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ÖNSÖZ
Sağlık Bakanlığı tarafından “Çalışanların Teşviki ve Hasta Güvenliği” ana temasıyla 19-21
Mart 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilen “I. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi”nde sağlık hizmetlerinde değişim ve yeniden yapılanma konusunun değerlendirilmesi, sağlık hizmetlerinde performansa dayalı uygulamaların sağlık göstergelerine, hasta güvenliğine, hasta memnuniyetine, sağlık harcamalarına etkisi ve sağlık finansmanıyla
ilişkisi gibi konular ele alınarak etkili, verimli, ekonomik, hakkaniyetli, erişilebilir bir sağlık hizmet sunumunun sağlanmasına katkıda bulunması amaçlanmıştır. Aynı zamanda, hasta güvenliği konusunda politika geliştirilmesi, devletin ve sivil toplumun rolünün tanımlanması, hasta güvenliği uygulamalarında gelişme sağlanması ve hastaların karşılaşabilecekleri
risklerin azaltılması gibi konularda bilgi paylaşımının sağlanması hedeflenmiştir.
Bakanlığımızın izlediği insan odaklı politikanın ana parametrelerinden biri de sağlık kurum
ve kuruluşlarımızda uygulanan performans yönetimi ve kalite geliştirme çalışmalarıdır. Bu
süreç içerisinde sağlık hizmetlerinde verimlilik, etkililik, erişilebilirlik ve vatandaş memnuniyeti çıktılarının iyileştirilmesinde katalizör bir rol oynayan performans ve kalite çalışmaları; sürekli bir gelişim içerisinde finansal, yönetsel ve hasta güvenliği boyutlarıyla dünyadaki gelişmelere paralel ülkemiz koşullarına uyarlanan dinamik bir süreçtir.
Gerek sağlık kurum ve kuruluşlarımızdan, gerekse üniversitelerimizden çok sayıda katılımcıyla gerçekleştirdiğimiz I. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi’ne gösterilen yoğun ilgi ve katılımcılardan alınan olumlu geribildirimler neticesinde, “II. Uluslararası
Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi”ni “Hastanelerin Teşviki ve Güvenliği” ana temasıyla 28 Nisan - 01 Mayıs 2010 tarihleri arasında düzenlenmektedir.
“Hastanelerin Teşviki ve Güvenliği” ana temasıyla düzenleyeceğimiz “II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi”nde güvenli hastane kavramı, hastane sınıflandırması
ve önemi, hasta güvenliği kültüründe tıbbi hatalar ve hukuksal boyut, dünyada akreditasyon
sistem modelleri, ölçüm kültürü, kanıta dayalı tıp, hastanelerin teşvikinde uluslara arası deneyimler, tam gün sonrası hastanelerin ve çalışanların teşviki, TİG ve BBaG, hasta ve çalışan güvenliği konularının güncel gelişmeler, uluslararası tecrübeler ve yerel uygulamalar
çerçevesinde ele alınarak geniş katılımlı bir platformda tartışılması amaçlanmakta ve yine
konunun uzmanlarından oluşacak bir danışma ve bilim kurulu gözetiminde gerçekleştirilecek Kongrede belirtilen konu başlıklarında hazırlanmış bilimsel çalışmaların paylaşımı sağlanarak Bakanlığımızın performans, kalite ve hasta güvenliği politikalarına ışık tutacak sonuçların alınması hedeflenmektedir.
Kongre kapsamında ayrıca, Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartlarının etkinliğinin ölçümüne yönelik “Hizmet Kalite Standartları Araştırma ve Bilimsel Yayın Ödülü” ile ve hasta güvenliği, çalışan güvenliği, laboratuar güvenliği alanlarında daha güvenli bir ortam oluşturmak ve güvenliği tesis etmek üzere kamu veya özel kurumlarda yapılmış veya halen devam edilen sistematik uygulamaların teşvik edilmesi amacıyla “Hizmet Kalite Standartları
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En İyi Uygulama Ödülü” yarışmaları düzenlenmiştir. Seçici Kurul tarafından bilimsel kriterler doğrultusunda çok sayıda başvurunun arasından seçilen ve dereceye giren araştırmalar
ve iyi uygulama örnekleri; sağlık kurum ve kuruluşlarımız için yol gösterici olmakla birlikte, sağlık hizmetlerinde performans, kalite ve hasta güvenliği uygulamalarının kurumsallaşması adına önemli bir adım olarak görülmektedir.
Kongrede sunulan bildiriler genel olarak hastanelerin teşviki, ödeme modelleri, kurumsal
performans uygulamaları, güvenli hastaneler, hastanelerde risk yönetimi, hasta ve çalışan
güvenliği, hasta ve çalışan memnuniyeti, performansa dayalı ödeme uygulamaları, sağlık
hizmetlerinde vizyoner liderlik ve örgütsel bağlılık çalışmalarına odaklanmaktadır. Bu çerçevede, sağlık hizmetlerinde performans yönetimi, kalite geliştirme ve hasta güvenliği uygulamaları konularında yeniden yapılanma, faaliyetler, elde edilen sonuçlar, ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerileri bildiriler kapsamında tartışılmaktadır.
Kongreye katkılarından dolayı Sağlık Bakanlığı’na, Danışma ve Bilim Kurulu üyelerine, panelistlere, tebliğ sahiplerine ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz.

Kongre Yürütme Kurulu
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GÜVENLİ
HASTANELER

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİ İLE DEVLET HASTANELERİNDE
HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ ALGILAMASI
Emine Elvan Çiftlik1, Özgü Kesmezacar2, Meral Kurt3,
Vildan Kesgin4, Serpil Özkan5, Didem Çoban6, Yelis Abalı7

Özet
Hastanelerde hasta güvenliğine yönelik sistemlerin oluşturulması, hasta güvenliği kültürünün yerleştirilerek geliştirilmesi ile mümkündür. Bu çalışmanın amacı; Eğitim Araştırma Hastaneleri ve Devlet Hastaneleri sağlık çalışanları tarafından hasta güvenliği kültürü algılama düzeyini belirlemektir.
Yapılan bu çalışmada elde edilen ölçüm sonuçları ile ilk aşamada kamu hastanelerinde hasta güvenliği kültürü ile ilgili gelinen noktanın belirlenmesi amaçlanmıştır.
Aynı zamanda verilere dayalı olarak hastanelere bildirim yapılarak kendi durumlarını gerçekçi olarak
değerlendirme olanağı sunacaktır.
Araştırma, saha çalışmasına dayanmaktadır. İstanbul ilindeki iki Eğitim Araştırma Hastanesi ile iki
devlet hastanesi sağlık çalışanları araştırmaya katılmıştır. Veri toplamada “Agency for Healthcare
Research and Quality”nin geliştirdiği “Hospital Survey on Patient Safety Culture” anketinin Türkçesi
kullanılarak kurumlarımızdaki hasta güvenliği kültürü algılama düzeyi incelenmiştir
Sağlık Bakanlığına bağlı Devlet Hastaneleri ile Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde “Hasta Güvenliği Kültürü”nün oluşmaya başladığı, çalışan sayısının ve iş yükünün fazla olduğu hastanelerde kültürün yaygınlaştırılması ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme konusundaki çalışmalara, ağırlık verilmesi gerektiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hasta Güvenliği, Hasta Güvenliği Kültürü, Anket, Hastane

PERCEPTION OF THE PATIENT SAFETY CULTURE TRAINING AND
RESEARCH HOSPITALS AND IN STATE HOSPITALS
Abstract
It is possible to develop the systems of patient safety in hospitals through adapting and enhancing the
culture of patient safety. The objective of this study is to determine the perception level of the patient
1. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, eeciftlik@hotmail.com
2. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kesmezacar@yahoo.com
3. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kurtmeral@yahoo.com
4. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yagmurkesgin@gmail.com
5. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, serpikayali@gmail.com
6. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, cobandidem@yahoo.com
7. Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, yelis.abali@mynet.com
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safety culture by the staff of Training and Research Hospitals and in State Hospitals. In this study, it is
aimed to determine firstly the recent state of patient safety culture in State Hospitals via the scale results. Then both groups can also be compared. Resting on the data, this study will enable the hospitals
to evaluate their own conditions realistically by informing the hospitals.
This study is based on the field study. For this reason, this study was applied on the staff of two Training and Research Hospitals and those of two State Hospitals in Istanbul for collecting data. The
Turkish survey of “Hospital Survey on Patient Safety Culture” developed by “Agency for Healthcare
Research and Quality” was used. This researched was begun in September of 2009, and the study of
evaluating the data has still continued.
It is determined that ‘Patient Safety Culture’ in Ministry of Health’s State Hospitals and Training and
Research Hospitals are developing, but in hospitals with outnumbered employees and high workload,
studies must continue more aggressively to generalize and increase the consciousness about the culture.
Key Words: Patient Safety, Patient Safety Culture, Survey, Hospital
1. GİRİŞ
Sağlık hizmeti sunumunda tıbbi işlemler sırasında bazen hastalara zarar verilebilmekte ve tıbbi hatalar ortaya çıkabilmektedir. Tıbbi hata; “Hastaya sunulan sağlık hizmeti sırasında kasıtsız bir aksamanın neden olduğu beklenmeyen bir sonuç” olarak tanımlanmaktadır. Sağlık hizmeti sunumu sırasındaki hataları sıfıra indirmek mümkün olmayabilir, ancak kurumlarda hasta güvenliği ile ilgili düzenlemelerin yapılması, kuralların oluşturulması ile hata ve risklerin en az sayıya indirilmesi hasta güvenliği kültürünün yaygınlaştırılması ve aynı zamanda tüm sağlık çalışanları tarafından içselleştirilmesi
ile mümkün olabilir.
Hasta güvenliğinin sağlanmasında ilk hedef riskleri azaltmak olmalıdır. Bunu da mevcut uygunsuzluk
ve hataların raporlanması, nedenlerin araştırılması, tekrarların önlenmesi için tedbir alınması ile yapmak mümkündür. Sağlık çalışanları arasında hasta güvenliği kültürü algılaması değerlendirilerek kültürün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının için yapılması gerekenler eksiksiz yerine getirilmelidir.
Hastanelerde hasta güvenliğine yönelik sistemlerin oluşturulması, hasta güvenliği kültürünün yerleştirilerek geliştirilmesi ile mümkündür. Tıbbi hatalar veya hasta güvenliği sağlık hizmetlerinde kalite
programlarının önemli konularından biridir. Kurumsal kültür inançlar, değerler, adetler, uygulamalar,
öğrenilen işlemler ve paylaşılan ödüllerin tümü ile yoğrulmuştur. Kurumsal kültür kolay değiştirilebilecek bir değer değildir. Değişime kolay uyabilecek üyeler olabileceği gibi şiddetli direnç göstereceklerde vardır. Önemli olan kurumsal liderliğin bu değişimin ne kadar önemli olduğunu önce kendisinin
kabul etmesi, daha sonra tüm kurumla bu değişimin gereğini ve neler getireceğini açık bir şekilde anlatması ve paylaşmasıdır (Akalın, 2004: 13).
Çalışmada, Eğitim Araştırma Hastaneleri ile Devlet Hastanelerindeki sağlık çalışanları tarafından hasta güvenliği kültürü algılama düzeyini belirlemek amaçlanmıştır.
2. GEREÇ VE YÖNTEM
Araştırma, saha çalışmasına dayanmaktadır. Bu nedenle “İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden onay alı-
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narak İstanbul ilindeki iki eğitim araştırma hastanesi ile iki devlet hastanesi sağlık çalışanları alındı.
Çalışmada Sora&Nieva’nın (2004) geliştirdiği, “Agency For Healtcare Research and Quality”nin uyguladığı “Hospital Survey on Patient Safety Culture” anketi kullanıldı. Filiz ve Bodur (2009)tarafından Türkçeye uyarlanıp geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılan “Hasta Güvenliği Kültürü Hastane Anketi” kullanıldı.
• Ankette güvenlik kültürü boyutları olarak:
• Olay Raporlama Sıkılığı (3 madde)
• Genel Olarak Hasta Güvenliği Algıları (3 madde)
• Hasta Güvenliği Derecesi (1 madde)
• Yöneticiler (4 madde)
• Hastanenin Hasta Güvenliği Organizasyonu (3 madde)
• Birimdeki Takım Çalışması (4 madde)
• Açık Sözlü İletişim (3 madde)
• Hatalar Hakkında Geri Bildirim (3 madde)
• Cezalandırıcı olmayan hata yaklaşımı (3 madde)
• Hastane Yönetiminin Hasta Güvenliği Desteği (4 madde)
• Personel Sağlama (4 madde)
• Takım Çalışması (4 madde)
• Hasta Devredilmesi (4 madde)
• Rapor edilen olay sayısı (1 madde) değerlendirilmiştir.
Anketteki A5, A7, A8, A10, A12, A14, A16, A17, B3, B4, C6, E2, E3, E5, E6, E7, E9, E11 maddelerindeki sorular ters yönlü sorulardır.
Anket sorularına verilen cevaplarda hasta güvenliği kültürü soruları ve boyutlar olumluluk üzerinden
değerlendirilmiş olup, ters sorular yeniden puanlanarak kesinlikle katılıyorum ve katılıyorum cevapları bir arada olumlu olarak değerlendirilmiştir.
3. BULGULAR
Araştırmaya Eylül-Ekim 2009 tarihleri arasında yürütüldü. Araştırmaya toplam 670 sağlık personeli
katılmıştır. Araştırmaya katılanların 294’ü hemşire, 208’i doktor (pratisyen, asistan, uzman doktor, öğretim üyesi) idi. Katılanların mesleksel dağılımı Tablo 1’de görülmektedir.
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Tablo 1. Meslek gruplarına dağılım*
Meslekler

N

%

Kadrolu Hemşire

195

31,5

Sözleşmeli Hemşire
Pratisyen Doktor

99

16,0

14

2,3

Uzman Doktor/Öğretim Üyesi

95

15,3

Uzmanlık Öğrencisi

99

16,0

Diğer

56

9,0

Biyolog

3

0,5

Diş Hekimi

4

0,6

Ebe

4

0,6

Eczacı

2

0,3

Laborant

19

3,1

Memur

3

0,5

Odiometrist

2

0,3

Personel

3

0,5

Sag.Mem.

7

1,1

Tekniker

12

1,9

Teknisyen

2

0,3

Tıbbi Sekreter
Total

1

0,2

620

100,0

*Çalışmamıza katılan 50 kişi mesleklerini belirtmemiştir.
Anket uygulanan doktorların %14,8’i Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde tıpta uzmanlık öğrencisi,
%14,2’si uzman doktor ve %2,1 ‘i ise pratisyen doktordu. Çalışan hemşire kadrosunun % 29’u kadrolu ve %14,7 si sözleşmeli idi ( Tablo 1).
Sağlık çalışanlarının %50,7’sinin hastanede çalışma sürelerinin 1- 5 yıl arasında, % 14,7’sinin 6-10 yıl
arasında ve % 11,9’unun 11-15 yıl arasında ve % 8,9’unun ise 1 yıldan az olduğu saptanmıştır. Hastanede çalışma süresinin ankete katılanların yarıdan fazlasında 5 yıl altında olduğu düşünülünce hastanedeki personel sirkülasyonu hızı göz önüne alınarak çalışan personele sürekli “Hasta Güvenliği Kültürü” konusunda hizmetiçi eğitim vermenin önemi anlaşılmaktadır (Tablo 2).
Ankete katılanların % 29,3’ünde mesleki tecrübenin 1-5 yıl arasında olduğu, % 23,3’ünün 6-10 yıl
arasında % 20.5’inin de mesleki tecrübesinin 11-15 yıl arasında olduğu tespit edilmiştir. 10 yıl altında
mesleki tecrübeye sahip kişilerin çoğunluğu oluşturduğu Devlet Hastaneleri ile Eğitim Araştırma Hastanelerinde çalışanların mesleki tecrübelerinin ilk yıllarında hastalara daha güvenli sağlık hizmeti verebilmeleri için gerekli altyapı, teknik donanım ve bilgiye sahip olmaları bundan sonraki hizmet sunumlarına da olumlu etki edecektir (Tablo 2).
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Tablo 2. Çalışanların meslekte, hastanede ve birimde çalışma süreleri
Meslekte Çalışma Süresi

Hastanede Çalışma
Süresi

Birimde Çalışma
Süresi

2,4
29,3
23,3
20,5
12,3
5,8
4,2
2,2
100,0

8,9
50,7
14,7
11,9
8,9
2,1
1,9
0,9
100,0

12,8
55,9
12,9
9,5
5,7
1,8
1,2
0,2
100,0

1 yıldan az
1-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl
21-25 yıl
26-30 yıl
31 yıl ve üzeri
Total

Tablo 3. Devlet ve eğitim araştırma hastanelerinin güvenlik kültürü boyutları
Güvenlik Kültürü Boyutları

Olay Raporlama Sıklığı
Genel Olarak Hasta Güvenliği Algıları
Hasta Güvenliği Derecesi
Yöneticiler
Hastanenin Hasta Güvenliği Organizasyonu
Birimdeki Takım Çalışması
Açık Sözlü İletişim
Hatalar Hakkında Geri Bildirim
Cezalandırıcı Olmayan Hata Yaklaşımı
Hastane Yönetiminin Hasta Güvenliği Desteği
Personel Sağlama
Takım Çalışması
Hasta Devredilmesi

Devlet
Hastaneleri
(%)

Eğitim ve Araştırma
Hastaneleri
(%)

30,00
70,00
74,50
56,70
80,30
79,90
39,00
41,60
17,30
63,50
41,60
58,00
67,20

27,00
62,90
52,30
45,70
49,10
63,30
22,40
52,50
22,90
47,00
52,50
42,10
46,60

Hasta güvenliği kültürü hastane anketi uygulamasında “Olay Raporlama Sıklığı” bölümüne bakıldığında Devlet Hastanelerinde %30 Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde %27 olduğu tespit edilmiştir
(Tablo 3)
Son 12 ayda raporlanan olay sayısı değerlendirildiğinde Devlet Hastanelerinde % 75 oranında hiç raporlama yapılmamışken, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde bu oran %55’tir. Sonuçlar değerlendirildiğinde Eğitim ve Araştırma Hastaneleri çalışanlarında olay raporlama bilincinin daha fazla olduğu
saptanmıştır. Reason’un (1997) sağlık güvenliği kültürünün yeterli rapor hazırlama sistemlerini, raporları temel alarak yerine getirilen faaliyetleri, esneklik ve edinilen tecrübelerden öğrenme gibi unsurları
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(öğrenen örgüt) içermesi gerektiğini ileri sürmektedir. 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, iş arkadaşları tarafından kabul edilmeme veya dışlanma ya da hata yaptığını toplum içinde kabule zorlanma ve hata raporunun bir kopyasının personel dosyası içinde bulundurulması şeklindedir (Tütüncü, 2007).
Yapılan hatalara karşı oluşturulan iyileştirme planının temelinde kültür ve anlayış değişikliği yatmaktadır. Sağlık çalışanlarının tıbbi hata konusunda bilinç sahibi olması gerekir. Bu bilinçlendirme çalışmaları mevzuat gereği hastanelerde yeni yeni oluşturulan ve her geçen gün etkinliğinin daha da arttırıldığını düşündüğümüz “Hasta ve Çalışan Güvenliği Komiteleri” aracılığı ile sağlanabilir. Hasta güvenliği açısından hastanelerindeki mevcut riskleri, oluşturulan bu komisyon, komite veya ekipler tespit ederek iyileştirme çalışmaları yapabilirler. Yine hastanede “Hasta Güvenliği Kültürü” oluşturulmasında bu ekiplere fazlası ile iş düşmektedir.
“Genel Olarak Hasta Güvenliği Algıları” bölümüne bakıldığında Devlet Hastanelerinde % 70,0, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde % 62,9 çıkmıştır. Devlet Hastanelerinde çalışan sayısı Eğitim ve
Araştırma Hastanelerine göre daha düşük olduğu için hasta güvenliği konusunda yapılan çalışmalar
daha etkin olabilmektedir. Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde bu algıyı oluşturmak ve arttırmak için
daha sık eğitim ve kontroller yapılabilir.
“Hasta Güvenliği Derecesi” Devlet Hastanelerinde % 74,50 iken Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde
% 52,30 olarak tespit edilmiştir
“Yöneticiler” bölümüne bakıldığında sonuç Devlet Hastanelerinde % 56,7, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde % 45,7 olarak bulunmuştur. Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde kliniklerin şeflik bazında
yönetilmesi tek bir yönetimin bakış açısını değil yönetimde yetkinliği ve bu alandaki taahhütlerini belirleyen bireye ya da gruba ait değerler, tutumlar, algılamalar, yetenekler ve davranış biçimlerinde çeşitliliği getirmektedir. Bu da hasta güvenliği kültürü oluşmasında olumsuzluklara neden olabilmektedir. Bu nedenle Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde kliniklerin üst yöneticileri dediğimiz klinik şefleri
ile sorumlu hemşirelerin konu ile ilgili algılarını değiştirebilecek ve ortak kültür oluşturulmasına pozitif katkı sağlayacak çalışmalar yapılabilir.
“Hastanenin Hasta Güvenliği Organizasyonu” Devlet Hastanelerinde % 80,3, Eğitim ve Araştırma
Hastanelerinde % 49,1 olarak bulunmuştur. Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde sonucun oldukça düşük çıkması hastanede çalışan sayısının daha fazla olması, iş yükünün biraz daha fazla olması, kullanılan form ve evrakların doldurulması ile ilgili çalışanların yetişememesi ve hasta güvenliği ile ilgili
çalışmaların yeterince organize edilemediğini düşündürmektedir. Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin,
Devlet hastanelerine oranla ileri tetkik ve hizmetin sunulduğu ve eş zamanlı eğitim faaliyetleri( asistan doktor yetiştirme) yürüttüğü düşünülürse bu hastanelerde yapılan iş ve işlemler sırasında çalışanlara biraz daha fazla sorumluluk düşmekte ve iş yükü de buna paralel olarak artış göstermektedir. Sonuçlar ayrıca Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde çalışanların hasta güvenliği ile ilgili organizasyonlar
konusundaki beklentilerinin daha yüksek olmasını istediklerini de düşündürmektedir. Bu kurumlarda
hasta güvenliği ile ilgili çalışmaların organize edilmesi sırasında yoğun çalışma koşullarına uygun düzenlemeler yapılması, ayrıca çalışma saatleri içinde çalışanların yaptıkları işleri daha kolaylaştıran çalışmalar yapılması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.
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“Birimdeki Takım Çalışması” Devlet Hastanelerinde % 79,9, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde %
63,3 tür. Devlet Hastanelerinde çalışan sayısının ve kliniklerin az olması, eğitim araştırma hastanelerinde ise aynı branştan bile bazen birden fazla kliniğin olması, her bir kliniğin kendi içinde küçük bir
birim olarak yönetilmesi gereğini ortaya çıkarmaktadır. Devlet Hastanelerindeki birimdeki takım çalışması anlayışı ve algılaması ile Eğitim ve Araştırma Hastanelerindeki birimdeki takım çalışması anlayışının farklı olduğu düşünülmektedir. Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde çalışan kadrosu daha geniş, hekimlik ve hemşirelik hizmetleri birbirinden sorumluluklar bazında farklı olduğu gibi her birinin üst yönetimi de farklı ve uzmanlık eğitimi için gelen kişilerle de bütünleşmede sorun yaşanabileceği düşünülmektedir.
“Açık Sözlü İletişim” Devlet Hastanelerinde % 39, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde % 22,4 olarak tespit edilmiştir. Tüm sağlık çalışanlarına, kendilerinin ve birbirlerinin hatalarını, olumlu ve olumsuz yön ve yaklaşımlarını konuşma ve bildirmelerinin, onlar için sorumluluk oluşturmayacağı, bazı
uygunsuzlukların ancak bu şekilde giderilebileceği, yapılan hatanın hukuki sorumluluğunun da göz
önünde bulundurulması kaydı ile düzeltici ve önleyici faaliyetlerin planlanacağı anlatılmalıdır. Açık
sözlü iletişim sayesinde sunulan hizmet kalitesinin artacağının tüm çalışanlar tarafından bilinmesi oldukça önemlidir. Hastanelerimizde çalışan üst yönetim ve tüm yöneticilerin konu ile ilgili bilinç düzeyi arttırılarak olaylara yaklaşımları standardize edilmeli, cezalandırıcı yaklaşım anlayışı bir tarafa bırakılarak, çözümcü ve proaktif yaklaşımda bulunmaları sağlanmalıdır. Ancak bu şekilde çalışanların
güvenini kazanmaları ve hasta güvenliği kültürünün geliştirilmesinde çok önemli olan açık sözlü iletişim yaygınlaştırılabilir.
“Hatalar Hakkında Geri Bildirim” Devlet Hastanelerinde % 41,6, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde
% 52,5 olarak tespit edilmiştir. Eğitim ve araştırma hastanelerinde oranın daha yüksek olması yapılan
hataların bildirimi konusunda kurumda çalışanların biraz daha korkmadan, çekinmeden hatalarını bildirebildiklerini ve üst yönetimin desteğini hissettiklerini gösterebilir. Özellikle hasta güvenliğinin sağlanması ve kültürün oluşturulmasında hatalarla uygunsuz durumların bildiriminin önemi düşünüldüğünde her iki kurum için de hatalar hakkında geri bildirim alışkanlığının geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapılması gereklikliliğini ortaya çıkarmaktadır.
“Cezalandırıcı Olmayan Hata Yaklaşımı” bölümünde elde edilen sonuçlar Devlet Hastanelerinde %
17,3 ve Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde % 22,9 olarak saptanmış ve “Hatalar Hakkında Geri Bildirim” bölümünün sonuçlarını desteklediği görülmektedir. Hataların bildirilmesi yaklaşımı sayesinde
hataları önlemeye yönelik uygulamalar arttırılabilir. Bildirimler sırasında nedenler belirtildiği takdirde hataların tekrarlanması açısından olumsuzluklar ortadan kaldırılabilir. İkinci ve üçüncü basamak
sağlık kuruluşları arasındaki farkın çok fazla olmaması da dikkat çekicidir. Hizmet sunumu sürecinde
sağlık çalışanlarının hata bildirimleri konusunda kuruluşlarına olan inanç ve güvenleri artırılmalıdır.
“Hastane Yönetiminin Hasta Güvenliği Desteği” Devlet Hastanelerinde % 63,5 ve Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde % 47 olarak tespit edilmiştir. Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde “Hasta Güvenliği
Derecesi”, “Hastanenin Hasta Güvenliği Organizasyonu”, “Birimdeki Takım Çalışması”, “Hasta Güvenliği Derecesi” ve “Yöneticiler” ile ilgili sonuçlarının daha düşük olduğu düşünülürse bu kurumlarımızdaki çalışanlarımızın hasta güvenliği konusundaki beklenti ve isteklerinin anlaşılması ve cevaplanması konusundaki çalışmalara ağırlık verilmesi gereği düşünülebilir. Yine bu kurumlarımızdaki yönetici pozisyonda çalışan kişilerin hasta güvenliği konusundaki bilincinin arttırılmasının kurumdaki hasta güvenliği kültürünün oluşumuna olumlu etki edeceği düşünülmektedir.
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“Personel sağlama” Devlet Hastanelerinde % 41,6 iken Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde % 52,5’tir.
Devlet hastanelerinde hekimlerin her klinikte nöbete kalamadıkları ancak Eğitim Araştırma Hastanelerinde kliniklerde asistanların ve çoğu birimde uzman doktorların gece ve hafta sonları nöbet tutuyor olmalarının oluşabilecek uygunsuzluklar konusunda çalışanların kendilerini güvende hissetmelerini sağladığı düşünülmektedir.
“Takım Çalışması” Devlet Hastanelerinde % 58 iken Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde % 42,1 olarak bulunmuştur. Devlet Hastanelerinde çalışan sayısının az olması, çalışanların birbirleri ile daha samimi ilişkiler kurmalarına ve takım ruhunun daha kolay oluşmasına neden olabilmektedir. Eğitim
Araştırma Hastanelerinde ise çalışan sağlık personeli sayısı ve çeşitliliği sunulan hizmete paralel olarak artış göstermektedir. Çalışan sağlık personeli arasında takım ruhu anlayışının arttırılması için yapılacak çalışmalara ağırlık verilebilir.
“Hasta Devredilmesi” Devlet Hastanelerinde % 67,2, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde % 46,6 olarak bulunmuştur. Eğitim Araştırma Hastanelerinde hastaların devredilmesi ile ilgili çalışan sağlık personelinin daha etkin çalışması gereği ortaya çıkmıştır. Hasta bakımı konusunda önemi kaçınılmaz olan
hasta devir işlemlerinin, konu ile ilgili formların kullanıma daha elverişli hazırlanmasının sağlanması
ve yapılan işlemlerle ilgili kuralların net olarak tanımlanması sayesinde düzenlenebileceği düşünülür.
4. SONUÇ
Sağlık hizmeti sunumu sırasında hatayı hiç tolere edemeyecek sektörlerden biri ve hatta en önemlisidir. Sağlık hizmeti sunumunda tüm sağlık çalışanlarının üzerine düşen her türlü sorumluluğu eksiksiz
yerine getirmeleri son derce önemlidir.
Hasta güvenliğinin sağlanması ile ilgili kültürün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması sayesinde ciddi
hataların önüne geçilebilir. Bu nedenle hasta güvenliği ile ilgili süreçlerin iyi yönetilmesi hasta güvenliği ile ilgili yönetici yaklaşımlarının etkin olması oldukça önemlidir.
Riskleri belirlemek ve olası riskleri en aza indirmek ve güvenli bir ortamda sağlık hizmeti sunmak konusunda sağlık kurumlarımızda ciddi çalışmalar yapılmalı ve sürekli eğitimlerle konu ile ilgili bilinç
arttırılmalıdır. Hasta güvenliğini kültür haline getirebilmek ve sağlık hizmeti sunumu sırasında hayata
geçirebilmek için tüm sağlık çalışanlarına konunun önemi anlatılmalı ve uygulamalar sırasında yaşanan ve yaşanabilecek tüm riskli durumların tespiti konusunda kurumlarda çalışılmalıdır.
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).
Sağlık Bakanlığına bağlı Devlet Hastaneleri ile Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde “Hasta Güvenliği
Kültürü”nün oluşmaya başladığı ancak yaygınlaştırılması ile ilgili çalışmalara, eğitim ve bilinçlendirme konusundaki toplantılarına ağırlık verilmesi gereği anlaşılmıştır.
Hasta güvenliği ve haklarının oluşturulacak politika ve uygulamalarda daima göz önünde bulundurulması, öneminin her fırsatta dile getirilmesi yararlı olacaktır. Ayrıca Hasta güvenliğinin iyileştirilmesi
konusunun sağlık kuruluşlarının öncelikli konularından biri olduğu ve kurumların bu konuda çalışmalarını hızlandırarak yaygınlaştırması gerekmektedir.
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Sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personelinin mezun olduğu okullarda “Hasta Güvenliği” ile ilgili konu başlıklarının eğitim sistemine dahil edilmesi, tüm sağlık çalışanlarının sağlık kurumlarında çalışmaya başladıkları andan itibaren hasta güvenliği ile ilgili süreçlere dahil olmalarını sağlayacaktır.
Hastanelerde çalışan personelinin artık çoğunlukla sözleşmeli olması nedeni ile aidiyet duygusunu arttıran ve kendilerini içinde oldukları kuruma ve bu kurumda yapılan her tür çalışmaya ait hissetmelerini sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır. Öncelikle Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan mevzuat ile ilgili düzenlemeler sayesinde kumlarda çalışan hastane yöneticilerinin de katkıları çalışanların
hasta güvenliği kültürü oluşumuna katkıları arttırılabilir.
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AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE HASTA GÜVENLİĞİ VE GÜVENLİ
HASTANE İLİŞKİSİ
Şükran Yalçın1, Adile Acar2

Özet
Hasta güvenliği bir hastanın müdahale ve potansiyel sağlık tehlikesi oluşturabilecek durumlarından
uzak olması, sağlık hizmetine bağlı hataların önlenmesi ve bu hataların neden olduğu hasta hasarlarının azaltılması olarak tanımlanırken, sağlık hizmetine bağlı hata (tıbbi hata) ise hastaya sunulan sağlık hizmeti sırasında kasıtsız bir aksamanın neden olduğu beklenilmeyen sonuçtur.
Bu durum Avrupa Birliği (AB) ülkeleri tarafından oldukça ciddiye alınan bir konudur. Yapılan son çalışmalarda birçok ülkede hastaneden kaynaklanan hatalar % 10 un üzerinde görülmektedir.
Bu çalışmanın amacı, hasta güvenliği sorununun boyutu konusunda toplumda farkındalığı arttırmak;
sağlık hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesi ve AB’de hasta güvenliği ve güvenli hastaneler konularında ne tür çalışmaların yapıldığının ve başarılı olan çalışmaların da Türkiye’de uygulanabilirliğinin tespit edilmesidir.
Bu çalışmada Avrupa Birliği Komisyonunun almış olduğu Kararlarla birlikte üye ülkelerdeki uygulamalar da incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hasta Güvenliği, Avrupa Birliği Hastane Güvenliği Standartları, Hastane Güvenliği Kültürü

PATIENT SAFETY AND SAFE HOSPITAL RELATIONSHIP IN THE EU
COUNTRIES
Abstract
Patient safety is defined as the patient to be distant from situations that may lead to intervention and
potential health danger, preventing errors associated with health services and reducing the patient
damages arising from such errors while an error linked with patient damage (medical error) is defined
as an unexpected outcome caused by an unintended failure during the provision of health service to
a patient.
This issue is taken very seriously by the European Union (EU) Countries. Based on the latest studies,
hospital sourced errors are seem to be over 10% in most of the countries.
The objective of this study is to raise awareness on the extent of the patient safety problem; to determine the variety of the studies that are conducted within the scope of the improvement of health
1. Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, sukranyalcin@saglik.gov.tr
2. Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, adile.acar@saglik.gov.tr
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services quality and patient safety and safe hospitals in the EU; to determine the adoptability of the
successful studies in Turkey.
This study reviews the decisions of European Commission as well as the implementations in the Member States.
Key Words: Patient Safety, European Union Standards for Hospital Safety, Hospital Safety Culture
1. GİRİŞ
Hasta güvenliği bir hastanın müdahale ve potansiyel sağlık tehlikesi oluşturabilecek durumlarından
uzak olması anlamına gelmektedir. Bu durum Avrupa Birliği ülkeleri tarafından oldukça ciddiye alınan
bir konudur. Yapılan son çalışmalarda birçok ülkede hala yaklaşık % 10 un üzerinde hastaneden kaynaklanan hataların olduğu görülmektedir. Diğer resmi veya özel birinci ve ikinci basamak sağlık kuruluşlarında, akut ya da kronik sağlık problemleri konularında hatalar gözlenmektedir.
Bu nedenle hasta güvenliği alanında, Avrupa düzeyinde işbirliği ve AB çapında hastaların bakımının
geliştirilmesi önem taşımaktadır. Bundan dolayı hastanın ülkesine bakılmaksızın, kendi ülkesinde ya
da başka bir Üye Devlette tedavi edilir. Avrupa Birliği ülkelerinde hasta güvenliğinin etkin bir şekilde
artırılması ve sürdürülebilirliği konusu farklı politikalara bağlanmıştır.
Avrupa Birliği ülkelerinin ulusal sağlık sistemleri arasında farklılıklar olmasına rağmen hasta, tüketici, kullanıcı, aile bireyleri, zayıf popülâsyonlar (azınlıklar) ve risk taşıyan normal sıradan insanların hakları konusunda aynı şartları öne sürmektedirler. “Avrupa Sosyal Model”ine (sağlık konusunda dünyanın her yerinde tedavi hakkı) ilişkin ciddi ve resmi tebliğlerin bulunmasına rağmen, gözlenen birçok kısıtlama ve haksızlık bu hakkın gerçekte olup olmadığının sorgulanması gerektiğini ortaya koymaktadır.
Bu nedenle Avrupa Birliği 2002 Kasım tarihinde hasta haklarına ilişkin Avrupa Statüsü Temel Dokümanını yayımlamıştır. Bu sözleşmede AB organları ile üye devletlerin sınırlayamayacağı ve bireylerin vazgeçemeyeceği, başkalarına devredilemeyen bir seri (grup) şahsi ulusal haklar beyan edilmiştir.
Hasta Güvenliği konusu AB siyasi gündeminde yerini en üst seviyede koruduğu için, 2005 yılında Üye
devletler hasta güvenliği konularını tartışmak ve sağlık konusunu bir öncelik haline getirmek için kendi içinde bir mekanizma oluşturmuştur. Bu amaçla Üye devletlerin çalışma ve eylemlerine destek olunması için Avrupa Komisyonu güdümünde sağlık hizmetleri ve tıbbi bakım konularında çalışmak üzere yetkili sağlık otoritelerinden bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Hasta güvenliği çalışma grubunda Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Konseyi, OECD, doktorlar, hemşireler, eczacılar, diş hekimleri ve
Avrupa’daki hasta Güvenliği Dernekleri aktif olarak rol almaktadır.
Avrupa Komisyonu günümüzde de hasta güvenliği ile ilgili önemli gördüğü konularda çok amaçlı bir
önerge hazırlamaktadır.
Bu çalışmada Avrupa Birliğinde hasta güvenliği uygulama modellerinin Türkiye’de uygulanabilirliği verilmiştir.
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2. HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ
Hasta güvenliği kültürü, tüm sağlık hizmetleri alanında çalışan, özellikle doktor, diş hekimi, hemşire,
psikoterapistlerin ve uzman personelinin, hasta haklarına saygı, günlük hayatta hastaların haklarının
korunması ve uygulanması için tüm paydaşların gayretleri sonucunda ortaya çıkmaktadır.
Hastanın tedavi, bakim, rehabilitasyon, kendine ve gizlilik ilkesine saygı anlamına gelmektedir. Tüm
doktorların tek bir hedefi vardır hastayı teşhis ve tedavi etmektir. Bu anlamda doktor ve hasta arasındaki güvenli bir iletişim, tedavinin başarısı için önemli bir ön koşuldur. Hasta-doktor arasındaki saygı ve güvene dayalı işbirliği, ortak bir tedavi kararı alma konusunda hasta açısından büyük bir şanstır.
Hastaların tedavi süresince her türlü komplikasyonlardan korunması gerekmektedir. Yanlış müdahalenin yanı sıra, hastane enfeksiyonları ve hatalı ilaç tedavisi de hastalar için risk oluşturmaktadır. Örneğin alerjiler ve ilaç intoleransı, ölümcül sonuçlar doğurabilir. Hasta güvenliğinin artırılmasında birincil odak hastane alanıdır.
Hastanın, bilgi edinme ve danışmanlığın yanı sıra dikkatli ve profesyonel tedavi hakkı vardır. Tanı ve
tedavi önlemleri hakkında hastaya bilgi verilmelidir. Her tedavi hastanın katılımını da gerektirir. Ama
her tedavi her zaman en iyi tedavidir anlamına gelmez. Bu durumda hasta da sağlıklı bir yaşam için
koruyucu sağlık tedbirlerinden, tedavi ve rehabilitasyonda da aktif katılım yoluyla, hastalık ve sakatlık gibi durumların önlenmesinden sorumludur.
Tedavi sürecindeki işbirliği hastaya, kişisel bilgilere ek olarak sağlık riskleri ve tedavi hakkında gerekli kararlar verebilme yetisi sunmaktadır. Ayni zamanda hasta güvenliği kültürünün oluşumu doktor ve
sağlık personeline günlük meslek hayatlarında bir rehber olma özelliği de taşımaktadır. Sağlık şeffaflığının gerçekleştirilmesi hem doktorun hem de hastanın görev ve sorumluluklarını bilmesine dayanmaktadır. Bu nedenle bir kurumda bu kültürün yerleşmesi için yukarıda belirtilen liderlerin aldığı roller çok önemlidir. Bu çerçevede:
• Hasta güvenliği konusunu sahiplenmeli,
• Konunun herkes tarafından sahiplenilmesi gerektiğini ilan etmeli,
• Yöneticiler, çalışanlar ve hastalar arasında açık iletişimi sağlamalı ve bunun sürekliliğini
korumalı,
• Hasta güvenliğini tehdit eden durumları belirlemeli ve azaltılması için sorumlulukları devretmeli
• Kaynak ayırmalı,
• Eğitimlerin sürekliliğini sağlamalıdır.
Diğer yandan hasta güvenliği kültürü oluşumunda kurumlara düşen görevlerin başında şunlar yer almaktadır:
• Ulusal Hasta Güvenliği Merkezinin kurulması, bu merkezin konu ile ilgili yapılacak çalışmaların
amaçlarını belirlemesi, liderlik ve araştırma planlanmasında rol alması,
• Tüm sağlık kuruluşlarında isteğe bağlı veya zorunlu tıbbi hata bildirim sisteminin kurulması,
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• Sağlık hizmetlerini ödeyen kuruluşların hasta güvenliği konusunda iyileştirme yapan kurumlara öncelik tanıması,
• Sağlık hizmeti veren organizasyonlarda “hasta güvenliği” kültürünün yaratılması
• Cezalandırıcı olmayan raporlama sistemi oluşturmalı,
• Proaktif sistem analizi yapmalı ve risk azaltma stratejileri geliştirmeli,
• Süreçleri ve ekipmanları standardize etmeli,
• Etkili iletişimi sağlamalı/desteklemeli
• Yeterli ve etkili personel alımı yaptığından emin olmalı
• Tüm çalışanlara ‘ekip çalışması eğitimi’ vermeli
• Hastanın katılımını teşvik etmeli ve desteklemelidir.
2.1. Hasta Güvenliği Kültürünün Faydaları
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. Bu nedenle sağlık kurumları, çeşitli nedenlerle güvenlik kültürünü değerlendirme ihtiyacı duymaktadırlar. Kültürel değerlendirme şu amaçlarla yapılır:
• İyileştirme yapılacak alanları belirlemek,
• Hasta güvenliği hakkındaki farkındalığı artırmak için güvenlik kültürünü teşhis etmek,
• Hasta güvenliği müdahalelerini ya da programlarını değerlendirmek ve zaman içindeki değişimi izlemek,
• İçsel ve dışsal kıyaslama (benchmarking) yapmak,
•İstekleri ya da düzenleme ile ilgili gereklilikleri yerine getirmek
2.2. Hasta Güvenliği Kültürü Oluşumunda Karşılaşılan Zorluklar
Bilindiği üzere sağlık hizmet sunumu oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. Aynı amaca hizmet eden
birden fazla meslek grubunun dâhil olduğu bir sürecin karmaşık olmaması düşünülemez. Günümüzde,
hekiminden hemşiresine, sekreterinden güvenlik görevlisine kadar otuzun üzerindeki çeşitlilikte olan
meslek grupları tanı, tedavi, bakım ve diğer hizmetleri verebilmek amacıyla bir arada, uyum içinde
çalışmak durumundadır. Hizmeti sunarken en önemli öncelik, hastaya zarar vermeden sağlık hizmeti sunmak olmalıdır. Sağlık hizmet sunucuları hastalara yansıyan birçok olayın neredeyse her gün yaşandığının bilincindedir. Bu olaylar görmezden gelinmemeli, kayda geçirilmeli, ölçülmeli, analiz edilmeli ve iyileştirilmelidir.
Aynı zamanda sağlık hizmet sunumunun karmaşık bir yapıya sahip olması hastaların hizmet almaları
sırasında zarar görebilmelerine neden olmakla birlikte kültür oluşumunu da olumsuz etkileyebilmektedir. Hizmet sunumunda karşılaşılan bazı engeller şunlardır:

15

• Hasta Güvenliği konusunun kurumun öncelikleri arasında olmaması
• Kaynakların azlığı/yokluğu
• Yeterli ekipman ve personelin olmaması
• Değişime direnç gösterilmesi
• Hataların gizlenmesi ve bildirim eksikliği
2.3. Hasta Güvenliği Kültürü Ölçümü
Hasta güvenliği kültürünün ölçümü anket yoluyla gerçekleştirilmektedir. Kurumlar, hazırlanan anket
sorularını hastanelerinde çalışanlarına uygularlar. Bu ölçme yöntemiyle hasta güvenliği kültürünün
hangi seviyede olduğunu, departmanlara göre dağılımını, liderliğin çalışanlar tarafından nasıl algılandığı saptanır. Böylece kurumlar hasta güvenliği konusundaki güçlü ve zayıf yönlerini belirtebilmektedirler. Hasta güvenliği kültürünün ölçümü ile ilgili
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Anket örneği aşağıda verilmiştir:
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3. AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE HASTA GÜVENLİĞİ VE GÜVENLİ
HASTANE UYGULAMALARI
Avrupa Birliğinde sağlık politikalarının belirlenmesinden ve sağlık hizmetlerinin sunulmasından subsidiarite ilkesi (subsidiarity principle: alınacak kararların ve izlenecek politikaların vatandaşa en yakın olan idari birim bazında alınması ilkesi) uyarınca Üye Devletler temel sorumludur. Birlik üyesi ülkeler, sosyal politikalarını değiştirme, tek tip veya ülkeler üstü bir sosyal politika uygulama yönünde
bir düzenlemeye gitmemiştir. Başka bir deyişle, Birliğin, üye ülkelere tek tip bir sağlık politikası uygulatma veya uygulamaları birbirine benzetme yönünde bir zorlaması yoktur. Tam tersine üye ülkelerin kendi sağlık politikalarına sahip olmaları ilkesi benimsenmiştir.
Üye ülkelerdeki sağlık politikaları tamamen ülkelere özgü olup, sağlık hizmetleri ulusal düzeyde organize edilmektedir. Bu nedenle, ülkeler arasında Sağlığın finansmansı, hizmet sunumu, insan gücü
uygulamaları ve sağlık mevzuatı konularında derin farklılıklar bulunmaktadır. Sağlık sistemlerindeki bu farklılıklara rağmen, AB’nin bu farklılıkların ortadan kaldırılması konusunda herhangi bir çabası da bulunmamaktadır. Ancak iç pazarın tamamlanmasında engel teşkil eden ve “kamu sağlığını” tehdit eden bir durum söz konusu olduğunda “eylem planları” geliştirerek müdahalede bulunmaktadır.
Birlik yaşam kalitesini yükseltmeyi hedef olarak benimsemesine rağmen bu hedefe ulaşmada en
önemli unsur olan kamu sağlığına yönelik politika oluşturmayı ve hizmetlerin iyileştirilmesine yönelik doğrudan düzenlemeleri 1990 yılına kadar gerçekleştirmemiştir. Avrupa Birliği’nde sağlık politikaları, 1999 yılından bu yana Komisyon’un yeniden yapılanması çabaları doğrultusunda Sağlık ve Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü (Health and Consumer Protection General Directorate) tarafından organize edilmektedir.
Avrupa Birliğinin sağlık alanına yaklaşımı kuruluşu olan 1952 yılından günümüze kadar değişikliklere uğramıştır. Bu değişimi Toplulukları kuran ve geliştiren mevzuatı inceleyerek izlemek mümkündür.
Üye ülkelerdeki hastaneler, hastane çeşitleri ve hastane hizmetleri, ülkelerin nüfuslarına, yönetim biçimlerine, sigorta sistemlerine göre çeşitlilik göstermektedir. Bazı ülkelerde hastanelerin çoğunluğu
kamu tarafından işletilmekte (Fransa gibi, bu ülkede hastanelerin %65’i kamu tarafından işletilmektedir.), bazı ülkelerde ise özel sektöre ağırlık verilmiştir (Almanya gibi, bu ülkede hastanelerin 2/3’ü
özel sektör tarafından işletilmektedir.
3.1. Avrupa Birliği Ülkelerinde Hasta Güvenliği ve Güvenli Hastane Modelleri
Avrupa Birliği üyesi ülkelerde hastaneler, hastane çeşitleri ve hastane hizmetleri dinamik bir yapıda
olup, uygulanan modeller açısından farklılıklar göstermektedir. Bu bağlamda alınan iki örnek ülke modeli aşağıda sunulmuştur:
3.1.1 Almanya
Almanya Sağlık Bakanlığı sağlık hizmetleri sunumunda önceliği hasta güvenliği konusuna vermiştir. Bakanlık 2005 yılından bu yana hasta güvenliğini desteklemektedir. Bakanlık dışında, Sağlık sektöründeki tüm aktörler tıbbi bakım kalitesini artırmak, öneriler ve pratik yaklaşımlar geliştirmek için
bir araya gelmektedir. Diğer yandan uluslararası düzeyde de, Almanya Dünya Sağlık Örgütünün Avrupa Bölgesel ofisinde etkin olarak katılım sağlamakta ve hasta güvenliğini artırmak için girişimlerde bulunmaktadır.
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Hasta güvenliği konusu Almanya’da büyük önem arz etmektedir. Örneğin hastalar doktor veya hastane seçme hakkına sahiptir. Hasta ikinci bir tıbbi görüş isteyebilir ve bu durumda önceki doktorunu değiştirebilir. Tedavi sonuçları yeni doktora gönderilmektedir. Doktoru veya muayene ücreti konusunda
bilgilendirilmek hastanın hakkıdır.
Hasta tıbbi sanat kuralları uyarınca dikkatli ve yetenekli tıbbi bakım haklarına sahiptir. Hasta gerekli
kurumsal bakıma, uygun bir doktora veya hastaneye, uygun bir transfere ve mevcut standart personel
ve tedavi için gerekli koşullara sahip olmalıdır.
Ayrıca tedavi için kullanılan ilaç veya tıbbi cihazlar da,, kalite ve güvenlik şartlarını ve yasal olarak
gerekli standartlara uygun olmalıdır. Bu nedenle, ilaç sektörü veya üretici iyi bir kalitede olmalıdır.
Yanlış doktor reçetesi veya uygulanan doktor tedavisindeki hatalardan bizzat doktor veya hastane sorumludur.
Hasta kendi tıbbi uygulama şekline karar verme hakkına sahiptir. Tedavi olup olmayacağı kararını verebilmelidir. Hasta, uygun bir tıbbi tedaviyi reddedebilir. Bu durumda hastaya doktor tarafından hastalığının riskleri konusunda kapsamlı olarak bilgi verilmektedir.
Hasta ve doktor arasında tedavi ve tedavi biriminde uzlaşma sağlanmakta olup, tüm tıbbi faaliyetler
hastanın rızası ile olmaktadır. Bu da hasta güvenliği kültürü açısından hasta ile doktor arasındaki uyumu güçlendirmektedir.
Uygun tedavi kararını verme de zorluk çeken hastaların yakınları eş aile veya arkadaşlarının görüşleri bu durumda önemli bir rol oynamaktadır. Kurum tarafından herhangi bir olumsuz olay durumundaki iddiaların önlenmesi için hastanın kişisel değerleri de göz önünde bulundurularak yazılı ve sözlü
ifadelerin alınmaktadır. Doktorlar bu durumda yaşam aşığı olarak bağlayıcı ve güvenilir aynı zamanda rahatlatıcı olmalıdır.
Diğer yandan hasta tıbbi araştırma ve öğretime katılmayı ret etme hakkına sahiptir. O tıbbi bakım reddi de herhangi bir önyargı içermemelidir.
Sonuç olarak Almanya’daki sağlık hizmetlerinin kalitesinin yüksek düzeyde olmasının nedenlerinden
biri; doktor ve hasta arasındaki hasta güvenliği kültürünün yerleşmiş olmasından kaynaklanmaktadır.
Bu durum güvenli hastaneyi de beraberinde getirmektedir.
Almanya’da hasta memnuniyeti için hastanelerde hizmet kalitesine büyük önem verilmektedir. Hastanelerde yapılan memnuniyet anketlerinin yanı sıra hizmet kalitesi standartlarını yerine getirmek için
standart formlarından yararlanılarak, eksiklikler tespit edilerek raporlama işlemleri yapılmaktadır.
Hastanelerin fiziki koşulları da dahil olmak üzere hasta güvenliğinin sağlanması için çalışmalar yapılmaktadır. Hastanın hastanede güvenli ve rahat tedavi koşullarını yakalaması için bütün ince detaylar gözden geçirilmektedir. Anketler, broşürler vs. gibi dokümanlarla hasta memnuniyeti takip edilmektedir.
Örneğin “Almanya´da Hastaların Hakları” broşürü önemli hak ve yükümlülükler konusunda sadece
hastalara değil aynı zamanda sağlık hizmetleri alanında çalışan hekim ve diğer personele de günlük çalışmalarında yön gösterici bilgiler verir.
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3.1.2. İngiltere
İngiltere’de sağlık hizmetleri, 1948’te kurulan NHS (National Health Service-Ulusal Sağlık Hizmetleri) tarafından koordine edilmektedir. Sağlık Bakanlığının altında faaliyet gösteren NHS’nin temel
amacı, sağlık hizmetlerinde yenilikleri araştırmak ve sağlık sektörü yöneticilerine eğitimler uygulayarak verimliliklerini artırmaktır. Bu da hasta güvenliği kültürünün en önemli unsurlarını teşkil etmektedir.
Aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi, NHS hizmetleri birinci basamak (primary care) ve ikinci basamak
(secondary care) olmak üzere iki düzeyde gerçekleştirilmektedir. NHS hastane hizmetleri ikincil bakım hizmetleri altında ele alınmaktadır.

Diğer yandan 1992 yılında İngilterede hasta haklarının geliştirilmesi ve kalitesinin artıtırlması hakkında yeni bir Beyanname (değişim patient charter ) hazırlanmıştır.Bu arada vurgulanan kanuni haklardan çok standartlardır. İngiltere sağlık sisteminde 1991 de yapılan reformlarında hastanın seçme özgürlüğü artırılması ve daha özerk bir yapıya kavuşturulması konusunda giderek artan bir politika oluşumu söz konusudur. Aynı zamanda resmi dokümanlarda “insanlaraın uygun bir şekilde bilgilendirilmesi sağlanmalı ve bu bilgilenmeye dayalı olarak onlara seçme özgürlüğü verilmelidir” denilmektedir.
Son dönem sağlık politikalarında sağlık bakım müdahalelerinden hastanın maksimum ölçüde faydalanabilmesi için hastalarda farkındalık yaratılmasının kaçınılmaz olduğu vurgulanmaktadır.
3.1.3. Diğer Ülkeler
Avrupa’da hasta haklarını korumak için üye ülkelerde bazı mekanizmalar vardır. Polonya’da 1991 yı-
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lında kabul edilen bir kanuna göre hastalar; sağlık durumu ve sağlanan tedavi hakkında bilgi alma, tedavi hakkında yeterli bir biçimde bilgilendirildikten sonra tedavi yöntemini red ya da kabul etme, tedavinin gizli kalmasını isteme, özel yaşama saygı, onurlu ve huzur içinde, ölme haklarına sahiptirler.
Finlandiya’da hasta hakları 1993 yılında çıkarılan kanunla tanımlanmıştır. Bu kanunların en önemli
özelliği her bir sağlık kuruluşunda hasta adına hasta haklarını koruyacak liderlerin yer alması konusudur. Yani hasta mağdur duruma düştüğünde yalnız değildir. Bu liderlerin rolü hastaları sahip oldukları
haklar konusunda bilgilendirmek ve ilgili diğer konularda hastaya yardımcı olmaktır.
Finlandiya hasta hakları yasasını, yasalaştıran ilk Avrupa ülkesi oldu. Hastaların Statü ve Hakları Hakkında Yasa 1992 yılında geçti (Appendix 2) ve 1 Mart 1993’de yürürlüğe girdi. Böyle bir yasaya duyulan ihtiyaç ülkede 1980’lerin başında tartışılmaya başlandı. Yasada Hasta haklarını kapsayan hükümler aşağıda belirtilmiştir:
• İyi sağlık hizmeti ve ihtiyaç duyulduğunda tedavi,
• Tedaviye ulaşım,
• Bilgilendirme ve kendi kendine karar verme (Self Determation),
• Acil tedavi.
Yasa ergen olmayan hastaların durumuna da değinmektedir. (18 yaş altı) Buna göre ergen olmayan
hastanın tedavi hakkındaki görüşü değerlendirilmeli, yaşı ve gelişim düzeyi dikkate alınmaktadır.
Hollanda’da hasta hakları konusu oldukça kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Yasal anlamda ilk olarak
Nisan 19995 yılında yürürlüğe giren kanuna göre doktor ile hasta arasındaki ilişki medeni hukuk kapsamında “Özel Sözleşmeler” adı altında ele alınmaktadır. Bu yasalar hastalık hakkında bilgi edinmeyi,
tıbbi kayıt ve bilgileri incelemeyi, hastalığın gizli tutulması hakkını, çocukların yasal pozisyonunu ve
anne babaların onlar üzerindeki haklarını tıbbi sorumlulukları, tıbbi veri ve kayıtlarının kullanımını ve
insan dokusunun araştırma amaçlı kullanımı konularını kapsar.
İtalya’da hasta hakları konusunda farklı bir yaklaşım vardır. Hasta hakları için mahkemeler vardır.
Mahkemeler sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde sunulmasını temin için çalışmaktadır.
Fransa’da hasta hakları kavramı ilk kez 1936 yılında Mercer davasında bir Yüksek Mahkeme kararı ile
gündeme geldi. Mahkeme sağlık hizmetleri ile ilgili hasta ve hekim arasında bir kontrat oluştuğu hükmünü getirdi. Buna göre hasta tedavi sırasında bilimsel gelişmeleri yansıtan tedavi yöntemlerini isteme hakkına sahipti. Hekimler hastalarına karşı sorumlu olmalıdır. Hasta hakları konusuna değinen ilk
Fransız hukuk metni 20 Eylül 1994 tarihli bir bakanlık genelgesi oldu. Bu genelgede, Yatarak Tedavi Gören Hastalar için Yönetmelik bulunuyordu. Bununla beraber bu yönetmelik sağlık kurumu içindeki hasta haklarından çok, bu kurumların yükümlülüklerinde yoğunlaşmıştı. Metin Fransa’daki hasta
hakları konusunda ilk metin olmasına karşın yönetmelik, sınırlı bir etkiye ve dar bir kapsama sahipti.
Yönetmelik revize edildi, 6 Mayıs 1995’de yeni basımı yayınlandı. Bu basımda kamu hastane hizmetlerinin herkes tarafından, özellikle en savunmasız hastalarca ulaşılabilir olması vurgulandı. Sunulan
sağlık hizmetlerinden hoşnutsuz olan hastaların şikâyetlerini sağlık hizmetleri sunulan kurumlardaki
panolara (şikayet kutusu) yazmaları istendi. Yönetmeliğin bir kopyasının sağlık kurumlarına, tedavi
için başvuran hastalara verilmesi zorunluluğu getirildi.
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İrlanda 1995 yılında Hastanelerdeki Hastalar için Haklar Yönetmeliği yayınladı. Bu yönetmeliğin
amacı, sağlık hizmetlerinin hastaların ihtiyaçlarını daha çok karşılamasını sağlamaya yöneliktir. Bu
yönetmelikle birlikte hükümet hastanelerdeki standartları yükseltilmesine karar vermiştir. Gelirine bakılmaksızın herkesin yüksek nitelikte tıbbi bakıma ulaşılmasını garanti edilmesini hükme bağladı.
Portekiz’de, Genel Sağlık Müdürlüğü tarafından bir Hasta Hakları Yönetmeliği taslağı hazırlanmıştır.
1997 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından Ulusal Yönetmelik olarak yayımlanmıştır. Bu yönetmelik halen yürürlüktedir. Bu yönetmelik de yer alan hakların çoğunluğu, hastaların haklarını mahkemelerde
savunabileceği türden medeni, geleneksel, ceza yasaları tarafından da desteklenmektedir.
4. HASTA GÜVENLİĞİ KONUSUNDA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Öncelikle kültür değişimini gerçekleştirmek gerekir. İletişim kanallarını açmak, her düzeyde, özellikle de hata konularında sistem güvenliği analizlerini uygulamak gerekir.
Kuvvetli bir iletişim planı için:
• Gözle görülür bir LİDER desteği
• İyileşmeyi değerlendirmede kullanılacak “metriklerin” çok iyi belirlenmesi, uygulama öncesi ve
sonrası değerlendirilmelerde kullanılması,
• Kısa dönem başarılarının duyurulması, kutlanması ve tüm çalışanlar tarafından paylaşılmasının
sağlanması,
• Uzun süreli başarılar için takım çalışmaları ve takım olarak çalışmanın iyileştirilmesi programlarının uygulanması,
• Hasta ve ailesi ile ortaklık kurulması gerekmektedir.
Hastane Güvenliğinde en iyi çözüm detaylı İnnovasyon Karar Destek Sistemi ile anlatılabilir:
4A Accelerator Modeli:
• Awareness (farkındalık, farkında olma)
• Accountability (hesap verebilirlilik, sorumluluk)
• Ability (yetenek, beceri, kabiliyet)
• Action (eylem)
Öte yandan kalite iyileştirme programları hasta güvenliğinin bir parçasıdır. Dolayısıyla Hasta güvenliğinde kalite iyileştirme çalışmaları da bu bağlamda büyük önem taşımaktadır.
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Aşağıda yer alan şema da bunu içermektedir:

5. HASTA GÜVENLİĞİ SİSTEMLERİ
Tıbbi hatalar, sağlık sisteminin doğrudan bir kalite göstergesidir ve bu sebepledir ki günümüzde kimi
kurumlarda hataların azaltılması için ölçüm yapılmış, ölçümler sonrasında da iyileştirme çalışmaları planlanarak uygulanmıştır. Yapılan araştırmalar, tıbbi hatanın yanında “neredeyse hata” kavramının
da oldukça önemli olduğunu, 300 benzer “neredeyse hata”nın bir hataya yol açtığını göstermektedir.
Hasta güvenliği yaklaşımını destekleyen uluslararası standartlar (JCI, HQS), sistemi yeni oluşturacak
olan kurumlara fayda sağlamakla birlikte var olan sistemleri de geliştirmeye ve süreçleri standardize
etmeye katkı sağlamaktadır.
Ancak Türkiye’de henüz hastanelerin kullanabileceği gerek devlete gerekse sivil toplum kuruluşuna
ait bir hata raporlama (olay bildirim) sistemi bulunmamaktadır. Sağlıkta dönüşüm projesi kapsamında
yapılan ancak sistematik olarak hastaneler tarafından kullanılmayan kimi çalışmalar yapıldığı görülmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün liderliğinde yürütülen World Alliance for Patient Safety çalışması
kapsamında dünyadaki tüm raporlama sistemleri gözden geçirilmiş, benzer yanları ortaya konmuş ve
ortak bir sınıflandırma yapılıp yapılamayacağı araştırılmıştır.
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5.1. Ulusal Raporlama Sistemleri
Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı araştırmalara göre dünyadaki ulusal raporlama sistemleri ve özellikleri gözden geçirilerek bazı sonuçlar elde edilmiştir:
5.1.1. Çek Cumhuriyeti
Çek Cumhuriyetinde zorunlu bir raporlama sistemi mevcuttur. Zorunlu raporlama sisteminden önce 50
hastanede iki yıl boyunca gönüllü raporlama sistemi kullanılmasına rağmen pilot uygulamanın sonucu
ulusal raporlama sisteminin zorunlu olmasına karar vermekle sonuçlanmıştır.
Çek Cumhuriyeti raporlanacak olayları hastane ilişkili enfeksiyonlar, ilaç yan etkileri, transfüzyon reaksiyonları ve tıbbi ekipman hataları olarak belirlemiştir. Bu bildirimleri sağlık profesyonellerinin
yapması beklenmektedir.
5.1.2. Danimarka
Danimarka yasaları özellikli yan etkileri sağlık profesyonellerinin bildirmesini zorunlu kılmaktadır.
Bu bildirimlerden sağlık kurumlarının öğrenmesini sağlamak adına ise yasalar, bildirim yapıldığında
sağlık çalışanını zor durumda bırakmayan bir şekilde tasarlanmıştır. Sağlık profesyonellerinin bildirmesi beklenen olaylar hastanın hastanede yatışından veya tedavisinden kaynaklanan ve hastaya zarar
veren olaylar olarak tanımlanmıştır. Hastanın yaşadığı bu olayın farkına varan herkesin bildirim yapmasına izin veren bir raporlama sistemi mevcuttur.
5.1.3. İngiltere
Yan etkilerden çıkarım yapmak ve öğrenmek, aynı zamanda raporlama kültürünü geliştirmek için
ulusal hasta güvenliği derneği (NPSA) tarafından ulusal raporlama ve öğrenme sistemi kurulmuştur
(NRLS). NRLS’nin amacı olayların bildirimi yoluyla patern gösteren durumları saptamak, majör sistem hatalarını belirlemek, çözüm geliştirmek ve yaymak. İngiltere’deki toplam sağlık kuruluşlarının
%90’ı NRLS’ye üye olmuştur. Raporlanan konular arasında National Health Service (NHS)’ten hizmet alan bir hastada beklenmeyen ya da planlanmayan bir olay yaşanması ya da kazaya sebep olan herhangi bir olay yaşanması bulunmaktadır.
Bu raporlamayı herhangi bir sağlık çalışanı yapabilir.
5.1.4. Hollanda
Cezalandırıcı olmayan, gönüllü raporlama sistemi mevcut olmasına rağmen ölümle sonuçlanan olayların raporlanması ise zorunludur. Hastalar veya çalışanlar bu bildirimi yapabilirler.
5.1.5. Slovenya
Gönüllü bir raporlama sistemi bulunan Slovenya, Joint Commission on Accreditation of Healthcare
Organizations sistemine benzer bir sistem kullanmaktadır. Sentinel event olarak tanımlanan; majör organ veya fonksiyon kaybı, yenidoğan bebeğin yanlış aileye teslim edilerek taburcu edilmesi, kan ve
kan ürünü transfüzyonu sırasında hemolitik transfüzyon reaksiyonu görülmesi, yanlış hastanın ya da
yanlış tarafın ameliyat edilmesi olayları hastaneler tarafından Sağlık Bakanlığı’na rapor edilmektedir.
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6. TÜRKİYEDE HASTA GÜVENLİĞİ
Türkiye’de henüz yapılandırılmış bir hasta güvenliği sistemi bulunmamaktadır. Bunun yanında uluslararası bir akreditasyon kurumu tarafından akredite edilmiş/edilecek hastanelerde, standartlar gereğince, hastanın ve çalışanın güvenliğini tehdit eden olaylar izlenmekte, kayıt altına alınmakta, analiz edilmekte ve iyileştirilmektedir. Ancak kurumdan kuruma bildirim kültürünün birbirinden oldukça farklı
olduğu, ortak bir yapıdan ziyade kurumsal çabalar gösterildiği göz ardı edilmemelidir. Hasta güvenliği bilincini yaymak, kültür geliştirmek için ise Türkiye’de son yıllarda hasta güvenliği ve sağlıkta kaliteyi geliştirmeyi amaç edinen dernekler kurulmuştur.
Türkiye’deki devlet otoriteleri hasta güvenliğinden çok hasta şikâyetlerine ve haklarına eğilmiştir. Bu
amaçla 1998 yılında Hasta Hakları Yönetmeliği yayımlanmıştır. 2006 yılında Hasta Güvenliği Arama toplantıları yapılarak devletin bu konuya olan ilgisi ortaya konulmuştur. Aynı zamanda JCAHO ile
Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı anlaşma neticesinde ise hastane standartlarının hayata geçirilmesi için çalışmalar başlatılmıştır.
7. SONUÇ
Avrupa Birliği ülkelerinin ulusal sağlık sistemleri incelenmiş olup, ülkeler arasında farklılıklar olmasına rağmen hasta, tüketici, kullanıcı, aile bireyleri, zayıf popülasyonlar (azınlıklar) ve risk taşıyan normal sıradan insanların hakları konusunda aynı şartları öne sürmektedirler. “Avrupa Sosyal Model”ine
(sağlık konusunda dünyanın her yerinde tedavi hakkı) ilişkin ciddi ve resmi tebliğlerin bulunmasına
rağmen, gözlenen birçok kısıtlama ve haksızlık bu hakkın gerçekte olup olmadığının sorgulanması gerektiğini ortaya koymaktadır.
Temelde hasta güvenliği incelenen AB Ülke örneklerinde; örneğin Almaya modelinde de görüldüğü
üzere, Temel Haklar Nice Ana Sözleşmesine dayanmaktadır. Tebliğin temeli 14 maddeden oluşmaktadır: koruyucu tedbirler, yararlanma, bilgi, rıza (onay), özgür seçim, özel ve gizlilik, hastaların vaktine saygı, kalite standartları, güvenlik, yenilik (tedavi), gereksiz ağrı/acı ve kişisel tedavi, şikâyet ve
tazminat hakkı.
Bu haklar DSÖ (WHO) ve Avrupa Konseyi tarafından yayınlanan birçok ulusal tebliği ve tavsiyeler ile
bağlantılıdır. Ayrıca, profesyonel model (örnek) ve davranışların yanı sıra kurumsal standart ve teknik
parametreleri de dikkate alınmaktadır.
Kaliteli bir sağlık hizmeti sunmak, en önemlisi hastalara zarar vermemek için hasta güvenliği çalışmaları artırılmalı ve kültür geliştirilmelidir. Kültürün yayılması içinse gerek devlet gerekse özel kurumlar üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeli, hasta güvenliği konusunda konuşulabilecek platformlar
oluşturulmalı ve ülkenin (hastaların ve çalışanların) bu konudaki bilinci artırılmalıdır.
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TIP LABORATUARLARINDA HASTA GÜVENLİĞİ VE HASTA GÜVENLİĞİNİN
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNDEKİ ROLÜ
Yeşim Özarda13

Özet
Hasta güvenliğinde temel amaç hasta ve hasta yakınlarını, hastane çalışanlarını fiziki ve psikolojik
olarak olumlu etkileyecek bir ortam yaratarak güvenliği sağlamaktır. Tıbbi hatalar, amaca ulaşmak
için yanlış plan yapılması, uygulanması ve planlanan tıbbi bir işin amaçlanan şekilde tamamlanamamasından kaynaklanabilir. Tıbbi hataların büyük bir kısmının kişisel hatalardan çok sistemdeki hatalardan kaynaklandığı bilinmektedir ve sistemin kalitesinin doğrudan bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Tıbbi hatalar ancak standardize edilmiş, kayıt altına alınmış, tanımlanmış süreçlerle azaltılabilir. Bu nedenle hasta güvenliğini sağlamak için tıbbi hataların üzerine eğilmek, önce ölçüp sonra da azaltılması için yöntemler geliştirmek gereklidir. Hasta güvenliğini ulusal standartlar, uluslararası standartlar ve Dünya Sağlık Örgütü standartları çerçevesinde bir bütün olarak tanımlamak daha
doğru bir yaklaşımdır. Günümüzün rekabet ortamında hasta güvenliği artık kalite, akreditasyon çalışmalarının en önemli ayağıdır.
Hasta güvenliğini sağlamada klinik laboratuarlar önemli bir role sahiptir. Hastanın tanı, tedavi ve izleminde kullanılan laboratuar testlerin doğruluğu hasta güvenliği açısından çok değerlidir. Tıp laboratuarlarında kalite kontrolün, kalite yönetiminin sağlanması ve akreditasyon çalışmaları laboratuar hizmetlerinin standardize edilmesine, kalitenin artmasına ve laboratuar hatalarının azaltılmasına
neden olmakta ve hasta güvenliğini sağlamaktadır. Laboratuar yönetimi tarafından düzenlenmesi gereken laboratuar kalite aktiviteleri ve laboratuar sonuçlarını oluşturan teknik aktiviteler arasındaki ilişkilerin sağlam ve dengeli bir şekilde kurulmasıyla toplam kalite yönetimine giden yola girilmiş
olur. Kalite yönetim sistemi ile laboratuarın organizasyon, hizmet, güvenlik, personel, cihazlar, donanım ve satın alma konularında kalite gereklilikleri belirlenip, yerine getirilebilmektedir. Rutin hizmetlerin fonksiyonel, güvenilir ve emin koşullarda gerçekleştirilecek şekilde düzenlenmesi ve laboratuar
güvenliği için acil durumlara hazır olma, evrensel önlemler, tehlikeli atıklar, kimyasal temizlik, enfeksiyon kontrolü, iş kazaları ve hastalıklar ve radyasyon güvenliği gibi programların oluşturulma ve uygulanması kalite yönetim sistemi çalışmalarının bünyesinde yer almaktadır.
Kalite ve akreditasyon çalışmaları çerçevesinde oluşturulan, hasta bakımının izlenmesini sağlayan laboratuar performans kriterlerinin ölçülmesi hataları azaltarak hasta güvenliğini sağlamaktadır. Toplam test sürecindeki preanalitik ve postanalitik evrelerde yer alan hataların analitik hatalardan daha
fazla olduğu belirlenmiştir. Klinik laboratuarlarda toplam test sürecinde oluşan hata sıklıkları çeşitli performans ölçümleriyle belirlenebilmektedir. Hasta memnuniyeti, test sonuçlanma süreleri, hastanın tanımlanması, panik/kritik değer bildirimi, numunenin kabul edilebilirliği, kan ürünlerinin gereksiz sarfiyatı ve kan kültürlerinin kontaminasyonu, laboratuarda ölçülen performans kriterleri arasında yer almaktadır ve izlem programlarının temelini oluşturur.
Akreditasyon standartları doğrultusunda oluşturulan çeşitli prosedür, talimat ve planlarla süreçlerin
1. Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, yesim@uludag.edu.tr
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kontrolü ve standardizasyonu sağlanmaktadır. Hasta güvenlik planı hasta güvenliğini tehtid eden unsurların nasıl ele alınacağını ve hasta güvenliğinin nasıl arttırılacağına ilişkin faaliyetlerin esaslarını düzenlemeyi hedeflemektedir. Bu düzenlemelerin laboratuarda sağlanabilmesi için gerekli olan dökümanlara laboratuar güvenlik prosedürü, tehlikeli madde yönetim prosedürü, laboratuar atıklarının
kontrolü ve imha talimatı örnek olarak verilebilir.
2000 yılında ‘Institute of Medicine’ tarafından yayınlanmış raporlarla hasta güvenliği ve tıbbi hatalara çekilen dikkat, son yıllarda yaygınlaşan kalite iyileştirme ve akreditasyon çalışmalarıyla daha da
artmış ve temel iyileştirme odağı haline gelmiştir. Klinik laboratuarlar hasta güvenliği için kendi üzerine düşen önemli görevi yerine getirmekle hem laboratuar kalite yönetim sistemi gerekliliklerini karşılamakta, hem de hasta güvenliğini sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Tıp Laboratuarları, Hasta Güvenliği, Toplam Kalite Yönetimi

PATIENT SAFETY IN MEDICAL LABORATORIES AND ROLE OF PATIENT
SAFETY IN TOTAL QUALITY MANAGEMENT
Abstract
Main purpose in patient safety is to provide safety through establishing a positive setting which will
affect patient and patient relatives, hospital staff both psychologically and physically. Medical failures may be originated from mistakes in making and implementing plans and also from the inability to
complete a medical process as it was intended. It is known that the majority of the medical failures
are originated from system errors rather than personal mistakes and considered as a direct indication of the system quality. Medical mistakes may only be reduced through standardized, recorded and
described processes. Therefore, focusing on medical mistakes and performing measurements initially
and designing methods afterwards for reducing these mistakes are essential for patient safety. Description of patient safety as a whole in terms of national standards, international standard and World
Health Organization standards is considered as a more accurate approach. Taking into consideration the competitive environment, patient safety has become a crucial part of quality, and accreditation studies now.
Clinical laboratories have an important role in providing patient safety. Accuracy of laboratory tests
used in diagnosis, treatment and follow-up is very valuable for patient safety. Establishing quality
control and quality management and performing accreditation studies in medical laboratories provide
standardization of laboratory services and also increase the quality and decrease the laboratory mistakes and therefore provide patient safety. By creating solid and balanced relationship between laboratory quality activities that are obliged to be organized by laboratory management and technical activities that forms the laboratory results, total- quality management path will be initiated. Quality requirements for laboratory organization, service, safety, personnel, devices, equipment and purchase
can be determined and executed by quality management system. Organizing routine services to be performed in functional, reliable and certain conditions, being ready for emergency situations about laboratory safety, universal precautions, hazardous wastes, chemical cleansing, infection control, work
accidents and diseases and designing and executing programs like radiation safety are included in quality management system studies.
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Assessment of laboratory performance criteria that are established under the frame of quality and accreditation studies for providing patient care follow up provides patient safety by decreasing the occurrence of mistakes. Mistakes taking place in pre-analytical and post-analytical stages of overall test
process were demonstrated to be greater than analytical mistakes. Frequency of errors occurred during overall test process in clinical laboratories may be determined by various performance measurements. Patient satisfaction, duration of test completion, description of the patient, panic/critical value
notification, sample acceptability, unnecessary consumption of blood products and contamination of
blood cultures are among the performance criteria that are measured in laboratories and they constitute the basis of the follow-up programs.
Various procedures, instructions an and plans that are formed in line with accreditation standards
are used in controlling and standardization of processes. Patient safety plan aims to organize the fundamental aspects of activities in relation to finding ways to handle the elements threatening the patient safety and increase patient safety. Laboratory safety procedure, hazardous substance management
procedure, control of laboratory waste and disposal instruction may be given as examples of documents that are required to establish these regulations in laboratory.
Reports published in “Institute of Medicine” on 2000 drew attention to patient safety and medical failures. This notice was bolstered by quality improvement and accreditation studies which became widespread recently and become a fundamental focus for improvement. By performing their own important duties for establishing patient safety, clinical laboratories meet the requirements of laboratory quality management system and also provide patient safety.
Key Words: Medical Laboratories, Patient Safety, Total Quality Management
1. GİRİŞ
Hasta güvenliği sağlık hizmetinin sunum aşamalarında görülebilecek basit hatalar nedeniyle, hastalar
veya sağlık kuruluşunda çalışanlar için zararla sonuçlanabilecek süreçleri ön görmek, zarar ve hataları engellemek çabasıdır. Hasta güvenliğinde temel amaç hasta ve hasta yakınlarını, hastane çalışanlarını fiziki ve psikolojik olarak olumlu etkileyecek bir ortam yaratarak güvenliği sağlamaktır (Godlee, 1998: 2).
Tıbbi hatalar, amaca ulaşmak için yanlış plan yapılması, uygulanması ve planlanan tıbbi bir işin amaçlanan şekilde tamamlanamamasından kaynaklanabilir. Amerika Birleşik Devletleri’nde yılda 44 000
ila 98 000 hastanın tıbbi hatalar nedeniyle yaşamını yitirdiği ve ölüm nedenleri arasındaki sıralamada
tıbbi hatalardan ölümlerin 5. sırada yer aldığı bildirilmiştir (Hofoss ve Deilkas, 2008: 815). Tıbbi hatalar başlıca tanı hataları, tedavi hataları ve profilaksi hataları olarak sınıflandırılmaktadır:
• Tanı hataları
-Yanlış tanı
-Tanının gecikmesi
-Gereken testlerin uygulanmaması
-Yanlış, ya da değeri kalmamış, bilimsel olmayan testlerin kullanılması
-Testin uygulanmasında hata yapılması
-İzlem ya da testlerin sonuçlarına uygun hareket edilmemesi
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• Tedavi hataları
-İlaç uygulamasında doz ya da yöntem hatası
-Ameliyat ya da işlemin uygulanmasında hata
-Tedavinin geciktirilmesi/gereksiz/aşırı/uygun olamayan tedavi
• Profilaksi hataları
-Gereken profilaksinin yapılmaması
-Yanlış ya da eksik profilaksi uygulanması
-Tedavi/hastalık izleminin uygunsuz yapılması
Tıbbi hataların büyük bir kısmının kişisel hatalardan çok sistemdeki hatalardan kaynaklandığı bilinmektedir ve sistemin kalitesinin doğrudan bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Kişi kaynaklı hataları minimalize edecek, kişiler değiştikçe hataların oluşma riski artmayacak, kişiler hasta güvenliğine odaklanan organizasyonel bir kültürün yerleştirilmesine katkıda bulunacak bir sistem oluşturulmalıdır. Tıbbi hatalar ancak standardize edilmiş, kayıt altına alınmış, tanımlanmış süreçlerle azaltılabilir.
Bu nedenle hasta güvenliğini sağlamak için tıbbi hataların üzerine eğilmek, önce ölçüp sonra azaltılması için yöntemler geliştirmek gereklidir.
2. HASTA GÜVENLİĞİ VE KLİNİK LABORATUARLAR
Hasta güvenliğini sağlamada klinik laboratuarlar önemli bir role sahiptir. Hastanın tanı, tedavi ve izleminde kullanılan laboratuar testlerin doğruluğu hasta güvenliği açısından çok değerlidir (Stankovic,
2004: 1023). Tıp laboratuarlarında kalite kontrolün, kalite yönetiminin sağlanması, kalite ve akreditasyon çalışmaları laboratuar hizmetlerinin standardize edilmesine, kalitenin artmasına ve laboratuar hatalarının azaltılmasına neden olmakta ve hasta güvenliğini sağlamaktadır.
2.1. Laboratuarda Gerçekleştirilen Kalite Aktiviteleri
Tüm faaliyetlerin sistematik olarak ve süreç temelli olarak ele alınması, ‘süreçlerin yönetimi’ aracılığıyla ürün/hizmet kalitesinin sağlanması, devam ettirilmesi ve iyileştirilmesi olarak tarif edilen Kalite
Yönetiminin (KY) başlıca ilkeleri aşağıda özetlenmektedir:
• Müşteri odaklılık
• Liderlik
• Çalışanların katılımı
• Süreç yaklaşımı
• Yönetimde sistem yaklaşımı
• Sürekli iyileştirme
• Gerçeklere dayanan karar verme
• Tedarikçilerle karşılıklı yarar esasına dayalı ilişkiler
KY’de mükemmellik modelleri ise müşteri, çalışan ve toplum mutluluğunun, politika ve stratejilerinin, çalışanların, kaynakların ve süreçlerin, etkin liderlik yaklaşımı ile yönlendirilerek sağlanabileceği,
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sonuçta kuruluşların mükemmel iş sonuçları elde edilebileceği temeline dayandırılmıştır.
KY ile laboratuar hizmetlerinin standardize edilmesi, laboratuar hatalarının azaltılması, kalitenin artması ve hasta güvenliğinin sağlanması mümkün olabilmektedir (Raab, 2006: 635).
Kalite yönetim sistemi ile laboratuarın organizasyon, hizmet, güvenlik, personel, cihazlar, donanım ve
satın alma konularında kalite gereklilikleri belirlenip, yerine getirilebilmektedir (Şekil 1).
Şekil 1. Laboratuarda kalite yönetim sistemi gereklilikleri

(Berte, 2007: 774)
Tüm kalite çalışmaları üst yönetimin inanmışlığını ve mutlak liderlik kalitesini gerektirmektedir. Bu
çatı altında yer alan süreç ve donanım kalitesi, insan ve sistem kalitesiyle bir araya gelerek mal ve hizmet kalitesini oluşturmaktadır.
Laboratuar yönetimi tarafından düzenlenmesi gereken laboratuar kalite aktiviteleri ve laboratuar sonuçlarını oluşturan teknik aktiviteler arasındaki ilişkilerin sağlam ve dengeli bir şekilde kurulmasıyla
toplam kalite yönetimine giden yola girilmiş olur (Kılınç, 2009: 301).
Rutin hizmetlerin fonksiyonel, güvenilir ve emin koşullarda gerçekleştirilecek şekilde düzenlenmesi
ve laboratuar güvenliği için acil durumlara hazır olma, evrensel önlemler, tehlikeli atıklar, kimyasal
temizlik, enfeksiyon kontrolü, iş kazaları, hastalıklar ve radyasyon güvenliği gibi programların oluşturulma ve uygulanması Kalite Yönetim Sistemi (KYS) çalışmalarının bünyesinde yer almaktadır (Şekil 2).
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Şekil 2. Laboratuarda Kalite Yönetim Sistemi Çalışmaları

Toplam test sürecindeki hataların azaltılması labortatuvarda KYS’nin oluşturulmasında çok önemli bir
faaliyettir. Toplam test sürecindeki preanalitik ve postanalitik evrelerde yer alan hataların analitik hatalardan daha fazla olduğu belirlenmiştir (Howanitz vd. 2005:1253). Hataların %46-68,2 oranında preanalitik evrede, %18,5-47 oranında postanalitik evrede ve %7-13 oranında analitik evrede oluştuğu bildirilmiştir (Wagar vd. 2006:1665).
Kalite ve akreditasyon çalışmaları çerçevesinde oluşturulan, hasta bakımının izlenmesini sağlayan laboratuar performans kriterlerinin ölçülmesi hataları azaltarak hasta güvenliğini sağlamaktadır (Bonini vd. 2002: 694).
Klinik laboratuarlarda toplam test sürecinde oluşan hata sıklıkları çeşitli performans ölçümleriyle belirlenebilmektedir. CAP tarafından geliştirilmiş, listelenmiş laboratuar performans ölçümlerine dayalı, laboratuarlarda görülen hataların ciddiyetini, hangi aşamalarda oluştuğunu, sıklıklarını ve ha-
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taları azaltmak için alınması gereken önlemleri belirleyen ve izleyen çeşitli programların (Q-Probes,
Q-Tracks) kullanımı bir hata izlem ve hataları azaltma yöntemidir (Nakhleh, 2008:184).
Kalite yönetiminde Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al (PUKÖ) döngüsü (Şekil 3) aslen Kalite Yönetim Bilimci W.Edwards Deming tarafında 1950 yılında geliştirilmiş bir modeldir P: Proje aşaması,
U: gerçekleştirme aaşaması, K: kontrol aşaması Ö: değiştirme, uyarlama, düzeltme aşamasıdır ve tüm
aşamalarda var olan ya da olabilecek olası problemler ve problemli aşamalar için düzeltici önleyici faaliyetlerin oluşturulmasını öngörmektedir.

Şekil 3. PUKÖ döngüsü
PUKÖ Döngüsünün kalite yönetim sistemi çalışmalarıyla laboratuara uygulanması Tablo1’de özetlenmiştir. Bahsedilen faaliyetler laboratuar liderleri tarafından gerçekleştirilir, denetlenir veya laboratuar
liderinin belirlediği bir kalite sorumlusu tarafından gerçekleştirilir. Laboratuarların organizasyonlarına
göre değişmekle birlikte, genellikle laboratuar liderleri ve/veya kalite sorumlularının oluşturduğu kalite konseyleri PUKÖ Döngüsünün laboratuardaki uygulanmalarını takip eder.
Tablo1. PUKÖ döngüsünün laboratuarda uygulanması

Planla

Uygula

Kontrol et
Önlem Al

Stratejik planı
Sürekli iyileştirme planı
Yenilikleri arttırmak
Verilen hizmetin kalitesini arttırmak
Standart çalışma prosedürleri
Dokümanların yönetimi
Altyapı gereklilikleri
İnsan kaynakları gereklilikleri
Ekipman gereklilikleri
Kit, malzeme ve standart gereklilikleri
İç gözden geçirme
Dış gözden geçirme
İyileştirici faaliyetler
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2.2. Laboratuar Kritik Performans Kriterleri
2.2.1. Numunenin Kabul Edilebilirliği
Laboratuar sonuçlarının doğruluğu ve kesinliği için uygun hasta örnekleri gereklidir. Uygunsuz olan
örnekte test ölçümünün yapılmaması, örneğin reddedilmesi, reddedilen örneklerin kaydının alınması, reddedilme nedenlerinin ve oranlarının belirlenmesi performans ölçümünde kullanılan bir kriterdir (Wagar vd. 2006; 1665).
Hastanın doğru tanımlanması için hastanın laboratuarda kimliklendirilmesi aşamalarında barkod sistemlerinin kullanılması ve hastayı tanımlayan ‘eşsiz’ en az 2 belirtecin gerekliliği üzerinde durulmaktadır.
Uygunsuz örnekler şu şekilde özetlenebilir:
• Pıhtılı numune
• Hemolizli örnek
• Yetersiz numune
• Kontamine numune
• Numunenin laboratuara ulaşmaması
• Test için uygun olmayan numune
• Tüpün fazla/az doldurulması
• Numunenin uygun olmayan şekilde alınması
• Numunenin uygun olmayan koşullarda saklanması
•Yanlış işaretlenmiş numune
• İşaretlenmemiş numune
• Hasta bilgileriyle istem bilgilerinin uyuşmaması
•Aynı istemin tekraren yapılması
2.2.2. Müşteri (Hasta, Hekim, Hemşire) Memnuniyeti
Laboratuarlar için müşteri olarak tanımlanan hasta, klinisyen ve hemşirelerin memnuniyetini değerlendirmek ve ölçmek için anket formları oluşturulmakta, bu formlarda müşterilerin özellikle testlerin
doğruluğu ve testlerin sonuçlanma süreleri hakkındaki görüşleri skalalar aracılığıyla sayısal skorlarla
takip edilerek ölçülmektedir.
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2.2.3. Testlerin Sonuçlanma Süresi
Laboratuarın etkinliğini gösteren önemli bir laboratuar performans kriterleridir ve kalite kontrol için
bir belirteç olarak kabul edilmektedir (Chien vd. 2007: 560). Testlerin sonuçlanma sürelerini kısaltmak
için aşağıda belirtildiği gibi aşamalara ayırmak faydalı bir yaklaşımdır:
• Test istemi-Numunenin alınması
• Numunenin alınması-Laboratuara ulaşması
• Laboratuara ulaşması-Testin sonuçlanması
• Sonucun klinisyene ulaşması
Bu aşamalarda uzamaya oluşturabilecek nedenler gözden geçirilir, ölçümler yapılır ve düzeltici önleyi
faaliyetler gerçekleştirilerek süreler kısaltılır.
2.2.4. Panik/Kritik Değer Bildirimi
Hayatı tehtid edecek bir durumu işaret eden, hastanın yaşamını sürdürebilmesi için acil müdehale gerektiren laboratuar sonucudur. Gecikme olmadan uygun müdehalenin yapılabilmesi için laboratuar ve
hastayla ilgili kişi arasında etkin bir iletişim gerektirir (geri okuma) ve mutlaka bir prosedüre uygun
olarak, standart bir şekilde ve en kısa sürede yapılmalıdır.
Performans kritelerini süreçler içerisinde gruplandırıp, bu süreçler içerisinde yer alan belirli oranları
takip etmek, laboratuarın kalite ve performansını arttırmak ve bu şekilde hasta güvenliğini sağlamak
mümkün olur (Ricos ve Garcia-Victoria, 2004: 578). Bu süreçler ve süreçler içerisinde belirlenip takip
edilebilecek kritik oranlar aşağıda özetlenmiştir;
2.2.4.1. Preanalitik Süreçler
• Test istemi
- Hastanın tanımlanmasında oluşan hata oranı
- ‘Duplike’ test istem oranı
- Uygunsuz test istem oranı
• Örnekleme
- Örnek reddi oranı
- Tekrar örnek alım oranı
- İstem yapılmış, ancak alınmamış örnek oranı
• Transport ve alım
- Uygunsuz transport oranı
- Hemolizli örnek oranı
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2.2.4.2. Postanalitik Süreçler
• Testlerin sonuçlandırılma süresi
• Sonuçların transfer süresi
• Panik/kritik değer bildirme süresi
• Sonuçlanmamış test oranı
2.2.4.3. Analitik Süreçler
• İç ve dış kalite kontrol sonuçlarının takibi
2.2.4.4. Laboratuar Güvenliği
• Personel yaralanma oranı
2.3. Ulusal ve Uluslararası Organizasyon ve Standartlar
Hasta güvenliğini sağlamak üzere faaliyet gösteren çeşitli ulusal ve uluslararası organizasyon ve kuruluşlar vardır.
Uluslararası organizasyonlara verilebilecek bazı örnekler:
• Uluslararası Hastaneler Federasyonu (IHF; International Hospital Federation)
• Tıbbi Kazalara Karşı Eylem (AVMA; Action Against Medical Accidents)
• Hasta Güvenliğinde Dünya Antlaşması (WAPS; World Alliance for Patient Safety)
• Uluslararası Birleşik Komisyon (JCI; Joint Commision International)
Ulusal organizasyonlara verilebilecek bazı örnekler:
• Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı
• Hasta Güvenliği Derneği
• Sağlıkta Kalite İyileştirme Derneği
• Kanıta Dayalı Tıp Derneği
Akreditasyon, standartlara dayalı, etkili bir kalite değerlendirme ve yönetim aracıdır. Hizmet kalitesini
iyileştirmek ve sürekliliğini sağlamak için belirlenmiş standartları karşılayıp karşılanmadığının bağımsız bir kuruluş tarafından değerlendirildiği bir süreçtir. Akreditasyon standartları doğrultusunda oluşturulan çeşitli prosedür, talimat ve planlarla süreçlerin kontrolü ve standardizasyonu sağlanmaktadır.
ISO 15189 Akreditasyonu; tıp laboratuarlarında kalite, yeterlilik ve performans için belirli gereklilikleri KYS gereklilikleri olarak tanımlamaktadır. ISO 9001:2000 KYS şartlarını sağlayan bir sistemdir, yetkin personel, kalibrasyonu sağlanmış cihaz ve donanımın varlığını garanti altına alır, bu şekilde testlerin yeterliliğini olumsuz yönde etkileyecek bütün eksikliler giderilmiştir (Yanıkkaya-Demirel,
2009: 280) .
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2.4. Laboratuar Güvenliği
Laboratuar güvenliğini sağlamak üzere gerçekleştirilmesi gereken faaliyetlere aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
• Tıbbi cihaz yönetimi
• Tehlikeli madde yönetimi
• Tehlikeli maddelerle temas etmiş hastaların dekontaminasyonu
• Tehlikeli maddelerle saçılma ve temaslarda uygulamalar
• Evsel-tıbbi atıkların ayrıştırılması
• Çalışan sağlığı birimi
•Laboratuar atıklarının kontrolü ve imhası
Bu faaliyetleri gerçekleştirmek için geliştirilebilecek çeşitli talimat, prosedür ve talimatlar şöyle özetlenebilir:
• Hasta güvenlik planı: hasta güvenliğini tehtid eden unsurların nasıl ele alınacağını ve hasta güvenliğinin nasıl arttırılacağına ilişkin faaliyetlerin esaslarını düzenlemeyi hedeflemektedir. Bu düzenlemelerin laboratuarda sağlanabilmesi için gerekli olan dökümanlara laboratuar güvenlik prosedürü, tehlikeli madde yönetim prosedürü, laboratuar güvenlik işleyiş talimatı, laboratuar atıklarının kontrolü ve
imha talimatı örnek olarak verilebilir.
• Laboratuar güvenlik prosedürünün amacı laboratuarda çalışan tüm personelin, laboratuara örnek taşıyan portörlerin, laboratuara gelen tüm bireylerin (hasta ve/veya yakını, hastane çalışanları) laboratuar kaynaklı fiziksel, biyolojik ve kimyasal kirlenmeye maruz kalmalarını önleyici tedbirleri belirlemek ve laboratuarda güvenli bir ortam yaratılması için gerekli olan düzenlemeleri yapmaktır. Ayrıca, laboratuarın tesis, teçhizat, malzemeler, cihazlar ve bilgi sisteminin korunması için alınacak önlemleri belirlemektir.
• Tehlikeli madde yönetim prosedürü laboratuarda kullanılan mevcut tüm tehlikeli maddelerin tanımlanması, bu maddelerin saklanması, kullanırken temas halinde yapılması gerekenlerin planlanması için standart bir yöntem belirlemeyi hedeflemektedir.
• Laboratuar güvenlik işleyiş talimatı laboratuar çalışanlarının çalışma ortamı, kullanılan cihaz ve
malzemeler nedeniyle zarar görmelerini ve çevreye zarar vermelerini engellemek, çalışılan kan, vücut sıvıları ve diğer enfektif hasta örneklerinden kendilerine bulaşabilecek hastalıklardan hem kendilerini, hem de çevrelerini korumak için alınması gereken önlemleri, uyulması gereken kuralları belirlemektedir.
• Laboratuar atıklarının kontrolü ve imha talimatının amacı laboratuar kaynaklı tüm tıbbi atıkların çevreye ve kişiye zarar vermeden ayrı olarak toplanması, geçici depolanması ve taşınmasının sağlanmasında teknik ve idari esasları içeren bir yöntem belirlemektir.
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3. SONUÇ
Klinik Laboratuarların doğru, etkin ve standart hizmet vermesi hasta güvenliği açısından çok değerlidir. Laboratuarlar hasta güvenliği için kendi üzerine düşen önemli görevi yerine getirmekle hem laboratuar kalite yönetim sistemi gerekliliklerini karşılamakta, hem de hasta güvenliğini sağlamaktadır.
‘Institute of Medicine’ tarafından yayınlanmış raporlarla (Homsted, 2000: 6; Havens ve Boroughs,
2000: 77) hasta güvenliği ve tıbbi hatalara çekilen dikkat, son yıllarda yaygınlaşan kalite iyileştirme ve
akreditasyon çalışmalarıyla daha da artmış ve temel iyileştirme odağı haline gelmiştir.
Klinik laboratuarlar etkin iletişimin uygulanması, kalite yönetimi prensiplerinin benimsenmesi, performans kriterlerinin izlenmesi ve iyileştirilmesi yoluyla hasta güvenlini sağlamada önemli ve büyük
bir adımın atılmasını sağlamaktadır.
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GÜVENLİ HASTANELER VE İLETİŞİM HASTANE GÜVENLİĞİNİN
ÇALIŞANLAR VE HİZMET ALANLAR TARAFINDAN ALGILANMA DÜZEYİ
Behiye Tekeş14, Necdet A. Turhan25, Adnan Taşkın36, Ayla Karaca47, Hülya Sağdıç58

Özet
Bir sağlık tesisinde hastalar, hasta yakınları, ziyaretçiler ve çalışanlar için güvenli ve işlevsel sağlık
tesisinin oluşturulması ve bu sağlık tesisinde tehlike ve risklerin azaltılıp kontrol altına alınması, kazaların ve yaralanmaların önlenmesi, emniyet koşullarının sağlanması oldukça önem arz etmektedir.
Amerikalı ünlü bir psikolog olan Abraham Maslow, insan ihtiyaçlarını sıralarken, temel fizyolojik ihtiyaçlardan hemen sonra güvenlik ihtiyacının geldiğini ifade etmektedir. Fiziksel, kimyasal, biyolojik,
psikolojik ve çevresel sağlık güvenliği hem hizmet verenler, hem de hizmetten yararlananlar için öncelikli konular arasında gelmektedir. Hastalığın tedavi sürecinde, hastane ortamının güvenliği ve bunun
kişiler tarafından algılanış biçimi son derece önemlidir.
Bu çalışma ile hastane güvenliğinin çalışanlar ve hizmet alanlar tarafından algılanmasının belirlenmesi amacıyla geniş kapsamlı bir çalışma yapma ve ilginç sonuçlarını tartışma planlandı.
Bu araştırmanın örneklemini Türkiye’nin 7 bölgesinde 21 ilde bulunan Özel ve Kamu’ya ait hastanelerde çalışan sağlık personeli ve bu hastanelerden hizmet alan bireyler oluşturmaktadır. Örneklemde
4459 anket değerlendirmeye alınmıştır. Anket uygulanan 4459 kişinin 2615’i hastane çalışanı 1844 kişisi de hastanede hizmet alan bireyler oluşturmaktadır. Anketler İl sağlık müdürlükleri tarafından görevlendirilen kişiler vasıtasıyla kolayda örnekleme yöntemiyle doldurulmuştur. Anket formu iki grup sorudan oluşmuştur. Birinci grup sorular, ankete katılan bireylerin demografik özelliklerini belirlemek amacıyla, İkinci grup sorular(10 adet) ise ankete katılan bireylerin hastane güvenliğini algılama düzeylerinin ve iletişim bilgilerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Elde edilen veriler, Statistical Package for the Social Science (SPSS) 11.0 programında kodlanarak analizler yapılmış ve gerekli sonuçlar değerlendirilmiştir. Kişisel bilgiler olan il, yaş grubu, cinsiyet, eğitim durumu, hasta ve çalışan, özel veya kamu
hastanesi olma durumu ile sorulara verilen cevaplar arasındaki ilişkileri belirlemede çoklu uyum analizi (Multiple cores pandence analytics) uygulanmıştır.
Analizler sonucunda özel hastanelerde bayan çalışanlar hastane infeksiyonlarına daha fazla maruz
kalmaktadır, Üniversite ve yüksek lisans eğitimi almış kişiler hastane güvenliğini anlamlı olarak yetersiz bulmaktadır. Eğitim seviyesi düşük olanlar acil bir durumda ne yapacağını daha az bilmektedir. Erkek ve eğitim seviyesi düşük olanlar hastanede kazaya daha sık maruz kalmaktadır. Ankete katılanların %80’i kendini hastanede güvende hissetmekte ve %67’si hastanelerin acil durum tedbirleri konusunda yeterli olduğuna inanmaktadır. Ankete katılanların %31’i hastane fiziki ortamından rahatsızlık duymaktadır.
1. Van İl Sağlık Müdürlüğü, van.kalite@gmail.com
2. Van İl Sağlık Müdürlüğü, naturhan@mynet.com
3. Van İl Sağlık Müdürlüğü, taskin.adnan@gmail.com
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Özel ve kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili risklerin azaltılması için hasta güvenliği kültürünün geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına önem verilmelidir. Hasta
ve çalışan güvenliği konusunda hizmet içi eğitim yoluyla personelin niteliklerinin artırılmalıdır. Hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili uyarı sistemlerinin oluşturulmasına, hasta ve çalışanların sağlık hizmeti sunum sürecinde karşılaşabilecekleri muhtemel risk ve zararlardan korunmasına yönelik, tedbirler alınmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Güvenli Hastane, Hasta ve Çalışan Güvenliği
THE PERCEPTION LEVEL OF THE SECURITY OF HOSPITALS BY WORKERS
AND PUBLIC
Abstract
It is very important to constitute a safe and functional health institute for patients, relatives of patients, visitors, and employees, to reduce and control the danger and risk in this institute, to prevent accidents and to be wounded, to secure the conditions of security in an institute. Abraham Maslow, a famous American psychologist, when ranging people’s need, expresses that the need of being in safe comes immediately after the basic physiological need. Physical, chemical, biological, psychological, environmental health security is among the most important subjects for both the people who serve and
the people who receive the service. During the therapy of an illness, the security of hospital ambience
and its perception by people are extremely important.
It has been planned to make a large-scale study to fix the perception of hospital security by workers
and public and to debate the interesting results.
The sampling of this research consists of the hospital staff who work at Publicly-owned or Pay Hospitals in 7 regions and 21 cities of Turkey and the people who receive service from these hospitals. In
this sampling 4459 surveys have been evaluated.2615 of 4459 focus people are hospital workers and
1844 people are the people who receive service from the hospitals. The surveys have been filled in with
the method of easy sampling by the people who have been charged by Local Health Authority. The survey consists of two groups of questions. First group questions have been prepared with the purpose of
fixing demographic features of the people who has joined the survey, second group questions (10 pieces) have been prepared with the purpose of fixing the hospital security perception level of the people
who joined the survey and their communication information. The results have been analyzed and coded in Statistical Package for the Social Science (SPSS) 11.0 program and the required results have
been evaluated. Multiple cores pendency analytics has been applied to fix the relations between the
personal information such as city, age group, sexuality, educational background, patient and worker,
being a Pay hospital or Publicly-owned hospital and the answers given to the questions.
According to the analysis results, at Pay hospitals women workers are mostly subject to hospital infection. University-educated and graduate students think that hospital security is significantly deficient.
Ill-educated people less knows what to do in an emergency. Men and ill-educated people are more often subject to accidents at hospitals.% 80 of the focus group feel themselves in confidence at hospitals
and % 67 of them believe that hospitals are deficient about emergency precautions, % 31 of the focused people are annoyed because of the physical ambience of hospitals.
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To decrease the risks related with patient and worker security at private and public health foundations
and institutions, it should be attached importance to the development and expansion of the culture of
patient security. The quality of the staff must be raised by in-service-training about patient and worker
security. Precautions must be taken about forming warning systems related to patient and worker security, and about avoiding probable risks and damage which patients and workers may encounter during the health service presentation.
Key Words: Secure Hospitals, Patient and Worker Security
1. GİRİŞ
Çalışan ve hasta güvenliği kurumsal kültürün en önemli parçalarından biri olmalıdır. Sağlık bakım kalitesi son yıllarda hızla artarken önlenebilir hatalar, ölümler, yüksek maliyetler, yüksek iş gücü kaybının önlenebilmesi için özel ve kamu hastanelerinde bazı güvenlik tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu araştırmada hastane güvenliğinin hasta ve çalışanlar tarafından nasıl algılandığı, çalışma ortamları ve yaptıkları işlerden dolayı karşılaştıkları riskler ve bu risklerden ne ölçüde hasar gördükleri
belirlenmeye çalışılmıştır. Acil durumlara ne derece hazır olduklarını sınamak amacıyla acil durumlarda gerekli iletişim bilgileri, acil durum tedbirleri ve bu konudaki yeterlilikleri sınanmıştır, Aynı zamanda hastane güvenliğinin bir parçası olan bilgi güvenliğinin yeterliliği konusu araştırılmıştır. Bunu
sağlayabilmek için, hastanelerde yüksek riskli aktiviteler belirlenmiş ve buna dönük sonuçlar değerlendirilmiştir.
1. 2. ANKET UYGULAMASINDA DEMOGRAFİK BİLGİLER
2.1. Ankete katılan iller
Şekil 1. Anket uygulanan illerin dilsiz Türkiye haritasında görünümü
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2.2. Ankete katılan iller ve uygulanan anket sayıları
Tablo 1. Ankete katılan iller ve uygulanan anket sayıları
KATILIM SAĞLAYAN İLLER

Valid

Van
Artvin
Ankara
Kastamonu
Antalya
Mardin
Tekirdağ
Rize
Kütahya
Nevşehir
Ağrı
Elazığ
Erzincan
Samsun
Batman
Çankırı
Sivas
Eskişehir
Denizli
Yozgat
Konya
Total

Frequency

Percent

Valid Percent

254
35
153
371
453
334
328
158
77
195
85
178
35
451
51
296
487
89
318
65
46
4459

5,7
0,8
3,4
8,3
10,2
7,5
7,4
3,5
1,7
4,4
1,9
4
0,8
10,1
1,1
6,6
10,9
2
7,1
1,5
1
100

5,7
0,8
3,4
8,3
10,2
7,5
7,4
3,5
1,7
4,4
1,9
4
0,8
10,1
1,1
6,6
10,9
2
7,1
1,5
1
100

Cumulative
Percent
5,7
6,5
9,9
18,2
28,4
35,9
43,2
46,8
48,5
52,9
54,8
58,8
59,6
69,7
70,8
77,5
88,4
90,4
97,5
99
100

2.3. Eğitim Durumları
Tablo 2. Ankete katılanların eğitim durumları
EĞİTİM DURUMLARI
Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Yüksek lisans

768
678
1592
1287
134

17,2
15,2
35,7
28,9
3

17,2
15,2
35,7
28,9
3

17,2
32,4
68,1
97
100

Total

4459

100

100
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2.4. Kamu ve Özel Hastane Oranı
Tablo 3. Ankete katılan kamu ve özel hastanelerin oranı

Valid

KAMU-ÖZEL HASTANE OLMA DURUMU
Frequency
Percent
Valid Percent
874
19,6
19,6
3585
80,4
80,4
4459
100
100

Özel
Kamu
Total

Cumulative Percent
19,6
100

2.5. Hasta ve Çalışan Oranı
Tablo 4. Ankete katılan hasta ve çalışanların oranı

Valid

HASTA-ÇALIŞAN OLMA DURUMU
Frequency
Percent
Valid Percent
1844
41,4
41,4
2615
58,6
58,6
4459
100
100

Hasta
Çalışan
Total

Cumulative Percent
41,4
100

2.6. Cinsiyet Dağılımı
Tablo 5. Ankete katılanların cinsiyete göre dağılımları
CİNSİYET DAĞILIMI
Valid

Kadın
Erkek
Total

Frequency

Percent

2551
1908
4459

57,2
42,8
100

Valid Percent Cumulative Percent
57,2
42,8
100

57,2
100

2.7. Yaş Dağılımı
Tablo 6. Ankete katılanların yaş dağılımı
YAŞ DAĞILIMI

Valid

0–15
16–30
31–45
46–60
61-+
Total

Frequency

Percent

Valid Percent

68
1884
1755
556
196
4459

1,5
42,3
39,4
12,5
4,4
100

1,5
42,3
39,4
12,5
4,4
100

Cumulative
Percent
1,5
43,8
83,1
95,6
100

3. ANKET SORULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
1. Soru: Acil bir durumda (yangın, sel, deprem vb.) kimleri arayacağınızı biliyor musunuz?
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Grafik 1. Acil durumlar için iletişim bilgileri bilme oranı

Grafik 2. S1 ile diğer değişkenlerin kategorileri arasındaki ilişkinin
iki boyutlu uzayda görünümü
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2

3

1: Denizli 2: Artvin 3: Ankara 4: Kastamonu 5: Antalya 6: Mardin 7: Tekirdağ 8: Rize 9:
Kütahya 10: Nevşehir 11: Ağrı 12: Elazığ 13: Erzincan 14: Samsun 15: Batman 16: Çankırı 17: Sivas 18: Eskişehir 19: Denizli 20: Yozgat 21: Konya 22: 0–15 Yaş 23: 16–30
Yaş 24: 31–45 Yaş 25: 46–60 Yaş 26: 61> 27: Kadın 28: Erkek 29: İlkokul 30: Ortaokul
31: Lise 32: Üniversite 33: Y.Lisans 34: Hasta 35 Çalışan 36: Özel 37: Kamu 38: Evet
39: Hayır
Üniversite ve yüksek lisans mezunu çalışanlardan, 31–45 yaş aralığındaki kişiler çoğunlukla evet cevabı verirken, ilkokul mezunu 0–15 yaş arasındaki hastalar çoğunlukla hayır cevabı vermiştir.
2. Soru: Acil bir durumda(yangın, sel, deprem vb.) ne yapacağınızı biliyor musunuz?
Grafik 3. Acil durumlarda uygulama pratiği sınama grafiği
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Grafik 4. S2 ile diğer değişkenlerin kategorileri arasındaki ilişkinin
iki boyutlu
g uzayda görünümü
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Üniversite ve yüksek lisans mezunu çalışanlardan, 31–45 yaş aralığındaki kişiler çoğunlukla evet cevabı verirken, ilkokul mezunu 0–15 yaş arasındaki çoğunlukla hastalar hayır cevabı vermiştir.
3. Soru: Acil durumlar ve iletişim konusunda eğitim aldınız mı?
Grafik 5. Acil durumlar konusunda eğitim bilgileri sınama grafiği
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Grafik 6. S3 ile diğer değişkenlerin kategorileri arasındaki ilişkinin iki
boyutlu uzayda görünümü
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Üniversite ve yüksek lisans mezunu olup, çalışanlardan 31–45 yaş aralığındaki kişiler çoğunlukla evet
cevabı verirken, ilkokul mezunu 0–15 yaş arasındaki hastalar çoğunlukla hayır cevabı vermiştir.
Her üç soruda da hayır, cevabı veren kişilerin 0–15 yaş grubu, ilkokul mezunu, hastalar olduğu düşünülürse: Yangın, deprem, sel vb. acil durumlar, bu durumlarda iletişim kurulacak telefon numaraları ve
alınacak tedbirler konusunda ki eğitim sürecinin ilkokul döneminde başlatılması faydalı olacaktır. Acil
durumlar ve iletişim konusunda eğitim aldınız mı? Sorusuna hayır diyenlerin sayısı evet diyenlerin sayısından çok olduğundan eğitim ihtiyacının gerekli olduğu açık olarak ortaya konulmuştur.
4. Soru: Hastaneniz acil durum tedbirleri konusunda yeterli mi?
Grafik 7. Hastanenin acil durum konusundaki yeterlik oranı
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Grafik 8. S4 ile diğer değişkenlerin kategorileri arasındaki ilişkinin iki boyutlu
uzayda görünümü
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0–15 yaş arası kişiler bu soruya çoğunlukla evet cevabı verirken, yüksek lisans ve üniversite mezunu
çalışanlardan, 31–45 yaş aralığında olanlar çoğunlukla hayır cevabı vermiştir.
Bu soruda evet cevabı veren kişilerin 0–15 yaş grubu olması ve önceki üç soruda da bu grubun acil durumlar, iletişim, eğitim konularında yetersiz olduğu düşünülürse verilen evet cevabının diğer üç soru
ile çeliştiği görülecektir. Bu durumun nedeni yaş grubunun küçük olması ve eğitim eksikliği olabilir.
Güvenlik tedbirlerini bu nedenle yeterli algılamış olabilirler. Hastanede güvenlik tedbirlerini yeterli
bulmayan grubun 31–45 yaş aralığındaki yüksek lisans ve üniversite mezunu çalışanlar olduğu dikkat
çekmektedir. Eğitim seviyesi yüksek olan sağlık çalışanlarının ve hastanenin güvenlik tedbirlerini yeterli bulmamasının nedenleri araştırılıp düzeltici faaliyetlerin yapılması faydalı olacaktır.
5.Soru: Hastane de size ait bilgilerin güvenliği (gizliliği) sağlanıyor mu?
Grafik 9. Hastanenin bilgi güvenliği oranı
5000
4500
4000

3666

EVET

3500
3000
2500
2000
1500
1000

HAYIR

793

500
0
EVET HAYIR

48

Grafik 10. S5 ile diğer değişkenlerin kategorileri arasındaki ilişkinin iki boyutlu
uzayda görünümü
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Özel hastaneler, ortaokul mezunu olup erkek olanlar bu soruya çoğunlukla evet cevabı verirken, 31–45
yaş arası, yüksek lisans ve üniversite mezunu çalışanlar çoğunlukla hayır cevabı vermiştir.
Özel hastanede çalışanların ve hizmet alan hastaların bilgi güvenliği konusuna daha olumlu baktığı izlenmiştir. Genel olarak bilgi güvenliğinin sağlanmadığını düşünenlerin 31–45 yaş aralığındaki yüksek
lisans ve üniversite mezunu çalışanlar olduğu burada yine dikkat çekmektedir. Eğitim seviyesi yüksek
olan sağlık çalışanlarının bilgi güvenliği tedbirlerini yeterli bulmamasının nedenleri araştırılıp düzeltici faaliyetlerin yapılması faydalı olacaktır.
6. Soru: Hastane de hastane enfeksiyonu kaynaklı tedavi aldınız mı?
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Grafik 11. Hastane enfeksiyonuna maruziyet sayıları
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Grafik 12. S6 ile diğer değişkenlerin kategorileri arasındaki ilişkinin iki boyutlu
uzayda görünümü
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Genelde Özel hastaneler ve 16–30 yaş arası ve bayan olanlar evet cevabı verirken, ortaokul mezunu
olanlar hayır cevabı vermiştir.
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Özel hastanelerde, hastane enfeksiyonu kaynaklı tedavi alanların daha fazla olması özel hastanelerde
enfeksiyon kontrol ve önleme faaliyetlerinin tekrar gözden geçirilmesi gereğini doğurmaktadır. Yine
‘Hastane enfeksiyonu kaynaklı tedavi aldım.’ Diyenlerin 16–31 yaş arası ve bayan oluşu, bu maruziyetin daha fazla olarak hemşireler üzerinde olduğu kanaatine götürmek ile beraber konuyla ilgili nedenlerin araştırılıp düzeltici faaliyetlerin yapılması faydalı olacaktır.
7.Soru: Hastane de fiziki ortam kaynaklı (ısı, nem, aydınlatma, gürültü) rahatsızlık duydunuz mu?
Grafik 13. Hastanede fiziki ortam kaynaklı rahatsızlık duyulma derecesi
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Grafik 14. S7 ile diğer değişkenlerin kategorileri arasındaki ilişkinin iki boyutlu
uzayda görünümü
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31–45 yaş arası, yüksek lisans ve üniversite mezunu çalışanlar bu soruya evet cevabı verirken, 0–15 ve
46–60 yaş arası ortaokul mezunu hastalar hayır cevabı vermiştir.
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Bu soruya evet diyenlerin 31–45 arası ve eğitim seviyesi yüksek olan kişiler olduğu, hayır diyenlerin ise 0–15 ve 45–60 yaş aralığında olması düşünüldüğünde çalışma yaşında olan grubun fiziki ortam
kaynaklı rahatsızlık duyduğu gözlemlenebilir. Hayır diyenlerin ise henüz işe başlamamış veya iş yerinden emekli olan kişiler olduğu düşünülürse, fiziki ortamları kullanan kişilerin bu durumdan rahatsız olduklarına değinilebilir. 1390 kişinin rahatsızlık duyması fiziki ortam konusunda yapılacak tespitler sonucu iyileştirme faaliyetlerinin yapılması gereğini ortaya koymaktadır.
8. Soru: Hastane de düşme, yanık, kimyasal maruziyet vb. kazalar geçirdiniz mi?
Grafik 15. Hastanede düşme, yanık, kimyasal maruziyet oranı
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Grafik 16. S8 ile diğer değişkenlerin kategorileri arasındaki ilişkinin iki boyutlu
uzayda görünümü
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Genellikle ortaokul mezunu olanlar evet cevabı verirken, 31–45 yaş aralığında olanlar, yüksek lisans
ve üniversite mezunu olan çalışanlar hayır cevabı vermiştir.
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Ortaokul mezunu kişilerin daha çok düşme, yanık, kimyasal maruziyet vb. maruz kalmaları bu grubun
riskli bölümlerde çalıştığını düşündürebileceği gibi eğitim konusunda yetersizliği de düşündürebilir.
Çünkü eğitim seviyesi yüksek kişilerin maruziyet daha azdır.
9. Soru: Hastane çevresi sizce güvenli mi?
Grafik 17. Hastane çevresinin güvenlik algılaması
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Grafik 18. S9 ile diğer değişkenlerin kategorileri arasındaki ilişkinin iki boyutlu
uzayda görünümü
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Bu bir algılama sorusudur. Bu soruya yanıt verenlerden 0–15 yaş arası hastalar evet cevabı verirken,
31–45 yaş arası üniversite ve yüksek lisans mezunu çalışanlar hayır cevabı vermiştir.
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0–15 yaş aralığındaki hastaların hastane çevresini güvenli bulması fakat 31–45 yaş aralığında ve eğitim seviyesi yüksek kişilerin hastane çevrelerini güvenli bulmaması bir çelişki değildir. Bu konuda eğitim seviyesi ve yaş aralığının farklı olması yine düşündürücü bir durum olmakla beraber eğitim seviyesinin artıkça beklentilerin ve güvenlik ihtiyacının paralel olarak artığını görmekteyiz.
10. Soru: Hastane de kendinizi güvende hissediyor musunuz?
Grafik 19. Hastanede kendini güvende hissetme konusunda algılama grafiği
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Grafik 20. S10 ile diğer değişkenlerin kategorileri arasındaki ilişkinin iki
boyutluy uzayda
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Bu da bir algılama sorusu olmakla beraber verilen yanıtlarda kamu hastanelerinde, 46–60 yaş aralığında, ilkokul ve ortaokul mezunu erkekler evet cevabı verirken, 31–45 yaş arası üniversite ve yüksek lisans mezunu çalışanlar hayır cevabı vermiştir.
Hastane çevresinin güvenli bulunması (9.soru) ve hastanede kendinizi güvende hissediyor musunuz?
(10.soru) sorularının ikisi de birer algılama sorusu olup bulguların paralel geliştiğini görüyoruz. Bu
iki sorudan şu algılamaya varıyoruz. Eğitim seviyesi yüksek ve aktif çalışma yaş grubunda olan kişiler hastane güvenliğini yetersiz bulurken, eğitim seviyesi düşüp yaş ortalaması artıkça veya azaldıkça
hastane güvenliği daha yeterli bulunmaktadır.
4. SONUÇ
Kurumsal bir sorumluluk taşıyan kamu ve özel hastanelerimiz hasta ve çalışanların fiziksel, kimyasal,
psikolojik ve bilgi güvenliğini uygun standart ve ölçülerde sağlamalıdır. Hastanelerimiz her zaman ve
her koşulda hizmete hazır bulundurulmalı, acil ve olağanüstü durumlar için iletişim ve acil durum önlemleri konusunda tedbirlerini arttırmalıdır. Yapılan analizlerde dikkat çeken hastane enfeksiyonlarına
maruziyet oranlarına baktığımızda anket uygulanan 4459 kişiden 832 sinin hastane enfeksiyonu kaynaklı tedavi alması düşündürücü ve maliyeti yüksek bir orandır. Özel hastanelerde daha sık hastane
enfeksiyonu gelişmesi konularında gerekli duyarlılık göstermelidir. Bu durumun hasta ve çalışanlara
yansıyan, psikolojik yönünü, zarar olarak yansıyan, mali yönünü de düşünerek bu konuyu değerlendirmeli ve iyileştirme çalışmaları yürütülmelidir. Genel olarak eğitim seviyesi yükseldikçe beklenen güvenlik ihtiyacı da artarken, eğitim seviyesi düştükçe beklenen güvenlik ihtiyacı da düşmektedir. Eğitim seviyesi hızla artan ülkemiz eğitim seviyesinin yükselmesiyle artan beklentilere karşılık veren bir
sağlık sektörü olma yolunda ilerlemelidir.
Son yıllarda ülkemizde daha sık karşımıza çıkan yangın, sel, deprem vb. acil durumlarda bilinmesi gerekenler konusunda sormuş olduğumuz sorularda 4459 kişiden, 612 kişinin iletişim bilgisinden, 799
kişinin bu durumlarda alacağı tedbirler konusundan, 2266 kişinin de eğitim konusunda yetersiz olduğunu görüyoruz. Bu sonuçlar göz önünde bulundurup eğitimler artırmalı, sağlık sektörüne daha somut
yansıyan güvenlik uygulamalarıyla mevcut durumlar iyileştirilmelidir.
Sürekli iyileştirme felsefesiyle düşünmeye devam ettiğimizde hastanelerde kullanılan sistem araçlarından bilgi güvenliği konusunu da göz ardı etmemek gerekir. Hastanelerimizde bilgi güvenliği konusunda 4459 kişiden, 793 kişinin bu konuyu yetersiz bulduğunu görüyoruz. Asıl olan bu oranın kendisi değil de bu 793 kişinin daha çok yüksek lisans ve üniversite mezunu kişilerden oluşmasıdır.
Tüm sonuçlardan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Profesyonel yaklaşım, sistem gerekliliği ve gerekliliklerin tahminini yaparken, kanıta dayalı kararlar verme zorunluluğu doğmaktadır. Kanıta dayalı yapmış olduğumuz bu araştırma sonucunda; hastane sürecinde güvenlik konusunun analizini yaparak, bilgi güvenliği, hasta ve çalışan güvenliği, acil durumlarda alınacak tedbirler konularına değinilmiştir. Bu analizler göz önünde bulundurularak, yeterli teknoloji, alt yapı ve eğitim gibi hizmetler geliştirilmelidir.
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HASTANELERDE HASTA GÜVENLİĞİ İKLİMİ:
MUĞLA İLİNDE BİR HASTANE ÖRNEĞİ
Fatma Birgili1, Filiz Salış2, Sezer Çekirdekçi3, Gülperi Ece4
Özet
Günümüzde sağlık hizmetleri, ülke ekonomilerinin önemli bir parçası olup, büyük bir hizmet endüstrisi olarak görülmektedir. Ülkemizde sağlık hizmetlerinin verimli ve kaliteli bir şekilde sunulabilmesine ilişkin çalışmalar son yıllarda üzerinde artış göstermektedir. Kaliteli ve verimli hizmet sunmanın
bir yolu da tıbbi hatalardan oluşabilecek kayıpları önleyerek kaynakların etkin kullanımını sağlamaktır. Bu nedenle, hasta güvenliği ikliminin geliştirilmesi hastalara hizmet veren kurumların başarısında önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmanın amacı Muğla ilinde faaliyet gösteren bir hastanede çalışan personelin hasta güvenliği kültürüne yönelik tutumlarının belirlenmesidir. Bu amaçla Japonya’da
Matsubara ve arkadaşları tarafından hasta güvenliği iklimine yönelik olarak geliştirdiği, geçerliliği
ve güvenilirliği önceden test edilmiş olan bir anket ile basit şans örneklemesine bağlı olarak veri toplanmış ve analiz edilmiştir. Çıkarımsal istatistik bazında verilere öncelikle, güvenilirlik testi uygulanmıştır. Test sonucunda verilerin genel güvenilirlik katsayısı 0, 9540 olarak saptanmıştır. Yapılan faktör analizi sürecinde Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Ölçümü 0,879 olarak gerçekleşmiştir. Bu değer,
örneklemin doğru seçildiğinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna bağlı olarak, Barlett
Test’s of Sphericity değeri anlamlıdır ve 6669,279 olarak gerçekleşmiştir ve bu sonuç veriler arasında
yüksek düzeyde korelasyon olduğunu göstermektedir. Buna bağlı olarak hastane yönetimlerinin hasta
güvenlik kültürü ile ilgili yönetim desteğine, genel güvenlik algısına, Birimler arasındaki takım çalışmasının güçlendirilmesine ihtiyaç duyulduğunu bilmesi ve oluşturulacak hasta güvenliği iklimi ile ilgili politikalarda, bu unsurları dikkate alması gerektiği saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tıbbı Hata, Ters Olay, Hasta Güvenliği, Güvenlik Kültürü, Hasta Güvenliği İklimi Ölçme Anketi

PATIENT SAFETY CLIMATE IN HOSPITALS:
AN EXAMPLE OF HOSPITALS IN MUĞLA
Abstract
At the present day, health services are one of the important part of the economies of the country, it is
seen as a big service industry. The studies for providing efficient and qualified health service, has been
increased in our country in recent years. The other way of providing efficient and qualified service is
supplying the efficient utilization of resources by preventing the losses arising from medical errors.
Therefore, improving the patient safety climate has an important place in the success of the institutions
which are providing service to the patients. The aim of this study is determining the manner of the
health personnel, who are working in the hospitals in Mugla, geared to the culture of patient safety.
1. Muğla Üniversitesi Muğla Sağlık Yüksek Okulu, birgilif@hotmail.com
2. Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, filizsalis@hotmail.com
3. Muğla Devlet Hastanesi, sezercekirdekci@hotmail.com
4. Muğla Devlet Hastanesi, gülperiece48@mynet.com
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For this aim, a survey, which is developed by Matsubara and his friends in Japan and its validation
and reliability is already tested, used and the data depended on basic luck sampling survey, is collected
and analysed. First reliability test is applied to the data based on the inferential statistics. The overall
reliability coefficient was found as 0,9540 according to the result of the test. Kaise-Meyer-Olkin sampling measurement was realised as 0,879 at the factor analysis process. This value comes out as an
indicator which is showing the sample is selected correctly. According to this, Barlett Test’s of Sphericity was significant with the result of 6669,279 and this result shows the positive correlation between
the variables. Depending on this, it has determined that the management of the hospitals has to know
the need of the support of the management, general safety sense, strengthen of the teamwork between
the units for the culture of patient safety and these components has to be considered while preparing
the policies of the patients safety climate.
Key Words: Medical Errors, Reverse Event, Patient Safety, Culture of Safety, Survey of Measurement
of Patient Safety Climate
1. GİRİŞ
Güvenlik kültürü ile ilgili tanımlardan en önemlisi, ACSNI (Advisory Committee 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 güvenliği ve tıbbi hatalar son yılların en fazla konuşulan konularından birisidir (Akalın, 2006).
“Institute of Medicine” yayınladığı iki rapor ile sağlık hizmetlerinin çok önemli iki sorununu gözler
önüne sermiştir; Tıbbi hatalar veya hasta güvenliği ve sağlık hizmetlerinde kalite sorunu (Institute of
Medicine, 2000; Institute of Medicine, 2001). Bu raporlara göre Amerika Birleşik Devletleri’nde her
yıl 98.000 kişi tıbbi hatalar nedeni ile yaşamını kaybetmekte, tıbbi hataların büyük bir kısmı da kişisel hatalardan çok, sistemdeki hatalardan kaynaklanmaktadır. Aynı ülkede hekimler ve toplumun sağlık hizmeti aldıkları sırada tıbbi hatalarla karşılaşıp karşılaşmadıklarını araştıran bir çalışmada, tıbbi hata ile karşılaşma oranı hekimlerde %35, toplumda ise %42 olarak bulunmuştur (Blendon, 2002:
Akalın 2004; Akalın 2005).
“Institute of Medicine” 21. Yüzyıl için sağlık sisteminde iyileştirilmesi amaçlanan konuları şu şekilde
sıralamıştır (Institute of Medicine, 2001):
• 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).
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• Verimli sunulan sağlık hizmeti: İsrafın önlendiği, maliyet etkin bir sağlık hizmeti sunumu.
• Eşit dağılım: Sunulan sağlık hizmetinin kalitesinin ırk, cinsiyet, renk, coğrafya ve sosyoekonomik farklılıklara bakılmaksızın eşit olması.
1.1. Hasta Güvenliği Kültürü Ölçümünün Faydaları
Sağlık hizmet sunucuları, çeşitli nedenlerle güvenlik kültürünü değerlendirmek isteyebilir. Kültürel
değerlendirme şu amaçlarla kullanılabilir;
• İyileştirme yapılacak alanları belirlemek,
• Hasta güvenliği hakkındaki farkındalığı artırmak için güvenlik kültürünü teşhis etmek,
• Hasta güvenliği müdahalelerini ya da programlarını değerlendirmek ve zaman içindeki değişimi izlemek,
• İçsel ve dışsal kıyaslama (benchmarking) yapmak,
• İstekleri ya da düzenleme ile ilgili gereklilikleri yerine getirmek (Budak 2008).
Kaliteli bir sağlık hizmeti sunmak, en önemlisi hastalara zarar vermemek için hasta güvenliği çalışmaları artırılmalı ve kültür geliştirilmelidir. Kültürün yayılması içinse gerek devlet gerekse özel kurumlar üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeli, hasta güvenliği konusunda konuşulabilecek platformlar oluşturulmalı ve ülkenin (hastaların ve çalışanların) bu konudaki bilinci artırılmalıdır. Bunlara ek
olarak yine “Institute of Medicine”ın son raporlarından birisinde sağlık hizmetinde kalite açısından öncelikli seçilen 20 alandan üçü hasta güvenliği ile ilgilidir (Institute of Medicine, 2003; Akalın 2005).
Bu alanlar medikasyon (ilaç) yönetimi, hastane infeksiyonları ve yaşlı sağlığıdır. Görüldüğü gibi hasta güvenliği sağlık hizmetlerinde iyileştirilmesi gereken konuların başında gelmektedir. Rapora göre;
• Hastaneye yatan hastalarda yapılan iki çalışmada, yan etki veya tıbbi bakım sırasında bir hata görülme sıklığı %2.9 ve %3.7 bulunmuştur (Brennan 1991; Thomas 1999). Bunların sırası ile, %58
ve %53’ü önlenebilir tıbbi hatalar olarak tanımlanmıştır.
• Bu veriler kullanılarak, 1997 yılı içinde Amerika Birleşik Devletleri’nde hastaneye yatan 33.6
milyon hasta esas alınarak yapılan varsayımlarda, tıbbi hatalar nedeni ile her yıl az 44.00098.000 hastanın öldüğü öngörülmektedir. En düşük varsayım bile kabul edilse tıbbi hatalardan
ölen hasta sayısı 8. ölüm nedeni olarak, trafik kazası, meme kanseri ve AIDS hastalığından ölümlerin önünde yer almaktadır.
• Tıbbi hataların maliyetinin 37.6 milyar ile 50 milyar dolar arasında olabileceği tahmin edilmektedir. Önlenebilir hataların maliyeti ise 17-29 milyar dolar arasındadır.
Tıbbi hatalar sağlık hizmetinin her evresinde ortaya çıkabilir. Bu hatalar şu başlıklar altında gruplandırılmıştır:
• Medikasyon hataları: Çoğu önlenebilir olan bu hatalar verilen ilaçların hastaya uygulanması ile
ilgilidir. Yanlış doz, yanlış veriliş şekli, birlikte verilen başka ilaçlarla etkileşim, alerji hikayesi olan hastaya bilmeyerek bu ilacın verilmesi gibi hatalar bu gruptadır. Bu hataların %34-56’sı
önlenebilir.
• Cerrahi hatalar: Çalışmalar cerrahi hataların her 50 yatan hastanın birinde görüldüğünü ortaya
koymuştur.
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• 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.
• Sistem yetersizliklerine bağlı hatalar: Sağlık hizmetinin sunumu sırasında sistemde ortaya çıkan ve saptanması oldukça zor olan hatalardır. Bunlar arasında kullanılan aletlerdeki bozukluklar (defibrilatör, 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.
• Diğer: Hastane infeksiyonları, yanlış kan transfüzyonu gibi önemli konular da tıbbi hatalar arasında yer almaktadır (Akalın 2005).
İngiltere’de her yıl 40 000 hastanın benzer nedenlerden öldüğü tahmin edilmektedir (Emsley, 2001).
Kanada’da bu sayının 5.000 ila 10.000 arasında olduğu tahmin edilmektedir. Bunlara ek olarak, hastaların hastanede yatma süresinin uzamasının ve sağlık kurumlarında meydana gelen tıbbi hatalardan
kaynaklanan ölümlerin önemli sayılara ulaştığını Avusturalya’da yapılan çalışmalar da ortaya koymaktadır (Wong ve Beglaryan, 2004). Bu konu sadece söz edilen ülkeler için değil dünyadaki diğer ülkeler bakımından da önemlidir. Ülkemizde yapılan bir araştırmada ise sağlık çalışanlarının %23’ü ve
toplumdaki bireylerin %22’sinin kendisi ve ailesinden birinin tıbbi hataya maruz kaldığı belirtilmektedir. Aynı çalışmada tıbbi hataların raporlanma sıklığı %15 olarak saptanırken, hekimlerin %78’i, hemşirelerin %86’sı ve diğer sağlık personelinin %89’unun hatalı olayları hiç rapor etmedikleri ifade edilmektedir (Filiz, 2009). Ayrıca Sağlık Bakanlığı sağlık kurum ve kuruluşlarında hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili risklerin azaltılması için hasta güvenliği kültürünün geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına yönelik tebliğ yayınlamış ve çalışmalar başlatmıştır (http://www.hastaguvenligimiz.com/teblig. html29 Nisan 2009 Çarşamba).
1.2. Türkiye’de Hasta Güvenliği
Türkiye’de henüz yapılandırılmış bir hasta güvenliği sistemi bulunmamaktadır. Bunun yanında uluslararası bir akreditasyon kurumu tarafından akredite edilmiş/edilecek hastanelerde, standartlar gereğince, hastanın ve çalışanın güvenliğini tehdit eden olaylar izlenmekte, kayıt altına alınmakta, analiz edilmekte ve iyileştirilmektedir. Ancak kurumdan kuruma bildirim kültürünün birbirinden oldukça farklı
olduğu, ortak bir yapıdan ziyade kurumsal çabalar gösterildiği göz ardı edilmemelidir. Hasta güvenliği bilincini yaymak, kültür geliştirmek için ise Türkiye’de son yıllarda hasta güvenliği ve sağlıkta kaliteyi geliştirmeyi amaç edinen dernekler kurulmuştur.
Türkiye’deki devlet otoriteleri geçtiğimiz yıla kadar hasta güvenliğinden çok hasta şikâyetlerine ve
haklarına eğilmiştir. 2006 yılında Hasta Güvenliği Arama toplantıları yapılarak devletin bu konuya
olan ilgisini ortaya koymuşlardır. Aynı zamanda JCAHO ile Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı anlaşma neticesinde ise hastane standartlarının hayata geçirilmesi için çalışmalar başlamış, pilot hastanelerde eğitimler yapılmaya başlanmıştır.
Devlet ya da sivil toplum kuruluşları, yurtdışındaki iyi uygulama çalışmalarını temel alarak ulusal bir
hasta güvenliği programı ve bildirim sistemi oluşturmalı; hasta güvenliğini öncelikli olarak iyileştirilmesi gereken alan kabul etmelidir (Budak 2008).

60

Bu çalışmanın öncelikli amacı daha önce geçerliliği ve güvenilirliği sağlanmış bir anket ile Muğla ilinde yer alan hastanelerde çalışanların hasta güvenliğine yönelik tutumlarının belirlenmesidir. Bu amaca bağlı olarak hasta güvenliği kültüründe rol oynayan faktörlerin önem düzeylerinin belirlenip, hastane yönetimlerinin güvenlik kültürü politikalarını belirlemelerinde dikkat edecekleri hususları saptamalarına yardımcı olmaktır.
2. ÇALIŞMANIN ÖNEMİ
Tıbbi hataları en aza indirmenin bir yolu da güçlü bir güvenlik kültürü iklimi oluşturmaktır. Bu açıdan sağlık kurumlarının ve özellikle tıbbi laboratuarların idarecileri, hasta güvenliğinin garanti edilmesi bakımından sorumluluk almaya teşvik edilmektedir (Tıp Enstitüsü, 2001; Sağlık Kurumlarının
Akreditasyonu Ortak Komisyonu, 2003; ABD Ulusal Kalite Forumu, 2002, 2003). Tehlike unsurunun
yüksek olduğu endüstrilere örnek oluşturan sağlık sektöründe güçlü güvenlik kültürleri, insan hayatına mal olabilecek tıbbi hataları önleme potansiyeline sahiptir (Tıp Enstitüsü, 2000). Liderliğin can alıcı rolüne rağmen, sağlık alanında güvenlikle ilgili çalışan çok az sayıda üst düzey yöneticinin hasta güvenliğine yeterli zaman ve kaynağı ayırdığı belirtilmektedir (Leape vd., 2005).
Spencer (2000) sağlık güvenliği olan ve sağlık güvenliği olmayan iklimleri inceleyerek güvenlik kültürünün geliştirilmesi gerektiği sonucuna varmıştır. Spencer, Reason’un (1997) önerilerini izleyerek,
sağlık güvenliği kültürünün yeterli rapor hazırlama sistemlerini, raporları temel alarak yerine getirilen
faaliyetleri, esneklik ve edinilen tecrübelerden öğrenme gibi unsurları (öğrenen örgüt) içermesi gerektiğini ileri sürmektedir. 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, İş arkadaşları tarafından kabul edilmeme veya dışlanma ya da hata yaptığını toplum içinde kabule zorlanma ve hata raporunun bir kopyasının personel dosyası içinde bulundurulması şeklindedir (Wolf, 2000).
Olumsuz geribildirim ya da tepki ile karşılaşan kişiler gelecekte olabilecek bir hatayı bildirme konusunda daha az istekli olacaklarını bildirmişlerdir. Yakın zamanda yapılan bir başka çalışma da tıbbi hataların rapor edilmesini engelleyecek faktörleri göstermektedir. Yapılan çalışmaya katılanlar, bunlara
örnek olarak, olumsuz örgütsel yanıtlardan duyulan korku (örneğin ayıplama, disipline verme), dava
açılmasından duyulan korku ve organizasyonun verilen bilgileri ne yönde kullanacağı yönünde duyulan şüphe gibi iklime benzer faktörlerin etkileri olduğunu belirtmişlerdir (Uribe vd., 2002).
İklim ve sistemle ilgili olarak en fazla seçilen dört hata nedeni olarak; dikkat dağılması ve işin başka
bir nedenle kesintiye uğraması, sağlık personeli başına düşen hasta sayısı, yanlış ilaçla tedavi veya birime dağıtılan yanlış doz ve hastalarla ilaçların miktarı olarak tanımlanmıştır. Bilgisayarlı tekniklerin
rapor hazırlama hizmetlerinin doğruluğunu arttırdığı saptanmıştır (Bates vd., 2003).
3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Hasta güvenliği iklimini değerlendirilmesine yönelik birçok teknik geliştirilmiş olmakla birlikte burada geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yapılmış olan bir çalışma üzerinde durulacaktır. Bu araştırma
aracı bir hastanenin güvenlik iklimi kültürünü bir bütün olarak değerlendirmede kullanılabileceği gibi
laboratuarlar gibi daha küçük birimlerdeki güvenlik iklimi kültürünü değerlendirmede veya hasta güvenlik iklimi konusunda zaman içinde yaşanan değişimleri tespit etmek ve hasta güvenliği konusundaki müdahalelerin etkisini ölçmek üzere de kullanılabilmektedir.

61

Bu araç, genel olarak tüm hastanenin ya da hastane bünyesindeki herhangi bir birimin güvenlik iklimi
kültürünün denetlenmesinde kullanılmaktadır. Bu ölçme aracın güvenlik kültürü ile ilgili, Likert ölçeğinin kullanıldığı bir ankettir. Matsubara ve arkadaşları tarafından oluşturulan bu anketin Japonya’da
geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmıştır. Değişik ölçekteki, kırsal alanda veya şehir merkezinde bulunan, araştırma hastanesi olmayan yerlerde 9 hastanede çalışan ve araştırmaya katılan 1878 sağlık çalışanlarına (hemşire, terapist, teknisyen, eczacı ve doktor) yapılan pilot ve kesitsel örneklem yöntemiyle araştırmanın güvenilirlik ve geçerliliği analiz edilmiştir. İç tutarlılık (Croncbach’s alpha ölçümü) ve
tekrarlanabilirlik (gruplararası korelasyon ölçümü) bütün alt ölçekler için 0.70’den daha fazla bulundu. Bununla birlikte kültürlerarası çalışmalar için geçerlilik ve güvenilirliğinin tekrar ele alınması faydalı olabilir. Ölçek birim bazında hasta güvenliği ikliminin belirlenmesinde çalışanların tutumlarının
ölçmeye yöneliktir. Bunlar aşağıda ele alınmaktadır:
1. Hasta güvenliği terimini belirleyen etmenler:
1.1. Çalışanların tutumları


Özgürce akıcı iletişim (5 madde)



Sürekli iyileştirme (5 madde)



Yazılı (belirlenmiş)/ kurallara uyma (4 madde)



Hasta/ hasta yakını katılımı (3 madde)

1.2. Kurumsal faktörler


Süpervizörlerin güvenlik liderliği (4 madde)



Hasta güvenliğinden sorumlu sağlık çalışanlarının güvenlik liderliği anlaşması
(4 madde)



Hasta güvenlik komitesi liderliği (4 madde



İşler durumdaki kurallar/ Ekip uyumu

2. Hasta güvenliği iklimi kategorileri:


Çalışanların tutumları (12 madde)



Kurumsal faktörler (5 madde)

Bunlara ek olarak sağlık çalışanlarının demografik bilgilerine yönelik 4 adet soru bulunmaktadır.
Araştırmada yukarıda belirtilen anket ile Muğla ilinde yer alan hastanelerde basit şans örneklemesine
bağlı olarak bir çalışma yapılmıştır.
Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Program for Social Sciencies) programı ile analiz
edilmiştir. Veriler, tanımlayıcı ve çıkarımsal istatistik bazında ele alınmıştır. Bu nedenle demografik
soruların frekans dağılımları ele alınmış, anlamlı olan veriler üç açıdan değerlendirilmiştir. Öncelikle
verilerin güvenilirliği (Cronbach’s alpha) test edilmiştir. Veri setinin faktör analizi için uygunluğunun
değerlendirilmesi amacı ile KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) Testi ve Barlett Testi uygulanmıştır. Çalışmada kullanılan ölçeğin geçerliliği kanıtlanmış olduğundan yeniden faktör analizi uygulanmamıştır. Bağımsız değişkenlerin ilişkilerini ve bu ilişkilerin yönünü belirlemek amacı ile Korelasyon Analizi yapılmıştır. Daha sonra bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkilerini belirlemek amacı
ile regresyon analizi yapılmıştır.
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4. ARAŞTIRMANIN BULGULARI
Tablo 1. Örneklem profilinin sayısal ve yüzdesel dağılımı
YAŞ

Sayı

Yüzde

. 18-25
. 26-33
. 34-41
. 42 ve ↑

9
63
65
41

5,1
35,4
36,5
23,0

Toplam

178

100,0

HASTANEDEKİ
GÖREV
. Doktor
. Hemşire
. Diğer

23
115
40

12,9
64,6
22,5

Toplam

178

100,0

HASTANEDE
ÇALIŞMA YILI

Sayı

Yüzde

. 1-5 yıl arası
. 6-10 yıl arası
. 11-15 yıl arası
. 16-20 yıl arası
. 21 yıl ve daha fazla
Toplam

22
32
31
43
50
178

12,4
18,0
17,4
24,2
28.1
100,0

ÇALIŞTIĞI BİRİM
. Dahili birimler
. Cerrahi birimler
. Yoğun bakımlar
. Acil ve ameliyathane
. Diğer (laboratuar vs.)
Toplam

57
43
11
32
35
178

32,0
24,2
6,2
18,0
19,7
100,0

Araştırma anketine katılanların demografik dağılımları ve profili Tablo 1’de verilmiştir. Araştırmaya
toplam 178 kişi katılmıştır. Örneklem profilinin yüzdesel dağılımı, Tablo 1’de görülmektedir.
Çıkarımsal istatistik bazında verilere öncelikle, güvenilirlik testi uygulanmıştır. Test sonucunda verilerin genel güvenilirlik katsayısı 0, 9540 olarak saptanmıştır. Bu sonuç oldukça güvenilir sınırlar içindedir (Nunnally, 1978).
Yapılan faktör analizi sürecinde Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Ölçümü 0,879 olarak gerçekleşmiştir.
Bu değer, örneklemin doğru seçildiğinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna bağlı olarak, Barlett Test’s of Sphericity değeri anlamlıdır ve 6669,279 olarak gerçekleşmiştir ve bu sonuç veriler arasında yüksek düzeyde korelasyon olduğunu göstermektedir.
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Tablo 2. Korelasyon analizi gruplar

Çıktı
Ölçümleri

Değişkenler

Çıktı Ölçümleri

Hasta Güvenliği
Kültürünü Belirleyen
Etmenler - Hastane

Pearson Corr.

1

Sig. (2-tailed)
N

178

Pearson Corr.

0,736

Sig. (2-tailed)

0,000

N
Hasta Güvenliği İklimi
Kategorileri -Hastane

Hasta
Güvenliği
Kültürünü
Belirleyen
Etmenler Hastane

1

178

178

Pearson Corr.

0,956

0,903

Sig. (2-tailed)

0,000

0,000

178

178

N

Hasta
Güvenliği
İklimi
Kategorileri
-Hastane

1

178

Tablo 2’de bağımsız değişken gruplarının sadece gruplar bazında korelasyon analizi sonuçları yer almaktadır. Burada da tüm ilişkiler incelendiğinde anlamlı düzeyde gerçekleştikleri görülmektedir. En
güçlü ilişki, Çıktı ölçümleri ile Hasta Güvenliği İklimi Kategorileri - (Hastane bazında) arasındadır
(r=0,956 ve p=0,000).
Anketteki bağımsız değişken soruları üç ana değişken grubu altında toplanmıştır. Bunlar:
• Çıktı ölçümleri (Genel Güvenlik Algısı, Hasta Güvenliği İklimi Kategorileri)
• Hasta güvenliği kültürünü belirleyen etmenler (Çalışanların tutumları, Özgürce akıcı iletişim, Sürekli iyileştirme, Yazılı kurallara uyma, Hasta/ hasta yakını katılımı)
• Hasta Güvenliği İklimi Kategorileri - Hastane (Kurumsal faktörler, Yöneticilerin güvenlik liderliği, Hasta güvenliğinden sorumlu sağlık çalışanlarının güvenlik liderliği anlaşması, Hasta güvenlik komitesi liderliği, İşler durumdaki kurallar/ Ekip uyumu)
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Tablo 3. Sağlık çalışanlarının hasta güvenliği iklimi skalası
ortalamalarına göre dağılımı

% Minimum

Maksimum

HGİSP

Meslek

Sayı

Doktor
Hemsire
Diğer (ecz.,
lab.,tek. vs.)
TOPLAM

23
115

12.9
64.6

50.00
63.00

207.00
237.00

151.91±34.61
169.76±29.05

40

22.5

110.00

201.00

168.22±26.11

178

100.00

50.00

237.00

167.11±29.62

¯ ±SS

Sağlık çalışanlarının hasta güvenliği iklimi skalası ortalamalarına göre dağılımı Tablo 3’te görülmektedir. Meslek profesyonellerinin hastanede hasta güvenliği iklimi oluşturmada aynı düzeyde tutum belirtmesine rağmen hekim dışı sağlık personelinin konuya daha duyarlı olduğu görülmektedir.
Tablo 4. Hasta güvenliği iklimi skalası ortalamaları
HGİSP

D eğişkenler

Sayı

%

Minimum

Maksimum

Hasta
Güvenliği
Kültürünü
Belirleyen
Etmenler

178

100.00

33.00

162.00

112.53±18.82

t=79.780,
*p=0.000

Hasta
Güvenliği
İklimi
Kategorileri

178

100.00

17.00

77.00

54.57±12.90

t=56.458,
*p=0.000

Çıktı
Ölçümleri

178

100.00

50.00

237.00

167.11±29.63

t=75.255,
*p=0.000

X ±SS

Anlamlılık

*p>0,05
Sağlık çalışanlarının hasta güvenliği kültürünün belirleyen etmenler (t=79.780, p=0.000), hasta güvenliği iklimi kategorileri (t=56.458, p=0.000) ve çıktı ölçümü (t=75.255, p=0.000istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlendi (Tablo 4).
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Tablo 5. Sağlık çalışanlarının hasta güvenliği iklimi skalası
etkileyen değişkenlerin analizi
Hasta güvenliği
kültürünü belirleyen
etmenler
¯x
F
p
Yaş

¯x

F

p

Çıktı ölçümleri
¯x

F

p

1.006

0.391

521.451

3.255 *0,023

1731.20

2.006

0.115

1433.410 4.193

*0.017

312.188

1.896

0.153

3083.494

3.167

*0.029

Hastanede
Çalışma Yılı

209.719

0.587

0.673

53.105

0.314

0.868

415.250

0.467

0.760

Çalışılan
Birim

898.241

2.630

*0.036

193.064

1.165

0.328

1868.965

2.187

0.072

Meslek

356.278

Hasta güvenliği iklimi
kategorileri

*p>0,05
Sağlık çalışanlarının hasta güvenliği iklimi kategorileri ile yaş grupları arasında, meslek gruplarının
hasta güvenliği kültürünü belirleyen etmenler ve çıktı ölçümleri arasında, çalışılan birim grupları ile
hasta güvenliği kültürünün belirleyen etmeler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (Tablo
5). Bu farklar gruplar içinde incelendiğinde;
• 18-25 yaş ve 26-33 yaş grubu ile sağlık çalışanlarının hasta güvenliği iklimi kategorileri arasındaki fark (t=2.043, p=0.000) istatistiksel olarak anlamlı,
• 18-25 yaş ve 42 yaş ve üzerinde olan sağlık çalışanları arasındaki hasta güvenliği iklimi kategorileri arasındaki fark (t=2.363, p=0.023) istatistiksel olarak anlamlı,
• 26-33 yaş ve 34-41 yaş grubu arasındaki sağlık çalışanlarının hasta güvenliği iklimi kategorileri
arasındaki fark (t=-2.239, p=0.027) istatistiksel olarak anlamlı,
• 26-33 yaş ve 34-41 yaş grubu arasındaki sağlık çalışanlarının çıktı ölçümleri arasındaki fark (t=2.769, p=0.006) istatistiksel olarak anlamlı,
• Doktor ve hemşire grubu ile hasta güvenliği kültürünü belirleyen etmenler arasındaki fark (t=2.880, p=0.005), çıktı ölçümleri arasındaki fark (t=-2.602, p=0.010) istatistiksel olarak anlamlı,
• Doktor ve diğer sağlık çalışanları (hemşire hariç) ile hasta güvenliğini belirleyen etmenler arasındaki fark (t=-2.170, p=0.034), çıktı ölçümleri (t=-2.116, p=0,038) istatistiksel olarak anlamlı,
• Cerrahi birimler ve diğer (laboratuar vs.) grubu ile hasta güvenliği kültürünü belirleyen etmenler arasındaki fark (t=-2.714, p=0.006), çıktı ölçümleri arasındaki fark (t=-2.580, p=0.012) istatistiksel olarak anlamlı,
• Yoğun bakım ve diğer (laboratuar vs.) grubu ile hasta güvenliği kültürünü belirleyen etmenler
arasındaki fark (t=-2.304, p=0.026) istatistiksel olarak anlamlı,
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• Acil - ameliyathane ve diğer (laboratuar vs.) grubu ile hasta güvenliği kültürünü belirleyen etmenler arasındaki fark (t=-2.153, p=0.035) istatistiksel olarak anlamlı olarak saptandı.
Tablo 6. Hasta güvenliği iklimini etkileyen değişkenlerin regresyon analizi
DEĞİŞKENLER

Yaş

Hasta güvenliği
kültürünü belirleyen
etmenler

Hasta güvenliği iklimi
kategorileri

Çıktı ölçümleri

β

t

Sig T

β

t

Sig T

β

t

Sig T

0.045

6.475

0.000

0.057

9.122

0.000

0.053

6.782

0.000

Multiple R=0.057; R Square= 0.003; Adjusted R Square= 0.008 F= 0.287; Signif F= 0.000
Meslek

0.137

6.050

0.000

0.093

9.698

0.000

0.128

6.628

0.000

Multiple R=0.138; R Square=0.019; Adjusted R Square= 0.008 F= 2.92; Signif F= 0.089
Hastanede
Çalışma Yılı

0.84

4.268

0.000

0.82

6.425

0.000

0.089

4.519

0.000

Multiple R=0.089; R Square=0.008; Adjusted R Square= -0.003 F= 1.40; Signif F= 0.239
Çalışılan Birim
0.57
3.055 0.003
0.39
4.795 0.000
0.53
3.329 0.001
Multiple R=0.057; R Square=0.003; Adjusted R Square= -0.008 F= 0.50; Signif F= 0.482
Tablo 6 incelendiğinde; Regresyon analizinden elde edilen sonuçlara göre, hasta güvenliği iklimini
oluşturmada hasta güvenliği kültürünü belirleyen etmenleri, hasta güvenliği iklimi kategorilerini ve
çıktı ölçümlerini; sağlık çalışanlarının yaşı, meslekleri, çalışma yılları ve çalıştıkları birim etkilemektedir.
Bu üç bağımsız değişkenin hasta güvenliği iklimi derecesi üzerindeki etkisi sırasıyla sağlık çalışanlarının yaşı (R²=0.003), çalıştığı birim (R²=0.003), hastanede çalışma yılı (R²=0.008) ve meslekleri
(R²=0.019)’dir.
Tablo 7. Sağlık çalışanlarının hasta güvenliği iklimi skalası alt alanlarının
ortalamalarına göre dağılımı (n=1789)
HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜ BELİRLEYEN
ETMENLER

Katılanlar

HGİSP

Çalışanların tutumları
Özgürce akıcı haberleşme

Sayı

%

X¯ ±SS

Çalışanlar hasta güvenliği konusunda fikir alışverişinde
bulunurlar.

139

78

3.78±0.91

Çalışanlar hasta güvenliği konusunda hataları dile getirirler.

134

75.3 3.74±0.91
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HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜ BELİRLEYEN
ETMENLER

Katılanlar

Çalışanlar hasta güvenliği konusunda rahatlıkla sorularını
sorarlar.

132

74.2 3.76±0.95

Çalışanlar hasta bakımını tartışırlar.

131

73.6 3.75±0.94

Çalışanlar iş arkadaşlarının yaptığı hataları kendilerine söylerler.

129

72.4 3.72±1.03

Çalışanlar işler durumdaki kuralları ve prosedürleri geliştirirler.

119

55.9 3.61±0.94

Çalışanlar görüşlerini hasta güvenliğine yansıtırlar.

127

71.3 3.62±0.91

Hasta güvenliği problemlerine çözüm bulunur.

123

74.7 3.67±0.92

Deneyimler hasta güvenliğine yansıtılır.

137

77.0 3.72±0.93

Hasta güvenliği konusunda yararlı fikirler işe yansıtılır.

140

78.7 3.78±0.89

Çalışanlar hasta için zararsız bulduğu hataları rapor etmezler.

85

47.7 3.27±1.08

Çalışanlar açığa çıkmadığı sürece hataların gizlenebileceğini
sanırlar.

52

34.9 3.09±0.99

Çalışanlar hasta güvenliği ile ilgili hataları hastalara bildirmeyi
düşünmezler.

83

46.6 3.27±0.99

Bir çalışanın davranışları kurallara tam uymamakla beraber iş
yerinde sorun çıkarmıyorsa maruz görülebilir.

43

24.2 2.94±0.91

Çalışanlar hasta ve yakınlarının bakım sürecine katılımını
desteklerler.

139

78.1 3.75±0.86

Çalışanlar hastaların hasta bakımına katılımını sağlarlar.

133

74.8 3.71±0.83

Hastaların ve yakınlarının görüşleri hasta güvenliğine yansıtılır.

128

71.9 3.65±0.86

Yöneticilerimiz bize hasta güvenliği konusunda rehberlik ederler. 105

59.0 3.24±1.01

Yöneticilerimiz hasta güvenliğini geliştirme konusunda
önerilerimizi dikkate alırlar.

111

62.3 3.42±0.94

Yöneticilerimiz her zaman çalıştığımız işyerinin güvenli olup
olmadığını denetlerler.

96

53.9 3.32±0.96

Yöneticilerimiz içtenlikle itirazlarımızı dikkate alırlar.

78

43.8 3.17±1.07

HGİSP

Sürekli iyileştirme

Rapor etme/ işler durumdaki kurallara uyma

Hasta/Hasta yakını katılımı

Kurumsal faktörler
Yöneticilerin güvenlik liderliği
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HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜ BELİRLEYEN
ETMENLER

Katılanlar

HGİSP

Yöneticilerin güvenlik liderliği anlaşması
Yöneticilerimiz aktif olarak hasta güvenliği konusunda bize
tavsiyede bulunurlar.

102

57.3 3.35±1.07

Yöneticilerimiz her zaman bizim güvenli bir şekilde çalışıp
çalışmadığımızı izlerler.

87

48.9 3.26±1.01

Yöneticilerimiz içtenlikle ve tepki göstermeden bizim itiraz
nedenlerimizi dinlerler.

79

44.4 3.15±1.05

Yöneticilerimiz ciddi bir şekilde hasta güvenliğini geliştirmek
için bizim önerilerimizi dikkate alırlar.

84

47.2 3.17±1.04

Hasta güvenlik komitesi kazaları önlemede danışmanlık yapar.

78

43.8 2.99±1.19

Hasta güvenlik komitesi hasta güvenliği konusunda
önerilerimizi değerlendirir.

79

43.9 2.96±1.20

Hasta güvenlik komitesi bir kazaya neden olabilecek her durumu
analiz eder.

78

43.8 3.03±1.93

Hasta güvenlik komitesi çalıştığımız işyerini hasta güvenliği
konusunda uygun hale getirir.

82

46.0 2.97±1.19

Kurallar kazaları önlemek için işlevseldir.

123

69.1 3.53±1.05

Hasta güvenliği ile ilgili broşürler kazaları önlemek için
işlevseldir.

112

62.9 3.53±0.99

Ekip, kazaları önlemede uyumludur.

104

58.8 3.27±1.17

Ekip, kazaları önlemede yeterlidir.

93

52.3 3.19±1.16

Kuralları bozan çalışanlar hangi iş pozisyonunda olursa olsun
cezalandırılırlar.

56

31.4 2.81±1.08

Çalışanlar kurumlarında hasta güvenlik konularına dikkat
ederler.

125

70.2 3.53±0.98

Çalışanlar hasta güvenliğiyle ilgili kritik konuları ayrıntılı
tartışırlar.

111

56.7 3.34±0.96

Hasta güvenlik komitesi liderliği

Kurallar / Ekip uyumu

HASTA GÜVENLİĞİ İKLİMİ KATEGORİLERİ
Çalışanların tutumları

Çalışanlar kendi vardiyaları sonrası oluşan problemlerin kendileri
84
ile ilgili olmadığını düşünürler.

69

47.2 3.21±1.02

HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜ BELİRLEYEN
ETMENLER

Katılanlar

Çalışanlar kazaları önleme konusunda hasta ve yakınlarını
bilgilendirmeye heveslidirler.

94

52.8 3.27±1.01

Ne zaman bir kaza olsa olayın nedenini ortaya çıkarmak kolay
değildir.

95

53.3 3.25±1.09

Çalışanlar hasta güvenliği konusunda sürekli bilgi edinirler.

98

55.1 3.33±1.07

Çalışanlar bir sorun olmadığı sürece çalıştıkları iş yerinden
ayrılmazlar.(istifa vb.)

120

67.4 3.55±1.17

Çalışanlar hasta güvenlik aktiviteleri için bir hedef koymaya
cesaretlendirilirler.

85

47.7 3.11±1.15

Eğer bir çalışan bir hata yaparsa yalnızca o çalışan suçlanır.

90

50.5 3.31±1.06

Çalışanlar özgürce kazaları önlemede etkili olabilecek önerilerde
bulunurlar.

101

56.8 3.33±1.02

Bireysel sorumluluktan ziyade bir hatanın sebebinin
araştırılmasının daha önemli olduğu düşünülür.

106

59.5 3.33±1.14

Çalışılan yerlerde bilimsel kanıta dayalı medikal kaza önleme
tedbirleri uygulanmaktadır.

95

53.3 3.09±1.21

Çalışanlara hasta güvenliğinde vurgulanan kazaları önleme
konusunda eğitim verilmektedir.

95

53.3 3.16±1.13

Medikal kazaları önlemek için finans (para) ayrılmaktadır.

49

27.6 2.45±1.26

Hasta güvenliği eğitiminin amacı açıktır.

112

62.9 3.32±1.18

Yönetim, hasta güvenliğini en öncelikli olarak ele alır.

