses and physicians’ personal and professional
characteristics that define a questionnaire (6 questions) “Patient Safety Attitudes
Questionnaire” (46 items) was used. In statistical analysis, percentage, MannWhitney-U, ANOVA was used.
In the study of nurses and doctors, often female, graduate degree, they are in the
29-39 age range, 11-20 years of work in internal units they serve and often they
are determined.
Patient Safety Attitudes Questionnaire subscales of six nurses and doctors, the
highest in team work, at least they have the job satisfaction is determined.
Nurses, doctors higher than Teamwork, Safety climate and Management support,
the doctors, the more stress in the Work environment is determined that defines.
Women workers than men, higher Safety climate they have, the 40-50 age range
of employees who have higher Safety climate and Management support they have,
the surgical unit nurses working in and of doctors, patient safety attitudes towards
Job satisfaction, Teamwork, Safety climate and Management approach according
to other units were found to be higher.
Key Words: Patient Safety, Patient Safety Attitudes, Hospital, Nurse, Doctor.
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1. Giriş
1.1.Hasta Güvenliği Ve Hasta Güvenliği İyileştirmeleri
Sağlık hizmetlerinin giderek karmaşık bir yapıya dönüşmesi, değişen sağlık
ihtiyaçları ve sağlık teknolojisindeki hızlı gelişmeler, hizmet sunan ve hizmet
alanlar açısından risk faktörlerini de beraberinde getirmekte ve bu nedenle
günümüzde hasta ve çalışan güvenliği konusu tüm ülkelerin sağlık gündeminde
önemli bir yer tutmaktadır (Sezgin ve Yıldırım, 2010:1).
Hasta güvenliği, sağlık bakım hizmetleri sırasında oluşabilecek hataların,
hastaların zarar görebilecek bir şekilde ortaya çıkmasını engelleyecek sistemleri
kurmayı ve gerekli tedbirleri almayı gerektirmektedir (Korkmaz, 2012:91).
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2007 yılında Cenevre’de Avrupa Komisyonu’nun
desteklediği uluslararası konferansında Dünya’da yaklaşık 10 milyon hastanın
önlenebilir tıbbi uygulamalar nedeniyle sakatlandığını ya da öldüğünü
vurgulayarak hasta güvenliği konusunda daha fazla araştırma yapılması çağrısında
bulunmuştur.
Institute of Medicine (IOM), hasta güvenliği konusunu 21. Yüzyıl Sağlık Sunumu
öncelikleri arasında en başa almıştır. Sağlık sisteminde iyileştirilmesi amaçlanan
konuları şu şekilde sıralamıştır:
•

Güvenli bir sağlık hizmeti (hasta güvenliği): Hastalara yardım ederken zarar
vermekten kaçınma,

•

Etkili bir sağlık hizmeti: Bilimsel bilgiler ve kanıta dayalı tıp uygulamalarına
dayalı hizmet sunumu, sağlık hizmetinin az veya gereksiz kullanımının
önlenmesi,

•

Hasta odaklı sağlık hizmeti: Hastanın ihtiyaç, değer yargıları ve tercihleri
doğrultusunda ve klinik karar verme mekanizmalarına ortak edilerek sunulan
bir sağlık hizmeti,

•

Zamanında verilen sağlık hizmeti: Beklemelerin sağlığa zarar vermesinin
önlendiği bir sistem (sağlığa ulaşılabilirlik),

•

Verimli sunulan sağlık hizmeti: İsrafın önlendiği, maliyet etkin bir sağlık
hizmeti sunumudur (Türk Tabipler Birliği, 2010:14).