94

52.9 3.14±1.30

HGİSP

Kurumsal faktörler

Çalışanların tutumları incelendiğinde; sağlık çalışanları hasta güvenliği ile ilgili kendi aralarında haberleşme, sürekli geliştirme ve hasta / hasta yakınlarını hasta güvenliği konusuna dahil etme konularında daha olumlu tutum gösterirken, var olan yazılı kurallara uymada daha az isteklidir. Kurumsal faktörler incelendiğinde hasta güvenliği iklimini oluşturma orta düzeydedir. Hasta güvenliği iklimi kategorileri incelendiğinde, sağlık çalışanlarının tutumları ve kurumsal faktörler orta düzeyde olduğu belirlendi (Tablo 7).
5. SONUÇ
Güvenlik kültürü ikliminin oluşturulması, örgüt içinde çeşitli boyutlarda ele alınmaktadır. Hasta güvenliğinin tüm bu boyutlar içerisinde kritik nokta olarak ele alınması gerekmektedir. Sadece çalışanlar açısından değil, hastane yönetimi, hataların geribildirimi, yöneticilerin ya da sağlık çalışanlarının
yaklaşımları da kültürün oluşmasında önemli rol oynamaktadır. Hasta güvenliği ikliminin öneminin
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vurgulanması ve tüm çalışanlarca benimsenmesi de hasta güvenliği kültürü ikliminin oluşmasında en
önemli unsurlardan biridir.
Çalışmadan elde edilen veriler ışığında, hastane çalışanları çıktı ölçümleri ile hastane bazında hasta güvenliği kültürü iklimi boyutları arasında bir ilişki kurmuşlardır. Hasta güvenlik kültürü ikliminin
oluşturulabilmesi yönetici beklenti ve eylemleri, kurumsal öğrenme, ekip çalışması, açık iletişim, sağlıklı geribildirim ve hastane yönetiminin desteği ile ilişkidir. Yöneticilerin ya da amirlerin, hataların
geribildirimi konusunda yapıcı, destekleyici ve açıklayıcı olmaları gerekmektedir. Bunun aksi bir durum, bireyin yaptığı hatayı gizlemesine, aleyhine kullanılabileceği hissine kapılmasına ve sonuçta hataların daha büyük boyutta zararlara dönüşebilmesine yol açabilecektir.
Hastanenin çeşitli birimlerindeki hasta güvenliği ile ilgili belirlemelere göre, çalışanlar birimlerindeki
kurumsal faktörlere ve çalışanların tutumlarına dikkat çekmişlerdir. Meslekte ya da uzmanlıkta çalışma yılı arttıkça, bireylerin beklenti düzeyinde de değişiklikler olduğu görülmektedir.
Hastanede hasta güvenliği kültürü iklimi oluşturmak ya da geliştirmek amacı ile hastane yöneticilerinin en fazla dikkate almaları gereken konuların başında, genel olarak hastane yönetim desteği gelmektedir. Hasta güvenliği iklimi konusunda hastane yönetim desteği, bu kültürün oluşmasında en önemli unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanı sıra genel güvenlik algısı ve birimler içindeki takım çalışması da güvenlik kültüründe en önemli değişkenler arasındadır. Hasta güvenliği kültürü ikliminin örgüt kültürünün bir parçası olmasında, hasta güvenliği iklimi konusunun hastane yönetiminin öncelikleri arasında yer alması, tüm birimlerce de benimsenip, etkin uygulamalarla desteklenmesinin rolü oldukça büyüktür.
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MEDİKAL KALİBRASYONUN HASTA GÜVENLİĞİ AÇISINDAN
ÖNEMİ, KONTROLÜ VE AKREDİTASYON
Mana Sezdi1, Haluk Özsarı2, Yakup Selvi3,
Sezai Vatansever4, Aydın Akan5

Özet
Sağlık kuruluşlarında teşhis ve tedavi amacıyla kullanılan tıbbi cihaz ve sistemlerin üretici tarafından
belirlenen standartlar dahilinde çalıştığının test ve kontrol edilmesi bu cihazlar ile yapılan teşhis ve
tedavi işlemlerinin doğru ve etkin olabilmesi için büyük önem taşımaktadır. Diğer taraftan gün geçtikçe daha fazla yüksek teknoloji kullanan bu sistemlerin, yine önceden belirlenmiş normlar çerçevesinde
çalışıyor olması, hasta güvenliği ve hasta hakları açılarından kritik değer taşımaktadır. Tıbbi cihazların teşhis ve tedavi fonksiyonlarını yerine getirirken kullandıkları çeşitli parametrelerin, arzu edilen
standart değerler arasında kalıp kalmadığının kontrol edilmesi işlemi, biyomedikal ve klinik mühendisliği personeli tarafından yapılan medikal kalibrasyon ölçümleri ile gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada medikal kalibrasyon süreçleri hasta güvenliği ve sağlık kurumlarının akreditasyonu yönünden tartışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Medikal Kalibrasyon Ölçümü, Akreditasyon, Hasta Güvenliği
Abstract
It is essential to test and control the medical devices used in a high quality and effective diagnosis and
treatment in health institutions whether the devices operate within the standards of the manufacturer.
Moreover, the medical devices using more and more high-tech solutions, are desired to operate according to manufacturer’s preset standards to assure patient safety and security issues. The check whether different parameters of medical devices that are used in the diagnosis and treatment procedures
are between desired standard values is achieved by biomedical and clinical engineering personel by
means of medical calibration measurements. In this study, we discuss the medical calibration process
from patient safety and accreditation of the hospital point of view.
Key Words: Medical Calibration Measurement, Accreditation, Patient Safety
1. GİRİŞ
Sağlık kuruluşlarımızın hasta güvenliği üzerine odaklanmış kalite çalışmalarında, medikal teknolojinin güvenli kullanımı en önemli noktadır. Hastaların doğrudan maruz kaldığı teşhis ve tedavi amaçlı cihazlara karşı güvenliklerinin sağlanması gerekliliği, göz ardı edilemez bir gerçektir. Günümüzde,
hastanelerde yaklaşık yirmi bin farklı tür tıbbi cihaz ve sistem kullanılmakta olup, ülkemizde kullanı1. Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, mana@istanbul.edu.tr
2. Dr., Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği
3. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, selviyak@istanbul.edu.tr
4. Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi, sezai@istanbul.edu.tr
5. Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi, akan@istanbul.edu.tr
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lan biyomedikal cihaz ve sistem sayısı son yirmi yılda yedi kat artmıştır. Teknolojinin bu kadar ilerlemesi ve çeşitlenmesi, ileri teknolojiye sahip cihazların teşhis ve tedavi amacıyla yoğun olarak kullanılması, tıbbi cihazların Biyomedikal Mühendisliği alanında yetkin bir ekip tarafından teknik takibini,
verimli kullanılmasını ve performans değerlendirmesini zorunlu kılmaktadır. Tıbbi cihazların çalışma
performansı ve kalitesi ise ancak medikal kalibrasyon ölçümleri ile kontrol edilebilmektedir.
Bakanlar Kurulunun 2005 yılında yaptığı düzenleme ile “Yataklı Tedavi Kurumlarının bünyesinde Biyomedikal Hizmetler ve Kalibrasyon Birimi kurulması veya bu hizmetlerin bir başka kurumdan satın
alınması” koşulu da böyle bir çalışmayı zorunlu kılmaktadır (T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetler
Genel Müd., 2005).
2. MEDİKAL KALİBRASYON ÖLÇÜMLERİ
Medikal Kalibrasyon ölçümleri, doğruluğu bilinen bir standart/ölçü sistemi kullanılarak medikal bir
cihazın veya medikal bir sistemin doğruluğunun ölçülmesi, sapmaların belirlenmesi ve raporlanması anlamına gelmektedir. Kısaca medikal kalibrasyon ölçümleri ile, medikal cihazların hataları saptanmaktadır.
Medikal cihazların sorumluluğu, öncelikle kullanıcıların sonra da bulundukları sağlık kuruluşunun yönetim kademesindedir. Bir cihaz hastaneye girdiği andan itibaren hastanenin malı olmakta ve bu cihaz
ile ilgili oluşabilecek her türlü problemden, hastane yönetimi sorumlu tutulmaktadır. En basitinden bir
tansiyon aleti doğru ölçmüyorsa veya bir EKG cihazı kalp grafisini doğru hassaslıkta çizmiyorsa, doğru teşhisten söz edilemez. Yanlış teşhis, beraberinde yanlış tedaviyi getirecek ve hasta hakları ihlali burada baş göstermeye başlayacaktır. Çünkü hastanın en büyük talebi, doğru teşhis, doğru tedavidir. Durum böyle olunca, doktor da hasta üzerinde yaptığı işlemlerden emin olmak ve omuzlarındaki bu sorumluluğu hakkıyla taşımak isteyecektir (Sezdi, 2010: 31).
Bu haklı bilince hizmet anlamında gerçekleştirilen medikal kalibrasyon ölçümleri ile en başlıca amaç,
kullanılan medikal cihazların doğruluğundan emin olmak, riskleri en aza indirmek, maliyeti düşürmek,
uluslar arası standartlara uygunluğu sağlamak, üretim ve hizmet kalitesini yükseltmektir.
Medikal Kalibrasyon çalışmalarının hastaneye dolaylı olarak sağladığı ekonomik yararlar;
• Kaza ihtimali yüksek tıbbi cihazları sürekli denetleyerek ve kontrolünü yaparak riskleri azaltmak,
• Tıbbi cihaz kullanımında teknik destek sağlayarak hastaya tedavi veya teşhis sırasında verilebilecek zararları asgariye indirmek,
• Cihazların koruyucu bakımını yaparak faydalı ömrünü uzatmaktır.
Bir hastanede, tıbbi cihazların tümünün koruyucu bakım ve kalibrasyon ölçüm programına alınması,
cihaz sayısının fazla olduğu durumlarda mümkün olamamaktadır. Her bir cihazın,
• Özelliğine ve fonksiyonuna,
• Klinik uygulamalarına,
• Koruyucu bakım ve kalibrasyon önemine,
• Kullanım risklerine,
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• Geçmişteki kaza ve vakalara göre “Tıbbi Cihaz Yönetim Katsayısı” puanlanarak sistem içine dahil edilmesi sözkonusudur.
Anestezi cihazları, en birincil önem taşıyan cihaz listesinde en başta yer almaktadır. Anestezi sırasında
ölümlerin, diğer tıbbi cihazlardan kaynaklanan ölümlere göre daha çok önemsenmesinin başlıca nedeni, basit bir tıbbi müdahale için yatırılan genelde sağlıklı bir kimsede anestezi riskinin kabul edilemez
olmasıdır. Bugün kullanılan anestezi cihazları, eskiye oranla çok daha güvenli olmasına rağmen, kullanılan teknolojinin çok gelişmiş, dolayısıyla da karmaşık olması, teknik kontrolü gerekli kılmaktadır.
Operasyonlarda sıkça kullanılan elektrokoterlerde de, hasta plakasının kontrolsüzce kullanılması (plaka yüzeyinin düzgünlüğünün kaybolması, bükülmesi dolayısıyla da hasta ile temas yüzeyinin azalması, iletkenliği arttırmak için cahilce yollara başvurulması), yalıtımı zarar görmüş kabloların kullanılması kazalara alt yapı oluşturmaktadır.
Kalibrasyon çalışmaları kapsamında kullanılan ölçüm prosedürleri, uluslar arası standartlara uygun olmalı, özellikle ECRI (Emergency Care Research Institute) tarafından hazırlanan IPM (Inspection Preventive Maintenance) prosedürleri kullanılmalıdır (ecri.org).
Medikal kalibrasyon ölçümleri;
• Hastanelerde bulunan her türlü cihazın kalite sistemine alınması için envanter listesinin çıkarılması,
• Bu listenin incelenerek kalibrasyon ölçümü gerektirenlerle, kalibrasyon ölçümü gerektirmeyenlerin belirlenmesi,
• Kalibrasyon ölçümü gerektirenlerin, ölçüm sürelerinin teknik kişi/ekip tarafından belirlenmesi,
• Kalibrasyon ölçümlerinin gerçekleştirilmesi, ve
• Sistemin takibi için bir envanter-koruyucu bakım programının kullanılması ve bunun aylık takibinin yapılması işlemlerini kapsamaktadır (İstanbul Üniversitesi, 2008).
Tüm bu çalışmaları yapacak personelin, gerekli olan Medikal Kalibrasyon Ölçüm eğitimi ile Kalibrasyon Ölçüm Cihazlarının Kullanım eğitimini almış olmaları gerekmektedir
3. AKREDİTASYON
Akreditasyon, gerçekleştirilmekte olan bir parametre doğrulama ölçümü hizmetinin, uluslararası kabul
görmüş teknik prosedürlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla
denetlenmesidir. Akreditasyon çalışmalarında izlenen standart; TS EN ISO/IEC 17025:2000-Deney ve
Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardıdır (TSE, 2005). ISO 17025, deney ya da kalibrasyon laboratuvarının toplam kalite yönetimi sistemini içinde barındıran, iş akışlarını,
organizasyonel yapısını ve kuruma, müşteriye, sınai üretime ve devlete karşı sorumluluklarını sorgulayan, altyapı ve teknik olarak yeterli olduklarını ve geçerli teknik sonuçları üretebildiklerini göstermek
isteyen deney veya kalibrasyon laboratuvarının yerine getirmesi gereken bütün şartları içermektedir.
Ülkemizde akreditasyon çalışmaları, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından yürütülmektedir. TÜRKAK’ın web sayfasından (turkak.org.tr) “Akredite Kalibrasyon Laboratuarları” listesi incelendiğinde, 50’ye yakın akredite kalibrasyon laboratuvarının olduğu gözlenmektedir. Bu kuruluşlar,
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daha çok endüstriyel alanda sanayiye hizmet veren, “sıcaklık, boyut, kütle, elektrik” gibi konularda,
laboratuvar içi ölçümlerde, akredite olmuş kuruluşlardır.
Sağlık sektöründeki kalite çalışmalarının mutlak ve mutlak tamamlayıcısı olan medikal kalibrasyon
ölçümleri ise, medikal cihazların uluslar arası standartlara uygunluğunun tespiti için, hastane içinde
hatta cihazın bulunduğu mekanda, o çalışma koşulları altında gerçekleştirilen ölçümlerdir.
Henüz, medikal kalibrasyonun akreditasyonu üzerine TÜRKAK tarafından geliştirilen bir çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle, sağlık kuruluşları, medikal kalibrasyon hizmeti alımlarında akreditasyon
talebinde bulunurlarsa, karşılarına, sıcaklık, kütle, basınç ve bu gibi alanlarda akredite olmuş kuruluşlar çıkmaktadır ki, endüstriyel parametrelerden herhangi birine dair bir yetkinlik belgesi, medikal kalibrasyon ölçümünde teknik açıdan yeterli olmayacaktır. Bu durumda, kütle akreditasyonu ile ventilatörü veya defibrilatörü test etmek, sıcaklık akreditasyonu ile anestezi cihazını test etmek ne kadar doğru ve ne kadar etiktir?
Herhangi bir medikal cihazın kalibrasyon ölçümünde göz önünde bulundurulması gereken birden çok
parametre olabilir. Örneğin bir ventilatör cihazının kalibrasyon ölçümlerinde kontrol edilen inspirasyon ve ekspirasyon değerleri, hem akış, hem basınç, hem de hacim parametrelerini kapsamaktadır.
Eğer bu konuda bir yeterlilik aranacaksa, sözkonusu bu 3 parametre için de ayrı ayrı aranmalıdır. Ayrıca testi yapan kişinin, testi yapılacak medikal cihazın kullanımına ehil olması da atlanılmaması gereken önemli bir husustur (Sezdi, 2009:28).
Hastane ortamı, teknoloji yönünden en zengin kuruluşlardır. Öylesine ki, basınç sistemine dayalı en
küçük bir tansiyon aleti cihazından tutun da en gelişmiş manyetik rezonans sistemine kadar tüm teknolojiyi yapısında barındırır. Böylesine gelişmiş sistematik bir düzenin kontrolü ise, kapsamında bulunan tüm medikal cihazların tek tek kontrolden geçirilmesi ile mümkündür ve bu da tahmin edileceği
gibi biyomedikal uzmanlık işidir. Biyomedikal üzerine eğitimi olmayan kişilerin, sadece “firmalarının
akredite” olması düşüncesinden yola çıkılarak, hastanede kalibrasyon ölçümlerinde bulunmaları, birçok olumsuzluğu beraberinde getirecektir. Özellikle ameliyathane ve yoğun bakım odalarında gereken
özenin gösterilmemesi, titiz çalışma yapılmaması, olumsuzlukla sonuçlanacaktır.
Kalibrasyon ölçümlerinde en temel konulardan birisi referans kalibratör cihazların kalibrasyon ölçümlerinin uluslararası izlenebilirliğinin sağlanabilmesidir. Kullanılan test ve ölçüm cihazlarının uluslararası izlenebilirliği, bu cihazların da senelik kalibrasyon ölçümlerinin yapıldığını ve bu ölçümler sonucunda uluslar arası standartlara uygunluğunu ifade etmektedir. Bugün akredite olan kurumlar, farklı
alanlarda akredite olmalarına karşılık, medikal kalibrasyon ölçümlerinde kullandıkları referans kalibratörlerinin ve analizörlerinin izlenebilirliklerini de kurumlara sunmamakta, kurumlar da akredite belgesini yeterli görüp bu sorgulamayı yapmamaktadır. Oysa bu konu, ölçümlerin kalitesi ve düşük belirsizlik sağlanması bakımından önem taşır (Sezdi, 2009: 28).
Bu bildiride vurgulanmak istenen; sağlık kuruluşlarının, medikal kalibrasyon ölçümü hizmeti alırken,
istekli firmaların akreditasyon kapsamı sorgulanmadan, salt akreditasyonu yeterli görmeleri sonucu,
umulanın aksine çok daha yetersiz hizmet alıyor olmalarıdır.
Kaliteli hizmet, ancak bu konuda uzman kişilerden alınabilir. Henüz “Medikal Kalibrasyonda Akreditasyon” olmadığına göre, akreditasyon beklentisinde bulunmak uygun değildir. Akreditasyonla ilgili
ulusal ve uluslararası düzenlemeler, bu konuda bir mecburiyet olmadığını, akreditasyonun, tamamen
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gönüllülük esasına dayandığını vurgulamaktadır.
4. SONUÇ
Medikal kalibrasyon ölçümlerinin uygulandığı durumda, tıbbi cihazların ölçüm sonucundan emin
olunması, rutin kontrollerle cihaz ölçüm hassasiyetinde meydana gelen değişimlerin takibi ve kalite
odaklı çalışmalarda kalibrasyon bilincinin oluşması ile hem çalışanın hem de hasta tatmininin, memnuniyetinin arttırılması söz konusudur.
Medikal kalibrasyon ölçümlerinde beklenti, işi yapacak kişilerin konularında uzman olmaları, kullandıkları prosedürlerin uluslararası platformda kabul görmüş kurumlarca geliştirilen kalibrasyon ölçüm
prosedürlerine uygun yapıyor olmaları, kullandıkları test ve ölçüm cihazlarının uluslararası standartlara uygun olmaları gerektiği yönünde gelişmelidir.
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HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ:
BURSA’DA ÖZEL BİR HASTANE UYGULAMA ÖRNEĞİ
Sümeyye Özmen1, Oğuz Başol2

Özet
Ülkemizde değişen koşullar nedeniyle sağlık hizmetleri önemini gittikçe arttırmaktadır. Sektörde hasta merkezli politikaların gündemde yer bulması, toplum olarak bilinç düzeyinin yükselmesi, sağlık
hizmetlerine olan talebin artması, teknolojik gelişmeler ve riskleri, artan maliyetler hasta güvenliğini
bu alanın önemli konularından biri haline getirmiştir. Ayrıca kaliteli ve verimli hizmet sunum sürecinde tıbbi hatalardan oluşabilecek kayıpları önlemek, sağlık kurumlarının başarısında önemli bir
yer tutmaktadır. Başarının sağlanması hasta güvenliği kültürünün geliştirilmesi ile mümkün olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Bursa’da faaliyet gösteren özel bir hastanede çalışan yardımcı sağlık
personelinin hasta güvenliği kültürünü belirlemek, bu oranları demografik veriler ile karşılaştırarak
değişkenler üzerindeki etkilerini tespit etmektir.
Bursa’da özel bir hastanede çalışan hemşire, teknisyen, sekreter ve hastabakıcıdan oluşan 213 kişilik
örneklem grubuna hasta güvenliği kültürüne yönelik olarak Sağlık Hizmetlerinde Araştırma ve Kalite
Ajansı (AHRQ) tarafından geliştirilen, “Hasta güvenliği kültürü” anketi uygulanmıştır. Anket formu
tamsayım yöntemiyle mesaide olan kişilere dağıtılmıştır. 250 anket formundan, 213’ü geçerli sayılmıştır. Anket formu 7 adet demografik nitelikteki sorudan ve 5’li likert tipi 42 adet sorudan oluşmaktadır.
İstatistiksel analizler SPSS 13.0 paket programı vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir.
Çalışma, ilgili hastane için hasta güvenliği kültürü ortalamasını 3.41(5’li skala kullanılmıştır) olarak göstermiştir. Raporlanan olay sayısı ortalaması 1.51 (1-2 olay raporu) olarak tespit edilmiştir.
A,B,C,D,E bölümleri için korelasyon tablosu oluşturulmuştur. Araştırmada Independent sample t test,
Anova ve Kruskal Wallis analizleri uygulanmıştır.
Diğer yardımcı sağlık personeli ile kadrolu hemşirelerin hasta güvenliği kültürü ortalamalarının farklı olduğu ve istatistiki olarak pozisyon ile hasta güvenliği kültürü arasında anlamlı bir ilişki olduğu
(p<0.05) Independent-Samples t Testi ile tespit edilmiştir. Ekip çalışması ile hasta güvenliğinin değerlendirilmesi arasında Anova testine göre istatistiki olarak anlamlı bir ilişki vardır(p<0,05). Raporlanan olay sayısı arttıkça rapor bildirme olayında da artış yaşanmaktadır(F: 6,194, p<0,00). Hastanede daha uzun süredir çalışan kişilerin hasta güvenliği konusunda hastaneyi daha güvenilir bulduğu
belirlenmiştir(F: 4,375, p<0,05).
Kişilerin hasta ile teması olup olmaması ve ekip çalışmasına bakışları karşılaştırıldığında (t:-2,268,
p<0,05) ekip çalışmasını daha gerekli bulanlar hasta ile etkileşim içinde olmayan katılımcılar olmaktadır. Yönetici etkisi ve hasta ile temas ilişkisi incelendiğinde (M-W: 2366, p<0,05), hasta iletişimi olmayan grubun, yöneticilerini daha iyi değerlendirdiği sonucuna ulaşılmaktadır. İletişim becerileri ve
hasta ile temas arasında da anlamlı ilişki vardır buna göre, (M-W: 2256, p<0,01) hasta ile temas içinde olmayanlar iletişim becerilerinin daha iyi olduğunu düşünmektedir.
1. Özel Bahar Hastanesi / Uludağ Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi, sumeyyeozmen@baharhastanesi.com.tr
2. Uludağ Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi, oguzbasol@gmail.com
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Hastanenin işleyiş biçimi ve mesleki yıl sayısı arasında anlamlı bir ilişki vardır (F: 5,518, p<0,01).
Buna göre, kişiler tecrübe kazandıkça hastanelerin işleyiş biçimlerine olan güvenleri de artmaktadır.
Hazırlanan Korelasyon tablosuna göre, tüm değişkenler birbirleri ile aynı yönlü anlamlı bir ilişki içindedir. En kuvvetli ilişki iletişim becerileri ve yönetici etkisi arasında olurken, en zayıf ilişki raporlama
ve hastanenin işleyiş biçimi arasında olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hasta Güvenliği, Hasta Güvenliği Kültürü, Hasta Güvenliği Kültürü Ölçme Anketi
Abstract
Because of changing conditions in our country the importance of health services increases steadily.
Patient-centered policy in the sector on the agenda of the find, as a society to raise awareness of,
health services, increasing the demand, technological advances and risks, increased costs, patient
safety, this area became one of the important issues brought. In addition, in the success of health
institutions, quality and efficient service delivery of medical errors that may occur during the process
to prevent loss is an important. Ensuring patient safety culture of success is possible with the development. The purpose of this study, working in a private hospital in Bursa, to identify patient safety
culture of auxiliary health personnel, by comparing these rates with demographic data on the effects
of variables is determined.
213 nurses working in private hospital in Bursa, technicians, secretaries and nurse constituted the
study sample. For patient safety culture as the Agency for Health Care Research and Quality (AHRQ)
developed by validity and reliability have been tested previously, the “patient safety culture” questionnaire was used. In a questionnaire to people who are working with the method of integer distributed.
250 survey form, were valid 213’ü. Demographic characteristics questionnaire of 7 questions and 5
questions likert type consists of 43 pieces. SPSS 13.0 package program was implemented.
Study for the hospital patient safety culture has been shown as an average 3,41. The mean number of
incidents reported 1.51 (1-2 incident report) as have been identified. A, B, C, D, E section was created
for the correlation table. Independent sample t test, Anova and Kruskal Wallis analysis was applied
in the study.
Other auxiliary medical personnel with permanent staff nurses’ patient safety culture is different and
the average of the statistical position of the patient safety culture among the significant relationship (p
<0.05) with Independent-Samples t Test been identified. Teamwork between the patient safety evaluation by Anova test is the relationship statistically significant (p <0.05). Number of reported incidents
increased, reports an increase in reported incidents are taking place (F: 6.194, p <0.00). More of the
people working in the hospital for a long time patient safety issues have been identified in the hospital
has found a more reliable (F: 4.375, p <0.05).
With the patient whether or not the theme of people and teamwork compared to the gaze (t: -2.268, p
<0.05) than teamwork necessary to interact with those who find patients are non-participants. The relationship between effect and patient contact with managers was examined (MW: 2366, p <0.05), patients with non-group communication, managers better evaluate their conclusions are reached. Communication skills and there is no significant relationship between contact with patients accordingly,
(MW: 2256, p <0.01) are in contact with patients who do not think communication skills are better.
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Number of years of the functioning of hospitals and professional format has a significant relationship
between (F: 5.518, p <0.01). Accordingly, as people gain experience and confidence in the format in
the functioning of hospitals is increasing. Prepared according to the correlation table, all variables
are in significant relationship with each other the same way. The strongest relationship between communication skills and the manager would be affected, while the weakest form of relationship between
reporting and the hospital is functioning.
Key Words: Patient Safety, Patient Safety Culture, Patient Safety Culture Survey Measuring.
1. GİRİŞ
Ülkemizde değişen koşullar nedeniyle sağlık hizmetleri önemini gittikçe arttırmaktadır. Sektörde hasta merkezli politikalar gündeme oturmaktadır. Toplum olarak bilinç düzeyinin yükselmesi, sağlık hizmetlerine olan talebin artması, teknolojik gelişmeler ve riskleri, artan maliyetler ve yükleri, kalite standartlarının yükselmesi, oluşan rekabet ortamı, ilerlemeyi şart koşan sağlık politikaları hasta güvenliğini bu alanın vazgeçilmezlerinden biri haline getirmiştir.
Hastanecilikte tıbbi hata sayısının azaltılabilmesi, örgütsel gelişme, beklentileri karşılama, hastalara zarar vermeden kaliteli sağlık hizmeti sunulması; ancak hasta güvenliği kültürünün çalışanların tümünde benimsenmesine, yönetimin öncelikleri arasında yer almasına, hastane politikalarını hasta merkezli olarak bu doğrultuda belirlemelerine, birimler içinde ve birimler arasında uyumlu takım çalışmasının güçlendirilmesine, hataların endişe edilmeksizin bildirilmesine, yeterli personel istihdamına ve
çalışma koşullarının iyileştirilmesine bağlıdır.
Hasta güvenliği kültürünün örgüt kültürünün bir parçası olmasında; personelin hasta güvenliği kültürünün tespiti, bilinci artırıcı eğitim ve çalışmaların yapılması önem taşımaktadır. Yöneticilerin hataların raporlanması konusunda cezalandırıcı değil destekleyici ve bilgilendirici olmaları şarttır. Çalışanların yaptığı hatayı gizlemesi, aleyhine kullanılabileceği hissine kapılması, hataların daha büyük boyutta zararlara dönüşmesine sebep olacaktır.
Bu araştırma Bursa’da özel bir hastanede çalışan 213 kişi üzerinde Hasta Güvenliği çalışmalarının başlangıcında yer alan hasta güvenliği kültürü tespiti ve demografik verilerle karşılaştırmalı değerlendirme amacıyla hazırlanmıştır.
1.1. Kurumsal Kültür
Kurumsal (organizasyonel) kültür, tüm organizasyonu bir arada tutan tutkal, kompleks değerler manzumesidir. Kurumsal kültür basitçe, “bir kurumda işlerin nasıl yürüdüğü”dür. Diğer bir deyişle “burada işler böyle yapılır” şeklinde tanımlanabilir. İşlerin yapılış şekli eski üyeler tarafından yeni üyelere gösterilir.
Kurumsal kültür inançlar, değerler, adetler, uygulamalar, öğrenilen işlemler ve paylaşılan ödüllerin
tümü ile yoğrulmuştur. Kurumsal kültür kolay değiştirilebilecek bir değer değildir. Değişime kolay
uyabilecek üyeler olabileceği gibi şiddetli direnç gösterecekler de vardır, hatta bazı kurumlarda bu
grup çoğunlukta olabilir. Önemli olan kurumsal liderliğin bu değişimin ne kadar önemli olduğunu önce
kendisinin kabul etmesi, daha sonra da tüm kurumla bu değişimin gereğini ve neler getireceğini açık
bir şekilde anlatması ve paylaşmasıdır(Akalın, 2004: 13).
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1.2. Güvenlik Kültürü
ACSNI (Advisory Committee on the Safety of Nuclear Installations) tarafından 1993’te hazırlanan bir
raporda sunulan 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. 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, yönetime karşı tutumları ve hataları etkileyen faktörlere karşı tavırları (yorgunluk, risk alma, süreçlerin ihlali gibi) ile de ilgilidir(Tütüncü,
İzmir İli).
1.3. Hasta Güvenliği Kültürü
Ulusal Hasta Güvenliği Vakfı (National Patient Safety Foundation), hasta güvenliğini sağlık hizmetine bağlı hataların önlenmesi ve sağlık hizmetine bağlı hataların neden olduğu hasta hasarlarının eliminasyonu veya azaltılması olarak tanımlamıştır. Hasta güvenliği kültürü, hasta güvenliğinin kurumun
en öncelikli konusu ve ortak değeri olarak kabullenilmesidir.
1.4. Tıbbi Hatalar
Tıp Enstitüsü tıbbi hatayı planlanan bir işin amaçlandığı şekilde tamamlanamaması veya amaca ulaşmak için yanlış plan yapılması ve uygulanması olarak tanımlarken, Ulusal Hasta Güvenliği Vakfı (National Patient Safety Foundation) hastaya sunulan sağlık hizmeti sırasında bir aksamanın neden olduğu, kasıtsız, beklenilmeyen sonuçları olarak tanımlamıştır.
Tıbbi hatalar kök nedenlerine göre:
• Sağlık hizmetine bağlı hata (tıbbi hata),
• İşleme bağlı hatalar: Yanlış işlemi yapma (errors of commission: doing the wrong thing),
• İhmale bağlı hatalar: Doğru işlemi yapmama (errors of omission: not doing the right thing),
• Uygulamaya bağlı hatalar: Doğru işlemi yanlış uygulama (errors of execution: doing the right
thing incorrectly) şeklinde 4’e ayrılmaktadır(Akalın, 2007: 34).
2. HASTA GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ
Hasta güvenliği, sağlık bakım hizmetlerinin kişilere vereceği zararı önlemek amacıyla sağlık kuruluşları ve bu kuruluşlardaki çalışanlar tarafından alınan önlemlerin tamamıdır (Şen vd., 2009:24).
Hasta Güvenliği; süreçlerdeki basit hataların hasta ve sağlık çalışanlarına zarar verecek şekilde ortaya çıkmasını engelleyecek tasarımlar yapmak, hataların hasta ve sağlık çalışanlarına ulaşmadan önce
belirlenmesini, raporlanmasını ve düzeltilmesini sağlayacak önlemler almaktır. Hasta, sağlık çalışanları ve hasta yakınlarını fiziki ve psikolojik olarak etkileyecek olumlu bir ortam oluşturarak güvenliği sağlamaktır (Aydın, 2008).
“Ulusal Nozokomiyal İnfeksiyon Sürveyans Sistemi (NNIS)”, 30 yılı aşkın süre Amerika Birleşik
Devletleri’nin hastane infeksiyonları alanında asıl ulusal sürveyans sistemi olmuştur. NHNS’in önem
verdiği iki bileşeni bulunmaktadır:
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• “Hasta güvenliği”,
• “Sağlık çalışanı güvenliği” (Karabey, 2009: 21).
ABD’de “Institute of Medicine” 21. Yüzyıl için sağlık sisteminde iyileştirilmesi amaçlanan konuları 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 sunumu.
• Eşit dağılım: Sunulan sağlık hizmetinin kalitesinin ırk, cinsiyet, renk, coğrafya ve sosyoekonomik farklılıklara bakılmaksızın eşit olmasıdır.
“Institute of Medicine”’ın yayınladığı iki rapor ise sağlık hizmetlerinin çok önemli iki sorununun
“Tıbbi hatalar veya hasta güvenliği” ve “Sağlık hizmetlerinde kalite” sorunu olduğunu gözler önüne
sermiştir: Sağlık hizmetinde kalite açısından öncelikli seçilen 20 alandan üçü medikasyon (ilaç) yönetimi, hastane infeksiyonları ve yaşlı sağlığı başlıkları ile hasta güvenliği konusu ile ilgilidir.
Tıbbi hataların büyük bir kısmının kişisel hatalardan çok, sistemdeki hatalardan kaynaklandığı ortaya
koyulmuştur. Aynı ülkede hekimler ve toplumun sağlık hizmeti aldıkları sırada tıbbi hatalarla karşılaşıp karşılaşmadıklarını araştıran bir başka çalışmada, tıbbi hata ile karşılaşma oranı hekimlerde % 35,
toplumda ise % 42 olarak bulunmuştur (Akalın, 2004: 12).
Hasta güvenliğinin sağlık hizmetlerinde iyileştirilmesi gereken konuların başında geldiğini gösteren
bu rapora göre:
• Hastaneye yatan hastalarda yapılan iki çalışmada, yan etki veya tıbbi bakım sırasında bir hata
görülme sıklığı %2.9 ve %3.7 bulunmuştur. Bunların sırası ile, %58 ve %53’ü önlenebilir tıbbi hatalar olarak tanımlanmıştır. Bu veriler kullanılarak, 1997 yılı içinde ABD’de hastaneye yatan 33.6 milyon hasta esas alınarak yapılan varsayımlarda, tıbbi hatalar nedeni ile her yıl en az
44.000-98.000 hastanın öldüğü öngörülmektedir. En düşük varsayım bile kabul edilse dahi tıbbi
hatalardan ölen hasta sayısı 8.ölüm nedeni olarak, trafik kazası, meme kanseri ve AIDS hastalığı
gibi ölüm nedenlerinin üstünde yer almaktadır.
• Tıbbi hataların maliyetinin 37.6 milyar ile 50 milyar dolar arasında olabileceği tahmin edilmektedir. Önlenebilir hataların maliyeti ise 17-29 milyar dolar arasındadır.
Klinik araştırmalarla ilgili hasta güvenliği kavramı ilk kez Belmont (1970) raporu ile gündeme gelmiştir. Bu raporda çok açık olarak şu ifadeler yer almaktadır: “İnsana saygı göster; zarardan korumak için
yararı maksimize et, riski en aza indir ve adaletli ol”(Akalın, 2007: 34).
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Sağlık sektöründe yapılan işlemler nedeniyle oluşan hatalar doğrudan insanın ölümüyle sonuçlanabilmektedir. Hasta güvenliği ile ilgili yapılan çalışmalar bu hataları ve buna bağlı ölümleri en aza indirmeye odaklanmaktadır. Bir hastanenin veya sağlık kuruluşunun hastalarının güvenliğini sağlamasından daha önemli bir şey yoktur. Bu yüzden sağlık sektörü yöneticilerinin en önemli görevlerinden biri
hasta güvenliğini artırmak olmalıdır (Tütüncü, Tedarik Zinciri…)
3. HASTA GÜVENLİĞİ SÜRECİ
Hasta güvenliği sürecinde hasta ile birebir temas içerisinde olan tüm sağlık personeli dikkatini en üst
düzeyde tutmalıdır ve bu oranda da sorumluluk taşımaktadır. Hasta bakım sürecinin yürütücüsü ve
hasta ile saat olarak en fazla muhatap olan görevliler hemşirelerdir. Hasta güvenliği sürecinde hemşireler tarafından yapılabilecek hatalar belirtilmiştir:
• Hekim istemine veya mevcut protokollere uymama
• İlaçlarla ilgili hatalar
• Yanlış/uygun olmayan malzeme kullanımı
• Yabancı cisim unutulması ilgili hatalar
• Yetersiz takip/yeterli kontrol etmeme
• İletişim eksikliği
• Hastanın düşmesi
3.1. Hekim İstemine veya Mevcut Protokollere Uymama
Hemşirenin bağımlı işlevleri hekim istemlerinin yerine getirilmesini içerir. Hemşireler öncelikle hemşirelik yasası olmak üzere ilgili yasa ve yönetmeliklerle hekim istemlerini yerine getirme zorunluluğunu taşırlar. Ülkemizde Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin (1983) 132. maddesi’nde
hemşirelerin görev ve yetkileri, “hastaların tedavisi için gerekli bütün kayıt, bakım ve tedavileri meslekleri dahilinde ve tabiplerin tarifine göre yapmak” olarak belirtilmektedir. Nitekim bu yönetmeliğe
göre hemşirenin hekim istemi veya protokollere uymaması yasal tuzaklarla yüz yüze gelmesine neden
olacaktır. Bu nedenle hatalı duruma düşmemek için, hemşirenin istem alma konusunda bilinçli olması
ve ilgili prosedürü bireye açıklaması gerekir.
Hemşirelerin istemleri yerine getirirken, istemlerin prosedüre uygun olup olmadığına bakması ve emin
olduktan sonra yerine getirmesi gerekir. Buna karşın yeterince açık olmayan, sorun oluşturabilecek istemler, hekimin yazılı açıklamasından/doğrulamasından sonra kayıt ve uygulamaya geçmelidir. Sakıncası görülen, soru işareti olan istemler rapor edilmeli, sözlü veya telefonla alınan istemler ise en kısa
zamanda (ilk 24 saat) istem veren hekime imzalatılmalıdır.
Hekim istemi konusunda hemşirenin bazı konuları özellikle bilmelidir. İstem verilmiş midir,
tarihi nedir, istem yazılı/sözlü müdür, kesin olarak istemde istenen nedir? Hekim istemi yazılı veya
sözlü olabilir. Yazılı istemler hasta dosyasına yazılır ve hekim tarafından imzalatılır. Sözlü istemler ise,
acil sözlü ya da telefonla yapılan istemleri kapsar.
İlaç uygulamadan önce hekim istemi tekrarlanmalı, hekim servisten ayrılmadan önce istemi yazması
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söylenmeli, hekim istemi yazmadan önce ayrılmış ise, hemşire notuna, ne yapıldığı, istemin kim tarafından, hangi iletişim yolu ile istendiği, nasıl uygulandığı, tarih ve saat belirtilerek yazılmalıdır. Acil
istemler genellikle acil girişim gerektiren durumlarda verilir ve istemin sözlü olarak verilmesi söz konusu ise, en kısa zamanda hekime imzalatılır. İstemin uygulanması sırasında hastanın korunması için
hemşirenin yeterli ve yetkin olması gerekir. İstem alma ile ilgili hataların en aza indirilmesi için, kurumlarda istem almaya yönelik politika ve prosedürler oluşturulmalıdır.
Ülkemizde istem almaya ve uygulamaya yönelik politika ve prosedürlerdeki değişiklikler, 4. yasama
yılı 20. dönemde T.B.M.M. Sağlık Komisyonu’nda kabul edildikten sonra, hükümetin önerdiği “Hemşirelik ve Türk Hemşireler Birliği Kanunu Tasarısı”nın 5. maddesinin son paragrafında hemşirelerin tedavi planını aynen uygulama ve enjeksiyonlara ilişkin yetkilerinin sınırları genişletilmiştir. İlgili
maddede hemşireye bu gibi durumlarda pasif bir uygulayıcı olmak yerine neyi, niçin ve neden yapması
gerektiğini de bilme görevi ve yetkisi getirilmektedir. Böylece tanı ve tedaviye yönelik uygulamalarda
güvenlik ve kalite açısından gelişmiş tüm ülkelerde olduğu gibi hekim dalgınlığından, yoğunluğundan
ya da bilmezliğinden kaynaklanabilecek hatalardan hastayı, hekimi, hemşireyi ve sistemi korumak için
büyük ölçüde sorumluluk, bir görev ve yetki olarak tasarıda yerini almış olmaktadır. Bu yetki hemşireye beraberinde en hafifinden meslekten men cezası ile başlayan büyük bir sorumluluk getirmektedir.
3.2. İlaç Hataları
Tüm karmaşık girişimlerde olduğu gibi ilaç hataları da ilaçların verilmesi sırasında ortaya çıkar. Hemşire ilaçların hazırlanması, uygulanması ve bu girişimler sırasında karşılaşabileceği yasal sorumluluklar ile ilaçlara ilişkin güvenlik önlemleri ve ilaçların farmakolojik özellikleri konusunda bilgi sahibi
olmalıdır.
Hemşirenin ilaç uygulamasına ilişkin yasal ve ahlaki sorumlulukları aşağıdaki temel öğeleri gündeme getirmektedir. Verilen ilacın terapötik etkiye sahip olup olmadığı, güvenilir olup olmadığı, hemşirenin ilaçları hazırlarken, uygularken ve kaydederken kullanabileceği güvenlik önlemleri, hemşirenin
ilaç uygulamalarında dikkat etmesi ya da uyması gereken yasal unsurlar, hemşirenin hastanede, evde
ve toplumda hasta birey ve ailesine karşı ilaçlarla ilgili eğitim vermesi.
İlaç hataları, çok boyutlu ve çeşitli disiplinlerle ilgili bir sorundur. Hatalar çoğunlukla istem verilmesi,
kurumlar arası farklılıklar göz önüne alınarak istemin tedavi defteri ya da hasta dosyasına geçirilmesi,
ilaçların hazırlanması ve uygulanması sırasında ortaya çıkabilir ve bu hatalar hemşire, hekim, eczacı,
hasta birey ve kurumdan kaynaklanabilir.
Brandt ve ark. İlaç hatalarından sonra yapılacak girişimler yönünden ilaç hatalarını üç şekilde sınıflandırmıştır. Bunlar; çok az ya da hiçbir hemşirelik girişimi gerektirmeyen hatalar, antidot ilacı gerektiren veya lokal/sistemik cevapların verildiği hatalar ve muhtemelen yaşamı tehdit eden, acil girişimler gerektiren hatalardır.
Hemşireden kaynaklanan ilaç hataları: Yasal olmayan isteme göre ilacın verilmesi, hekim istemi olmadan ilacın verilmesi, ilacın okunuş ve görünüş benzerliği sonucunda yanlış ilacın verilmesi, ilaç dozunun yanlış hesaplanması ya da yanlış dozda ilaç verilmesi, ilaç kutusu veya paketi üzerindeki bilgilere dikkat etmeme ve ilaç uygulamasının unutulmasıdır.
Hekimden kaynaklanan ilaç hata nedenleri ise; hekimlerin ilaç isimlerini okunaklı yazmaması, ilaç
dozunu ve veriliş yolunu açıkça belirtmemesi, yanlış dozda veya yanlış ilaç isteminde bulunması, iste-
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mi yanlış yere kaydetmesi ve hastanın isim ve yatak numarasını yanlış yazmasıdır. İlaç hatalarının sıklıkla hemşire ve hekim kaynaklı olduğu göz önüne alındığında özellikle hemşirelerin ilaç hataları konusunda eğitilmesi ve hatayı rapor etme konusunda cesaretlendirilmesi gerekir. Ayrıca hemşire, hatayı tanımlayan hata raporu hazırlamak, hekime ve kuruma hatayı rapor etmek açısından etik ve profesyonel sorumluluk taşır. Sonuç olarak hemşire ve hekimden kaynaklanan ilaç hatalarının tıbbi ve yasal
bir tehlike oluşturmaması için; hekim isteminin yeniden incelenmesi ve kontrol edilmesi, ilaçlarla ilgili tüm endişe ve soruların açıklığa kavuşturulması, herhangi bir sorun yok ise ilacın istenilen zamanda
verilmesi ve kayıt edilmesi gerekmektedir.
3.3. Yanlış ya da Uygun Olmayan Malzeme Kullanımına Bağlı Hatalar
Sağlığı bozulup sağlığını yeniden kazanmak üzere hastaneye başvuran birey için güvenli çevrenin sürdürülmesinde temel amaç; hastanelerin hastalara zarar verebilecek tüm etkenlerden arındırılmış olması ve en kısa sürede bireyin sağlığına kavuşmasının hemşireleri ve invazif işlemlerde görev alan hemşirelerin karşı karşıya kaldığı önemli bir sorundur. Genellikle her hastane veya kurumun kendine özgü
alet, ped ve benzeri sayım yöntemleri vardır. Yabancı cisim unutulması ile ilgili hataları önlemek ve en
aza indirmek için; yapılan herhangi bir girişim sonunda çıkarılması gereken tüm cisimlerin bütün ve
eksiksiz olarak çıkarılmış olduğu doğrulanmalı, hemşire çıkarılması istenen bir aleti veya malzemeyi tanıdığından, nasıl çıkarılacağını bildiğinden ve çıkarma yetkisinin kimde olduğundan emin olmalı,
özellikle ameliyathanede alet ya da malzeme sayımı ve kontrolü ile ilgili kurallar bilinmeli ve uyulmalı, hemşirelik yasalarında belirtilen görev ve yetkilerin dışına çıkılmamalıdır.
3.4. Hastanın Yetersiz İzlenmesinden Kaynaklanan Hatalar
Eskreis’e (1998) göre gelişmiş çoğu ülkede yetersiz hasta izlemleri, hatalı uygulamaya ilişkin davaların en sık rastlanılan nedenlerindendir. Eğer hastanın sık aralarla kontrole ihtiyacı var ise, bu zaman
aralığı sağlık ekibi üyelerince belirlenmelidir. Yetersiz izlemden dolayı meydana gelen hataları en aza
indirmek veya önlemek için: belirtilen istemin açık-seçik olduğundan veya izlem sıklığının belirtilmiş
olduğundan emin olunmalı; hasta, durumunun gerektirdiği şekilde ve istenilenlere dikkat edilerek izlenmeli, hastaya ilişkin tüm izlemler zaman belirtilerek yazılı olarak kaydedilmelidir.
3.5. İletişim Eksikliğinden Kaynaklanan Hatalar
Sağlık ekibi içinde iletişim değişik yollarla sağlanır. Sıklıkla kullanılan bu yollardan birisi sözel ya da
yazılı rapor vermedir. Kayıt tutma ve raporlar; hasta bireyin sağlığı ile ilgili bilgi edinmek için kullanılan yaygın iletişim teknikleridir. Raporlar, sağlık ekibi üyeleri arasında sözlü veya yazılı bilgi alış verişi olup rapor ve kayıtların etkin olabilmesi için bazı temel ilkeler dikkate alınmalıdır. Bunlar, raporun
tam ve eksiksiz olması, olaylara dayanması, bilgilerde doğruluk ve bütünlük olması, az, öz ve kısa yazılmasıdır. Bilindiği gibi, hemşirenin hasta birey ve ailesine ulaşmasında en etkili araçlardan birisi iletişimdir. Hemşire iletişim bilgilerini hekim ve diğer sağlık ekibi üyeleri ile paylaşarak, yasal ve ahlaki
yönden hataları önlemeye çalışmalıdır.
3.6. Hastanın Düşmesi
Hastaların düşme sonucu yaralanması, hastanede çalışan hemşirelerin sıklıkla karşılaştığı şikayet ve
dava nedenlerinden biridir. Yabancı hastane ortamı, vücut aktivitelerinde değişimler, özürlülük, yaşlılarda demans, görme, işitme kaybı, kas kuvvetinin azalması gibi fiziksel ve mental yetersizlikler veya
tedavi süreci düşme riskini arttırmaktadır. Hasta bireyin sandalyeden kalkması, yardımsız yürüme ve
yatağa yatma gibi hareket aktivitesine özgü bağımlılık durumu başlıca düşme nedenlerindendir. Kaza-
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ların özellikle düşmelerin önlenmesi açısından düşme olayının hangi sıklıkla, nerede, ne zaman ve nasıl meydana geldiğinin saptanması için araştırılması gerekir.
Hastaya bulunduğu ortamı tanıtılması, hasta ilk kez ayağa kalktığında destek/yardım sağlanması, hasta bireyin ayakta durabilme durumunun belirlenmesi, ortamın aydınlatma düzeyinin uygun hale getirilmesi, hasta ünitesindeki araç/gereçlerin yatağa yakın yerleştirilmiş olması, düşme tehlikesi için uyarı sistemini kullanmasının sağlanması, tabure, iskemle gibi malzemelerin ayaklarının lastikli olması,
sedye, karyola ayakları ve tekerlekli iskemlelerin kilitlenebilir olması, hastane zemin, merdiven basamakları ve banyo küveti içinin kaymayı engelleyici malzemelerle kaplı olması, özellikle hasta odasının düzenli olması ve gereksiz eşya/malzeme bulunmaması, gerektiğinde karyola kenarlığı, tespit ediciler ve baston gibi düşmeyi engelleyici malzemelerin kullanılması, hasta ve yakınlarının düşme nedenleri ve alınabilecek önlemler hakkında bilgilendirilmesidir (Aştı, 2000: 23).
Klinik çalışmalar ve hasta güvenliği açısından önemli koruyucu yöntemler sıralanmıştır:
• Bilgilendirilmiş onam,
• Etik kurullar,
• Araştırıcıların yeterliliği,
• Bilgi güvenliği komitesi,
• Devlet otoriteleri.
Hasta güvenliğinin kurumsal kültürün bir parçası olacağı kurumlarda ilk olarak hazırlık süreci aşılmalıdır. Bu süreç 4 aşamalıdır:
• Yüksek riskli ve hata yapılabilecek aktivitelerin belirlenmesi,
• Tıbbi hataların korkusuzca ve çekinmeden bildirilebildiği ve cezalandırılmadığı bir ortamın yaratılmış olması,
• Riske açık uygulamalarda her düzeyde çözümlerin üretilebiliyor olması,
• Hasta güvenliği konusunda kurumun kaynak ayırması.
Hasta güvenliği kültürüne öncelikle lider pozisyondaki yöneticiler sahip çıkmalıdır. Bu liderlerin göstermesi gereken davranışlar belirtilmiştir:
• Hasta güvenliği konusunun herkesin sahiplenmesi gereken bir konu olduğunu ilan etmesi,
• Hasta güvenliği konusunda liderler, çalışanlar ve hastalar arasında açık iletişimi teşvik etmesi,
• Çalışanlara hasta güvenliğini tehdit eden işlemleri belirleme ve azaltma konusunda sorumluluk
devretmesi,
• Hasta güvenliği için kaynak ayırması ve tüm çalışanların hasta güvenliği konusunda sürekli eğitilmelerini sağlaması.
Bir sağlık kuruluşunda hasta güvenliği kültürünün yerleştirilmesi ve iyileştirilmesi için yapılabileceklerin neler olduğu ve başarıya nasıl ulaşıldığı Mayıs 2001 yılında başlatılan Johns Hopkins Hospital’ın
uygulama deneyimleriyle aşama aşama belirtilmiştir:
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• Çalışmanın yapılacağı birimlerdeki tüm çalışanların hasta güvenliği kültürünün ölçülmesi (kültür surveyi),
• Tüm çalışanların hasta güvenliği konusunda eğitilmesi,
• Kültür surveyi sonuçlarına göre çalışanların hasta güvenliği konusundaki endişelerinin belirlenmesi,
• Kıdemli liderin söz konusu birimde haftada bir hasta güvenliği viziti başlatması,
• İyileştirme yöntemlerinin uygulamaya konulması,
• Sonuçların bildirilmesi,
• Bilgilerin yaygın olarak paylaşılması, başarı hikayelerinin geliştirilmesi,
• Kültür surveyinin tekrarlanması.
Bu adımların ilk yedisi 6 ay almaktadır. İkinci kültür surveyi yedinci adım tamamlandıktan 6 ay sonra
yapılmaktadır. İki survey arasındaki fark değerlendirilmektedir. Bu tip çalışmaların başlangıçta özellikle hasta güvenliğinin çok önemli olduğu, hata riskinin yüksek olduğu birimlerde (yoğun bakım birimleri gibi) yapılması önerilmektedir.
Hasta güvenliği konusunun kurumsal kültürde yer alabilmesi ve bu konudaki uğraşların başarılı olabilmesi için mutlaka hastaların da hasta güvenliği konusuna katkıda bulunmaları gerekir. Hasta ve hasta yakınlarının hasta güvenliği vizitlerinde yer almalarının, bu konuda kurulan komitelerde bulunmalarının, hasta güvenliğini iyileştirmek için başlatılan uygulamaların izlenmesinde rol almalarının sağlanması yararlı olabilir.
Son dönemde yayınlanan bir çalışmada tıbbi hataların hasta ve hasta yakınlarına bütün açıklığı ile bildirilmesinin doktor değişikliğine neden olmadığı, hasta memnuniyetini, güvenini arttırdığı ve olumlu
bir duygusal reaksiyona neden olduğu saptanmıştır. 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: 13).
4. HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ ÖLÇÜMÜNÜN FAYDALARI
Sağlık hizmet sunucuları, çeşitli nedenlerle güvenlik kültürünü değerlendirmek isteyebilirler. Kültürel
değerlendirme şu amaçlarla kullanılabilir:
• İyileştirme yapılacak alanları belirlemek,
• Hasta güvenliği hakkındaki farkındalığı artırmak için güvenlik kültürünü teşhis etmek,
• Hasta güvenliği müdahalelerini ya da programlarını değerlendirmek ve zaman içindeki değişimi izlemek,
• İçsel ve dışsal kıyaslama (benchmarking) yapmak,
• İstekleri ya da düzenleme ile ilgili gereklilikleri yerine getirmek.
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5. HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ ÖLÇÜMÜ
Hasta güvenliği kültürünü ölçmek amacıyla anket şeklinde araçlar düzenlenmiş ve yayınlanmıştır. Kurumlar, bu soruları kendi hastanelerine uygun cümlelerle ifade ederek çalışanlarına uygulayabilmektedirler. Teksas Üniveristesi (University of Texas) tarafından tasarlanmış bir Güvenlik Kültürü Anketi
(Safety Climate Survey) bulunmaktadır. Bu anket ile hastanedeki personelin hasta güvenliği kültürünün hangi seviyede olduğunu, departmanlara göre dağılımını, liderliğin çalışanlar tarafından nasıl algılandığını vb. ölçmek mümkün olabilmektedir. Kurumda hasta güvenliği konusundaki güçlü yönler
ve iyileştirmeye açık alanlar saptanmış olmaktadır(Budak, 2008:57).
6. UYGULAMA
6.1. Sınırlılıklar
Anket, ileride yapılacak bilimsel çalışmalarda daha geniş bir kitleye uygulanabilir. Doktorların da katılımı sağlanarak örneklem sayısı fazlalaştırılabilir.
6.2. Yöntem
Bursa’da özel bir hastanede çalışan 250 sağlık personeli (hemşire, teknisyen, sekreter ve hastabakıcı)
araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Hasta güvenliği kültürüne yönelik olarak Sağlık Hizmetlerinde Araştırma ve Kalite Ajansı (AHRQ) tarafından geliştirilen, geçerliği ve güvenilirliği önceden test
edilmiş olan “Hasta güvenliği kültürü” anketi kullanılmıştır. Anket formu tamsayım yöntemiyle mesaide olan kişilere dağıtılmıştır. 250 anket formundan, 213’ü geçerli sayılmıştır. Anket formu 7 adet demografik nitelikteki sorudan ve 5’li likert tipi 42 maddelik ölçekten oluşmaktadır. İstatistiki analizler,
SPSS 13.0 paket programı vasıtası ile tamamlanmıştır.
6.3. Bulgular
Örneklemdeki 213 kişinin 64’ü (%30) kadrolu hemşire, 127’si (%59.6) diğer yardımcı sağlık personelidir ve 22’si (%10.3) pozisyon bölümünü işaretlememiştir. Anketi cevaplayanların %59.7’si (120
kişi) meslek hayatında, %73.4’i (149 kişi) hastanede, %78.9’u (161 kişi) biriminde 3 ve daha az yıldır çalışmaktadır.
Çalışma, ilgili hastane için hasta güvenliği kültürü ortalamasını 3.41 olarak göstermiştir (reverse olarak hazırlanan soru, normal hale getirildiğinde ortaya çıkan tabloya göre hasta güvenliği ortalaması
çok iyi ile kabul edilebilir düzey arasında gerçekleşmektedir). Raporlanan olay sayısı ortalaması 1.51
(1-2 olay raporu) olarak tespit edilmiştir. 5’li likert ölçeğinde hazırlanan 42 maddeye ilişkin güvenilirlik değeri (Cronbach Alpha) 0,892 olarak hesaplanmıştır. Ardından ölçeğe göre hazırlanmış 5 ayrı faktöre ilişkin güvenilirlik değerleri A,B,C,D,E bölümleri için korelasyon tablosu oluşturulmuştur. Araştırmada Anova, Kruskal Wallis ve Independent t testleri uygulanmıştır.
Tablo 1. Anket formunun değerlendirilmesi
Değişken
Hasta Güvenliği Derecesi
Mükemmel
Çok İyi
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Frekans

Yüzde %

32
101

15,8
50,0

Değişken
Kabul Edilebilir
Zayıf
Raporlanan Olay Sayısı
Hiç
1-2 Olay
3-5 Olay
6 ve üzeri Olay
Çalışılan Yıl Sayısı
1 yıl
2-3 yıl
4 yıl ve üzeri
Birimdeki Yıl Sayısı
1 yıl
2-3 yıl
4 yıl ve üzeri
Haftalık Çalışma Saati
49 saatten az
50 saatten fazla
Hasta ile Etkileşim ve Temas Durumu
Evet
Hayır
Meslekteki Yılınız
1 yıl
2-3 yıl
4 yıl ve üzeri

Frekans
57
12

Yüzde %
28,2
5,9

142
32
18
13

69,3
15,6
8,8
6,3

74
75
54

36,5
36,9
26,6

94
67
43

46,1
32,8
21,1

69
136

33,7
66,3

166
38

81,4
18,6

55
65
81

27,4
32,3
40,3

Katılımcıların anket sorularına ilişkin değerlendirmeleri alındığında; katılımcıların %50’si hasta güvenliğini çok iyi bulmakta, ayrıca %15,8’i hasta güvenliği derecesini mükemmel olarak yorumlamaktadır. Diğer yandan bu dereceyi zayıf olarak adlandıran katılımcılar %5,9’luk bir çoğunluğu oluşturmaktadır. Raporlama durumu incelendiğinde, katılımcıların %69,3’ünün hiç olay rapor etmedikleri
edenlerin arasında da %15,6’lık bir çoğunluk ile 1 veya 2 olay rapor edenlerin bulunduğu bilinmektedir. Haftalık çalışma saatlerine bakıldığında ise, katılımcıların %66,3’ünün 50 saatten daha fazla çalıştıkları rapor edilmektedir. Ayrıca sağlık personelinin %81,4’ü hasta ile direkt temas halinde olurken,
%18,6’sının doğrudan hastalarla temas halinde olmadığı saptanmıştır.
Tablo 2. Güvenilirlik değerleri
Faktör

Cronbach Alpha

Tüm ölçek – 42 madde
A: Ekip çalışması – 18 madde
B: Yöneticiler etkisi – 4 madde

0,892
0,772
0,686
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Faktör

Cronbach Alpha

C: İletişim Becerileri – 6 madde

0,749

D: Raporlama – 3 madde

0,873

E: Hastanenin işleyiş biçimi – 11 madde

0,784

Daha önceden geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılan ölçeğin, 5 ayrı faktörde ölçüm yaptığı saptanmıştır. Yapılan analizler sonucunda ölçeğin tümünün ve tüm ayrı faktörlerin güvenilirlik düzeylerinin kabul edilebileceği tespit edilmiştir.
Tablo 3. Normal dağılım analizleri
Faktör
Ekip Çalışması
Yöneticilerin Etkisi
İletişim Becerileri
Raporlama
Hastanenin İşleyiş Biçimi

Kolmogrov-Simirnov Z
1,187
1,473
1,470
1,982
0,779

Asymp. Sig.
0,120
0,026
0,027
0,001
0,579

Güvenilirliğinin yüksek olduğu tespit edilen her bir faktör sürekli değişken haline dönüştürülmüştür.
Ardından yapılan normal dağılım analizi sonuçlarına göre yönetici etkisi değişkeni, iletişim becerileri değişkeni ve raporlama değişkenlerinin normal dağılmadığı buna karşın ekip çalışması değişkeni ve
hastanenin işleyiş biçimi değişkeninin parametrik şekilde dağıldığı tespit edilmiştir. Buna göre yapılacak analizlerde; yönetici etkisi, iletişim becerileri ve raporlama değişkenleri için parametrik olmayan testler, ekip çalışması ve hastanenin işleyiş biçimi değişkenleri için ise parametrik testler uygulanacaktır.
Tablo 4. Faktörler ve hasta güvenliği derecesinin değerlendirilmesine ilişkin
istatistikler
Faktör

Ekip Çalışması

Yöneticilerin Etkisi

Değerler

Ort.

Mükemmel*

3,81

Çok İyi

3,64

Kabul Edilebilir*

3,28

Zayıf*

3,10

Mükemmel*

3,60

Çok İyi

3,50

Kabul Edilebilir*

3,07

Zayıf*

2,29
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Test

Test
Değeri

Asymp. Sig

Anova (F
testi)

17,808

0,00

Kruskal
Wallis

33,313

0,00

Faktör

İletişim Becerileri

Raporlama

Hastanın İşleyiş
Biçimi

Değerler

Ort.

Mükemmel*

3,84

Çok İyi

3,71

Kabul Edilebilir*

3,34

Zayıf*

2,54

Mükemmel*

3,42

Çok İyi

3,28

Kabul Edilebilir

2,92

Zayıf*
Mükemmel*
Çok İyi
Kabul Edilebilir
Zayıf*

2,55
3,86
3,62
3,38
2,90

Test

Test
Değeri

Asymp. Sig

Kruskal
Wallis

37,203

0,00

Kruskal
Wallis

12,145

0,00

Anova (F
testi)

11,874

0,00

Yukarıdaki tablo, her bir faktör değerinin çalışanların hasta güvenliğini nasıl buldukları ile ilgili düşüncelerinin karşılaştırılmasını içermektedir. Buna göre, birimlerini hasta güvenliği açısından mükemmel bulan katılımcıların ekip çalışmalarını 3,81; zayıf bulanlar ise, takım çalışmalarını 3,10 ile raporlamışlardır. Diğer bir ifade ile ekip çalışması ile hasta güvenliğinin değerlendirilmesi arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki vardır.
Diğer yardımcı sağlık personeli ile kadrolu hemşirelerin hasta güvenliği kültürü ortalamalarının farklı olduğu ve istatistiki olarak pozisyon ile hasta güvenliği kültürü arasında anlamlı bir ilişki olduğu
(p<0.05) Independent-Samples t Testi ile tespit edilmiştir.
Raporlanan olay sayısı temel alındığında ise, raporlama (K-W: 18,320, p<0,00) ve hastanenin işleyiş
biçimi (F: 6,194, p<0,00) anlamlı değişkenler olarak görülmektedir. Dolayısıyla raporlanan olay sayısı arttıkça rapor bildirme olayında da artış yaşanmaktadır. Diğer yandan, hastanenin işleyiş biçimine
dair sorulara olumlu yanıt veren ile vermeyenler arasında raporlanan olay sayısı bakımından beklenildiği gibi istatistiki farklılık göze çarpmaktadır.
Hastanede çalışılan yıl sayısına bakıldığında yalnızca hastanenin işleyiş biçimi anlamlı bir değişken
olarak karşımıza çıkmaktadır (F: 4,375, p<0,05). Buna göre, hastanede daha uzun süredir çalışan kişiler hasta güvenliği konusunda hastaneyi daha güvenilir bulmaktadır. Haftalık çalışma saati temel alındığında hasta güvenliği açısından anlamlı bir değişkene rastlanmamaktadır.
Kişinin çalıştığı pozisyon ve faktörler göz önüne alındığında, yine hasta güvenliği konusunda anlamlı
bir fark yaratacak kadar önemli değişkenin bulunmadığı saptanmıştır.
Kişilerin hasta ile teması olup olmaması ve ekip çalışmasına bakışları karşılaştırıldığında (t:-2,268,
p<0,05) ekip çalışmasını daha gerekli bulanlar hasta ile etkileşim içinde olmayan katılımcılar olmaktadır. Yönetici etkisi ve hasta ile temas ilişkisi incelendiğinde (M-W: 2366, p<0,05), hasta iletişimi olmayan grubun, yöneticilerini daha iyi değerlendirdiği sonucuna ulaşılmaktadır. İletişim becerileri ve
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hasta ile temas arasında da anlamlı ilişki vardır buna göre, (M-W: 2256, p<0,01) hasta ile temas içinde olmayanlar iletişim becerilerinin daha iyi olduğunu düşünmektedir.
Hastanenin işleyiş biçimi ve mesleki yıl sayısı arasında anlamlı bir ilişki vardır (F: 5,518, p<0,01).
Buna göre, kişiler tecrübe kazandıkça hastanelerin işleyiş biçimlerine olan güvenleri de artmaktadır.
Tablo 5. Korelasyon tablosu
Değişkenler

Ekip Çalışması

Yöneticilerin Etkisi

İletişim
Becerileri

Yöneticilerin Etkisi

,433(**)

İletişim Becerileri

,510(**)

,598(**)

Raporlama

,214(**)

,279(**)

,239(**)

Hastanın İşleyiş
Biçimi

,457(**)

,467(**)

,432(**)

Raporlama

,201(**)

Buna göre, tüm değişkenler birbirleri ile anlamlı bir ilişki içindedir. Ayrıca bu ilişki aynı yönlüdür. En
kuvvetli ilişki iletişim becerileri ve yönetici etkisi arasında olurken, en zayıf ilişki raporlama ve hastanenin işleyiş biçimi arasında olmaktadır.
7. TARTIŞMA
Hasta güvenliğinin sağlanması ve tıbbi hataların önlenmesi, sağlıkta kalitenin temel unsurlarından biri
olarak ortaya çıkmaktadır. Sağlık hizmetlerinde tıbbi hata riskini artıran en önemli etkenlerden biri
uzun süre çalışma, uykusuzluk, dikkat eksikliğidir. Bu bağlamda hazırlanan bir çalışmada sağlık hizmetlerinde çalışan personelin ulaşım ve nükleer güç endüstrilerinden daha fazla saat devam eden bir
tempoda çalışmaları gerektiği üstünde durmuştur. Ayrıca uykunun performansı etkileyen en önemli unsurlardan biri olduğuna ve uyku düzensizliğinin ameliyatlarda el-göz koordinasyondaki önemine değinilmiştir (Gaba, 2002: 1249). Uzun çalışma saatleri hasta güvenliğini tehdit eden bir etkendir.
ABD.’de 393 hemşire üzerinde yapılan bir çalışmaya göre 12 saatten fazla nöbet tutan ve haftada 40
saatten fazla çalışan hemşirelerin hata yapma olasılığının arttığı ve hasta güvenliğini tehlikeye atabildikleri ortaya çıkmıştır (Rogers, 2004: 202).
Tütüncü ve Küçükusta’nın hasta güvenliğini belirlemeye yönelik çalışmasında Sağlık Hizmetlerinde Araştırma ve Kalite Ajansı’ nın hasta güvenliği anketi kullanılmıştır. Çalışma hasta güvenliği kültüründe belirlenen genel üç boyutun bağımlı değişkeni açıklama oranının oldukça güçlü olduğunu
(R2=0,52) göstermiştir. Sırasıyla çıktıların ölçülmesi, birim bazında güvenlik kültürü ve hastane bazında güvenlik kültürünün önemli olduğunu göstermiştir. Bağımsız değişkenlerin alt boyutları ile yapılan
regresyon analizinde ise bağımlı değişkeni açıklama oranının R2=0,48 olduğu saptanmıştır.
Savcı ve arkadaşlarının çalışmasında düşme riski olan hastalar incelemeye tabi tutulmuş, korumak
amacı ile alınan önlemler arasında sıklıkla hastanın yanında sürekli refakatçi bırakıldığı (%74.5) ve yatak kenarlarının yükseltildiği (%60) görüldü. Alınan bu önlemlere rağmen 1 hastanın düştüğü saptanmıştır. Hemşirelerin düşme riskini ortadan kaldırmak için hasta kabulünden taburculuğa kadar sürekli
tanılama yapması ve bireye uygun önlemeler alması önerilebilir.
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Çırpı ve arkadaşlarının çalışmasında ebe ve hemşireler, %74.6’sı hasta güvenliğini sağlık hizmetlerinin kişilere vereceği 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 güvenliğine ait riskleri belirleyen, önlemeye yönelik uygulamalarını planlayan, uygulayan ve değerlendiren sağlık profesyoneli olarak belirtmişlerdir.
Hemşirelerin hastanelerinde gerçekleştirilen hasta güvenliği uygulamalarını değerlendirmek için verdikleri puanların dağılımına baktığımızda, %72,3 oranıyla uygulamaların etkinliğini iyi olarak nitelendirmişler ve uygulamalara ait memnuniyetlerini ifade etmişlerdir.
Sağlık kuruluşlarında bütün çalışanların katılımı ile “kalite”, “hasta güvenliği” ve “sürekli gelişim” anlayışını bir kurum kültürü haline getiren süreç akreditasyondur. Standartlarının %50’den fazlasını hasta hakları ve güvenliği oluşturur (Güven, 2007: 415).
Sağlık çalışanlarının hasta haklarına yönelik genel tutumlarının olumlu düzeyinin yüksek (3.81) olmasına karşın, uygulama alanlarına inildiğinde yargılarının değişebildiği görülmektedir. Sağlık çalışanlarının iletişim ve bilgi alma (3.35), yönetsel ve tıbbi hizmetlerde (3.27) hasta haklarına yönelik tutum
düzeylerinin orta düzeyde olduğu görülmüştür (Bostan, 2007: 1)
8. SONUÇ
Hasta güvenliği kültürü farklı boyutlarda kurumsal ve toplumsal bazı etkilerde bulunmaktadır. Sadece sağlık profesyonelleri değil, yöneticiler, hasta ve hasta yakınlarının da içerisinde olduğu, katkı sağladığı bir süreçtir.
Hasta güvenliğinin öneminin vurgulanması, buna yönelik politikaların standartların hazırlanması, bilincin artması, iletişim serbestisi, öncelikle kurum içinde liderlerin bu konuyu benimsemesi ve personeline model olarak uygulaması kavramın yerleşmesi için gerekliliktir. Ayrıca yöneticilerin hataların
geri bildirimi konusunda yapıcı, destekleyici ve açıklayıcı olmaları personelin olayları raporlamasına
zemin hazırlayacaktır.
Sağlık kuruluşları yüksek riskli aktiviteleri belirlemeli, tıbbi hataların korkusuzca ve çekinmeden bildirilebildiği ve cezalandırılmadığı bir ortam yaratmalı ve hasta güvenliği için yeterli kaynak ayırmalıdır.
Sağlık hizmetlerinin tüketilemezliği ve aciliyeti her an sağlık talebine hazır olmayı, dolayısıyla günün
24 saati ihtiyaçlara cevap vermeyi zorunlu kılmaktadır. Uzun süre yeterli uykuyu sağlamadan ve mola
vermeden çalışan sağlık personeli verimsiz, dikkatsiz ve hata yapmaya müsait olabilmektedir. Hasta
güvenliğini risk altına sokmamak, sağlık hizmetlerinin kalitesini düşürmemek, ancak yöneticilerin mesai saat ve nöbet düzenlemelerini bu konuları dikkate alarak hazırlamaları ve ara mola saatleri belirlemeleri ile mümkün olacaktır.
Kaliteli bir sağlık hizmeti sunmak, en önemlisi hastalara zarar vermemek için hasta güvenliği çalışmaları artırılmalı ve hasta güvenliği kültürü geliştirilmelidir. Kültürün yayılması için ise gerek devlet gerekse özel kurumlar üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeli, hasta güvenliği konusunda konuşulabilecek platformlar oluşturulmalı ve toplum olarak bu konudaki bilinç artırılmalıdır. Hasta güvenliği
konusunun kurumsal kültürde yer alabilmesi ve bu konudaki uğraşların başarılı olabilmesi için mutlaka hastaların da hasta güvenliği konusuna katkıda bulunmaları gerekmektedir.
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GÖZTEPE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİNDE HASTA GÜVENLİĞİ
KÜLTÜRÜNÜN ALGILANMASI VE ÇALIŞAN UZMAN HEKİM, ASİSTAN
HEKİM VE HEMŞİRELERİN HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNE YÖNELİK
TUTUMLARININ BELİRLENMESİ
Alev Akın1, Aliye Şen Üçel2, Nursel Doğan 3

Özet
Sağlık hizmeti sunumunda kalite yönetim sisteminin önemli konularından birisi de hasta güvenliği ve
tıbbi hatalardır. ‘Insitute of Medicine’ raporuna göre tıbbi hatalar sonucu Amerika’ da her yıl 44,000
– 98,000 kişinin hayatını kaybettiği öne sürülmektedir (Insitute of Medicine, 2001).
Sağlık hizmeti sunumu oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. Değişen ve gelişen sağlık ihtiyaçları ve
sağlık teknolojisindeki hızlı gelişmeler, hizmeti sunan ve hizmeti alanlar açısından risk faktörlerini de
beraberinde getirmektedir. Kaliteli ve verimli hizmet sunmanın bir yolu da yüksek riskli aktiviteleri belirlemek, tıbbi hataların çekinmeden ve korkusuzca bildirilebildiği ve cezalandırılmadığı bir ortam yaratmak, tıbbi hatalardan oluşabilecek kayıpları önlemek ve hasta güvenliği için yeterli kaynak ayırmak
gerekmektedir. Bu nedenle hasta güvenliği kültürünün geliştirilmesi hastalara hizmet veren kurumların başarısında önemli bir yer tutmaktadır.
Yapılan bu çalışmanın amacı, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ nde her bölümden hasta ile
doğrudan etkileşimi olan uzman hekim, asistan hekim ve hemşirelerin hasta güvenliği kültürüne yönelik tutumlarının belirlenmesidir. Araştırma sonucunda, hekim ve hemşirelerin hasta güvenliği kültürüne olan tutumlarının orta düzeyde olduğu görülmüştür. Sağlık çalışanlarının tamamı, uygulamadaki hasta güvenlik kültürünün olumlu sonuçlarından çok eksikliklerine dikkatleri çekerken, eksikliklerin
neden olduğu olumsuz sonuçlardan hemşireler, hekimlerden daha çok etkilenmektedirler.
Anahtar Kelimeler: Hasta Güvenliği, Güvenlik Kültürü, Tıbbi Hata, Hasta Güvenliği Kültürü Hastane Anketi
Abstract
Patient safety and malpractice are also very crucial issues of quality management system on representation of health service. According to ‘Insitute of Medicine’ report, it is claimed that 44000-98000 people die every year in USA as a result of malpractice (Insitute of Medicine, 2001).
Representation of health service has very complicated structure. Due to lots of changes and developments on health issues and also technological improvements, however, there occurs risk factors for
ones who applying the service or using the service. Another way of applying a qualified and efficient
health service is determination of high risk activities, creation of an atmosphere of informing the malpractice without hesitation and with no penalty, prevention of losts in order to malpractice and for pa1. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, alevakin_5@hotmail.com
2. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, asenucel@gmail.com
3. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, nrsldgn@gmail.com
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tient safety, there must be sufficient source. Therefore, improving the patient safety culture has a very
important place on the successes of institutions which are trying to serve the best for patients.
The purpose of this study is to determine the point of views of specialist doctors, assistant doctors and
nurses, who have communicated directly with patients in every department, for patient safety culture. As a result of the research, it has been seen that attitude of doctors and nurses are average. By the
time, all the health workers pay attention to deficiencies of patient safety culture more than the positive results, however, negative results which, were caused by the deficiencies have affected the nurses
more tahn the doctors.
Key words: Patient Safety, Security Culture, Malpractice, Hospital Survey on Patient Safety Culture
1. GİRİŞ
Güvenlik kültürü ile ilgili tanımlardan en önemlisi, ACSNI (Advisory Committee 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).
Sağlık hizmetlerinin giderek karmaşık bir yapıya dönüşmesi, değişen ve gelişen sağlık ihtiyaçları ve
sağlık teknolojisindeki hızlı gelişmeler, hizmet sunan ve hizmet alanlar açısından risk faktörlerini de
beraberinde getirmekte ve böylece günümüzde hasta ve çalışan güvenliği konusu tüm ülkelerin sağlık
gündeminde önemli bir yer işgal etmektedir (Sezgin, 2007: 13).
Hasta güvenliği; sağlık hizmetlerinin sunumu sırasında kişilerin maruz kalabileceği zararı önlemek
amacıyla sağlık kuruluşları ve bu kuruluşlarda çalışanlar tarafından alınan önlemlerin tamamıdır. Sağlık hizmetleri kişilere zarar vermez. Burada belirtilen, hizmetin sunum süreçlerinde ortaya çıkabilecek
riskler nedeniyle oluşabilecek zararlardır (Çakır, 2007: 128).
Ulusal Hasta Güvenliği Vakfı (Natıonal Patıent Safety Foundatıon)’ nın tanımına göre hasta güvenliği
sağlık hizmetine bağlı hataların önlenmesi ve sağlık hizmetine bağlı hataların neden olduğu hasta zararlarının azaltılmasıdır (NPSF, 2003).
Hasta güvenliğinin amacı, sağlık hizmeti sunum süreçlerindeki basit hataların hastalara zarar vermesini engellemek için tasarımlar yapmak, hataların hastaya ulaşmadan önce önlenmesini ve düzelmesini
sağlayacak önlemleri almaktır (Yıldırım, 2004).
Sağlık hizmetlerinin sunum sürecinde bulunan tüm personel, bir şekilde hatalarla karşı karşıya gelebilmektedir. Bu nedenle hasta güvenliği kurumsal kültürün en önemli parçalarından biri olmalıdır. Bunu
sağlayabilmek için, sağlık kuruluşları yüksek riskli aktiviteleri belirlemeli, tıbbi hataların korkusuzca
ve çekinmeden bildirilebildiği ve cezalandırılmadığı bir ortam yaratmalı ve hasta güvenliği için yeterli kaynak ayırmalıdır. Bu kaynaklar arasında nitelikli sağlık personelinin varlığı önemli bir yere sahiptir. Nitelikli sağlık personeli içerisinde doktorundan hemşiresine tüm sağlık ekip üyeleri yer almaktadır (Erdemir ve Elçioğlu 2000; Karan, 1999).
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Kurumsal (organizasyonel) kültür, tüm organizasyonu bir arada tutan tutkal, kompleks değerler manzumesidir. Hasta güvenliği kültürü de, hasta güvenliğinin kurumun en öncelikli konusu ve ortak değeri olarak kabullenilmesidir. Kurumsal kültür basitçe, “bir kurumda işlerin nasıl yürüdüğü”dür. Diğerbir deyişle “burada işler böyle yapılır” şeklinde tanımlanabilir. İşlerin yapılış şekli eski üyeler tarafından yeni üyelere gösterilir. Kurumsal kültür inançlar, değerler, adetler, uygulamalar, öğrenilen işlemler ve paylaşılan ödüllerin tümü ile yoğrulmuştur. Kurumsal kültür kolay değiştirilebilecek bir değer
değildir. Değişime kolay uyabilecek üyeler olabileceği gibi şiddetli direnç gösterecekler de vardır, hatta bazı kurumlarda bu grup çoğunlukta olabilir. Önemli olan kurumsal liderliğin bu değişimin ne kadar
önemli olduğunu önce kendisinin kabul etmesi, daha sonra da tüm kurumla bu değişimin gereğini ve
neler getireceğini açık bir şekilde anlatması ve paylaşmasıdır (Akalın, 2004: 12-13).
Hasta güvenliğinin kurumsal kültürün bir parçası olan kurumlarda yapılması gerekenler şunlardır:
• Yüksek riskli ve hata yapılabilecek aktivitelerin belirlenmesi,
• Tıbbi hataların korkusuzca ve çekinmeden bildirilebildiği ve cezalandırılmadığı bir ortamın yaratılmış olması,
• Riske açık uygulamalarda her düzeyde çözümlerin üretilebiliyor olması,
• Hasta güvenliği konusunda kurumun kaynak ayırması,
• Hasta güvenliği kültürünün yaratılması ve kalıcı olabilmesi için liderlerin bu konuyu sahiplenmesi gereklidir.
Bu kültüre sahip olan liderlerin göstermesi gereken davranışlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:
hasta güvenliği konusunun herkesin sahiplenmesi gereken bir konu olduğunu ilan etmesi, hasta güvenliği konusunda liderler, çalışanlar ve hastalar arasında açık iletişimi teşvik etmesi, çalışanlara hasta güvenliğini tehdit eden işlemleri belirleme ve azaltma konusunda sorumluluk devretmesi, hasta güvenliği için kaynak ayırması ve tüm çalışanların hasta güvenliği konusunda sürekli eğitilmelerinin sağlanması (Akalın, 2004: 12-13).
Kalite yönetimi günümüzde kaliteli sağlık bakımının vazgeçilmez bir öğesi haline gelmiştir. Bu süreçte ise hasta güvenliği kültürü sağlık kuruluşlarının en öncelikli konularından biridir.
2. MATERYAL ve METOD
Veriler aritmetik ortalama, frekans ve yüzdelerle özetlendi. Güvenlik kültürü ile ilgili alt gruplar oluşturularak dağılım ve kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi aşamasındaki normallik testi için Kolmogorov Smirnov testi, varyans homojenliği incelemesi için tek yönlü varyans analizi ve gruplar arasındaki farkın anlamlılık tespiti için Tukey (HSD) testlerinden yararlanıldı. Değişkenler arasındaki ilişkileri analiz etmek için bağımsız örneklem T testi ve tek yönlü varyans analizinden yararlanıldı.
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3. BULGULAR
3.1. Hasta Güvenliği Kültüründe Sağlık Çalışanlarına İlişkin Genel Bulgular
Hastanede çalışan sağlık personellerinden 150 kişinin hasta güvenlik kültürü algılamalarına ilişkin inceleme yapılmıştır. Hasta güvenliği kültürü hastane anketi uygulanan sağlık personelinin 23’ü sözleşmeli hemşire, 27’si kadrolu hemşire, 50’si asistan doktor,50’si uzman doktordur. Hekimlerin çoğu haftalık 50 saatten fazla çalışırken, hemşireler çoğunluğu 40 – 49 saat arası çalışmaktadır. Bu çalışanlardan 42’si 1 yıldan az, 53’ü 1-5 yıl arası, 15’i 6-10 yıl arası, 17’si 11-15 yıl arası, 23’ü ise 16 yıl ve üzeri Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapmaktadır. Bu çalışanların 44’ü bulundukları
birimde 1 yıldan az, 59’u 1-5 yıl arası, 16’sı 6-10 yıl arası,9’u 11-15 yıl arası, 22’si ise 16 ve üzeri yıl
görev yapmaktadır. Bu çalışanların meslekteki kıdem süresine bakacak olursak 25’i 2 yıldan az, 38’i
1-5 yıl arası, 25’i 6-10 yıl arası, 24’ü 11-15 yıl arası ve 38’i 16 yıl ve üzerinde mesleki kıdeme sahiptir.
Anket uyguladığımız sağlık çalışanları hasta güvenliği, tıbbi hata ve olay raporlama konularında çok
fazla görüşlerini belirtmek istememekle birlikte yorum yapan azınlıktaki çalışanlardan hasta güvenliği ile ilgili 14’ü alt yapı ve teknik desteğin yetersizliğinden, 3 kişi personelin bilgi eksikliğinden, 3
kişi hasta yoğunluğunun fazla olmasından, 2 kişi hekim düzeyinde duyarlılığın zayıf olmasından, 2
kişi personelin sık yer değiştirmesinden, 1 kişi ise dökümantasyon eksikliğinden duyduğu rahatsızlığı dile getirmiştir. Çalışanlar tıbbi hatalarla ilgili olarak, 4 kişi teknik destek ve bilgi yetersizliğinden,
3 kişi eleman yetersizliğinden, 2 kişi ise ceza korkusu ile tıbbi hatanın bildirilmemesinden duydukları rahatsızlığı belirtmiştir.
Ankete katılan sağlık çalışanlarından olay raporlama ile ilgili olarak 11 kişi bilgi eksikliği ve yetersizlikten şikayet ederken, 9 kişi ceza ile raporlama yapılmadığını düşünmektedir.3 kişi raporlama yapmanın duruma göre değişebileceğini savunurken, 1 kişi de raporlamada hemşirelerin hekimlerden daha
cesur davrandığını düşünmektedir. Ankete katılan sağlık çalışanlarının tüm bu düşüncelerine rağmen
son on iki ay içerisinde 104’ ü hiç olay raporu yazmadığını, 37’ si 1-2 olay raporu yazdığını, 4’ ü 3-5
olay raporu yazdığını, 2’ si ise 21 ve üzeri olay raporu yazdığını belirtmiştir.
Ankete katılan sağlık çalışanları hasta güvenliği derecesi ile ilgili birimlerine yönelik yaptıkları değerlendirmede, % 45’ i birimlerinde hasta güvenliği uygulamasının çok iyi yürütüldüğünü, % 44’ü uygulamanın normal standartlarda olduğunu, % 10’ u da uygulamanın standartların altında olduğunu düşünmektedir.
3.2. Hasta Güvenliği Kültürü Algılamalarına İlişkin Bulgular
3.2.1. Organizasyonel Öğrenme ve Sürekli Geliştirme
Organizasyonel öğrenme ve sürekli geliştirme konusunda kadrolu hemşireler ve asistan doktorlar, sözleşmeli hemşireler ve uzman doktorlara göre daha az çaba göstermektedir. Her ne kadar sözleşmeli
hemşireler ile kadrolu hemşireler arasındaki özlük hakları farklılıkları hemen hemen kalkmış olsa da
sözleşmeli hemşirelerin iş kaygılarından dolayı kendilerini kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmek için gösterdikleri çaba, kadrolu hemşirelerin kadrolarını aldıkları andan itibaren duydukları güven ve iş garantisi ile gösterdikleri çabadan daha çoktur.
Asistan hekimlerin kurumdaki eğitim süresince aitlik hissine sahip olmadıklarından, uzman doktorların sahip olduğu organizasyonel öğrenme ve sürekli gelişim faaliyetlerine göre bu konuda yetersiz kal-
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dıkları görülmektedir. Araştırma sonuçlarımızdan asistan doktorların, her ne kadar eğitimin amacı uzmanlık olsa da kurum kültürünü göz ardı etmelerinin kendi gelişimlerine de ivme kaybettirdiğini görebilmekteyiz.
3.2.2.Üniteler İçinde Ekip Çalışması
Bölüm her ne olursa olsun, ekip çalışmasının başlangıç noktası, bölümdeki uzman doktor kadrosudur.
Çalışan hemşirelerin ve asistan hekimlerin tamamı, ekip çalışmasına gerekli özeni gösterse bile, uzman doktorların bu konuda daha fazla özen göstermesi gerekmektedir. Nitekim analiz sonuçlarımızda
da hemşirelerin ve asistan hekimlerin yeterli çabayı gösterdikleri, uzman doktorların da gerektiği gibi
daha fazla çaba gösterdiği sonucuna varılmıştır.
3.2.3. Personel Sağlama
Ülkemizde hastanelere personel atamaları, hemşire ve doktor kadrolarına göre farklılıklar göstermektedir. Atanacak hemşire sayısı her hastanede mevcut yatak başına göre hesaplanmaktayken, sözleşmeli ve kadrolu hemşirelerin toplam sayısı esneklikten uzaktır; doktor kadrolarında ise bu sayılar sağlık
bakanlığınca ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenmekte olduğundan bir esnekliğe sahiptir. Araştırma sonuçlarımız da uzman doktorların mevcut personel sağlanması konusunda hemşirelerden daha iyi noktada olduklarını desteklemektedir. Söz konusu boyutlar dışında araştırdığımız ancak sağlık çalışanlarının bakış açılarında anlamlı bir farklılık bulamadığımız diğer boyutlara da genel olarak göz atalım;
3.2.4. Yönetici Beklentileri ve Güvenlik Geliştirme Faaliyetleri
Araştırmamızda mevcut tüm sağlık çalışanları, uyguladıkları güvenlik geliştirme faaliyetlerine karşılık, yönetimden bekledikleri uygulamalar konusunda olumlu görüş sunmamış, asistan ve uzman doktorlar eksiklikleri dile getirmede daha geri planda kalmış ancak hemşireler eksiklikleri daha fazla dile
getirmişler ve motivasyon temelli sorularda olumsuzlukları araştırmaya daha çok yansıtmışlardır.
3.2.5. İletişimin Açık Tutulması
Tüm sağlık çalışanları genel olarak iletişim eksikliğinden şikayet etmektedir. Bu konuda iletişimin en
yüksek olduğu grup kadrolu hemşireler, en düşük olduğu grup ise sözleşmeli hemşireler olarak görülmektedir. Sözleşmeli hemşireler, iş kaygısı nedeniyle gördükleri olumsuzlukları dile getirememekte,
yönetici kararlarını sorgulayamamakta ve hasta bakımını olumsuz etkileyen durumlarda sessiz kalmaktadır. Kadrolu hemşireler ise, kadronun getirisi olan iş garantisinin verdiği güveni çalışmalarına
yansıtarak olumsuzlukları dile getirmede ve yönetici kararlarını sorgulamada daha cesur davranmaktadır.
3.2.6. Hatalar Hakkında Geri Bildirim ve İletişim
Tüm sağlık çalışanları hatalar hakkında geri bildirim ve iletişimin ortalama sınırlarda olduğunu belirtmekte, bu konuda bildirim ve iletişimin en yüksek olduğu grup uzman doktorlar olarak görülmektedir.
3.2.7. Hataya Karşı Cezalandırıcı Olmayan Yanıt
Yine tüm sağlık çalışanları hatalara karşı gelen yanıtların cezalandırıcı nitelikte olmaması konusunda
bölümünü ortalama sınırlarda olarak tasvir etmiştir ve bu konuda cezalandırıcı olmayan yanıtların en
yüksek olduğu grup kadrolu hemşireler olarak görülmektedir.
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3.2.8. Hasta Güvenliği İçin Hastane Yönetiminin Desteği
Tüm sağlık çalışanları hastane yönetiminin hasta güvenliği için desteğinin ortalama değerlerde olduğunu belirtmekte ve bu konuda en yüksek desteği alan grubun uzman doktorlar olduğu görülmektedir.
3.2.9. Hastane Üniteleri Arası Ekip Çalışması
Tüm sağlık çalışanları üniteler arası ekip çalışmasının olmadığından şikayet etmektedir. Bu şikayet
oranı kadrolu hemşireler arasında kıdem ve birim değişimlerinin getirdiği iletişim avantajıyla daha düşüktür. Keza asistan doktorlar arasında da öğrenim hayatının sağladığı öğrenciler arası diyalog sayesinde daha düşük bulunmuştur.
3.2.10. Hastane Müdahaleleri ve Değişim
Tüm sağlık personelleri bu konuda gerek ünite içi gerek üniteler arası değişimlerdeki sorunlardan şikayet etmektedir. Bu şikayet oranının ünite içi değişimler söz konusu olduğunda kadrolu hemşireler arasında diğer çalışanlardan daha düşük olduğu gözlemlenmektedir.
3.2.11. Güvenliğin Ayrıntılı Algılanması
Güvenlik konusunun algılanması ve uygulamaya geçirilmesinin ünitelerde ortalama düzeyde olduğu
fikri tüm çalışanlarda mevcuttur. Kadrolu hemşireler arasında hata oluşumunu önlemede prosedür ve
sistem kullanma oranı diğer çalışanlardan biraz daha yüksek bulunmuştur.
3.2.12. Olayların Raporlanma Sıklığı
Yapılan analizde hataların raporlanma sıklığı, tüm sağlık çalışanları içerisinde düşük oranlarda uygulamaya sahip görülmektedir. Uzman doktorlar içerisinde bu oran, hastaya zarar verme olasılığı mevcut
hatalar söz konusu ise daha yüksek görülmüştür.
4. SONUÇ
Araştırma sonucunda, hekim ve hemşirelerin hasta güvenliği kültürüne olan tutumlarının orta düzeyde
olduğu görülmüştür. Kadrolu hemşireler, hasta güvenliği kültürüne yönelik tutumlarında, iletişim ve
sorun giderme aşamasında kadrolu olmanın avantajını, kendilerini geliştirme aşamasında ise dezavantajını yaşamaktadırlar. Sözleşmeli hemşirelerin hasta güvenliği kültürüne karşı tutumlarında ise öncelikle sözleşmeli olmalarının getirdiği tedirginlik göze çarpmaktadır. Karşılaştıkları sorunlar için yönetimle aralarındaki iletişim kopukluğunun temelinde yatan bu tedirginlik, kendilerini sürekli geliştirmelerinde katalizör görevi görmektedir. Asistan doktor kadrosunun, öğrenciliğin beraberinde getirdiği aidiyet duygusu eksikliğinden kaynaklanan yetersiz kurum kültürü, hasta güvenliği kültüründe de yetersizlikleri beraberinde getirmektedir. Araştırma sonuçlarına göre uzman doktor kadrosu, hasta güvenlik
kültürü konusunda sürekli gelişim gösteren, yeterli personel ile ekip çalışması içerisinde yönetimden
en çok destek sağlayan ve sorunlardan en az etkilendiğini dile getiren sağlık çalışanları olarak, üniteler
bazında hasta güvenliği kültürünü, kurum kültürüne yerleşimini koordine edecek gruptur. Bu bağlamda kurum kültüründe sağlanacak gelişimin temel taşı uzman doktor kadrosu olacaktır.
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SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIŞANLARDA GÜVENLİĞİ TEHDİT EDEN
STRES ETKENLERİ VE BAŞ ETME YÖNTEMLERİ
Aylin Ay1, Ayça Gürkan2, Ümran Sevil3

Özet
Amacı: Devlet hastanesinde çalışmakta olan sağlık çalışanlarının güvenliğini tehdit eden stres etkenleri ile baş etme yöntemleri arasındaki ilişkinin incelenmesi.
Önemi: Stres kaynakları çeşitli şekillerde sınıflandırmıştır. Bir örgüt ya da işletmede stresin kaynakları
örgütten (işle ilgili) olabileceği gibi kişiden (iş dışı) de olabilmektedir. Stres tepkisini yaşatan durumları üç grupta toplamak mümkündür: Bunlar Fiziki çevreden kaynaklanan stres (hava kirliliği, radyasyon, sıcaklık, toz, soğukluk ile gürültü, kalabalık, trafik, kuyruk, vb); İş veya meşguliyetten kaynaklanan stres (ağır iş, gece işi, aşırı yüklenme, zaman baskısı altında çalışma, karar verme güçlükleriyle dolu büyük sorumluluk gerektiren işler, hiçbir şekilde katkı yapmaya imkân bırakmayan işler vb);
Psiko-sosyal özelliklerden kaynaklanan strestir.
Yöntemi: Çalışma tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Araştırmanın yapıldığı devlet hastanesinden yazılı ve sözlü onam alınmıştır. Araştırmanın evrenini 10 Kasım- 16 Kasım 2009 tarihleri arasında çalışmakta olan sağlık çalışanları (399)oluşturmuştur. Evrenin tamamı araştırmaya dâhil edildiğinden
örneklem seçimine gidilmemiştir. Ancak çalışmanın yapıldığı süre içinde izinli, raporlu vs olan ve çalışmaya katılmayı kabul etmeyenler olduğu için 134 kişiyle çalışma tamamlanmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında iki ayrı araç kullanılmıştır. Birincisi; sağlık çalışanlarının tanıtıcı özelliklerini içeren anket formu, ikincisi ise sağlık çalışanlarının stresle başa çıkma düzeylerini belirleyen
Rosenbaum’un Öğrenilmiş Güçlülük Ölçeği (RÖGÖ)dir. Ölçek stresle başa çıkmada bireyin kullanabileceği bilişsel stratejileri ne ölçüde kullandığını ölçen bir skaladır. Ölçekten alınması beklenen minimum puan 36–maksimum puan 180dir. Yükselen puanlar kendini denetleme becerilerinin yüksekliğine; bir diğer deyişle ölçekte temsil edilen başa çıkma becerilerinin sıklıkla uygulandığına işaret etmektedir.
Bulgular: Katılımcıların %64,9’unun kadın, %35,1’inin erkek; %10,4ünün bekâr, %89,6sının
evli;%49,3ünün önlisans mezunu; %25,4ünün hekim, %50sinin hemşire, %2,2sinin tıbbi sekreter,
%6,7sinin sağlık memuru, %15,7sinin diğer meslek gruplarından oldukları saptanmıştır. Katılımcıların %73,9’u çalıştıkları bölümden memnun iken,%23,9’unun kısmen memnun oldukları saptanmıştır.
Katılımcıların % 11,2’si çalışma ortamlarında stres yapan bir etken olmadığını belirtirken, % 88,8’i
stres oluşturan etkenlerin olduğunu belirtmişler ve stres oluşturan etkenler arasında fiziki mekân yetersizliğinden kaynaklı problemler (% 8,4),çalışan güvenliğinden kaynaklı problemler(%5,0),yoğun iş
yükünden kaynaklı problemler(%42,9) , idarecilerle iletişim problemleri (%5,9),çalışanlarla iletişim
problemleri (%9,2), hasta ve/veya hasta yakınları ile iletişim problemleri (%28,6) yer almıştır.
1. Manisa İl Sağlık Müdürlüğü, aylinay-1983@hotmail.com
2. Yrd. Doç. Dr., Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, ayca.gurkan@gmail.com
3. Prof. Dr., Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, umransevil@gmail.com
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Katılımcıların Rosenbaum’un Öğrenilmiş Güçlülük Ölçeğinden (RÖGÖ) aldıkları toplam puan ortalaması X=108,5075±19,8144 ‘dur. Bu sonuçlar çalışanların stresle başa çıkma becerilerinin orta düzeyde olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Çalışanı, Stres Kaynakları, Stres İle Baş Etme
Abstract
The Aim: The study of the relation between stress factors which threaten the security of the health staff
working in public hospitals and the way of coping with them.
The İmportance: Stress references are classified in different categories. The references of stress in an
organization or a firm may be caused either by the organization (dealing with work ) or by the person
himself (out of work). It is possible to gather the (causes of the) reaction of the stress in 3 groups. These are stresses caused by physical environment (air polution, radiation, heat, dust, cold, noise, crowd,
traffic,queves etc...); stress caused by work or business (hard work, night shift, overwork, working under time presvre work with a great responsibilityof giving decisions, work without giving the oportunity of making contribution etc…). Stress caused by Psyco-social pecularities.
The Procedure(method): It is a study defining research type. A written and oral consent has been taken from the hospital where the research was made. The whole of the research consists of 399 health
staff working from 10th-16th November 2009. When the whole stage has been included to the research,
selection of examplication hasn’t been prefered. However, while the research was carried on, due to
the off duty staff, staff on sick leave etc… and the ones who didn’t want to take part in the research the
study was completed with 134 people. Two different instruments was used while collecting the dates.
The first one; a survey form including the informative characteristics of the health staff. The second
one; Rosenbaum’s learnt adversity scale (RÖGÖ) which appoints the health staff’s coping skill level.
The survey is a scale which measures how much the individual can use his cognitive strategies while
copping with stress. The minimum point expected from the surveyis 36 and the maximum one is 180.
The increasing points show the ability of how much an individual can control himself; in other wards
it points out that the coping skills mentioned in the survey are frequently applied.
Evidence: It has been stated that %64.9of the participants were women, %35.1 men; %10.4 single,
%89.6 married; %49.3 associate degree graduate; %25.4 doctors, %50 nurses, %2.2 medical secretaries, %6.7 health officers, %15.7 other occupation members. It has been confirmed that %73.9 of the
participants are satisfied with their work whereas %23.9 were partly satisfied. While %11.2 of the participants stated that they had no stressful circumstances in their work place , %88.8 stated that they
had stressful factors. These stressful factors are classified as insufficient physical working conditians(%88.8), security of the workers (%81.3), hard work problems (%76.9), problems of communication with management (%38.8), communication problems with staff (%33.6), communication problems
with the patient or the patient’s relatives (%25.4).
The Rosenbaum’s learnt adversity survey’s (RÖGÖ) participants average total point is X=108,
5075±19,8144. These results show that the staff’s coping skills with stress is at a medium level.
Key Words: Health Staff, Stress Refences, Coping With Stress
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1. GİRİŞ
Çalışmak yaşamın bir parçasıdır. Ancak bazen insanlar yaptıkları işten ve çalıştıkları ortamdan kaynaklanan sağlık sorunları ile karşılaşabilmektedirler. Oysa yaşamak nasıl bir insan hakkı ise, sağlıklı
ve güvenli bir ortamda da çalışmak da bir insan hakkıdır (Esmek, Demircen, Oflaslı ve Baysek,2003).
Bu doğrultuda, sağlıklı ve güvenli iş ortamı ve güvenli istihdam özellikle sağlık çalışanları arasında
çok önemlidir. Hatta Uluslar arası Hemşireler Birliği (ICN) bu düşüncelerden yola çıkarak 2006 temasını güvenli ortam-güvenli istihdam üzerine oluşturmuş ve 2007 temasını da pozitif uygulama-çalışma
ortamı üzerine odaklamıştır. Çalışma yaşamında kalitenin arttırılması hasta bakım kalitesinde de artışa
yansıyacaktır. Diğer yandan, bir iş ortamında çalışanın sağlıklı olması sadece kendisini değil aynı zamanda hizmet verdiği kişileri de etkilemektedir. Bu bağlamdan belirtildiğinde; sağlık çalışanının sağlıklı olması, sağlık hizmeti alanın sağlığını ve yaşam kalitesini arttırır. Çalışanın sağlığı ile çalışma ortamı arasında iki yönlü bir etkileşim vardır. Sağlık; çalışma yaşamını, çalışma yaşamı da sağlığı etkiler (Parlar, 2008:547). Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 1950 yılında iş sağlığını; bütün mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hallerinin en üst
düzeyde tutulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi çalışmaları şeklinde tanımlamışlardır (Bilir ve Yıldız,2006). İşin ve çalışma sürecinin neden olduğu birçok sağlık sorunu ve iş kazaları gibi çalışma ortamlarından kaynaklanan tehlikeler sağlığı doğrudan etkilemektedir. Bu da sağlıklı çalışma ortamının
önemini çok daha açık olarak göstermektedir (Bilir, 2005:9).
İş sağlığı ve iş güvenliği bakımından önemli riskler taşıyan çalışma alanlarından biri de sağlık hizmetleri alanıdır. Sağlık hizmetlerinin birçok alanında özellikle de hastanelerde çalışanların sağlıklarını olumsuz yönde etkileyen pek çok risk faktörü vardır (Janowitz vd, 2005). Hastaneler, birçok iş kolunu bünyesinde barındıran kuruluşlardır. Hastaneler haricinde hiçbir iş yerinde elektrikli-elektronik
cihazların sürekli kullanımı, ağır malzemelerin taşınması, kimyasal maddeler ile işlemler, radyoaktif
maddelerin kullanımı, enfeksiyon riski taşıyan biyolojik materyal, kesici-delici aletler bir arada bulunmamaktadır. Hastane içinde binlerce kişi için üç öğün yemek hazırlayan mutfak, sürekli temiz malzeme sağlaması gereken çamaşırhane, sterilizasyon ünitesi, çeşitli bürolar, depolar bulunduğu gibi, büyük bir alışveriş merkezinin hafta sonunda görülebilecek kalabalığı da yer almaktadır. Tüm bu etmenlerle birlikte yoğun çalışma temposu, uzun süreli ve kesintisiz çalışma, ergonomik olmayan çalışma
ortamları ve iş gerilimi sağlık çalışanlarının diğer iş kollarında çalışanlara göre çok daha çeşitli meslek riskleri ile karşılaşmasına ve sağlıklarının olumsuz etkilenmesine yol açmaktadır (Abbasoğlu vd,
2006: 173). Sağlık çalışanlarının meslek riskleri ile karşılaşma olasılığı mesleğine, yaptığı işe, çalıştığı bölüme göre değişiklik göstermektedir. Örneğin; radyoloji ve nükleer tıp bölümlerinde çalışanlar
için radyasyon, sterilizasyon ünitelerinde çalışanlar için cıva ve gluteraldehid maruziyeti risk oluştururken ameliyathane çalışanları için toksik gazların etkisi olmaktadır (Dokuzoğlu, 2004: 403). Hemşirelerin ise hastayla daha fazla zaman geçiren ve bakımlarını doğrudan yerine getiren kişi olmaları nedeniyle sağlık riskleri ile karşılaşma olasılıkları diğer sağlık personelinden daha yüksektir (Karwowski vd, 2005: 13). Hemşirelik, uzun süreli çalışma, aşırı iş yükü, zaman baskısı, zor ya da karmaşık görevler, yetersiz dinlenme araları, tekdüzelik ve fiziksel olarak kötü iş koşulları (yer, sıcaklık ve ışıklandırma gibi) gibi stresle ilgili risk faktörlerini içermektedir. Bununla birlikte; tedavi uygulamaları sırasında, hizmet yoğunluğuna göre değişmek üzere uzun süre ayakta kalma, nöbetlerde uykusuzluk, beslenme düzensizlikleri ile karşı karşıya kalmaktadırlar (Alçelik vd, 2005: 55). Sağlık personelinin eylemlerinin çoğunluğu insanlara doğrudan hizmet sunmaya yönelik olduğundan, yapılacak olan en ufak
bir hata düzeltilmesi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilir (Karadağ vd, 2004: 48). Sağlık çalışanlarında; aralıklı kontrol muayeneleri, bağışıklanmaları, çalıştıkları ortamların ve çalışma koşullarının de-
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ğerlendirilmesi önem taşımaktadır. Ancak sağlığın korunabilmesi için öncelikle sağlığı bozan etmenlerin iyi bilinmesi, korunma önlemlerinin alınması ve bu etmenlere yönelik bilgilendirmenin yapılması
gereklidir. İşyerlerinde sağlık üzerinde olumsuz etkiler yapabilecek çeşitli faktörler bulunduğuna göre,
bu faktörlerin neler olduğu ve işyeri ortamında hangi düzeyde bulunduğu, işyerinde kaç kişiyi etkilemekte olduğu gibi özelliklerin ortaya konması gereklidir (Bilir, 2005:9).
Stres; sosyal, ruhsal, gelişimsel, psikolojik ve fizyolojik yönleri olan oldukça kapsamlı bir olgudur.
Stres etkisi dolaylı olarak gözlenebilen daima var olan fakat iç ve dış çevredeki değişiklikler ya da tehdit edici olaylar karşısında artan fiziksel ve duygusal bir durum olarak tanımlanır. Stres kısaca; organizmanın bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanmasıyla ortaya çıkan bir durumdur
(Baltaş vd, 1999, Canlı, 1996: 36, Ergün vd, 2001: 70).
Stres dış dünyanın bireyi tehdit eden, zorlayan şartlarından kaynaklanabileceği gibi, insanın dünyaya
bakış ve dış dünyadan gelen bilgileri yorumlayış biçiminden de kaynaklanabilir. Çalışma yaşamında
stres kaynakları; aşırı iş yükü, işin sıkıcı olması, ücret yetersizliği, yükselme olanağının bulunmaması, çalışma koşullarında yetersizlikler, karara katılamama, değerlendirmede adaletsizlik, zaman baskısı, araç gereç yetersizliği, iş ortamında huzursuzluk, işyerinde dedikodu, iş gerekleri ile kişilik uyumsuzluğu, statü düşüklüğü olarak ifade edilebilir. Stres yaşamın kaçınılmaz olgusudur. Ölüm tehlikesi
ve yaşam varlığını tehdit eden her olay strese yol açmaktadır (Baltaş vd, 1999). Bu doğrultuda, bireyin
iş ve iş dışı çevresi birbirini etkileyerek stres oluşumuna neden olur (Can, 1992).
Stres kaynakları çeşitli şekillerde sınıflandırmıştır. Bir örgüt ya da işletmede stresin kaynakları örgütten (işle ilgili) olabileceği gibi kişiden (iş dışı) de olabilmektedir (Dinçer, 1996; Fidan, 1996). İnsana stres tepkisini yaşatan durumları esas olarak üç grupta toplamak mümkündür (Baltaş vd, 1999): Fiziki çevreden kaynaklanan stres; örneğin hava kirliliği, radyasyon, sıcaklık, toz, soğukluk ile gürültü,
kalabalık, trafik, kuyruk, vb.. İş veya meşguliyetten kaynaklanan stres; örneğin ağır iş, gece işi, parça
başına dayanan üretim, aşırı yüklenme, zaman baskısı altında çalışma, karar verme güçlükleriyle dolu
büyük sorumluluk gerektiren işler, hiçbir şekilde katkı yapmaya imkân bırakmayan işler vb.. Psikososyal özelliklerden kaynaklanan stres.
2. GEREÇ VE YÖNTEM
2.1.Araştırmanın Amacı ve Önemi
Bu araştırmanın amacı; bir Devlet Hastanesinde çalışmakta olan sağlık çalışanlarında güvenliği tehdit
edici stres etkenleri ve baş etme yöntemleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir.
Stres; sosyal, ruhsal, gelişimsel, psikolojik ve fizyolojik yönleri olan oldukça kapsamlı bir olgudur.
Stres etkisi dolaylı olarak gözlenebilen daima var olan fakat iç ve dış çevredeki değişiklikler ya da tehdit edici olaylar karşısında artan fiziksel ve duygusal bir durum olarak tanımlanır. Stres kısaca; organizmanın bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanmasıyla ortaya çıkan bir durumdur
(Baltaş vd, 1999; Canlı, 1996: 36; Ergün vd, 2001: 70).
Stres dış dünyanın bireyi tehdit eden, zorlayan şartlarından kaynaklanabileceği gibi, insanın dünyaya
bakış ve dış dünyadan gelen bilgileri yorumlayış biçiminden de kaynaklanabilir. Çalışma yaşamında
stres kaynakları; aşırı iş yükü, işin sıkıcı olması, ücret yetersizliği, yükselme olanağının bulunmaması, çalışma koşullarında yetersizlikler, karara katılamama, değerlendirmede adaletsizlik, zaman baskısı, araç gereç yetersizliği, iş ortamında huzursuzluk, işyerinde dedikodu, iş gerekleri ile kişilik uyum-
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suzluğu, statü düşüklüğü olarak ifade edilebilir. Stres yaşamın kaçınılmaz olgusudur. Ölüm tehlikesi
ve yaşam varlığını tehdit eden her olay strese yol açmaktadır (Baltaş vd, 1999). Bu doğrultuda, bireyin
iş ve iş dışı çevresi birbirini etkileyerek stres oluşumuna neden olur (Can, 1992).
Stres kaynakları çeşitli şekillerde sınıflandırmıştır. Bir örgüt ya da işletmede stresin kaynakları örgütten (işle ilgili) olabileceği gibi kişiden (iş dışı) de olabilmektedir (Dinçer,1996, Fidan,1996). İnsana
stres tepkisini yaşatan durumları esas olarak üç grupta toplamak mümkündür (Baltaş vd, 1999): Fiziki çevreden kaynaklanan stres; örneğin hava kirliliği, radyasyon, sıcaklık, toz, soğukluk ile gürültü,
kalabalık, trafik, kuyruk, vb.. İş veya meşguliyetten kaynaklanan stres; örneğin ağır iş, gece işi, parça
başına dayanan üretim, aşırı yüklenme, zaman baskısı altında çalışma, karar verme güçlükleriyle dolu
büyük sorumluluk gerektiren işler, hiçbir şekilde katkı yapmaya imkân bırakmayan işler vb.. Psikososyal özelliklerden kaynaklanan stres.
2.2. Yöntem
Çalışma tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Araştırmanın yapıldığı devlet hastanesinden yazılı ve sözlü onam alınmıştır. Araştırmanın evrenini 10 Kasım- 16 Kasım 2009 tarihleri arasında çalışmakta olan
sağlık çalışanları (399) oluşturmuştur. Evrenin tamamı araştırmaya dâhil edildiğinden örneklem seçimine gidilmemiştir. Ancak çalışmanın yapıldığı süre içinde izinli, raporlu vs olan ve çalışmaya katılmayı kabul etmeyenler olduğu için 134 kişiyle çalışma tamamlanmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında iki ayrı araç kullanılmıştır. Birincisi; sağlık çalışanlarının tanıtıcı özelliklerini içeren anket
formu, ikincisi ise sağlık çalışanlarının stresle başa çıkma düzeylerini belirleyen Rosenbaum’un Öğrenilmiş Güçlülük Ölçeği (RÖGÖ)’dir. Ölçek stresle başa çıkmada bireyin kullanabileceği bilişsel stratejileri ne ölçüde kullandığını ölçen bir skaladır. Ölçekten alınması beklenen minimum puan 36–maksimum puan 180dir. Yükselen puanlar kendini denetleme becerilerinin yüksekliğine; bir diğer deyişle
ölçekte temsil edilen başa çıkma becerilerinin sıklıkla uygulandığına işaret etmektedir.
3.BULGULAR

Cinsiyet
Kadın
Erkek
Toplam

Tablo1. Çalışanların cinsiyetlerine göre dağılımları
Sayı
87
47
134

Yüzde
64.9
35.1
100.0

Çalışanları %64,9’unun kadın, %35,1’inin erkek oldukları saptanmıştır (Tablo 1).
Tablo 2. Çalışanların medeni durumlarına göre dağılımları
Medeni Durum

Sayı
14
120
134

Bekâr
Evli
Toplam

Çalışanların, %89,6’sının evli, %10,4’ünün bekâr oldukları saptanmıştır (Tablo 2).
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Yüzde
10.4
89.6
100.0

Tablo 3. Çalışanların öğrenim durumlarına göre dağılımları
Öğrenim Durumu

Sayı

Yüzde

İlköğretim

3

2.2

Lise

3

2.2

Sağlık Meslek Lisesi

11

8.2

Önlisans

66

49.3

Lisans

24

17.9

Yüksek Lisans

27

20.2

Toplam

134

100.0

Çalışanların %49,3’ünün Önlisans mezunu, %20,2’sinin yüksek lisans mezunu, %17,9’unun lisans
mezunu, %8,2’sinin sağlık meslek lisesi mezunu, %2,2’sinin ilköğretim mezunu, %2,2’sinin lise mezunu oldukları saptanmıştır (Tablo 3).
Tablo 4. Çalışanların meslek gruplarına göre dağılımları
Meslek Grupları
Hekim
Hemşire
Tıbbi sekreter
Sağlık memuru
Diğer
Toplam

Sayı
34
67
3
9
21
134

Yüzde
25,4
50,0
2,2
6,7
15,7
100,0

Çalışanların %50’sinin hemşire, %25,4’ünün hekim, %15,7’sinin diğer meslek gruplarından, %6,7’sinin sağlık memuru, %2,2’sinin tıbbi sekreter olarak çalıştıkları saptanmıştır (Tablo 4).
Tablo 5. Çalışanların memnuniyet durumlarına göre dağılımları
Sayı

Yüzde

Evet

Memnuniyet Durumu

99

73.9

Kısmen

32

23.9

Hayır

3

2.2

134

100.0

Toplam

Çalışanların %73,9’unun çalıştıkları bölümde çalışmaktan memnun oldukları, %23,9’unun kısmen
memnun oldukları, %2,2’sinin çalıştıkları bölümden memnun olmadıkları saptanmıştır (Tablo 5).
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Tablo 6. Çalışanların Stres Oluşturan Etkenlere Göre Dağılımı
Çalışanların Stres Durumları
Stres Yaşayanlar

Sayı

Yüzde

119

88.8

Stres Yaşamayanlar

15

11.2

Toplam

134

100.0

Stres Oluşturan Etkenlerin Durumu
Hasta ve/veya hasta yakınları ile iletişim
problemleri
Çalışanlarla iletişim problemleri

Sayı

Yüzde

34

28.6

11

9.2

İdarecilerle iletişim problemleri

7

5.9

Yoğun iş yükünden kaynaklı problemler
Çalışan güvenliğinden kaynaklı
problemler
Fiziki mekân yetersizliğinden kaynaklı
problemler
Toplam

51

42.9

6

5.0

10

8.4

119

100.0

Çalışanların %88,8’inin stres yaşadığı, %11,2’sinin stres yaşamadığı saptanmıştır. Stres yaşayanların %42,9’unun yoğun iş yükünden kaynaklı problemler nedeniyle stres yaşadığı, %28,6’sının hasta ve/veya hasta yakınları ile iletişim problemleri nedeniyle stres yaşadığı, %9,2’sinin çalışanlarla iletişim problemleri nedeniyle stres yaşadığı, %8,4’ünün fiziki mekân yetersizliğinden kaynaklı problemler nedeniyle stres yaşadığı, %5,9’unun idarecilerle iletişim problemleri nedeniyle stres yaşadığı,
%5,0’inin çalışan güvenliğinden kaynaklı problemler nedeniyle stres yaşadığı saptanmıştır (Tablo 6).
Tablo 7. Çalışanların Rosenbaum’un Öğrenilmiş Güçlülük Ölçeği
(RÖGÖ) Toplam Puan Ortalamaları
RÖGÖ Toplam
Puan Ortalaması

N

X

SS

Min

Max

134

108,5075

19,81446

57,00

160,00

Çalışanların Rosenbaum’un Öğrenilmiş Güçlülük Ölçeğinden (RÖGÖ) aldıkları toplam puan ortalaması X=108,5075±19,8144’tür. Bu sonuçlar çalışanların stresle başa çıkma becerilerinin orta düzeyde olduğunu göstermektedir.
4. SONUÇ
Katılımcıların %64,9’unun kadın, %35,1’inin erkek; %10,4ünün bekâr, %89,6sının evli;%49,3ünün
önlisans mezunu; %25,4ünün hekim, %50sinin hemşire, %2,2sinin tıbbi sekreter, %6,7sinin sağlık
memuru, %15,7sinin diğer meslek gruplarından oldukları saptanmıştır. Katılımcıların %73,9’u çalıştıkları bölümden memnun iken,%23,9’unun kısmen memnun oldukları saptanmıştır. Katılımcıların % 11,2’si çalışma ortamlarında stres yapan bir etken olmadığını belirtirken, % 88,8’i stres oluştu-

111

ran etkenlerin olduğunu belirtmişler ve stres oluşturan etkenler arasında fiziki mekân yetersizliğinden
kaynaklı problemler (% 8.4), çalışan güvenliğinden kaynaklı problemler(%5.0),yoğun iş yükünden
kaynaklı problemler(%42.9), idarecilerle iletişim problemleri (%5.9),çalışanlarla iletişim problemleri
(%9.2), hasta ve/veya hasta yakınları ile iletişim problemleri (%28.6) yer almıştır.
Katılımcıların Rosenbaum’un Öğrenilmiş Güçlülük Ölçeğinden (RÖGÖ) aldıkları toplam puan ortalaması X=108,5075±19,8144 ‘dur. Bu sonuçlar çalışanların stresle başa çıkma becerilerinin orta düzeyde olduğunu göstermektedir.
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Özet
Kaliteli hizmet anlayışı ile hizmet veren kurumumuzda Hasta güvenliği kültürünü oluşturulması ve
yerleştirilmesi için yapılan çalışmaların durumunu saptamak ve iyileştirme alanlarını belirlemek amacı ile yapılan çalışmamızda Hasta Güvenliği Endeks Versiyon 01 kullanılmıştır. 1. Değerlendirmede;
% 77,58 oranında 2. Değerlendirme ise % 86,42 oranında hasta güvenliği hedeflerine ulaşılarak 1.
Değerlendirmeye göre 8,84 puanlık artış sağlanmıştır.
Kurum kalite kültürü ve hizmet kalite standartları ile hasta güvenliği bilinci oluşmuştur. Sağlık Kurum
ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında ki tebliğ ile de yasal şartlarına ulaşmıştır. Ancak “Beklenmedik tehlikeli olaylar ” hedefine yönelik yasal şartların düzenlenmesi gerekmektedir. Hasta güvenliği endeksi aracılığıyla yapılan öz değerlendirmeler, hastanemizde hasta güvenliği çalışmalarının durumunu saptamamıza ve iyileştirme için odaklanmamız gereken alanları belirmemizi sağlamıştır. Bu tür değerlendirme ölçeklerinin yaygın olarak kullanılmasının objektif değerlendirmelerle, hasta güvenliği ile ilgili yapılan çalışmaların başarılı ve sürekli olmasını sağlayacak ve böylelikle, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artmasına yardımcı olacaktır.
Anahtar Kelime: Hasta Güvenliği, Öz Değerlendirme, Sürekli İyileşme
Abstract
Serving high-quality service with the understanding of our institution and creating a culture of patient
safety to be placed to determine the status of the studies and to identify areas with the aim of improving the Patient Safety Index Version 01 was used in our study. 1.Değerlendirmede; 77.58% at a rate
of 86.42% at a rate of the 2.Değerlendirme achieve the objectives of patient safety has been provided
by 1.değerlendirmeye increase by 8.84 percentage points.
Institutions and service quality standards and quality culture of patient safety awareness has been formed. Patients and employees in health institutions and organizations Ensuring Security and Protection
Procedures and Principles About the legal requirements with which the notification has reached. But
“unexpected dangerous events” must be the target for the regulation of legal requirements. The index
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patient safety through self-assessments, determine the status of studies on patient safety in our hospital and we need to focus areas for improvement has enabled us to appear. This type of assessment scales widely objective evaluation of the use, the studies related to patient safety that will ensure successful and continuous, and thus, will help increase the quality of health services.
Key Words: Patient Safety, Self-Assessment, Continuous İmprovement
1. GİRİŞ
Günümüzde sağlık bakım hizmetleri giderek karmaşık hale gelmektedir. Sağlık bakım kurumlarında teknolojinin kullanımı ile hızla değişen çevrede sağlık bakım profesyonelleri tarafından birçok karar ve yargı baskı altında verilmektedir. Bu durum klinik karar ve uygulamalarda yanlış ya da hataya
ve sonuçta hastanın zarar görmesine yol açabilmektedir. Hastanın yaşadığı zarar ciddi yaralanmalara,
hastanede kalış süresinin uzamasına, sakatlığa hatta kişinin ölümüne neden olabilmektedir (Thomas
vd., 2000; WHO Alliance, 2004). Bu nedenle son yıllarda sağlık bakımında insan hataları çerçevesinde hasta güvenliği konularına dikkat giderek artmıştır. Sağlık hizmetlerinin kalite ve hizmet göstergeleri olarak da hatalı olaylar kullanılmaktadır (British Association of Critical Care Nurses, 2006).Sağlık
hizmetlerinin özellikleri arasında yer alan “güvenli”sıfatı,sunulan hizmetin hastaya yarar yerine zarar
vermesinin,yaralanma, sakatlık ve ölüme yol açmasının,hata yapılmasının önüne geçilmesi olarak tanımlanmaktadır (Akgün vd., 2007: 44).
Sağlık sektöründe yapılan işlemler nedeniyle oluşan hatalar doğrudan insanın ölümüyle veya önemli derecede zarar görmesiyle sonuçlanabilmektedir.Hasta güvenliği ile ilgili yapılan çalışmalar, bu
hataları,ve buna bağlı ölümlerini en aza indirmeye odaklanmaktadır (Kohn vd., 2000). Bir sağlık kuruluşunun hastaların güvenliğini sağlamasından daha önemli bir şey yoktur.Bu yüzden sağlık sektörü yöneticilerinin asli görevlerinden birisi, hasta güvenliğini artırmak olmalıdır (Graham vd., 2007).
“Institute of Medicine” 21. yüzyıl için sağlık sisteminde iyileştirilmesi amaçlanan konuları şu şekilde sıralamıştır:
• Güvenli bir sağlık hizmeti (hasta güvenliği): Hastalara yardım ederken zarar vermeden 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 sunumu
• Eşit dağılım: Sunulan sağlık hizmetinin kalitesinin ırk, cinsiyet, renk, coğrafya ve sosyoekonomik farklılıklara bakılmaksızın eşit olması
Hasta güvenliği kültürünün bir kurumda yayılabilmesi için liderlerin rolü oldukça önemlidir. Bu nedenle yöneticiler;
• Hasta güvenliği konusunu sahiplenmeli,
• Konunun herkes tarafından sahiplenilmesi gerektiğini ilan etmeli,
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• Yöneticiler, çalışanlar ve hastalar arasında açık iletişimi sağlamalı ve bunun sürekliliğini korumalı,
• Hasta güvenliğini tehdit eden durumları belirlemeli ve azaltılması için sorumlulukları devretmeli,
• Kaynak ayırmalı,
• Eğitimlerin sürekliliğini sağlamalıdır (Akalın, 2004).
Sağlık Bakanlığınca hazırlanarak 29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı, Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında
Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında bir tebliğ yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğ sağlık kuruluşlarında hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarının çerçevesini belirlemektedir. Tebliğin yayınlanması, hasta ve çalışan güvenliği alanındaki uygulamaların
yaygınlaştırılması konusunda en önemli itici güç olacaktır (Aydın, 2009).
Sağlıkta Dönüşüm Programının alt bileşenleri arasında kalite ve akretitasyon konularına yer verilerek, performans sistemi içerisinde uluslar arası akreditesyon standartlarından uyarlanmış hizmet kalite standartlarının değerlendirilmesi, hasta güvenliği konusunda farkındalığın oluşmasını sağlamıştır (Aydın, 2009).
Sağlık Bakanlığına Bağlı İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Kurumlarında Görevli Personele Döner
Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönerge,01.02.2005 tarih ve 349 sayılı yönerge
ekindeki kalite geliştirme kriterleri ile alt yapı ve süreçlerin değerlendirme kriterlerinde önemli derecede hasta güvenliğini ilgilendiren kriterler bulunmakta idi. 23/03/2007 tarihli Sağlık Bakanlığına Bağlı
Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönergesi ile belirlenen Hizmet Kalite Standartlarının 2300 puan üzerinden 1400 puanı, yaklaşık % 64’ü hasta güvenliği ile alakalıdır (Kevenk, 2009). Hasta güvenliği; sağlık hizmetlerinde kalitenin en önemli konusu,
aynı zamanda nitelikli ve kaliteli hizmetin en önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilmektedir.
Hasta ve çalışan güvenliğine yönelik her uygulama, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artmasına yardımcı olacaktır (Aydın, 2009).
2. AMAÇ
Kaliteli hizmet anlayışı ile hizmet veren kurumumuzda Hasta güvenliği kültürünü oluşturulması ve
yerleştirilmesi için yapılan çalışmaların durumunu saptamak için özdeğerlendirme yapmak, iyileştirme alanlarını belirleyerek hasta güvenliği uygulamalarını ve kültürünü hastanemizde yerleştirmektir.
3.YÖNTEM
Hasta Güvenliği Derneği tarafından oluşturulan Hasta Güvenliği Endeks Versiyon 01 kullanılarak 2
aylık ara ile 2 öz değerlendirme yapılmıştır. Puanlama esasları hasta güvenliği endeksine göre yapılmıştır.
Hasta Güvenliği Endeksi; ortalama ve oranların kullanıldığı, işlemler dizini sonrasında bulunan ve
yüzdelerle ifade edilen sayılardan oluşmuştur. Endeks 18 Hasta Güvenliği Hedefi ve 23 alanı kapsamaktadır. 209 kriter ve 1229 ağırlık puanı ile 3687 tavan puandan oluşmuştur. Değerlendirmede
0.1.2.3 şeklinde (0 çalışma yok,1çalışma var yeterli değil 2 çalışma yeterli ama eksik, 3 çalışma tamam) puanlama yapılmıştır. Hastanemizde 1 kriter uygulanmadığından bu kriter değerlendirme dışı
tutularak 208 kriter üzerinden 3666 tavan puan üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Endekse göre pu-
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anlanarak 0-100 arasında yüzdelik olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca 2 kere yapılan öz değerlendirme sonuçları kıyaslanarak mevcut durum, iyileştirilen ve iyileştirilecek hedef ve alanların belirlenmesi şeklinde yapılmıştır.
4.BULGULAR
Endeks 18 hasta güvenliği hedefi belirlemiştir. Belirlenen hedefler aşağıda gösterilmiştir.
HASTA GÜVENLİĞİ HEDEFLERİ
Hasta Güvenliği Program
1 HEDEF: Hasta kimlik bilgilerinin doğrulanması
2 HEDEF: Sağlık çalışanları arasında etkili iletişimin geliştirilmesi
3 HEDEF: İlaç güvenliğinin sağlanması
4 HEDEF: Yanlış taraf cerrahisinin önlenmesi
5 HEDEF: Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi
6 HEDEF: Düşmelerin önlenmesi
7 HEDEF: Temel yaşam desteği sürecinin oluşturulması
8 HEDEF: Bebek kaçırılmasını / karıştırılmasını önlemek
9 HEDEF: Kan güvenliğinin sağlanması
10 HEDEF: Cerrahi yanıkların önlenmesi
11 HEDEF: Sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanması
12 HEDEF: Beklenmedik tehlikeli olaylara yönelik çalışmaların yapılması
13 HEDEF: Sıra beklemeden kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi
14 HEDEF: Fiziksel saldırı, cinsel taciz ve şiddetin önlenmesi
15 HEDEF: Hasta mahremiyetinin korunması, fiziksel saldırı, cinsel taciz ve şiddetin önlenmesi
16 HEDEF: Hasta bilgilerinin güvenliğinin sağlanması
17 HEDEF: Afetler ve olağandışı durumlara hazırlık yapılması
18 HEDEF: Küresel ölçekli bulaşıcı hastalık tehditlerinde hasta güvenliğinin sağlanması
Hedeflerin dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
HASTA GÜVENLİĞİ ENDEKSİNİN HEDEFLERE GÖRE DAĞILIMI
Toplam
HEDEFLER
%
Puan
Hasta Güvenliği Program
90
2,44
Hasta kimlik bilgilerinin doğrulanması
87
2,36
Sağlık çalışanları arasında etkili iletişimin geliştirilmesi
564
15,30
İlaç güvenliğinin sağlanması
504
13,67
Yanlış taraf cerrahisinin önlenmesi
153
4,15
Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi
543
14,73
Düşmelerin önlenmesi
249
6,75
Temel yaşam desteği sürecinin oluşturulması
198
5,37
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HEDEFLER
Bebek kaçırılmasını / karıştırılmasını önlemek
Kan güvenliğinin sağlanması
Cerrahi yanıkların önlenmesi
Sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanması
Beklenmedik tehlikeli olaylara yönelik çalışmaların yapılması
Sıra beklemeden kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi
Fiziksel saldırı, cinsel taciz ve şiddetin önlenmesi
Hasta mahremiyetinin korunması, fiziksel saldırı, cinsel taciz ve şiddetin
önlenmesi
Hasta bilgilerinin güvenliğinin sağlanması
Afetler ve olağandışı durumlara hazırlık yapılması
Küresel ölçekli bulaşıcı hastalık tehditlerinde hasta güvenliğinin sağlanması
Toplam

Toplam
Puan
159
132
93
321
168
21
84

4,31
3,58
2,52
8,71
4,56
0,57
2,28

87

2,36

72
75
87
3687

1,95
2,03
2,36
100,00

%

Hedeflerin dağılımı incelendiğinde, “Sağlık çalışanları arasında etkili iletişimin geliştirilmesi” en yüksek oranın % 15,30 olduğu bunu Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi % 14,73 ve İlaç güvenliğinin
sağlanması % 13,67 oranı ile takip ettiği, en düşük oranın ise Sıra beklemeden kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi % 0,57 olduğu görülmektedir.
Hasta güvenliği hedeflerini kapsayan alanlar ve güvenlik endeksinde hesaplamaya alınan ağırlıklı puanları aşağıda gösterilmiştir.
Ağırlıklı
Puanı
90
87
147
174
159
84
126
132
114
132
153
168
57
69
192
57
249

HASTA GÜVENLİĞİ ALANLARI
Hasta Güvenliği Programı
Kimlik doğrulama süreci
Sözel ve telefonla order
Kritik test sonuçlarının iletilmesi
Kullanılmaması gereken kısaltmalar
Elden ele uygulaması
Yüksek riskli ilaçlar
İsmi ve söylenişi benzeyen ilaçlar
İlaç etiketleme
İlaçların uyumlulaştırılması
Taraf işaretlemesi
Enfeksiyon Kontrol ve Önleme Programı
Temizlik
Diyaliz
El hijyeni
Sterilizasyon
Düşmelerin önlenmesi
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Ağırlıklı
Puanı
198
159
132
93
321
168

HASTA GÜVENLİĞİ ALANLARI
Mavi Kod
Pembe Kod
Kan Güvenliği
Cerrahi Yanıklar
Çalışan Güvenliği
Sentinel Olaylar

Hasta güvenliği alanlarının incelemesinde çalışan güvenliğini alanın 321 puanla en yüksek puan olduğu, bunu düşmelerin önlenmesinin 249 puan, mavi kod 198 puan, Kritik test sonuçlarının iletilmesinin 174 puanla izlediği, Temizlik ve Sterilizasyon alanlarının ise en düşük puanla 54 puan olduğu görülmektedir.
Hastanemizin hasta güvenliğinin ilk değerlendirme sonuçları aşağıda gösterilmiştir.
1. DEĞERLENİRME SONUÇLARI
HEDEFLER
Hasta Güvenliği Program
Hasta kimlik bilgilerinin doğrulanması
Sağlık çalışanları arasında etkili iletişimin geliştirilmesi
İlaç güvenliğinin sağlanması
Yanlış taraf cerrahisinin önlenmesi
Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi
Düşmelerin önlenmesi
Temel yaşam desteği sürecinin oluşturulması
Bebek kaçırılmasını / karıştırılmasını önlemek
Kan güvenliğinin sağlanması
Cerrahi yanıkların önlenmesi
Sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanması
Beklenmedik tehlikeli olaylara yönelik çalışmaların yapılması
Sıra beklemeden kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi
Fiziksel saldırı, cinsel taciz ve şiddetin önlenmesi
Hasta mahremiyetinin korunması, fiziksel saldırı, cinsel taciz ve şiddetin
önlenmesi
Hasta bilgilerinin güvenliğinin sağlanması
Afetler ve olağandışı durumlara hazırlık yapılması
Küresel ölçekli bulaşıcı hastalık tehditlerinde hasta güvenliğinin sağlanması
Toplam

Puan
84
82
380
344
97
543
227
173
138
114
21
282
0
21
57

%
93,33
94,25
69,98
68,25
63,40
100,00
91,16
87,37
86,79
86,36
22,58
87,85
0,00
100,00
67,86

87

100,00

62
58
74
2844

86,11
77,33
85,06
77,58

Değerlendirmede Sağlık çalışanları arasında etkili iletişimin geliştirilmesi hedefi içerisindeki sorulardan “Bilgisayarlı ilaç order uygulaması var ise liste yazılım programına dahil edilmiş mi?” bu uygulama hastanemizde yapılmadığından değerlendirme dışı tutulmuştur. Değerlendirilen kriter sayısı 208,
toplam puanda ise 3666 puanı esas alınmıştır.
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Değerlendirme tablosunun incelemesinde; beklenmedik tehlikeli olaylara yönelik çalışmaların yapılmasında hiç çalışma olmadığı % 0,00 bunu “Cerrahi yanıkların önlenmesi” hedefinin % 22,58 oranla
izlediği görülmektedir. “Sıra beklemeden kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi” ve “Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi” “Hasta mahremiyetinin korunması, fiziksel saldırı, cinsel taciz ve şiddetin
önlenmesi” hedeflerinde ki çalışmaların yeterli olduğu diğer hedeflerde ise çalışmalar yapılması gerektiği görülmektedir.
Genel değerlendirmede ise 3666 puan üzerinden 2844 puan ile % 77,58 oranında hasta güvenliği hedeflerine ulaşıldığı görülmektedir.
2. DEĞERLENİRME SONUÇLARI
HEDEFLER
Hasta Güvenliği Program

Puan
90

%
100,00

Hasta kimlik bilgilerinin doğrulanması

87

100,00

Sağlık çalışanları arasında etkili iletişimin geliştirilmesi

384

70,72

İlaç güvenliğinin sağlanması

481

95,44

Yanlış taraf cerrahisinin önlenmesi

139

90,85

Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi

543

100,00

Düşmelerin önlenmesi

241

96,79

Temel yaşam desteği sürecinin oluşturulması

190

95,96

Bebek kaçırılmasını / karıştırılmasını önlemek

142

89,31

Kan güvenliğinin sağlanması

132

100,00

Cerrahi yanıkların önlenmesi

21

22,58

Sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanması

313

97,51

Beklenmedik tehlikeli olaylara yönelik çalışmaların yapılması

0

0,00

21

100,00

Sıra beklemeden kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi
79
Fiziksel saldırı, cinsel taciz ve şiddetin önlenmesi
Hasta mahremiyetinin korunması, fiziksel saldırı, cinsel taciz ve şiddetin 87
önlenmesi
67
Hasta bilgilerinin güvenliğinin sağlanması

93,06

Afetler ve olağandışı durumlara hazırlık yapılması

64

85,33

Küresel ölçekli bulaşıcı hastalık tehditlerinde hasta güvenliğinin sağlanması

87

100,00

Toplam

3168

86,42

94,05
100,00

2. Değerlendirme sonuçlarının incelemesinde; “Hasta Güvenliği Program”, “Hasta kimlik bilgilerinin
doğrulanması”, “Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi” “Kan güvenliğinin sağlanması” “Sıra beklemeden kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi” “Hasta mahremiyetinin korunması, fiziksel saldırı,
cinsel taciz ve şiddetin önlenmesi” “Küresel ölçekli bulaşıcı hastalık tehditlerinde hasta güvenliğinin
sağlanması” hedeflerine ulaşıldığı görülmektedir.
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Ancak” Beklenmedik tehlikeli olaylara yönelik çalışmaların yapılması” hedefi ve Cerrahi yanıkların
önlenmesi hedefinde herhangi bir değişiklik olmadığı, “Yanlış taraf cerrahisinin önlenmesi” hedefinde % 27,45 oranında artış sağlanarak % 90,85 oranına yükseldiği, İlaç güvenliğinin sağlanması” hedefinde % 27,18 artış ile % 95,44 oranına, “Fiziksel saldırı, cinsel taciz ve şiddetin önlenmesi” hedefinde % 26,19 artış sağlanarak % 94,05 oranına, “Kan güvenliğinin sağlanması” hedefinde 13,64 oranında artış sağlanarak % 100,00 ulaşıldığı görülmektedir.
Genel değerlendirmede ise 3666 puan üzerinden 3168 puan ile % 86,42 oranında hasta güvenliği hedeflerine ulaşıldığı,1.değerlendirmeye göre % 8,84 puanlık artış sağlandığı görülmektedir.
Değerlendirmelerin karşılaştırmasında ise;
DEĞERLENDİRMELERİN KARŞILAŞTIRILMASI
1.Değerlendirme 2.Değerlendirme
HEDEFLER

Puan

%

Puan

%

Fark

Hasta Güvenliği Program

84

93,33

90

100,00

6,67

Hasta kimlik bilgilerinin doğrulanması

82

94,25

87

100,00

5,75

Sağlık çalışanları arasında etkili iletişimin geliştirilmesi

380

69,98

384

70,72

0,74

İlaç güvenliğinin sağlanması

344

68,25

481

95,44

27,18

Yanlış taraf cerrahisinin önlenmesi

97

63,40

139

90,85

27,45

Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi

543

100,00 543

100,00

0,92

Düşmelerin önlenmesi

227

91,16

241

96,79

5,62

Temel yaşam desteği sürecinin oluşturulması

173

87,37

190

95,96

8,59

Bebek kaçırılmasını / karıştırılmasını önlemek

138

86,79

142

89,31

2,52

Kan güvenliğinin sağlanması

114

86,36

132

100,00

13,64

Cerrahi yanıkların önlenmesi

21

22,58

21

22,58

0,00

Sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanması

282

87,85

313

97,51

9,66

0

0,00

0

0,00

0,00

21

100,00 21

100,00

0,00

Fiziksel saldırı, cinsel taciz ve şiddetin önlenmesi

57

67,86

94,05

26,19

Hasta mahremiyetinin korunması, fiziksel saldırı, cinsel taciz ve şiddetin önlenmesi

87

100,00 87

100,00

0,00

Hasta Bilgilerinin Güvenliğinin Sağlanması

62

86,11

67

93,06

6,94

Afetler ve olağandışı durumlara hazırlık yapılması

58

77,33

64

85,33

8,00

Beklenmedik tehlikeli olaylara yönelik çalışmaların
yapılması
Sıra beklemeden kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi
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79

1.Değerlendirme 2.Değerlendirme
Küresel Ölçekli Bulaşıcı Hastalık Tehditlerinde Hasta
Güvenliğinin Sağlanması

74

85,06

87

100,00

14,94

Toplam

2844

77,58

3168

86,42

8,97

Tablonun incelemesinde iyileştirilen alanlar olmasına rağmen hiç iyileştirme yapılmayan alanlar olduğu da görülmektedir. Beklenmedik tehlikeli olaylara yönelik çalışmaların yapılması hedefinde 2 değerlendirmede de 0 puan ile hiç gelişme olmayan hedef olmuştur. Cerrahi yanıkların önlenmesi, Sağlık çalışanları arasında etkili iletişimin geliştirilmesi, Afetler ve olağandışı durumlara hazırlık yapılması, Bebek kaçırılmasını / karıştırılmasını önlemek ve Yanlış taraf cerrahisinin önlenmesi hedeflerine yönelik çalışmaların planlanması gerektirdiği görülmektedir. Genel değerlendirmede ide % 13 oranında iyileşme ihtiyacı vardır.
5. SONUÇ
Yapılan öz değerlendirmelerde 1. değerlendirmede ki % 77,58 oranın hastanemizde, hasta güvenliğine yönelik farkındalığın olduğu göstermekle beraber yapılması gereken çalışmalarda bize yol haritası çıkartmıştır. Bu farkındalık; 2004 yılından buyana yürüttüğümüz kalite çalışmalarının ve Hizmet Kalite Standartlarında belirlenen hasta güvenliği standartların ile Sağlık bakanlığınca hazırlanarak 29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı, Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında ki tebliğ uyarınca yapılan çalışmalarla oluşmuştur.
2. Değerlendirme çok kısa bir süre içerisinde yapılmıştır.1. değerlendirmede belirlenen eksikliklerin
giderilmesi ile hasta güvenliği hedeflerinde % 86,42 oranına ulaşılmıştır. 18 hedefte ortalama 9,15 puanlık artış sağlanmıştır.
“Hasta Güvenliği Program”, “Hasta kimlik bilgilerinin doğrulanması”, “Enfeksiyonların kontrolü ve
önlenmesi” “Kan güvenliğinin sağlanması” “Sıra beklemeden kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi” “Hasta mahremiyetinin korunması, fiziksel saldırı, cinsel taciz ve şiddetin önlenmesi” “Küresel
ölçekli bulaşıcı hastalık tehditlerinde hasta güvenliğinin sağlanması” hedeflerine % 100 ulaşılmıştır.
“Yanlış taraf cerrahisinin önlenmesi” hedefinde % 27,45 oranında artış sağlanarak % 90,85 oranına
yükseldiği, İlaç güvenliğinin sağlanması” hedefinde % 27,18 artış ile % 95,44 oranına, “Fiziksel saldırı, cinsel taciz ve şiddetin önlenmesi” hedefinde % 26,19 artış sağlanarak % 94,05 oranına hedefler yükselmiştir. Mevcut hasta güvenliği planında yapılan revizyonlarla kısa sürede iyileşmeler sağlanmıştır.
Cerrahi yanıkların önlenmesi konusunda çalışmaların yapılması önceliklendirilmelidir. Ancak “Beklenmedik tehlikeli olaylara yönelik çalışmalar yapılması” hedefi hastanemizde iyileştirme gerektiren
en önemli hedef durumundadır. Bu aynı zamanda hasta güvenliğinin en önemli sorunlarından biridir.
Çalışanlar hataların raporlanması konusunda direnç göstermektedir. Çalışanlar öncelikle kendilerini
düşündükleri için, hataların değerlendirilmesinin kendileri için olumsuz geri dönüşlere sebep olacağı
endişesi ile bu konuda isteksiz davranmaktadır (Çakır ve Tütüncü, 2009). Yakın zamanda yapılan bir
başka çalışma da tıbbi hataların rapor edilmesini engelleyecek faktörleri göstermektedir. Yapılan çalış-
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maya katılanlar, bunlara örnek olarak, olumsuz örgütsel yanıtlardan duyulan korku (örneğin ayıplama,
disipline verme), dava açılmasından duyulan korku ve organizasyonun verilen bilgileri ne yönde kullanacağı yönünde duyulan şüphe gibi iklime benzer faktörlerin etkileri olduğunu belirtmişlerdir (Tütüncü ve Küçükusta, 2007). Kurumlarda oluşturulacak hasta güvenliği kültürü hataların, süreçlerin ve
sistemle ilgili sorunların açıkça ve cezalandırılma korkusu olmadan tartışılabildiği bir ortam yaratılmalıdır (Budak, 2008). Bu konu da Hizmet Kalite standartlarında ve Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında
Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında ki tebliğ
de hiç hüküm olmaması, bu alanda ki çalışmalarda kısıtlılığa neden olmaktadır.
Genel değerlendirmede % 13 oranında iyileşme ihtiyacı vardır.
İYİLEŞTİRİLMESİ GEREKEN HEDEF VE ALANLAR
Hedef
Sağlık çalışanları arasında etkili iletişimin geliştirilmesi

Alan
Kritik test sonuçlarının
iletilmesi
Elden ele uygulaması
İsmi ve söylenişi benzeyen
ilaçlar

İlaç güvenliğinin sağlanması

İlaç etiketleme
İlaçların uyumlulaştırılması

Yanlış taraf cerrahisinin önlenmesi

Taraf işaretlemesi

Düşmelerin önlenmesi

Düşmelerin önlenmesi

Temel yaşam desteği sürecinin oluşturulması

Mavi Kod

Bebek kaçırılmasını / karıştırılmasını önlemek

Pembe Kod

Cerrahi yanıkların önlenmesi

Cerrahi Yanıklar

Sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanması

Çalışan Güvenliği

Beklenmedik tehlikeli olaylara yönelik çalışmaların yapılması

Sentinel Olaylar

Hastanemizde kalite kültürü ve Hizmet kalite standartları ile hasta güvenliğine yönelik farkındalık
ve bilinç oluşmuştur. Hasta güvenliği, Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında ki tebliğ ile de yasal şartlarına ulaşmıştır. Ancak kurumumuzda yerleştirmemiz gereken “Beklenmedik tehlikeli olaylar” hedefine yönelik, hizmet kalite standartları ve tebliğde yasal düzenlenme yapılması gerekmektedir. Bu düzenlemenin, kurumlarda hasta güvenliği kültürünün yerleştirilmesinde ki engellerin, kaldırılmasında etkili olacağı düşünülmektedir
Hasta güvenliği endeksi aracılığıyla yapılan öz değerlendirmeler, hastanemizde hasta güvenliği çalışmalarının durumunu saptamamıza ve iyileştirme için odaklanmamız gereken alanları belirmemizi sağlamıştır. Bu tür değerlendirme ölçeklerinin yaygın olarak kullanılmasının objektif değerlendirmelerle,
hasta güvenliği ile ilgili yapılan çalışmaların başarılı ve sürekli olmasını sağlayacak ve böylelikle, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artmasına yardımcı olacaktır.
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HEMŞİRELERDE HASTA GÜVENLİĞİ FARKINDALIĞININ OLUŞMA DÜZEYİ:
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği
Serpil Bozkurt1, Deniz Uğurlu2, Seyhan İmancı3

Özet
Bu araştırma, hemşirelerin hasta güvenliği konusunda, eğitim öncesi, eğitim sonrası ve bir yıl sonraki
farkındalık düzeylerini saptanmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan 24.04.2008 tarihinden itibaren eğitimlere katılan 125
hemşireye, hemşirelik hizmet içi eğitim programlarında; Hasta güvenliği için hastaların doğru kimlik
tanımlanması, sağlık bakımına bağlı enfeksiyon riskinin azaltılması, ilaç güvenliği, düşmeden kaynaklanan hasta yaralanma riskinin azaltılması, etkin iletişimin sağlanması ve güvenli cerrahi konularında
verilen eğitimler kapsamında farkındalık düzeylerini ölçmek için eğitim öncesi, eğitim sonrası ve bir
yıl sonra aynı anket uygulanmıştır. Toplanan verilere yapılan analizlerde hemşirelerin eğitim almadan
önce ve aldıktan sonraki farkındalık düzeyleri, eğitim aldıktan sonraki farkındalık düzeyleri ile bir yıl
sonrasındaki farkındalık düzeyleri ve bu farkındalık düzeyleri arasında fark olup olmadığı ile hemşirelerin eğitim sonrasındaki farkındalık düzeylerinin yaşa ve eğitim düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucuna göre, hemşirelerin belirtilen eğitim konularında eğitim öncesi ile eğitim sonrası farkındalık düzeylerinin anlamlı bir fark gösterdiği, eğitim sonrası ve bir yıl sonraki farkındalık düzeylerinin sağlık bakımına bağlı enfeksiyon riskinin azaltılması konusunda yükselme güvenli cerrahi konusunda ise düşme yönünde anlamlı olarak farklılaştığı, eğitim
sonrasında hemşirelerde de oluşan farkındalık düzeyinin eğitim durumuna göre farklılaşmazken, yaş
gruplarına göre doğru kimlik tanıma ve ilaç güvenli konularında farklılaştığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Hasta Güvenliği, Hemşire, Hizmet İçi Eğitim
Abstract
This research has been done to determine the nurses’ consciousness levels prior to education, after the
education and one year after the education regarding patient safety. The same questionnaire was applied to 125 nurses who work in Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital and
who have undergone training since 24th of April, 2008 prior to education, after the education and one
year after the education to evaluate their consciousness level in nursing inservice education programmes within the scope of the education given on the subjects of patients’ correct identification, reducing
the infection risk with regard to health care, medicine safety, reducing the patient injury risk arising
from falling down, enabling effective communication and safe surgery for patient safety. In the analysis of the data gathered, nurses’ consciousness levels before and after having education; their consciousness levels after having education and those after one year; that if there is any a difference between
these consciousness levels or not, and if the nurses’ consciousness levels after education differ according to the age and education level or not have been tried to be determined. According to the research
1. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bozkurtserpil@yahoo.com
2. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
3. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
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result, it has been seen that nurses’ consciousness levels in education subjects stated prior to and after
education differs significantly, their consciousness levels after education and one year after education
differ significantly in the direction of rising on the subject of reducing the infection risk with regard to
health care and in the direction of falling on the subject of safe surgery, consciousness levels among
nurses differ on the subjects of correct identification and safe medicine according to age groups, whereas consciousness levels among nurses after education do not differ according to education situation.
Key Words: Patient Safety, Nurse, Inservice Education
1. GİRİŞ
Güvenli sağlık hizmeti sunmanın temelinde iyi tıbbi bakım yatmaktadır (İşlek, 2009: 8). Hemşirelik,
sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, hasta, sakat ya da ölümcül hastaların bakımını kapsar
(ICN, 2002). Profesyonel hemşirenin bağımsız rollerinin başında bakım verme gelmektedir(Kocaman,
2007:4). Hasta güvenliği, kaliteli sağlık ve hemşirelik bakımında temel unsurlardandır. Çünkü hemşireler, bakımın her alanında hasta güvenliği ile iç içedirler. Bu bağlamda hastaların ve diğer ilgililerin risk ve riskin azaltılması konusunda bilgilendirilmesi, hasta güvenliğinin savunulması ve istenmeyen olayların rapor edilmesi de hemşirenin görevleri arasındadır (ICN, 2006: 30). Hasta güvenliğinde riskin erken aşamada tespit edilmesi hasta yaralanmalarının, önlenmesinde son derece önemli olup
hemşirelik hizmetlerindeki hasta güvenliği uygulamaları bakımın önemli bir parçasını oluşturmaktadır (Çırpı, 2009: 3).
Hemşireler hastanelerde merkezi bir role sahiptir. Hasta güvenliği stratejilerini oluşturmak ve sürdürmek konusunda ideal bir pozisyonları vardır (Kocaman, 2007: 16). Sağlık kurumlarında meydana gelen istenmeyen olaylara ve tıbbi hatalara karşı özellikle son on yılda, tüm dünyada farkındalık artmış
ve “hasta güvenliği” kavramı ortaya çıkmıştır. Hasta güvenliği kavramı konusundaki farkındalığı artıran en önemli olgu Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Tıp Enstitüsü(Institute of Medicine) (IOM)’ın
1999 yılında yayınlamış olduğu rapordur. Tıbbi hataların ABD’deki ölüm nedenlerinden biri olduğu
vurgulanan bu raporda, tıbbi hatalar ve istemeyen olayların doğası ve yol açtığı kişisel ve kayıplardan söz edilmektedir (İşlek, 2009: 1). Türkiye’de ise hasta güvenliği uygulamalarına yönelik 29 Nisan
2009 tarihinde Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de sağlık kurum ve kuruluşlarında hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili risklerin azaltılması için hasta güvenliği kültürünün geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına, bunu tesis edecek uygun yöntem ve tekniklerin belirlenmesine, hasta ve çalışan güvenliği konusunda geliştirilen iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılmasına, hizmet içi eğitim yoluyla personelin farkındalığının ve niteliklerinin artırılması” (Sağlık Bakanlığı, 2009: 1) istenerek konunun önemi belirtilmiştir.
Bir sağlık kuruluşunda hasta güvenliği kültürünün yerleştirilmesi ve iyileştirilmesi için yapılabileceklerin neler olduğu ve nasıl başarıya ulaştığı Johns Hopkins Hosital’ın paylaştığı deneyimlerle açık bir
şekilde anlaşılabilir. Mayıs 2001 tarihinde başladıkları programın ana hatları “çalışmanın yapılacağı
birimlerdeki tüm çalışanların hasta güvenliği kültürünün ölçülmesi (kültür survey’i)” ve “Tüm çalışanların hasta güvenliği konusunda eğitilmesi” şeklinde belirlenmiştir (Akalın, 2004: 18).
Bu nedenlerle Hemşirelik bakımında “hasta güvenliğini” sağlayabilmeleri hemşirelerin bu konularda
farkında olma durumları ile başlar düşüncesiyle; bu araştırmada da hemşirelerin hasta güvenliği konusundaki, eğitim öncesi, sonrası ve bir yıl sonraki farkındalık düzeyleri saptanmaya çalışılmıştır.
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Bu temel amaç doğrultusunda araştırmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. Hemşirelik hizmet içi
eğitim programlarında; Hasta güvenliği için hastaların doğru kimlik tanımlanması, sağlık bakımına
bağlı enfeksiyon riskinin azaltılması, ilaç güvenliği, düşmeden kaynaklanan hasta yaralanma riskinin
azaltılması, etkin iletişimin sağlanması ve güvenli cerrahi eğitimleri kapsamında:
• Hemşirelerin eğitim almadan önce ve aldıktan sonraki farkındalık düzeyleri nedir? Eğitim öncesi ve
sonrası farkındalık düzeyleri arasındaki fark var mıdır?
• Hemşirelerin eğitim aldıktan sonraki farkındalık düzeyleri ile bir yıl sonrasındaki farkındalık düzeyleri nedir? Eğitim sonrası ve bir yıl sonrası farkındalık düzeyleri arasında fark var mıdır?
• Hemşirelerin eğitim aldıktan sonra oluşan farkındalık düzeyleri yaşa ve eğitim düzeyine göre farklılaşmakta mıdır?
2. YÖNTEM
Araştırma, deneme modellerinden Tek Grup Ön test- Son test modelindedir. Araştırmanın çalışma evrenini Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan 24.04.2008
tarihinden itibaren Hemşirelik hizmet içi eğitim programlarında; Hasta güvenliği için hastaların doğru kimlik tanımlanması, sağlık bakımına bağlı enfeksiyon riskinin azaltılması, ilaç güvenliği, düşmeden kaynaklanan hasta yaralanma riskinin azaltılması, etkin iletişimin sağlanması ve güvenli cerrahi
eğitimleri kapsamında bu eğitimlere katılan 125 hemşire oluşturmaktadır. Çalışma evreninin tümüne
ulaşıldığından örneklem alınmamıştır. Araştırmaya katılan yaş, eğitim durumları ve dağılımları aşağıdaki tablodaki gibidir.
Tablo1. Araştırma evrenindeki hemşirelere yönelik kişisel bilgiler
Demografik Özellikler
20-30
Yaş
31-40
41-50
Lise
Öğrenim Durumu
Yüksek Okul(önlisans)
Üniversite(lisans)
Eğitim Hemşiresi
Okul Eğitimi
Kitap ve Yayınlardan
Cevapsız
Eğitim Öncesi Hasta Güvenliği
Hizmetiçi Eğitim Koodinatörlüğü
Konusunda Bilgi Alınan Konum
Mesleki Tecrübe
Internetten
Sorumlu Hemşire
Seminerler

N
38
60
27
30
67
28
8
6
11
56
21
13
2
1
7

%
30,4
48,0
21,6
24,0
53,6
22,4
6,4
4,8
8,8
44,8
16,8
10,4
1,6
,8
5,6

Araştırmada veri toplamak için araştırmacı Serpil Bozkurt ve Deniz Uğurlu tarafından geliştirilen Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hasta Güvenliği Anketi kullanılmıştır. Anket

126

için, konuyla ilgili kavramsal literatür taraması yapılmış ve altı maddelik bir madde havuzu oluşturulmuş ve maddeler uzman görüşüne sunulmuştur. Anket üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde demografik özellikler, ikinci bölümde ise farkındalık düzeyine ilişkin sorular “bilmiyorum ” ve “biliyorum” olmak üzere iki seçenekli hazırlanmıştır. Hazırlanan anket eğitim öncesi, eğitim sonrası ve bir
yıl sonra olmak üzere aynı hemşire grubuna uygulanmıştır.
Elde edilen veriler, SPSS Paket Programında analiz edilmiştir. Ankette yer alan farkındalık düzeyine
yönelik sorular “bilmiyorum” ve “biliyorum” olmak üzere iki seçenekten oluştuğu için normal dağılım göstermeyeceğinden verilerin analizinde non-parametrik testler kullanılmıştır. Hemşirelerin hasta
güvenliği konusundaki eğitim öncesi ile eğitim sonrası yani eğitim öncesi ve eğitim sonrası farkındalık düzeylerinin anlamlı fark gösterip göstermediği ve yine eğitim aldıktan sonraki farkındalık düzeyleri ile bir yıl sonrasındaki farkındalık düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için Wilcoxon Signed Rank Testi kullanılmıştır. Yine Hemşirelerin eğitim sonrası ve bir yıl sonrasındaki farkındalık düzeylerinin yaşa ve eğitim düzeylerine göre farklılaşıp farklılaşmadığıda Kruskal Wallis Testi
ile test edilmiştir. Farkların kaynağını belirlemek için ise Mann-Whitney U Testi kullanılmıştır. Farkların test edilmesinde α=.05 anlamlılık düzeyi esas alınmıştır.
3. BULGULAR VE YORUMLAR
Bu bölümde hemşirelerin hasta güvenliği konusundaki farkındalık düzeyine yönelik analizlerden elde
edilen bulgular ve bulgulara yönelik yorumlara yer verilmiştir.
3.1. Hemşirelerin Eğitim Öncesi, Eğitim Sonrası ve Bir Yıl Sonrasında Farkındalık Düzeylerine
Yönelik Bulgular ve Yorumlar
Hemşirelerin eğitim öncesi, sonrası ve bir yıl sonraki farkındalık düzeylerine ilişkin frekans sonuçlarları aşağıda Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Eğitim öncesi, eğitim sonrası ve bir yıl sonrasına ilişkin analizler
Farkındalık Düzeyleri
Konular

Doğru
Kimlik
Tanımlama
Enfeksiyon
İlaç
Güvenliği
Düşme
Riski
Etkin
İletişim
Güvenli
Cerrahi

Eğitim Öncesi
Bilmiyor
Biliyor
N
%
N %

Eğitim Sonrası
Bilmiyor
Biliyor
N %
N
%

122 %97,6 3

9

%2,4

%7,2

116 %92,7 5
%62,4 20

106 %84,8 19 %15,2 47

%37,6 78

118 %94,4 7

%5,6

6

%4,8

117 %93,6 8

%6,4

42

%33,6 83

118 %94,4 7

%5,6

25

%20

100 %80

121 %96,8 4

%3,2

45

%36

80

%64
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1 Yıl Sonrası
Bilmiyor
Biliyor
N %
N
%

119 %95,2 2
%66,4 39

%4

120 %96

%16

105 %84*

%1,6

123 %98,4

%31,2 86

% 68

37

%29,6 88

*%70,4

78

%62,4 47

* %37,6

Tablo 2’deki Eğitim Öncesi, Eğitim Sonrası ve Bir Yıl sonrasına ilişkin analizler incelendiğinde hemşirelerin hasta güvenliğine yönelik hastalarda doğru kimlik tanımlanması, sağlık bakımına bağlı enfeksiyon riskinin azaltılması, ilaç güvenliği, düşmeden kaynaklanan hasta yaralanma riskinin azaltılması,
etkin iletişim ve güvenli cerrahi eğitimleri konularında eğitim öncesi farkındalık düzeylerine göre ve
eğitim sonrası farkındalık düzeylerinin oldukça arttığı görülmektedir.
Yine Tablo 2 incelendiğinde eğitim sonrası farkındalık düzeyleri ile bir yıl sonraki farkındalık düzeyi
karşılaştırıldığında ise; hastalarda doğru kimlik tanımlanması (%92,6- %96) sağlık bakımına bağlı enfeksiyon riskinin azaltılması (%62,4 - %84) , ilaç güvenliği (%95,2, %98,4), düşmeden kaynaklanan
hasta yaralanma riskinin azaltılması (%66,4- % 68) eğitimleri konularında eğitim sonrası farkındalık
düzeylerine göre ve yine bir yıl sonrası farkındalık düzeyleri artış göstermiştir. Hatta sağlık bakımına
bağlı enfeksiyon riskinin azaltılması (%62,4 - %84) konusundaki artış dikkat çekicidir. Ancak hemşirelerin hasta güvenliğine yönelik etkin iletişim (%80- %70,4) ve güvenli cerrahi (%64- 37,6) eğitimleri konularında eğitim sonraki farkındalık düzeylerine göre ve 1 yıl sonrasındaki farkındalık düzeylerinin düştüğü anlaşılmaktadır. Aşağıdaki analizlerde de farkındalık düzeylerinde eğitim öncesi- sonrası
ve bir yıl sonrasındaki farkındalık düzeyleri arasındaki farkın anlamlı olup olmadığı test edilmektedir.
3.2. Hemşirelerin Eğitim Öncesi ve Sonrası Farkındalık Düzeyi Farklılığına Yönelik Bulgular
ve Yorumlar
Hemşirelerin eğitim öncesi ve sonrası farkındalık düzeylerinin anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği ile ilgili sonuçlar aşağıda Tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 3. Hemşirelerin eğitim öncesi ve sonrasına yönelik farkındalık düzeylerine
ilişkin wilcoxon signed ranktesti analizi sonuçları
Farkındalık
Doğru Kimlik
Tanımlama

Enfeksiyon

İlaç Güvenliği

Düşme Riski

Etkin İletişim

Güvenli Cerrahi

Eğitim Öncesi-Eğitim
Sonrası
Negatif Sıra
Pozitif Sıra
Eşit
Negatif Sıra
Pozitif Sıra

0
113
12
5
64

Eşit

56

Negatif Sıra
Pozitif Sıra
Eşit
Negatif Sıra
Pozitif Sıra
Eşit
Negatif Sıra
Pozitif Sıra
Eşit
Negatif Sıra
Pozitif Sıra
Eşit

0
112
13
5
80
40
2
95
28
2
78
45

N
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Sıra Ort.

Sıra Top.

z

p

10,630

.000

7,103

.000

0,00
57,00

0
6441

35,00
35,00

175
2240

0,00
56,50

0
6328

10,583

.000

43,00
43,00

215
3440

8,135

.000

49,00
49,00

98
4655

9,443

.000

40,50
40,50

81
3159

8,497

.000

Tablo 3’e göre, araştırmaya katılan hemşirelerin Doğru Kimlik Tanımlama (z = 10,630, p<0.05), sağlık
bakımına bağlı enfeksiyon riskinin azaltılması (z = 7,103, p<0.05) İlaç Güvenliği (z = 10,583, p<0.05)
Düşme riski (z = 8,135, p<0.05) Etkin İletişim (z = 9,443, p<0.05) Güvenli Cerrahi (z = 8,497, p<0.05)
konularında eğitim öncesi ve sonrası farkındalık düzeyleri arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Fark puanlarının sıra toplamları dikkate alındığında, gözlenen bu farkın pozitif sıralar, son test
puan lehine olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre, düzenlenen eğitimlerin hemşirelerin farkındalık
düzeylerinin gelişmesinde çok önemli bir etkisinin olduğu söylenebilir.
3.3. Hemşirelerin Eğitim Sonrası ve Bir Yıl Sonrası Farkındalık Düzeyi Farklılığına
Yönelik Bulgular Yorumlar
Hemşirelerin eğitim sonrası farkındalık düzeyleri ile bir yıl sonrası farkındalık düzeylerinin anlamlı bir
farklılık gösterip göstermediğiyle ilgili sonuçlar ise aşağıda Tablo 4’de verilmiştir.
Tablo 4. Hemşirelerin eğitim sonrası ve bir yıl sonrasına yönelik farkındalık
düzeylerine ilişkin wilcoxon signed rank testi analizi sonuçları
Farkındalık
Doğru Kimlik
Tanımlama
Enfeksiyon

Eğitim SonrasıBir Yıl Sonrası
Negatif Sıra
Pozitif Sıra
Eşit
Negatif Sıra
Pozitif Sıra
Eşit

N
5
9
111
16
43
66

Sıra Ort.