Ülkemizde ise, hasta güvenliği ile ilgili iyileştirmeler 29 Nisan 2009 tarihinde
“Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliği’nin Sağlanması
ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”in yayımlanması,
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ardından 6 Nisan 2011 tarihinde “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına
Dair Yönetmelik’in yayımlanmasıyla; hasta kimlik bilgilerinin tanımlanması ve
doğrulanması, hastaya uygulanacak girişimsel işlemler için hastanın rızasının
alınması, sağlık hizmeti sunumunda iletişim güvenliğinin sağlanması, ilaç
güvenliğinin sağlanması, kan ve kan ürünlerinin transfüzyon güvenliğinin
sağlanması, cerrahi güvenliğin sağlanması, hasta düşmelerinin önlenmesi,
radyasyon güvenliğinin sağlanması ve engelli hastalara yönelik düzenlemelerin
yapılması, hususlarında hasta güvenliğine ait gerekli tedbir ve düzenlemelerin
yapılması gerekliliği vurgulanmaktır.
Son olarak ise, 06 Ağustos 2013 tarihinde yürürlüğe giren Sağlık Hizmeti
Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelikte, sağlık
hizmet kalite standartlarının önemine ve uygulanmasına dikkat çekilmektedir.
1.2. Hasta Güvenliği Kültürü Ve Önemi
Armstrong (1990), kurum kültürünü, kurumdaki bireylere, birbirlerine
davranışlarında ve işlerinin yapılma şekli konusunda rehber olan, bireylerarası
etkileşimle ortaya çıkan ve paylaşılan inançlar, tutumlar, tahminler ve beklentiler
modeli olarak açıklamaktadır (Şişli ve Köse, 2013:166).
Kurum kültürünün bir alt basamağı olan güvenlik kültürünü; İngiliz Endüstri
Konfederasyonu (1991), risk, kaza ve hastalıklar hakkında bir organizasyonun
bütün üyeleri tarafından paylaşılan inançlar ve fikirler olarak tanımlamaktadır
(Tunçel ve Sökmen, 2013:18).
Sağlık hizmetlerinde ise, hasta güvenliğinin sağlanması için ilk adım, kurumlarda
hasta güvenliği kültürünün oluşturulmasıdır. IOM’ un tıbbi hataların önlenmesi
ile ilgili önerilerinden birisi de sağlık hizmeti veren organizasyonlarda hasta
güvenliği kültürünün yaratılmasıdır. Hasta güvenliği kültürü oluşturulmasında;
•

Hasta güvenliği konusunun herkesin sahiplenmesi gereken bir konu
olduğunun ilan edilmesi,

•

Hasta güvenliği konusunda liderler, çalışanlar ve hastalar arasında açık
iletişimin teşvik edilmesi,

•

Çalışanlara hasta güvenliğini tehdit eden işlemleri belirleme ve azaltma
konusunda sorumluluk devri,

•

Hasta güvenliği için kaynak ayrılması,

•

Tüm çalışanların hasta güvenliği konusunda sürekli eğitiminin sağlanması
gerekmektedir (Türk Tabipler Birliği Raporu, 2010:19).
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Hasta güvenliğinin sağlanması, sağlık çalışanlarının hasta güvenliğini tehdit
eden durumları bilmeleri ve kurumlarında güvenlik kültürünü geliştirmeleri ile
mümkündür (Filiz ve Bodur, 2009:16).
ABD’ de çok geniş katılımla oluşturulan Ulusal Kalite Forumu’nda (National
Healthcare Quality Report, 2003) açıklanan raporda hasta güvenliğiyle ilgili
stratejilere değinilerek konunun kurumun bütünü kapsayan bir sorumluluk olduğu
ve hastane yöneticilerinin bu konuya öncelik vermesinin önemi vurgulanmıştır.
Bu rapora göre;
•

Sağlık kurumlarında hasta güvenliği konusu yönetimin öncelikleri arasında
yer almalı ve bu konu kurumsal bir sorumluluk olarak benimsenmeli, ortaya
çıkabilecek sorunlarda sorumluluk üstlenilmelidir.

•

Sağlık kurumlarında hataların araştırılmasıyla ilgili süreçler belirlenmeli ve
kurumda hasta güvenliği kültürü oluşturulmalıdır.

•

Hasta güvenliği konusunda eğitim arttırılarak, mesleki yanlış davranışların
saptanması ve düzeltilmesi sağlanmalıdır (Baykal vd., 2010:40).

Tıbbi hatalar konusunda genel algılamalar ve yaşanan tecrübeler ülkelerin
toplumları ve sağlık çalışanları arasında farklılıklar göstermektedir. Her ülke,
kendi sağlık kurumlarında kültür araştırmaları yaparak hasta güvenliği konusunda
öncelikle geliştirmesi gereken konuları saptamalıdır (Filiz ve Bodur, 2009:16).
Hasta güvenliğinin iyileştirilmesi konusunun sağlık kuruluşlarının en öncelikli
konularından biri olduğunun kabul edilmesi ve bu konudaki çalışmaların
ülkemizde de başlatılması veya yaygınlaştırılması gereklidir (Akalın, 2004:12).
Ülkemizde ise, sağlık hizmet kalite standartları doğrultusunda sağlık
kurumlarındaki hasta güvenliğine ait uygulamalar standart hale getirilmiştir.
Bu standartlar doğrultusunda yapılan değerlendirilmeler ve eğitimler sağlık
kuruluşlarında hasta güvenliği kültürünün yaygınlaşmasını sağlamaktadır.

2. Gereç ve Yöntem
2.1. Araştırmanın Amacı ve Tipi:
Tanılayıcı tipteki bu araştırmanın amacı, bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde
hemşire ve hekimlerin hasta güvenliği kültürünün belirlenmesidir.

T.C. Sağlık Bakanlığı

491

Sözel Bildiriler

V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

2.2. Evren ve Örneklem
Araştırma evrenini İstanbul ilinde bulunan bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
oluştururken; örneklemi, amaçlı örneklem yöntemiyle bu hastanede çalışan
hemşire ve hekimler oluşturmuştur. Toplam gönüllü olan 179 hemşire ve 87
hekim araştırmaya katılmayı kabul etmiştir.
2.3. Veri Toplama Aracı
Araştırmada kullanılan veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci
bölümde; hemşire ve hekimlerin kişisel ve mesleki değişkenleri (yaş, cinsiyet,
hizmet süresi vb.) gibi hasta güvenliği kültürünü etkilediği varsayılan 6 soru yer
almıştır.
İkinci bölümde ise; Baykal ve ark. (2010) tarafından, Sexton ve ark.’nın (2006)
çalışmalarından Türkçe’ye uyarlanarak geçerlilik güvenirliği yapılan “Hasta
Güvenliği Tutum Ölçeği” (HGTÖ) kullanılmıştır. Bu ölçek 46 sorudan ve iş
doyumu, ekip çalışması, güvenlik iklimi, yönetim anlayışı, stresi tanımlama,
çalışma koşulları alt boyutları olmak üzere 6 alt boyuttan oluşmaktadır. İş doyumu
alt boyutu 11 maddeden, Ekip çalışması alt boyutu 12 maddeden, Güvenlik iklimi
alt boyutu (güvenli raporlama, kanıta dayalı uygulama vb.) 5 maddeden, Yönetim
anlayışı alt boyutu 7 maddeden, Stresi tanımlama alt boyutu 5 maddeden ve
Çalışma koşulları alt boyutu ise, 6 maddeden meydana gelmektedir.
Ölçeğin değerlendirilmesi 5’li Likert tipi (1p-Kesinlikle katılmıyorum,
5p-Tamamen katılıyorum) bir puanlamaya sahiptir. Ölçeğin alt boyut Cronbach
Alfa katsayıları; İş doyumu=0.85, Ekip çalışması=0.79, Güvenlik iklimi=0.90,
Yönetim anlayışı=0.89, Stresi tanımlama=0.85, Çalışma koşulları=0.56 şeklinde
bulunmuştur.
2.4. Verilerin Toplanması
Araştırmada, izin süreci tamamlandıktan sonra gönüllü olan hemşire ve hekimlere
gerekli açıklamalar yapılarak veri toplama aracı elden dağıtılmıştır. Yaklaşık bir
hafta sonra araştırmacı tarafından veri toplama aracı geri toplanmıştır. Araştırma
verileri Nisan - Mayıs 2014 tarihleri arasında toplanmıştır.
2.5. Verilerin Değerlendirilmesi
Veriler, araştırmacı tarafından bilgisayar ortamına aktarılarak, veriler, yüzdelik,
Mann-Whitney U, Anova ve Tukey analizleri ile değerlendirilmiştir. Araştırmanın

492 T.C. Sağlık Bakanlığı

Sözel Bildiriler

V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

bağımlı değişkeni, “Hasta Güvenliği Tutum Ölçeği’nin” alt boyutlarından elde
edilen puanlar iken; bağımsız değişkenleri, hasta güvenliği tutumunu etkilediği
varsayılan kişisel ve mesleki (yaş, birim, vb.) özelliklerden oluşturmaktadır.
2.6. Araştırmanın Zorlukları ve Sınırlılıkları
Hemşire ve hekimlerin iş yoğunluğu nedeniyle veri toplama aracını yeterince
dolduramamaları sonucu belirlenen örneklem hacmine ulaşılamamıştır.