Sıra Top.
37,50
67,50

1,069

,285

30,00
30,00

480,00
1290,00

3,515

.000

1,414

,157

0,372

,710

1,604

,109

3,916

.000

Negatif Sıra

2

4,50

9,00

Pozitif Sıra
Eşit

6
117

4,50

27,00

Negatif Sıra

31

33,00

1023,00

Düşme Riski

Pozitif Sıra
Eşit

34
60

33,00

1122,00

Negatif Sıra

34

28,50

969,00

Pozitif Sıra
Eşit

22
69

28,50

627,00

Negatif Sıra

52

36,00

1872,00

Pozitif Sıra
Eşit

19
54

36,00

684,00

Güvenli Cerrahi

p

7,50
7,50

İlaç Güvenliği

Etkin İletişim

z

Tablo 4’den anlaşılacağı üzere hemşirelerin eğitim sonrası hasta güvenliğine yönelik farkındalık düzeyleri ile bir yıl Sonrası farkındalık düzeyleri Doğru Kimlik Tanımlama (z = 1,069, p>0.05), İlaç Güvenliği (z = 1,414, p>0.05) Düşme riski (z = 0,372, p>0.05) Etkin İletişim (z = 1,604, p>0.05) konularında farklılaşmaz iken; Sağlık Bakımına Bağlı Enfeksiyon Riskinin Azaltılması ( z = 3,515, p<0.05)
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ve Güvenli Cerrahi (z = 3,916, p<0.05) konularında eğitim öncesi ve sonrası farkındalık düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunmuştur.
Sağlık Bakımına Bağlı Enfeksiyon Riskinin Azaltılması fark puanlarının sıra toplamları dikkate alındığında, gözlenen bu farkın pozitif sıralar 1 yıl sonrası lehine olduğu görülmektedir. Yeni hemşirelerin
eğitim sonrasında enfeksiyon konusundaki farkındalık düzeyinde arttığı görülmektedir. Buna rağmen
Güvenli Cerrahi konusunda ise hemşirelerinin farkındalık düzeylerinin bir yıl sonrasında düştüğü anlaşılmaktadır. Bu durum Güvenli cerrahi konusuna ait fark puanlarının sıra toplamları dikkate alındığında görülebilmektedir. Hemşirelerin Sağlık Bakımına Bağlı Enfeksiyon Riskinin Azaltılmasına yönelik farkındalık düzeylerinin eğitim sonrasına göre bir yıl sonrasında tekrar yükselmesinin nedeninin
benzer konularda Enfeksiyon Kontrol Komitesinin hizmet içi eğitimler düzenlemesinin eğitimin etkinliğini arttırdığı söylenebilir. Güvenli Cerrahi konusunda ise farkındalık düzeylerinin eğitim sonrasına
göre bir yıl sonrasında düşmesinin nedeni ise hemşireliğin bağımlı fonksiyonlarından olduğu, hekim
grubunun güvenli cerrahiye yeterince uymamalarından kaynaklı olduğu ile açıklanabilir.
3.4. Hemşirelerin Yaş Gruplarına Göre Hasta Güvenliğine Yönelik Aldıkları Eğitimle Oluşan
Farkındalık Düzeylerine İlişkin Bulgular ve Yorumlar
Hemşirelerin hasta güvenliğine yönelik aldıkları eğitimle oluşan farkındalık düzeylerinin yaşa göre
anlamlı olarak farklılık gösterip göstermediğiyle ilgili sonuçlar aşağıda Tablo 5’de verilmiştir.
Tablo 5. Hemşirelerin yaşa gruplarına göre eğitim sonrasına yönelik farkındalık
düzeylerine ilişkin kruskal wallis testi sonuçları
Farkındalık

Yaş

20-30
31-40
41-50
20-30
Enfeksiyon
31-40
41-50
20-30
İlaç Güvenliği
31-40
41-50
20-30
Düşme Riski
31-40
41-50
20-30
Etkin İletişim
31-40
41-50
20-30
Güvenli Cerrahi 31-40
41-50

Doğru Kimlik
Tanımlama

N
38
60
27
38
60
27
38
60
27
38
60
27
38
60
27
38
60
27

Sıra
Ort.
64,21
66,46
53,61
65,12
66,71
51,78
66,00
63,92
56,74
65,91
62,13
60,85
68,92
61,96
56,98
64,21
66,46
53,61

X²

Sd

p

Farkın Kaynağı
Mann Whitney U testi

11,985

2

.002*

41-50 yaş grubu ile 2030 ve 31-40 yaş grubu
arasında (Tablo 6)

4,758

2

,093

-

8,060

2

,018*

41-50 yaş grubu ile 20-30
yaş grubu arasında (Tablo
6)

0,560

2

,756

-

3,770

2

,152

-

3,261

2

,196

-
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Tablo 5 de görüleceği üzere, Kruskal- Wallis testi sonuçlarına göre; hasta güvenliğine yönelik aldıkları eğitimle oluşan farkındalık düzeylerinin yaş gruplarına göre Enfeksiyon (X2 (2) = 4,758, p>0.05) ,
Düşme riski (X2 (2) =0,560, p>0.05), Etkin iletişim (X2 (2) = 3,770, p>0.05) ve Güvenli cerrahi (X2
(2) = 3,261, p>0.05) konularında farklılaşmaz iken; Doğru Kimlik tanımlama (X2 (2) = 3,515, p<0.05)
ve İlaç Güvenliği (X2 (2) = 8,060, p<0.05) konularında yaş gruplarına göre farklılaşmaktadır.
Hasta güvenliğine yönelik eğitim sonunda Doğru Kimlik tanımlama ve İlaç Güvenliğine oluşan farkındalık düzeyi arasındaki farklılıkların hangi yaş grupları arasında oluştuğunu belirlemek için yapılan Mann-Whitney U testi ile yaş grupları ikili olarak karşılaştırılmıştır.
Aşağıdaki Tablo 6’da eğitim sonunda kimlik tanıma ve ilaç güvenliği farkındalık düzeyi arasındaki
farklılıkların hangi yaş grupları arasında olduğuna yönelik sonuçlar yer almaktadır.
Tablo 6. Hemşirelerin kimlik tanıma ve ilaç güvenliği konularındaki eğitim sonrası farkındalık
düzeylerinin yaş gruplarına göre farklılaşmasından fark kaynağını
belirlemeye yönelik mann-whitney u testi sonuçları

Farkındalık

Doğru Kimlik
Tanımlama

İlaç Güvenliği

Yaş
20-30
31-40
20-30
41-50
31-40
41-50
20-30
31-40
20-30
41-50
31-40
41-50

N
38
60
38
27
60
27
38
60
38
27
60
27

Sıra Ort.
48,42
50,18
35,29
29,78
46,78
37,83
50,50
48,87
35,00
30,19
45,55
40,56

U

z

p

1099

1,002

,316

426

2,035

,042*

643

3,242

,001*

1102

1,131

,258

437

2,430

,015*

717

1,944

,052

Tablo 6’dan anlaşılacağı gibi karşılaştırma testi Mann-Whitney U testi sonucunda Doğru Kimlik tanımlama konusunda 41-50 yaş grubundaki hemşireler ile 20-30 yaş arasındaki yaş grubu arasındaki
farkındalık düzeyi (U= 426, p<0.05), yine 41-50 yaş grubundaki hemşireler ile 31-40 yaş arasındaki
yaş grubu arasındaki farkındalık düzeyi (U= 643, p<0.05) farklılık göstermektedir. 41–50 yaş grubundaki hemşireler diğer yaş grubundaki hemşirelere göre Doğru Kimlik tanımlama konusunda daha düşük düzeyde farkındalık düzeyine ulaşmışlardır. Bu durum yine yukarıdaki tablodaki sıra ortalamalarından da anlaşılabilmektedir. Bunun nedeni 41–50 yaş grubundaki hemşirelerin daha az girişimsel işlemler yapmalarına ve davranış değişikliğine daha az yatkın olmaların olduğu düşünülebilir.
İlaç Güvenliği konusunda da yine 41-50 yaş grubu hemşireler ile 20-30 yaş grubu hemşireler arasında farkındalık düzeyi (U= 437, p<0.05) farklılaşmaktadır. 41-50 yaş grubu hemşireler eğitim sonunda
ilaç güvenliği konusunda daha düşük düzeyde farkındalık düzeyine ulaşmışlardır. 41-50 yaş grubundaki hemşirelerin ilaç güvenliği konusunda düşük farkındalık düzeyine ulaşmalarının nedeni daha az
girişimsel işlemler yapmalarına ve davranış değişikliğine daha az yatkın olmaların olduğu düşünüle-
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bilir., 20-30 yaş grubu ve 31-40 yaş grubundaki hemşirelerin farkındalık düzeyi arasında farklılık görülmemiştir.
3.5. Hemşirlerin Eğitim Durumlarına Göre Hasta Güvenliğine Yönelik Aldıkları Eğitimle Oluşan Farkındalık Düzeylerine Yönelik Bulgular ve Yorumlar
Hemşirelerin hasta güvenliğine yönelik aldıkları eğitimle oluşan farkındalık düzeylerinin eğitim durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığıyla ilgili sonuçlar aşağıda Tablo 7’de verilmiştir.
Tablo 7. Hemşirelerin eğitim durumuna göre eğitim sonrasına yönelik farkındalık
düzeylerine ilişkin kruskal wallis testi sonuçları
Farkındalık

Doğru Kimlik
Tanımlama

Enfeksiyon

İlaç Güvenliği

Düşme Riski

Etkin İletişim

Güvenli Cerrahi

Yaş
lise
yüksekokul
(önlisans)
Üniversite
(lisans)
lise
Yüksekokul
(önlisans)
Üniversite
(lisans)
lise
Yüksekokul
(önlisans)
Üniversite
(lisans)
lise
Yüksekokul
(önlisans)
Üniversite
(lisans)
lise
Yüksekokul
(önlisans)
Üniversite
(lisans)
lise
Yüksekokul
(önlisans)
Üniversite
(lisans)
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N

Sıra Ort.

30

61,25

67

62,84

28

65,27

30

61,50

67

59,45

28

73,11

30

66,00

67

62,27

28

61,54

30

59,00

67

63,48

28

66,14

30

69,25

67

58,71

28

66,57

30

64,67

67

58,45

28

72,11

X²

Sd

P

,903

2

,637

4,084

2

,130

4,084

2

,130

879

2

,644

4,385

2

,112

4,182

2

,124

Tablo 7’de görüleceği üzere, Kruskal- Wallis testi sonuçlarına göre; hemşirelerin hasta güvenliğine
yönelik aldıkları eğitimle oluşan farkındalık düzeyleri eğitim düzeylerine göre Doğru Kimlik Tanımlama (X2 (2) = 0,903, p<0.05), Enfeksiyon (X2 (2) = 4,084, p>0.05), İlaç Güvenliği (X2 (2) = 4,084,
p<0.05) , Düşme riski (X2 (2) =879, p>0.05), Etkin iletişim (X2 (2) = 4,385, p>0.05) ve Güvenli Cerrahi (X2 (2) = 4,182, p>0.05) konuları arasında farklılaşmamaktadır.
4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Hemşirelerin hasta güvenliğine yönelik hastalarda doğru kimlik tanımlanması, sağlık bakımına bağlı
enfeksiyon riskinin azaltılması, ilaç güvenliği, düşmeden kaynaklanan hasta yaralanma riskinin azaltılması, etkin iletişim ve güvenli cerrahi eğitimleri konularında eğitim öncesi farkındalık düzeylerine
göre ve eğitim sonrası farkındalık düzeyleri oldukça artmıştır. Hemşirelerin hasta güvenliğine yönelik
eğitim öncesi ve sonrası farkındalık düzeyleri arasında anlamlı bir fark vardır.
Bu sonuçlar yapılan eğitimlerin etkinliğini göstermekle birlikte eğitimlerde kazanılan farkındalığın
hemşirelerimiz tarafından hasta kabul, tedavi, taburcu süreçlerinde kullanmaları ve bu süreçlerin Sağlık Bakanlığınca Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında çıkartılan Tebliğ sonrasında İl Sağlık Müdürlüğünün
“Hasta ve Çalışan Güvenline” yönelik yapmış olduğu denetimlerinde katkısı olduğu düşünülmektedir.
Hemşirelerin yine eğitim sonrası farkındalık düzeylerine göre ile bir yıl sonraki farkındalık düzeyleri
doğru kimlik tanımlanması, sağlık bakımına bağlı enfeksiyon riskinin azaltılması, ilaç güvenliği, düşmeden kaynaklanan hasta yaralanma riskinin azaltılması konularında eğitim sonrası farkındalık düzeylerine göre ve yine bir yıl sonrası farkındalık düzeyleri artış gösterirken, etkin iletişimin iyileştirilmesi ve güvenli cerrahi eğitimleri konularında düşmüştür. Hemşirelerin eğitim sonrası hasta güvenliğine yönelik farkındalık düzeyleri ile bir yıl sonrası farkındalık düzeyi anlamlı olarak sağlık bakımına bağlı enfeksiyon riskinin azaltılması konusundaki artarken Güvenli cerrahi konusunda anlamlı olarak düşmüştür.
Hemşirelerin hasta güvenliğine yönelik aldıkları eğitimle oluşan farkındalık düzeylerinin yaş gruplarına göre Enfeksiyon, Düşme riski, Etkin iletişim ve Güvenli cerrahi konularında farklılaşmaz iken;
Doğru kimlik tanımlama ve İlaç güvenliği konularında yaş gruplarına göre farklılaşmaktadır. 41–50
yaş grubundaki hemşirelerin, 20–30 yaş ve 31–40 yaş arasındaki hemşirelere göre Doğru kimlik tanımlamaya yönelik farkındalık düzeyi düşüktür. Yine İlaç Güvenliği konusunda da 41–50 yaş grubu
hemşireler ile 20–30 yaş grubu hemşirelere göre eğitim sonunda ilaç güvenliği konusunda daha düşük
düzeyde farkındalık düzeyine ulaşmışlardır.
Hemşirelerin hasta güvenliğine yönelik aldıkları eğitimle oluşan farkındalık düzeyleri eğitim düzeylerine göre ise farklılaşmamaktadır.
Hemşirelerin eğitim sonrası hasta güvenliğine yönelik farkındalık düzeylerinden İlaç Güvenliği ve
Doğru kimlik tanımlamaya konusunda 41–50 yaş grubu hemşireler arasındaki düşmesini değişimin
yaş ilerledikçe zorlaştığı, eski alışkanlıklarını terk etmede zorluk yaşamaları veya eğitimin etkiliğinin daha az olması olabileceği düşünülmüştür. Eğitimlerin 41–50 yaş grubu hemşirelere daha sık verilmesi önerilmektedir.
Hemşirelerin eğitim sonrası hasta güvenliğine yönelik farkındalık düzeylerinden özellikle güvenli cerrahide düşmesi ise hemşireliğin bağımlı fonksiyonlarından olduğu, diğer ekip üyelerinin ve hekim gru-
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bunun güvenli cerrahiye yeterince uymamalarından kaynaklı olduğu ile açıklanabilir. Bu nedenle hemşire gurubuna yapılan “ hasta güvenliği” ne yönelik yapılan tüm eğitimlerin farkındalık kazandırmak
için diğer sağlık çalışanlarına özelliklede hekim grubuna aynı yoğunlukta verilmesi önerilmektedir.
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ÖĞRENCİ HEMŞİRELERİN HASTANE UYGULAMALARI SIRASINDA
ŞAHİT OLDUKLARI TIBBİ HATA DURUMLARI
Fatma Cebeci1, Ebru Karazeybek2, Gülten Sucu3

Özet
Sağlık çalışanları arasında en geniş grubu oluşturan ve tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında hizmet
veren hemşireler, hataların tanımlanması, ortaya konması ve hastaya zarar vermeden engellenmesinde önemli bir meslek grubudur. Geleceğin hemşireleri olacak öğrencilere hasta güvenliğinin önemini
kavratmanın en iyi yolu ise klinik uygulama alanlarıdır. Öğrenci hemşirelerin klinik uygulamalar sırasında şahit oldukları hataların belirlenmesi, tıbbi hataların önlenmesi yönünde geliştirilecek tedbirlerinin alınmasında önemli bir veri oluşturabilir. Bu nedenle çalışma hemşirelik öğrencilerinin hastane uygulamaları sırasında şahit oldukları tıbbi hata durumlarının belirlenmesi amacı ile yapılmıştır. Veri toplamada kullanılan Anket formu konu ile ilgili literatür taraması sonucunda oluşturulmuştur. Çalışma, 2008–2009 eğitim öğretim yılında araştırmaya katılmaya istekli olan toplam 324 öğrenci ile yürütülmüştür. Katılımcılardan yazılı onam alınmıştır. Anket çalışması olması ve öğrencilerinin
bildirimine dayanması araştırmanın sınırlılıklarını oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin
%33,3’ünün klinik uygulamalar sırasında tıbbi hataya şahit oldukları belirlenmiştir. Öğrenci hemşireler şahit oldukları hataların %55,6’sının hemşireler, %22,2’sinin doktorlar ve %20,4’ünün ise öğrenci hemşireler tarafından yapıldığını ifade etmişlerdir. Hataların %66,7’sinin ilaç, %9,2’sinin test
uygulamaları,%7,4’ünün materyal alımı, %2,8’unun ise ameliyat ile ilgili yapıldığı saptanmıştır. Öğrenci hemşireler, hataların %49,0 düzeyinde hastaya ulaşmadan engellendiğini ve hatanın yönetime
rapor edilme oranının ise %3,8 olduğunu belirtmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Hastane Uygulamaları, Öğrenci Hemşire, Tıbbi Hata

MEDICAL ERRORS ENCOUNTERED BY NURSING STUDENTS
IN CLINICAL PRACTICE
Abstract
Nurses account for the largest group of health care professionals and work in every health care unit;
therefore, nursing is a significant profession for the determination, display and prevention of errors
without causing any harm to patients. The best way to demonstrate the importance of patient safety to
students, the future nurses, is based on the fields of clinical applications. Determination of the medical
errors encountered by nursing students during these applications could yield significant data for the
development of necessary precautions to prevent such events. Therefore, the study was carried out to
determine medical errors encountered by nursing students in clinical applications. Survey form used
for data collection was prepared by considering the related literature. Study was carried out with 324
voluntary students in 2008-2009 education year. Written consent was obtained from the participants.
1. Yrd. Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, fcebeci @akdeniz.edu.tr
2. Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, ekarazeybek@akdeniz.edu.tr
3. Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, gultensucu@akdeniz.edu.tr

135

Main limitations of the study were use of survey forms that were depended on the expressions of the
students. 33.3% of the participants were determined to encounter medical errors during clinical applications. Participant nursing students stated that 55,6% of the errors they encountered were caused
by nurses and 22,2% by doctors and 20,4% by nursing students. 66,7% of the errors were related to
drugs, 7,4% to material choose, 9,2% to test applications and 2,8% to surgery. Nursing students expressed that they were stopped in 49,0% of the cases before reaching patients, and only the 3,8% of the
errors were reported to the administration.
Key Words: Clinical Practice, Nursing Student, Medical Error
1. GİRİŞ
Hemşireler hasta bakımındaki hataların ve hata alanlarının tanımlanması ve ortaya konmasında önemli bir meslek grubudur. Hasta güvenliğini tehdit eden, kaynak, işgücü ve can kaybına yol açabilen hataların en aza indirilmesi hata kaynaklarının bilinmesi ile mümkün olabilir (Farquhar, Collins Sharp,
Clancy 2007; Mitchell, 2008). Kliniklerde hata kaynaklarının belirlenmesi ve hataların engellenmesi
için strateji geliştirmek önemlidir. Stratejik hedef oluştururken, süreçlerdeki basit hataların hastaya zarar verecek şekilde ortaya çıkmasını engelleyecek yeni tasarımlar yapmak ve hataların hastaya ulaşmadan önce yakalanmasını ve düzeltilmesini sağlayacak önlemleri almak önemlidir (Anderson, Stumpf,
Schulkin, 2009). Öğrencilerin şahit oldukları hataların bilinmesi, tıbbi hataların önlenmesi yönünde
geliştirilecek tedbirlerin alınmasında veri oluşturabilir.
2. YÖNTEM
2.1. Amaç
Hemşirelik öğrencilerinin hastane uygulamaları sırasında şahit oldukları tıbbi hata durumlarının belirlenmesidir.
2.2. Yöntem
Tanımlayıcı, kesitsel tipte bir çalışmadır. Veri toplamada kullanılan anket formu hemşirelik öğrencilerinin hastane uygulamaları sırasında şahit oldukları tıbbi hataları belirlemek amacı ile konu ile ilgili literatür taraması sonucunda (Balas, Scott, Rogers 2004; Henneman, Gawlınskı 2004; Wolf, Hicks, Serembus 2006; Farquhar, Collins Sharp, Clancy, 2007; Martinez, Lo 2008; Mitchell, 2008; Brady, Malonesandra, Flemıng 2009) oluşturulmuştur. Çalışma, 2008–2009 eğitim öğretim yılında Akdeniz Üniversitesi Antalya ve Akseki Sağlık Yüksekokullarında öğrenim gören ve araştırmaya katılmaya istekli
olan 324 öğrenci ile yürütülmüştür. Katılımcılardan yazılı onam alınmıştır.
2.3. Araştırmanın Sınırlılıkları
Anket çalışması olması ve öğrencilerinin bildirimine dayanması araştırmanın sınırlılıklarını oluşturmaktadır.
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2.4 Bulgular
Tablo 1. Öğrenci hemşirelerin tanıtıcı özellikleri (n=324)
Özellikler
Sayı
Yaş Mean (±SD) 21.1± 1.7
Sınırlar 18-34
18-20
115
21-23
271
24 +
5

%

14,8
83,6
1,6

Cinsiyet
Kadın
Erkek

282
42

87,0
13,0

86
76
72
90

26,5
23,5
22,2
27,8

214
108
324

66,0
33,3
100,0

Sınıf
1
2
3
4
Tıbbi Hataya Şahit Olma Durumu
Olan
Olmayan
Toplam

Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş aralıkları 18-34, yaş ortalamaları (±SD) ise 21.1 ± 1.7’dir. Öğrencilerin %27,8’i 4.sınıfta öğrenim görmekte ve %87’si kadındır. Araştırmaya katılan 324 öğrenciden
108’i (%33,3)’ü klinik uygulamalar sırasında tıbbi hataya şahit olduklarını belirtmişlerdir.
Tablo 2. Öğrenci hemşirelerin şahit oldukları hataların dağılımı
Şahit Olunan Hatalar

Sayı

%

İlaç Hataları

72

66,7

Test Uygulamaları

10

9,2

Materyal Alımı

8

7,4

Ameliyat

3

2,8

15
108

13,9
100,0

Belirtilmeyen
Toplam

Araştırmaya katılan öğrencilerin şahit oldukları hataların en yüksek oranda (%66,7) ilaç hataları olduğunu bunu test uygulamaları (%9,2) ve materyal alımının (%7,4) takip ettiği bulunmuştur. Öğrencilerin %2,8’i ise cerrahi girişim hatasına şahit olduklarını belirtmişlerdir. Literatürde ilaç hatalarının hastanelerde en sık rastlanan ve hasta güvenliğini tehdit eden hatalardan olduğu ve değişen oranlarda görüldüğü bildirilmektedir (Brady 2009). Reid (2009)’in yaptığı çalışmada ilaç hatalarının %26,0, test

137

tedavi ve prosedür hatalarının %6,0 oranında olduğu bulunmuştur. Milch et al. (2006)’un çalışmasında hemşireler tarafından bildirilen hataların %47,0 olduğu, bunun %33,0’ünü ilaç ve transfüzyon hatalarının oluşturduğu belirlenmiştir.
Tablo 3. Öğrenci hemşirelerin şahit oldukları ilaç hataların dağılımı
Şahit Olunan İlaç Hataları

Sayı

%*

Yanlış İlacın Verilmesi

13

18,0

Yanlış Hastaya Verilmesi

11

15,4

Yanlış Yol ile Verilmesi

6

8,3

Yanlış Doz da Verilmesi

5

6,9

İstemin Okunaksız Olması

5

6,9

Parenteral İlaç Uygulamaları Sırasında Aseptik
Tekniğe Uymama

4

5.5

İlacın Yanlış Hızla Verilmesi

3

4,2

Yanlış Zamanda Verilmesi

2

2,8

İlacın Verilmemesi

2

2,8

İstemde Aynı İlacın Tekrarı

2

2,8

İlacın Kaydedilmemesi

1

1,4

Belirtilmeyen

18

25,0

Toplam

72

100,0

*Yüzdeler ilaç hata sayıları üzerinden alınmıştır.
Araştırmaya katılan öğrencilerin şahit oldukları toplam 72 ilaç hatasının 13’ü (%18,0) yanlış ilaç verilmesi, 11’inin (%15,4) ise yanlış hastaya verilmesidir. Wolf (2006)’ün ilaç hataları ile ilgili yaptığı
çalışmada, en yüksek orandaki ilaç hatasının doz atlama olduğu (19,0), bunu sırası ile uygun olmayan
doz (17,1) ve uygun olmayan zaman (16,9) takip ettiği bulunmuştur. Aynı çalışmada doktor istemi ile
ilgili hatalar %0,07 olarak bildirilmiştir.
Tablo 4. Öğrenci hemşirelerin şahit oldukları hataların mesleklere göre dağılımı
Meslek
Hemşire
Doktor
Hemşirelik Öğrencisi
Tıp Öğrencisi
Toplam

Sayı
60
24
22
2
108

%
55.6
22.2
20.4
1.8
100,0

Öğrenci hemşirelerin şahit oldukları hataların mesleklere göre dağılımına bakıldığında hemşirelerin
%55,6 ile en yüksek oranda yer aldığı görülmektedir. Hastane uygulamaları sırasında öğrenci hemşi-
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relerin en yakın çalıştığı meslek grubu hemşirelerdir. Öğrencilerin hemşirelerin yaptıkları tüm uygulamaları yakından ve ilgi ile izleme olanaklarının bulunması bu sonucun nedeni olabilir.
Tablo 5. Öğrenci hemşirelerin şahit oldukları hataların hastaları etkileme
durumlarına göre dağılımı
Hastaları etkileme Durumu

Sayı

%

Etkilemedi/Hastaya Ulaşmadı

53

49,0

Tedaviyi Geciktirdi

17

15,7

Yan Etki Ortaya Çıktı

12

11,1

Olası Yaralanmaya Neden Oldu

4

3,7

Hastanede Yatış Süresini Uzattı

4

3,7

Belirtilmeyen

18

16,6

Toplam

108

100,0

Hataların %49,0 oranında hastaya ulaşmadığı, %15,7 oranında tedaviyi geciktirdiği, %11,1 oranında
yan etkiye, %3,7 oranında ise olası yaralanmaya neden olduğu ve yatış süresini uzattığı belirlenmiştir.
Tablo 6. Öğrenci hemşirelerin şahit oldukları hataların rapor edilme durumlarına göre dağılımları (n=324)
Hataların Rapor Edilme Durumları

Sayı

%

Rapor Edilmedi

41

38,0

Doktora Bildirildi

25

23,1

Sorumlu Hemşireye Bildirildi

25

23,1

Yönetime Rapor Edildi

4

3,8

Belirtilmeyen

13

12,0

TOPLAM

108

100,0

Öğrenci hemşireler hataların %38,0 oranında rapor edilmediğini, rapor edilme oranının yalnızca %3,8
oranında olduğunu bildirmişlerdir.
3. SONUÇ
Öğrencilerin şahit oldukları hataların bilinmesi, tıbbi hataların önlenmesi yönünde geliştirilecek tedbirlerin alınmasında veri oluşturabilir. Ülkemizde sağlık kuruluşlarında hasta güvenliğini tehdit eden
hatalı uygulamaların belirlenerek gerekli önlemlerin alınması, yasal durumlarla karşı karşıya kalmamaları açısından da önemlidir.
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GÜVENLİ HASTANELER
VE İLETİŞİM

HEMŞİRELERİN YAŞADIĞI MOBBİNG
Havva Öztürk1, Fatma Yılmaz2,
Sevilay Hintistan3, Tülay Bayramoğlu4
Özet
Araştırma, hastanelerde çalışan hemşirelerin mobbing (psikolojik terör, işyerinde zorbalık, yıldırma
vb) uygulamaları ile karşılaşma durumlarını saptamak ve mobbing ölçeği geliştirmek amacıyla OcakHaziran 2006 tarihleri arasında Trabzon il merkezindeki tüm devlet hastanelerinde ve üniversite hastanesinde çalışan 814 hemşire ile yapılmıştır. Veriler, hemşirelerin demografik özellikleri, mobbing ile
ilgili düşüncelerinin alındığı 17 sorudan oluşan anket ve 68 maddelik mobbing ölçeği ile toplanmıştır. Ölçeğin CVI: %88, iç tutarlılığı için madde-toplam puan korelasyon değerleri: 0.30- 0.73 ve Cronbach Alpha: 0. 97 dir. Ölçek tek faktörlüdür ya da genel bir faktöre sahiptir. Araştırma katılan hemşirelerin %58’i devlet hastanelerinde çalışmakta ve %89’u hemşire pozisyonunda bulunmaktadır. Bu
hemşirelerin %59’u mobbing mağduru olmadığını, %39’u mağdur olduğunu belirtmektedir. Mağdur
olduğunu belirten 329 hemşirenin yalnızca %42’si gerçek mobbing mağdurudur ve bunlar ortalama
247,17±31,75 puan almışlardır. Hemşirelerin %23’ü halen, %35’i 3 yıl ya da üstünde ve %30.9’u kıskançlık nedeniyle mobbing yaşadığını, mobbingi uygulayanların %54’ünün yönetici ve %45’inin kadın olduğunu belirtmiştir. Ayrıca üniversite hastanesinde mobbing yaşayan hemşire sayısı daha az olmasına rağmen, mobbing daha yoğun/şiddetli yaşanmaktadır (MWU=1544,5 ; p=0.001).
Anahtar Kelimeler: Mobbing, Hemşire, Bullying, Hastane

MOBBING WHICH NURSES EXPERIENCED
Abstract
Research is carried out to determine if the nurses working in hospitals are subjected to mobbing
(psychological terror, bullying behavior in workplace, daunting etc.) and to develop a mobbing scale,
between January and June 2006, with 814 nurses working in all public hospitals and university hospital in Trabzon City Center. Data was collected with questionnaire and a 68-items mobbing scale. For
scale, content validity index= 88%, item-total corelation values: 0,30–0,73 and Cronbach Alpha: 0.97
are found. The scale is single factored. 58% of nurses, who were participated in the research, work in
state hospitals and 89% of them were nurse position. Of these nurses, 59% stated not being mobbing
victim and 39% stated being mobbing victim. However, only 42% of 329 nurses who stated being mobbing victim really suffer from mobbing and their mean point is 247,17±31,75. 23% of them still suffer from mobbing, 35% suffered from 3 years ↑, 39% suffer mobbing because of jealousy, 54% of the
mobbers are managers and 45% are women, 46% of the nurses are not pleased with their hospital and
with the managers. Also it is determined that mobbing is exposed more violent in this hospital, although number of nurses in the university hospital were less (MWU=1544,5 , p=0.001).
Key Words: Mobbing, Nurse, Bullying, Hospital
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1. GİRİŞ
Mobbing, Latince’de kararsız kalabalık, şiddete yönelmiş topluluk anlamında olan “mobile vulgus”
sözcüğünden türetilmiştir. İngilizce’de ise “mob” fiili, bir yerde toplanmak, saldırmak ve rahatsız etmek anlamındadır. Türkçe’de mobbing, duygusal linç, psikolojik terör, işyerinde zorbalık, psikolojik
taciz, duygusal taciz, duygusal saldırı, yıldırma, vb. şeklinde tanımlanmaktadır (Bağ, 2004: 82; Çobanoğlu, 2005: 19; Davenport, Distler, Pursell, 2003: 15; Leymann 1990: 119; Uludağlı ve Uçanok,
2005: 78).
Mobbing ile ilgili çalışmalar incelendiğinde, ilk çalışma 1960’larda Lorenz’ın hayvanların kendi aralarında veya sürü dışı bir yabancıya karşı uyguladıkları taciz davranışları üstünedir. Daha sonra Heinemann öğrenciler arasında görülen zorbalık ve taciz olaylarını ele almış, 1972’de Çocuklar Arasında Grup Şiddeti adlı kitap yazmıştır. 1980’li yıllarda Leymann İşveç, Almanya da yaptığı araştırmalar sonucunda taciz ve yıldırma olaylarının iş dünyasında geniş boyutta yer aldığını ortaya koymuştur. Leymann’ın çalışmaları ışığında dünyanın pek çok yerinde İrlanda, İşveç, Finlandiya, Avusturya,
Macaristan, İtalya ve Fransa da konu ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. A.B.D.’de Brodsky, Taciz Edilmiş Çalışan adlı bir kitap yazmıştır. Brodsky’e göre taciz “başkalarını yıpratmak, eziyet etmek, engellemek ve tepki almak” amacıyla tekrar edilen ve sürekli yapılan, muhatabı kışkırtan, baskı yapan,
korkutan, yıldıran ya da rahatını kaçıran davranışlarda bulunmaktır. Leyman ise mobbingi, bir veya
birkaç kişi tarafından diğer bir kişiye yönelik olarak, düşmanca ve ahlak dışı yöntemlerle sistematik
bir biçimde uygulanan psikolojik terör olarak tanımlamıştır. 1996’da da İngiliz yazar Field, “Bully in
Sight” adlı eserinde mobbing/zorbalığı, “bir kişinin kurbanın kendine güvenine ve öz saygısına sürekli ve acımasız biçimde saldırması olarak tanımlamıştır (Çobanoğlu, 2005: 19; Davenport, Distler, Pursell, 2003: 5; Leymann, 1990: 119-120).
Mobbing duygusal bir saldırıdır. Hedefi ise bir işyerindeki kişi ve kişiler üzerindeki sistematik baskı
yaratarak, ahlak dışı yaklaşımlarla performanslarını ve dayanma güçlerini yok ederek, işten ayrılmaya
zorlamaktır. İş yeri mobbingi, bir insanı çalıştığı kurumdan ayrılmaya zorlamak amacı ile yersiz suçlamalar, aşağılamalar, genel tacizler şeklinde baskı unsurlarını art niyetli ve sistemli olarak uygulamaktır. Mağdur, iş yaşamından dışlamak amacıyla psikolojik taciz, kötü davranış, uygun olmayan görev
ve adaletsiz maaş yöntemiyle de yıldırılabilir. Mobbing, genelde üst düzey yönetim kadrosu tarafından
uygulandığı gibi, aynı düzeydeki akranlar, astlar ya da bir grup tarafından da uygulanabilir. Araştırmalar mobbing mağdurlarının çoğunluğunun otuzlu yaşlarda, iyi eğitimli, hatta yüksek lisans, doktora
gibi derecelere sahip bireyler olduğunu göstermektedir. Ayrıca, mağdurların duygusal zekâları yüksek,
üretkenlik, dürüstlük, merhamet ve adalet hisleri gelişmiş kişiler olduğu da belirlenmiştir. Parlak ve
etkileyici bir eğitim geçmişine sahiptirler. Kurumun basamaklarını tırmanma sürecinde gelecek vaat
eden bu kişiler, rakipleri ya da gelişime ve yeniliğe açık olmayan üst yönetimler için tehdit ve saf dışı
bırakılması gereken bir rakip olarak görülmektedirler. Oysa mobbing mağdurları, işlerini seven, işle
bütünleşen, örgütün hedeflerine, saygınlığına inanan ve yürekten katkıda bulunan kimselerdir (Bağ,
2004: 85; Çobanoğlu, 2005: 21-23; Davenport, Distler, Pursell, 2003: 15-16).
Mobbing sosyal bir olgudur. Bir kurumda mobbing yapan, mobbingi teşvik eden, mobbinge göz yuman ve mobbing kurbanı/mağduru kimseler vardır. Kurumdaki kişiler bu iki gruptan birisine, tacizciye ya da kurbana destek çıkarak mobbing sürecine dâhil olmaktadırlar. Mobbinge uğrayan kişinin tipik tepkisi toplumdan izole olmaktır. Çünkü kendisine ne olduğunu, nasıl olduğunu ve niçin olduğunu
anlayamamaktadır. Yaşanan çatışmaları ailesine ve topluma da taşımaktadır (Bağ, 2004: 81; Çobanoğlu, 2005: 23; Davenport, Distler, Pursell, 2003: 94-95).
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Yaygın mobbing davranışları; yapılan işlerin sürekli eleştirilmesi, kişinin umursanmaması, dini ve siyasi görüşleri ile alay edilmesi, hakkında asılsız söylentiler çıkarılması, hareketleri taklit edilerek gülünç duruma düşürülmesi, verilen işlerin geri alınarak kişinin kendine olan güveninin sarsılması, kişinin itibarını ve kariyerini zedelemek için yeteneği dışında işler verilmesi, psikolojik ve fiziksel olarak
ağır işlerde görevlendirilmesidir (Bağ, 2004: 90-93; Çobanoğlu, 2005: 25; Leymann, 1990: 121; Uludağlı, 2005: 79). Dr. Heinz Leymann’da 45 ayrı mobbing davranışı tanımlamıştır ve bu davranışları
da özelliğine göre 5 grupta toplamıştır. 1. Grup: Kendini göstermeyi ve iletişim oluşumunu etkilemek:
üstünüz kendinizi gösterme olanaklarınızı kısıtlar, sözünüz sürekli kesilir, yüzünüze bağırılır ve yüksek sesle azarlanırsınız, yaptığınız iş sürekli eleştirilir vb. 2. Grup: Sosyal ilişkilere saldırılar: Çevrenizdeki insanlar sizinle konuşmazlar, kimseyle konuşamazsınız, başkalarına ulaşmanız engellenir, sanki orada değilmişsiniz gibi davranılır vb. 3. Grup: İtibarınıza saldırılar: İnsanlar arkanızdan kötü konuşur, asılsız söylentiler ortada dolaşır, gülünç durumlara düşürülürsünüz, cinsel imalar yapılır vb. 4.
Grup: Kişinin yaşam kalitesi ve mesleki durumuna saldırışlar: Sizin için hiçbir özel görev yoktur, size
verilen işler geri alınır, sürdürmeniz için anlamsız işler verilir, işiniz sürekli değiştirilir, size mali yük
getirecek genel zararlara sebep olunur vb. 5. Grup: Kişinin sağlığına doğrudan saldırılar: Fiziksel olarak ağır işler yapmaya zorlanırsınız, fiziksel şiddet tehditleri yapılır, fiziksel zarar, doğrudan cinsel taciz vb. dir (Davenport, Distler, Pursell, 2003: 18-19).
Mobbing süreci de, ilk olarak önemli bir olay ya da anlaşmazlığın tanımlanması, sonra saldırgan eylemler ve psikolojik saldırıların görülmesi, daha sonra yönetimin yanlış anlayarak, negatif döngüye katılması, dördüncü aşamada mağdur/kurbanın zor veya akıl hastası olarak damgalanması ve son olarak
işine son verilmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu olayın sarsıntısı, travma sonrası stres bozukluğunu tetiklediği, duygusal gerilim ve onu izleyen psikosomatik hastalıkların devam ettiği, hatta yoğunlaştığını da belirtmektedir (Bağ, 2004: 94-98; Çobanoğlu, 2005: 71-73; Davenport, Distler, Pursell, 2003: 20;
Leymann 1990: 121-122; Uludağlı, 2005: 80).
Mobbing örgütlerde bulaşıcı bir hastalık gibidir. Tedbir alınmazsa örgütün tümüne yayılabilir. İşletmelerde güven, sevgi ve saygı azalır, motivasyon yok olur. Uyumsuzluk baş gösterir ve iş verimliliği düşer. Her işyerinde ve her tür kuruluşta olabilir. Uzmanlar mobbing sendromuna yakalanan bir kişinin
topluma maliyetinin, yıllık gelirinden fazla olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle yöneticilerin farklılıkları, anlaşmazlık, uyumsuzluk, zıtlaşma ve birbirine ters düşme gibi durumlarını yöneterek çözmesi gerektiğini belirtilmektedir. Eğer çözüm sağlanmazsa işyerinde duygusal saldırıya uğramış dürüst,
güvenilir, sadık, çalışkan ve vizyon sahibi bir çok kişinin yok yere heba edileceği ifade edilmektedir
(Çobanoğlu, 2005: 23; Davenport, Distler, Pursell, 2003: 47; Yücetürk, 2003). İtalya’da mobbinge karşi dayanişma derneğinin araştırmasında ise bir kurumda mobbinge maruz kalmış iki kurbanın altı ay
içinde iş veriminin ortalama %50 oranında düştüğü açıklanmaktadır (Çobanoğlu, 2005: 100). Asunakutlu ve Safra’nın çalışmalarında da mobbing davranışlarının işe devamsızlık ve işten ayrılmaya neden olduğu saptanmıştır (Asunakutlu ve Safra, 2006: 315). Ayrıca, dünyanın her yerinde yaygınlaşan
mobbing uygulamalarının zaman ve verimlilik maliyetlerinde inanılmaz rakamlara ulaştığı saptanmıştır. Örneğin bu rakam, Amerika Birleşik Devletlerin (ABD)’de 180 milyon dolar, Almanya’da 100 milyon euro, İngiltere’de 260.000 paund’dur (Kök, 2006: 161).
Mobbing ile ilgili yapılan bir diğer çalışmada ise katılımcıların yüzde 81’i iş hayatında mobbing ile
karşılaştığını, %79’u mobbing’le birkaç kez karşılaştığını, %18’i sadece bir ya da iki kez karşılaştığını, %2’si hiç karşılaşmadığını açıklamıştır. Katılımcıların % 70’i bu davranışı yöneticisinin, %25’inin
aynı seviyedeki çalışma arkadaşlarının, % 3’ü astının ve % 1’i de diğerlerinin uyguladığını açıklamıştır (mobbingturkiye.net, 2009). Bu oranlar azımsanmayacak kadar yüksektir. Arpacıoğlu’nun çalışma-
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sında da genellikle zorbalık yapan kişilerin %81’inin mağdurun amiri, %14’ünün eşiti ya da çalışma
arkadaşı, %5’inin astı olduğunu belirtirken, kurbanların ise %77’sinin kadın olduğunu belirtmektedir.
Ayrıca, erkeklerin %69’unun kadınlara, kadınların ise %84’ünün kadınlara zorbalık yaptığını açıklamıştır (mobbingturkiye.net, 2009c).
Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu hemşirelik mesleğinde de mobbing incelendiğinde, 2002 yılında Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN= International Council of Nurses), tüm dünya’da ve tüm toplumlarda bir salgın haline gelen şiddetin sağlık hizmeti veren işyerlerinde ciddi boyutlara ulaştığını tanımlamıştır (Delbel 2003: 31). ABD’de sağlık çalışanlarının diğer hizmet sektöründe çalışanlara göre
16 kez daha fazla şiddet riski altında olduğu belirtilmiştir (Delbel 2003: 31, West, 2003). İş güvenliği
ve Sağlık Yönetimi (OSHA= Occupational Safety and Health Administration), Amerikan Hemşireler
Birliği (ANA= American Nurses Association) ve Acil Hemşireler Birliği (ENA= Emergency Nurses’
Association) gibi organizasyonların faaliyetlerinde de aşırı baskı altındaki sağlık bakım ortamlarında
işyeri şiddetinin arttığı tanımlanmıştır (West, 2003). Mesleki şiddetin hemşirelik mesleğinde karşılaşılan önemli sorunlardan biri olduğu ve diğer mesleklerden üç kat daha fazla yaşandığı yapılan birçok
çalışma ile de tespit edilmiştir (Delbel, 2003: 31; West, 2003). Çobanoğlu, Bağ, Khorsid ve Akın’ın
çalışmaları ile de bu açıklamalar desteklenmektedir (Bağ, 2004: 47; Çobanoğlu, 2005: 142; Khorsid
ve Akın, 2006: 15).
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) asistan, pratisyen, uzman doktor, ebe ve
hemşireleri kapsayan çalışmasında da, sağlık kurumlarında çalışan kadınların psikolojik baskı ve fiziksel şiddetten yoğun olarak şikâyetçi olduğu tespit edilmiştir. Kadınların %51’inin tehdit, psikolojik ve ekonomik baskıdan şikâyetçi olduğu, %7’sinin fiziksel şiddet, %4’nün cinsel tacize uğradığı saptanmıştır. Eğitim hastanelerinde çalışan kadınların %44’ünün, devlet hastanesinde çalışanların
%44’ünün, ihtisas hastanesinde çalışanların %39’unun, sağlık ocağında çalışanların %28’inin işyerinde psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığı görülmüştür. Bu araştırmada hemşirelerin %46’sının
şiddetle karşılaştığı, ebelerin %42’sinin, uzman ve asistan doktarların %32’sinin fiziksel ve ruhsal şiddetten şikâyetçi oldu belirlenmiştir. Bu çalışmaya katılan kadınların %9’u hasta ve hasta yakınları tarafından şiddete maruz kaldığını, %6’sı hasta yakınlarınca cinsel tacize maruz kaldığını belirtmiştir.
Ayrıca kadınların çoğunluğu amirinin psikolojik baskı yaptığını açıklamıştır. Bu kadınların %38’i yaşadığı olaydan sonra herhangi bir yasal girişimde bulunmadığını, %26’sı resmi şikâyette bulunduğunu
açıklamıştır (mobbingturkiye.com, 2009b).
Bu nedenle sağlık grubunun önemli ve büyük çoğunluğunu oluşturan hemşirelerinde bu durumla
karşılaşıp-karşılaşmadığını saptamak sağlık insan gücünün işyeri mutluluğu, sağlık hizmetlerinin maliyet ve verimliliği açısından önemli olarak görülmüştür.
2. GEREÇ VE YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Amacı
Hastanelerde çalışan hemşirelerin mobbing uygulamaları ile karşılaşma durumlarını saptamak amacıyla yapılmıştır.
2.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Araştırma, Trabzon il Merkezindeki tüm devlet hastanelerinde ve üniversite hastanesinde çalışan toplam 974 hemşireden araştırmaya katılan ve izinli olmayan 814 hemşire ile gerçekleştirilmiştir.
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2.3. Veri Toplama Araçları
Veriler, 7 demografik özellik (yaş, medeni durum, çocuklarının olup olmadığı varsa çocuk sayısı, mesleki deneyim yılı, çalışılan hastane, pozisyon, çalışılan ünite), 10 mobbing ile ilgili hemşirelerin düşüncelerinin alındığı sorulardan (mobbing yaşanıp-yaşanmadığı, kim/kimler tarafından mobbing uygulamalarına maruz kalındığı, ne kadar süre ve ne zaman maruz kaldığı, başkasına mobbing uygulanıp
uygulanmadığı, mobbing saldırganın cinsiyeti, mobbing saldırılarına maruz kalma nedenleri, bu durumla nasıl başa çıkmaya çalışıldığı, meslek, kurum vb. ile ilgili memnuniyet durumu ve fırsat olsa işi
ile ilgili tercihleri) oluşan anket ve Öztürk, Yılmaz ve Hindistan tarafından geliştirilen mobbing ölçeği ile Ocak-Haziran 2006 tarihleri arasında toplanmıştır.
Ölçek, kurumun mobbinge zemin hazırlama durumunu, mobbingi uygulayanların davranışlarını ve
mobbing uygulamalarının mağdurun üstünde oluşturduğu etkileri mağdurun nasıl tanımladığını saptamaya yönelik 68 olumlu maddeden oluşmaktadır ve “5” kesinlikle katılıyorum ile “1” kesinlikle katılmıyorum arasında değerlendirilmektedir. Ölçek puan aralığı 68-340 puan aralığındadır. Ölçekten 204
üstünde puan alınması mobbing yaşandığının göstergesidir. Ölçeğin CVI= %88, madde-toplam madde
korelasyon değerleri r= 0.30–0.73 arasında, Cronbach Alpha değeri= 0.97 dir ve ölçek genel bir faktöre sahiptir ya da faktöriyel olarak saf bir testtir. 68 madde ile son şeklini almıştır (Öztürk, Yılmaz &
Hindistan 2006)
2.4. İşlem
Araştırmanın yapılabilmesi için öncelikle Trabzon İl Sağlık Müdürlüğünden izin alındıktan sonra Trabzon merkez’deki beş devlet hastanesinde ve üniversite hastanesi etik kurulundan izin alındıktan sonra
üniversite hastanesinde çalışan tüm hemşirelerle gerçekleştirilmiştir. Ancak araştırmaya katılmak istemeyen ve araştırmanın uygulaması sırasında izinli olan hemşireler araştırma kapsamına alınmamıştır.
Araştırmada kullanılan veri toplama araçları araştırmacılar tarafından hastanelerin tüm servislerindeki
hemşirelere eş zamanlı, elden ve zarflarla birlikte dağıtılmıştır. Gündüz nöbetlerinde çalışan hemşirelere anket ve ölçekle birlikte anket ve ölçeğin nasıl yanıtlanacağını açıklayan kısa bir yönerge ve birebir açıklama yapılmıştır. Gece nöbetindeki hemşirelere ise yalnızca yönerge dağıtılmıştır. Araçlar ortalama üç hafta içinde elden kapalı zarflarda geri toplanmıştır. Ölçeğin güvenirlik ve geçerlik çalışmalarının yapılabilmesi içinde anketler elden ve kapalı zarflarda yönerge ile birlikte dağıtılmış ve ortalama iki hafta içinde anketler toplanmıştır. Ancak bazı eksik anketlerin tamamlanması bir aylık bir süreyi kapsamıştır. Sağlıklı ve doğru sonuçlar almak için anketlerde kimlik bilgilerine yer verilmemiştir.
2.4. Bulgular ve Tartışma
Hemşirelerin karşılaştıkları mobbing uygulamaları ile ilgili bulgulara bakıldığında ise, araştırmaya katılan tüm hemşirelerin %59’u (485) mobbing mağduru olmadığını, %40’ı(329) mağdur olduğunu belirtmiştir. Mobbing mağduru olduğunu düşünen hemşirelerin %30’u (97) üniversite hastanesi, %70’I
(232) devlet hastanelerinde çalışmaktadır. Ancak mağdur olduğunu düşünen 329 hemşirenin %42’si
(139) gerçek mobbing mağdurudur ve ortalama 247,17±31,75 puan almışlardır. Tüm hastanelerde çalışan 814 hemşirenin de %17’si mobbing yaşamaktadır. Mobbing mağduru hemşirelerin %58’i devlet hastanesinde çalışmakta, %89’u hemşire statüsünde, ortalama 10.75±6.43 yıllık deneyime sahip,
31.01±5.75 yaşında, %61’i evli, %56’sı çocuk sahibidir.

147

Çalışmalara bakıldığında, mobbing sendromunun dünyada ve ülkemiz sağlık sektöründe geniş olarak
yaşandığı ve diğer mesleklerle karşılaştırıldığında hemşirelere uygulanan şiddetin daha yaygın olduğu gösterilmektedir (Bağ, 2004: 47; Çobanoğlu, 2005: 141-142; Delbel, 2003: 32; Khorsid ve Akın,
2006: 15; West, 2003). Khorsid ve Akın’ın çalışmasında da incelediği bir çok araştırmada, Longo ve
Sherman’ın çalışmalarında da hemşirelerin çoğunlukla sözel ve emosyonel şiddetin yanında fiziksel
şiddete maruz kaldığı da saptanmıştır (Khorsid ve Akın, 2005: 15-16; Longo ve Sherman, 2007: 35).
Uzun’un çalışmasında da hemşirelerin yüksek düzeyde (son oniki ay içinde hemşirelerin % 87’sinin)
sözel saldırılara maruz kaldığı belirlenmiştir (Uzun, 2003: 81). Karacaoğlu ve Reyhanoğlu’nun çalışmalarında da sağlık ekibi içinde en fazla hemşirelerin kimliğine yönelik aşağılama yaşadığını saptaması bu çalışmaları desteklemektedir (Karacaoğlu ve Reyhanoğlu, 2006: 177). Longo ve Sherman’ın
çalışmalarında hemşirelerin şiddet yaşama nedenleri benlik saygısının düşüklüğü ve grup davranışlarının baskısına bağlanmıştır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda hemşirelerin iş doyum düzeyinde artış
görülmesine rağmen hemşireliğin halen iyi bir kariyer olarak görülmemesi de neden olarak gösterilmiştir. Ayrıca hemşirelik grubunun sıkıntılı bir grup olduğu; her şeyden önce bir kadın mesleği olduğu ve toplumların çoğunlukla ataerkil (erkek egemen) olduğu, erkek doktor ve yöneticilerin başı çektiği bir toplum üyesi olmasından da şiddet yaşayabileceği belirtilmiştir (Longo ve Sherman, 2007: 35).
Bunların yanısıra hemşirelerin mobbing yaşama nedenleri; küçük yaşta çalışma hayatına başlamalarına ve her türlü saldırı, tacize karşı kendilerini koruyamamalarına bağlanmıştır. Hastane çalışma koşullarının ağır ve yoğun olmasının, kayırıcılığın yapılmasının, iş doyumsuzluğu ve olumsuz iş çevresi
gibi örgütsel faktörlerinde iş yerinde mobbinge neden olduğu belirtilmiştir Çobanoğlu, 2005: 47). Lash
ve arkadaşlarının hemşire öğrenciler üstünde yaptığı çalışmada da hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin
de sağlık meslek üyeleri tarafından sözel saldırılar yaşandığını saptaması; hemşirelik grubun daha öğrenci iken sözel saldırılara maruz kaldığı göstermiştir (Lash vd., 2006: 396). Leiper’in çalışma bulguları da bu sonuçları desteklemektedir. Öğrenci hemşirelerin %34’ünün kaba ve sözlü saldırıya maruz
kaldığını, gurur kırıcı ve adaletsiz bir şekilde eleştirildiğini saptamıştır (Leiper, 2005: 44). Kök, Einarsen, Zapf ve arkadaşları, Leymann’ın da çalışmalarında mobbingin ortaya çıkmasındaki en önemli nedenlerden biri iş doyumsuzluğu ve olumsuz iş çevresi gibi faktörleri kapsayan örgütsel faktörler olarak gösterilmiştir (Kök, 2006; Einarsen, 1999: 16; Zapf, et.al, 1996: 216; Leymann, 1990: 121). Bulgularımızda mobbing mağduru hemşirelerin %46’sı da çalıştığı hastanelerinden ve yöneticilerinden
memnun değillerdir ve %46’sı fırsatı olsa hemşireliği bırakıp başka bir işte çalışmak istemektedirler.
Ayrıca mobbing mağduru hemşirelerin yarısından fazlası devlet hastanelerinde çalışmasına rağmen,
üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin devlet hastanelerinde çalışanlara göre daha şiddetli ya da
yoğun düzeyde mobbing yaşadığı da saptanmıştır (MWU=1544,5 p=0.001) (Tablo 1).
Tablo 1. Hastanelere göre hemşirelerin mobbing uygulamaları ile karşılaşma
durumları
Hastaneler
n
Mean Rank
Sum of Ranks
Üniversite Hastanesi
58
83.82
4861.50
Devlet Hastaneleri
81
60.10
4868.50
MWU= 1547.5 ; P=0.001
Gürsoy ve arkadaşlarının çalışmalarında da Trabzon’daki üniversite hastanesinde çalışan ameliyathane hemşirelerinin iş doyum düzeylerinin devlet hastanelerinde çalışanlara göre daha düşük olduğu saptanmıştır. Bu bulgular üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin iş doyumsuzluğuna bağlı daha fazla
mobbing yaşayabileceğini düşündürmüştür (Gürsoy vd., 2003). Öztürk’ün çalışmasında incelediği bir-
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çok araştırma sonuçlarında da hastanelerde çalışan hemşirelerin iş doyum düzeylerinin orta ya da düşük düzeyde olduğu görülmüştür (Öztürk, 2002). Bu durum hemşirelik grubunun mobbing için risk altında olduğunu ve mobbing oluşması için ortamın uygun olduğunu göstermektedir.
Hemşirelerin demografik özellikleri ile mobbing yaşama durumları karşılaştırıldığında, hemşirelerin medeni durumlarının, çocuklarının olup olmamasının, statülerinin, yaş ve mesleki deneyimlerinin mobbing yaşama durumunu etkilemediği belirlenmiştir. Ancak mobbing mağdurlarının genellikle
41-50 yaşındaki insanlar olduğu, fakat ülkemizde 25-30 yaş arasında insanların yoğun mobbing baskına maruz kaldığı belirtilmektedir (Çobanoğlu, 2005: 29; Davenport, Distler, Pursell, 2003: 9). Bulgularımızda da mobbing mağduru hemşirelerin yaş ortalaması 31.01’dir.
Mağdur hemşirelerin %23’ü halen, %35’i 3 yıl ya da üstünde ve %30.9’u kıskançlık nedeniyle mobbing yaşadığını belirtmiştir (Tablo 2). Uzmanlarında mobbing saldırılarının 3 ay-3 yıl arasında sürdüğünü, 2 yıldan fazla mobbing uygulamalarına maruz kalan kişilerin seyrek fakat çok yoğun olarak
mobbing saldırıları ile karşılaştığını, mobbing uygulayanların aşırı kontrolcü, korkak, nevrotik, iktidar
açlığı çeken kişiliğe sahip olduklarını ve hareketlerinin güvensizlik, korkudan doğan kıskançlık ve hasetten kaynaklandığını açıklaması bulgularımızı desteklemektedir (Bağ, 2004: 106; Çobanoğlu, 2005:
34; Davenport, Distler, Pursell, 2003: 38). Mobbingle başa çıkmak için de mağdurun iş çevresinin dışında, ailesinden, güvendiği bir arkadaşından ya da özenle seçilmiş bir terapistten yardım alması gerektiği belirtilmektedir (Davenport, Distler, Pursell, 2003: 88). Hemşirelerinde %53’ü mobbing durumunu arkadaşları ve ailesi ile paylaşmaktadır. Genç ve Pamukoğlu çalışmasında ise mağdurların yaşadıkları mobbing olaylarını kimseye bildirmedikleri, bunun faydasız olacağını düşündükleri saptanmıştır (Genç ve Pamukoğlu, 2006: 328).
Tablo 2. Hemşirelerin görüşlerine göre mobbing yaşama nedenleri
Mobbing Nedenleri
n
Kıskançlık
43
İşteki başarılarım
40
Dünya ve yaşam hakkındaki görüşlerim
33
Nedensiz
31
Yeteneklerim
29
Dış/Fiziksel görünüşüm
22
Yaşam tarzım
20
Eğitim durumum
20
Dini inanç/inançlarım
16
Siyasi görüşlerim
15
Medeni durumum
11
İşteki başarısızlıklarım
5
* n katlanmıştır

%
30.9
28.8
23.7
22.3
20.9
15.8
14.4
14.4
11.5
10.8
7.9
3.6

Mobbing mağduru hemşirelerin %76’sı kurumlarında bir başkasına mobbing uygulandığını, mobbing
uygulayanların %54’ünün yönetici ve %45’inin kadın olduğunu belirtmiştir. Hemşirelerin %16’sı kadın ve erkeklerden oluşan bir grup tarafından mobbing saldırılarına maruz kaldığını da belirtmiştir.
Çobanoğlu’nun da mobbing’in genelde üst düzey yönetim kadrosu tarafından uygulandığını, sağlık
sektöründe kadın çalışanların çok olduğunu ve nedenini hemşirelerin bayanlardan seçilmesinden kay-
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naklandığını belirtmesi bulgularımızı desteklemektedir (Çobanoğlu, 2005: 141-142). Farell’da çalışmasında hemşirelerin yaşadığı sözlü saldırıların %29’unu meslektaşlarının yaptığını, %27’sini hekimlerin yaptığını belirlemiştir (Farell, 2006: 975).
3. SONUÇ
Mobbing mağduru olduğunu düşünen hemşirelerin yarısından fazlası devlet hastanesinde, çoğunluğu
hemşire statüsünde çalışmakta, ortalama 10 yıllık deneyime sahip ve ortalama 31 yaşında, çoğunluğu
evli ve çocuk sahibidir.
Mobbing ölçeğine göre, hemşirelerin mobbing yaşama durumu değerlendirildiğinde ise hastanelerde
mobbing uygulamaları yaklaşık 1/6 oranında yapılmakta ya da yaşanmaktadır. Mobbing uygulamaları
hemşireler tarafından halen yaşanmakta, uygulamalar 3 yıl ve üstünde sürmekte, yöneticiler ve kadınlar tarafından kıskançlık nedeniyle yapılmakta ve üniversite hastanesinde daha çok ya da şiddetli yaşanmaktadır. Hemşireler durumu arkadaş ve aileleri ile paylaşarak mobbingle başa çıkmaya çalışmaktadır. Literatür bakıldığında da hemşirelere mobbingle başa çıkmak için, kişinin diğer insanlardan kendini yalıtmaması, arkadaş ve ailesinin desteğini alması, bir evcil hayvan edinmesi, sevilen şeylerden
kuvvet alması (çiçek, müzik, küçük uğurlar vb.), öz güven geliştirici şeyler yapması (becerilerinin değerini takdir etme, hoşlanılan uğraşılar, kendini şımartma, size değer veren kişilerle geçirilen zamanın
arttırılması) gerekirse yasal işlemlere başvurması ve yasal dayanak için günlük tutularak (tarihleri, saatleri, yerleri, kişileri ve olayları kaydetme, açık ve anlaşılır yazma) avukata başvurması önerilmektedir (Davenport, Distler, Pursell, 2003: 76-93; Yücetürk, 2003).
Hemşirelerin yaklaşık yarısı kurumlarından, mesleklerinden memnun değillerdir ve fırsatları olsa başka bir iş de çalışmak istemektedirler. Bu nedenlerden dolayı özellikle üniversite hastanesi olmak üzere
Trabzon merkezdeki tüm hastanelerde mobbing’in ne olduğu, süreci ve mobbing’le nasıl başa çıkılacağı konusunda konferans ve eğitimler düzenlemek yararlı olacaktır. Ayrıca hemşirelerin memnuniyet
düzeylerinin arttırılmasına yönelik gerçekçi çözüm önerilerinin oluşturulması ve zaman kaybetmeden
hayata geçirilmesi de mobbing durumunun ya da ortamının oluşmasını engelleyebilir.
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SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YILDIRMAYA (MOBBING) MARUZ KALMA
DURUMLARININ İNCELENMESİ:
BOLU İLİ HASTANELERİNDE BİR ARAŞTIRMA
Tuğba Dündar1, Bayram Şahin2

Özet
Yıldırma, genelde bir kişiye karşı bir ya da daha fazla kişi tarafından yapılan ahlaki olmayan davranış
biçimidir. Hastanelerde yaşanan yıldırma olayları hem sağlık çalışanlarının mutsuz ortamlarda çalışmalarına hem de hizmetin kalitesini olumsuz şekilde etkilenmesine neden olmaktadır.
Bu çalışmada sağlık personelinin yıldırmaya maruz kalma düzeylerini ve yıldırmayı en çok kimlerin uygulağını belirlemek amaçlanmıştır. Çalışma Bolu İl merkezinde faaliyette bulunan Sağlık Bakanlığı’na
bağlı bir hastane ile bir üniversite ve iki özel hastane olmak üzere toplam dört hastanede çalışan sağlık personeli üzerinde gerçekleştirilmiştir. Örneklem seçilmeyerek tüm sağlık çalışanlarına ulaşılmaya
çalışılmış ve dağıtılan 810 anketten 514’ü (%63,5) geri dönmüştür.
Çalışma sonucunda; sağlık çalışanlarının %70’inin çeşitli yıldırma davranışlarına maruz kaldıkları
ve en çok maruz kalınan yıldırma davranışının “sözünüz sürekli kesilir” olduğu, %39,2’sinin yöneticilerinden, %32,5’inin iş arkadaşlarından, %5,1’inin ise astlarından yıldırma gördükleri bulunmuştur.
Çalışma sonuçlarının hastane işletmelerinde etik iklim koşullarını sağlamakla sorumlu olan hastane
yöneticileri için, en fazla karşılaşılan yıldırma davranışlarının neler olduğu ile bu davranışların en
çok kimler tarafından uygulandığı konularına ilişkin duyarlılık kazanmalarında ve bu yönde gerekli
önlemleri almalarında önemli ipuçları sunacağı söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Hastaneler,Yıldırma, Sağlık Çalışanları
Abstract
Mobbing is unethical behaviour, which is directed in a systematic way by one or a few individuals mainly towards one individual. Mobbing in hospitals not only diminishes the quality of service but also
causes the health personnel to work in unpleasant environments.
The aim of this study is to determine the health personnel the level of their exposure to mobbing behaviours and who is the most applicable to mobbing behaviors. Working in the center of activity found in
Bolu province under the Ministry of Health and a university hospital and two private hospitals to medical staff working in four hospitals was carried out on. Employees seek to reach all health sample was
selected and 810 questionnaires distributed from 514’ü (63,5%) was returned.
Work as a result of health workers to 70% with the behavior of several years, they are exposed and
most exposed behavior of intimidation “that is deducted from your continuous” as is,% 39.2 ‘si from
1. AİBÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, tugbadndr@gmail.com.tr
2. Hacettepe Üniversitesi İİBF, baysahin@hacettepe.edu.tr
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the webmaster,% 32.5’ inin their colleagues, 5.1% in view of the intimidation of the subordinates were
found.
Operating results of the hospital ethical climate in business conditions is responsible for ensuring that
hospital managers for a maximum of intimidation faced behavior what is happening with this behavior, most of whom have been applied by the sensitivity of issues relating to acquire in this direction and
to take appropriate measures to provide important clues can be said to be.
Key Words: Hospitals, Mobbing, Health Personel
1. GİRİŞ
Sürekli değişen ve gelişen dünyadan kendisine düşen payı alan örgütler, çağın gerisinde kalmamak ve
varlığını sürdürmek için yeni yollar arar olmuşlardır. Bu noktada ilerleme kaydedilen konulardan birisi de işgörene verilen değer ve önemdir. Özellikle işgörenin önemini kavrayan yöneticiler, onların işyerinde mutlu ve huzurlu bir ortamda çalışmalarının, içlerindeki potansiyeli daha iyi ortaya çıkaracağının ve daha üretken olacağının farkına varmışlardır.
Çalışma ortamında sıklıkla yaşanan stress ve kötü çalışma koşulları gibi olumsuz örgütsel faktörler işgörenlerin motivasyonlarını ve performanslarını azaltmakta böylece örgütlerin verimliliği zarar görmekte ve maliyetleri artmaktadır. İşgörenlerin bedensel ve ruhsal sağlık sorunları ya da işe karşı isteksizlik nedeniyle işe gelememeleri örgütlerin işleyişine ve düzenine zarar vermektedir. Son yıllarda, çalışanlar açısından huzursuzluğa neden olan ve çalışma ortamındaki stresin sebeplerinden birisi de yıldırmadır (mobbing). Yıldırmanın olduğu yerde işgörenleri motive eden, güven sağlayan, örgütsel bağlanmaya ve iş tatminine katkı sağlayıcı tüm faktörler ortadan kalkarak yerini tatminsizlik, örgütsel çatışma, işgören devir hızında artma, verimsizlik ve etkinsizliğe bırakmaktadır (Eser, 2007; Tutar, 2004).
2. ÖRGÜTLERDE YILDIRMA
Örgütlerde yaşanan yıldırma olaylarını en aza indirebilmek için öncelikle bu kavramın bilinmesi gereklidir. Latince “kararsız kalabalık” anlamına gelen “mobile vulgus” sözcüklerinden, İngilizce ise kanun dışı şiddet uygulayan düzensiz kalabalık olarak ifade edilen “mob” kökünden türemiş olan yıldırma bir grup tarafından gerçekleştirilen bir şiddet biçimi olarak tanımlanmaktadır (Einarsen ve Skogstad, 1996).
Yıldırma; genellikle bir kişiye karşı bir ya da daha fazla kişi tarafından sistematik olarak yürütülen, kişiyi sindirmeye yönelik, ahlaki olmayan davranış biçimi olup bireyi iş yaşamından dışlamak için kasıtlı olarak yapılır (Leymann, 1996). Hedef seçilen kişiye karşı uygulanan ısrarcı, aşağılayıcı, haksız suçlamalar, küçük düşürücü davranışlarla karakterize edilir (Gökçe, 2008).
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) de yıldırmayı kapsamına alarak hedef alınan bir işgörene karşı birlikte hareket etmek ve o kişiyi psikolojik tacize maruz bırakmak olarak ifade etmiştir (ILO, 2002).
Yıldırma terimini ilk olarak 1960’lı yıllarda Avustralyalı bir bilim adamı olan Kondrad Lorenz, hayvanların başka bir hayvana karşı uyguladıkları taciz davranışını tanımlamak için kullanmış olup (Field, 2004) küçük hayvanların tek ve büyük bir hayvanı kaçırmak için bir arada ona saldırmaları mobbing terimi kapsamına girmiştir (Leymann, 1996).
Daha sonra İsveçli bilim adamı Peter Paul Heinemann çocuklar arasında okulda birbirlerine karşı yö-
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neltilen zorbalık ve taciz davranışlarını inceleyerek 1972 yılında “Mobbing: Çocuklar Arasında Grup
Şiddeti” (Mobbing: Group Violence Among Children) adlı kitabı ile çocuklar arasında görülen zorbalık ve şiddet davranışlarına dikkat çekmiştir (Schuster, 1996).
Amerika’da adı yıldırma olmamakla beraber benzer çalışmalar yapılmış ve 1976 yılında psikiyatrist
olan Caroll Brodsky tarafından “Taciz Edilmiş Çalışan” (The Harassed Worker) adlı kitap yazılmıştır.
Böylece yıldırma terimi, kitaptaki taciz sözcüğü ile hemen hemen literatürde bilinen anlamını kazanmıştır (Çobanoğlu, 2005; Gökçe, 2008).
1980’li yıllara gelindiğinde Heinz Leymann’ın yıldırma terimini iş hayatındaki baskı, şiddet ve yıldırma hareketlerini tanımlamak amacıyla kullandığı görülmektedir. Leymann İsveç ve Almanya’da çeşitli araştırmalar yaparak 1984 yılında araştırmalarının sonuçlarını içeren ilk raporunu yayınlamıştır.
Bu raporun ardından “yıldırma” terimi işyerindeki duygusal taciz ve saldırıları da kapsamış ve bugünkü anlamını kazanmıştır. Bu çalışmanın sonuçları birçok ülkeye ışık tutmuş ve başta İrlanda, İsveç,
Finlandiya, Norveç olmak üzere dünyanın pek çok yerinde araştırmalar başlamıştır (Leymann, 1996).
Avrupa’da yıldırmaya ilginin birden artmasının nedeni ulusal radyo ve televizyon kanallarında yüksek
düzeyde yıldırma yaşandığına dikkati çekecek programların yapılmasıdır. 1988 yılında İngiliz gazeteci Andrea Adams televizyon programlarında kamuoyunun dikkatini yıldırmaya çekmiş ve yazdığı “İşyerinde Zorbalık: Yüzleşme ve Aşma Yöntemleri” (Bullying at Work: How to Confort and Overcame)
adlı kitabı ile “iş yeri travması” (workplace bullying) terimini ilk kullanan kişi olmuştur. 1997’de yıldırma ile mücadele etmek amacıyla “Adams” adıyla bir de vakıf kurulmuştur. 1998 yılında ise “workplace bullying” kavramı Ruth ve Gary Namie tarafından ABD’ye tanıtılmıştır (Liefogghe, 2004; Zapf
ve Einarsen, 2001).
1996 yılında ise İngiliz yazar Tim Field, “Görünürdeki Zorba” (Bully in Sight) adlı kitabıyla zorbalığı kurban üzerinde haksız bir biçimde üstünlük kurmak, onu yok etmek olarak tanımlamıştır (Field,
2004). 1998’de ILO “işyerinde şiddet” başlıklı raporunda yıldırmaya “gang up” terimi adı altında yer
vermiştir. Rapora göre; İngiltere’de çalışanların %53’ü yıldırma mağduru olmakta, %78’i ise işyerinde yaşanan bu olaya tanıklık etmektedir. Yine bu raporda yıldırmanın Avusturya, Almanya, Danimarka, Avustralya, İsviçre, İngiltere ve Birleşik Devletler için gittikçe büyüyen bir sorun olduğuna da değinilmiştir (Gökçe, 2008).
Ayrıca 1992 yılında ilk yıldırma kliniğinin Almanya’da açılması bu konuda atılmış önemli bir adımdır. Yaklaşık 100 hastayı tedavi eden bu klinik Leymann’ın desteği ile halkın hizmetine sunulmuştur.
Almanya’daki bir diğer adım 1993 sonbaharında kurulan “Psikolojik Stres ve Mobbinge Karşı Birlik”
(Gesellschaftgegen Psychosozialen Stres und Mobbing)’dir. Araştırmalar için uluslar arası bir forum
olan bu birlik bilgi sağlama ve sosyal destek konularında yardımcı olmuştur. Kâr amacı gütmeyen bu
kurum, hızlı büyümüş ve komşu ülkelere destek sağlamış, fakat politika gelişiminde arka planda kalmıştır (Groeblinghoff ve Becker, 1996).
Günümüzde yıldırmayla ilgili çalışmalar daha da hızlanmış olmakla beraber konuyla ilgili pek çok internet sayfası açılmış ve makale yayınlanmıştır. Özellikle Heinz Leymann tarafından yıllar önce açılan
ve halen güncellenerek geliştirilen web sitesi (www.leymann.se) bu konuda önemli bir yere sahiptir.
Ülkemizde de yıldırma konusunda çeşitli kitaplar yazılmakta ve çeviriler yapılmaktadır. Konu ile ilgili ilk kitap bir çeviri olup Osman Cem Önertoy tarafından yapılmış ve “Mobbing: İşyerinde Duygusal Taciz” (Mobbing: Emotional Abuse in the American Workplace) adı ile yayınlanmıştır. Bunu daha
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sonra Hasan Tutar (2004), Şaban Çobanoğlu (2005) ve Pınar Tınaz (2006) gibi yazarların kaleme aldığı kitaplar izlemiştir. Ayrıca internette de özellikle “mobbing türkiye” olmak üzere bazı web siteleri kurulmaya başlanmıştır.
Yıldırmaya kurumlar ve işgörenler tarafından verilen önemin zaman içinde artması yıldırmanın hukuktaki yerini almasına olanak sağlamıştır. İsveç, Fransa, Belçika, İngiltere ve ABD gibi ülkelerde yıldırma konusu yasaların içinde yer almaya başlamıştır. Yakın zamanlarda diğer ülkelerdeki gelişmelerden Türk Hukuk sistemi de etkilenerek Borçlar Kanunu’nda yıldırma kavramına yer verilmiştir.
3. SAĞLIK SEKTÖRÜNDE YILDIRMA
Hizmet sektörünün önemli bir kolu olan sağlık sektörü diğer sektörlere nazaran gerek çalışma şartları gerekse çalışma ortamı açısından farklılık göstermektedir. 24 saat sürekli hizmet sunulması, emek
yoğun bir sektör olması ve dünyada ve ülkemizde diğer sektörlere nazaran kadın işgörenlerin çokluğu ile dikkati çekmesi gibi etkenler yıldırmanın sağlık alanında hizmet sunanlarda görülme sıklığını
diğer sektörlere göre farklı kılabilmektedir. Bu konuda daha ayrıntılı bir açıklamaya giden Çobanoğlu
(2005) sağlık sektöründe yıldırmayı tetikleyen etkenlerden bazılarını şu şekilde sıralamıştır:
• Çalışma temposunun yoğun olması,
• Özellikle devlet kurumlarında alınan maaşların yetersiz olması,
• Akademik kariyer ve yükselme sırasında kayırmacılık yapılması,
• Yoğun çalışma şartları ve nöbetler nedeniyle aile yaşantısını sürdürmede zorluk,
• Hasta yoğunluğu nedeniyle mesleki gereksinimleri tam olarak yerine getirememe,
• Hastalar arasında statü ve ekonomik duruma bağlı ayrımcılık yapılması,
• İdareye yakınlık ve yöneticiye kişisel yaklaşım nedeniyle ayrımcılık yapılması.
Bütün bunların yanı sıra hastanelerde 24 saat süreyle nöbet tutan sağlık çalışanları yönetimin yaptığı ayrımcılık, kıskançlık ve sorumsuzluk gibi durumlar karşısında stresle mücadele etmek durumunda kalırlar. Bu koşullarda uygulanan baskıcı, yıldırıcı ve saf dışı bırakıcı yaklaşımlar bireyleri yıldırma davranışlarını uygulamaya doğru itmektedir. Günlük sıkıntılar, nöbetler ve hasta yükünden bunalan
sağlık çalışanlarının yıldırma sendromuna maruz kalmaları giderek kolaylaşmaktadır (Yavuz, 2007).
Dünya’da sağlık alanında yıldırmayla ilgili yapılmış bazı araştırmalar durumun ciddiyetini açıkça ortaya koymaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası Hemşirelik Konseyi (ICN) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sağlıkta yıldırmanın ciddi bir sorun haline geldiğini yayınladıkları raporlarında belirtmektedir. Örneğin; WHO’nun 2002 yılı raporunda yıldırmaya yer vermesi ve ICN’nin 2001
yılı raporunda yıldırmanın majör bir sorun haline geldiğini ifade etmesi ile tüm dünyanın dikkatinin
sağlık sektöründe yaşanan olaylara biraz daha çekilmesini sağlamıştır (Edwards ve O’connell, 2007;
Farrell ve diğ., 2006). Ayrıca, sektörler açısından yıldırmaya uğrama oranlarındaki farklılıkları ele alan
Uluslararası Çalışma Ofisi (ILO) yayınladığı raporda sağlık sektöründeki yıldırmayı şu şekilde ifade
etmiştir; Amerika’ da sağlık sektöründe çalışanların yıldırmaya maruz kalma oranları diğer sektörlere göre 16 kat daha fazla bulunmuştur. Avustralya’da sağlık sektöründe yıldırmaya maruz kalma oranı %67,2, Bulgaristan’da %75,8, Güney Afrika’da %61, Tayland’da %54 ve Brezilya’da %46,7 olarak
belirtilmiştir (ILO newsletter, 2002).
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İngiltere’de yapılan suç araştırması 2002-2003 yılında işyerinde yaşanan yıldırma vakalarını 849.000
olarak açıklamış ve yüksek riskli meslek gruplarını polis, itfaiyeci, sağlık çalışanları ve sosyal hizmet uzmanları şeklinde bildirmiştir (Edwards ve O’connell, 2007). Yine Ulusal Sağlık Servisi (NHS)
1998 yılı için sağlık çalışanlarında yıldırmaya maruz kalma oranını %40 olarak belirtmiştir (Causon,
2007). Ayrıca yıldırmaya dikkati çekmek için NHS tarafından “sıfır tolerans” kampanyası başlatılmış
ve 2003 yılında yıldırmanın sağlık çalışanları arasında %30 oranında azaltılması sağlanmıştır (Farrell
vd., 2006).
Hubert ve Veldhoven (2001)’in Hollanda’da yaptığı araştırmada yıldırmanın sağlık sektöründeki oranı
%51,1 olarak bulunmuştur. Sonuçlara göre sağlık hizmeti sunan kişiler meslektaşlarından ziyade diğer
meslek gruplarındaki bireyler tarafından yıldırma davranışlarına maruz bırakılmaktadır.
Avustralya’da hemşirelerin diğer sağlık mesleklerine göre yıldırmaya maruz kalmada dört kat daha
fazla riske sahip oldukları bulunmuştur. 2001 yılında Queensland’da hemşirelerde yıldırma oranları
kamu sektöründe %47 özel sektörde ise %27 olarak saptanmıştır (Hegney vd., 2006).
Türkiye’de yıldırma, diğer ülkelere göre daha yeni bir kavram olmasına rağmen konu ile ilgili araştırmalar giderek artmaktadır. Sağlık alanıyla ilgili yapılan birtakım araştırmalar yıldırmanın ülkemizdeki boyutlarını gözler önüne sermektedir. Özdevecioğlu’nun (2003) Kayseri’de hemşireler üzerine yaptığı araştırma hemşirelerin %89,5’unun yıldırmaya maruz kaldığını göstermiştir. Trabzon’da yapılan
başka bir araştırmada ise bu oran %40 olarak bulunmuştur (Öztürk ve diğ., 2008). Dilman’ın (2007)
İstanbul’daki özel hastanelerde yaptığı çalışmada yıldırmaya maruz kalma oranı %70 olarak belirlenirken, en sık maruz kaldıkları yıldırma davranışı “sözlerinin kesilmesi” olarak ifade edilmiştir. Yine,
İstanbul’da Aksoy (2008) tarafından yapılan bir başka araştırmada sağlık çalışanlarının yıldırmadan
dolayı etkilenme düzeyleri incelenmiş ve yıldırmanın %39,6 oranında çalışma ve efor düşmesine yol
açtığı sonucuna ulaşılmıştır. Isparta’da yapılan bir çalışmada sağlık çalışanlarının %41,2’si yıldırmaya bağlı bulundukları yöneticiler tarafından maruz kaldıklarını ve sözlü şikayetin %11,2 olduğunu ifade etmişlerdir (Yavuz, 2007).
4. MATERYAL VE YÖNTEM
4.1. Araştırmanın Amacı
Hastanelerde yaşanan yıldırma olayları hem hastalara sunulan hizmetin kalitesini ve verimliliğini etkilemekte hem de sağlık çalışanlarının mutsuz ortamlarda çalışmalarına ve böylece performanslarının
düşmesine neden olmaktadır.
Bu çalışmada sağlık personelinin yıldırma davranışlarına maruz kalma durumları ile en çok maruz kalınan yıldırma davranışlarının ne olduğunun belirlenmesi ve yıldırma davranışlarını kimlerden gördüklerinin ortaya konması amaçlanmıştır.
4.2. Örneklem
Araştırmanın evrenini Sağlıkta Dönüşüm Projesi’nin bir çok öğesinin pilot uygulamasının yapıldığı
Bolu ilinde yer alan hastanelerde çalışan sağlık personeli oluşturmaktadır. Bolu İl merkezinde hizmet
sunan hastane sayısı yedi olmakla birlikte fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi ile kadın hastalıklarıdoğum ve çocuk hastaneleri gibi özel dal hastaneleri araştırma dışında tutularak araştırma kapsamına 2 özel, 1 devlet (Köroğlu Ünitesi ve Merkez Ünite olmak üzere iki farklı yerleşkede) ve 1 üniversite hastanesi olmak üzere dört genel hastane alınmıştır. Araştırma kapsamına dahil edilen hastaneler-
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deki sağlık personelinden örneklem seçilmeyerek çalışma süresi “en az 6 ay” olan tüm sağlık çalışanlarına ulaşılması amaçlanmıştır. 810 sağlık personeline anket dağıtılmış, ancak geri dönen anket sayısı 514 (%63,5) olarak gerçekleşmiştir.
4.3. Araştırmanın Sınırlılıkları
Araştırma sadece izin alınabilen dört hastanede yapılmış olduğundan sonuçlarının Bolu ilinde hizmet
sunan hastanelerin tümüne genellenmesine ihtiyatlı yaklaşmak gerekmektedir. Araştırma kapsamına
alınan sağlık çalışanları hekim, hemşire ve diğer sağlık personeli olarak meslek gruplarından oluşmaktadır. Eczacı, diyetisyen, laboratuar teknisyeni, röntgen teknisyeni, tıbbi sekreter, fizyoterapist, odyometrist, ATT, paramedik ve ebe grubu sayılarına tek tek bakıldığında 20 ve altında kaldığı için istatistiksel analizleri kolaylaştırmak adına tek bir grupta diğer sağlık personeli olarak toplanmıştır.
Ayrıca dağıtılan anketlerin geri dönüşünü artırmaya yönelik çabalara rağmen geri dönüş oranı %67,5
olarak sonuçlanmıştır. Özellikle hekimlere ulaşılma konusunda ciddi sıkıntılar yaşanmıştır. Ancak geri
dönen anketlerle cevaplanmayanlar arasında fark olup olmadığı test edilemediğinden dolayı cevap
yanlılığının olup olmadığı belirlenememiştir.
4.4. Veri Toplama Yöntemi
Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Yıldırma davranışlarını değerlendirmek için kullanılan ölçek yıldırma davranışlarını ölçülebilir kılan ve Heinz Leymann (1993) tarafından tanımlanmış olan 45 yıldırma davranışını içeren LIPT (Leymann Inventory of Psychological
Terror) ölçeğidir.
LIPT’te bulunan 45 ifade toplam 5 alt gruba ayrılmakta ve sorularla ilişkisi şöyle olmaktadır. 1-11
nolu ifadeler “iletişim kurma olanağını hedef almaya yönelik davranışlar”, 12-16 nolu ifadeler “sosyal hayatı hedef almaya yönelik davranışlar”, 17-31 nolu ifadeler “itibarını ve saygınlığını hedef almaya yönelik davranışlar”, 32-40 nolu ifadeler “mesleki durumunu hedef almaya yönelik davranışlar”
ve 41-45 nolu ifadeler “fiziksel sağlığı hedef almaya yönelik davranışlar”dır. Yıldırma ile ilgili olarak
LIPT’te bulunan 45 sorudan sadece herhangi birinde yıldırmaya maruz kalma durumunun saptanması
bile katılımcının yıldırma mağduru olarak kabul edilmesini sağlamaktadır. Ankette Leyman Tipolojisi
ile ilgili bulunan 45 ifadeden hemen sonra yıldırmanın daha çok kimin tarafından uygulandığını belirlemek için orijinal ankete bir soru eklenmiştir. Bu sorunun amacı anketi cevaplayanların kim tarafından ne sıklıkta yıldırmaya maruz bırakıldıklarını belirlemektir.
Anket formu, sağlık çalışanlarına araştırmacı tarafından dağıtılmıştır. Anketlerin dağıtımı sırasında
sağlık çalışanlarına anketteki sorulara ilişkin gerçek düşüncelerini öğrenmenin araştırma açısından
önemli olduğu ve anketlerin baskıdan uzak, rahat bir ortamda doldurulabilmesi gerektiği yönünde
açıklamalar yapılmıştır. Anketlerin doldurulması sırasında olası herhangi bir sorunla karşılaşıldığı takdirde araştırmacıya ulaşılabileceği bildirilmiştir. Çalışmada LIPT ölçeğinin güvenilirlik düzeyi değerlendirildiğinde ise, Tablo 1’de görüldüğü gibi ölçeğin genel güvenilirlik değerinin α=0,96 olduğu ve
kabul edilebilir sınırların çok üstünde yer aldığı bulunmuştur.
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Tablo 1. Yıldırma ölçeğinin (LIPT) güvenilirlik düzeyine ilişkin bulgular
LIPT Ölçeği Boyutları
İletişim Kurma Olanağını Hedef Almaya Yönelik Davranışlar Boyutu

Madde
Sayısı
11

Cronbach
Alpha
0,91

Sosyal Hayatı Hedef Almaya Yönelik Davranışlar Boyutu

5

0,80

İtibarını Ve Saygınlığını Hedef Almaya Yönelik Davranışlar Boyutu

15

0,91

Mesleki Saygınlığını Hedef Almaya Yönelik Davranışlar Boyutu

9

0,89

Fiziksel Sağlığı Hedef Almaya Yönelik Davranışlar Boyutu

5

0,76

Genel Güvenilirlik Düzeyi

45

0,96

5. BULGULAR
Bolu İl merkezinde faaliyet gösteren dört hastanede en az 6 ay üzeri çalışan sağlık personeli (hekimler,
hemşireler ve diğer sağlık personeli) üzerinde Haziran-Ağustos 2009 tarihleri arasında kesitsel olarak
yapılmış olan bu çalışmaya toplam 514 kişi katılmış olup katılımcılara ait sosyo-demografik özelliklerin dağılımı Tablo 1’de yer almaktadır.
Tablo 2’ye göre; katılımcıların yaşları 19 ile 57 arasında değişmektedir. %68,1’ini kadın katılımcılardan %61,3’ü evlilerden oluşmaktadır. Eğitim durumu açısından incelendiğinde yaklaşık ¾’ünün ön lisans ve lisansüstü eğitim derecesine sahip olduğu göze çarpmaktadır. Katılımcıların %18,3’ü özel hastane, %30,9’u tıp fakültesi hastanesi ve %50,8’i devlet hastanesi çalışanlarından oluşmaktadır. Mesleklerin oranları %26,5 hekim, %38,5 hemşire ve %35 diğer sağlık meslekleri olarak görülmektedir
Mesleklerindeki toplam çalışma süresi 6 ay ile 30 yıl arasında değişmekte olup %30,7’si 6 ay-5 yıl,
%26,1’i 5-10 yıl, %20,2’si 10-15 yıl, %23’ü 15-30 yıl şeklinde dağılım göstermektedir. Katılımcıların %39,1’i cerrahi bölümlerde, %52,9’u dahili bölümlerde ve %8’i acil serviste çalışmaktadır. Çalışma vardiyasına bakıldığında %53,5’inin gündüz, %22,6’sının gece, %23,9’unun 24 saat vardiyasında
olduğu, ayrıca %17,5’inin haftada 40 saat, %41,1’inin 41-56 saat ve %41,4’ünün 57 saat ve üzerinde
çalıştığı dikkat çekmektedir.
Tablo 2. Araştırma kapsamındaki sağlık çalışanlarının kişisel ve mesleki özellikleri
Değişkenler
Yaş
19-30
31-57
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Medeni Durumu
Evli
Evli değil
Eğitim Durumu
Sağlık Meslek Lisesi

158

n

%

243
271

47,3
52,7

350
164

68,1
31,9

315
199

61,3
38,7

126

24,5

Değişkenler
Ön Lisans
Lisans
Lisans üstü
Hastane Mülkiyeti
Özel hastane
Tıp Fakültesi Hastanesi
Devlet Hastanesi
Meslek
Hekim
Hemşire
Diğer
Toplam Çalışma Süresi
6 ay-4 yıl
5-9 yıl
10-14 yıl
15-30 yıl
Çalışılan Bölüm
Cerrahi Bölümler
Dahili Bölümler
Acil Servis
Çalışma Vardiyası
Gündüz
Gece
24 Saat
Haftalık Çalışma Süresi
40 saat
41-56 saat
57 saat ve üzeri

n
152
92
144

%
29,6
17,9
28,0

94
159
261

18,3
30,9
50,8

136
198
180

26,5
38,5
35,0

158
134
104
118

30,7
26,1
20,2
23,0

201
272
41

39,1
52,9
8,0

275
116
123

53,5
22,6
23,9

90
211
213

17,5
41,1
41,4

Tablo 3. Sağlık çalışanlarının olası yıldırma davranışlarına maruz kalma durumları
Yıldrımaya
Maruz
Kalanlar

Olası Yıldırma Davranışları
Üstünüz kendinizi gösterme olanaklarınızı kısıtlar.
Sözünüz sürekli kesilir.
Meslektaşlarınız veya birlikte çalıştığınız kişiler kendinizi
gösterme olanaklarınızı kısıtlar.
Yüzünüze bağırılır ve yüksek sesle azarlanırsınız.
Yaptığınız iş sürekli eleştirilir.
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Hiç bir zaman

n

%

N

%

186
253

36,2
49,2

328
261

63,8
50,8

177

34,4

337

65,6

209
248

40,7
48,2

305
266

59,3
51,8

Olası Yıldırma Davranışları
Özel yaşamınız sürekli eleştirilir.
Telefonla rahatsız edilebilirsiniz.
Sözlü tehditler alırsınız.
Yazılı tehditler gönderilir.
Jestler ve bakışlarla ilişki reddedilir.
İmalar yoluyla ilişki reddedilir.
İletişim Kurma Olanağını Hedef Almaya Yönelik
Davranışlar Boyutu
Çevrenizdeki insanlar sizinle konuşmazlar.
Kimseyle konuşamazsınız, başkalarına ulaşmanız engellenir.
Size diğerlerinden ayrılmış bir işyeri (çalışma odası) verilir.
Meslektaşlarınızın sizinle konuşması yasaklanır.
Sanki orada değilmişsiniz gibi davranılır.
Sosyal Hayatı Hedef Almaya Yönelik Davranışlar Boyutu
İnsanlar arkanızdan kötü konuşur.
Asılsız söylentiler ortada dolaşır.
Gülünç durumlara düşürülürsünüz.
Akıl hastasıymışsınız gibi davranılır.
Psikolojik değerlendirme geçirmeniz için size baskı yapılır.
Bir özrünüzle alay edilir.
Sizi gülünç düşürmek için yürüyüşünüz, jestleriniz veya sesiniz
taklit edilir.
Dini veya siyasi görüşünüzle alay edilir.
Özel yaşamınızla alay edilir.
Milliyetinizle alay edilir.
Özgüveninizi olumsuz etkileyen bir iş yapmaya zorlanırsınız.
Çabalarınız yanlış ve küçültücü şekilde yargılanır.
Kararlarınız sürekli sorgulanır.
Alçaltıcı isimlerle anılırsınız.
Cinsel imalarda bulunulur.
İtibarını ve Saygınlığını Hedef Almaya Yönelik Davranışlar
Boyutu
Sizin için hiçbir özel görev yoktur.
Size verilen işler geri alınır.
Sürdürmeniz için anlamsız işler verilir.
Sahip olduğunuzdan daha az yetenek gerektiren işler size verilir.
İşiniz sürekli değiştirilir.
Özgüveninizi etkileyecek işler verilir.
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Yıldrımaya
Maruz
Kalanlar

Hiç bir zaman

n

%

N

%

94
103
106
52
119
125

18,3
20,0
20,6
10,1
23,2
24,3

420
411
408
462
395
389

81,7
80,0
79,4
89,9
76,8
75,7

341

66,3

173

33,7

76
66
33
37
124
167
182
181
88
36
49
43

14,8
12,8
6,4
7,2
24,1
32,5
35,4
35,2
17,1
7,0
9,5
8,4

438
448
481
477
390
347
332
333
426
478
465
471

85,2
87,2
93,6
92,8
75,9
67,5
64,6
64,8
82,9
93,0
90,5
91,6

54

10,5

460

89,5

50
41
27
84
113
134
35
16

9,7
8,0
5,3
16,3
22,0
26,1
6,8
3,1

464
473
487
430
401
380
479
498

90,3
92,0
94,7
83,7
78,0
73,9
93,2
96,9

272

52,9

242

47,1

71
60
145
160
120
108

13,8
11,7
28,2
31,1
23,3
21,0

443
454
369
354
394
406

86,2
88,3
71,8
68,9
76,7
79,0

Yıldrımaya
Maruz
Kalanlar

Olası Yıldırma Davranışları
İtibarınızı düşürecek şekilde, niteliklerinizin (yeteneklerinizin)
dışındaki işler size verilir.
Size mali yük getirecek şekilde zarar verilir.
Eviniz ya da işyerinize zarar verilir.
Mesleki Durumunu Hedef Almaya Yönelik Davranışlar
Boyutu
Fiziksel olarak ağır işler yapmaya zorlanırsınız.
Fiziksel şiddet tehditleri yapılır.
Gözünüzü korkutmak için hafif şiddet uygulanır.
Fiziksel zarar verilir.
Doğrudan cinsel taciz yapılır.
Fiziksel Sağlığı Hedef Almaya Yönelik Davranışlar Boyutu
Genel Yıldırma Durumu

Hiç bir zaman

n

%

N

%

98

19,1

416

80,9

49
23

9,5
4,5

465
491

90,5
95,5

227

44,2

287

55,8

64
13
18
10
5
73
362

12,5
2,5
3,5
1,9
1,0
14,2
70,4

450
501
496
504
509
441
152

87,5
97,5
96,5
98,1
99,0
85,8
29,6

Tablo 3’e bakıldığında hastane çalışanlarının 5 boyut altında yer alan 45 olası yıldırma davranışına
maruz kalma durumlarına ilişkin bilgiler yer almaktadır. Orjinal ölçekte yıldırma durumlarına ilişkin
değerlendirmeler (1) her gün, (2) haftada birkaç kez, (3) ayda birkaç kez, (4) yılda birkaç kez, ve (5)
hiç bir zaman şeklinde bir ölçeğe dayalı olarak yapılmakla birlikte burada değerlendirmeleri “yıldırmaya maruz kalanlar” ve “yıldırmaya maruz kalmayanlar” şeklinde ortaya koymaya çalışılmış ve her
gün ile yılda bir kaç kez arasındaki seçenekler birleştirilerek yıldırmaya maruz kalanlar olarak sınıflandırılmıştır.
Sonuçta Tablo 3’te görüldüğü üzere 514 sağlık çalışanının %70,4’ünün 45 olası yıldırma davranışından en az birine maruz kaldığı, beş yıdırma boyutu arasında ise en çok “İletişim Kurma Olanağını Hedef Almaya Yönelik Davranışlar” ile karşı karşıya kaldıkları ve sağlık çalışanlarının %66,3’ünün bu
boyut altında yer alan yıldırma davranışlarına maruz kaldıklarını belirttikleri, ayrıca her iki katılımcıdan birinden daha fazlasının (%52,9) “İtibarını ve Saygınlığını Hedef Almaya Yönelik Davranışlar”
ile karşı karşıya kaldıklarını ifade ettikleri, ankete cevap veren sağlık çalışanlarının %44,2’sinin “Mesleki Durumunu Hedef Almaya Yönelik Davranışlar”, %32,5’inin “Sosyal Hayatı Hedef Almaya Yönelik Davranışlar” ve %14,2’sinin ise “Fiziksel Sağlığı Hedef Almaya Yönelik Davranışlar”a maruz kaldıkları tespit edilmiştir.
Araştırma kapsamında yer alan sağlık çalışanlarının beş yıldırma davranışı altında yer alan 45 tanımlanmış yıldırma davranışı arasında en çok hangi davranışa maruz kaldıklarına ilişkin daha spesifik değerlendirmeler yapıldığında; sağlık çalışanlarının neredeyse yarısının (%49,2) “Sözünüz sürekli kesilir” ifadesine katıldıkları, %48,2’sinin “Yaptığınız iş sürekli eleştirilir” ifadesine evet dedikleri,
%40,7’sinin “Yüzünüze bağırılır ve yüksek sesle azarlanırsınız”, %36,2’sinin “Üstünüz kendinizi gösterme olanaklarınızı kısıtlar” ve %35,4’ünün “İnsanlar arkanızdan kötü konuşur” ifadelerine hergün ile
yılda birkaç kez aralığında değişmekle beraber maruz kaldıklarını belirtmişlerdir.
Bunun yanı sıra “Doğrudan cinsel taciz yapılır” (%1,0), “Fiziksel zarar verilir” (%1,9), “Fiziksel şiddet tehditleri yapılır” (%2,5), “Cinsel imalarada bulunulur” (%3,1) ve “Gözünüzü korkutmak için ha-
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fif şiddet uygulanır” (%3,5) davranışları ise 514 sağlık çalışanının en az karşılaşılan yıldırma davranışları olarak ortaya çıkmıştır.
Tablo 4. Sağlık çalışanlarının yıldırma davranışlarını kimden gördüklerine ilişkin
değerlendirmeleri
Yıldırma Davranışını Uygulayan Kişinin Pozisyonu
Yöneticilerim
İş arkadaşlarım
Astlarım
Hepsi
Toplam

Sayı
141
117
26
76
360

%
39,2
32,5
5,1
21,1
100

Tablo 4’de sağlık çalışanlarının yıldırma davranışlarını kimden gördüklerine yönelik değerlendirmeleri bulunmakta olup; yıldırmanın en çok %39,2 yöneticilerden kaynaklandığı ve yöneticileri %32,5
ile iş arkadaşlarının izlediği, %5,1’inin astlarından da yıldrıma gördüklerini ifade ederken %21,1’inin
hepsinden yıldırma gördüklerini belirttikleri bulunmuştur.
6. TARTIŞMA VE SONUÇ
Hizmet sektörünün önemli bir dalı olan hastaneler gerek sağlıklı gerekse hasta bireylere verdikleri sağlık hizmeti açısından toplumun en önemli kurumlarından biridir. İnsan faktörünün önem kazandığı bu
kurumlarda hizmet sağlık çalışanları tarafından bire bir hastalara sunulmaktadır. Sağlık sektörü iş girdilerinin kalite ve kantitesi açısından diğer sektörlerden biraz daha farklıdır. Hastalarla olan ilişkilerinde sağlık çalışanları hem meslektaşları hem de diğer çalışanlarla daha fazla kişilerarası ilişki sergilemek durumundadır. Farklı meslek gruplarının bir arada çalışmasını gerektiren ve meslekler arası ilişkilerde zaman zaman ast-üst sıkıntılarının yaşanması sağlık alanında çalışanların hem mesleki hem de
bireysel olarak sıkıntı yaşamalarına yol açmaktadır. Zaman içinde giderek artan bu anlaşmazlıklar ve
çatışmalar birer yıldırma davranışına dönüşebilmekte ve kişilerin hayatlarını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Performans düşmesine ve mutsuzluğa yol açan yıldırma hastalara sunulan hizmetin kalitesini de azaltarak hasta memnuniyetini geride bırakmaktadır. Etik dışı davranışlardan oluşan yıldırmanın örgüt içinde çoğalması hem işgörenlerin hem de hizmeti alan kişilerin tatmin olmasını engellemekte ve örgütün maddi ve manevi açıdan zararı ile sonuçlanmaktadır.
Sağlık çalışanlarının 45 yıldırma davranışı içinde en çok “Sözünüz sürekli kesilir.” ifadesine maruz
kaldıkları görülmektedir. Dilman (2007) özel hastanelerde çalışan hemşirelerin yıldırmaya maruz kalma durumları ile ilgili yaptığı çalışmasında en sık karşılaşılan davranışı “Konuşurken sürekli sözün
kesilmesi” olarak bulmuştur. Solakoğlu (2007) sağlık çalışanları ile yaptığı araştırmasında “Siz konuşurken sözünüz kesilir veya araya laf karıştırılır.” ifadesini orta sıklıkta karşılaşılan yıldırma davranışı olarak ifade etmiştir. Birbirinden farklı meslek grubunun bir arada çalışarak hastalara hizmet sunduğu sağlık sektöründe, gerek ast-üst ilişkilerinin yanlış algılanması gerekse meslekler arası çatışmaların
varlığı özellikle iletişimin yoğun olarak yaşandığı bu alanda çalışanların birbirlerinin sözlerini keserek
iletişimi yanlış yönlendirilmesine sebep olabilmektedir.
Sağlık çalışanlarının yıldırma davranışlarına maruz kalmalarında yaş, medeni durum, eğitim düzeyi,
kişilik özellikleri anlamlı değişkenler olarak bulunurken cinsiyete göre olası yıldırma davranışlarına
maruz kalma açısından anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Yavuz’un (2007) yaptığı çalışmada da sağlık
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çalışanlarının yaşları ile yıldırma davranışlarını algılamaları arasında anlamlı bir ilişki saptanmışken
Dilman’ın (2007) araştırmasında yaş grupları ile hemşirelerin yıldırma davranışlarıma maruz kalmaları arasında bir ilişki bulunmamıştır. Aksoy (2008) Isparta’da sağlık çalışanları ile yaptığı çalışmasında
cinsiyetle yıldırma mağduru olma arasında anlamlı bir ilişki olmadığını ve evli olmayanların bazı yıldırma davranışlarına daha fazla maruz kaldıklarını ifade etmiştir. Yine Bahçe (2007) yaptığı çalışmasında yıldırma uygulamaları ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki olmadığını saptamıştır. Kowalczuk
ve arkadaşları (2007) hekimler ile yaptıkları çalışmalarında yıldırmaya maruz kalanların çoğunluğunu
evli olanların oluşturduğunu göstermiştir. Solakoğlu (2007) bir sağlık kuruluşunda yaptığı çalışmasında yıldırma mağdurlarının eğitim düzeyi yüksek olan kişiler olduğunu belirtmiştir. Arslan (2007) yaptığı çalışmada hırslı kişilik özelliğine sahip olanların yıldırmaya daha fazla maruz kaldıklarını göstermiştir. Buna karşılık Zapf (1999) hakkını aramayan, çekingen ve özgüven eksikliği olan kişilerin yıldırmayla daha fazla karşılaştıklarını öne sürmüştür.
Tüm bu bulgular doğrultusunda evli olan sağlık çalışanlarının nöbet tutma, haftada 40 saatten daha
uzun süre çalışma gibi durumlar sonucu aile yaşantılarının olumsuz etkilenmesi, meslekleri konusunda daha yüksek derecede eğitim almış sağlık çalışanlarının kurumlarında hem daha iyi yerlere gelmek
hem de daha fazla saygı görmek istemeleri, görevde yükselmeler konusunda yapılan haksızlıklar ve
eğitim derecesi yüksek çalışanalrın gerek iş arkadaşları gerekse bazı yöneticilerin yer kaygısı nedeni
ile ezilmek istenmeleri bu kişileri yıldırma ile karşılaşmaya açık hale getirmektedir. Ayrıca yaş ilerledikçe meslekte gelinmek istenilen noktaya ulaşılma konusunda karşılaşılan engeller, alınmış olan eğitimin uygulama alanı ile ilgili yaşanan yetersizlikler ve bir çok hastane arasında sürekli yer değiştirme
gibi nedenler, sağlık çalışanlarının cinsiyetlerinden ziyade meslekleri arasındaki iletişim ve ast-üst yerleşimleri de sağlık çalışanlarının yıldırmayla karşılaşmalrına zemin hazırlamaktadır.
Bu nedenle hastanelerde; yıldırma konusu ile ilgili eğitimler yapılmalı, en üst düzeyden en alt işgörene
kadar konunun ciddiyetinin anlaşılması için herkes bilinçlendirilmelidir. Yıldırmaya neden olan örgüt
içi stresin azaltılması ve işgörenlerin birbirleri ile olan ilişkilerinin geliştirilmesi için sosyal etkinlikler
düzenlenmelidir. Yıldırma mağdurlarının süreç boyunca destek almaları ve bu kişilerin yönetim tarafından ortaya çıkarılması sağlanmalıdır. Gerek işgörenler gerekse yöneticiler iletişim becerilerini geliştirme konusunda istekli olmalı ve hizmet içi eğitim programları ile desteklenmelidir.
Özellikle insan faktörünün büyük rol oynadığı sağlık sektöründeki yöneticiler insan merkezli yönetim
anlayışı benimsemeli, iyi bir örgüt kültürü oluşumu için insan kaynakları departmanına ya da konu ile
ilgili uzmanlara yer vermelidir. İş tanımlamaları, zaman kullanımı gibi konularda yönetim bilgili olmalı ve iş yükünün her meslek içinde eşit dağıtımına çalışılmalıdır. Yöneticiler işgörenlerden gelen şikayetleri dikkate almalı, herkese eşit davranmalı ve yanlı yaklaşımdan kaçınmalıdır.
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HASTA HAKLARI BİRİMİNE YAPILAN ŞİKÂYETLERİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Dilaver Tengilimoğlu1, E. Asuman Atilla2, Pelin Yılık3, Gülay Öztürk4

Özet
Sağlık çalışanlarının sorumluluğu yalnızca tedavi edici hizmetlerle sınırlı değildir. Toplumda, sağlık
hakkının ve insan haklarının yerleşmesini ve kişilere bu hakların eksiksiz ulaşmasını sağlamak başta
hekimler olmak üzere, tüm sağlık çalışanlarının görev ve sorumluluğudur. Çalışmamıza konu olan hasta hakları, günümüzde önemi gittikçe artan bir konu haline gelmiştir. Hasta istek ve şikayetlerine duyarlı sağlık kuruluşlarının aynı zamanda hasta memnuniyetinin sağlanması ve performansın geliştirilmesinde de önemli bir yol kat ettiği söylenebilir. Bu önem doğrultusunda çalışmamızın amacı, hastaların şikayet unsurları ve şikayet edenlerin şikayet nedenlerini ve şikayet konusu olan sorunlarının hastane yönetimlerince ne ölçüde çözüldüğünün araştırılması üzerine kurulmuştur. Bu amaçla, biri özel
ve biri devlet hastanesi olmak üzere iki özel dal hastanesi Hasta Hakları Birimlerine son 3 yıl içerisinde yapılan şikayetlerin değerlendirmesi yapılmıştır. Bu şikayetler geliştirilen veri toplama formatına aktarılmış ve istatistiksel analize tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda her iki hastaneye 130 kişinin şikayet için başvurduğu görülmüştür. Başvuruların büyük ölçüde özensiz davranış (%27) konusunda olduğu ve %56’sının hastane yönetimlerince çözümlendiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Hasta, Hak, Şikayet

EVALUATIONS OF COMPLAINTS TRANSMITTED TO
PATIENTS’ RIGHTS DEPARTMENT
Abstract
Responsibility of the health employee is not only the therapeutic services. Establishment of the health
and human rights in the society and to provide individuals obtaining these rights are also responsibility and duty of the health employee primely the physicians. Patient rights which is the main topic of
our study is one of the most important issue of the current discussions. Organizations which are susceptible to patient’s demands and complaints also take distance in patient satisfaction and productivity. According to this significance purpose of our study established on the fact and reason of complaints and problem solving rate of hospital administrations. For this purpose two special branch hospitals’, one of them is private and the other is a state hospital, data base of complaints searched for
last three years. Collected datum analyzed statistically. At the result of the study we have seen that 130
patients applied for complaint. Mainly applications on careless behavior (27%) topics and 56 % had
been solved by administration.
Key Words: Patient, Right, Complaint
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1. GİRİŞ
Hasta hakları sağlık hizmeti alan kişilerin sağlık kurumları ve sağlık personeli karşısındaki haklarını
tarif eden bir kavramdır. Bu haklar; sağlık hizmetlerinden yararlanma gereksinimi olan fertlerin sırf
insan olmaları nedeniyle sahip bulundukları hakları kapsamakta ve gerek ulusal gerekse uluslar arası
anlaşmalarla teminat altına alınmışlardır (Teke ve Diğerleri, 2007: 259). Hasta hakları konusuna teorik olarak değişik açılardan yaklaşmak mümkündür. Genel anlamda, en çok karşılaşılan yaklaşım biçimi kişiye saygı, iyi davranma ve zarar vermeme yükümlülüğü ile adalet ilkeleridir. Haklar, hastaların
sağlık çalışanları ile ilişkilerinde eşitliği sağlayıcı bir rol üstlenir ve aynı zamanda hastaların kendi yararlarına göre davranabilmelerine aracılık eder (Dickens, 1998: 52).
Türkiye’de, Avrupa Birliği sürecinin de etkisiyle, 1998 yılında “Hasta Hakları Yönetmeliği” yayınlanmıştır. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan bu yönetmelik, hasta hakları konusunda oldukça geniş
hazırlanmış hukuksal bir metindir.
Sağlık Bakanlığı, bu yönetmeliğe işlerlik kazandırmak amacıyla, 2003 yılında “Sağlık Tesislerinde
Hasta Hakları Uygulamalarına İlişkin Yönerge”yi yayınlamış ve 2005 yılında ortaya çıkan ihtiyaçlara göre bu yönergeyi yenilemiştir. Buna göre, hastanelerde ve diğer sağlık tesislerinde Hasta Hakları Birimleri ve Kurullarının oluşturulması öngörülmektedir. Hastaların sağlık hizmeti alma sürecinde
ortaya çıkan şikâyetlerine çözüm bulunması, tartışılması ve sorumluların tespiti, Hasta Hakları Birim
ve Kurullarına verilen görevlerdendir. Sağlık Bakanlığına bağlı hastane ve sağlık tesislerinde, yönerge
çerçevesinde uygulamalar 2004 yıllından itibaren yaygınlaşmıştır (Bostan, 3: 2007).
Bu araştırma ile biri özel ve biri devlet hastanesi olmak üzere iki özel dal hastanesi Hasta Hakları Birimlerine son 3 yıl içerisinde yapılan şikayetlerin değerlendirmesi yapılmıştır ve sağlık hizmetleri sunumunda hasta haklarının öneminin vurgulanması amaçlanmıştır.
2. HASTA HAKLARI KAVRAMI VE GELİŞİMİ
Sağlık Bakanlığı’nın, 01.08.1998 tarih ve 23420 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hasta Hakları Yönetmeliğinde Hasta Hakları şöyle ifade edilmiştir: Hasta Hakları: Sağlık hizmetlerinden faydalanma
ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları hasebiyle sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan haklarını ifade eder.
15.10.2003 tarih ve 19499 sayılı ‘Sağlık Tesislerinde Hasta Hakları Uygulamalarına İlişkin Yönergede’ ise hasta hakları; “Uluslar arası ve ulusal mevzuatta belirlenen haklar” olarak tarif edilmiştir.
Temel insan haklarının bir alt başlığı olan hasta hakları, insan haklarının sağlık hizmetine uyarlanması olarak değerlendirilebilir. Hasta hakları, kaynağını uluslararası insan hakları belgeleri ve sözleşmelerinden alır. Temel insan haklarının bir alt başlığı olarak “hasta insanın” tıbbi müdahale ve tedavi gibi
hayati bir alanda haklarını tanımlamakla birlikte aslında geleneksel hasta-hekim ilişkisini değiştirmek
gibi bir amaç da taşımaktadır (Hatun, 1999: 56).
Hasta hakları, insan hakları kuramında “sağlık hakkı” olarak ifade edilen temel hakka dayandırılır.
Hasta hakları, hastalar için karşılanması gereken temel gereksinimleri ifade eder (Bostan, 2007: 2).
Hasta haklarını ilk düzenleyen metin Hipokrat yeminidir. Hipokrat, hekimlik mesleği uygulamalarını
etik bir zemine oturtmuş, hekim ve hasta ilişkisinde bugün gelinen noktanın temellerini atmıştır. Hipokrat, hekim hasta ilişkisinde hekime görev yüklemiş ve hastanın yararını ön plana çıkarmıştır (Özcan, Özel, 2007: 54).
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Konu ile ilgili ilk uluslararası metinler, 1946 yılında Nürnberg Kodu ve 1963 yılında Helsinki deklarasyonu olmuştur. Hasta hakları ile ilgili ilk temel bildiri ise; Dünya Tabipler Birliği’nin 1981 tarihli “Lizbon Bildirgesi” olarak ortaya çıkmıştır. Sonradan bu metinde gözlenen bazı eksiklikler, Avrupa
Hasta Hakları Bildirgesi (1994) ve Dünya Tabipler Birliği Hasta Hakları Bildirgesi (1995) ile önemli ölçüde giderilmiş ve her iki bildirgede hasta hakları temel olarak; tıbbi bakım hakkı, bilgilendirilme
hakkı, onam verme hakkı, mahremiyete saygı hakkı ve başvuru hakkı olarak beş başlık altında toplanmıştır (Teke ve Diğerleri, 2007: 260).
1981 yılındaki Lizbon Hasta Hakları Bildirgesi’nden sonra 1994 yılında WHO tarafından Avrupa’da
Hasta Haklarının Geliştirilmesi Bildirgesi hazırlanmıştır. 1997 yılında ise Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi (İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi) imzalanmıştır. Türkiye’de bu sözleşme, 2003 yılında yürürlüğe girmiştir. Sözleşmede,
hasta hekim ilişkisi çerçevesinde hastanın bilgilendirilmesi, aydınlatılmış rızasının alınması, özel yaşamın gizliliği, hastaların kendileri hakkında karar verme hakları, tıbbi araştırmalarda zarara uğramaktan korunma hakları düzenlenmiştir. Ülkemizde konuyla ilgili diğer düzenlemeler ise, Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında
Kanun, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü ve Hasta Hakları Yönetmeliği’dir (Özcan, Özel, 2007: 55).
Ülkemizde hasta hakları konusunda en önemli düzenleme 1 Ağustos 1998 tarih ve 23420 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Hasta Hakları Yönetmeliğidir. Bu yönetmelik Türkiye’de doğrudan ve somut
olarak hasta haklarını düzenleyen tek metindir. Hasta hakları yönetmeliğinde belirlenen hedeflere ve
standartlara ulaşılması için yapılması gereken planlamalar ve girişimlerin nasıl yapılacağına ait uygulama programı, 15 Ekim 2003’de Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı “Sağlık Tesislerinde Hasta Hakları Uygulamalarına İlişkin Yönerge” ile düzenlenmiştir. Bu yönerge’nin temel yaklaşımı “ kurum veya
çalışan odaklı hizmet sunumundan, hasta odaklı hizmet sunumuna geçilmesi” olarak belirtilmekte ve
bu amaçla yeni kurul ve birimler oluşturulması öngörülmektedir. 21. yüzyılda tıbbın birçok farklı alanında yerleşmeye başlayan hasta merkezli yaklaşım, “sağlık hizmetlerinde hastanın gereksinimlerinin
isteklerinin, tercihlerinin göz önüne alınması” olarak tanımlanmaktadır. İlk yönergenin devamı niteliğinde olan Nisan 2005’te yayımlanan “Hasta Hakları Uygulama Yönergesi” ile sağlık kurumlarında
hasta haklarını uygulamaya geçirmek amaçlanmıştır (Erbil, 2009: 828).
3. HASTA HAKLARININ AMAÇLARI
Hasta haklarına yönelik çalışmalar ve araştırmalar güncelliğini korumaktadır. Hasta hakları; insan hakları bütününün bir parçası olduğu gibi, hasta haklarının çerçevesi de insan haklarıdır. İnsan olarak saygı görme, kendi yaşamını belirleme, güvenli bir yasam sürdürme, özel yasamda saygı görme gibi ilkeler hasta haklarının da temelini oluşturmaktadır. Yine herkesin yeterli sağlık bakımı ile sağlığının korunması ve mümkün olan en yüksek sağlık düzeyine ulaşması, temel insan hakları arasındadır. Sağlık hizmetlerinin herkes için eşit, ulaşılabilir ve sürekli olması ise, hasta haklarının en önemli amacını
oluşturur (Deveci ve Diğerleri, 2005: 174).
Hasta haklarının geliştirilmesi için gösterilen çabaların amaçlarını şu şekilde özetleyebiliriz (saglik.
tr.net):
• Hastalara sağlık hizmetlerinden tam olarak yararlanma konusunda yardımcı olmak ve sistemle ilgili sorunların olumsuz etkisini azaltmak.
• Hastalarla sağlık personeli arasındaki yararlı ilişkiyi desteklemek ve geliştirmek; özellikle de

167

hastaların sağlık hizmeti sürecine daha aktif katılımını cesaretlendirmek.
• Hasta kuruluşları, sağlık personeli ve sağlık yöneticileri arasındaki iletişim için yeri fırsatlar yaratmak, var olanları güçlendirmek.
• Temel insan haklarının korunmasını sağlamak, basta çocuklar, psikiyatrik hastalar, yaslılar ve
ağır hastalar olmak üzere tüm hastalara sunulan hizmetin insancıllaştırılmasını geliştirmek.
4. HASTA HAKLARI
Hasta hakları, 01.08.1998 Tarihli ve 23420 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Hasta Hakları Yönetmeliği doğrultusunda aşağıda başlıklar halinde özetlenmiştir.
4.1. Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Hakkı
• Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma.
• Bilgi İsteme.
• Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme.
• Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme.
• Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme.
• Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım.
• Tıbbi Gereklilikler Dışında Müdahale Yasağı.
• Ötenazi Yasağı.
• Tıbbi Özen Gösterilmesi.
4.2. Sağlık Durumu İle İlgili Bilgi Alma Hakkı
• Genel Olarak Bilgi İsteme.
• Kayıtları İnceleme.
• Kayıtların Düzeltilmesini İsteme.
• Bilgi Vermenin Usulü.
• Bilgi Verilmesi Caiz Olmayan ve Tedbir Alınması Gereken Haller.
• Bilgi Verilmesini Yasaklama.
4.3. Hasta Haklarının Korunması
• Mahremiyete Saygı Gösterilmesi.
• Rıza Olmaksızın Tıbbi Ameliyeye Tabi Tutulmama.
• Bilgilerin Gizli Tutulması.
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4.4. Tıbbi Müdahalede Hastanın Rızası
• Hastanın Rızası ve İzin.
• Tedaviyi Reddetme ve Durdurma.
• Küçüğün veya Mahcurun Tıbbi Müdahaleye İştiraki.
• Alışılmış Olmayan Tedavi Usullerinin Uygulanması.
• Rızanın Şekli ve Geçerliliği.
• Organ ve Doku Alınmasında Rıza.
• Aile Planlanması Hizmetleri ve Gebeliğin Sona Erdirilmesi.
• Rızanın Kapsamı.
4.5. Tıbbi Araştırmalar
• Tıbbi Araştırmalarda Rıza.
• Gönüllünün Korunması ve Bilgilendirilmesi.
• Rıza Alınmasının Usulü ve Şekli.
• Küçüklerin ve Mümeyyiz Olmayanların Durumu.
• İlaç ve Terkiplerin Araştırma Amacıyla Kullanımı.
4.6. Diğer Haklar
• Güvenliğin Sağlanması.
• Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme ve Dini Hizmetlerden Faydalanma.
• İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi ve Ziyaret.
• Refakatçi Bulundurma.
• Hizmetin Sağlık Kurum ve Kuruluşu Dışında Verilmesi.
5. HASTA HAKLARI KURULLARININ İŞLEYİŞLERİ
Sağlık Tesislerinde Hasta Hakları Uygulamalarına İlişkin Yönerge’ye göre Hastane Hasta Hakları Kurullarının İşleyişleri ile ilgili olarak Hasta Hakları uygulamasına ilişkin yürütülecek çalışmalar sırasında yapılacak tüm iş ve işlemlere ilişkin esaslar ve süreçler bu şu şekilde uygulanacaktır:
• Hastane Hasta hakları birimine gelen şikayetler 1 gün içerisinde kurul üyelerine şikayet konuları ve raporları dağıtılır.
• Şikayet edilen personelden 1 gün içerisinde bilgi istenir.
• Personel 2 gün içerisinde kurula cevap verir.
• Personelden istenen bilgileri en geç bir gün içinde kurul üyelerine ulaştırılır.
• Konuyla ilgili tarafların dışındaki kişilerin görüşleri gerekirse kurul başkanın görevlendirilece-
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ği bir kişi tarafından alınır. Alınan bu görüşler 1 gün içerisinde kurul üyelerine tekrar dağıtılır.
• Verilen karar hasta hakları birimi sorumlusunca hastaya iletilir. Daha sonraki yasal süreç ve yapabilecekleri hakkında bilgi ayrıca bilgi verilir (www.saglik.gov.tr).
Araştırmamıza konu olan biri özel diğeri devlet özel dal hastanesi olan kurumlardan bu işleyiş doğrultusunda toplanmış olan veriler aşağıda ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir.

6. HASTA HAKLARI BİRİMİNE YAPILAN ŞİKAYETLERİN
DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR SAHA ÇALIŞMASI
6.1. Araştırmanın Amacı
Bu araştırma, biri özel diğeri devlet olmak üzere Ankara’da faaliyet gösteren iki özel dal hastanesinin, Hasta Hakları Birimi’ne, son üç yıl (2007-2009) içerisinde yapılan yazılı şikâyetlere ilişkin kayıtlar taranarak şikayet konularının ve sonuçlarının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı özel ve devlet hastanesinde Hasta Hakları Birimi’ne yapılan şikayetlerin belirlenerek,
bu hastanelere yapılan başvurular arasında istatistiksel olarak anlamlı farkların bulunup bulunmadığını belirlemektir.
6.2. Araştırmanın Yöntemi
Araştırmaya dahil edilen iki hastanenin Hasta Hakları Birimi’ne yapılan şikayetlerin tespiti amacıyla,
retrospektif yöntemle hasta hakları birimi kayıtları taranarak yapılmıştır. Veri toplama yöntemi olarak
her bir şikayete ilişkin verileri toplamak için veri toplama formları hazırlanmış ve bu formlara ilgili veriler girilerek toplanan veriler kodlanmış ve veriler istatistiksel analize tabi tutulmuştur.
6.3. Araştırmanın Bulguları
Araştırmadan elde edilen bulgular Katılımcıların Genel Özellikleri ve Hasta Hakları Birimine Yapılan
Şikayetlere Yönelik Bulgular olmak üzere iki başlık halinde aşağıda sunulmuştur.
6.3.1. Katılımcıların Genel Özellikleri
Katılımcıların demografik özelliklerini incelediğimizde çalışmamızda incelediğimiz devlet hastanesi
Hasta Hakları Birimi’ne çoğunlukla (%68) erkeklerin başvurduğunu görmekteyiz. Özel hastane Hasta Hakları Birimi’ne 21-31 yaş arası (%36), devlet hastanesi Hasta Hakları Birimi’ne 31-40 yaş arası
(%31) başvurular çoğunluğu oluşturmaktadır. Devlet hastanesi Hasta Hakları Birimi’ne daha çok lise
mezunları (%40) müracaat etmiştir. Hastanelerimizin başka illerden de hasta potansiyeline sahip oldukları görülürken, Hasta Hakları Birimi’ne yapılan başvurularda çoğunluğun Ankara ilinde ikamet ettikleri tespit edilmiştir. Devlet hastanesi Hasta Hakları Birimi’ne serbest meslek çalışanları (%25) daha
çok başvururken bu soru çoğu katılımcı tarafından cevapsız bırakılmıştır (%62). Söz konusu hastaların bağlı oldukları Sosyal Güvenlik Kuruluşu büyük oranda SSK (%60)’dır.
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Tablo 1. Katılımcıların genel özellikleri
Hastaneler
CİNSİYET
Kadın
Erkek
Toplam
YAŞ
<10 Yaş altı
11-20 Yaş Arası
21-30 Yaş Arası
31-40 Yaş Arası
41-50 Yaş Arası
51-60 Yaş Arası
61-70 Yaş Arası
71 Yaş ve Üzeri
Belirsiz
Toplam
EĞİTİM
İlköğretim Mezunu
Lise Mezunu
Lisans Mezunu
Eğitim Durumu
Belirsiz
Toplam
İKAMET ETTİĞİ İL
Ankara
Afyonkarahisar
Bartın
Çankırı
Denizli
Kars
Kastamonu
Kayseri
İKAMET ETTİĞİ İL
Kırşehir
Konya
Nevşehir
Nigde
Belirsiz

Özel

Toplam

Devlet

Sayı

Yüzde

Sayı

Yüzde

Sayı

Yüzde

29
29
58

50,0%
50,0%
100,0%

23
49
72

31,9%
68,1%
100,0%

52
78
130

40,0%
60,0%
100,0%

1
1
21
10
10
5
6
3
1
58

1,7%
1,7%
36,2%
17,2%
17,2%
8,6%
10,3%
5,2%
1,7%
100 ,0%

0
0
10
22
11
6
4
0
19
72

0,0%
0,0%
13,9%
30,6%
15,3%
8,3%
5,6%
0,0%
26,4%
100,0%

1
1
31
32
21
11
10
3
20
130

0,8%
0,8%
23,8%
24,6%
16,2%
8,5%
7,7%
2,3%
15,4%
100,0%

0
1
4

0,0%
1,7%
6,9%

15
29
5

20,8%
40,3%
6,9%

15
30
9

11,5%
23,1%
6,9%

53

91,4%

23

31,9%

76

58,5%

58

100,0%

72

100,0%

130

100,0%

51
1
1
0
1
1
0
0

87,9%
1,7%
1,7%
0,0%
1,7%
1,7%
0,0%
0,0%

66
0
0
1
0
0
1
1

91,7%
0,0%
0,0%
1,4%
0,0%
0,0%
1,4%
1,4%

117
1
1
1
1
1
1
1

90,0%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%

1
0
1
1
0

1,7%
0,0%
1,7%
1,7%
0,0%

0
1
0
0
2

0,0%
1,4%
0,0%
0,0%
2,8%

1
1
1
1
2

0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
1,5%
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Hastaneler
CİNSİYET

Özel
Sayı

Toplam

Devlet
Yüzde

Sayı

Toplam
58
100,0%
72
MESLEK
Serbest Meslek
0
0,0%
18
İşçi
0
0,0%
8
Emekli
0
0,0%
5
Ev Hanımı
0
0,0%
5
Mühendis
0
0,0%
4
Ögretmen
2
3,4%
1
Memur
2
3,4%
0
Avukat
1
1,7%
0
Muhasebeci
1
1,7%
0
Yönetici
0
0,0%
1
Sekreter
0
0,0%
1
Belirsiz
52
89,7%
29
Toplam
58
100,0%
72
BAĞLI OLDUĞU SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞU
SSK
36
62,1%
42
Devlet Memuru ve
12
20,7%
3
Emekli Sandığı
Bağ-Kur
4
6,9%
4
Ücretli
5
8,6%
1
Yeşil Kart
0
0,0%
2
Belirsiz
1
1,7%
20
Toplam
58
100,0%
72

Yüzde

Sayı

Yüzde

100,0%

130

100,0%

25,0%
11,1%
6,9%
6,9%
5,6%
1,4%
0,0%
0,0%
0,0%
1,4%
1,4%
40,3%
100,0%

18
8
5
5
4
3
2
1
1
1
1
81
130

13,8%
6,2%
3,8%
3,8%
3,1%
2,3%
1,5%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
62,3%
100,0%

58,3%

78

60,0%

4,2%

15

11,5%

5,6%
1,4%
2,8%
27,8%
100,0%

8
6
2
21
130

6,2%
4,6%
1,5%
16,2%
100,0%

6.3.2. Hasta Hakları Birimine Yapılan Şikayetlere Yönelik Bulgular
Söz konusu özel hastaneye, 2007 yılında toplam başvuruların %36’sı, 2008 yılında %26’sı, 2009 yılında ise %38’i yapılmıştır. Devlet hastanesine ise, 2007 yılında toplam başvuruların %28’i, 2008 yılında %25’i ve 2009 yılında da %47’si yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bir araştırmada
da 2007 yılında Hasta Hakları Kurullarında görüşülen başvuru sayısı 12.789, 2008 yılında 14.098 ve
2009 yılında ise 18.625’dir (http://sbu.saglik.gov.tr/hastahaklari/istatistik.htm).
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Tablo 2. Hasta hakları birimine başvurulan yılların dağılımı
Hastaneler
Özel
2007 Yılı
2008 Yılı
2009 Yılı
Toplam

Sayı
21
15
22
58

Toplam

Devlet
Yüzde
36,2%
25,9%
37,9%
100,0%

Sayı
20
18
34
72

Yüzde
27,8%
25,0%
47,2%
100,0%

Sayı
41
33
56
130

Yüzde
31,5%
25,4%
43,1%
100,0%

Çalışmamıza konu olan özel hastanede şikayetler en çok tıbbi birimlere (%52) yönelikken, devlet hastanesinde bu şikayetler idari birimlere yönelik olarak yapılmıştır (%61). Ayrıca devlet hastanesi radyoloji birimi de (%6) hastaların şikayet bildiriminde bulunduğu yardımcı tıbbi birim olarak tespit edilmiştir. Tıbbi birimlere şikayet oranı (Klinik ve Poliklinik hizmetleri konusunda) devlet hastanesinde
%33 oranındadır. Genel bir değerlendirme yapıldığında ise şikayetlerin ağırlıklı olarak (%55) idari birimlerden (özellikle de hastane yönetimi ve idari hizmetlerden) kaynaklandığı tespit edilmiştir.
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Hasta Hakları 2009 Yılı İstatistiklerine göre ise, hasta hakları
birimlerine hastalar tarafından yapılan başvuruların %54’ü klinik ve poliklinik hizmetleri sunan tıbbi
birimlere yönelik olmuştur (http://sbu.saglik.gov.tr/hastahaklari/istatistik.htm).
Tablo 3. Hasta hakları birimine şikayet edilen yardımcı tıbbi birim ve idari birimler

Hastaneler
Özel
İdari Birimler
Bilgi İşlem
Güvenlik
Hastane Yönetimi
ve Sistemi
İdari Hizmetler
Yardımcı Tıb. Bir.
Radyoloji ve
Diğer Lab.
Tıbbi Birimler
Klinik ve Poliklinikler
Toplam

Toplam

Devlet

Sayı

Yüzde

Sayı

Yüzde

Sayı

Yüzde

28
1
1

48,3%
1,7%
1,7%

44
3
3

61,1%
4,2%
4,2%

72
4
4

55,4%
3,1%
3,1%

2

3,4%

32

44,4%

34

26,2%

24
0

41,4%
0,0%

6
4

8,3%
5,6%

30
4

23,1%
3,1%

0

0,0%

4

5,6%

4

3,1%

30
30
58

51,7%
24
51,7%
24
100,00% 72

33,3%
33,3%
100,00%

54
54
130

41,5%
41,5%
100,00%

Şikayetlerin her iki hastanede de (Özel hastanede %79, devlet hastanesinde %53 oranında) doktorlara
yönelik olduğu tespit edilmiştir. Tekrar bir karşılaştırma yapacak olursak, Sağlık Bakanlığı tarafından
hazırlanan Hasta Hakları 2009 Yılı İstatistiklerine göre, hasta hakları birimlerine hastalar tarafından
yapılan şikayetlerin %49’unun uzman ve pratisyen doktorlara yönelik olduğu görülmektedir.
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Tablo 4. Hasta hakları birimine şikayet edilen kişinin unvanı
Hastaneler
Özel
Doktor
Yardımcı Sağlık
Personeli
Sekreter
İdari Personel
Sistem
Diğer Personel
Toplam

Devlet
Sayı
Yüzde
36
52,9%

Sayı
44

Yüzde
78,6%

2

3,6%

3

1
2
3
4
56

1,8%
3,6%
5,4%
7,1%
100,0%

4
4
21
0
68

Toplam
Sayı
80

Yüzde
64,5%

4,4%

5

4,0%

5,9%
5,9%
30,9%
0,0%
100,0%

5
6
24
4
124

4,0%
4,8%
19,4%
3,2%
100,0%

Yapılan başvuruların özel hastanede %29 oranında özensiz davranış ve %27 oranında hatalı işlemden
kaynaklandığı tespit edilirken, devlet hastanesinde bu sebepler %27 oranında hizmetten yararlanamama ve hastane işleyişi, %23 oranında da özensiz davranıştan kaynaklandığı belirlenmiştir.
Hasta Hakları 2009 yılı istatistiklerine göre ise, Hasta Hakları Kurullarında görüşülen başvuruların
%44’ünün “Hizmetten Genel Olarak Faydalanamama” ve %26’sının da “Bilgilendirilmeme” konularına ilişkin olduğu tespit edilmiştir.
Tablo 5. Hasta hakları birimine bildirilen şikayet nedenleri
Hastaneler
Özel
Bilgilendirme Eksikliği
Hatalı işlem
Hizmetten genel olarak
yararlanamama
Hastane İşleyişi
Mahremiyete uymama
Muayene Sırası

Sayı
14
22

Yüzde
17,1%
26,8%

Sayı
3
7

Yüzde
4,1%
9,6%

Sayı
17
29

Yüzde
11,0%
18,7%

5

6,1%

20

27,4%

25

16,1%

6
0
2

7,3%
20
0,0%
0
2,4%
5
Hastaneler

27,4%
0
6,8%

26
0
7

16,8%
0
4,5%

Özel
Özensiz davranış
Saygınlık ve rahatlık
görememe
Diğer (hasta girişinin
ayrılması, otopark
sorunu, telefonla
ulaşamama, web sitesi)
Toplam

Toplam

Devlet

Toplam

Devlet

Sayı
24

Yüzde
29,3%

Sayı
17

Yüzde
23,3%

Sayı
41

Yüzde
26,5%

5

6,1%

0

0,0%

5

3,2%

4

4,9%

1

1,4%

5

3,2%

82

100,0%

73

100,0%

155

100,0%
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Özel hastane Hasta Hakları Birimi’ne yapılan şikayetlerin %65’i sorun çözülerek halledilmiş ve
%38’inin başvurusunda ilgili kişiler uyarılmıştır. Devlet hastanesinde ise, başvuruların %49’u çözülerek halledilmiştir. Devlet hastanesine yapılan başvuruların %51’inde şikayet çözüme bağlanamamıştır.
Tablo 6. Hasta hakları birimine bildirilen şikayetlerin sonuçları
Hastaneler
Özel
Personel kusurlu
bulundu.
Personel kusursuz
bulundu.
Sorun çözüldü.
Ilgili kişiler uyarıldı.
Işleyiş yeniden
düzenlendi.
Çözüme bağlanmayan
şikayet
Toplam

Toplam

Devlet

Sayı

Yüzde

Sayı

Yüzde

Sayı

Yüzde

1

1,7%

10

13,9%

11

8,5%

2

3,4%

10

13,9%

12

9,2%

13
22

22,4%
37,9%

6
6

8,3%
8,3%

19
28

14,6%
21,5%

0

0,0%

3

4,2%

3

2,3%

20

34,5%

37

51,4%

57

43,8%

58

100,0%

72

100,0%

130

100,0%

Özel hastanede, hastaların Hasta Hakları Birimi’ne yaptıkları başvuruların %97’si Hasta Hakları
Kurulu’na sevk edilirken, devlet hastanesinde şikayetlerin %87’si Hasta Hakları Kurulu’na sevk edilmiştir.
Tablo 7. Hastaların şikayet konularının hasta hakları kuruluna sevk edilmesi durumu
Hastaneler
Özel
Evet
Hayır
Toplam

Sayı
56
2
58

Toplam

Devlet
Yüzde
96,6%
3,4%
100,0%

Sayı
45
7
52

Yüzde
86,5%
13,5%
100,0%

Sayı
101
9
110

Yüzde
91,8%
8,2%
100,0%

Özel hastanede, hastaların şikayet bildirimlerinden sonra büyük oranda hastaneye tekrar gelmedikleri (%62) tespit edilirken, %35’i 1-5 kez geldiklerini ifade etmişlerdir. Devlet hastanesinde ise şikayette bulunan hastaların %31’i hastaneye 1-5 kez geldiklerini ifade etmişlerdir. Söz konusu devlet hastanesine, hastaların şikayet bildiriminden sonra tekrar gelmeleri ile ilgili soru %69 oranında boş bırakılmıştır.
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Tablo 8. Hastaların şikayet bildiriminden sonra hastaneye gelme durumları
Hastaneler
Özel
Sayı
36
20
2
0
58

Gelmedi
1-5 kez
6-10 ve üzeri
Belirsiz
Toplam

Devlet
Sayı
Yüzde
0
0,0%
22
30,6%
0
0,0%
50
69,4%
72
100,0%

Yüzde
62,1%
34,5%
3,4%
0,0%
100,0%

Toplam
Sayı
36
42
2
50
130

Yüzde
27,7%
32,3%
1,5%
38,5%
100,0%

Özel hastanede, hastaların şikayet bildirimlerinden sonra büyük oranda aynı birime tekrar gelmedikleri (%62) tespit edilirken, %35’i aynı birime 1-5 kez geldiklerini ifade etmişlerdir. Devlet hastanesinde
ise bu soru hastalar tarafından genellikle cevapsız bırakılmıştır.
Tablo 9. Hastaların şikayet bildiriminden sonra aynı birime gelme durumları
Hastaneler
Özel
Gelmedi
1-5 kez
6-10 ve üzeri
Belirsiz
Toplam

Sayı
36
20
2
0
58

Toplam

Devlet
Yüzde
62,1%
34,5%
3,4%
0,0%
100,0%

Sayı
0
1
0
71
72

Yüzde
0,0%
1,4%
0,0%
98,6%
100,0%

Sayı
36
21
2
71
130

Yüzde
27,7%
16,2%
1,5%
54,6%
100,0%

Söz konusu özel hastanede şikayet eden hastaların, toplam yıllık poliklinik hasta sayısına oranına baktığımızda, 2007 yılında bu oran %0 3 iken, 2008 ve 2009 yıllarında %0 2’ye inmiştir. Devlet hastanesinde ise, 2007 ve 2008 yılı şikayette bulunan hasta sayısının, toplam yıllık poliklinik sayısına oranı
%0 1’iken, 2009 yılında bu oran %0 2’ye çıkmıştır.
Tablo 10. Şikayet eden hasta sayısının toplam yıllık hasta sayına oranı
Hastaneler
Özel

Devlet
Sayı
Yüzde

Sayı
2007 Yılı Toplam Poliklinik
Sayısı
2007 Yılı Şikayet Sayısı
Şikayet Oranı (%0)
2008 Yılı Toplam Poliklinik
Sayısı
2008 Yılı Şikayet Sayısı
Şikayet Oranı (%0)

76.498
21

36,20%
0,03%

89.923
15

29,0%

34,0%

25,90%
0,02%
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150.257
20

27,80%
0,01%

148.840
18

30,3%

30,0%

25,00%
0,01%

Toplam
Sayı

Yüzde

226.755

29,8%

41

31,50%
0,02%

238.763
33

31,4%

25,40%
0,01%

Hastaneler
Özel

Devlet
Sayı
Yüzde

Sayı
2009 Yılı Toplam Poliklinik
Sayısı
2009 Yılı Şikayet Sayısı
Şikayet Oranı (%0)
Toplam Poliklinik Sayısı
Toplam Şikayet Sayısı

97.678

37,0%

22

37,90%
0,02%
264.099 100,0%
58
100,00%

196.937
34

39,7%

47,20%
0,02%
496.034 100,0%
72
100,00%

Toplam
Sayı

Yüzde

294.615

38,8%

56

43,10%
0,02%
760.133 100,0%
130
100,00%

7. SONUÇ VE ÖNERİLER
Ankara’da faaliyet göstermekte olan biri özel, diğeri devlet özel dal hastanelerinin Hasta Hakları
Birimi’ne yapılan toplam 130 başvuruyu inceleyen çalışmamızın sonuçları ve bu sonuçlar doğrultusunda geliştirilen öneriler aşağıda belirtilmiştir.
Söz konusu özel hastane hasta hakları birimine son 3 yıl içerisinde yapılan 58 başvurunun dağılımına
baktığımızda, 2007 yılında toplam başvuruların %36’sı, 2008 yılında %26’sı, 2009 yılında ise %38’i
yapılmıştır. Başvurular 2008 yılında 2007 yılına oranla bir düşüş gösterirken, 2009 yılında artış göstermiştir. Devlet hastanesine ise, 2007 yılında toplam başvuruların %28’i, 2008 yılında %25’i ve 2009
yılında da %47’si yapılmıştır.
Katılımcıların özel hastane Hasta Hakları Birimi’ne 21-31 yaş arası (%36) başvurular daha yüksekken, devlet hastanesi Hasta Hakları Birimi’ne yapılan başvurularda yaş ortalamasının (31-40 yaş arası, %31) yani orta yaş grubu hastalar olduğu görülmektedir. Ayrıca devlet hastanesi Hasta Hakları
Birimi’ne serbest meslek çalışanları (%25) daha çok başvururken bu soru çoğu katılımcı tarafından
cevapsız bırakılmıştır (%62). Söz konusu hastaların bağlı oldukları Sosyal Güvenlik Kuruluşu ise büyük oranda SSK (%60)’dır.
Çalışmamıza konu olan özel hastanede şikayetler en çok tıbbi birimlere (%52) yönelikken, devlet hastanesinde bu şikayetler idari birimlere yönelik olarak yapılmıştır (%61). Ayrıca devlet hastanesi radyoloji birimi de (%6) hastaların şikayet bildiriminde bulunduğu yardımcı tıbbi birim olarak tespit edilmiştir. Tıbbi birimlere yapılan şikayetler devlet hastanesinde %33 oranındadır. Genel bir değerlendirme yapıldığında ise şikayetlerin ağırlıklı olarak (%55) idari birimlerden (özellikle de hastane yönetimi
ve idari hizmetlerden) kaynaklandığı tespit edilmiştir. Bu sebeple de yöneticilerin bu hizmetlerin iyileştirilmesi konusunda gerekli tedbirleri alması gerekmektedir.
Şikayetlerin, söz konusu özel hastanede %79, devlet hastanesinde %53 oranında doktorlara yönelik olduğu tespit edilmiştir. Yapılan bu şikayetlerin konusunu, özel hastanede %29 oranında özensiz davranış ve %27 oranında hatalı işlem, devlet hastanesinde ise %27 oranında hizmetten yararlanamama ve
hastane işleyişi, %23 oranında da özensiz davranışın oluşturduğu belirlenmiştir. Özel hastane Hasta
Hakları Birimi’ne yapılan bu şikayetlerin %65’i sorun çözülerek halledilmiş ve %38’inin başvurusunda ilgili kişiler uyarılmıştır. Devlet hastanesinde ise, başvuruların %49’u çözümlenmiştir.
Ayrıca özel hastanede, hastaların Hasta Hakları Birimi’ne yaptıkları başvuruların %97’si Hasta Hakları Kurulu’na sevk edilirken, devlet hastanesinde şikayetlerin %87’si Hasta Hakları Kurulu’na sevk
edilmiştir.
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Özel hastanede, hastaların şikayet bildirimlerinden sonra büyük oranda hastaneye tekrar gelmedikleri (%62) tespit edilirken, %35’i 1-5 kez geldiklerini ifade etmişlerdir. Devlet hastanesinde ise şikayette bulunan hastaların %31’i hastaneye 1-5 kez geldiklerini ifade etmişlerdir. Söz konusu devlet hastanesine, hastaların şikayet bildiriminden sonra tekrar gelmeleri ile ilgili soru %69 oranında boş bırakılmıştır.
Yıllara göre hasta hakları birimine yapılan başvuru sayısının toplam poliklinik sayısına oranına baktığımızda, özel hastanede bu oran, 2007 yılında %0 3 iken, 2008 ve 2009 yıllarında %0 2’ye inmiştir.
Devlet hastanesinde ise, 2007 ve 2008 yılı şikayette bulunan hasta sayısının, toplam yıllık poliklinik
sayısına oranı %0 1’iken, 2009 yılında bu oran %0 2’ye çıkmıştır.
Hasta Hakları’nın korunması sağlık hizmeti sunan hastanelerin başlıca görevleri arasında yer almaktadır. Ancak hastalar, bu birime başvurma aşamasında ya da öncesinde yaptıkları müracaatta kişisel bilgilerinin alınması konusunda tereddütler yaşmaktadır. Bu aşamada, sağlıklı ve eksiksiz geri bildirimler alınamayacağından, kişilerin Hasta Hakları Uygulama Yönergesi’nde bahsi geçen “Hasta Hakları
Kurul’u gizlilik esasına göre hareket eder. Kararları gizli oyla alır. Kurul kararlarının objektifliği, mahremiyeti ve gizliliğinin sağlanması, başvuru yapan kişinin ve hakkında başvuru yapılan çalışanın isminin ifşa olmaması için; Kurulda görüşülen dosyalarda geçen isimler yerine “ÇALIŞAN” ve “BAŞVURAN” ibarelerini kullanarak başvuru sahibinin ve hakkında başvuru yapılan çalışanın adı, soyadı ve
diğer bilgilerinin gizlenmesi sağlanır. Kurul başkanı çalışanın mesleği ve çalıştığı bölüm hakkında bilgi verir. Başvuru yapan hasta ya da yakınının adres bilgileri hiçbir şekilde kurul başkanı ve birim sorumlusu dışında kimseye verilemez. Kurul başkanı ve birim sorumlusu bu bilgileri gizli tutmakla yükümlü ve sorumludur.” ibaresi yönünde bilgilendirilmeleri sağlanmalıdır. Tabi ki şikayette bulunan
hastaların bilgilerinin gizli tutulması koşuluna hastaneler tarafından uyulması şarttır.
Bu aşamadan önce, hastaların hakları konusunda hastalar, eğitim seviyeleri ve algılama kapasiteleri
dikkate alınarak bilgilendirilmelidir. Ayrıca hasta hakları birimine yapılan başvuruların değerlendirme
sonuçları hakkında hastalara geri bildirim yapılmalıdır. Böylece hastaların hastaneye sadakat düzeyleri ve güvenleri artırılmış olacaktır.
Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı’na son üç yıl içinde yapılan başvurularda ilk sırayı, sağlık ve
hasta haklarıyla ilgili şikayetler almıştır. Kişilerin en çok, doktor ve hemşirelerin hastalara gerektiği
kadar özenli davranmaması ve yanlış tedavi sonucunda gerçekleşen olumsuz vakalar konularında şikayette bulundukları tespit edilmiştir. Sağlık personeli de hasta psikolojisi ve hasta hakları, iletişim ve
halkla ilişkiler konusunda hizmet içi eğitimlere tabi tutulmalı ve sonuçlar tekrar gözden geçirilmelidir. Çalışmamızda şikayette bulunan hastaların %65’i şikayetlerinin doktorlardan kaynaklandığını belirtmişlerdir.
Özensiz davranışın (%27) en fazla şikayette bulunulan konu olması ise yine personel eğitimleriyle ve
hastalara yeteri kadar vakit ayrılması sağlanarak çözüme kavuşabilecek bir konu olduğu unutulmamalıdır.
Son olarak Hasta Hakları Kurulu’na sevk edilen şikayetler doğrultusunda, yukarı bahsettiğimiz Sağlık Tesislerinde Hasta Hakları Uygulamalarına İlişkin Yönerge’nin Hastane Hasta Hakları Kurullarının İşleyişleri ile ilgili olarak belirttiği aşamalar eksiksiz olarak yerine getirildikten sonra, hastanın şikayetinin sonucu hakkında bilgilendirilmesi de gözden kaçırılmaması gereken bir uygulama olmalıdır.
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Ayrıca hastalar tarafından bildirilen ve en fazla şikayet konusu olan doktorların yukarıda bahsettiğimiz gibi, hastanın beklentisinin en yüksek olduğu kişiler olduğu unutulmamalı ve amaç hekimleri suçlamak olmamalıdır. Bu aşamada süreç, çalışan memnuniyetinin sağlanmasına kadar takip edilmelidir.
Ayrıca, hasta memnuniyeti ve şikayet oranlarının belirlenmesi amacıyla araştırmalara sürekli yer verilmelidir.
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SAĞLIKLI İLETİŞİM VE İLETİŞİM TEKNİKLERİ EĞİTİM
PROGRAMLARININ ÇALIŞANLAR VE HASTA
MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Emine Elvan Çiftlik1, Didem Çoban2, Serpil Özkan3,
Özgü Kesmezacar4, Meral Kurt Durmuş5, Vildan Kesgin6

Özet
İletişim gereksinimi, yaşamın tamamında bireyin vazgeçilmezleri arasındadır. Özellikle başkalarına
bağımlılık gibi bir durumun da ortaya çıktığı hastalıkta hasta açısından anlamı daha da artar. Hasta
için etkili iletişimin önemini kavrayan yöneticiler, personelin iletişim becerilerini artırma konusunda
ayrıca çaba harcamaktadırlar.
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi üst yönetimi tarafından iletişim ve teknikleri konusunda profesyonel bir eğitim ve danışmanlık firmasından hizmet alımı yapıldı. İletişim ve Liderlik, İletişim ve
Hizmette Mükemmellik, İletişim Becerilerini Geliştirmek, Hastayı ve Hasta Yakınlarını Evinde Gibi
Hissettirme ve Stresi Yaşam Enerjisine Dönüştürmek başlığı altında 886 hastane çalışanına oluşturulan karma gruplar ile eğitim verildi.
Verilen eğitimlerin hasta memnuniyeti üzerindeki etkilerini değerlendirmek amaçlı hasta memnuniyet
anketleri uygulanmıştır. Eğitim alan kişilerin farkındalık düzeylerini belirlemek amaçlı kişilere anket
uygulaması yapılmıştır. Verilen eğitimlerin hasta memnuniyeti ve eğitim alan kişiler üzerindeki etkileri
değerlendirilerek, eğitimlerin kişilerin davranışlarına yansıdığı ancak kısa süreli eğitimin hasta memnuniyeti üzerinde fark yaratmadığı saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: İletişim, Hasta Memnuniyeti

THE EFFECT OF THE TRAINING PROGRAMS OF HEALTHY
COMMUNICATION AND COMMUNICATION TECHNIQUES, ON THE
EMPLOYEES AND PATIENT SATISFACTION
Abstract
The communication requirement is among indispensables of an individual in all of lifetime. Especially, its meaning in the sense of the patient increases much more, in the case of an illness arose such
as dependency to others.
1. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, eeciftlik@hotmail.com
2. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, cobandidem@yahoo.com
3. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, serpilkayali@gmail.com
4. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kesmezacar@yahoo.com
5. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kurtmeral@yahoo.com
6. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yagmurkesginl@ gmail.com

180

The managers, who perceive the importance of effective communication for patient, have been making
an extra effort on the subject of increasing the communication abilities of personnel. It was made service procurement from a training and consultancy company which is professional on the subject communication and its techniques by the senior management of Istanbul Training and Research Hospital.
It is given training to 886 hospital employees in formed mixing groups under the topics which are
Communication and Leadership, Perfection in Communication and Service, To Improve The Communication Skills, Making Feel The Patient And Patient’s Relative As In His/Her Home, And To Transform Stress Into Living Energy. Patient pleasure surveys are implemented in aiming evaluates the impacts of given trainings on patient satisfaction. The evaluation of training and trainers behave, that
the seminars affects the trainers with positive way but this short term training haven’t been made any
difference for patient satisfaction.
Key Words: Communication, Patient Satisfaction
1. GİRİŞ
Son yıllarda çalışma yaşamında iletişim becerililerin çok önemli olduğuna ilişkin araştırmalara daha
fazla rastlanmaya başlamıştır. Çalışma yaşamıyla ilgili yapılan çalışmalarının çoğunun sağlık hizmetinde çalışanlarla (Dickson, 1989; Kruijver, Kerkstra, Francke vd., 2000; Roter, Rosnbaum, de Negri vd., 1998; Sellick 1991), iş yaşamışındakilere (Kenan ve Brady, 2002; McEwen 1999; Taylor 2000)
askeri polislere (Bauer 1989) ve öğretmen adaylarına (Çam, 1999) yönelik olduğu anlaşılmaktadır. Yapılan bu çalışmalarda gerçekleştirilen iletişim becerileri eğitimlerinin olumlu yönde fark yarattığı biçiminde veriler elde edilmiştir.
Kurumların başarısı çalışanlarının başarısına bağlıdır. Frank E.X. DANCE, iletişim ile ilgili literatürde
2612 farklı tanım olduğunu belirtmektedir. Yine iletişimin 126 ayrı ve çok değişik tanımını inceleyen
DANCE ve LARSON iletişimin süreç olduğu üzerinde ortak bir görüş saptamışlardır (Usluata, 1997).
İletişim; “bilgi alışverişi bilgi üretme ve anlamlandırma sürecidir”. Alışveriş sözcüğünden anlaşılabileceği gibi iletişimde bilgi akışının iki yönlü olması gerekir (Cüceloğlu, 1998; Dökmen, 1998). Kişilerarası etkileşimin temelini oluşturan iletişimin her insanın yaşamında önemli yeri vardır. Çünkü insanlar duygu ve düşüncelerini iletişim yoluyla paylaşarak mutlu olma ve çevrelerindeki bireylerin mutluluklarına katkıda bulunma olanağı elde ederler. Meslek sahiplerinin başarıları da onların iletişim becerilerine bağlıdır. İletişimin önemi hastalıkta, başkalarına bağımlılık durumunun yaşanması nedeniyle
hasta açısından artar. Bu durumda hastanın bakım ve tedavisi ile yükümlü olan doktorluk ve hemşirelik mesleği üyelerine, iletişime uygun çevrenin oluşturulması ve hasta ile etkili iletişimin kurulmasında önemli sorumluluklar düşmektedir (Uyer, 2000).
Hemşirelik ve hekimlik mesleği basit bir tanımlama ile insan ilişkisi ile sürdürülen uygulama alanıdır.
Yapılan çalışmalar hekimin iletişim düzeyinin hastaların tedaviye uyumu, hoşnutluk düzeyi ve sağlık
sonuçları üzerine etkilerinin yanı sıra, hekimin mesleğinden ve profesyonel kimliğinden memnuniyetini de etkilediğini göstermiştir (Winefield and Chur-Hansen, 2000). Hemşirelik insan ilişkileri üzerine temellenmiş bir meslektir ve hemşirelik bakım sürecinin etkinliği hemşirenin diğer bireyler ile etkin iletişim kurma yeteneğine bağlıdır. Hemşire bir yandan sözel ve sözel olmayan iletişim yoluyla bireyin yaşadıklarını anlamaya çalışırken, diğer yandan kendini doğru ifade edebilmeli, bir bakım verici
olarak bakımı alan kişi ile etkili bir iletişim kurabilmelidir (Terakye, 1995).
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Yapılan çalışmalar, hemşirelerin kişilerarası etkili ilişkiler ve iletişim becerisi geliştirmesinin hastalar
üzerinde olumlu etkiler (hizmetten memnuniyetin artması, hastalık ve tedaviye uyum, iyileşmeye motivasyonun artması ) yarattığını göstermektedir (Tutuk vd., 2002). Hastalarla doktorlar arasında ilişkilerin niteliğinin, klinik sonuçların yeterliliği için önemi ve bu niteliğin büyük ölçüde hekimin becerilerine bağlı olduğu bilinmektedir. Bu becerinin klinik yeterliliğinin belirlenmesinde dikkate alınması gerekir (Dereboy vd., 2005). İngiltere Genel Tıp Konseyi tarafından yayınlanan “Yarının Doktorları 2003” (Tomorrow’s Doctors, 2003) raporunda da tıp fakültelerinde iletişim becerileri eğitiminin,
müfredatın ayrılmaz bir parçası olduğu bildirilmiştir (Dereboy vd., 2005). Artık günümüzde ABD’de
ve diğer ülkelerde birçok tıp fakültesi eğitim programlarında iletişim becerileri derslerine yer vermektedir (Makoual, 2003).
Hemşirelik eğitim müfredatında “Hemşirelikte Kişilerarası İlişkiler” dersi zorunlu olarak verilmektedir. Bu dersin içeriği kişilerarası ilişkilerin önemi, mesleki ilişki, iletişim biçimleri, hastanede yatma,
ağlayan hasta, kişisel sorular soran, gizlilik isteyen, sözel iletişim kurmayan, sürekli konuşan, cinsel
içerikli davranışta bulunan hasta ile iletişim, terminal dönemde iletişim, hasta ailesi ile çocukta iletişim, hasta hakları gibi konulardan oluşmaktadır.
Hastaya verilen sağlık hizmeti bir ekip çalışmasıdır. Ekip üyelerinin hastaya verdikleri bakım ve tedavi sırasında hasta ve yakınları ile etkili bir iletişim kurmaları son derece önemlidir. İletişimdeki eksiklikler, hasta memnuniyeti, hastanın tedaviye uyumunu ve sağlıkla ilgili sonuçları olumsuz etkilemektedir (Özçakır, 2002). Hastalar kendilerine sunulan tedavi ve bakımın kalitesini sağlık personeli ile girmiş oldukları iletişimin etkinliği ile değerlendirmektedirler.
2. GEREÇ VE YÖNTEM
Araştırma İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 1 Ekim- 30 Kasım 2009 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırma örneklemini 1 Mayıs 31 Haziran 2009 tarihleri arasında “İletişim ve Liderlik”,
“İletişim ve Hizmette Mükemmellik”, “İletişim Becerilerini Geliştirmek”, “Hastayı Ve Hasta Yakınlarını Evinde Gibi Hissettirme” ve “Stresi Yaşam Enerjisine Dönüştürmek” başlığı altında ki eğitimleri alan 886 hastane çalışanından bu tarihte ulaşılan, katılmaya istekli 132 hekim, 52 hemşire, 3 sağlık
memuru, 5 hizmetli personel, 44 güvenlik, 13 tıbbi sekreter, 7 tekniker, 40 danışma ve veri giriş elemanı, 2 halkla ilişkiler görevlisi, 2 bilgisayar teknisyeni olmak üzere toplam 300 kişiden oluşmuştur.
Veriler araştırmacılar tarafından olgu şeklinde oluşturulan 16 soru içeren form ile toplanmıştır. Ayaktan ve yatan hastalara “SB Yataklı Tedavi Kurumları Kurumsal Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönergesi” eki olan hasta memnuniyet anketlerinin konu ile ilgili soruları değerlendirilmiştir. Çalışmada sonuçlar “yüzdelik” dağılımlar üzerinden değerlendirilmiştir.
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3. BULGULAR
3.1 Araştırmacılar Tarafından Oluşturulan Anketler
Tablo 1. Grupların demografik özellikleri
DEMOGRAFIK ÖZELLIKLER
Kadın
Cinsiyet
Erkek
İlkokul
Lise
Öğrenim
Ön Lisans
Durumu
Üniversite
Yüksek Lisans
20-30
31-40
Yaş
41-50
51-60
Doktor
Hemşire
Sağlık .Memuru
Sağlık Teknisyeni
Bilg. Teknisyeni
Meslek
Halkla İlişkiler
Durumları
Hizmetli
Tibbi Sekreter
Danişma - Veri Giriş
Güvenlik
1 yıldan az
1-5 yıl
6-10 yıl
Meslekte
11-15 yıl
Çalışma Süresi
16-20 yıl
21-25 yıl
26-30 yıl

(N=300)
161
139
4
92
46
145
13
137
109
40
14
132
52
3
7
2
2
5
13
40
44
7
131
70
33
21
16
13

%
53,7
46,3
1,3
30,7
15,3
48,4
4,3
45,7
36,3
13,3
4,7
44,0
17,3
1,2
2,4
0,6
0,7
1,6
4,3
13,3
14,6
2,8
43,1
23,3
11,3
9,4
3,6
3,2

Araştırmaya katılan 300 kişinin 161’inin (%53.7) kadın, 139’nun (%46,3) erkektir. Öğrenim durumları incelendiğinde, araştırmaya katılanların %1,3’nün (n=4) ilkokul, %30,7’nin (n=92) lise, %15,3’nün
(n=46) ön lisans, %48,4 (n=145) üniversite, %4,3 (n=13) yüksek lisans mezunuydu. Yaş gruplarına bakıldığında %45,7’nin (n=137) 20-30 yaş, %36,3’nün (n=109) 31-40 yaş, %13,3’nün (n=40) 41-50 yaş,
%4,7’nin /n=14) 51-60 yaş aralığında olduğu görülmektedir. Mesleklerine bakıldığında %44,0’nın
(n=132) doktor, %17,3’nün (n=52) hemşire, %1,2’nin (n=3) sağlık memuru, %2,4’nün (n=7) sağlık
teknisyeni, %0,6’nın (n=2) bilgisayar teknisyeni, %0,7’nin (n=2) halkla ilişkiler, %1,6’nın (n=5) hizmetli, %4,3’nün (n=13) tıbbi sekreter, %13,3’nün (n=40) danışma veri giriş, %14,6’nın (n=44) güven-
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lik görevlisi olduğu görülmüştür. Meslekte çalışma sürelerine bakıldığında %2,8’nin (n=7) 1 yıldan az,
% 43,1 (n=131) 1-5 yıl arası, %23,3’nün (n=70) 6-10 yıl, %11,3 (n= 33) 11-15 yıl, %9,4’nün (n=21)
16-20 yıl, %3,6’nın (n=16) 21-25 yıl, %3,2’nin (n=13) 26-30 yıl aralığındadır.
Tablo 2. Katıldığınız eğitimi hatırlıyor musunuz?

Evet
Hayır
Toplam

n

%

258
42
300

86,0
14,0
100,0

Araştırmaya katılanlara “Katıldığınız eğitimi hatırlıyor musunuz” diye sorulduğunda %86,0 (n=258)
katıldığı eğitimi hatırladığını, %14,0 (n=42) katıldıkları eğitimi hatırlamadıklarını söylemişlerdir.
Tablo 3. Tekrar eğitim almayı düşünür müsünüz?

Evet
Hayır
Toplam

n

%

144
156
300

48,0
52,0
100,0

Araştırmaya katılanların %48,0 (n=144) tekrar eğitim almak istediklerini, %52,0 (n=156) tekrar eğitim almayı istemediklerini iletmişlerdir.
Tablo 4. Size göre eğitimlerde anlatılanları hasta ile iletişiminizde kullanabildiniz mi?
n
110
30
160
300

Evet
Hayır
Kısmen
Toplam

%
36,7
10,0
53,3
100,0

Araştırmaya katılanların aldıkları eğitimi hasta ile iletişimde kullanma durumları sorulduğunda
%53,3’ü (n=160) kısmen, %36,7’si (n=110) evet, %10,0 (n=30) hayır cevabını vermiştir. (Tablo.2),
(Tablo.3) ve (Tablo.4) birlikte incelendiğinde grubun katıldıkları eğitimi hatırladıkları, aldıkları eğitimi hasta ile iletişimde kısmen de olsa kullandıklarını ve tekrar eğitim almayı istedikleri saptanmıştır.
Tablo 5. Hasta ve hasta yakınları ile iletişimde hiç problem yaşadınız mı?
n
38
218
17
27
300

Hiç
Ara Sıra
Her Zaman
Sık Sık
Toplam

184

%
12,7
72,7
5,7
9,0
100,0

Araştırmaya katılanlara hasta veya hasta yakınları ile problem yaşama durumları sorulduğunda
%12,7’si (n=38) hiç yaşamadığı, %72,7’nin (n=218) ara sıra yaşadığı, %5,7’nin (n=17) her zaman
problem yaşadığı, %9,0’nın (n=27) sık sık problem yaşadığı görülmüştür.
Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu ara sıra da olsa hasta ve hasta yakınları ile iletişimde problem yaşadıklarını söylemişlerdir.
Tablo 6. Hasta ve hasta yakınları ile yaşadığınız problemlerin çözümünde aldığınız eğitimlerin
katkısı olduğunu düşünüyor musunuz?
Bazen
Evet
Hayır
Toplam

n
134
92
74
300

%
44,7
30,7
24,7
100,0

Araştırmaya katılanlara aldıkları eğitimi hasta ve hasta yakınları ile yaşadıkları iletişim problemlerinde kullanma durumları sorulduğunda %44,7’si (n=134) bazen, %30,7’si (n=92) evet, %24,7’si (n= 74)
hayır cevabı vermişlerdir.
Tablo 7. Aldığınız iletişim eğitimlerinin sunduğunuz sağlık hizmetinin bir parçası olduğunu düşünüyor musunuz?
Evet
Hayır
Kısmen
Toplam

n
156
42
102
300

%
52,0
14,0
34,0
100,0

Aldıkları eğitimlerin sunulan sağlık hizmetinin bir parçası olduğu sorusuna araştırmaya katılanların
%52,0’ı (n=156) evet, %14,0’ı (n=42) hayır, %34,0’ı (n=102) kısmen cevabını verdikleri görülmüştür.
Araştırmaya katılanların %52,0’nin (n=156) evet ve %34,0’ın(n=102) kısmen diye cevaplaması olumlu olarak yorumlanmıştır.
Tablo 8. İş ortamında iletişim kurma sırasında karşılaştığınız güçlükler nelerdir?*
Personel Sayısının Az Olması
Hemşire/Ebe Sayısının Az Olması
Doktor Sayısının Az Olması
Çalışma Arkadaşları Ile Uyumsuzluk
Yönetici İle Gerekli İletişimi Kuramama
Hastaların Eğitim Düzeylerinin Düşük Olması
Hasta/Hasta Yakınlarının Sağlık Personeline Karşı Ön Yargılı Olması
Diğer
*Soruya birden fazla yanıt verilmiştir.

185

n
180
116
92
57
86
217
223
15

%
18,3
11,8
9,3
5,8
8,7
22,0
22,6
1,5

Araştırmaya katılanlara iş ortamında yaşadıkları güçlükler sorulduğunda %39,4’nün (n=388) çalıştıkları ortamındaki personel yetersizliğinden, %22,6’nın (n=223) hasta yakınlarının sağlık personeline ön
yargılı olduğu, %22,0’nın (n=217) hastaların eğitim düzeylerinin düşük olduğundan kaynaklandığını
söyledikleri görülmektedir.
3.2 Yatan Hasta Memnuniyet Anketleri
Grafik 1. Önemli olduğunu düşündüğünüz konularda hekim yanıtı anlaşılır mı?

Anket katılımcılarının sorulara verdikleri cevapların çalışanlara verilen iletişim eğitimlerinin öncesi
ve sonrası kıyaslandığında hekimlerin önemli olduğu düşünülen konularda anlaşılır yanıt verme oranlarında anlamlı bir artış gözlenmemektedir.
Grafik 2. Hekimler size karşı yeterince ilgili ve nazik miydi?
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Anket katılımcılarının sorulara verdikleri cevapların çalışanlara verilen iletişim eğitimlerinin öncesi
ve sonrası kıyaslandığında hekimlerin ilgili ve nazik olma durumları sorulduğunda minimal bir düşüş
olduğu görülmektedir.
Grafik 3. Önemli olduğunu düşündüğünüz konularda hemşire yanıtı anlaşılır mı?

Anket katılımcılarının sorulara verdikleri cevapların çalışanlara verilen iletişim eğitimlerinin öncesi ve
sonrası kıyaslandığında hemşirelerin önemli olduğu düşünülen konularda anlaşılır yanıt verme oranlarında minimal bir artış gözlenmektedir.
Grafik 4. Hemşireler size karşı yeterince ilgili ve nazik miydi?
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Anket katılımcılarının sorulara verdikleri cevapların çalışanlara verilen iletişim eğitimlerinin öncesi
ve sonrası kıyaslandığında hemşirelerin ilgili ve nazik olma durumları sorulduğunda minimal bir düşüş olduğu ancak bu düşüşün kısmen cevabına kaydığı görülmektedir.
Grafik 5. Hekimler tarafından verilen tedavi kararlarında fikriniz soruldu mu?

Anket katılımcılarının sorulara verdikleri cevapların çalışanlara verilen iletişim eğitimlerinin öncesi ve
sonrası kıyaslandığında hekimler tarafından verilen tedavi kararlarına katılma durumları sorulduğunda
%4 oranında bir düşüş olduğu ancak bu düşüşün kısmen cevabına kaydığı görülmektedir.
Grafik 6. Hemşireler tarafından verilen bakım kararlarında fikriniz soruldu mu?
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Anket katılımcılarının sorulara verdikleri cevapların çalışanlara verilen iletişim eğitimlerinin öncesi
ve sonrası kıyaslandığında hemşireler tarafından verilen bakım kararlarına katılma durumları sorulduğunda %5 oranında bir düşüş olduğu saptanmıştır. %5 düşüşün dağılımına bakıldığında %4’nün kısmen cevabına %1’nin de hayır cevabına kaydığı görülmektedir.
3.3 Ayaktan Hasta Memnuniyet Anketleri
Grafik 7. Hekim tarafından anlaşılır açıklama yapıldı mı?

Anket katılımcılarının sorulara verdikleri cevapların çalışanlara verilen iletişim eğitimlerinin öncesi
ve sonrası kıyaslandığında hekimler tarafından anlaşılır açıklama yapma oranının %3 oranında düşmüştür.
Grafik 8. Hekimin şikayetleri dinlemesi ve anlaşılır yanıt vermesi
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Anket katılımcılarının sorulara verdikleri cevapların çalışanlara verilen iletişim eğitimlerinin öncesi ve
sonrası kıyaslandığında hekimlerin şikayetleri dinleme oranında %1 oranında bir düşüş görülmektedir.
Grafik 9. Hekimler size karşı yeterince ilgili ve nazik miydi?