3. Bulgular
3.1.Kişisel, Mesleki ve Hasta Güvenliği Tutum Ölçeği (HGTÖ) Değişkenleriyle
İlgili Bulgular (S=266)
Tablo 3-1: Hemşire ve Hekimlerin Kişisel ve Mesleki Özeliklerine Yönelik Bulguların
Dağılımı (S=266)
Değişken

Grup

s

%

Meslek

Hekim
Hemşire

87
179

32.7
67.3

Cinsiyet

Kadın
Erkek

195
71

73.3
26.7

Eğitim

SML
Ön Lisans
Lisans
Lisans üstü

28
50
95
93

10.5
18.8
35.7
35

Yaş

18-28 yaş
29-39 yaş
40-50 yaş
51-60yaş

88
123
47
8

33.1
46.2
17.7
3

Hizmet Süresi

0-5 yıl
6-10 yıl
11-20 yıl
21 yıl ve üzeri

28
50
95
93

10.5
18.8
35.7
35

Birim

Dahili Birim
Cerrahi Birim
Acil Servis
Yoğun bakım
Ameliyathane
Diğer

68
66
24
49
13
46

25.6
24.8
9.0
18.4
4.9
17.3
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Tablo 3-1’in değişkenleriyle ilgili bulgular incelendiğinde; %67.3’ün hemşire,
%73.3’ün kadın, %35.7’nin lisans mezunu, %46.2’nin 29-39 yaş aralığında olduğu,
%35.7’nin lisans mezunu ve %35.7’nin 11-20 yıl hizmet süresi ve %25.6’nın dahili
birimlerde çalıştığı saptanmıştır.
Tablo 3-2: Hemşire ve Hekimlerin Hasta Güvenliği Tutum Ölçeği Alt Boyut Puan
Ortalamalarının Dağılımı (S=266)
Alt Boyutlar
İş Doyumu Alt Boyutu
Ekip Çalışması Alt Boyutu
Güvenlik İklimi Alt Boyutu
Yönetim Anlayışı Alt Boyutu
Stresi Tanımlama Alt Boyutu
Çalışma Koşulları Alt Boyut

X
2,70
3,33
3,22
3,18
3,07
3,01

Ss
,98
,69
,85
,85
,93
,62

Hemşire ve hekimlerin Hasta Güvenliği Tutum Ölçeği (HGTÖ) alt boyut puan
ortalamaları Tablo 3-2’de incelendiğinde, iş doyumu alt boyutunun 2,70±,98, ekip
çalışması alt boyutunun, ekip çalışması alt boyutunun 3,33±,69, güvenlik iklimi alt
boyutunun 3,22±,85, yönetim anlayışı alt boyutunun 3,18±,85, stresi tanımlama
alt boyutunun 3,07±,93 ve çalışma koşulları alt boyutunun ise, 3,01±,62 olduğu
saptanmıştır. “Sağlık bir ekip işidir” söyleminden yola çıkarak ekip çalışması alt
boyutunun yüksek olmasından dolayı çalışanların birimlerinde uyumlu bir ekip
çalışmasına sahip oldukları belirlenmiştir.
Tablo 3-3: Hemşire ve Hekimlerin HGTÖ Alt Boyut Puan Ortalamalarının
Karşılaştırılması (S=266)
Boyut
İş Doyumu
Ekip Çalışması
Güvenlik İklimi
Yönetim Anlayışı
Stresi Tanımlama
Çalışma Koşulları

Meslek
Hekim
Hemşire
Hekim
Hemşire
Hekim
Hemşire
Hekim
Hemşire
Hekim
Hemşire
Hekim
Hemşire

s
87
179
87
179
87
179
87
179
87
179
87
179

X
2,611
2,753
3,167
3,422
3,069
3,307
2,958
3,292
3,439
2,901
3,166
2,945

Ss
,763
1,074
,603
,716
,807
,868
,844
,844
,896
,897
,656
,593

*p<0.05 **p<0.01 ***p<0.001
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U

P

7219,000

,335

5798,500

,001***

6151,500

,005**

5857,000

,001**

5039,000

,000***

6021,000

,003**
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Tablo 3-3’de hemşire ve hekimler ile HGTÖ alt boyut puan ortalamaları arasındaki
ilişki Mann-Whitney U testi ile incelendiğinde; “Ekip Çalışması” alt boyutunda
hemşirelerin hekimlerden istatistiki açıdan ileri derece anlamlı düzeyde yüksek
puan aldığı (U=5798,500, p<0.001), “Güvenlik İklimi” alt boyutunda hemşirelerin
hekimlerden istatistiki açıdan anlamlı düzeyde yüksek puan aldığı (U=6151,500,
p<0.005), “Yönetim Anlayışı” alt boyutunda hemşirelerin hekimlerden istatistiki
açıdan anlamlı düzeyde yüksek puan aldığı (U=5857,000, p<0.001), “Stres
Tanımlama” alt boyutunda hekimlerin hemşirelerden istatistiki açıdan anlamlı
düzeyde yüksek puan aldığı (U=5039,000, p<0.000), “Çalışma Koşulları” alt
boyutunda hekimlerin hemşirelerden istatistiki açıdan anlamlı düzeyde yüksek
puan aldığı (U=6021,000, p<0.003), “İş Doyumu” boyutunda ise hemşire ve
hekimler arasında istatistiki açıdan anlamlı derecede bir fark bulunmamıştır
(p>0.05). Hemşirelerin, ekip çalışmasına, güvenlik iklimine daha uyumlu
oldukları ve daha fazla yönetim desteğine sahip oldukları, hekimlerin ise, stresi ve
çalışma koşullarını (iletişim bozuklukları, tükenmişlik, eğitim desteği vb.) daha
fazla tanımladıkları belirlenmiştir.
Tablo 3-4: Hemşire ve Hekimlerin Cinsiyet Durumu ile HGTÖ Alt Boyut Puan
Ortalamalarının Karşılaştırılması (S=266)
Boyut
İş Doyumu
Ekip Çalışması
Güvenlik İklimi
Yönetim Anlayışı
Stresi Tanımlama
Çalışma Koşulları

Cinsiyet
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek

s
195
71
195
71
195
71
195
71
195
71
195
71

X
Ss
2,707 1,025
2,704 ,984
3,376 ,678
3,237 ,721
3,319 ,837
2,983 ,858
3,237 ,829
3,036 ,858
3,032 ,930
3,200 ,925
3,16
,656
2,94
,593

U

P

6741,000

,743

6146,500

,162

5215,000

,002*

5868,500

,057

6177,500

,178

6877,500

,935

Tablo 3-4’de hemşire ve hekimlerin cinsiyet durumları ile HGTÖ alt boyut puan
ortalamaları arasındaki ilişki Mann-Whitney U testi ile incelediğinde; “Güvenlik
İklimi” alt boyutunda kadınların erkeklerden istatistiki açıdan anlamlı düzeyde
yüksek puan aldığı (U=5215,000 p<0.05); diğer alt boyutlarda ise, kadınlar ile erkekler
arasında istatistiki açıdan anlamlı derecede bir fark bulunmamıştır (p>0.0.5).
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Tablo 3-5: Hemşire ve Hekimlerin Yaş Dağılımları ile HGTÖ Alt Boyut Puan
Ortalamalarının Karşılaştırılması (S=266)
Boyut

Grup

s

X

Ss

F

18-28 yaş(a)
29-39 yaş(b)
40-50 yaş(c)
51-60 yaş(d)

88
123
47
8

2,597
2,655
2,998
2,988

,922
,815
1,401
,852

18-28 yaş(a)
29-39 yaş(b)
40-50 yaş(c)
51-60 yaş(d)

88
123
47
8

3,321
3,285
3,512
3,343

,655
,620
,839
1,069

18-28 yaş(a)
29-39 yaş(b)
40-50 yaş(c)
51-60 yaş(d)

88
123
47
8

3,061
3,255
3,510
3,025

,892
,771
,885
1,138

18-28 yaş(a)
29-39 yaş(b)
40-50 yaş(c)
51-60 yaş(d)

88
123
47
8

2,961
3,246
3,425
3,267

,946
,770
,731
1,327

3,535

18-28 yaş(a)
Stresi
29-39 yaş(b)
Tanımlama 40-50 yaş(c)
51-60 yaş(d)

88
123
47
8

3,115
3,055
3,097
2,875

,896
,922
1,023
,991

,273

18-28 yaş(a)
29-39 yaş(b)
40-50 yaş(c)
51-60 yaş(d)