Anket katılımcılarının sorulara verdikleri cevapların çalışanlara verilen iletişim eğitimlerinin öncesi
ve sonrası kıyaslandığında hekimler ilgili ve nazik olma durumlarında %7 oranında bir düşüş görülmektedir.
Grafik 10. Önemli olduğunu düşündüğünüz konularda sizinle ilgilenen personel yanıtı anlaşılır mıydı?

Anket katılımcılarının sorulara verdikleri cevapların çalışanlara verilen iletişim eğitimlerinin öncesi
ve sonrası kıyaslandığında önemli olduğunu düşündüğünüz konularda sizinle ilgilenen personelin yanıt verme durumu sorulduğunda %8 oranında bir düşüş görülmektedir.
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Grafik 11. Sizinle ilgilenen personel size karşı yeterince ilgili ve nazik miydi?

Anket katılımcılarının sorulara verdikleri cevapların çalışanlara verilen iletişim eğitimlerinin öncesi
ve sonrası kıyaslandığında hekim dışı personelin ilgili ve nazik olma durumu sorulduğunda %9 oranında bir düşüş görülmektedir.
Grafik 12. Poliklinikte durumunuz ve tedaviniz hakkında yeterli bilgi verildi mi?

Anket katılımcılarının sorulara verdikleri cevapların çalışanlara verilen iletişim eğitimlerinin öncesi
ve sonrası kıyaslandığında tedavileri hakkında yeterli bilgi alıp almadıkları sorulduğunda %8 oranında bir artış görülmektedir.
4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Çalışanların yeni şeyler öğrenmesi ve kendilerini geliştirmesi yoluyla çalıştıkları kurumlarda performansları yükseltilebilir. Planlanmış eğitim faaliyetleri ile çalışanlara işletmenin istediği yönde tutum
ve davranış değişikliği yaptırılması mümkündür. Bu nedenle bütün işletmelerde çalışanların eğitimi ve
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geliştirilmesinin özel önemi vardır (Ergül ve Hüseyin Fazlı, 2010). Hastanelere başvuran hastalar ve
yakınları sıkıntı, endişe, gerginlik, huzursuzluk veya korku duygusuyla stres içinde olan, hatta duygusal yoksunluk ya da kriz içinde olan kişilerdir (Seçim, 1994). Hastanelerin en önemli hedef kitlesi
olan hastaların bu özellikleri, diğer hizmet sektörlerinin hedef kitle arasındaki en önemli farklılıklarıdır. Bu bağlamda, hastanelerde görev yapan tüm sağlık personelinin rahatlatıcı ve etkin iletişim konusundaki yetkinlikleri direkt hizmet kalitesini belirleyici bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaptığımız çalışmanın sonucuna göre;
• Çalışanların aldıkları eğitimi hatırladıkları,
• %48 oranında tekrar eğitim almayı düşündükleri,
• Çalışanlara almak istedikleri eğitim konuları sorulduğunda almış olmalarına rağmen 56 kişi “İletişim Becerilerini Geliştirmek”, 19 kişi “Stresi Yaşam Enerjisine Dönüştürmek”, 6 kişi “İletişim
ve Hizmette Mükemmellik”, 4 kişi “Hastayı Ve Hasta Yakınlarını Evinde Gibi Hissettirme” eğitimlerini tekrar almak istediklerini belirtmişlerdir.
Çalışanlar aldıkları eğitimin sağlık hizmetinin sunumun bir parçası olduğunu, hasta ile yaşadıkları
problemlerin çözümünde eğitimin yararını gördüklerini belirtmelerine rağmen hasta memnuniyeti üzerine yapılan anket sonuçlarına bakıldığında, eğitimlerin olumlu bir katkısı görülmemiştir. Yapılan analizlere göre iletişim becerileri eğitimi hasta memnuniyeti üzerine anlamlı bir artışa neden olmasa da
kişilerin aldıkları eğitimleri tekrar almak istemeleri, hasta ile yaşadıkları sorunlarda aldıkları eğitimi
kullandıklarını söylemeleri eğitimin kişilerin davranışları üzerinde olumlu yansımaları olması olarak
yorumlanabilir. Bu bulgu yetişkinlerle yapılan bazı araştırma sonuçlarıyla paralellik göstermektedir
(Dickson,1989; Keenan ve Brady; 2002; Kruijver, Kerkstra, Franckel vd., 2000; McEwen, 1999; Bauer, 1989; Roter, Rosnbaum, De Negri vd., 1998; Sellick 1991; Taylor, 2000).
İletişimle ilgili eğitim programlarının yaşantısal yanının ağır basması nedeniyle, programın katılımcılarda etki yaratma gücü olduğu düşünülmektedir. Sonuç olarak programın katılımcıların iletişim
becerilerini değerlendirme düzeylerinde olumlu yönde artış sağladığı saptanmıştır (Frankel ve Wallen,2003; 272).
Çalışma yaşamında iletişim becerilerinin önemi büyüktür. Claypool’un da (2003) belirttiği gibi işyerlerinin en önemli kaynağı insanlardır ve çalışanların iletişim becerilerinin iyiliği hem onların daha
mutlu olmalarına hem de işyerlerinin daha etkili olmasına yaramaktadır. Sonuç olarak; eğitimlerin çalışan davranışları üzerine kısa sürede etkili olmadığı, ancak sürekli yapılacak hizmet içi eğitimlerle kişilerin davranışlarında değişiklik sağlanacağı düşünüldüğünden, hastanemizde “İletişim ve İletişim
Becerileri” konulu eğitimlerin devamının alınması programlanmıştır.
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HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ, İŞ STRESİ, İÇSEL MOTİVASYON, İŞ
PERFORMANSI, İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER
Ahmet Atasoy1, Salim Aksoy2, Hasan Arslan3, Nilay Başkesen4

Özet
Bu çalışmanın amacı hasta güvenliği kültürü üzerindeki iş tatmini, motivasyon, stres ve performansın etkilerini ortaya çıkarmaktır. Hasta güvenlik kültürü, sağlık alanında kalitenin önemli bir unsurudur. Olumlu bir güvenlik kültürün oluşturulmasında ve geliştirilmesinde çalışanın motivasyonu, performansı, iş tatmini ve iş stresi önemli bir yer oluşturmaktadır.
Bu çalışma 02.12.2009- 15.12.20009 tarihleri arasında Sandıklı Devlet Hastanesinde çalışan 128 sağlık personeli üzerinde yapılmıştır. Çalışmada Hasta güvenliği, iş tatmini, içsel motivasyon, iş stresi, performans ölçekleri kullanılmıştır. Veriler bilgisayar ortamında SPSS 11.5 versiyonu kullanılarak
değerlendirildi. İstatistik analizlerde ortalama, standart sapma, korelasyon, regresyon, anova testleri kullanılmıştır.
Çalışmanın önemli sınırlılığı sadece hastanede çalışan sağlık personelinin dahil edilmiş olmasıdır.
Hasta güvenliği kültürü ile motivasyon (r= .411), performans (r= .278), iş doyumu (r= .236), iş stresi
(r = -027) arasında anlamlı bir ilişki vardır. Motivasyon, performans, iş doyumu, hasta güvenliği kültürünü pozitif yönde, iş stresi ise negatif yönde etkilemektedir.

RELATIONS BETWEEN PATIENT SAFETY CULTURE, JOB STRES,
PERFORMANCE, JOB SATISFACTION, INTRINSIC MOTIVATION
Abstract
This study is aim to evaluate effects of, job stress, job satisfaction, intrinsic motivation, and performance on patient safety culture. Patient safety culture is an important factor of health quality. A positive safety culture development depends on motivation, performance, job satisfaction and job stress.
This study was made from 12 / 02/2009 to 12/15/2009 at Sandıklı State Hospital. The study group
consisted of 128 health workers. Scales for patient safety, job satisfaction, motivation, job stress,
performance were used. Data were evaluated by SPSS 11.5 version computer program. In statistical
analysis: mean, standard deviation, correlation, regression, anova tests were used.
A weak correlation was found between patient safety culture and motivation (r= .411), performance
(r=.278), job satisfaction (r= 236), job stress (r= -027). Motivation, performance, job satisfaction,
effects patient safety health positively and work stres effects patient safety negatively.
1. Sandıklı Devlet Hastanesi, aatasoy15@mynet.com
2. Uz. Dr., Sandıklı Devlet Hastanesi
3. Dr., Sandıklı Devlet Hastanesi
4. Uz. Dr., Sandıklı Devlet Hastanesi
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1. GİRİŞ
Sağlık hizmet sunumunda kalite yönetiminin göz ardı edilmemesi gereken önemli konularından biri
hasta güvenliğidir. Güvenli bir sağlık hizmeti sunumunun ilk adımının liderlik ve hasta güvenliği kültürünün oluşturulmasından geçtiği yadsınamaz. Ancak hasta güvenliği, tıbbi hataları azaltmak anlamına gelmez. Hasta güvenliği, hastalara yardım ederken onlara zarar vermeden kaçınma, zarar vermeme
demektir (Budak, 2009: 1).
1.1. Hasta Güvenliği Kültürü
Ülkemizde sağlık hizmetlerinin verimli ve kaliteli bir şekilde sunulabilmesine ilişkin çalışmalar son
yıllarda üzerinde artış göstermektedir. Kaliteli ve verimli hizmet sunmanın bir yolu da tıbbi hatalardan
oluşabilecek kayıpları önleyerek kaynakların etkin kullanımını sağlamaktır. Bu nedenle, hasta güvenliği kültürünün geliştirilmesi hastalara hizmet veren kurumların başarısında önemli bir yer tutmaktadır (Tütüncü, 2009: 1).
Güvenlik kültürü ile ilgili tanımlardan en önemlisi, ACSNI (Advisory Committee 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 (Tütüncü, 2009: 1).
Reiman ve Oedewald literatürde çalışmalardan elde edilen ‘iyi güvenlik kültürünün’ kriterlerini; “güvenlik politikaları, yönetimin güvenlik için görünür dirayeti, demokratik uygulamaları ve yetkinliği,
güvenlik yönelimli olumlu değerler, tutumlar ve bağlılık, zorunluluk ve sorumlulukların açık tanımı,
güvenlik öncelikli işlemler, güvenlik ve üretim arasındaki denge, yetkin çalışanlar ve eğitim, yüksek
motivasyon ve iş tatmini, yönetim ve çalışanlar arasında karşılıklı güven ve adil yaklaşım, kalite, kural
ve düzenlemelerin güncellenmesi, düzenli ekipman bakımı, gerekli olay (örn., atlatılan kaza) ve küçük
bile olsa kazaların rapor edilmesi ve etkin yorumu, farklı kurumsal seviyelerden ve görevlilerden sağlıklı bilgi akışı, uygun tasarım, yeterli kaynak ve sürekli iyileştirme, ve otorite ile olan iş ilişkileri” ana
başlıklarında toplamıştır (Özkan, 2003: 2).
1.2. İş Stresi
İş stresi, iş göreni normal fonksiyonlarından saptıran psikolojik veya fiziksel davranışları değiştiren
işle ilgili etmenlerin sonucunda oluşan bir psikolojik durumdur. Diğer bir ifadeyle iş stresi iş görenin
iş yerindeki stres kaynaklarını algılaması ve bunlara vermiş olduğu tepkileri ifade etmektedir (Gül,
2007: 319).
Sağlık bakım alanı, hem yoğun stres yaşayan bireylere hizmet verilmesi hem de çalışan personelin
stres yaşantıları ile çok sık karşılaşması nedeniyle diğer iş ortamlarından daha fazla iş stresin yaşandığı bir ortam olarak değerlendirilmektedir (Tel, 2003: 14) .
Çalışma yaşamında iş stresi psikolojik, fizyolojik ve örgütsel açıdan önem taşımaktadır. Stresin yoğun
olduğu kurumlarda genellikle performansın düştüğü görülmektedir. Belirli bir seviyede ve kabul edilebilir sınırdaki stres, kişinin verimini bir noktaya kadar arttırabilirken aşırıya kaçtığında psikolojik çöküntüyle beraber verimi düşürmektedir (Ergün, 2008: 65; Aslan, 2007: 68).
Stres ve performans arasındaki ilişkiye göre aşırı yüksek ve aşırı düşük stres performans üzerinde
olumsuz bir etkiye sahiptir (Gümüştekin, 2005: 283).
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1.3. Performans
Örgütsel davranış açısından performans iş görenin örgütsel amaçlarını gerçekleştirmek için görevi ile
ilgili eylemlerinin ve işlemlerini sonunda elde ettiği üründür. Bu ürün hizmet, mal, düşünce türünden
olabilir.
Literatürde performans genellikle bireysel ve örgütsel olmak üzere iki başlık altında ele alınmaktadır.
Bireysel performans davranışlarının iki önemli türü bulunmaktadır. Bunlar görev performansı ve durumsal performanstır. Görev performansı davranışları bir kişinin mesleği ve işle ilgili teknik beceri ve
faaliyetleri içermektedir (Gül. 2007: 324).
1.4. Motivasyon
İş motivasyonu, birçok tanımları yapılmakla beraber genellikle “örgüt amaçlarına yönelik yüksek düzeyde çaba harcama isteği” “bir şeyi yapmaya isteklilik” anlamlarına gelmektedir (Ağça, 2008: 138).
Motivasyon olayı kişinin iş yapma, faaliyette bulunma, sonuç alma arzusu ve gayreti ile ilgilidir. Kişinin özellikleri ve bekleyişleri ile yapılan iş arasında yakın ilişki vardır (Akbaba, 2005: 22).
İçsel motivasyon kavramı, motivasyon teorilerinden Herzberg’in “Çift Faktör Teorisi”ne dayanmaktadır. Bu teoriye göre, kişiler tarafından karşılandığında iş doyumunu artıran veya karşılanmadığında
doyumsuzluğa sebep olan iki farklı güdü söz konusu olmaktadır. Birincisi, İş koşulları ve iş güvenliğinden oluşan hijyen (dışsal) faktörleridir. İkincisi ise, motive edici (içsel) faktörlerdir. Motive edici
faktörler, başarı, tanınma, yapılan işin kendisi, terfi olanakları, sorumluluk ve yetki güdülerinden oluşmaktadır (Gürer, 2007: 41).
Herzberg’in teorisinde içsel motivasyon, kişinin içinde olup kişinin iç dünyasında var olan gereksinimlerden, istek ve arzulardan oluşmaktadır. Bu gereksinimlerin, arzu ve isteklerin karşılanması durumunda, iş doyumu da artmakta, aksi durumda doyumsuzluğa neden olmaktadır (Gürer, 2007: 42).
1.5. İş Doyumu
İş doyumu, çalışan bireyin yaptığı işi, iş çevresini ve iş yerindeki çalışma yaşamını değerlendirmesi
sonucu oluşan duygusal bir tepkidir. (Ergün, 2008: 63). Diğer bir ifade ile iş doyumu bireyin iş yerine yönelik beklentilerini ve işine yönelik tutumu şeklinde ifade etmektedir (Keser, 2005: 79). İş tatmini belirli sınırlar içerisinde başarıyı da etkileyecektir. İnsanlar mutlu edilirse daha verimli olarak buna
karşılık verirler. İşlerinde yüksek performans gösterenlerin daha fazla tatmin buldukları bilinmektedir (Ergün, 2008: 63).
2. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
2.1. Araştırmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı, hastanelerde hasta güvenliği kültürü, iş stresi, motivasyon, iş tatmini, iş performansı arasındaki ilişkileri ortaya çıkarılması amaçlanmıştır Bu amaç çerçevesinde yöneticilere olumlu
hasta güvenliği kültürünü oluşturmasında ve geliştirilmesinde ışık tutması hedeflenmiştir.
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2.2. Araştırma Evreni, Örnekleme Hacmi
Araştırmanın evreni Sandıklı Devlet Hastanesinde çalışan 155 Sağlık personeli oluşturmaktadır. Raporlu, izinli, araştırmaya katılmayı istememe gibi nedenlerle 27 sağlık personeli araştırmaya katılmamışlardır. Araştırmaya katılım oranı % 82.58’dir.
2.3. Araştırmada Kullanılan Anket Formu
Bu çalışmada anket yöntemi uygulanmıştır. Ankette iş stresi ölçeği, iş performansı ölçeği, iş doyum
ölçeği içsel motivasyon ölçeği ve hasta güvenliği anketi kullanılmıştır. İş stres ölçeği: House ve Rizzo
tarafından geliştirilmiştir. 7 sorudan oluşmaktadır (Efeoğlu, 2006: 70). İş performans ölçeği; Kırkman
ve Rosend tarafından geliştirilen ölçek 4 sorudan oluşmaktadır (Gül ve Oktay E 2009: 228). İş doyum
ölçeği; 5 sorudan oluşan ölçek Brayfield ve Rothe tarafından geliştirilmiştir (Bilgin, 1995: 160). İçsel
motivasyon ölçeği; 4 ifadeden oluşan ölçek Lawler tarafından geliştirilmiştir (Gürer, 2007: 92). Hasta
güvenliği anketi; 19 sorudan anket Teksas Üniveristesi (University of Texas) tarafından tasarlanmıştır.
Anket beşli likert tipi ölçekle hazırlanan toplam 39 sorudan oluşmaktadır. Soruların cevapları hiç katılmıyorum (1), katılmıyorum (2) kararsızım (3) katılıyorum (4), tamamen katılıyorum (5) şeklinde sıralanıp puanlanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 11.5 istatistik paket programında değerlendirilmiştir. İstatistik analizlerde ortalama, standart sapma, korelasyon, regresyon testleri kullanılmıştır
2.4. Araştırma Modeli ve Hipotezleri
Şekil 1’de araştırma modeli gösterilmektedir. Görüldüğü gibi araştırma modeli hasta güvenliği kültürü üzerindeki, iş performansı, iş stres, içsel motivasyon, iş doyumunun etkilerinden oluşmaktadır.
Şekil 1. Araştırma modeli

Hipotezler:
H1. İş performansı ile hasta güvenliği kültürü arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır.
H2. İş stresi ile hasta güvenliği kültürü arasında negatif yönde ilişki bulunmaktadır.
H3. İş doyumu ile hasta güvenliği kültürü arasında pozitif yönde ilişki bulunmaktadır.
H4. İçsel motivasyon ile hasta güvenliği kültürü arasında pozitif yönde ilişki bulunmaktadır.
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2.4.1. Güvenirlik Analizi
Bu çalışmada ölçeklerin güvenirliğinin saptanmasında Cronbach Alfa Katsayısı kullanılmıştır. Dolayısıyla tüm değişkenlerin güvenirlikleri kabul edilebilir 0.70’lik Cronbach alfa düzeyinin üzerinde değerlere sahiptir.
Tablo 1. Değişkenlerin güvenirlik göstergeleri
DEĞİŞKENLER

CRONBACH ALFA
KATSAYILARI
.8943
.8583
.8403
.9552
.7058
.8816

SORU SAYISI

Hasta Güvenliği Kültür
İş performansı
İş stresi
İçsel Motivasyon
İş doyumu
Genel

19
4
7
4
5
39

2.4.2. Korelasyon Analizi
Araştırmada hasta güvenliği kültürü, iş performansı, iş doyumu, içsel motivasyon, iş stresi arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla korelasyon analiz yapılmıştır. Yapılan korelasyon analizinde hasta güvenliği kültürü ile içsel motivasyon, iş performansı ve iş doyumu arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki bulunmuştur. Hasta güvenliği kültürü ile iş stresi arasında anlamlı ve negatif bir ilişki bulunmuştur (Tablo 2).
Tablo 2. Korelasyon analizi
Hasta
güvenliği
kültürü
Hasta güvenliği kültürü
İçsel
Motivasyon
İş
performans
İş
Doyumu
İş
stresi

İçsel
motivasyon

İş
performans

İş
Doyumu

İş ,
Stresi

1
,411(**)
(.000 )
,278(**)
(.001)
,236(**)
(.007)
-,027
(.764 )

1
,552(**)
(.000 )
,164
(.065 )
,051
(.564)

** p< 0.01 düzeyinde anlamlıdır
* p< 0.05 düzeyinde anlamlıdır
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1
,453(**)
(.000)
,161
(.069 )

1
,390(**)
(.000)

1

2.4.3. Regresyon Analizi
Değişkenler arasındaki ilişkileri analiz etmek regresyon analizi yapılmıştır. Hasta güvenliği kültür ile
motivasyon, iş performansı, iş stresi, iş doyumu arasındaki ilişkiler analiz edilmiştir. İçsel motivasyon,
iş doyumu, iş performansı, iş stresinin birlikte hasta güvenliğine etkisi % 28’dir. Hasta güvenliği kültürüne birinci derecede etkileyen faktör içsel motivasyon (ß= .428 ), ikinci sırada iş doyumu (ß = .316)
ve üçüncü sırada etkileyen faktör ise iş stresidir (ß = 211) (Tablo 3).
Tablo 3. Hasta güvenliği kültürü ile iş stresi, içsel motivasyon, iş doyumu,
iş performansı arasındaki çoklu regresyon analizi
BAĞIMLI DEĞİŞKEN
BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLER

İçsel motivasyon
İş Doyumu
İş stresi
İş performansı
F
R²
dzt R²

Hasta güvenliği Kültürü
ß
.428
.316
- 211
.011
13.625
.311
.287

T
4.712
3.465
-2.556
.107

P ( sig )
.000
.001
.012
.915

3. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Analizler sonucunda çalışmada ileri sürülen hipotezlerin kabul ve ret durumları Tablo 4’te gösterilmektedir
Tablo 4. Hipotez analizlerinin sonuçları
RED / KABUL

İLERİ SÜRÜLEN HİPOTEZLER
H1. İş performansı ile hasta güvenliği kültürü arasında pozitif bir ilişki
bulunmaktadır
H2. İş stresi ile hasta güvenliği kültürü arasında negatif yönde ilişki
bulunmaktadır

KABUL
KABUL

H3. İş doyumu ile hasta güvenliği kültürü arasında pozitif yönde ilişki
bulunmaktadır

KABUL

H4. İçsel motivasyon ile hasta güvenliği kültürü arasında pozitif yönde ilişki
bulunmaktadır

KABUL

Sağlık sektöründe görev yapan işgörenlerin üzerinde yapılan çalışmada iş stresi, iş doyumu, içsel motivasyon ve hasta güvenliği kültürü arasında ilişkiler analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda iş
stresi ile hasta güvenliği kültürü arasında negatif, iş doyumu, içsel motivasyon arasında pozitif yönlü
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ve anlamlı ilişkiler bulunduğu tespit edilmiştir. Bu sonuca göre yöneticiler, hasta güvenliği kültürünü
yerleştirmek ve geliştirmek için iş stresin ortadan kaldırılması veya en az seviyeye indirilmesi için gerekli tedbirleri almak durumundadırlar.
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HASTANELERDE
RİSK YÖNETİMİ

SAĞLIK TEKNOLOJİSİ YÖNETİMİNDE TEKNOLOJİK RİSK
YÖNETİMİ VE SAĞLIKBAKANLIĞI’NA BAĞLI HASTANELERDE
TEKNOLOJİK RİSK YÖNETİMİNDE UYGULAMALAR
F. Şebnem Özdem1, Kamil Uslu2

Özet
Sağlık hizmetleri üretiminde; hastalıkların teşhisinde, girişimsel olmayan metotlar kullanmak ve hastalıkların teşhis ve tedavi sürelerini asgariye indirmek amaçlarıyla sağlık teknolojisinden yararlanılmaktadır. Günümüzde, hastanelerde yoğun bir şekilde yararlanılan sağlık teknolojisi; ileri teknoloji
özelliğe sahip tıbbi cihaz, alet ve makine gibi sağlık donatımlarının kullanılmasına olanak veren teknolojik uyarlamaların tümüdür.
Hastanelerde sağlık teknolojisinden yararlanılmasında hasta ve çalışanlara yönelik bir takım tehlikelerin oluşma riski vardır. Teknolojik tehlike risklerinden bazıları; teknolojik sistemin verdiği bilgilerin
yanlış olması, teknolojinin kullanımı sırasında enerji kaynağına bağlı tehlikelerin olması, teknolojinin
yanlış kullanımdan dolayı hasta ve kullanıcı personel üzerinde fiziksel zararların oluşabilmesidir. Ayrıca hastanede teknolojinin olmaması ya da arızalanması durumunda da hasta bakımında ciddi sorunlar olaşabilmektedir. Hastanelerde sağlık teknolojine bağlı risklerin kısa sürede çözülebilmesi ve/veya
engellenebilmesine yönelik faaliyetler, yöneticilerin teknolojik risk yönetimi çalışmalarının en önemli bölümünü oluşturmaktadır. Teknolojik risk yönetiminin faaliyet konuları ise, uygun teknoloji seçimi,
koruyucu bakım, onarım, kalibrasyon, kullanıcı personelin eğitimi ve enerji kaynağıdır.
Bu çalışmada, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerdeki, sağlık teknolojisi yönetimi kapsamında olan
teknolojik risk yönetimi uygulamalarının araştırılıp bu uygulamaların, hasta ve çalışan güvenliği açısından etkinliğinin değerlendirilmesi ve etkin bir teknolojik risk yönetimi için öneriler geliştirilmesi
amaçlanmıştır. Çalışmanın araştırma metodu, literatür taraması, gözlem ve görüşmelerden oluşmaktadır. Literatür taraması, konu ile ilgili kitaplar, süreli yayınlar, makaleler, raporlar, ilgili mevzuatlar (kanunlar, yönetmelikler, genelgeler, kararlar) ve güvenilir internet kaynaklarıdır. Çalışmada Sağlık Bakanlığı hastanelerindeki uygulamaların araştırılabilmesi amacıyla anket soruları hazırlanmıştır. Ancak anket sorularına verilecek cevapların objektif olmayabileceği göz önünde bulundurulmuş ve
çalışmada anket uygulaması ile araştırmaya yer verilmemiştir.
Çalışma sonucunda elde edilen bulgular kısaca; sağlık teknolojisi uygulamalarında gerçek ihtiyacı
karşılayacak donatımın satın alınmaması; donatımların kalibrasyon faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanamaması; kullanıcı personelden kaynaklanabilecek risklerin olması; enerji kaynağı ile ilgili risklerin olması; donatımların koruyucu bakım ve onarım faaliyetlerinin yeterli olmaması; hastanelerin
teknik servis biriminde görevli personellerin sağlık donatımlarının bakım ve onarımları ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmaması; hastane çalışanlarında koruyucu bakım ve onarım faaliyetlerinin öneminin kavranmamış olması şeklinde sıralanabilir. Sonuç olarak, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde,
sağlık teknolojisi uygulamalarında, teknolojik risk yönetimi faaliyetlerinin, etkin olmadığı ve hasta ve
1. Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sebnemozdem@gmail.com
2. Yrd. Doç. Dr., Beykent Üniversitesi Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi, kamiluslu@gmail.com
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çalışanların güvenliğini tehlikeye atabilecek risklerin olduğu bunlara bağlı olarak hizmet üretiminde
verimliliğin sağlanamadığı, söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Teknolojisi, Teknolojik Risk, Yönetim

TECHNOLOGICAL RISK MANAGEMENT IN THE HEALTH TECHNOLOGY
MANAGEMENT AND APPLICATIONS IN TECHNOLOGICAL RISK
MANAGEMENT IN THE HOSPITALS SUBJECT TO MINISTRY OF HEALTH
Abstract
It is benefitted from health technology for the purpose of using non-invasive methods in the diagnosis
of diseases and minimizing diagnosis and treatment periods of the diseases in the production of health
services. Health technology, from which is benefitted intensively in the hospitals recently, is all of the
technological adaptations, enabling the use of health equipments such as medical device, instrument
and machine, which has advanced technology.
There is a risk of occurrence of several dangers for patients and employees during benefitting from
the health technology in the hospitals. Some of the technological danger risks are incorrect information, which is provided by technological system, availability of dangers subject to energy source during use of technology, occurrence of bodily harms on the patient and user personnel due to incorrect use of technology. Furthermore, serious problems can also occur in the patient’s care, in case there is no technology in the hospital or it breaks down. Activities for enabling to solve and/or to prevent
risks subject to health technology in the hospitals in a short period constitute the most important part
of technological risk management studies of the managers. Activity areas of technological risk management are appropriate technology selection, preventive maintenance, repair, calibration, training of
user personnel and energy source.
This study aims at researching technological risk management applications under the scope of health
technology management in the hospitals subject to Ministry of Health and assessment of efficiency of
these applications in respect to safety of patient and personnel and development of suggestions for an
effective technological risk management. Research method of the study is composed of literature scanning, observations and discussions. Literature scanning means books related to subject, periodicals,
articles, reports, relevant legislations (laws, regulations, circulars, resolutions) and reliable internet
resources. Survey questions have been prepared in the study in order to research the applications in
the hospitals subject to Ministry of Health. However, it has been considered that answers, to be given
to the survey questions, can not be objective, therefore survey application and research have not been
included into the study.
Findings, which are obtained as a result of study, can be listed shortly as follows: not purchasing equipment, which shall meet real requirement in the health technology applications; inability of providing
continuity of calibration activities of the equipments; availability of risks, which can be arisen from
user personnel; availability of risks related to energy resource; insufficiency of preventive maintenance and repair activities of the equipments; the fact that personnel, who are commissioned in the technical service unit of the hospitals, do not have sufficient information related to maintenance and repair of health equipments; hospital personnel has not comprehended the importance of preventive main-
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tenance and repair activities. Consequently, it can be stated that technological risk management activities are not effective in the health technology applications in the hospitals subject to Ministry of Health, and there are risks, which can endanger the safety of patients and personnel and accordingly, efficiency can not be provided in the service production.
Key Words: Health Technology, Technological Risk, Management
1. SAĞLIK TEKNOLOJİSİ, SAĞLIK DONATIMI VE SAĞLIK TEKNOLOJİSİ
YÖNETİMİ TANIMLARI
1.1. Sağlık Teknolojisi
Sağlık teknolojisi, hastalıkları önlemek, hastalıkların tanı, tedavi ve rehabilitasyonu için basit teknikler ile ilaçlardan ve sağlık donatımlardan ( malzeme, alet, cihaz, makine v.b.) faydalanılarak oluşan tekniklerin uygulanmasına imkan veren teknolojik uyarlamaların bütünüdür. Bu Çalışmada, Sağlık Teknolojisi kapsamında sadece sağlık donatımları ele alınmıştır.
1.2. Sağlık Donatımı
Sağlık donatımı tanımlaması günümüze kadar çeşitli şekillerde yapılmıştır. Yapılan tanımlamalar, genellikle sağlık donatımı olan araç ve gereçlerin sınıflandırılması yöntemi ile yapılmıştır. Bir tanımlamaya göre; sağlık donatımı, sağlık hizmetleri üretiminde ilaç dışında kullanılan malzeme (alet, takım,
cihaz, buluş) ve asıl malzeme kapsamı dışında kalan (ürün, parça, materyal, madde vb) yardımcı sağlık malzemesi olan teknolojik nesnelerdir (Sargutan, 2006: 90–91).
Tıbbi teknoloji olarak da adlandırılan sağlık donatımları, genelde tıbbi cihazlar olarak adlandırılmaktadır. Sağlık donatımları sadece tıbbi cihaz olarak adlandırılmayacak kadar geniş kapsamlıdır. Sağlık
donatımları kapsamına tıbbi cihazlar, sarf malzemeleri, makine, alet gibi teknolojik nesneler ile malzeme olmayan donatımlar girmektedir. Bu sınıflandırmaya şu örneklerle açıklık getirilebiliriz: Tıbbi
cihazlara, radyoloji ve anestezi cihazları; Sarf malzemelere enjektör, iplikler, elektrotlar; Makinelere,
sterilizasyon sistemleri; Aletlere, muayene aletleri; Malzeme Olmayan Donatımlara, tıbbi gazlar örnek olarak verilebilir.
1.3. Sağlık Teknolojisi Yönetimi
Sağlık kuruluşlarında sağlık teknolojisi yönetimi, etkili ve verimli bir sağlık hizmeti üretimi için, sağlık teknolojisi ürünlerinin planlanması ve işletilmesine yönelik tüm faaliyetlerdir.
2. SAĞLIK TEKNOLOJİSİNDE RİSK YÖNETİMİ
Sağlık kuruluşlarında teknolojilerin işletilmesi sırasında, hasta ve çalışanlara yönelik bir takım tehlikelerin oluşma riski vardır. Bu tehlikeler; teknolojik sistemin verdiği bilgilerin yanlış olması, kullanım
sırasında elektrik enerjisine bağlı risklerin olması, yanlış kullanımdan dolayı hasta ve çalışanlar üzerinde fiziksel zararların oluşabilmesi vb. olarak sayılabilir.
Risk unsuru taşıyan teknolojik sistemler üç ana grupta değerlendirilmektedir. Bunlar aşağıda verilmiştir (Karagöz, 1998:56);
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• Yüksek risk taşıyan sistemler, yoğun bakım, hayatı idame, tanı ve tedavide kullanılan sistemler olup, bunların arızalanması ya da hatalı kullanımı, hasta ya da personelin zarar görmesine neden olabilir. Bu sistemlerim bulunmaması veya arızalanmasında hasta bakımında ani ve ciddi sorunlar oluşabilir.
• Orta düzeyde risk taşıyan sistemler, arızalanmaları, hatalı kullanımı ya da olmaması durumunda hasta veya personele ciddi düzeyde zarar vermeyen fakat hasta bakımında sorunlar oluşturan
sistemlerdir.
• Düşük düzeyde risk taşıyan sistemler, arızalanmaları, hatalı kullanımı ya da yokluğu durumunda hasta veya personele ciddi düzeyde zarar vermeyen ve hasta bakımında en az düzeyde sorunlar oluşturan sistemlerdir.
Sağlık kuruluşlarında cihaz, sistem ve diğer nesnelerin doğurabileceği tehlikeleri (riskleri) önlemek
veya çözümlemek, sağlık yöneticilerinin teknolojik risk yönetimi çalışmalarının en büyük ve en önemli bölümünü oluşturmaktadır (Sargutan, 2006: 270-271). Sağlık kuruluşlarında kullanılan tıbbı cihaz,
alet, makine gibi sağlık donatımlarının, güvenilir, emniyetli, kaliteli olmaları ve doğru bilgiler vermeleri için yürütülen tüm faaliyetler teknolojik risk yönetimidir. Teknolojik risk yönetiminin faaliyet konuları şunlardır;
• Uygun teknolojinin seçimi
• Koruyucu bakım ve onarım
• Kalibrasyon
• Kullanıcı personelin eğitimi
• Enerji kaynağı
2.1. Uygun Teknolojinin Seçimi
Dünyada farklı özelliklerde ve sayıca fazla miktarda sağlık donatımı üretilmektedir. Bu ürünler, birbirinden farklı teknik özelliklere sahip olabilmektedirler. Aynı zamanda ürünlerin fiyatları da yüksektir.
Piyasada ki ürünlerden en uygununun sağlık kuruluşuna alınabilmesi ise gerçek ihtiyacın net olarak
belirlenmesi ile mümkün olabilmektedir. İhtiyacı tam olarak karşılamayan, yetersiz kapasiteye sahip
teknolojilerin kullanımı, hastalıkların yanlış teşhis ve tedavi edilmelerine neden olabilmektedir. Ayrıca
ihtiyacı tam olarak karşılamayan bir ürünün kuruluşa alımından bir süre sonra, atıl kalması söz konu
olabilmektedir. Bu durumda hastanenin maliyeti de artabilmektedir.
İhtiyacı, bütün yönleri ile inceleyerek, bu teknolojiyi edinmenin yol açacağı toplam yararları ve faydaları irdeleyen tıbbi teknoloji değerlendirmesi ve fizibilite araştırmasının kapsadığı konular aşağıda
verilmiştir (Sargutan,2006:244).
Tıbbi Teknoloji Değerlendirmesi’nin kapsadığı konular;
• Tıbbi açıdan değerlendirme,
• Toplum açısından değerlendirme,
• Kuruluş yönünden değerlendirme,
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• Satıcı/donatım yönünden değerlendirme,
• Mali değerlendirme,
• Yeniden değerlendirme,
Fizibilite araştırmasının kapsadığı konular;
• İhtiyacın hangi sebebe dayandırıldığı,
• Nasıl belirlendiği,
• Ne derecede gerekli olduğu,
• Gerçek bir ihtiyaç olup olmadığı,
• Satınalma talebinin ihtiyaç ile perdelenmiş başka bir amaçla mı yapıldığı,
• Görünen ya da arka plandaki ihtiyaçların gerçekliği,
• Bu teknolojiye olan ihtiyacın sürekli mi yoksa geçici mi olduğu,
• Bu yeni teknolojinin kuruluşun genel hizmet politikasına, hedef ve stratejik planlarına uygunluğu,
• Hizmet politikasıyla birlikte yürütülen, kuruluşun diğer politikalarıyla uyumsuz yönlerinin olup
olmadığı,
• Bu satınalma ile verilmekte olan sağlık hizmetinin miktar ve kalitesinde nasıl bir gelişme beklendiği,
• Bu teknolojiden yararlanacak olan hastalara kuruluşta halen hizmet verilmekte olup olmadığı,
• Yeni cihazın bu hastalara ne derecede olumlu etki yapacağı,
• Ne kadar yeni talep ve hizmet imkanı yaratabileceği,
• Bölgenin ve insanların özellikleri dikkate alındığında, cihazın hangi sıklıkla ne kadar süre kullanılabileceği,
• İhtiyaç miktarı ve olanaklar dikkate alındığında satın alma, kiralama, finansal kiralama, ortak
kullanım, hizmeti başka sağlık kuruluşlarından alma seçeneklerinden hangisinin yararlı olacağıdır.
2.2. Koruyucu Bakım ve Onarım
Sağlık hizmetlerinde yoğun bir şekilde kullanılan sağlık donatımlarının kullanım ömürlerinin ortalama 5–10 yıl olduğu kabul edilmektedir. Sağlık kuruluşlarında, donatımların kullanım ömürleri içinde
bozulmalarını engellemek bir takım koruyucu bakımlar ile mümkün olabilmektedir. Koruyucu bakım,
maliyeti yüksek tamir sayısını, cihazın bozuk çalışmasına bağlı kazaları ve hastalıkların yanlış teşhis
ve tedavilerini azaltır ve güvenliği arttırır (Örgev,1997: 73).
Bozulan donatıma yönelik etkili onarım faaliyetleri ile donatımlardan, kullanım ömürleri süresince
beklenen verim alınabilmektedir. Koruyucu bakım bozulmayı önlemek, onarım ise bozukluğu gidermek için yapıldığından bu iki işlem birbirini ters olarak etkiler(Sargutan, 2006: 261). “Koruyucu ba-

207

kım cihazın tıbbi ve teknolojik özelliğine göre büyük ve küçük olmak üzere iki ana grupta toplanabilir. Büyük koruyucu bakım yıllık veya altı aylık yapılır; küçük koruyucu bakım ise aylık, on beş günlük veya haftalık yapılabilir. Koruyucu bakım süreci görsel muayene, temizleme, fonksiyon, ayar ve
güvenlik testleri olmak üzere dört aşamada tamamlanır (Örgev, 1997: 74).
Sağlık kuruluşlarındaki donatımlara yönelik, koruyucu bakım ve onarım faaliyetleri için uzman teknik kadrolara, birimlere ve oldukça yüksek miktarda mali kaynaklara ihtiyaç vardır. Ancak farklı büyüklükteki sağlık kuruluşlarında, kuruluş boyutunda cihaz yatırım masraflarının yüzdesi olarak ortalama yıllık koruyucu masrafların, sağlık kuruluşu büyüdükçe oransal olarak azaldığı bulunmuştur (Sargutan,2007:260-261).
2.3. Kalibrasyon (Ayar Denetimi)
Sağlık hizmetlerinde kullanılan sağlık donatımlarının, hastalıkların teşhis ve tedavisinde doğru ve güvenilir sonuçlar vermesi gerekmektedir. Dolayısı ile ileri teknoloji ürünü sağlık donatımlarının işlevlerini uluslararası standartlar ile tanımlanan tolerans sınırları içinde tam olarak yerine getirip getirmediğinin saptanması ve belgelenmesi gerekir (Karagöz vd, 1998: 110). Buradaki amaç donatımın iç ayarlarının doğruluğunun ve yanlışlığın belirli birtakım standartlarla saptanmasıdır.
Ayar denetimi veya kalibrasyon, belirlenmiş koşullar altında ölçme sisteminin veya ölçme cihazının
gösterdiği değerler veya maddi ölçüt ile, gösterilen değerler ile ölçülen büyüklüğün bunlara karşılık
geldiği bilinen değerleri arasındaki ilişkiyi belirleme işlemidir (Karacık, 2000: 22). Ayar denetiminin
önceden belirlenmiş zamanlarda tekrarlanmasına süreli ayar denetimi veya periyodik ayar denetimi
denilmektedir. Sağlık hizmetlerinde kullanılan sağlık donatımlarının işlev güvenilirliğinin ve güvenliliğin sağlanmasının ön koşulu olan ayar denetimi, sağlık hizmetlerinin kalitesini ve verimliliğini doğrudan etkilemektedir (Karacık, 2000: 22).
Sağlık kuruluşlarında yapılan ayar denetiminden sonra, söz konusu cihaz ve nesnelerle ilgili olarak,
uygunluğun onaylanması, tamir işlemleri, parça değişimi, kullanımdan kaldırma gibi işlemler uygulanır (Sargutan, 2006: 267).
Sağlık kuruluşlarında yazılı hale getirilip ilgili birimde bulundurulması gereken kalibrasyon faaliyetlerini içeren talimat ve yönergeler ile talimat ve yönerge hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda verilmiştir (Eroğul vd, 1998:105):
• Cihaz grubunun tanımı,
• Dayanak alınacak referans dokümanlar,
• Çevresel şartların denetimini ve temizlemeyi içine alan hazırlık işlemleri,
• Kalibrasyona esas teşkil edecek ölçümleme standartları,
• Kalibrasyon yönteminin açıklanması,
• Kabul kriterleri,
• Ölçülen verilerin matematiksel gösterimi,
• Kalibrasyon sırasında ve cihaz üzerinden alınacak kayıtlar,
• Kalibrasyonun yapılacağı aralık,
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• Açıklamalar ve düzenlemelerdir.
Kalibrasyon yönergelerinde ve talimatlarında belirtilen kalibrasyon yönteminin uygulanmasında dikkat edilecek hususlar şunlardır:
• Kalibrasyon eğitimli personel tarafından yapılmalı,
• Kullanılan dayanak (referans) büyüklüğünün ulusal ve uluslararası kabul edilmiş fiziksel sabitlere olan izlenebilirliği sağlanmalı,
• Kalibrasyon işleminde kullanılan hata oranı bilinmeli,
• Kalibratörün hassasiyeti kalibre edilen cihaza göre çok küçük olmalı,
• Kalibre edilen alet, kalibre edilebilirlik özelliğine sahip olmalı,
• Kalibre edilen cihaza ait teknik özellikler belirlenmiş olmalı,
• Isı, nem, titreşim, toz, elektromanyetik alan şiddeti, sıcaklık değişim hızı vb. çevre şartları kontrol edilmeli,
• Ölçüm aralığı belirlenmeli ve bu aralık taranmalı,
• Ölçümlerin tekrarlanabilirliği sağlanmalıdır.
Sağlık kuruluşlarındaki ayar denetimi işlemleri tamamlandıktan sonra kalibrasyon sertifikası hazırlanmalı ve cihaz etiketlenmelidir. Bir kalibrasyon sertifikasında bulunması gereken bilgiler aşağıda verilmiştir (Eroğul vd, 1998:105).
• Kalibrasyon tarihleri,
• Gelecek kalibrasyon tarihi,
• Son kalibrasyon durumu,
• Kalibrasyonu gerçekleştiren kuruma ait kimlik bilgileri,
• Kullanılan kalibratör ile ilgili bilgiler,
• Kalibrasyon sırasındaki çevre şartları,
• Kalibrasyon sırasında elde edilen bilgiler,
• Doğrulama ölçümleri ve düzeltmeler
2.4. Kullanıcı Personel Eğitimi
İleri teknoloji özelliğe sahip donatımların özelliklerinden yeterince faydalanıldığı zaman etkili ve verimli bir sağlık hizmeti sunmak mümkün olabilmektedir. Ancak teknolojiden yeterince faydalanmak
o alandaki teknolojik bilgilerin takip edilip bunun uygulamada kullanılmasıyla mümkün olabilmektedir. Diğer yandan sağlık kuruluşlarında kullanılan sağlık donatımlarının emniyetli olması ve güvenilir sonuçlar vermesi doğru bir şekilde kullanılmasına bağlıdır. Dolayısı ile bir sağlık kuruluşunda, sağlık personeli tarafından kullanılacak olan donatım ile ilgili tüm özelliklerin ve kullanım şekillerinin bilinmesi gerekmektedir.
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2.5. Enerji Kaynağı
Gelişmiş yüksek teknolojiye sahip donatımların artan güvenilirliği, hassasiyeti, hızı ve verimliliği, beraberinde donatımların bağlanacağı enerji kaynaklarının da gelişmiş teknolojiye sahip sistemlerle donatılması şartını getirmektedir. Bu şart yerine getirilmeden çalıştırılan tıbbi cihaz veya sistemlerin,
ömrü kısalmakta; arızalı oldukları toplam süre uzamakta; ürettikleri çıktıların hassasiyeti ve güvenilirliği azalmaktadır (Seçim ve Pekelman, 2008). Sağlık kuruluşlarında güç kaynağı olarak elektrik kullanılmaktadır. Donatımların verimli olması için elektrik enerjisinin kesintisiz, sürekli ve voltajının donatımın özelliğine göre olması gerekmektedir.
3.SAĞLIK BAKANLIĞI’NA BAĞLI HASTANELERDE TEKNOLOJİK RİSK YÖNETİMİNDE UYGULAMALAR VE SORUNLAR
3.1. Uygun Teknolojinin Seçiminde Uygulamalar ve Sorunlar
Sağlık donatımları, hastanelere çeşitli şekilde tedarik edilmektedir. Donatımların hastanelerde tedarik edilme yöntemleri;
• Sağlık Bakanlığı tarafından hastaneye sağlık donatımı temin edilmesi,
• Hastanenin sahip olduğu bütçe kaynakları ile satın alma yaparak tedarik etmesi,
• Kiralama yöntemi ile tedarik edilmesi,
• Fertler ya da özel kurumlar tarafından yapılan bağışlar ile tedarik edilmesi, şeklinde olabilmektedir.
Genellikle Türkiye’de kamu hastanelerinde ihtiyaç tespiti, klinik birim sorumluları ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, ihtiyaç duyulan sağlık donatımı talebi,
hizmet birim sorumluları tarafından yazılı talep formu ile başhekime bildirilir. İlgili sağlık donatımın
talebi hastanenin başhekimi tarafından değerlendirilir. Başhekime yapılan donatım taleplerinin değerlendirilmesi, direkt başhekim tarafından yapılabildiği gibi başhekim başkanlığında oluşturulan komisyonlar tarafından da yapılabilmektedir. Genellikle küçük ölçekli ve bir veya iki donatım talebi direkt
başhekim tarafından değerlendirilmekte, toplu ve büyük miktarda donatımlar, alım öncesinde başhekim başkanlığında ki komisyonlar tarafından yapılmaktadır. Ayrıca toplu alımlarda ve fiyatı 150.000.
TL. ve üstü olan donatım taleplerinin değerlendirilmesi, Sağlık Bakanlığı’nda Tıbbi Cihaz Özel İhtisas Komisyonu tarafından da yapılabilmektedir. Komisyon, özellikle her biri birer ileri teknoloji ürünü ve çok pahalı olan sağlık donatımlarının satın alınmasında, sağlık kuruluşunun taleplerini değerlendirmeye tabi tutarak, kuruluş tesisin altyapısı, insan gücü imkanları, kapasitesi gibi değişkenleri de
göz önünde bulundurup değerlendirme yapmakta ve tavsiye kararları oluşturmaktadır. Sağlık Bakanlığı, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 14.01.2004 tarih ve 800 sayılı Genelge’ye göre Hastanelerin,
donatım alımları ile ilgili Komisyon’a başvurularında komisyona iletilen bilgiler şunlardır:
• Talep edilen donatımın ihtiyaç gerekçesi ile ilgili bilgiler,
• Talebi yapan kuruluşun bulunduğu coğrafi bölgeye ve bu bölgede talep edilen donatımı kullanan
başka bir kuruma ait bilgiler,
• Talebi yapan sağlık kuruluşuna ait, bölüm veya klinik, yatak ve poliklinik sayıları,
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• Talep edilen donatımı kullanılacak personel sayısı ve personellere ait mesleki ve aldıkları eğitimler ile ilgili bilgiler,
• Talebi yapan kurumda talep edilen donatımdan aynısı var ise, bu donatıma ait modeli, yaşı, kullanım durumu gibi bilgiler,
• Talep edilen donatıma ait teknik bilgiler,
• Satın almada kullanılacak mali kaynaklar ile ilgili bilgilerdir.
TCÖİK, kendisine yapılan başvuruları, yukarıdaki bilgiler doğrultusunda değerlendirmeye almakta ve
başvuruyu yapan kuruluşa donatım alımı ile ilgili yol göstermektedir
2005 yılında Sayıştay Başkanlığı tarafından Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde İlaç, Tıbbi Sarf
Malzemesi ve Tıbbi Cihaz Yönetimi ile ilgili bir araştırma yapılmıştır. Araştırma yapılan hastanelerin bir kaçında sağlık donatımı ihtiyacının belirlenmesine yönelik sorunlar tespit edilmiştir. Tespit edilen sorunlar şunlardır:
• Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde tıbbi cihaz ihtiyaçlarının belirlenmesinde belirli standartlar bulunmamakta ve fayda-maliyet analizine dayalı fizibilite raporları hazırlanmamaktadır.
• Sağlık Bakanlığı tarafından hastanenin cihaz ihtiyaçlarına yönelik bir değerlendirme yapılmadan
ve hastane yönetimiyle yeterli bir işbirliği gerçekleştirilmeden cihaz alımı yapılmaktadır. Dolayısı ile alınan tıbbi cihazlar cihaz kapasitesi ve niteliği itibariyle hastanenin gerçek ihtiyacını karşılamamaktadır.
• İhtiyacın doğru tespit edilmemesi, gerçek gereksinimin karşılanmamasına neden olmaktadır.
Aynı zamanda alınan cihazı kullanacak personelin de hastanede bulunmaması da söz konusu olabilmektedir. Bu durumda, hastaneye alınan cihazların bir kısmı fiilen kullanılamazken, hastanenin başka cihazlara olan ihtiyacı devam etmektedir.
1997 yılında İstanbul’da Sağlık Bakanlığı’na bağlı 24 devlet hastanesinde yapılan bir başka araştırmada, tıbbi cihaz seçiminde göz önünde bulundurulması gereken kalite, amaca uygunluk, hastanenin
fiziki altyapısı ve personel durumu gibi faktörlere gereken önemin verilmediği tespit edilmiştir (Örgev,1997:125). Ülkemizde İyi bir fizibilite çalışması yapılmadan ve yatırımından beklenen sonuçlar
belirlenmeden yapılan yatırımlar nedeniyle, büyük bir israf ve tıbbi cihaz mezarlığı oluşturulmaktadır
(Eroğul vd, 2003: 287). Gerekli teknik bilgi ve tecrübesi olmayan ve tıbbi cihaz piyasasını fiyat ve kalite bakımından takip edemeyen ve kabul muayenelerinde cihazın kalitesini ölçemeyen kuruluşlara, satıcılar cihazlarını kolaylıkla yüksek karla satabilmektedir (DPT, 1991: 230).
Sağlık kuruluşlarına yeni donatım temin etme sürecinde yukarıda konu edilen olumsuzluklar, hastalıkların teşhis ve tedavilerinde hatalara neden olabilmektedir. Bu durum, sosyal maliyet ile hem topluma hem de hizmeti sunan kuruluşa ekonomik maliyetler de yükleyebilmektedir.
3.2. Koruyucu Bakım ve Onarım Faaliyetlerinde Uygulamalar ve Sorunlar
Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde, sağlık donatımlarının teknik servis hizmetleri, kuruluşların bünyelerinde bulunan teknik hizmetler biriminden, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Donatım Bölge
Müdürlükleri’nden veya satıcı firmalardan sağlanmaktadır.
Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde koruyucu bakım ve onarım hizmetleri için uzman bir kadro-
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ya ve yeterli donanım alt yapısına sahip teknik hizmetler birimi örgütlenememiştir. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nde hastanelerimizde Biyomedikal Mühendis kadrosuna yönelik yasal
düzenlemeler mevcut değildir. Bazı Sağlık Bakanlığı hastanelerinin teknik servis birimlerinde, elektrik teknisyenleri çalışmaktadır. Ayrıca hastanelerde arızalanan sağlık donatımları, onarım için, hizmetli sınıfından teknisyenliğe geçen “Ustalara” da verilebilmektedir (Örgev, 1997:147). Söz konusu bu kişiler ve elektrik teknisyenleri, ileri teknoloji özelliğe sahip donatımların bakım ve onarımı için yeterli bilgiye ve yetkiye sahip değildirler.
İllerde bulunan Donatım Bölge Müdürlükleri teknik servisi hizmetini kısa sürede verecek teknik personele sahip değildir. Dolayısıyla hastanenin işleri beklemek zorunda kalmakta, eğer cihaz çok önemli bir teşhis veya tedavi cihazı ise, hastane diğer özel teknik servis örgütlerinden, ücret karşılığı hizmet satın alabilmektedir.
Sağlık Bakanlığı hastanelerinde arızalanan donatımın teknik servis hizmeti, direkt sözleşme yapılan
üretici veya satıcı firmalardan da karşılanabilmektedir. Ancak sağlık kuruluşlarına yeni donatım satınalma aşamasında satıcı firmalar ile sözleşmelerin açık ve net olarak hazırlanamadığı durumlar da
olabilmektedir. Buna bağlı olarak uygulamada bazı sıkıntılar ortaya çıkabilmektedir. Örneğin sözleşme yapılan satıcı veya üretici firmalar, donatımın bakım-onarım ve kalibrasyon hizmetleri için yüksek miktarda fiyat isteyebilmekte ve hastane finansman sıkıntısı yaşabilmektedir. Ayrıca sözleşmeli
firmanın teknik servis hizmet yerinin hastanenin bulunduğu yerden uzakta ve hatta şehir dışında olduğu durumlarda onarılan cihazın hastaneye gelmesinde uzun zaman aralığı oluşmaktadır. Dolayısı ile
hastanede ki hizmet yeterliliği düşmekte ve hastalar başka kuruma başvurmak zorunda kalabilmektedir. Bahsedilen durumların ikisinin aynı anda yaşanması da mümkün olabilmektedir. Her iki durumda da hastalıkların teşhis ve tedavi süreleri uzamakta, hastane maliyetlerin artması söz konusu olabilmektedir.
3.3. Kalibrasyon (Ayar Denetimi) Faaliyetlerinde Uygulamalar ve Sorunlar
Türkiye’de Sağlık Bakanlığı hastaneleri yönetiminde son yıllarda Toplam Kalite Yönetimi uygulamaları yürütülmektedir. Toplam Kalite Yönetimi uygulamaları ile hizmetler, belirlenmiş kalite standartlarına göre yürütülmeye çalışılmaktadır. Kuruluşlardaki kalite çalışmaları ile birlikte kalibrasyon işlevinin gerekliliğine yönelik farkındalık artmakta ve bu doğrultuda kalibrasyon hizmetleri gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır.
Kalibrasyon hizmeti eğitimli personel ile kalibrasyon işlevini yapacak kalibratör araçları ve sistemli
bir çalışma ile mümkün olabilmektedir. Sağlık Bakanlığı’na bağlı ve bünyesinde biyomedikal hizmet
veren kuruluşlarda kadrolu biyomedikal mühendisi veya biyomedikal teknikeri bulunmamaktadır. Dolayısı ile birçok kurumda ayar denetimi hizmetleri hastane dışındaki kuruluşlardan satın alınmaktadır.
Hastane dışındaki kuruluşlar, özel kuruluşlar, üniversitelere bağlı merkezler, Sağlık Bakanlığı’na bağlı merkezlerdir. Türkiye’de ayar denetimi amacıyla kurulmuş kamu ve özel kuruluşlar ile tıbbi teknoloji cihaz ve ürünlerini pazarlayan firmaların büyük bir kısmı kalite güvence ve ayar denetimi birimlerine sahip olmadıklarından, teknoloji ürünlerinin kurulması ve kullanıma alınması işlemlerinde olduğu gibi ayar denetimi konusunda da ihmalkar veya yetersiz olabilmektedirler (Sargutan, 2006: 268).
Diğer yandan tıbbi cihazlar için tasarlanan kalibratörlerin maliyetlerinin çok yüksek olması nedeniyle bunların temini için finansman sıkıntısı yaşanabilir. Buna karşılık bir sağlık kuruluşundaki tüm tıbbi cihazların kalibrasyonunu organizasyon dışındaki bir başka kuruma yaptırmak çok daha maliyetli
olmaktadır (Karagöz vd, 1998: 111). İstanbul’da, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan Simülasyon
Merkezi’nden, İstanbul’da bulunan ve kalibrasyon hizmetlerini kendi teknik servis imkanları ile kar-
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şılayamayan hastaneler yararlanabilmektedir. Ancak merkez, Sağlık Bakanlığı hastanelerinde bulunan
ve kalibrasyon yapılması gereken tüm donatımlar için yeterli sayıda kalibrasyon araçlarına ve yeterli sayıda teknik personele sahip değildir. Dolayısı ile merkezin hizmet verebildiği hastane sayısı azdır.
Kullanımda olan donatımların periyodik ayar zamanları Sağlık Bakanlığı’nın yapılandırdığı merkezi
kayıt sisteminden takip edilebilmektedir. Ancak hastanelerimizin bir çoğunda kalibrasyon hizmetleri
gereken zamanda yapılamamaktadır. Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerimizdeki tıbbi cihaz, alet ve
makinelerin kalibrasyonlarının zamanında yapılamamasının nedenlerini:
• Kalibrasyon işleminin öneminin tam olarak kavranmamış olması,
• Hastane bünyesinde, yeterli sayıda ve yeterli eğitim düzeyinde teknik personelin olmaması,
• Kalibratörlerin fiyatlarının yüksek olması,
• Özel kuruluşlardan alınan hizmetlerin maliyetlerinin yüksek olması,
• Özel kuruluşlardan ve satıcı firmalardan karşılanan kalibrasyon hizmetlerinde, kalibrasyonu yapılacak donatımın iki kuruluş arasında taşınmasından dolayı zaman kayıplarının yaşanması,
• Satınalma sırasında hazırlanan sözleşmede, satın alınan donatımın garanti süresinin bitiminden
sonraki teknik servis ihtiyaçlarının giderilebilmesine yönelik hükümlerin yer almaması.
• Taahhütlerini yerine getirmeyen satıcı firmalar için yeterli hukuki yaptırımların olmaması, şeklinde sayabiliriz.
3.4.Kullanıcı Personel İle İlgili Sorunlar
Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerimizde, teknolojiyi kullanan personel tarafından çalışma alanındaki gelişmelerin periyodik olarak yakından takip edilememesi, kullanılan teknolojiden yeterince fayda sağlanamamasına neden olabilmektedir. 2005 yılında Sağlık Bakanlığı hastanelerinde yapılan bir
araştırmada donatımı kullanan personel ile ilgili tespit edilen sorunlar şunlardır (Sayıştay Başkanlığı, 2005):
• Sağlık Bakanlığı tarafından tıbbi cihaz kullanımına ilişkin veya teknolojik gelişmeler doğrultusunda sistemli ve periyodik eğitim programlarının uygulanmadığı,
• Tıbbi cihaz kullanıcılarının bilgi ve deneyimlerinin yetersiz olduğu,
• İnceleme yapılan hastanenin birinde 8 radyolog bulunmasına karşın, sadece bir uzmanın MRI ve
anjiyo, dört uzmanın BT kullanabildiği,
• Hastanelere yeni alınan cihazların, teknik özelliklerine ilişkin eğitimlerin satıcı firmalar tarafından verilmediği, verilen eğitimin kısa süreli olduğu ve periyodik olmadığı,
• Satıcı firmaların, satış sonrası hizmetlerinin devamının sağlanabilmesi amacıyla tıbbi cihaz ile ilgili bazı bilgileri eğitim aşamasında saklanabildiği,
• Teknik özelliklerini tam olarak bilmeyen kullanıcıların yanlış kullanımından dolayı, kullanılan
donatımın bir süre sonra arızalanabildiğidir.
Kullanıcı personel kaynaklı sorunlardan dolayı, sağlık hizmetleri üretiminde hastalıkların teşhis ve tedavileri için yüksek teknolojinin imkanlarından yararlanılamamakta, donatımlar kapasitelerinin altında çalıştırılmış olmaktadır
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3.5. Enerji Kaynağı İle İlgili Sorunlar
Sağlık kuruluşlarında güç kaynağı olarak genellikle elektrik kullanılmaktadır. Donatımların emniyetli ve verimli olması için elektrik enerjisinin kesintisiz, sürekli ve voltajının donatımın özelliğine göre
olması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı hastanelerinin tamamında jeneratör grubu bulunmaktadır.
Ancak sayısı bilinmemekle birlikte hastanelerin büyük bir çoğunluğunda merkezi bir voltaj regülasyon sistemi ve hiç birinde tıbbi cihaz sistemlerinin bağlı bulunduğu merkezi bir kesintisiz güç kaynağı mevcut değildir. Birkaç hastanede, kısıtlı olarak bilgisayar kullanılan bölümlerde (örneğin radyoloji
bölümünde kullanılan bilgisayarlı tomografi cihazı) sadece o bölümdeki bilgisayarın ihtiyacını karşılayabilecek kesintisiz güç kaynakları kurulmuştur. Hastanelerde özellikle gelir merkezi durumunda ki
radyoloji, ameliyathane gibi bölümlerde enerji sorunları nedeniyle donatımların tam olarak kullanılamaması durumunda hem beklenen gelir azalmakta, hem de arızalardan dolayı ek harcamalar çıkmakta
ve donatımın verimliliği olumsuz yönde etkilenmektedir (Seçim ve Pekelman: 2008).
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Tıp biliminin ve teknolojinin gelişmesi ile sağlık hizmetlerinde etkinliği sağlayacak teknolojik gelişmeler olmuş ve teknoloji ürünleri, sağlık hizmetlerinin hemen her alanına yayılmış durumdadır. Sağlık hizmetlerinde yararlanılan sağlık donatımları, ileri teknoloji özelliğe sahiptir. Hastanelerde teknolojinin fayda ve verimliliğini etkileyen faktörler ise koruyucu bakım ve onarım, ayar denetimi, yedek
parça ve malzeme, kullanıcı personel ve enerjidir.
Hastanelerde sağlık donatımlarından beklenen verimin alınabilmesi ise donatımların işletilmesinde, yüksek teknolojinin özelliklerini ve bu özellikleri etkileyebilecek faktörlerin dikkate alınması ile
mümkün olmaktadır. Hastanelerde bu faktörlere gerekli önemin verilmemesi durumunda, kullanılan
teknolojiden beklenen faydanın sağlanamaması ve hastane maliyetlerinin artması söz konusu olmaktadır. Aynı zamanda söz konusu faktörler, kullanılan teknolojinin emniyetinde ve hastalıkların teşhis ve
tedavilerinde güvenilirliği olumsuz yönde etkileyebilmektedir.
Sağlık Bakanlığı hastanelerinin birçoğunda, teknik servis biriminde yetersiz eğitime sahip kişilerin bakım ve onarım yapmaları, bozulan donatımın yanlış tamir edilmesine ve sonucunda, hastalıkların yanlış teşhis ve tedavi edilmesine, elektrik kaçağı gibi güvenlik sorunlarının ortaya çıkmasına, donatımların tamamen bozulmasına veya tamirinin mümkün olmadığı gerekçesiyle bozulan donatımın HEK’e
ayrılmasına neden olabilmektedir.
Sağlık hizmetlerinin verimliliğini ve güvenilirliği için tüm sağlık donatımlarının kalibrasyonları gerekli zamanda yapılabilmelidir. Kalibrasyonu yapılacak bir tıbbi cihazın farklı mekana taşınması hizmette aksamalara neden olabildiği gibi, cihazın taşınma sırasında çarpma, düşme, sarsıntı gibi olaylarla da karşılaşması olasıdır. Dolayısı ile sağlık hizmetlerinin verimliliği, etkililiği ve güvenliği için
donatımların kalibrasyon işlemleri hastane içinde yapılabilmelidir. Kalibrasyon hizmetlerinin hastane
içinde yapılabilmesi hastanede gerekli kalibratör cihazların olması, kalibrasyon işleminin yapılacağı
uygun ortam ve yetkin teknik personellerin olması ile mümkün olabilmektedir.
Sağlık kuruluşunda yeni donatıma ihtiyaç duyulduğunda, bu ihtiyacın gerçekçi olup olmadığının araştırması yapılmalı, her ihtiyaç duyulan donatım hemen alınmamalıdır. Çünkü ihtiyaç duyulmayan bir
donatım satın alınabilir. İhtiyaç duyulmayan veya gerçek ihtiyacı tam karşılamayan donatım hastanede bir süre sonra atıl kalabilmektedir.
Sağlık hizmetlerinde teknoloji değerlendirmesinin Sağlık Bakanlığı hastanelerimizde yaygınlaştırıl-
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ması için, Sağlık Bakanlığı tarafından, Teknoloji değerlendirmesinin tanımını, önemini, konularını anlatan geniş çaplı bir eğitim düzenlenmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. Eğitim ülke genelindeki
tüm Sağlık Bakanlığı hastanelerini kapsamalıdır. Bu eğitimde fayda ve maliyet analizinin önemine de
yer verilmelidir. Sağlık kuruluşlarına yeni temin edilecek teknolojiye yönelik, alım öncesi değerlendirmenin ve fizibilite araştırmasın yapılmasıyla, sağlık kuruluşlarında makine ve cihazların kullanılmadan atıl kalmasının veya HEK’e ayrılmasının engellenebileceği böylece hastane maliyetlerinin en aza
indirilebileceği ve sağlık hizmetlerin daha verimli olacağı düşünülmektedir.
Kullanıcı Personel kaynaklı sorunların çözümü için, öncelikle Sağlık Bakanlığı tarafından hastalık
tanımlamalarına göre, tanıya yönelik, yapılması gereken testlerin, tetkiklerin tanımlanıp bu testlerin
standartlaştırılması sağlanmalıdır. Ayrıca yanlış kullanımdan kaynaklan arızalanmaların yaşanması,
hastane içinde bir biyomedikal mühendis bulunmasının zorunluluğunu ortaya çıkartmaktadır. Hastane
içindeki biyomedikal mühendislerin vereceği eğitimler ile cihazların kullanım şekline yönelik eğitimler verilebilir. Böylece teşhis ve tedavi cihazlarının arızalanmaları engellenebileceği gibi, hastalıkların
yanlış teşhis ve tedavi edilmeleri de engellenebilecektir.
Hastanelerde, teknolojiden beklenen verimin alınabilmesi, söz konusu faktörlerin dikkate alındığı bir
sağlık teknolojisi yönetimi ile mümkün olabilecektir. Dolayısı ile sağlık teknolojisinde etkili bir yönetim için, Çok yataklı hastanelerde, Klinik Mühendislik Merkezi yapılandırılmalıdır. Merkezlerde biyomedikal mühendisler ile biyomedikal teknikerler görevlendirilmelidir. Merkezlerde görevlendirilecek biyomedikal mühendislerin ve biyomedikal teknikerlerin sayısı, hastanelerdeki sağlık donatımları sayısına ve yatak sayısına göre belirlenebilir. Hastanelerimizde, Biyomedikal Mühendis ve Biyomedikal Tekniker istihdamı için kapsamlı bir çalışma yapılabilmelidir. Çalışma ile Türkiye’de ki Sağlık
Bakanlığı’na bağlı tüm hastanelerimizde ki sağlık donatımlarının sınıflandırılması yapılmalı ve sayıları tespit edilebilmelidir. Çalışma sonucuna göre, hastanelerin yatak sayıları ve donatım çeşit ve sayıları
göz önüne alınarak standart biyomedikal mühendisi ve biyomedikal teknikeri kadrosu oluşturulabilir.
Hastanelerde oluşturulacak klinik medikal mühendislik biriminin hastaneye sağlayacağı düşünülen
faydalar şunlardır:
• Hastanede, tıbbi cihaz, alet, makine gibi sağlık donatımlarında gerçek ihtiyaç tespiti yapılabilecek ve ihtiyacı karşılayacak donatım satın alınabilecek,
• Hastaneye yeni alınacak donatım ile ilgili teknik şartnameler ve sözleşmeler, uzman kişiler tarafından hazırlanacağı için satış sonrası sorunların yaşanması en aza indirilebilecek,
• Sağlık donatımlarının bakım-onarım hizmetlerinin fayda-maliyet analizi yapılarak verimlilikleri kontrol edilebilecek,
• Sağlık donatımlarının koruyucu bakım, onarımları hastane içinde yapılabilecek; böylece, donatımın başka bir yere taşınması gerekmeyecek ve hastanedeki hizmet aksamayacak,
• Donatımların koruyucu bakım ve onarımları, hastane içindeki uzman kişiler tarafından yapılacağı için kullanım ömürleri uzayabilecek ve kısa sürede HEK’e ayrılması engellenebilecek,
• Tıbbi cihazların kalibrasyon faaliyetlerinin sürekliliği sağlanabilecek ve hastalıkların teşhis ve tedavilerinde güvenilirlikleri artabilecek,
• Yeni alınan veya onarımdan gelen donatımın işlevsellik muayeneleri uzman kişiler tarafından yapılabilecek,
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• Hastanedeki sağlık donatımlarının envanteri oluşturulabilecek ve donatımlara ait teknik şema ve
dokümanlar tek merkezde toplanabilecek,
• Sağlık donatımlarının etkin ve emniyetli bir şekilde kullanılabilmeleri için kullanıcı personele
gerekli eğitim verilebilecek; Böylece donatımın yanlış kullanılmasının önüne geçilebilecek, donatımın hasta veya kullanıcıda neden olabileceği riskler engellenebilecek,
• Gerek var olan donatımların verimliliklerini arttırmak, gerekse yeni donatımın tasarımında temel
alınabilecek araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapılabilecektir.
Sonuç olarak, Sağlık Bakanlığı hastanelerinde oluşturulacak Klinik Mühendislik organizasyonu ile
sağlık donatımlarının işletilmesi ile ilgili sorunların önüne geçilebilecek ve hem ekonomik maliyetler
hem de sosyal maliyetler asgariye indirilebileceği düşünülmektedir.
Hastanelerde klinik mühendislik biriminin yapılandırılması için, yeterli sayı ve kalitede teknik personel istihdamına, kalibrasyon cihazlarına, bakım ve onarım için teknik donanıma ihtiyaç vardır. Kuşkusuz bu ihtiyaçlardan dolayı klinik mühendislik organizasyonu, hastaneler için maliyetli olacaktır. Ancak klinik mühendislik birimlerine yapılacak yatırım, insan sağlığına yapılan bir yatırımdır. Söz konusu yatırım ile sağlık donatımlarının yol açabileceği olumsuzluklar kontrol altına alınabilecek ve hastalar kısa sürede ve verimli bir şekilde hizmet alabileceklerdir. Böylece hastane hizmetlerinin kalitesi yükselebilecektir. Ayrıca, hastanelerin sağlık donatımlarının bakım ve onarımları için katlandıkları maliyetleri düşündüğümüzde, hastane içindeki teknik hizmetler ile katlanılması gereken maliyetlerin azalacağını düşünebiliriz.
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HATA TÜRLERİ ve ETKİLERİ ANALİZİ (HTEA) KULLANILARAK KRİTİK
LABORATUAR DEĞERLERİNİN BİLDİRİLME SÜRECİ İLE İLGİLİ
İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Sedef Yenice1, Coşkun Maden2, Tolga Esin3

Özet
Bu çalışmanın amacı, kritik laboratuar değerlerini (KLD) bildirme sürecinde Hata Türleri ve Etkileri Analizi (HTEA) tekniğini uygulayarak hasta güvenliği (HG) ile ilgili olası hata türleri, nedenleri ve
hata etkilerini saptamak, çözüme yönelik eylemleri tanımlamak ve iyileştirmeleri değerlendirmektir.
HTEA, belirli bir sistemde olası hata türlerini analiz etmek amacıyla kullanılan bir tekniktir. Her bir
hata türü, sistemde yarattığı hata etkilerini tanımlamak üzere şiddetine göre sınıflandırılır. Birçok HG
ile ilgili raporlama sistemi, bir zarar oluştuktan sonra beklenmeyen olayların analiz edilmesine odaklıdır. Sağlık bakımı ile ilgili HTEA ise, kök-neden analizi gibi diğer yöntemlerden farklı olarak, bir
bakım sistemindeki hata olasılıklarını proaktif olarak tanımlayabilen ve etkin bir şekilde çözüm üretebilen analitik araçları sağlar.
Bu çalışmada, KLD bildirme sürecindeki hata olasılıklarını oluşmadan önce tanımlayan ve düzeltilmelerini sağlayan sistematik mühendisliğe dayalı bir yaklaşım olarak HTEA kullanıldı ve 5 aşamada uygulandı.
Altı temel ve 31 alt süreç tanımlandı. Temel ve alt süreçlerde toplam 66 olası hata türü, 97 olası hata
nedeni ve etkileri belirlendi. Çözüme yönelik eylemler geliştirildi. İyileştirme eylemleri uygulandı.
Tüm temel ve alt süreçlerde iyileştirmelerden önce ve sonraki risk öncelik puanlamaları (RÖP) hesaplandı, Pareto grafikleri kullanılarak karşılaştırıldı. Tüm süreçler birlikte değerlendirildiğinde ortalama % 66.8 iyileşme olduğu saptandı ve buna göre standard uygulama prosedürlerinde değişiklikler yapıldı.
Anahtar Kelimeler: Hata Türleri ve Etkileri Analizi, Kritik Laboratuar Değerleri, Panik Değerler
Abstract
The objective of the present study is to identify potential failure modes, causes and effects concerning
patient safety (PS), implement and assess the sustained improvement acts using a failure modes and effect analysis (FMEA) technique in reporting of critical laboratory values (CLV). FMEA is a procedure
that analyzes potential failure modes within a given system. Each failure mode is classified by severity
to determine the effect of failures on the system. Most PS reporting systems concentrate on analyzing
adverse events after an injury has taken place. Healthcare FMEA, in contrast to a root-cause analysis, offers users analytical tools that can enable a team to proactively identify vulnerabilities in a care
system and deal with them effectively.
1. Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi, sedef.yenice@florence.com.tr
2. Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi
3. Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi
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In essence, FMEA was used as a systematic, engineering-based approach in this study to identify such
system vulnerabilities in CLV notification process and to correct them before they occur. A five-step
methodology was used.
Six processes and 31 sub-processes were identified. 66 potential failure modes, 97 potential failure causes and effects were determined. Improvement actions were performed. Pareto diagrams were used
to compare the pre- and post-risk priority numbers (RPN). Overall assessment of processes revealed a
high level of improvement (mean 66.8%) that most became the standard operating procedure.
Key Words: Failure Modes and Effects Analysis, Critical Laboratory Values, Panic Values
1. GİRİŞ
“Kritik ya da Panik Değerler” olarak da bilinen “Kritik Laboratuar Sonuçları”, önemli düzeyde normal
sınırların dışında kalan ve rutin testler olmalarına rağmen yaşamı tehdit eden değerleri gösteren test
sonuçlarıdır (Howanitz vd., 2002:663; Lundberg, 2007:20). Kritik değerler kavramı ilk kez Lundberg
tarafından 1972 yılında tanımlandı (Lundberg,1972:47). 1988 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde
(ABD) Klinik Laboratuar İyileştirme Yasası (CLIA) ile laboratuarların kritik değerleri “derhal” bildirmesi konusunda yazılı prosedürleri izlemesi gerektiği yasalaştırıldı (Federal Register, 2003:3640). Diğer düzenleyici ve akredite etme yetkisine sahip kuruluşlar tarafından da kritik laboratuar değerlerinin
(KLD) belirli bir zaman aralığında bildirilmesi bir gereklilik olarak kabul edildi. CAP (The College of
American Pathologists) KLD’ nin bildirilmesini bir uygulama standardı (Emancipetor, 1997:247) ve
Ulusal Hasta Güvenliği (HG) hedefi olarak tanımladı (Commission on Laboratory Accreditaton. Laboratory General Accreditation Checklist, 2007). CAP tarafından geliştirilen Q-Probes ve Q-Tracks çalışmalarında, ABD’de birçok sağlık kuruluşu ve klinik laboratuarların katıldığı araştırma gruplarında
bu alandaki performans ve uygulamalar ayrıntılı olarak izlenmekte ve incelenmektedir (Novis, 2004:
965; Howanitz, 2005: 1252; Wagar, 2007: 44; Valenstein 2008: 1862). Sağlık Kurumları ve klinik laboratuarları denetleyerek akredite eden Joint Commission (JC), CLIA’88 ile uyumlu olarak kritik test
sonuçlarının tanımlanması ve bakımı sağlayan sağlık personeli arasında iletişim etkinliğinin iyileştirilmesi konusunu 2003 yılında HG kapsamına aldı ve laboratuar tarafından belirlenen zaman aralıkları içinde sorumlu uzman sağlık görevlisine bildirilmesini bir gereklilik haline getirdi. Ayrıca, ABD’de
Tıbbi Hataların Önlenmesi amacıyla kurulan Massachusetts Koalisyonu ve Massachusetts Hastaneler
Birliği, kritik test sonuçlarının belirli bir zaman aralığında ve doğru olarak yapılması gereken iletişiminde karşılaşılan sorunlara çözüm olarak, HG ile bağlantılı tüm temel sistem faktörlerinin, iletişimin,
ekip çalışmasının ve bilgi naklinin güçlendirilmesini kapsayan güvenli uygulama tavsiyelerini geliştirdi (Hanna vd., 2005: 68). İletişimde zamanlamanın belirlenmesine ek olarak, JC ve CAP kritik test
sonuçlarının sözlü olarak bildirilmesi ile birlikte, yazılı olarak raporlanmasını ve bilginin doğru olarak
iletildiğini kesinleştirmek amacıyla geri okuma yapılmasını zorunlu kılmaktadır. JC, 2009 yılında Ulusal HG Hedefi-2’yi KLD ile birlikte kritik testlerin, bildirme sürelerinin (BS) tanımlanmasını ve ölçülmesini kapsayacak şekilde güncelledi (Joint Commission On Accreditation Of Healthcare Organizations, 2008; jointcommission.org, 2010).
Ülkemizde ise “Kritik/Panik Değer” ile ilgili gerekli uygulamalar, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun 3.maddesinin “e” ve “f” bentlerine, 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı
T.C.Sağlık Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43.maddesine,1/8/1998 tarihli ve 23420 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hasta Hakları Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanan 29/04/2009 tarih ve 27214 sayılı “Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına Ilişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Tebliği”nde tanımlandı (saglik.gov.tr, 2010). Bu tebliğde yer alan iletişim güvenliğinin geliştirilmesi ile ilgili 8.madde’ye
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uygun olarak, KLD doğrudan hastanın sorumlu hekimi, sorumlu hemşiresi ya da görevli servis hemşiresine bekletmeden derhal telefonla bildirilmeli ve telefon ile bildirilen test sonucu, hastanın sorumlu hekimi ya da sorumlu hemşiresi tarafından geri okunarak mutlaka doğrulama yapılmalı ve kesinleştirilmesi sağlanmalıdır.
Uluslararası JC hastane akreditasyonu HG standardları, yılda yüksek riskli en az bir süreç için hastaların güvenliği ile ilgili risklerin proaktif olarak tanımlanmasını ve iyileştirmelerin planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir (Stalhandske, 2003: 96). Kritik değerlerin bildirilmesinde yaşanan geçikmeler ve yanlışlıklar, tedavinin geçikmesi, aksaması, ve hatalar nedeniyle hastalara ciddi zarar verecek
risklere neden olmaktadır (Valenstein vd., 2004: 979; Plebani, 2007: 705; Wagar vd., 2007: 44; Wagar
vd., 2007: 1769; Valenstein vd., 2008: 1862; Plebani, 2009: 21; Sciovelli vd., 2009: 84). Bu bakımdan, KLD’ni bildirme süreci yüksek riskli bir süreç olarak değerlendirilmek üzere seçildi ve bu araştırma çalışması tasarlandı. Bu amaçla, ayaktan ve yatan hastalarda klinik biyokimya laboratuar analizleri için KLD bildirme sürecinde Hata Türleri ve Etkileri Analizi (HTEA) tekniği uygulandı. HTEA,
belirli bir sistemde olası hata türlerini analiz etmek amacıyla kullanılan bir tekniktir. Her bir hata türü,
sistemde yarattığı hata etkilerini tanımlamak üzere şiddetine göre sınıflandırılır (Krouwer, 2004: 663;
Krouwer, 2005; Chiozza vd., 2009: 75; Dunn, 2009). Birçok hasta güvenliği ile ilgili raporlama sistemi, bir zarar oluştuktan sonra beklenmeyen olayların analiz edilmesine odaklıdır. Sağlık bakımı ile ilgili SHTEA ise, kök-neden analizi gibi diğer yöntemlerden farklı olarak, bir bakım sistemindeki hata
olasılıklarını proaktif olarak tanımlayabilen ve etkin bir şekilde çözüm üretebilen analitik araçları sağlar (Deroiser, 2002: 248; Saxena vd., 2005: 495; Lochridge, 2006: 121; Day vd., 2006: 111; Stalhandske, 2009: 30; Shebl vd., 2009: 86).
Temel olarak, bu çalışmada KLD bildirme sürecindeki hata olasılıklarını oluşmadan önce tanımlayan ve düzeltilmelerini sağlayan sistematik mühendisliğe dayalı bir yaklaşım olarak HTEA kullanıldı.
KLD ile ilgili olası hata türleri, nedenleri ve hata etkileri saptandı, çözüme yönelik eylemler tanımlandı ve iyileştirmeler değerlendirildi.
2. YÖNTEMLER
Bu proje 16 aylık bir sürede gerçekleştirildi. Tablo 1’de uygulama süreçlerini kapsayan ayrıntılı proje
programı ve gelişim planı görülmektedir.
HTEA beş-aşamada uygulandı:
1.Aşama: HG Komitesi tarafından KLD bildirme sürecinde olası hata türleri, nedenleri, etkileri ve çözümlere yönelik eylemlerin araştırılmasına karar verildi.
2.Aşama: Biyokimya, Yetişkin ve Yeni-doğan Yoğun Bakım Üniteleri, Dahiliye, Nöroloji, Kardiyoloji, Hematoloji, Medikal ve Radyasyon Onkolojisi, Genel Cerrahi, Anestezi, Acil Servis, Hemşirelik Hizmetleri ve Kalite Yönetimi Bölümlerinden uzman ve temsilcilerin katıldığı multidisipliner bir
ekip oluşturuldu.
3.Aşama: Ekip üyeleri tarafından temel ve alt süreçler tanımlandı. Süreç akış-şemaları düzenlendi
(Şekil 1).
4.Aşama: Alt süreçlere odaklanarak ekip üyeleri tarafından tüm olası hata türleri, nedenleri, etkileri
listelendi. Etkinin şiddeti, oluşma ve saptanma olasılıkları belirlendi (Tablo 2). Tehlike skorlama matriksleri kullanılarak bu olasılıklara ilişkin risk puanları, yeniden oluşma olasılıkları ve şiddetleri tanımlandı. Her 3 olasılık için risk puanları çarpılarak her bir hata türü ile ilgili Risk Öncelik Puanları
(RÖP) hesaplandı (Tablo 3).
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Tablo 1. KLD bildirme sürecinin değerlendirilmesi ile ilgili HTEA’nin 5 aşamalı uygulama programı. Bu programda her aşamanın ayrıntıları ve gelişim planı izlenmektedir.
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Şekil 1. KLD ile ilgili birbirini izleyen 6 temel süreç tanımlandı. Her bir temel süreç ayrıca alt
süreçlere ayrılarak analiz edildi. Burada biyokimya laboratuarında analitik dönemi kapsayan
4.temel süreç daha ayrıntılı belirtilmektedir. 4. temel süreç ayrıca 3 alt süreç halinde gruplandırılarak (4A, 4B ve 4C), olası hata türleri ve etkileri saptandı. Her bir sürecin yanında, elde edilen en yüksek Risk Öncelik Puanlamaları da (RÖP) gösterilmektedir.

5.Aşama: Ekip üyeleri tarafından çözüm ve iyileştirmelere yönelik eylemler tanımlandı. PlanlamaUygulama-Deneme-Yürütme kalite iyileştirme döngüleri uygulanarak sonuçlara ilişkin etkilerin şiddeti, oluşma ve saptanma olasılıkları tekrar ölçüldü. İyileştirmelerden önce ve sonra hesaplanan RÖP
değerleri karşılaştırılarak istatistik analizleri yapıldı (Tablo 4). Ayrıca, çözüme yönelik düzeltici eylemleri belirlemek amacıyla Karar Ağacı analizi uygulandı (Şekil 2).
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Tablo 2. Ekip üyeleri tarafından potansiyel herbir olası hata türünün,
olası nedenleri ve etkileri saptandı. Bu etkiler için sağlık bakımına özel geliştirilen
Tehlike Skorlama Matriksi kullanılarak puanlama yapıldı.

Olasılık

Sık sık
Arasıra
Seyrek
Dolaylı

SHTEATM Tehlike Skorlama Matriksi Etkinin Şiddeti
Katastrofik
Major
Orta
16
12
8
12
9
6
8
6
4
4
3
2

Minör
4
3
2
1

Tablo 3. Geleneksel HTEA skorlama matriksi kullanılarak olası hata türlerinin potansiyel etkileri için ayrıca risk öncelik puanları (RÖP) hesaplandı. RÖP puanları için eşik değer 250 olarak kabul edildi. RÖP >250 olan hata türlerini oluşturan süreçler öncelikli olarak seçildi ve yeniden tasarlama ve iyileştirmeler planlandı. RÖP 100 – 250 arasında olanlar önem düzeyi düşük ve < 100 önemsiz olarak değerlendirildi.
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Tablo 4. Temel ve alt süreçler için yapılan olası hata analizi, öncelikli risklerin belirlenmesi, çözümlere yönelik eylemlerin tanımlanması ve iyileştirmelerin değerlendirilmesi
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Şekil 2. HTEA karar ağacı
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3. BULGULAR
KLD ile ilgili 6 temel ve 31 alt süreç tanımlandı. Temel ve alt süreçlerde 66 olası hata türü, 97 olası hata nedeni ve etkileri belirlendi. Çözüme yönelik eylemler geliştirildi. İyileştirme eylemleri uygulandı. Tüm alt süreçlerde ve ayrıca pre-analitik, analitik ve post-analitik olarak gruplandırılan alt süreçlerde iyileştirmelerden önce ve sonraki RÖP değerleri Pareto grafikleri kullanılarak karşılaştırıldı. HTEA ile ilgili tüm istatistik analizler bir bilgisayar programı (SigmaFlow WorkbenchTM, versiyon 1.9.2, Copyright©2008, Compass Partners Inc., Texas 75093, ABD) kullanılarak yapıldı. Özellikle, RÖP >250 hesaplanan olası hata türlerine ilişkin olası nedenlerin etkilerini azaltmak ve çözümlemek üzere gerçekleştirilen eylemlerden sonra istatistiksel düzeyde önemli iyileştirmelerin olduğu saptandı (Şekil 3-8). Pre-analitik (temel süreç 1 ve 2), analitik (temel süreç 3 ve 4), ve post-analitik (temel
süreç 5 ve 6) süreçler olarak gruplandırılarak yeniden değerlendirme yapıldığında sırasıyla % 55.70,
% 67.19 ve % 77.54 iyileşme görüldü. Tüm temel süreçler birlikte değerlendirildiğinde ise ortalama
% 66.8 düzeyinde genel bir iyileşme olduğu belirlendi. Buna göre standard uygulama prosedürlerinde değişiklikler yapıldı.
Şekil 3. Temel süreç-1 kapsamındaki alt süreçlerde tanımlanan
olası hata nedenleri için iyileştirme eylemlerinden önce (Pre-RÖP)
ve sonra (Post-RÖP) hesaplanan RÖP’larının karşılaştırılması
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Şekil 4. Temel süreç-2 kapsamındaki alt süreçlerde tanımlanan
olası hata nedenleri için iyileştirme eylemlerinden önce (Pre-RÖP)
ve sonra (Post-RÖP) hesaplanan RÖP’larının karşılaştırılması
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Şekil 5. Temel süreç-3 kapsamındaki alt süreçlerde tanımlanan
olası hata nedenleri için iyileştirme eylemlerinden önce (Pre-RÖP)
ve sonra (Post-RÖP) hesaplanan RÖP’larının karşılaştırılması
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Şekil 6. Temel süreç-4 kapsamındaki alt süreçlerde tanımlanan
olası hata nedenleri için iyileştirme eylemlerinden önce (Pre-RÖP)
ve sonra (Post-RÖP) hesaplanan RÖP’larının karşılaştırılması
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Şekil 7. Temel süreç-5 kapsamındaki alt süreçlerde tanımlanan
olası hata nedenleri için iyileştirme eylemlerinden önce (Pre-RÖP)
ve sonra (Post-RÖP) hesaplanan RÖP’larının karşılaştırılması
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Şekil 8. Temel süreç-6 kapsamındaki alt süreçlerde tanımlanan
olası hata nedenleri için iyileştirme eylemlerinden önce (Pre-RÖP)
ve sonra (Post-RÖP) hesaplanan RÖP’larının karşılaştırılması

4. SONUÇ
Bu çalışmada, KLD’ni bildirme süreçlerini değerlendirmek amacıyla proaktif bir yaklaşım olarak
HTEA kullanıldı. Bu teknik ile tüm süreçler ayrıntılı olarak tanımlandı, olası hatalar, olası nedenleri,
ve olası etkileri tüm tıbbi bölümleri kapsayan multidisipliner bir ekip çalışması sayesinde belirlendi.
Olası etkileri tamamen ortadan kaldırmak ya da azaltmak amacıyla iyileştirme eylemleri planlandı, uygulandı, denetimler yapıldı. Başarılı uygulamalar standard prosedürler olarak yürürlüğe koyuldu. Bu
çalışmada elde edilen sonuçlar ve değerlendirmeler Tablo 5’te açıklanmaktadır.
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Tablo 5. KLD bildirme sürecinde HTEA ile elde edilen sonuçlar ve değerlendirmeler

1

SONUÇ
İletişim eksikliği
tedavinin geçikmesine
neden olur.

2

İletişimde engeller
olabilir, bu engeller
tanımlanmalı
ve çözümler
geliştirilmelidir.

3

KLD bildirme süresi
tanımlı olmalıdır.

AÇIKLAMA
Birçok klinik laboratuar test sonucu uzman hekimin acil olarak dikkat etmesini gerektirmeyen tedavi kararlarına yol açar, bazı test sonuçları ise potansiyel olarak yaşamı tehdit eden durumlara işaret edebilir. KLD ise derhal bilgilendirmeyi ve sorumlu uzman hekimlerin derhal müdahalesini gerektirir (Kuperman vd., 1998:112). Bu çok taraflı süreçte hataların oluşma olasılığı yüksektir (Dighe vd., 2008:1666). Özellikle, hataların % 33’ü laboratuar görevlilerinin kritik sonuçları sorumlu uzmanlara iletme hataları ya da raporlamada
geçikmeler olarak bildirilmektedir. Uzman hekimlerin kritik sonuçlar ile ilgili bilgilendirmeyi almadıkları ve kritik sonuçları laboratuara telefon ederek
ya da tıbbi kayıtlara başvurdukları zaman öğrendikleri anlaşılmaktadır. Çalışmamızda tanımlanan en sık karşılaşılan hatalar iletişim eksikliği ve KLD’nin
bildirilmesinde iletişimsizlik nedeniyle tedavilerin geçikmesidir. İletişimde
geçikmelere neden olan başlıca sorunlar; laboratuarın yanlış hekimi araması, yanlış numarayı araması, uzman hekimin belirlenen zaman aralığı içinde
yanıt vermemesi, geri okuma sürecinin uygulanmaması nedeniyle KLD’nin
bildirildiği uzman kişi tarafından doğru hastanın ve doğru sonucun sağlamasının yapılamaması olarak saptanmaktadır.
JC tarafından etkin bir iletişim, zamana bağlı, doğru, tam, belirli, net ve bilgiyi alan kişi tarafından anlaşılır olarak tanımlanmaktadır. Sorumlu uzman
sağlık görevlileri tarafından KLD’nin iletişimi ve belgelenmesi standard bir
uygulama olduğu takdirde HG ve bakımın kalitesi iyileştirilebilir. CAP ve
JC, sağlık personeli arasında iletişimin etkinliğini iyileştirme gerekliliklerini sırasıyla 2002 ve 2003 yıllarında Ulusal HG Hedefleri kapsamına aldılar.
Burada amaç, tüm sözlü iletişimler için bir geri okuma sürecinin uygulanması ve tüm organizasyonda kısaltmaların standardize edilmesini içermekte
idi. T.C.Sağlık Bakanlığı’nın 29/04/2009 tarih ve 27214 sayılı “Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması ve korunmasına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki tebliği” nde de KLD’nin geri okuma yöntemiyle bildirilmesi gerekli standard bir uygulama olarak tanımlıdır.
Ayrıca, yine tebliğde belirtildiği üzere çalışmamızın iyileştirme eylemi olarak kurumumuzda “Laboratuar Acil Olarak Bildirilmesi Gereken Kritik/Panik Test Değerleri Formu” düzenlenerek bir standard uygulama prosedürü geliştirildi (Şekil 9). Prosedüre göre, “Kritik/Panik Değer”, hastanın adı ve soyadı, protokol numarası, sorumlu hekimin adı-soyadı, sonucun bildirildiği kişinin adı-soyadı, ünvanı, iletişim telefon ve faks bilgileri, bildirilen tarih ve
saat eksiksiz olarak bu forma kaydedilir ve sorumlu laboratuar uzmanı tarafından onaylanır, bir kopyası rapor formuna eklenir. Gereken koşullarda, bildirilen kişiye bu form fakslanır. Faks işlemi tamamlandıktan sonra formun
üzerine Fakslandı kaşesi basılır ve form dosyasında saklanır. Faksın ulaştığı ve “Kritik/Panik Değer” in bildirildiğinden emin olmak için, tekrar telefon
ile aranır ve sonuç kesinleştirilir.
2009 yılında ise, JC Ulusal HG Hedefi-2’yi kritik testlerin ve KLD’nin tanımlanmasını kapsayacak şekilde güncelledi. Ayrıca, KLD’ nin belirli bir zaman
aralığında tanımlanmasını, iletilmesini ve bu sürelerin ölçülmesi gerektiğini
ekledi. Çalışmamız kapsamında KLD’nin bildirilme süreleri ölçüldü, ortalama ve medyan süreleri tanımlandı (n=882 test) (Şekil 10, 11 ve 12), kalite endikatörü olarak belirlendi ve sürekli izlemeye alındı.
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4

KLD’nin bir listesi
oluşturulmalıdır.

5

Laboratuarda teknik
personel ve katip/
sekreter kadrolarına
KLD ile ilgili eğitimler
verilmelidir.

6

KLD bildirilmesi/
rapor edilmesi gereken
kesin zaman aralıkları
saptanmalı ve tanımlı
olmalıdır.

Kurumumuzda laboratuar testleri için KLD listesi oluşturmak amacıyla;
 Tıbbi kadro, laboratuar kadroları ve hemşirelik kadrolarını içeren çeşitli bbi dallardan temsilcilerin bulunduğu bir mul disipliner komite oluşturuldu.
 Kalp-damar cerrahisi, kemik iliği transplantasyonu, medikal ve radyasyon
onkolojisi ya da yüksek riskli kadın-doğum hastalıkları gibi disiplinlerin ihyaç ve önerileri dikkate alındı.
 Oluşturulan KLD listesi tüm laboratuar birimlerinde değerlendirildi.
 Klinik kılavuz ve diğer düzenlemelere uygunluğu sağlamak amacıyla KLD
listesi ile ilgili uygulamanın yılda bir kez gözden geçirilmesi ve güncellenmesi planlandı.
KLD’nin tanınması ve bildirilmesi laboratuarda başlar. Laboratuar personeli kritik aralıkların kesin anlamsal yorumuyla bir KLD tanımlamalıdır. Laboratuarlarda hasta bakımını güçlendirmek amacıyla bir KLD bildirme sürecinin gerçek zaman aralıklarında başlatılması ve tamamlanması net ve açıkça
belirli olmalıdır (Dighe vd., 2006:758; Pennsylvania Patient Safety Advisory,
2009:93). Bu amaçla, kurumumuzda laboratuar personeli ve hemşire kadrolarına KLD listesi ile ilgili olarak yılda bir kez eğitim verilmesi planlıdır.
Her kritik test sonucunun aynı acil sürede bildirilmesi gerekmeyebilir (Hanna vd., 2005:68; Don Wauchope vd., 2009:1658). Sonuçların sorumlu hekime ya da hemşireye ulaştırılmasından ve tedavinin belirlenen uygun zaman
aralığı içinde başlatılmasından emin olmak amacıyla çalışmamızda KLD için
üç farklı zaman aralığına göre (ör., kırmızı, turuncu, sarı) bir sınıflandırma tanımladık:
 Kırmızı Grup (ör. Glukoz (ye şkin), Potasyum, Fosfat, Sodyum, Bikarbonat,
pH, pCO2, Troponin, CKMB, Kalsiyum, Magnezyum): Derhal tedaviye başlanmadığı sürece bir hastayı ölüm tehlikesine sokan ya da ciddi bir advers
olayın gelişmesine neden olan klinik açıdan aciliyet gerek ren tüm test sonuçlarını ifade eder. 40 dakika içinde bildirilmelidir.
 Turuncu Grup (ör. AST, ALT, BUN, Krea nin, Amilaz, Lipaz): Bu test değerleri derhal yerine süratle bildirilmesi gereken önemli anormallikleri işaret
eder. Ciddi advers sonuçları önlemek amacıyla süratle hastanın tedavisinin
planlanmasını gerek rir. 6 – 8 saat içinde bildirilmelidir.
 Sarı Grup (ör. TSH): Önemli anormallikleri gösteren fakat yaşamı hemen
tehdit edecek bir durum oluşturmayan test sonuçlarını ifade eder. 3 gün
içinde bildirilmelidir.
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7

Kritik sonuçları
Bu amaçla, KLD’nin bildirilmesi için bir yöntem seçili olmalıdır (Telefon ve
bildirecek olan personel çağrı cihazı gibi).
 Kurumumuzdaki tüm laboratuarlarda ilgili telefon ve çağrı cihazlarının
tanımlı olmalı ya da
güncellenmiş bir listesi bulunmaktadır.
görevlendirilmelidir.
 İstek yapan hekime ulaşılamadığı takdirde yatan hastalar için kri k test sonuçlarının bildirilmesini sağlayan yedek bir sistem tanımlıdır.
 İstek yapan hekime ya da yedek kişiye ulaşmada başarısızlık olduğu takdirde kri k değerin bildirilmesi ile ilgili gerekli uygulanacak prosedürler belirlidir. Buna göre; kurumumuzda “Kırmızı” gruptaki değerler için şu sıralama uygulanmaktadır.
1.

Önce hastanın test isteğini yapan sorumlu hekim telefon ile aranır.

2.

Özel koşullarda yatan hastalar için önce kat hekimi, sonra sorumlu
hemşire aranır.

3.

15 dakika içinde hiçbir yanıt alınamadığı takdirde tekrar sorumlu hekim aranır.

4.

30 dakika sonra ikinci görevli hekim aranır.

5.

45 dakika sonra ikinci görevli hekim tekrar aranır.

6.

60 dakika sonra başka bir uygulamaya geçilir.
Yatan hastalar için-Acil Servis hekimi, kıdemli bbi asistan, bbi sorumlu hekim, bbi acil ekibinin bir üyesi;

8

KLD için doğrulama
yapılmalı ve hastanın
tedavisi izlenmelidir.

Poliklinik hastaları için-hastanın sorumlu hekimi, nöbetçi hekim, klinik
şefi ya da Acil Servis ekibinden bir üye aranır.
Kritik sonucun doğrulanması süreçteki bir sonraki aşamadır. Kritik sonucu
öğrenen kişi tarafından yapılacaklar ve zamana bağlı girişimlerden emin olmak amacıyla atılacak sonraki adımlar kritik noktalardır. Çalışmamızda herbir iletişim aşamasında hata ve yanlış iletişim olasılığının yüksek olduğu saptandı. KLD ile ilgili hastaya tedavi uygulandığı zaman süreç tamamlanmış olmaktadır. Bundan sonra hastanın tedaviye verdiği yanıt ve tedavi ile ilgili laboratuar test sonuçlarının izlenmesine ve değerlendirilmesine devam edilmelidir (Şekil 13).
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Şekil 9. Biyokimya laboratuarında aci olarak bildirilmesi
gereken kritik test değerleri formu
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Şekil 10. Biyokimya laboratuarında materyal kabul edildikten itibaren
KLD tanımlanıncaya kadar geçen süreler

Şekil 11. Biyokimya laboratuarında KLD tanımlandıktan itibaren sorumlu
hekim ya da hemşireye bildirilinceye kadar geçen süreler
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Şekil 12. Biyokimya laboratuarında materyal kabul edildikten itibaren
KLD bildirilinceye kadar geçen süreler

Kritik testlerin, değerlerin ve sonuçların tanımlanması ve bildirilmesi, her aşamasında iletişimin aksama olasılığını taşıyan karmaşık bir süreçtir. HTEA, bir süreçteki hataların yakalanması amacıyla kullanılan değerli ve etkin bir araçtır. Ancak, karmaşık yapılanması, uzun bir zamanlama ve yoğun emek
gerektirmesi bakımlarından çok disiplinli ekip çalışması ve ayrıntılı bir planlamayı gerektirmektedir.
Standard hale getirilen uygulamalar hastaya uygulanacak tedavi ve bakımı iyileştirebilir ve zararları
büyük ölçüde azaltabilir. Kritik değerler kavramı laboratuar (Biyokimya, Mikrobiyoloji, Genetik, Patoloji) testleri dışında Radyoloji ve Nükleer Tıp gibi diğer tanı koyucu testler ve çalışmaları da kapsamaktadır (Abdujehad vd., 2009:544). Hastalara verilebilecek zararı azaltmak amacıyla kritik ve yaşamı tehdit eden test sonuçlarının süratle bildirilmesi hasta güvenliği bakımından çok önemlidir (Bersch
vd., 2009: 18; Wagar, 2009). Bu proaktif risk değerlendirmesi proje uygulaması kapsamında, KLD ile
ilgili işlemlerin iyileştirilmesi amacıyla HTEA yöntemini kullanarak stratejilere odaklanıldı. HTEA,
öncelikli risk alanlarının saptanmasını ve eylemlerin planlanmasını sağladı. Sonuçları etkilemeyecek
çaba ve kaynakların gereksiz harcanması ve zaman kayıpları önlenmiş oldu. KLD’nin bildirilmesi ile
ilgili tüm uygulamalarda başarılı düzenlemeler ve değişiklikler yapılarak, süreçlerdeki yüksek riskler
azaltılarak hedeflenen düşük risk düzeylerine ulaşıldı. Aynı ilkeler radyoloji ve diğer tanı koyucu alanlarda da uygulanabilir. Sonuç olarak, KLD ve bildirme yöntemleri için standard bir uygulama geliştirmek, bakım ve tedaviyi sağlayan uzmanlara süratle kritik sonuçların bildirilmesini sağlamak, hastaların zarar görmesini ve ciddi tıbbi hataların oluşmasını mutlak önleyecektir.
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Şekil 13. Kritik laboratuar değerlerini (KLD) bildirme ve izleme süreçleri
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UYGUNSUZLUK BİLDİRİMLERİNDE KÖK NEDEN ANALİZ
MATRİKSİNİN KULLANIMI
Semrin Timlioğlu1, Sevtap Deregözü2, Saadet Yazıcı3,
Alev Akın4, Ramazan Eren5, Muktedir Caner6, Havva Palacı7,
Derya Yücel8, Sinem Gül Elmas9, Hamit Okur10
Özet
Uygunsuzluk bildirimlerinin kök neden analizlerini yaparak tekrarların önüne geçilmesi yönünden en
etkin yöntemin belirlenmesidir. Uygunsuzluk bildirimleri kalite yönetim sisteminin ana yapılarından
biridir. Hastanede çalışan tüm çalışanlar tarafından, doğrudan kalite birimine verilebilen uygunsuzluk bildirimleri, yönetimin her alandan haberdar olmasını gözden kaçan veya rutin kontroller sırasında tespit edilemeyen tüm aksaklıkların üst yönetime ulaşmasını sağlayan bir sistemdir. Çalışanların yönetime bu uyarı mekanizması ile katılımlarının sağlanması ve herkesin kendisini bu sistem içinde etkili hissetmesi diğer bir yararıdır. Bildirimlerin ele alınmasında kök neden analizi yapılarak sistemi etkileme olasılıkları ve tekrar etmemesi için gerekli önlemlerin değerlendirilmesi öngörülen iyileştirme için esastır.
Bu çalışmada 2009 yılında İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma hastanesinde kök neden matriksi
oluşturulmuş ve bildirilen 300 uygunsuzluktan kök neden analizi yapılan 157 tanesi ele alınmış. Tespit edilen kök nedenlere yönelik düzeltici-önleyici faaliyetler yapılmış ve daha sonra tekrar eden uygunsuzluk bildirimleri değerlendirilerek düzelme oranları ve kök neden analiz matriksinin etkinliği değerlendirilmiştir.
Uygunsuzluk bildirimlerinde kullanılmak üzere oluşturulan kök neden analiz matriksi değerlendirilmiş
etkinliği gözlenmiş ve aksayan yönler için düzeltici çalışmalar yapılmıştır
Anahtar Kelimeler: Kalite Yönetim Sistemi, Kök Neden Analizi
Abstract
Determination of the most effective method to prevent repetitions, by performing root cause analysis
for notice of inappropriateness. Notice of inappropriateness is one of the main components of quality
management. The notices of inappropriateness which can be submitted by all personnel working in the
1. Dr., Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, timlioglu@gmail.com
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hospital directly to the quality unit, is a system that enables the management to be informed of all areas
including the defects that are missed or not determined while routine controls. Another advantage is
its making of the personnel to contribute to the management via this warning mechanism and making
everyone feel themselves effective within this system. In handling of the notices, probability to affect
the system through performing root cause analysis and evaluation of necessary precautions to prevent
repetition is essential for envisaged recruitment.
Within this study, root cause matrix is formed in 2009 for Istanbul Göztepe Training and Research
Hospital and among 300 noticed inappropriateness, 157 is taken into consideration of which root
cause analysis is performed. Regulatory-preventive activities are performed and afterwards by evaluating repeated notices of inappropriateness, recovery rates and effectiveness of root cause matrix are
evaluated.
Root cause analysis matrix which is formed to use in notices of inappropriateness is evaluated, its effectiveness is observed and rectifying studies are performed for failing.
Key Words: Quality Management System, Root Cause Analysis
1. GİRİŞ
Sağlıkta Sürekli kalite geliştirme 4 ana kurala oturur (Brent C James, 1989): 1-doğru işleri yapmak,
2-İşleri doğru yapmak, 3-Daima uygun olmayan varyasyonları elimine etmek, 4-sürekli iyileştirmeyi dokümante etmek.
Kalite sisteminde ISO 9001 standardının ana maddelerinden biri de sistemin işleyişini kontrol etmeyi ve uygun olmayan hizmet veya ürünü kontrol etmeyi ve önlemeyi amaçlayan uygunsuzluk bildirimidir. Eski SSK Hastanelerinde 2001 yılından itibaren başlayan kalite çalışmaları bu kurumlarda uygunsuzluk bildirimlerinin kurumsal hale gelmesine ve işleyişin bir parçası olmasına sebep olmuştur.
Uygunsuzluk bildirimleri görülen herhangi bir aksaklık ile ilgili olabilir ve kalite birimine yapılan bildirimler Kalite yönetim temsilcisi tarafından değerlendirilerek ilgili birim sorumlusuna yönlendirilir.
Birim sorumlusunun çözüm yöntemi ve süresi kalite birimi tarafından izlenerek verilen süre içinde sonuçlandırılması sağlanır.
Ancak bazı uygunsuzluk bildirimleri farklı ünitelerden, farklı zamanlarda ama aynı konu ile ilgili olabilir. Bu durumda tekrar eden veya sebat eden bir uygunsuzluk var demektir. Kalite yapılanmasında bu
durumda DÖF (düzeltici önleyici faaliyet) açılması gerekir (TSE ISO 9000 Standardı).
İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tekrar eden uygunsuzluklar için düzeltici önleyici
faaliyet açılmadan önce kök neden analizi yapılarak nedene yönelik DÖF açılması uygulaması yapılmıştır. Bu şekilde ana hedefe yönelik faaliyeti doğru olarak saptamak amacı güdülmüştür.
Bu kapsamda 2009 yılında bildirilen 300 uygunsuzluktan tekrar eden ile ilgili olan 200 uygunsuzluk
ele alınmış ve 4 ana başlıkta toplanarak kök neden analizi yapılmıştır.
2. KÖK NEDEN ANALİZİ
Kuruluşun uygulamalarını ve alışkanlıklarını tespit edip tartışmayı amaçlayan yapısal bir sorgulama
metodudur.(Dew, 2001) ne olmuş ve nasıl olmuş sorularını değil neden olmuş sorusuna da cevap vermeyi ve sebep olan etkenleri bulup tekrarını engellemeyi amaçlar (Rooney, 2004).
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Sadece sorunun kaynağını tespit ederek, hedefe yönelik düzeltici önleyici faaliyet oluşturmak amacını güden kök neden analizi, uygunsuzluk bildirimine konu olan olayın uzman ve multidisipliner bir
ekip tarafından “neden” sorusu her aşama için sorularak araştırılması demektir. Kalite sisteminin gelişiminde ekiplerin oluşturulması ve değerlendirmelerin yapılması sistemi geliştiren en önemli etkenlerden biridir (Wardhani vd., 2008).
Klasik değerlendirmelerde personel hatası olarak adlandırılan olayları kabul etmez ve sistemi sorgular. Bu nedenle de her aşamanın detaylandırılması tüm katılan faktörlerin elden geçirilmesi gerekir. 5
adımdan oluşması öngörülür (Chiozza, 2009: 404):
• Üzerinde çalışılacak olan konu tespit edilir. Birden fazla birimden aynı konu ile ilgili olarak bildirilmiş ve tekrar eden uygunsuzluklar sistemde var olan bir sıkıntıyı ifade eder bu nedenle sistematik problemler kök neden analizi için uygun konulardır.
• Multidisipliner bir ekip oluşturulur. Konu hakkında bilgi sahibi olan ve konudan etkilenen her kesimin temsil edildiği bir ekip oluşturulabilir.
• Ele alınacak konu ile ilgili araştırmalar yapılır. Bilgi toplanır. Uygunsuzluğu bildirenlerle ve uygunsuzluk bildirilenlerle olay raporu hazırlanır.
• Hasar analizi yapılır: -olayın aşamaları şematize edilir. Her basamaktaki hata tespit edilir. Hataya sebep olmuş olabilecek etkenler değerlendirilir. Hangi hatanın asıl hasara sebep olduğu hangi
hataların asıl sonucu etkilemediği (katkıda bulunmayan faktörler) bulunur. Hataların tekrar etme
olasılıkları ve bunlara neden olan faktörlerin fark edilme olasılıkları değerlendirilir.
• Yapılacak düzeltici eylemler ve ölçüm stratejileri belirlenir
2.1. Kök Neden Analiz Ekibi
Neden analizi yapılmasına karar verilen her uygunsuzluk için ayrı bir analiz komitesi oluşturulmuştur.
Ana yapıda üst yönetim üyeleri, teknik üyeler, uygunsuzluğu tespit eden kişi veya birimlerin temsilcileri, uygunsuzluğa konu olan birimin temsilcileri ve uzmanlar bulunmaktadır.
İstanbul Göztepe Eğitim Araştırma hastanesinde 2009 yılı içinde bildirilen 300 uygunsuzluk araştırma
kapsamına alınmıştır. Bu uygunsuzlukların incelenmesi ile tekrar eden veya farklı birimler tarafından
aynı birime yönelik olarak yapılan uygunsuzluklar kök neden analizi ile değerlendirilmiştir.
2.2. Kök Neden Analiz Formu
Kök neden analiz yapılırken tarif edilen 5 aşamayı kapsayan değerlendirme formu kullanılmıştır. Bildirilen uygunsuzluk şematize edilmiş KNA formu üzerinde ana etkenler ve yan faktörler belirtilmiş
gerekirse Kalite yönetim temsilcisi tarafından hazırlanan literatür bilgileri de kaydedilmiştir. Düzeltici
faaliyet planlaması yapıldıktan sonra ve ölçüm stratejisi olarak aynı konuda bildirilecek uygunsuzlukların takip yöntemleri de aynı form üzerinde gösterilmiştir.
Kök neden analizlerinin hastane genelinde takibi için ise daha farklı bir son değerlendirme matrisi kullanılarak aksaklıkların toplu nedenleri değerlendirilmiştir
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2009 yılı uygunsuzluk istatistikleri
AÇILAN
UYGUNSUZLUK SAYISI

DÖFE DÜNÜŞTÜRÜLMÜŞ
UYGUNSUZLUK

AÇIK UYGUNSUZLUK
SAYISI

KAPALI
UYGUNSUZLUK SAYISI

300

65

73

162

Kök neden analizi yapılan uygunsuzlukların konularına göre dağılımı
Barkod uygunsuzluğu
İşleyişteki problemler
Teknik hizmet yetersizliği
Ürün hatası

UYGUNSUZLUK
Ürün hatası
Barkod uygunsuzluğu
İşleyiş uygunsuzlukları
Teknik hizmet yetersizliği

55
27
14
61

KNA-DÖF ÖNCESİ SAYI
61
55
27
14

DÖF SONRASI SAYI
18 (%29.5)
1 (%1,8)
2(%7,4)
10(%71,4)

2.3. Son Değerlendirme
İlk kök neden analizleri sonrasında her değerlendirilen süreçle ilgili olarak bir genel değerlendirme
matrisi oluşturulmuştur. Bu matriste değerlendirilen parametreler uygunsuzluklarla karşılaştırılarak
tespit edilen faktörlerin uygunsuzlukları etkileme yoğunlukları belirlenmiştir.
Teknik şartname

Muayene kabul

Hatalı ürün teslimi

Personel eğitimi
Uzman personel
katılımı
Satın alma prosesi
Deneme numunesi
Şahit numune
kıyaslaması
……….
……….
3. SONUÇ
Bu uygunsuzluklarda en yoğun bildirilen konularla ile ilgili yapılan kök neden analizleri dikey bürokratik sistem içinde çalışan devlet hastanelerine yatay kalite sistemi kurallarının uygulanmasındaki zorlukları göstermiştir.
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Kök neden analizlerinde elde edilen ana probleme yönelik düzeltici-önleyici faaliyetler yapılması devlet hastanelerinde eğer sorun işleyiş ve eğitim kaynaklı ise çözümü daha kolay olmakta ve hızla düzeltmek mümkün olabilmektedir ancak bürokratik satın alma, alt yapı ve nitelikli teknik eleman temini gibi konularda aynı düzeltme oranları ve hızları yakalanamamaktadır.
Ancak belirlenen ana problemlere yönelik kök neden analizleri ve bunların toplu matriste değerlendirilmeleri hastane yönetimlerine işleyişteki asıl sıkıntıları görme ve bir sonraki aşamada tedbir alma
olanakları sağlamaktadır.
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DENİZLİ DEVLET HASTANESİNDE RİSK ANALİZİ ÇALIŞMASI
Ramazan Canural1, Nalan Gökalp2, Nevin Şahin3, Gülseren Ekici4

Özet
Denizli Devlet Hastanesinde hizmet sunumu sırasında hastaların veya çalışanların karşılaşabileceği
tehlikeleri tanımlama, bu tehlikelerden kaynaklanan olasılıkları belirleme ve oluşabileceklerin zararlarını ortaya koyarak önleyici faaliyetler yapmak amacıyla risk analizi prosedürü geliştirildi. Hazırlanan prosedür ve birimlerin gereksinimleri doğrultusunda risk değerlendirme ekipleri oluşturuldu. Birimlerde risk analizi yapıldı.
Anahtar Kelimeler: Risk Analizi, Önleyici Faaliyetler

THE RISK ANALYSIS APPLICATION IN DENIZLI STATE HOSPITAL
Abstract
The risk analysis procedure was developed so as to describe the dangers the patients or personnel
encounter at the time of service offer and to define the probabilities that result from these dangers and
to make preventive activities putting forward the possible damages in Denizli state hospital in accordance with the prepared procedure and needs of the units the risk evaluation teams were developed.
The risk analysis was applied in the units.
Key Words: Risk Analysis, Preventive Activities
1. GİRİŞ
Hastanelerde önemi gederek artan bir konu olan hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak konusunda,
• Hastanemizde hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili risklerin belirlenmesi,
• Bunu tesis edecek uygun yöntem ve tekniklerin belirlenmesi,
• Hasta ve çalışan güvenliği konusunda yapılanların sistematik olarak kayıt altına alınarak takip
edilmesi, tüm birimlerde yaygınlaştırılması,
• Hizmet içi eğitim yoluyla personelin farkındalığının ve niteliklerinin artırılması,
• Hasta ve çalışanların sağlık hizmeti sunum sürecinde karşılaşabilecekleri muhtemel risk ve zararlardan korunması
Usul ve esaslarını belirlemek üzere risk analizi prosedürü geliştirildi.
1. Uz. Dr., Denizli Devlet Hastanesi, nlngokalp@hotmail.com
2. Uz. Dr., Denizli Devlet Hastanesi, nlngokalp@mynet.com
3. Denizli Devlet Hastanesi, nlngokalp@mynet.com
4. Denizli Devlet Hastanesi, nlngokalp@hotmail.com
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1.1 Amaç
Risk analizi prosedürü oluşturarak Denizli Devlet Hastanesinde risk analizi yapılması, farkındalık sağlanması ve önleyici faaliyetlerin sayısını artırmak amaçlandı. Risk analizi insana yönelik ve iş yerine
ve çevreye yönelik olmak üzere iki grupta yapıldı.
1.2. Çalışmanın Önemi
Hastanemizde risk analizi prosedürüne göre birimlerin gereksinimleri ve talepleri doğrultusunda risk
değerlendirme ekibi kurularak risk analizi yapılmaktadır. Bu çalışma ile çalışanlar ve bölümler arası
işbirliği artar, çalışanlarda kuruluşun sorunlarına karşı ilgi artar, işine aklını, deneyimini, düşünce ve
duygularını katan çalışanlarla daha kaliteli hizmet sunulur kanaatindeyiz.
2. YÖNTEM
Hastanemizde risk analizi prosedürü oluşturuldu. Hazırlanan prosedüre göre risk değerlendirme ekibi
ilgili tehlike kaynaklarını belirler ve risk değerlendirmesi yapar. Risk değerlendirme ekipleri, birimlerinde oluşabilecek her bir risk için risk tablosundan puan belirler. Yöntemin detayları risk analizi prosedüründe yer almaktadır.
2.1. Risk Analizi Prosedürü
2.1.1. Amaç
Hastanemizde hizmet sunumu sırasında olabilecek tehlikeleri tanımlama, bu tehlikelerin olasılıklarını belirleme ve oluşabileceklerin zararlarını ortaya koyma şeklini tanımlar. Risklerin ortaya konulması ve yorumlanması işlemidir.
2.1.2. Kapsam
Çalışma tüm birimleri kapsamaktadır.
2.1.3. Tanımlar
Tehlike: Çalışma çevresinin fiziki kusurları ve insanların hatalı davranışları gibi nedenlerle çalışana,
işyerine ve çevreye zarar veya hasar verme potansiyelidir.
Risk: Tehlikelerden kaynaklanabilecek bir olayın, meydana gelme olasılığı ile bu olayın sonuçlarının ortaya çıkardığı zarar, hasar veya yaralanmanın şiddetinin bileşkesidir. Risk tehlikenin sonucudur.
R: O x Ş.
R: Risk, O: Oluşma sıklığı, görülme sıklığı
Ş: Şiddet (zarar verme derecesi)
Risk Matriksi: Risk analizlerinin tabloda gösterimi
Eylem: Risk analizine göre yapılan risk derecelendirmelerini içerir. (kabul edilebilir risk, dikkate değer risk, kabul edilemez risk)
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2.1.4. Sorumluluk
Tüm birim sorumluları, çevre yönetim birim sorumlusu, yönetim temsilcisi, başhekim
2.1.5. İşlem
Hastanede sunulan hizmetlerle ilgili risk değerlendirme, çevre boyutu ve çevre etkisi değerlendirme
konusunda tüm birim sorumlularına bilgilendirme eğitimleri yapılır. Bu bilgilendirme eğitimleri hastanenin eğitim birimi veya idarenin ön gördüğü bağımsız bir firma tarafından verilebilir. Ön eğitimden
geçenlerin eğitimleri yılda bir kez tekrarlanır.
Birimlerin gereksinimlerine göre risk değerlendirme ekibi hazırlanır. Her birimde bir kez yapılması ve
ilgili süreçte işleyişle ilgili değişiklik olduğunda tekrarlanması esastır. Birimlerde istenmeyen olay yaşandığında ilgili birim sorumlusunun talebi üzerine yeniden risk analizi yapılır.
Hastanede sunulan hizmet ile ilgili olarak risk değerlendirme ekibi ilgili tehlike kaynaklarını belirler
ve L tipi matriks’e göre risk değerlendirmesi yapar. Önce olası tehlikeler listelenir. En kötü senaryo
uyarınca her tehlikenin yol açabileceği sonuçlar tahmin edilir. Konu ile ilgili yaşanmış olaylar varsa ne
zaman kaç defa yaşandığına bakılarak olasılık puanlaması yapılır.
5 x 5 Matris diyagramı (L Tipi Matris) özellikle sebep-sonuç ilişkilerinin değerlendirilmesinde kullanılır. Bu metot ile öncelikle bir olayın gerçekleşme ihtimali ile gerçekleşmesi takdirinde sonucunun derecelendirilmesi ve ölçümü yapılır. (halksagligi.med.ege.edu.tr, 2009).

Risk değerlendirme ekipleri, her birim için bir risk tablosu çıkarır. Bu tablonun yatay ekseninde şiddet, düşey ekseninde olasılık yer alır.
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Olasılık (Oluşma Sıklığı, İhtimal)
Çok yüksek

5: Son 1 ayda oluşmuş.

Yüksek

4: Son 3 ayda oluşmuş.

Orta:

3: Son 1 yılda birden fazla oluşmuş.

Küçük

2: Son 1 yılda en fazla 1 kez oluşmuş.

Çok küçük

1: Son 1-5 yıldır hiç rastlanmamış.

İnsana Yönelik Şiddet
Ölüm

:5

Kalıcı hasar (ciddi yaralanma)

:4

Hastanede yatarak tedavi

:3

İstirahat raporu

:2

İş gücü kaybı yok

:1

İş Yerine ve Çevreye Yönelik Şiddet
İş yerinin1 günden fazla kapatılması

:5

İş yerinin 1 gün kapatılması

:4

İş yerinin kapatılması gerekmiyor hizmet kaybı

:3

Cihaz/ malzeme kaybı

:2

Mali kayıp

:1
İnsana Yönelik Riskler

ŞİDDET//OLASILIK çok yüksek:5

yüksek: 4

orta: 3

küçük: 2

çok küçük: 1

Ölüm:5

25

20

15

10

5

Kalıcı hasar:4

20

16

12

8

4

Yatarak tedavi:3

15

12

9

6

3

İstirahat raporu: 2

10

8

6

4

2

İş gücü kaybı yok: 1

5

4

3

2

1
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İş Yerine ve Çevreye Yönelik Riskler
ŞİDDET//OLASILIK
çok yüksek:5
İş yerinin1 günden fazla
25
kapatılması:5
İş yerinin 1 gün kapatılması:4 20

yüksek:4

orta:3

küçük:2

çok küçük:1

20

15

10

5

16

12

8

4

İş yerinin hizmet kaybı:3

15

12

9

6

3

Cihaz/ malzeme kaybı:2

10

8

6

4

2

Mali kayıp:1

5

4

3

2

1

Risk puanı (zarar verme derecesi)
Kabul edilemez risk

: 15, 16, 20, 25 puan aralığı olarak değerlendirilir.

Dikkate değer risk

: 8, 9, 10, 12 puan aralığı

Kabul edilebilir risk

: 1, 2, 3, 4, 5, 6 puan aralığı

Değerlendirme puanlarına göre; Kabul edilebilir risk, dikkate değer risk, kabul edilemez riskler tespit
edilir. Düzeltici veya önleyici faaliyet önerisi yazılır.
Risk değerlendirme ekibi tarafından Risk Değerlendirme Formu düzenlenir. Risk Değerlendirme Formu Kalite Yönetim Birimine teslim edilir.
Gerekli uygulamalarının yapılabilmesi için “Kalite Yönetim Temsilcisi” tarafından konseye sunulur.
Konseyde alınacak tedbirin uygunluğu ve bunu hangi birimin yapacağı belirlenir. Konseyden çıkan
karar, risk değerlendirme ekibine ve bu çalışmayı yapacak olan ilgili birime duyurulur. Kararlar Birim Sorumlusu tarafından takip edilir. Aksamalar Kalite Yönetim Temsilcisine rapor edilir. Konseyde alınan kararlar risk analizi takip formuna yazılarak kalite yönetim birimi tarafından takibi ve denetimi yapılır.
2.1.6. Referanslar
TSE EN ISO 14001: 2004 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
Çevre Yönetim İç tetkik Eğitim Dokümanı
halksagligi.med.ege.edu.tr/seminerler/RiskDegerlendirme_MT.pdf
2.1.7. Kayıtlar
Risk Değerlendirme Formu (EK–1)
Risk analizi takip formu (EK–2)
Eğitim kayıt formu
Sivil Savunma Kayıtları
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3. UYGULAMA
Acil servis, yoğun bakımlar, klinikler, ameliyathaneler, görüntüleme birimleri, eczane, mutfak ve laboratuarlarda risk analizi yapıldı. Yapılanlar aşağıdaki tabloda sunuldu.
Yapılan risk analizleri sonucunda kabul edilen istekler ve yapılanlar
No

İSTENENLER

YAPILANLAR

1 Deprem riski için tüm çalışanlara eğitim talep
edildi. (sivil savunma uzmanı)

Deprem anında yapılacaklarla ilgili eğitim
planlandı. Sivil Savunma Uzmanı ve Eğitim
Birimi işbirliğiyle yıl içinde yapılacak.
2 İlaç ve malzeme dolaplarının sabitlenmesi
Binalarda bulunan tüm ilaç ve malzeme
dolaplarının sabitlenmesi çalışmaları
başlatıldı.
3 Depreme karşı güçlendirme çalışmaları
Depreme karşı dayanıklı binalar olabilmesi
için “ deprem güçlendirme çalışmaları”
yapıldı. 2 binaya güçlendirme yapıldı. Halen
bir bina planlama aşamasında.
4 Yangın dolabı, klimalar, elektrik panoları daha Yangın dolapları kontrol formu geliştirildi.
sık kontrol edilsin.
Elektrik panoları kontrol formu geliştirildi.
Klima bakım ve kontrol formu geliştirildi.
5 Raflarda ilaçların düşmesini engelleyici
Eczanede ve laboratuarda ilaç ve şişelerin
bantlar yapılsın.
bulunduğu raflarının önüne düşmeyi
engelleyici bantlar yapıldı.
6 Laboratuarda sıvılar alt raflarda
Laboratuarda sıvılar alt raflara alındı.
Etkileşimde bulunacak ilaçlar ayrı yerlerde
bulundurulsun, etkileşime girebilecek sıvılar
yan yana bulundurulmasın.
depolandı.
7 Yangın tatbikatı istendi.
Senaryolu, geniş çaplı yangın tatbikatı yapıldı.
8 Yangın Söndürücülerin numaralandırılarak
Yangın söndürücülerin numaralandırılarak
takip çizelgeleri oluşturulması
“yangın söndürme tüpü dağılım çizelgeleri”
oluşturuldu.
9 Toprak hattı kontrollerinin yapılması
Toprak hattı kontrolleri yapılıyor, kayıt altına
alınıyor.
10 Yangın çıkışları düzenlensin
Yangın çıkışları içerden açılan, dışardan
açılmayacak şekilde düzenlendi. Yangın
yönlendirme levhaları arttırıldı.
11 Yangında yapılacaklarla ilgili eğitim verilsin. Yangın anında yapılacaklarla ilgili eğitim
planlandı. Oryantasyon eğitimine yangın
ve depremle ilgili eğitimler eklenerek
standartlaştırıldı.
12 Acil yardım çağrı sistemi kurulsun.
Acil yardım çağrı sistemi kuruldu. Mavi,
Pembe ve siyah kod uygulaması başlatıldı.
13 Tüm birimlere duman detektörü yapılsın
Duman detektörü tüm birimlere kuruldu.
14 Mutfakta gaz detantör kontrolü yapılsın
Mutfakta doğal gaz sistemine geçildi ve gaz
dedantörü kontrolleri yapılıyor.

250

No

İSTENENLER

YAPILANLAR

15 Diyaliz hastaları kıyafet dolaplarına kilit
yapılsın
16 Güvenliğe iletişim eğitimi verilsin
17 Elektrik prizleri çocuk servisinde kapalı hale
getirilsin
18 Çocuk servisinde merdiven korkulukları
sıklaştırılsın
19 Çocuk servisinde kapı üstleri ve kapının hızlı
kapanmasını engelleyici sistem yapılsın.
20 AMATEM psikiyatri binasına acil güvenlik
butonları konulsun
21 Tüm birimlere hemşire çağrı sistemi konulsun
22
23
24
25

26

27
28
29

30
31

Diyaliz biriminde hastaların kıyafet
dolaplarına kilit yapıldı.
Güvenlik iletişim eğitimi yılda 2 kez verilmesi
standartlaştırıldı.
Çocuk biriminde elektrik prizleri kapaklı
yapıldı.
Merdiven korkulukları sıklaştırıldı.

Kapı üstlerine kapının hızlı kapanmasını
engelleyecek aparatlar konuldu.
AMATEM- psikiyatri binasına acil güvenlik
çağrı butonları konuldu.
Tüm birimlere hemşire çağrı sistemi yapıldı.
(Banyo ve WC’ler dahil.)
Yatakların korkulukları kontrol edilsin
Yeni alınacak yatakların standartları belirlendi.
AMATEM psikiyatriye ve acil servise girişte AMATEM psikiyatriye metal detektör alındı.
metal detektör olsun
Acil servis içinde alınması planlandı.
Anestezi cihazları gaz kaçağı kontrol edilsin
Anestezi cihazları kontrol formu geliştirildi.
Patoloji materyallari ameliyathaneden
Patoloji materyali ameliyathaneden
servise gidiyor oradan patolojiye gidiyor.
imza karşılığı görevli personelle patoloji
Ameliyathaneden direk patolojiye gitsin
laboratuarına gidiyor.
Radyasyon riski azaltılsın. Radyasyon
Digital röntgen cihazları alınarak radyasyon
ölçümleri yapılsın
riski azaltıldı. Radyasyon güvenliği komitesi
oluşturuldu.
Yoğun bakımlarda kısıtlı hastada oluşabilecek El ayak sabitleme bantları alınarak kısıtlanmış
tahrişi azaltmak için kısıtlama bandı alınsın
hastalarda extremite tahrişleri azaltıldı.
Enfeksiyon Riski için ziyaret saatleri azaltılsın Ziyaret saatleri enfeksiyon riski açısından
(gündüz 1 saate indirilsin)
gündüz 1 saate indirildi.
AMATEM –psikiyatri servisinde genel
AMATEM- psikiyatri servisine genel kullanım
kullanım alanlarında (koridor, dinlenme odası, alanlarında ( koridor, faaliyet odası, tecrit
faaliyet odası ve tecrit odası gibi) güvenlik
odası) kamera ile takip sistemi başlatıldı.
kameraları olsun
AMATEM –psikiyatri servisine acil çıkış
AMATEM-psikiyatri binasına acil çıkış kapısı
kapısı yapılsın.
yapıldı.
Pandemi Binası oluşturulsun (ilk kayıt,
H1N1 pandemisinde ayrı bir bina oluşturuldu.
poliklinik, servis, yoğun bakım vs. ) Pandemi İntaniye poliklinik ve servisi ayrı müstakil
ile ilgili acil durum planı yapılsın.
bir binaya taşındı. 3 aylık pandemi süresinde
hastane içi bulaşların en aza indirilmesi
yönünde ilk kayıt, servis ve yoğun bakımıyla
birlikte tam teşekküllü bir hizmet ayrı binada
sunuldu.
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İSTENENLER

No

YAPILANLAR

32 Normal doğumlarda kullanılmak üzere
delikli, belli ebatlarda steril kompres
önerildi(enfeksiyon Riski için)
33 Tüm merdivenlerde kaymayı önleyici bantlar
yapılsın
34

35

36

37
38

39
40

41
42
43

44

Spontan doğumlarda kullanılmak üzere
steril kompresörler diktirildi. Kullanılmaya
başlandı.
Tüm merdivenlerde kaymayı engelleyici
banların yapımına Psikiyatri servisinden
başlandı.
AMATEM- psikiyatri kliniğine kartlı giriş
AMATEM binasına giriş –çıkışlar kartlı
sistemi yapılsın Güvenlik noktası düzenlensin sistem ile yapılmaya başlandı. Güvenlik odası
düzenlendi.
AMATEM- psikiyatri güvenlik elemanları
AMATEM- psikiyatri kliniğinde çalışan
sabitlensin, eğitim verilsin
güvenlik elemanları sabitlendi. Eğitimleri
Psikiyatrist ve psikologlar tarafından verildi.
Nörolojide idrar torbaları asılması için
Yataklar istenen şekilde yenilendi.
yataklarda standart askı bulunsun. (enfeksiyon
riski için)
Yeni doğan odasına sık ve kontrolsüz girişler Yeni doğan birimine sık ve kontrolsüz girişleri
oluyor, Kapıya şifre konsun
önlemek için kapı sistemine geçildi.
Civalı termometreler kullanılmasın
Tüm termometrelerin digital olması yönünde
çalışma başlatıldı. (yeni alımlar bu yönde
oluyor.)
Yatak sayısı azalsın ( yatak araları artsın.)
Odalarda ki yatak sayıları azaltıldı.
Damar yolu açıldığında yada değiştirildiğinde Damar yolu açıldığında ya da değiştirildiğinde
flasterin üzerine tarih yazılıp takip edilsin (en flasterin üzerine tarih yazılıyor.
fazla 3 gün)
Kemoterapi özel çöp imha sistemi alınsın
KT ilaçları için özel çöp imha sistemi alımı
çalışmaları başlatıldı.
Evraklarda toplu iğne kullanımı yasaklansın
Evraklarda toplu iğne kullanılması yasaklandı.
Ataç ya da zımba kullanımına geçildi.
Patolojide ksilen yerine daha az zararlı olan
Patoloji laboratuarında ksilen yerine daha az
shaper kullanımına geçilsin
zararlı olan shaper kullanımına geçildi. Risk
azaltıldı.
Sitoksik ilaçlara maruziyetini azaltmak için
Stotoksik ilaçlara maruziyeti azaltmak için
kabin odası temiz oda haline getirilerek , giriş kabin odası temiz oda haline getirilerek giriş –
çıkışların kontrolü sağlansın
çıkışların kontrolü sağlandı.

4. SONUÇ
Yapılan risk analizlerine göre öngörülen tehlikeler için önleyici faaliyetler yapıldı (Tablo I). Uzun vadeli faaliyetler halen devam etmektedir. Birimlerden bu çalışma ile ilgili olumlu geri bildirimler aldık.
KAYNAKLAR
halksagligi.med.ege.edu.tr/seminerler/RiskDegerlendirme_MT.pdf, 2009
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Ek 1. Risk Değerlendirme Formu

RİSK
DEĞERLENDİRME

KALİTE
BİRİMİ

BÖLÜM
SAYFA

8/1

İLK YAYIN TARİHİ
FORMU

06-11-2007

REVİZYON NO

TARİHİ

00

DOKÜMAN NO

FRM- 465

Risk Analizi Yapılan Birim:
Birim Sorumlusu:
Risk Analizi Ekibi:
Çalışma Başlama Tarihi:
Çalışma Bitiş Tarihi:
Değerlendirilen Tehlikeler:
Her bir tehlike için risk analizi sonucu: (Risk: Olasılık x Şiddet hesaplanacak çıkan puan her tehlike
için ayrı ayrı yazılacaktır.)
Her bir tehlike için önerilen korunma yöntemleri:
Birim Sorumlusu Adı Soyadı:
İmza:
Tarih:
NOT: Çalışma yapılırken Risk Değerlendirme Prosedürü okunarak buna göre risk analizi yapılmalıdır. (Puan hesaplaması ve derecelendirme)
Ek 2. Risk Analizi Takip Formu

RİSK ANALİZİ TAKİP

BÖLÜM

KALİTE BİRİMİ

SAYFA

8/1

İLK YAYIN TARİHİ
REVİZYON NO
FORMU

DOKÜMAN NO
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TARİHİ

06-11-2007
00
FRM- 466

RİSK ANALİZİ TAKİP FORMU
Analizi
yapan
birim

Tespit edilen
riskin tanımı

Çözüm
önerisi

Konsey
kararı
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Uygulama
sorumlusu

Tamamlanma
tarihi

Denetim
sonucu

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İHSAN DOĞRAMACI
ÇOCUK HASTANESİ ÇOCUK ACİL ÜNİTESİ’NDE TRİAJ UYGULAMA
TECRÜBESİ VE TRİAJ PERFORMANS ANALİZİ
Özlem Tekşam1, Murat Caner Testik2, Alev Özön3, Volkan Sönmez4,
Canan Pehlivan5, Gülsev Kale6, Koray Boduroğlu7

Özet
Triaj, Fransızca “trier” kelimesinden köken almaktadır ve “seçmek”, “ayıklamak”, “sıraya koymak”
anlamına gelmektedir. Tüm dünyada giderek yaygınlaşan “triaj uygulamaları”, acil yoğunluğunu önleme, hasta akışını hızlandırma ve hasta güvenliğini arttırma stratejileri arasında ilk sırada yer almaktadır. Çalışmalar çocuk acil yoğunluğunu arttıran en önemli faktörün, tıbbi acil niteliği taşımayan
başvuruların her geçen gün artması olduğunu göstermektedir. Hasta güvenliği açısından, başvurular
arasından tıbbi aciliyeti olanların belirlenerek acil bakım hizmetlerinden öncelikli olarak yararlanmalarının sağlanması gerekir. Bu hizmeti sağlamak ve çocuk acil birimlerinde karşılaşılan sağlık sorunlarının önceliğini belirleyebilmek için triaj protokolleri geliştirilmesi ve uygulanması önerilmektedir. Bu çalışmada Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Çocuk Acil
Ünitesi’nde Ocak 2009 tarihinde başlatılan triaj uygulamaları ve sonuçları incelenmiştir.
Hızla artan dünya nüfusuyla birlikte sağlık hizmetlerine talebin artması sağlık sistemi üzerine yeni
baskı ve beklentiler yüklemiştir. Çocuk acil birimleri, sağlık sistemi içinde bu baskıların en çok yaşandığı yerlerden birisidir. Değişen dünya koşullarında çocuk acil birimlerine başvuran hastalara sağlık
durumlarına uygun hizmetin en kısa zamanda verilebilmesi için bu birimlerin performansları değerlendirilmeli ve iyileştirilmelidir.
Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi ülkemizde de acil servislerin yoğunluğu gün geçtikçe artmaktadır. Bu durum çocuk acil birimlerine tıbbi acil durumlarla başvuran çocuklar için ciddi bir sorun ve
tehdit oluşturmaktadır. Acil yoğunluğunun çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine ait yeterli ve spesifik veri olmamakla birlikte, hizmet kalitesini önemli ölçüde etkilediği düşünülmektedir.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Çocuk Acil Ünitesi’nde Ocak
2009’da başlatılan üç düzeyli (kırmızı, sarı, yeşil) triaj uygulamasının bilgisayar otomasyon alt yapısındaki kayıtları incelenerek üçlü triaj sisteminin etkinliği ve hizmet kalitesine etkisi incelenmiştir. Çalışmada 13.02.09 ile 13.08.2009 tarihleri arasında acile başvuran hastaların kayıtları değerlendirmeye alınmış ve haftanın her günü ve saatinde çocuk acile başvuran hasta sayıları, hastaların acilde bekleme ve kalış süreleri gibi belirlenmiş performans ölçütleri değerlendirilmiştir. Verilerin sorgu1. Yrd. Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
2. Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
3. Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
4. Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
5. Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
6. Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
7. Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
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lanmasında Microsoft SQL Server, analizlerinde ise Microsoft Excel ve Minitab® 15 istatistik programı kullanılmıştır.
Bu analiz çerçevesinde 34864 hastanın belirlenen performans ölçütleri, triaj renkleri temel alınarak
incelenmiştir. Acile başvuran hastaların triaj renklerine göre dağılımı incelendiğinde hastaların genel olarak % 81’inin yeşil renk kodunda olduğu dikkati çekmektedir. Ayrıca yeşil triaj renk kodu alan
hastaların oranında özellikle Cumartesi günleri olmak üzere hafta sonu günlerinde belirgin artış olduğu görülmektedir.
Veriler, gelişmiş ülkelerde triaj uygulamalarının değerlendirildiği çalışmalarda olduğu gibi, ülkemizde de çocuk acillerin tıbbi acil olmayan ancak sağlık hizmeti alması gereken hastalar tarafından daha
çok kullanıldığına işaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Triaj, Çocuk Acil, Hasta Güvenliği, Performans

AN EXPERIENCE OF TRIAGE IMPLEMENTATION AND PERFORMANCE
ANALYSIS AT HACETTEPE UNIVERSITY MEDICAL SCHOOL
İHSAN DOĞRAMACI CHILDREN’S HOSPITAL PEDIATRIC EMERGENCY
MEDICINE UNIT
Abstract
Triage has been widely used all around the world as a solution to prevent overcrowding at emergency
units, to increase patient flow and patient safety. Previous studies suggest that the main issue in the
observed increase in the number of patients overcrowding pediatric emergency units is the increased
number of non-emergent patient applications. Real emergency cases should be carefully selected and
priority should be given to them among the crowd to assure patient safety. The development and
implementation of triage protocols are highly suggested in order to meet the specific requirements of
health care and to prioritize the special health problems experienced in the emergency setting. In the
current report, we present our experience in implementation of a triage protocol, and its impact on
performance of the Hacettepe University Medical School İhsan Doğramacı Children’s Hospital Pediatric Emergency Unit in the short term. In this study, the protocol started in January 2009 and their
analyses are investigated.
Increase in the world population as well as increasing demands for health care everywhere brings
about new expectations and pressures on the health care systems. Within the health care system, pediatric emergency units are among the places where these pressures are most prominent. The performance of pediatric emergency units should be regularly evaluated and improved to provide best
possible health service to the patients.
Overcrowding of emergency units is an increasing problem in our country as in the other parts of the
world. This is a significant problem since it poses risks for patient safety, especially in true emergent
cases, where there are specific health care needs that must be met urgently. Although there is not sufficient specific data, as yet, on the impact of overcrowding to the patients in pediatric emergency units,
it is suggested than overcrowding may significantly reduce the quality of the health care.
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In the current study we analyzed the efficiency and the impact of the three level triage system, started in
January 2009 at Hacettepe University Medical School İhsan Doğramacı Children’s Hospital Pediatric
Emergency Unit, on the quality of health care. The data was collected from the computerized automation system of the hospital. We used performance criteria including the number of the applications in
the days of the week and and hours of the days, waiting times until physical examination, and duration
of stay at the emergency unit for the analysis. Data were extracted from the the emergency unit records
between February 13th, 2009 and August 13th, 2009. Microsoft SQL Server was used for data queries,
Microsoft Excel and Minitab® 15 statistical software was used for analyses.
Performance criteria were analyzed based on the three triage colors of 34864 patients. 81 percent of
the patients were classifieds green, which implies not emergent. The number of patients who were classified as green was significantly higher during the weekends, especially on Saturdays in comparison
to weekdays.
Data in the current analysis suggests that most of the visits to the pediatric emergency units are by
patients who do not have a real emergency and rather need health care in an outpatient setting. These
results are comparable to the result of other similar studies from the developed countries.
Key Words: Triage, Pediatric Emergency, Patient Safety, Performance
1. GİRİŞ
Hızla artan dünya nüfusuyla birlikte sağlık hizmetlerine talebin artması sağlık sistemi üzerine yeni
baskı ve beklentiler yüklemiştir. Çocuk acil birimleri, sağlık sistemi içinde bu baskıların en çok yaşandığı yerlerden birisidir. Değişen dünya koşullarında çocuk acil birimlerine başvuran hastalara sağlık
durumlarına uygun hizmetin en kısa zamanda verilebilmesi için bu birimlerin performansları değerlendirilmeli ve iyileştirilmelidir (AAP, 2004; Hostetler, 2007).
Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi ülkemizde de acil servislerin yoğunluğu gün geçtikçe artmaktadır. Bu durum çocuk acil birimlerine tıbbi acil durumlarla başvuran çocuklar için ciddi bir sorun ve
tehdit oluşturmaktadır. Acil yoğunluğunun çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine ait yeterli ve spesifik veri olmamakla birlikte, hizmet kalitesini önemli ölçüde etkilediği düşünülmektedir.
Çocuk acil yoğunluğunun nedenlerini ve etkilerini belirlemek oldukça zordur. Genel olarak artan yoğunluğun en önemli nedenleri arasında; acile başvuran hasta sayısında genel bir artış olması, nöbet saatleri içerisinde sağlık hizmeti verebilecek tek birimin çocuk acil servisleri olması, primer sağlık hizmetleri için acillerin ilk başvuru merkezi olarak tercih edilmesi, yeterli sayıda çocuk acil bakım hizmeti verebilecek birimlerin azlığı, hastane yatak kapasitesinin yetersiz oluşu ya da çeşitli nedenlerle azaltılması ve doktor, hemşire gibi acil bakım hizmeti verebilecek eğitimli ve deneyimli personelin yetersizliği gibi sorunlar yer almaktadır (Hostetler, 2007; Zimmermann, 2001).
Çocuk acildeki hasta yoğunluğunun çocuklar üzerine olan olumsuz etkilerine ait yeterli ve spesifik
veri yoktur. Ancak verilen hizmetin kalitesini belirgin olarak etkilediği bilinmektedir. Ayrıca çocuklar yaşa özel ihtiyaçları ve kilogram başına hesaplanan ilaç dozları nedeniyle tıbbi hatalara oldukça
açıktır. Pediatri bilim dallarında giderek hızlanan gelişmeler nedeniyle özel sağlık hizmeti gereksinimi olan çocukların sayısı da giderek artmaktadır. Bu nedenle çocuklara özel tecrübesi ve bilgisi olmayan sağlık personelinin kalabalık ortamlarda hata yapma ihtimali oldukça yüksektir. Risk özellikle
çocuğun yaşı küçüldükçe ve daha ciddi klinik durumlarda artmaktadır. Bu nedenle çocukların, onlara
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özel olarak düzenlenmiş acil servislerde, bu konuda eğitilmiş ve tecrübeli personel tarafından acil sağlık hizmeti alması bu hataları ve verilen hizmetin kalitesini oldukça etkileyecektir. Ancak bu şartlarda
bile hasta yoğunluğunun hastalar üzerine olumsuz birçok etkisi olabilir. Çocuk acil servisleri üzerine
hasta yoğunluğunun önde gelen olumsuz etkileri; hasta güvenliğinin, hasta bakım kalitesinin azalmasına paralel olarak azalması, hasta ve/veya ailesi ve doktor memnuniyetinin olumsuz etkilenmesi, şiddet olaylarında artış olması, eğitim için ayrılan zamanın giderek azalması ve hasta / ambulans reddinde artışa neden olmasıdır (Timm, 2008; Hostetler, 2007; Miller, 2004).
Hasta yoğunluğunun özellikle hasta güvenliğini tehlikeye atması, son yıllarda triaja olan ilginin de artmasına neden olmuştur. Tüm dünyada giderek artan oranlarda kullanılmaya başlanan “triaj uygulamaları”, acil yoğunluğunu önleme stratejileri arasında ilk sırada yer almaktadır. Triaj, Fransızca “trier” kelimesinden köken almaktadır ve “seçmek”, “ayıklamak”, “sıraya koymak” anlamına gelmektedir. Hasta akışını hızlandırmak ve hasta güvenliğini arttırmak için en önemli basamak triajdır. Yapılan
çalışmalarda çocuk acil yoğunluğuna katkıda bulunan en önemli faktörün, aslında acil olmadığı halde acil bakım hizmeti almak isteyen hastalar olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle çocuk acile başvurular
arasında gerçekten acil olan hastaların belirlenerek öncelikli olarak acil bakım hizmeti almasının sağlanması gerekir (O’Neill, 2004; Gouin, 2005).
Acil tedavi ihtiyacı olan çocuklar, bu konuda eğitim almış ve zamanında değerlendirme yapabilecek
tecrübeli acil personelinin varlığını gerektirir. Çocuk acilde sık görülen şikayetler arasında yer alan
ateş, karın ağrısı ya da sürekli ağlama bir yetişkin için acil olmayan bir şikayet olarak sınıflandırılabilirken, çocuklarda acil bir şikayet olarak sınıflandırılabilir (O’Neil, 2003; Hohenhaus, 2008). Triaj
olmaksızın yapılan uygulamalarda, hastaların bir kısmı doktoru görmek için beklemesi gerektiğinin
önemli olduğunu bilebilir veya beklemeden ayrılmaya da karar verebilir. Bu hastaların bir kısmının
hayatı tehdit eden bir sağlık problemi yokken, bir kısmı ise tedavi yapılmadığı takdirde ciddi sonuçlar
doğuracak kadar riskte olabilir. Triaj sistemleri sayesinde acile başvuran hastaların acile giriş önceliği
belirlenerek hasta akışı düzenlenirken, doğru uygulandığı takdirde hasta güvenliği de sağlanmış olur.
Bu nedenle çocuk acile başvuran hastalar için, triaj verilecek tedavi hizmetinin başlatılmasında kritik
bir önem taşır (Zimmermann, 2001; Gilboy, 2005).
Kapsamlı triaj sürecinde, farklı triaj sistemleri bulunmakta ve bu sistemler hastalığın ciddiyetine göre
hastaları sınıflandırmak için 3 düzeyli, 4 düzeyli ve 5 düzeyli triaj doğruluk (acuity) sistemleri olarak
sınıflandırılmaktadır. Günümüzde yetişkinler için nisbeten yeterli sayıda triaj sistemi bulunmakla birlikte, “The Pediatric Canadian Triage and Acuity Scale” çocuklar için özel olarak geliştirilmiş tek triaj
skalasıdır ve beş düzeylidir. Bunun dışındaki triaj sistemleri erişkinler için geliştirilmiş, ancak çocuklar için de kullanılabilirliği gösterilmiştir (Gouin, 2005; Baumann, 2005). Rutin triaj için her ne kadar
giderek artan oranda 5 düzeyli triaj sistemleri daha güvenilir olarak kabul gördü ve kullanılmaktaysa
da, Amerika’da halen 3 düzeyli triaj sistemi kullanan merkezler bulunmaktadır. Üç düzeyli triaj uygulaması oldukça basit ve öğrenmesi kolaydır. Beş düzeyli sistem ise daha karmaşık, ancak uygun sınıflandırma yapıldığı takdirde hastalara sunulacak hizmetlerin sınırlarını ve verilecek tedavinin kararını
belirlemek için daha uygun bir sistemdir (Durani, 2009; Gravel, 2009).
2. YÖNTEM
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Çocuk Acil Ünitesi’nde Ocak
2009’da başlatılan üç düzeyli triaj uygulamasının bilgisayar otomasyon alt yapısındaki kayıtları incelenerek etkinliği ve hizmet kalitesine etkisi incelenmiştir. Triaj uygulaması için ilk 3 aylık periyotta 5
düzeyli olan “Emergency Severity Index Score” ve sonraki 3 aylık dönemde yine 5 düzeyli olan “Ca-
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nadian Paediatric Triage and Acuity Scale” 3 düzeyli olarak yeniden düzenlenmiş ve uygulanmıştır. Üç
düzeyli olarak uygulanan triaj düzeyleri; kırmızı (çok acil), sarı (acil) ve yeşil (acil olmayan) olarak belirlenmiştir. “Çok acil” olarak sınıflandırılan grupta hayatı ya da ekstremiteyi tehdit eden bir problem
yer almaktadır. Hızlı tedavi gerektiren ancak gerektiğinde birkaç saat bekleyebilecek klinik durumlar
ise “acil” olarak adlandırılmaktadır. “Acil olmayan” grupta ise, muayene edilmesi gereken ancak zamanın kritik faktör olmadığı hastalar yer almaktadır. Hastaların bu düzeylere göre muayene için belirlenmiş bekleme süreleri şu şekilde belirlenmiştir: Kırmızı kodu alan hastalar için hemen, sarı kodu
alan hastalar için 1 saat ve yeşil renk kodu alan hastalar için 2 saat.
Uygulama öncesi ve sırasında tüm acil sağlık ekibi triaj konusunda ve yapılacak uygulama konusunda
eğitilmiştir. Triaj, pediatri araştırma görevlisi ve bir hemşire tarafından uygulanmıştır. Hastaların acilde bulundukları süre içinde triaja başvuru zamanı, muayene için çağrılma zamanı, hastaların acilden
taburculuk zamanı gibi önemli zamanları belirlemek amacıyla bilgisayar ortamında bir takip sistemi
geliştirildi. Hastaların acilde bu süreci izleyebilmeleri için hasta bekleme salonuna ekranlar yerleştirildi ve bu ekranlar aracılığı ile hastalar ve hasta yakınları aralıklı olarak triaj ve renk kodları hakkında,
acil sürecinin ilk başvuru anından çıkıncaya kadar sürecin nasıl işlediğini konusunda bilgilendirildi.
Çalışmada 13.02.09 ile 13.08.2009 tarihleri arasında acile başvuran hastaların kayıtları değerlendirmeye alınmış ve haftanın her günü ve saatinde çocuk acile başvuran hasta sayıları, hastaların acilde bekleme ve kalış süreleri gibi belirlenmiş performans ölçütleri değerlendirilmiştir. Verilerin sorgulanmasında Microsoft SQL Server, analizlerinde ise Microsoft Excel ve Minitab® 15 istatistik programı kullanılmıştır.
3. BULGULAR
Bu analiz çerçevesinde 34864 hastanın belirlenen performans ölçütleri, triaj renkleri temel alınarak
incelenmiştir. Acile başvuran hastaların triaj renklerine göre dağılımı incelendiğinde hastaların genel
olarak % 81’inin yeşil renk kodunda olduğu dikkati çekmektedir. Değerlendirme süreci içerisinde Çocuk Acil Ünite’sine başvuran hastaların triaj renk kodlarına göre dağılımı Tablo 1 ve Şekil 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Çocuk acile başvuran hastaların triaj renklerine göre dağılımı
Triaj Renkleri

Hasta Sayısı

%

Kırmızı

301

%1

Sarı

6127

%18

Yeşil

28436

%81

Toplam Hasta Sayısı

34864
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Şekil 1. Çocuk acile başvuran hastaların triaj renklerine göre dağılımı

Çocuk Acile Başvuran Hastaların
Renklerine Göre Dağılımı

1%

18%

81%

Kırmızı

Sarı

Yeşil

Triaj renk kodlarına göre hastaların çocuk acile başvuruları haftanın günlerine göre değerlendirildiğinde; hafta sonu günlerde yeşil renk kodu alan hasta başvurularının, hafta içi günlere göre belirgin olarak fazla olduğu görüldü. Cumartesi günleri bu oran o günlerde başvuran hastaların %98’ini ve pazar
günü ise %84’ünü oluşturuyordu.
Gelen hasta başvurularının en yoğun olduğu saatleri belirlemek için yapılan analizde, hastaların saat
aralıklarına göre başvuru saatleri incelendiğinde; saat 18:00’de gelen hasta sayısının artmaya başladığı
ve 21:00 – 22:00 saat aralığında acile başvuran hasta sayısında belirgin bir artış olduğu görüldü. Saat
23:00’ten sonra ise hasta sayısında beklendiği gibi azalma olduğu belirlendi. Çocuk Acil Ünitesi’ne
başvuran hastaların saat aralıklarındaki ortalama sayısı Şekil 2’de verilmiştir.
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Şekil 2. Çocuk Acil Ünitesi’ne başvuran hastaların saat aralıklarına
göre ortalama sayılarının grafiği

Veriler ve grafikler incelendiğinde, hafta içinde gelen hastaların geliş desenleri ile hafta sonunda gelen hastaların geliş desenlerinin farklılık gösterdiği görüldü. Farklı olarak hafta sonunda acile başvuran
hasta sayısı saat 13:00 – 14:00 ve 21:00 – 22:00 arasında olmak üzere iki tepe noktası oluşturmaktaydı.
Hastaların muayene için bekleme süreleri incelendiğinde hastaların en çok bekledikleri saatlerin 13:00
ile 14:00 arasında olduğu, akşam 18:00-20:00 saatlerinde ise bekleme sürelerinin en kısa olduğu görüldü. Hastaların acil performansını değerlendiren en önemli kriterler içinde yer alan triaj renk kodlarına göre bekleme süreleri değerlendirildiğinde, sarı renk kodu alan hastaların 17 dk ve yeşil renk kodu
alan hastaların ise ortalama 42 dakika muayene için bekledikleri tesbit edildi. Hafta sonu günlerindeki bekleme süreleri de kendi aralarında benzerlik göstermekteydi ve hafta içindeki bekleme sürelerinden daha kısa olduğu gözlendi. Muayene için bekleme sürelerinin Cumartesi ve Pazar günü saat 22:00
ile 03:00 arasında uzadığı görüldü.
4. SONUÇLAR
Veriler gelişmiş ülkelerde triaj uygulamalarının değerlendirildiği çalışmalarda olduğu gibi, ülkemizde
de çocuk acillerin tıbbi acil olmayan ancak sağlık hizmeti alması gereken hastalar tarafından daha çok
kullanıldığına işaret etmektedir. Uygulama sırasında hasta yakınları ve acilde çalışan personel triaj uygulamasından memnun kalmıştır. Ancak çalışmamız triaj uygulamasının başlatılarak hasta güvenliğini
arttırması ve bu sayede gerçekten kendisinden daha sonra başvurduğu halde daha acil olan hastaların
bir an önce tanınmasını sağladığı için oldukça yararlı olmuştur. Bilgisayar ortamında hasta takip programının yaratılması ile bu sistemin geliştirilmesi verilerin objektif olarak değerlendirilmesine, performans ve kalitenin iyileştirilmesine olanak sağlamaktadır.
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GÜVENLİ HASTANE
UYGULAMALARI

HASTANELERDE GENEL TAHLİYE AMAÇLI TATBİKATLARIN
PLANLANMASI, UYGULANMASI VE TESİS YÖNETİMİNİN
İYİLEŞTİRİLMESİ
Bilçin Tak1

Amacı
Bu bildiride hastanelerde tatbikatların nasıl planlanacağı, uygulanacağı ve tatbikat sonuçlarının iyileştirme amacıyla nasıl kullanılabileceği tartışılmaktadır.
Önemi
Sağlık hizmeti sunan kuruluşlarda tıbbi hizmetler doğal olarak ön planda olmaktadır. Ancak,
hasta, çalışan, refakatçi ve ziyaretçi güvenliği açısından tesis kaynaklı risklerin öngörülerek
elimine edilmesi kritik öneme sahiptir. Deprem ve yangın tatbikatları bu amaçla kullanılabilecek en etkin yöntemdir. Tatbikatlar yoluyla hastanenin afet durumunda ne kadar etkili bir
hareket kabiliyeti olduğu ve olası aksaklıklar tespit edilebilmektedir. Bundan başka tatbikatlar, çalışanların afet yönetimine ilişkin eğitimlerini de sağlamaktadır.
Yöntemi
Çalışma, ülkemizdeki mevzuat, uluslararası kabul gören kalite ve akreditasyon standartları
ve toplam kalite yönetimi literatüre esas alınarak hastaneler için bir yol haritası önermektedir. Bu kapsamda Uludağ Üniversitesi Tip Fakültesi Hastanesi’nin tatbikat deneyimleri, fotoğraf ve film kayıtları ile desteklenerek bir uygulama örneği katılımcılar ile paylaşılacaktır.
Sınırlılıkları
Çalışmanın metodolojik ve uygulama açısından bir kıstı yoktur.
Bulguları:
Bu kapsamda tatbikat planlama, uygulama ve iyileştirme çalışmalarının aşağıdaki aşamaları kapsaması mümkündür:
A. Tatbikatın Planlanması
1.Tesis güvenliğini sağlamaya yönelik prosedür ve talimatların hazırlanması,
2.Tatbikat yapma sıklığının belirlenmesi,
3.Çalışanların görev tanımlarının tesis güvenliğine ilişkin sorumlulukları içerecek şekilde yeniden düzenlenmesi,
1. Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, btak@uludag.edu.tr

265

4.Çalışanların tesis güvenliğine ilişkin eğitimlerinin planlanması, eğitilmesi ve bilgi seviyelerinin ölçümü,
5.Tatbikat kapsamının, tarihinin ve tatbikat yapılacak klinik, destek hizmet birimleri ve genel kullanıma açık alanların belirlenmesi,
6.Tatbikat senaryosunun hazırlanması, rollerin tanımlanması ve eğitimlerin verilmesi,
7.Tatbikat öncesi saha denetimlerinin gerçekleştirilmesi, hazırlık gözden geçirme toplantılarının
yapılması,
8.Tatbikat sırasında gerekli tahliye sedyesi, tekerlikli sandalye, ambulans, triyaj kartı, telsiz vb.
Araç- gereç ve malzemenin hazırlanması,
9.Hasta ve yakınlarının tatbikat hakkında bilgilendirilerek paniğe kapılmalarının engellenmesi,
B. Tatbikatın Uygulanması
1. Tatbikatın senaryo doğrultusunda uygulanması ve kayıt altına alınması
C. Tatbikatın Gözden Geçirilmesi Ve İyileştirmeye açık alanların Belirlenmesi
1. Tatbikatın raporlanması ve tatbikat sonuçlarının değerlendirilmesi
2. Tatbikat raporları, film, fotoğraf ve notların değerlendirilmesi sonucunda tesis yönetimi açısından yürütülecek iyileştirme çalışmalarının yürütülmesi, ekipman, fiziki ortam yatırımların, eğitimlerin planlanması.
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YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NDE TESİS YÖNETİM VE GÜVENLİK
Mehmet Ünsal1, Ali Ümit Keskin2