88
123
47
8

2,967
3,066
3,021
2,791

,664
,557
,689
,705

İş
Doyumu

Ekip
Çalışması

Güvenlik
İklimi

Yönetim
Anlayışı

Çalışma
Koşulları

2,092

1,251

3,091

1,121

p

İleri analiz
Tukey HSD

,102

,292

,028*

a<c

,015*

a<c

,893

,500

Hemşire ve hekimlerin yaş bağımsız değişkeni ile HGTÖ alt boyut puan
ortalamaları Tablo 3-5’de karşılaştırıldığında; “ Güvenlik İklimi” alt boyutunda
(F=3,091, p≤0.05) ve “Yönetim Anlayışı” alt boyutunda (F=3,535, p≤0.05) anlamlı
farkın olduğu belirlenirken; “Güvenlik İklimi” ve “Yönetim Anlayışı” alt boyutları
ile yaş arasında görülen istatistiki açıdan anlamlı farkların hangi yaş aralığı
grubundan kaynaklandığının belirlenmesine yönelik olarak yapılan Tukey HSD
çoklu karşılaştırma testinde; 40-50 yaş aralığında olan hemşire ve hekimlerin, 1828 yaş aralığında olanlara göre istatistiki açıdan anlamlı derecede yüksek puan
aldığı saptanmıştır
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Tablo 3-6: Hemşire ve Hekimlerin Hizmet Süresi ile HGTÖ Alt Boyut Puan
Ortalamalarının Karşılaştırılması (S=266)
Boyut

Grup

s

X

Ss

F

p

0-5 yıl
6-10 yıl
11-20 yıl
21 yıl ve üzeri

97
58
75
36

2,550
2,924
2,672
2,848

,913
1,36
,781
,742

2,071

,104

0-5 yıl
6-10 yıl
11-20 yıl
21 yıl ve üzeri

97
58
75
36

3,271
3,485
3,292
3,384

,632
,743
,677
,770

1,350

,259

0-5 yıl
6-10 yıl
11-20 yıl
21 yıl ve üzeri

97
58
75
36

3,022
3,369
3,317
3,377

,803
,771
,863
1,01

3,104

,027*

0-5 yıl
6-10 yıl
11-20 yıl
21 yıl ve üzeri

97
58
75
36

2,970
3,307
3,299
3,317

,864
,713
,845
,989

3,227

,023*

0-5 yıl
Stresi
6-10 yıl
Tanımlama 11-20 yıl
21 yıl ve üzeri

97
58
75
36

3,088
3,137
3,072
2,961

,883
,883
,962
1,07

,273

,845

0-5 yıl
6-10 yıl
11-20 yıl
21 yıl ve üzeri

97
58
75
36

2,958
3,089
3,084
2,921

,636
,579
,614
,663

1,121

İş
Doyumu

Ekip
Çalışması

Güvenlik
İklimi

Yönetim
Anlayışı

Çalışma
Koşulları

,341

*p<0.05

Hemşire ve hekimlerin hizmet süresi bağımsız değişkeni ile HGTÖ alt boyut puan
ortalamaları Anova testiyle Tablo 3-6’da karşılaştırıldığında; “Güvenlik İklimi” alt
boyutu (F=3,104, p≤0.05) ve “Yönetim Anlayışı” alt boyutunda (F=3,227, p≤0.05)
anlamlı farkların olduğu belirlenirken; diğer alt boyutlarda istatistikî açıdan
anlamlı derecede bir fark görülmediği (p>0.05) saptanmıştır. 21 yıl ve üzeri
çalışanların, daha fazla Güvenlik iklimi ve Yönetim anlayışına sahip oldukları
belirlenmiştir.
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Tablo 3-7: Hemşire ve Hekimlerin Çalıştıkları Birimler ile HGTÖ Alt Boyut
Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması (S=266)
Boyut

Grup

s

X

İş Doyumu

Dahili Birim(a)
Cerrahi Birim(b)
Acil Servis(c)
Yoğun bakım(d)
Ameliyathane(e)
Diğer(f)

68
66
24
49
13
46

2,758
3,022
2,863
2,300
2,496
2,588

1,303
,948
,867
,715
,574
,697

Dahili Birim(a)
Cerrahi Birim(b)
Acil Servis(c)
Yoğun bakım(d)
Ameliyathane(e)
Diğer(f)

68
66
24
49
13
46

3,313
3,601
3,409
3,156
3,448
3,128

,813
,614
,560
,539
,478
,748

Dahili Birim(a)
Cerrahi Birim(b)
Acil Servis(c)
Yoğun bakım(d)
Ameliyathane(e)
Diğer(f)

68
66
24
49
13
46

3,005
3,566
3,233
3,012
3,415
3,252

,868
,752
,763
,930
,699
,840

Dahili Birim(a)
Cerrahi Birim(b)
Acil Servis(c)
Yoğun bakım(d)
Ameliyathane(e)
Diğer(f)

68
66
24
49
13
46

3,102
3,597
3,321
2,816
3,516
2,934

,935
,714
,717
,763
,626
,886

Dahili Birim(a)
Cerrahi Birim(b)
Acil Servis(c)
Yoğun bakım(d)
Ameliyathane(e)
Diğer(f)

68
66
24
49
13
46

3,329
2,872
3,141
3,012
3,046
3,043

,943
1,017
,847
,879
1,098
,771

Dahili Birim(a)
Cerrahi Birim(b)
Acil Servis(c)
Yoğun bakım(d)
Ameliyathane(e)
Diğer(f)

68
66
24
49
13
46

3,152
3,040
2,895
2,925
2,910
2,978

,675
,631
,528
,700
,400
517

Ekip
Çalışması

Güvenlik
İklimi

Yönetim
Anlayışı

Stresi
Tanımlama

Çalışma
Koşulları
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Ss

F

3,602

p

İleri analiz
Tukey HSD

,004*

d<b

d<b
3,751

3,956

6,993

1,748

1,169

,003*

,002*

,000**

,124

,325

f<b

a<b
d<b

d<f<a<b
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Hemşire ve hekimlerin çalıştıkları birimler bağımsız değişkeni ile HGTÖ alt boyut
puan ortalamaları Tablo 3-7’de karşılaştırıldığında; “ İş Doyumu” alt boyutunda
(F=,3,602 p≤0.05) anlamlı farkın olduğu belirlenip yapılan Tukey HSD çoklu
karşılaştırmada; Cerrahi birimde çalışanların, Dahili birimde çalışanlara gore
daha yüksek iş doyumuna sahip olduğu, “Ekip Çalışması” alt boyutunda da
(F=3,751, p≤0.05) anlamlı farkın olduğu belirlenirken; ileri analiz ile Cerrahi
birimde çalışanların Dahili birim ve Diğer birimlerde çalışanlara gore daha yüksek
ekip çalışmasına sahip oldukları, “Güvenlik İklimi” alt boyutunda da (F=3,956,
p≤0.05) anlamlı farklılık olup Cerrahi birimde çalışanların, Dahili birim ve Yoğun
bakım çalışanlarına gore daha fazla güvenlik iklimini tanımladıkları ve “Yönetim
Anlayışı” alt boyutunda (F=6,993, p≤0.05) ise, ileri analiz sonucunda, Cerrahi
birim çalışanlarının Dahili, Diğer ve Yoğun bakım çalışanlara göre daha yüksek
yönetim desteğine sahip oldukları saptanmıştır.