Özet
Ayakta ve/veya yataklı teşhis ve tedavi yapılan sağlık kuruluşlarında oluşabilecek güvenlik ihlalleri
büyük zararlar doğurabilmektedir. İyi yönetilmemiş bir tesis, maddi açıdan problemler çıkarttığı gibi
aynı zamanda insan sağlığını tehdit etmekte ve kuruluşa da kamuoyunda prestij açısından zarar vermektedir.
Oluşabilecek zararların önlenmesi için belirli aralılarla riskli görülen bölgelerde risk analizi yapılmalı ve çıkan sonuçlara göre iyileştirmeler planlanmalıdır. Belli bir planda yapılan analizler özellikle bölüm çalışanları ile birlikte yapılmalı (işleyişin daha iyi bilinmesi için) ve iyileştirmeler belli bir
plan dahilinde takip edilmelidir.
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ve bağlı kurumlarında risklerin minimize edilmesi, oluşabilecek zararlara karşı önlem alınması, sonuçların izlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için tesis yönetimi ve
risk analizi yapılmakta, yapılan çalışmalar hasta, çalışan ve laboratuvar güvenliği konusunda iyileştirme sağlaması için uygulanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Tesis Yönetimi, Risk Analizi, Hasta Güvenliği
Abstract
Violation of the safety standards in health institutions, which provide complete services for patients,
could entail detrimental problems. A facility lacking sound management causes financial burdens,
threats human health and also distorts the public image of the institution.
In order to prevent such problems, risk analyses should be applied periodically and necessary improvements should be made accordingly. Analyses should be undertaken in a coordination with the department staffs (to have a better insight of the departmental processes) and results should be closely
monitored according to a specific planning.
In accordance with these principles, risk analyses and facility management are carried out in the Yeditepe University Hospital and in its associated institutions for the purpose of minimizing the risks, taking the precautions against possible harms, monitoring the results and improving the safety conditions on behalf of patients and employees.
Key Words: Facility Management, Risk Analysis, Patient Safety
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1. TESİS YÖNETİMİNİN PLANLANMASI
1.1. Tesis Güvenlik ve Risk Yönetimi Komitesi’nin Kurulması
Yeditepe Üniversitesi ve bağlı kurumlarında tesis ile ilgili yapılması planlanacak olan her türlü proje,
iyileştirme ve analiz öncelikle bir komitenin onayına sunulur. Tesis Güvenlik ve Risk Komitesi adı verilen bu komitede, tüm bağlı kurumlardan birer temsilci, altyapıyı bilen mühendis, enerji yöneticisi, biyomedikal departmanından temsilci, enfeksiyon konuları ile ilgili temsilci, kalite temsilcisi, genel destek hizmetleri ile ilgili temsilci, temizlik departmanından temsilci, güvenlik biriminden temsilci, çevre mühendisi, radyasyon sorumlusu, kimyasal madde sorumlusu ve tıbbi konularda bilgisine başvurmak için bir doktor bulunmaktadır.
Komite ayda bir toplanır (rutin toplantılar dışında acil gündem olduğunda olağandışı toplantılar da düzenlenebilmektedir), tesisle ilgili yapılacak olan her türlü çalışma bu komitede görüşülerek komitede
yeterli çoğunluğun sağlanması sonrasında yönetime sunulur. Aynı zamanda komite, oluşturulmuş olan
Acil Durum Emniyet ve Tesis Güvenlik Planı’nın düzgün bir şekilde yönetilmesinden ve alınan verilerin analizinden sorumludur.
Komiteye Risk Bildirim Formu ile gelen her türlü bildirim, komite üyeleri tarafından incelenerek iyiliştirme planları yapılır. Yılda iki kere planlanan Risk Analizleri ve Acil Durum Tatbikatları da yine bu
komitenin yönettiği konular arasındadır.
Yukarıda bahsedilen durumlar dışında komite’nin diğer görevleri şunlardır:
• Radyoaktif atık, kimyasal atık, tıbbi atık, evsel atık vb. atıkların yönetiminin sağlanması
• Hastane Afet Planı’nın işleyişinin sağlanması, tatbikatların gerçekleştirilmesi
• Tesisteki elektrik, su, gaz vb. sistemlerin 7/24 işleyişinin sağlanması
• Tesise ilişkin doldurulan uygunsuzluk raporlarının değerlendirilmesi ve iyileştirme yapılması
• Hasta güvenliği programının takibinin sağlanması
• Laboratuvar ve radyolojinin güvenlik ve kalite kontrol programlarının klinik olarak izlenmesi.
• Tesisle ilgili kalite ve performans indikatörlerinin izlenmesi ve rapor edilmesi sağlanır.
Komite; yapılması planlanan projeye bağlı olarak, enfeksiyon komitesi, bilgi sistemleri komitesi vb.
komitelerle işbirliği içerisinde çalışır. Tesis yönetimi ile ilgili atılacak her türlü duyuru tesis güvenlik
ve risk yönetimi komitesi başkanı üzerinden komite adına gönderilir.
Komiteye bağlı çevre denetim alt komitesi (diğer bir adı da hastane temizlik kontrol komitesidir.) kurulmuştur. Bu alt komite de yılda iki defa toplanır ve denetimlerini yapar. Komite çevre denetim yönetmeliklerini yerine getirmek / getirtmek, denetlemek ve takip etmekten sorumludur.
1.2. Acil Durum Güvenlik ve Tesis Emniyet Planı
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ve bağlı kurumlarında yapılan periyodik bakımların analizi, kalibrasyonların takibi, güvenlik ihlallerinin takibi, tesis ile ilgili eğitimlerin takibi, laboratuvar uygunsuzluklarının, enfeksiyon hızı ve radyasyon ölçümlerinin takibi, periyodik bakımlar dışında kalan günlük arızaların analizi için oluşturulmuş bir plandır.
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Planlanan analizlerin sorumluları belirlenmiş ve planlanma tarihlerinde Tesis Güvenlik ve Risk Yönetimi Komitesi’ne sunulması sağlanmıştır.
1.3. Hastane Bina Turları
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ve bağlı kurumlarında her ay acil durum yöneticisi, başhekim / başhekim yardımcısı, kalite departmanı koordinatörü, teknik müdür, biyomedikal sistemler müdürü, hasta
hizmetleri müdürü, destek hizmetleri müdürü, başhemşire, insan kaynakları müdürü ve kurumsal ilişkiler müdürü eşliğinde bina turları planlanır.
Yapılan bina turları sırasında tura katılan üyeler tüm tesiste kendileri ile ilgili konuları gözden geçirerek eksiklikleri belirlerler, belirlenen eksikler, sorumluları ile birlikte her üyenin imzası sonrasında yönetimin onayına sunulur. Yönetim onayından sonra eksikliklerin giderilmesi için çalışmalara başlanır.
1.4. Hastane Afet Planı
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ve bağlı kurumlarında oluşma ihtimali bulunan her türlü acil durum
için Acil Durum Yöneticisi atanmış ve oluşabilecek acil durumların önlenmesi amacıyla Hastane Afet
Planı oluşturulmuştur.
Oluşturulan afet planı çerçevesinde acil durum ekipleri oluşturulmuş, her çalışana bir görev deklare edilmiş, eğitimler verilmiş, tatbikatlar planlanmış, yapılan tatbikatlar sonrasında eksiklikler iyileştirilmiştir.
2. UYGULAMA
2.1. Risk Analizi Uygulaması
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ve bağlı kurumlarında özellikle riskli görülen alanlarda (Ameliyathane, Laboratuvar, Tesis vb.) oluşabilecek her türlü tehlike ve sağlık riskini azaltmak, insan sağlığını
etkilemeyen seviyeye düşürmek ve hasta ve çalışan güvenliği için gerekli kriterlerin oluşturulmasını
sağlamak amacıyla risk analizi yapılmaktadır.
Risk analizi için bir form oluşturulmuştur. Bu form bölüm sorumlulukları ile birlikte doldurulur ve
analiz yapılan bölümün işleyişinde yüksek risk oluşturabilecek girdiler bulunarak riskin ortadan kaldırılması için iyileştirmeler yapılır.
Risk Puanı: Şiddet x Olasılık x Farkedilebilirlik ile bulunmaktadır.
Şiddet Puanı; oluşabilecek risk ile ilgili işin Hasta Üzerindeki Zarar (%40 etkili), Çalışan Üzerindeki
Zarar (%30 etkili), Markaya Verilen Zarar (%10 etkili), Binaya Verilen Zarar (%10 etkili), Kullanılan
Ekipman Üzerindeki Zarar (%10 etkili) seçilerek bulunur.
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Şekil 1. Şiddet puanı bulma örneği

Olasılık Puanı; oluşabilecek risk ile ilgili, İşin Yapılış Sıklığı (%15 etkili), Personelin Eğitim ve Bilgi
Düzeyi (%15 etkili), Ekipman Teknolojisi ve Yeterliliği (%15 etkili), İşin yapılış Süresi (%15 etkili),
Ortam Şartları (%15 etkili) ve Geçmişte Yaşanma Sıklığı (%25 etkili) seçilerek bulunur.
Şekil 2. Olasılık puanı bulma örneği

Farkedilebilirlik Puanı; Hemen Hemen kesin, Çok Yüksek, Yüksek, Ortanın Üstü, Orta, Düşük, Çok
Düşük, Zor, Çok Zor, Mümkün Değil seçeneklerinden biri seçilerek bulunur.
Şekil 3. Farkedilebilirlik puanı bulma örneği

Bulunan Şiddet, olasılık ve farkedilebilirlik puanları sonrasında Risk Puanı bulunur. Bulunan Risk
Puanı’na göre risk belirlenir ve iyileştirme planlanır. Puan aralığı Tablo-1’deki şekilde bulunur.
Tablo 1 Risk puanı sınıflandırması
RİSK PUANI
0 – 7,5
7,5 – 15
15 – 30
30 – 100

RİSK SINIFI
DÜŞÜK RİSK
ORTA RİSK
YÜKSEK RİSK
KABUL EDİLEMEZ RİSK
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Çıkan risk sınıfı orta risk ve üzerinde ise eylem planlanır, eylemin süresi ve sorumlusu belirlenir, eğer
çıkan risk puanı kabul edilemez risk ise, risk düşürülene kadar operasyon durdurulur.
Şekil 4. Risk puanı bulma sayfası

Şekil 5. Özet sayfası
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2.2. Tatbikatlar
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ve bağlı kurumlarında haberli veya habersiz olmak üzere tatbikatlar
düzenlenir, bu tatbikatlar mavi kod ( habersiz) (yılda 4 kere yapılır), pembe kod ( habersiz) (yılda 4
kere yapılır), mesai saati dışı yangın ve tahliye, genel yangın ve tahliye, acil servise fazla sayıda hasta
gelmesi, laboratuvar yangın ve tahliye, yoğun bakım yangın ve tahliye, ameliyathane yangın ve tahliye, hasta katları yangın ve tahliye, dış alanlar yangın ve tahliye ve bomba ihbar tatbikatı olarak belirlenmiştir, her tatbikat her yıl en az iki kere gerçekleştirilir ve kayıt altına alınır.
2.3. Periyodik Bakım ve Kalibrasyon Yönetimi
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ve bağlı kurumlarında periyodik olarak yapılması gereken bakımlar,
cihazların kalibrasyonu ve arıza yönetimi için web tabanlı bakım – onarım programı kullanılmaktadır.
Çalışanlar veya firmalar tarafından yapılması gereken bakımlar ve cihazların kalibrasyonları bu programa girilerek takip edilir. Buradaki amaç toplu bir şekilde bakım ve kalibrasyon planının her teknisyen tarafından görülebilmesi ve aynı zamanda bakım zamanlarına uyum için programın teknisyene haber vermesidir.
Şekil 7. Örnek bakım planı

Şekil 7’de de görüldüğü gibi, bir ekipmanın yıllık bakım veya kalibrasyon planı görülebilir aynı zamanda bakımın detaylarına girildiğinde bakımı yapan veya firma tarafından yapılırken yanında duran
teknisyen, bakımın hangi gün yapıldığı, bakımda neler yapıldığı, eğer varsa bakım için ödenen ücret,
kullanılan malzemeler, ekibin girdiği ekstra notlar görülebilir. Bu notlar daha sonra bakım zamanlarına uyum, bütçe oluşturma, teknisyenlerin bakım katkı oranları gibi istatistiki çalışmalarda kulanılır.
Program aynı zamanda Teknik Servis, Biyomedikal ve Bilgi – İşlem departmanları tarafından arıza takibi için de kullanılmaktadır. Şekil – 8’de de görüleceği üzere, teknisyen kendi arıza havuzuna düşen
arızanın hangi ekipman üzerinden, kim tarafından, ne zaman atıldığını arızayı atan kişinin açıklamaları ile birlikte görür ve arızayı ele alma ve arızayı çözdükten sonra kapatma işlemlerini gerçekleştirir.
Arıza takibinin program üzerinden yapılması daha sonra, bir ekipman üzerinde çok fazla sayıda tekrar
eden arızaların takibi, teknisyenlerin arızaları ele alma süreleri, arıza gideriminde kullanılan parçaların
maliyeti vb. istatistiki çalışmalar yapılmasına olanak verir.
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Şekil 8. Örnek arıza kaydı

3. SONUÇ
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ve bağlı kurumlarında yapılan risk değerlendirmeleri sonrasında, değerlendirme yapılan bölümlerde risklerin ortadan kaldırılması için iyileştirmeler planlanmış, riskler
azaltılmıştır.
Yapılan Risk analizleri sonrasında, orta risk ve üzeri çıkan işleyişlerle ilgili iyileştirmeler yapılmış ve
riskler ortadan kaldırılmıştır. Tüm tesislerde ortaya çıkan 29 adet orta risk ve üstü yapılan çalışmalar
sonrasında 3’e düşürülmüştür.
Periyodik bakımların zamanında yapılma süreleri artmıştır, bakım zamanları uyumu %80’lerden ortalama %95 civarına yükseltilmiştir. Aynı zamandan Teknik servis çalışanlarının arızaları ele alış süreleri hızlanmıştır. Süreler yıllık hedef olan ortalama 8-9 saate indirilmiştir.
Sistem problemleri minimize edilmiştir. Tatbikatlar sonrasında personel acil durumlarda nasıl hareket
edeceğini bilmektedir. Yapılan tatbikatlar sonrasında personelin tahliye süreleri hızlanmıştır. Acil durumlarda yapılan anonsların yapılma süreleri 5 saniyenin altına, mavi kod tatbikatları ile mavi kod ekinibinin olay yerine gelme süresi 1,5 dakikanın altına indrilmiştir.
Kuruma girişi yapılan her çalışana oryantasyon eğitimi sürecinde Acil Durum Yönetimleri eğitimi verilmekte ayrıca yılda bir tüm personele eğitim düzenlenmektedir.
Yapılan raporlamalar, alınan önlemler ve iyileştirmeler sonrası etkin ve uygulanabilir Tesis Yönetim
ve Güvenlik Kültürü oluşmuştur.
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HASTANELERİN AFET PLANLARI VE AFETE HAZIRLIK DURUMLARININ
İNCELENMESİ: 100 YATAK VE ÜZERİ HASTANELERDEN İZLENİMLER
Ömer Gider1, Yunus Taş2

Özet
Afetler beklenmedik bir zamanda meydana gelmekte, sağlık hizmeti talebini ve sunumunu çok ciddi boyutlarda etkilemektedir. Hastaneler, bulundukları bölgede bir afet olduğunda sağlık hizmeti sunmada
en kritik tesislerden birisidir. Bu araştırmada, Türkiye genelinde 100 yatak ve üzeri yatak kapasitesine
sahip hastanelerin olası afetlere hazırlıklı olmak için ne tür planlar oluşturdukları incelenmiştir. Araştırmanın evrenini, Sağlık Bakanlığı’nın istatistiki verilerine göre Türkiye genelinde 100 yatak ve üzeri yatak kapasitesine sahip 430 hastane oluşturmaktadır. Bu hastanelerden 358 adedi devlet hastanesi, 40 adedi üniversite hastanesi ve 32 adedi özel hastanedir. Tüm hastanelere anket formları posta ile
gönderilmiştir. 251 hastane ankete cevap vermiş olup, anketlerin cevaplandırılma oranı % 58,37 olarak hesaplanmıştır. Hazırlanan anket formunda demografik ve çalışmaya ile ilgili veriler dahil toplam
32 soru sorulmuştur. İstatistiki analizler SPSS (Statistical Package Social Sciences) programında yapılmıştır. Demografik ve çalışmaya ilişkin bilgilerin görülebilmesi için frekans dağılımları yapılmış ve
tablolarla gösterilmiştir. Daha sonra hastane türü ve yatak kapasitesine göre çapraz tablolar oluşturulmuştur. Araştırma için gönderilen anket formlarını cevaplayan toplam 251 hastaneden % 92,8’inde
yazılı halde afet planı olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Hastanelerin türüne göre ise ankete cevap veren
219 devlet hastanesinin % 93,2’sinde, 10 özel hastanenin % 100’ünde, 22 üniversite hastanesinin ise,
% 86,4’ünde yazılı halde afet planı olduğu temel sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hastane Afet Planı, Afet Yönetimi, Risk Yönetimi

HOSPITAL DISASTER PLANS AND A STUDY OF CONDITIONS OF DISASTER
PREPARATION: THE IMPRESSIONS OF HOSPITALS’ 100 BEDS AND OVER
Abstract
Disasters are unexpected occur at anytime, and affect the demand for health services and providing
very seriously. Hospitals, where they provide health services in the region is in disaster is one of the
most critical facility. In this study, 100 beds and over bed capacity of hospitals to prepare for potential disaster they create what kind of plans are examined in Turkey. Universe of research consists of 430
hospitals in Turkey that has a capacity of 100 beds and over, according to the statistical data of Ministry of Health,. These hospitals are 358 public hospitals, 40 university hospitals and 32 private hospitals. All hospitals were sent a questionnaire by mail. 251 hospitals have answered the questionnaire, surveys and answering rate was calculated as 58.37%. Prepared a questionnaire with demographic and employment-related data, including a total of 32 questions were asked. Statistical analysis was
made at SPSS (Statistical Package Social Sciences) program. Demographic and employment-related
information on the frequency distributions were made to be shown in the table. Then, according to hos1. Yrd. Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, omer.gider@kocaeli.edu.tr
2. Yrd. Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, yunustas@kocaeli.edu.tr
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pital type and bed capacity of cross-tables are generated. A total of responding to a questionnaire sent
to 251 hospitals from 92.8% in the disaster plan is in written form to the findings were reached. According to the type of hospitals responding to the survey that 93.2% of the 219 public hospitals, in 100%
of the 10 private hospitals, 22 university hospital is 86.4% at the rate of a written disaster plan in case
the main result has been reached.
Key Words: Hospital Disaster Plan, Disaster Management, Risk Management
1. GİRİŞ
İnsanoğlu var olduğu günden beri içinde yaşadığı çevrede olağandışı durumlar, doğal afetler ve krizlerle karşı karşıya kalmıştır. Gelişmiş ülkelerin dahi baş etmekte zorlandığı, hatta hazırlık ve müdahalede başarısız olduğu kimi afetler, 21. yüzyılda en çok geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde telafisi
mümkün olmayan can, mal, çevre ve hatta toplumsal huzurun kaybıyla sonuçlanmaktadır.
Depremler, volkanik patlamalar, su kirlenmesi, tsunamiler, şiddetli rüzgar ve fırtınalar gibi doğal felaketler ile terörist saldırılar, kimyasal madde patlamaları, endüstriyel kazalar, bina çökmeleri, taşıma kazaları gibi insan eliyle meydana gelen kazalar önemli ekonomik kayıplara ve insan ölümlerine
yol açabilmektedir. Son yıllarda insan eliyle meydana gelen felaketlerden biri 11 Eylül 2001’de New
York’taki Dünya Ticaret Merkezine yapılan terörist saldırıdır. Yaklaşık 2750 kişi ölmüş, 2260 kişi ise
yaralanmıştır. Ekonomik kayıplar trilyon dolarla tahmin edilmektedir. 17 Ocak 1994’de Kaliforniya Northridge’de meydana gelen depremde yaklaşık 60 bin ev hasar görmüş, 72 kişi ölmüş, 11.800
kişi yaralanmıştır. Toplam hasarın 25 milyon dolar olduğu tahmin edilmiştir (Yi P. et al, 2009:1).
Türkiye’deki 1999 Depreminde ise 44.000’den fazla kişi yaralanmıştır (PAHO/WHO, 2005: 4)
Son on yılda felaketler konusunda halk sağlığı yaklaşımında anlamlı değişimler olmuştur. Bugün insani yardım yönetimi, daha fazla ve farklı oyuncuları içermekte ve felaket yönetimi halk sağlığı sisteminin anlamlı bir önceliği olarak ortaya konmaktadır (Noji, 2005: 3). Özellikle hastaneler halk sağlığı
yaklaşımındaki değişimin önemli bir parçasıdırlar. Olağandışı durumlarda dış bir yardım almaksızın,
hastaneler ve diğer sağlık kuruluşları belli bir süreliğine, hizmet kapasitelerini aşacak ölçüde hastaya
sağlık hizmeti sunmak zorundadır. Sağlık kuruluşlarının hazırlıklı olması, tıbbi ve tıp dışı olağandışı
durum yönetimiyle ilgili çok sayıda alanı ilgilendiren geniş kapsamlı bir kavramdır. Hastaneler, deprem ve diğer olağandışı durumların olumsuz sonuçlarına karşı yaşam kurtarma ve toplum sağlığını garanti altına alma işlevleri nedeniyle son derece önemlidir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde hastaneler ve diğer sağlık kuruluşları sadece hastaların tıbbi bakımının sürdürüldüğü yerler değil, aynı zamanda referans laboratuarları olarak enfeksiyon hastalıklarının erken uyarısı ile salgınların önlenmesinin
yanı sıra, halk eğitimleri ve araştırmalar için de önemli toplum sağlığı merkezleridir (TTB, 2009: 14).
Hastanelerin olağandışı durumlarda ve doğal afetlerde güvenli yapılar olarak nitelendirilecek inşa ve
tasarıma sahip olmaları gerekir. Dünya Sağlık Örgütüne göre hastanelerin doğal bir afette öncelikle 3
boyutta koruma sağlamaları gerekmektedir; hayatı koruma, yatırımı koruma, hastane fonksiyonlarını
ve işlevselliği koruma. Örneğin 1971’de San Fernando, California depreminde hastanede %90’ın üzerinde ölüm meydana gelmiştir (PAHO/WHO, 2005: 14).
Bir afet ile karşılaşıldığında ortaya çıkan sorunlarla nasıl başa çıkılacağı o an düşünülerek bulunamaz.
Afet ve acil duruma yaklaşırken tehlikenin ne olduğunun bilinmesi, etkilenme oranının araştırılması ve
risk hesaplanmasının yapılması gerekmektedir. Büyük bir afetin potansiyel etkisinin önceden hafifletilmesi iyi bir planlama ve ön hazırlığa bağlıdır. Bu sebeple afet durumlarına planlı ve etkin yaklaşımın
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gerçekleştirilebilmesi için önemli bir hizmet sektörü olan hastanelerde yapılması gerekenleri ayrıntılı
olarak içeren yazılı, onaylanmış, uygulamaya konulmuş ve periyodik olarak denenmiş afet planları olması gerekir. Ayrıca hastanelerde afet yönetimi, bu konuda eğitim almış ve kendini geliştirmiş hekimler ve hastane yöneticileri tarafından yapılmalıdır (Tengilimoğlu ve Ekici, 2009: 46).
Hastane Afet Planı (HAP)’nın temel amacı, acilen ve etkin bir şekilde mümkün olduğunca çok fazla sayıda kişinin tıbbi yardıma ulaşmasını sağlayarak, ölü ve yaralı sayısını azaltmak ve iyileştirmeyi
çabuklaştırmaktır. Bu temel amacın gerçekleştirilebilmesi için, kurumlar ve birimler arasında modern
teknoloji destekli bir ortaklık kurulması ve bunun daima işler halde tutulması amaçlanmaktadır. Standart bir yapılanma, ortak terminoloji, haberleşme ve işleyiş kurulmalıdır. HAP, afet sonrası sağlık hizmetinin verilebilmesi için şarttır. Hastanelerin afet öncesi ve sonrasında hizmet veren kuruluşlar olduklarını dikkate alacak olursak afetten etkilenmemeleri gerekir. Sağlık kurumlarının afetten bina, cihaz, malzeme ve insan varlıkları yönünden en az zararla çıkması, ancak afet planının hazırlanıp uygulanmasıyla mümkündür. Hastane yönetimi, afete hazırlıklı olmanın ortaya çıkardığı maliyetlerle; afetin yol açacağı riskleri karşılaştırdığında, orta veya uzun vadedeki maliyet-yararlılığı göz önüne alacaktır (Pelteki, 2002: 28).
Afet planlarını hastanede var olması önemli olmakla birlikte bu planların ve afete hazırlık standartlarının yeterliliği, üzerinde tartışılması gereken önemli bir konudur. Manley ve arkadaşlarına göre hastanelerin hazırlık standartları açık değildir ve bir felaket sırasında sorumluluğu taşıyacak ölçüde garanti
ve güvenceye sahip değildir. Gerçekte bir felaket boyunca olup biteni tanımlamak için çıktı ölçümlerinin ve senaryolarının olmaması hastanelerin yazılı olan planlarını etkilemesi ve geliştirmesi yönünde etki yapabilir (Manley vd., 2006: 81).
Olağandışı bir durum veya bir afetle karşılaşıldığında olağanüstü durum süresince bir hastanenin acil
servisi ani bir şekilde artan yaralı sayısını tahmin edebilmeli ve hastane kaynaklarının tamamını kolayca harekete geçirebilmelidir. Bir felaket olduğunda hastane kapasitenin ne olacağı ve ilave kapasite
ihtiyacını tahmin etmek ayrı bir çabayı gerektirir ( Yi P. vd., 2009: 1-2). Büyük bir felaket olduğunda,
hastanenin bu felakete acil tıbbi cevap verme kapasitesi, üç kapasite boyutunu içermektedir; Kurtarma
kapasitesi, taşıma kapasitesi ve tedavi kapasitesi. Kurtarma ve taşıma kapasitesi, kapsamlı ve yeterli
destekleyici sistemlere bağlı olup tedavi kapasitesi ise matematiksel olarak tahmin edilebilir ve değerlendirilebilir (Takahashi vd., 2007: 196).
Dünya Sağlık Örgütünün sağlık kuruluşlarının olağandışı durumlara hazırlıklı olmaları için yaptığı
öneriler dikkat çekicidir (PAHO/WHO, 2000: 5):
• Deprem riski olan bölgelerdeki sağlık hizmetinin sürdürüldüğü bütün binalar için hasar görebilirlik, yapısal risk değerlendirme ve temel hastane hizmetleri bakımından çalışmalar yürütülmelidir.
• Yeni sağlık kuruluşlarının yapı ve tasarımlarında veya var olan sağlık kuruluşlarında yapısal kapasiteyi artırmaya yönelik değişiklikler yapılması halinde, afet zararlarını azaltma planına uygun
bir entegrasyonla gerekli önlemler alınmalıdır.
• Bakım, onarım, yeni değişiklikler ve var olan hastane binalarının geliştirilmesi için yapılacak
planlar mutlaka zarar azaltma veya müdahale ölçümlerini kapsamalıdır.
• Risk azaltmaya yönelik tanımlar, hastane ekipman ve sistemlerinin satın alma, işletme ve onarımları için gerekli olan işlemlerin bir parçası olarak hesaba katılmalıdır.
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• Hastane afet planları, hastanenin hasar görebilirlik ölçümlerine göre sürekli gözden geçirilmelidir.
• Sağlık kuruluşlarının yapı ve tasarımlarında yasal tasarım ve inşa kuralları uygulanmalıdır. Bu
kurallar sadece personelin yaşamlarının korunmasını değil, bir afet sonrası hizmetlerin kesintiye
uğramadan sürdürülebilmesini amaçlar.
• Yöneticiler, tıbbi personel, mimar, mühendis ve onarım personeli yapıların potansiyel doğal afetlere dayanma gücünü güvence altına alan standartların farkında olmalıdır.
• Hastaneler, güncel bilgilerini ve binalarının zemin, mimari, mühendislik ve teknik tasarım planlarını erişilebilir ve güvenli bir yerde korumalıdır.
Türkiye’de hastanelerin olağandışı durumlara ve doğal afetlere hazırlık durumlarını incelemek ve hastane afet planlarının olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan bazı çalışmalar şunlardır; Türk Tabipler Birliği’nin 2009 yılında yapmış olduğu “Hekimlerin Çalıştıkları Yataklı Tedavi Kurumlarının
Olağandışı Durumlara Yönelik Hazırlığını Değerlendirmeleri” isimli çalışmasında 81 ilin 74’ünde yataklı tedavi kurumlarında çalışan hekimlerden çalıştıkları kurumların olağandışı durumları ve riskleri değerlendirmeleri istenmiştir. Araştırmada elde edilen temel bulgulardan biri hekimlerin çalıştıkları
hastanelerin olağandışı durumlara büyük bir oranda (%73.3) hazır olmadıklarını belirtmeleridir. Aynı
çalışmada hekimlerin %36.5’i çalıştıkları hastanenin “Hastane Afet Planı”nın olduğunu, %16.7’si ise
olmadığını belirtmiş, %45.7’si ise hastanede afet planı olup olmadığını bilmediklerini ifade etmişlerdir (TTB, 2009: 33-38).
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve Türkiye Acil Tıp Derneği tarafından 2009 yılında yapılan “İzmir İli Sağlık Hizmetleri Afetlere Hazırlık Programı” isimli eğitim projesinde üç farklı ancak birbiriyle ilişkili eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Tıbbi Acil Durum Yönetimi Eğitimi, Hastane Afet Planlaması
Eğitici Eğitimi ve Afet Tıbbı Eğitimini içeren bu projede öne çıkan sonuçlardan biri “Afetlere yönelik
sağlık hizmetlerinde karşılaştığınız yönetsel zorluklar nelerdir?” Sorusunda 112 sağlık yöneticisinin
%44’ü eşgüdüm eksikliği, %22’sinin eğitimli personel eksikliği, %16’sı ise otoritenin belirsizliği cevabını vermişlerdir (İzmir İl Sağlık Müdürlüğü &Türkiye Acil Tıp Derneği, 2009: 16).
Sarp, Tengilimoğlu ve Bozkırlı tarafından 2003 yılında Ankara ilindeki kamu ve özel hastanelerde yapılan çalışmada ise hastane sivil savunma uzmanları ve hastane idarecilerinden oluşan katılımcıların
%80,6’sı hastanelerinde hazırlanmış bir afet planı bulunduğunu belirtmekte iken %54,8’i değişik afet
tiplerine yönelik afet senaryolarının bulunmadığını ifade etmektedir. Aynı araştırmada devlet hastanelerinin %50’sinde ise hiç afet tatbikatı yapılmadığı belirtilmektedir (Sarp vd., 2006).
Afetler beklenmedik bir zamanda meydana gelmekte, sağlık hizmeti talebini ve sunumunu çok ciddi
boyutlarda etkilemektedir. Hastaneler, bulundukları bölgede bir afet olduğunda sağlık hizmeti sunmada en kritik tesislerden birisidir. Ancak, bazen hastane ve tesisleri de afetten etkilenerek sağlık hizmeti
verememektedir. Bu araştırma ile, hastane yetkililerinin konuya dikkatleri çekilmeye ve konunun önemi vurgulanmaya çalışılmıştır.
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2. YÖNTEM
2.1. Amaç
Araştırma, Türkiye genelinde 100 yatak ve üzeri yatak kapasitesine sahip hastanelerin olası afetlere
hazırlıklı olmak için ne tür planlar oluşturdukları ve bu planlar doğrultusunda hangi önlemleri aldıklarını incelemek amacıyla yapılmıştır.
2.2. Sınırlılıklar
Araştırma Türkiye genelinde 100 yatak ve üzeri yatak kapasitesine sahip hastanelerle sınırlanmıştır.
Çünkü, 100 yatak ve üstü yatak kapasitesine sahip hastanelerde teknik, idari ve kurumsal yapının daha
kapsamlı olduğu varsayımından hareket edilmiştir.
2.3. Evren ve Örneklem
Bu araştırma tanımlayıcı tipte durum tespitine dönük bir çalışmadır. Sağlık Bakanlığı’nın istatistiki
verilerine göre Türkiye genelinde 100 yatak ve üzeri yatak kapasitesine sahip hastanelerden 358 adet
devlet hastanesi, 40 adet üniversite hastanesi ve 32 adet özel hastane olmak üzere toplam 430 hastane çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem çekilmemiş olup araştırma evrenindeki tüm hastanelere ulaşmak hedeflenmiştir. 251 hastaneden anketler posta ile geri dönmüş olup anketlerin cevaplandırılma oranı % 58,37 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran sosyal bilimler alanında yapılan
araştırmalar için evreni temsil etmede yeterli bir orandır.
2.4. Veri Toplama Aracı ve Veri Analizi
Araştırmada veri toplamak için kullanılacak anket formlarının hazırlık aşamasında, konu ile ilgili literatür taranmış ve hastane afet planlarının içeriği incelenmiştir. Hazırlanan anket formunda demografik ve çalışmaya ile ilgili veriler dahil toplam 32 soru sorulmuştur. Anket formu beş bölümden oluşmaktadır:
1.Bölüm: Demografik ve çalışmaya ile ilgili bilgiler.
2.Bölüm: Hastanelerin afete hazırlık durumunun incelenmesi.
3.Bölüm: Hastanelerin afete hazırlık durumları, tahliye, acil servis, ambülans ve güvenlik yönünden incelenmesi.
4.Bölüm: Hastanelerin afete hazırlık durumunun iletişim, eczane ve yemek hizmetleri yönünden
incelenmesi.
5.Bölüm: Hastanelerin afete hazırlık durumunun jeneratör, kimyasal ve radyoaktif kazalar ve morg
yönünden incelenmesi.
İstatistiki analizler SPSS (Statistical Package Social Sciences) programında yapılmıştır. Demografik
ve çalışmaya ilişkin bilgilerin görülebilmesi için frekans dağılımları yapılmış ve tablolarla gösterilmiştir. Daha sonra birinci bölümdeki hastane türü ve yatak kapasitesine göre diğer bölümler için çapraz tablolar oluşturulmuştur.
Araştırmaya 2008 yılı Şubat ayında oluşturulan anket formunun Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde uygulanabilmesi için izni istenmiş ve Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 04.06.2008 tarih ve
22253 sayılı yazısı ile araştırma izni alınmıştır.
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3. BULGULAR
Bu bölümde anket formunun birinci bölümünde bulunan hastane türü, hastanenin yatak kapasitesi ve
anketi dolduranın hastanedeki görevine göre elde edilen veriler analiz edilmiştir. Bu veriler tablo ile
gösterilerek okuyucu tarafından daha kolay anlaşılması amaçlanmıştır.
Tablo 1. Ankete cevap veren hastanelerin türüne göre dağılımı
Hastane Türü
Devlet Hastanesi
Özel Hastane
Üniversite Hastanesi
TOPLAM

Sayı
219
10
22
251

Yüzde (%)
87,25
3,98
8,77
100,00

Araştırmada cevap verilen 251 anket formundan, % 87.25’inin devlet hastanesi, % 3,98’inin özel hastane, % 8,77’sinin üniversite hastanesi olduğu Tablo 1 incelendiğinde görülmektedir. Araştırmada anket formu gönderilen hastanelerin dağılımı ile ankete yanıt veren hastanelerin dağılımı paralellik göstermektedir.
Tablo 2. Ankete cevap veren hastanelerin yatak kapasitelerine göre dağılımı
Yatak Kapasitesi
0-100
101-200
201-300
301-400
401-500
501-600
601-700
701-800
800+
TOPLAM

Sayı
17
111
45
27
15
16
5
4
11
251

Yüzde (%)
6,8
44,2
17,9
10,8
6,0
6,4
2,0
1,6
4,4
100,00

Cevap verilen anket formlarına göre, hastanelerin 100 yatak ile 400 yatak kapasitesi arasında yoğunlaştığı görülmektedir, 101-200 yatak kapasitesinde 111 hastane (% 44,2), 201-300 yatak kapasitesinde 45 hastane(% 17,9), 301-400 yatak kapasitesinde 27 hastane (% 10,8) en yüksek oranda yer almaktadır.
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Tablo 3. Anket formunu yanıtlayanın hastanedeki görevlerine göre dağılımı
Hastanedeki Görevi
Başhekim
Başhekim Yard.
Hastane Müdürü
Hastane Müd.Yard.
Sivil Sav. Uzmanı
Diğer
TOPLAM

Sayı
17
35
44
47
74
34
251

Yüzde (%)
6,8
13,9
17,5
18,7
29,5
13,5
100,0

Anket formlarını yanıtlayanların hastanedeki görevlerine göre dağılımları dengelidir. Anketleri ilgili
hastanelerde en yüksek oranda Sivil Savunma Uzmanlarının cevapladığı (%29,5) görülmektedir. Diğer şeklindeki sınıflamanın dağılımı incelendiğinde, kalite birimi sorumlusu, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, tıbbi teknolog, sosyal çalışmacı, acil tıp uzmanı gibi meslek gruplarından oluşmaktadır.
Tablo 4. Anket sorularına verilen cevapların tüm hastaneler için sayı (n) ve
yüzdeleri (%), (N=251)
TÜM HASTANELER
VAR
YOK
BİL.YOK

ANKET SORULARI

n

%

n

%

Yazılı halde hastane afet planı var mı?

233 92,8

n

%

16

6,4

2

0,8

Afet planında görev dağılımı ve tanımları yazılı olarak kişilere Tebliğ.
Edildi mi?

216 86,1

30

12,0

5

2,0

Planda işbirliği yapılacak diğer kurum ve kuruluşların isimleri var mı?

187 74,5

53

21,1

11

4,4

Altı ayda bir hastane afet planı bilgileri güncelleniyor mu?

165 65,7

71

28,3

15

6,0

Afet anında hastanedeki toplanma yeri planda var mı?

208 82,9

37

14,7

6

2,4

Önceden belirlenen afet kriz odası var mı?

186 74,1

59

23,5

6

2,4
4,0

Kriz odasında birden çok telefon var mı?

128 51,0

113

45,0

10

Kriz odasında başka iletişim araçları var mı?

126 50,2

113

45,0

12

4,8

Kriz odasında afet planının bir kopyası var mı?

129 51,4

108

43,0

14

5,6

Kriz odasında yedek aydınlatma sistemleri var mı?

100 39,8

130

51,8

21

8,4

Afet planına göre yılda bir kez tatbikat yapılıyor mu?

154 61,4

93

37,1

4

1,6

HAP sorumluların afet yönetimi ile ilgili eğitimi ve sertifikaları var mı?

86

34,3

143

57,0

22

8,8

Afet anında hastaneyi tahliye etme planı var mı?

190 75,7

48

19,1

13

5,2

Tahliye planında ayaktan ve yatan hastalar için çıkış kapıları belrtildi mi?

184 73,3

54

21,5

13

5,2

Acil servis triyaj planı var mı?

175 69,7

60

23,9

16

6,4

Triyaj planında hastanedeki diğer bölümlerin ne yapacağı tanımlandı mı?

133 53,0

100

39,8

18

7,2

Hastanede yeterli sayıda ambulans var mı?

147 58,6

97

38,6

7

2,8

Yetmediği durumlarda diğer kuruluşlardan ambulans temin planı var mı? 135 53,8

99

39,4

17

6,8

Ambulanslarda detaylı şehir ve bölge planları var mı?

136

54,2

46

18,3
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69

27,5

Hastane bahçesinde helikopter iniş pisti var mı?

57

22,7

191

76,1

3

1,2

Hastanede yangın anında erken uyarı sistemi var mı?

184 73,3

63

25,1

4

1,6

Afet Anında kullanılacak haberleşme planı var mı?

174 69,3

61

24,3

16

6,4

Afetlerde basınla iletişim kuracak halkla ilş. uzm. var mı?

119 47,4

120

47,8

12

4,8

HAP yazılan cins ve miktarda hayati önemi olan ilaç stoğu var mı?
Afetlerde yemek hizmetlerini sağlayabilecek alternatif . Kuruluşlarla bir
ön anlaşma Yapıldı mı?

160 63,7

62

24,7

29

11,6

39

183

72,9

29

11,6

Hastanede yeterli sayı ve kapasitede yedek jeneratör var mı?

197 78,5

45

17,9

9

3,6

Hastanede kimyasal kazalar için acil eylem planı var mı?

76

30,3

143

57,0

32

12,7

Hastanede radyoaktif kazalar için acil eylem planı var mı?

55

21,9

167

66,5

29

11,6

Kitlesel ölümlerin olduğu afet durumunda geçici morg yerleri planda
belirlendi mi?

87

34,7

135

53,8

29

11,6

15,5

Tablo 4’e göre araştırmaya katılan toplam 251 hastanenin 233’ünde (%92,8) yazılı halde hastane afet
planı bulunmakta olup, 16 hastanede (%6,4) ise bulunmamaktadır. Hastane afet planlarının altı ayda
bir güncellenme oranlarına bakıldığında 165 hastane (%65,7) planlarını güncellerken, 71 hastanede
(%28,3) güncellemenin yapılmadığı anlaşılmaktadır. Tabloya göre çarpıcı bulgulardan biri 154 hastanede (%61,4) afet planına göre yılda bir kez tatbikat yapılırken, 93 hastanede (%37,1) bu tatbikat yapılmamaktadır. Tablodaki bir başka önemli bulgu ise, 190 hastanenin (%75,7) afet anında hastaneyi
tahliye etme planı varken, 48 hastanenin (%19,1) tahliye planının olmayışıdır. Yine aynı tabloya göre
sadece 57 hastanede (%22,7) helikopter iniş pisti olup, 191 hastanede (%76,1) olmayışı bu çalışmadaki bir başka çarpıcı bulgudur.
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282

Yazılı halde hastane afet planı var mı?
Afet planında görev dağılımı ve tanımları yazılı olr. Kişl. Teb. Edl. mi?
Planda işbirliği yapılacak diğer kurum ve kuruluşların isimleri var mı?
Altı ayda bir hastane afet planı bilgileri güncelleniyor mu?
Afet anında hastanedeki toplanma yeri planda var mı?
Önceden belirlenen afet kriz odası var mı?
Kriz odasında birden çok telefon var mı?
Kriz odasında başka iletişim araçları var mı?
Kriz odasında afet planının bir kopyası var mı?
Kriz odasında yedek aydınlatma sistemleri var mı?
Afet planına göre yılda bir kez tatbikat yapılıyor mu?
HAP sorumluların afet yönetimi ile ilgili eğitimi ve sertifikaları var mı?
Afet anında hastaneyi tahliye etme planı var mı?
Tahliye planında ayaktan ve yatan hastalar için çıkış kapıları belrt. mi?
Acil servis triyaj planı var mı?
Triyaj planında hastanedeki diğer bölümlerin ne yapacağı tanıml. mı?
Hastanede yeterli sayıda ambulans var mı?
Yetmediği durumlarda diğer kuruluşlardan ambulans temin pln. var mı?
Ambulanslarda detaylı şehir ve bölge planları var mı?
Hastane bahçesinde helikopter iniş pisti var mı?
Hastanede yangın anında erken uyarı sistemi var mı?
Afet Anında kullanılacak haberleşme planı var mı?
Afetlerde basınla iletişim kuracak halkla ilş. uzm. var mı?
HAP yazılan cins ve miktarda hayati önemi olan ilaç stoğu var mı?
Afetlerde yemek hizmetlerini sağl. altn. Kurlşl. bir ön anl. Yapl. mı?
Hastanede yeterli sayı ve kapasitede yedek jeneratör var mı?
Hastanede kimyasal kazalar için acil eylem planı var mı?
Hastanede radyoaktif kazalar için acil eylem planı var mı?
Kitlesel ölümlerin olduğu afet durumunda geç. morg yerl. pln. belr. mi?

ANKET SORULARI

DEVLET HASTANESİ
VAR
YOK
BİL.YOK
n
%
n
%
n
%
204 93,2 13 5,9 2 0,9
188 85,8 26 11,9 5 2,3
165 75,3 44 20,1 10 4,6
150 68,5 55 25,1 14 6,4
181 82,6 32 14,6 6 2,7
161 73,5 52 23,7 6 2,7
107 48,9 104 47,5 8 3,7
106 48,4 103 47,0 10 4,6
108 49,3 98 44,7 13 5,9
84 38,4 115 52,5 20 9,1
139 63,5 77 35,2 0
0
75 34,2 123 56,2 21 9,6
167 76,3 40 18,3 12 5,5
161 73,5 46 21,0 12 5,5
151 68,9 53 24,2 15 6,8
113 51,6 89 40,3 17 7,8
128 58,4 84 38,4 7 3,2
114 52,1 90 41,1 15 6,8
58 26,5 120 54,8 41 18,7
43 19,6 174 79,5 2 0,9
159 72,6 56 25,6 4 1,8
151 68,9 54 24,7 14 6,4
91 41,6 116 53,0 12 5,5
139 63,5 52 23,7 28 12,8
29 13,3 163 74,4 27 12,3
170 77,6 41 18,7 8 3,7
62 28,3 127 58,0 30 13,7
42 19,2 151 68,9 26 11,9
74 33,8 118 53,9 27 12,3

ÖZEL HASTANE
VAR
YOK
BİL.YOK
n
%
n.
%
n
%
10 100, 0
0
0
0
10 100, 0
0
0
0
9 90,0 1 10,0 0
0
7 70,0 2 20,0 1 10,0
10 100, 0
0
0
0
9 90,0 1 10,0 0
0
8 80,0 2 20,0 0
0
9 90,0 1 10,0 0
0
8 80,0 2 20,0 0
0
9 90,0 1 10,0 0
0
8 80,0 1 10,0 1 10,0
7 70,0 3 30,0 0
0
10 100, 0
0
0
0
10 100, 0
0
0
0
10 100, 0
0
0
0
10 100, 0
0
0
0
8 80,0 2 20,0 0
0
9 90,0 0
0
1 10,0
6 60,0 1 10,0 3 30,0
4 40,0 6 60,0 0
0
9 90,0 1 10,0 0
0
10 100, 0
0
0
0
10 100, 0
0
0
0
9 90,0 1 10,0 0
0
6 60,0 4 40,0 0
0
10 100, 0
0
0
0
9 90,0 1 10,0 0
0
9 90,0 1 10,0 0
0
9 90,0 1 10,0 0
0

ÜNİVERSİTE HASTANESİ
VAR
YOK
BİL.YOK
n
%
n
%
n
%
19 86,4 3 13,6 0
0
18 81,8 4 18,2 0
0
13 59,1 8 36,4 1
0
8 36,4 14 63,6 0
0
17 77,3 5 22,7 0
0
16 72,7 6 27,3 0
0
13 59,1 7 31,8 2 9,1
11 50,0 9 40,9 2 9,1
13 59,1 8 36,4 1 4,5
7 31,8 14 63,6 1 4,5
7 31,8 15 68,2 0
0
4 18,2 17 77,3 1 4,5
13 59,1 8 36,4 1 4,5
13 59,1 8 36,4 1 4,5
14 63,6 7 31,8 1 4,5
10 45,5 11 50,0 1 4,5
11 50,0 11 50,0 0
0
12 54,5 9 40,9 1 4,5
5 22,7 15 68,2 2 9,1
10 45,5 11 50,0 1 4,5
16 72,7 6 27,3 0
0
13 59,1 7 31,8 2 9,1
18 81,8 4 18,2 0
0
12 54,5 9 40,9 1 4,5
4 18,2 16 72,7 2 9,1
17 77,3 4 18,2 1 4,5
5 22,7 15 68,2 2 9,1
4 18,2 15 68,2 3 13,6
4 18,2 16 72,7 2 9,1

Tablo 5. Anket sorularına verilen cevapların hastanelerin türüne göre sayı (n) ve yüzdeleri (%), (N = 251)
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Yazılı halde hastane afet planı var mı?
Afet planında görev dağılımı ve tanımları yazılı olr. Kişl. Teb. Edl. mi?
Planda işbirliği yapılacak diğer kurum ve kuruluşların isimleri var mı?
Altı ayda bir hastane afet planı bilgileri güncelleniyor mu?
Afet anında hastanedeki toplanma yeri planda var mı?
Önceden belirlenen afet kriz odası var mı?
Kriz odasında birden çok telefon var mı?
Kriz odasında başka iletişim araçları var mı?
Kriz odasında afet planının bir kopyası var mı?
Kriz odasında yedek aydınlatma sistemleri var mı?
Afet planına göre yılda bir kez tatbikat yapılıyor mu?
HAP sorumluların afet yönetimi ile ilgili eğitimi ve sertifikaları var mı?
Afet anında hastaneyi tahliye etme planı var mı?
Tahliye planında ayaktan ve yatan hastalar için çıkış kapıları belrt. mi?
Acil servis triyaj planı var mı?
Triyaj planında hastanedeki diğer bölümlerin ne yapacağı tanıml. mı?
Hastanede yeterli sayıda ambulans var mı?
Yetmediği durumlarda diğer kuruluşlardan ambulans temin pln. var mı?
Ambulanslarda detaylı şehir ve bölge planları var mı?
Hastane bahçesinde helikopter iniş pisti var mı?
Hastanede yangın anında erken uyarı sistemi var mı?
Afet Anında kullanılacak haberleşme planı var mı?
Afetlerde basınla iletişim kuracak halkla ilş. uzm. var mı?
HAP yazılan cins ve miktarda hayati önemi olan ilaç stoğu var mı?
Afetlerde yemek hizmetlerini sağl. altn. Kurlşl. bir ön anl. Yapl. mı?
Hastanede yeterli sayı ve kapasitede yedek jeneratör var mı?
Hastanede kimyasal kazalar için acil eylem planı var mı?
Hastanede radyoaktif kazalar için acil eylem planı var mı?
Kitlesel ölümlerin olduğu afet durumunda geç. morg yerl. pln. belr. mi?

ANKET SORULARI

YATAK KAPASİTESİ 100
VAR
YOK
BİL.YOK
n
%
n
%
n
%
15 88,2 1 5,9 1 5,9
14 82,4 2 11,7 1 5,9
11 64,7 5 29,4 1 5,9
12 70,6 3 17,6 2 11,8
15 88,2 1 5,9 1 5,9
10 58,8 6 35,3 1 5,9
9 52,9 6 35,3 2 11,8
7 41,2 8 47,0 2 11,8
7 41,2 8 47,0 2 11,8
3 17,6 12 70,6 2 11,8
11 64,7 5 29,4 1 5,9
5 29,4 10 58,8 2 11,8
12 70,6 3 17,6 2 11,8
13 76,5 2 11,8 2 11,7
14 82,4 2 11,7 1 5,9
13 76,5 3 17,6 1 5,9
9 52,9 7 41,2 1 5,9
4 23,5 9 53,0 4 23,5
5 29,4 8 47,0 4 23,6
3 17,6 14 82,4 0
0
11 64,7 5 29,4 1 5,9
13 76,5 2 11,8 2 11,8
6 35,3 10 58,8 1 5,9
13 76,5 1 5,9 3 17,6
2 11,8 11 64,7 4 23,5
13 76,5 3 17,6 1 5,9
7 41,2 7 41,2 3 17,6
4 23,6 10 58,8 3 17,6
7 41,2 8 47,0 2 11,8

YATAK KAPASİTESİ 101-200
VAR
YOK
BİL.YOK
n
%
n
%
n
%
104 93,7 6 5,4 1 0,9
99 89,2 10 9,0 2 1,8
93 83,8 16 14,4 2 1,8
69 62,2 33 29,7 9 8,1
90 81,1 16 14,4 5 4,5
75 67,6 31 27,9 5 4,5
44 39,6 63 56,8 4 3,6
50 45,0 55 49,6 6 5,4
54 48,6 49 44,1 8 7,3
43 38,7 56 50,4 12 10,9
71 64,0 40 36,0 38 34,2 60 54,0 13 11,7
82 73,9 23 20,7 6 5,4
81 73,0 26 23,4 4 3,6
79 71,2 28 25,2 4 3,6
60 54,1 43 38,7 8 7,2
73 65,8 36 32,4 2 1,8
69 62,2 38 34,2 4 3,6
33 29,7 62 55,9 16 14,4
22 19,8 88 79,3 1 0,9
84 75,7 26 23,4 1 0,9
78 70,3 27 24,3 6 5,4
41 36,9 65 58,6 5 4,5
69 62,2 30 27,0 12 10,8
18 16,2 81 73,0 12 10,8
88 79,3 22 19,8 1 0,9
28 25,2 65 58,6 18 16,2
19 17,1 78 70,3 14 12,6
37 33,3 59 53,2 15 13,5

YATAK KAPASİTESİ 201-300
VAR
YOK
BİL.YOK
n
%
n
%
n
%
41 91,1 4 8,9 0
0
37 82,2 7 15,5 1 2,2
29 64,4 10 22,2 6 13,4
28 62,2 13 28,9 4 9,9
37 82,2 8 17,8 0
0
32 71,1 13 28,9 0
0
21 46,7 23 51,1 1 2,2
22 48,9 22 48,9 1 2,2
20 44,4 23 51,1 2 4,5
16 35,5 26 57,8 3 6,7
28 62,2 15 33,3 2 4,5
13 28,9 27 60,0 5 11,1
31 68,9 11 24,4 3 6,7
32 71,1 8 17,8 5 11,1
29 64,5 10 22,2 6 13,3
24 53,3 17 37,8 4 9,9
26 57,8 16 35,5 3 6,7
21 46,7 18 40,0 6 13,3
15 33,3 20 44,5 10 22,2
9 20,0 35 77,8 1 2,2
35 77,8 9 20,0 1 2,2
32 71,1 8 17,8 5 11,1
16 35,6 24 53,3 5 11,1
30 66,7 8 17,8 7 15,5
4 9,9 36 80,0 5 11,1
29 64,5 10 22,2 6 13,3
12 26,7 28 62,2 5 11,1
9 20,0 31 68,9 5 11,1
17 37,8 19 42,2 9 20,0

Tablo 6. Anket sorularına verilen cevapların hastanelerin yatak kapasitesine göre sayı (n) ve yüzdeleri (%), (N = 251)
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Yazılı halde hastane afet planı var mı?
Afet planında görev dağılımı ve tanımları yazılı olr. Kişl. Teb. Edl. mi?
Planda işbirliği yapılacak diğer kurum ve kuruluşların isimleri var mı?
Altı ayda bir hastane afet planı bilgileri güncelleniyor mu?
Afet anında hastanedeki toplanma yeri planda var mı?
Önceden belirlenen afet kriz odası var mı?
Kriz odasında birden çok telefon var mı?
Kriz odasında başka iletişim araçları var mı?
Kriz odasında afet planının bir kopyası var mı?
Kriz odasında yedek aydınlatma sistemleri var mı?
Afet planına göre yılda bir kez tatbikat yapılıyor mu?
HAP sorumluların afet yönetimi ile ilgili eğitimi ve sertifikaları var mı?
Afet anında hastaneyi tahliye etme planı var mı?
Tahliye planında ayaktan ve yatan hastalar için çıkış kapıları belrt. mi?
Acil servis triyaj planı var mı?
Triyaj planında hastanedeki diğer bölümlerin ne yapacağı tanıml. mı?
Hastanede yeterli sayıda ambulans var mı?
Yetmediği durumlarda diğer kuruluşlardan ambulans temin pln. var mı?
Ambulanslarda detaylı şehir ve bölge planları var mı?
Hastane bahçesinde helikopter iniş pisti var mı?
Hastanede yangın anında erken uyarı sistemi var mı?
Afet Anında kullanılacak haberleşme planı var mı?
Afetlerde basınla iletişim kuracak halkla ilş. uzm. var mı?
HAP yazılan cins ve miktarda hayati önemi olan ilaç stoğu var mı?
Afetlerde yemek hizmetlerini sağl. altn. Kurlşl. bir ön anl. Yapl. mı?
Hastanede yeterli sayı ve kapasitede yedek jeneratör var mı?
Hastanede kimyasal kazalar için acil eylem planı var mı?
Hastanede radyoaktif kazalar için acil eylem planı var mı?
Kitlesel ölümlerin olduğu afet durumunda geç. morg yerl. pln. belr. mi?

ANKET SORULARI

YATAK KAPASİTESİ 301-400
VAR
YOK
BİL.YOK
n
%
n
%
n
%
26 96,3 1 3,7 0
0
22 81,5 4 14,8 1 3,7
22 81,5 5 18,5 0
0
19 70,4 8 29,6 0
0
22 81,5 5 18,5 0
0
26 96,3 1 3,7 0
0
19 70,4 8 29,4 0
0
20 74,1 7 25,9 0
0
19 70,4 8 29,6 0
0
17 63,0 8 29,6 2 7,4
17 63,0 9 33,3 1 3,7
10 37,0 16 59,2 1 3,7
23 85,2 3 11,1 1 3,7
21 77,8 5 18,5 1 3,7
17 63,0 7 25,9 3 11,1
13 48,1 12 44,4 2 7,4
14 51,9 13 48,1 0
0
15 55,6 10 37,0 2 7,4
4 14,8 18 66,7 5 18,5
6 22,2 21 77,8 0
0
21 77,8 6 22,2 0
0
19 70,4 7 25,9 1 3,7
17 63,0 9 33,3 1 3,7
17 63,0 7 25,9 3 11,1
8 29,6 15 55,6 4 14,8
24 88,9 3 11,1 0
0
13 48,1 12 44,4 2 7,4
11 40,7 14 51,9 2 7,4
9 33,3 17 63,0 1 3,7

YATAK KAPASİTESİ 401-500
VAR
YOK
BİL.YOK
n
%
n
%
n
%
15 100, 0
0
0
0
15 100, 0
0
0
0
12 80,0 2 13,3 1 6,7
15 100, 0
0
0
0
14 93,3 1 6,7 0
0
14 93,3 1 6,7 0
0
10 66,7 3 20,0 2 13,3
9 60,0 5 33,3 1 6,7
10 66,7 4 26,7 1 6,7
9 60,0 5 33,3 1 6,7
10 66,7 5 33,3 0
0
5 33,3 10 66,7 0
0
15 100, 0
0
0
0
12 80,0 3 20,0 0
0
13 86,7 2 13,3 0
0
9 60,0 6 40,0 0
0
8 53,3 7 46,7 0
0
8 53,3 7 46,7 0
0
6 40,0 5 33,3 4 26,7
4 26,7 11 73,3 0
0
10 66,7 5 33,3 0
0
10 66,7 5 33,3 0
0
10 66,7 5 33,3 0
0
10 66,7 4 26,7 1 6,7
2 13,3 12 80,0 1 6,7
14 93,3 1 6,7 0
0
7 46,7 8 53,3 0
0
5 33,3 10 66,7 0
0
4 26,7 11 73,3 0
0

YATAK KAPASİTESİ 501-600
VAR
YOK
BİL.YOK
n
% %n %
n
%
15 93,7 1 6,3 0
0
14 87,5 2 12,5 0
0
10 62,5 5 31,2 1 6,3
11 68,7 5 31,3 0
0
14 87,5 2 12,5 0
0
14 87,5 2 12,5 0
0
13 81,3 3 18,7 0
0
6 37,5 9 56,3 1 6,2
9 56,3 7 43,7 0
0
5 31,2 11 68,8 0
0
9 56,3 7 43,7 0
0
7 43,7 9 56,3 0
0
14 87,5 2 12,5 0
0
13 81,3 3 18,7 0
0
9 56,2 5 31,3 2 12,5
6 37,5 9 56,3 1 6,2
7 43,7 8 50,0 1 6,2
6 37,5 9 56,3 1 6,2
1 6,2 9 56,3 6 37,5
4 25,0 11 68,8 1 6,2
13 81,3 2 12,5 1 6,2
11 68,8 4 25,0 1 6,2
13 81,3 3 18,7 0
0
9 56,2 5 31,3 2 12,5
2 12,5 12 75,0 2 12,5
13 81,3 2 12,5 1 6,2
4 25,0 10 62,5 2 12,5
3 18,7 11 68,8 2 12,5
6 37,5 9 56,2 1 6,3

Tablo 6’nın Devamı: Anket sorularına verilen cevapların hastanelerin yatak kapasitesine göre sayı (n) ve yüzdeleri (%), (N = 251)
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Yazılı halde hastane afet planı var mı?
Afet planında görev dağılımı ve tanımları yazılı olr. Kişl. Teb. Edl. Mi?
Planda işbirliği yapılacak diğer kurum ve kuruluşların isimleri var mı?
Altı ayda bir hastane afet planı bilgileri güncelleniyor mu?
Afet anında hastanedeki toplanma yeri planda var mı?
Önceden belirlenen afet kriz odası var mı?
Kriz odasında birden çok telefon var mı?
Kriz odasında başka iletişim araçları var mı?
Kriz odasında afet planının bir kopyası var mı?
Kriz odasında yedek aydınlatma sistemleri var mı?
Afet planına göre yılda bir kez tatbikat yapılıyor mu?
HAP sorumluların afet yönetimi ile ilgili eğitimi ve sertifikaları var mı?
Afet anında hastaneyi tahliye etme planı var mı?
Tahliye planında ayaktan ve yatan hastalar için çıkış kapıları belrt. Mi?
Acil servis triyaj planı var mı?
Triyaj planında hastanedeki diğer bölümlerin ne yapacağı tanıml. Mı?
Hastanede yeterli sayıda ambulans var mı?
Yetmediği durumlarda diğer kuruluşlardan ambulans temin pln. Var mı?
Ambulanslarda detaylı şehir ve bölge planları var mı?
Hastane bahçesinde helikopter iniş pisti var mı?
Hastanede yangın anında erken uyarı sistemi var mı?
Afet Anında kullanılacak haberleşme planı var mı?
Afetlerde basınla iletişim kuracak halkla ilş. Uzm. Var mı?
HAP yazılan cins ve miktarda hayati önemi olan ilaç stoğu var mı?
Afetlerde yemek hizmetlerini sağl. Altn. Kurlşl. Bir ön anl. Yapl. Mı?
Hastanede yeterli sayı ve kapasitede yedek jeneratör var mı?
Hastanede kimyasal kazalar için acil eylem planı var mı?
Hastanede radyoaktif kazalar için acil eylem planı var mı?
Kitlesel ölümlerin olduğu afet durumunda geç. Morg yerl. Pln. Belr. Mi?

ANKET SORULARI

YATAK KAPASİTESİ 601-700
VAR
YOK
BİL.YOK
n
%
n
%
n.
%
4 80,0 1 20,0 0
0
4 80,0 1 20,0 0
0
3 60,0 2 40,0 0
0
3 60,0 2 40,0 0
0
4 80,0 1 20,0 0
0
4 80,0 1 20,0 0
0
2 40,0 3 60,0 0
0
3 60,0 2 40,0 0
0
2 40,0 3 60,0 0
0
1 20,0 4 80,0 0
0
4 80,0 1 20,0 0
0
3 60,0 2 40,0 0
0
4 80,0 1 20,0 0
0
4 80,0 1 20,0 0
0
4 80,0 1 20,0 0
0
3 60,0 1 20,0 1 20,0
2 40,0 3 60,0 0
0
3 60,0 2 40,0 0
0
2 40,0 2 40,0 1 20,0
1 20,0 4 80,0 0
0
1 20,0 4 80,0 0
0
4 80,0 1 20,0 0
0
3 60,0 2 40,0 0
0
3 60,0 2 40,0 0
0
2 40,0 3 60,0 0
0
3 60,0 2 40,0 0
0
1 20,0 3 60,0 1 20,0
2 40,0 2 40,0 1 20,0
2 40,0 3 60,0 0
0

YATAK KAPASİTESİ 701-800
VAR
YOK
BİL.YOK
n
%
n
%
n
%
4 100, 0
0
0
0
4 100, 0
0
0
0
3 75,0 1 25,0 0
0
4 100, 0
0
0
0
3 75,0 1 25,0 0
0
4 100, 0
0
0
0
4 100, 0
0
0
0
4 100, 0
0
0
0
3 75,0 1 25,0 0
0
3 75,0 1 25,0 0
0
3 75,0 1 25,0 0
0
2 50,0 2 50,0 0
0
3 75,0 1 25,0 0
0
3 75,0 1 25,0 0
0
4 100, 0
0
0
0
2 50,0 2 50,0 0
0
2 50,0 2 50,0 0
0
4 100, 0
0
0
0
0
0
4 100, 0
0
2 50,0 2 50,0 0
0
4 100, 0
0
0
0
3 75,0 1 25,0 0
0
4 100, 0
0
0
0
4 100, 0
0
0
0
0
0
4 100, 0
0
4 100, 0
0
0
0
2 50,0 2 50,0 0
0
1 25,0 3 75,0 0
0
2 50,0 2 50,0 0
0

YATAK KAPASİTESİ 800+
VAR
YOK
BİL.YOK
n
%
n
%
n
%
9 81,8 2 18,2 0
0
7 63,6 4 36,4 0
0
4 36,3 7 63,7 0
0
4 36,3 7 63,7 0
0
9 81,8 2 18,2 0
0
7 63,6 4 36,4 0
0
6 54,5 4 36,4 1 9,1
5 45,5 5 45,5 1 9,1
5 45,5 5 45,5 1 9,1
3 27,3 7 63,7 1 9,1
1 9,1 10 90,9 0
0
3 27,3 7 63,7 1 9,1
6 54,5 4 36,4 1 9,1
5 45,5 5 45,5 1 9,1
6 54,5 5 45,5 0
0
3 27,3 7 63,7 1 9,1
6 54,5 5 45,5 0
0
5 45,5 6 54,5 0
0
3 27,3 8 72,7 0
0
6 54,5 5 45,5 0
0
5 45,5 6 54,5 0
0
4 36,4 6 54,5 1 9,1
9 81,8 2 18,2 0
0
5 45,5 5 45,5 8 72,7
1 9,1 9 81,9 0
0
9 81,8 2 18,2 0
0
2 18,2 8 72,7 8 72,7
1 9,1 8 72,7 2 18,2
3 27,3 7 63,7 1 9,1

Tablo 6’nın Devamı: Anket sorularına verilen cevapların hastanelerin yatak kapasitesine göre sayı (n) ve yüzdeleri (%), (N = 251)

Tablo 5’de anket sorularına verilen cevapların hastanelerin türüne göre sayı ve yüzde dağılımına bakıldığında şu noktaların dikkat çektiği görülmektedir: Araştırma kapsamındaki 219 devlet hastanesinin
%93,2’sinde, 10 özel hastanenin %100’ünde, 22 üniversite hastanesinin ise, % 86,4’ünde yazılı halde afet planı bulunmaktadır. Devlet hastanelerinin %68,5’inde, özel hastanelerin %70’inde, üniversite
hastanelerinin ise, %36,4’ünde altı ayda bir hastane afet planındaki bilgilerin güncellendiği görülmektedir. Araştırmada ortaya çıkan önemli bulgulardan biri ise devlet hastanelerinin %63,5’inde, özel hastanelerin %80’inde, üniversite hastanelerinin ise, %31,8’inde, afet planında belirtildiği gibi yılda bir
kere tatbikat yapıldığıdır. Devlet hastanelerinin yaklaşık %40’ında, üniversite hastanelerinin ise yaklaşık %70’inde bu tatbikatların yıllık periyotlarla yapılmıyor oluşu kayda değer bir bulgudur. Acil servis triyaj planının olup olmadığına yönelik bulgular ise devlet hastanelerinin %68,9’unda, özel hastanelerin %100’ünde, üniversite hastanelerinin ise, %63,6’sında acil servis triyaj planının olduğu şeklindedir. Araştırmada öne çıkan bir başka bulgu ise devlet hastanelerinin %19,6’sında, özel hastanelerin %100’ünde, üniversite hastanelerinin ise, %45,5’inde hastane bahçesinde helikopter iniş pistinin
olduğudur. Özellikle devlet hastaneleri açısından bakıldığında yaklaşık %80’inde helikopter pistinin
olmayışı kayda değer bir bulgudur. Araştırmada ayrıca, devlet hastanelerinin %28,3’ünde, özel hastanelerin %90’ında, üniversite hastanelerinin ise, %22,7’sinde kimyasal kazalar için acil eylem planının
olduğu, devlet hastanelerinin %19,2’sinde, özel hastanelerin %90’ında, üniversite hastanelerinin ise,
%18,2’nde, radyoaktif kazalar için acil eylem planının olduğu görülmektedir.
Tablo 6’da anket sorularına verilen cevapların yatak kapasitesine göre dağılımı incelendiğinde yatak
kapasitesi bakımından ankete en çok cevap veren hastane grubunun 111 hastane ile 101-200 yatak kapasitesine sahip hastaneler olduğu görülmektedir. 201-300 yatak kapasitesine sahip hastane sayısı 45
ve 301-400 yatak kapasitesine sahip hastane sayısı ise 27’dir. Diğer yatak kapasitesinde yer alan hastane sayıları oransal olarak daha az olup, 101-400 yatak kapasitesinde yer alan üç grup hastanenin verileri araştırmada belirleyici olmuştur. Bu üç grup hastanede öne çıkan bulgulara bakıldığında ise afet planında belirtildiği gibi yılda bir kere tatbikat yapılma oranının %60’lar civarında olduğu görülmektedir.
Bir afet sırasında hareket kabiliyetini gösteren helikopter hizmetine dönük olarak ortaya çıkan oranlar
ise bu üç grup yatak kapasitesine sahip hastanelerde oldukça dikkat çekicidir. Hastane bahçesinde helikopter iniş pisti, bu üç grup yatak kapasitesine sahip hastanelerde %20’ler oranındadır.
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırma için gönderilen anket formlarını cevaplayan toplam 251 hastaneden % 92,8’inde yazılı halde afet planı olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Hastanelerin türüne göre ise 219 devlet hastanesinin %
93,2’sinde, 10 özel hastanenin % 100’ünde, 22 üniversite hastanesinin ise, % 86,4’ünde yazılı halde
afet planı olduğu temel sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar Türkiye’deki hastanelerin büyük bir oranında yazılı halde afet planlarının var olduğunu göstermektedir. Ancak ankette yer alan diğer sorulara bakıldığında ise bir afet sırasında uygulamaya dönük çözümlerin ve hareket etme kabiliyeti bakımından hastanelerin bazı yetersizlikleri olabileceğine de işaret etmektedir. Örneğin, araştırma kapsamındaki 251 hastanenin 154’ünde afet planına göre yılda bir kez tatbikat yapılırken, 93 hastanede bu
yıllık tatbikatların yapılmayışı; sadece 57 hastanede helikopter iniş pisti olup, 191 hastanede olmayışı
bu çalışmada öne çıkan çarpıcı sonuçlardır. Bu sonuçlar uygulamaya dönük afet tatbikatı veya senaryoları noktasında hastanelerin önemli bir kısmının yetersiz kaldığını göstermektedir. Oysa ki bu çalışmanın literatür kısmında da belirtildiği gibi afet planlarını hastanede var olması önemli olmakla birlikte bu planların ve afete hazırlık standartlarının yeterliliği, bir felaket boyunca olup biteni tanımlamak için çıktı ölçümlerinin ve senaryolarının olması üzerinde tartışılması gereken önemli bir konudur.
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Bu araştırma sonuçlarından hareketle Türkiye’deki hastane yetkililerinin ve yöneticilerinin karşılaşılabilecek olası afetlere yönelik tatbikat ve senaryo analizlerini belirli dönemlerde yapmalarının ve gözden geçirmelerinin bulundukları bölge insanlarına olası bir afet sırasında daha etkili destek olmaları
bakımından önemli tecrübeler kazandıracağı düşünülmektedir.
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AMELİYATHANE VE ANESTEZİ SONRASI BAKIM ÜNİTESİ TASARIMI
Gülnaz Kantar1, M. Emin Orhan2, Özlem Canbolat3

Özet
Bu çalışmada; ameliyathane ve anestezi sonrası bakım ünitelerinin ülkemizdeki ve yabancı ülkelerdeki tasarım yapıları incelenerek, bu yapılarda değişen toplumsal sağlık ihtiyaçları, değişen sağlık anlayışları ve politikalarına uygun olarak ideal tasarım önerisinin irdelenmesi amaçlanmıştır.
Günümüzde ameliyathaneler tüm cerrahi birimleri içeren, çalışan sayısının yüksek olduğu ve değişik meslek gruplarının işbirliğini gerektiren karmaşık hastane üniteleridir. Yeni gereksinimler, değişen
kavramlar ve teknolojik gelişmelere paralellik gösteren, geleceğin daha modern, amaca uygun ameliyathanelerinin tasarlanma uğraşısı günümüzde de devam etmektedir. Sağlık hizmeti veren birçok merkez, günümüzde yeni ameliyathane inşası, eskilerin yeniden düzenlenmesi ya da var olan alanların günübirlik cerrahi merkezi haline getirilmesi sürecini yaşamaktadırlar.
Ameliyathaneler, hastanelerin gelirler ve masraflar konusunda önemli merkezlerinden biridir. Fiyatların %40’ı tam olarak geri dönmez iken hastane gelirinin %70’ine yakınını ameliyathaneler karşılamakla yükümlüdür. Ameliyathanede septik ve aseptik ayrımının yapılması hem çalışan personel hem
de hasta güvenliği açısından çok önemlidir. Ameliyathanelerin doğru tasarlanması, ameliyathanedeki
sirkülasyonu kolaylaştırıcı ve performansı artıcı yönde etkileyecektir.
Hastanelerde hijyenik ortamların oluşturulabilmesi için mimari tasarım ve bu tasarımda kullanılan
tüm yapı elemanları bu ortamın oluşturulmasında son derece önemlidir. Yapı elemanlarını bir araya
getirerek fonksiyonel mekânların; uluslar arası standartlara, ülkemiz ihtiyaçlarına ve Sağlık Bakanlığı mevzuatına uygun olarak oluşturulması, insan sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılmasında önemli derecede katkıda bulunacaktır. Doğru mimari tasarım, doğru çözümlenmiş mekanik sistem sonuç olarak hijyenik ortamları sağlar. Hastane tasarım ve projelendirilmesi teknik ve interdisipliner bir daldır. Bu tasarım safhasında, mimar ile beraber mekanik tasarımcılar, doktorlar ve hastane
yönetimi birlikte çalışmalıdırlar.
Hastaneler verecekleri hizmet kapsamına göre ameliyathane ünitesini planlarlar. Tasarlanan ameliyathane bölümü inşaatının tamamen boş bir alanda yeni yapılıyor olması durumunda bir sorun yaşanmazken, eski kullanım alanının yeniden yapılandırılmasının, alanların yerleştirilmesi aşamasında,
eski yapının inşasına bağlı olarak kolon-kiriş, elektrik, su, giderler vb. teknik yapısına uyum sağlama
gibi konularda sınırlılıklar nedeniyle çok önemli sorunlar ile karşı karşıya kalınmaktadır.
Son yıllarda hastane enfeksiyonuna bağlı vakaların sıklığı ve boyutu kamuoyunca bilinmekte ve bu vakaların sebep sonuç ilişkileri büyük önem taşımaktadır. Konunun hassasiyeti, tasarım ve uygulama uzmanlığı yanında, en az o kadar da yüksek düzeyde işletme kültürü gerektirmektedir. Sorunun doğru
çözümü için, yapının her sürecinde eşgüdümlü olarak: Projenin fikir aşamasından itibaren konunun
1. İzmir Asker Hastanesi, gulnazkantar@hotmail.com
2. Doç. Dr., GATA Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı. Başkanlığı, orhanme@hotmail.com
3. GATA Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı. Başkanlığı, ozlem_cbcgl@hotmail.com
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önem ve hassasiyeti hakkında; mekanik mühendisince, mimar başta olmak üzere ilgili tüm disiplinlerle işletme yönetiminin bilgilendirilmesi, yapım aşamasında diğer cihaz ve donanımların yerleştirme
usullerine müdahale edilerek yönlendirici olunması gerekmektedir.
Bu çalışmanın, Türkiye’de kamu ve özel sektör tarafından yeni yapılacak veya yeniden düzenlenecek ameliyathane ve anestezi sonrası bakım ünitesi tasarımlarına katkı sağlayabileceği kanısındayız.
Anahtar Kelimeler: Tasarım, Ameliyathane, Anestezi Sonrası Bakım Ünitesi

THE DESIGN OF SURGERY ROOM AND POST-ANESTHESIA CARE UNIT
Abstract
In this study, it was aimed to examine the ideal design recommendation by studying the design forms
of operating room and post anesthesia care units in abroad and our country in accordance with changing health concepts and social health needs in these forms.
In these days, operation rooms are complex units containing all surgical units requiring collaboration among occupational groups in which number of employees is high. The efforts of being designed of
the future’s more modern surgery rooms showing parallel with new requirements, changing concepts
and technological developments are in progress today. Many health centers are now experiencing the
process of the construction of new operating room, reconstruction of the old ones or transforming the
existing areas into outpatient surgical centers.
Operating rooms are one of the most important entries of hospitals regarding revenues and expenditures. While around % 40 of the prices doesn’t return to hospitals, operating rooms are liable for paying
up to % 70 of the hospital revenue. Distinguishing between septic and aseptic in the hospitals is very
important in terms of the safety of the staff and patients. Proper designing of the operating rooms will
help simplify the circulation and improve the performance in the operating room.
In order to create hygienic environments in the hospitals, architectural design and the structure components used in the design are very important in creating such environments. We believe that providing
that we create functional sites which comply with the international operating room standards, our national needs and the legislation of Ministry of Health by bringing structure components together; it will
be contribute to remove health-threating elements. Proper architectural planning, correctly analysed
mechanical system, hereby, provide hygienic environments. Hospital planning and project preparation
is an interdisciplinary technical branch. During this planning period, mechanical designers, doctors
and hospital management should work together with the architect.
Hospitals plan their operating room units according to the extent of their service. While no problem
occurs if the planned operating room is built in an entirely unoccupied area; during the renovation
of the obsolete application areas, some crucial difficulties occur owing to such restraints as technical
compatibility problems of the beams-columns, electricity, water, expenses etc.
In recent years, the frequency and extent of the cases due to hospital infection is known the public and
the cause and effect relations of these cases are highly important. The sensitivity of the subject matter
requires as much proficiency in design and application as the high level of operating culture. For the
right solution of the problem, in every process of the construction: as of the gestation of the project, by
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mechanical engineer, primarily architect, all the relevant disciplines and the management should be
informed about the significance and sensitiveness of the project; then, during the construction stage,
while other devices and hardwares are installed, assembly procedures should be intervened and help
is to be offered when orientation is necessary.
We are in the opinion that this study will contribute to design of new operating rooms and post anesthetic care units at public and private sectors hospital.
Key Words: Design, Surgery Room, Post-Anesthesia Care Unit
1. GİRİŞ
Günümüzde ameliyathane üniteleri bütün cerrahi birimleri içeren, çalışan sayısının yüksek olduğu ve
değişik meslek gruplarının işbirliğini gerektiren karmaşık işletme birimleridir. (Uçak, 2009: 42). Yeni
gereksinimler, değişen kavramlar ve teknolojik gelişmelere paralellik gösteren, geleceğin daha modern, amaca uygun ameliyathanelerinin tasarlanma uğraşısı günümüzde de devam etmektedir.
Hastaneler verecekleri hizmet kapsamına göre ameliyathane ünitesini planlarlar. Bu planlamada ameliyathanede septik ve aseptik ayrımının yapılması hem çalışan personel hem de hasta açısından son derece önemlidir.
2. BULGULAR
Operasyon odası hastanenin gelirler ve masraflar konusunda lokomotifidir. Fiyatların %40’ı tam olarak geri dönmez iken hastane gelirinin %70’ini operasyon odası karşılamakla yükümlüdür (Katz vd,
2010:666).
Öncelikle hastanelerin tasarım ve işletme süreçlerinde, herhangi bir yapı değil yaşayan bir mikroorganizma olduğunun kabul edilmesi gerekir. Hava, insan ve eşyaların, içeriden dışarıya, dışarıdan içeriye
taşıyıcı rollerinde toplum sağlığı açısından hastanenin yeri ve öneminin bilinmesi (Kırbaş, 2009: 1262)
hasta ve çalışan güvenliğini artıracaktır.
Son yıllarda hastane enfeksiyonuna bağlı vakaların sıklığı ve boyutu kamuoyunca bilinmekte ve bu
vakaların sebep sonuç ilişkileri büyük önem taşımaktadır. Konunun hassasiyeti, tasarım ve uygulama
uzmanlığı yanında, en az o kadar da yüksek düzeyde işletme kültürü gerektirmektedir. Sorunun doğru çözümü için, yapının her sürecinde eşgüdümlü olarak: Projenin fikir aşamasından itibaren konunun
önem ve hassasiyeti hakkında; mekanik mühendisince, mimar başta olmak üzere ilgili tüm disiplinlerle işletme yönetiminin bilgilendirilmesi, yapım aşamasında diğer cihaz ve donanımların yerleştirme
usullerine müdahale edilerek yönlendirici olunması gerekmektedir (Kırbaş, 2009: 1270-71).
3. AMELİYATHANE TASARIMI
Sağlık hizmeti veren birçok merkez, günümüzde yeni ameliyathane inşası, eskilerin yeniden düzenlenmesi ya da var olan alanların günübirlik cerrahi merkezi haline getirilmesi sürecini yaşamaktadır. Bu
süreç, ancak iyi organize olmuş bir takımla en iyi şekilde yönetilebilir. Tasarım projesi çerçevesinde
belirlenen bütçe ile projenin zamanında bitirilmesi gereklidir. Bu süreçte; hastane cerrahi bölüm başkanı, eğer ameliyathaneler, Anesteziyoloji bölümünün sorumluluğunda çalışıyorsa anestezi bölümünde oluşturulacak bir heyet, ameliyathaneler ayrı bir yönetim kurulu tarafından yönetiliyorsa bu heyet-
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ten görevlendirilecek yetkili, anestezist, cerrah, yüklenici, mimar, mühendis, tesisat planlayıcısı, biyomedikal bölüm personeli, enfeksiyon kontrol komite üyesi, temel cihaz ve donanımların satıcısı bu takımın bir üyesi olmalı, multidisipliner işbirliği sağlanmalıdır (Brady, 2005:189; Beney, 2005; Bang,
2004:67).
Tasarlanan ameliyathane bölümü inşaatının tamamen boş bir alanda yeni yapılıyor olması durumunda
bir sorun yaşanmazken; ameliyathane ve Anestezi Sonrası Bakım Ünitesi (ASBÜ)’nin tadilatının yapılması söz konusu ise; projenin ilk aşamasında, inşaat alanının çalışan bölümden, enfeksiyon kontrolü, tozdan korunma, gürültünün azaltılması ve inşaat alanındaki basınç değişikliklerini ortadan kaldırılmasına olanak sağlayacak şekilde izole edilmesi planlanmalıdır (Ehrenverth, 1999:33). Eski kullanım alanının yeniden yapılandırılmasının, alanların yerleştirilmesi aşamasında, eski yapının inşasına
bağlı olarak; kolon-kiriş, elektrik, su, giderler vb. teknik yapısına uyum sağlama gibi konularda sınırlılıklar nedeniyle çok önemli sorunlar ile karşı karşıya kalınmaktadır.
3.1. Ön Çalışma
Ameliyathane bölümü ve ASBÜ’ nin gereksiniminin saptanması aşamasında, kurum idaresinin, bu
ünitelere gereksinimin boyutunu değerlendirmek üzere, tüm branşları kapsayan, gereksinimin nitelik
ve niceliğini ortaya koyacak, gerçekçi kriterlere, geçmiş dönem istatistiklerine dayanacak güvenilir bir
çalışma yapması çok önemlidir. Bu çalışmada, branşlar; geçmişteki hastane istatistikleri, halen bulundukları durum ve geleceğe yönelik hedeflerini gerçekçi bir yaklaşımla ortaya koymalıdır. Konuşlandırma çalışmalarında, önerileri alınan klinikler için çok özel gereksinimleri olanlara, olabildiğince ayrı,
belirtilen gereksinimleri karşılayabilecek özel ameliyathane oluşturmak (organ transplantasyonu, kardiyovasküler, ortopedi (protez implantasyonu gibi)), istek ve önerileri örtüşen klinikler için standardı
belirlenmiş ameliyathane odaları planlamak söz konusu olacaktır. Yakın ve uzak gelecekte ortaya çıkabilecek gereksinimleri dikkatle irdeleyerek tüm alanın şekillendirilmesine çalışılmalıdır. Anestezistler, tüm branşların katılacakları toplantıda, kurum idaresine, bu verilerini ilgili diğer branşların tartışmaya katılımları ile somutlaştırarak sunmaları gerekir. Bu ortak toplantı, benzer ve örtüşen gereksinimlerin bir araya getirilmesiyle; alan, finans sağlama ve zaman yönünden tasarrufta yararlı olacaktır
(Ehrenverth, 1999: 28-37).
Bir başka görüşe göre; ameliyathaneler, yataklı sağlık kurumlarının büyüklüklerine göre, birim ameliyathaneleri veya merkezi ameliyathaneler şeklinde yapılanırlar. Ameliyathanedeki oda sayısının belirlenmesi için %5 formülü kullanılabilir. Örneğin; hastanede bulunan tüm cerrahi yatak sayısının %5’i
kadar ameliyat odası inşa edilir. Bu sayı içinde endoskopi ve sistoskopi odaları yer almamaktadır
(Uçak, 2009: 32).
Temel olarak ameliyathaneler, hastane içerisinde hastanenin en üst katına veya alt katlarda diğer bölümlerden ayrı olarak inşa edilir. Bunun nedeni bölümler arası kontaminasyon olasılığından kaçınmaktır (Uçak, 2009: 28).
Bir ameliyathane bölümü; ameliyathane odası, steril malzemelerin depolandığı temiz oda, Anestezi
Sonrası Bakım Ünitesi (ASBÜ), el yıkama lavaboları, temiz ve kirli koridorlar, giysi değiştirme, personelin dinlenme bölümleri, sterilizasyon üniteleri ve asansör gibi oda, ünite ve bölümlerden oluşur
(Ph Grup, 2008).
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Ameliyathane bölümü sistemi; klima tesisatı, merkezi gaz sistemi tesisatı, elektrik ve aydınlatma tesisatları, zemin, duvar ve tavandan oluşan yüzey sistemi, ameliyat lambaları ve asma kollar, kapılar,
el yıkama üniteleri, temiz ve pis su tesisatı, hasta ve personel asansörleri gibi sistemlerden oluşur. Bütün bu tesisat ve sistemlerin, ameliyat koşullarının sağlıklı sağlanabilmesi için bir bütünlük içinde bir
araya getirilmesi gereklidir. Bunlardan herhangi birinin aksaması, sistemin bütünlüğünü bozabilir (Ph
Grup, 2008).
Kurumdan kuruma farklılık gösterse de ameliyathaneler için oluşturulmuş tüm mimari projelerde amaç
hasta güvenliğinin ve kolay bir iş akışının sağlanması olmalıdır. Ameliyathane ortamında her zaman
bir kontaminasyon riski söz konusu olduğu için “temiz” alanlar ile “tehlikeli” veya “kontamine” alanlar arasında net bir ayrım yapılması önerilir. Kontamine veya temiz alan ayrımı, ilgili alanın fonksiyonları dikkate alınarak yapılır. Kontamine veya kirli alanlarda çapraz kontaminasyon riski yüksektir ve
girişler kontrollü değildir (unrestricted). Hastaların ameliyathaneye giriş alanları, giyinme odaları, dinlenme (kafeterya) ve ofis alanları kontamine olarak kabul edilen ve girişlerin kontrolsüz olduğu alanlardır. Ameliyat odaları, cerrahi yıkanma lavabolarının bulunduğu alanlar ve steril malzemenin saklandığı odalar temiz alanlardır. Bu alanlara mutlaka cerrahi giysilerle ve maske takılmış olarak girilmelidir [kontrollü (restricted) alan]. Koridorlar, malzeme hazırlama ve diğer depo alanları temiz veya kontamine kategorilerine tam olarak uymayan yarı-kontrollü (semi-restricted) alanlardır (Şardan, 2005:5).
Tablo 1. Ameliyathane alanları
Temiz
Steril
(Restricted)
Yarı kontrollü (SemiTemiz
restricted)
Kontrolsüz (Unrestricted) Kirli

Ameliyat odaları, cerrahi yıkanma lavaboları
Premedikasyon, koridor, malzeme hazırlama, diğer
depo
Ameliyathane giriş alanları, giyinme odaları, dinlenme
(kafeterya) ve ofis alanları

3.1.1. Kontrollü Alanlar
Bu alan cerrahi işlemin yapıldığı ve steril malzemenin açık olarak bulunduğu alanlardır. Havalandırma sistemi, havanın steril saklama alanından dışarı akışını (pozitif basınçla) sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır (Uçak, 2009:33).
3.1.2. Yarı Kontrollü Alanlar
Bu alan temiz ve steril malzemenin saklandığı, malzemenin depolandığı ve hazırlandığı ünitelerdir.
Temiz alan aynı zamanda, ünitenin steril alanlara açılan koridorlarını da kapsamaktadır. Bu alanda havalandırma sistemine dikkat edilmelidir. Havalandırma sistemi, havanın pozitif basınçla hazırlama alanından dışarı akmasını sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Hava akışı, aşağı çekişli tip olmalı ve saat
başına hava değişimlerinin sayısı, havadaki lif parçacıklarını asgari düzeye indirmeye yeterli olmalıdır (Uçak, 2009: 33).
3.1.3. Kontamine Alanlar
Bu alan hastanın kabul edildiği odalar, personel dinlenme yeri, kadın ve erkek personel için ayrı ayrı
düzenlenmiş giyinme ve soyunma ile tuvalet ve duş mahalleri bulunmalıdır. Bu alanlar işlem bölümünün diğer alanlarından fiziksel olarak ayrı olmalı, girişi bir servis koridorundan yapılmalıdır. Zemin,
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duvarlar, tavan yüzeyleri, sık temizlenmeye uygun olmalı, ıslak şartlara dayanıklı gözeneksiz malzemeden yapılmalıdır. Kirli alandaki bütün hava, geri dönüşü olmadan dışarıya çıkarılmalıdır (Eberliköse, 2007: 470).
3.2. Ameliyathane Teknik İç Tasarımı
3.2.1. Ameliyathane Alanı
Ameliyat odalarının alanı, yeni ameliyat tekniklerinin; endoskopik, radyolojik, mikroskobik, patolojik
çalışmalardan yararlanmasını sağlayacak teknolojinin gelişmesine paralel olarak nitelik ve sayısı artan karmaşık özellikli cihazların kapladığı alan; gereksinimi karşılayabilecek, anestezi ve cerrahi personelin rahatça çalışabilecekleri ortamı sağlayabilecek kadar büyük olmalıdır (Ehrenverth, 1999: 31;
Allo, 2005: 1297).
Genel amaçlı ameliyathane en az 37 m2, özel kullanım amacı olan, kardiyovasküler, beyin cerrahi, ortopedi gibi özel girişimler için kullanılacak ameliyathanelerdeki cihaz ve personel sayısının fazla olması nedeniyle bu odaların büyüklüklerinin 57 m2, dolaplar arası genişliğin ise en az 6 metre olması
uygun olacaktır. Sistoskopi ve diğer endoürolojik girişimler için boş alan en az 32-35 m2, genişlik ise
en az 5 metre uzunluğunda olmalıdır (Bardwell, 2005: 39). Net kullanım alanı içinde, kolon ve benzeri hareket kısıtlılığına sebep verecek yapılaşma ile ameliyat ekibinin hareket kısıtlılığına ve sirkülasyonuna engel bir durum olmaması gerekir (Eberliköse, 2007: 470).
Bu standartların yeniden düzenlenen ameliyathaneler için de geçerli olmasına karşılık, alanların sağlanmasında sorun var ise; genel amaçlı odalar için en az alan 34 m2, özel amaçlı odalar için ise 38 m2
olmalıdır (Allo, 2005: 1294). Halen kullanılan eski ameliyathane alanlarının 25-30 m2 olması nedeniyle 38-40 m2 büyük bir alan gibi gözükmesine karşılık, günümüzdeki pek çok ameliyat için yetersiz kalmaktadır. Küçük cerrahi girişim ya da günübirlik uygulamalar ile gereksinimlerin küçüklüğü özdeşleştirilmemelidir. Artroskopik veya endoskopik girişimler için kullanılan cihazlar çok geniş alan kaplamaktadır. Benzer anlayışla çocuk hastalar için küçük ameliyathanenin yeterli olması gibi bir yaklaşımı da anlamak olası değildir.Ameliyathanelerde kullanılan cihazların ölçü ve sayılarının sürekli artıyor olması yanında, daha büyük ameliyathanelerde daha rahat çalışılabileceği nedeniyle, daha büyük
ameliyathanelerin yapılması şüphesiz ki gelecek için iyi bir yatırım olacaktır (Ehrenverth, 1999:31;
Ofek vd., 2006: 549).
Ameliyathanelerde yarı ve tam steril alanlar oluşturulmalıdır. Ameliyathane salonu ve yan hacimlerinin bulunduğu tam steril alanlarında, pencere ve kapılar dış ortama açılmamalı ve bu alanlarda tuvalet
bulunmamalıdır (Eberliköse, 2007: 470).
3.2.2. Ameliyat Odası Girişi
Ameliyat odası kapısının ölçüsü önemlidir. Normal şartlarda, ameliyat masasına hasta taşıma sedyesi
ile getirilen hasta için geniş bir giriş alanına gereksinim olmaz. Ancak, özel yataklar, ortopedik kırık
masası, kalp-akciğer bypass cihazı gibi çok büyük aletlerin ameliyathaneye getirilmesi zorunlu olduğu durumlarda kapının genişliği önem taşır. Bu durumda ya tek kapının tüm gereksinime yanıt verecek
şekilde geniş olarak tasarlanması düşünülmeli, ya da bu özel durumlarda kapı genişliğinin artırılmasına olanak sağlayacak küçük ek kanat kapı tasarımı düşünülmelidir (Ehrenverth, 1999: 32).
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Günümüz teknolojisi ameliyat odalarına girişte hem genişlik yönünden, hem de kullanılabilirlik yönünden kolaylıklar sağlamaktadır. İttirilerek açılan çarpar kapıların, çok itinalı kullanılma çabalarına, kapının korunma ve güçlendirilmesi için metal ile kaplanmasına karşılık bir süre sonra harap olduğu bilinmektedir. Ayrıca bu kapıların yarattığı hava hareketi yerdeki tüm partiküllerin hareketlenmesi
ve hatta cerrahi sahaya taşınmasına neden olabilmektedir (Dağlı, 2007). Bu nedenle hem hasta, sedye,
kapı darbelerine ve bulaşa neden olmamak, hem de kapının açılıp kapanmasında sağlanan kolaylıktan
yararlanmak için, el (dirsek), ayak veya diz ile dokunmayla, elektrik gücü ile çalışan otomatik kayar
sistemli kapıların kullanılması uygun olmaktadır (Forsyth, 2006: 23).
Sızdırmaz kapı anlamına gelen hermetik kapı sistemleri, genellikle, izolasyonunun yüksek olması gerekli (ameliyathane, laboratuar, röntgen odası, soğuk hava odaları vb.) ortamlarda kullanılır. Ancak her
ortamın sızdırmazlık ihtiyacı farklılık gösterir. Ameliyathane (UV ışınları kullanılan odalar ve röntgen
odaları hariç) ortamında kullanılacak hermetik kapılarda şu özellikler aranır:
• Yüksek hava ve ısı izolasyonu (sızdırmazlık)
• Kullanılan kaplamaların antibakteriyel ve spor oluşumlarını engellemesi
• Homojen ve sudan etkilenmemesi
• Asit, hijyenik temizleyiciler ve benzeri aşındırıcı malzemelere karşı dayanıklı olması
• Darbe ve çizilmelere karşı dayanıklı olması
• Uzun yıllar özelliğini kaybetmemesi
• Geçiş sistemlerinde kullanılan ekipmanların hijyenik olması (el yaklaşım sensörleri, diz-dirsek
butonları vb.)
Ameliyathane kapılarında piyasada ekonomik olması bakımından kullanılan başlıca kaplama malzemesi camdır. Ancak, cam kapılar kırılma riski, düşük izolasyon, aşındırıcı maddelere karşı dayanıksız
ve bakteri oluşumlarına karşı açık olduğu için standartlara uygun değildir. Yüksek standartlı ameliyathanelerde compact laminat kaplamalı panel kapılar kullanılır (www.vitekguvenlik.com).
Hermetik kapıların kullanılması ameliyathane içi hijyenik ortamın sağlıklı olabilmesi için gereklidir.
Bu kapıların geçirimsiz olması ve boşluksuz olması hijyenik ortam şartlarının bozulmaması için önemlilik arz eder.
Kapı açık kalma süresi, kanat açılma ve kapanma hızı dijital olarak ayarlanabilir olmasında fayda vardır. Ayarlanan açık kalma süresi 0-30 sn. arasında olabilir. Kapıların açılma hızı kapanma hızına göre
daha hızlı olmalıdır. Kapı içerisinde elektrik kesilmelerinde kapıyı açacak akü sistemi bulunmalıdır.
Ameliyathane kapıları hermetik kapı olarak, ayak ve diz darbesi ile açılabilen ancak manüel olarak da
çalışabilecek yapıda ve 2 saat yangına dayanıklı olmalıdır. Ayrıca üzerinde de gözetleme camı konulmalıdır (Eberliköse, 2007: 470).
3.2.3. Zemin ve Duvar
Yer döşemesi olarak antistatik, antibakteriyel aşınmaya karşı yüksek mukavemete sahip kondaktif
PVC malzeme tercih edilmelidir. Gerekmesi halinde ayrıca topraklama da yapılabilmelidir (Eberliköse, 2007: 470).
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Ameliyathane zeminleri, ıslak ve kuru koşullarda kaymayı engelleyen, temizleyici kimyasallarla sık
yıkamaya ve makineler ile yapılan temizlemeye dayanıklı özellikte olmalıdır. Ameliyathanenin zemini, tüm alan olarak, düzgün ve tekerlekli cihazların ağırlığından dolayı deforme olmayacak yapıda olmalıdır (Allo, 2005: 1294). Kolay temizlenebilmeli, kan ve kimyasal maddelerin yaratabileceği lekelere dirençli olmalı, görünümünü uzun süre koruyabilmelidir. Zemin kaplamasının duvarla birleşme
yeri tam alt köşede zemin-duvar birleşmesi şeklinde değil, zemin kaplamasının zeminden yukarı doğru, duvar üzerinde 10-15 cm ilerlemesi şeklinde yapılması uygun görülmektedir (Ehrenverth, 1999:
34). Bu şekilde zemin, bir havuz sistemine benzemektedir.
Ameliyathane salonlarının taban-tavan arası net yüksekliğinin havalandırma kanalları, asma tavan,
hepa filtreler hariç ameliyat salonunun her noktasında en az üç metre ve ameliyathane kısmında bulunan koridor genişliğinin en az iki metre olması gerekir (Eberliköse, 2007: 470).
Ameliyat odalarında özellikle tek parça tavan önerilmektedir. Tavan yüzeyi düz ve silinebilir olmalıdır. Tavanların yapımında, duvar ve zemin yapımında öngörüldüğü kadar olmasa da sağlam, rutubete dayanıklı; iç ve dış ortam arasında herhangi bir geçişe olanak taşımayacak şekilde izole edilebilen,
lambalar ve diğer materyalin sıkıca sabitlendiği, kompakt maddenin kullanılması gerekir. Bu şekilde
kontaminasyona neden olacak toz ve benzeri parçacıkların içeri girmesi engellenmiş ve havalandırmaklimatizasyon sisteminde bir tehlike ile karşılaşılması nedeni engellenmiş olacaktır Parçalı tavanlar;
derlenme odası veya bekleme alanı gibi yarı korumalı veya korumasız alanlarda kullanılabilir, ancak
ameliyat odaları için kullanıma uygun görülmemektedir. Parçalı tavanlar kullanıldığında da, toz ve
benzeri parçacıkların girmesini engellemek için yalıtım yapılmalıdır (Allo, 2005: 1294-1295).
Yeni anlayışla projelendirilen ameliyathanelerde; kirli sıvı atıkların (ameliyat sırasında toplanan sıvı
atıklar ile, temizleme işleminde kullanılan kirlenmiş atık su) dökülmesi için; özel teknesi ve gideri
olan ayrı ve kapalı bir alan oluşturulmaktadır. Bu şekilde ameliyathanelerde oluşturulan pozitif basınç
da –hava kaçakları engellenerek- korunabilir. Bu uygulamanın bir adım ilerisi ve olması gerekeni de,
bu enfekte ve kimyasal içerikli atıkların ortak kanalizasyondan farklı bir ortama yönlendirilerek imha
veya etkisiz hale getirilmesidir (Dağlı, 2007).
Duvarlar; su geçirmeyen, kuvvetli darbelere dayanıklı, çatlamalara ve kırılmalara olanak vermeyecek
ve temizlenmeye uygun materyalden yapılmalıdır. Duvar kaplama materyaline veya boyalara antimikrobiyal katkıların katılmasının enfeksiyondan korunmada bir rolü olduğu konusu kesinlik kazanmamıştır (Allo, 2005: 1295). Duvar renginin opak olması önerilir.
Ameliyathane kontrol panosu, ameliyathanede gerekli olan en uygun çalışma koşullarını sağlamak,
gerek hastaya, gerekse ameliyat ekibine mümkün olan en konforlu ortamı oluşturmak üzere tasarlanmış modern ve güvenilir bir aygıttır. Kolay temizlenebilmelidir. Dokunmatik ekran ile; sıcaklık, nem,
oda fark basıncı, filtre kirlilik düzeyi ölçümleri, anestezik gaz tahliyesi, operasyon lambası kontrolü, negatoskop kontrolü yapılabilmelidir. Ameliyathaneye giriş-ameliyathaneden çıkış, ameliyathane
meşgul butonu, saat ve kronometre, panele entegre tıbbi gaz alarmı, telefon, müzik yayını, ankastre
montaj olanağı ve otomasyona bilgi aktarımı özelliklerinin bulunması gerekir.
3.2.4. Havalandırma ve İklimlendirme
Ameliyathane içerisindeki yüksek sterilite düzeylerinin sağlanması ve sürdürülmesi için, havalandırma, iklimlendirme, ısıtma ve nem tasarımı son derece önemlidir.
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Ameliyathane havasında mikroorganizmaları taşıyan toz, tüy, cilt kalıntıları veya solunum sekresyonlarından oluşan damlacıklar bulunabilir. Ameliyathane havasındaki mikroorganizma sayısı, ameliyathaneye girip çıkan insan sayısı ile doğru orantılıdır. Bu nedenle ameliyatlar sırasında personel trafiğini minimumda tutacak her türlü önlem alınmalıdır. Kolonize ameliyathane personelinden hava yoluyla hastalara bulaş sonucunda gelişen grup A beta-hemolitik streptokoklara bağlı cerrahi alan infeksiyonu (CAİ) salgınları tanımlanmıştır. Bu salgınlarda, salgına yol açan suş ameliyathane havasından izole edilmiştir (Şardan, 2005: 7).
Temiz oda iklimlendirmesinde etkin unsurlar; sıcaklık, nem oranı, taze hava oranı, canlı ve cansız kirleticilerin miktarı, hava akış hızı ve yönleri ile ortam basıcıdır. Bu parametrelere göre gerekli şartları
sağlamak, sağlığa uygun iklimlendirme ve havalandırma sistemi ile uğraşmayı, tam bir uzmanlık haline gelmesine neden olmaktadır (Teksöz, 2007: 452-453).
İklimlendirme ve havalandırma sistemlerinin oluşturacakları ortamın değerlendirilmesi uluslar arası kabul edilen standartlara göre yapılmaktadır. Türkiye, DIN 1946/4 standardını referans olarak kabul etmektedir. DIN 1946/4 standardı; hastane iklimlendirme ve havalandırma sistemlerinin tasarımını, kullanılacak cihazlar ile ilgili teknik özellikleri, cihazların montajını, kullanılmasında göz önüne
alınacak noktaları, deneme, çalıştırma ve bakımlarında dikkate alınması gereken bilgileri içermektedir.
Federal Alman Sağlık Dairesinin geliştirdiği “Hijyen için ameliyathanelerin işlevsel ve mimari düzenlemesinde yapılması gerekenler” yönetmeliğinde uyulması gereken kurallar özetle şunlardır:
• Temiz hava akımı veren sistem yerden en az 3 metre yükseklikte olmalıdır.
• Ameliyathanenin havasının saatte en az 20 kez değişmesi gerekmektedir.
• Havalandırma sistemi için yedek enerji kaynağı bulunmalıdır.
• Filtrelemede havadaki partikülleri tutan 3 kademeli filtre olmalıdır.
• Temiz hava akımı yukarıdan aşağı doğru yönlendirilmelidir.
• Oda içinde havalandırmanın sürekliliği sağlanmalıdır. Kullanılmayan ameliyathanelerde ise havalandırma %50 kapasite ile çalıştırılmalı, tamamen kapatılmamalıdır.
• Kirli hava ameliyathane odasının dört alt köşesi ile iki tavan köşesinden emilmelidir.
3.2.4.1. Turbulentli Akım
Bu tip hava akımı genellikle enfeksiyon tehlikesinin yüksek olmadığı ameliyatların yapılacağı ameliyathanelerde kullanılır. Hava, küçük ameliyathanelerde şemsiye tipi (Şekil 1), büyük ameliyathanelerde ise jet destekli tavan ünitesi (Şekil 2) ile ameliyat masasına yönlendirilir. Bu şekilde ameliyat masasındaki mikrop sayısı, ameliyathanenin tamamına oranla biraz daha alt seviyeye indirilebilir. Aynı zamanda ısı yükü odada çalışan sağlık personelini ve hastayı rahatsız etmeden alınabilir. Şemsiye tipi tavan ünitesi aynı zamanda tavan seviyesi düşük olan ameliyathaneler için idealdir. Söz konusu iki sistem de kullanılırken havanın yapılacak olan ameliyatın çeşidine göre nasıl ve nereden üflenmesi gerektiği; havanın hangi hızla ve odaya nazaran kaç derece ısı farkı ile üfleneceği çok iyi analiz edilmelidir (Kenter, 2001:7).
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Şekil 1. Şemsiye tipi tavan ünitesi

Şekil 2. Jet destekli turbulentli
akım tavan ünitesi

(Kenter, 2001: 7)
3.2.4.2. Direkt Laminer Akım
Doğrudan ameliyatın yapıldığı alanı korumaya yöneliktir ve ameliyat masası üzerine doğrudan gelen
akımın etkisiyle, var olan parçacıkların buradan uzaklaştırılması sağlanır. Hava akımı tavandan laminer akım şeklinde sağlanır ve zemine yakın bölgeden ekzost sistemi ile atılır (Allo, 2005: 1295). Laminer akım düzlemsel olmalı, minimum kesintiye uğramalı ve tamamıyla ameliyat masasını örtmelidir.
Atık sisteminin havalandırma ve vakum sisteminden ayrı olması en iyi seçenektir (Ehrenverth, 1999:
37). Bu tip hava üflemesi yapılırken odaya üflenen havanın ısısı ile odanın içindeki havanın ısısı arasındaki farkın en düşük düzeyde olması gerekir. Eğer hava gerektiğinden fazla soğuk üflenirse, üflenen hava ile odadaki havanın arasındaki yüksek farktan ötürü, özellikle uzun ameliyatlarda ameliyat
ekibinin omuzlarının tutulması söz konusudur. Bu yüzden ısı farkının düşük, dolayısı ile hava debisinin yüksek olması gerekir. Direk olarak ameliyat masasının yanında kullanılan cihazların da bu laminer akımın içinde kalmasına ayrıca dikkat edilmelidir. Bu şekilde çapraz kontaminasyonlar önemli ölçüde engellenir (Kenter, 2001: 9).
Şekil 3. Paslanmaz çelikten direkt laminer akım tavan ünitesi

(Kenter, 2001: 9)
3.2.4.3. Dönüşümlü Hava ile Çalışan Laminer Akım
Bu sistem en yüksek dereceli sterilizasyon gerektiren kalp kapak, kalça protezleri gibi ameliyat alanlarında kullanılır. Direk laminer akım sisteminden, daha yüksek debi ile resirkülasyon sağlanması ile
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farklılık gösterir. Ameliyathane tavan üniteleri içine yerleştirilmiş olan vantilatörlerle resirküle hava
kullanılarak yüksek debiler elde etme olanağı bulunmaktadır (Şekil 4). Tabii ki gerekli olan taze havayı bu sisteme getirmeyip, bu havayı tekrar dışarı atmayı unutmamak gerekir. Hava üfleme sistemlerinin en iyi sonuç almayı sağlayabilen tamamlayıcıları ise; emme işlemini gerçekleştiren lif tutma özellikli, alanın hem alt hem de üst kısmına yerleştirilen menfezlerdir (Kenter, 2001:9).
Şekil 4. Dönüşümlü hava ile çalışan laminer akım tavan ünitesi

(Kenter, 2001: 9)
Ameliyat odalarındaki hava pozitif basınçlı olmalıdır. Bu şekilde temiz hava akımı, temiz bölgelerden
daha az temiz alanlara doğru yönlenerek ameliyat odalarından koridor be bitişik bölümlere doğru hareket eder. Böylece kontaminasyondan kaçınmak olanaklı hale gelir. İstenmeyen hava akımlarının sınırlandırılması, ortam şartlarının özellikli olmasının sağlanması gereken alanlardan daha düşük özellikli
şartlara sahip alanlara geçişlerin, hava kilit (air lock) bölümleri ile bağlanması uygun olacaktır (Allo,
2005: 1295; Shen, 2004: 779; Güven, 2003).
Sağlığa uygunluk kategorisi düşük alanlarda (steril koridorlar, sterilizasyon ünitesi, preoperatif üniteler vb.) hava, HEPA filtrelerden (High Efficiency Particulate Air Filter) geçirilerek yüksek karışım menfezleri ile steril alana türbülan akım şeklinde üflenerek, az parçacık içeren hava içeri verilerek alandaki parçacık sayısının azaltılması hedeflenir. “HEPA filtre verimi, 0,3 mikron çapındaki parçacıklarda %99.97’den daha büyük ve normal akış kapasitesinde 250 Pa basınç kaybı olan, kullanılıp
atılabilir cinsten filtredir (Ph Grup, 2008; Allo, 2005:1294).
Ameliyathane sıcaklığının kolayca değiştirilebilmesi çok önemlidir. Son yapılan araştırmalar, pek çok
ameliyat sırasında hastayı sıcak tutmanın oldukça yararlı olduğunu göstermiştir. Isıtma ve havalandırma sistemlerinin, gereksinim duyulduğunda sıcaklığı hızla artırıp azaltılmasına izin vermesi gerekir.
Bu da, her ameliyat odasına ayrı bir ısıtma sisteminin kullanılması ile olası olur (Ehrenverth, 1999:
30; Morgan, 2002: 18).
Ameliyathane bölümünde, iklimlendirme sistemlerinin olduğu alanlarda olması gereken hava sıcaklıkları; en az 22°C, en çok 26°C, yoğun bakım ve özel bakım odalarında 24-26°C olmalı, ameliyathane odalarının her birinde, ayrı ayrı isteğe bağlı olarak, belirtilen sıcaklıklar arasında ısı değişikliği
yapılabilmelidir. “ön çalışma” aşamasında ortam ısısının 22-26°C arasında, istenildiği zaman, istenilen alanda istenilen düzeyde ayarlanabilme özelliğine sahip kılınması kararı kayda geçirilmelidir (Güven, 2003).
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Amerikan Sağlık Mimarları Enstitüsünün ve JCAHO’nun nemle ilgili önerisi %30-60 olmalıdır.
Nem %60 tan çok yüksek olursa, malzemeler nemlenebilir sterilitesi bozulur, küf ihtimali artar. Nem
%30’dan çok daha düşük olursa da aşırı bakteri taşıyan tozların ortama yayılmasına yol açabilir (Zenciroğlu, 2009:357).
3.2.5. Aydınlatma
Aydınlatma kontrol sistemlerinin kullanım amaçlarından özellikle ameliyathane aydınlatmasında gözümüze çarpan özellik verimliliktir. İyi bir aydınlatma sağlayabilmek için, aydınlatmanın yeterli yeğinlikte olması tek koşul olmayıp, ameliyat masası üzerindeki aydınlatmanın şu özellikleri de içermesi gerekir:
• Hareketli bir lambadan sağlanarak masayı farklı açılardan, normal bir çalışma aydınlatması için
gerekenden 20 kat daha fazla aydınlatma gücünde olmalıdır.
• Alana gölge düşmesinin, ışık parlama ve yansımasının engellenmesi, ortamın koyu olmayan mat
uyumlu renklerle boyanması, metal aletlerin yüzeylerini işleme tabi tutup mat görünümlü hale
getirerek, ışık kaynağında gün ışığı gibi aydınlatan akkor teli lambalar kullanılarak; çalışılan tüm
yüzeyin eşit olarak aydınlatılması ile gözün yorulmasına neden olmamaya özen gösterilmelidir.
Endoskopik ameliyat sayısının artması nedeniyle ameliyathane aydınlatılması konusu tekrar değerlendirilmelidir. Dimerli lambalar ya da işlem sırasında farklı aydınlatma gereksinimleri için ayrı prizlerin bulunması önemlidir. Ameliyat sırasında tüm ışıkların kapatılması gerektiğinde; çalışmasını sürdüren anestezi ekibinin çalışma masası ile cerrahide kullanılacak olan malzemelerin bulunduğu masalarda, gerek duyulan aydınlatmayı sağlayacak, ancak kısıtlamayı da engellemeyecek şekilde spot ışıkların olması gerekir. Bir grup aydınlatma grubunun kesintisiz elektrik kaynağına bağlanması ile olabilecek elektrik kesintisi durumunda, cerrahi girişimin yarıda kalmamasına önemli katkısı olacaktır. Aydınlatma sistemi dizayn sürecinde pek çok değişikliğe uğrayabilir, eğer planlamaya alınmadıysa geri
dönüp eklemek çok zordur (Ehrenverth, 1999: 39).
3.2.6. Elektrik sistemi
Elektrik güvenliği ameliyathanede çalışan herkesi son derece yakından ilgilendirir. Elektrikli cihazların kullanılması ameliyathanede elektrik çarpma riskini artırır (Morgan, 2002: 23). Ameliyathanelerde
kullanılabilecek 3 farklı elektrik sistemi bulunmaktadır:
• Evlerde kullanılan standart, topraklı sistem
• Yalıtılmış sistem
• Toprak kaçağını kesen sigorta (Graund Fault Current İnterrupter (GFCI) (Ehrenverth, 1999: 39).
Ameliyathaneler için genellikle yalıtılmış sistemler önerilmektedir. Serum solüsyonları ve kanın sıklıkla yere dökülmesi nedeniyle ameliyathane ıslak bir alan olarak kabul edilmelidir. Tasarımlamada bu
yaklaşım temel olarak alınacak olursa, ameliyathane ve hasta destek ünitelerinde elektrik kesintisinin
kabul edilebilir bir seçenek olursa, toprak kaçağını kesen sigorta (GFCI) kullanılmalıdır.
Ameliyathane gibi nemli ve ıslak yerde herhangi bir kaçak oluşmaması için şu uygulamalar önerilebilir (Çınar, 2007); aydınlatma lambaları, fiş ve prizler ile anahtarlar; su damlalarına ve toza karşı tamamen korunmuş tipte (etanş) olmalıdır. Korunma amaçlı kullanılan sigortalar, tehlike oluşturacak or-
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tamın dışında bulundurulmalıdır. Sistemdeki açık metal parçalar, koruyucu boya ya da dayanıklı gereçler kullanılarak, yıpratıcı etkisi olan buhar ve dumana karşı; korozyona karşı korunmalıdır. Kaçak
akımlardan korunma yöntemlerinden birisi de “Kaçak akım rölesi” kullanmaktır. Ameliyathanede çalışan personelin olası bir kaçak anında korunmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Tüketici devrede, gelen ve giden akımların birbirine eşit olmadığı durumlarda, elektrik devresini otomatik olarak kesen bir
koruma cihazıdır. Yani insan vücudundan bir akım geçmesi halinde dönen akım, gelen akıma eşit olmayacak ve elektrik devresi kesilecektir. “Hayati koruma” denen kaçak akım rölesinde toprak hattına
gerek yoktur. Özellikli ameliyathanelerde kullanılan hareketli sistemlerin kullanımında çok güvenlidir.
Eğer elektrik kesintisi kabul edilmez ise; yalıtılmış sistem kullanılmalıdır. Eski ameliyathanelerin çoğunda kullanılmakta olan yalıtılmış sistem bir sıkıntı durumunda elektriği kesmez. Elektrik, topraktan yalıtılmış transformatör aracılığı ile izole edilir. Eğer elektriksel yönden hatalı bir cihaz, yalıtılmış
bir sisteme takılırsa alarm alınabilir ancak cihaz kullanılmaya devam edilebilir. Anestezi altındaki hastalarda ve yaşam destek ünitelerine ait cihazlar için bu durum çok önemlidir (Ehrenverth, 1999: 40).
Her ameliyathanede elektrik kesintilerine karşı önlem alınmıştır. Çoğunlukla elektrik kesintilerinde,
hastanenin hayati öneme sahip ünitelerinde bulunan cihazların çalışmalarının sürdürülebilmesi için jeneratör devreye girer. Jeneratörün ürettiği elektrik ile, genellikle kısıtlı sayıda cihazın çalışması sağlanmaktadır. Ancak, ameliyathane ve ASBÜ’ deki elektrikli cihazların tamamının jeneratöre bağlanmış olması zorunluluk düzeyinde bir gereksinimdir (Ehrenverth, 1999: 40). Cihazların jeneratöre bağlanması içim bir süre gereklidir. Bu sürede bazı sorunlarla karşılaşmamak için; ya çalışmanın ara vermesinde önemli sorunlar olan cihazların kendi yapılarında şarj edilebilir elektrik kaynağı bulunmalı.
Böylece elektrik kesintisinde cihaz çalışmasına hiç ara vermeden devam edebilsin, ya da bu geçiş süresinde kesintisiz olarak elektrik gereksinimini karşılayabilecek güçte, tüm ASBÜ ve ameliyathaneye
hizmet sunacak bir kesintisiz elektrik kaynağı ünitesini (Unlimited Power Supply (UPS)) ameliyathaneye kurmak gerekir.
Ameliyathanedeki elektrik prizlerinin çok olması, az olmasından her zaman iyidir. Ameliyathanede kaç tane elektrikli cihazın kullanıldığı şu an belli olsa da, gelecekte bu sayının ne olacağını tahmin etmek zordur. Bu yüzden prizlerin duvara yerleştirilmesi gerekir. Prizler üçlü ya da “twist-lock”
(dönebilir-kilitli) şeklinde olabilir. Hemen hemen tüm hastane cihazları üçlü fiş ile gelir. Dönebilir kilitli fişler daha pahalıdır, fakat yaşam destek ünitelerinin fişlerinin kazara prizden çıkmalarına izin vermezler.
3.2.7. Gaz Sistemleri
Ameliyat odasına döşenen gaz çıkışlarının yer ve sayısını ameliyathane ekibindeki anestezist üye belirlemelidir. Ameliyathanede kullanılan gaz sistemleri genelde oksijen, nitröz oksit, hava ve nitrojendir. Teknik olarak “gaz” sayılmasa da “vakum” da hastadan ekspirasyonda çıkan anestezik gazların dışarı atılmalarını ve cerrahi aspirasyonu sağladıkları için gaz sisteminin bir parçası olarak kabul edilir. En az iki oksijen, farklı basınçta en az iki medikal hava, bir nitröz oksit, iki vakum çıkışıyla beraber ameliyat masasına da uzanabilen bir temizleme vakum (aspiratör) çıkışı bulunmalıdır. Eğer donanımı desteklemek için nitrojen kullanılacaksa, basınç kontrollü bir nitrojen çıkışı da olmalıdır. Cerrahların kullanabilmesi için odada çeşitli vakum çıkışları olması gerekir. Ek olarak, eğer ameliyat odası
açık kalp işlemleri için de kullanılacaksa, perfüzyonistin kullanması için oksijen, hava, vakum ve büyük bir olasılıkla karbondioksit için ek gaz valflarına da gerek vardır.
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Merkezi gaz ve vakum sisteminin kurulması aşamasında ameliyathaneleri destekleyen sistemin, hastanenin genelini destekleyen sistemden ayrı kurulması gereklidir. Ameliyathaneyi destekleyecek sistemin de her basamakta denetlenebilir olması birçok tehlikeyi önlemede yardımcı olacaktır. Tüm hastane ile ortak gaz ve vakum sistemine sahip olunduğunda, çok geniş bir alanın desteklenmesi sırasında
çıkacak tüm sorunlar ameliyathaneyi olumsuz şekilde etkileyecektir. Gazlar, ana merkezden kullanılacakları odalara kadar, özel teknikle döşenen özel bakır borularla taşınır.
Gaz bağlantılarının, kullanılacağı ameliyathaneye getirilmesi için hangi yöntemin kullanılacağının da
belirlenmesi gerekmektedir. Bunun için seçenekler, tavandan gelecek şekilde basit hortum sistemleri, duvar çıkışları, sabit kolonlar, geri çekilebilir (redakte edilebilir) hortum veya kolonlar ve çok çıkışa sahip dirsekli kollar olabilir.
Bu yöntemlerin kullanımında, her birinin kendine has avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Tavandan aşağıya inen hortum sarkıtları oldukça popülerdir. Bunlar ucuza mal edilebilirler, kolayca yerleştirilebilirler, fleksibıldırlar (bükülebilir) ve kullanması çok kolaydır. Kolayca takıp çıkarılabilir çeşitli tipte bağlantılara sahip saç örgüsü şeklindeki sistemler, hortumların hızla çıkarılıp anestezi cihazının yer değiştirmesine olanak verirler. Duvardan gelen hortum bağlantıları benzer özelliklere sahip olmakla beraber, sıklıkla hortumların zemin üzerinde kalması dezavantaj olarak değerlendirilir. Hareket
eden ağır cihazlar tarafından tahrip edilmeleri yanında, personelin hızlı hareket etmelerine engel olabildikleri için istenmeyen bir durumdur ve önlenmesi gereklidir. Benzer mahsurları nedeniyle, duvara sabitlenen tıbbi gaz çıkışlarının kullanılması durumunda, hortumlar zeminde kalmayacak şekilde,
uygun bir şekilde hazırlanan taşıyıcı askıya takılmalıdır. Ya da hareketli hortumlar, zeminden en az 90
cm. yüksekte olmalı ve koruyucu kanal içerisinden geçirilmelidir.
Toplandığı zaman ameliyathanede alan temizliğinin kolaylaşmasına katkıda bulunan, kullanılma sırasında da çalışmayı kolaylaştırıcı yardımı olan, birden fazla çıkışa sahip dirsekli kolların; gaz kaynakları, elektrik kablo çıkışları, telefon ve veri kablolarının aynı yerde toplanıp buradan dağıtılması gibi
avantajları vardır. Ancak, oldukça pahalıdır ve odabaşına maliyeti önemli oranda artırmaktadır.
Gaz hortumlarının tavandan sarkıtılarak kullanıldığı uygulamalarda, sistemin yerleştirilme noktasının
çok iyi değerlendirilmesi gereklidir. Bu hortumların cihazların üzerinden sarkıtılması; pahalı cihazların hasarlanmasına neden olabileceği gibi ameliyat lambalarının hareketine de engel olabilir. Genelde, hortum sarkıtları ameliyat masasının üst sağ köşesinden yaklaşık 150 cm. uzağında olacak biçimde, 45 derecelik bir açıyla yerleştirilmelidir. Sarkıt gaz hortumları ile ameliyat lamba kollarının birbirlerini olumsuz etkilememeleri için yerleştirme planında çok dikkatli davranılmalı, tüm ilgili kişilerin,
uygulama alanında yerleştirmeyi tartışabilecekleri bir ortam sağlanmalıdır. Ortamın iyi değerlendirilmesi sonrasında, gaz sisteminin kesin yeri ve ameliyat lamba kollarının özellikleri hakkında karar verilmesi olanaklı hale gelebilir.
3.2.8. Pencere
Ameliyathanelerde gün ışığına teknik olarak gereksinim bulunmamaktadır. Günümüzde ameliyat odalarında, gelişmiş teknoloji yardımıyla, çalışmaya uygun aydınlatma sağlayan yapay ışıklandırma ve istenilen düzeyde filtre edilerek ameliyathane özelliğine uygun olarak hava akımı sağlayan mükemmel
iklimlendirme sistemleri ile pencere gereksinimi giderilmiştir. Ameliyathane ortamında gerekli pozitif veya negatif basınçlı alan oluşturma teknolojisi nedeni ile de teknik tasarımcılar, ameliyathanelerde
pencere bulundurma düşüncesine kesinlikle karşı çıkmaktadırlar.
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Doğal ışık kaynağının çalışanlar üzerindeki olumlu moral etkileri bilinmektedir. Bu olumlu yönleri nedeniyle, ameliyat odaları ile doğrudan bağlantısı olmayan, “dinlenme odaları” olarak adlandırabileceğimiz, ameliyathane çalışanlarının kullanımına ayrılmış olan alanlara doğal ışık kaynağı gereksinimini karşılamak amacı ile, ameliyathane genel ortamına olumsuz etkisi olmayacak şekilde, dış ortamdan iyice izole edilmiş, yalıtılmış, kenarları toz ve artık maddeleri barındırmayacak şekilde eğimli olarak imal edilmiş, açılma olanağı bulunmayan pencerelerin yapılması uygun olarak değerlendirilebilir.
Teknolojinin günümüzde ulaştığı noktada, çıkabilecek yangını söndürme amacı ile geliştirilmeye çalışılan; ani gerçekleştirilecek hava akımı izolasyonu hedefli yeni uygulamalarda da ameliyathanelerde
pencere bulundurulmasının uygun olmayacağı öngörülmektedir (Allo, 2005: 1295; Forsyth, 2006: 24).
3.2.9. Yangın Güvenliği
Laboratuarlar, röntgen hacimleri, ameliyathaneler, doğum salonları, sterilizasyon ve oksijen çadırları
özelliği farklı olan bölümlerdir Hastanelerde, yangınların yüzde 22‘sinin özel bölümlerde çıktığı görülmüştür (Kılıç, 2009: 14).
Hastanelerde yangın güvenliği konusunda, 2007 yılında yayımlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik” de genel hususlar ve bazı özel maddeler bulunmakla beraber, “Binaların
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 09 Eylül
2009 tarih ve 27344 sayı ile Resmi Gazete’de yayınlanmıştır (Kılıç, 2009:14).
Hastanelerde en önemli konu, yangın kompartımanlarının oluşturulmasıdır. Bir yapının bütün kapı,
pencere ve panjurları ile birlikte döşeme veya duvarları ile diğer bölümlerinden ayrılmış ve bünyesinde çıkan yangına karşı yeterli yapısal yangın direnci olan bölümler, “yangın kompartımanı” olarak adlandırılmaktadır (Kılıç, 2009:15).
Hastanelerin ve bakımevlerinin 300 m2’den büyük olan yatılan katlarının her biri, en az yarısı büyüklüğünde iki veya daha fazla yangın kompartımanına ayrılır veya korunumlu yatay tahliye alanları teşkil edilir. Yatay tahliye alanlarının hesaplanmasında kullanıcı yükü 2.8 m²/kişi olarak dikkate alınır.”
(R.G, 09.09.2009:Md.19/b). Yatay tahliye alanlarının yangına en az 60 dakika dayanıklı ve duman geçişi önlenmiş olması, her yatay tahliye alanından en az bir korunumlu kaçış yoluna ulaşılması ve koridor genişliklerinin en az 2 m olması gerekmektedir (Kılıç, 2009: 15).
Hastanelerde dikey tahliye yerine yatay tahliye tercih edilir. Önce hasta ve personel, yangının çıktığı kompartımandan bitişik kompartımana taşınır ve yangın boşaltılmış kompartımanda kontrol altında
tutulmaya çalışılır. Ancak yangın çıkan kompartımanda kontrol altında tutulamıyorsa, ikinci kademe
olarak merdivenlerle bir başka kattaki kompartımana geçilir. Üçüncü kademede ise bina tamamen boşaltılır. Yangın kompartımanları bir kat yüksekliğinde ve en fazla 1400-1800 m² olarak sınırlanır. Ülkemizdeki Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik’e göre bu ölçü 1500 m²’dir ve eğer
otomatik yağmurlama sistemi ve duman kontrol sistemi varsa iki katına çıkarılabilmektedir. Hastanelerde yatay tahliye kompartımanlarından ayrı olarak yapılan kompartımanlara “ikincil yangın kompartımanları” denilir ve ameliyathaneler, depolar, bakım üniteleri ve destek birimleri ikincil yangın kompartımanı olarak düzenlenir. İkincil yangın kompartımanları, yangın kompartımanlarına benzer şekilde fonksiyon görürler, ancak aralarındaki kapıların yangına dayanma süresi diğerlerine göre daha az
olabilir (Kılıç, 2009: 15).
Gerek elektrik tesisatı, gerekse mekanik tesisat kanalları yangının bir kompartımandan diğerine yayıl-
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masına olanak sağlayacaklarından, kanalların ve tavaların, katların yatay ve dikey geçişlerinde yangın geçişini engelleyecek şekilde yalıtılması gerekir. Kablo tavalarında çıkan bir yangının ilerlemesini
durdurmak ve yangının dar bir alanda kalmasını sağlamak için, her türlü besleme ve dağıtım kabloları
ve kablo muhafazalarında kullanılan malzemelerin halojenden arındırılmış ve yangına maruz kaldığında herhangi bir zehirli gaz üretmeyen özellikte olması gerekir (Kılıç, 2009: 16; R.G, 09.09.2009:Md.
31/5).
Günümüzde, patlayıcı anestezik ajanların kullanılmamasına karşılık, yangın; modern ameliyat odalarında önceden beri var olan tehlikelerin başında yer almaya devam etmektedir. Yangın ve patlama riski halen, tamamen ortadan kaldırılamamıştır. Ameliyat odasında kolaylıkla yangına yol açabilecek 3
neden saptanmıştır. Bunlar:
• Oksijen ve nitröz oksit gibi bir okside ediciler,
• Kâğıt örtüler, plastikler veya jel petler gibi yanıcı maddeler veya yakıtlar,
• Elektrokoter, endoskop ve lazer gibi bir ısı kaynağı.
Ameliyat odasının tasarlanması veya yeniden düzenlenmesinde, yangın emniyeti her zaman öncelik
taşımalıdır. Bunun için yangın söndürücülerin ve alarm kutularının her ameliyat odasının yakınına konulması gerekir. Ek olarak, medikal gazlar ve elektrik panellerinin kapatılmasını sağlayacak alan valflarının de her ameliyat odasının dışında kullanılmaya hazır biçimde bulunması zorunludur.
Gerektiğinde hastaların ameliyathaneden tahliye edilebilmesi için genel elektrik sistemine bağlı olmadan çalışan özel asansör veya çıkış olanaklarının sağlanması da dikkatle değerlendirilmelidir. Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelikte’de belirtildiği gibi “Acil durum asansörünün kabin alanının en az 1.8 m², hızının zemin kattan en üst kata 1 dakikada erişecek hızda olması ve enerji kesilmesi halinde, otomatik olarak devreye girecek özellikte ve 60 dakika çalışır durumda kalmasını
sağlayacak bir acil durum jeneratörüne bağlı bulunması gerekir.” (R.G, 09.09.2009:Md. 28/4).
3.2.10. Koridor ve El Yıkama Odaları
Yeni yapılması tasarlanan ameliyathanelerde, ameliyathane çalışanlarının ellerini yıkayabilecekleri lavaboların, odaya özel; ısıtma cihazları ve hızlı otoklavlama olanağı sağlanmak isteniyorsa uygun bir
sterilizasyon cihazı, bu cihazlara konacak alet ve diğer maddelerin dekontaminasyonu için ayrı lavabonun konacağı ayrı bir alan düşünülmekte ve buralara “yarı steril alan” adı verilmektedir. El yıkama
lavabolarının, personelin ellerini dirseklerine kadar kolaylıkla yıkayabilecek ve etrafa su sıçramasına
engel olacak kadar geniş ve derin olması uygundur (Ehrenverth, 1999: 36).
Bu tasarımı düşünme olanağı bulunmayan projelerde, uygulamada personele kolaylık sağlayacak,
ameliyathanenin dezenfeksiyon şartlarına uygun olabilecek alan oluşturmak gereklidir. El yıkama lavabolarının; ameliyathanelerin yerleştirme planına uygun olarak, koridorlardaki hasta taşıma, cihaz
malzeme getirme ve personel hareketliliği göz önünde bulundurularak yerleştirilmesi sağlanmalıdır.
Lavabolarda suyun açılıp kapatılması için ayakla veya dizle kumanda edilebilen ya da fotoselli muslukların kullanılması uygun olacaktır. Musluklarda sıcak ve soğuk su alternatifi kullanımı kolaylaştıracaktır. Lavaboların sayısı; bu lavabolardan yararlanacağı düşünülen personelin sayısı ile yerleştirileceği alan ise; ameliyat odalarının yerleştirilme planına göre, ameliyat odasının giriş kapısına en yakın
alanın dikkate alınması ile saptanmalıdır.
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Ameliyathanelerde kullanılacak suyun sürekliliğinin sağlanması da çok önemlidir. Bu amaçla hastanenin genel su tesisatından ayrı olarak ameliyathanelere özel bir sistemin oluşturulması gereklidir. Genel
sistem sorunlarında, ameliyathanenin gereksinimi olan suyun bu sistemden alınarak, çalışmanın sürdürülmesine imkân sağlanılmaktadır.
3.2.11. Depolar
Büyük hacimli depolama alanlarının ameliyathane dışında oluşturulmasına karşılık, acil gereksinim
duyulacak malzeme ve donanım ile en az günlük gereksinimin konabileceği küçük alanların ameliyathane içinde planlanmasında yarar vardır.
Teknolojideki gelişmelere paralel olarak artan cihaz ve malzemelerin (özel ameliyat masaları, mikroskoplar, lazer cihazı, monitörler, elektrokoterler, anestezi cihazları, kalp-akciğer makineleri ve elektro
cerrahi üniteleri gibi ), çeşit ve sayısına bağlı olarak, bu cihazların kullanılmadıkları zaman konulmaları için gereken alanlar gerekmektedir. Genel olarak “depo” olarak adlandırdığımız bu alanların, kullanım amacına göre adlandırılmaları ve tasarımları farklılık göstermektedir. Proje aşamasında, bu yönde gereksinim duyulacak alan, çok ileriye dönük düşünsel yaklaşımlarla iyi değerlendirilmeli, olabildiğince geniş alan, farklı amaçlarla kullanılabilmek amacı ile projeye yerleştirilmelidir.
Depolamada, bir araya konabilecek ile ayrı depolanması gereken malzemelere de dikkat edilmelidir.
Ameliyathane ile ilgili malzemelerin konacağı depoların hepsinin ameliyathanede bulunması zorunluluğu yoktur. Depo olacak alanlar, ameliyat odalarının içinde ya da yakınındaki küçük depolama alanları (dolap ya da küçük odalar) ile, aynı katta ya da alt veya üst katlarda, ancak ameliyathanenin özel
asansörler ile doğrudan bağlı olduğu daha büyük alanlarda da düşünülebilir.
3.2.11.1. İlaç Deposu
İlaçlar için, sorumlusunun gözetiminde kullanılan bir küçük depo odası gibi, anestezik ilaçların depolanmasına olanak sağlayacak bir diğer alanında, yine ameliyathane içerisinde bulundurulmasında gereklilik vardır. İlaç deposunda rafların yanı sıra buzdolabı ve kayıt masasının gerekliliği unutulmamalıdır.
3.2.11.2. Steril Depo
Steril ve temiz malzemenin, kullanıcıya teslim edilmeden önce depolandığı alana steril depo denilmektedir. Planlama esnasında steril deponun doğrudan ameliyathaneye açılması öngörülür. Steril deponun özellikleri:
• Steril depodaki set ve malzeme yön tabelaları veya renk kodları aracılığı ile yerleşim düzeni belirlenmelidir. Renk kodları ve yön tabelaları personelin malzemeye kolay ulaşmasını sağlayarak
zaman kaybını önlemesi açısından önemlidir.
• Depolanan steril malzeme en az yerden 30 cm. yukarıda olmalıdır.
• Steril malzemeler nemden, kirden, mekanik aşınmadan ve ultraviyole ışınlarından korunmalıdır.
• Steril deponun duvarları, tavanı ve tabanı pürüzsüz, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir özellikte olmalıdır. Duvara monte edilmiş raylı raf sistemi ve cerrahi birimlere ait renk koduna göre tasarlanmış taşıyıcı konteyner’ların bulunmasında yarar vardır.
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• Steril deponun tozdan, nemden arınmış temiz bir ortam olması gereklidir. Steril depoya personelin fazla giriş ve çıkışı ortamın tozlanmasına neden olacağından, istenmeyen bir durumdur.
• Steril depoda bulunan malzemenin mutlaka belirli aralıklarla son kullanma tarihleri gözden geçirilmelidir. Çünkü malzemenin paketlenme özelliklerine göre raf ömürleri değişkenlik gösterir
(Uçak, 2009: 39-40).
3.2.11.3. Sarf Malzeme Deposu
Bu alanda bütün tıbbi ve cerrahi sarf malzeme (dikiş materyali, kateter vb. gibi) depolanır. Bu steril
malzemeler zeminden 20-25 cm, tavandan en az 35 cm ve duvardan en az 5 cm uzaklıkta saklanmalıdır. Steril malzeme aralarında yeterli boşluk bırakılmalıdır. Steril malzeme ambalajının sıkışmaması,
delinmemesi ve ıslanmamasına dikkat edilmelidir. Steril tıbbi ve cerrahi malzeme lavaboların yanına
veya altına, kanalizasyon borularının altına, ıslanabilme olasılığı olan zemin ve pencere dibinde saklanmamalıdır (Uçak, 2009: 40).
3.2.11.4. Tıbbi Cihaz Deposu
Son yıllarda gelişen teknoloji ile anestezi ve cerrahide, ameliyat sırasında ve sonrasında kullanılan tıbbi cihaz sayısında artış olmuştur. Bu cihazların hepsinin ameliyat odalarında, ameliyathane koridorlarında bulundurulması; cihazların olumsuz etkilenmesi, sahipsiz kalması ve hasarlanmaları ile sonuçlanabilir. Bu nedenle bu tür hem hassas, hem de maddi değeri çok yüksek olan cihazların kapalı bir alanda, sorumlu bir kişinin gözetiminde depolanmaları uygun olacaktır. Cihazların kullanılmalarına gerek
duyulan ameliyatlar için, önceden bilgi verilerek sorumlusu tarafından ameliyat odasına getirilmesinin sağlanması, cihazın ömrünün uzamasına ve kullanılabilir halde kalmasına önemli düzeyde katkısı
olacaktır. Bu şekilde bir uygulama ile cihazlarda olabilecek arızaların zamanında farkına varılması ve
tamiri de olası hale gelecek, arızalı olduğu bilinmeden bir kenarda duran ve acil bir durumda kullanılmak istenildiğinde zor durumlara düşülmemiş olacaktır.
İmkânlar çerçevesinde iyi tasarlanabilecek bir projede, depoların ameliyathane dışında bulunmasının
yararlı olabilecek sonuçları da görülebilir. Tıbbi cihaz deposunun, bu cihazların bakım onarımı ile ilgilenecek olan “biyomedikal mühendislik bölüm”ünden bir elemanın görev yapacağı küçük bir alan ile
yan yana olacak şekilde, ameliyathane dışında, yarı steril kabul edilebilecek bir alanda tasarlanmasının yararları çok olacaktır. Bu alanın ameliyathane bölümü katında olmaması durumunda, alt ya da üst
katlarda yerleştirilebilir. Bu durumda çok hassas olan cihazların ameliyathaneye nakli sırasında kullanılacak asansörün, bu cihazların taşınması sırasında zarara uğramasına engel olacak şekilde, hassas ve
düzgün çalışacak yapıda olması sağlanmalıdır.
3.3. Cerrahi Destek Alanlar
Ameliyathanenin mimari planlamasında en önemli faktörlerinden biri personel, hasta ve malzeme
için gereken oda ihtiyacını belirlemektir. İş akışını sağlayan değişik giriş ve çıkış alanları ile birlikte mekânın büyüklüğüne ve personel sayısına göre destek alanları tuvalet, duş, dinlenme odası oluşturulmalıdır. Destek alanları personel, hasta ve malzeme alanlarından oluşmaktadır (Uçak, 2009: 33).
3.3.1. Personel Alanı
Ameliyathanede bulunan personelin değişik alanlara ihtiyacı vardır. Bunlar: personel giriş ve çıkış
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alanları, personel soyunma odası, duş ve tuvaletler, personel dinlenme odası ve toplantı odasıdır. Bu
tür alanlar genellikle merkezi ameliyathanelerde öngörülmektedir.
Personel duş ve tuvaleti, kirli alanda bulunurlar ve personel sayısına göre birden fazla olarak tasarlanmalıdır.
Personel dinlenme odası temiz alanlarda bulunan dinlenme odaları, çalışan personel için geniş, rahat,
ergonomik bir dekorla donatılmış, dinlenmeye uygun mobilyaya sahip ve gün ışığı alabilen mekânlar
şeklinde tasarlanmalıdır. Ameliyathanelere yakın olması nedeni ile dinlenme odalarının içindeki donanımın, duvar ve zemininin sürekli hijyenik koşulları sağlayacak şekilde temizlenmesine dikkat edilmelidir. Ayrıca personelin yeme içme ve dinlenme gereksinimi göz önüne alınarak bu alan geniş olmalıdır.
Personel soyunma odaları kirli ve temiz alan olmak üzere iki alandan oluşmalıdır. Kirli alanda personel sayısına göre kilitlenebilen soyunma dolapları ve oturma bankları, lavabo ve el antiseptiği için duvara monte edilmiş solüsyonlar bulunmalıdır. Bu alan geniş ve iyi havalandırılmış bir atmosfere sahip
olmalıdır (Uçak, 2009: 34).
Otomatik kapı sistemi ile kontrolsüz alanı yarı kontrollü alana bağlamalıdır. Bu yarı kontrollü alanda
kep, maske, önlük ve terlikler için özel raflı dolaplar dizayn edilmelidir. Personelin iş günü sonrası oluşan kirlilikten uzaklaşması için soyunma odalarında tuvalet ve banyo bulunmalıdır.
3.3.2. Hasta Alanı
Hastanın günlük çalışma akışından ve gürültüden uzak bir şekilde korunarak ameliyathaneye gelmesi
için gerekli alanlar oluşturulmalıdır. Hasta yatağı ile hasta asansöründen ameliyathaneye ulaşmalıdır.
Hastanın, hasta asansörleri ile doğruca ameliyathane içine yatağı ile taşınması arzu edilen bir yöntemdir. Böylece hastanın dış etkenlerden uzaklaşması ve sakinliğini koruması ameliyat stresinin azaltılması açısından önemlidir.
Hastanın ameliyat odasına alınmadan önce kimlik bilgilerinin ve dosyasının doğrulandığı, ameliyat
öncesi hazırlığının kontrol edildiği ve premedikasyonun uygulandığı alan preoperatif alandır. Bu alanlar ameliyat odalarına bağlı ön oda şeklinde olabileceği gibi, tüm ünitelere ait hastaların beklediği
ameliyathaneden ayrı olarak tasarlanmış ve girişi koridora açılabilen mekânlar şeklinde olabilir. Bu
alan sessiz, rahat, mahremiyeti koruyucu olmalıdır. Konuşma ve ses düzeyi minimum olmalıdır. Müzik yayının yapılması cerrahi işlemin yaratacağı anksiyeteyi azaltmaya yardım eder. Preoperatif alanda acil malzeme, ilaç arabası, defibrilatör, aspiratör ve oksijen sistemi olmalıdır. Bu alanda acil alarm
sistemi bulunmalıdır (Uçak, 2009: 36).
Çocukların ameliyathaneye alınışlarında ebeveynlerinden olabildiğince geç ayrılmaları ve premedikasyonlarını uygun gözetim altında sağlayabilmek için; alanlar arası sınırda kapalı bir alanın “çocuk
premedikasyon odası” olarak düzenlenerek, içerisinin amaca uygun dekore edilmesi gerekir.
Yeni yapılanmalarda, kirli alan koridoruna açılan bir anestezi odasının bulunması ve hastanın preoperatif üniteden ameliyat salonuna bağlı anestezi odasında anestezi uygulanması önerilmektedir. Bu odada hastanın uyutulması için gerekli damar girişimleri, ameliyat bölgesinin traş edilmesi ve çeşitli kateterlerin takılması gibi tüm işlemler yapılabilir. Böylece tüm atıklar ameliyat salonunun dışında bıra-
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kılmış olur. Anestezi odasında uyutulan hasta, ameliyat salonunun stresinden uzak kalmış olur (Uçak,
2009: 35-37).
3.3.3. Malzeme Alanı
Tüm geri kazanılabilir steril ve steril olmayan materyal, kirli cihazlar, çöpler ve diğer eşyaların kirli
toplama alanına götürülmesi ile gereken ve gerektiği kadar temiz malzeme ve cihazların ameliyat odasına getirilmesinin, belirli bir düzen içinde, ameliyat odası çalışmasını aksatmayacak şekilde gerçekleştirilebilmesine “malzeme yönetimi” denilmektedir. Ameliyat odası için gerekli malzemelerin temini
süreci de ameliyat odası tasarımında göz önünde bulundurulmalıdır. Kirli ve temiz malzemeler karıştırılmamalıdır. Malzemelerin odaya getirilmesi veya odadan çıkarılmasının zamanlaması için, hastanın
yer değiştirmesine engel oluşturmayacak şekilde çalışma planı yapılmalıdır (Ehrenverth, 1999: 38).
Bu yarı steril alanda; Bu alanda, ameliyat odasında gereksinim duyulabilecek çeşitli cihazların depolanmasına da olanak sağlayacak depo (ilaç, steril, sarf malzemesi, tıbbi ilaç ve temizlik malzemesi), telefon/interkom, buz makinesi ve dolabı da yerleştirilmektedir.
3.4. İletişim
Ameliyathane geneli ve ameliyat odası tasarımında iletişim için kullanılacak sistemin kapsamını geniş tutmak gereklidir. Etkili bir iletişim sistemi, ameliyat odası trafiğinin hız ve emniyetini artırmaya
katkıda bulunacaktır. Telefon, interkom ve bilgisayarlar her modern ameliyathanede bulunması gereken haberleşme cihazlarıdır. Ayrıca eğitim ve telekonferans için kameralar ve monitörler kullanılabilir.
Bunların sayısı ve yerleşimi; anestezi, cerrahi ve yardımcı ekip tarafından belirlenmelidir.
Geniş ameliyat odalarında her odada telefon bulunması gibi, bir interkom sisteminin de bulunması benimsenebilir. Giriş bölümü, anestezi bölümü ve ASBÜ arasındaki iletişim interkom aracılığı ile sağlanabilir, ameliyat odaları için de çağrı sistemleri kullanılabilir. İletişim sistemi, acil durumlarda destek için basit ve güvenilir bir iletişimi sağlayabilmelidir. Bu gereksinim, bir alarm sistemi veya ameliyat odasına ait bir çağrı sistemiyle karşılanabilir. Yine patoloji, acil odası, ASBÜ, laboratuar, doğumhane, yoğun bakım ünitesi ve idare merkezi arasında da bir iletişim hattı sağlanması düşünülmelidir
(Ehrenverth, 1999: 39).
3.4.1. Toplantı Salonu
Personel gereksinimi göz önüne alınarak oturma alanları, yazı tahtası, eğitim araç ve gereçleri, projeksiyon cihazı, video ve telefon gibi cihazların bulunduğu toplantı salonları bulunmalıdır. Bu ortam aydınlık ve ferah olmalıdır.
3.4.2. Büro
Büroda, ameliyathane ile ilgili dokümanları arşivleyebilecek kapaklı dolaplar, bilgisayar sistemi ve
iletişim araçları bulunmalıdır. Alan aynı zamanda küçük toplantılara uygun yapıda olmalıdır.
3.4.3. Organizasyon Merkezi
Bu alan tüm merkezi ameliyathane birimleri için ortak bir haberleşme merkezidir. Tüm günlük ameliyat listelerinin kabul ve dağıtımı, personel ve hasta anonsları, dışarıdan gelen malzemenin alınması,
laboratuar sonuçları, posta gibi işlerin yapıldığı ortamdır. Burada telefonlar, video monitörleri, mikro-
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fon, bilgisayar donanımı ve posta göndermek için oluşturulan hava postası bulunabilir.
Hava postası ülkemizde bazı hastanelerde kullanılan yeni bir yöntemdir. Bu sistemde personel kullanımını azaltmak ve ulaşımı kolaylaştırmak için tüm hastaneye döşenmiş ve içinde vakumlu hava dolaşan borular vardır. Belgeler tüplere yerleştirilerek şifrelenir boru sistemine bırakılır ve istenilen birime gönderilir (Uçak, 2009: 40-41).
3.5. Proje Doküman
Pratikte, ön değerlendirme çalışmalarından sonra mimarların tasarımın her noktasını kayda geçirdikleri “kesin proje”yi hazırlamaları sırasında yapının teknik detaylarında ortaya çıkan bazı gereklilikler
nedeniyle (kolon-kiriş sistemleri, iklimlendirme sistemleri, su, elektrik vb. projelerin yerleştirilmeleri
sırasında ortaya çıkan uyumsuzlukları gidermek için) kesin projeye, ön çalışmadaki konumlandırmalardan farklı yerleştirilmeler yapılabilmektedir. Kesin projenin hazırlanması ya da bittikten sonraki son
durumunun değerlendirilmesinde; kesinlikle en az ön çalışma projesinde olduğu gibi, tüm ekip hassasiyetiyle çalışmalı, projeyi en ince noktasına kadar tekrar gözden geçirmelidir. Bu aşamadan sonra geçilecek olan “uygulama” döneminde, sorunların çözülmesi olanaksız hale gelebilmektedir.
İnşaatın bitiminden sonra değişik nedenlerle gerek duyulduğunda, ulaşabilmek için, tesisat ile ilgili
net bilgilere sahip “kesin proje” ve inşaat sırasında yapılan değişiklikleri içeren belgelerin tümü; hem
ameliyathane sorumlu bölümünün, hem de kurumun arşivinde saklanmak üzere kaldırılmalı, ayrıca bir
takımı da kurumun teknik hizmetleri ile ilgilenen ekibine verilmelidir.
4.ANESTEZİ SONRASI BAKIM ÜNİTESİ (ASBÜ)’NİN TASARIMI
Anestezi Sonrası Bakım Ünitesi (ASBÜ), geçen 50 yılda yaygınlaşmıştır. 1990’lı yıllarda ameliyathanedeki hasta emniyetinde görülen iyileşme ASBÜ üzerine ilgiyi artırmıştır. Önceleri hastanın postoperatif sürecinde ortaya çıkan sorunlar, ASBÜ’ deki yakın izleme ve bakım nedeniyle belirgin olarak
azalmıştır (Feeley ve Macario, 2005: 2713).
ASBÜ’ nün ameliyat odalarına yakın yapılması, önemli donanım ve malzemeye kolay ulaşılması, aynı
zamanda anestezistin ve cerrahın gerektiğinde hastaya çabuk ulaşabilmesi nedeniyle önemlidir. Zamanında ilgilenmeyi ve tedaviyi, gerekiyorsa hastanın ameliyat odasına hızla geri getirilmesini kolaylaştırır (Morgan vd. 2007:938).
4.1. ASBÜ’ nin Yerleşimi
Bu konuda standart kabul edilen bir veri henüz bulunmamaktadır. Anahtar olabilecek bir nokta, hastanın ameliyat odasından ASBÜ’ ye ulaşımında asansör kullanmak zorunda kalınmaması gerektiğidir.
ASBÜ-ameliyathane arasının kısa olması gerekliliğinin yanında, hasta ve beraberinde birçok infüzyon
pompası, serum askısı, set ve cihaz takımının da beraber taşınacağı göz önünde bulundurularak, geçilen alanın genişliğinin uygun ve çok fazla köşeli koridor yerine, düz bir gidiş olarak tasarlanması, hastayı hızla ve kolay taşıma açısından da büyük önem taşır.
Tasarım ve yapım aşamasında; ameliyat odasından ASBÜ kapısına kadar olan arada, geçilen alanda
geçecek olan transport süresinin kabul edilebilir bir süre olup olmadığı anestezistler tarafından değerlendirilmeli, uygun olmadığı saptanırsa, uygun alanların oluşturulması için alternatif öneriler getirilmelidir (Eichhorn, 1999: 68).
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Geleneksel düzende, kare zeminde planlanan ASBÜ’ de; bir duvara hemşire deski ve desk gerisi kolaylık alanları (tedavi odaları ve araçları, oturma ve izleme, kart dolaplarının bulunduğu alan, yazı alanı,
çalışma alanı ve malzeme deposu vs) diğer 3 duvarda ise yataklar için ayrılan özel alanlar bulunmalıdır. Bu yerleşim planında hastalar direk görüş alanı içindedir ve ASBÜ alanında bazı noktalar arasındaki mesafe kısaltılmıştır. Her ne kadar geleneksel olsa da tüm hasta yataklarının duvar boyunca durmasına gerek olmamaktadır. Birçok alternatif yerleşim olasıdır.
ASBÜ, hastanın ameliyat odasından çıkarıldıktan sonra, doğrudan götürülebileceği ve çıkışta da gideceği yöne uygun farklı bir kapıdan çıkarılabileceği bir şekilde tasarlamalıdır. Tüm kapılar çift kanatlı olmalı; duvardaki, el, dirsek veya ayak ile kumanda edilebilen bir düğme ile yada basınç algılayıcı
veya kapı üstü sensor yardımı ile otomatik açılıp kapanabilmelidir (Eichhorn, 1999: 68).
ASBÜ’de bulundurulacak hasta yatağı sayısı, yapılan ameliyatların tipine, vakaların süresine, olağan
ameliyat sayısına, ameliyat odası ve ASBÜ’de hasta değişim hızına bağlı olarak değişiklik gösterir.
Ayaktan hastaların ameliyat edildiği, yüksek oranda değişim hızına sahip günübirlik merkezlerde ya da
uzun süreli izlenmesi, yoğun bakım gereken hastaların olduğu bir yerde; daha fazla sayıda yatak yerine
gereksinim vardır. Daha önceki kılavuzlarda ASBÜ yatak sayısının ameliyat odası sayısı kadar olması
gerektiği vurgulanmıştır. Bu fikir yerini yeni bir algoritmaya bırakmıştır. Yeni yaklaşıma göre; ASBÜ
yatak sayısı, ameliyathanedeki oda sayısının 1,5-2 katı kadar yatak olmalıdır (Morgan, 2002:943). Ancak, bahsedilen unsurların dışında bu sayıya etki edebilecek diğer faktörlerde göz önünde bulundurulmalıdır (Eichhorn, 1999: 70).
4.1. ASBÜ’de Yatak Yerleşimi
Tüm yatak yerleri benzer olmalıdır. Monitörizasyon diğer tıbbi destek cihazları ve malzemeler; odalarda ya da yatak yerlerinde aynı yerleşim biçiminde olmalıdır. Bu standardın sağlanması, hizmetin
kolay verilmesinde ve özellikle acil koşullarda önem taşır. Hastaların kişisel gizliliği çok önemlidir.
Ve son zamanlarda bu konuya verilen önem artmaktadır. Yataklar arasında bölümler oluşturmak olasıdır, ancak pratikliği tartışılabilir. Bunun yerine tavandan zemine uzanan, pencereli perdeler ile ayrım yapılabilir.
Yatak alanları, çevredeki kişi ve donanımların hasarına neden olmayacak ve yatağın kendi etrafında
360 derece dönebilmesine, ya da hemşirenin, hastanın dört bir yanında kolayca hareket edebilmesine
olanak sağlayacak genişlikte olmalıdır. Her hasta yatak alanı için rutin kılavuz bilgisi olarak önerilen
alan 14-18 m2 dir. Depo alanları ve gereçlerin konulduğu alan hesaplamada ayrı tutulmalıdır. ASBÜ’
nün; yönetim ve klinik olarak alt bölümlere ayrılması ve zemin planında ön değerlendirme aşamasında
tasarı kapsamına alınması uygun olacaktır. Hastanın görülmesini engelleyecek köşe ve sütunlar personel iş yükünü artırır ve hastada gelişen, talihsiz olayların fark edilmesini engelleyebilir. Hastanın baş
tarafındaki duvarda gerekli malzemelerin konabilmesi için 1-1,5 m2 kare raf boşluğu ya da tekerlekli bir araba olmalıdır. Ayrıca yatağın yakınında, hekim ve hemşirenin yazı yazabileceği alanların (genellikle tekerli masalar) bulunması gereklidir. Son olarak her yatak yeri için zincirle çekilen ya da kablo ile uzatılmış ucunda buton bulunan, hemşire acil çağrı zili bulundurulmalıdır (Eichhorn, 1999: 71).
ASBÜ’ nün tasarlanmasında farklı gereksinimlerde dikkate alınmalıdır. Eğer acil durumlar için anestezi cihazı bulundurulacaksa nitröz oksit depolanması için yer veya sistem düşünülmelidir. Acil arabaları
(resüsitasyon, hava yolu, cerrahi girişim vb.) için, geçici veya kalıcı alanlar düşünülüyorsa bunlar tasarım kapsamına alınmalıdır. Depo alanlarına, genellikle mimarların ve hastane tasarımcılarının düşün-
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düklerinden daha fazla oranda ve büyüklükte gereksinim bulunmaktadır. Depolama alanlarının uygun
olmaması, ya da yetersiz olması, uzun dönemde ASBÜ etkinliğinin azaltacaktır (Eichhorn, 1999: 71).
ASBÜ’de karşılıklı 2 yangın çıkışı (hasta yatak ve beraberindeki cihaz ve malzeme takımının personel ile birlikte geçebileceği genişlikte) önerilir. Diğer binalarla uyumlu yangın alarm kod uyarısı zorunludur.
Hastaların izole edilmesi konusu halen tartışmalıdır. Ancak ideal olanı en az bir yalıtma odasının bulunması ve bunun geniş bir kapı ile ASBÜ’ye, eğer olası ise, yine geniş bir kapı ile hastane koridoruna
bağlanması uygun olacaktır. Bu oda dirençli enfeksiyonu olan hastaların ASBÜ bakımında yaralanmasını ve diğer hastaların enfeksiyondan korunmasını sağlar. Bu alan, benzer şekilde, bağışıklık sistemi
ile ilgili problemi olan hastalar içinde kullanılabilir. Böylece yalıtma odası 2 ana görev yapar. Her iki
amaca yönelik tek bir odanın kullanılması durumunda, hava dolaşımı sistemi ile negatif basınç oluşturularak oda izole edilip, diğer hastalar korunur veya pozitif basınç vererek oda sirkülasyonu sağlanarak içerdeki hastanın korunması sağlanabilir (Eichhorn, 1999: 71-72).
ASBÜ’ nün çalışır hale gelmesinde sonra önem kazanacak diğer bir konu; hasta giriş ve çıkış kapısı
dışında, personel ve ziyaretçilerin kullanmalarına yönelik ayrı bir kapının yapılmasıdır. Bu şekilde büyük otomatik kapıların gereksiz yere kullanılması, trafik karmaşası ve kontamine havanın içeri girmesi engellenebilir. ASBÜ çalışmaya başlamadan önce, hasta yakınlarının, hastalarını ziyaret edip edemeyeceği konusu, klinik prensibi olarak belirlenmelidir. Ziyaret, çocuk hastalar için oldukça yaygın
bir uygulamadır ve son yıllarda erişkin hastalar için de uygulanmaktadır. Eğer ziyarete izin verilecek
ise, ziyaretçilerin giriş ve çıkışları için ve diğer hastalarla en düşük düzeyde temas sağlayan bir tasarım düşünülmelidir.
Nötral renkte, kaymayan, temizliğe dayanıklı bir zemin ve nötral aydınlık sıcak renkler duvar için uygundur (Eichhorn, 1999: 72).
Her 6 yatak için en az bir el yıkama lavabosu önerilmektedir. Bir tedavi odası ya da tedavi arabası için
ayrılmış bir alan gereklidir (Eichhorn, 1999: 68).
Kirli ve temiz malzeme ve atıklar için ayrı iki depo gereklidir. Kirli malzeme deposu; olası ise duvardan dış mekana bağlantılı, çöplerin ve kontamine materyalin taşınmadan uzaklaştırılabilmesine olanak
sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır (Eichhorn, 1999: 73). Kirli alanda, hastanın sıvı ve katı atıklarının
parçalanarak kanalizasyon sistemine atılmasını sağlayacak cihaz, kirli malzemelerin yıkanması ve basınçlı su ile temizlenmesi için iki ayrı lavabo ve bir de normal lavabo bulunmalıdır.
Personelin gereksinimlerine yanıt verebilecek alanların oluşturulması önemlidir. Personel eşyaları için
yeterince alan ayrılmalıdır. Personel ve hasta tuvaletleri mutlaka ayrı olmalı ve personel sayısına göre
belirlenmelidir. Personelin dinlenmesi için bir alan sağlanmalıdır (Eichhorn, 1999: 74).
Hekimler ve yardımcı personel için; yeterince bilgisayar, yazma ve yazdırma için çalışma masaları bulunmalıdır. Başhemşire için ayrı bir çalışma odasının bulunması fonksiyonelliği ve iletişimi kolaylaştırır (Eichhorn, 1999: 74).
4.2. ASBÜ Aydınlatılması
ASBÜ’de hastaların gün ışığını görmeleri tercih edilmelidir. Bunun yanı sıra, genel olarak standart beyaz flüoresan lambalar kullanılmaktadır. Her yatak alanı için yataktan kontrol edilebilen 3 aşamalı ay-
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dınlatma olmalıdır. Ayrıca her yatak bölgesi için uyuyan hastaları gözlemlemeyi kolaylaştıran gece
lambaları ve özellikle acil tedavi gerektiren durumda kuvvetli ışık veren parlak ve spot lambalar olmalıdır. Ayrıca, en az bir tane taşınabilir, güçlü ışık kaynağı bulundurulmalıdır (Eichhorn, 1999: 69).
4.3. ASBÜ Çevresi
Ameliyattan çıkan hastalar için hipotermi bir risk oluşturduğundan, ASBÜ ısısının 23 derece üzeri
(24-26 derece) olması istenir. Nemin genellikle %40-60 düzeyinde devam ettirilmesi idealdir. Genel
olarak ısıtma, ventilasyon ve klima sisteminin pozitif basınçlı olması önerilir. Pozitif basınç sayesinde,
ASBÜ ortamının dış ortamdan kontamine olması engellenir. Saatlik hava değişim oranı en az altı olmalıdır ve bu değişimin iki tanesi temiz hava ile sağlanmalıdır. Tüm ventilasyon, ısıtma ve klima sistemlerinin ameliyathane standartlarında olması gerekmektedir (Eichhorn, 1999: 67).
4.4. Elektrik Gücü
Her yatak için duvarda ya da asılı kollarda en az 6-12 elektrik prizi bulunmalıdır. Olanaklı ise, bu çıkışların tümü, eğer değilse en az iki tanesi acil elektrik destek sistemi ile bağlantılı olmalıdır. Bu sisteme bağlantısı olan prizler kırmızı ile işaretlenmelidir. Ventilatörler ve vazoaktif ilaç pompaları elektrik
destek sistemine bağlanmalıdır. Ayrıca, acil x-ray kullanımı için ASBÜ’de, uygun yerleşimli240 voltluk prizler bulundurulmalıdır (Eichhorn, 1999: 68)
4.5. Medikal Gazlar
ASBÜ’de her yatak için üç, en az iki oksijen çıkışı olmalıdır. Bunlardan bir tanesi flowmetre içermelidir. Her yatak alanı için beş vakum bulunmalıdır. Bunlardan bir tanesi trakeal aspirasyon, diğeri gastrointestinal aspirasyon için hazırlanmalıdır. Diğerleri göğüs tüpü, drenler ve acil durumlarda kullanılmak üzere tasarlanmalıdır. Basınçlı hava çıkışı her yatak başına bir tane olmalıdır. Solunum egzersiz
tedavisinde ya da ventilatörler için gereklidir (Eichhorn, 1999: 70).
4.6. ASBÜ İletişimi
Telefon sayısının yetersiz olması kurumların genel bir sorunudur. Kaç telefonun gerekli olacağı, kaçının paralel olarak kullanılacağına karar verilmelidir. Numarasının sadece ameliyathane personelinin
bildiği ve aynı anda çok çağrı alabilen bir telefon seçilmelidir. Bir diğer sistem interkom sistemidir.
Terminaller; her ameliyat odasına, ameliyat odası önü desklere, anesteziyoloji bölümüne ve ASBÜ’ye
yerleştirilir. Sistem meşgul vermeksizin 2 yönlü iletişimi sağlar ve acil durumlarda geniş bir banttan yardım istemenin en kolay yoludur. Son olarak çok gelişmiş sistemlere rağmen yine de acil alarm
sistemi kriz durumları için kurulmalıdır. Bu sistemde; desk, duvar ya da başka bir yere yerleşik; sesli ve ışıklı bir kod ile acil durumun ne olduğu ve kimleri ilgilendirdiği, şeklinde kodlanabilir (Eichhorn, 1999: 74).
5. SONUÇ
Hastanelerde hijyenik ortamların oluşturulabilmesi için mimari tasarım ve bu tasarımda kullanılan tüm
yapı elemanları bu ortamın oluşturulmasında son derece önemlidir. Yapı elemanlarını bir araya getirerek fonksiyonel mekânları Sağlık Bakanlığı mevzuatına uygun olarak oluşturduğumuz takdirde insan
sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmaya daha yakın oluruz. Doğru mimari tasarım, doğru çözümlenmiş mekanik sistem sonuç olarak hijyenik ortamları sağlar.
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Temiz oda sistemlerin denetimi kontrolü veya doğruluğunu bilgilendirme süreci yani “validasyon”
kavramı ilaç fabrikalarında benimsenmişken, konunun önemi gündeme getirilerek, hastanelerde de bu
sürecin sağlıklı olarak yerine getirilme çalışmaları denetlenmeli ve teşvik edilmelidir.
Temiz oda ile ilgili mekanik ve klima tesisatının gerek proje, gerek uygulama ve test çalışmalarının
standardı ne kadar yüksek olursa olsun; temiz odadaki döşeme, tavan, duvar yüzeylerinin pürüzsüz olması, yüzeylerde çatlakların oluşmaması, kapı, pencere, duvar birleşim noktalarının düzgün ve çıkıntısız olması gibi inşai işler standartlara uygun yapılmadığı takdirde temiz oda dizaynlarına uygun gerekli temizlik sınıfını elde etmek güçtür.
Hastanelerde yangından korunma ile ilgili pasif koruma önlemleri, daha binanın tasarımı sırasında düşünülmeli, yatay tahliyeyi sağlayacak yangın kompartımanları ayrılmalıdır. Açıklıklar yangın ve duman geçişine karşı çok iyi yalıtılmalı, plastik malzeme kullanmaktan kaçınılmalıdır. Yaşam destek üniteleri kesintisiz güç kaynağından ve iki ayrı güzergâhtan beslenmeli, kablolar çelik boru içerisinden
geçirilmeli veya yangına dayanıklı kablo kullanılmalıdır. Hastanede acil durum asansörü bulunmalı,
acil aydınlatma sistemi olmalı, otomatik algılama ve yağmurlama sistemi yapılmalıdır.
Hastalar, ameliyat bitiminde uyandırıldıktan sonra, doğrudan ameliyatı yapan kliniğin normal hasta
odalarına alınırken, günümüzde, özelleşmiş yapısı ile yoğun bakım ünitesinde olduğu gibi, hastaların
hayati fonksiyonlarının yakından izlendiği yer olan ASBÜ; ameliyathanelerin standart ve vazgeçilmez
bir ünitesi olarak çalışmaktadır. Bu nedenle ameliyathanenin mimari tasarımı planlanırken ASBÜ’nün
tasarımı da bu plana dahil edilmelidir.
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KAMU SAĞLIK KURUMLARINDA YENİ SİSTEMLERE GEÇİŞ KARARLARI
ÖNCESİ EKONOMİK ANALİZ:
MERKEZİ RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLERİ ARŞİVLEME SİSTEMİ ÖRNEĞİ
Ferhat Sayım1, Abdullah Şahin2, Volkan Polat3
Özet
Teknolojinin, sağlık alanındaki yaptığı değişiklikler, insan sağlığını önemli ölçüde etkilemiştir. Teknolojinin hızlı gelişimi sebebiyle PACS projesi, radyoloji biliminde önemli bir yere sahip olma yolunda ilerlemektedir. Sağlık sektöründeki köklü değişikliklerle, Sağlık hizmetlerinin kolaylaştırılması ve
hizmet kalitesinin arttırılmasına çalışılmaktadır. Sağlık bilgi sistemleri standartlarının oluşturulması
ve etkin sağlık teknolojilerinin kullanımının sağlanması, Sağlıkta Kalite Yönetimi için önemlidir. Sağlık sistemi içerisinde kaynak kullanımı, verimlilik ve maliyetler açısından PACS projesi önemli bir yer
tutmaktadır.
Bu çalışmada radyoloji alanında son yıllarda adı duyulan Radyoloji Arşivleme Sistemi(PACS) ile ilgili tanımlar ve kavramlar hakkında bilgi verilecektir. İstanbul’da kurulması düşünülen sistem ile ilgili
bilgi verildikten sonra PACS ile ilgili yapılmış olan çalışma örneği aktarılarak, görüntüleme servislerinin kaliteli, etkin çalışmasının yanı sıra maliyet açısından da fayda artış imkanları araştırılmaktadır.
Bulgular doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Radyoloji, HL7, DICOM, PACS, Fayda Maliyet Analizi, SWOT Analizi

ECONOMIC ANALYSIS BEFORE THE DECISIONS OF TRANSITION TO
NEW SYSTEMS IN PUBLIC HEALTH ORGANIZATIONS – THE EXAMPLE OF
PICTURE ARCHIVING AND COMMUNICATION SYSTEM (PACS)
Abstract
The technological changes in health areas affected the human health so much. The PACS Project have
been moving to be the important shareholder in radiology science with rapid technological development. It is being tried to make the present of health service easer and to improve the quality of service by fundamental changes in health sector. To create standards of health information system to provide to using of Smart Health, technology and its information are so important for quality management of health. PACS is great shareholder in the system of health in terms rational resource utilization, efficiency and costs.
In this study, the definitions and conceptions about Picture archiving and Communication System
(PACS) will be given. The works have been explained about PACS and the analysis of how using more
quality and efficiency researched after giving information about the system, which is being thought to
establish in Istanbul.
Key Words: Radiology, HL, DICOM, PACS, The Analysis of Cost –Benefit, SWOT Analysis
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1. GİRİŞ
Gerek sağlık teknolojisindeki gelişmeler gerekse de ülkemizde uygulamaya alınan Sağlıkta Dönüşüm
Programı sonrasında sağlık harcamalarının bütçeden aldığı pay giderek artmaktadır. Ayrıca yapılan altyapı ve cihaz yatırımları sağlık sisteminin hemen hemen her sürecinde bir takım teknoloji yenilemelerini ve süreç değişikliklerini zorunlu kılmaktadır. Artan sağlık harcamaları sağlık kurumlarının verimlilik ve sonuçlara dayalı etkinlik ölçümlerini giderek daha fazla gündeme getirmektedir. Zaten hızla gelişen bilgi teknolojileri ve tıbbi teknoloji bu değişim süreçlerini körüklemektedir. Koruyucu hizmetler, teşhis ve tedavi süreçleri giderek daha fazla teknoloji yoğun hale gelmektedir. Sağlık hizmetlerinde istihdam edilen personel sayısına bakıldığında hizmetin üretiminde emeğe bağlılığın azaldığı
söylenemeyecektir, işgücü ihtiyacının özellikle yardımcı sağlık personeli ve teknik elemanlar açısından daha fazla arttığını söyleyebiliriz.
Sağlık hizmetlerinin hemen her kademesinde kullanılan görüntüleme hizmetlerinde artan çeşitliliğe
karşın verimliliğin arttırılması ve karışıklıkların en aza indirilmesi önem arz etmektedir. Aşağıda ayrıntılı inceleyeceğimiz PACS sisteminin bilgi depolama, yazılım ve iletişim imkanlarının gelişmesine paralel olarak ve yukarıda bahsettiğimiz arayışın sonucunda geliştiğini ifade ediyoruz. Bu yönüyle teknik yönü ağır basan bir proje niteliğindedir. Ancak teknik altyapının doğru kurgulanması, gereksiz ya da yetersiz yatırımların önüne geçilmesi açısından, kullanım süreçlerinin ele alınması ve tartışılmasında fayda vardır.
2. MEVCUT DURUMDA RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME
Son yıllarda radyolojik görüntülerin belli hastane ya da hastane gruplarında ortak bir yazılımla ve erişim imkanlarıyla arşivlenmesi/görüntülenmesine başlanmıştır. Ancak şu ana kadar süregelen ve devam
eden uygulamadan kısaca bahsetmekte fayda görüyoruz.
2.1. Görüntülerin Alınması
Görüntü herhangi bir objenin uygun materyaller üzerindeki geçici veya kalıcı izdüşümüdür. Tanımdaki “obje” kavramı; görüntüsü alınacak insan, hayvan bitki ve araç-gereç gibi nesneleri, “uygun materyal” kavramı ise görüntünün geçici veya kalıcı olarak oluşturacağı film, fotoğraf kâğıdı, florsan ve
TV ekranları gibi uygun zeminleri ifade eder. Bir objenin radyolojik olarak görüntülenmesi için enerji ve görüntü alıcıya gereksinim vardır. Radyolojik görüntüler hastalığın teşhis, tanı ve tedavisi amacı
ile kullanılır. Görüntüler genel anlamda, optik, gölge, dijital ve diğer görüntüler olmak üzere dört başlık altında toplanabilir. Dijital görüntüleme yöntemleri, enerji ve görüntü alıcının objeye göre konumuna bakılarak sınıflandırılmıştır.
Transmisyon; Burada enerji objeyi boydan boya geçerek görüntü alıcıya düşürülür ve görüntü oluşturulur. Enerji vücudun bir tarafında, görüntü alıcı ise diğer tarafındadır.
Emisyon; Enerji vücudun içinde, görüntü alıcı ise vücudun dışarısındadır.
Refleksiyon; Enerji ve görüntü alıcı vücudun dışında ve aynı taraftadır.
Röntgen ve Bilgisayarlı Tomografide Transmisyon, MR’da Emisyon, Ultrasonda ise Refleksiyon
prensibine göre görüntü oluşmaktadır.