4. Sonuç ve Öneriler
Hemşire ve hekimlerin hasta güvenliğine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi
amaçlanan bu çalışmada, en yüksek Ekip çalışması (3.33), en düşük ise İş
doyumu (2.70) alt boyutunun olduğu saptanmıştır. Sexton ve ark. (2006), Filiz
ve Bodur’un (2009) çalışmalarında da en yüksek puanın ekip işbirliği olduğu
belirlenmiştir. Ancak bu çalışmadan farklı olarak, Sexton ve ark.(2006), Castle ve
Sonon’un (2006) ve Filiz ve Bodur’un (2009) çalışmalarında ise, en düşük yönetim
anlayışıyla ilgili alt boyutun olduğu saptanmıştır (Önler ve Akyoncu, 2010:72).
Kaya ve arkadaşlarının çalışmasında da (2010) çalışanların, yönetimin desteği
alt boyutunun düşük olduğu ve farklı olarak çalışanların stres düzeylerinin
yüksek olduğu belirlenmiştir. İş doyumunun düşük olmasıyla ilgili çalışanların
performansları hakkında geribildirim mekanizmasının olması, katılımcı yönetim
anlayışının geliştirilmesi, çalışanlara gerekli bilgi akşının sağlanması, personel
saysının artırılması, yönetim tarafından çalışanların düşüncelerine değer
verilmesi gerektiği söylenebilir.
Hemşirelerin, hekimlere göre daha yüksek Ekip çalışması, Güvenlik iklimi ve
Yönetim anlayışına sahip oldukları, hekimlerin ise, daha fazla strese ve olumsuz
çalışma koşullarına sahip oldukları belirlenmiştir. İş doyumu alt boyutunda
ise, sağlık sisteminde hemşirelerin yönetim kadrolarında daha az yer almaları,
uzman kadrolarının olmamasına rağmen bu çalışmada hemşire ve hekimler
arasında İş doyumu alt boyutunda anlamlı bir fark saptanmamıştır. Filiz ve
Bodur’un (2009) çalışmasında ise, meslek grupları arasında hasta güvenliği tutum
alt boyutları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı belirnmemiştir. Hemşirelik
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mesleğinin ekip çalışmasına daha önem verdikleri ve hasta güvenliği konusunda
yönetim tarafından desteklendiği, bir sorun yaşadıklarında güvenli raporlamayı
daha çok yaptıkları söylenebilir. Hekimlerin ise, stresi ve çalışma koşullarındaki
olumsuzlukları daha fazla tanımlamalarıyla ilgili çalışma ortamındaki stresin
perfomanslarını olumsuz etkilemesi, fazla mesai ve iş yükü fazlalığından dolayı
iletişim bozuklukları ve tükenmişlik yaşayabilecekleri belirtilebilir.
Kadın çalışanların, erkeklere göre daha yüksek Güvenlik iklimine sahip oldukları
belirlenmiştir. Kadın çalışanların, güvenlik raporlama bildirimi hakkında daha
fazla bilgiye sahip olmaları ve hizmet içi eğitimlere daha çok önem verdikleri
söylenebilir.
Hemşire ve hekimlerin yaş aralıkları bağımsız değişkeniyle karşılaştırmada;
Güvenlik iklimi ve Yönetim anlayışı alt boyutlarında istatistiki açıdan anlamlı
farklılıkların olduğu, Tukey analizinde 40-50 yaş aralığında olan çalışanların, 1828 yaş aralığındaki çalışanlara göre daha yüksek güvenlik iklimine ve yönetim
desteğine sahip oldukları saptanmıştır. Çalışanların yaş ve deneyimleri arttıkça
kuruma ait olma duygusunun artması, bilgi ve becerilerinin gelişmesi gibi
değişkenlerin etkili olduğu söylenebilir.
Hemşire ve hekimlerin hizmet süresi aralıkları bağımsız değişkeniyle
karşılaştırmada; Güvenlik iklimi ve Yönetim anlayışı alt boyutlarında istatistiki
açıdan anlamlı farklılıkların olduğu, 21 yıl ve üzeri çalışanların, yönetim anlayışı
ve güvenlik iklimi alt boyutlarında daha yüksek ortalamaya sahiptirler. Kurumda
21 yıl ve üzeri çalışanların kurum aidiyetlerinin fazla olmasından dolayı üst
yönetimin desteğini daha fazla hissettikleri ve hasta güvenliği konuları hakkında
daha fazla bilgiye sahip odukları belirtilebilir.
Hemşire ve hekimlerin çalıştıkları birimler bağımsız değişkeni ile HGTÖ alt
boyut puan ortalamaları karşılaştırıldığında; “İş Doyumu” alt boyutunda Cerrahi
birimde çalışanların, Dahili birimde çalışanlara gore daha yüksek iş doyumuna
sahip olduğu, “Ekip Çalışması” alt boyutunda ise Cerrahi birimde çalışanların
Dahili birim ve Diğer birimlerde çalışanlara gore daha yüksek ekip çalışmsına
sahip oldukları, “Güvenlik İklimi” alt boyutunda ise, Cerrahi birimde çalışanların,
Dahili birim ve Yoğun bakım çalışanlarına gore daha fazla güvenlik iklimini
tanımladıkları ve “Yönetim Anlayışı” alt boyutunda, ileri analiz sonucunda, Cerrahi
birim çalışanlarının Dahili, Diğer ve Yoğun bakım çalışanlara gore daha yüksek
yönetim desteğine sahip oldukları saptanmıştır. Cerrahi birimlerde, çalışanların
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fikirlerine daha çok önem verildiği, ekip ruhunun daha fazla hissedildiği ve hasta
güvenliği ile ilgili bir sorun yaşandığında güvenlik raporlama sistemi hakkında
farkındalığın oluştuğu belirtilebilir.
Bu Sonuçlar doğrultusunda; hemşire ve hekimlerin, hasta güvenliği kültürünün
geliştirilmesine ve farkındalığın oluşturulmasına yönelik hizmet içi eğitimlerin
düzenlenmesi, çalışanların iş doyumunun düşük olmasıyla ilgili araştırmalar
yapılarak işten ayrılma, verimlilik gibi alt boyutlarıyla incelenmesi ve
iyileştirmelerin başlatılması, hekimlerin iş stresinin yüksek olması nedenlerinin
saptanması ve 18-28 yaş aralığındaki çalışanların yönetim desteği ihtiyacının
giderilmesi ve cerrahi birimlerde çalışanların, hasta güvenliği tutumlarına yönelik
iş doyumu, ekip çalışması, güvenlik iklimi ve yönetim anlayışının diğer birimlere
gore yüksek olmasıyla ilgili olumlu örnekler belirlenerek aynı çalışmaların diğer
birimlerde de başlatılması önerilebilir.
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