315

2.2. Görüntülerin Saklanması ve Kullanılması
Daha önceleri görüntüleme sonucu alınan filmler ve görüntüler ya hastaya teslim edilmek ya da hastaya ait bir dosya açılarak hastanede arşivlemek yolu ile saklanıyordu. Dolayısı ile zaman içerisinde
filmlerin değişik dış koşullar sonucu bozulması veya hastada ya da hastanede kaybolması söz konusu idi.
Görüntülerin başka doktorlar ya da başka sağlık merkezlerince istenmesi hatta aynı doktorca bir başka
muayenede istenmesi durumunda, ilgili kuruma ulaştırılması zor ya da mümkün olamayabilmekte, güven sorunu ortaya çıkmakta ya da görüntünün eski olabileceği değerlendirilmektedir. Dolayısı ile genellikle hastadan tekrar görüntü talep edilebilmektedir. Bu durum henüz eskimemiş filimler açısından
hem zaman hem de maddi kayba sebep olmaktadır. Ayrıca eski görüntülere ulaşılamaması ya da kullanılmaması hastanın hikayesinin sağlıklı şekilde oluşturulamaması sonucunu doğurmaktadır.
3. PACS SİSTEMİ
3.1. Tanımlar
Radyolojik görüntüleri arşivleme ve iletişim sistemi; (Picture Archiving And Communication System;
PACS) randevu, tetkiklerin kabul ve onay işlemleri, kayıt, raporlama süreci, cihazlarda iş listesinin
oluşturulması, veri provizyonu ve ses tanıma gibi işlevlere karşılık gelecek şekilde düzenlenir. RISPACS ile kritik bilgiye hızlı ulaşım, özellikle acil servis ve ameliyathanelerde tanı zamanının kısalması, görüntülerin tetkiki yapan radyolog ile tetkiki isteyen klinisyen tarafından hızla paylaşılabilmesi,
filmlerin ortadan kaldırılarak işletme ve depolama maliyetlerinin azaltılması sağlanabilmektedir. Ayrıca web sunucular aracılığı ile diğer kurumlara görüntü transferi olanaklı olabilmektedir. Yapılan karşılaştırmalı çalışmalarda RIS-PACS varlığının % 50’lerin üzerinde iş zamanında azalma sağladığı belirtilmiştir (Şenol vd., 2007: 3).
3.2. PACS’nin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi
1980’lerin başında Radyoloji Birliği üyeleri PACS (picture archiving and communication system) ilk
kez ortaya attılar. Fakat bu sistemi çalışır kılmak için gerekli depolama üniteleri, görüntüleme istasyonları, bilgisayar işlemcileri ve veri tabanları, görüntü alım sistemlerinden çok daha fazla kompleks
yapıda idi. Son 20-25 yılda ki teknolojideki gelişim sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliğini kolaylaştırmıştır. Bileşenlerle ilişkili teknolojiler olgunlaşmış ve bunların uygulamaları radyolojinin ötesine,
sağlık bakım dağıtım sistemine geçmiştir. Özellikle 1996’dan bu yana PACS ile ilgili önemli olaylar
meydana gelmiştir. İlk olarak birçok büyük ve küçük çapta PACS sistemlerinin kurulumunun olumlu sonuçlar verdiği belgelenmiştir. İkinci olarak, sağlık bilimleri yöneticileri, birçok yıldır devam eden
PACS eğitimi sayesinde, operasyonlarının gerçekleştirilmesinde PACS sistemlerinin kullanılmasının
öneminin farkına varmışlardır. Üçüncü olarak, Amerikan Askeri Birimleri MDIS projesindeki başarısından dolayı, beş yıl için 800 milyon dolar ayırarak DIN/PACS II projesine başlamışlardır. Yeni fonun da, PACS’e eklenmesi bu alanda büyümeyi teşvik etmiştir. Dördüncü olarak, Tıpta dijital görüntüleme ve iletişim (Digital Imaging and Communication in Medicine – DICOM) standart hale gelmiş ve
bütün üreticiler tarafından kabul edilmiştir(Yıldırım ve Arıöz, 2005:3). Son yıllarda bilgi teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde PACS hastanelerdeki günlük iş akışına entegre olmuştur. Bu entegrasyon
DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) ve HL7 (Health Level 7) standardı kullanılarak sağlanmaktadır (Huang, 2004:39).
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3.3. İlintili Diğer Sistemler
3.3.1. Hastane Bilgi Sistemi (HBS)
HBS sağlık kuruluşlarında başlıca 3 amaç için kullanılan bilgisayar tabanlı bir sistemdir:
• Hastanedeki klinik ve medikal hastalarının takip edilmesinin desteklenmesi
• Hastanenin günlük iş akışının yönetilmesi(finansal, personel, ödemeler vs.)
• Hastane performansının ve maliyetlerinin değerlendirilmesi ve uzun dönem tahminlerinin yapılması
Bir sağlık kurumundaki radyoloji, patoloji, eczane, klinik laboratuarlar ve diğer üniteler gibi pek çok
klinik departman, hastanenin genelinden farklı olarak kendi içinde operasyonel gereksinimlere sahiptir. Genellikle operasyonların yürütülmesini sağlayan bu bilgi sistemleri HBS çatısı altındadır. Diğer
departmanları kendi bilgi sistemlerine sahip olabilirler ve bazı ara yüz mekanizmaları bu sistemler ve
HBS arasında ki bilgiyi bütünleştirir. Örneğin Radyoloji İşletim Sistemi(RİS) önceleri HBS sisteminin
bir parçası iken sonraları radyoloji operasyonlarının gereksinimlerini karşılamada yetersiz kaldığı için
bağımsız olarak geliştirilmiştir. Fakat bu iki sistemin bütünleşmesi sağlık kuruluşunun toplam fonksiyonel kullanımı açısından oldukça önemlidir (Huang, 2004:308).
3.3.2. HL7 (Health Level Seven)
Bilişim Teknolojilerinin sağlık alanında kullanılmaya başlamasıyla sağlık organizasyonları yazılım
şirketlerinden kendi ihtiyaçlarına göre yazılım talep etmeye başladılar. Bu durum ise mevcut yazılım
ile yeni yazılım arasında entegrasyon problemi doğurmakta idi. Kurumlar ilk başta iki sistemin entegrasyonuna yönelik başka bir çözüme yönelmekte idi. Fakat daha sonra yeni sistemlerin yapıya eklenmesi bu problemi ve çözümünü daha zor ve masraflı kılmakta idi. Sorunun çözümü için, HL7 konsorsiyumu çalışmalarına 1987 yılında başlamıştır (Sağlık Net Klavuzu, sagliknet.saglik.gov.tr).
Health Level Seven (HL7), Amerikan Ulusal Standardlar Enstitüsü (American National Standards Institute; ANSI) tarafından akredite edilmiş, sağlık bilişimi alanında standart geliştiren kâr amacı gütmeyen, bağımsız bir organizasyondur (SDO: Standards Developing Organization). HL7 yıllardır pek çok
standart geliştirmiştir. Temel olarak sağlık bilgilerinin elektronik olarak iletişimini sağlayan mesajlaşma standartlarını üretir (Channin, 2009:89).
Temel amacı çoklu kullanıcılardan gelen bilgileri bilgisayar uygulamaları arasında arayüzde birleştirmektir. Bu standart sağlık hizmetlerinde ki HBS, RİS ve PACS gibi bilgi sistemleri arasında kullanılabilir bir bilgi formatı ve protokol üzerinde durmaktadır (Huang, 2004:171).
3.3.3. DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine)
DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) standardı, tıbbi görüntü ve bu görüntüye ilişkin bilginin iletimi için geliştirilmiş ve şu anda en yaygın olarak kullanılan bir endüstri standardıdır. DICOM görüntü formatı, siyah-beyaz görüntüde 65536 (16 bit) gri düzeyi destekleyerek görüntüleme cihazlarından elde edilen görüntünün sağlıklı görüntülenmesini sağlar. Bu açıdan, DICOM formatındaki görüntüleri JPEG ya da BMP gibi formatlara çevirmek veri kaybına sebep olacağından, DICOM formatını görüntüleyebilen yazılım kullanımı önemlidir. DICOM yalnızca görüntü verisini değil, görüntü elde parametrelerini (örn. Hasta pozisyonu, görüntü, kesit aralığı, pozlandırma paramet-
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releri vs.) de içerir. Bu bilgi verisi, pek çok görüntü işleme tekniklerinin(Örnek olarak 2(iki) Boyutlu
kesit görüntülerden 3 (üç) Boyutlu görüntü elde edilmesi gibi.) uygulanmasına ve görüntünün sağlıklı
yorumlanmasına yardımcı olur (Selver vd., 2005:250).
DICOM standardı uyumluluk isteyen aygıtların birlikte çalışabilirliğini kolaylaştırır. Özellikle (Sahin, 2009:25):
• Birleşik veri ve komutların anlamlarını ifade eder.
• Dosya servislerinin anlamlarını, dosya biçimlerini ve çevrim dışı iletişim için bilgi dizinlerini
ifade der.
• Standardın hayata geçirilmesinin uyum gereksinimlerini açıkça tanımlar. Özellikle uyum cümleciği, birlikte çalışılacak uyum gösteren diğer aygıt için tanımlanan fonksiyonlar için yeterli bilgiyi belirtmelidir.
• Ağ çevre birimlerindeki işlemleri kolaylaştırır.
• Yeni servislerin katılımına açık yapıdadır. Bu yüzden gelecekte geliştirilecek olan tıbbi görüntüleme uygulamaları için desteği kolaylaştırır.
• Uygulanabilir bulunan uluslar arası standartlar kullanılır ve uluslararası standartların kurulmuş
dokümantasyon yönergesine riayet eder.
3.3.4. Radyoloji İşletim Sistemi (RİS)
RİS bir radyoloji departmanının günlük operasyonlarını yönetmesine olanak sağlayan bir yazılımdır.
HBS’den veya elle girilen emirleri alır (Ralston ve Coleman, 2009:36). RİS departman içerisindeki
tüm bilgisayar sistemlerini birbirine bağlar ve asli görevi olarak departmanın dünya ile bağlantısı noktasında çözüm sunar. Dolayısı ile departman içerisindeki en kompleks sistemdir (Hirschorn, 2006:4).
Hastaların ve yapılan tetkiklerin tüm bilgileri kayıt altına alınabilir. Grup tetkikler tanımlanarak aynı
grup altındaki tetkiklere ulaşılabilir. Hastaların tanı ve tedavileri birincil sağlık kurumları tarafından
sağlanamadığında sevk edildiği sağlık kurumu tarafından hizmetin talep edildiği sağlık kurumuna yönelik hazırlanmış ve bütün birimler ile uyumlu çalışan bir programdır.
4. İSTANBUL PACS PROJESİ
Radyoloji bölümünde yapılan tanı çalışmalarının ve bu çalışmaların iş akışlarının daha verimli bir şekilde elektronik ortamda yapılabilmesini sağlayacak alt yapıların kurulmasını hedeflemek amacıyla
yapılması planlanmaktadır.
Yukarıda tanımlanan çerçevede İstanbul İli Eğitim Araştırma ve Devlet Hastaneleri’nde üretilen tıbbi
görüntüleri ve radyolojik raporları uluslararası standartlarda arşivleyecek, uydu hastanelerin, merkez
hastanelerden veya gelecekte kurulabilecek raporlama merkezlerinden rapor isteği yapmalarını sağlayacak, hastane içerisinden ve / veya dışarısından elektronik ortamda raporlara ve imajlara erişimini
sağlayacak merkezi bilgi sistemlerini kurmak hedeflenmektedir(İ.S.M., 2009:3).
4.1. PACS Projesinde Merkez ve Uydu Hastane Kavramı
Mevcut sağlık sisteminde; tedavi protokolleri gereği hastaneler bulundukları alan, bölge özellikleri,
çalışma kapasitesi, hasta ve nüfus dağılımı v.b sebeplerle 1., 2. ve 3. basamak Tedavi Hizmetleri basa-
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makları olarak belirli bir idari şemaya göre sınıflandırılmışlardır. Eğitim Araştırma Hastaneleri, bu idari sınıflandırma ile Tedavi Hizmetleri kapsamında merkezi bir statü oluşturmakta ve Merkez Hastane
kapsamında değerlendirilmektedir. Merkezi hastanelerde bu kapsamda, Merkez hastaneye bağlı uydu
hastaneler olarak dağılım göstermiştir. İşte bu sınıflandırma çerçevesinde aşağıda belirtilen şemalarda
görüldüğü gibi PACS Sisteminde de bu şekilde idari bir sınıflandırmaya gidilmiştir.
Tablo 1. Merkez hastaneler ve bu hastanelere bağlı uydu hastaneler tablosu
BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM ve ARAŞT. HASTANESİ (MERKEZ)
Bakırköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul 70. Yıl Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Başakşehir Devlet Hastanesi
Çatalca Bölge Devlet Hastanesi
Büyükçekmece Devlet Hastanesi
Silivri Devlet Hastanesi
Selimpaşa Devlet Hastanesi
İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (MERKEZ)
Yedikule Göğüs Hastalıkları Devlet Hastanesi
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Süleymaniye Doğum ve Kadın Hastalıkları Devlet Hastanesi
Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ (MERKEZ)
Baltalimanı Kemik Hastalıları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstinye Devlet Hastanesi
Sarıyer Devlet Hastanesi
Kâğıthane Devlet Hastanesi
Şişli Devlet Hastanesi
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi
Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi
GÖZTEPE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ (MERKEZ)
Erenköy Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Devlet Hastanesi
Erenköy Ruh Sağ. Devlet Hastanesi
Göztepe Ağız Diş Hastalıkları Hastanesi
Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Kartal Koşuyolu Kalp Damar Cerrahisi ve Kalp Damar Hast. Eğit. ve Araştırma Hastanesi
Kaynak: İstanbul Sağlık Müdürlüğü, PACS Projesi Teknik Dokümanları
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Sağlık Bakanlığının da çok önem verdiği projede HBS’nin RBS ve PACS ile HL7 standardında entegrasyonun sağlanması ve HBS ile koordineli çalışması planlanmaktadır. Bu proje ile İstanbul İli Eğitim
Araştırma ve Devlet Hastaneleri’nde Radyoloji Klinikleri’nde gerçekleşen tanı çalışmalarının ve bu
çalışmalara ait iş akışlarının elektronik ortamda gerçekleşmesi için gerekli alt yapının oluşturulması
planlanmaktadır. Yukarıda adı geçen dört Merkez hastanede veya İstanbul ili dâhilinde başka bir yerde kurulacak rapor merkezleri ile bu hastanelere bağlı uydu hastanelerden gelen radyolojik görüntülerin raporlanması ve ilgili hastaneye iletilmesi düşünülmektedir. Ayrıca bu proje ile İstanbul İli Eğitim
Araştırma ve Devlet Hastaneleri için uzun süreli merkezi dijital bir imaj(görüntü) arşivi oluşturulacaktır. Bir diğer hedef sevk ile başka hastanelere gönderilen hastaların randevu süreçlerini düzenlemek ve
hastanın tetkik imajlarının ve raporlarının İstanbul’daki ve gerekli altyapı kurulduğunda diğer illerdeki
Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler arasında paylaşılmasını sağlamaktır (S.B. B.İ.D.B., 2008:2). Bu
bağlamda İstanbul İli Eğitim Araştırma ve Devlet Hastaneleri’ndeki görüntüleme cihazlarının hastaneler tarafından bu veri alışverişine ve PACS’a uygun hale getirilmesi amaçlanmaktadır.
4.1.1. Genel İş Akışı
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün koordinasyonunda iki adet veri depolama merkezi kurulması planlanmaktadır. Levent ilçesinde kurulacak Veri Merkezi tüm hastaneler için yönetme, kontrol etme, denetleme ve müdahale amaçlı da kullanılabilecek durumda olacaktır. Bakırköy’de kurulacak olan diğer
Veri Merkezinin, Levent Veri Merkezinin yedeklemesini yapma amaçlı kullanılması planlanmaktadır.
Merkez hastanelere ve bağlı uydu hastanelere gelen tüm hastalar, hastanelerde hali hazırda çalışmakta olan Hastane Bilgi Sistemi’ne kaydolduktan sonra, radyolojik tetkik isteği HBS üzerinden yapılacaktır. Hastanın demografik bilgileri ve istek bilgisi merkezi Radyoloji Bilgi Sistemi’ne gelecektir. Radyoloji Bilgi Sistemi merkezi olarak çalışacak ve veritabanı ve ilgili donanımları Levent Veri
Merkezi’nde yer alacaktır. Hastanelerde Radyoloji Bilgi Sistemi’ne ait sunucu bulundurulmayacaktır.
Tetkik için randevulama, Merkezi RBS üzerinden otomatik yapılacaktır. Levent veri merkezi tarafından tüm randevular ve hastanelerin doluluk oranları izlenebilinecektir ve yetkili kişiler gerektiğinde
müdahale edebileceklerdir. Merkez hastanelerin ve bağlı uydu hastanelerin, diğer hastanelerin randevularını görme ve gerekli durumlarda bu hastaneler için randevu verme işlemleri yetki bazlı olacaktır.
RBS üzerinden hastanın bilgilerinin diğer hastaneler ile paylaşımı için hastadan onay alınacaktır. Hastanın ıslak imzalı onay formu tarandıktan sonra RBS üzerindeki hasta dosyasına eklenecektir (Sağlık
Bakanlığı, 2004:46).
Merkez hastanelerde bağlı uydu hastanelerde radyolojik tetkik tamamlandıktan sonra, yapılan tetkike
ait görüntüler hastanede bulunan yerel arşive gönderilecektir. Hastanede bulunan yerel arşiv kendisine
gelen görüntüleri otomatik olarak Levent Veri Merkezi’ne gönderecek ve kısa süreli arşiv amaçlı kendi üzerinde de saklayacaktır. Levent Veri Merkezi de bu verileri Bakırköy’deki Veri Merkezi’ne yedekleme amaçlı gönderecektir (İ.S.M., 2009:5).
4.1.2. Raporlama İş Akışı
Merkez hastanelere bağlı uydu hastanelerde bulunan Radyolog, raporlama yapacak ise, hastanede bulunan iş istasyonunu ve merkezi RBS sistemini kullanarak raporlama yapabilecektir. Bu sebeple, merkez hastanelere bağlı uydu hastanelerde özellikleri ileride tanımlanmış en az bir (1) adet raporlama iş
istasyonu bulunacaktır.
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Merkez hastanelere bağlı uydu hastanelerde yapılan tetkiklerin raporlarının merkez hastanelerde veya
kurulacak raporlama merkezlerinde yazılacağı durumlarda, uydu hastane merkez hastaneye talepte bulunacak, böylece merkez hastanedeki radyologlar bu tetkike ait rapor isteğini kendi iş listelerinden raporlayabileceklerdir. Merkez hastanelerde veya kurulacak raporlama merkezlerinde bulunan yetkili kişiler uydu hastanelerde raporlanmış ve raporlanmamış tetkikleri görebileceklerdir.
Merkez hastanelerde veya kurulacak raporlama merkezlerinde bulunan radyologlar, görüntülere Levent Veri Merkezi’nde bulunan merkezi arşiv üzerinden erişecek ve yine merkezi RBS sistemini kullanarak raporlama yapacaklardır. Rapor talebi yapan uydu hastaneler, rapor onaylandıktan sonra hastaya ait tetkik görüntülerini ve bu görüntülere ait raporları merkezi RBS ve PACS sistemi üzerinden
görüntüleyebileceklerdir.
Hasta için istenen tetkik, tetkikin istendiği hastanede yapılamıyor ise, hasta ilgili hastaneye sevk edilecektir. Bu durumda tetkik, merkezi RBS üzerinden sevk edilecek hastaneye otomatik olarak randevulama yapılacaktır. Sevk yapılan hastanede hastanın tetkik isteği ve bilgileri merkezi RBS üzerinden
görüntülenecek, tetkik tamamlanacak, tetkike ait görüntüler hastanede bulunan yerel arşive gönderilecektir. Yerel arşiv görüntüleri Levent Veri Merkezi’nde bulunan merkezi arşive otomatik olarak gönderecek, kısa süreli raporlama amaçlı kendi arşivinde de tutacaktır. Levent veri merkezi de bu verileri
Bakırköy veri Merkezi’ne yedekleme amaçlı gönderecektir.
Sevk yapılan hastanedeki radyolog merkezi RBS üzerinden hastanın diğer hastanelerde yapılmış ve
merkezi arşivde bulunan önceki tetkiklerini de merkezi RBS ve arşiv sisteminden görerek, raporlamasını merkezi RBS üzerinden yapacaktır. Merkezi RBS üzerinden raporlama işlemi yapıldıktan ve rapor onaylandıktan sonra, sevk talebi yapan hastanedeki Klinisyenler ve Radyologlar tarafından, rapor
ve görüntülere erişilebilecektir.
5. SİSTEME İLİŞKİN ÖRNEK FAYDA MALİYET ANALİZİ
Fayda Maliyet analizinin iki temel özelliği vardır. Alanın genişliği ve zaman çerçevesinin uzunluğudur. İlk özellik bir programın bütün fayda ve maliyetlerini içermesi, diğeri ise uzun bir süre için bile
pratik olabilmesidir. Fayda Maliyet analizi, bir proje yada bir projeler serisinin fayda ve maliyetlerini
ölçmeye yönelik bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, belli bir proje ile ilgili rasyonel ve tutarlı bir süreç için
gerekli olan koşulları sağlar. Bu analizin temeli bir projenin faydalarının maliyetlerini geçtiği durumda, bu projenin yapılabilir olarak kabul edilmesidir. Bu analize fayda ve maliyetler arasında; bir proje
içinde ya da farklı projeler arasında fayda ve maliyet karşılaştırmaları yapılması yoluyla harcama/ yatırım konusunda karar verilmektedir. Eğer tercihler farklı alternatif projeler arsında yapılacak ise bu durumda en büyük net faydaya sahip olan projeye seçilecektir. Tabii bu fayda ve maliyetler para ile ölçülebilen fayda ve maliyetlerdir. Fayda Maliyet analizi, bir projenin avantaj ve dezavantajları arasındaki
dengeyi gösterir. Bu denge aslında piyasada kapalı bir şekilde oluşur (Mutlu ve Işık, 2005:120-121).
Fayda maliyet ya da etkinlik analizlerini yaparken sadece rakamların konuşturulması ve matematiksel
modellemelerin de yeterli olacağı elbette düşünülmemelidir. Finans piyaslarında bu günlerde en çok
konuşulan konulardan biri “Karanlık odalarda matematiksel hesaplamaları yapan doktoralı risk yoneticilerinin başarısız olması” (Purcell, 2010) şeklinde ifade edilebilir. Dolayısıyla analizler yapılırken
matematiksel hesaplamaların yanısıra bizzat sahada bulunan hizmet sunucusu ve talep edicilerin de yapacağı swot analizi benzeri beyin fırtınalarına elbette ihtiyaç olacaktır. Sonrasında bu analizlerde ortaya çıkanların mümkün olduğunca ölçülebilir hale getirilmesi önem kazanmaktadır.
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Yatırımların geleceğe yönelik trendlere uygun yönlendirilmesini oldukça önemli görüyoruz. Günümüzde çok konuşulan konulardan biri de uzmanlaşma ve değişken maliyete dayalı büyüme stratejileri
olmaktadır. Bu öngörüde, gelecekte sabit yatirimlar riskli görülmekte, degisken maliyetleri yonetmek
daha onemli görülmektedir. Üretimi degisken yatirimlara baglamak hem profesyonel hizmet almak
acisindan hem de etkin risk yonetimi acisindan tercih edilir hale gelecektir (Nalbantoğlu: 2010). Öngörü bu haliyle gerçekleşirse ileride değişken maliyetleri yönetmek giderek daha ön plana çıkacaktır.
5.1. Maliyet Fonksiyonu
Maliyet genellikle hedeflenen sonuca ulaşmak için katlanılanların ya da vazgeçilenlerin parasal ifadesi olarak görülür. Ulaşılmış olan veya ulaşılmak istenen her farklı sonuç için ayrı bir maliyet söz konusu olabilir (Büyükmirza, 2000:47). Gider, işletmeye ekonomik bir yarar sağlamak üzere yapılan bir
harcama veya tüketim anlamındadır. Bu harcamanın ya da varlık veya hizmet tüketiminin işletmeye
ekonomik yarar sağlaması, işletmenin kuruluş amacına doğrudan veya dolaylı biçimde katkıda bulunması demektir (Oğuz vd., 2007:1-2). Maliyeti oluşturan bireysel gider kalemleri incelendiğinde, bunların iş hacmiyle olan bağlantıları açısından esas itibarı ile üç ana grupta toplanabildikleri görülür (Büyükmirza, 2000:54).
Tablo 2. Gider çeşitleri
Sabit Gider
Değişken Gider
Karma Gider

Kısa dönemde iş hacminden bağımsız
İş hacmi ile yakından ilişkili
Yarı Sabit Gider: Belirli
Yarı Değişken Gider: Sabit
faaliyet aralıkları arasında sabit,
Kısmı da bulunan ve iş hacmi
aralık değiştiğinde sıçrama
ile bağlantılı artan gider
gösteren gider

Biz burada maliyet fonksiyonu ile ilgili tanımlara daha fazla girmeksizin literatürdeki yaygın ayrımlara göre maliyet fonksiyonunu ifade etmeye çalışacağız.
Toplam Maliyet = Değişken Gid. + Sabit Gid. + Yarı Değişken Gid. +Yarı Sabit Gid.
Sabit giderler, yarı değişken giderlerin sabit kısmı ve yarı sabit giderler toplamını (b) terimi ile değişken giderler, yarı değişken giderler ve değişken gider olarak düşünülen yarı sabit giderlerin yaklaşık
değişme oranları toplamını (a) terimi ile iş hacmini de (x) terimi ile gösterirsek aşağıdaki şekilde yazabiliriz (Büyükmirza, 2000:309):
Toplam Maliyet = ax + b
5.2. Pacs Sistemindeki Temel Maliyet Unsurları
Bu sistem ile alınması hedeflenen cihaz ve yazılımların listesi “Sistem Bileşenleri” tablosunda gösterilmiştir.
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Tablo.3 Sistem bileşenleri tablosu
Ürün

Adet

Gider
Türü

192

SG.

1

SG.

Sınırsız

SG.

2

SG

10

SG

10

SG

1

SG

4
29
33

YS
YS
YS

39
19
10
2
10
13

YD.
YD.
YD.

1- Yazılımlar
a- RBS Yazılım lisansın(Hastanenin kendi içerisinde olacak. Hastane
sayısı arttıkça artıyor.)
b- PACS Yazılımı
c- Web tabanlı Raporlama İş İstasyonu Yazılımı (Webten verilecek şifre
yoluyla heryerden erişim.)
2- Donanımlar
a- RBS Donanımı (cluster)n(B.Köy-Levent)
b- PACS Donanımı (Leventteki istasyon için ve 8 sene süreli
öngörülüyor.)
c- Harici Veri Depolama Sistemin(Bakırköy yedekleme için ve 8 sene
öngörülüyor)
d- İkincil Kopyalama Sistemi(Verilerin aynı zamanda disketlerde
saklanabilmesi için)
e- Raporlama İş İstasyonu Donanımı (Raporlama Yapacak Doktorlar İçin)
Çift 5 MP Monitorlün (MR tetkikleri için)
Çift 3 MP Monitorlü
Renkli LCD Monitör
3- Dijital Diktasyon Sistemi (Raporlama Yapacak Doktorlar İçin)
a- Ses Kayıt Sistemi (Doktor Modülü)
b- Ses Kayıt Sistemi (Sekreter Modülü)
c- Ses Tanıma Sistemi (10 merkezi istasyon)
4- CD Baskı ve Etiketleme Sistemi (Bakırköy ve Levent İçin)
5- Film Tarayıcı(Merkez Hastaneler İçin)
6- Rack Kabinet + KGS (Serverlerin Konulduğu Kabin ile UPS)

SG
SG

Kaynak: İstanbul Sağlık Müdürlüğü PACS Sistemi Teknik Dokümanları
5.2.1. Donanım ve Yazılımlar
Girdi, iletişim ve arşivlerin işlenmesi süreçlerini kapsar. Merkezi donanımlar (yönetim, dağıtım, görüntülerin depolanması için bilgisayar vs.), kontrol birimleri, iş istasyonları, kayıt birimleri, yazıcılar,
iletişim araçları (ağlar ve veri iletişimi), yedekleme birimleri ve tamir bakım giderlerini kapsar. Yazılım maliyetleri ise işletim sistemleri, veritabanı yönetim sistemleri, veri iletişim sistemleri, uygulama,
ağ yönetimi, işlem, sunum ve görüntü depolanması için gerekli yazılımların maliyetlerini, paket programları ve lisans ücretlerini kapsar.
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5.2.2. Personel
Genel olarak rutin işler, yönetim ve destek birimleri, iş istasyonlarının kurulumu ve yazılımların uygulanması, sistemlerin öğretilmesi ve bakım için gerekli olan personelleri kapsar. Sosyal güvenlik giderleri ve maaşlar olmak üzere ödeme yapılır. Burada Personel unsurları PACS öncesi ve sonrasında değişim oluşturmayacağı için hesaplamalara dahil edilmeyecektir.
5.2.3. Barınma
Isıtma-soğutma, güvenlik, elektrik, temizlik, vergiler ve mekân maliyetlerinden oluşur. Fakat burada
barınma başlığında incelenmesi ve maliyete etkileyen unsurları PACS öncesi ve sonrasında değişim
oluşturmayacağı düşünülerek hesaplamalara dahil edilmemektedir.
5.3. Sistemin Devreye Alınması İle Oluşacak Giderlerin Dağılımı
Yukarıda saydığımız giderlerin hepsi hesaplamaya katıldığında merkezi proje yönetimi açısından şu
şekilde dağıtmayı uygun gördük:
Tablo 4. Gider dağılımı
Sabit Gider
Değişken Gider
Karma Gider

Sistem Yönetimine İlişkin Personel Giderleri, Donanım ve Ana
Yazılım Giderleri,
Kontrol Birimleri Harcamaları, Veri iletişim sistemleri,
Yarı Değişken Gider: İletişim ve Yarı Sabit Gider: Uygulama
Arşivleme Sistemlerinin İşletimi Yönetimi Giderleri, Ağ yönetimi
ve Gözden Geçirme Maliyetleri, giderleri, Kullanıcı Sayısı
Veritabanı Yönetim Sistemleri,
Artışına Bağlı Altyapı Yatırımları
ve Personel Giderleri

5.3.1. Örnek Hesaplama
Bu konuyla ilgili bir çalışmada İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi için yapılan hesaplamalarda bir röntgen filminin değişken maliyeti 3,99 TL, ele alınan dönem için çekimlerin toplamı ise
2.052.663,48 TL olarak bulunmuştur. Fakat bu film maliyeti ile toplam 25 adet film banyo cihaz maliyeti (397.500,00TL/5yıl=79.500,00 TL) ve yıllık bakım maliyeti (150.000,00TL) eklendiğinde Toplam Yıllık Maliyeti 2.282.163,48 TL olarak hesap edilmektedir.
Bu çalışmada İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi için PACS’ın yaklaşık 1 yıllık Maliyeti 1.063.333,33
TL olarak planlanmaktadır. Proje sonrasında maliyetlerde yıllık maktu 1.218.830,15 TL, nispi %53
düşme beklenmektedir. Bu çalışma belli bir dönem için bazı kısıtlarla yapılmış çalışmanın sonuç bölümüdür ve örnek olması açısından burada yer vermekteyiz.
5.4. Diğer Fayda Ölçümleri
5.4.1. Ölçümü Zor Görülen Dışsal Faydalar
• İş ortamında daha eksiksiz, sınırsız ve kusursuz veri kaydı.
• Her bir hasta için mevcut veriye çevrimiçi ulaşımı kolaylaştırma
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• Gizlilik ve güvenliğin artması
• Elle yazılırken yapılan hataların azalması
• Veritabanında bulunan bilginin yönetim amaçları ve bilimsel araştırmalar için ulaşılabilir
olması(istatistiksel analizlerin bilgisayar ortamında yapılması)
• Kurum ve kuruluşların sağlıkla ilgili verileri ortak kullanabilmeleri
• Kayıt ve raporlamada kolaylık
• İş memnuniyetinin, performansın ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin artması olarak sıralanabilir.
5.4.2. Ölçümü Mümkün Görülen ve Maliyetleri Dolaylı Etkileyen Faydalar
• Bir Röntgen filmi çekimi yaklaşık olarak çekim ve banyo işlemleri ile birlikte 1 saati bulmakta ve hatalı Röntgen çekimi(Hastaya veya Tekniker/Teknisyen hatası) olursa ve raporlama süresi
ile birlikte süre daha da uzamaktaydı. Çeşitli yazılımlar ve sistemin kendi kontrol mekanizmaları ve çekimlere özel otomatik modlarının olması, Röntgen çekimi ve Raporlama yapmak için ihtiyaç duyulan süreyi azaltmaktadır.
• Hastaların başvurdukları hastanede, istenen radyolojik tetkik için sıranın gelmemesi, cihazın arızası, cihazın o hastanede olmaması gibi nedenlerle başka bir kuruma gitmesi yada özel bir kuruma gitmesi maliyeti artıran bir unsurdu. Fakat sistemin entegre olması, uygun olan cihaza gerekli yönlendirme ile hem iş yükünü paylaştırmakta hem de hasta için maliyet ve zaman açısından daha etkin olmaktadır.
• Özellikle Radyoloji Hekimlerinin istihdamı sorunu iş istasyonları ile büyük ölçüde azalacaktır.
Radyoloji çalışanlarının daha etkin kullanımı mümkün olacak ve gereksiz yerlerde yığılmanın
önüne geçilerek etkin istihdam sağlanabilecektir.
• Radyolojide dijital görüntüleme uygulamalarının yapılması ve sonuçlarının kayıt edilip raporlanması arasındaki sürenin azalması olarak sıralanabilir.
5.4.3. Ölçümü Mümkün Görülen ve Maliyetleri Doğrudan Etkileyecek Faydalar
• Çekilen röntgen filimlerinin, yatan hasta veya adli vaka olması halinde arşivleme olmaktadır. Diğer filmler ise hastaya verilmekte ve filmler kaybolmakta veya zarar görebilmektedir. Sistemle arşivleme maliyetinin düşmesi ve her hastaya ait 8 yıllık çok geniş bir arşivin oluşması sağlanacaktır.
• Röntgen filmi, banyo işlemi maliyetinin ortadan kalkması
• Hastaneler bazında arşivleme sorunu, solüsyon ve artık maddelerle ilgili maliyetlerin daha merkezileşmesinin sağlanması kaynak kullanımında etkinliği arttırabilecektir.
• Daha önceki kayıtlarla karşılaştırmanın daha kolay yapılabilmesi ve resim görüntü kalitesinin
arttırılması, radyolojik tetkiklerin çekimi, yorumlanma ve rapor süresinin azaltılması, erişimin
daha etkin ve verimli olması, buna bağlı olarak uygun teşhisin konulup tedavi planlanması açılarından kazanımlar sağlayacaktır.
• Rayolojik tetkikler nedeniyle alınan sarf ve demirbaş malzemelerin azalması nedeniyle malzeme
yönetim sisteminin kontrolü daha etkin ve ekonomik olacaktır.

325

İstatiski açıdan kayıt ve kontrol sağlanmış olacaktır.
• Yapılan tetkiklerin, eğitim amaçlı kullanılabilmesi ve geriye dönük tarama yapılabilmesi, hem
eğitim maliyetini düşürmekte hemde aynı türde karşılaşılan hastalar için yeni teşhis ve tedavi
protokollerinin oluşmasına, hem de erken teşhis nedeniyle tadavi maliyetlerinin azalmasına neden olabilecektir.
• Yapılan bütün tetkiklerin ve raporların kimler tarafından yapıldığının kaydının olması, sonradan
oluşan hukuksal olaylarda kanıt niteliğinde olacaktır.
• Manyetik ortamlarda alınan filmlerin görüntü transferi, internet aracılığı ile olduğu gibi, merkezler arası kurulan özel ağlar sayesinde veya Cd olarak ta mümkün olup(Maliyetini, hasta cüzi bir
miktarla karşılayarak temin edebiliyor.) aynı anda birden fazla yerde inceleme ve değerlendirme
imkanı. (Akata, 2009:10).
• Özellikle acil durumlarda hekimler evlerinden dahi, hasta filmlerine erişebiliyorlar. Böylelikle
hastaneye ulaşana kadar geçen zamanda tıbbi planlamalar yapabileceklerdir.
• Film ve film banyosu için gerekli kimyasal maddeler kullanılmadığından PACS Sistemi daha
çevre dostu bir sistem olarak kabul edilebilir.
5.5. Sisteme İlişkin SWOT Analizi
5.5.1. S- Strength (Olumlu ve Güçlü Olan Özellikleri)
• Kusursuza yakın bir arşivlemenin olması ve maliyetlerinin düşmesi.
• Her bir hasta için mevcut veriye her açıdan ulaşımın kolay olması ve bununla ilgili maliyetlerin düşmesi,
• Hastaya ait verilerin 8 yıl saklanabilir olması ve aynı anda birden fazla kullanıcıyla kısa sürede
bu verilere ulaşımın olması,
• Gizlilik ve güvenliğin eskiye göre daha iyi olması,
• Hasta hangi hastaneye giderse gitsin anında hasta bilgilerine ulaşımın olması,
• Teşhiste zamansal kazanımların olası olması,
• Raporlamada klavyeye dayalı yazımda yapılan hata ve eksikliklerin azalması ve iyi çıkmayan görüntü hatalarının azalması,
• Veritabanında bulunan bilginin yönetim amaçları ve bilimsel araştırmalar için ulaşılabilir
olması(istatistiksel analizlerin bilgisayar ortamında yapılması)
• Kayıt ve raporlamada kolaylık
• İş memnuniyetinin, performansın ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin artması olarak sıralanabilir.
5.5.2. W- Weakness (Olumsuz veya Zayıf Olan Özellikleri)
• İlk etapta çok maliyetli olarak görülmesi
• Bilgi eksikliği nedeniyle olumsuz yaklaşım
• Hasta bilgileri güvenliği konusunda bazı tehditlere maruz kalma ihtimali
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5.5.3. O- Opportunity (İçte ve Dışta Sahip Olduğu Fırsatları)
• Personel hareketlerinde değişimler ve dolayısıyla maliyet kriterlerinde olumlu değişimlere açık
olması
• Elde edilen hasta bilgileri ile tıp eğitimlerinin daha etkin ve verimli olması
• Elde edilen istatistiksel verilerle akademik çalışmaların yapılabilir olması
• PACS Projesinin temel kabul edilip, diğer Sağlık Hizmetleri’nde de benzer çözümlerin bulunması ve entegrasyonun sağlanarak genel sistem çözümleri’ne gidilmesi, sahip olduğu fırsatlardan bazılarıdır.
5.5.4. T- Threat (Olası Tehlike, Risk ve Piyasa Tehditleri)
• Hasta Bilgileri Güvenliği açısından, sürekli olarak yazılımsal ve donanımsal tehditlerin olması,
• Röntgen filmi, banyo cihazı satıcılarının stok fazlalığı veya pazar daralması nedeniyle mali anlamda sıkıntı yaşamaları,
• Olası kötü senaryoların iyi öngörülememesi sonucunda ortaya çıkan sistemsel ve donanımsal sorunlar,
• Sistemin çok kapsamlı bir sistem olması ve teknolojik yenilenme ihtiyacının karşılanmaması durumunda zamanla hantal bir yapıya dönüşme sorunu olabilir.
6. SONUÇ
Hiçbir analiz riskin sıfırlanması sonucunu doğurmayacaktır ancak kaliteli bir şekilde yapılan fayda
maliyet ya da etkinlik analizleri elinden geleni yapmış yönetici için rahatlama ve alternatifleri görme
fırsatını verecektir. Öncesinde risk analizine yönelik çalışmaların yeterince yapılmadığı yeni yatırım
kararları sonrasında ortaya çıkan krizin yönetilmesi, en önemli uğraş halini almaktadır. Yani karar öncesinde risk yönetimi için yeterli risk analizi yapılmayınca, sonrasında krizi yönetmekle uğraşılmakta ve maddi maliyetin yanında giderek büyüyen fırsat maliyetleri ile karşı karşıya kalınabilmektedir.
“Risk Yönetimi” günümüz yönetim anlayışında ve ekonomi çevrelerinde giderek daha fazla gündeme
gelmektedir. Bu konu özellikle yatırım kararları öncesinde daha fazla önem kazanmaktadır. İleride minumum riski yönetebilmek için yatırım öncesinde risk analizlerinin iyi yapılmış olması ve yatırım kararlarının buna göre alınması gerekli görülmelidir. Fayda maliyet ya da etkinlik analizlerini yaparken
sadece rakamların konuşturulması ve matematiksel modellemelerin de yeterli olacağı elbette düşünülmemelidir. Finans piyaslarında bu günlerde en çok konuşulan konulardan biri “Karanlık odalarda matematiksel hesaplamaları yapan doktoralı risk yoneticilerinin başarısız olması” şeklinde ifade edilebilir. Dolayısıyla analizler yapılırken matematiksel hesaplamaların yanısıra bizzat sahada bulunan hizmet sunucusu ve talep edicilerin de yapacağı swot analizi benzeri beyin fırtınalarına elbette ihtiyaç olacaktır. Bu analizlerde ortaya çıkanların mümkün olduğunca ölçülebilir hale getirilmesi gerekmektedir.
Günümüzde çok konuşulan konulardan biri de uzmanlaşma ve değişken maliyete dayalı büyüme stratejileri olmaktadır. Bu öngörüde, gelecekte sabit yatirimlar riskli görülmekte, degisken maliyetleri yonetmek daha onemli görülmektedir. Öngörü bu haliyle gerçekleşirse ileride değişken maliyetleri yönetmek giderek daha ön plana çıkacaktır. Yukarıda bahsettiğimiz trend kurumların yatırımlarının yönlendirilmesinde büyük çaplı sabit yatırımlardan ziyade dışarıdan temin edebildiği hizmetler için değişken maliyete dayalı mal ve hizmet üretim sistemlerinin tercih edilmesi demektir. Dışarıdan hizmet alınan konularda büyük sabit sermaye yatırımı yapmış ve uzmanlaşma yoluna gitmiş firmalar ya da dev-
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let kurumları ortaya çıkacaktır. Dışarıdan hizmet alımının nispeten çok olduğu durumlarda üretim maliyetleri kısmen yükselse de kurumun yön belirlemeye dönük hareket kabiliyeti artabilecektir. Bu şekilde uzmanlaşmak istediği konuya odaklanma, güncel gelişmelere göre çalışma şeklini ve yatırımlarını yönlendirme imkanları artacaktır. Bu açıdan bakıldığında herbir sağlık kurumunun ya da gruplarının radyolojik görüntülerin depolanması ve kullanıma hazır tutulması konusunda yatırıma girişmesi bu trende de aykırı olacaktır. Bu işin merkezi sistemle yapılması ülke ya da il merkezi idaresince
daha büyük çaplı bir yatırımı gerektirse de hastanelerin bu hizmeti almasında standartların geliştirilmesi ve diğer sorunlara odaklanabilmeleri açısından avantajlar getirebilecektir. Aynı zamanda hastane
yönetiminin operasyon kabiliyeti diğer alanlar için boşta kalacaktır. Gelişebilecek yeni trendlere çok
çabuk uyum sağlayabilecektir. Yukarıdaki örnek analizimizde PACS projesi giderlerinin Sabit, Değişken, Yarı Sabit ve Yarı Değişken olarak ayrılmasının yapılacak benzer veya yeni analizlere kapı aralayacağını düşünüyoruz.
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BİR EĞİTİM HASTANESİNDE GÖREV YAPAN HEMŞİRELERİN
BİRİMLERİNDEKİ HASTA GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ UYGULAMALARI
DEĞERLENDİRMELERİ
Hacer Soydan1, Ali Arslanoğlu2

Özet
Bu çalışmadaki amaç; bir eğitim hastanesinde görev yapan hemşirelerin birimlerindeki hasta güvenliği konusundaki uygulamalara bakış açılarını belirlemektir. Kasım-Aralık 2009 tarihleri arasında yapılan bu çalışmanın evreni bir eğitim hastanesinde görev yapan hemşirelerdir. Bu hastanede araştırma sırsında 390 hemşire çalışmakta olup, % 95 güvenirlilik ve % 5 sapma ile araştırma örneklemine
110 kişi alınmıştır. Daha sonra rastgele örneklem yöntemi ile seçilen belirlenen katılımcılara ulaşılarak yüz yüze yöntemi ile anket uygulanmıştır.
Hemşirelerin % 69,1’i 1-5 yıl arasında, %29,1’i 6-10 yıl arasında, % 1,8’i 11-15 yıl arasında çalışmaktadır. % 89,1’ i 40 saat ve üzeri çalışmaktadır. % 90,9 bulunduğu yerde genellikle hastalarla doğrudan etkileşim içinde bulunmaktadır. Hastanelerinde oluşan raporlanan olay sayısı, % 52,7’si hiç
olarak belirtmiştir. Hasta güvenliği derecesi olarak birimlerini değerlendirdiğinde % 74,5 mükemmel,
%21,8 çok iyi cevabını vermiştir. Sonuç olarak hemşireler hasta güvenliği derecelerini mükemmel
olarak değerlenmiştir. Olay bildirme sıklığını sıfıra yakın olarak belirtmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Hasta Güvenliği, Tıbbi Hata, Olay
Abstract
The aim of this study was to determine the opinions of the nurses about patient safety in their units in
a training hospital. The universe of this study, which was conducted between November 2009 and December 2009, was the nurses in a training hospital. At the time of the study, there were 390 nurses in
the hospital and 110 of them were included in the sample, with 95% reliability and 5% deviation. Then
participants who were chosen randomly were talked to face to face and they filled a questionnaire.
Of these nurses, 69.1% had been working for 1-5 years, 29.1% for 6-10 years, 1.8% for 11-15 years;
89.1% of them were working for 40 hours or longer. Ninety-nine point nine per cent of them were having direct interaction with the patients in their units. The number of events reported in their hospital
was cited to be 52.7%. When they evaluated their units with respect to patient safety, 74.5% of them
said it was perfect, and 21.8% very good. As a result, nurses concluded that patient safety in their hospital was perfect. They mentioned the frequencyof events to be near to zero.
Key Words: Patent Safety, Medical Errors, Event

1. GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, hacersoydan20@hotmail.com
2. GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, aliarslanoglu73@mynet.com
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1. GİRİŞ
Önce “zarar verme” prensibi ile çalışan sağlık personeli; bu prensibi canlı tutabilmek için çeşitli uygulamalar yapmaktadır. Hasta güvenliği bunların en önemlisidir. Hasta güvenliği bir hasta için istenmeyen zarardan ya da sağlık bakımı ile ilişkili olası bir zarardan uzak olma halidir. Hasta güvenliği tanımı; süreçlerdeki basit hataların, hasta ve sağlık çalışanlarına zarar verecek şekilde ortaya çıkmasını
engelleyecek şekilde tasarımlar yapmaktır. Bu tasarımlar; prosedürlerin, talimatların, iş akış şemalarının ve hedeflerin belirlenmesi, uygulaması ve sürekli geliştirilmesidir (www.hastaguvenligimiz.com/
jcihastaguvhedefleri.htm).
Bir hastanenin veya sağlık kuruluşunun hastalarının güvenliğini sağlamasından daha önemli bir şey
yoktur. Bu yüzden sağlık sektörü yöneticilerinin en önemli görevlerinden biri hasta güvenliğini artırmak olmalıdır (Graham vd., 2010).
Konusunda yetkin (kompetan, uzman), vicdan sahibi, dürüst ve yaptığı işlemler konusunda kendinden
emin, sağlık hizmetlerinde en ön cephede kararlı olarak çalışan sağlık çalışanları ordusunun yetiştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu, aslında en hayati konudur (performans.saglik.gov.tr, 2009).
Bu çalışmadaki amaç, bir eğitim hastanesinde görev yapan hemşirelerin hasta güvenliği ile ilgili yapılan uygulamalara bakış açısını belirlemektir. Hasta güvenliğinde iyileşme sağlanması için hastaların karşılaşabilecekleri risklerin azaltılmasına yönelik dikkatli bir şekilde tasarlanmış programlara ihtiyaç vardır.
Bu kesitsel ve tanımlayıcı araştırmanın evreni bir eğitim hastanesinde görev yapan hemşireler (n: 390)
olarak belirlenmiştir. Bu evrenden raslantısal olarak seçilen hemşirelere (n: 110) belirlenen anket;
yüz-yüze görüşme yöntemi ile Ekim-Kasım 2009 tarihlerinde uygulanmıştır. Bu çalışmada hemşirelerin hasta güvenliğine bakış açıları değerlendirilmiş ve anketler SPSS programı ile analiz edilmiştir.
2. BULGULAR
Tablo 1. Sosyo-demografik özellikler
SIRA
NO
1.
2.
3.

SORULAR
Haftada kaç saat
çalısıyorsunuz
Hastanedeki göreviniz nedir?
Bulunduğunuz görevde
genellikle hastalarla doğrudan
etkilesim ve temas içinde
misiniz?

40 Saati Geçmiyor
40-49 saat
50 saatten fazla
N
%
N
%
N
%
12
10,9
46
41,8
52
47,3
KADROLU HEMŞİRE
110 KİŞİ (% 100)
EVET
HAYIR
N

%

N

%

100

90,9

10

9,1

Araştırmaya katılan hemşirelerin %100’ü kadrolu hemşiredir. Bunların %81,8 dahili hastalıklar bölümünde, %18,2’si cerrahi hastalıklar bölümünde görev yapmaktadır. %90,9’u hastalarla doğrudan
etkileşim ve temas içinde iken, %9,1’i değildir. %10,9’u 40 saatin altında %44,8’i 40-49 saat arası
%47,3’ü 50 saatten fazla çalışıyor (Tablo 1).
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Tablo 2. Sosyo-demografi özellikleri

Kaç yıldır bu hastanede
çalışıyor su nuz?
Şu anda çalıstığınız
birimde kaç yıldır
çalısıyorsunuz

1
2

Mesleğinizi kaç yıldır
yapıyorsunuz?

3

N

%

N

%

N

%

N

%

20 ve
üstü
N %

58

52,7

32

29,1

10

9,1

8

7,3

2

1,8

76

69,1

32

29,1

2

1,8

-

-

-

-

40

36,4

32

29,1

26

23,6

8

7,3

4

3,6

1-5

SIRA
SORULAR
NO

6-10

11-15

16-20

Meslekte çalışma yılı %36,4’ünün 1-5 yıl , %29,1’inin 6-10 yıl, %23,6’sı 11-15 yıl, %7,3’ü 16-20
yıl ve 3,6 sı 21 yıl ve üzerindedir. Araştırmaya katılan hemşireler %69,1 1-5 yıl, %29,1’i 6-10 yıl ve
%1,8 ‘i 11-15 yıl arasında şu andaki çalıştığı birimde çalışmaktadır. Araştırmaya katılan hemşirelerin
%52,7’si 1-5 yıl, %29,1’i 6-10 yıl %9,1’i 11-15 yıl, %7,3’i 16-20 yıl, %1,8’i 21 yıl ve üzeri bu hastanede görev yapmaktadır (Tablo 2).
Tablo 3. Hemşirelerin kendi birimlerindeki hasta güvenliği
uygulamalarına bakışı

SIRA
NO

1

2

3
4

SORULAR

Bu birimde
çalışan kişiler
birbirini
destekler
Bu birimde
is yükünün
üstesinden
gelecek kadar
personel
mevcuttur
Acilen yapılması
gereken çok is
olduğunda ekip
olarak birlikte
çalışırız
Bu birimde
çalısanlar
birbirine saygılı
davranır

Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

Ne
Katılıyorum
Kesinlikle
Katılıyorum
Ne
Katılıyorum
Katılmıyorum

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

2

1,8

2

1,8

12

10,9

72

65,5

22

20

28

25,5

50

45,5

20

18,2

6

5,5

6

5,5

2

1,8

6

5,5

4

3,6

58

52,7

40

36,4

2

1,8

0

0

18

16,4

62

56,4

28

25,5
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5

6

7

8

9

10

11

12

Bu birimde
çalısanlar
hasta bakımı
için en uygun
olan süreden
daha uzun süre
çalışırlar
Hasta
güvenliğini
gelistirme
çalısmalarına
aktif olarak
katılırız
Bu birimde
gerekenden fazla
geçici personel
çalıstırılır.
Çalısanlar
yaptıkları
hatalardan
dolayı
suçlanacaklarını
hissederler
Yapılan hatalar
bölümde pozitif
değisikliklere
yol göstermistir.
Burada daha
ciddi hataların
olusmaması
sadece tesadüfe
bağlıdır.
Birim içinde
bir çalısma
alanı asırı
yoğunlastığında
diğerleri yardım
eder
Bir olay rapor
edildiği zaman
olayla ilgili
problem değil,
olayla ilgili kişi
şikayet ediliyor
duygusu vardır

6

5,5

12

10,9

12

10,9

62

56,4

18

16,4

4

3,6

10

9,1

14

12,7

66

60

16

14,5

32

29,1

68

61,8

6

5,5

O

o

4

3,6

6

5,5

26

23,6

26

23,6

38

34,5

14

12,7

2

1,8

18

16,4

28

25,5

60

54,5

2

1,8

30

27,3

56

50,9

4

3,6

16

14,5

4

3,6

4

3,6

4

3,6

10

9,1

66

60

26

23,6

6

5,5

30

27,3

18

16,4

50

45,5

6

5,5
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13

14

15

16

17

18

Hasta
güvenliğini
gelistirmek için
değisiklikler
yaptıktan
sonra bunların
etkinliğini
değerlendiririz.
Yapılacak çok
iş olduğunda
ve çok çabuk
yapmak
gerektiğinde
kriz modunda
çalısırız
Hasta güvenliği,
daha fazla is
yapmaktan daha
öncelikli bir
ilkedir
Çalışanlar
yaptıkları
hataların kisisel
dosyalarında
muhafaza
edildiğinden
endise duyarlar.
Bu bölümde
hasta güvenliği
ile ilgili
problemler
vardır
Uyguladığımız
prosedürler ve
sistemler hata
olusmasını
önlemede
başarılıdır

0

0

10

9,1

22

20

72

65,5

6

5,5

0

0

12

10,9

12

10,9

54

49,1

32

29,1

0

0

16

14,5

12

10,9

58

52,7

24

21,8

0

0

40

36,4

30

27,3

34

30,9

6

5,5

18

16,4

40

36,4

20

18,2

24

21,8

8

77,3

0

0

14

12,7

28

25,5

60

54,5

8

7,3

Anketin bu bölümünde hemşirelere hasta güvenliği ile ilgili uygulamalar hakkında 18 soru sorulmuş
ve burada likert ölçeği kullanılmıştır. Bu birimde çalışan kişiler birbirini destekler(%85,5), Acilen yapılması gereken çok is olduğunda ekip olarak birlikte çalışırız(%89,1), Bu birimde çalısanlar birbirine saygılı davranır(%81,9), Bu birimde gerekenden fazla geçici personel çalıstırılır.(%72,8), Hasta güvenliğini gelistirme çalısmalarına aktif olarak katılırız(%74,5), Birim içinde bir çalısma alanı asırı yoğunlastığında diğerleri yardım eder(%83,6), Hasta güvenliği, daha fazla is yapmaktan daha öncelikli
bir ilkedir(%73,5), Yapılacak çok is olduğunda ve çok çabuk yapmak gerektiğinde kriz modunda çalısırız(%79,2), Uyguladığımız prosedürler ve sistemler hata olusmasını önlemede başarılıdır(%61,8),
Hasta güvenliğini gelistirmek için değisiklikler yaptıktan sonra bunların etkinliğini değerlendiririz.
(%71), Bir olay rapor edildiği zaman olayla ilgili problem değil, olayla ilgili kişi şikayet ediliyor duygusu vardır(%51), Çalısanlar yaptıkları hatalardan dolayı suçlanacaklarını hissederler(%47,2), Yapılan

333

hatalar bölümde pozitif değisikliklere yol göstermistir.(%56,3), Çalısanlar yaptıkları hataların kisisel
dosyalarında muhafaza edildiğinden endise duyarlar(36,4), Bu bölümde hasta güvenliği ile ilgili problemler vardır(%29,1), Burada daha ciddi hataların olusmaması sadece tesadüfe bağlıdır.(%18,1), Bu
birimde is yükünün üstesinden gelecek kadar personel mevcuttur(%11), Bu birimde gerekenden fazla
geçici personel çalıstırılır (%3,6) (Tablo 3).
Tablo 4. Yöneticiler
SIRA
NO

1

2

3

4

SORULAR
Yöneticilerimiz,
olusturulmus
hasta güvenliği
prosedürlerine
göre yapılmıs
bir isi
gördüğünde
takdir eder.
öneticilerimiz,
hasta
güvenliğini
gelistirmek için
çalısanların
önerilerini
ciddiye alır
Yöneticilerimiz,
kalite kaybı
olsa bile bizim
daha hızlı
çalısmamızı
ister.
Yöneticilerimiz
tekrar tekrar
olusan hasta
güvenliği
problemlerini
görmezden gelir

Kesinlikle
katılmıyorum

Ne
Katılmıyorum katılıyorum ne Katılıyorum
katılmıyorum
N
%
N
%
N
%

N

%

4

3,6

8

7,3

22

20

68

6

5,5

10

9,1

22

20

2

1,8

50

45,5

28

20

18,2

54

49,1

20

Kesinlikle
katılıyorum
N

%

61,8

8

7,3

58

52,7

14

12,7

25,5

18

16,4

12

10,9

18,2

8

7,3

8

7,3

Yöneticilerimiz, olusturulmuş hasta güvenliği prosedürlerine göre yapılmış bir isi gördüğünde takdir
eder.(%69,1)Yöneticilerimiz, hasta güvenliğini gelistirmek için çalısanların önerilerini ciddiye alır.
(%65,4),Yöneticilerimiz, kalite kaybı olsa bile bizim daha hızlı çalısmamızı ister.(%27,3),Yöneticilerimiz tekrar tekrar olusan hasta güvenliği problemlerini görmezden gelir(%14,6) (Tablo 4).
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Tablo 5. İletişim
SIRA
NO

1

2

3

4

5

6

SORULAR
Raporlanan
olaylara
dayandırılarak
yapılan
değisiklikler
hakkında
bilgilendiriliriz.
Çalısanlar, hasta
bakımını olumsuz
etkileyebilen bir
sey gördüklerinde
bunu serbestçe
dile getirebilir.
Bu birimde
olusan hatalar
hakkında
bilgilendiriliriz
Çalısanlar,
yöneticilerinin
karar ve
eylemlerini
sorgulamakta
kendilerini
özgür hisseder.
Bu birimde biz,
hataların tekrar
olusmasını
engelleyecek
yöntemleri
tartısırız.
Çalısanlar,
bir sey yanlıs
gözüktüğünde
soru sormaktan
korkarlar

Kesinlikle
katılmıyorum

Ne
Katılmıyorum katılıyorum ne Katılıyorum
katılmıyorum
N
%
N
%
N
%

N

%

10

9,1

18

16,4

22

20

42

4

3,6

4

3,6

22

20

8

7,3

6

5,5

18

16

14,5

12

10,9

2

1,8

8

38

34,5

38

Kesinlikle
katılıyorum
N

%

38,2

18

16,4

48

43,6

32

29,1

16,4

54

49,1

24

21,8

32

29,1

40

36,4

10

9,1

7,3

38

34,5

50

45,5

12

10,9

34,5

26

23,6

4

3,6

4

3,6

Çalısanlar, hasta bakımını olumsuz etkileyebilen bir sey gördüklerinde bunu serbestçe dile getirebilir
(%72,7), Bu birimde oluşan hatalar hakkında bilgilendiriliriz (%70,9). Bu birimde biz, hataların tekrar olusmasını engelleyecek yöntemleri tartısırız (%56,4). Raporlanan olaylara dayandırılarak yapılan
değisiklikler hakkında bilgilendiriliriz (%54,6). Çalışanlar, yöneticilerinin karar ve eylemlerini sorgulamakta kendilerini özgür hisseder (%45,5). Çalısanlar, bir sey yanlış gözüktüğünde soru sormaktan
korkarlar(%7,2) (Tablo 5).
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Tablo 6. Raporlanmış olayların sıklığı

SIRA
NO

1

2

3

SORULAR

Bir hata
yapıldığında
ancak hastayı
etkilemeden
fark edilip
düzeltildiğinde
ne sıklıkla rapor
ediliyor?
Bir hata
yapıldığında
ancak hastaya
zarar verme
potansiyeli
olmadığında ne
sıklıkla rapor
ediliyor?
Hastaya zarar
verebilme
olasılığı olan
ancak zarar
vermeyen
bir hata
yapıldığında ne
sıklıkla rapor
ediliyor?

Kesinlikle
Katılmıyorum
katılmıyorum

Ne
Katılıyorum
Ne
Katılmıyorum
N
%

N

%

N

%

28

25,5

26

23,6

30

26

23,6

32

29,1

18

16,4

22

20

Katılıyorum

Kesinlikle
katılıyorum

N

%

N

%

27,3

22

20

4

3,6

22

20

28

25,5

2

1,8

34

30,9

28

25,5

8

7,3

Hastaya zarar verebilme olasılığı olan ancak zarar vermeyen bir hata yapıldığında ne sıklıkla rapor ediliyor? (%32,8), Bir hata yapıldığında ancak hastaya zarar verme potansiyeli olmadığında ne sıklıkla
rapor ediliyor? (%27,3) Bir hata yapıldığında ancak hastayı etkilemeden fark edilip düzeltildiğinde ne
sıklıkla rapor ediliyor? (%23,6) (Tablo 6)
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Tablo 7. Hastane

SIRA
NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SORULAR

Hastane yönetimi
hasta güvenliğini
artıran bir
çalısma atmosferi
sağlamaktadır.
Hastane üniteleri
birbirleriyle uyum
içinde çalısmaz
Hastalar bir
üniteden diğerine
nakledilirken bazı
seyler ihmal edilir,
gözden kaçırılır,
kaybedilir
Birimler arasında
birlikte çalısmayı
gerektiren iyi bir
işbirliği vardır.
Nöbet değişimi
sırasında hasta
bakımıyla ilgili
önemli bilgiler çoğu
zaman kaybedilir.
Diğer bölümlerinden
gelen kisilerle
çalısmak genellikle
hoş karşılanmaz.
Birimler arasında
bilgi aktarımında
sıklıkla problemler
oluşur
Yönetimin
faaliyetleri, hasta
güvenliğinin üst
düzey bir öncelik
olduğunu gösteriyor
Yönetim, sadece
istenmeyen olay
olduğunda hasta
güvenliği ile ilgili
gibi gözükmektedir.

Kesinlikle
Katılmıyorum
katılmıyorum

Ne
katılıyorum
Kesinlikle
Katılıyorum
ne
katılıyorum
katılmıyorum
N
%
N
%
N
%

N

%

N

%

8

7,3

36

32,7

42

38,2

20

18,2

4

3,6

2

1,8

24

21,8

40

36,4

44

40

0

0

6

5,5

26

23,6

38

34,5

28

25,5

12

10,9

10

9,1

36

32,7

32

29,1

28

25,5

12

10,9

22

20

48

43,6

10

9,1

18

16,4

12

10,9

16

14,5

46

41,8

28

25,5

16

14,5

4

3,6

0

0

36

32,7

28

25,5

42

38,2

4

3,6

4

3,6

32

29,1

32

29,1

36

32,7

6

5,5

6

5,5

20

18,2

22

20

46

41,8

16

14,5
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SIRA
NO

SORULAR

Kesinlikle
Katılmıyorum
katılmıyorum
N

%

N

%

Ne
katılıyorum
Kesinlikle
Katılıyorum
ne
katılıyorum
katılmıyorum
N
%
N
%
N
%

10

Hastalar için en iyi
bakımı sağlama
amacıyla birimler
birlikte iyi çalışır.

6

5,5

32

29,1

34

30,9

30

27,3

8

7,3

11

Bu hastanede
nöbet değişimleri
hastalar açısından
problemlidir.

24

21,8

60

54,5

12

10,9

8

7,3

6

5,5

Yönetim, sadece istenmeyen olay olduğunda hasta güvenliği ile ilgili gibi gözükmektedir (%56,3).
Birimler arasında bilgi aktarımında sıklıkla problemler oluşur (%41,8); Hastane üniteleri birbirleriyle uyum içinde çalısmaz (%40); Hastalar bir üniteden diğerine nakledilirken bazı seyler ihmal edilir,
gözden kaçırılır, kaybedilir(%36,4); Yönetimin faaliyetleri, hasta güvenliğinin üst düzey bir öncelik
olduğunu gösteriyor (%38,2); Hastalar için en iyi bakımı sağlama amacıyla birimler birlikte iyi çalısır (%35,2); Birimler arasında birlikte çalısmayı gerektiren iyi bir isbirliği vardır (%27,3); Nöbet değisimi sırasında hastabakımıyla ilgili önemli bilgiler çoğu zaman kaybedilir (%27,3); Hastane yönetimi
hasta güvenliğini artıran bir çalısmaatmosferisağlamaktadır (%21,8); Diğer bölümlerinden gelen kisilerle çalısmak genellikle hos karsılanmaz (%18,1); Bu hastanede nöbet değisimleri hastalar açısından
problemlidir (%12,8) (Tablo 7).
Bir hastanın amaçlanan ve hak ettiği bakımı alıp almadığını ölçmek basit bir değildir. Güvenlibakımın
sağlanıldığından emin olunması için en iyi uygulamalar belirlenmelidir. Bir hastanın amaçlanan ve hak
ettiği bakımı alıp almadığını ölçmek basit bir değildir.
Güvenli bakımın sağlanıldığından emin olunması için en iyi uygulamalar belirlenmelidir. Hasta bakımında bakımındaki güvenliği sağlamak için yüksek güvenlik önlemleri ve örgütsel kültürdeki faktörler
ele alınmalıdır. Çünkü hatalar sadece bireylerden değil, sistemden de kaynaklanmaktadır. Sistemdeki
iyileştirmeler, hataların en aza indirilmesini sağlayacaktır (AHRQ, 2003). Tıbbi hataların çoğu planlama aşamasında giderilebilmektedir (Kohn vd., 2000.)
Tablo 8. Hasta güvenliği derecesi

SORULAR
Hasta güvenliği
konusunda
biriminizi
değerlendiriniz.

Mükemmel

Çok iyi

N

%

N

%

6

5,5

32

29,1

Kabul
edilebilir
N
%

N

%

N

%

56

12

10,9

4

3,6

50,9

Zayıf

Başarısız

Hasta güvenliği derecesini %5,5 mükemmel,%29,1 çok iyi ,%50,9 ‘u kabul edilebilir,%10,9’u zayıf
%3,6 sı başarısız olarak görmektedir (Tablo 8).
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Tablo 9. Raporlanan olay sayısı
SIRA
NO

1

2

3

SORULAR

Hiç bir
zaman

N
%
Bir hata yapıldığında
ancak hastayı
etkilemeden fark edilip 28 25,5
düzeltildiğinde ne
sıklıkla rapor ediliyor?
Bir hata yapıldığında
ancak hastaya zarar
verme potansiyeli
26 23,6
olmadığında ne
sıklıkla rapor ediliyor?
Hastaya zarar
verebilme olasılığı
olan ancak zarar
18 16,4
vermeyen bir hata
yapıldığında ne
sıklıkla rapor ediliyor?

Nadiren
N

%

Bazen
N

Çoğu
zaman

Her
Zaman

%

N

%

N

%

26

23,6 30

27,3

22

20

4

3,6

32

29,1 22

20

28

25,5

2

1,8

30,9

28

25,5

8

7,3

22

20

34

Son 12 ayda raporlanan olay sayısının %74,5’i hiç,%21,8’i 1-2 olay raporu %1,8’i 3-5 olay raporu
%1,8’i 6-10 olay raporu olara belirtilmiştir (Tablo 9).
ACSNI (Advisory Committee on the Safety of Nuclear Installations) (1993) tarafından hazırlanan bir
raporda 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 (ACSNI. HSE Books, 1993.)
Bu tanımın ardından, güvenlik kültürünün 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 ilgili olduğu söylenebilir (Andersen, 2002.)
3. SONUÇ VE ÖNERİLER
Hasta güvenliği insan hayatını etkileyen gerçek olaylarla ilgilidir. Üretim ve diğer hizmet işletmelerinin aksine sağlık sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için hasta güvenliği süreçlerinin hayata geçirilmesi, ticari çıktılardan ziyade sosyal faydalar yaratmaktadır (Tütüncü vd., 2006: 286-302).
Hemşireleri çalıştıkları birimlerdeki ekiplerin uyumlu bir şekilde çalıştığını, birbirlerini desteklediğini, ekip elemanlarının birbirlerine saygılı davrandıkları, acil bir durumda ekibin birlikte çalıştığı, birim
içinde insanların birbirlerine yardım ettikleri düşünülmektedir. Burada anlaşıldığı üzere birimlerde iyi
bir ekip çalışması vardır. Birimlerde çalışan sayısının gerekenden az olduğu, iş yükünün fazla olduğu
ve personel yetersizliği düşünülmektedir. Birimlerde hasta bakımının standart sürelerden daha uzun
olarak sürdüğü belirtildiğinden, buradan çalışanların performans düşüklüğü anlaşılmaktadır. Hemşire-

339

ler birimlerde, hasta güvenliği geliştirme çalışmalarına aktif olarak katılarak; hasta güvenliğini geliştirmek için değişiklikler yaptıktan sonra bunların etkinliğini değerlendirirler. Hasta güvenliği önemli bir ilke iken, hasta güvenliği ile ilgili bir kısım problemler de bulunmaktadır. Hasta güvenliği ile ilgili prosedürlerde eksiklikler var, süreçlerin düzeltici ve önleyici faaliyetlerle iyileştirilmesi gerekir.
Çalışanların bir kısmı yaptıkları hataların şahsi dosyalarında saklanıp, suçlanacakları duygusu taşırlar.
Ama hatalardan pozitif değişiklikler elde etmektedirler.
Birimlerde yönetici pozisyonlarda bulunan personeller hasta güvenliği prosedürlerine göre yapılan işleri takdir etmek ve çalışanların önerilerini ciddiye almaktadır. Hasta güvenliği problemlerin tekrar
tekrar oluşmasını görmezden gelemezler ve gerekli müdahaleleri zamanında yapmaktadırlar.
Birimler içindeki iletişim iyi düzeyde gözükmektedir. Çalışanlar olumsuzlukları hemen dile getirebilmekte, oluşan hatalarda herkes bilgilendirilmeye çalışılmaktadır. Hasta güvenliği prosedürleri birim
çalışanlarına hemen iletilmektedir. Çalışanlar bir yanlış gördüklerinde soru sormaktan korkmazlar ama
yöneticilerin yanlış davranışlarını sorgulamakta o kadar cesur değillerdir.
Çalıştıkları birimde hasta ve olayların raporlanmasında sıkıntılar mevcuttur. Bir raporlama sistemi kurulamamıştır.
Birimlerde hasta güvenliği ile ilgili oluşan pozitif ortamın aksine hastane yönetiminde böyle bir ortamın olmadığı gözükmektedir. Hasta güvenliği ile ilgili yönetimin yaptığı uygulama ve çalışmalardan
birim çalışanları habersizdir. İletişim eksikliği gözükmektedir.
Birimlerdeki hasta güvenliği konusundaki pozitif uygulamaların aksine; hasta güvenlik derecesi kabul
edilebilir düzeyde algılanmaktadır.
İyi bir raporlama sistemi olmadığından son 12 ay içinde fazla miktarda olay rapor edilmemiştir. Edilenler tesadüfi şekilde ortaya çıkanlar olabilir.
Öneriler; personel sayısı dünya standarlarına ve iş yüküne uygun olarak planlanırsa hasta güvenliği ile
ilgili prosedürler daha kolay uygulamaya geçirilir. Hasta güvenliği ile ilgili prosedürler sürekli olarak
gözden geçirilerek iyileştirme çalışmalarına hız verilmelidir. Hasta güvenliği “0 hata” prensibi için talimat ve prosedürler net olarak ifade edilmeli ve sürekli kontrol edilmelidir.
Hasta güvenliği için; çalışanların katılımı esas alınarak her öneri çok iyi analiz edilmelidir. Hasta güvenliği bireysel öneri sistemi kurulmalıdır.
Hasta güvenliği için; yönetici pozisyonundaki çalışanların eleştiriye açık olması gereklidir. Her hatadan bir ders çıkarmak, prosedür, talimat ve dokümanları revize etmek ve süreçleri iyileştirmek için iyi
bir raporlama sistemi kurmak gerekir. Kalite için üst yönetimin desteği şarttır. Hasta güvenliği için tüm
paydaşlar aynı platformda bulunmalı ve aralarında pozitif iletişim kurulmalıdır.
Hasta güvenliği konusunda üst yönetim ve tüm çalışanlar sürekli eğitim almalıdır.
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HASTA VE ÇALIŞAN
MEMNUNİYETİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARI BAKIŞ AÇISI İLE SAĞLIK OCAĞINDAN AİLE
HEKİMLİĞİ SİSTEMİNE GEÇİŞ: KAYSERİ İLİ DEVELİ İLÇESİ ÖRNEĞİ
Uğur Ömür Alagöz1, DilaverTengilimoğlu2, Demet Ünalan3

Özet
Gelişmiş ülke standartlarında halka eşit, adil, kolay ulaşılabilir bir sağlık hizmeti sunmak devletin
birincil görevleri arasında gelmektedir Bu görevleri yerine getirmek amacıyla Sağlık Bakanlığınca
başlatılan sağlık dönüşüm bileşenlerinden birisi de aile hekimliği sistemine geçilmesidir. Temel sağlık hizmetlerine erişimi yaygınlaştırmak amacıyla aile hekimliği sistemine geçilmesi ile ilgili Kanun 9
Aralık 2004 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak ilk olarak Düzce de pilot uygulamaya başlanılmıştır. 2005 yılında bu Kanunun uygulanmasına ve bu kapsamda çalıştırılanlara yapılacak olan ödemelere dair Yönetmelikler çıkarılmıştır.2010 yılı sonu itibari ile tüm illerde aile hekimliği sistemine geçilmesi planlanmıştır.
Bu çalışma, Kayseri İli Develi İlçesi’nde sağlık çalışanlarının Aile Hekimliği Sistemini (AHS) ve sağlık ocağı hizmetlerini değerlendirmelerine yönelik olarak 19 Aile Sağlığı Merkezinde (ASM) 68 sağlık çalışanı üzerinde yapılmış tanımlayıcı tipte bir alan araştırmasıdır. Çalışma sonucunda, doktorlar AHS’ni Türkiye’ye uygun 1. basamak sağlık hizmeti olarak değerlendirirken, sağlık memurları ise
şuan için erken ama gelecekte olabileceği düşüncesindeler. Araştırma sonucunda elde edilen önemli bir bulgu da, çalışma memnuniyeti sağlayan sistem olarak sağlık ocakları %54,41 oranında olumlu değerlendirilirken, ASM ise bu oran %45,59 olarak bulunmuştur. Sağlık Personelinin %63.2’sinin
vatandaşın hizmete daha kolay ulaştığını, %57.4’ü aile hekimliği sisteminin ekip çalışması ilkesine,
%63.2’si sistemin süreklilik ilkesine uygun çalıştığını, %66,2’si koruyucu sağlık hizmet sunumunda
sağlık ocağına göre daha başarılı olduklarını, %86,8’i poliklinik hizmetlerinin daha iyi verildiği belirtmiş olup %57,4’ü AHS’nin devam etmesini istemektedir. AHS’nin süreklilik, kolay ulaşım, ekip çalışması, koruyucu sağlık hizmetleri gibi konularda başarılı olduğu, diğer taraftan maaş, fizik alt yapı
vb. konularda iyileştirmelere gidilmesi gerektiği anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Çalışanları, Aile Hekimliği, Sağlık Ocağı, Sağlıkta Dönüşüm

TRANSITION FROM HEALTH CENTERS TO FAMILY MEDICINE FROM
THE VIEWPOINT OF HEALTH WORKERS: THE SAMPLE OF DEVELI
DISTRICT OF KAYSERI
Abstract
Providing equal, fair and accessible health service to the public is among the primary duties of the government according to the standards of developed countries. The transition to family medicine is one of
the components of health transition that are conducted by the Ministry of Health in order to fullfill the1. Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, uguromuralagoz@hotmail.com
2. Prof. Dr., Gazi Üniversitesi Turizm ve Ticaret Eğitim Fakültesi, dilaver.tengilimoglu@gmail.com
3. Yrd. Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi Halil Bayraktar SHMYO, unalandemet@gmail.com
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se duties. The legislation that is related with the transition to family medicine for the purpose of spreading the access to the fundamental health services has been first practiced as a pilot practice in Duzce after been published in Official Journal in 9th December 2004. In 2005, the practice of this legislation started and regulations have been released related with the payments that is made to the personnel who work in this content. By the end of the 2010, it is planned to be permeated to the family medicine system in all countries.
This study is a descriptive field study that was held on 19 Family Health Center and 68 Health personell in a city of Turkey, Kayseri and its province Develi in order to explain their evaluation on Family Medicine System and the services of health care centers. According to the outcomes of the study,
doctors think that Family Medicine System is the first degree health service which is suitable for Turkey and health officers think that it is early to implement this system right now, but it will be suitable
to implement it in Turkey in the future. An important finding that is obtained at the end of the research
is that health care centers system is evaluated 54.41% positive in terms of job satisfaction, and this ratio is 45.59% for Family Medicine System. 63.2% of health service personnel indicate that citizens can
access to health service easier, 57.4% of them indicate that family medicine system depends on team
work, 63.2% of them think that system works in parallel with continuity principle, 66.2% of them say
that this system is more succesful than health care centers in the context of providing protective health
services, 86,8% of them indicate that polyclinic services are delivered more effectively in this system
and 57,4% of them want Family Medicine System to continue. It is understood from this study that Family Medicine System is successful in terms of continuity, accessibility, team work, protective health
services, on the other hand, it needs improvements in terms of salary, physical infrastructure and so on.
Key Words: Health Workers, Family Medicine, Health Center, Health Transformation
1. GİRİŞ
1.1. Aile Hekimliği Kavramı
5258 sayılı yasada ‘’aile hekimi,kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis,
tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini yaş,cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın her kişiye
kapsamlı ve devamlı olarak belli bir mekanda vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Sağlık Bakanlığı’nın öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabip şeklinde tanımlanmaktadır (Tengilimoğlu vd., 2009: 121).
Aile hekimliği, birinci basamak sağlık hizmetlerinde hekimlik uygulamasının niteliğini artıracak bir
tıp disiplinidir. Sürekli, kapsamlı ve kişiye yönelik hizmet; hastalıkların erken tanı ve tedavisi; hastalıklardan korunma ve sağlıklı olmanın sürekliliğini sağlama gibi birinci basamak sağlık hizmetlerini sunan aile hekimliği, önemi bütün dünyada 1950’lerden bu yana daha iyi anlaşılan bir tıp disiplinidir (Algın, 2002: 34).
Aile hekimliğinden esas kastedilen, bireylerin ve aile fertlerinin ikametlerinin yakınlarında ya da kolaylıkla ulaşabilecekleri bir yerde bulunan, ilk başvuracakları ve sağlık hizmetini alacakları doktorluk
uygulamasıdır. Bu doktorlar, koruyucu hekimlik uygulamaları yanında ayakta tanı ve tedavi işlemlerinin büyük çoğunluğunu üstlenirler (Korukluoğlu, 2004: 56). Aile Hekimliği sanıldığının aksine tek bir
sistemi ifade etmemektedir. Tüm dünyada değişik biçimlerde uygulanmaktadır. Bu nedenle bir sağlık
sistemi olarak algılanmamalıdır. Belli bir sağlık ekonomisi modeline de bağlı değildir. Değişik ekonomik sistemlerde veya finansman modellerinde aile hekimliği uygulaması görülmektedir. Bir ülkedeki
aile hekimliği uygulamasının ayrıntıları uygulanan sağlık politikaları ve sağlık sistemlerinin özelliklerine göre şekillenmektedir (Korukluoğlu, 2004: 57).
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1.2. Aile Hekimliğinin Gelişimi
AH’ne olan gereksinim ilk kez 1923 yılında gündeme getirilmiş olup, tıp bilimlerinde oluşan aşırı uzmanlaşma sonucu hastaların ortada kaldığı ve insanları bir bütün olarak ele alacak bir uzmanlık dalının gerekliliği savunulmuştur.
Bu görüş ilk yankısını yıllar sonra İngiltere’de göstermiş ve 1952 yılında Genel Pratisyenlik Kraliyet
Koleji kurulmuştur. Bunu takiben Amerikan Tıp Birliği 1966 yılında yeni bir uzmanlık dalı olan ‘Aile
Hekimliği’ tanınmıştır. Dünyada esen bu uzmanlaşma rüzgârlarının Türkiye’deki yansıması ‘Toplum
Hekimliği’ olmuş ve bütüncül yaklaşımın 224 sayılı yasa ile basamaklandırılmış sağlık sisteminde birinci basamağa yerleştirilmesine çalışılmıştır (Paycı ve Ünlüoğlu, 2006: 25).
Birçok ülkede genel pratisyenlik terimi, aile hekimliği ile eşanlamlı olarak kullanılmaktadır. Yeni Zelanda Aile Hekimleri Kraliyet Koleji aile hekiminin öngörü sahibi, ihtiyaçlara cevap veren ve yaş,
cinsiyet, ırk, din, sosyal koşullar, hastanın fizik veya mental durumu ile kısıtlanmayan bakım hizmeti sunduğunu vurgulamıştır (Saatçi, vd, 2006: 83). Aile Hekimliği (AH) kavramı, Türkiye’de ilk kez
tüm dünya ile eş zamanlı olarak 1970’li yılların ortalarında tartışılmaya başlanmış ve o dönemde genel olarak sağlık ocağı hekiminin fonksiyonlarından biri olarak düşünülmüş, ayrı bir uzmanlık olması fikri genel bir kabul görmemiştir. Türkiye’de, Alma-Ata Deklarasyonu çerçevesinde 1980’li yıllarda birinci basamağı güçlendirme çabaları başlamış ve birinci basamakta gereksinim duyulan yeni tipte
uzman yetiştirilmesi amacıyla aile hekimi uzmanlık eğitimi uygulamaya girmiştir. Ülkemizde ilk Aile
Hekimliği Anabilim Dalı 1984 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde kurulmuştur. Aile hekimliği uzmanlık eğitimi ise; ilk olarak 1985 yılında Ankara, İstanbul ve İzmir’de Sağlık Bakanlığı’na bağlı
eğitim hastanelerinde başlamıştır (Algın vd., 2005: 2). Ülkemizde pek çok çevre aile hekimliği uygulamasına geçilmesine karsı çıkmaktadır. Bu konuda bir görüş şöyledir: Aile hekimliği kavramı sağlık
ocaklarının esasıdır ve ülkemizde yıllardır uygulanmaya çalışılmaktadır. Yapılan girişimler, kamu hizmeti olarak yürütülen bu hizmeti özelleştirmekten başka bir şey olamaz (Paycı ve Ünlüoğlu, 2006: 26).
1.3.Sağlıkta Dönüşüm Programı Kapsamında Aile Hekimliği
2002 yılında Acil Eylem Planı hazırlanmıştır. Bu plan, tüm nüfusu kapsayan bir sosyal güvenlik sisteminin kurulacağını ve devletin tüm vatandaşlarına temel sağlık hizmetlerini sunmakla sorunlu olduğunu açık bir şekilde ifade etmektedir (Tengilimoğlu vd., 2009: 101-108). Acil Eylem Planının uygulanmasının bir parçası olarak Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık hizmetlerinde görülen aksaklıkları çözebilmek amacıyla “Sağlıkta Dönüşüm Programı” (SDP) ortaya konulmuştur (Aydın, 2004: 15). Ülkemizde 1990’lı yıllarda sağlık alanında yapılan çalışmalar sağlık reformu olarak adlandırılırken 2003
yılından itibaren bu süreç sağlıkta dönüşüm olarak ifade edilmeye başlandı (Bilgili, 2009: 36).
SDP amaçları
• Sağlık hizmetlerinin etkili, verimli ve hakkaniyete uygun bir şekilde organize edilmesi,
• Finansmanının sağlanması,
• Sunulması
• Uygulanacak politikalar sonucunda halkın sağlık düzeyinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.
SDP temel ilkeleri:
• İnsan merkezlilik: sistemin planlamasında ve hizmetin sunumunda hizmetten faydalanacak bireyi, bireyin ihtiyaç, talep ve beklentilerini esas almayı ifade etmektedir.
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• Sürdürülebilirlik: ülke koşulları ve kaynakları dikkate alınarak sistemin finanse edilmesi ve sürekliliğinin sağlanmasıdır.
• Sürekli kalite gelişimi: sunulan hizmetlerde ve elde edilen sonuçlarda sistemin kendi kendini değerlendirmesini sağlayacak bir geri bildirim mekanizmasının oluşturulmasıdır.
• Katılımcılık: sistemin geliştirilmesi ve uygulanması sırasında ilgili tüm tarafların görüş ve önerilerinin alınmasıdır.
• Uzlaşmacılık: sektörün farklı bölümleri arasında karşılıklı çıkarları gözeterek ortak noktalarda
buluşma arayışlarıdır.
• Gönüllülük: sistem içerisinde hizmet verenlerin ve hizmet alanların zoraki bir şekilde değil, gönüllü bir şekilde yer almalarının sağlanmasıdır.
• Güçler ayrılığı: sağlık hizmetlerinin finansmanını sağlayan, planlamasını yapan, denetimini üstlenen ve hizmeti üreten güçlerin birbirinden ayrılması ilkesidir.
• Desantralizasyon: yerinden yönetim ilkesinin uygulamaya geçirilmesi hedeflenmektedir.
Hizmette rekabet.
SDP bileşenleri:
• Planlayıcı ve denetleyici bir SB
• Herkesi tek çatı altında toplayan GSS
• Yaygın, erişimi kolay ve güler yüzlü SH sistemi: bu başlık altında, temel sağlık hizmetlerinin
güçlendirilmesi, etkili, kademeli sevk zinciri ve idari ve mali özerkliğe sahip sağlık işletmelerinin oluşturulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda bireye yönelik koruyucu hizmetleri ile birinci basamak tanı ve tedavi hizmetlerinin bireylerin kendi seçecekleri doktorlar tarafından yürütülmesi amacı esas olarak aile hekimliği sistemi üzerine oturtulmaktadır (Bilgili, 2009: 44).
• Bilgi ve beceri ile donanmış, yüksek motivasyonla çalışan sağlık insan gücü
• Sistemi destekleyen eğitim ve bilim kurumları
• Nitelikli ve etkili sağlık hizmetleri için kalite ve akreditasyon
• Akılcı ilaç ve malzeme yönetiminde kurumsal yapılanma
• Karar sürecinde etkili
• Bilgiye erişim: Sağlık bilgi sistemi
24.11.2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkındaki Kanun ile sağlık sistemimize girmiş bulunmaktadır. Pilot uygulaması ilk kez 2005 yılında Düzce’de başlamıştır. Bunu 2006
yılında Eskişehir ve Bolu, 2007 yılında da Denizli, Edirne, Gümüşhane, Adıyaman, Isparta, Elazığ, İzmir, Samsun, Sinop illerinde aile hekimliği pilot uygulaması başlamıştır (Bilgili, 2009: 44). Kayseri
İli’nde 15 Aralık 2008 tarihinde aile hekimliği uygulamasına başlanmıştır.
Aile hekimliği uygulamasında sağlık ocağının görevleri; aile sağlığı merkezi ve toplum sağlığı merkezi olmak üzere iki birim tarafından verilmeye başlanmıştır.
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Yönetmeliğe göre, “aile sağlığı merkezi; bir veya daha fazla AH ile aile sağlığı elemanlarınca aile hekimliği hizmetinin verildiği sağlık kuruluşu” olarak tanımlanmıştır (Yönetmelik, 2005).
Yönergeye göre, toplum sağlığı merkezi; bölgesinde yasayan kişilerin ve toplumun sağlık hizmetlerini
organize eden, toplumun koruyucu hekimlik hizmetlerini sunan, birinci basamak sağlık hizmeti veren
kurumların kendi arasında ve diğer kurumlar arasında eşgüdümünü sağlayan, idari hizmetler ile sağlık
eğitimi ve denetim faaliyetlerini yürüten sağlık merkezi” olarak tanımlanmıştır.
Sağlıkta dönüşüm projesi çerçevesinde, Kayseri İli’nde 15 Aralık 2008 tarihinde aile hekimliği sistemi uygulamasına başlanmıştır. Hizmet sunanların istek, beklenti ve önerilerinden elde edilen bilgilerin sektörde yapılacak yeniden yapılandırma çalışmalarında değerlendirilmesi önemlidir. Bu çalışma;
Kayseri İli Develi İlçesi’nde sağlık çalışanlarının aile hekimliği sistemini (AHS) ve sağlık ocağı hizmetlerini karşılaştırarak değerlendirmelerine yönelik bir alan araştırmasıdır.
2. MATERYAL-METOD
Bu çalışma 01 Kasım 2009 -04 Ocak 2010 tarihleri arasında Kayseri İli Develi ilçesinde 19 aile sağlığı merkezinde (ASM) 68 sağlık çalışanı üzerinde yapılmış tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Örnekleme alınacak birey sayısı, Tabakalı tesadüfî örnekleme yöntemlerinden orantılı paylaştırma metoduna
göre belirlendi. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından literatür ışığında geliştirilen bir anket formu kullanılmıştır. Anket formunda sağlık çalışanlarının demografik-sosyokültürel
ve mesleğe ilişkin özelliklerini içeren sorular ile sağlık ocağı ve aile hekimliği sisteminin karşılaştırmasını sağlayacak sorular yer almıştır. Anket formu yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak doldurulmuştur. Çalışması için İlçe Sağlık Grup Başkanlığı ve İlçe Kaymakamlık Makamından onay alınmıştır. Elde edilen veriler SPSS programında değerlendirilmiştir. Araştırma bir alan incelemesi olarak tasarlanmış olup sonuçlarımız Kayseri İli, Develi ilçesi ile sınırlıdır.
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Tablo 1. Aile hekimliği sisteminde hizmet veren sağlık çalışanlarının
sosyo-demografik özellikleri
Değişkenler
Yaş grupları
20-29
30-34
35-39
40-44
45 yaş ve üzeri
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Öğrenim durumu
Lise
Yüksekokul
Lisans ve üstü
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n

%

24
25
10
3
6

35.3
36.8
14.7
4.4
8.8

34
34

50.0
50.0

17
22
29

25.0
32.4
42.6

Değişkenler
Meslek
Doktor
Sağlık Memuru
Ebe
Hemşire
Görev yeri
ASM
TSM
Hizmet yılı
1-5
5-10
10-15
15 ve üzeri

n

%

22
18
12
16

32.4
26.5
17.6
23.5

33
35

48.5
51.5

16
22
15
15

23.5
32.4
22.1
22.1

Sağlık çalışanlarını; %36.8’i 30-34 yaş grubunda, %50’ si erkek, %50’ si kadın,%42.6’sı lisans ve üstü
eğitim düzeyine sahip, % 32.4’ü doktor, %51.5’i TSM’de çalışıyor, %32.4’ü ise 5-10 yıldan beri çalışmaktadır (Tablo 1).
Grafik 1. Sağlık çalışanlarının aile hekimliği geçmeden önce nerde
çalıştıklarını gösteren yüzde dağılım grafiği

Sağlık çalışanlarının Aile Hekimliğine geçmeden önce %89,7’i birinci basamak sağlık hizmetlerinde (Sağlık ocağı,AÇSAP merkezlerinde, Verem Savaş Dispanseri), %7.4’ü ikinci basamak sağlık
hizmetlerinde, %2.9’u ise 112 acil komuta merkezi ve il sağlık müdürlüğünde çalıştığı tespit edilmiştir
(Grafik 1).
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Grafik 2. Sağlık personelinin eski çalıştıkları sağlık hizmetleri meslek grubuna dağılımı

Aile hekimliğini tercih eden doktorların, ebelerin, sağlık memuru ve hemşirelerin daha önceden birinci basamak sağlık sisteminde görev yaptıkları, çok az oranda devlet hastanelerinden aile hekimliği sistemine geçtikleri görülmektedir (Grafik 2).
Grafik 3. Sağlık çalışanlarının meslek grubuna göre aile hekimliği
birimine geçme nedenleri dağılımı

Çalışanlarının ASM’ye geçmede en önemli sebep; doktorlarda ücretin yüksek oluşu, sağlık memurlarında yeni sistemi tanıma isteği, ebelerde ise görevlendirmelerden korkma olduğu görülmüştür (Grafik 3).
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ASM ve TSM çalışanlarının %76,5’i ile aile hekimliği birimlerinin 3 personelden, %17.7’si 2, %5.9’u
ise 4 personelden oluşturulması geretiğini belirtmişlerdir. Sağlık çalışanlarının %44.2’si aile hekimliği birimine 3. kişi alınırsa bu kişinin öncelikle sağlık memuru olması gerektiği, %26.5’i tıbbi sekreter,
%14.7’i ise ebe ve hemşire olması gerektiğini düşüncesindedirler.
Aile Sağlık Elemanı, Aile Hekimi ile birlikte hizmet veren, sözleşmeli çalıştırılan veya Sağlık
Bakanlığı’nca görevlendirilen Hemşire, Ebe, Sağlık Memurudur. Bu kavramın yanlış olduğunu düşünen kesim %80’ ler dedir. Hizmet veren personel bu kavramın yanlış olduğunu düşünmekle birlikte, sadece %20’lik bir kesim bu terimin doğru olduğu düşüncesindedir. Sağlık ve Aile gibi iki önemli
birimin içerisinde yer alıp eleman olarak nitelendirilmenin yanlış olduğu düşüncesi ağır basmaktadır.
Grafik 4. Sağlık personelinin ücretlerini değerlendirilmesi

Grafikte de görüldüğü gibi maaşını yeterli bulanlar sadece doktorlardır. Doktorlar dışında bütün sağlık
personeli maaşlarının arttırılması gerektiği düşüncesindeler. Doktorlarında bir kısmı bu düşünceye katılmıştır (Grafik 3). Ülkemizde aile hekimlerinin mesleki sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili yapılan
bir çalışmada tespit edilen en önemli sorun ücretin yetersizliğidir (Algın vd., 2004: 270).
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Grafik 5. Sağlık personelinin sözleşmeli çalışmasını değerlendirilmesi histogramı

Çalışanların % 64.0’ı sözleşmeli personel olarak görev almaktan olumsuz etkilenmiş olup, en az doktorlarda olumsuz etkilemiştir (Grafik 4).
Grafik 6. Sağlık Personelinin tayin hakkını değerlendirilmesi histogramı

Çalışanların %96.0’ı kesinlikle tayin hakkı olması gerektiğini düşünmektedir (Grafik 5).
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Grafik 7. Sağlık personelinin çalışmak istediği birim

Sağlık personelinin %58.8’i Devlet Hastanesinde, %27.9’u ASM, %13.4’ü ise sağlık ocağında çalışmak istemektedir (Grafik 6).
Grafik 8. Sağlık personelinin meslek grubuna göre şuan çalışılmak istenilen birim

Doktorlar en çok çalışmak istediği birim ASM ve Sağlık Ocakları olurken, Devlet Hastaneleri doktorlar açısından en az tercih edilen çalışma birimidir. Sağlık memurları en çok Devlet Hastanelerini, ebelerde en fazla Devlet Hastanelerini 2. sırada sağlık ocakları ve en son tercih olarak ASM’leri, hemşireler ise sadece Devlet Hastanelerinde çalışmak istediklerini belirtmişlerdir. Sağlık memurları en çok
Devlet Hastanelerini, ebelerde en fazla Devlet Hastanelerini 2. sırada sağlık ocakları ve en son tercih
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olarak ASM’leri, hemşireler ise sadece Devlet Hastanelerinde çalışmak istediklerini belirtmişlerdir.
Naim Nur ve Arkadaşlarının yaptıkları çalışmada, %47,8’i AHM’nin sağlık hizmetlerinin etkinliğini
artırmayacağını, %60,7’si özlük haklarında bir iyileşme sağlamayacağını, %73,2’si işsiz kalma, rekabet gibi kaygılar taşıdığını ve %62,1’i Aile Hekimi/Aile Sağlığı elemanı olarak çalışmayı düşünmediklerini tespit etmişlerdir (Nur, 2009: 14).
Çalışanlarının AHS’ne bakış açıları değerlendirildiğinde, doktorlar AHS’ni Türkiye’ye uygun 1. basamak sağlık hizmeti olarak değerlendirirken, ebe ve hemşirelere göre 1. basamak sağlık sistemi olmadığı, sağlık memurlarına göre ise şuan erken ama gelecekte olabileceği düşüncesi ağır bastığı görülmüştür. TSM çalışanlarında ise %22.06’sı ASM nin 1. basamak sağlık sistemi olmadığını, %17.65 i ise şu
an erken ancak gelecekte olabileceği düşüncesindedirler.
Grafik 9. Aile sağlık sisteminin koruyucu sağlık hizmetleri sunumundaki
başarısının değerlendirilmesi

Aile hekimliği sisteminin koruyucu sağlık hizmetleri sunumundaki başarısı genel olarak iyi ve orta derecede yoğunlaşmıştır (Grafik 8).
TSM çalışanları aile hekimliği birimlerinde ağırlıklı olarak (%69.0) tedavi edici hizmetlerin verildiğini belirtirken, ASM çalışanları (% 61.0) ise hem koruyucu hem de tedavi edici hizmetlerin bir arada verildiğini savunmaktadırlar.
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Grafik 10. Sağlık personelinin aile hekimliği sisteminin koruyucu sağlık
hizmetleri açısından değerlendirilmesi

Sağlık çalışanlarının AHS koruyucu sağlık hizmetleri açısından değerlendirdiğinde; %38.2’si iyi,
%36.8’i orta, %14.7’si ise çok iyi olarak değerlendirmiştir (Grafik 10).
Sağlık çalışanlarının AHS’ni bebek, gebe, çocuk,15-49 takibi koruyucu sağlık hizmetleri açısından
değerlendirdiğinde; %48.5’i iyi, %19.1’i orta, %14.7’si ise çok iyi olarak değerlendirmiştir.
ASM elemanlarının % 69.0’ı bina yapısı ve fiziki şartlardan memnun değil. Katılımcılardan % 80.9’u
sağlık ocaklarında personel yetersizliği olduğunu, bu oranın ASM ‘lerinde % 19.1 olduğı belirtilmiştir.
Laboratuavar hizmetlerinde %80.0 ile sağlık ocakları tercih edilmektedir. Çalışma memnuniyeti
sağlayan sistem olarak sağlık ocakları %54,4 ASM ise ı %45,6 olarak bulunmuştur. Hem sağlık ocağı
hem de aile heklimliği sisteminde personel yetki ve sorumlulukların açık olduğu belirtilmiştir. AHS’ne
geçildikten sonra çalışanların %66,2’si verimli çalıştığını hissederken, %33.8 ise sağlık ocakları varken
daha verimli hizmet verdiklerini belirtmişlerdir.
Tablo 2. Sağlık çalışanlarının aile hekimliği ve sağlık ocağından çeşitli özelliklere
göre aile hekimliği ya da sağlık ocağı seçimi
Sağlık Ocağı
%69
%81
%80
%34
%50
%54
%37
%56
%43
%37

Bina yeterliliğine
Personel yeterliliğine
Laboratuar hizmetleri
Çalışma verimliliği
Yetki ve sorumlulukların açıklığı
Çalışma memnuniyeti
Halkın sağlık hizmetine erişimi
Entegre sağlık hizmeti sunumu
Ekip çalışmasına uygunluğu
Hizmette süreklilik
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Aile Hekimliği
%31
%19
%20
%66
%50
%46
%63
%44
%57
%63

Verilerin kayıt altına alınması
Ücret tatmini
Koruyucu sağlık hizmetleri sunumu
Poliklinik hizmetleri
Türkiye’ye uygun olan hizmet

%18
%1.5
%34
%13
%43

%82
%98.5
%66
%87
%57

Sağlık Personeli; çalışma verimliliği, halkın sağlık hizmetlerine hızlı erişimi, ekip çalışmasına uygunluğu, hizmette süreklilik, verilen kayıt altına alınması, ücret tatmini, koruyucu sağlık hizmetleri sunumu, poliklinik hizmetleri sunumu açısından sağlık ocağına göre ASM’leri daha başarılı
bulduklarını belirtmiş olup %57,4’ü AHS’nin devam etmesini istemektedir. Diğer taraftan ASM’lerin
bina yeterliliği, personel yeterliliği, laboratuar hizmetleri, çalışma memnuniyeti, entegre sağlık hizmeti sunumu açısından iyileştirmelere gidilmesi gerektiği görülmüştür. Ülkemizde yapılan bir çalışmada
aile hekimlerinin çalışma ortamın teknik donanım yeterliliğinin genel olarak orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir (Algın vd., 2004: 270). Bu sonuçlar ülkemizde aile hekimliği uygulamasında alt yapı
donanımının dünya standartları yönünde geliştirilmesine yönelik politikalara ihtiyaç olduğu ortaya
çıkmaktadır.
Birinci basamakta sunulan hizmetin, sürekli, toplum yönelimli ve bütüncül olması beklenir. Hekimin
bu beklentileri yerine getirebilmesi için pratiğini paylaşacağı ve danışacağı bir ekibe gereksinimi vardır. Ekip çalışması aile hekimliğinin vazgeçilmez unsurdur (Ünalan ve Uzuner, 2005: 39). Bizim çalışmamızda da ekip çalışmasına uygunluk açısından ASM’ler daha başarılı bulunmuştur.
4. SONUÇ
• Çalışma sonucunda sağlık çalışanlarının özlük hakları ve sistemin işleyişi hakkındaki görüşlerini özetle aşağıda sıralayacak olursak:
• Aile hekimliği uygulamasına geçmeden önce çalışanların büyük bir kesiminin birinci basamak
sağlık kuruluşlarında çalıştıkları,
• Aile hekimliğini birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışan doktorlar tarafından daha çok tercih edildiği,
• Aile hekimliği birimlerinin en az 3 personelden oluşması üçüncü personelin sağlık memuru olması gerektiği,
• Aile Sağlığı Elemanı kavramı kullanımının doğru bulunmadığı,
• Aile Hekimleri ücretlerinden memnunken, yardımcı sağlık personellerinin ücretlerinden memnun olmadıkları ve artırılması gerektiği,
• Tayin haklarının olması gerektiği,
• Sözleşmeli çalışmanın doktorlar açısından sorun olmadığı ama yardımcı sağlık personelin sözleşmeli çalışmadan dolayı huzursuz olduğu,
• Yardımcı sağlık personelinin büyük kesiminin şuan ikinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışmak istediği, doktorların ise aile hekimliği birimleri tercih ettiği,
• Aile hekimliği birimlerinde ekip arkadaşlarının seçilmesinde çalışanların isteği doğrultusunda olmasını sağlık çalışanlarının olumlu karşıladığı görülmüştür.
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Sağlık çalışanlarının aile hekimliğinin işleyişi hakkındaki görüşleri ise:
• ASM Koruyucu sağlık hizmetler sunumunda iyi olarak değerlendirmişlerdir.
• Gebe, bebek, çocuk ve 15-49 kadın takibinde yeterli bulunmuştur.
• Aile Hekimliğinin Türkiye’ye uygun bir sistem olduğu düşüncesi ağır basmaktadır.
• Sağlık çalışanları bina yeterliliği ve fiziki şartlar, personel yeterliliği, laboratuar hizmetleri sunumu, çalışma memnuniyeti sağlaması, entegre sağlık hizmeti sunumunda sağlık ocaklarını tercih etmişlerdir.
• Çalışma verimliliği, halkın sağlık hizmetinden faydalanabilmesi, ekip çalışmasına uygunluk, hizmette süreklilik, verilerin kayıt altına alınması, ücretin tatmin etmesi, koruyucu sağlık hizmetleri sunumu, poliklinik hizmetleri konularında ASM başarılı bulmuşlardır.
Bu sonuçlar doğrultusunda:
• Aile hekimliği uygulamalarında yardımcı sağlık personelinin, Aile Sağlık Elemanı kavramıyla
nitelendirilmeleri değiştirilmeli, çalışanların eski mesleki unvanlarını kullanmaları sağlanması,
• Aile sağlık elemanı birkaç meslek grubunun iş ve sorumluluklarını yüklenen yeni bir kavram olduğundan, aile sağlık personeli diye yeni bir meslek okulu açılıp bu konuda uzmanlaşmış personellerin yetiştirilmesi,
• Aile Hekimliği sistemi A.S.M. ve T.S.M den oluşmaktadır. Bu uygulama sağlık çalışanları ikiye böldüğünden A.S.M çalışanların çalışma verimliği ve memnuniyeti pozitifken, T.S.M de çalışan personelin çalışma memnuniyetinin olmadığı görülmüştür. Her iki birimlerin ortak ve koordineli çalışması sağlanmalıdır. Unutulmamalıdır ki sağlık ocakları sisteminden vazgeçilirken
sağlık ocakları işleyişi ikiye bölünerek bir kısmı aile hekimliği birimlerine bir kısmı toplum sağlığı merkezlerine devredilmiştir.
• Sağlık personelinin özlük haklarının korunmasını, ücretlerdeki farklılıkların giderilmesi, çalışma koşulları düzeltilmesini, iş güvenliliğinin sağlanması, personellerin aile hekimliği birime geçişinde eşit hakların verilmesi, önerilmektedir.
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KAYSERİ İLİ DEVELİ İLÇESİ’NDE HİZMET KULLANICILARIN
BAKIŞ AÇISI İLE AİLE HEKİMLİĞİ SİSTEMİ
Uğur Ömür Alagöz1, Dilaver Tengilimoğlu2, Demet Ünalan3

Özet
Toplum sağlığının geliştirilmesi, sağlık hizmetlerine erişimde hakkaniyetin sağlanması, sağlığa ayrılan kaynakların daha verimli ve etkin kullanılması, kaliteli bir hizmetin sunulması amacıyla 1990
yıllardan beri yapılan sağlıkta reform çalışmaları, 2003 yılından sonra sağlıkta dönüşüm projesi ile
ivme kazanmıştır. Sağlıkta dönüşüm projesi içerisinde yer alan temel bileşenlerden birisi de aile hekimliği sistemidir. 2005 yılında pilot uygulamayla başlatılan aile hekimliği sistemi bugün yaklaşık 51
ilde uygulanmaya konulmuştur. Hizmet kullanıcılarının istek, beklenti ve önerilerinden elde edilen bilgi/bulguların sektörde yapılacak yeniden yapılandırma çalışmalarında değerlendirilmesi son derece
önemlidir. Bu amaçla planlanan bu çalışma, 15 Aralık 2008 tarihinden itibaren aile hekimliği sistemi geçilmiş bulunan Kayseri ili Develi ilçesinde basit tesadüfi örneklem yöntemi ile seçilen 475 vatandaşa uygulanan anket ile aile hekimliği sistemini (AHS) ve sağlık ocağı hizmetlerini karşılaştırarak değerlendirmelerine ilişkin bilgiler elde edilmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların %67.0’ı AHS hakkında bilgisi olmadığını belirtmiştir. Katılımcıların %19.6’sı sağlık ocağı hizmetlerini iyi olarak değerlendirirken, bu oran ASM’lerde %57.5’tir. AHS’ne geçildikten sonra personel
davranışlarında (%53,47) iyileşme olduğu, doktorların hizmet alanlara daha fazla zaman ayırdığı
(%52.0) belirtmişlerdir. Hizmet alanlar tarafından çeşitli özelliklerine göre sağlık ocakları ve ASM’ler
karşılaştırıldığında; binaların fiziksel alt yapısı, laboratuar hizmetlerinin, enjeksiyon, pansuman hizmetlerinin sağlık ocaklarında daha iyi verildiğini belirtilmiştir. Diğer taraftan personel yeterliliği,
aile planlaması, personel tutum ve davranışlar, ücret talep etmeme, hekime ulaşabilme ve yerinde bulma, sunulan eğitim ve bilinçlendirme hizmetlerini yönünden ASM’lerin sağlık ocaklarına göre daha
iyi sunduğu ifade edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Aile Hekimliği, Sağlık Ocağı, Hizmet Kullanıcıları, Hizmetlerin Değerlendirilmesi

FAMILY MEDICINE SYSTEM FROM THE WIEWPOINT OF SERVICE USERS
IN DEVELI DISTRICT OF KAYSERİ CITY
Abstract
Works on the reformation of health sector since 1990s for the purpose of improving public health, ensuring justice in access to health service, using the sources allocated to health more effectively and
more efficiently, and providing quality service was accelerated with the health transformation program after 2003. One of the basic elements of the health transformation program is family medicine
system. The family medicine system whose pilot application has begun in 2005 has been applied in
40 provinces in January 2010. The evaluation of data/findings obtained from the desires, expectations
and suggestions of the service users is quite important in the reconstruction studies to be carried out in
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2. Prof. Dr., Gazi Üniversitesi Turizm ve Ticaret Eğitim Fakültesi, dilaver.tengilimoglu@gmail.com
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the field. For this reason, in this study, 475 citizens in Develi district in Kayseri province where family
medicine system has been applied since 15th of December, 2008 were randomly selected and their evaluations regarding family medicine system in comparison with the services by health centres were collected through a questionnaire. 67,0 % of the participants stated that they had no knowledge of FMS.
19,6 % of the participants considered the services by health centres to be good while this rate was 57,5
% for FMCs. They also stated that there has been an improvement in the behaviours of the staffs (by
53,47 %) and the doctors were spending more time on the service users (by 52,0 %) after their transition to FMS. When FMSs and services by health centres were compared, it was expressed that physical infrastructure and laboratory, infection and medical equipments are better in health centres. On
the other hand, it was stated that FMSs provide better services in terms of competency of the staff, family planning, attitudes and behaviours of the staff, no payment requirement, easy access to the doctor, training and consultancy services.
Key Words: Family Medicine, Health Centre, Service Users, Evaluation of The Services
1. BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK SİSTEMİ VE AİLE HEKİMLİĞİ
Birinci basamak sağlık hizmetleri: Toplum içindeki bireylere ve ailelere bir bütün olarak ulaşabilen,
toplumun sağlık sorunlarını çözebilen, sağlığı koruyan, hastalara evde ve ayakta tedavi hizmeti veren
sağlık sistemidir (Eren ve Öztek, 1993: 22-23). Birinci basamak sağlık hizmeti sunan birimler başında
sağlık ocakları ve sağlık evleri gelmektedir.
1.1. Sağlık Ocaklarının Tanımı ve Gelişimi
Türkiye’de birinci basamak sağlık örgütlenmesi konusunda temel adım, bilindiği gibi 1961 tarihli 224
sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi adlı yasa ile atılmıştır. Yasa, birinci basamak sağlık hizmetlerinin önemli özelliklerini barındırıyordu. Basamaklandırılmış sağlık sistemini benimsemişti. Ülkemizin sağlık örgütlenmesi içinde birinci basamak sağlık hizmetlerinin verildiği temel birim Sağlık
Ocağı’dır. Sağlık Ocağı, 5 ile 10 bin kişilik toplumun yaşadığı bölgedeki sağlık hizmetlerinin, halk
sağlığı bilim sanatının ışığı altında yürütüldüğü, tıbbi ve sosyal kurumdur. Koruyucu ve birinci basamak iyileştirici hizmetler birlikte verilir. Hizmet sunacak asli personel ebe ve pratisyen hekimdi.
Kanun çıktıktan sonra on beş yıl içinde kanunun tüm ülkeye yaygınlaştırılacağı öngörülmüş. Ancak
1983 yılında yapılan değişiklikle sosyalleştirmenin bütün yurt sathına yayılması için öngörülen süre
1992 yılına kadar uzatılmıştır (TTB, 2001: 43).
1990 sonrası “Sağlık Reformu” tartışmaları başladı. Bu süreçte sağlık reformu, sağlık ocakları ile entegre, çok sektörlü, toplumcu, sistematik, standart bir hizmete uyarlanmış, kapsamlı, eşitsizliği azaltma amaçlı bir birinci basamak yerine, aile hekimliği temelli bir birinci basamak anlayışını tercih
etmiştir(Öcek ve Soyer, 2005: 23).
Sadece tedavi hizmetlerini değil, koruyucu hizmetleri, -üstelik çevreye ve bireye yönelik ayrımı yapmadan- sektörler arası koordinasyonu, yönetsel hizmetleri kapsamaktadır. 1961 tercihinin en temel
özelliklerinden birisi de, sürekliliktir. Yani, bir hekime, daha doğrusu bir sağlık kurumuna bağlı, coğrafi bir bölge temelli bir nüfus söz konusudur ve bu ilişki hastalık olsun olmasın süreklidir. Eşgüdüm,
yani uygulama ilkelerinin dördüncüsü de, 1961 tercihinin içerisinde mevcuttur. Sağlık ocaklarından
ikinci basamak sağlık kurumlarına giden ve orada bakım gören hastaların nasıl bir süreç yaşayacağı
yasal olarak tarif edilmiştir. Uygulamada bu ilkeye uyulmaması, piyasa yönelimli tercihlerin, sağlık
sistemindeki tahribatının sonucudur.
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Aile hekimliği uygulamasında sağlık ocağının görevleri 2’ye ayılmış aile sağlığı merkezi ve toplum
sağlığı merkezi olmak üzere iki birim tarafından verilmeye başlanmıştır.
1.2. Aile Sağlığı Merkezleri
12.08.2005 tarihinde yayınlanan “Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca
Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmeliğe” göre, “aile
sağlığı merkezi; bir veya daha fazla AH ile aile sağlığı elemanlarınca aile hekimliği hizmetinin verildiği sağlık kuruluşu” olarak tanımlanmıştır. Kanuna göre; aile hekimi; kişiye yönelik koruyucu sağlık
hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini yas, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak belli bir mekanda vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı
veya Sağlık Bakanlığının öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabiptir.
Yine mevzuata göre aile sağlığı elemanı ise “AH ile birlikte hizmet veren, sözleşmeli çalıştırılan veya
Bakanlıkça görevlendirilen, hemşire, ebe, sağlık memuru olarak tanımlanmıştır.
1.3. Toplum Sağlığı Merkezi
Yönergeye göre, toplum sağlığı merkezi; bölgesinde yaşayan kişilerin ve toplumun sağlık hizmetlerini organize eden, toplumun koruyucu hekimlik hizmetlerini sunan, birinci basamak sağlık hizmeti veren kurumların kendi arasında ve diğer kurumlar arasında eşgüdümünü sağlayan, idari hizmetler ile
sağlık eğitimi ve denetim faaliyetlerini yürüten sağlık merkezi” olarak tanımlanmıştır (Sağlık Bakanlığı 25904 sayılı yönetmelik, 2005).
Her il ve ilçede sorumluluk bölgesi; mülki sınırlarla sınırlı, bir “toplum sağlığı merkezi” kurulması öngörülmüştür. Büyükşehirlerde ise Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı her ilçede bir tane, nüfusu
100.000’den fazla olan il merkezlerinde her 100 bin kişiye bir tane toplum sağlığı merkezi kurulması
öngörülmüştür. Toplum sağlığı merkezlerinin bir önemli özelliği de aile sağlığı merkezlerinde görev
almak istemeyen personelin buralarda görevlendirilecek olmasıdır.
Yönergeye göre toplum sağlığı merkezinin sunduğu hizmetlerin başlıcaları söyle tespit edilmiştir. İdari ve mali hizmetler, Çevre sağlığı hizmetleri, Bulaşıcı ve kronik hastalıkları izleme ve müdahale hizmetleri, Aile sağlığı merkezlerinin koordinasyon hizmetleri ve yapılan işlerin bildirilmesi, lojistik hizmetleri, görüntüleme ve laboratuar hizmetleri, Hizmet içi eğitim hizmetleri, Kayıtların tutulması ve
ASM’nin denetim hizmetleri, Acil sağlık hizmetleri, Adli tıbbi hizmetler, Okul sağlığı hizmetleri, İşçi
sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri, Sağlık eğitimi hizmetleri, Özel sağlık kuruluşlarının ruhsatlandırılması ve denetimi, Afet organizasyonu, Kurullara ve komisyonlara katılım, Yeşil Kart hizmetleri ve
Sağlık Müdürlüğünün verdiği diğer görevleri yapmaktır(Resmi Gazete, 2005, sayı 25904)
1.4. Aile Hekimliği Sistemi
İdeal bir sağlık sistemi kendi kendine bakım, birinci basamak sağlık hizmetleri, ikinci basamak sağlık hizmetleri ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinden oluşur. Bunu sağlık hizmeti sunulan birimlere yansıttığımızda ikinci basamak genel hastanelerde, üçüncü basamak ise özel dal ve üniversite hastanelerinde verilen hizmetleri kapsamaktadır. İyi işleyen bir sağlık sisteminde bu hizmetlerin yukarıya
doğru daralan bir piramit seklinde ifade edilebilmesi esastır(Tüzer ve Görpelioğlu, 2001: 845).
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Ülkemizde ise hizmet sunumunda bu piramit neredeyse ters dönmüş durumdadır. Hastanelerimize
başvuranların neredeyse % 90’ının sorunlarının aslında birinci basamakta çözümlenebileceği hesaplanmıştır. Piramidin en alt katmanını oluşturan birinci basamak sağlık hizmetlerinin tanımlandığı pek
çok değişik yaklaşımın ortak noktaları bireylerin sağlık sistemine giriş kapısını oluşturması, süreklilik,
kapsamlılık ve eşgüdüm sağlamasıdır. Birinci basamak bir uygulama ortamıdır. Aile hekimliği birinci
basamak felsefesini ve yaklaşımını en iyi şekilde karşılayan ve birinci basamakta uygulama yapan bir
tıp disiplinidir (Aydın vd.,2004a: 44).
Aile hekimliği, birinci basamak sağlık hizmetlerinde hekimlik uygulamasının niteliğini artıracak bir
tıp disiplinidir. Sürekli, kapsamlı ve kişiye yönelik hizmet; hastalıkların erken tanı ve tedavisi; hastalıklardan korunma ve sağlıklı olmanın sürekliliğini sağlama gibi birinci basamak sağlık hizmetlerini sunan aile hekimliği, önemi bütün dünyada 1950’lerden bu yana daha iyi anlaşılan bir tıp disiplinidir (Algın, 2002: 34).
Bu nedenle ülkemizde uygulanacak aile hekimliği sistemi için Türkiye modeli geliştirilmiştir. 5258 Sayılı Aile Hekimliği Uygulaması Hakkında Pilot Kanun”(Kanun) çıkarılmıştır (RG, 2004a). Daha sonra “Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelik” çıkarılmıştır (Yönetmelik) (RG, 2005b).
“ Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak
Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmelik” çıkarılarak (2. Yönetmelik) (RG, 2005c) mali
konulara ait düzenlemeler yapılmış sonra da pilot illerde “Aile Hekimliğinin Pilot Uygulandığı İllerde
Toplum Sağlığı Merkezi Kurulması ve Çalıştırılmasına Dair Yönerge (Yönerge)” yayınlanarak aile hekimliği uygulamalarına ilişkin mevzuat alt yapısı düzenlenmiştir (www.saglik.gov.tr).
Aile hekimliğinden esas kastedilen, bireylerin ve aile fertlerinin ikametlerinin yakınlarında ya da kolaylıkla ulaşabilecekleri bir yerde bulunan, ilk başvuracakları ve sağlık hizmetini alacakları doktorluk
uygulamasıdır. Bu doktorlar, koruyucu hekimlik uygulamaları yanında ayakta tanı ve tedavi işlemlerinin büyük çoğunluğunu üstlenirler.
Aile Hekimliği sanıldığının aksine tek bir sistemi ifade etmemektedir. Tüm dünyada değişik biçimlerde uygulanmaktadır. Bu nedenle bir sağlık sistemi olarak algılanmamalıdır. Belli bir sağlık ekonomisi modeline de bağlı değildir. Değişik ekonomik sistemlerde veya finansman modellerinde aile hekimliği uygulaması görülmektedir. Bir ülkedeki aile hekimliği uygulamasının ayrıntıları uygulanan sağlık politikaları ve sağlık sistemlerinin özelliklerine göre şekillenmektedir (Korukluoğlu vd., 2005: 57).
Aile hekimliğinin hedefi, birinci basamak sağlık hizmetlerini, profesyonel bir ruhla ve toplumun katılımını sağlayacak bir biçimde, bireyin yaşadığı ve çalıştığı yerlerde koruyucu, tedavi ve rehabilite edici yönleri ile birlikte sunmaktır.
Aile hekimi; “Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelik”te, aile sağlığı merkezini yönetmek, birlikte çalıştığı ekibi denetlemek, hizmet içi eğitimlerini sağlamak ve Bakanlıkça yürütülen özel
sağlık programlarının gerektirdiği kişiye yönelik sağlık hizmetlerini yürütmekle yükümlü tutulmuştur.
Ayrıca kendisine kayıtlı kişileri bir bütün olarak ele alıp, kişiye yönelik koruyucu, tedavi ve rehabilite
edici sağlık hizmetlerini bir ekip anlayışı içinde sunmakla görevlendirilmiştir.
1964 yılında ABD de, Tıp Eğitim Konseyi, Amerikan Genel Pratisyenlik Akademisi, Amerikan Tıp
Birliği, Amerikan Tıp Kolejleri Birliği temsilcilerinden bir aile hekimliği eğitimi özel komitesi oluşturuldu. Willard Komitesi olarak da anılan bu komitenin raporu “The Report of the Ad Hoc Commitee
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on Education for Family Practice of the Council on Medical Education” adıyla 1966 yılında basıldı.
Willard komitesi, aile hekiminin tanım ve işlevini tariflerken, o sırada var olandan ziyade kendi tanımladıkları programa göre eğitilecek olan geleceğin hekimlerini dikkate almıştır. Buna göre aile hekimi,
bütün hastalarını bilen, tedavide hem bilimsel tıbbı hem de insani değerleri kullanan bireysel doktordur. Hastanın ilk temas noktasında tüm sağlık ihtiyaçlarını değerlendirir, bireysel ya da diğer uzmanlarla birlikte bakım sunar, gerektiğinde sevk eder, sağlıkla ilgili her konuda sürekli bir sorumluluk duyar, hastanın toplum, aile ve sosyal çevresini de içerecek şekilde sağlığıyla ilgili her konuda sorumluluk kabul eder. Bu tanıma göre aile hekiminin bakıma, koordinasyona ve topluma yönelik işlevleri de
komite tarafından tanımlanmıştır (Dağdeviren, http://www.ailehekimligi.com.tr).
AH kavramı, Türkiye’de ilk kez tüm dünya ile eş zamanlı olarak 1970’li yılların ortalarında tartışılmaya başlanmış ve o dönemde genel olarak sağlık ocağı hekiminin fonksiyonlarından biri olarak düşünülmüş, ayrı bir uzmanlık olması fikri genel bir kabul görmemiştir. 1983 yılına gelindiğinde artık dünyada 10 yıldır var olan AH uzmanlığının Türkiye’de de verilmesi zorunlu hale gelmiş ve aynı yıl Tababet
Uzmanlık Tüzüğü’ne alınarak Türkiye’de AH bir uzmanlık dalı olarak kabul edilmiştir. Eğitim süresi
pratisyenler için üç yıl, çocuk sağlığı ve hastalıkları ile iç hastalıkları uzmanları için bir yıl dört ay olarak belirlenmiştir. 1984 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ilk AH Anabilim Dalı kurulmuştur. 1985 yılında AH uzmanlık eğitimine Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu’na bağlı eğitim hastanelerinde başlanmıştır. 1992 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde AH Anabilim Dalı
kurulmuştur. 1993 yılında Yüksek Öğretim Kurulu tıp fakültelerinde AH anabilim dallarının kurulmasını uygun bulmuştur. 1995 yılında Avrupa Topluluğu üye ülkelerde Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde (BBSH) çalışacak hekimlerin tıp eğitiminden sonra en az 2 yıl eğitim görmelerini zorunlu hale
getiren bir karar almıştır. 1996 yılında Avrupa Topluluğu bu zorunlu eğitim süresini iki yıldan üç yıla
çıkarmıştır (Algın vd., 2004: 252).
Yönetmeliğe göre, Türkiye’de mesleğini icra etmeye yetkili, Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre aile hekimliği uzamanı olanlar ile Bakanlığın öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabipler AH olabilmektedir. Sağlık meslek liseleri veya yüksek öğrenim kurumlarının ebelik, hemşirelik veya sağlık
memurluğu bölümünden mezun olanlar aile sağlığı elemanı olabilirler. Bahsi geçen sözleşmeye göre
çalışan aile hekimi ya da aile sağlığı elemanı, bilimsel faaliyetler hariç kazanç getirici başka bir is yapamazlar.
İlk pilot uygulaması 15.09.2005 tarihinde Düzce’de başlayan aile hekimliği sisteminin 2010 yılı sonuna kadar tüm illere yaygınlaştırılması planlanmaktadır. Aile hekimliği sisteminde yaklaşık beş yıl geçmesine karşın uygulamadan gerek hizmet sunucuların ve gerekse hizmet alanların ne derece memnun
olduklarına dair birkaç bilimsel çalışma yer almaktadır(Karadağ, 2007: 1-185; OECD ve World Bank,
2008: 80-81; Nur vd. 2009: 13-16).
Hasta memnuniyeti ölçütleri ile ilgili olarak, Dağdeviren ve Aktürk (2004) Sağlıkta Dönüşüm (SDP)
başlamadan önce EUROPEP anketini kullanarak Türkiye’de birinci basamak sağlık hizmetlerinde
memnuniyeti araştırmıştır (Grol ve ark., 2000: 882-887). Birinci basamak sağlık hizmetleri memnuniyetinin ölçülmesi yöntemi, Türkiye’nin yanı sıra bazı Avrupa ülkelerinde de kullanılmaktadır. Böylece beklentilerin tüm ülkede aynı şekilde olduğu varsayılarak uluslararası kıyaslama yapmak mümkün
hale gelmektedir. Ankette, hastalara daha önce yapılan araştırmalarda onlar için önemli olduğu tespit
edilen birinci basamak sağlık hizmetlerinin 23 yönüne ilişkin sorular yer almaktadır. Araştırma sonucunda, genel olarak Türkiye’de sağlık ocaklarındaki birinci basamak sağlık hizmetlerinin, bu on yılın ilk yarısında daha çok aceleci ve hasta odaklı olmayan bir şekilde olabileceğine ve hasta kayıtları-
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nın gizliliğine kimi zaman dikkat edilmediğine ya da edilmediğinin düşünüldüğüne işaret etmektedir.
Türkiye’ye ait çalışmanın yazarları, sabit ve oldukça düşük olan maaşlar ve personelin sık değişmesi
nedeniyle, sağlık ocaklarında hasta memnuniyetinin sağlanması için sağlık personeline verilen teşviklerin yetersiz olduğuna işaret etmişlerdir (OECD ve World Bank, 2008: 80-81).
Bu çalışma da yaklaşık bir yıl önce aile hekimliği uygulamasına geçilen Kayseri ili Develi ilçesinde
hizmet kullanıcılarının aile hekimliği hizmetlerinden memnuniyet durumları ile aile hekimliği sistemi
ile sağlık ocağı sistemini karşılaştırması amacıyla yapılmıştır.
2.MATERYAL-METOD
Araştırma; birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında yer alan aile hekimliğine geçilmiş bir ilçede
aile hekimliği öncesi hizmet sunan sağlık ocakları ile aile hekimliği hizmetlerinin hizmet kullanıcıları tarafından karşılaştırılarak değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Ayrıca çalışmada hizmet
kullanıcılarının aile hekimliği sisteminin hastalar tarafından nasıl algılandığını sağlık ocakları ile arasında farklılık olup olmadığını ortaya konulması amaçlanmıştır.
Çalışma 01 Kasım 2009-04 Ocak 2010 tarihleri arasında Kayseri İli Develi ilçesinde 19 Aile hekimliği
birimi, 6 sağlık ocağı bölgesinde yaşayan 475’i sağlık hizmeti kullanıcısı ile anket tekniği kullanılarak
yapılmış tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Örnekleme alınacak birey sayısı, tabakalı tesadüfi örnekleme yöntemlerinden orantılı paylaştırma metoduna göre belirlendi. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından literatür ışığında geliştirilen bir anket formu kullanılmıştır. Anket formunda hizmet alanların demografik-sosyo-kültürel özelliklerini içeren sorular ile sağlık ocağı ve aile hekimliği sistemini, hizmetler, memnuniyet, fizik-alt yapı, ulaşım, erişim vb. karşılaştırmasını sağlayacak sorular yer almıştır. Anket formu hazırlandıktan sonra 20 sağlık hizmeti alan kişiye ön uygulama
yapılmış, işlemeyen sorular çıkarılmış, anlaşılmayan sorular yeniden düzenlenmiştir. Anket formu yüz
yüze görüşme yöntemi kullanılarak doldurulmuştur. Çalışma için İlçe Sağlık Grup Başkanlığı aracılığı
ve İlçe Kaymakamlık Makamından onay alınmıştır. Elde edilen veriler SPSS programında değerlendirilmiştir. Araştırma Develi ilçesi ile sınırlı olup sonuçlar başka bölgelere ve Türkiye’ye genellenemez.
2.1.Bulgular ve Tartışma
Anket formuyla elde edilen veriler SPSS paket programında hazırlanan veri tabanına girilmiş ve gerekli analizler yapılarak sonuçlar Tablo ve grafikler yardımıyla yorumlanmıştır. Öncelikle araştırmaya
katılan hizmet kullanıcılarına ait kişisel bilgilere yer verilmiştir.
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Tablo 1. Aile hekimliğinden hizmet alan katılımcıların kişisel özellikleri

Yaş

Cinsiyet

Medeni Durum

Sosyal güvence

Öğrenim Durumu

Aylık Gelir

İkamet Senesi

18-30
31-35
36-40
41-45
46 ve üzeri
TOPLAM
Kadın
Erkek
TOPLAM
Evli
Bekar
TOPLAM
Sosyal güvence yok
SSK
Emekli Sandığı
Bağ-kur
Özel Sigorta
Yeşil kart
TOPLAM
Okur Yazar değil
Okur Yazar
İlköğretim
Ortaöğretim
Yüksekokul
Lisans ve üstü
TOPLAM
Asgari ücretten az
Asgari ücret
500-1000 TL
1001-1500 TL
1501-2000 TL
2001 TL ve üstü
TOPLAM
1-3 yıl
4-5 yıl
6-8 yıl
9-10 yıl
11-15 yıl
16 yıl ve üstü
TOPLAM

Sayı

Yüzde

125
84
98
75
93
475
248
227
475
389
86
475
47
161
95
62
4
106
475
18
36
201
136
55
29
475
55
77
174
113
42
14
475
56
31
26
39
52
271
475

26.3
17.7
20.6
15.8
19.6
100.0
52.2
47.8
100.0
81.9
18.1
100.0
9.9
33.9
20.0
13.1
0.8
22.3
100.0
3.8
7.6
42.3
28.6
11.6
6.1
100.0
11.6
16.2
36.6
23.8
8.8
2.9
100.0
11.8
6.5
5.5
8.2
10.9
57.1
100.0

Tablo 21 ‘den de görüleceği üzere, katılımcıları %26.3’ü 18-30 yaş arasında, %17.7’ si 31-35 yaş, %20
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,6’sı 36-40 yaş, %15,8’ i 41-45 yaş ve %19.6’sı 46 ve üzeri yaş aralığındadır. Genç nüfusun ağırlıklı olduğu söylenebilir.
Ankete katılan hizmet kullanıcıların cinsiyetlerine göre dağılımında ise; %52,2’ sini kadınların, %47.8’
ini ise erkeklerin oluşturduğu görülmektedir. Ankete katılan erkek ve kadın hastaların sayıları arasında pek fark olmadığı da görülmektedir.
Araştırmaya katılanların %81.9’ luk büyük bir kısmı evli iken, bekar kısım sadece %18.1 dir.
Sosyal güvenceye göre sosyal güvencesi olmayanların oranı ise % 9.9 dur. En fazla SSK güvencesine sahip kişiler olmakla beraber bu oran % 33.9 dur. İkinci sırada yer alan Emekli sandığı ve Bağkurluların oranı %13.1’er dir. Özel sigortalıların ise çok düşük bir paya sahip olduğu görülmektedir(
% 0.8) .
Öğrenim durumlarına göre ise, ilköğretim mezunları büyük bir yüzdeye sahiptirler (% 42.3 ), bunu %
28.6 ile ortaöğretim mezunları izlemektedir. Okur yazar olanlar %7.6 yüzdeye sahiptirler. Ama okur
yazar olmayanlarını oranı %3.8 dir.. Yüksek okul mezunu 55 kişi %11.6 lık dilimde yer almıştır. Lisans ve üstü sadece 29 kişi çıkmış. Bunun da oranı %6.1 olmuştur.
Gelir düzeyleri ile ilgili soruda ise, katılımcıların %11.6’ sı asgari ücretten daha az bir maaşla geçindiklerini belirtirken, %16.2’ si asgari ücretle geçindiklerini belirtmiştir. Katılımcılar arasında en fazla oranı ise %36.6 ile aylık geliri 500 – 1.000 TL arasında olan orta gelir düzeyine sahip kişiler oluşturmaktadır. Bölge de orta gelir düzeyine sahip kişilerin ikamet etmekte olduğunu anlayabiliriz. 1000-1500
TL arası %23.8, 1500-2000 TL arası %8.8 ve 2000 TL üzerinde alanlarsa %2.9’luk bir kesimdir. Katılımcıların Büyük çoğunluğu 16 yıldan fazla bir süredir Develide ikamet ettiğini ifade etmiştir (% 57.1).
Araştırmaya katılan hizmet kullanıcılarına Aile Sağlığı Merkezlerinden hiç hizmet alıp almadıkları sorulduğunda, katılımcıların yaklaşık % 97’si hizmet aldığını ifade etmiştir (Grafik 1). Sadece %3.37’lik
bir bölüm hizmet almadığını belirtmiştir.
Grafik 1. Aile sağlığı merkezlerinden hizmet alma durumu
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Grafik 2. Hizmet alan vatandaşların aile hekimliği birimine kaydı olma grafiği

Herhangi bir Aile hekimliğinde kayıtları olanların oranın yüksek olduğu görülmektedir (%93,47).
Araştırmaya katılan 475 kişiden 444’dü aile hekimliği biriminde kaydının olduğunu söylemiştir. Katılımcılardan %2,11’lik kısmının bir yıl geçmesine rağmen hala kayıtlarının olmadığı görülmektedir.
Grafik 3. Katılımcıların aile hekimliği hakkında bilgi sahibi olma durumu

Aile hekimliği konusunda yeterli bilgisinin olmadığını söyleyenlerin %67 gibi yüksek oranda çıkması Sağlık Bakanlığını ve İlçe Sağlık Grup başkanlığının konu hakkında vatandaşları yeterince aydınlatamadığı söylenebilir. Bir yılını dolduran sistemin işleyişinin vatandaş tarafından bilinmemesi aile hekimliğinin hizmet alanlarını daraltacaktır. Sistemin özelliklerini bilen vatandaş hizmet sunumunda kaliteyi ve farklılıkları arayacağından aile hekimliği birimleri daha özverili olacaktır.
Bilindiği üzere aile hekimliği sisteminde vatandaşlar başlangıçta bir hekim seçtikten sonra en erken
6 sonra hekimini değiştirebilmektedir. Bir yıllık süre içerisinde hekiminizi değiştirdiniz mi? sorusuna
verilen cevaplar batkımızda, sadece 11 katılımcı hekimini değiştirdiğini ifade etmiş ve neden değiştirdiği sorulduğunda ise % 27.7’si beklediği ilgiyi görmediğini, % 18.8’er oranla aradığında aile hekimini bulamama, hizmetini beğenmeme nedeni ile değiştirdiğini ifade etmiştir ( Grafik 4).

368

Grafik 4. Hizmet alanların aile hekimlerini değiştirme nedeni

Grafik 5. Aile hekimliği birimi çalışanlarınca hizmet kullanıcılarının evlerine
ziyaret yapılma durumu

Ankete katılan 475 kişiden 311’i (%65.5’i) Aile Hekimliği birimince evlerine ziyarete gelinmediğini
söylerken, 148 ise aile hekimliği biriminden ebe veya doktorun evlerini ziyaret ettiğini söylemiştir(%
31.2’si). 16 kişi ise bu soruya (%3,37) cevap vermemiştir
Tablo 2. Aile hekimliği ve sağlık ocaklarında sunulan hizmetlerin değerlendirmesi
Aile Hekimliği birimlerinde
sunulan Sağlık hizmetler
Cevapsız
Çok kötü
Kötü
Orta
İyi
Çok iyi
Toplam

Sayı
14
3
18
104
273
63
475

Yüzde
2.9
.6
3.8
21.9
57.5
13.3
100.0
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Sağlık Ocaklarında
sunulan
Sağlık hizmetler
Cevapsız
Çok kötü
Kötü
Orta
İyi
Çok iyi
Toplam

Sayı
14
12
107
237
93
12
475

Yüzde
2.9
2.5
22.5
49.9
19.6
2.5
100.0

Tablo 2 ‘den de görüleceği üzere, çok kötü, kötü ve orta seçeneklerinin sağlık ocaklarında daha fazla
işaretlenmiştir. İyi ve çok iyi seçenekleri de Aile Hekimliğinde sunulan hizmette fazladır. Bu tablodan
özetle hizmet kullanıcıları Aile Hekimliğinde sunulan hizmetin Sağlık Ocaklarına nazaran çok iyi gördükleri anlaşılmaktadır (Grafik 6).
Grafik 6. Katılımcılara göre aile hekimliği ve sağlık ocaklarında
sunulan hizmet kalitesi

Grafik 7. Katılımcıların eğitim düzeylerine göre aile hekimliği birimindeki
personel sayısı yeterli bulma durumu

Öğrenim durumuna göre aile hekimliğini değerlendirildiğinde, okuryazar olmayan grubun genel olarak iyi dediği, ilköğretim mezunlarının orta, orta öğrenim mezunlarının kötü dediği, yüksek okul mezunların yine kötü diye nitelendirdiği, lisans ve üstü ise iyi tercih ettiği görülmüştür. Bu sonuçlar göstermektedir ki öğrenim seviyesi artıkça aile hekimliği birimleri beğenilmemektedir. Yalnız lisans ve
üstü grupta ise iyi ve kötünün bir birine yakın olduğu anlaşılmaktadır.
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Grafik 8. Katılımcıların geçmişe hizmet aldıkları sağlık ocağı
sisteminden memnun olma durumu

Katılımcıların % 43.58’i geçmişte hizmet aldığı sağlık ocağındaki hizmetlerden memnun olduğunu
ifade ederken, % 53.05’i ise sağlık ocağından almış olduğu hizmetlerden memnun olmadığını ifade
etmiştir.Bir birine yakın iki sonuç elde etmemiz iki sistemin birbirinden net ayrılamadığının ve sağlık ocaklarını halkın unutmadığının göstergesidir. Sağlık ocaklarından aldıkları hizmetten neden memnun olmadıkları sorulduğunda ise, yaklaşık yarısı neden belirtmezken geriye kalanların büyük kısmı
ise (%32’si) ilgisizlik, tedavi hizmetlerini beğenmeme (% 8.4) ve uzaklık ve yeterli doktorun olmamasını göstermiştir( Grafik 9).
Grafik 9. Hizmet Kullanıcıların Sağlık Ocaklarından Memnun Olmama Nedenleri
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Tablo 3. Katılımcılara göre çeşitli boyutlar açısından ( fiziksel imkanlar, sunulan hizmetler vb.) sağlık
ocağı ve aile hekimliği hizmetlerinin karşılaştırılması ve tercih oranları
Sağlık
Ocağı
40%
40%
43%
14%
15%
15%
15%
23%
31%
21%
17%
19%
47%
27%

Bina yeterliliği
Personel yeterliliği
Laboratuar hizmetlerinin yeterliliği
Aşı, gebe, bebek izlem takiplerinin yeterliliği
Aile planlaması, malzeme bulundurma
Personel tutum, davranışları
Ücret
Evde hizmet alımı sağlaması
Acil müdahale, ilk yardım
Reçete yazdırma
Hekime ulaşabilme, yerinde bulma
Hizmet alım süresi ve beklememe
Enjeksiyon, pansuman işlemlerinde kolaylık
Sunulan eğitim ve bilinçlendirme çabaları

Aile
Hekimliği
38%
43%
36%
56%
50%
72%
67%
39%
36%
70%
74%
66%
43%
60%

CEVAP YOK
22%
17%
21%
29%
35%
14%
18%
38%
33%
9%
8%
15%
10%
14%

Tablo 3 ‘den de görüleceği üzere, sağlık ocakları; binaların yeterliliği, laboratuar hizmetleri ve enjeksiyon, pansuman gibi tıbbi işlemlerde aile hekimliği birimlerine göre daha iyi olduğu, buna karşılık ücret istenmemesi, reçete yazdırmada kolaylık, personelin tutum ve davranışlarının iyi olması, kolayca
hekime ulaşma, bekleme süresinin kısalığı gibi boyutlarda aile hekimliği sistemi sağlık ocaklarına nazaran daha fazla tercih edilmektedir.
Sağlık Bakanlığınca yapılan Türkiye’nin 81 ilinde yapılan ve geniş bir hasta örneklemini kapsayan
daha yakın tarihli bir EUROPEP anketi ise Eylül 2008’de birinci basamak sağlık hizmetleri ile ilgili
memnuniyeti araştırmıştır. Elde edilen bulgulara göre, tüm iller bir arada değerlendirildiğinde, birinci
basamak sağlık hizmetlerinin birçok özelliği ile ilgili memnuniyetin Dağdeviren ve Aktürk (2004) tarafından bildirilen EUROPEP anket çalışmasından beri keskin bir biçimde arttığı görülmektedir. Özellikle memnuniyetle ilgili “sorunlarınızı ona söylemenizi kolaylaştırması”, “tıbbi bakımınızla ilgili kararlara sizi de katması” ve özellikle de “hastalıklardan korunmanız için sunduğu hizmetler” gibi özellikler bakımından büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Türkiye’deki hasta memnuniyeti ve diğer Avrupa
ülkelerindeki hasta memnuniyeti arasındaki açık, bazı açılardan kapanmış ya da neredeyse kapanmak
üzeredir. Aile hekimliğine henüz geçmemiş illerdeki hizmetlerin birçok özelliği ile ilgili memnuniyet
artmış olmasına rağmen, aile hekimliğine geçmiş 23 ildeki memnuniyet artışı çok daha fazladır ve büyük ölçüde Avrupa’daki ortalama seviyelere eşdeğer hale gelmiş; hatta ortalama seviyeleri geride bırakmıştır. Bu kanıt temel alındığında Türk hastalar, yeni aile hekimliği hizmetlerinden memnun görünmektedirler (OECD ve World Bank, 2008: 82).
4. SONUÇ
Sağlık hizmeti kullanıcıların yarıdan fazlasının aile hekimliği uygulamasının bir yılını doldurmasına
rağmen sistemin işleyişi hakkında bilgisinin olmadığı görülmektedir. Bu durum halkın sistem hakkında yeterince bilgilendirilmediğini göstermektedir. AHS geçişle birlikte, personel-tutum ve davranış-

372

larında iyileşme, hastalara daha fazla zaman ayırma, koruyucu sağlık hizmetleri, hekime daha kolay
ulaşma, acil hizmetler, sağlık eğitimi vb. konularda memnuniyet verici gelişmeler sağlanmıştır. Diğer
taraftan fiziksel alt yapı, laboratuar hizmetleri enjeksiyon ve pansuman hizmetlerinde iyileşmeye gidilmesi gerekmektedir. Çalışmadan elde edilen önemli sonuçları aşağıda kısaca özetleyecek olursak;
katılımcıların büyük bir kesiminin:
• Aile Sağlığı merkezlerinden hizmet aldığı,
• Aile hekimliği birimlerinde kaydı olduğu,
• Aile hekimliği uygulamaları hakkında halkın yeterli bilgisi olmadığı,
• Aile hekimlerini değiştirenlerin sınırlı sayıda olduğu,
• Değiştirenlerin büyük kısmının sebebini tam olarak açıklamadığı,
• Aile hekimliği birimlerinden ev ziyaretlerinin ilçede yüksek olmadığı,
• Aile hekimliği birimlerinden alınan sağlık hizmetinden memnun olunduğu, aile hekimliği sistemine geçildikten sonra katılımcıların doktor ve personelin davranışlarından büyük oranda memnun olduğu,
• Aile hekimlerinin poliklinik esnasında halka yeterince zaman ayırdığı sonuçları elde edilmiştir.
Katılımcıların eskiden hizmet aldıkları sağlık ocakları hakkındaki görüşleri değerlendirildiğinde ise
katılımcıların genel olarak:
• Sağlık ocaklarından memnuniyet oranlarının aile hekimlerine oranla düşük olduğu,
• Memnun olmama sebebi olarak ilgisizlik ağır bastığı,
• Sağlık ocaklarının fiziksel kapasite, laboratuar, enjeksiyon vb koruyucu sağlık hizmetleri açısından aile hekimliği sistemine göre daha fazla oranda iyi olduğu görülmektedir.
Sağlık hizmeti alanların bina yeterliliği ve fiziki şartlar, laboratuar hizmetleri alımı, enjeksiyon pansuman işlemleri yürütülmesinde sağlık ocakları tercih edilirken, personel yeterliliği, aşı gebe, bebek
izlemleri, aile planlaması malzemesi dağılımı, personel tutum ve davranışları, ücret talebi, evde hizmet alımının sağlanması, acil müdahale ilkyardım hizmetleri, ilaç ve reçete yazdırabilme, hekime ulaşabilme ve yerinde bulma, hizmet alım süresinin kısa olması ve sağlık eğitimi verme açılarından aile
hekimliği tercih edilmiştir. Yapılan bu çalışma sonucunda aile hekimliği sistemin daha iyi bir şekilde işleyişinin sağlanması açısından yararlı olabilecek öneriler ise aşağıda kısaca maddeleştirilmiştir:
• Aile hekimliği birimlerinin bağlandığı mahalle ve köyler şehirlerin fiziki şartları, sosyo-ekonomik
durumları, ulaşım imkânları ve birbirlerine yakınlıkları hesaplanmadığından farklı bölgeler, aynı
aile hekimliği birimlerine bağlanmıştır. Sağlık ocakları bölgeleri aile hekimliği bölgelerine devredilmemiş ve böylece aynı sağlık ocağından hizmet alan halk farklı aile hekimliliklerinden hizmet alımına zorlanmıştır. Aile hekimliği bölgeleri yeniden, yukarda bahsedilen özellikler göz
önüne alınarak oluşturulmalıdır.
• Aile sağlığı merkezleri eski sağlık ocaklarının binalarına kurulduğundan, toplum değişimin fiziki boyutunu görememiştir. Bu nedenle aile hekimliği birimleri kendi mahalle ve bölgelerine yakın yerlerde bağımsız binalara kurulmalı ve sağlık bakanlığı yerel yetkilileri tarafından aile sağ-
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lığı merkezlerinin denetlenmesi sağlanmalıdır.
• Aile sağlığı merkezleri binalarının fiziki mekânların bakımı yapılamamakta, elektrik, su, yakıt ve
sarf giderlerinin karşılanmasında sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu nedenle fiziki şartlar, bina ve bahçe düzenleri açık bir şekilde ifade edilmeli kontrolleri yapılmalıdır.
• Aile hekimliği hizmetlerinin verildiği binalar Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikte belirtildiği gibi, 8 metrekare hekim çalışma
alanı ve 8 metrekare hasta muayene alanı olmak üzere en az 16 metrekare genişlikte, yeterli şekilde aydınlatılan ve havalandırılan hasta muayene odası olmalıdır. Ayrıca, söz konusu yönetmelikte özel tıp merkezleri ve polikliniklerde istenen özürlü hastalar için merkez önlerine rampa yapılması şartı da aile hekimliği hizmet binalarında da sağlanmalıdır.
• Aile hekimliği birimlerin denetimi sıklaştırılmalı sağlık müdürlükleri ve sağlık grup başkanlıkları yöneticileri mesleklerinde tecrübeli ve yöneticilik üzerine eğitim görmüş sağlık çalışanlarından olmalıdır.
• Sağlık hizmeti sunan diğer sağlık çalışanları da aile hekimliği uygulamaları konusunda eğitime
tabi tutulmalı sağlık çalışanlarının tutum ve davranışın değişmesi sağlanmalıdır.
• Hasta-sağlık personeli iletişimi konusunda aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına gerekli
eğitim verilmelidir. Çünkü etkili iletişim ve etkili hasta hekim görüşmesi, bireyin esas probleminin iyi kavranmasını, hasta memnuniyetini ve hekimin mesleki tatminini sağlayacaktır.
• Bilinçli hizmet alanların aile hekimliği birimlerini çalıştırmaya yönetecektir. Halkın kurumsal
reklamcılık ve tanıtım çalışmaları ve seminerlerle aile hekimliği uygulamaları hakkında bilgilendirilmesi sağlanmalıdır.
• Sağlık ocakları bölge tabanlı hizmet sunarken, aile hekimliği birey tabanlı sağlık hizmeti sunmaktadır. Bu nedenle aynı aileden farklı aile hekimlerini tercih eden bireyler oluşacaktır. İsmi
aile hekimliği olan sistemin aileyi parçaladığı öngörülürse, bunun önüne geçilmeli aile bireylerin
aynı aile hekimliği biriminde kalma zorunluluğu sağlanmalıdır.
• Aile Hekimliği Bilgi Sistemi’nin ortak bir programda birleşmesi sağlanmalı, yapılan çalışmaların elektronik ortamdan aktarılması sağlanarak zaman ve iş yükünün artması engellenmelidir.
• Mobil hizmet sunumunda önlemler alınmalı, aile hekimleri izindeyken mobil hizmetin aksatılmaması için toplum sağlığı merkezlerinden araç takviyesi yapılması sağlanmalıdır.
• Laboratuar ve görüntüleme merkezleri aile sağlığı merkezlerine veya yakınlarına halkın ulaşabileceği yerlere kurulması sağlanmalı, Toplum sağlığı merkezlerinin, merkezlerde kurulmasına
önem gösterilerek, aile hekimliği birimlerinin temel ihtiyaçları giderilmelidir.
• Aile hekimliği hizmetlerinin ekip anlayışı içerisinde yürütülmesi ve bu birimlerde yeterli nitelik ve sayıda aile sağlığı elemanı istihdamına yer verilmeli ve bu elemanların iş güvencesi sağlanmalıdır.
• Aile hekimliği birimleri ile diğer sağlık hizmeti sunan birimler arasında entegrasyon ve koordinasyon sağlanmalıdır.
• Enjeksiyon pansuman işlerinde, sorun yaşayan halkın hizmete kolay ulaşımı sağlamak amacıyla
aile sağlığı merkezlerinde ve toplum sağlığı merkezlerinde enjeksiyon pansuman odaları kurul-

374

malı ve görevliler atanmalıdır. Gerekliyse toplum sağlığı merkezi çalışanları aile sağlığı merkezlerinde görevlendirilmesi sağlanmalıdır.
• Köy sağlık evleri görev ve yetkileri yeniden oluşturulmalı her köye sağlık evi kurulmalıdır. Köylerdeki sağlık ocakları kapatıldığından halkın hizmet alımında problemler doğurmuştur.
• Sağlık personellerin aile sağlığı hizmetleri yanında halk sağlığı alanında öğrenim görmesi sağlanmalı.
• Toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak sayıda aile hekiminin yetiştirilmesi için, tıp eğiticileri ile sahada çalışanların tam uyumu sağlanmalıdır.
• Diğer sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık personellerinden kendilerini aile hekimliği, halk
sağlığı, koruyucu sağlık hizmetleri alanlarında yetiştirenlerinin toplum sağlığı ve aile hekimliği
birimlerinde görev almaları teşvik edilmelidir.
• Bölgelerden göçlerde hızlı ve koordineli bir birim oluşturulmalı bu birimlerin internet ağlarıyla
diğer bölgelere bilgi verimi sağlanmalıdır.
• Yetki ve sorumluluk verirken liyakat öğrenim ve uzmanlığa önem verilerek sistemin en büyük
açığı olan denetim güçlendirilmelidir.
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“HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ ÖLÇEĞİNİN” GEÇERLİLİK VE
GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Musa Özata1, Şebnem Aslan2
Özet
Hasta güvenliği konusuna verilen önem gün geçtikçe artmaktadır. Bu bağlamda sağlık kuruluşları, kurumsal kültürün bir parçası olan “hasta güvenliği kültürünün” oluşturulması ve yerleştirilmesi yönünde büyük çabalar harcamaktadır. Yapılan çalışmaların ne ölçüde başarılı olup olmadığının belirlenmesi için ise sonuçların ölçülmesi gerekmektedir. Sonuçların ölçülmesi işlemi, geçerliliği ve güvenilirliği test edilmiş ölçekler yardımıyla yapılmaktadır. Yapılan literatür taramasında, ülkemizde hasta güvenliği kültürünün ölçülmesi için geliştirilmiş herhangi bir ölçüm aracının olmadığı anlaşılmıştır. Bu
sebeple, yaptığımız çalışma ile Sorra ve Nieva (2004) tarafından geliştirilen “Hospital Survey on Patient Safety Culture”- Hastane Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeği’nin” Türkçe literatüre kazandırılması
amaçlanmıştır. Araştırma örneklemini, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Konya Numune
Hastanesi’nde görev yapan 200 sağlık çalışanı oluşturmaktadır. Araştırmada anket tekniği kullanılmış
ve görüşmeler yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Sonuçların değerlendirilmesi için tanımlayıcı istatistikler
ve doğrulayıcı faktör analizinden yararlanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda beş alt boyut ve 17 sorudan oluşan, geçerli ve güvenilir, yeni bir ölçek elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hasta güvenliği, Hastaneler, Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeği.

THE STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY OF “PATIENT
SAFETY CULTURE SCALE”
Abstract
The importance of patient safety is increasing day by day. In this context, health institutions make an
effort to create and place ‘Patient Safety Culture’, a part of instituve culture. In order to determine to
what extent the studies are successful, the results should be measured. The measurement is done with
the help of the scales whose validity and reliability are proved. As a result of literature research, our
country has no scale developed to measure patient safety. Therefore, it is aimed to bring “Hospital
Survey on Patient Safety Culture Scale” developed by Sora and Nieva (2004) in Turkish literature. The
sample includes 200 health employees working in Selcuk University Faculty of Medicine and Konya
Numune Hospital. Iın the study questionnaires are used and interviews are conducted face to face. For
evaluation of results, confirmatory factor analysis and descriptive statistics are used. As a result, a new
valid and reliable scale consisting of five subscales and 17 questions is obtained.
Key Words: Patient Safety, Hospitals, Patient Safety Culture Scale
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1. GİRİŞ
Hasta güvenliği, sağlık hizmeti sunumu sırasında ortaya çıkan hataların önlenmesi ve hataların hastada yol açtığı hasarlarının eliminasyonu veya azaltılmasıdır (Akalın, 2007: 34). Daha genel bir tanımla ise, sağlık hizmeti sunum sürecinde dikkatsizlik, bilgisizlik, tedbirsizlik, beceriksizlik ve ihmal gibi
nedenlerle oluşan tıbbi hataların, önlenmesini ya da oluşan hataların, hastalara zarar vermesini engelleyecek şekilde tedbir alınmasını içeren uygulamalardır. Hasta güvenliği hastalara bakım verirken zarar verilmemesi anlayışını içerir. Hasta güvenliğine, çoğunlukla güvenlik iklimi (safety climate) ya da
güvenlik kültürü (safety culture) adı verilmektedir (Sexton vd., 2006: 1).
Sağlık hizmetlerinin temel amacı hastalara yarar sağlamaktır. Ancak gerçekleştirilen işlemlerin genel
olarak karmaşık olması, dikkatsizliğe karşı duyarlı olması, her yönüyle bilgiye dayanması, zaman baskısı, teknoloji ve insan etkileşimini gerekli kılması gibi birçok faktöre bağlı olarak hatalar ortaya çıkabilmekte ve hastalar aldığı hizmetten fayda sağlamak yerine zarar görebilmektedir. Yaşanan hatalar sonucunda ölüm, yaralanma, hastanın hayat konforunun azalması, tedavinin uzaması, maliyetlerde artış, sağlık hizmetleri sistemine güvensizlik duyulması, sağlık personelinin moralinin bozulması,
iş veriminde azalma ve sonuçta toplumun sağlık düzeyinin düşmesi gibi olumuz sonuçlar çıkabilmektedir. Bu tür olumuz sonuçlarla karşılaşılmaması için ise sağlık kuruluşlarında hasta güvenliği kültürünün yerleşmesi gerekmektedir.
Bir hastanenin veya sağlık kuruluşunun hastalarının güvenliğini sağlamasından daha önemli bir şey
yoktur. Bu yüzden sağlık sektörü yöneticilerinin en önemli görevlerinden biri hasta güvenliğini artırmak olmalıdır (Tütüncü ve Küçükusta, 2009: 9). Dünya genelinde bu yönde çok ciddi çalışmaların yapıldığı ve yaptırımların uygulandığı görülmektedir. Örneğin Örneğin 1999 yılında Japonya’daki bazı
hastanelerde tespit edilen yüksek düzeyde hasta güvenliği ihlalleri, hükümeti bu konuda önlem almaya
itmiş ve 2000 yılında bir dizi önlem alınmıştır. Buna göre; a) Her hastane hasta güvenliği için bir rehber hazırlayacak, b) Yanlış uygulamaları bildirecek bir raporlama sistemi kurulacak, c) Hasta güvenliği komiteleri organize edilecek ve d)Çalışanlara sürekli olarak hasta güvenliği konusunda eğitim verilerek uygulama yaptırılacaktır (Shorei, 2000: 2). Ayrıca hastanelerin bu kurallarına uymaması durumunda her hasta başına 0.85 gün/dolar ceza uygulanmasına karar verilmiştir (Kokuji, 2002: 42). Sonuçta Japonya’da yedi eğitim hastanesinde yapılan araştırmada, hastanelerin hasta güvenliği kapsamında hasta/gün bazına ortalama 9.68 dolar civarında harcama yaptıkları tespit edilmiştir (Fukuda ve
Imanaka, 2008: 100). ABD’de Medicare ve Medicaid sosyal güvenlik servisleri hastanelere, hatalı uygulamalar sonucu yapılan bakım sonucundaki ödemeleri durdurarak hastaneleri bu konuda önlem almaya zorlamıştır (Medicare Program, 2007: 72).
Hasta güvenliği ile ilgili vakaların büyük çoğunluğun hastanelerde olduğu belirlenmiştir. Ancak hekim muayenehaneleri, poliklinikler, hemşire kabinleri, eczaneler ve hastaların evinde de hatalar yaşanabilmektedir. İlaçların yan etkileri veya yanlış ilaç kombinasyonları, cihazların bozulması ve yanlış
ölçüm yapması, standartlara uygun olmayan cihaz/alet/tıbbi malzemeler, eleman eksikliği veya benzer
sıkıntıların tamamı hasta güvenliğini tehlikeye sokmaktadır (WHO, 2004: 9). Hataların önüne geçilebilmesi ise ancak etkin bir hasta güvenliği kültürünün yerleşmesi ile mümkün olacaktır.
1.1. Sağlık Kuruluşlarında Hasta Güvenliği Kültürünün Oluşturulması
Sağlık kuruluşlarında etkili bir hasta güvenliği kültürünün oluşturulabilmesi için yapılması gerekenleri şu şekilde sıralamak mümkündür:
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a) Etkili bir raporlama sistemi kurulması: Raporlama sistemlerinin temel hedefi deneyimlerden faydalanarak öğrenmeyi sağlamaktır. Bu sistemler sağlık kuruluşları tarafından tespit edilen ciddi olaylardan dersler çıkarılmasını ve önlem alınmasını sağlayarak, yeni hataların oluşmasını engellemektedir.
Raporların dikkatli biçimde analiz edilmesiyle, tehlikenin açığa çıkmamış diğer yönleri de ortaya çıkartılabilmektedir. Raporların çok yönlü olarak incelenmesi temel sorunların ve başarısızlıkların nedenini belirleyerek en iyi uygulamalar için izlenmesi gereken tavsiyelerin oluşmasını sağlamaktadır
(WHO, 2004: 23). Ancak şunu da belirtmek gerekir ki raporlama sistemi tek başına hasta güvenliğini
geliştirmez. Raporlamanın temel görevi değişimi sağlamaktır. Değişimi sağlamak için ise raporlardan
elde edilen bilgilerin tüm çalışanlar tarafından paylaşılması gerekmektedir.
b) Hastaya yönelik risklerin belirlenmesi: Hastaya uygulanan işlemler sırasında oluşan hatalar, doğrudan insanın ölümüyle sonuçlanabilmektedir. Hasta güvenliği ile ilgili yapılan çalışmalar bu hataları ve buna bağlı ölümleri en aza indirmeye odaklanmaktadır (Kohn, ve ark., 2000: 1). Hasta güvenliğini geliştirme çalışmalarına öncelikle hastaya yönelik risklerin belirlenmesi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi ile başlanması gerekir.
c) İlaç hatalarının üzerinde ayrıntılı olarak durulması: Elimizdeki doğru bilgilerin doğru biçimde, doğru insanlara, doğru zamanda sistematik bir biçimde yönlendirilmesiyle milyonlarca insan, ilaç hataları
sonucu meydan gelen ölüm ve yaralanmalardan kurtarılacaktır. Geçmiş yıllarda yapılan geniş kapsamlı araştırmalar hastanelere gelen hastaların yaklaşık %41’nin ilaç yen etkileri ve benzer nedenlerle zarar gördüğünü ortaya koymaktadır. Sağlık bakımının sürdürülebilirliğini sağlama açısından, maliyetlerin kontrol edilmesi gerektiği de unutulmamalıdır. İlaç hatalarının yıllık maliyetinin yatan hastalar için
yaklaşık iki milyar dolar olduğu iddia edilmektedir. İlaç hataları sonucunda yenilen tahliller veya ek
masraflar, iş gücü kayıpları vb. maliyetin artmasına yol açmaktadır (Nebeker ve ark., 2005:1111). İnsan hayatı, sağlık bakım kalitesi ve diğer harcamalar kombine bir şekilde dikkate alındığında ilaç hataları hasta güvenliğinde dikkate alınması gereken öncelikli konular arasında yer almaktadır (Osheroff ve Moore, 2007).
d) Sisteme bağlı hataların belirlenmesi ve çözüme kavuşturulması: IOM’un “To Err Is Human” raporu hataların büyük çoğunluğunun sistem yanlışlıkları sonucu oluştuğunu ve daha güvenli bir hasta bakımı için bu sorunların ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulamaktadır. Yani ideal sistem hem daha
az hatanın ortaya çıkmasını sağlamalı hem de olan hataların sebeplerini ortaya çıkarmalıdır (Kima ve
Bates, 2006: 148).
e) Ulusal ve uluslararası düzeyde geçerli olacak hasta güvenliği terminolojisi oluşturulması: Kalite yönetimi ve hasta güvenliğine bakış konularında toplumlardan toplumlara ve kültürlere göre farklı uygulamalar söz konusu olabilmektedir. Bu noktada yanlış uygulamaların raporlandırılması, ölçümü, tanımlanabilmesi ve birbirleri ile kıyaslanabilmesi için ortak bir terminolojiye ve standardizasyona gereksinim duyulmaktadır (WHO, 2004: 10). Bu doğrultuda hem ulusal hem de uluslararası düzeyde çalışmalar yapılması gerekmektedir.
f) Bilgi ve iletişim teknolojilerinden daha etkin faydalanılması: Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) her
kademedeki iletişimi geliştirme potansiyeli taşımaktadır. Ayrıca örneğin klinik karar destek sistemleri
gibi teknolojiler sayesinde hekimlerin daha doğru teşhisler yapabilmesi mümkün olabilmektedir (Payne, 2000: 10). İlaç-doz hesaplama sistemleri sayesinde ilaç hataları minimuma indirilebilmektedir. BİT
hataların aktif olarak rapor edilmesi ve kaliteli bakım için gerekli olan doğru bilgilere ulaşılmasında
da önemli bir rol oynayabilir. BİT’siz bir sağlık sistemi, kalite ve güvenlik açısından olumsuz sonuçları da beraberinde getirir (Aspden vd., 2004: 23). Bu sistemler süreçleri basitleştirerek, hafızaya olan
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ihtiyacı azaltarak, bilgi girişini geliştirterek, iletişimi geliştirerek ve insan dikkatine olan gereksinimi
azaltarak hasta güvenliğinin gelişmesini sağlamaktadır (Spath, 2000: 199).
g) Tıbbi araç-gereç ve cihazların bakım ve kontrolünün düzenli olarak yapılması: Genel olarak tıbbi
araç-gereç ve cihazlar olmadan teşhis ve tedavinin yapılması imkânsızdır. Ancak doğru ölçüm yapmayan, teknolojisi eski, tutarsız sonuçlar veren cihaz ve aletlerin kullanılması faydadan çok zarar oluşmasını sağlayabilir. Bu nedenle tıbbi araç-gereç ve cihazların bakım ve kontrolünün düzenli olarak yapılması hasta güvenliğini geliştirmesi bakımından faydalıdır (Shojania , 2008: 1).
h) Hastaların ve hasta yakınlarının da sisteme dahil edilmesi: Hastalar veya hasta yakınları hasta güvenliğini sağlama ve geliştirmede merkezi bir role sahiptir. Çünkü bir şeyler yanlış gittiğinde sağlığı
bozulan ve etkilen kişi hastalardır. Bu açıdan sorunların belirlenmesinde hastaların devreye girmesi,
hataların ortadan kaldırılmasında büyük faydalar sağlayacaktır.
ı) Hasta güvenliğine yapılan harcamaların değerlendirilmesi: Detaylı maliyet incelemesi hastane yöneticilerine hasta güvenliği geliştirme aktiviteleri bütçesinin hazırlanmasında yardım edebilir (Kokuji, 1996: 3). Ayrıca sosyal sorumluluk gereği toplum tarafından da kabul edilebilir bir hasta güvenliği
perspektifinin oluşturulması açısından fayda sağlar.
i)Takım kültürünün geliştirilmesi: Sağlık ekibinin üyeleri takım halinde çalışırlar ve takımın performansı, takımdaki bireylerin yaptığı hatalardan doğrudan etkilenir. Deneyimler takımdaki bireylerin
becerilerinin ve hataları önlemeye yönelik girişimlerinin geliştirilmesi durumunda, hasta güvenliğinin
olumlu yönde etkilendiğini göstermektedir (Pronovos, 2008: 1) Etkili takım çalışması hizmet sunan
personelin kompleks çevre üzerinde hakimiyet kurmasını ve özellikle en sık hataların yaşandığı acil
servis ve yoğun bakım ünitelerinde hataların azaltılmasını sağlar (Sexton ve ark., 2006: 1).
j) İletişimin geliştirilmesi: İletişim eksikliği ya da yetersiz iletişim meydana gelen hataların büyük
çoğunda temel neden olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle bu konu üzerinde odaklanılması çok
büyük önem taşımaktadır. Kanada “The Institute for Safe Medical Practices” ilaç hatalarının yaklaşık %’10 unun yetersiz iletişim sonucunda oluştuğunu belirtmektedir. Kelimelerin telaffuzu, kullanılan lehçe, ortamdaki gürültü ve yorgunluk gibi faktörler iletişimin bozulmasına ve hataların oluşmasına yol açmaktadır. Ayrıca okunaksız el yazıları ve kısaltmalarda iletişimi güçleştirmektedir (Wong ve
Bagleryan, 2004: 14). Diğer yandan hekim-hasta arasındaki iletişimin yetersiz olması hastaların hekim direktiflerini yerine getirmemesine yol açmaktadır. Daha sağlıklı bilgi hekim-hasta ilişkisinin kurulması güveni ve hastanın hekim tavsiyelerine uymasını artırabilir ve böylece tıbbi hataların azaltılmasını sağlayabilir (Lidz , 1988:1385).
k) Protokollerin ve rehberlerin geliştirilmesi: Tıbbi hataları azaltmanın yollarından biri, günlük rutin faaliyetlerin yerine getirilmesi sırasında insan hafızasına dayanan işlemleri azaltmaktan geçmektedir. Hafıza yerine kontrol listeleri, protokol ve rehberlerin kullanılması durumunda hata yapma oranı düşmektedir. Örneğin renkli kod uygulamaları ilaç hatalarının daha az yaşanmasını sağlamıştır (Nolan, 2000: 772).
l) İnsan kaynaklarının yönetimi: Eksik personelle çalışan birimlerdeki personel daha fazla çalışır ve
daha çok yorulur. Ayrıca eleman eksikliği stres yaşanmasına ve stres ise bilişsel hataların artmasına yol
açar (Reason, 1988). Robertson ve ark. (1999: 258) tarafından yapılan bir çalışmada eleman eksikliğinin hataların artmasına yol açtığı belirlenmiştir. Çalışmada elde edilen bulgulara göre hemşire eksikli-
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ği ile hastane enfeksiyonları ve hastanede daha uzun süre kalma arasında kuvvetli bir ilişki vardır. Bu
nedenle insan kaynaklarının ihtiyacı karşılayacak düzeyde olması hastaneler açısından büyük bir önem
taşımaktadır (Wong and Beglaryan, 2004: 19).
m) Liderin rolü: Sağlık kuruluşlarında yöneticiler hasta güvenliği kültürünün oluşması ve desteklenmesi açsından kritik bir role sahiptirler (Baker ve ark., 2001). Yöneticinin bir konuyu sahiplenmesi durumunda çalışanlarında destek sağladıkları bilindiğinden, yöneticiler hasta güvenliği konusunu sahiplenmeli, konunun herkes tarafından sahiplenilmesi gerektiğini ilan etmeli, çalışanlar ve hastalar arasında açık iletişimi sağlamalı ve bunun sürekliliğini korumalı, hasta güvenliğini tehdit eden durumları belirlemeli ve azaltılması için sorumlulukları devretmeli, hasta güvenliği konusuna kaynak ayırmalı ve eğitimlerin sürekliliğini sağlamalıdır (Akalın, 2004: 12).
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 sonuçta, tanı ve tedavi süreçleri ile sağlık çıktıları önemli ölçüde iyileşecektir. Bu nedenle sağlık kuruluşları, kurumsal kültürün bir parçası
olan “hasta güvenliği kültürünün” oluşturulması ve yerleştirilmesi yönünde büyük çabalar harcamaktadırlar. Sağlık hizmet sunucuları; iyileştirme yapılacak alanları belirlemek, hasta güvenliği hakkındaki farkındalığı artırmak, hasta güvenliği müdahalelerini ya da programlarını değerlendirmek ve zaman
içindeki değişimi izlemek, içsel ve dışsal kıyaslama (benchmarking) yapmak, gereklilikleri yerine getirmek (Budak,.2010:3) ve yapılan çalışmaların ne ölçüde başarılı olup olmadığının belirlenmesi gibi
gerekçelerle hasta güvenliği kültürünü ölçmeye çalışmaktadır. Ölçme işlemi, geçerliliği ve güvenilirliği ispat edilmiş ölçekler yardımıyla yapılmaktadır.
2. METOT ve BULGULAR
2.1. Araştırmanın Amacı
Yapılan literatür taramasında, ülkemizde hasta güvenliği kültürünün ölçülmesi için geliştirilmiş herhangi bir ölçüm aracının olmadığı anlaşılmıştır. Bu sebeple, yaptığımız çalışma ile Sorra ve Nieva
(2004) tarafından geliştirilen “Hospital Survey on Patient Safety Culture- Hastane Hasta Güvenliği
Kültürü Ölçeği’nin” Türkçe literatüre kazandırılması amaçlanmıştır.
2.2. Araştırmada Kullanılan Ölçek
Araştırmada Sorra ve Nieva (2004) tarafından “Hospital Survey on Patient Safety Culture” Hastane
Hasta Güvenliği Kültürü (HSPSC: HHGK) hazırlanan çalışmada geliştirilmiş “Hospital Safety Culture” ölçeği kullanılmıştır. HHGK, Beşli Likert şeklinde (1: Tamamen Katılıyorum, 5: Tamamen Katılmıyorum) derecelendirilmiş olup, beş alt boyuttan oluşan toplam 42 sorudan oluşan ölçektir. Ölçekte
15 soru ters kodlanmıştır. Ölçeğin Cronbach alfa değerleri 0,63 ile 0,83 arasında değişen değerler almış ve güvenilir bulunmuştur. Ölçeğe ilişkin bilgiler Tablo 1’de yer almaktadır.
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Tablo 1. Hastane hasta güvenliği kültürü ölçeğine ilişkin Bilgiler
Ölçek Başlıkları

Madde
Sayısı

Min.

Max.

Cronbach
Alfa
.7440

Aritmetik
Ortalama
(Ölçek)
54.21

Aritmetik
Ortalama
(Soru)
4.15

Hasta Güvenliği
Kültürü Ölçeği
A:Hastanede
çalışılan yer/
birim hakkında
düşünceler
B:Yönetici ve
Sorumlular
C:Olay Bildirme
Sıklığı
D:Hastane
personeli hakkında
düşünceler
E:Hastane
birimleri hakkında
düşünceler

17

1

5

4

1

3

Standart
Hata
3.71

5

.8434

14.32

3.58

4.15

1

5

.8350

9.76

3.25

3.25

3

1

5

.8181

8.66

2.88

3.35

4

1

5

.6874

10.77

2.94

3.17

3

1

5

.6327

9.69

3.23

2.59

Araştırmada Hastane Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeği alt boyutlar ve toplam puan açısından aritmetik
ortalama puanlarına bakıldığında hastane çalışanlarının hastaneleri hakkında hasta güvenliği algılamalarının orta derecenin üzerinde değerlendirdikleri anlaşılmaktadır.
2.3. Araştırmanın Örneklemi
Araştırma örneklemini; Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi (80 kişi) ve Konya Numune Hastanesi (120 kişi) çalışanları oluşturmaktadır. Araştırmada anket tekniği kullanılmış ve görüşmeler yüz
yüze gerçekleştirilmiştir. Çalışmada bilimsel açıdan kullanılabilir 200 anket formu elde edilmiştir. Sonuçların değerlendirilmesi için tanımlayıcı istatistikler, doğrulayıcı faktör analizinden yararlanılmıştır.
2.4. Örneklemin Özellikleri
Araştırmaya katılan hastane personelinin sosyo-demografik özelliklerine ait bulgular Tablo 2’de sunulmaktadır.
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Tablo 2. Araştırmaya katılan sağlık personelinin sosyo-demografik özellikleri
Sosyo-Demografik Özellikler
Görev Yaptığı Hast.
Konya Numune Hastanesi
Meram Tıp Fak.Hast.
Son 12 ay içerisinde tıbbi hata
veya yanlış uygulamalarla ilgili
olarak kaç rapor doldurdunuz
mu?
Hiç
1-2
3-5
6-10
Yaş (Ort= 30,2)
18–25
26–33
34–41
42–49
Kadro Durumu
Sorumlu hemşire ve idareci
Hemşire
ATT ve diğer sağlık personeli

Sayı

%

Sosyo-Demografik Özellikler

Sayı

%

120
80

60
40

Cinsiyet
Erkek
Kadın
Bu Hastanede Çalışma Süresi

55
145

27.5
72.5

173
21
4
2

86.5
10.5
2.0
1.0

154
25
14
7

77.0
12.5
7.0
3.5

58
104
25
13

29.0
52.0
12.5
6.5

158
27
10
5

79.0
13.5
5.0
2.5

12
130
58

6.0
65.0
29.0

139
52
9

69.5
26.0
4.5

1-5
6-10
11-15
16-20
Bu Ünitede Çalışma Süresi
1-5
6-10
11-15
16-20
Meslekte Çalışma Süresi
1-9
10-18
19-27

Tablo 2’de görüldüğü gibi katılımcılar içerisinde en fazla hemşire (%65) ve acil tıp teknisyeni (ATT)
ve diğer sağlık personeli (%29) araştırma kapsamına dâhil edilmiştir. Katılımcıların en fazla 26–33 yaş
grubundan (%52) ve büyük çoğunluğu kadınlardan (%72.5) oluşturmaktadır. Meslekte geçirilen süre
açısından %69.5’i 1-9 yıl arasında en büyük katılımcı iken; araştırma yapıldığı hastanedeki geçirilen
süre açısından %77’si 1-5 yıl arasında ve araştırma yapıldığı ünitedeki geçirilen süre açısından %79’u
1-5 yıl arasında çalışan personelden oluşmaktadır. “Son 12 ay içerisinde tıbbi hata veya yanlış uygulamalarla ilgili olarak kaç rapor doldurdunuz ve teslim ettiniz mi?”sorusuna büyük çoğunluk “hayır” cevabı verirken %10.5’i 1-2 kez cevabını vermişlerdir.
2.5. Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları
Araştırmada Hastane Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeğinin doğrulayıcı faktör analiziyle geçerlilik ve güvenilirlik araştırması yapılmıştır. Hastane Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeğinin geçerliliğini ve güvenilirliğini tespit etmek amacıyla Lisrel 8 programıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Model uygunluğunun değerlendirilmesinde pek çok2uyum iyiliği indeksleri kullanılmaktadır. Sıklıkla kullanılan indeksler içerisinde ki-kare istatistiği (χ ), RMSEA (Ortalama hata karekök yaklaşımı), GFI (Uyum
iyiliği indeksi) ve AGFI (Uyarlanmış uyum iyiliği indeksi), NNFI (Normlaşmamış Uyum İndeksi) ve
ki-kare/serbestlik derecesi oranı bulunmaktadır. Hastane Hasta Güvenliği Kültürü ölçeğinin orijinali
beş aşamalı süreç halinde incelenmiştir. Sonuçlar Tablo 3’te gösterilmektedir.
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Tablo 3. Hastane hasta güvenliği kültürü ölçeğinin model uygunluğunun değerlendirilmesine
ilişkin uyum değerleri
Model

Serbestlik
Derecesi
809
692
367
340
109

Ki-kare

Model 1
Model 2
Model 3
Model 4
Model 5

1763.34
1486.76
779.95
719.77
174.99

p

RMSEA

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.077
0.074
0.075
0.075
0.055

ΔX2, iki modelin X2 değerleri arasındaki farkı açıklamaktadır. Anlamlı bir ΔX2 değeri (p<0.05) modelin
uygunluğunda bir iyileşme olduğunu göstermektedir. Beşinci modelimizde modelin en uygun haline
ulaşılmıştır. Tablo 4’de Model 5’in Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ulaşılan verimlilik ölçeği soruları gösterilmektedir.
Tablo 4. Hastane hasta güvenliği kültürü ölçeğinin model uygunluğunun değerlendirilmesine
ilişkin uyum değerleri
Uyum Ölçüleri
RMSEA
GFI
AGFI
NNFI
2
χ /df

İyi Uyum
0–0.05
0,90–1
0,90–1
0,90–1
>2>5
2

χ :174.99

Araştırmada Önerilen Model
0.055
0.91
0.87
0.92
174.99/109=1.59

df: 109

p: 0.00006

Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeğinin ki-kare/serbestlik derecesi, GFI, NNFI ve RMSEA indeksleri, modelin iyiliğini göstermektedir. Diğer AGFI indeksi de 0.90’a yakın olması dolayısıyla modelin iyi model olduğu kabul edilebilir. Doğrulayıcı Faktör Analizi sonucunda: beş boyutlu yapılanmaya ulaşılmıştır. Ölçek sorularının boyutlar itibariyle yerleri değişmiştir (Tablo 6). Buna göre, A: Hastanede çalışılan yer/birim hakkında düşünceler, B: Yönetici ve Sorumlular, C: Olay Bildirme Sıklığı, D: Hastane
personeli hakkında düşünceler, E: Hastane birimleri hakkında düşünceler şeklinde sınıflandırma gözlenmiştir. Güvenilirlik değerleri (Cronbach Alpha) sırasıyla 0.84, 0.83, 0.81, 0.68 ve 0.63’dür. Hasta
güvenliği kültürü ölçeğinin tamamı ise 0.74’dür. Buna göre ölçeğin alt boyutlar ve toplam puanda güvenilir olduğu şeklinde yorumlanabilir. Bulgular Şekil 1’de sunulmaktadır.
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Şekil 1. Hastane hasta güvenliği kültürü ölçeğine ilişkin doğrulayıcı
faktör analizi diyagramı

3. SONUÇ
Sağlık kuruluşlarında kaliteli bir sağlık hizmeti sunulabilmesi için yapılması gereken en önemli şeylerden biri hastalara zarar verilmesinin önüne geçilmesidir. Hastalara zarar verilmemesi için ise hasta güvenliği kültürünün yerleşmesi gerekmektedir. Literatürde hasta güvenliği konusu çeşitli şekillerde ele alınmaktadır. Bu konu dar anlamada yan etkiler ve bunun önlenmesi, geniş anlamada ise hastayı inciten sağlık bakım uygulamaları veya bunu azaltacak organizasyonel/klinik uygulamalar ve politikalar olarak değerlendirilmektedir.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan “Alliance for Patient Safety Raporu” bu alana büyük bir
önem verilmesine ve konunun daha geniş kapsamada değerlendirilmesine ışık tutmuştur. Bu rapor hasta güvenliği kapsamında şu beş konunun üzerinde durulmasını tavsiye etmektedir (WHO, 2004:9):
Yerel veya ulusal bazda hasta güvenliği bağlamında meydana gelen olayları dürüstçe aktarabilmeyi ve sorgulayabilmesi sağlayan bir kültür oluşturmak ve aktarılan vakaları raporlandıracak ve
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analiz edecek bir sistem geliştirmek,
Bireysel veya tüm olaylar üzerinde derinlemesine incelemeler ve analizler yaparak bu tür olayların tümden yok edilebilmesi için bir proses geliştirmek,
Hasta güvenliği ve kaliteyi geliştirme yönünde gerekli olan faaliyetlerin yerine getirilmesini garanti altına alabilmek için göstergeler oluşturmak,
Gelişmenin sağlanabilmesi için bilginin çeşitli kademelerde (milli, organizasyon veya klinik seviyede) etkin şekilde öğrenilebilmesi ve paylaşılabilmesi yönünde süreç geliştirmek,
Hem ceza gerektiren hem de ceza gerektirmeyen durumların yeniden tanımlanması ve bunun hasta güvenliği kültürüne ve başarıya ulaşmaya etkilerinin değerlendirilmesi.
Sağlık kuruluşları, “hasta güvenliği kültürünün” oluşturulması, kurumdaki eksik yönlerin ortaya çıkartılması, iyileştirme yapılacak alanları belirlenmesi, çalışanların hasta güvenliğine yönelik tutumlarının
saptanması, elde edilen sonuçların diğer kurumlarla kıyaslanması ve yapılan çalışmaların ne ölçüde
başarılı olup olmadığının belirlenmesi gibi gerekçelerle hasta güvenliği kültürünü ölçmeye çalışmaktadır. Ölçme işlemi, geçerliliği ve güvenilirliği ispat edilmiş ölçekler yardımıyla yapılmaktadır. Yapılan literatür taramasında, ülkemizde hastanelerde hasta güvenliği kültürünün ölçülebilmesinde kullanılacak geçerli ve güvenilir bir ölçek olmadığı görülmüştür. Bu amaçla Sorra ve Nieva (2004) tarafından
geliştirilen “Hastane Hasta Güvenliği Kültürü” ölçeğinin literatüre kazandırılması amacıyla bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda 17 madde ve beş boyuttan oluşan
geçerli ve güvenilir bir ölçeğe ulaşılmıştır. Geliştirilen ölçek Ek-1 de gösterilmektedir.
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Ek 1. Hastane Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeği Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları
SORULAR

A3
A4
A5
A6
B1
B2
C2

D1
D2
D3
A14
A16
E6
E7

E4
E8
E10

A: Hastanede çalışılan yer/birim hakkında düşünceler
Pek çok işi hızlı bir biçimde yapmamız gerektiğinde, ekip olarak birlikte
çalışırız.
Birim içinde insanlar birbirlerine karşı saygılıdırlar.
Bu birimdeki daha uzun süre çalışmış personel, hasta bakımı için en iyisidir.
Hasta güvenliğini geliştirmek için, aktif olarak bir şeyler yaparız.
B: Yönetici ve Sorumlular
Yöneticim, işlerin, hasta güvenliği sistemi çerçevesinde yapıldığını
gördüğünde bizi takdir eder.
Yöneticim, hasta güvenliğini geliştirmede çalışanların önerilerini ciddi
olarak göz önünde bulundurur.
Çalışanlar hasta bakımını olumsuz etkileyecek bir eksiklik görürlerse
rahatça konuşma özgürlüğüne sahiplerdir.
C: Olay Bildirme Sıklığı
Yapılan hatanın, henüz hastaya zarar vermeden yakalanıp düzeltilmesi ne
sıklıkta rapor edilir?
Hastaya zarar verme ihtimali olmayan yapılan bir hata, ne sıklıkta rapor
edilir?
Hastaya zarar verme ihtimali olan, henüz zarar vermemiş, yapılan bir hata
ne sıklıkta rapor edilir?
D: Hastane personeli hakkında düşünceler
Kriz zamanlarında” çok fazla ve çok hızlı çalışmaya gayret ederiz (R )
Personel, yapmış oldukları hataların personel dosyalarında tutulacağından
endişe duyarlar (R )
Hastanenin diğer birimlerindeki personelle birlikte çalışmak genellikle
memnun olunmayan bir durumdur (R )
Problemler genellikle hastane birimleri arasında bilgi alış-verişi sırasında
meydana gelir (R )
E: Hastane birimleri hakkında düşünceler
Birlikte çalışma gereksinimi duyulduğunda hastane birimleri arasında iyi bir
işbirliği vardır.
Hastane yönetimi faaliyetleri gösterdi ki, hasta güvenliği konusu en
öncelikli konudur.
Hastane birimleri, hastalara en iyi bakımı sağlamak için bir arada çok iyi
çalışırlar.
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Faktör
Yükleri
.98
1.07
.92
.90
1.09
1.06
.88

.93
1.04
.88
.40
.34
.85
.76

.59
.62
.88

SAĞLIK HİZMETLERİNDE HASTA VE ÇALIŞAN MEMNUNİYET
DEĞERLENDİRİLMESİ:
MALATYA DEVLET HASTANESİNDE BİR ALAN ÇALIŞMASI
Müslüme Akyüz1, Mehtap Omaç2, Mustafa Taşlıyan3, Emin Murat4

Özet
Kalite uygulamaları içerisinde sağlık hizmet sunumunda memnuniyet kavramı, son yıllarda önem kazanan bir konu olmuştur. Bu çerçevede birçok çalışma başlatılmış olup, en önemlileri; hasta ve çalışan memnuniyeti kavramlarıdır. Malatya Devlet Hastanesinde yapılan bu çalışma hasta ve çalışanların memnuniyet düzeylerini ve beklentilerini değerlendirmek, ayrıca çalışan ve hastaların kalite uygulamaları ile ilgili görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Malatya Devlet hastanesinde çalışmakta olan personel ve hizmet almak amacıyla başvuran hastalar araştırmanın evrenini oluşturmaktadır.
Araştırmaya dâhil edilecek hasta ve çalışan sayıları belirlenmek üzere “evreni belirli örneklem yöntemi” kullanılmıştır. Araştırmaya 300 hasta, 162 çalışan personel katılmıştır. Araştırmada veri toplama
gereci olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Hasta ve çalışan anketi olmak üzere iki ayrı anket formu
düzenlenmiştir. Hastaların hastane çalışanları ile ilgili memnuniyetleri değerlendirildiğinde; hastaların % 83, 3’ü sağlık personelinin, %75’i ise diğer personelin tutum ve davranışlarını iyi olarak algılamaktadır. Hastaların %73’ü muayene için bekleme süresini uygun olarak değerlendirmekte, % 76,4’ü
doktorların zamanında muayeneye alması konusunda memnuniyetlerini bildirmiştir. Ayrıca % 78’ i
muayene olurken mahremiyet sağlandığı, % 75,7’si uygulanan tedavi ve bakım kalitesinden memnun
olduklarını belirtmişlerdir. Hastaların % 71,3’ü hasta hakları ve sorumluluğu hakkında bilgilendirildikleri ve % 75,7’si hastaneye ulaşım kolaylığı nedeniyle Malatya Devlet hastanesini tercih ettiklerini bildirmişlerdir. Çalışanların işyerindeki genel uygulamalar ile ilgili memnuniyetleri değerlendirildiğinde; çalışanların yalnızca % 18,6’ sı çalıştığı kurumda çalışmaların adil ve dürüst biçimde değerlendirildiğini, % 26’ sı ise insan kaynaklarına ilişkin politika ve plan oluşturulduğu konusunda olumlu
fikir bildirmiştir. Tüm çalışanların yaklaşık yarıdan fazlası sosyal ve kültürel faaliyetlerin özendirilmediği (%72,8), bireysel karar almaları konusunda desteklenmediği (%69,7) ve çalışanlarının bilgi birikimlerinin dikkate alınmadığı (%69,8) gibi olumsuz görüş bildirmiştir. Malatya Devlet Hastanesi’nde
tedavi olan hastaların memnuniyet düzeyleri çalışanlara göre daha yüksek çıkmıştır. Hastaların büyük
çoğunluğunun hastane hizmetlerine güvendiklerinden dolayı hastaneyi tercih etme oranı da oldukça
yüksektir. Çalışanların memnuniyet oranı beklenilenden düşük bulunmuştur. Çalışanların uzun yıllar
aynı birimde çalışması, rotasyon uygulamasının yapılmaması, motive edilmeme, liyakat usulünde sorunlar gibi idari hizmet beklentilerinin oldukça düşük olduğu gözlenmiştir.
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Abstract
Satisfaction concept in delivering health services has become an important subject as a quality application in recent years. In this context, many studies have been initiated and the most important;
patient and employee satisfaction are consepts. This study carried out in Malatya State Hospital has
been conducted in order to evaluate the patients and employee expectations and has been carried out
in order to measure the satisfaction levels, as well as employees and patients about the quality of the
applications were made to determine their views. Employee who were working and patient who were
admitted to receive services constitutes the universe of this research. The sampling of the research is
composed of patient and personals selected by use of “sampling method determined universally”.
This study into 300 patient and 162 employee participated. This study as a questionnaire method of
data collection instruments were used. Patient and employee questionnaire to was organized to form
two different questionnaire. Patients’ satisfaction with the hospital staff were evaluated; %83,3 of the
patient have been observed that they perceive the attitudes and behaviors of the health personnel in
a positive manner and 75% of them like the approach of the other personnel. 73% of the patients assess the duration as acceptable till the examination time and additionally, 76,4% of the patients has
reported on their satisfaction with physicians to receive timely examination. In addition, 78% of the
patient has reported examination when it was provided to privacy and 75,7% patient of are satisfied
with the quality of treatment and care stated. Employee satisfaction was assessed about practices
overall at work and satisfaction; Only 18,6% employee have been observed that they perceive the work
carried out in the working place are not assessed fairly and honestly; 26,0% of them have stated that
the employees are not taken part into the policies and plans taken about human resources. More than
half of all employees about the social and cultural activities has not been carefully (72,8%), about
individual decision-making is not supported (69,7%), knowledge of the employees have not been taken
into account (69,8%) were reported as negative opinions. The satisfaction levels of the patients treated
in the Malatya State Hospital have been higher than the employees. As most of the patients rely on
the hospital services, the prefence rate for the hospital is pretty high. It has been observed that the
employees working in the same unit for a long time, not being motivated, the management service
expectations are low.
Key Words: Patient, Health Staff, Satisfaction, Quality
1. GİRİŞ ve AMAÇ
Sağlık hizmetleri, insanın fiziksel, ruhsal ve toplumsal bakımdan sağlığının korunması, iyileştirilmesi
ve bu durumun sürekliliğinin sağlanarak (Kitapçı, 1999) toplumun refah düzeyinin ve mutluluğunun
geliştirilmesi amacı ile sunulan hizmetlerdir.
Sağlık hizmeti üretiminde, hizmeti oluşturan tüm unsurlar entegredir ve bir zincirin halkalarıdır. Sağlık
sektöründe hızlı teknolojik gelişmelerin kullanılması, kaliteli sağlık bakım isteğinin yaygınlaşması, bireylere ve toplumlara kaliteli hizmet verilmesini gündeme getirmektedir (Tezcan vd., 1999: 267-285).
Bu nedenle, sağlık hizmetlerinde kaliteden söz edebilmek için öncelikle; sağlam bir yönetim modeli ve organizasyonun var olması, işlerin, kim tarafından, ne zaman, nerede, hangi araçlar kullanılarak, ne yöntemle yapıldığının bilinmesi büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, personel nitelik ve alt yapısının güçlü olması ve sürekli eğitimle bu gücün devamlılığının sağlanması ve örgütte çalışan herkesin
üretilen hizmetin ve dolayısıyla bütünün bir parçası olduğunu bilmesi gerekir. Üst yönetimin kaliteye
inanmış ve destekleyici olması ise en önemli şartlardan biridir. Üst düzey yöneticilerin kendi içlerinde
sıkı bir disiplin sağlayarak iyi örnek oluşturması büyük önem taşımaktadır (Asunakutlu, 2004: 14-15).
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Kalite uygulamaları içerisinde sağlık hizmet sunumunda memnuniyet kavramı, son yıllarda önem kazanan bir konu olmuştur. Sağlık kurumlarının memnun etmesi gereken heterojen bir müşteri grubu bulunmaktadır. Eskiden sağlık kurumlarının müşterisi denildiği zaman sadece hastalar akla gelirken, günümüzde “ sağlık hizmetleri üretimi sürecine katılan tüm birey ve kurumlar” müşteri olarak kabul edilmektedir. Sağlık kurumlarının müşterileri iki ana grupta toplanmaktadır. İç müşteri; sağlık kurumunda
çalışan veya sağlık kurumu ile organik ilişkisi bulunan kişi veya grupları ifade etmektedir. Dış müşteri kavramı ise sağlık kurumunun hizmetlerinden doğrudan veya dolaylı olarak yararlanan kişi ve kurumları kapsamaktadır. Hastalara yani dış müşterilere sunulan hizmetin kalitesi iç müşterilere sunulan
hizmetle doğru orantılıdır. Bir zincirin halkaları gibi birbirini tanımlar. Zincirin halkalarından birinde
kopukluk olduğunda dış müşteriye verilen hizmetin kalitesinde aksamalar olur (Özer ve Çakıl, 2007).
Bu nedenle sağlık hizmetleri kalitesi sadece hastaların değil, çalışan ve hasta memnuniyetlerinin değerlendirilmesi ile belirlenebilir.
Sağlık sektöründe bireyin sağlık gereksinimlerinin sürekliliği ve karmaşıklığı nedeni ile memnuniyet
ile ilgili ölçütler, toplumdaki diğer hizmet alanlarındaki ölçütlerden daha farklı ve karmaşıktır (Wilkın vd., 1992: 16-18). Başka bir ifade ile bazı önemli yönlerden diğer endüstri ve hizmet şirketlerinden belirgin bir şekilde farklılık gösterir. Bu özelliklerde özgün bir hizmetin sunulduğu sağlık kurumlarında kalite, birçok kuruma göre çok daha hayati ve öncelikli bir öneme sahiptir Kalite yönetimi; organizasyonda liderlik, yönetim, insan, sistem ve ürün kalitesinin bir arada sürekli olarak geliştirilmesini; kalite geliştirme, kalite planlama ve kalite kontrol çalışmalarının yapılmasını ve aynı zamanda kalite güvence sistem standartlarının oluşturulmasını amaçlayan yönetim anlayışı olarak tanımlanabilir.
(Asunakutlu, 2004: 14-15).
Sonuç olarak hasta ve çalışan memnuniyeti, hizmetin sunumunu, hasta ile hizmeti verenlerin etkileşimini, hizmetin varlığını, hizmetin sürekliliğini, hizmeti verenlerin yeterliliği ve iletişim özelliklerini
içeren çok boyutlu kavramlardır. Bundan dolayı, hasta ve çalışan memnuniyeti sağlık hizmetlerinin bir
sonucu ve genellikle kalite uygulamalarının bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. (Avis vd., 1995:
59-65; Fakhoury, 1998: 171-176; Forbes ve Brown 1995: 737-743; Greeneich, 1993: 62-72; Larsson
vd., 1999: 133-139; Yılmaz, 2000).
Bu çalışma toplam kalite uygulamalarının bir göstergesi olan memnuiyet değerlendirmeleri ile ilgili
olarak Malatya Devlet Hastanesi’ne tedavi olmak için müracaat eden hastalar ve çalışan personellerin
memnuniyet düzeylerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.
2. GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışma Ekim-Kasım 2009 tarihleri arasında Malatya Devlet Hastanesi servis ve polikliniklerinde yürütülmüştür. Çalışma süresi 2 aydır.
2.1. Araştırmanın Evreni
Malatya Devlet hastanesinde çalışmakta olan personel ve hizmet almak amacıyla başvuran hastalar
araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Araştırmaya dâhil edilecek hasta ve çalışan sayıları belirlenmek
üzere “evreni belirli örneklem yöntemi” kullanılmıştır. Minimum örneklem büyüklüğü, basit rastgele
örneklem seçim yöntemi kullanılarak hizmet almak amacıyla başvuruda bulunan hastalar arasından seçilen 300 kişi araştırmanın hasta örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışan örneklemi ise ‘evreni belirli örneklem yöntemi’ kullanılarak minimum örneklem büyüklüğü belirlenerek çalışanlar arasından seçilen 162 personel oluşturmaktadır.
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2.2. Araştırma Gereci
Araştırmada veri toplama gereci olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Hasta ve çalışan anketi olmak
üzere iki ayrı anket formu düzenlenmiştir.
Anket formlarında; Hasta memnuniyet anketinde; hastaların sosyo-demografik özellikleri ile birlikte
hastanenin fiziki koşullarını ölçmeye ve hastaların çalışanlar ve kalite yönetimi uygulamaları ile ilgili görüşlerini belirlemeye yönelik 6’ lı Likert Ölçeği kullanılarak hazırlanmış 32 adet soru bulunmaktadır.
Çalışan memnuniyet anketinde; çalışan personelin sosyo-demografik özellikleri ile birlikte çalışanların bilgi birikimlerini ve tüm potansiyellerini bireysel düzeyde, ekip düzeyinde ve hastanenin bütününde nasıl yönetilmekte, geliştirilmekte ve özgürce kullanmalarının sağlanmakta olduğunu belirleyen, çalışma ortamı ve kalite uygulamaları ile ilgili genel bilgiler içeren 5’li Likert ölçeği kullanılarak
hazırlanmış 51 adet soru bulunmaktadır.
2.3. Araştırma İzni
Araştırma için kurumun başhekimliği ile görüşülerek yazılı ve sözlü izin alınmıştır. Hasta ve çalışanlardan araştırmaya katılmaya isteklilik/gönüllülük ilkesine özen gösterilerek bilgilendirilmiş onamları alınmıştır.
3. BULGULAR
3.1. Hasta Memnuniyeti İle İlgili Bulgular
Araştırma kapsamındaki hastaların % 48,3’ü kadın, % 51,7’si erkektir. Hastaların % 31,3’ü 46 yaş üzerindedir. Hastaneye başvuran hastaların % 42,0’ı SSK, % 24,0’ı Yeşil Kart, % 4,0’ı ücretli hastadır.
Araştırma kapsamına alınan hastaların % 25,7’si lise, % 29,7’ si yüksekokul ve üzeri mezunudur. Hastaların % 35,7’si 5-10 kez, %29,3’ü 1-4 kez Malatya Devlet Hastanesinde tedavi olmuştur. Ayrıca hastaların % 27,0’ı acil Servis, % 11,0’ı dâhiliye polikliniği, % 6,3’ü Genel cerrahi polikliniği, % 6,0’ı ortopedi polikliniğinde muayene olmuştur.
Hastaneye başvuran hastaların sosyo- demografik özellikleri Tablo 1’ de verilmiştir.
Tablo 1. Hastaneye başvuran hastaların sosyo-demografik özellikleri
Sosyo-Demografik Özellikler
Cinsiyet

Sayı

%

Kadın
Erkek
Yaş
10-30
31-45
46 ve üzeri
Eğitim
OYD

145
155

48.3
51.7

111
95
94

37.0
31.7
31.3

13

4.3
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Sosyo-Demografik Özellikler
İlköğretim
Lise
Yüksekokul ve üzeri
Sosyal Güvence
Emekli Sandığı
S.S.K
Bağ-Kur.
Yeşil Kart
Özel Sağlık Sigortası
Ücretli
Hastaneye Geliş Sklığı
İlk Geliş
1-4
5-10
10 ve üzeri

Sayı
151
77
59

%
50.3
25.7
29.7

39
126
41
72
10
12

13.0
42
13,7
24,0
3,3
4,0

37
88
107
68

12.3
29,3
35,7
22,7

Hastaların hastane çalışanları ile ilgili memnuniyetleri değerlendirildiğinde; Hastaların % 83, 3’ü hemşirenin tutum ve davranışlarını iyi olarak algılamakta, % 78’i ise güvenlik görevlilerinin ilgi ve yönlendirmesini iyi olarak algılamaktadır bununla birlikte %75’i diğer personelin yaklaşımını beğenmektedir. Hastaların %77,3’ü doktorun zamanında muayeneye aldığını iyi olarak değerlendirirken hastaların %73’ü muayene olana kadar geçen süreyi uygun olarak değerlendirmektedir.
Tablo 2. Hasta memnuniyeti ile ilgili görüşler
Hasta Memnuniyeti ile ilgili Görüşler

İyi

Kararsızım

Kötü

Sekreterlerin ilgisi, Yaklaşım ve Nezaketi

80,7

14,0

2,6

Vezne İşlemlerinin Yapılış Süresi

83,0

10,0

7,0

Doktorun Zamanında Muayeneye Alması

77,3

12,3

11,3

Hemşirelerin İlgisi, Yaklaşım ve Nezaketi

83,3

10,0

6,7

Sağlık Teknisyenlerinin İlgisi, Yaklaşım ve Nezaketi

78,3

14,0

7,7

Hasta Danışmanlarının Sizi Yönlendirmesi ve Duyarlılığı

75,3

16,3

8,4

Güvenlik Görevlilerinin Yaklaşımı

78,0

12,7

9,3

Diğer Personelin Yaklaşımı

75,0

16,0

9,0

Hastaneye Ulaşım Kolaylığı

76,3

11,4

12,3

Muayene Olunan Birimlerin Rahatlığı

68,9

11.3

12,7

Uygulanan Bakım ve Tedavi Kalitesi

75,6

13,0

11,3

Hasta Hakları Hakkında Bilgilendirme

71,3

16,3

12,4

Muayene Olurken Sağlanan Mahremiyet

78,4

12,3

9.4

Hastanenin Temizliği

74,1

14,7

11,3
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Hastanenin fiziki koşulları ile ilgili olarak hastaların % 74,1 gibi yüksek bir memnuniyet oranı ile hastane temizliğini iyi bulmaktadır. Hastaların % 68,9’u ise muayene olunan birimlerin rahatlığını (havalandırma ısı, ışık vs.) iyi olarak değerlendirmektedir, ancak bu oran hastanenin genel hizmetleri içindeki en düşük orandır. Hastaların % 71,3’ü hasta hakları ve sorumluluğu hakkında bilgilendirme, %
76,3’ü hastaneye ulaşım kolaylığı, % 75,6’sı uygulanan tedavi ve bakım kalitesini, % 78,4’ü muayene
olurken mahremiyet sağlanması konusunda memnuniyetlerini belirtmiştir. Hastaların hastaneyi tercih
etme nedenleri sorulduğunda % 41,7’si kaliteli hizmetten dolayı güven duyduğu için, % 39,7’si önceki hizmetten memnun kaldığı için % 32,’si ise olanakları en iyi hastane olduğu için bu kurumu tercih
etmiştir. Hastaların % 81,7’si bu hastaneyi başkalarına tavsiye edebileceğini belirtirken,% 18,3’ü tavsiye etmeyeceğini belirtmiştir.
3.2. Çalışan Memnuniyeti İle İlgili Bulgular
Araştırma kapsamındaki çalışanların %53,7’si Kadın % 46,3’ü erkektir. Çalışanların % 66,8’i 31–40
yaş grubunda, %75,3’ü evli ve % 71’i çocuk sahibidir. Çalışanların %78,8’inin Yüksekokul, lisans ve
üzeri mezunudur. Araştırmaya katılan çalışanların % 34’ü ebe-hemşire ve % 17.9’ u diğer sağlık görevlisidir.(Laborant, Röntgen Teknisyeni vs.). Çalışanların % 26,5’nin toplam meslekte 11–15 yıl arasında çalıştığı, % 32.1’nin ise Malatya Devlet Hastanesinde 0–5 yıl arasında çalıştığı tespit edilmiştir.
Çalışanların meslekte çalışma süresi en kısa 5 ay, en uzun 36 yıldır.
Çalışanların bazı sosyo-demografik özellikleri Tablo 3’te gösterilmiştir.
Tablo 3. Çalışanların sosyo-demografik özellikleri
Sosyo-demografik Özellikler

n

%

Kadın

87

53,7

Erkek

75

46,3

18-30

32

19,8

31-40

92

66,8

41-üzeri

38

23,4

3

1,8

Cinsiyet

Yaş

Eğitim
İlköğretim
Lise

32

19,8

Yüksekokul

72

44,4

Lisans ve üzeri

55

34,4

Evli

122

75,3

Bekar

40

24,7

Medeni Durum

Unvan
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Sosyo-demografik Özellikler

n

%

Genel İdari Sınıf (Memur, sekreter, Güvenlik görevlisi)

31

19,1

Sağlık Hizmetleri Sınıfı( Doktor, Ebe, Hemşire)

97

59,9

Diğer Sağlık Hizmetleri Sınıfı (Laboratuar, Tekniker)

34

21,0

0-5

25

15,4

6-10

28

17,3

11-15

43

26,5

16- üzeri

66

40,8

52

32,1

Toplam Çalışma Yılı

Hastanede Toplam Çalışma Yılı
0-5
6-10

43

26,5

11-15

36

22,2

16- üzeri

31

19,1

TOPLAM

162

100.0

Çalışanların işyerindeki genel uygulamalar ile ilgili memnuniyetleri değerlendirildiğinde; çalışanların
% 43,8’ü çalıştığı kurumda çalışmaların adil ve dürüst biçimde değerlendirilmediğini, % 34,0’ı insan
kaynaklarına ilişkin politika ve plan oluşturulmadığına ve tüm çalışanların bu planlara katılımının sağlanmadığı gibi olumsuz görüş bildirmiştir.
Çalışanların işyerindeki genel uygulamalar ile ilgili memnuniyetleri Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4. Çalışanların Memnuniyeti İle İlgili Görüşler
Çalışan Memnuniyeti İle İlgili Görüşler
İnsan kaynaklarına ilişkin plan ve politikaların
oluşturulması
Çalışan memnuniyet anketleri uygulaması
Çalışmaların adil bir şekilde değerlendirilmesi
Çalışanların bilgi birikimlerinin kurum tarafından
değerlendirilmesi
Çalışanlar için gerekli geliştirme planlarının
oluşturulması
Çalışanların performanslarının değerlendirilmesi
Çalışanların tören ve konferanslara katılımının
özendirilmesi
Yenilikçi ve yaratıcı çalışmaların
cesaretlendirilmesi
Çalışanların bireysel karar alabilmesinin
desteklenmesi

Katılıyorum

Karasızım

Katılmıyorum

26,0

8,0

66,1

23,4
18,6

12,0
13,0

59,4
68,5

21,0

9,2

69,8

32,1

7,4

60,5

21,0

14,8

64,2

30,2

13,0

56,8

24,7

13,0

62,3

19,1

11,1

69,7

395

Çalışan Memnuniyeti İle İlgili Görüşler
Çalışanların ekip halinde çalışmasının
desteklenmesi
Çalışanlar ile kurum arasındaki olumlu iletişimin
sağlanması
Çalışanlar ile iletişimi geliştirici çabaların
geliştirilmesi
Çalışanların kurumun vizyonu hakkında
bilgilendirilmesi
Çalışanların sosyal ve kültürel faaliyetlere
özendirilmesi
Çalışanlara ücret dışı ek olanakların verilmesi
İstihdama ilişkin konuların belirlenen politikalar
ile uyum içinde olması

Katılıyorum

Karasızım

Katılmıyorum

22,2

9,3

68,5

25,7

9,3

66,1

22,8

14,2

63,0

30,3

8,6

61,1

12,3

14,8

72,8

19,7

14,2

66,0

21,6

14,2

64,2

Çalışanların bilgi birikimlerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi ile ilgili; Çalışanların %69,8’i bilgi birikimlerinin kurum tarafından değerlendirilmediğini, %66,1’ inin insan kaynaklarına ilişkin plan ve
politikalarının oluşturulmadığı yönünde görüş bildirmiştir. Çalışanların %64,2’ si çalışan performansının değerlendirilmesi ve daha iyi performans göstermesi için yardımcı olunmadığı konusunda fikir
belirtmiş, %56,8 çalışanların tören ve konferanslara katılımının özendirilmediği yönünde olumsuz fikir belirtmiştir.
Çalışanların katılımı yetkilendirilmesi ile ilgili olarak; çalışanların %24,7’si yenilikçi ve yaratıcı çalışmaların cesaretlendirilmesi konusunda olumlu fikir belirtirken, %62,3’ü bu konuda olumsuz fikir belirtmiştir. Araştırma kapsamına alınan personelin % 68,5’ i çalışanların ekip halinde desteklenmediği
konusunda olumsuz, % 30,2’ si çalışanların tören ve konferanslara katılımının özendirilmesi konusunda olumlu fikir belirtmiştir.
Çalışanlar ile kurum arasındaki iletişim ile ilgili olarak; araştırma kapsamına alınan personelin %66,1’i
çalışanlar ile kurum arasında olumlu bir iletişim ve ilişki kurulamadığını, %25,7’ si kurum ile çalışanlar arasındaki iletişimin geliştirilmesi için çalışmalar yapıldığı konusunda olumlu fikir beyan etmiş,
% 61,1’i kurum vizyonu ve kalite hedefleri hakkında bilgilendirilmediği gibi olumsuz fikir belirtmiştir. Çalışanların takdir edilmesi konusunda; araştırmaya katılan çalışanların yaklaşık yarısından fazlası sosyal ve kültürel faaliyetlere özendirmenin yetersiz olduğu (%72,8),ücret dışı ek olanakların verilmediğini (%66,0) belirtmiştir.
Çalışanların % 61,1 işlerini yapabilmesi için gerekli cihaz ve aletlerin mevcut olmadığını, % 67,3’ü
yemekhanenin temizlik ve hijyenik olmadığını, % 59,9’u çalıştığı birimde yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığını, % 59,3’ü iletilen sorunların dikkate alınıp etkili bir şekilde çözümlenmediğini, %
64,9’u ayrı birimdeki aynı görevi yapanların iş yüklerinin dengeli olmadığını, % 66,6’sı farklı birimlerde çalışanlar arasında rotasyon uygulaması olmadığını, % 62,4’ü hastanede liyakat uygulanmadığını, % 62,3’ü kendini bu işyerinde ailenin parçası gibi hissetmediğini, %54,3’ü iş yoğunluğu nedeni ile
sık sık stres yaşadığını belirmiştir. Yine çalışanların % 42,6’sı çalışma arkadaşları ile uyumlu bir ekip
olarak çalıştığını, % 37,7’si yaptığı işin kendine iş doyumu sağladığını belirtmiştir.
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3.3. Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları İle İlgili Bulgular
Malatya Devlet hastanesinde toplam kalite yönetimi ile ilgili yapılan birçok uygulamadan sonra hastaların görüşleri değerlendirilmiştir. Hastaların %89.7’si bir önceki gelişlerine göre daha hızlı hizmet aldıklarını, %81.4’ ü ise hastanenin genel kalitesinin arttırılmış olduğunu bildirmişlerdir. Hastaneye geldiklerinde kendilerini misafir olarak hissettim diyenler %82.3’tür. Hastane çalışanlarının iletişim ve ilgilerinden memnun kalıp etkili olduğunu düşünen hastaların oranı %77.7’dir. Hastane personeline güven duyan hastaların oranı %77.3, ihtiyaç duyarsam tekrar bu hastaneyi tercih ederim diyenlerin oranı
ise %82.1’dir. Geçmişte yaşadığım sorunlar tekrar etmiyor diyenlerin oranı %76.7, hizmet alınan birimin fiziki yapısı yeterlidir diyenlerin oranı %74.6’dır.
Çalışanların toplam kalite yönetimi uygulamaları ile ilgili görüşleri değerlendirildiğinde; yeni kaynak yaratmada etkili olmuştur diyenler %24.7, yenileşme ve değişme hedeflerine ulaşılmıştır diyenler
%27.2, hizmet almak isteyenlerin sayıları artmıştır görüşüne katılanlar %51.2’ dir. Gelirlerde artış sağlanmıştır diyenler %25.9 iken, hizmet de aksama ve gecikmeler olmamaktadır diyen personelin oranı %29’ dur. Yaşanan sorunlar tekrar etmiyor diyenlerin oranı %30.2, hasta memnuniyeti artmıştır diyenlerin oranı %72.2’dir.
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Malatya Devlet Hastanesinde hasta ve çalışanların memnuniyetleri değerlendirildiğinde; hastaların
memnuniyet düzeyleri çalışanlara göre daha yüksek bulunmuştur. Hastaların büyük bir oranı çalışan
personelin tutum ve davranışlarından yüksek oranda memnundur. Hastane hizmetlerine güvendiklerinden dolayı hastaneyi tercih etme oranı da oldukça yüksektir.
Çalışanların memnuniyet oranı beklenilenden düşük bulunmuştur. Çalışanların uzun yıllar aynı birimde çalışması, rotasyon uygulamasının yapılmaması, motive edilmeme, liyakat usulünde sorunlar
gibi idari hizmet beklentilerinin düşük olduğu gözlenmiştir. Ayrıca hasta ve çalışanlar için hastane fiziki koşullarının yetersiz olması hasta memnuniyetinde olduğu gibi çalışan memnuniyetini de olumsuz yönde etkilemektedir.
Malatya Devlet Hastanesinin toplam kalite yönetimi uygulamalarından sonra hastaların hastaneyi tercih etme nedenleri ve memnuniyetleri üzerinde olumlu etkileri olduğu açıkça görülmektedir.
Çalışanların toplam kalite yönetimi uygulamaları ile ilgili görüşleri ise, çalışan yükünü arttırıp kendilerine yansıyan hiçbir olumlu etki olmadığı yönündedir. Ancak çalışanlar, kalite uygulamalarının hasta memnuniyet düzeyinin ve başvuran hasta sayısını arttırma yönünde etkili olduğunu bildirmişlerdir.
Yapılan uygulamaların büyük çoğunluğunun hasta odaklı olduğu ve çalışanlara yönelik hiçbir çalışma
yapılmadığı konusunda fikir bildirmişlerdir.
Malatya Devlet Hastanesi’nde memnuniyet düzeyini arttırmak için;
Hastane uygulamalarının gelişmeye açık, hizmetleri karşılığında hastalardan ek ücret talep edilmeden ve mümkün olduğunca çabuk, nazik ve tatmin edilebilir bir şekilde yürütülmesi hem tercih edilmesi açısından hem de memnuniyetin yüksek olması açısından önemlidir.
Hastanenin fiziki koşulları nedeniyle muayene olunan birimlerin rahatlığı memnuniyet düzeyini bir miktar aşağı çekmektedir. Araştırma sonucu elde edilen bulgulara göre yüksek olan hasta
memnuniyeti oranının daha da yükselmesi isteniyorsa gerekli fiziki önlemler alınmalıdır.
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Hastane yöneticileri açısından, sağlık hizmetlerinin önemli bir ölçütü olan hasta ve çalışan memnuniyeti anketleri periyodik olarak uygulanmalı ve alınan sonuçlar doğrultusunda kalite uygulamalarına yönelik geri bildirim yapılmalıdır.
Sağlık hizmeti sunan personelin kişilik özellikleri, gösterilen nezaket, şefkat, ilgi ve anlayış, profesyonel tutumları, bilgi ve becerilerini sunma biçimleri özellikle hasta-hemşire ilişkisi hasta
memnuniyeti üzerinde önemli rol oynamaktadır. Yeterince bilgilendirilen, değer verilen ve kendini evindeymiş gibi hisseden hastalar hem almış oldukları tedavi ve bakıma hem de hizmeti veren sağlık ekibine güven duymaktadır. Çalışan-hasta etkili iletişimini sağlamak üzere aradaki engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalı, hasta sayısının fazla olduğu birimlerde personel sayısı arttırılmalıdır.
Çalışan personelin mesleki profesyonelliklerini değerlendirmek amacıyla periyodik olarak performans değerlendirmelerinin yapılması, mesleki başarılarda ödüllendirmelerin gerçekleştirilerek iç motivasyonun sağlanması gerekmektedir.
Çalışma koşullarının daha düzenli ve işleyişinin daha sistematik hale getirilmesi, bu anlamda çalışan personelden görüş alınması önemli bir unsurdur. Mesleğini sevmeyen, bırakmayı düşünen
ve mesleğinin saygın olmadığını düşünen personeller için isteklendirme programlarının oluşturulması ve özellikle grup içi iletişimi geliştirme yönünde hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi uygun olacaktır.
Çalışanların memnuniyet düzeylerinin arttırılması hasta memnuniyetini arttıracak en temel faktördür. Çalışan memnuniyet düzeyinin arttırılmasına yönelik kurum çalışmalarının yapılması ve
idare ve çalışan iletişim düzeyinin yükseltilmesi, hakkaniyet sağlanması iç ve dış müşteri arasındaki uyumluluk düzeyini arttıracak en önemli faktördür.
Toplam kalite yönetimi ilkeleri göz önüne alınarak, personelin içselleştirdiği uygulamalar desteklenip, aksaklıklar bulunan uygulamalar önündeki engellerin kaldırılarak uzun ve kısa vadeli hedefler belirlenmelidir.
Toplam kalite yönetimi modelinin hastanelerde uygulanması ile hizmet sunumunda kalite çalışanların iş tatmini ve motivasyonu, yönetim ve organizasyon yöntemlerini, modernizasyonu, karar mekanizmalarında akılcılık, bilgi sistemleri dokümantasyonu ve iletişim mekanizmaları işlerliğinin sağlanması gerekmektedir.
Sonuç olarak; kalite, hem iç hem de dış müşteri için geçerli bir kavram olup, istatistikî yöntemlerle yapılan ölçmelerle sürekli kontrol edilir ve geri bildirim sağlanır. Uyum içinde ekip çalışmasına dayanan
bu sistemde, bireylerin iş doyumu ve motivasyonu yükselir; müşteri memnuniyeti artar. Ödül ve teşvikler ise sistemin devamlılığını sağlayan ana öğelerdir. Sağlık sektöründe toplam kalite yönetimi uygulamaları, dış müşterilerin, yani hastaların, hayatlarının zor bir dönemlerinde insanca ve bütüncül bir
yaklaşımla ele alınmasını sağlayabileceği gibi, iç müşterilerin yani çalışanların ise zor ve stresli çalışma koşullarına rağmen profesyonel bir verimlilik ve iş tatmini ile çalışmalarını olanaklı kılabilecektir.
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BİNGÖL İLİ 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNİN DOĞU ANADOLU
BÖLGESİ VE TÜRKİYE GENELİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
Sabahattin Tekingündüz1

Özet
Bingöl 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin, Doğu Anadolu Bölgesi ve Türkiye Geneli ile karşılaştırılması
amacıyla yapılan geriye dönük tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. Çalışmanın 2007 ve 2008 verileri Sağlık Bakanlığı rutin bildirim sisteminden elde edilirken, 2006 yılı verileri Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çalışma Yıllığı’ndan (2007) alınıştır. 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait Bingöl Acil Sağlık Hizmetleri ile Doğu Anadolu Bölgesi ve Türkiye genelinin ambulans sayısı, vaka sayısı, nakil sayısı gibi bazı genel bilgileri, ambulans çıkış nedenleri, olgu tanıları ve ambulans çıkış sonuçları değerlendirilmiştir.
Çalışmada, Bingöl, Doğu Anadolu Bölgesi ve Türkiye genelinde ambulans çıkış nedenleri arasında
medikal vakalar ilk sırada gelirken, diğer kazalar (iş kazası ve diğer kazalar) en son sırada gelmektedir. Yapılan çalışmada öntanılara bakıldığında, kardiyovaskülar sistem hastalıkları hem Bingöl hem
Doğu Anadolu Bölgesi hem de Türkiye genelinde birinci sırada yer alırken, yenidoğan hastalıkları en
son sırada gelmektedir.
Bingöl’de ambulans çıkış sonuçlarına bakıldığında, nakil oranının %75,30, yerinde müdahale oranın
%22,59 olduğu belirlenmiştir. Doğu Anadolu bölgesi ve Türkiye genelinde de benzer sonuçlar gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: 112 Acil Sağlık Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri
Abstract
This retrospectifve and descriptive study was intended for comparing Bingöl 112 Emergency Healthcare Services (EHS) to eastern region of Anatolia and whole country’s EHS. Data for 2007 and 2008 is
obtained from routine information system of Ministery of Health, while 2006 data was taken from annual report of Basic Health Services General Directorship. 2006, 2007 and 2008 years data releated
to the mentioned regions above have been evaluated by means of these criterias: Ambulance calling
counts, number of occurence, number of transports and reason of calls, diagnosis and for the last results of callings.
Results show that whole regions and whole country’s primary reason for ambulance callings is for medical occurances and latest reason for callings caused by diverse accidents. In view of initial diagnosis; cardiovascular illness’ at the top of list and new born sickness’ at the bottom.
It was seen that similar results for all regions as for ambulance calling results; transporting ratio
75,30 %, and intervention at the occurance location ratio 22,59 %.
Key Words: 112 Emergency Healthcare Services, Health Services
1. Gazi Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı Sağlık Kurumları Yönetimi, stekingunduz@gmail.com
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1. GİRİŞ
Acil sağlık hizmetleri sistemi; acil yardım ve kurtarma ile başlayıp, taşıma (ambulans hizmetleri), acil
servis ve rehabilitasyon hizmetleri ile devam eden bir sistemdir. Zincirin halkalarından birindeki bozukluk veya aksaklık, diğer tüm halkaları da etkilemektedir (Aksoy ve Ergün,2009). Trafik kazalarında, ilk 5 dakika içinde yaralıların %5’inin ve kazadan sonraki ilk yarım saat içinde yaralıların %50’sinin kaybedilmesi en kısa zamanda yapılacak acil yardımın önemini ortaya koymaktadır. Uzmanlar bilinçli, kaliteli ve süratle sağlanan acil yardım hizmetleri ile hayatını kaybedenlerin en az %20’sinin
kurtarılmasının mümkün olabileceğini bildirmiştir (Kakillioğlu, 2009; Ege, 1999). 112 Acil Sağlık
Hizmetlerinde amaç; tam donanımlı ambulans ve alanda eğitim görmüş ekiple olay yerine en kısa süre
içerisinde ulaşmak, vakaya acil müdahaleyi yapmak, en kısa sürede ambulansla sağlık merkezine ulaştırmak ve oluşabilecek ölümleri ve sakatlıkları en aza indirmektir. Can kaybını ve sakatlıkları en aza
indirmek için Almanya gibi bazı ülkelerde acil vakaların herhangi bir araçla taşınmaları (araçta şokla
mücadele donanımı olmaması nedeniyle) yasaklanmıştır (Özşahin, 2009; Kaya,2003).
112 Acil Sağlık Hizmetleri ambulansları aşağıdaki durumlar için görevlendirilmektedir (http://
www.112denizli.org/Default.asp?P=0&L=1&K=0&K1=33): Suda boğulma, trafik kazası, terör, sabotaj, kurşunlanma, bıçaklanma, kavga, vb, intihar girişimi, yüksekten düşme, ciddi iş kazaları, uzuv
kopması, elektrik çarpması, donma, soğuk çarpması, ısı çarpması, ciddi yanıklar, ciddi göz yaralanmaları, zehirlenmeler, ciddi alerjik reaksiyonlar, anaflaktik tablolar, omurga ve alt extremite kırıkları,
kalp krizi, aritmi, hipertansiyon krizleri, astım krizi, akut solunum problemleri, ani felçler, ciddi genel
durum bozukluğu, yüksek ateş, diabetik ve üremik komalar, genel durum bozukluğunun eşlik ettiği diyaliz hastalığı, akut batın, akut masif kanamalar, menenjit, ensefalit, beyin absesi, migren ve/veya kusma, şuur kaybıyla beraber olan baş ağrıları, yeni doğan komaları, başlamış doğum faaliyeti, terminal
dönem kanser hastaları için (solunum sıkıntısı, bilinç kaybı olan durumlar)
Türkiye’de hastane öncesi acil sağlık hizmetleri, ilk kez 1986 yılında üç büyük ilde (Ankara, İzmir,
İstanbul) 077 no’lu telefon ile ulaşılan “077 Hızır Acil Servisi” adıyla faaliyete başlamıştır. Sağlık
Bakanlığı 1994 yılında başlattığı bir proje ile 112 no’lu telefonla ulaşılan “112 Acil Yardım ve Kurtarma Hizmetleri”ni devreye sokmuştur. 1994 yılında 6 ilde hizmet vermeye başlayan 112 Acil Yardım ve Kurtarma Hizmetleri, 1997 yılında bütün ülkeye yayılmıştır. Bakanlık 2003 yılında Acil Yardım ve Kurtarma Hizmetlerinin adını, Acil Sağlık Hizmetleri adıyla değiştirmiştir (Nur vd., 2008; Kımaz vd., 2006).
İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak 7 gün 24
saat kesintisiz hizmet veren 112 Acil Sağlık Hizmetleri ambulanslarında doktor yönetiminde, yardımcı sağlık personeli (ambulans ve acil bakım teknikeri, acil tıp teknisyeni, hemşire veya sağlık memuru)
ve özel eğitim almış ambulans sürücüleri görev yapmaktadır (Sağlık Bakanlığı, 2005; Özşahin, 2009;
http://www.izmir112.com/www/default.asp?part=haber&gorev=oku&id=250).
112 Acil Sağlık Hizmetlerinin İşleyişi aşağıda Şekil 1’de olduğu gibidir.
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Şekil 1. 112 Acil sağlık hizmetlerinin işle

Hizmete ulaşmada ilk aşama, acil yardım gerektiren durumlarda ücretsiz aranabilen 112 numaralı telefon vasıtası ile Komuta Kontrol Merkezine yapılan başvuru niteliğindeki çağrıdır. Çağrı, merkezin
gerekli hizmeti değerlendirmesi ve planlayabilmesi için olay yeri ve niteliği, hasta ya da yaralı sayısı
ve bu gibi bilgileri de içerir. Komuta Kontrol Merkezince, vaka ile ilgili toplanan bilgiler ışığında, talebin acil sağlık hizmeti gerektirip gerektirmediği değerlendirilir. Değerlendirme yetkisi çağrıyı alan
tabibe aittir. Tabip, talebin acil sağlık hizmeti gerektirmediğine kanaat getirir ise, talebi reddetme yetkisine sahip olup, bu takdirde talebin nasıl karşılanabileceğini bildirmekle de yükümlüdür. Acil sağlık hizmeti içinde belirtilen temel ve destek hizmeti gerektiğinde, merkez tarafından yönlendirilir.
Yönlendirme, yardım talebinin ulaşmasını takiben, Komuta Kontrol Merkezi tarafından mevcut iletişim sistemi ile en kısa sürede, talebin mahiyetine en uygun ve/veya en yakın birim veya birimlerin
görevlendirilmesi suretiyle yerine getirilir. Ayrıca Komuta Kontrol Merkezi, durumun niteliğine göre
ihtiyaç duyduğu diğer kuruluşları da hizmetlerini yönlendirebilmeleri maksadıyla bilgilendirir.
Komuta Kontrol Merkezi tarafından yönlendirilen birim en kısa sürede olay yerine ulaşır. Olay yerine
ulaşan ekip, yönlendirme sırasında ve olay yerinde edindiği bilgiler ışığında acil yardımı gerçekleştirir. Bu müdahale sırasında hizmeti sunan ekip tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, ileri tıbbi müdahaleye ihtiyacı olan hastanın ambulans ile nakline karar verilir. Hizmet olay yerinde verilmiş
ve hastanın daha ileri tıbbi müdahaleye ihtiyacı bulunmuyor ise ekip, sunduğu hizmet ile ilgili bilgileri Komuta Kontrol Merkezine bildirerek istasyona geri döner.
Ekip, nakle karar verir ise nakil başlamadan Komuta Kontrol Merkezi ile iletişime geçerek, gerekti-
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ğinde hastanın durumuna en uygun acil servis hakkında yönlendirme ister. Komuta Kontrol Merkezi,
hizmet kapsamında yer alan acil servislerin o andaki kapasiteleri ışığında, ekibi yönlendirir ve yönlendirmeyi takiben acil servisi olay hakkında bilgilendirir. Nakil sırasında gerekli görülüyor ise, tıbbi müdahale sürdürülür. Nakil sırasında tıbbi müdahalenin yürütülmesi için, bilgi desteğine ihtiyaç duyulur
ise, uygun kurum ve kuruluş ile Komuta Kontrol Merkezi üzerinden veya iletişim imkânı var ise doğrudan temas kurulur. 112 ambulans ekibi, hastayı acil servise, tıbbi değerlendirme, müdahale gerektiğinde stabilizasyon sağlandıktan sonra gerekli bilgilendirme ile nakledilerek görev yeri olan istasyonuna geri döner (Dalkılınç,2003).
Bu çalışmada, 2006, 2007 ve 2008 yılında, Bingöl ili 112 Acil Sağlık Hizmetleri ile Türkiye ve Doğu
Anadolu Bölgesinin 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.
2. YÖNTEM
Bu araştırma, geriye dönük tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. Çalışmanın 2007 ve 2008 verileri Sağlık
Bakanlığı rutin bildirim sisteminden elde edilirken, 2006 yılı verileri, 2007 yılından yayımlanan Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çalışma Yıllığı’ndan alınıştır. 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait Bingöl Acil Sağlık Hizmetleri ile Doğu Anadolu Bölgesi ve Türkiye genelinin ambulans sayısı,
vaka sayısı, nakil sayısı gibi bazı genel bilgileri, ambulans çıkış nedenleri, olgu tanıları ve ambulans
çıkış sonuçları değerlendirilmiştir.
3. BULGULAR
Tablo 1. Bingöl acil sağlık hizmetleri ile bölge ve Türkiye verilerinin karşılaştırılması
Tablo 1. Bingöl Acil SaºlÇk Hizmetleri ile Bölge ve Türkiye Verilerinin KarçÇlaçtÇrÇlmasÇ
2006
Türkiye
Nüfusu
Faal Gstasyon
SayÇsÇ
Gstasyon BaçÇna
Düçen Nüfus
112 Ambulans
SayÇsÇ
Toplam Vaka
SayÇsÇ
Toplam ÇÇkÇç
SayÇsÇ
Toplam Nakil
SayÇsÇ

Bölge

2007
Bingöl

ͺͲ͵ͻʹ ͶͲ͵ͳ͵ ʹͶͲʹʹ

Türkiye

Bölge

Ͳͷͺʹͷ

2008
Bingöl

Türkiye

Bölge

Bingöl

ʹͷͳͷͷʹ ͳǡͷͳǡͳͲͲ ͷǡͶͶǡʹͶ͵ ʹͷͲͻͳ

ͳͳͷ

ͳ͵ʹ

͵

ͳʹͶ

ͳ͵ͺ

͵

ͳ͵Ͳͺ

ͳ͵ͺ

͵

ͳ͵͵ʹ

͵ͻ͵ʹ

ͺʹ͵Ͷͳ

ͷͷͺͶ͵ǡͷͷͻ

Ͷͳʹͷǡͳ

ͺ͵ͺͷͲ

ͷͶ

ͶͳʹͲ

ͺͷ͵Ͷ

ͳͶͲ

ͳͺͲ

ͺ

ͳͲ͵

ʹͳͳ

ͺ

ʹͲʹͻ

ʹ͵ʹ



ͻͳͻͳͺ

ͺʹͻ

ͳͶͻͺ

ͳͳͳͻͻͶ

ͻͳ͵

ͳͺͲͺ

ͳͶʹ͵ͷͺ

ͳʹͻͲͶ

ʹ͵Ͳͳ

ͳͲͳ͵ͳ

ͺͳͲ

ͳͶͻͺ

ͳʹͶͳͲͲʹ

ͳͲͳͲ͵ʹ

ͳͺͳ͵

ͳͷͷͻͳͻͻ

ͳ͵ͲͷͶ

ʹ͵ʹ

ʹͷͺ

ͻͲͻͺ

ͳʹ͵

ͻͲͲͳ͵͵

ͺͷʹͷ

ͳͶʹͲ

ͳͳͷͶʹͻͷ

ͳͳ͵ʹ

ͳͶ

Kaynak: Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çalışma Yıllığı (2007), Sağlık
Bakanlığı Rutin Bildirim Sistemi
2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait Bingöl Acil Sağlık Hizmetleri ile Bölge ve Türkiye verilerinin karşılaştırılması Tablo 1’de verilmiştir. 2006 yılında 67.803.927 nüfuslu Türkiye’de istasyon sayısı 1.175,
istasyon başına düşen nüfus 61.332 iken 112 ambulans sayısı 1470’dir. Söz konusu yıl Türkiye’de top-
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lam vaka sayısı 916.918 iken toplam çıkış sayısı 1.016.371, toplam nakil sayısı 726.658’dir.
Bingöl ilinin içinde yer aldığı Doğu Anadolu Bölgesinin 2006 yılı nüfusu 6.403.173, istasyon sayısı
132, istasyon başına düşen nüfus 39.732 iken 112 ambulans sayısı 180’dir. Söz konusu yıl bölgede toplam vaka sayısı 78.729 iken toplam çıkış sayısı 81.660, toplam nakil sayısı 69.098’dir.
2006 yılında 247.022 nüfuslu Bingöl ilinde istasyon sayısı 3 iken istasyon başına düşen nüfus 82.340,
ambulans sayısı 8’dir. Toplam vaka sayısı 1.498 iken toplam çıkış sayısı da 1.498, toplam nakil sayısı 1.273’tür.
2007 yılında Türkiye geneli istasyon sayısı 1.175’ten 1.264’e çıkmıştır. İstasyon başına düşen nüfus
61.332’ten 55.843’e düşmüştür. 2007 yılında 233 ambulans daha faaliyete başlamıştır. Toplam vaka
sayısından 203.056, nakil sayısında da 173.475’lik bir artış olmuştur.
2007 yılında Doğu Anadolu Bölgesinde 6 istasyon daha faaliyete geçmiştir. Ambulans sayısı bölgede
31’e yükselmesine karşın istasyon başına düşen nüfus 39.732’den 41.265’e çıkmıştır. Toplam vaka sayısı 18.434, nakil sayısı ise 16.158 adet artmıştır.
Bingöl’de 2007 yılında istasyon sayısı ve ambulans sayısı aynı kalırken istasyon başına düşen nüfusta da 1.510 kişilik artış gözlenmiştir. Toplam vaka sayısında 310, nakil sayısında da 147adet artış gözlenmiştir.
2008 yılında Türkiye genelinde bir önceki yıla göre, 44 istasyon daha faaliyete geçmiştir. İstasyon başına düşen nüfusta 1.166 kişilik azalma, ambulans sayısında ise 326 adet bir artış sağlanmıştır. Toplam
vaka sayısında 303.594, nakil sayısında da 254.162 civarında bir artış olmuştur.
2008 yılında Doğu Anadolu Bölgesinde istasyon sayısı ve istasyon başına düşen nüfus ile aynı düzeyde kalırken, 21 ambulans daha faaliyete girmiştir. Vaka sayısı 31.883, nakil sayısı 28.470 civarında artmıştır.
2008 yılında Bingöl’de istasyon başına düşen nüfus bir önceki yıla göre 1.514 kişi artmıştır. Ambulans
sayısı 8’den 7’e düşmüştür. Vaka sayısı 493, nakil sayısı 327 dolayında artmıştır.
Tablo 2. Bingöl Acil sağlık hizmetleri çalışmalarının ambulans çıkış
nedenlerine göre bölge ve Türkiye verileriyle karşılaştırılması
Tablo 2. Bingöl Acil Sağlık Hizmetleri Çalışmalarının Ambulans Çıkış Nedenlerine Göre Bölge ve Türkiye Verileriyle Karşılaştırılması
2006
2007
2008
Türkiye
Bölge
Bingöl
Türkiye
Bölge
Bingöl
Türkiye
Bölge
Ambulans Çıkış
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
Nedenleri
Medikal
684167 67,31 27670 65,54 1246 84,42 843431 67,96 74721 73,96 1310 72,26 1100663 70,59 102867 75,60
Trafik Kazası
151345 14,89 4270 10,11
69
4,67 178384 14,37 7209
7,14
159
8,77 183933 11,80
7910
5,80
Diğer Kazalar
64815 6,38 3104
7,35
47
3,18
74283 5,99
6978
6,91
142
7,83
8819
5,66
8500
6,20
Diğer Vakalar
116044 11,42 7173 16,99
114
7,72 144904 11,68 12124 12,00
202
11,14 186413 11,95 16777 12,40
TOPLAM
1016371 100,00 42217 100,00 1476 100,00 1241002 100,00 101032 100,00 1813 100,00 1559199 100,00 136054 100,00

Bingöl
Sayı
%
1769
76,25
197
8,49
175
7,54
179
7,72
2320 100,00

Kaynak: Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çalışma Yıllığı (2007), Sağlık
Bakanlığı Rutin Bildirim Sistemi
2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait Bingöl Acil Sağlık Hizmetleri çalışmalarının ambulans çıkış nedenle-
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rine göre Bölge ve Türkiye verileriyle karşılaştırılması Tablo 2’de verilmiştir. Genel itibariyle medikal
vakalar ambulansların çıkış nedenleri içerisinde birinci sırayı alırken, ikinci sırayı diğer vakalar (yaralama, intihar, yangın, sağlık tedbirleri, protokol vb.), üçüncü sırayı trafik kazaları ve dördüncü sırayı
diğer kazalar (iş kazası ve diğer kazalar) almaktadır.
2006 yılında Türkiye genelinde 112 Acil Sağlık Hizmetleri ambulanslarının %67.31’i medikal vakalar, %6.38’i ise diğer kazalar (iş kazası ve diğer kazalar) için göreve çıkarken, doğu Anadolu Bölgesinde (sırasıyla %65.54, %7.35) bu oranlara yakın değerler gözlenmiştir. Bingöl’de ise ambulansların
%84.42’si medikal vakalar için %3.18’i diğer kazalar için göreve çıkmıştır.
2007 yılında Türkiye genelinde ambulansların %67.96’sı medikal vakalar, %5.99’u diğer kazalar; Bölgede %73.96’sı medikal vakalar, %6,91’i diğer kazalar; Bingöl’de %72.26’sı medikal vakalar için
%7.83’ü diğer kazalar için göreve çıkmıştır.
2008 yılında Türkiye genelinde ambulansların %70.59’u medikal vakalar, %5.66’sı diğer kazalar;
Bölgede %75.60’ı medikal vakalar, %5,80’i trafik kazaları; Bingöl’de %76.25’i medikal vakalar için
%7.54’ü diğer kazalar için göreve çıkmıştır.
Tablo 3. Bingöl acil sağlık hizmetleri çalışmalarının olgu tanısına
göre bölge ve Türkiye verileriyle karşılaştırılması
Türkiye
Sayı
%

Tablo 3. Bingöl Acil Sağlık Hizmetleri Ön Tanı Durumuna Göre Bölge ve Türkiye Verileriyle Karşılaştırılması
2006
2007
Bölge
Bingöl
Türkiye
Bölge
Bingöl
Türkiye
%
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
Sayı

Ön Tanılar
Kardiyovaskülar Sistem
Hast.
Solunum Sistemi Hast.

178520
72131

19,47
7,87

Nörolojik Hastalıklar

106217

11,58

3933

9,50

GİS Hast.

43016

4,69

2394

5,80

Psikiyatrik Hastalıklar

68830

7,51

2736

6,60

Üriner Sistem Hast.

18763

2,05

1193

Jinekolojik ve Obstetrik
Hast.

18853

2,06

2269

7812
3176

18,90
7,70

412
75

28,24
5,14

211320
83863

18,87
7,49

17014
7932

17,51
8,16

93

6,37

130272

99

6,79

54435

168

11,51

2,90

51

5,50

60

350
85

19,36
4,70

11,63

9791

10,08

167

4,86

6808

7,01

154

82684

7,38

5274

5,43

178

9,85

3,50

24041

2,15

2490

2,56

63

3,48

3507

2,46

4,11

23998

2,14

7441

7,66

82

4,54

34512

2,42

2008
Bölge

Bingöl
Sayı
%

Sayı

%

21684
9515

16,80
7,30

431
147

18,73
6,39
7,52

262711
108794

18,45
7,64

9,24

15238

10,70

9444

7,30

173

8,52

66042

4,64

7694

5,90

207

9,00

110374

7,75

7324

5,60

323

14,04

3841

2,90

105

4,56

11714

9,20

94

4,09

Metabolik ve Endokrin
Hast.

29180

3,18

983

2,40

82

5,62

33984

3,03

3260

3,36

107

5,92

40163

2,82

3385

2,80

65

2,82

İnfeksiyon Hastalıkları

15314

1,67

919

2,20

116

7,95

15900

1,42

2611

2,69

98

5,42

1748

1,23

2608

2,10

71

3,09

Yenidoğan Hast.

6779

0,74

616

1,50

1

0,07

7251

0,65

1393

1,43

2

0,11

7775

0,55

1312

1,00

0

0,00

Zehirlenmeler

34368

3,75

2120

5,20

56

3,84

39009

3,48

4728

4,87

83

4,59

45008

3,16

4784

3,70

78

3,39

Travma

235292

25,66

8060

19,50

201

13,78

285536

25,49

18340

18,88

371

20,52

313547

22,03

21442

16,60

463

20,12

Diğer

89655

9,78

5090

12,30

45

3,08

127681

11,40

10081

10,38

68

3,76

229712

16,15

24299

18,80

144

6,26

916918

100,00

41301

100,00

1459

100,00

1119974

100,00

97163

100,00

1808

100,00

1423568

100,00

129046

100,00

2301

100,00

TOPLAM

Kaynak: Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çalışma Yıllığı (2007), Sağlık
Bakanlığı Rutin Bildirim Sistemi
2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait Bingöl Acil Sağlık Hizmetleri çalışmalarının olgu tanısına göre Bölge ve Türkiye verileriyle karşılaştırılması Tablo 3’de sunulmuştur. Tabloya bakıldığında, 3 yıl boyunca Bingöl, doğu Anadolu bölgesi ve Türkiye genelinde ön tanıların büyük çoğunluğunu kardiyovasküler sistem hastalıkları oluşturmaktadır.
2006 yılında Türkiye genelinde öntanıların %19.47’sini kardiyovaskülar sistem hastalıkları, %0,74’ünü
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yenidoğan hastalıkları, %1.67’sini infeksiyon hastalıkları oluşturmaktadır.
Bu oranlar, Doğu Anadolu Bölgesi için (2006) kardiyovaskülar sistem hastalıklarında %18,90 ve yenidoğan hastalıklarında 1.50’dir.
Aynı yıl için Bingöl’de öntanıların %28.24’ünü kardiyovaskülar sistem hastalıkları, %0.07’sini ise
Türkiye ve Bölge ortalamasıyla benzer olarak yenidoğan hastalıkları oluşturmaktadır.
2007 yılında Türkiye genelinde öntanıların %18.87’si kardiyovaskülar sistem hastalıkları, %0.65’i yenidoğan hastalıkları iken; Bölge genelinde öntanıların %17.51’i kardiyovaskülar sistem hastalıkları,
%1.43’ü yenidoğan hastalıkları; Bingöl’de öntanıların %19.36’sı kardiyovaskülar sistem hastalıkları,
%0.11’i ise yenidoğan hastalıklarıdır.
2008 yılına gelindiğinde ise Türkiye genelinde öntanıların %18.45’ini kardiyovaskülar sistem hastalıkları, %0.55’ini yenidoğan hastalıkları oluştururken; Bölge genelinde öntanıların %16.80’ini kardiyovaskülar sistem hastalıkları, %1’ini yenidoğan hastalıkları; Bingöl’de ise öntanıların %18.73’ünü
kardiyovaskülar sistem hastalıkları, %2.82’sini metabolik ve endokrin hastalıklar oluşturmaktadır.
Tablo 4. Bingöl acil sağlık hizmetleri ambulans çıkış sonuçları ile bölge ve
Türkiye verilerinin karşılaştırılması
Tablo 4. Bingöl Acil Sağlık Hizmetleri Ambulans Çıkış Sonuçları ile Bölge ve Türkiye Verilerinin Karşılaştırılması
2006
Ambulans
çıkışlarının
sonuçları
Yerinde
Müdahale
Nakil
Ex.Yerinde
Bırakıldı

Türkiye

2007

Bölge

Bingöl

Türkiye

2008

Bölge

Bingöl

Türkiye

Bölge

Bingöl

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

143285

14,10

4641

9,64

53

8,90

164897

13,29

8914

8,82

368

20,30

192999

12,38

11969

8,80

524

22,59

726658

71,50

39853

82,80

515

86,80

900133

72,53

85256

84,39

1420

78,32

1154295

74,03

113726

83,59

1747

75,30

20583

2,03

549

1,14

6

1,00

23199

1,87

846

0,84

3

0,17

25058

1,61

1161

0,85

7

0,30

Ex.Morga Nakil

3910

0,38

199

0,41

2

0,34

3934

0,32

342

0,34

6

0,33

5168

0,33

422

0,31

8

0,34

Görev İptali
Başka Araçla
Nakil

27963

2,75

325

0,68

0

0,00

34291

2,76

879

0,87

0

0,00

44246

2,84

1977

1,45

2

0,09

39838

3,92

1134

2,36

16

2,70

44662

3,60

1829

1,81

8

0,44

5288

3,39

2515

1,85

24

1,03

Asılsız İhbar

6930

0,68

234

0,49

0

0,00

7950

0,64

450

0,45

0

0,00

8378

0,54

538

0,40

3

0,13

Diğer

47156

4,64

1196

2,48

1

0,30

61936

4,99

2516

2,49

8

0,44

76175

4,88

3746

2,75

5

0,22

1016323

100,00

2320

100,00

TOPLAM

48131 100,00

593

100,00 1241002 100,00 101032 100,00

1813

100,00 1559199 100,00 136054 100,00

Kaynak: Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çalışma Yıllığı (2007), Sağlık
Bakanlığı Rutin Bildirim Sistemi
2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait Bingöl Acil Sağlık Hizmetleri Ambulans Çıkış Sonuçları ile Bölge
ve Türkiye Verilerinin Karşılaştırılması Tablo 4’te sunulmuştur. 2006 yılında Türkiye genelinde vakaların %71.50’si herhangi bir sağlık kuruluşuna nakledilirken (Sağlık Bakanlığı Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri, Diğer Kamu Hastaneleri, Özel Hastaneler vb.), %14.10’una yerinde müdahale yapılmış, %3.92’si ambulans dışında başka araçla herhangi bir sağlık kurum veya kuruluşuna nakledilmiş,
%2.75’inde görev iptal edilmiş, %0,38’i ex olarak morga nakledilmiştir.
2006 yılında Doğu Anadolu Bölgesinde vakaların %82.80’i herhangi bir sağlık kuruluşuna nakledilirken (Sağlık Bakanlığı Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri, Diğer Kamu Hastaneleri, Özel Hastane-
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ler vb.), %9.64’üne yerinde müdahale yapılmış, %2.36’sı ambulans dışında başka araçla herhangi bir
sağlık kurum veya kuruluşuna nakledilmiş, %0.68’inde görev iptal edilmiş, %0,41’i ex olarak morga nakledilmiştir.
2006 yılında Bingöl’de vakaların %86.80’i herhangi bir sağlık kuruluşuna nakledilirken, %8.90’ına
yerinde müdahale yapılmış, %2.70’i ambulans dışında başka araçla herhangi bir sağlık kurum veya kuruluşuna nakledilmiş, %0,34’ü ex olarak morga nakledilmiştir.
2007 yılında Türkiye genelinde vakaların %72.53’ü herhangi bir sağlık kuruluşuna nakledilirken,
%13.29’una yerinde müdahale yapılmış, %3.60’ı ambulans dışında başka araçla herhangi bir sağlık
kurum veya kuruluşuna nakledilmiş, %2.76’sında görev iptal edilmiş, %0,32’si ex olarak morga nakledilmiştir.
2007 yılında Doğu Anadolu Bölgesinde vakaların %84.39’u herhangi bir sağlık kuruluşuna nakledilirken, %8.82’sine yerinde müdahale yapılmış, %1.81’i ambulans dışında başka araçla herhangi bir
sağlık kurum veya kuruluşuna nakledilmiş, %0.87’sinde görev iptal edilmiş, %0.34’ü ex olarak morga nakledilmiştir.
2007 yılında Bingöl’de vakaların %78.32’si herhangi bir sağlık kuruluşuna nakledilirken, %20.30’una
yerinde müdahale yapılmış, %0.44’u ambulans dışında başka araçla herhangi bir sağlık kurum veya
kuruluşuna nakledilmiş, %0.33’ü ex olarak morga nakledilmiştir.
2008 yılında Türkiye genelinde vakaların %74.03’ü herhangi bir sağlık kuruluşuna nakledilirken,
%12.38’ine yerinde müdahale yapılmış, %3.39’u ambulans dışında başka araçla herhangi bir sağlık
kurum veya kuruluşuna nakledilmiş, %2.84’ünde görev iptal edilmiş, %0,33’ü ex olarak morga nakledilmiştir.
2008 yılında Doğu Anadolu Bölgesinde vakaların %83.59’u herhangi bir sağlık kuruluşuna nakledilirken, %8.80’ine yerinde müdahale yapılmış, %1.85’i ambulans dışında başka araçla herhangi bir sağlık kurum veya kuruluşuna nakledilmiş, %1.45’inde görev iptal edilmiş, %0.31’i ex olarak morga nakledilmiştir.
2008 yılında Bingöl’de vakaların %75.30 herhangi bir sağlık kuruluşuna nakledilirken, %22.59’una
yerinde müdahale yapılmış, %1.03’ü ambulans dışında başka araçla herhangi bir sağlık kurum veya
kuruluşuna nakledilmiş, %0.34’ü ex olarak morga nakledilmiştir.
4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Bingöl’de 2006, 2007 ve 2008 yıllarında istasyon sayıları aynı kalırken, 2006 ve 2007 yıllarında 8 olan
ambulans sayısı 2008 yılında 7’ye düşmüştür. İstasyon başına düşen nüfus açısından Türkiye genelinde bir azalma saptanırken Bingöl’de ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde her geçen yıl az da olsa bir artış
gözlenmektedir.
Genel olarak Bingöl, Doğu Anadolu Bölgesi ve Türkiye genelinde ambulans çıkış nedenleri arasında
medikal vakalar ilk sırayı alırken, diğer kazalar (iş kazası ve diğer kazalar) en son sırada gelmektedir.
Yapılan bu çalışmada öntanılara bakıldığında, kardiyovaskülar sistem hastalıkları hem Bingöl hem
Doğu Anadolu Bölgesi hem de Türkiye genelinde birinci sırada yer alırken, yenidoğan hastalıkları en
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son sırada gelmektedir. Devlet İstatistik Enstitüsü’nce 1999 ve 2003 yıllarında yapılan çalışmalarda
Türkiye’de ölüm nedenleri içinde Kardiyovasküler sistem hastalıklarının hem kadınlar hem de erkeklerde ilk sırada yer aldığı saptanmıştır (Tomak ve ark.,2008). Oktay ve Kayışoğlu’nun (2005), Tekirdağ 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nin değerlendirildiği benzer bir çalışmada da, öntanıların %19,4’ünü
kardiyovasküler sistem hastalıkları oluşturmaktadır. Tomak ve arkadaşlarının (2008) Samsun ilinde
2004 yılında yaptıkları çalışmada %19 olarak saptanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD)
yapılan bir çalışmada; çağrıların %16’sının kardiyak problemlere ait olduğu ve bu olguların çoğunluğunu da yaşlıların oluşturduğu bildirilmiştir.
Bingöl’de ambulans çıkış sonuçlarına bakıldığında, nakil oranının %75,30 olduğu, yerinde müdahale
oranın %22,59 olduğu belirlenmiştir. Doğu Anadolu bölgesi ve Türkiye genelinde de benzer sonuçlar
gözlenmiştir. Oktay ve Kayışoğlu’nun (2005) Tekirdağ’da yaptığı araştırma ile Tomak ve arkadaşlarının (2008) Samsun’da yaptığı araştırmada da benzer sonuçlara rastlanmıştır.
Sağlık Bakanlığınca 1 Eylül 2008 yılında yürürlüğe giren “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi”
112 Verimlilik Göstergeleri içerisinde yer alan “Yerinde Müdahale Oranı”nda kabul edilebilir değer
%15 olarak belirlenmiştir (http://www.performans.saglik.gov.tr/index.php?pid=77). Bununla amaçlanan, “Yerinde Müdahale Oranı”nın %15’in üzerine çıkmamasıdır. Ancak 2007 ve 2008 yıllarında
Bingöl’de bu oran sırasıyla %20,30 ve %22,59 gibi yüksek değerlere çıkmıştır.
Göstergeler içerisinde yer alan “Görev İptal Oranı” için de kabul edilebilir değer %1 olarak belirlenmiştir (http://www.performans.saglik.gov.tr/index.php?pid=77). Burada ki amaç, %1’in aşılmamasıdır. 2008 yılında Bingöl’de bu oran %0,09 olarak gözlenmiş olup belirlenen hedef yakalanmıştır.
Yine göstergeler içerisinde yer alan “Başka Araçla Nakil Oranı” için kabul edilebilir değer %3 olarak
belirlenmiştir (http://www.performans.saglik.gov.tr/index.php?pid=77). Bakanlık ambulansın en hızlı şekilde olay yerine ulaşması, meydana gelebilecek sakatlıklar ve ölümleri azaltmak için bu oranın
%3’ü aşmaması gerektiğini belirtmektedir (Tekingündüz, 2008: 73). Bingöl 2008 yılında %1,03 ile bu
hedefi de yakalamış bulunmaktadır.
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HASTA GÜVENLİĞİ
UYGULAMALARI

HASTANELERDE HASTA GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDEN OLAYLARIN
RAPORLANMASI: TÜRKİYE, AZERBAYCAN, BOSNA, ARNAVUTLUK,
LÜBNAN VE SURİYE’Yİ KAPSAYAN KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA
Bilçin Tak1

Amacı
Çalışmada, ulusal kültürün çalışanların hasta güvenliğini tehdit eden olayları bildirme eğilimleri üzerinde etkili olup- olmadığı incelenmektedir.
Önemi
Hasta güvenliğini tehdit eden olayların raporlanma eğilimi genellikle düşüktür. Hastane yönetimleri
bu nitelikteki olayların çalışanlar tarafından bildirilmesini teşvik etmek amacıyla farklı yöntemler geliştirmektedir. Bu çalışmada konu farklı kültürlerden oluşan bir örneklem üzerinde incelenmektedir.
Böylece ülkeler arasında karşılaştırma yapılma fırsatı doğmaktadır.
Yöntemi
Araştırmada İş Etiği literatüründe genel kabul gören ve Park ve arkadaşları (2005) tarafından geliştirilmiş olan 9 maddelik ölçek kullanılmıştır. Bu ölçek iç bildirimde bulunma niyeti (4 madde , α = .78),
dış bildirimde bulunma niyeti (3 madde , α = .85) ve harekete geçmeme (2 madde , α = .87).
Deneklere “Hasta güvenliğini tehdit eden bir olay meydana geldiğini varsayarak aşağıdaki ifadelere ne ölçüde katıldığınızı belirtiniz” sorusu yöneltilmiştir. Tüm ifadeler için 1 (kesinlikle Katılmıyorum) - 5 kesinlikle katılıyorum ifadelerine dayanan beşli Likert tipi ölçek kullanılmıştır. Örneklemin
farklı ülkeleri içermesi nedeniyle soruların Türkçe, İngilizce, Arnavutça, Bosnaca dillerine çevrilmiş
versiyonları kullanılmıştır.
Olayı hastane dışındaki kişilerle paylaşırdım.
Olayı ildeki sağlık müdürlüğü, tabip odası gibi yasal mercilere bildirirdim.
Olayı örneğin basın yoluyla kamuoyuna açıklardım.
Olayı bağlı olarak çalıştığım yöneticime iletirdim.
Olayı doğrudan üst kademe yönetime iletirdim.
Bu tür durumları hastane içinde kime iletmemiz isteniyorsa o iletişim kanallarını kullanırdım.
Hastanede kullandığımız prosedürlere (örneğin hasta güvenliğini sağlama, beklenmeyen olayları raporlama, uygun olmayan ürün ve hizmetin kontrolü prosedürü gibi) göre hareket ederdim.
Sessiz kalırdım.
Görmediğimi, haberim olmadığını iddia ederdim.
1. Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, btak@uludag.edu.tr
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Örneklem: Araştırma çok kültürlü bir örneklem üzerinde yürütülmüştür. Araştırma kapsamında Türkiye, Azerbaycan, Arnavutluk, Bosna, Suriye, Lübnan, Filistin’de veri toplanmıştır. Kültürlerarası karşılaştırma yapmayı hedefleyen çalışmalarda örneklemin türdeş olması önem taşımaktadır. Bu nedenle
örneklemin homojenliğini garanti etmek amacıyla veriler hastanelerden toplanmış ve hemşire ve hekimlerin soruları yanıtlaması sağlanmıştır. Veri yükleme aşamasında da Filistin’den gelen anketlerde
bir kişinin birden fazla anket doldurulmuş olabileceği izlenimi doğmuş ve 99 anket formu veri setinden çıkarılmıştır. Sonuç olarak örneklem belirtilen 5 ülkeden hekim ve hemşirelerden oluşmaktadır.
Zaman ve maliyet problemi nedeniyle her ülkeden 300 kişiye anket formu ulaştırılmıştır. Bu durumda
1800 anket hedeflenmiş ve 801 anket geri dönmüştür. Geri dönme oranı % 44’dır.
Sınırlılıkları
Çalışmanın özgün hali İngilizce olan bir ölçeğin Türkçe, Bosnaca ve Arnavutça’ya tercüme edilmiş
versiyonlarının kullanılmış olması en önemli kısıtı oluşturmaktadır. Bir diğer kısıt ise veri toplama sürecinde araştırmacının doğrudan denetiminin olmamasından kaynaklanmaktadır.
Bulguları
Veri analiz çalışması devam etmektedir. Bulgular kongrede katılımcılar ile paylaşılacaktır.
Kısa Kaynakça
Ajzen I. (2002) “Perceived Behavioral Control, Self-Efficacy, Locus of Control, and the Theory of Planned Behavior” Journal of Applied Social Psychology, 32, 4
Ayers, S. and S. E. Kaplan, “Wrongdoing by consultants: An examination of employees’ reporting intentions,” Journal of Business Ethics, 2005, 57, 121-137.
Jeongeun K., Kyungeh A.Minah Kang K., Sook Y.(2007) “Nurses’ Perception of Error Reporting and Patient Safety Culture in Korea” http://wjn.sagepub.com/cgi/content/abstract/29/7/827
Keenan, J.P. (1995). “Whistleblowing and the first-level manager: Determinants of Feeling obliged to blow the
whistle.” Journal of Social Behavior and Personality, 10(3),571-584.
Near, J.P. & Miceli, M.P., (1985).”Organizational Dissidence: The Case of Whistle-blowing”, Journal of Business
Ethics, 4, 1985, pp.1-16.
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Park H., Rehg M.,T. Lee D., (2005) The Influence Of Confucian Ethics And Collectivism On Whistleblowing Intentions: A Study Of South Korean Public Employees , Journal Of Business Ethics, Volume 58, Number 4 / June,
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HEMŞİRELİKTE TIBBİ HATAYA EĞİLİM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
VE GEÇERLİLİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİNİN YAPILMASI
Musa Özata1, Handan Altunkan2

Özet
Bu çalışmanın amacı “Hemşirelikte Tıbbi Hataya Eğilim Ölçeği’nin” geliştirilmesi, ölçeğin geçerlilik
ve güvenilirlinin saptanarak literatüre kazandırılmasıdır. Ölçeğinin geliştirilmesi sürecinde ilk aşamada 61 maddeden oluşan bir taslak envanter hazırlanmıştır. Taslak envanterdeki maddelerin içerik ve
kapsam açısından uygun olup olmadığını belirlemek için Kapsam Geçerlik Oranı-KGO- (Content Validity Ratio/Index) indeksi hesaplanmış ve KGO indeksi 0.99 altında kalan maddeler envanterden çıkarılmıştır. Sonuçta 6 madde elenerek toplam 55 maddeden oluşan envantere ulaşılmıştır. Ölçeğin iç
tutarlılık denetiminde Madde- Toplam-Madde korelasyonları ve Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı kullanılmıştır. Geliştirilen ölçeğin yapısal geçerliliği ise Açımlayıcı (exploratory) Faktör Analizi ile
yapılmıştır. Araştırmanın verileri SPSS 16.0 istatistik paket programında değerlendirilmiştir.
Bu çalışmada KMO Analizi sonucu 0.899 ve Barlett Testi sonucu 8.954 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.
Faktör analizi sonucunda faktör yükü değerlerinin 0,268 ile 0.721 arasında olduğu saptanmıştır. Çalışmada, faktör yük değeri 0.25 ve üzerinde olanların analize alınması uygun görülmüş ve ölçekteki
49 madde bu özelliği taşıdığından, sonuçta 5 boyutlu ve 49 maddeli bir ölçeğe ulaşılmıştır. 49 maddenin, 5 boyutta açıkladığı (ilaç ve transfüzyon uygulamaları, düşmeler, hastane enfeksiyonları, hasta
izlemi, iletişim ve malzeme güvenliği) varyans, toplam varyansın %52.149’unu oluşturmaktadır. Geliştirilen ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısının 0.954 olması nedeniyle mükemmel düzeyde
güvenilir olduğu anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Tıbbi Hatlar, Hemşirelikte Malpraktise Eğilim Ölçeği

DEVELOPMENT OF MALPRACTICE TREND SCALE IN NURSING
AND VALIDITY AND RELIABILITY ANALYSIS
Abstract
The purpose of this study is to develop a ‘Malpractice Trend Scale in Nursing’ and identify the validity and reliability of the scale to bring it into literature. In the first stage, in order to develop the scale, a draft inventory consisting 61 items was prepared. For the assessment of responses Content Validity Ratio (CVR) /Index was calculated and the items below 0.99 were removed from the inventory. As
a result, 6 items were eliminated and an inventory consisting total 55 items was developed. Item Total
Correlation and Cronbach Alpha reliability coefficient were used to test the internal consistency of the
scale. Structural Validity of the developed scale was done with Confirmatory Factor Analysis. The datas of the research were evaluated in SPSS 16.0 statistical package program.
1. Yrd. Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, musaozata@gmail.com
2. Karaman Devlet Hastanesi, haltunkan@gmail.com
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In this study, the KMO analysis result was 0.899 and Barlett Test result was 8.94 and both results were
found meaningful in p<0.01 level. The search result showed that the sample size used in this research
is adequate and appropriate. Principal Compotent Analysis and Varimax Rotation methods were used
in investigation of factor structure of scale. As a result of factor analysis, load factor values were found between 0.268 and 0.721. In this study, if the factor analysis load is found 0.25 and above, these
are considered as appropriate and 49 items of the scale had this feature so, as a result, a 5 dimensional scale incluiding 49 items is developed. The variance of 49 items with 5 dimension (medicine and
tranfusion practices, falls, hospital infections, patient monitoring, communication and maternal security) constitutes 52.149 of total variance. As Cronbach Alpha internal consistency coefficiency of the
scale is 0.954, the reliability of the scale is at excellent level.
Key Words: Nursing, Malpractice, Malpractice Trend Scale in Nursing
1. GİRİŞ
Hekimin veya sağlık personelinin tedavi sırasında standart uygulamayı yapmaması, beceri eksikliği
veya hastaya tedavi vermemesi ile oluşan zararlar olarak tanımlanan tıbbi hatalar, dünya genelinde
çözülmesi gereken öncelikli problemler arasında gösterilmektedir (Temel, 2005). Çünkü her yıl milyonlarca insan tıbbi hatalardan olumsuz etkilenmektedir. Örneğin 1999 yılında Institute of Medicine
(IOM) yayınladığı bir raporda ABD’de her yıl 44.000-98.000 kişinin tıbbi hatalar nedeni ile yaşamını kaybettiği belirtilmiştir (IOM, 1999). Kanada Sağlık Bilgi Enstitüsü bulgularına göre Ontario Hastanelerinde 1992 ve1997 yılları arasında hastaneye kabul edilen hastaların %3.3-5.0’i tedavi sırasında
tıbbi hatalara maruz kalmıştır (Hunter ve ark., 1999; Wanzel ve ark., 2000). ABD’de yapılan bir araştırmada, araştırmaya katılan hastanelerin % 65’inde ölüm ya da ciddi zarar ile sonuçlanan olayların yaşandığı saptanmıştır (Lamb ve ark., 2003). Yapılan başka bir araştırmada Almanya’da her yıl 100.000
tıbbi hatanın meydana geldiği ve bu hatalar sonucunda 25.000 kişinin öldüğü tespit edilmiştir (http://
www.patienten-erband.de/ 25000.html, 2009).
Ülkemizde de tıbbi hataların boyutları tam olarak bilinmemekle beraber, dünya ülkeleri ile paralellik
gösterdiği düşünülmektedir. Tıbbi hatalarla ilgili şikâyetlerin ülkemizde değerlendirilme makamı Yüksek Sağlık Şurası olup, Şura’da 1931- 2004 yılları arasında yaklaşık 10 bin dosya görüşülmüş ve bunların yaklaşık yarısında sağlık personeli az veya çok kusurlu bulunmuştur (Temel, 2005).
1.1.Hemşirelik Mesleği ve Tıbbi Hatalar
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). ICN hemşirelik uygulamalarını, hasta güvenliği ve kaliteli sağlık hizmeti sunumunun anahtarı olarak vurgulamaktadır (www.whpa.org/factptsafety.htm, 2009). Bu nedenle hemşirelik hizmetleri, sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez bir parçası, hatta temel taşlarından biri olarak kabul edilmektedir.
Tıbbi hatalar konusu tüm sağlık çalışanları için önemli bir konu olmakla birlikte, hemşireler açısından
daha büyük bir önem taşımaktadır. Çünkü hemşireler hasta bakımında doğrudan görev almakta ve yap-
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tıkları yanlış uygulamalar hastanın hayatını tehlikeye sokabilmektedir (Özata ve Aslan, 2009). Yapılan
araştırmalar hemşirelik hizmetlerinin hasta güvenliği açısından ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Örneğin ABD’de yapılan bir çalışmada hemşirelerin doktor ve eczacılardan kaynaklanan hataları, hastaya zarar vermeden önce % 86 oranında engelleyebildikleri tespit edilmiştir (www.
whpa.org/psfety.htm, 2009). Aiken ve arkadaşları (2002) tarafından yapılan bir başka çalışmada hasta
ölümleri ile hemşirelik uygulamaları arasında önemli bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Maddox ve arkadaşları (2001) hasta güvenliğini tehlikeye sokan ilaç hatalarının (yanlış doz, yanlış ilaç, yanlış yer) genellikle hemşirelerle alakalı olduğunu saptamıştır (Özata ve Aslan, 2009).
Hemşirelerin çalışma şartlarının ağır olması, kritik hastalarla karşılaşılması, yaşanılan yoğun stres,
olumsuz çalışma şartları ve uyulması gereken prosedürlerin çokluğu her zaman hata yapma olasılığını artırmaktadır. Ayrıca sağlık kuruluşlarında hemşire sayısının yetersiz olması nedeniyle çoğu zaman
hastalara yeterince zaman ayrılamamakta ve hasta bakımı için yeterli özen gösterilememektedir. Bu
durum günlük rutin faaliyetlerinin tam olarak yapılamaması sonucunu getirmekte ve hemşirelerin yoğun iş baskısı yaşamalarına yol açmaktadır. Yaşanan baskı ise hasta güvenliğini olumsuz yönde etkilemektedir (Berlanda ve ark., 2008). 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.
1.2. 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). Başka bir çalışmada 1998
yılında ABD’de ilaç uygulamalarının % 28’inde ilaç reaksiyonu görüldüğü ve bu reaksiyonların %
42’sinin önlenebilir olduğu saptanmıştır (Ballard, 2003). Trooskine göre, her yıl hastanede yatan hastaların 7.000’i sadece ilaç uygulama hataları nedeniyle yaşamını yitirmektedir. İngiltere’de 2001’de
tespit edilen 10 binden fazla ilaç hatasının, 1.100’ünün ölümle sonuçlandığı belirlenmiştir (Mayo ve
Duncan, 2004). Kaushal ve arkadaşları (2001) ilaç hatalarında en çok görülen hata tiplerini; yanlış doz
(%28), ilacın yanlış zamanda verilmesi (%9.4), yanlış yoldan verilmesi (%18), uygulanan ilacın yazılmaması/kayıtların düzenli tutulmaması (%14), yanlış ilaç (%1.3), yanlış hasta (%0.16), ilaç alerjisi(%1.3) ve okunaksız order (%2.3) olarak sıralamıştır. Taxis ve Barber (2003) yaptıkları araştırmada
430 İntraveniz (IV) ilaç dozunun 21’inde, hazırlama ve uygulama evresinde bir ya da daha çok hata
oluştuğunu saptamıştır.
İlaç uygulamaları, hemşirelik uygulamalarında hata açısından en yüksek risk alanlarından biridir. İlaç
uygulama süreci multidispliner bir süreç olmakla birlikte, ilaç uygulamalarında son noktada yer aldıklarından hemşireler büyük bir önem taşımaktadır (Sezgin, 2007). Mayo ve Duncan’ın (2004) yaptıkları çalışmada 983 hemşireden % 46.5’inin ilaç hatası yaptığını bildirilmiştir. Hemşirelerden kaynaklanan başlıca ilaç hata tiplerine bakıldığında; yasal olmayan isteme göre ilacın verilmesi, hekim istemi olmadan ilacın verilmesi, istemin sözlü verilmesi, ilacın okunuş ve görünüş benzerliği sonucunda
yanlış ilacın verilmesi, ilaç dozunun yanlış hesaplanması ya da yanlış dozda ilaç verilmesi, ilaç kutusu
ve paketi üzerindeki bilgilere dikkat etmeme ve ilaç uygulamasının unutulması yer almaktadır (Mete
ve Ulusoy, 2006).
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1.3. 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). Hastane enfeksiyonları dediğimiz bu enfeksiyonlar, hastalar hastaneye başvurduktan 48-72
saat sonra gelişen veya hastanede gelişmesine rağmen kimi zaman taburcu olduktan sonra 10 gün içinde ortaya çıkabilen enfeksiyonlardır (Ulutaşdemir ve ark., 2008).
Literatürde hastane enfeksiyonlarının önemi üzerine yapılan çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Örneğin ABD’de her 136 hastadan biri, hastanede kaptığı enfeksiyon nedeni ile ciddi bir şekilde hasta olmaktadır. Bu ise yılda iki milyon olaya tekabül etmekte, yaklaşık 4.5-5.7 milyon dolarlık ek bir maliyete yol açmakta ve 90.000 ölüme sebep olmaktadır (Ostrowsky, 2007). İngiltere’de ise hastanelerde yılda 100 bin enfeksiyon oluştuğu, bunların maliyetinin yaklaşık bir milyon sterlini bulduğu ve
5000’den fazla ölüme sebebiyet verdiği tahmin edilmektedir (http://www.parliament.uk/documents/
upload/POSTpn247.pdf, 2009).
Aytekin’in (1998) çalışmasında ise ülkemizde hastane enfeksiyonu oranı %5.0 olarak saptanmış ve
enfeksiyonların en çok yoğun bakım ünitelerinde gözlendiği belirlenmiştir. Özçetin ve arkadaşlarının
(2009) Ege Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan servisinde yaptıkları bir başka çalışmada 96 hastane enfeksiyonu saptanmıştır. Aynı çalışmada hastane enfeksiyonlarında ilk iki sırayı bakteriyemi ve üriner
sistem enfeksiyonları aldığı ve hastaların çoğunda (%59.3, n=57) enfeksiyon oluşumunu kolaylaştırıcı bir veya daha fazla sayıda invaziv girişim olduğu belirtilmiştir.
Enfeksiyon kaynaklarının başında sağlık hizmeti sunanlar ilk sırayı almaktadır. Sağlık çalışanları içerisinde de hasta ile sürekli temasta bulunan ve bakımdan sorumlu olan hemşireler diğer sağlık personeline göre enfeksiyonların oluşması, yayılması ve önlenmesinde etkin bir role sahiptirler. Ayrıca sağlık çalışanlarının hijyenik olmayan uygulamaları da önemli bir enfeksiyon faktörüdür. Sağlıkla ilişkili
enfeksiyonların diğer bir kaynağı ise kirli alet ve tıbbi cihazların kullanılmasıdır. Özçetin ve arkadaşları (2009) yaptıkları çalışmada hemşire başına düşen hasta sayısının artması ile hastanede yatış süresinin uzadığını ve dolaysı ile hastane enfeksiyonları sıklığının arttığını saptamıştır.
1.4. 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). Özellikle 65 yaş ve üstü kişilerin hastanelerde karşılaştığı yaralanma ve ölümlerin en önemli
nedeninin düşmeler olduğu ve düşmeler sonucu oluşan yaralanmaların toplam maliyetinin 27.3 milyar
doları bulduğu belirtilmektedir (http://www.cdc.gov, 2009). Tutuarima ve ark. (1997) yaptıkları çalışmada düşmelerin görülme oranını binde 8.9 olarak saptamışlardır.
Yetişkin hastalarda düşme vakalarının çoğunun fizyolojik nedenlere bağlı olduğu belirlenmiştir. Yabancı hastane ortamı, vücut aktivitelerinde değişimler, özürlülük, yaşlılarda demans, görme, işitme
kaybı, kas kuvveti ve reflekslerde azalma gibi fiziksel ve mental yetersizlikler veya tedavi süreci gibi
uyanıklık durumunu ya da dengeyi etkileyen hastalıklar ve hastanın yaşı, düşme riskini artıran bireysel risk faktörleri arasında yer almaktadır (Acaroğlu ve Aştı, 2000). Ayrıca benzodiazepinler ve anepileptik ilaçlar düşme riskini artırabilmektedir (Hendrich ve ark., 2003).
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Sağlık kuruluşları düşmeyi önlemek için programlar oluşturmalı ve tüm personelin bu programa uyumu sağlanmalıdır. Güvenilir bilgi toplama, düşme sıklığı ve yaralanma derecelerinin bilinmesi, düşmeleri engelleyici program geliştirmek için son derece önemlidir. Başarılı bir düşme engelleme programı, hastanenin neresinde olursa olsun hastanın güvenliği garanti altına almalıdır (Dreschnack ve ark.
2005). Hastanede yatmakta olan hastaların, düşme sonucunda yaralanması hemşirelerin çok sık karşılaştıkları bir problemdir. Düşmeye neden olan risk faktörlerine ilişkin bilgilerin, hemşirelik uygulamalarıyla birleştirilmesi başarılı sonuçlar alınmasını sağlamaktadır (Morse, 2008). Tutuarima ve ark.
(1997) her hasta için risk değerlendirilmesi yapılması, hasta ve yakınlarına düşme nedenleri ve alınabilecek önlemler hakkında bilgi verilmesi ve serviste fiziksel ortamın düzeltilmesi (yeterli ışık sağlanması) ile düşmelerin önlenebileceğini belirtmektedir.
1.5. 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). Hastaya ilişkin tüm izlemler zaman belirtilerek yazılı olarak kaydedilmelidir. Eğer hastanın sık aralarla kontrole ihtiyacı var ise
bu zaman aralığı sağlık ekibi üyelerince belirlenmelidir (Mete ve Ulusoy, 2006).
1.6. 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. Aynı çalışmada iş yoğunluğunun ve yeterli sayıda hekim ya da hemşirenin olmamasının iletişim kuramamanın temel nedeni olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte klinik sorumlularının yarattığı gerginlik, nöbetlerin fazlalılığı, çok yorulma
gibi nedenlerin de iletişim sürecini olumsuz etkilediği belirtilmiştir. Meurier ve ark.’nın (1997) 124
hemşire üzerinde yaptıkları çalışmada, hemşirelerin en çok (% 33) uygulama sırasında hata yaptığı ve
bu hataların % 27.9’unun iletişim sorunlarından kaynaklandığı saptanmıştır.
İletişimin temel hedefi karşılıklı anlaşmadır. Sağlık hizmetinin sunumunda hasta ile hizmeti sunan personel doğrudan ya da dolaylı olarak iletişime girmektedir. Bu görevliler arasında hekimler ve hemşireler, hastayla en yakın iletişime giren meslek gruplarıdır (Çelik, 2008). Uludağ, hasta ve ailesine ulaşmada, en etkili araçlardan birisinin iletişim olduğunu ifade etmiştir. İletişim, klinik müdahalenin temel tekniğidir. Çünkü bilgi, iletişim teknikleri, sorun çözme yetkisi ve fiziksel inceleme, etkili ve doğru klinik müdahalenin dört ana parçasını oluşturmaktadır. Uygun iletişim teknikleri olmadan diğer bütün klinik çabalar boşa gidebilir (Adıgüzel, 2005). Hastalık tanı ve tedavi sürecinin etkililiği üzerinde
önemli etkisi bulunan hasta-sağlık personeli etkileşimi, hasta memnuniyetini ve hizmet kalitesini de
etkileyen en büyük faktördür (Roter ve ark., 1997).
Hemşirenin bağımlı işlevleri hekim istemlerinin yerine getirilmesini içerir. Örneğin “Yataklı Tedavi
Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin 132. Maddesinde” hemşirelerin görev ve yetkileri, “hastaların tedavisi için gerekli bütün kayıt, bakım ve tedavileri meslekleri dahilinde ve tabiplerin tarifine göre yapmak” olarak belirtilmektedir. Hemşirelerin istemleri yerine getirirken, prosedürün uygun olup olmadığına bakması ve emin olduktan sonra yerine getirmesi gerekmektedir. Ayrıca yeterince açık olmayan ve sorun oluşturabilecek istemler, hekimin doğrulamasından sonra uygulanmalıdır. Sakıncası görülen, soru işareti olan istemler rapor edilmeli, sözlü veya telefonla alınan istemler ise en kısa zamanda (ilk 24 saat) istem veren hekime imzalatılmalıdır (Acaroğlu ve Aştı, 2000; Mete ve Ulusoy, 2006).
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1.7. 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). Bu nedenle tanı
ve tedavi işlemlerine kullanılan alet, cihazların ve malzemelerin kontrolünün yapılması, sterilizasyon
önlemlerinin alınması, malzemelerin son kullanma tarihlerinin kontrolü, ortamın ısı, nem seviyesinin
sağlanması hasta güvenliği açısından büyük bir önem taşımaktadır (Karan, 1999). Sağlık bakımı verirken kullanılacak malzemenin güvenliği hakkında herhangi bir şüphe olduğunda, bu malzemeler kullanılmamalıdır. Ayrıca malzemelerin istenilen amaçlar doğrultusunda kullanıldığından emin olunmalı ve
bu yönden belli zaman aralıkları ile kontrol edilmelidir (Temel, 2005; Çetin, 2006). Kuruma yeni bir
malzeme alınmış veya bir değişiklik yapılmış ise, bu malzemeyi kullanacak sağlık ekibi üyesinin ya
da hemşirenin yeni duruma uyum sağlaması için eğitim alması sağlanmalıdır.
Literatürde teşhis ve tedavide kullanılan malzeme ve cihazların hasta güvenliği ile ilişkisini inceleyen
bazı çalışmalar yer almaktadır. Örneğin Saygın ve Ökten (1990) yaptıkları çalışmada anestezi ölümlerine neden olan alet/cihaz hatalarını; monitör hataları (%24), solunum cihazı hataları %20, hava yolu
kompanentleri (%18), laringoskop hataları (%12), anestezi makinesi hataları (%12) ve diğer nedenler (%14) olarak sıralamıştır. Aynı çalışmada kazalara neden olan alet-cihaz ve insan faktörüne bağlı nedenler; solunum devresinin bağlantısının ayrılması, gaz alımında fark edilmeyen değişiklik, enjektör karışıklığı, gaz naklinde problem, İV cihazında bağlantı bozukluğu, laringoskopun çalışmaması, solunum devresinde bağlantı hatası, hipovolemi, pozisyon değişikliğinde hava yolu sapması olarak belirlenmiştir.
Yukarda sıralanan tıbbi hata türleri hemşirelerin görevlerini yerine getirirken en sık karşılaştıkları veya
yol açtıkları tıbbi hata türlerini içermektedir. Bu bağlamda hata oranlarının azaltılabilmesi için hemşirelerin hangi tür hatalara karşı eğilimlerinin olduğunun saptanması ve bu doğrultuda önlem alınması büyük bir önem taşımaktadır.
2. YÖNTEM
“Hemşirelikte Tıbbi Hataya Eğilim Ölçeğini” hemşirelik literatürüne kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışma, Konya şehir merkezinde faaliyet gösteren Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi, Sağlık Bakanlığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bakanlığı Konya Numune Hastanesi ve Başkent Üniversitesi Konya Hastanelerinde 01/01/2008- 20/08/ 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Belirtilen hastanelerde fiilen hemşirelik görevi yapan, toplam 1822 hemşire, ebe ve acil tıp teknisyeni çalışma kapsamına alınmış ancak evrenin çok büyük olması nedeniyle örneklem seçimi yoluna gidilmiştir. Yapılan hesaplama sonucunda (Sümbüloğlu ve Sümbüloğlu, 1997)
örneklem büyüklüğü 190 kişi olarak belirlenmiştir. Ancak faktör analizinde, örneklem büyüklüğünün, değişken sayısının yaklaşık 5 katı olması tavsiye edildiğinden (Tavşancıl, 2002) örneklem sayısının 250 kişiye çıkarılmasına karar verilmiştir. Uygulama aşamasında ise çalışmaya katılmayı kabul
eden toplam 240 kişiye anket uygulanabilmiştir. Birimlerden örneklem seçimi “rastgele örneklem seçimi metodu” ile yapılmıştır.
Hemşirelikte Tıbbi Hataya Eğilim Ölçeği, hasta bakımında doğrudan görev alan hemşirelerin, tıbbi
hata yapmaya eğilim düzeylerini ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Yapılan literatür incelemesi sonucunda, daha önce yerli ve yabancı literatürde bu amaca yönelik olarak geliştirilen herhangi bir ölçüm
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aracının olmadığı anlaşıldığından, bu ölçeğin geliştirilmesine karar verilmiştir. Ölçeğin geliştirilmesi aşamasında ilk etapta literatürden yararlanılarak, hemşirelerin görev yaptığı alanlarda en çok hangi
türde tıbbi hataların yapıldığı saptanmıştır. Daha sonra ise bu hataların sebeplerinin neler olduğu tespit edilerek, 61 maddeden oluşan bir taslak envanter hazırlanmıştır. Taslak envanterdeki maddelerin
içerik ve kapsam açısından uygun olup olamadığını belirlemek için uzman görüşüne başvurulmuştur.
Bu amaca yönelik olarak beş uzman belirlenmiş ve bu kişilerden, envanterde yer alan maddelerin çalışmanın amacına uygunluğunu ve anlaşılırlığını değerlendirmeleri istenmiştir. Uzmanlar her bir maddeye ilişkin görüşlerini; “muhakkak gerekli”, “olabilir ancak gerekli değil” ve “gerekli değil” şeklinde cevaplandırmıştır. Uzman cevaplarının değerlendirmesinde Kapsam Geçelik Oranı-KGO-(Content
Validity Ratio/Index) indeksi kullanılmıştır (Grant ve Davis, 1997; Yurdagül, 2008). KGO= (Ne/ N-2)
/ (N/2) formülü ile hesaplanmıştır. Formülde; Ne gerekli seçeneğini işaretleyen uzman sayısını, N ise
çalışmaya katılan toplam uzman sayısını ifade etmektedir. Hesaplamalar sonucunda KGO indeksi 0.99
altında kalan maddeler envanterden çıkarılmış ve 6 madde elenerek toplam 55 maddeden oluşan envantere ulaşılmıştır. Elde edilen KGO değerleri için, istatistiksel açıdan anlamlı (p<0.05) kabul edilebilecek minimum değerler aşağıda verilen tablo gösterilmiştir (Yurdagül, 2008).
Tablo 1. KGO indeksi için kabul edilebilecek değerler
Uzman Sayısı
5
6

Minimum Değer
0.99
0.99

Uzman Sayısı
7
8

Minimum Değer
0.99
0.78

İyi bir ölçme aracının taşıması gereken iki temel nitelik ölçeğin geçerliliği ve güvenilirliğidir. Geçerlilik; kullanılan ölçeğin, ölçülmek istenen şeyi ölçülebilme derecesidir. Güvenilirlik ise ölçme aracının içinde yer alan bütün soruların birbiriyle tutarlı olması ve her defasında aynı şekilde ölçüm yapabilmesidir.
Ölçeğin kapsam geçerliliği yukarda belirtildiği gibi Kapsam Geçerlilik Oranı (KGO) İndeksi ile, iç
tutarlılık güvenilirlik analizi ise Madde-Toplam-Madde Korelasyonları ve Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı ile hesaplanmıştır. Madde-Toplam-Madde Korelasyonu ölçekteki maddelerin her birinin ölçek içinde eklenebilir özellik taşıyıp taşımadığını belirtir. Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı ise ölçek içindeki maddelerin iç tutarlılığının ve homojenliğinin bir göstergesidir. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı ne kadar yüksek olursa ölçekte bulunan maddelerin o ölçüde birbiriyle tutarlı olduğu ve aynı özelliğin öğelerini yoklayan maddelerden oluştuğunu kararına varılır. Likert
tipi bir ölçekte yeterli sayılabilecek güvenirlik katsayısı olabildiğince 1’e yakın olmalıdır. Literatürde Madde-Toplam Madde korelasyon puanlarının 0.25’in üzerinde olması, Cronbach α güvenirlik değerlerinin ise 0.50’den büyük olması ölçeklerin iç tutarlığının onaylanması için beklenen sınırlar olarak belirlenmiştir (Çoban, 2006).
Geliştirilen ölçeğin yapı geçerliliği ise Açımlayıcı (exploratory) Faktör Analizi ile yapılmıştır. Faktör
analizi, veriler arasındaki ilişkilere dayanarak, verilerin daha manidar ve özet bir biçimde sunulmasını sağlayan çok değişkenli bir istatistiksel analiz türüdür (Yıldız 2008). Faktör Analizi yönteminin ana
amacı fazla sayıdaki değişkenlerin gruplanarak, faktör değişkenler olarak ifade edilip edilemeyeceğinin belirlenmesi ve bu mümkün ise hangi değişkenlerin hangi faktör altında yer alacağının saptanmasıdır. Bu sayede araştırmacı faktörler içine dahil edilen değişkenleri inceleyerek, ilgili faktörün ne anlam ifade ettiğini yorumlayabilmektedir (Oven ve Pakdemir, 2005).
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Faktör analizi yapılırken ilk aşamada verilerin analiz için uygun olup olmadığı test edilmekte ve bu
amaca yönelik olarak ilk önce korelasyon matrisi oluşturulmaktadır. Aralarında korelasyon ilişkisinin
çok güçlü olduğu değişkenler genelde aynı faktör altında toplanmaktadırlar. İkinci aşamada Barlett
Testi yapılarak verilerin Faktör Analizi için uygun olup olmadığı belirlenmeye çalışılmaktadır. Bu değerin 0.05’ten küçük olması durumunda verilerin test yapmak için uygun olduğu sonucuna varılmaktadır. Son olarak Kaiser–Meyer-Olkin (KMO) testi ile örneklem yeterliliği ölçülmekte ve bu değerin
1’e yakın olması arzu edilmektedir (Güven ve Çevik, 2008).
Faktör analizinin ikinci aşamasında ise faktör sayısı belirlenmektedir. Bu aşamada amaç, değişkenler
arasındaki ilişkileri en yüksek derecede temsil edecek az sayıda faktör elde etmektir. Kaç faktör elde
edileceği ile ilgili çeşitli kriterler söz konusu olmakla birlikte, en çok öz değere (eigen value) göre faktör belirleme metodu kullanılmakta ve öz değeri 1 ve 1’den büyük olan faktörlerin değerlendirmeye
alınması yaygın olarak kabul görmektedir (Karagöz ve Kösterelioğlu, 2008). Öz değer, her bir faktörün, faktör yüklerinin kareleri toplamı olup, bu değer yükseldikçe faktörün açıkladığı varyans da yükselmektedir.
Üçüncü aşamada rotasyonlu faktör matrisi oluşturulmaktadır. Bu aşamada korelasyon katsayılarına
yada faktör ağırlıklarına bakılarak her bir bağımsız değişkenin hangi faktör altında yer aldığına karar verilmektedir. Araştırmacı, faktör analizi tekniğini uygulayarak elde ettiği m kadar önemli faktörü,
“bağımsızlık, yorumlamada açıklık ve anlamlılık” sağlamak amacıyla bir eksen döndürmesine (rotation) tabii tutabilir. Faktör döndürme, çözümün temel matematiksel özelliklerini değiştirmez. Eksenlerin döndürülmesi sonrasında maddelerin bir faktördeki yükü artarken diğer faktörlerdeki yükleri azalır.
Böylece faktörler, kendileriyle yüksek ilişki veren maddeleri bulurlar ve faktörler daha kolay yorumlanabilirler (http://www.erpakademi.com, 2009) Döndürme yöntemleri içinde; varimax, quartimax ve
equamax en yaygın kullanılanlardır (Karagöz ve Kösterelioğlu, 2008). Faktör analizinde son aşamada
ise faktörlerin etiketlenmesi gerçekleştirilmekte ve faktörler isimlendirilmektedir.
Hemşirelikte Tıbbi Hataya Eğilim Ölçeği’nin başında “Aşağıda tabloda yer alan bilgilerden kendiniz
için uygun olanı işaretleyiniz” ibaresi yer almaktadır. Katılımcı maddeleri cevaplandırırken; “1- hiç,
2- çok nadir, 3- zaman zaman, 4-genellikle ve 5- her zaman” şıklarından birini işaretleyerek cevap vermektedir. 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.
3. BULGULAR
Araştırmaya S.B. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Selçuk Üniv. Meram Tıp Fakültesi Hastanesi,
Konya Numune Hastanesi ve Başkent Üniversitesi Konya Hastanelerinden toplam 240 sağlık personeli katılmıştır. Araştırmaya katılan sağlık personelinin; 72’sinin (%30,0) 25 yaş altı grupta, 93’ünün
(% 38,8) 26-30 yaş grubunda ve 75’inin (%31,3) ise 31 yaş ve üzerinde olduğu; 107 sinin (%44,6)
cerrahi kliniklerde, 133’ünün (%55,4) dahili kliniklerde görev yaptığı belirlenmiştir. Eğitim durumları açısından; 94’ünün (%39,2) sağlık meslek lisesi mezunu, 73’ünün ön lisans (%30,4) ve 73’ünün ise
(%30,4) lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitime sahip olduğu tespit edilmiştir. Unvan açısından ise
194’ünün (%80.4) hemşire ve ebe, 19’unun (%7.9) sorumlu hemşire ve 27’sinin ise (%11.7) ise acil
tıp teknisyeni olduğu saptanmıştır.
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Tablo 2. Geliştirilen ölçeğin cronbach alpha, KMO ve barlett testi bulguları
Cronbach Alpha, KMO and Bartlett’s Testi
Cronbach Alpha Katsayısı
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO)
Bartlett’s Test of
Approx. Chi-Square
Sphericity
DF
p

0,954
,899
8,954
1485
,000

Tablo 3.1’de görüldüğü gibi araştırmada kullanılan ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısının
0,954 olması nedeniyle ileri düzeyde güvenilir olduğu anlaşılmıştır. Toplanan verilerin faktör analizine uygun olup olamadığının anlaşılması için ise KMO ve Barlett testi uygulanmıştır. Test sonuçlarına
göre KMO katsayısı 0,899 ve (ki-kare 8,954, df 1485) p<0.01 olduğundan, verilerin faktör analizi için
uygun olduğu sonucuna varılmış ve ilk aşamada ortak varyans tablosu oluşturulmuştur. Ortak varyans
tablosu Tablo 3.2’de gösterilmektedir.
Tablo 3. Ortak varyans tablosu
Maddeler

Faktör
Yükü

İlacı doğru hastaya yaptığımdan emin olurum

Maddeler
Hastaya fazla sıvı yüklenmesine dikkat ederim

,597

Hastaya doğru ilacı yaptığımdan emin olurum

İlacın miadının dolup
dolmadığına bakarım

Okunuş ve görünüş benzerliği olan ilaçlara dikkat ederim
İlaç dozunun doğru olup
olmadığını kontrol ederim
İlaç/ilaç etkileşimine
dikkat ederim

İlacın hazırlanmasını ve
uygulanması esnasında
steriliteye önem veririm

Faktör
Yükü

,649

,500

,590

,721

,544

,533

,523

Hastaya uygulanan invazif
girişimlerde asepsi kurallarına dikkat ederim
IV kateterlerin kalma süresinin 72-96 saat olmasına
dikkat ederim
Kateter takılı hastaları her
gün kontrol ederim
İnfüze edilen sıvıların hazırlanmasını ve uygulanmasında kontamine olmamasına dikkat ederim
İnfüzyon sıvılarını hastaya takmadan önce çatlakyırtık/delik yönünden kontrol ederim
Serum şişeleri ve setlerini
24 saat’de bir değiştirirm
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,589

,564

,466

,521

,522

,459

Maddeler
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
Cihazların nasıl kullanılacağını bilirim veya öğrenmeye çalışırım
Malzeme güvenliği-tüm
sarf malzemelerin son kullanma tarihlerini kontrol
ederim
Hasta ve yakınlarına düşme nedenleri ve alınabilecek önlemler hakkında bilgi veririm
Hasta ilk kez ayağa kalktığında gerekli destek ve
yardımı sağlarım

Faktör
Yükü

,502

,506

,603

,556

,416

,530

,545

Maddeler
İlacın tam doz uygulanmasına dikkat ederim

IV, IM ve SC enjeksiyonlarında ilacı doğru
bölgeden yapmaya dikkat ederim
İlaçların yan etkilerini
bilirim ve ona göre uygulama yaparım
İlaç yapıldıktan sonra
hastayı yeterince izlerim

İlaçların tam saatinde yapılmasına dikkat
ederim
Hastaya doğru mayinin verilmesine dikkat
ederim
Takılacak mayinin sterilitesini kontrol ederim

Mayi miktarının doğru hesaplanmasına dikkat ederim
Mayinin hastaya uygun
yoldan gönderilmesine
dikkat ederim
Mayileri uygun araçlarla göndermeye dikkat
ederim

Faktör
Yükü
,607

,585

,535

,613

,496

,626

,575

,634

,694

,526

Maddeler
Üriner kateterizasyonda kapalı drenaj sisteminin bozulmamasına dikkat ederim
Çalıştığım serviste kirli
malzemelerin uygun kutu
ve torbalara atılmasına dikkat ederim
Hastaya kullandığım tüm
aletlerin sterilizasyon ve
dezenfeksiyonun uygun şekilde yapılmasını sağlarım
Yatak yaralarının önlenmesine dikkat ederim

Enfekte hastaların izolasyonunu sağlarım

Malzemenin güvenliğinden
şüphe duyduğumda kullanmamaya dikkat ederim
Hasta izleme sıklığını doktor isteminde belirtilen şekilde yaparım
Hastanın aldığı-çıkardığı
sıvı takibini yaparım
Hasta yoğunluğu olduğu
zamanlarda da hasta izlemini gerektiği gibi yapmaya çalışırım
Yaptığım tüm izlemleri zaman belirtilerek kaydederim

Faktör
Yükü
,533

,459

,443

,467

,478

,453

,437

,268

Maddeler
Hasta için gerekli olan
araç/gereçlerin hasta yatağına yakın yerleştirilmesine dikkat ederim
Yatak kenarlarında parmaklıklarınsınırlayıcıların olmasına
ve kapalı durmasına dikkat ederim
Hasta nakillerinde gerekli tedbirlerin alınmasını
sağlarım
İletişim- hastanın bakımına ilişkin bilgileri, hastayla
beraber yatak başında teslim ederim
İletişim- hastanın tedavisi
ve bakımı ile ilgili tüm bilgileri hemşire gözlem formuna kaydederim
İletişim- sözlü/telefon ile
aldığım doktor istemini hemen hemşire gözlem formuna kaydederim
İletişim- serviste çift order( doktor istemi+hemşire
gözlem formu)kontrolü uygulamasına dikkat ederim
İletişim- açık olmayan, sorun oluşturacak istemleri
hekime doğrulatırım

Faktör
Yükü
,650

,511

,472

,460

,565

,445

,625

,605

,372

,469

Ortak Varyans (Communality); ölçekteki her bir değişkenin diğer değişkenlerle paylaştığı varyans
miktarıdır. Tablo 3.2’de görüldüğü gibi bu çalışmada, faktör yük değeri 0,25 ve üzerinde olanların
analize alınması uygun görülmüş bu bağlamda 6 madde ölçekten çıkartılarak sonuçta 5 boyutlu ve 49
maddeli bir ölçeğe ulaşılmıştır. Madde sayısının belirlenmesi aşamasından sonra ise faktör sayısının
belirlenmesi aşamasına geçilmiştir. Bu aşamada amaç, yöntem kısmında da belirtildiği gibi değişkenler arasındaki ilişkileri en yüksek derecede temsil edecek az sayıda faktör elde etmektir.

424

Tablo 4. Faktörlerin öz değerleri ve varyans açıklama yüzdeleri
Başlangıç Özdeğerleri
Temel
Bileşenler
1
2
3
4
5

Toplam
18,898
3,377
2,672
1,965
1,769

Varyans
%

Yığılımlı
%

34,361
6,139
4,859
3,573
3,217

34,361
40,500
45,359
48,932
52,149

Türetilen Kareli Ağırlıklar
Toplamı
Toplam
18,898
3,377
2,672
1,965
1,769

Rotasyon Sonucu Kareli
Ağırlıklar Toplamı

Varyans
%

Yığılımlı
%

34,361
6,139
4,859
3,573
3,217

34,361
40,500
45,359
48,932
52,149

Toplam

Varyans
%

Yığılımlı
%

16,078
10,947
9,104
8,595
7,425

16,078
27,025
36,129
44,725
52,149

8,843
6,021
5,007
4,728
4,083

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Tablo 3.3’te görüldüğü bu çalışmada faktörler temel bileşenler yöntemine göre çıkartılmış, önemli temel bileşen sayısı 5 olarak belirlenmiştir. Beş faktörün açıkladığı birikimli varyans miktarı, toplam
varyansın % 52,149’unu oluşturmaktadır.
Tablo 5. Döndürülmüş faktör matrisia

İLAÇ VE TRANSFÜZYON UYGLAMALARI
İlacı doğru hastaya yaptığımdan emin olurum
Hastaya doğru ilacı yaptığımdan emin olurum
İlacın miadının dolup dolmadığına bakarım
Okunuş ve görünüş benzerliği olan ilaçlara dikkat ederim
İlaç dozunun doğru olup olmadığını kontrol ederim
İlaç/ilaç etkileşimine dikkat ederim
İlacın hazırlanmasını ve uygulanması esnasında steriliteye
önem veririm
İlacın tam doz uygulanmasına dikkat ederim
IV, IM ve SC enjeksiyonlarında ilacı doğru bölgeden yapmaya
dikkat ederim
İlaçların yan etkilerini bilirim ve ona göre uygulama yaparım
İlaç yapıldıktan sonra hastayı yeterince izlerim
İlaçların tam saatinde yapılmasına dikkat ederim
Hastaya doğru mayinin verilmesine dikkat ederim
Takılacak mayinin sterilitesini kontrol ederim
Mayi miktarının doğru hesaplanmasına dikkat ederim
Mayinin hastaya uygun yoldan gönderilmesine dikkat ederim
Mayileri uygun araçlarla göndermeye dikkat ederim
Hastaya fazla sıvı yüklenmesine dikkat ederim
HASTANE ENFEKSİYONLARI
Hastaya uygulanan invazif girişimlerde asepsi kurallarına
dikkat ederim
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1
,533
,603
,651
,711
,788
,624

2

Bileşenler
3

4

5

2

3

4

5

,655
,644
,639
,530
,521
,538
,642
,645
,675
,788
,563
,597
1

,626

Bileşenler
IV kateterlerin kalma süresinin 72-96 saat olmasına dikkat
ederim
Kateter takılı hastaları her gün kontrol ederim
İnfüze edilen sıvıların hazırlanmasını ve uygulanmasında
kontamine olmamasına dikkat ederim
infüzyon sıvılarını hastaya takmadan önce çatlak-yırtık/delik
yönünden kontrol ederim
Serum şişeleri ve setlerini 24 saatte bir değiştirim
Üriner kateterizasyonda kapalı drenaj sisteminin
bozulmamasına dikkat ederim
Çalıştığım serviste kirli malzemelerin uygun kutu ve torbalara
atılmasına dikkat ederim
Hastaya kullandığım tüm aletlerin sterilizasyon ve
dezenfeksiyonun uygun şekilde yapılmasını sağlarım
Yatak yaralarının önlenmesine dikkat ederim
Enfekte hastaların izolasyonunu sağlarım
Malzemenin güvenliğinden şüphe duyduğumda kullanmamaya
dikkat ederim
HASTA İZLEMİ VE MALZEME GÜVENLİĞİ
Hasta izleme sıklığını doktor isteminde belirtilen şekilde
yaparım
Hastanın aldığı-çıkardığı sıvı takibini yaparım
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
Cihazların nasıl kullanılacağını bilirim veya öğrenmeye
çalışırım
Tüm sarf malzemelerin son kullanma tarihlerini kontrol ederim
DÜŞMELER
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
İLETİŞİM
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,624
,352
,459
,640
,562
,585
,594
,554
,413
,472
,415
1

2

3

4

5

4

5

,440
,372
,420
,456
,423
,622
,693
,596
1

2

,453
3

,688
,666
,740
,553
1

2

3

,539
4

5

Bileşenler
Hastanın bakımına ilişkin bilgileri, hastayla beraber yatak
başında teslim ederim
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

,631
,608
,624
,378
,399

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. a. Rotation converged in 10 iterations.
Tablo 3.4’te görüldüğü gibi döndürme işlemi Varimax Metodu ile gerçekleştirilmiştir. Alt kesim noktası olarak (0,35) alınmış ve Döndürülmüş Faktör Matrisi bulgularından hareketle faktörlerin etiketlendirilmesi yapılmıştır. Etiketlenme sonucunda; Birinci Faktör İlaç ve Transfüzyon Uygulamaları, İkinci Faktör Hastane Enfeksiyonları, Üçüncü Faktör Hasta İzlemi ve Malzeme Güvenliği, Dördüncü Faktör Düşmeler ve Beşinci faktör ise İletişim olarak etiketlenmiştir.
4. SONUÇ
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.
Tıbbi hataların önlenebilmesi için yapılması gereken en önemli uygulama, tıbbi hata türlerinin ve hataya yol açan faktörlerin belirlenmesidir. Yapılan çalışmalar meydana gelen hataların birçoğunun hemşirelere bağlı olarak ortaya çıktığını göstermektedir. Bu bağlamda kurumda görev yapan hemşirelerin hangi konularda tıbbi hata yapmaya meyilli olduklarının belirlenmesi büyük bir önem taşımaktadır. Tıbbi hataya eğilimin belirlenmesi için ise geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracına gereksinim duyulmaktadır. Yapılan literatür taramasında Hemşirelikte tıbbi hata yapmaya eğilimin değerlendirilmesi konusunda geliştirilen herhangi bir ölçüm aracının olmadığı saptanmıştır. Bu çalışma ile “Hemşirelikte Tıbbi Hataya Eğilim Ölçeği’nin” geliştirilmesi, ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlinin saptanarak literatüre kazandırılması hedeflenmiştir.
Ölçeğinin geliştirilmesi konusunda ilk aşamada literatür bilgileri ve uzman görüşlerinden yararlanılarak, 61 maddeden oluşan bir taslak envanter hazırlanmıştır. Taslak envanterdeki maddelerin içerik ve
kapsam açısından uygun olup olmadığını belirlemek için uzman görüşüne başvurulmuştur. Uzman görüşlerini değerlendirmek için Kapsam Geçerlik Oranı-KGO- (Content Validity Ratio/Index) indeksi
hesaplanmış ve KGO indeksi 0.99 altında kalan maddeler envanterden çıkarılmıştır. Sonuçta 6 madde
elenerek toplam 55 maddeden oluşan envantere ulaşılmıştır.
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Envanterin yapı geçerliliğinin belirlenmesi için yapılacak faktör analizi öncesinde, örneklem yeterliliğini saptamak için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) analizi ve örneklem sınama büyüklüğünü saptamak
için Barlett’s Test of Sphericity testi yapılmıştır. Bu çalışmada KMO analizi sonucu 0.899 ve Barlett’s
Test of Sphericity analizi sonucu 8.954 olarak saptanmış ve her iki test sonucu da p<0,01 önem düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Bulunan sonuç örneklem büyüklüğünün faktör analizi için yeterli ve uygun olduğunu göstermiştir.
Ölçeğin faktör yapısının incelenmesinde Temel Bileşenler Analizi (Principal Component Analysis) ve
Varimax Rotasyon Yöntemi kullanılmıştır. Faktör analizi sonucunda faktör yükü değerlerinin 0,268
ile 0.721 arasında olduğu saptanmıştır. Ortak Varyans (Communality); ölçekteki her bir değişkenin diğer değişkenlerle paylaştığı varyans miktarını göstermektedir. Bu çalışmada, faktör yük değeri 0.25 ve
üzerinde olanların analize alınması uygun görülmüş ve ölçekteki 49 madde bu özelliği taşıdığından,
sonuçta 5 boyutlu ve 49 maddeli bir ölçeğe ulaşılmıştır. 49 maddenin, 5 boyutta açıkladığı varyans
toplam varyansın %52.149’unu oluşturmaktadır.
Geliştirilen ölçeğin iç tutarlılık denetiminde madde-toplam-madde korelasyonları ve Cronbach Alpha
güvenirlik katsayısı kullanılmıştır. Madde-toplam-madde korelasyonu ölçekteki maddelerin her birinin ölçek içinde eklenebilir özellik taşıyıp taşımadığını belirtir (Çoban, 2006). Literatürde maddetoplam-madde korelasyon puanlarının 0.25’in üzerinde olmasının, ölçeklerin iç tutarlığının onaylanması için beklenen sınırlar olduğu belirtilmiştir (Akgül, 2003). Bu çalışmada ölçekteki maddelerin korelasyon puanlarının 0.25’ten büyük olduğu tespit edilmiştir. Cronbach α güvenirlik katsayısı ise ölçek
içindeki maddelerin iç tutarlılığının ve homojenliğinin bir göstergesi olup, araştırmada geliştirilen ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı 0.954 olarak hesaplanmıştır. Bir güvenilirlik çalışmasında
güvenilirlik katsayısının olası sınırları 0-1 arasında değişir ve pratikte bu katsayının en az 0.80 olması beklenir (Hazır, 2000). Ancak ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı ne kadar yüksek olursa,
ölçekte bulunan maddelerin o ölçüde birbiriyle tutarlı olduğunu ve aynı özelliğin öğelerini yoklayan
maddelerden oluştuğunu gösterir. Geliştirilen ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısının 0.954
olması nedeniyle mükemmel düzeyde güvenilir olduğu anlaşılmıştır.
Sonuç olarak bu çalışma ile hemşire olarak görev yapan sağlık personelinin tıbbi hatalara eğilim düzeylerinin belirlenmesinde kullanılacak geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirilmiştir. Ölçeğin geçerlik ve güvenirliğini test etmek için yapılan analizler, hazırlanan ölçme aracının, hastane idarecileri ve
araştırmacılar tarafından hemşirelerin tıbbi hata yapmaya eğilim düzeylerini ölçmek amacıyla kullanılabileceğini ortaya koymaktadır.
Araştırma sadece Konya’da faaliyette bulunan hastanelerde hemşire olarak görev yapan personel üzerinde gerçekleştirilmiştir. Türkiye genelini kapsamaması ve sınırlı sayıda çalışan üzerinde gerçekleştirilmesi araştırmanın sınırlılığını oluşturmaktadır.
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REHABİLİTASYON HASTANESİNDE HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ
Fadime Çınar1, Ebru Yılmaz Yalçınkaya2, Derya Soy3, Kadriye Öneş4

Özet
Bu çalışma “Hastane Hasta Güvenliği Kültür Anketi” ile İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim
ve Araştırma Hastanesinde çalışan personelin hasta güvenliğine yönelik tutumlarını belirlenmek amacıyla kesitsel ve tanımlayıcı bir çalışma olarak planlanmıştır.
İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 15 Eylül-30 Kasım 2009 tarihleri arasında hastane çalışanlarının tutumlarını değerlendirmek üzere toplam 197 hastane çalışanı çalışmaya alınmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından güvenilirliği ve geçerliliği ABD’de bulunan Sağlık Hizmetlerinde Araştırma ve Kalite Ajansı (AHRQ) tarafından test edilmiş “Hastane Hasta Güvenliği Kültürü” anket formu kullanılarak toplanmıştır. Çalışma hasta güvenliği kültürünün belirlenmesinde önemli olan çıktıların ölçülmesi, birim ve hastane bazındaki güvenlik algılarının boyutlarının düzeyini belirlemeye yönelik sonuçlar incelenmiştir. Çalışmada değişkenler 12 grupta ve 42 ifade birim
bazında gruplanmış hasta güvenliğinin sekiz boyutu ölçülmüştür. Ayrıca her bir birim için pozitif cevap sayısının toplam cevap sayısına bölünmesiyle olumluluk oranı hesaplanmıştır. Ortalaması 50’nin
altında olan sorular düzeltilmesi gerekli 50-75 arası orta,75 ve üstü mükemmel olarak kabul edilmiştir.
Veriler bilgisayarda SPSS for Windows 15.0 Sürümü kullanılarak tanımlayıcı istatistiksel metotların
yanı sıra kategorik grupların karşılaştırılmasında Ki- Kare testi demografik karşılaştırmalarda MannWhitney, bağımsız T testi skorları ve Sperman korelasyon ve ANOVA testi de istatistiksel olarak kullanılmıştır. Anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirilmiştir.
Araştırma sonucunda Hastane Hasta Güvenliği Kültürü anketi hastane/ünite düzeyindeki boyutları değerlendirildiğinde tüm sağlık çalışanlarının verdiği olumlu cevap yüzdeleri, takım çalışması için
%73,6 güvenliğin kapsamlı algılanması %65 ve olayların raporlanma sıklığı %63,7, yönetimin desteği %62,5, hatalar hakkında geri bildirim ve iletişim %60 olarak bulunmuştur. Hasta güvenliği kültüründe oluşturulacak politikalarla bu cevap yüzdelerinin iyileştirilmesi saptanmıştır.
Önlenebilir tıbbi hatalar sebebiyle ideal tedavi ve tıbbi yaklaşım görememe ihtimaline karşı, tüm sağlık çalışanlarının, hasta güvenliği kültürünü geliştirmek kurumların öncelikli konusu olmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Hasta Güvenliği, Hasta Güvenliği Kültürü, Rehabilitasyon
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PATIENT SAFETY CULTURE IN A PUBLIC REHABILITATION HOSPITAL
Abstract
The purpose of this study was to determine attitudes towards patient safety culture in Istanbul Physical
Therapy and Rehabilitation Training and Research Hospital. The sample of the survey was a total of
197 hospital employees (doctors, nurses and other health worker (midwife, health officer), working in
Istanbul Physical Therapy Rehabilitation Training and Research Hospital between 15 September and
15 December 2009. Hospital Patient Safety Culture test was used to evaluate attitudes of our hospital
employees.
SPSS 15.0 Version was used for statistical analysis. Descriptives analysis were used for mean, standard deviation and percentages. Comparison between groups of category data, Chi-Square test was
exploited. Mann-Whitney and independent T test were used for comparing scores and some demographics Spearman correlations and ANOVA test were also used for statistics.
The percentages of positive answers concerning subareas about patient safety culture were indicated by heath staffs who work hospitals as follows; team work among unit (%73,6), comprehensive
safety perception (65) reporting frequency of errors (63,7%). feedback and communication about errors(%60). Many people suffer are due to preventable medical errors. All health workers about patient
safety, improve patient safety culture should be the priorities of institutions.
Key Words: Patent Safety Culture, Patent Safety, Rehabilitation
1. GİRİŞ
Sağlık hizmet sunumunda kurumların göz ardı etmemesi gereken önemli konulardan biri hasta güvenliği ve dolayısıyla tıbbi hatalardır (1,2). Risk faktörünün yüksek olması nedeniyle, hasta güvenliği kültürünün yerleştirilmesi ve geliştirilmesi sağlık hizmeti veren kurumların başarısında önemli bir yer tutmaktadır. Güçlü güvenlik kültürleri, bireylere zarar verebilecek hataların önlenmesinde kurum kültürü
ile birbirini tamamlayıcı birer unsurdur.
Güvenlik kültürü; bir kurumun güvenlik ve sağlık yönetimindeki tarzını ve yetkinliğini ve bu alandaki
taahhütlerini belirleyen, bireye ya da gruba ait değerler, tutumlar, algılamalar, yetenekler ve davranış
biçimlerinin sonucudur. Ayrıca güvenlik kültürü, sadece yöneticinin güvenliğe ilişkin beklenti ve teşvik edici eylemleri, iletişim stili ve hataları rapor etmeye ilişkin cezalandırıcı hata yaklaşımı ile değil
aynı zamanda, çalışanların motivasyonu, morali, hataları algılama biçimleri ile de ilgilidir (3,4). Güvenlik kültürü, bir kurumda nelerin önemli olduğunu ve hasta güvenliği ile ilgili nasıl davranılacağını
kapsayan değer yargılarını, inançları ve kuralları kapsamaktadır (3,4). Güçlü güvenlik kültürüne sahip
olan kurumlarda; karşılıklı güvene dayanan iletişim, güvenliğin önemi konusundaki ortak algılamalar
ve önleyici tedbirlerin yararlı olacağına duyulan inanç ön plana çıkmaktadır (5).
Hasta güvenliği, sağlık hizmetine bağlı hataların önlenmesi ve sağlık hizmetine bağlı hataların neden olduğu hasta hasarlarının eliminasyonu veya azaltılmasıdır (6). Sağlık hizmetine bağlı hata (tıbbi hata), hastaya sunulan sağlık hizmeti sırasında bir aksamanın neden olduğu, kasıtsız, beklenilmeyen sonuçları veya planlanan bir işin amaçlandığı şekilde tamamlanamaması veya amaca ulaşmak için
yanlış plan yapılması ve uygulanmasıdır (7). Hata, insan doğasına özgü olsa da, bireylerin çalıştıkları
koşullar değiştirilerek ya da geliştirilerek çalışma sırasında hata yapma olasılığı azaltılabilir (8). Tıb-

433

bi müdahale sırasındaki hata ve kazalardan dolayı hastaların yaralanmasına yol açan tıbbi kazalar, insan hatasından veya teknolojik hatalardan veya bunların oluşturduğu sistemler bütününden kaynaklanabilmektedir (8,9).
Insitute of Medicine ,’To Error Is Human’ raporuna göre tıbbi hatalar sonucunda Amerika’da her yıl
44 000 ila 98 000 kişi ölmektedir (1,2). İngiltere’de her yıl 40 000 hastanın benzer nedenlerden öldüğü
tahmin edilmektedir (10). Avustralya’da yapılan çalışmalar da hastaların hastanede yatma sürelerinin
uzaması tıbbi hatalardan kaynaklanan ölümlerin önemli sayılarda artış gösterdiği belirtilmiştir (11).
Ancak Türkiye’de henüz hastanelerin kullanabileceği gerek devlet gerekse sivil toplum kuruluşuna ait
bir hata raporlama (olay bildirim) sistemi bulunmadığından tıbbi hatadan kaynaklanan ölüm oranlarının tespiti mümkün olmamaktadır (12).
Rehabilitasyon, kişinin doğuştan veya sonradan, herhangi bir nedenle oluşan kalıcı veya geçici yetersizliklerinin, kaybedilmiş bazen de limitlenmiş olan fonksiyonel kapasitesinin belirlenerek tedavi edilmesi, psikolojik sosyal ve mesleki açıdan da desteklenerek günlük yaşamda bağımsız duruma gelmesini sağlamaktır. Çok yönlü tedavi yaklaşımı olan rehabilitasyon tedavisinde, risk faktörünün yüksek olması nedeniyle, hasta güvenliği kültürünün yerleştirilmesi ve geliştirilmesi önemli bir yer tutmaktadır.
2. GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çalışmada hasta güvenliği kültürünün ölçülmesi amacıyla geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yapılmış olan bir araştırma aracından (anket) yararlanılmıştır. ABD’de Sağlık Hizmetlerinde Araştırma ve
Kalite Ajansı (Agency for Healthcare Research and Quality - AHRQ) tarafından yayınlanan bu anket
bir hastanenin güvenlik kültürünü bir bütün olarak değerlendirmede kullanılabileceği gibi laboratuarlar gibi daha küçük birimlerdeki güvenlik kültürünü değerlendirmede veya hasta güvenliği konusunda
zaman içinde yaşanan değişimleri tespit etmek ve hasta güvenliği konusundaki müdahalelerin etkisini
ölçmek üzere de kullanılabilmektedir (14).
AHRQ tarafından oluşturulan bu anketin ABD’de geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmıştır. Değişik
ölçekteki, kırsal alanda veya şehir merkezinde bulunan, araştırma hastanesi olma ve olmama durumuna göre belirlenen yerlerde yapılan pilot ve tabakalı örneklem şekliyle araştırmanın güvenilirlik ve geçerliliği analiz edilmiştir. Toplam 4.983.- anket 21 hastaneye yollanmış ve 1.437 anket geri dönmüştür.
Faktör analizinde özdeğerleri 1’ in üzerinde 14 değişken oluşmuştur. Bu değişkenler toplam varyansın
0,645’ ini açıklamaktadır. Daha sonra doğrulayıcı faktör analizi yapılıp, değişkenlerin 12 grupta ve 42
ifade ile ele alınması gerekliliği saptanmıştır. Ölçek birim bazında hasta güvenliğinin sekiz boyutunu
ölçmeye yöneliktir. Bunlar aşağıda ele alınmaktadır:
Yönetici beklentileri ve güvenliği teşvik edici eylemler (4 madde).
Örgütsel öğrenme – sürekli iyileştirme (3 madde).
Birim için takım çalışması (4 madde). Açık iletişim (3 madde)
Geri bildirim (3 madde).
Cezalandırıcı olmayan hata yaklaşımı (3 madde).
İstihdam (4 madde).
Hastane yönetiminin hastane güvenliğine desteği (3 madde).
İlave olarak, ölçek güvenlik kültürünün hastane ile ilgili iki boyutunu da ele almaktadır. Bunlar aşağıda ele alınmaktadır:
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Hastane birimleri arasında takım çalışması (4 madde).
Hastane içi geçişler (4 madde).
Son olarak dört çıktı değişkeni mevcuttur. Bunlar aşağıda ele alınmaktadır:
Genel olarak hasta güvenliği algıları (4 madde).
Olay raporlama sıklığı (3 madde).
Hasta güvenliği derecesi ( hastane biriminde) (1 madde).
Rapor edilen olay sayısı (1 madde).
Bunlara ek olarak hastanelerin demografik bilgilerine yönelik 7 adet soru bulunmaktadır.
Araştırmada yukarıda belirtilen anket ile İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma
Hastanesinde rastgele örneklem yöntemiyle ile yapılmış tanımlayıcı ve kesitsel bir çalışmadır.
Araştırmada elde edilen veriler SPSS 15.0 (Statistical Program for Social Sciencies) programı ile analiz edilmiştir. Veriler, tanımlayıcı ve çıkarımsal istatistik bazında ele alınmıştır. Bu nedenle demografik soruların frekans dağılımları ele alınmış, anlamlı olan veriler üç açıdan değerlendirilmiştir. Kategorik grupların karşılaştırılmasında Ki- Kare testi, demografik karşılaştırmalarda Mann-Whitney, bağımsız T testi skorları ve bağımsız değişkenlerin ilişkilerini ve bu ilişkilerin yönünü belirlemek amacı ile korelasyon Analizi yapılmış (Sperman ve Pearson korelasyon) ve ANOVA testi de istatistiksel
olarak kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan ölçeğin geçerliliği kanıtlanmış olduğundan yeniden faktör
analizi uygulanmamıştır.
3. BULGULAR
Araştırmaya toplam 197 kişi katılmıştır. Örneklem profilinin yüzdesel dağılımı Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Örneklem profilinin sayısal ve yüzdesel dağılımı
Raporlanan Olayların Sıklığı
0 olay raporu
1 ya da 2 olay raporu
3 ya da 5 olay raporu
6 ya da 10 olay raporu
11 ya da 20 0lay raporu
Toplam
Hastanede Çalışma Yılı
1 yıldan az
1-5 yıl arası
6-10 yıl arası
11-15 yıl arası
16 yıl ve daha fazla
Toplam

Sayı
125
46
6
17
3
197

Yüzde
64,4
23.3
3,0
8,6
1,5
100

16
70
50
26
33
197

8,12
35,5
25,3
13,1
16,7
100
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Haftalık Çalışma Saati
40 saat
40-49 saat arası
50 saatten fazla
Toplam

Sayı
38
145
14
197

Yüzde
19,2
73,6
7,1
100

Hastanedeki Görev
Hemşire
Uzman Hekim
Fizyoterapist
Asistan Hekim
Diğer
Toplam

102
15
18
9
53
197

51,7
7,6
9,1
4,5
26,9
100

Birimdeki Görev Süresi
1 yıldan az
1-5 yıl arası
6-10 yıl arası
11-11 yıl arası
Toplam

42
75
62
18
197

21,3
38
31,4
9,1
100

Meslekte Bulunma Yılı
1-5 yıl arası
6-10 yıl arası
11-15 yıl arası
16-20 yıl ve üzeri
Toplam

35
48
50
65
197

17,7
24,3
25,3
32,9
100

Verilerin genel güvenilirlik katsayısı 0, 796 olarak saptanmıştır (Mann-Whitney) Bu sonuç oldukça
güvenilir sınırlar içindedir (15). Bu değer, örneklemin doğru seçildiğinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Tablo 2. Çalışanların güvenlik kültürü algısı
Olumlu cevap yüzdeleri
Takım çalışması

73,6

Güvenliğin kapsamlı algılanması

65

Olayların raporlanma sıklığı

63,7

Yönetimin desteği

62,5

Hatalar hakkında geri bildirim ve iletişim

60

Anketteki bağımsız değişken soruları üç ana değişken grubu altında toplanmıştır. Bunlar:
Çıktı ölçümleri (Raporlanan Olayların Sıklığı, Genel Güvenlik Algısı, Hasta Güvenliği Derecesi ve Raporlanan Olay sayısı)
Güvenlik Kültürü Boyutları-Birim (Hasta Güvenliği ile ilgili yönetici beklenti ve eylemleri, Örgütsel Öğrenme/Sürekli Gelişme, Birimler içinde Takım Çalışması, Açık İletişim, Hataların Geribildirimi ve İletişimi, Hataya Karşı Cezalandırıcı Olmayan Yaklaşım, Kadro Durumu ve Hastane Yönetimi Desteği)
Güvenlik Kültürü Boyutları-Hastane (Hastane Birimleri arasındaki Takım Çalışması, Bilgi Değişimi ve İşlemler)
Tablo 3. Korelasyon analizi gruplar
Çıktı Ölçümleri
Raporlanan olay
sıklığı
Genel Güvenlik
Algısı
Hasta güvenliği
derecesi
Raporlanan olay
sayısı

Çalışma yılı
R
P değeri
R
P değeri
R
P değeri
R
P değeri

0,078
0,273
0,109
0,127
0,039
0,584
0,084
0,240
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Hasta güvenliği
derecesi

Genel güvenlik
algısı

-0,280
0,000
-0,259**
0,000

0,320
0,000
1,00
0,000
-,259**
0,000
0,100
0,161

1,00
0,000
-0,185**
0,009

H1:Hastanede raporlanan olayların sıklığı ile çıktı ölçümleri karşılaştırıldığında olay raporlama sıklığı
ile genel güvenlik algısı arasında pozitif yönlü korelasyon vardır.(R=+0,320,p=0,000)
Olay raporlama sıklığı ile hasta güvenliği derecesi arasında negatif yönde korelasyon vardır.(R=0,280, p=0,000)
Olay raporlama sayısı ile hasta güvenliği derecesi arasında negatif yönde korelasyon vardır.(R=-0,185,
p=0,009)
Raporlanan olay sayısı ile meslek grupları arasında anlamlı bir fark yoktur. (Oneway Anova
testi,p=0,461)
Yukarıda yer verilen bu bağımsız değişken grupları ile nominal değişkenler arasında yapılan Spearman Korelasyon analizine göre, Raporlanan Olayların Sayısı ile bağımsız değişken grupları arasında
sadece Çıktı Ölçümleri ile anlamlı farklılık oluşmuştur (p>0,05). İfadeye göre, geçtiğimiz 12 ay içinde kaç tane olay raporu doldurdunuz sorusuna “0 olay raporu” olarak yanıt verenler, doğal olarak Çıktı ölçümlerine en düşük ortalamayı vermişlerdir. Olay raporu sıklığı arttıkça, genel güvenlik algısı
da artmıştır. Bunun yanında olay raporlama sıklığı ve sayısı azaldıkça güvenlik derecesi artmaktadır.
H2: Çalışanların hastanede çalışma yılına göre hastane birimleri içinde takım çalışması algıları arasında fark yoktur.(R=-0,008, p=0,915).
Yapılan spearmans korelasyon testine göre; hastanede çalışma yılı ile bağımsız değişkenler arasındaki ilişki tek tek incelendiğinde, anlamlı ilişki, bulunmamıştır. .(R=-0,008, p=0,915) Buna göre H2 hipotezi kabul edilir.
H3: Çalışanların hastanede çalışma yılına göre çıktı ölçümleri algıları arasında fark vardır.
H4: Çalışanların hastanede çalışma yılına göre birim bazında güvenlik kültürü boyutları algıları arasında fark vardır.
H5: Çalışanların hastanede çalışma yılına göre hastane bazında güvenlik kültürü boyutları algıları arasında fark vardır.
Hastanede Çalışma Yılı ile bağımsız değişken grupları arasında (grup olarak) anlamlı bir farklılık oluşmamıştır (p>0,05). Çalışma yılı arttıkça yanıtlar arasında anlamlı bir değişiklik gözlenmemiştir. Buna
göre H3, H4 ve H5 hipotezleri reddedilir.(p>0,05).
H8: Çalışanların hastanede çalıştıkları birime göre kadro durumu algısı arasında fark vardır.
Hastanedeki Görev ile bağımsız değişken grupları incelendiğinde, görev ile Kadro Durumu arasında
anlamlı farklılık bulunmuştur (p=0,007). Buna göre, Kadro Durumu ile ilgili sorularda Hemşireler ile
hekimler arasında (p=0,001) ve hekimler ile fizyoterapistler arasında (p=0,003) farklılık mevcuttur.
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Tablo 4. Meslek grupları arasında güvenlik kültürü boyutlarının karşılaştırılması

Hastane Yönetimi Desteği
Genel Güvenlik Algısı
Birimler içindeki Takım Çalışması

Meslek grupları
F değeri
P değeri
8,475
0,000*
2,669
0,049*
5,993
0,001*

*p<0,05
Meslek grupları arasında yukarıdaki parametreler arasında anlamlı fark mevcuttu. Analiz devam edildiğinde genel güvenlik algısı ve birimler içindeki takım çalışması parametrelerinde fark yaratan grup
sadece hemşirelerdi. Ancak hastane yönetimi desteği parametrelerinde asistan doktor ve hemşireler anlamlı olarak desteğin eksik olduğunu belirttiler.
4. TARTIŞMA
Kurumlarda güçlü güvenlik kültürlerinin oluşturulması tıbbi nedenlerden kaynaklanan hataların azaltılmasında önemli bir etkendir. Güvenlik kültürünün bir kurumda yayılabilmesi için liderin rolü oldukça önemlidir.
Yaptığımız bu çalışmada yönetimin desteği ve güvenliği teşvik edici eylemlerin olumlu cevap yüzdesi
%62,5 olarak bulunmuştur. Elde edilen bu sonuç oranının yüzdesi orta sınırlarda bir değer olarak kabul
edilmiştir ve yapılan diğer çalışmaların sonuçlarıyla uyumludur. Yapılan araştırmaların sadece bir kaçında liderlerin güvenlik farkındalığının iyi düzeyde olduğu ve iyileştirme çalışmalarında bulunduğu
belirtilmiştir (13,14). Aynı zamanda liderlerin nasıl güçlü bir güvenlik kültürü oluşturabileceğine dair
öğrenmesi ve öğrenilmesi gereken daha çok şey vardır (16). Yapılan çalışmaların Sağlık sektöründe az
sayıda üst düzey yöneticinin güvenlik kültürünü ile çalıştığı ve önem verdiği belirtilmiştir (13). Ayrıca
liderler ve hasta ile doğrudan temas kuran personelinin güvenlik kültürünü algılayış biçimleri arasında ve liderlerin güvenlik risklerine ilişkin bilinç düzeyi bakımından da farklılıklar bulunmaktadır. Bu
farklılık bazı liderlerin hasta güvenliğine ilişkin taahhütlerini iletmede hasta ile doğrudan temas kuran
personele göre daha başarılı olduğunu göstermektedir (17).
Çalışmaya katılan tüm sağlık çalışanlarının olayların raporlanma sıklığına verdikleri cevap yüzdesi %
63.7 olarak bulunmuştur. Çalışma sonucunda elde edilen raporlama sıklığı oranının yüzdesi orta sınırlarda bir değer olarak kabul edilmiş ve bu oranın iyileştirilmesi için güvenlik kültürünü attırmaya yönelik eğitici ve cezalandırıcı olmayan yaklaşımların yapılması sonucunu doğurmuştur. Sağlık hizmeti
sunanların tıbbi hatalara ilişkin rapor hazırlama konusunu nasıl algıladıklarını ele alan bir araştırmada,
raporlamada çeşitli faktörlerin etkili olduğu ortaya konulmuştur. Bu faktörler, çalışma arkadaşları ve
yönetici tarafından kabul edilmeme veya dışlanma ya da hata yaptığını toplum içinde kabule zorlanma
ve hata raporunun bir kopyasının personel dosyası içinde bulundurulması şeklindedir (18).
Yapılan bu çalışmada hatalar hakkında geri bildirime verilen olumlu cevap yüzdesi %60’dır. Çalışmaya katılan tüm meslek gruplarının verdikleri cevaplarda olumsuz örgütsel yanıtlardan duyulan korku
(örneğin ayıplama, disipline verme), dava açılmasından duyulan korku ve yönetimin verilen bilgileri
ne yönde kullanacağı yönünde duyulan şüphe gibi faktörler etkili olmuştur. Güvenlik kültürüne ilişkin
yapılan bir çalışmada olumsuz geribildirim ya da tepki ile karşılaşan kişiler gelecekte olabilecek bir
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hatayı bildirme konusunda daha az istekli olacaklarını bildirmişlerdir (18,19).
Yapılan bir çalışmada sağlık personeli başına düşen hasta sayısı, haftalık çalışma saati ile kadro durumu arasındaki eşitsizliğin hata oranını arttırdığı bunun yanında bilgisayarlı tekniklerin rapor hazırlama hizmetlerinin doğruluğunu arttırdığı saptanmıştır (20). Bu çalışmada hemşirelerin çalışma saati ortalaması 47,5 olarak bulunmuştur. Bu oran diğer sağlık çalışanları için 42,3 ‘dür ve hemşire grubunun çalışma saati daha fazladır. Bu durum hasta ile doğrudan temas kuran hemşire grubunun hata
oranının attırabilir.
Çalışmaya katılan tüm sağlık çalışanlarının birimler arası takım çalışmasına verdikleri olumlu cevap
yüzdesi % 73.6 ve güvenliğin kapsamlı olarak algılanması ise %65 olarak bulunmuştur. Bu oranlar takım olma ruhunun ve kurum içinde iyi düzeylerde olduğunu ancak güvenliğin kapsamlı algılanmasının orta düzeylerde olduğunu göstermektedir. Kurum çalışanları arasındaki ekip olma ruhu ve kurum
kültürünün varlığı hasta güvenliği kültürünün oluşması ve yaygınlaşması için göz ardı edilmemesi gereken konulardan biridir. Ayrıca güvenliğin kapsamlı olarak algılanması mevcut güvenlik uygulamaları ve iyileştirmeye yönelik çalışmalar doğrultusunda attırılmalıdır (1,2).
Hasta güvenliği kültürüne yönelik yapılan çalışmalarda hasta güvenliği kültüründe rol oynayan faktörlerin önem düzeylerinin belirlenmesi amacı vardır. Yaptığımız bu çalışma ile bir rehabilitasyon hastanesinde hasta güvenliği kültürünün ne düzeyde olduğu tespit edilerek hastane yönetiminin güvenlik kültürü politikalarını belirlerken öncelik göstermesi gereken hususları saptamalarına yardımcı olmak amaç edinilmiştir.
5. SONUÇ
Hasta güvenliği kültürünün oluşturulması için kurum içinde tüm çalışanlarca benimsenmesi, öneminin
vurgulanması ve algılanması gerekir. Hasta güvenliği kültürünün oluşturulması kaliteli sağlık hizmetinin sunmakla birlikte hastaya verilebilecek zararlarında en aza indirgenmesini sağlayacaktır.
Çalışmadan elde edilen veriler ışığında, İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma
Hastanesinin hasta güvenliği kültürünün düzeyi tıbbi hata sayısının azaltılabilmesi, yönetici beklenti
ve eylemleri, örgütsel öğrenme, takım çalışması, açık iletişim, sağlıklı geribildirim, kadro durumu ve
hastane yönetiminin desteği ile ilişkidir.
Hasta güvenliği kültürünün bir kurumda yayılabilmesi için liderlerin rolü oldukça önemlidir. Bu nedenle yöneticiler:
Hasta güvenliği konusunu sahiplenmeli,
Konunun herkes tarafından sahiplenilmesi gerektiğini ilan etmeli,
Yöneticiler, çalışanlar ve hastalar arasında açık iletişimi sağlamalı ve bunun sürekliliğini korumalı,
Hasta güvenliğini tehdit eden durumları belirlemeli ve azaltılması için sorumlulukları devretmeli,
Kaynak ayırmalı,
Eğitimlerin sürekliliğini sağlamalıdır.
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Eğer bir sağlık kurumu, güvenlik merkezli bir kültür oluşturmak istiyorsa:
Cezalandırıcı olmayan raporlama sistemi oluşturmalı,
Proaktif sistem analizi yapmalı ve risk azaltma stratejileri geliştirmeli,
Süreçleri ve ekipmanları standardize etmeli,
Etkili iletişimi sağlamalı/desteklemeli
Yeterli ve etkili personel alımı yaptığından emin olmalı
Tüm çalışanlara ‘ekip çalışması eğitimi’ vermeli
Hastanın katılımını teşvik etmeli ve desteklemelidir.
Hasta güvenliği kültürünün örgüt kültürünün bir parçası olmasında, hasta güvenliği konusunun hastane yönetiminin öncelikleri arasında yer alması, tüm birimlerce de benimsenip, etkin uygulamalarla
desteklenmesinin rolü oldukça büyüktür.
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SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ ALGILAMASININ
DEĞERLENDİRİLMESİ:
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÖRNEĞİ
Deniz Koraşlı1, Elif Torun2, Ganime Esra Yüzden3

Özet
Bu araştırmada, Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir eğitim ve araştırma hastanesindeki sağlık çalışanlarının güvenlik kültürü algılama düzeylerinin ve hasta güvenliği konusundaki görüşlerinin değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Araştırmanın örnekleminini, 14-25 Aralık 2009 tarihleri arasında Ankara İl merkezindeki Sağlık Bakanlığı’na bağlı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan ve anketi doldurmayı kabul eden 236 sağlık çalışan oluşturmaktadır.
Veri toplamada, AHRQ (Agency for Healthcare and Research) tarafından geliştirilip (2004) yayınlanarak, Türkçeye çevrilen “Hasta Güvenliği Kültürü Hastane Anketi” kullanılmıştır. Verilerin analizinde Varyans Analizi (ANOVA), fark yaratan grubun tespiti için Tukey (HSD) Çoklu Karşılaştırma
Testi, sayısal verilerde yüzdelik, ortalama ve standart sapma kullanılmıştır. Sonuçlar p<0,05 düzeyinde anlamlı kabul edilmiştir. Veri toplama aşamasında gönüllü olarak anketi doldurmayı kabul edenler
ve tarih aralığı bu araştırmanın sınırlılığını oluşturmuştur.
Araştırmaya katılan hemşirelerin %45,9’u ve uzman doktorların %53,7’si hasta güvenliği konusunda
birimlerini iyi olarak değerlendirirken, uzman olmayan doktorların %47,6’sı kabul edilebilir olarak
değerlendirmiştir. Araştırmaya katılanların yaptıkları bu değerlendirmenin meslek gruplarına göre
farklılık göstermediği analiz edildiğinde uzman olmayan doktorlar ile uzman doktorların değerlendirmelerinin anlamlı derecede farklı olduğu görülmüştür (p=0,23).
Araştırma grubunun hasta güvenliği kültürü önermelerine verdiği yanıtlardan “katılıyorum” ve “kesinlikle katılıyorum” yanıtları olumlu cevap olarak kabul edilmiştir. Buna göre araştırmaya katılanların %81’i Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışanların birim içinde birbirlerini desteklediklerini; %62,7’si hasta güvenliğini geliştirme çalışmalarına aktif olarak katıldığını; %73,7’si hasta güvenliğinin daha fazla iş yapmaktan daha öncelikli olduğunu söylemiştir. Araştırma grubunun %22’si yaptıkları hatalardan dolayı suçlanacaklarını hissettiklerini; %26,3’ü birimlerinde iş yükünün üstesinden gelecek kadar personel mevcut olduğunu; %37,7’si yöneticilerin, kalite
kaybı olsa bile bizim daha hızlı çalışmalarını istediğini söylemiştir.
Hasta güvenliği kültürünün kabul edilebilir düzeyde olduğu, yönetimin hasta güvenliğine iş yapmaktan daha çok önem verdiği saptanmıştır. Bunu yanı sıra, personel sayısının arttırılması ve hastane güvenliği konusunda tüm sağlık çalışanlarının sorumluluk alması ve hastane güvenliği kültürünün geliştirilmesi kurumların önceliği olmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Hasta Güvenliği, Hasta Güvenliği Kültürü, Tıbbi Hata
1. Dr., Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü, nekroz1@yahoo.com
2. Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü
3. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi
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EVALUATION OF THE UNDERSTANDING OF HEALTH CARE
PROFFESSIONALS ABOUT PATIENT SECURITY CULTURE:
AT TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL
Abstract
The aim of the study was to evaluate the level of understanding of healthcare professionals about
patient security culture and patient security conception .The Survey is applied to 236 healthcare professionals who work in the Turkish Republic Ministry of Health Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and
Research Hospital and accept to take part in the study ,on 14- 25 December 2009.
The Turkish version of the “Patient Security Culture Hospital Survey” form which was developed and
published in 2004 by AHRQ (Agency for Healthcare and Research) was used to collect data. Collected data was analyzed with Variance analysis (ANOVA) and multiple comparison test (HSD) was
used to determine the difference. For the numerical data, percentage, average and standard variance
were utilized. Level of significance was set at p<0,05. The limitations of the study were the acceptance
of the volunteers and the time bound.45,9% of the nurses and 53,7% of the specialist doctors who took
part in the study evaluated their units as “good” in the means of patient security, while %47,6 of the
practicians evaluated their units as “acceptable”. When the point if the results varied according to the
occupations or not of the study groups is evaluated; it is determined that the specialist doctors’ and the
practicians’ answers are considerably different (p= 0,23).
The “I agree” and “I absolutely agree” answers of the study group are considered as positives. Results
are as follows; 81 % of the Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital staff told that
they were supporting each other in the unit, 62,7% told that they were taking active roles in developing patient security, 73,7% told that the patient security was prior to extra working. 22% of the study
group told that they feel as if they were going to be punished because of their mistakes, 26,3% told that
there were sufficient staff to overcome the work and 37,7% told that the managers asked them to work
more even if the quality would decrease.
It is determined that patient security culture is at an acceptable level and that the managers give more
importance to the patient security than extra working. The points which have to be the priorities for all
institutions are as fallows; the number of the staff has to be redoubled. All health professionals have
to take responsibility in patient security issue. The development of hospital security culture has to be
a priority for all institutions.
Key Words: Patient Security, Patient Security Culture, Medical Malpractice
1. GİRİŞ
Sağlık hizmetleri toplum yararına olmakla birlikte hizmetle ilgili süreçler, teknolojiler ve insan faktörünün karmaşık birleşimi nedeniyle bu hizmetlerin sunumunda hata ve istenmeyen olayların meydana gelme riski bulunmaktadır. Yaşanan tıbbi hatalar hem sağlık çalışanlarını hem de hastaları olumsuz
şekilde etkilemektedir (Akalın 2004, ICN 2006, WHO 2006). Bu yüzden, risklerin doğru yönetilmesi,
hasta ve çalışan güvenliği için belirlenen standartlara uyulması gerekmektedir.
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Hastaya zarar vermeden güvenli sağlık hizmeti sunmak, hasta güvenlik kültürünün oluşturulmasıyla
sağlanabilir. (Filiz, 2008; Kohn ve ark. 2000).Güvenlik kültürü kavramına bakıldığında sayısız tanımının yapıldığını görülmektedir (Flin et al. 2000; Pidgeon&O’Leary, 1994; Zohar, 1980). Bunlardan en
çok kabul göreni İngiltere’deki Advisory Committee on the Safety of Nuclear Installations tarafından
yapılan tanımdır. Bu tanıma göre bir kuruluşun güvenlik kültürü; organizasyonun sağlık ve güvenlik
yönetiminin tarzını ve bu konudaki kararlılığını ortaya koyan bireysel ve grup değerleri, tutumları, algıları, yetkinlikleri ve davranış kalıplarıdır (Carayon; 2006)
Yetersiz hasta güvenliğinin bireylerin ve teknik yetersizliğin bir sonucu olduğu düşünüldüğünden beri
güvenliği artırma yolları gittikçe teknoloji, insan kaynakları ve örgütlerin etkileşimine ve bunların arkasında yatan değer sistemleri ve kültüre odaklanmaktadır (Budak, 2009). Hasta güvenliği kültürünün
geliştirilmesi için bireysel düzeyde, ekip düzeyinde, kurum düzeyinde, ulusal düzeyde ve uluslararası
düzeyde yapılabilecek şeyler vardır (Kaya, 2009).
Hasta güvenliği için liderlik vizitleri, kısa güvenlik toplantıları, ekip çalışması eğitimi, SBAR (Stituation Background Assessment Recommentation) gibi tekniklerle iletişimin arttırılması ve güvenlik bildirim sistemi kurulması yapılabilecek şeylerden bazılarıdır (Kaya, 2009).
Değerleri, inançları ve tutumları değiştirmek kolay değildir (Kaya, 2009). Bu yüzden, hasta güvenliği kültürün bir kurumda yayılabilmesi için liderlerin rolü oldukça önemlidir. Bu nedenle yöneticiler;
Hasta güvenliği konusunu sahiplenmeli,
Konunun herkes tarafından sahiplenilmesi gerektiğini ilan etmeli,
Yöneticiler, çalışanlar ve hastalar arasında açık iletişimi sağlamalı ve bunun sürekliliğini korumalı,
Hasta güvenliğini tehdit eden durumları belirlemeli ve azaltılması için sorumlulukları devretmeli,
Kaynak ayırmalı,
Eğitimlerin sürekliliği sağlanmalıdır.
Önceliklerin belirlenmesi ve güvenli uygulamayı desteklemek için klinisyenler ile yöneticilerin ortak
hareket etmesi gerekir (Kaya, 2009;). Doktorlar, özellikle asistan doktorlar, çoğu zaman haftada 40-45
saatin üzerinde çalışmaktadır. Uzun çalışma saatlerine bağlı yorgunluk nedeniyle sağlık çalışanlarının
hata yapma olasılıkları artmaktadır (Jason ve Daniel 2007). Sağlık hizmetleri sunumunda hemşirelerde
diğer sağlık çalışanları içinde doğrudan hasta bakımı veren büyük grubu oluşturduklarından tıbbi hataların önlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle hasta güvenliğini geliştirici faaliyetler hemşirelik bakımıyla önemli derecede ilişkilidir (Milligan ve Dennis 2004).
Dolayısıyla; ekip çalışması modellerini uygulayarak ve hasta güvenliğini destekleyen çalışma ortamları oluşturarak yüksek güvenilirlikli organizasyonlar haline gelebilecektir (Pizzi ve ark, 2001; Filiz,
2008).
Hasta güvenliğinin sağlanması, sağlık çalışanların hasta güvenliğini tehdit eden durumları bilmeleri ve
kurumlarında güvenlik kültürü geliştirmeleriyle mümkündür (Filiz, 2008).
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2. GEREÇ ve YÖNTEM
Tanımlayıcı nitelikte olan bu araştırma ile Sağlık Bakanlığı’na bağlı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim
ve Araştırma Hastanesinde hasta güvenlik kültürünün algılanma düzeyi ile hasta güvenliği konusundaki görüşleri değerlendirmek hedeflemiştir. İlk olarak 1964 yılında 300 yatak kapasite ile SSK Ankara Hastanesi olarak hizmete açılan bu hastane 2005 yılında Sağlık Bakanlığı’na devredilmiş ve daha
sonra Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ismini almıştır (Dışkapı EAH web sitesi). Hastanenin merkez binasına ek olarak Etlik, Hasköy ve Pursaklar’da semt polikliniği hizmeti verilmektedir. Bu polikliniklere hastanede çalışan personel rotasyonla görevlendirilmektedir. Çalışmaya
14-21 Aralık 2009 tarihleri arasında Ankara İl merkezindeki Sağlık Bakanlığı’na bağlı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinin merkez poliklinikleri ve yataklı bölümlerinin bulunduğu merkez hizmet binasında görev yapan uzman doktor, asistan doktor ve hemşireler dahil edilmiştir.
Hasta ile birebir ve diğer sağlık çalışanlarına göre daha uzun süren bir iletişimleri olması nedeniyle bu
meslek grupları çalışmaya dahil edilmiştir. Hastanede toplam 304 uzman doktor, 416 asistan doktor ve
427 hemşire görev yapmaktadır.
Çalışmanın yürütüldüğü dönem içinde, 3 semt polikliniğinde çalışanlara ve izinli olanlara ulaşılamamış olması ve çalışmaya katılımın gönüllülük esasına dayanması araştırmanın sınırlılıklarını, bu sınırlılıkların dışında kalan 236 kişi ise araştırmanın örneklemini oluşturmuştur.
2.1. Verilerin Toplanması ve Veri Toplama Formu
Veriler, anket yöntemiyle araştırmacılar tarafından toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak kullanılan AHRQ tarafından geliştirilerek (2004) yayınlanan ve Türkiye’de geçerliliği ve güvenilirliği Filiz
(2008) tarafından Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalında yüksek lisans tezi olarak çalışılmış olan “Hasta Güvenliği Kültürü Hastane Anketi” 42 madde ve 12 alt
alandan oluşmaktadır (Sorra ve Nieva, 2004). Ankette hasta güvenliği kültürünün boyutlarını ünite/birim düzeyinde ve hastane düzeyinde ölçen sorularla, sonuç değişkenlerinin yer aldığı sorular
bulunmaktadır. Ankette ayrıca kişisel bilgilerin yer aldığı altı soru bulunmaktadır.
Hasta güvenliği kültürü anketinin ünite/bölüm düzeyindeki boyutları:
Yönetici beklentileri ve güvenlik geliştirme faaliyetleri (4 Madde)
Organizasyonel öğrenme ve sürekli geliştirme (3 Madde)
Üniteler içinde ekip çalışması (4 Madde)
İletişimin açık tutulması (3 Madde)
Hatalar hakkında geribildirim ve iletişim (3 Madde)
Hataya karşı cezalandırıcı olmayan yanıt (3 Madde)
Personel sağlama (4 Madde)
Hasta güvenliği için hastane yönetiminin desteği (3 Madde)
Güvenlik kültürü hastane düzeyinde ölçtüğü boyutları:
Hastane üniteleri arasında ekip çalışması (4 Madde)
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Hastane müdahaleleri ve değişim (4 Madde)
Sonuç değişkenini kapsayan konular:
Güvenliğin ayrıntılı algılanması (4 Madde)
Olayların raporlanma sıklığı (3 Madde)
Hastane ünitesinde hasta güvenliğinin derecesi (1 Madde)
Raporlanan olayların sayısı (1 Madde)
Ankette yer alan A5, A7, A8, A10, A12, A14, A16, A17, B3, B4, C6, F2, F3, F5, F6, F7, F9 ve
F11 maddelerindeki sorular ters yönlü sorulardır. Cevaplamada A, B ve F bölümlerinde “Kesinlikle Katılmıyorum”, “Katılmıyorum”, “Ne katılıyorum ne katılmıyorum”, “Katılıyorum, “Kesinlikle katılıyorum” ifadeleri, C ve D bölümlerinde “Hiçbir zaman”, “Nadiren”, “Bazen”, Çoğu zaman”, “Her zaman” ifadeleri kullanılır. Bölüm E’de hasta güvenliği derecesi “Çok iyi”, “İyi”, “Kabul edilebilir”, “Zayıf” ve “Başarısız” olarak değerlendirilir. Bölüm G’de raporlanan olayların sayısı sınıflandırılarak sorulur. A bölümünden bir ve H bölümünden altı soru kişisel bilgilerle ilgilidir. Son bölümünde katılımcılardan hasta güvenliği, tıbbi hata ve olay raporlama hakkındaki yorumlarını yazmaları istenir.
2.2. Veri Toplama Formunun Uygulanması İçin Alınan İzinler
Çalışmanın yürütülebilmesi için Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yazılı izin
alınmıştır.
2.3. Verilerin Analizi
Araştırma sonunda elde edilen veriler bilgisayara aktarılmış ve analiz bilgisayar ortamında gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde Varyans Analizi (ANOVA), fark yaratan grubun tespiti için Tukey (HSD)
Çoklu Karşılaştırma Testi, sayısal verilerde yüzdelik, ortalama ve standart sapma kullanılmıştır. Sonuçlar p<0,05 düzeyinde anlamlı kabul edilmiştir.
3. BULGULAR
Hastanede çalışan 236 sağlık personelinin kurumlarındaki hasta güvenliği kültürünü algılamalarına
ilişkin bulgular saptanmıştır. Tablo 1.’de araştırma grubunun mesleklere göre dağılımı verilmiştir. Görüldüğü gibi araştırmaya katılanların %41,6’i hemşire, %35,6’sı asistan doktor, %22,8’u uzman doktordur.
Tablo 1. Araştırma grubunun mesleklere göre dağılımı
Meslek Grupları

Sayı

Yüzde

Hemşire

98

41,6

Asistan Doktor

84

35,6

Uzman Doktor

54

22,8

Toplam

236

100
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Son bir yıl içinde yazılı olarak hasta güvenliği ile ilgili olay raporu verme durum dağılımı incelendiğinde Tablo 2’de görüldüğü gibi hemşirelerin %73,5’inin, asistan doktorların %72,6’sının ve uzman
doktorların %74,1’inin hiç raporlama yapmadığı görülmüştür. Genel olarak bakıldığında ise araştırma
grubunun %73,4’ü hiç raporlama yapmamaktadır.
Tablo 2. Araştırma grubunun olay raporlama sayılarına göre dağılımı
Özellikler

Hemşire
(n=98)
Raporlanan Olayların Sayı Yüzde
Sayısı
Hiç
72
73,5
1-2 olay raporu
19
19,4
3-5 olay raporu
2
2,0
6-10 olay raporu
5
5,1
11-20 olay raporu
0
0
21 ve üstü olay raporu
0
0

Asistan Doktor
(n=84)
Sayı
Yüzde
61
17
3
1
0
2

Uzman Doktor
(n=54)
Sayı Yüzde

72,6
20,2
3,6
1,2
0
2,4

40
11
2
0
1
0

74,1
20,4
3,6
0
1,9
0

TOPLAM
(n=236)
Sayı Yüzde
173
47
7
6
1
2

73,4
20
3
2,1
0,6
0,8

Tablo 3’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan hemşirelerin %45,9’u ve uzman doktorların %53,7’si
hasta güvenliği konusunda birimlerini iyi olarak değerlendirirken, asistan doktorların %47,6’sı kabul
edilebilir olarak değerlendirmiştir.
Tablo 3. Araştırma grubunun birim değerlendirme dağılımı
Özellikler
Birim
Değerlendirmesi
Mükemmel
İyi
Kabul Edilebilir
Zayıf

Hemşire
(n=98)
Sayı

Asistan Doktor
(n=84)

Yüzde

5
45
42
6

5,1
45,9
42,9
6,1

Sayı

Yüzde

4
31
40
9

4,8
36,9
47,6
10,7

Uzman Doktor
(n=54)
Sayı

Yüzde

5
29
18
2

9,3
53,7
33,3
3,7

TOPLAM
(n=236)
Sayı

Yüzde

14
105
100
17

6,4
45,5
41,2
6,9

Hasta güvenliği konusunda araştırma grubunun yaptığı birim değerlendirmesinde meslek gruplarına göre fark olup olmadığı “Anova Testi” ile analiz edilmiş ve gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (p=0,031). Fark yaratan grubun tespiti için “Tukey Çoklu Karşılaştırma Test”i uygulanmış,
Tablo 4.’de gösterildiği gibi asistan doktorlar ile uzman doktorların değerlendirmelerinin anlamlı derecede farklı olduğu görülmüştür (p=0,23). Hasta güvenliği konusunda uzman doktorlar asistan doktorlara göre birimlerini daha iyi değerlendirmektedir.
Tablo 4. Hasta güvenliği konusunda birim değerlendirmesinde fark yaratan grup tespiti
Meslek
Grubu (I)
Hasta Güvenliği
Konusunda Birim
Değerlendirmesi

Uzman
Doktor

Meslek Grubu (J)

Ortalama
Fark (I-J)

Standart
Hata

p

Hemşire

-0,185

0,12

0,27

Asistan Doktor

0,328

0,12

0,02
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Araştırma gurubunun hasta güvenliği kültürüne ilişkin verdiği cevaplarda “Kesinlikle katılıyorum” ve
“Katılıyorum” yanıtları olumlu olarak kabul edilmiş ve Tablo 5’de olumlu cevapların dağılımı verilmiştir. Buna göre üniteler içinde ekip çalışmasına ilişkin araştırma grubunun %73’ü, personel sağlanmasına ilişkin %45,1’i, organizasyonel öğrenme ve sürekli gelişim açısından %56’sı, hataya karşı ceza
verilmesine ilişkin %48,4’ü, güvenliğin kapsamlı algılanması açısından %42,7’si, güvenlik geliştirme
faaliyetlerine ilişkin %56’sı, hatalar hakkında geri bildirimde bulunulması açısından %60’ı, hasta güvenliği için hastane yönetiminin desteği açısından %46’sı, hastane üniteleri arasında ekip çalışmasına ilişkin %50,7’si ve hastane müdahaleleri ve değişim açısından % 61,2’si olumlu cevap vermiştir.
Tablo 5. Hasta güvenliği kültürüne ilişkin verilen olumlu cevapların dağılımı
Hemşire
(n=98)
Sayı Yüzde
ÜNİTELER İÇİNDE EKİP
ÇALIŞMASI
Bu birimde çalışan kişiler
birbirlerini destekler.
Acilen yapılması gereken çok iş
olduğunda ekip olarak birlikte
çalışırız.
Bu birimde çalışanlar birbirine
saygılı davranır.
Birim içinde bir çalışma alanı aşırı
yoğunlaştığında diğerleri yardım
eder.
PERSONEL SAĞLAMA
Bu birimde iş yükünün üstesinden
gelecek kadar personel mevcuttur.
Bu birimde çalışanlar hasta bakımı
için en uygun olan süreden daha
uzun süre çalışırlar.
Bu birimde gerekenden fazla
geçici personel çalıştırılır.
Yapılacak çok iş olduğunda ve çok
çabuk yapmak gerektiğinde “kriz”
modunda çalışırız.
ORGANİZASYONEL
ÖĞRENME VE SÜREKLİ
GELİŞTİRME
Hasta güvenliğini geliştirme
çalışmalarına aktif olarak katılırız.
Yapılan hatalar bu bölümde pozitif
değişikliklere yol göstermiştir.
Hasta güvenliğini geliştirmek
için değişiklikler yaptıktan sonra
bunların etkinliğini değerlendiririz.

Asistan Doktor
(n=84)
Sayı
Yüzde

Uzman Doktor
(n=54)
Sayı
Yüzde

TOPLAM
Sayı

Yüzde

68,8

70,2

60,8

72,3

42,8

79,2

172,3

73

72

73,5

73

86,9

46

85,2

191

80,9

71

72,4

54

64,3

48

88,9

173

73,3

72

73,5

66

78,6

40

74,1

178

75,4

60

61,2

50

59,5

37

68,5

147

62,2

39

39,8

40

47,6

27,5

50,9

106,5

45,1

9

9,2

32

38,1

21

38,9

62

26,2

67

68,4

57

67,9

43

79,6

167

70,7

11

11,2

20

23,8

8

14,8

39

16,5

69

70,4

51

60,7

38

70,4

158

66,9

51,7

52,7

47,7

56,8

32,7

60,5

132

56

65

66,3

47

56

36

66,7

148

62,7

38

38,8

43

51,2

29

53,7

110

46,6

52

53,1

53

63,1

33

61,1

138

58,4
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Hemşire
(n=98)
Sayı Yüzde
HATAYAKARŞI
CEZALANDIRICI OLMAYAN
YANIT
Çalışanlar yaptıkları hatalardan
dolayı suçlanacaklarını hissederler.
Bir olay rapor edildiği zaman
olayla ilgili problem değil, olayla
ilgili kişi şikâyet ediliyor duygusu
vardır.
Çalışanlar yaptıkları hataların
kişisel dosyalarında muhafaza
edildiğinden endişe duyarlar.
GÜVENLİĞİN KAPSAMLI
ALGILANMASI
Burada daha ciddi hataların
oluşmaması sadece tesadüfe
bağlıdır.
Hasta güvenliği, daha fazla iş
yapmaktan daha öncelikli bir
ilkedir.
Bu bölümde hasta güvenliği ile
ilgili problemler vardır.
Uyguladığımız prosedürler
ve sistemler hata oluşmasını
önlemede başarılıdır.
YÖNETİCİ BEKLENTİLERİ
VE GÜVENLİK GELİŞTİRME
FAALİYETLERİ
Yöneticilerimiz, oluşturulmuş
hasta güvenliği prosedürlerine göre
yapılmış bir işi gördüğünde takdir
eder.
Yöneticilerimiz, hasta güvenliğini
geliştirmek için çalışanların
önerilerini ciddiye alır.
Yöneticilerimiz, kalite kaybı olsa
bile bizim daha hızlı çalışmamızı
ister.
Yöneticilerimiz tekrar tekrar
oluşan hasta güvenliği
problemlerini görmezden gelir.
HATALAR HAKKINDA
GERİBİLDİRİM VE İLETİŞİM
Raporlanan olaylara dayandırılarak
yapılan değişiklikler hakkında
bilgilendiriliriz.

Asistan Doktor
(n=84)
Sayı
Yüzde

Uzman Doktor
(n=54)
Sayı
Yüzde

TOPLAM
Sayı

Yüzde

48,0

49,0

41,7

49,6

24,7

45,7

114

48,4

52

53,1

41

48,8

28

51,9

121

51,2

46

46,9

45

53,6

25

46,3

116

49,1

46

46,9

39

46,4

21

38,9

106

44,9

39,5

40,3

35,3

42,0

26,3

48,6

101

42,7

16

16,3

15

17,9

14

25,9

45

19

68

69,4

63

75

43

79,6

174

73,7

19

19,4

18

21,4

14

25,9

51

21,6

55

56,1

45

53,6

34

63

134

56,7

44,8

45,5

52,0

61,9

35,8

66,2

132,5

56

35

35,2

57

67,8

37

68,5

129

54,6

50

51

58

69

38

70,3

146

61,8

31

31,6

31

36,9

27

50

89

37,7

63

64,2

62

73,8

41

76

166

70,3

56,7

57,8

50,3

59,9

33,3

61,7

140,3

59,4

45

46

46

54,7

25

46,2

116

49,1
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Hemşire
(n=98)
Sayı Yüzde
Bu birimde oluşan hatalar
hakkında bilgilendiriliriz.
Bu birimde biz, hataların
tekrar oluşmasını engelleyecek
yöntemleri tartışırız.
İLETİŞİMİNAÇIK
TUTULMASI
Çalışanlar, hasta bakımını olumsuz
etkileyebilen bir şey gördüklerinde
bunu serbestçe dile getirebilir.
Çalışanlar, yöneticilerinin karar
ve eylemlerini sorgulamakta
kendilerini özgür hisseder.
Çalışanlar, bir şey yanlış
gözüktüğünde soru sormaktan
korkarlar.
HASTA GÜVENLİĞİ İÇİN
HASTANEYÖNETİMİNİN
DESTEĞİ
Hastane yönetimi hasta güvenliğini
artıran bir çalışma atmosferi
sağlamaktadır.
Yönetimin faaliyetleri, hasta
güvenliğinin üst düzey bir öncelik
olduğunu gösteriyor.
Yönetim, sadece istenmeyen olay
olduğunda hasta güvenliği ile ilgili
gibi gözükmektedir.
HASTANE ÜNİTELERİ
ARASINDA EKİP ÇALIŞMASI
Hastane üniteleri birbirleriyle
uyum içinde çalışmaz.
Birimler arasında birlikte
çalışmayı gerektiren iyi bir işbirliği
vardır.
Diğer bölümlerden gelen
kişilerle çalışmak genellikle hoş
karşılanmaz.
Hastalar için en iyi bakımı sağlama
amacıyla birimler birlikte iyi
çalışır.
HASTANE MÜDAHALELERİ
VE DEĞİŞİM
Hastalar bir üniteden diğerine
nakledilirken bazı şeyler ihmal
edilir, gözden kaçırılır, kaybedilir.

Asistan Doktor
(n=84)
Sayı
Yüzde

Uzman Doktor
(n=54)
Sayı
Yüzde

TOPLAM
Sayı

Yüzde

67

68,3

61

72,6

38

70,3

166

70,3

58

59,1

44

52,3

37

68,5

139

58,8

52,7

53,7

38,3

45,6

26,3

48,7

117,3

49,7

68

69,3

54

64,2

32

59,2

154

65,2

27

27,5

24

28,5

18

33,3

69

29,2

63

64,3

37

44

29

53,7

120

54,6

37,3

38,0

37,7

44,8

26,7

49,3

101,7

43

36

36,7

45

53,5

32

59,2

113

47,8

43

43,8

39

46,4

31

57,4

113

47,8

33

33,6

29

34,5

17

31,4

79

33,4

44,8

45,6

44,8

53,2

30,3

56,0

119,8

50,7

50

51

44

52,3

29

53,7

123

52,1

32

32,6

34

40,4

23

42,6

89

37,7

57

58,1

65

77,3

38

70,3

160

67,7

40

40,8

36

42,8

31

57,4

107

45,3

57,5

58,7

51,5

61,3

35,5

65,7

144,5

61,2

49

50

44

52,3

33

61,1

126

53,3
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Hemşire
(n=98)
Sayı Yüzde
Nöbet değişimi sırasında hasta
bakımıyla ilgili önemli bilgiler
çoğu zaman kaybedilir.
Birimler arasında bilgi aktarımında
sıklıkla problemler oluşur.
Bu hastanede nöbet değişimleri
hastalar açısından problemlidir.

Asistan Doktor
(n=84)
Sayı
Yüzde

Uzman Doktor
(n=54)
Sayı
Yüzde

TOPLAM
Sayı

Yüzde

69

70,4

62

73,8

39

72,2

170

72

46

46,9

41

48,8

33

61,1

120

50,8

66

67,3

59

70,2

37

68,5

162

68,6

Hasta güvenliği kültürü maddelerine verilen olumlu yanıtların meslek gruplarına göre anlamlı bir fark
gösterip göstermediği Anova Testi ile analiz edilmiş ve anlamlı fark bulunanlar Tablo 6’da gösterilmiştir.
Tablo 6. Hasta güvenliği kültürü konusunda verilen olumlu cevapların mesleklere göre farkı
Hasta Güvenliği Kültürü Alanları

n

F

p

Personel Sağlama

39

9,15

0,00

Yönetici Beklentileri ve Güvenlik Geliştirme Faaliyetleri

132,5

3,72

0,02

Hasta Güvenliği İçin Hastane Yönetiminin Desteği

108

4,73

0,01

Fark yaratan grubun tespiti için Tukey Çoklu Karşılaştırma testi uygulanmış, Tablo 7.’de gösterildiği gibi hemşirelerin; personel sağlama açısından uzman ve asistan doktorlara, yönetici beklentileri ve
güvenlik geliştirme faaliyetleri açısından asistan doktorlara, hasta güvenliği için hastane yönetiminin
desteği açısından ise uzman doktorlara göre değerlendirmelerinin anlamlı derecede farklı ve düşük olduğu görülmüştür.
Tablo 7. Hasta güvenliği kültürü konusunda verilen olumlu cevaplarda
fark yaratan grubun tespiti
Hasta Güvenliği
Kültürü Alanları

Meslek
Grubu (I)

Personel Sağlama

Hemşire

Yönetici Beklentileri
ve Güvenlik
Hemşire
GeliştirmeFaaliyetleri
Hasta Güvenliği İçin
Hastane Yönetiminin Hemşire
Desteği

Meslek
Grubu (J)
Asistan Doktor
Uzman Doktor
Asistan Doktor

Ortalama
Fark (I-J)
-0,347
-0,406
-0,212

Standart
Hata
0,098
0,111
0,079

Uzman Doktor

-0,059

0,090

0,789

Asistan Doktor

-0,206

0,099

0,096

Uzman Doktor

-,0329

0,113

0,011

p
0,001
0,001
0,021

4. SONUÇ
Hastanenin hasta güvenliği kültürüne ilişkin olarak araştırma grubu tarafından yapılan değerlendirmesinin iyi olduğu (%45,5), özellikle birim içinde ekip çalışmasına önem verildiği (%73), araştırma gurubu açısından personel sağlamanın yeterli olmadığı (%45,1), personelin yapılan hatalar karşısında ceza
almaktan korkmadığı (%48,4) söylenebilir.
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Olumlu yanıtların meslek grupları arasında yapılan karşılaştırmalarına bakıldığında hemşirelerin personel sağlama açısından verdikleri olumlu yanıtların uzman ve uzman olmayan doktorların verdikleri olumlu yanıtlara göre anlamlı derecede düşük olduğu görülmüştür (p=0,001). “Bu birimde iş yükünün üstesinden gelecek kadar personel mevcuttur.” maddesine hemşirelerin %91,8’i katılmadıklarını
belirtmişlerdir. “Bu birimde çalışanlar hasta bakımı için en uygun olan süreden daha uzun süre çalışırlar.” maddesine de yine hemşirelerin %68,4’ünün katıldığını görülmüştür. Bu açıdan bakıldığında hasta güvenliğinin sağlanmasında iş aksamasını ve hızlı çalışmayı önlemek için personel sayısının ihtiyaç doğrultusunda sağlanması gerekli bir koşuldur. Hemşirelerin personel sağlama açısından yaptıkları
değerlendirmenin anlamlı derecede diğer gruplara göre düşük olması bu konuya dikkati çekmektedir.
Hemşirelerin yönetici beklentileri ve güvenlik geliştirme faaliyetleri açısından verdikleri olumlu yanıtların uzman olmayan doktorların verdikleri olumlu yanıtlara göre; hasta güvenliği için hastane yönetiminin desteği açısından ise uzman doktorların verdikleri olumlu yanıtlara göre anlamlı derecede düşük olduğu görülmüştür (p=0,021; p=0,011).
Güvenli sağlık bakım hizmeti sunmak herkesin sorumluluğudur. Fakat güvenli bir bakım ortamı sağlamak ve yukarda bahsedilen koşulları sağlamak liderin, yöneticinin işidir. Kurumda insan kaynaklarına ilişkin politikalar ve uygulamalar yetersizse, çalışanların sayısı çok az ve çalışma biçimi hakkında
bilgileri yoksa oryantasyonu tam değilse, uygun eğitim almamışsa, motivasyonu düşükse ve dikkatli
bir şekilde değerlendirilmemişse tıbbi hatalar ve hasta güvenliği açısından sorunlara yol açabilmektedir (Olden ve MC Caughrın, 2007). Yöneticinin yapması gereken en önemli değişikliklerden biri, güvenlik kültürünü sürekli iyileştirmektir. Sağlık kuruluşlarının, süreçlerdeki basit hataların hastaya zarar verecek şekilde ortaya çıkmasını engelleyecek yeni tasarımlar yapmaları, hataların hastaya ulaşmadan önce tespit edilmesini ve düzeltilmesini sağlayacak önlemleri almaları önerilmektedir.
Araştırma grubunun ortalama %73,4’ü kadarının hasta güvenliğine ilişkin olarak son bir yıl içinde
hiç raporlama yapmadığı ve yaklaşık %20’sinin 1-2 olay raporladığı saptanmıştır. Bu sonuç; kurumsal ve ulusal bir raporlama sisteminin oluşturulamamasından ya da çalışanların yaptıkları hatalardan
dolayı cezalandırılacaklarını düşünmelerinden kaynaklanabilir. Oluşturulacak hasta güvenliğiyle kültürü hataların, süreçlerin ve sistemle ilgili sorunların açıkça ve cezalandırılma korkusu olmadan tartışılabildiği bir ortam yaratılması, hasta güvenliği ile ilgili yapılan çalışmaların başarılı ve sürekli olmasını sağlayacak ve böylelikle, tanı ve tedavi süreçleri ile sağlık çıktıları önemli ölçüde iyileşecektir (Budak, 2009).
5. ÖNERİLER
Hasta güvenliği faaliyetleri için öncelikleri ve sağlık hizmeti sunumunu geliştirici hedefleri belirleme çalışmalarıyla organizasyon üyelerinin hasta güvenliği konusunda ortak görüşü sağlanmalıdır. Güvenlik kültürü ve güvenliğin gelişimi devam eden bir süreçtir. Bu süreç değerlendirme- analiz- eğitim- strateji geliştirme ve yeniden değerlendirme şeklinde sürekli ve periyodik olmalıdır (Pronovost
ve ark 2004).
IOM (Institute of Medicine) tarafından tıbbi hataların önlenmesi için başlıca önerileri sağlık kurumları için genel öneriler olarak dikkate alınabilir. Bunlar:
Ulusal Hasta Güvenliği Merkezi’nin kurulması, bu merkezin konu ile ilgili yapılacak çalışmaların amaçlarını belirlemesi, liderlik ve araştırma planlanmasında rol alması,
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Tüm sağlık kuruluşlarında isteğe bağlı veya zorunlu tıbbi hata bildirim sisteminin kurulması,
Sağlık hizmetlerini ödeyen kuruluşların hasta güvenliği konusunda iyileştirme yapan kurumlara öncelik tanıması,
Sağlık hizmeti veren organizasyonlarda “hasta güvenliği” kültürünün oluşturulması gelmektedir (Kohn ve ark 2000).
Hasta güvenliğinin sağlanması, sağlık çalışanlarının hasta güvenliğini tehdit eden durumları bilmeleri
ve kurumlarında güvenlik kültürünü geliştirmeleri ile mümkündür (Budak, 2009). Hasta güvenliği ile
ilgili olaylar hakkında veri toplamak için bir sistem geliştirilerek olayların tür, sıklık ve şiddeti incelenerek hasta güvenliği konusunda öncelikle geliştirmesi gereken konuları saptanabilir:
Raporlama sürecinin standardize hale getirildiği ve çalışanlar üzerinde cezai yaptırımın olmadığı bir sistem geliştirilebilinir,
Sistemin etkili olması için, personelin hasta güvenliği olaylarını bildirmesini teşvik edecek ve
destekleyecek bir politika geliştirebilinir,
Analizler yapılarak riski azaltacak stratejiler üretilebilir,
Yeterli ve etkin insangücü planlaması yapılabilir,
Hasta güvenliği kültürünün oluşması, sürekliliği ve geliştirilmesi için hizmet içi eğitimler yapılabilir.
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SÖZEL/TELEFON TALİMATLARINDA HASTA VE ÇALIŞANIN HUKUKİ
GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI
Dursun M. Mehel1, Mustafa Şen2, Semra Dinç3, Ömer Sel4

Özet
Günümüzde sağlık alanındaki gelişmeler hasta ve sağlık çalışanlarının hukuki güvenliklerinin ön plana çıkmasına neden olmuştur. Bu konuda açılan davaların sayısındaki artış da bunun bir göstergesidir.
Sağlık çalışanı ve hekimler arasındaki hukuki problemlerde en önemli delil tıbbi kayıtlardır. Birçok davada tıbbi kayıt eksikliğinden dolayı sağlık çalışanları hukuki anlamda mağdur olmaktadır.
Bu bağlamda telefon yoluyla ilaç ve tedavi order edilmesiyle ilgili görüşmelerin kayıt altına alınması hem tedavinin daha özenli ve dikkatli yapılması hem de hasta ve çalışanın hukuki açıdan korunması bakımından önem taşımaktadır.
Bu gibi tıbbi ve hukuki problemlerin giderilmesi için hastanemizde sözel / telefon order görüşmeleri
kayıt altına alınmış, kayıt ve değerlendirme işlemleri için gerekli prosedür hazırlanmış, tüm sağlık çalışanlarının işleyiş ve süreçle ilgili bilgilendirilmeleri sağlanmıştır.
Çalışanların sisteme ait memnuniyet ve beklentilerini ölçmek için personelimize anket uygulaması yapılmış, bu anketten gelen verilerle sistemin işleyişindeki eksik yönler tespit edilerek düzenlemelere gidilmiştir. Sonuçlar çalışanların uygulamadan genel olarak memnum olduğunu göstermektedir.
Bu çalışmada amacımız tüm bu veriler ışığında uygulamada aksayan yönleri tespit etmek ve tüm hastanelerimiz için bu konuda tasnif edilmiş bir veri yığını üretmektir. Bu tür uygulamalar sayesinde sağlık çalışanları hem çalışmalarını daha dikkatle yerine getirecek hem de kendilerini sözel telefon kayıtlarının tutulmasının hukuki güvencesi altında hissedeceklerdir.
Anahtar Kelimeler: Sözel Order, Telefon Kayıt Sistemi, Hukuki Güvence

ENSURING LEGAL SECURITY OF PATIENT AND MEDICAL EMPLOYEE
BY VERBAL / PHONE ORDERS
Abstract
Nowadays, developments in the field of health caused the patients and medical employees legal security prominent. The growing number of court cases is an indicator of this opinion. The most important
evidence is medical records in legal problems between doctors and patients. In most of the cases doctors are aggrieved by the lack of medical records in the legal sense.
In this context, the recording of interviews of the commands of doctors’ by phone has got an detailed
1. Uz. Dr., Çarşamba Devlet Hastanesi, dursunmehel@mynet.com
2. Dr., Çarşamba Devlet Hastanesi, doktorsen@hotmail.com
3. Çarşamba Devlet Hastanesi, omer_sel@hotmail.com
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place in both careful treatment and the security of patients’ and doctors’ legal rights.
In our hospital, to overcome like these medical and legal problems we recorded the verbal/phone
orders, for application and evaluation we prepared the essential procedures and informed medical
employees about the process and model.
To evaluate the employees’ satisfaction and expectations we conducted a poll and we determined our
defective parts of the system by the questionnaire data. The results support that the employees are
satisfied in general.
In this study, we aimed to ascertain the grabbing aspects of the system and to produce a classified data
file for all hospitals. By the help of these implementations, the medical workers would both do their
works very carefully and feel under legal security by recording the verbal/phone orders.
Key Words: Verbal Order, Phone Recording System, Legal Security
1. GİRİŞ VE UYGULAMANIN AMACI
Günümüzde sağlık alanındaki gelişmeler hasta ve sağlık çalışanlarının hukuki güvenliklerinin ön plana çıkmasına neden olmuştur. Bu konuda açılan davaların sayısındaki artış da bunun bir göstergesidir.
Sağlık çalışanı ve hekimler arasındaki hukuki problemlerde en önemli delil tıbbi kayıtlardır. Birçok davada tıbbi kayıt eksikliğinden dolayı sağlık çalışanları hukuki anlamda mağdur olmaktadır.
Hastanın sağlığının yapılan müdahale sonucunda kötüleşmesi veya ölmesi halinde çalışanlar Türk
Ceza Kanunu’nun olası kastla işlenmiş kasten yaralanma ve öldürme suçu hükümlerince veya bilinçli
taksirle işleme sebebiyet verme hükümlerince cezalandırılabilirler.
Tabii bu durumun sadece hukuki boyutu yoktur. Hastaya doğru tedavi uygulanması ve hastanın kendisine uygulanan tedavi hakkında bilgilenmesi de konunun bir başka cephesini oluşturmaktadır. Sözel
orderla ilgili yapılan düzenlemeler her iki kapsamda da değerlendirilebilir.
Sağlık çalışanı ve hekim arasında hastaya uygulanacak tedaviyle ilgili yapılan telefon görüşmelerinin kayıt altına alınması, hukuki ve tıbbi süreçlerin doğru işlemesi için günümüzde en uygun yöntemi oluşturmaktadır.
Tedavi kaynaklı tıbbi hatalarla ilgili ülkemizde henüz yeterli veri yoktur. Bunun en önemli nedenleri
arasında bu konuda yapılan araştırmalara gerekli önemin verilmemesi ve personelin hataların bildirimi durumunda yaşayacakları hukuki sıkıntıdan endişe duymaları sayılabilir.
Yapılan araştırmalar hata bildirimlerinin, tıbbi hataların oluşmadan önlenmesinde önemli kaynaklardan biri olduğunu göstermektedir. Sağlık değerlendirme kuruluşu olan Healthgrades’in Nisan 2008 tarihli araştırmasına göre tıp hatalarında hataların % 40’tan fazlası yanlış doz sonucu meydana gelmektedir. Bundan da kasıt aşırı dozdur (Münir, 2009).
FDA’nın 1993 – 1998 yılları arasında incelediği raporlarda en yaygın olarak belirlediği hatalar ise sırasıyla; uygun olmayan doz % 41, yanlış ilacın verilmesi % 16, ilacın yanlış yoldan kullanılması %
16’dır. Bu tür vakalarla ilgili örnekler çoğaltılabilir. Ancak burada örneklerin çoğaltılması değil hataların neden ortaya çıkarılamadığının değerlendirilmesi daha fazla önem taşımaktadır. Bu da yukarıda
belirttiğimiz gibi tıbbi hatalarla ilgili raporlama sisteminin eksikliğini bize işaret etmektedir.
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Sağlık çalışanları açısından bakıldığında hataların bildirilmemesinin, gizlenmesinin en önemli nedeni
hasta veya yakınları tarafından mahkemeye verilme korkusudur. Ceza alma endişesi, imaj kaybı, meslektaşlarının suçlaması, ayıplanma korkusu vb. nedenler de tıp hatalarının saklanmasına yol açmaktadır. Tıbbi hataların saklanması konusunda Türkiye’de yapılan araştırmalardan iki örnek verilebilir.
Ankara Dışkapı Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 150 doktor ve 154 hemşireyle 2008 yılında yürütülen araştırma bunlardan ilkidir (Eroğlu vd., 2009: 76). Araştırma sonuçlarına göre hata bildirim eğitimi almadan önce katılımcılar, hiç hata bildiriminde bulunmamışlardır. Yapılan eğitimler sonrasındaki 5 aylık uygulama döneminde ise sadece 21 hata bildirilmiştir. Bu ayda ortalama 4,2 hata demektir.
Bildirimlerin yüzdelik dağılımına bakıldığında yabancı kaynaklarda % 40’ları aşan ilaç uygulama hataları bu kurumda sadece % 4,7’dir. Hastane çalışanlarına göre en büyük tıbbi hata % 33,33’lük dilimle yönetim hatalarıdır. Büyük çaplı bir araştırma olmasa da bu veriler sağlık çalışanlarının hata konusunda bilgi vermede tereddütlerinin ve durumu biraz daha yönetim kaynaklı görmelerinin işaretlerini taşımaktadır.
Hasta güvenliği algısı ile ilgili İzmir ilinde kamuya bağlı 6 hastanede yapılan araştırma ise daha geniş
kapsamlı olup veriler Ankara Dışkapı Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin verilerini doğrular niteliktedir
(Çakır ve Tütüncü, 2009: 189). 2300 personele dağıtılan anketlere katılım sayısı 803, ankette geriye
dönüş oranı ise % 34’tür. Bu düşük geri dönüş oranı bile tek başına sağlık çalışanlarının hasta güvenliği konusuna genel yaklaşımını ifade eder niteliktedir.
Ankete katılan 803 personelin 477’sinin (% 59,4) hemşire olması, ilaç uygulamalarını ve tedavi sürecinin takibini ve kontrolünü yapan hemşirelerin görüşlerini ve yaklaşımını yansıtması açısından önemlidir. Ankete katılan hekim sayısının sadece 113 olması ayrı bir değerlendirme konusudur.
İzmir ilinde yapılan bu araştırmada çalışanlara son 1 yıl içinde kaç tane “Olay Bildirim Formu” doldurulduğu sorulduğunda % 81,5’lik bir grup hiç doldurmadığını ifade etmiştir. Ancak bu grubun % 38,1’i
“Hasta Güvenliği İle İlgili Hastanenizde Sorunlarınız Var Mıdır?” sorusuna evet yanıtı vermiştir. Yani
sağlık çalışanları bir sorun olduğunu görmekte ama bunu rapor etmemeyi tercih etmektedir. Bu tercihin nedenleri de çalışmanın diğer bölümlerinde ortaya çıkmaktadır.
Araştırmaya göre “Personel Yaptığı Hataların Kendi Aleyhine Kullanıldığını Düşünür” diyen grup %
55,5; “Herhangi Bir Olay Rapor Edildiğinde Olayın Kendisi Değil, Hataya Yol Açan Kişilerin Rapor
Edileceğini Düşünür” diyen grup % 60,9; “Personel Yaptığı Hataların Siciline İşleneceğini Düşünür”
diyen grup % 71,4; “Hastane Yönetimi Sadece Ters Bir Olay Olduğunda Hasta Güvenliği İle İlgileniyor İzlenimi Vermektedir” diyen grup oranı ise % 34,1’dir (Tablo 1).
Tablo 1. İzmir ilinde yapılan araştırmanın sonuçları
Personel Yaptığı Hataların Kendi Aleyhine Kullanıldığını Düşünür
Herhangi Bir Olay Rapor Edildiğinde Olayın Kendisi Değil, Hataya Yol
Açan Kişilerin Rapor Edileceğini Düşünür
Personel Yaptığı Hataların Siciline İşleneceğini Düşünür

%55,5
%60,9
%71,4

Genel olarak bakıldığında araştırmaya katılan sağlık çalışanları kurumlarında hasta güvenliğiyle ilgili problem olduğunu düşünmekte ama bununla ilgili beyanda bulunurlarsa kendileri için olumsuz geri

457

dönüşlere sebep olacağı, endişesiyle bu konuda isteksiz davranmakta, hatayı rapor etmeme yolunu tercih etmektedir.
Bu tavra Hacettepe Hastanesi’nde 2005’ten bu yana yapılan bir çalışma da örnek olabilir. Bu kurumda
tıbbi hataları bertaraf etmek için iyileştirme programı uygulanmakta, veri toplanmaktadır. Bu uygulamaya rağmen hastanede 2008 yılı içinde 950.000 hastaya bakıldığı halde ancak, hata olduğu bildirilen
durum sayısı sadece 500’dür. Bu da %0,05’lik bir orana tekabül etmektedir (Münir, 2009).
950.000 hastaya bakan bir kurumda sadece 500 hata bildirimi olması mümkün değildir. Bu örnek tek
bir kurum kapsasa da hata bildiriminden personelin ne kadar kaçındığı net bir şekilde göstermektedir.
Hataların raporlanmamasına yönelik bu yaklaşım, tıbbi hataların tekrarlanan bir yapıya bürünmesine
yol açmaktadır. Çünkü hatalar her aşamada gizlenmeye müsaittir.
İlaç hatalarının sıklıkla hemşire ve hekim kaynaklı olduğu göz önüne alındığında, özellikle bu grubun
ilaç hataları ve hataları rapor etme konusunda eğitilmesi, cesaretlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca
hemşire, hatayı tanımlayan hata raporunu hazırlamak, hekime ve kuruma hatayı rapor etmek açısından
etik ve profesyonel bir sorumluluk taşımaktadır (Aştı ve Acaroğlu, 2004: 22).
Sonuç olarak ilaç hatalarının sağlık çalışanları ve hastalar açısından tıbbi ve yasal bir tehlike oluşturmaması için; hekim isteminin yeniden incelenmesi ve kontrol edilmesi, ilaçlarla ilgili tüm endişe ve
soruların açıklığa kavuşturulması, herhangi bir sorun yok ise ilacın istenilen zamanda ve dozda verilmesi, bu çalışmanın kayıt altına alınması gerekmektedir.
Hekimin hastanın başında bulunamadığı durumlarda alınan sözel talimatların, kayıt altına alınabilmesi için en uygun sistem telefonla kayıt sistemidir. Bu sistem sayesinde personellerin hata bildirimlerini yapmamaların da önüne geçilebilir.
Türk Medeni Kanunun 3. maddesinde; “Kanunda aksine bir hüküm yoksa tarafların her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür” denilmektedir. Sözel order telefon kayıt sistemi hem kanuni şartlardaki talebi karşılayacak; hem hukuki anlamda tartışmalara son verecek bir çalışma olup; sağlık çalışanlarının zaten titiz ve zor şartlarda yerine getirdikleri görevlerini daha dikkatli yapmalarını ve kendilerine yöneltilebilecek haksız ithamlarda kendilerini savunma imkânı elde etmelerini sağlayacaktır.
2. UYGULAMA SÜRECİ
Sözel order konusundaki ilk çalışmalarımıza 01.12.2008 tarihinde düzenlediğimiz Sözel Order Talimatıyla (T-269) başladık. Sağlık Bakanlığı’nın 29 Nisan 2009 gün ve 27214 sayılı Sağlık Kurum ve
Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Tebliği’nin yayınlanmasından sonra, bu talimatı revize ederek 04.06.2009 tarihinde yeniden uygulamaya koyduk. Uygulamanın takibi için Bakanlık tebliğinin ekinde bulunan formu düzenleyerek sözel orderları yazılı olarak kayıt altına almaya başladık. Aynı anda telefonda yapılan görüşmelerin santralde de kayıtlarının yazılı olarak tutulmasını sağlayarak, servis ve santral kayıtlarının birbirleriyle kıyaslanabilmesini amaçladık. Bu şekilde santral üzerinden yapılmayan görüşmelerin tespit
edilmesini hedefledik. Bu yöntemle 3 ay içerisinde 665 adet Sözlü ve Telefonla Tabip Talimatları Formu tanzim edildi.
Yazılı kayıtların incelenmesi sonucunda santral sistemi kullanılmadan, direkt olarak cep telefonundan
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yapılan aramalar tespit etmememiz üzerine (Tablo 3) yazılı kayıt sistemine ek olarak, dijital ses kayıt
sisteminin kurulmasına karar verdik. Bu nedenle hukuki çevrelerden sözlü görüş aldık ve sözel order
talimatımızı yenileyerek Sözlü / Telefon Talimatı’nı 02.10.2009 tarihinde yayınladık. O tarihten itibaren de hastanemizde bu talimata göre uygulama yapılmaktadır.
3. UYGULAMA ŞEKLİ
Sözel order uygulaması tabibin hastanede ya da serviste olmadığı zamanlarda hastaya ilaç verilmesi
ya da tedavi uygulanması gerektiği durumlarda kullanılır. Eğer bu durum mesai saatleri içerisinde yaşanmışsa uygulama, hekimin yazılı talimatı, imzası ve kaşesiyle ya da hastane otomasyon sistemi üzerinden tedaviyi onaylamasıyla yapılır.
Mesai saatleri dışında ise santralde bulunan bu aramalara özel ayrılmış ses kayıt sistemindeki telefon
üzerinden yapılır. Bu hat ayrı bir numara olarak belirlenmiş ve sadece sözel order aramalarına aittir.
Hastayla ilgili hekim arandığında, ilgili personel santrali arar ve hastanın hekimine bu hat üzerinden
ulaşır, bu görüşme Sözlü / Telefon Talimatı’ndaki kurallara göre yapılarak tedavi order edilir. Tedaviyle ilgili hekimin hastaneyi araması gereken durumlarda bu uygulama aynı şekilde hekimin santral üzerinden ilgili birimi aramasıyla gerçekleştirilir.
Sözlü / Telefon Talimatı’nda uyulması gereken arama kuralları şunlardır:
Arayan kişi kendini tanıtır (Adını ve soyadını, servisini v.b.)
Hastanın kim olduğunu tanımlar (Adını ve Soyadını, yattığı odayı, teşhisini, yaşını v.b.)
Sorunu veya iletişimin nedenini açıklar.
Verilen talimatları önce yazar, sonra geri okur ve talimatı veren kişiye onaylatır, lüzumu halinde
verilen ilaç adının kodlama yöntemi ile tekrar edilmesi istenir.
Telefon görüşmelerinin kayıt altında olması nedeniyle yasal sorumluluk görüşmeyi yapan kişilere aittir. (Sözlü / Telefon Talimatı)
Hekim talimatının 24 saat içinde hasta tabelasına kaydedilmesi zorunludur. Hekimin hastanede görevde olmadığı (yıllık izin, rapor, geçici görev v.b.) zamanlarda yerine görevlendirilen hekim tarafından
hasta tabelasına talimat mutlaka kaydedilir.
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Şekil 1. Sözel order telefonla kayıt sisteminin işleyişi

4. ELDE EDİLEN SONUÇLAR
Elde edilen sonuçlar çalışmanın iki aşamasına uygun olarak, iki dönem halinde değerlendirilmiştir.
Birinci dönem ses kayıtlarının yapılmadığı, sadece yazılı kayıtlarla sözel orderların takip edildiği dönemi içermektedir. Bu döneme ait veriler, santralde ve ilgili birimlerdeki sözel orderlara ait yazılı kayıtların, dosya bazında değerlendirilmesiyle ve birbirleriyle karşılaştırılmasıyla elde edilmiştir.
İkinci dönem ise yazılı kayıt sisteminden ses kayıt sistemine geçilen, sözel orderların sesli kayıtlar
üzerinden takip edildiği dönemi içermektedir. Bu döneme ait veriler sözel order ses kayıtlarının içerik
değerlendirmesi ve uygulama kontrollerinin yapılmasıyla elde edilmiştir.
Bu çalışma için hastanemiz kalite biriminde bir ekip kurularak, kayıtların incelenmesi sağlanmıştır. Bu
ekip son aylara ait kayıtları da incelemeye devam etmektedir. Sözel order ses kayıt sistemi uygulamasında şu ana kadar 4 aylık süreçte 466 mb’lık görüşme kayıt altına alınmıştır. Toplam kayıt alanımız ise
100 gb’tır. Şu an ki işlem hacmiyle 80 yıllık kaydı saklayabilecek veri tabanı hastanemizde mevcuttur.
4.1. Yazılı Kayıt Dönemine Ait Veriler
Yazılı kayıt dönemine ait verilerin incelenmesi sonucu tespit edilen en büyük problem; sağlık çalışanlarının talimatlar gereği, santral üzerinden yapmaları gereken görüşmeleri, santralden yapmak yerine
direkt ilgili hekime cep telefonundan ulaşarak yapmaları ve bunun sonucunda kayıt dışı uygun olmayan hizmet üretmeleridir. (Tablo 3) Sağlık çalışanlarının içeriği kayıt altına alınamayan bu tür görüşmelerle sağlık hizmetini yürütmesi, olası hukuki problemlerde tıbbi kayıt eksikliği nedeniyle haklılıklarını ispat etmelerinin önünü tıkayan bir durum da yaratmaktadır.
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Tablo 2. Toplam görüşme sayıları (23.06.2009 – 23.09.2009 tarihleri arası)
SERVİSLER
Dahiliye Servisi
Doğum Odası
Nöroloji Servisi
Cerrahi Servisi
Kadın Doğum
Servisi
Çocuk Servisi
Üroloji Servisi
TOPLAM

KAYIT ALTINA
ALINAN
GÖRÜŞME SAYISI
266
140
93
58

SANTRAL

SERVİS

İÇ HAT
GÖRÜŞMELERİ

105
23
25
14

160
102
68
38

1
15
6

51

20

31

-

37
20
665

2
7
196

26
12
437

9
1
32

Sözel order kayıtlarındaki bu inceleme 23.06.2009 – 23.09.2009 yapılmıştır. Bu tarihler arası servislerde toplam 665 sözel order hazırlanmıştır.
Bu orderların 196’sı sağlık çalışanlarının hastanemiz santralini kullanmandan, hekimlerle cep telefonu üzerinden yaptıkları görüşmelerle düzenlenmiştir. Yani kayıt dışıdır. Sağlık Bakanlığı’nın tebliğine uygun olarak hazırlanan ve hastanemiz talimatları çerçevesinde yapılan görüşme sayısı ise 437’dir.
Grafik 1. Toplam görüşmeler yüzdelik dağılım (23.06.2009 – 23.09.2009 tarihleri arası)

4%

30%

Kayıtlı Görüşme
Kayıtsız Görüşme
Numarasız Kayıtlar
66%

Bu tablo yüzdelik olarak değerlendirildiğinde santral üzerinden yapılan kayıtlı görüşmelerin % 66’lık
bir oranı kapsadığı, kayıt dışı yapılan görüşmelerin ise hiç de azımsanmayacak bir oran olan % 30 olduğu görülmektedir.
Herhangi bir hukuki ya da tıbbi sorun yaşanması durumunda veri olarak değerlendirilemeyecek görüşmelerin tüm hazırlanan talimatlara rağmen kolaylığı nedeniyle ne kadar çok tercih edildiğini bu araştırmamız ortaya koymaktadır.
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4.2. Ses Kayıt Dönemine Ait Veriler
Ses kayıt sistemi sonrası verilere ait inceleme iki aşama da yapılmıştır. Birinci aşamada hasta dosyaları, ses kayıtları ve ilaçların uygulanmasındaki doğruluk denetlenmiş; ikinci aşamada ise ses kayıtları içerik yeterliliği yönünden değerlendirmeye tabii tutulmuştur.
İlk aşamada Şubat 2010 ayına ait rastgele seçilen 20 hasta dosyası üzerinde veri taraması yapılmıştır.
Bu taramada sözel order formları ve ses kayıtları incelenmiş, order edilen ilaçların uygulamadaki doğruluğu kontrol edilen veriler arasına alınmıştır. Çalışmaya ait ses kayıt numaraları ve hasta isimleri
aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. İncelemeye alınan 20 dosyadan 3 tanesinin dijital ses kaydına santral
kayıt sisteminde ulaşılamamıştır. Bu dosyalarla ilgili yapılan araştırmada görüşmelerin cep telefonu
üzerinden yapıldığı, buna göre yazılı order düzenlendiği tespit edilmiştir.
Tablo 3. Ses Kayıt Dosyalarına Ait Bilgiler
Hasta Dosyasına
Kayıtlar Doğru Olarak Ses Kayıt Numarası
İşlenmiş Mi?
Evet
5831

Hasta Adı Soyadı

Servisi

Gürsel DEMİRAL

Nöroloji

İbrahim SEZGİN

Dahiliye

Evet

5926

Cemil BÖLÜKBAŞ

Dahiliye

Evet

5817

Faika KÖKDEMİR

Dahiliye

Evet

5783-5784

Feride BÜYÜKKAYIÇI

Kadın Doğum

Evet

Ses Kaydı Yok

Aynur AYDIN

Kadın Doğum

Evet

Ses Kaydı Yok

Murat İNAN

Enfeksiyon Servisi

Evet

5927

Hatice AKTAŞ

Dahiliye

Evet

5693

Emine SAKALLI

Kadın Doğum

Evet

4975

Cemile UZAL

Kadın Doğum

Evet

5049

Emine DÖYMEN

Kadın Doğum

Evet

3896

Murel ÖZYÜREK

Kadın Doğum

Evet

3658

Fatma ÖZEN

Enfeksiyon Servisi

Evet

6067

Saliha SEZGİN

Dahiliye

Evet

5723

Hanife ALTUNTAŞ

Nöroloji

Evet

Ses Kaydı Yok

Meryem ÇEKİÇ

Dahiliye

Evet

5803

Züleyha BAŞ

Dahiliye

Evet

5815

Cemile AYDIN

Nöroloji

Evet

5887

Mehmet SEVEN

Nöroloji

Evet

5835

Neriman TAŞDELEN

Nöroloji

Evet

5882

İkinci aşamada ise veriler, tespit edilen 5 temel kritere göre içerik yeterliliği yönünden incelenmiştir.
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Bu 5 temel kriter:
Hastanın adı, soyadı, kimlik bilgileri net olarak aktarılmış mı?
Hemşire kayıtta kendi kimliğini belirtmiş mi?
Hastanın kimliğinin hekim tarafından anlaşıldığı teyit edilmiş mi?
Hastanın durumu hekime yeterli oranda anlatılmış mı?
Tedavi ve uygulanacak ilacın dozu açık bir şekilde anlatılmış mı?
Bu kriterlere göre 09.11.2009 – 30.11.2009 tarihleri arasındaki 215 görüşme incelenmiş, görüşmelerden 22 tanesi hasta sevk ve diğer bilgi görüşmeleri olduğu için değerlendirme dışı bırakılmıştır. İnceleme altına alınan görüşme sayısı 193’tür.
Tablo 4. Kayıtların kriterler çerçevesinde değerlendirilmesi
İnceleme Kriterleri
Hastanın Kimliği
Hemşirenin Kimliği
Hastanın Kimlik Teyidi
Hastanın Genel Durumu
Tedavi ve İlaç Dozu

Uygun Olan Görüşme
Sayısı
88
154
103
181
153

Uygun Görüşmelerin
Yüzdelik Dağılımı
% 45
% 80
% 53
% 94
% 79

Tabloda da görüldüğü gibi hastanın kimliğinin net olarak ifade edilmesinde, özellikle isminin söylenmesinde (%45) ve hastanın kimliğinin hekim tarafından net olarak anlaşıldığının teyit edilmesi (%53)
konusunda bir sıkıntı vardır.
Hekimler ya da sağlık çalışanları hastanın ismini söylemek yerine, ‘2. yataktaki amca’, ‘Dün yatırdığınız yaşlı hasta’, ‘3.oda köşe yataktaki hasta’ gibi net olmayan tabirleri tercih etmektedir.
Sağlık çalışanının kendi kimliğini (%80) ve hekimin ilaç dozu ya da tedavi detaylarını net olarak aktarması (%79) konularında önemli bir sorun tespit edilmemiştir. Ancak bu konuda bir bilgilendirme ve
eğitim eksikliği olduğu açıktır.
Hastanın genel durumunun hekime anlatılması konusunda ise hastanemiz personelinin çok ciddi bir
yaklaşım içerisinde olduğunu %94’lük sonuç göstermektedir.
İncelemeyle ilgili genel bir değerlendirme yapıldığında ortaya çıkan eksik yanları iki temel noktada
toplayabiliriz:
Hastanın kimliği hakkında net tanımlamalar yerine, hekim ya da sağlık çalışanı anlaşılacağını düşünerek genel ifadeler kullanılmakta, hastayla ilgili talimatlarda belirtilen detay bilgileri tamamen vermemektedir. Bu durum önemsiz gibi görünse de benzer özellikli hastalarda isim, cinsiyet, yaş gibi belirleyici faktörlerin aynı ya da yakın olduğu durumlarda tıbbi hatalara yol açacak
bir boşluk yaratmaktadır. Hastanın kimliğinin net olarak ifade edilmemesi ayrıca hekimin tedavisini aktarırken de kararsızlık yaşamasına neden olmaktadır. Bu konuda mutlaka tekrar usulü yerleştirilmeli, kimlik bilgilerinin anlaşıldığından sağlık çalışanları emin olmalıdır.
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Hastanın tedavisi ve ilaç kullanımı (%80) yeterli olarak aktarılmıştır, ancak bu konu da verilen tedavinin tekrar edilerek netleştirilmesi ve hataya pay bırakılmaması önem arz etmektedir.
Bu konuda da tekrar usulü çalışanlar arasında daha iyi uygulanır hale gelirse bu konudaki hatalara yer
kalmayacak bir durum yaratılabilir. Ayrıca, ilaç dozunun söylenmesi yerine çok kullanılan ilaçlarda sadece ilacın isminin söylendiği durumlara az da olsa rastlanmıştır. Bu da uygulamada düzeltilmesi gereken noktalardan biridir.
Yani genel olarak uygulamada ilk etapta kimlik bilgilerinin aktarımı eksikliği ve teyidi dışında önemli bir sorun görülmemiştir.
Bu inceleme çerçevesinde yeni kayıtlar daha detaylı analiz edilmeye kalite biriminde kurulan bir ekip
tarafından başlanmış, kimlik bilgilerinin net olarak aktarılıp, tekrarlanması konusunda personele eğitim verilmesi plan dahiline alınmış, bu konuyla ilgili tüm hastane personelini kapsayan yazılı bir tamim yayınlanmıştır.
5. PERSONEL AÇISINDAN ÇALIŞMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Telefonla sözel order kayıt sistemini aktif olarak kullanan 163 sağlık personeli arasından rastgele seçilen 40 personele anket çalışması yapılmıştır. Anketlerin değerlendirmesi yapıldığında aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.
“Personellerimiz hastanemizde uygulanan telefonla sözel order uygulamasından memnum musunuz?”
sorusuna:
Tablo 5.Personel memnuniyet anketi genel değerlendirme oranları
Cevap
Çok Memnunum
Memnunum
Memnun Değilim
Kararsızım
Toplam

Adet
8
26
4
2
40

Yüzdelik Dilim
20
65
10
5
100

“Telefonla sözel order uygulamasıyla bilgilerin kayıt altına alınmasının sizi hukuki olarak koruyacağına inanıyor musunuz?” sorusuna ise:
Tablo 6. Personel memnuniyet anketlerinin yüzdelik dağılımı
Cevap
Evet
Hayır
Toplam

Adet
38
2
40

Yüzdelik Dilim
95
5
100

yanıtını vermişlerdir.
Bu anket sonuçlarına göre personelin genel olarak telefonla sözel order ses kayıt uygulamasından
memnun olduğu gözlenmektedir.
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Anketin son bölümü olan “Uygulamayla ilgili görüşlerinizi yazar mısınız?” kısmında belirtilen görüşleri de 4 başlık altında toplayabiliriz:
Bu konuyu önce hekimler kabul etmelidir.
Hekimlerin tedaviyi telefonda net ve anlaşılır bir şekilde söylemesi gerekir.
Telefon kaydının tek hat üzerinden yapılması aramada sıkıntılara yol açmaktadır.
Orderla ilgili görüşmelerin kayıt altına alınmasını olası hukuki sıkıntı yaratacak durumlarda sağlık çalışanları için bir güvencedir.
6. BÜTÇE VE FİNANSMAN
Yapılan çalışma tüm hastaneler için de uygun bir maliyet içermektedir. Var olan bilgisayar ünitemize monte ettiğimiz kayıt sistemiyle kurulan sözel order kayıt sistemimizin hastanemize toplam maliyeti 1.038,40 Tl’dir.
7. SONUÇ ve ÖNERİLER
Hastanelerimizde tıbbi hataların önlenmesi için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar aynı zamanda sağlık çalışanlarının kendilerini hukuki anlamda güvence altına alacak kayıtların üretilmesi bakımından da önemlidir.
Bu konuda yapılan çalışmaların en önemlilerinden biri de sözel orderların telefon sistemi üzerinden
sesli kayıtlarının alınmasıdır. Hastanemiz bu alandaki çalışmalara Kasım 2009 tarihinde başlamıştır.
Bu çerçevede:
Sözel order ve kayıt sistemiyle ilgili tüm hekimlere eğitim verilmiş, hukuki ve tıbbi süreçlerle ilgili hekimlere gerekli bilgiler aktarılmış, çalışmanın hukuki ve idari olarak bağlayıcı olduğu hatırlatılmış ve bu konular örneklendirilerek kabul aşaması tamamlanmıştır.
Bakanlık tebliği de dikkate alınarak Sözlü / Telefon Talimatı düzenlenmiş, bu talimat çerçevesinde Sözlü ve Telefon Tabip Talimatları Formu hazırlanmıştır.
Ses kayıt sistemimiz santrale monte edilerek aktive edilmiştir.
Çalışanların görüş ve önerilerini aktarmaları için anket seti hazırlanmış ve sağlık çalışanlarının
görüşlerinin sisteme entegrasyonu sağlanmıştır.
Çalışmanın ilk dönemine ait bir aylık veriler değerlendirildiğinde ise:
Sözel orderların kayıt altına alınması sağlık çalışanları, özellikle hekimler tarafından ilk etapta
dirençle karşılansa da, yeterli eğitim ve bilgilendirme yapıldığında tüm çalışanların desteklediği bir uygulama olduğu;
Çalışanların kendilerini hukuki problem yaşanan durumlarda bu kayıtların varlığı sayesinde daha
güvende hissettikleri;
Sözel order telefon kayıtlarının alınması sırasında hastanın isminin ve bilgilerinin net olarak söylenmesi, konuşmaların tekrarlanarak tedavinin anlaşıldığının hem yardımcı sağlık çalışanı, hem
hekim tarafından netleştirilmesi konusunda eksiklik yaşandığı;
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Görüşmelerin az da olsa hala bir kısmının santral kaydı dışında cep telefonundan yapıldığı;
Ayrıca telefon hat sayısının yetersizliği yüzünden de zaman zaman sıkıntılar yaşanabildiği tespit edilmiştir.
Bu sonuçlar doğrultusunda uygulamayı yapacak hastanelerin:
Sağlık çalışanlarının bu konuda yeterli bilgilenmesini sağlaması;
Kayıt altına alınan verilerin değerlendirilmesi için kurulacak ekiplerle işlemin yürütülmesini takip etmesi;
Çıkacak istatistikler doğrultusunda, olası hataların tespit ederek ve bu veriler ışığında tamamlayıcı eğitimler yapması;
Ve mutlaka birden fazla hatla ses kayıt sistemini kurması önerilir.
Sözel order sesli kayıt uygulamasıyla ilgili değerlendirme ve inceleme süreci kayıtlar üzerinde hastanemizde halen sürmektedir. Bu inceleme zamanın yetersizliği nedeniyle istediğimiz düzeyde yapılamamıştır.
Ancak önümüzdeki aylarda elde edilecek olan detaylı veriler, personelle ilgili son yıllarda yapılan
şikâyet istatistiklerinin bu bağlamda değerlendirilmesinden sonra, ikili olarak karşılaştırılacak ve uzun
vadede sözel order sesli kayıt sisteminin bu tür şikâyetler ve hata bildirim oranları üzerindeki etkisi
tespit edilecektir. İncelemenin genel çerçevesi bu şekilde tamamlanacaktır.
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UYGUNSUZLUK BİLDİRİMLERİNİN HASTA GÜVENLİĞİ
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ahmet Bal1, Hatice Yılmaz2, Aynur Çalış3,
Resmiye Memiş4, Adnan Yıldız5, Süleyman F. Menevşe6

Özet
Sağlık hizmet sunumunda kalite yönetiminin göz ardı edilmemesi gereken önemli konularından biri
hasta güvenliği ve dolayısıyla tıbbi hatalardır. Hastanemizdeki 2004 – 2009 yılları arasında bildirilen
uygunsuzluklardan, hasta güvenliğini ilgilendiren istenmeyen olayların raporlandırılmasına yönelik
olanları, yıllara ve konularına göre incelendi.
Yıllara göre uygunsuzluk bildirimleri azalmış olmasına rağmen, hasta güvenliğini ilgilendiren konulardaki istenmeyen olayların bildiriminin, toplam uygunsuzluk bildirimlerine göre artmış olduğu
görülmekle birlikte, son yıllarında Güvenli Cerrahi Uygulamaları, Çalışanların İletişim Eksikliği ve
Hasta Transferine ilişkin konularda bildirim olmadığı görülmüştür.
Hastanemizde Kalite Yönetim Sistemi gereği başlatılan uygunsuzluk bildirimi ile hasta güvenliğini ilgilendiren, istenmeyen olayların raporlandırılması, değerlendirilmesi, giderilmesi ve tekrarının önlenmesi için faaliyetler, bildirim anında başlatılmaktadır. Sistematik olarak izleme, analiz ve değerlendirme ile hasta sağlığı anlamında çıktıları en üst düzeye taşımanın, önemi ve Sağlık Bakanlığı Hizmet
Kalite standartları doğrultusunda Hasta ve Çalışan Güvenliği Komiteleri kurulmuş gerekli çalışmalar
ve eğitim faaliyetleri devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hasta Güvenliği, Tıbbi Hata, Uygunsuzluk Bildirimi
Abstract
In health care service quality management must be center on some important topics such as patient safety by implicatiant medical mistakes. In the noticed unsuitableness between 2004–2009,the related to
patient safety ones which are needed to report have been analysed by their occuring year and subjects.
Despite the decreasing noticed unsuitableness per year, noticing unwanted subjects about patient safety have been much more than the total unsuitableness unlike there is no applying about Safe Surgery
Practice, The Communication Lack of Staff, Patient Transfering With the written notification of unsuitableness started as a necessity of total quality management, the action of reporting unwanted subjects about patient safety, their evaluation, their solving, preventing happening twice should be started immediately.
1. Uz. Dr., Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi, bskahmetbal@gmail.com
2. Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi, htyilmaz30@gmail.com
3. Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi, aynurcalis@gmail.com
4. Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi, resmiyememis@gmail.com
5. Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi, adnany28@gmail.com
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With systematically observation, analysis and evaluation we are aware of the importance of increasing
the output of patient safety and with the leadership of Health Ministry Service Quality, The Patient
and Staff Comitees have been set up and needed studies and education activities have been going on.
Key Words: Patient Safety, Medical Mistakes, Unisitabilty Declaration
1. GİRİŞ
Sağlık sektöründe yapılan işlemler nedeniyle oluşan hatalar doğrudan insanın ölümüyle veya önemli derecede zarar görmesiyle sonuçlanabilmektedir (Kohn vd., 2000). Hasta güvenliği; sağlık hizmetlerinde kalitenin en önemli konusu, aynı zamanda nitelikli ve kaliteli hizmetin en önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilmektedir (Aydın, 2009: 17). “Hasta güvenliği”, Ulusal Hasta Güvenliği Vakfı National Patient Safety Foundation’un tanımına göre, sağlık hizmetine bağlı istenmeyen sonuçların veya sağlık bakım sürecinde oluşan hataların önlenmesi ve azaltılmasıdır (NPSF, www.npsf.
org, 2009).
Sağlık hizmet sunumunda kalite yönetiminin göz ardı edilmemesi gereken önemli konularından biri
hasta güvenliği ve dolayısıyla tıbbi hatalardır (IOM, 2000). Ulusal Hasta Güvenliği Vakfı (National
Patient Safetey Foundation)’nin tıbbi hata tanımı ise; sağlık hizmetine bağlı hata (tıbbi hata) hastaya
sunulan sağlık hizmeti sırasında bir aksamanın olduğu, yani kasıtsız beklenmeyen sonuçlardır. Yapılan
araştırmalar, tıbbi hataların ölüm nedenleri arasında ilk beşte yer aldığını göstermektedir.
Tıbbi hatalar kök nedenlerine göre üçe ayrılır:
İşleme bağlı hatalar: Yanlış işlem yapma (errors of commission: doing the wrong
İhmale bağlı hatalar: Doğru işlemi yapmama (errors of omission: not doing the right thing)
Uygulamaya bağlı hatalar: Doğru işlemi yanlış uygumla (errors of execution: doing theright thing
incorrectl) (Akalın, 2007: 17).
Uygulamada tıbbi hataları tespit etmek zordur. Çünkü hizmet sağlayıcılar genellikle tıbbi hataları bildirmekten ve raporlandırmaktan kaçınmaktadır (Top vd., 2009: 206). Hasta güvenliği ile ilgili yapılan
çalışmalar, bu hataları,ve buna bağlı ölümlerini en aza indirmeye odaklanmaktadır (Kohn vd., 2000).
Güvenlik kültürü dürüstlük, hata bildiriminde şeffaflık ve tıbbi hataların önlenmesinde sistematik bir
yaklaşım olarak tanımlanmaktadır (Dalton vd., 2008: 153). Tıbbi hataların zamanında saptanması ve
nedenlerinin ortaya çıkarılması, sorunun çözümüne yönelik önerilerin belirlenebilmesi için son derece
önem taşımaktadır. Ancak tüm bu hatalar insan sağlığına ciddi etkiler oluşturmadan tespit edilmelidir.
Bu da uygun raporlandırma ile olasıdır. Raporlandırmanın, hemen deşifre edilmeyen, cezalandırıcı olmadan kişilerin hata bildirimini teşvik edici, bildirimi yapan personeli koruyucu bir yapıda olması tercih edilir. Zorunlu tıbbi hata bildiriminden çok gönüllü bazda hata bildirimine odaklanmak ana stratejilerden birisi olmalıdır (Akgün ve Al-Assaf, 2007: 44).
2. AMAÇ
2004 yılından itibaren yürüttüğümüz Kalite Yönetim Sistemi kapsamında hastanemizde tespit edilen
her türlü uygunsuzlukların tespit edilmesi, uygunsuzluğun giderilmesi ve tekrarını önlemek amacı ile
uygun olmayan ürün prosedürü oluşturmuştur. Bu prosedüre göre hizmetin her aşamasında karşılaşı-
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lan her türlü uygunsuzluğun raporlandırılması Uygunsuzluk Tespit Formu ile tüm çalışanların bildirimi ile sağlanmaktadır.
2004 – 2009 yılları arası uygunsuzluk bildirimlerinden hasta güvenliğini ilgilendiren istenmeyen olayların raporlandırılma durumu ve sonuçları ele alınmıştır.
3. YÖNTEM
2004 – 2009 yılları arasındaki uygunsuzluk bildirimleri retrospektif incelenerek hasta güvenliği açısından risk oluşturan istenmeyen olaylar yönünden analiz edilmiştir. Uygunsuzluk Tespit Formu ile bildirilen uygunsuzluklar hasta güvenliğine etki edip etmeme durumu ve konularına göre sınıflandırılarak incelenmiştir. Uygunsuzluk tespit formu uygunsuzluğun tanımı, tespit eden kişi, öneri ve sonuç bölümlerinden oluşmakta ve 3 nüsha olarak kullanılmaktadır. Uygunsuzlukların tespit edildiği anda giderilmesi için uygunsuzluğu ilgilendiren üst yönetime anında bildirilmekte ve gereken çalışmalar başlatılmaktadır. Uygunsuzluk tespit formları çalışanların rahatlıkla ulaşabilecek şekilde tüm birimlerimizde bulunması sağlanmaktadır.
4. BULGULAR
2004 – 2009 yılları arasında bildirilen 766 uygunsuzluk incelendiğinde 251 uygunsuzluğun hasta güvenliğini ilgilendiren istenmeyen olaylara ait olduğu, bunun da % 32,77 oranında olduğu görülmüştür.
Bildirilen uygunsuzluklardan hasta güvenliğini ilgilendirenlerin yıllara göre dağılımı Grafik 1’de gösterilmiştir.
Grafik 1. 2004–2009 uygunsuzlukları içinde hasta güvenliğin uygunsuzlukları

Yıllara göre uygunsuzluk bildirimlerinde hasta güvenliği
uygunsuzluklarının dağılımları
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Grafik 1 incelendiğinde; 2006 yılında uygunsuzluk bildiriminin, hasta güvenliğini ilgilendiren uygun-
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suzlukların diğer yıllara göre daha fazla olduğu, 2009 yılında ise bildirilen her ikisinin de en az sayıda
olduğu görülmüştür. 2006 yılında 258 uygunsuzluk bildiriminden 95 uygunsuzluğun, 2005 yılında 189
uygunsuzluk bildiriminden 75 uygunsuzluğun, 2004 yılında 181 uygunsuzluk bildiriminden 26 uygunsuzluğun, 2007 yılında 91 uygunsuzluk bildiriminden 35 uygunsuzluğun, 2008 yılında 33 uygunsuzluk bildiriminden 15 uygunsuzluğun ve 2009 yılında ise 14 uygunsuzluk bildiriminden 5 uygunsuzluğun hasta güvenliğini ilgilendiren uygunsuzluklar olduğu görülmüştür.
Hasta güvenliğinin ilgilendiren uygunsuzluk bildirimlerinin konularına göre dağılımı Grafik 2’de gösterilmiştir.
Grafik 2. hasta güvenliği konularındaki uygunsuzluk bildirimlerinin dağılımı
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Grafik 2 incelendiğinde; Güvenli Cerrahi Uygulamaları konusunda 38 bildirim, Hastane Enfeksiyonları konusunda 27 bildirim, Tedavi, Bakım ve İşlemler konusunda 28 bildirim, Tesis Güvenliği konusunda 44 bildirim, Hatalı Tetkik konusunda 33 bildirim, Bilgi Güvenliği konusunda 30 bildirim, İlaç ve
Malzeme konusunda 33 bildirim, Çalışanların İletişim Eksikliği konusunda 12 bildirim, Hasta Transferi konusunda ise 6 bildirim olduğu görülmüştür.
Hasta güvenliğinin ilgilendiren uygunsuzluk bildirimlerinin konularına göre yüzdelik dağılımı Grafik 3’de gösterilmiştir.
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Grafik 3. 2004 – 2009 hasta güvenliği konularındaki uygunsuzluk
bildirimlerinin dağılım yüzdesi
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Grafik 3 incelendiğinde; hasta güvenliğini ilgilendiren uygunsuzluklardan, % 15’nin Güvenli Cerrahi
Uygulamaları konusunda, % 11’nin Hastane Enfeksiyonları ile Tedavi Bakım ve İşlemler konusunda,
%18’nin Tesis Güvenliği konusunda, % 13’nün İlaç ve Malzeme ile Hatalı Tetkik konusunda, %12’nin
Bilgi Güvenliği konusunda, % 5’nin Çalışanların İletişim Eksikliği konusunda ve %2’nin Hasta Transferi konusunda olduğu görülmüştür.
Hasta güvenliğinin ilgilendiren uygunsuzluk bildirimlerinin, yıllara göre toplam uygunsuzluk bildirimlerine oranı Grafik 4’de gösterilmiştir.
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Grafik 4. 2004 – 2009 hasta güvenliğini ilgilendiren uygunsuzlukların yüzdesi
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Grafik 4 incelendiğinde; 2008 yılında toplam uygunsuzluk bildirimlerinin içerisinde hasta güvenliğini ilgilendiren uygunsuzlukların diğer yıllara göre daha fazla (% 45), 2004 yılında en az (% 14) olduğu tespit edilmiş, 2005 yılında % 40, 2007 yılında % 38, 2006 yılında % 37 ve 2009 yılında ise % 36
oranında hasta güvenliğini ilgilendiren uygunsuzluk bildirildiği görülmüştür.
Hasta güvenliğini ilgilendiren uygunsuzluk bildirimlerinin yıllara ve konularına göre dağılımı tablo
1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Hasta güvenliği uygunsuzluklarının yıllara ve konularına göre oranları
Hasta
Güvenliği
Konuları

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

Güvenli
cerrahi
uygulamaları

12

46,2

18

24,00

8

8,42

0
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1

3,85

8

10,67

10

10,53

5

14,29

3

İletişim
eksikliği

1

3,85

11

14,67

0

0,00

0

0,00

0

2004

2005

2006

2007
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%
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Sayı

%

2009

Toplam
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%

Sayı

%

0

0,00

38

15,14
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27
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0,00

0
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4
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8
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2
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1
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1

20,00

28

11,16
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1
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0

0,00

3
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0

2

40,00

6
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2
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6
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7
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5
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1
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44
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2
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Tablo 1’deki hasta güvenliği uygunsuzlukları yıllara ve konularına göre oranları incelendiğinde; 2004
yılında birinci sırayı % 46,15 (12 bildirim) oranı ile Güvenli Cerrahi Uygulamaları konusu almıştır.
2005 yılında ise yine aynı konunun % 24 (18 bildirim) oranı ile ilk sırada olduğu görülmüştür. 2006
yılında Tesis güvenliği konusunda % 24,21 (23 bildirim), 2007 yılında Bilgi Güvenliği konusunda %
25,71 (9 bildirim), 2008 yılında Tesis Güvenliği konusunda % 33,33 (5 bildirim), 2009 yılında ise Hasta Transferi konusunda % 40 (2 bildirim) oranları ile en çok bildirim olan konular olduğu tespit edilmiştir.
2005 yılında Hasta Transferi, 2006 yılında Çalışanların İletişim Eksikliği, 2007 ve 2008 yıllarında Güvenli Cerrahi Uygulamaları, Çalışanların İletişim Eksikliği ve Hasta Transferi, 2009 yılında ise Hastane Enfeksiyonu, Güvenli Cerrahi Uygulamaları, Çalışanların İletişim Eksikliği, Hatalı Tetkikler ve
Bilgi Güvenliği konularına ilişkin bildirim olmadığı görülmektedir.
Toplamda ise; 2004 yılından itibaren hasta güvenliği konularındaki uygunsuzluk bildirimlerinin giderek arttığı, 2006 yılında 95 uygunsuzluk bildirimi ile en fazla olduğu, 2007 yılından itibaren giderek
azaldığı ve 2009 yılında ise sadece 5 adet uygunsuzluk bildirimi olduğu görülmektedir.
5. SONUÇ
Yıllara göre uygunsuzluklar incelendiğinde; uygunsuzluk bildirimlerin 2006 yılından itibaren azalmış
olmasına rağmen, hasta güvenliğini ilgilendiren, istenmeyen olay yüzdesinin toplam uygunsuzluklara göre 2009 yılına kadar artmış olduğu, 2009 yılında ise azaldığı görülmektedir. Çalışmamızda, hasta
güvenliğini tehdit eden yüksek riskli uygunsuzluk tespit edilmemiştir. Ordu Devlet Hastanesinde yapılan benzer bir çalışmada; hasta güvenliği ile ilgili yeterli veri ve bilgi sağlanamamış, yüksek dereceli riskli olay bildiriminin % 0,44 gibi oldukça düşük oranda kaldığı görülmüştür. Tıbbi hatalara yönelik bildirimlerin hiç yapılmamış olması ise suçlanma ve sağlık çalışanın cezalandırılması korkusuna bağlanabilir olduğu şeklinde açıklanmıştır (Gümüş vd., 2008). İzmir ili hastanelerinde yapılan bir
araştırmada; çalışanlar tarafından tıbbi hata bildirimleri yapılmadığı, çalışanlar hata bildiriminde bulunduklarında cezalandırılacakları endişesi ile hata raporu doldurmadıklarını ifade etmişlerdir (Çakır
ve Tütüncü, 2009: 202).
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Dünya Sağlık Örgütünün (WHO),”World Alliance for Patient Safety” (2005) raporunda, hasta güvenliği konusunda hatalardan ders alınabilmesi için sağlık kuruluşlarında raporlamanın öneminden bahsetmiş ve düzenli raporlamanın yapılabilmesi için yerel, bölgesel ve ulusal sistemlerin kurulmasının
gerekli olduğunu belirtmiştir. Tutulan bu kayıtların gruplanıp risk analizlerinin yapılması ile yapılan
hatalardan ders çıkarılabileceğini ve hasta güvenliğinin sağlanabileceğini ifade etmiştir (WHO, 2005:
27).
Tıbbi hatalar, sistemin kalitesinin ya da kalitesizliğinin doğrudan bir göstergesi niteliğindedir. Bu nedenle saptanan tıbbi hataların önce değerlendirilmesi sonrada azaltılması için yöntem geliştirilmesi ve
uygulanması gerekmektedir. Çağdaş sağlık hizmetinin özellikleri; hasta merkezli, zamanında, tarafsız,
adil, etkili ve güvenli olmasıdır. Sağlık hizmetinin kendisinin hastaya yarar yerine zarar vermesinin,
yaralanma, sakatlık ve ölüme yol açmasının, hata yapılmasının önüne geçilmesi gerekmektedir (Boran vd., 2009: 131).
Hastanemizde 2004 yılında Kalite Yönetim Sistemi gereği oluşturulan, Uygun Olmayan Ürün Prosedürüne göre, Uygunsuzluk Tespit Formu ile hasta güvenliğini ilgilendiren, istenmeyen olayların raporlandırılması, değerlendirilmesi, giderilmesi ve tekrarının önlenmesi için faaliyetler, bildirim anında başlatılmaktadır. Sistematik olarak izleme, analiz ve değerlendirme ile hasta sağlığı anlamında çıktıları en üst düzeye taşımanın önemi ve Sağlık Bakanlığının Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi,
Hizmet Kalitesi Standartlarına göre 2008 yılında Hasta Güvenliği Komitesi kurulmuş olup gerekli çalışmaları yürütülmektedir. Hasta Güvenliği konularında 1772 personelimize eğitim verilmiştir. 29 Nisan 2009 tarihinde Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ yayınlanmıştır. Tebliğ, hasta güvenliği konusunda
yapılacak çalışmalara yol göstermesi yönünde katkı sağlamanın yanı sıra zorunlu hale getirilmesi ile
hasta güvenliği kültürünün oluşmasını sağlayacaktır.
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SAĞLIK
HİZMETLERİNDE
KALİTE VE HASTA
GÜVENLİĞİ

HASTANELERİN ACİL SERVİS ÇALIŞMA KOŞULLARININ
HİZMET KALİTESİNE ETKİLERİNİ BELİRLEMEYE
YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI
Cemil Örgev1

Özet
Hastanelerin acil servis çalışma koşullarının, bu birimlerde sağlık hizmeti sunan çalışanların verimliliği ve hizmetin kalitesi üzerine önemli etkileri vardır. Bu çalışmanın amacı, günümüzde eğitim ve bilimsel çalışmayı birlikte yürütmek durumunda olan hastanelerin artan iş yükünü ve bu hastanelerde iş
görenlerin çalışma koşullarını; ayrıca, acil servis hizmetleri ve bu hizmetleri veren tıbbi ve yardımcı
personel ile bu hizmetlerin alıcısı durumunda olan hasta ve yakınlarının memnuniyet düzeyini belirleyerek, hizmet kalitesinin artırılması için yapılması gereken yönetsel ve teknik değişiklikleri ortaya koymaktır. Acil servis hizmeti alan ve veren gruplara yönelik üç farklı anket formu hazırlanmış, anketler
tesadüfi örnekleme yöntemi ile uygulanmıştır.
c2= 12,057 (olasılığı: 0,007) olup %5 anlam düzeyinde eğitim seviyesinin AS seçiminde önemli bir faktör olduğu; c2=7,92 (Olasılığı: 0,019) olup %5 anlam düzeyinde medeni hal’in de AS seçiminde önemli bir faktör olduğu belirlenmiştir.
T-testi neticesinde %5 anlam düzeyinde; AS’i başkalarına önerenlerin yüksek bir memnuniyet seviyesine sahip oldukları belirlenmiş; bu soruya olumsuz cevap veren grubun doktoru bekleme süresi ve
polis memurlarının tutum ve davranışlarından da memnuniyetlerinin düşük olduğu tespit edilmiştir.
Triyaj ve renk kodu uygulaması açısından incelendiklerinde ise AS’lerin %66.7’sinde triyaj ve renk
kodu uygulamasının yapılmadığı, tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hastane Yönetimi, Acil Servis, Hizmet Kalitesi, Müşteri Memnuniyeti, İş Tatmini

AFIELD STUDY TO DETERMINE THE EFFECTS OF THE WORKING
CONDITIONS OF THE EMERGENCY MEDICAL CARE
SERVICES OF HOSPITALS TO THE SERVICE QUALITY
Abstract
The working conditions in emergency medical care departments of the hospitals have a great effects
on the productivity employees and the service quality. Nowadays, the hospitals have applied together
with the educational and the scientific studies. The aim of this study is to determine increased workload and working conditions of employees in the mentioned departments above; moreover, by determining the satisfaction level of the medical care and other supplied personnel who deliver medical care
services and the patients and their relatives who take these services; in order to increase the servi1. Yrd. Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi Sakarya Meslek Yüksekokulu, corgev@sakarya.edu.tr

479

ce quality putting into use the required administrative and technical changes. Three different inquiry
forms have been prepared in respect to people who take and give the emergency services. These forms
were carried out in accordance with the random sampling method.
It is determined that c2= 12,057 (probablity: 0,007), at the meaning of 5% level, the education level is
important factor inrespect to the ES preference, c2= 7,92 (probablity: 0,019), at the meaning of 5%
the marital status at the preference of ES.
At the end of T-test at the 5% meaning level, it is determined that the people who advised the ES have
the high satisfaction level, the group who gave negatif answer to this question had low level satisfaction for the waiting period and the attitude and behaviour of police officers.
Key Words: Hospital Management, Emergency Service, Service Quality, Customer Satisfaction, Job
Satisfaction
1. GİRİŞ
Hizmet sektörü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en hızlı büyüyen sektörler arasındadır. Hizmet
işletmesi kategorisinde değerlendirilen hastaneler; etkinlik ve verimlilik açısından sorun yaşamaktadır.
Birer hizmet organizasyonu olarak hastaneler; karmaşık yapıda açık, dinamik sistemler olup matriks
yapıda faaliyet göstermektedirler. Matriks organizasyon, faaliyetlerin fonksiyon esasına göre gruplandırıldığı bir organizasyon üzerine proje organizasyonunun monte edilmesi ile ortaya çıkan bir yapıdır.
Matriks yapıda hem dikey (emir komuta) hem de yatay ilişkiler aynı derecede öneme sahiptir ve biri
diğerine üstün değildir. Fonksiyonel yönetici, işin kimler tarafından nerede (hangi projede) ve mesleki açıdan nasıl yapılacağını, proje yöneticisi, neyin ne zaman ve neden yapılacağını belirlemektedir. Uzmanlık bölümleri içinde çalışan personel bir yandan uzmanlıkları nedeniyle ilgili bölüm yöneticisine, ayrıca uzmanlıklarını uyguladıkları projede de proje yöneticilerine karşı sorumlu olmaktadır. Burada projenin gerçekleşmesi için her iki yöneticinin ve personelin de ekip çalışmasını benimsemesi kaçınılmaz olmaktadır. Bu durum matriks yapının çalışmasındaki en önemli problemdir (Seçim, 1991: 23-24).
Hasta bakım hizmetlerinin tüm süreçlerinde temel yönlendirici olarak yer alan hekimlerin hastane yönetimi yaklaşımları ve bu yaklaşımı sergileyebilecekleri örgütsel yapının ne olması gerektiği önem kazanmaktadır. Hastanelerde sunulan hizmetlerin temel özelliği, hizmet süreçlerinin her müşterinin beklenti ve gereksinimleri paralelinde tasarlanarak; aşırı işlevsel bağımlılık gösteren birim veya birimler
ile ve bu birimlerin çeşitli mesleklerdeki iş görenlerinin işbirliği ile sunulmasıdır.
2. HASTANELERİN ACİL SERVİS (AS) ÇALIŞMA KOŞULLARININ HİZMET
KALİTESİNE ETKİLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI
Hastanelerin sundukları hizmetler bireylerin doğuştan elde ettikleri bir hak olması yanında ülkelerin
gelişmişlik ve kalkınma düzeylerinin tanımlanmasında kullanılan bir ölçüttür. Hastanelerde bulunan
tüm birimler önemli fonksiyona sahip olmasına rağmen hastanelerde bulunan “Acil Servis Birimi” bir
insanın vücudundaki kalbe karşılık gelecek kadar önemli fonksiyona sahiptir. Hastane acil servis birimlerinin etkin ve verimli olması, servis sorumlusu, çalışan hekim ve yardımcı sağlık personeli, hasta
ve yakınlarının memnuniyeti veya memnuniyetsizliği ile yakından ilişkilidir.
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Sağlık hizmetlerinin temel amacı toplumun ihtiyacı olan farklı sağlık hizmetlerini, hastanın istediği
kalitede, istediği zamanda ve mümkün olan en düşük maliyetle sunmaktır. Hızla değişen teknoloji, artan maliyetler, artan hasta şikâyetleri ve yaygınlaşan iyi bakım talepleri sağlık hizmetlerinin daha karmaşık bir yapıya bürünmesine neden olmuştur (Zerenler ve Öğüt, 2007: 509).
Geleceğin hastanelerinde hasta, hastaneye başvurduğu andan itibaren asgari bakım standartlarının ve
normlarının, ne kadar süre tedavi göreceğinin, hangi ilaçları kullanacağının ve yan etkisinin kendisine bildirildiği, en yüksek iletişimin sağlandığı ve insan ilişkilerini ön planda tutan güvenli ve dinamik
bir şekilde hizmet alabilecektir.
Acil Servislerin (AS) diğer birimlerle koordine çalışan ayrı bir departman olarak kabulü AS hasta bakım kalitesinin artırılmasında en önemli basamağı oluşturmaktadır. AS’lerin ayrı bir birim olarak görülmesi AS ekibine ek bir değer kazandırmış ve AS’te hasta bakım hizmetinin en iyi seviyeye çıkarılması, yürütülmesi sorumluluğunu da getirmiştir. Fakat bu hedefin hastane yönetiminin ve diğer birimlerin desteği sayesinde gerçekleşebileceği gözden kaçırılmamalıdır. Memnuniyeti ve motivasyonu
yüksek bir AS direktörü, doktoru, hemşiresi, sekreteri ve yardımcı personeli tarafından ekip olmayı benimsediğinde hasta memnuniyetinin sağlanması kaçınılmaz olacaktır. AS’in hastanenin vitrini olduğu
gerçeğini unutmamalıdır. AS’ler hastanelerin tüm fonksiyonlarını 24 saat ara vermeden en aktif şekilde yerine getirmek durumunda olduğundan bu bölüme gereken önem verilmelidir.
İnsanoğlu sosyal ve fiziki yaşam standartlarını durmadan geliştirme ve değiştirme çabası içindedir.
Her bireyin yaşamını sağlıklı ve mutlu sürdürebilmesi için fizyolojik, duygusal ve entellektüel temel
gereksinimlerinin karşılanması gerekir.
Sağlık yapılarının farklı fonksiyonlara (teşhis-tedavi) hizmet etmesi, kullanıcıların farklı yaş ve cinsiyet gruplarından oluşması ve mekânın psikolojik olarak huzursuzluk veren bir ortam olarak bilinmesi,
kullanıcı gereksinimlerini belirleme çalışmalarını diğer mekân kullanımlarından (alışveriş, okul vb.)
daha zor ve karmaşık bir hale getirmektedir (Lemprecht, 1996: 123).
Birey hastaneye bozulmak üzere olan ya da bozulan sağlığını yeniden kazanmak için tanı ve tedavi
amacı ile başvurur. Hastane birey için alışılageldiği çevreden farklı bir ortam olup; hastalık ve hastaneye yatma, sağlığa karşı bir tehlike ve bireyler için onları belirli bir süre normal çevresinden ve fonksiyonlarından alıkoyan bir tehdit olarak algılanmaktadır. Bu nedenle, güvenli ve olumlu yönde etkileyici fiziksel bir çevrenin varlığı bireyi fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden etkilediği için diğer kurumlara kıyasla hastaneler de daha büyük önem taşımaktadır.
Çerekçi, sağlık kuruluşlarının fiziksel koşullarının ve genel görünümün rahat ve çekici hale getirilmesi, görevli personelin hasta ve yakınlarına karşı daha yakın, ilgili ve nazik davranması, bekleme süresinin azaltılması ve bu beklentilere paralel olarak hizmet sunum sisteminde gerekli değişikliklerin gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtmiştir (Çerekçi, 1998: VI, VII ).
Sağlık işletmeleri yöneticileri, hasta beklentilerini doğru saptamaları durumunda, sundukları hizmetin
performansını bu beklentiler doğrultusunda biçimlendirme ve dolayısıyla hasta beklentilerini karşılama olanağına sahip olabileceklerdir. Hasta beklentilerini karşılama ya da aşma biçiminde gerçekleştirilecek bir sağlık hizmeti, doğal olarak hastaların hizmetlere yönelik kalite algısını yükseltecek ve bu
süreç sağlık işletmesinin genel performansı ve rekabet gücünü artıracaktır. Hastane yönetimi müşterilerinin en memnun müşteriler olmasını istiyorsa daha iyi teşhis ve tedaviden başka imkanları da sağlamak zorundadır. Bunlar;
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Hastane hizmetlerinden müşteri beklentilerinin,
Hastane hizmetlerinden müşteri algılarının,
 Hastane hizmetlerinden müşteri tatmin derecelerinin araştırılmasıdır (Sharma and Chahal,
2003:109-28).
Günümüzde kurum felsefesi ”hastane için iyi olan, hasta için de iyidir” şeklinde bir felsefeden ”hasta
için iyi olan, hastane için de iyidir” şeklinde değişmek zorunda kalmıştır (Karafakıoğlu, 1998: 6).Çalışmada acil servis birimlerinde çalışan yönetici, hekim ve yardımcı sağlık personeli iç müşteri; hasta
ve yakınları da dış müşteri olarak ön görülmüştür.
2.1. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı
Çalışmanın amacı, sağlık sektörünün önemli bir parçası olan hastanelerin AS birimlerinin müşteri ilişkileri yönetimi bakış açısından mevcut iç ve dış müşterileri (işgören, hasta veya yakınları) tarafından nasıl değerlendirildiğinin tespitidir. Ayrıca, belirlenen sorunlara gerekli çözümlerin önerilmesi de
amaçlanmıştır.
2.2. İlgili Tanım ve Açıklamalar
Acil servis: Sağlık hizmeti sunan kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek
kişiler tarafından yataklı sağlık tesisleri bünyesinde yer alan hizmet birimleridir (saglik.gov.tr. 2009).
Acil servis hizmetleri: Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri beklenmeyen durumlarda oluşan sağlık sorunlarında sakatlık ya da ölümden korunması amacıyla hastanın, acil serviste görevli sağlık personeli tarafından tıbbi araç ve gereç desteği ile değerlendirilmesi, tanısının konulması, tıbbi müdahale ve tedavisinin yapılması için yataklı sağlık tesislerinde sunulan acil sağlık hizmetleridir (saglik.gov.tr. 2009).
Acil ünitesi: Acil hastalara ilk yardım, temel yaşam desteği hizmetlerinin verilebileceği, en az bir odadan oluşan acil sağlık birimidir (saglik.gov.tr. 2009 ).
Seviyelendirme: Acil servisler, acil hasta kapasitesi, acil vakaların özelliği ve vakanın branşlara göre
ağırlıklı oranı, fiziki şartları, bulundurduğu malzeme, tıbbi donanım ve personelin niteliği, hizmet verdiği bölgenin özellikleri, bulunduğu konum, bünyesinde faaliyet gösterdiği sağlık tesisinin statüsü gibi
ölçütler dikkate alınarak I., II. ve III. Seviye olarak seviyelendirilir (saglik.gov.tr. 2009).
Triyaj: Acil servislere başvuran hastaların, hastalıkları ile ilgili şikayetleri, belirtilerin şiddeti ve tıbbi
durumlarının aciliyeti göz önüne alınarak tabip veya bu konuda eğitim almış sağlık personeli tarafından yapılan öncelik belirleme işlemini, ifade eder (saglik.gov.tr. 2009).
Renk kodlaması: Acil servislerde, triyaj işlemi sırasında acil hastaların öncelik sırasının belirlenmesi
amacıyla kırmızı, sarı ve yeşil şeklinde uygulanan kodlamadır (saglik.gov.tr. 2009).
Müşteri: Kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için pazarlama bileşenlerini satın alan veya satın alma kapasitesinde olan gerçek bir kişi olarak belirlenmektedir (Karabulut, 1989: 13).
Müşteri Memnuniyeti: Hastane müşterileri hastalıkları nedeniyle zorunlu olarak müşteri olurlar ve
isteksiz olarak mecburiyetten harcama yaparlar. Ayrıca hastanedeki hasta kabul memuru, yönetici, he-
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kim, hemşire, vezne memuru, personel vb. herkesle görüşmek zorundadır. Yapılan araştırmalar hastaların ihtiyaçları ile beklentilerinin farklı olduğunu göstermektedir. Hastalar sadece iyi kalitede tıbbi bakım değil, güler bir yüz, empatik davranan hemşire ve personel, seçim yapabilecekleri zengin bir yemek menüsü ve çağrılarına anında cevap alabilme beklentisindedirler. Hastalar ihtiyaç ve istekleri karşılandığı, beklentilerini de aşan hizmetler sağlandığında memnun olmaktadırlar.
Müşterinin satın aldığı mal veya hizmetten memnuniyet derecesi o müşterinin beklentilerine bağlıdır. Müşteri tatmini ise algılanan performans ve müşteri beklentilerinin bir fonksiyonudur. Eğer performans beklentilerin altına düşerse hasta memnun olmaz, eğer beklentileri karşılıyorsa memnun olur.
Eğer performans beklentileri aşarsa oldukça tatmin olur ve memnuniyeti artar. Hastanın sadakatini
sağlamanın maliyeti bir gülümsemeden müşteri ilişkileri yönetimine yatırım yapmaya kadar değişebilir (Nair, 2004: 2)
Sharma ve Chahal Hindistan’da hasta memnuniyeti ile ilgili yaptıkları bir çalışmada; doktorların tutum
ve davranışları, yardımcı personelin tutum ve davranışları, hastane atmosferinin kalitesi ve yönetimin
kalitesinin hasta memnuniyetine etkili olduğunu tespit etmiştir (Sharma and Chahal, 2003: 109-28).
Grandsted işletmeler ve müşteriler arasında denge kuracak gücün emir ve organizasyon yapısının değil, sürekli ve açık iletişim imkanlarının olduğunu ifade etmiştir (Grandstedt, 2002).
Müşteriyi merkeze alan ve müşteri memnuniyetinin ötesine geçmeyi amaçlayan Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY) olup aynı zamanda, pazarlama anlayışının tarihsel süreç içerisinde ulaştığı aşamayı da
ortaya koymaktadır (Güleş, 2004: 231-232).
2.3. Araştırmanın Yöntemi
Bu çalışmada, kamu veya özel hastanelerin acil servislerine teşhis veya tedavi amaçlı gelen hastaların
veya yakınlarının, AS çalışanlarının ve AS sorumlu hekiminin algısal performanslarına olumlu veya
olumsuz etki eden faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma verileri, AS sorumlu hekimleri, AS iş görenleri ve hasta veya yakınlarından elde edilmiştir.
2.3.1. Örneklem Yöntemi ve Uygulaması
Çalışma Sakarya İl merkezi ve ilçelerinde bulunan 8’i kamuya ve 4’ü özel sektöre ait olmak üzere toplam 12 hastanede AS sorumlu hekimi, AS iş görenleri ve hasta veya yakınlarının memnuniyet düzeylerini belirlemek amacı ile gerçekleştirilmiştir. Analizde, örnek kütle analizlerinden, tanımlatıcı istatistik yöntemi kullanılmıştır. Kitle olarak İl merkezi ve ilçelerinde bulunan hastanelerde AS sorumlu hekimleri, AS iş görenleri ve hasta veya yakınları seçilmiştir. Tesadüfü örnekleme yöntemi ile belirlenen 115 hasta veya yakını, 119 AS iş göreni ve mülakat yöntemi ile 12 AS sorumlu hekimine anket uygulanmıştır.
Kamu ve özel hastanelerin Acil Servis (AS) ünitesinde hizmet veren ve hizmet alan iç ve dış müşteri memnuniyetine etki eden faktörleri belirlemek amacı ile AS birimi sorumlu hekimi ile yüz yüze
görüşme (mülakat) yöntemi ile anket formu doldurulmuş; ayrıca, iş gören, hasta ve yakınları ile anket formu doldurtmak sureti ile memnuniyet ve memnuniyetsizlik düzeyleri ve nedenleri belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen veriler değerlendirilerek bu birimlerin etkinlik ve verimliliklerinin artırılması için önerilerde bulunulmuştur. Verilerle ilgili tanımlayıcı istatistikler çıkarılarak elde edilen veriler arasında Varyans Analiz yöntemi (ANOVA) ile test edilmiştir. Tüm analizlerde anlamlılık seviye-
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si ( ) %5 olarak alınmıştır.
Anket formlarında demografik özelliklerle ilgili tanımlayıcı sorular, iç ve dış müşterilerin memnuniyet
düzeyleri ve acil servis birimlerinin hastalara yönelik uyguladığı çalışmalar ile ilgili önem ve tatmin
derecesini ölçmeye yönelik algısal sorular bulunmaktadır. Anket yöntemi ile toplanan veriler SPSS
17.0 (Statistical Package for Social Sciences) paket programı ile analiz edilmiştir.
Her bir anket formu ayrı ayrı değerlendirilip elde edilen bulgular analiz edilerek birbirleriyle ilişkilendirilip acil servis birimlerinin müşteri memnuniyetsizliğine etki eden faktörler ve iyileştirmek için
alınması gereken önlemler belirlenmiştir.
2.3.2. Veri Toplama ve Değerlendirme Yöntemi
Araştırmada, veri toplamak için anket yöntemi kullanılmış, yerli ve yabancı literatür taraması yapılarak teorik bilgiler toplanmıştır. Anket soruları hazırlanırken hastaların hastaneyi tercih nedenleri ve
bunları etkileyecek olası sorular; hastane çalışanlarının çalışma koşulları, güvenlik durumları, yöneticilerin müşteri ilişkileri yönetim uygulamalarından memnuniyetleri ve kurumsal aidiyetle ilgili sorular; AS sorumlu hekimlerinin verilen hizmetlerle ilgili bilgileri ve mesleki tatmin derecelerini sorgulayan sorular sorulmuştur. Anket uygulaması bire bir görüşme yolu ile öncelikli olarak cevaplayıcıların
demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorularla birlikte çoktan seçmeli sorular sorularak yürütülmüştür. Anket sonucu elde edilen bulgular tablolar halinde düzenlenmiş ve oluşturulan hipotezlerle birlikte değerlendirilmiştir.
3. ANKET ÇALIŞMA VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Bu bölümde, çalışmaları ve literatür taraması ile elde edilen teorik bilgilerin değerlendirilmesi yapılmıştır. 12 AS sorumlu hekimleri ile yüz yüze görüşme yöntemi ile anketlerin doldurulması sağlanmış,
AS’e başvuran 115 hasta veya yakınlarına ve 119 AS çalışanlarına da tesadüfü örnekleme yöntemi ile
anket uygulanmıştır. Anket sonucu elde edilen bulgular tablolar halinde düzenlenmiş ve oluşturulan hipotezlerle birlikte değerlendirilmiştir.
3.1. AS Hasta veya Yakınlarına Uygulanan Anket Çalışma Verilerinin Değerlendirilmesi
Aşağıda hasta veya yakınlarının yaş ve cinsiyet dağılımı, medeni durumu, mesleği, gelir durumu, eğitim durumu, sosyal güvenceleri, AS’lerin fiziki imkanları ve iş gören hizmetlerinin, ziyaretleri hakkında hasta veya yakınlarının düşüncelerinin değerlendirmesi yapılmıştır.
3.1.1. Hasta veya Yakınlarının Yaş ve Cinsiyet Dağılımı
Aşağıda verilen Tablo 1’den de görüleceği üzere hastaların % 84.3’ünün 16-45 yaşları arasında toplandığı ve hasta veya yakınlarının %40.92unun erkek, %59.1’inin kadın olduğu görülmektedir.
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Tablo 1. Hasta ve yakınlarının yaş ve cinsiyet çapraz dağılım tablosu

Yaş aralıkları
0-15
16-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
50’den çok
Toplam
Yüzde

Yaş ve Cinsiyet Çapraz Tablosu
Cinsiyet
Erkek
Kadın
2
1
12
21
10
16
6
9
4
6
6
6
5
3
2
6
47
68
40,9
59,1

Toplam

Yüzde

3
33
26
15
10
12
8
8
115
100

2,5
30,2
19,5
12,6
10,7
11,3
6,9
6,3
100

3.1.2. Hasta veya Yakınlarının Medeni Durumu, Mesleği, Gelir Durumu, Eğitim Durumu, Sosyal Güvencelerine Göre Dağılım Yüzdeleri
Anket formlarının analiz edilmesiyle hastaların % 40.3‘ünün bekar, % 13.2’sinin evli-çocuksuz, %
44.6’sının evli-çocuklu, %1.9’unun da dul olduğu; % 3.8’nin işsiz, %15.7’sinin serbest meslek sahibi, % 5’inin esnaf, % 2.5’unun çiftçi, % 3.8’inin memur, % 15.7’sinin işçi, % 25.2’sinin ev hanımı, %
13.8’inin öğrenci ve % 14.5’inin de diğer meslek gruplarına girdiği; % 23.3’nün gelir durumunun asgari ücretten az, % 25.2’sinin asgari ücret, % 33.3’nün asgari ücret -1000 TL, % 11.9’unun 1000-1500
TL, % 3.8’nin 1500-2000 TL, % 2.5’inin 2000 TL’den fazla olduğu; %2.5’inin okur-yazar olmadığı,
%37.7’sinin ilköğretim, %31.4’ünün lise, % 11.9’unun önlisans, % 15.7’sinin üniversite, %0.6’sının
da diğer eğitim gruplarına girdiği, hastaların %89.9’unun Sosyal Güvenlik Kurumu, % 4.4’ünün özel
sigorta, % 5.7’sinin de yeşil kart güvencesinde olduğu tespit edilmiştir.
3.1.3. Hasta veya Yakınlarının As’lerin Fiziki İmkan ve İşgören Hizmetlerini Değerlendirmesi
Tablo 2’den de anlaşılacağı üzere en yüksek memnuniyetin “Doktorun size karşı tutum ve davranışını
nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusuna, iyi derece memnuniyetin de “Genel olarak doktorunuzdan duyduğunuz memnuniyet derecesi nedir” ve “Hemşirelerin size karşı tutum ve davranışlarını nasıl değerlendiriyorsunuz” sorularına, en düşük memnuniyetin ise “Doktorunuzu bekleme süreniz nedir” sorusuna olmuştur.
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Tablo 2. Hasta veya yakının servis ve personel değerlendirme tablosu
Hasta veya yakınının servis ve personel değerlendirmesi
Doktorun size karşı tutum ve davranışını nasıl değerlendiriyorsunuz
Doktorunuzun hastalığınız ve tedavinizle ilgili bilgi verme ve
sorularınızı cevaplandırmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Doktorun sizi muayene etmek için ayırdığı süreyi nasıl
buluyorsunuz
Genel olarak doktorunuzdan duyduğunuz memnuniyet derecesi
nedir?
Sekreterlerin size karşı tutum ve davranışlarını nasıl
değerlendiriyorsunuz ?
Hemşirelerin size karşı tutum ve davranışlarını nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Acil servis biriminin temizliğini nasıl değerlendiriyorsunuz ?
Temizlik personelini duyarlılığını nasıl buluyorsunuz ?
Acil servis bekleme salonlarının durumu hakkında görüşünüz nedir ?
Acil servis muayene masalarının temizlik durumu hakkında
görüşünüz nedir ?
Müşahede odalarının fiziki ( temizlik, aydınlatma, ses, havalandırma
vb.) koşullarını nasıl değerlendiriyorsunuz ?
Kan alma, laboratuar ve röntgen çalışanlarının size karşı tutumlarını
nasıl değerlendiriyorsunuz ?
Hastanede özel güvenlik elemanlarının size karşı tutum ve
davranışlarını nasıl değerlendiriyorsunuz ?
Hastanede polis memurlarının size karşı tutum ve davranışlarını
nasıl değerlendiriyorsunuz ?
Doktorunuzu bekleme süreniz nedir ?

A.
N Ortalama
159
4,0063
159
3,8113

Std.
Sapma
,87509
,81264

159

3,6478

,90804

159

3,9937

,75050

159

3,7987

,87713

159

3,9119

,88863

159
159
159
159

3,7547
3,8113
3,5849
3,7736

,91206
,88711
,93661
,85628

159

3,7799

,85424

159

3,8742

,78549

159

3,5786

1,13284

159

3,5409

1,09511

159

3,2893

1,31373

Kamu ve özel hastanelerin %5 anlam düzeyinde T-testi neticesinde farklı memnuniyetleri mukayese
edildiğinde; “Doktorunuzun hastalığınız ve tedavinizle ilgili bilgi verme ve sorularınızı cevaplandırmasını nasıl değerlendiriyorsunuz”, “Doktorun sizi muayene etmek için ayırdığı süreyi nasıl buluyorsunuz”, “Sekreterlerin size karşı tutum ve davranışlarını nasıl değerlendiriyorsunuz”, “Acil servis biriminin temizliğini nasıl değerlendiriyorsunuz”, “Temizlik personelini duyarlılığını nasıl buluyorsunuz”, “Acil servis bekleme salonlarının durumu hakkında görüşünüz nedir”, “Müşahede odalarının fiziki (temizlik, aydınlatma, ses, havalandırma vb.) koşullarını nasıl değerlendiriyorsunuz” ve “Hastanede polis memurlarının size karşı tutum ve davranışlarını nasıl değerlendiriyorsunuz” sorularına duyulan memnuniyet düzeyi özel hastanelerde daha yüksek, diğer sorulara duyulan memnuniyet düzeyleri
arasında ise kamu ve özel hastaneler arasında bir fark görülmediği tespit edilmiştir.
Kamu ve özel hastanelerin % 5 anlam düzeyinde T-testi neticesinde cinsiyete göre, “Doktorunuzun
hastalığınız ve tedavinizle ilgili bilgi verme ve sorularınızı cevaplandırmasını nasıl değerlendiriyorsunuz”, “Genel olarak doktorunuzdan duyduğunuz memnuniyet derecesi nedir” sorularına verdiği cevaplardan, bayanların daha yüksek oranda memnuniyet duyduğu, diğer sorulara duyulan memnuniyet
derecelerinde cinsiyet açısından fark olmadığı görülmüştür.
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Kamu ve özel AS seçiminde demografik özelliklerin etkisi için ki-kare bağımsızlık testi sonuçları aşağıda verilmiştir (Tablo 3). Tablodaki bulgulara göre eğitim seviyesi yüksek olanların kamu hastanelerini tercih oranları yüksek olmuştur. Kılınç’ın çalışmasında ise ilköğretim mezunlarının hem kamu
hem de özel hastanelerde en yüksek yüzdeye (%37.1) sahip olduğu görülmektedir (Kılınç, 2008: 316).
Tablo 3. Kamu ve özel AS seçiminde demografik özelliklerin
etkisi için c2 bağımsızlık testi tablosu
Eğitim düzeyi
İlköğretim
Lise
Ön lisans
Üniversite
Toplam

Hastane
Kamu
58
32
15
20
125

Özel
6
18
4
5
33

Toplam
64
50
19
25
158

2= 12,057 (olasılığı: 0,007) olup %5 anlam düzeyinde eğitim seviyesinin AS seçiminde önemli bir
faktör olduğu tespit edilmiştir.
Eğitim durumu için yapılan ANOVA testi analizinde %5 anlam düzeyinde “Temizlik personelini duyarlılığını nasıl buluyorsunuz”, “Müşahede odalarının fiziki (temizlik, aydınlatma, ses, havalandırma vb.) koşullarını nasıl değerlendiriyorsunuz”, sorularında eğitim durumu düşük ve yüksek olanlarda memnuniyet nispeten daha yüksek olduğu halde, orta eğitim seviyelerinde daha düşük bir memnuniyet tespit edilmiştir.
Yaş durumu için yapılan ANOVA testi analizinde %5 anlam düzeyinde “Acil servis biriminin temizliğini nasıl değerlendiriyorsunuz”, “Temizlik personelini duyarlılığını nasıl buluyorsunuz”, “Kan alma,
laboratuar ve röntgen çalışanlarının size karşı tutumlarını nasıl değerlendiriyorsunuz” sorularına duyulan memnuniyet düzeyi 15 yaş altı ve 45 yaş sonrasında yüksek iken, aradaki yaş gruplarında daha
düşük bir memnuniyet belirlenmiştir.
Demografik özelliklerin (gelir, eğitim, yaş, medeni hal, cinsiyet) kamu ve özel AS seçiminde etkili
olup olmadığı %5 anlam düzeyinde 2 bağımsızlık testi ile test edilmiş ve eğitim durumu ve medeni
hal ile ilgili memnuniyet durumlarında farklılık belirlenmiştir (Tablo 3).
Üç tane kamu ve bir özel hastanenin AS’sinde hasta memnuniyeti genelde düşük olarak belirlenmiştir. Yeni işletmeye açılan bir özel hastane ile, bina, teknik imkanlar ve servis ilaveleri yapılan bir kamu
hastanesinde memnuniyet düzeyi en yüksek seviyede belirlenmiştir.
Tablo 4. Medeni halin kamu ve özel hastane seçimine etkisi
Medeni hal
1,00
2,00
3,00
Toplam

Hastane
Kamu
46
18
62
126
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Özel
21
3
9
33

Toplam
67
21
71
159

2= 7,92 (Olasılığı: 0,019) olup %5 anlam düzeyinde medeni hal’in AS seçiminde önemli bir faktör
olduğu belirlenmiştir.
Medeni hal için yapılan ANOVA testi analizinde %5 anlam düzeyinde, “Acil servis biriminin temizliğini nasıl değerlendiriyorsunuz”, “Temizlik personelinin duyarlılığını nasıl buluyorsunuz”, sorularına
duyulan memnuniyet düzeylerinde farklılık, “Doktorunuzu bekleme süreniz nedir” sorusuna ise daha
önemli bir fark görülmektedir. Bekar ve evli-çocuklulara göre, evli-çocuksuzların özellikle “Doktorunuzu bekleme süreniz nedir” sorusuna verdikleri cevaplarda yüksek memnuniyetsizlik görülmektedir.
3.1.4. Ziyaret Hakkında Hasta veya Yakınlarının Düşünceleri
Acil Servise ilk kez gelenlerin oranı %29.6, daha önce gelmiş olanların oranı ise %70.4 olarak bulunmuştur. İlgili AS’i servisi seçme nedeni olarak; %39.6 evine veya işine yakın olmasını, % 18.2
daha önce alınan hizmetten memnun kalınmasını, %11.3 tavsiyeyi, %10.1 merkezin tanınmış olmasını, %9.4 hekimlerin tanınıyor olmasını, %6.9 kurum sevkini, %3.8 yakınının çalışmasını, %0.6 reklamı gösterdiği belirlenmiştir. Ayrıca hasta veya yakınlarının % 83’nün bu AS’yi başkalarına önerdiği,
%17’sinin de önermediği belirlenmiştir.
T-testi neticesinde %5 anlam düzeyinde; “bu servisi başkalarına önerir misiniz” sorusuna olumlu cevap verenlerin yüksek bir memnuniyet seviyesine sahip oldukları belirlenmiştir. Bu soruya olumsuz
cevap veren grubun doktoru bekleme süresi ve polis memurlarının tutum ve davranışlarından memnuniyetlerinin düşük olduğu tespit edilmiştir.
3.2. Acil Servis Çalışanlarına Uygulanan Anket Çalışma Verilerinin Değerlendirilmesi
Aşağıda AS çalışanlarının cinsiyet ve yaş gruplarına, çalışma sürelerine göre dağılımları, yönetim ve
yöneticilerle ilişkilerinin, çalışma saatleri, kurumsal hizmetlerle ve kurumsal aidiyet ile ilgili düşüncelerinin değerlendirilmesi yapılmıştır.
Tablo 5. Acil Servis Sorumlusunu Değerlendirme Tablosu
Acil Servis Sorumlusu Hakkında Değerlendirme
N
Ortalama
İşleri zamanlama ve planlama biçiminden
119
3,5210
Destek verme ve teşvik etme uygulamalarından
119
3,4874
Bizi dinlemesinden ve dikkate almasından
119
3,4286
Değer vermesi ve bizleri önemsemesinden
119
3,3529
Olanak yaratması ve çözüm bulmasından
119
3,3950
İşleri zamanında duyurması ve bilgilendirmesinden
119
3,4958
Yapılan işleri ve başarıları takdir etmesinden
119
3,3782
Getirdiği kuralların uygulanabilir olmasından
119
3,3445
İşleri dengeli veya adil bir şekilde dağıtmasından
119
3,3193

Std. Sapma
,95535
,96433
1,04615
1,10153
1,02691
1,02407
1,10463
1,02871
1,10417

ANOVA analizi ile %5 anlam düzeyinde AS çalışanları üzerinde cinsiyet ve unvanın memnuniyet seviyesine etkisi olmadığı tespit edilmiştir.
Kamu ve özel AS personelinin memnuniyet düzeylerinin %5 anlam düzeyinde T-testi ile karşılaştırıldığında “İşleri dengeli veya adil bir şekilde dağıtmasından”, faktörü dışında özel hastane Acil servislerinde işgören memnuniyet düzeyinin kamu acil servislerine göre daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır.
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2 bağımsızlık testine göre % 5 anlam düzeyi için “Çalışanların çalışma mekanı ve koşulları ile ilgili
düzenlemelerde görüşlerine başvurulması” noktasında iş görenlerin unvanlarına göre anlamlı bir farklılığın olmadığı;“İşlerin dengeli ve adil bir şekilde dağıtılmasından” duyulan memnuniyetin ise unvanlara göre farklı olduğu görülmüştür.
3.2.1. Acil Servis Çalışanlarının Cinsiyet ve Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
AS çalışanlarının cinsiyet ve yaş gruplarına göre dağılımı verileri analiz edildiğinde (Tablo 6) çalışanların %43,7’sinin erkek, %57.3’ünün ise kadın olduğu, %74’ünün 21-40 yaşları arasında olduğu belirlenmiştir.
Tablo 6. Acil servis çalışanlarının cinsiyet ve yaş gruplarına dağılımı tablosu
Yaş grupları
17-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
Total
Yüzde

Cinsiyet
Erkek
2
6
20
9
7
5
3
52
43,7

Kadın
7
20
26
9
3
2
0
67
56,3

Toplam
9
26
46
18
10
7
3
119
100

Yüzde
7,6
21,8
38,7
15,1
8,4
5,9
2,5
100

3.2.2. Acil Servis Çalışanlarının Çalışma Sürelerine Göre Dağılımları
AS çalışanlarının %46.2’sinin çalışma sürelerinin kısa olduğu dolayısı ile tecrübelerinin az olabileceği, %53.8’inin ise çalışma sürelerinin tecrübe kazanmalarını sağlayacak kadar uzun olduğunu göstermektedir (Tablo 7).
Tablo 7. Acil servis çalışanlarının çalışma sürelerine dağılımı tablosu
Çalışma süresi
1 yıldan az
1-2 yıl
3-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
15 +
Toplam

Personel sayısı
29
26
36
21
4
3
119

Yüzde
24,4
21,8
30,3
17,6
3,4
2,5
100,0

Kümülatif yüzde
24,4
46,2
76,5
94,1
97,5
100,0

3.2.3. Acil Servis Çalışanlarının Yönetim ve Yöneticilerle İlişkilerinin Değerlendirilmesi
AS iş görenlerinin yönetim tarafından teşekkür belgesi, ek ödeme ve ilave kıdem puanı şeklinde motive edilip edilmedikleri sorulduğunda %53.8’inin olumsuz, %46.2’sinin ise olumlu cevap verdi-
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ği tespit edilmiştir. Ayrıca, son altı ay içerisinde hizmet içi eğitim alıp almadıkları sorulduğunda ise
%68.9’unun evet dediği,%31.1’inin hayır dediği belirlenmiş olup hizmet içi eğitim konusunda memnuniyetin yüksek olduğu tespit edilmiştir (Tablo 8). AS çalışanlarının 73.1’i açık ve sınırları belirli görev tanımları olduğunu, %62.2’si ise çalışma mekanı ve koşulları ile ilgili olarak fikirlerinin alınım katılımın sağlandığını ifade ettiği tespit edilmiştir.
Tablo 8. Çalışanları ödüllendirme mekanizmaları dağılımı tablosu
Hastane idaresi tarafından çalışanları ödüllendirme
(teşekkür yazıları, ek ödeme ilave puanı, vb.)
mekanizmaları işletilmekte midir?
Geçerli
Evet
Hayır
Toplam

Frekans

Yüzde

55
64
119

Kümülatif Yüzde

46,2
53,8
100,0

46,2
100,0

3.2.4. Acil Servis Çalışanlarının Çalışma Saatleri ve Kurumsal Hizmetlerle İlgili Düşüncelerinin Değerlendirilmesi
Bulgular değerlendirildiğinde “Haftalık mesai süresinden daha fazla çalışıyor musunuz?” sorusuna çalışanların %45.4’ünün evet, %54.6’sının da hayır cevabını verdiği, evet cevabı verenlere “neden haftalık mesai süresinden daha fazla çalıştırılıyorsunuz?” diye sorulduğunda %26.9’u çalışan sayısının yetersiz olduğunu, %9.2’si nöbet ücreti almak istediklerini, %6.7’si ise mesai saatlerinin iyi düzenlenmemesini gerekçe göstererek daha fazla çalışmak zorunda kaldıklarını belirtmiştir (Tablo 9).
Tablo 9. Mesai süresinden daha fazla çalıştırılma gerekçeleri tablosu
Neden haftalık mesai süresinden daha fazla
çalıştırılıyorsunuz?
Geçerli
Fazla Çalışmayanlar
Çalışan sayısı yetersiz
Nöbet ücreti almak için
Hastalara daha fazla zaman ayırmak
Daha fazla ek ödeme
Mesai saatlerinin iyi düzenlenmemesi
Toplam

Frekans

Yüzde
65
32
11
2
1
8
119

54,6
26,9
9,2
1,7
,8
6,7
100,0

Kümülatif
Yüzde
54,6
81,5
90,8
92,4
93,3
100,0

3.2.5. Acil servis çalışanlarının kurumsal aidiyet düşüncelerinin değerlendirilmesi
Yapılan T-testinde % 5 anlam düzeyi için kurumdan ayrılmayı düşünenlerin memnuniyet düzeyleri bütün kriterler için, ayrılmayı düşünmeyenlere göre daha düşük bulunmuştur.
3.3. AS Sorumluları İle Yüz Yüze Görüşme Yöntemi Uygulanarak Yapılan Anket Çalışma Verilerinin Değerlendirilmesi
Mülakat yöntemi ile yüz yüze görüşülerek doldurulan anket formları analiz edildiğinde yaş, cinsiyet,
unvan, AS sorumlusu olarak çalışma süresi gibi demografik verilerin analizi; AS’lerin seviye, triaj ve
icap nöbetlerine göre dağılımları; AS’lere icapçıların ulaşım süresine göre dağılımları; AS sorumlula-
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rının memnuniyet durumlarının değerlendirilmesi ile ilgili bulgular analiz edilerek AS sorumlularının
yeterlilik ve memnuniyet durumları belirlenmiştir.
3.3.1. AS Sorumlularının Yaş ve Cinsiyet Verilerine Değerlendirilmesi
AS sorumlularının %66.7’sinin erkek, %16.9’unun 21-30 yaşları arasında ve %58.4’ünün 31-40 yaşları arasında olduğu belirlenmiştir. AS sorumlularının genel olarak genç oldukları ve tecrübe yönünden
yeterli olmayabilecekleri kanaatine varılmıştır (Tablo10).
Tablo 10. AS sorumlu hekimlerinin yaş ve cinsiyet dağılımı
Cinsiyet

Yaş Grubu
21 -25
26 -30
31 -35
36 -40
41-45
46 -50
50+
Toplam
Yüzde

Erkek
0
1
1
4
1
0
1
8
66,7

Toplam

Kadın
1
0
1
1
0
1
0
4
33,3

1
1
2
5
1
1
1
12
100

Yüzde
8,3
8,3
16,7
41,7
8,3
8,3
8,3
100

3.3.2. AS Sorumlularının Yönetici Olarak Çalışma Sürelerine Değerlendirilmesi
AS sorumlularının AS sorumlusu olarak çalışma süreleri incelendiğinde 2’inin (%16.7) bir yıldan az,
1’inin (%8.3) 1-2 yıl, 6’sının (%50) 3-5 yıl, 1’inin (%8.3) 6-10 yıl ve 2’sinin (%16.7) 11-15 yıl arasında görev yaptığı tespit edilmiştir.
3.3.3. AS Sorumlularının Unvanlarına Göre İncelenmesi
Unvanlara göre bulgular incelendiğinde AS’lerin 7 tanesinin (%58.3) başhekim yardımcıları tarafından yönetildiği, sadece iki tanesinin (%16.7) acil tıp uzmanı tarafından yönetildiği, diğerlerinin uzman
tabip ve tabip tarafından yönetildiği tespit edilmiştir.
Tablo 11. AS sorumlularının unvanlarına göre dağılımı
Unvan
Acil Tıp Uzmanı
Uzman Tabip
Baştabip Yardımcı
Tabip
Toplam

Frekans

Yüzde
2
2
7
1
12

491

16,7
16,7
58,3
8,3
100,0

Kümülatif Yüzde
16,7
33,3
91,7
100,0

3.3.4. AS’lerin Seviye, Triaj ve İcap Nöbetlerine Göre İncelenmesi
Hasta triaji AS’in en önemli işlemlerinden biridir. Ne yazık ki çalışmamızda bazı AS’lerde triajın bu
işlemin eğitimini almamış yardımcı hastane personeli tarafından yapıldığına şahit olmaktayız. Bu malesef ülkemiz AS bakımı için önemli bir problemdir. Triaj işlemi, bu konuda uygun eğitime tabi tutulmuş “hemşirelerin” görevidir (Çevik, 2000: 271).
Hastane yönetimi 24 saat, haftada 7 gün AS’in ihtiyaçlarına yanıt verebilecek diğer servis uzmanlarını içeren icapçı uzman listelerini AS direktörüne iletmelidirler. Bu uzmanlar telefon ile 10 dk içinde
ulaşılabilecek konumda olmalı ve ulaşıldığında 30 dk içinde AS’te olacak şekilde hazır bulunmalıdırlar (Çevik, 2000: 270-271).
Acil servislerde icapçı çağrılması konusunda anlaşılmayan bir isteksizlik söz konusu olmaktadır. Bu
konuda yaşanan örnek bir vaka aşağıda sunulmuştur.
Yüksek tansiyon ve kusma teşhisi ile hasta 112 Acil Servisi ile hastanenin acil servisine getiriliyor,
pratisyen hekim tarafından müşahede altına alınıyor, fakat tansiyon düşmediği gibi kusma da devam
ediyor. Hasta sahibi durumu hekime iletiyor, “korkulacak bir durum yok” deniliyor. Hasta yakını ısrar
edince beyin tomografisi çekiliyor, kusmayı önlemek için ilaç veriliyor. İlaç kusma hissini önleyince
randevu alınıp polikliniğe gidilmesi tavsiye edilerek hasta gönderiliyor.
Olay perşembe günü meydana gelmiş; o gün randevu alma saati geçmiş durumda, cuma günü alınsa hafta sonu giriyor ve mecburen pazartesi sabahı randevu alınacak ve hasta ancak salı günü muayene olabilecek. Yüksek ve düşürülemeyen bir tansiyon ve kusma semptomları olan 50 yaşında bir hasta veya yakını olsanız ne yapardınız? Evet, ekonomik durumunuz uygunsa özel bir hastaneye giderdiniz. Aksi halde perşembe gününden salı gününe kadar beklemek zorundasınız. Hâlbuki triyaj durumu dikkate alınarak icapçı uzman çağrılması ve uzmanın kontrolünde hastanenin uygun servisine yatırılması veya en azından hastanın hastanenin o günkü ilgili polikliniğine randevusuz gönderilmesi gerekmektedir.
Bu vakada görüldüğü gibi uygun bir triyaj ve yerinde bir icap nöbeti bu konuda bilgili, bilinçli ve sorumlu yönetici ve iş görenle sağlanabilecektir. Aksi takdirde böyle bir AS hizmeti ile hasta memnuniyeti ve sadakati mümkün olmayacaktır.
Çalışmanın yürütüldüğü 12 hastanenin 6’sının (%50) birinci seviyede, 6’sının da (%50) ikinci seviyede AS olduğu ve üçüncü seviyede ne kamu nede özel hastanelerde AS olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca, triyaj ve renk kodu uygulaması açısından incelendiklerinde ise 8’inde (%66.7) triyaj ve renk kodu
uygulamasının yapılmadığı, 4’ünde (%33.3) bu uygulamanın yapıldığı tespit edilmiştir (Tablo 12).
İcap nöbetindeki uzman tabip acil servise çağrılması durumunda ne kadar sürede AS’e gelebileceği
araştırıldığında 6 (%50) AS sorumlusu bunun 0-15 dakikada, 5 (41.7) AS sorumlusu bunun 15-30 dakikada ve 1 (%8.3) AS sorumlusu ise bunun 30-45 dakikada mümkün olabileceğini ifade etmiştir. Bu
bulgular Çevik’in çalışmaları ile uyumlu bulunmuştur.
İcap nöbetçisi uzman tabibin acil servise acil servis sorumlu tabip veya nöbetçi uzman tabibince çağrılmasına hasta veya yakınlarının etkisi konusu sorgulandığında elde edilen verilerin analizinden 9
(%75) AS sorumlusunun olumlu cevap verdiği, 3 (%25 AS sorumlusunun ise olumsuz cevap verdiği tespit edilmiştir.
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24 saat kesintisiz hizmet esasına dayalı acil servis sorumlu tabip nöbeti tutulup tutulmadığı sorgulandığında 10 (%83.3) AS sorumlusu evet cevabını vermiş, 2 (%16.7) AS sorumlusu ise hayır cevabını
vermiş olduğu belirlenmiştir. Fakat, her bir uzmanlık dalı için müstakil acil branş nöbeti tutulup tutulmadığı sorulduğunda 3 (%25) AS sorumlusunun evet, 9 (%75) AS sorumlusunun ise hayır cevabını verdiği tespit edilmiştir.
Tablo 11. Triyaj ve renk kodu uygulaması dağılımı
Triyaj ve renk kodu uygulaması yapılıyor mu?
Geçerli
Evet
Hayır
Toplam

Frekans
4
8
12

Yüzde
33,3
66,7
100,0

Kümülatif Yüzde
33,3
100,0

3.3.5. AS Sorumlularının Memnuniyet Durumunun Değerlendirilmesi
Acil servis sorumlusunun memnuniyet faktörleri açısından T-testine göre %5 anlam düzeyinde cinsiyete göre dağılımında önemli bir farklılık tespit edilememiştir.
Acil servis bünyesinde branş nöbeti tutan uzman tabip için müstakil muayene odası olup olmadığı
araştırıldığında 4 (%33.3) AS sorumlusunun var dediği, 8 (%66.7) AS sorumlusunun ise yok dediği
tespit edilmiştir.
4. SONUÇ
Hastane girdisi insan (hasta), dönüşüm sürecinde insanı işleyen insan (doktor), çıktısı yine insan (sağlıklı kişi) olduğundan bu organizasyonlar müşteri işleyen organizasyonlardır. Sağlık işletmeleri yöneticileri, müşteri (iç ve dış müşteri) beklentilerini doğru saptamaları durumunda, sundukları hizmetin
performansını bu beklentiler doğrultusunda biçimlendirme ve dolayısıyla müşteri beklentilerini karşılama olanağına sahip olabileceklerdir. Bu nedenle AS sorumluluğu görevi daha önceden yöneticilik ve
liderlik deneyimi yanında AS’te aktif olarak çalışmış ve çalışabilecek uzman hekimlere verilmelidir.
Müşteri beklentilerini karşılama ya da aşma biçiminde gerçekleştirilecek bir sağlık hizmeti, doğal olarak iş gören ve hastaların hizmetlere yönelik kalite algısını yükseltecek ve bu süreç sağlık işletmesinin
genel performansını ve rekabet gücünü artıracaktır.
İnsanlar sağlıkları hakkında daha duyarlı ve bilinçli hale geldikçe bu sektörde büyük bir rekabet ortaya çıkmıştır. Hasta sadakatini sağlamak ve memnuniyetini artırmak için hekimlerin tutum ve davranışı, uzman hekimlerin mevcudiyeti, yardımcı sağlık personelinin tutum ve davranışı, yönetimin kalitesi,
atmosferin kalitesi ve modern yöntemlerin mevcudiyeti gibi faktörler kilit rol oynamaya başlamıştır.
ANOVA analizi ile %5 anlam düzeyinde AS çalışanları üzerinde cinsiyet ve unvanın memnuniyet seviyesine etkisi olmadığı; 2= 12,057 (olasılığı: 0,007) olup %5 anlam düzeyinde eğitim seviyesinin
AS seçiminde önemli bir faktör olduğu; 2=7,92 (Olasılığı: 0,019) olup %5 anlam düzeyinde medeni
hal’in AS seçiminde önemli bir faktör olduğu belirlenmiştir.
Kamu ve özel hastanelerin %5 anlam düzeyinde T-testi neticesinde farklı memnuniyetleri mukayese
edildiğinde; hekimin bilgi verme ve soruları cevaplandırması, muayene süresi, sekreterlerin tutum ve
davranışları, AS biriminin temizliği, temizlik personelinin duyarlılığı, AS bekleme salonlarının duru-

493

mu, müşahede odalarının fiziki koşulları, polis memurlarının tutum ve davranışları ile ilgili memnuniyet düzeyi özel hastanelerde daha yüksek bulunmuş, diğer sorulara duyulan memnuniyet düzeyleri
arasında ise kamu ve özel hastaneler arasında bir fark görülmemiştir.
T-testi neticesinde %5 anlam düzeyinde; AS’i başkalarına önerenlerin yüksek bir memnuniyet seviyesine sahip oldukları belirlenmiş; bu soruya olumsuz cevap veren grubun doktoru bekleme süresi ve
polis memurlarının tutum ve davranışlarından da memnuniyetlerinin düşük olduğu tespit edilmiştir.
Acil servis sorumlusunun memnuniyet faktörleri açısından T-testine göre %5 anlam düzeyinde cinsiyete göre dağılımında önemli bir farklılık tespit edilememiştir.
Acil servis bünyesinde branş nöbeti tutan uzman tabip için müstakil muayene odası olup olmadığı
araştırıldığında AS sorumlularının %33.3’ünün olumlu cevap verdiği, %66.7’sinin ise olumsuz cevap
verdiği tespit edilmiştir.
Çalışmanın yürütüldüğü 12 hastanenin %50’inin birinci seviyede, %50’sinin de ikinci seviyede AS olduğu ve üçüncü seviyede ne kamu nede özel hastanelerde AS olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca, triyaj
ve renk kodu uygulaması açısından incelendiklerinde ise %66.7’sinde triyaj ve renk kodu uygulamasının yapılmadığı, tespit edilmiştir.
İcap nöbetindeki uzman tabip acil servise çağrıldığında %91.7’sinin 0-30 dakikada AS’e gelebileceği; işlerin dengeli ve adil bir şekilde dağıtılmasında memnuniyet düzeyinin unvanlara göre farklı olduğu tespit edilmiştir.
AS çalışanların %45.4’ünün haftalık mesai süresinden daha fazla çalıştıklarını, neden olarak da
%26.9’u çalışan sayısının yetersiz olduğunu, %9.2’si nöbet ücreti almak istediklerini, %6.7’si ise mesai saatlerinin iyi düzenlenmemesini gerekçe gösterdiği tespit edilmiştir.
Günümüzde tüm işletmelerde olduğu gibi hastanelerimizin bir çoğunda da yöneticinin beyni iş görenin
eline hakim olduğu ve onu kullandığı sürece çağdaş, etkin ve verimli bir çalışmadan bahsetmek mümkün değildir. Gerek yönetici gerekse iş gören birey olarak bilgi birikimini ortaya koyup, takım ruhu
ile çalışarak risk aldığında veya riski paylaştığında iç ve dış müşteri memnuniyeti mümkün olacaktır.
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YATAN HASTALARDA BESİN-İLAÇ ETKİLEŞİMİ VE DİYET
HİZMETLERİNDE İYİLEŞTİRME
Zekeriya Gümüş1, Zeynep Sağlam2, Ayfer Turan3, Fatma Özdemir4

Özet
Bu çalışma, yatarak tedavi gören hastalarda besin-ilaç etkileşimine neden olabilecek risk faktörlerini belirlemek ve diyet hizmetlerinde yapılacak iyileştirme alanlarını saptamak amacıyla yapılmıştır.
Araştırma diyet hizmeti verilen toplam 200 yatan hastaya uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 15,0
programında ve ki kare testi ile değerlendirilmiştir.
Elde edilen veriler sonucunda, hastaların % 50’si kadın %50’si erkek ve yaş ortalaması 65,75±12,9’dur.
Hastaların %46,0’ı okuma-yazma bilmiyordu ve %51,5’i kırsal kesimde yaşıyordu. Hastalara sunulan
diyet hizmetlerinin tamamı hastalığa göre olup ilaca yönelik özel bir beslenme programı yoktu. 60 yaşın üzerinde ortalama kronik hastalık sayısı 2,13±0,96, kullanılan ilaç sayısı 6,75±2,71 olarak bulundu. Hastaların %99,3’ü besin-ilaç etkileşimi konusunda bilgilendirilmemişti.
Yaşlanma, kronik hastalıklar, polifarmasi, eğitimsizlik ve bilgilendirme eksikliği besin ve ilaç etkileşimi yönünden bir risktir. Hastaların besin-ilaç etkileşiminden korunabilmesi için hastanede doktor, eczacı, diyetisyen ve hasta bakımından sorumlu hemşirelerin de bulunduğu bir ekip ile riskler saptanmalı, diyet hizmetleri düzenlenmelidir. Besin-ilaç etkileşimi konusunda kalite iyileştirme çalışmaları yapılmalı, sağlık çalışanlarına ve hastalara eğitim verilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Besin-İlaç Etkileşimi, Diyet, Hasta Güvenliği
Abstract
This study is made with the aim of the improvement dietary services by identifying risk factors such as
food-drug interactions in hospititalized patients.
The sample of the survey was composed 200 patients who given the diet service. The obtained data
were evaluated in SPPS 15.0 software and chi-square calculations.
As a result the data obtained 50% of female, 50% of male of the patients and mean age is 65.75 ± 12.9.
46.0% of the patients were not literate, 51.5% lived in rural area. It was found that all provided diet
services to the patients were organized according to the illnesses not to drugs. The number of average chronic diseases over 60 years of age is mean 2.13 and the number of used drugs was found 6.75.
99.3% of the inpatients food-drug interaction was not informed about
Aging, chronic diseases, polypharmacy, the lack of education and information, in point of food-drug
1. Ordu Devlet Hastanesi, zekeriyagumus@yahoo.com
2. Özel Ordu Umut Hastanesi, zeynep_saglam@mynet.com
3. Ordu Devlet Hastanesi, aydost_52@hotmail.com
4. Ordu Devlet Hastanesi, fatmaozdemir@hotmail.com
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interactions are risks. The patients can avoid from food-drug interactions in hospital doctors, pharmacists, dieticians and with a team including responsible nurses for in terms of risks should be identified, dietary service should arranged. Quality improvement studies should be done on the subject of
food-drug interaction, healthcare professionals and patients should be given education.
Key Words: Food-Drug İnteractions, Diet, Patient Safety
1. GİRİŞ
İdeal olarak, ilaçların etkileri son derece spesifik ve tüm hastalarda aynı öngörülebilir etkilere sahip
olmalı, diğer ilaçlar ve besinler ile birlikte alındığında etkilenmemeli, tamamen nontoksik olmalı ve
tek bir dozla kalıcı tedaviyi sağlayabilmelidir. Ancak bu “mükemmel” ilaç henüz keşfedilememiştir
(McCabe v.d, 2003: 14).
Bir ilacın ya da her iki ilacın etkilerinde artma veya azalmaya, istenmeyen etkiler ile birlikte tedavide
başarısızlıklara yol açan ilaç etkileşimleri dört kategoride incelenmektedir:
İlaç-İlaç Etkileşimleri
Besin-İlaç Etkileşimleri
Bitkiseller/Tamamlayıcı Alternatif Tıp-İlaç Etkileşimi
Hastanın Sağlık Durumu-İlaç Etkileşimi
Besin-İlaç etkileşimini analayabilmek için ilacın etki mekanizmalarını ve farmakolojik prensipleri bilmek gereklidir. Bir ilacın etkisi;
Farmasötik
o İlacın çözülmesi
o İlacın dağılımı
Farmakokinetik
o Emilim
o Dağılım
o Metabolizma/Biotransformasyon
o Atılım
Farmakodinamik
o İlaçların Etki Gücü özellikleri ile açıklanabilmektedir.
İlacın farmokolojik özellikleri ile birlikte ilacın etkisini değiştirebilen hastaya ait bireysel özellikler,
hastalıklar, çok sayıda ilaç kullanma, beslenme durumu ve alışkanlıkları gibi risk faktörleri söz konusudur (Tablo 1).
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Tablo 1. İlacın etkisini etkileyen belli başlı risk faktörleri
1- Yaş
2- Cinsiyet
3- Beden Kitle İndeksi
4- Genetik Faktörler
5- Hastalık Durumları
6- Duygusal Şartlar
7- Beslenme Durumu, Alkol Alımı
8- İlacın Alım Yolu
9- İlacın Alım Zamanı
10-Başka ilaç alım öyküsü ve kullanılan ilaç sayısı
11-İlaç Etkileşimi
12-Çevresel Faktörler
(http://edis.ifas.ufl.edu, 2009; Elmacıoğlu, 2007: 109)
1.1. Besin-İlaç Etkileşimleri
Besinler doğru bir şekilde kullanıldığında kronik hastalıklardan korunma, bağışıklık sistemini güçlendirme, kanserden korunma ve ilaç etkisinde sinerji gibi çok yararlı özelliklere sahiptir (Greenway,
2007: 4; Thompson, 2006: 5-7). Hastanın beslenme durumu ve besinler ilaçların farmakolojik evrelerden bazılarını etkileyerek ilacın etkisinde azalma veya artışa neden olur. En sık görülen durumlar emilimde azalma, gecikme ve artış şeklindedir. Kana geçen ilaç miktarı ya artmakta ya da azalmakta ve
dolayısıyla ilacın etkisinde artış veya azalma, toksisite görülmektedir (Tablo 2).
Demir preperatları, antibiyotiklerden tetrasiklin ve sproflaksasinin emilimi besinlerle birlikte alındığında azalmaktadır. Süt, yoğurt, sürlü ürünlerin içlerinde bulunan kalsiyum nedeniyle şelasyon yapar
ve tetrasiklinin emilimini ve oral biyoyararlanımını azaltır. Antiasitlerdeki kalsiyumlu, magnezyumlu
ve aluminyumlu bileşikler de tetrasiklinin emilimini azaltmaktadır.
Tablo 2. Besinlerle birlikte alındığında emilimi etkilenebilen ilaçlara örnekler
İLAÇ GRUBU

GENEL İŞLEVİ

İLAÇ ÖRNEKLERİ

Emilimi azalmış ilaçlar
Amoksisilin, tetrasiklin,
eritromisin
Captopril

Antibiyotik

Bakteriyel enfeksiyonların kontrolu

Ace inhibitörleri

Alkolü içecekler

Antiparkinson

Kan basıncı tedavisi
Rahatlama, merkezi sinir sistemi
depresyonu
Parkinson Hastalığının tedavisi

Bronkodilatör

Astım, KOAH tedavisi

Teofilin

Ülserin tedavisi

Simetidin

Ethanol

Levodopa

Emilimi Gecikmiş İlaçlar
Antiülser
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Non_Steroidal
Antienflamatuvarlar
Antiaritmik

Enflmasyonun kontrolu

Diklofenak

Anormal kalp ritimlerinin kontrolu

Digoksin, quinidine

Kan şekeri kontrolu

Glipizid

Antibiyotik

Bakteriyel enfeksiyonların kontrolu

Nitrofurantoin

Antianksiyatik

Anksiyete tedavisi

Diazepam

Antihipertansif

Kan basıncı tedavisi

Hidralazin, metroprolol

Antimanik

Bipolar bozukluğun tedavisi

Lityum

Diüretik

Kanbasıncı ve sıvı tedavisi

Kloro-tiyazid

Antidiyabetik
Emilimi Artmış İlaçlar

Biyoyararlanım; ilacın sistemik dolaşıma girip etki bölgesine ulaşabilme derecesidir. Bir ilacın plazma
ilaç konsantrasyonu ile zaman ilişkisi ve bunu etkileyen faktörlerdeki değişim aşağıdaki şekilde gösterilmiştir (Şekil 1 ve Tablo 3).
Grafik 1. Plazma ilaç konsantrasyonu eğrisi

Tablo 3. İlacın plazma
konsantrasyonunu etkileyen
faktörler
- Yaş
-Cinsiyet
-Fiziksel aktivite
-Fenotip
-Stres
-Hastalık (aklorhidri v.b)
-Gastrointestinal sistem ameliyatları
-Emilimi azaltan kimyasal reaksiyonlar

Besinlerden bazıları ilaçların biyoyararlanımını artırabilirler ve metabolizmasını bozabilirler. Propanololun hızla saliverilen bir formu yüksek proteinli yemekle birlikte verilecek olursa ilacın sistemik biyoyararlanımı %70 artabilmektedir. Yüksek proteinli diyetler sitokrom P-450’yi uyararak belirli ilaçların metabolizmasını artırırken, greyfurt yemek P-450’yi inhibe ederek aynı ilaçların metabolizmasını yavaşlatmaktadır.
Bazı besinler de vucudun ilaca olan cevabını etkiler. Peynirdeki tiramin monoaminoksidaz (MAO) inhibitörü olan olan hastalarda hipertansif krizlere neden olur.
Beslenme yetersizikleri, gastrointestinal sistemdeki değişiklikler emilimi bozabilir ve ilacın cevabını etkileyebilir. Bazı ilaçlarda iştahı, besin emilimini ve doku metabolizmasnı etkileyebilir (Yücesan,
1999: 7; Porter, 2008: 8-9; Hay, 2001: 1-3).
Albumin kanda ilaçların bağlandığı önemli proteindir. Albumin azlığında ilacın bağlanma kapasitesi
düşecek ve serbest fraksiyonun serumda daha çok olması sonucunu doğuracaktır. Albumin seviyesinin
düşük olması durumunda bazı ilaçların (Warfarin, fenitoin, furasemid vb.) dozlarında azaltma gerekebilecektir. Malnütrisyonlarda ilacın taşınması bozulacağından digoxin, salisilâtlar ve tetrasiklin gibi
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ilaçların etkinliği de azalmaktadır.
Diyetteki karbonhidrat oranı, karbonhidrat türleri ve lipidler de ilaçların biyoyararlanımını etkilemektedir. Yüksek yağlı diyet dikumarol, diazepamın emilimini arttırmaktadır.
Yüksek K vitamini içeren besinlerle birlikte warfarin kullanılırsa K vitamini warfarinin antagonisti
şeklinde etki göstermektedir.
1.2. Yaşlılarda İlaç Tedavisi
Yaşlanma ile birlikte diabetes mellitus, hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar ve kanser gibi pek
çok kronik hastalıklar görülmekte, bu nedenle daha fazla sayıda ilaç kullanılmaktadır. Yalnızca hekim
tarafından yazılan ilçalar değil aynı zamanda hastanın hiçbir hekime danışmadan kendi kendine alıp
kullandığı ilaçlar da bu sayıyı arttırmaktadır. Oysa yaşlanma ve pek çok kronik hastalık ilaçların farmakoniteğini ve farmakodinamiğini etkilemektedir. Yaşlıların en sık ve sürekli kullandıkları ilaç gruplarından antihipertansifler, antidepresanlar, antiagreganlar, antidiyabetikler, non-steroidal antienflamatuvarlar ve beraberindeki antiasitler, antipsikotiler ve antiepileptikler, diğer bazı ilaçlar besin ve içeceklerlerle etkileşime girebilirler (Tunca, 2006: 45).
Yaşlılarda en sık görülen besin-ilaç etkileşimleri (Tablo 4) özetlenmiştir.
Tablo 4. Yaşlılarda en sık görülen besin-ilaç etkileşimleri
İlaç

Besinin Etkisi

Potansiyel Klinik Etkisi

Amiodarone

↓ emilim yüksek lifli besinlerle
birlikte
↑ emilim GS birlikte

KKY ve AF tedavisinde
yetersizlik
Etkide artma ve toksisite

Metaprolol, Propanolol

↑ emilim

Asebutalol, Nadolol

↓ emilim

Captopril, quinapril HCL

↓ emilim (%30-40)

Losartan potasyum
Spironolakton,
hidroklorotiyazid
Felodipine, nifedipine

↑ emilim GS birlikte

Beta-blokerlerin etkisinde artma
Beta-blokerlerin etkisinde
azalma
↓ KKY ve HT tedavisinde
yararında
Etkide artma

↑ emilim

Diüretik etkide artma

↑ emilim GS birlikte

Etkide artma ve toksisite

Warfarin sodyum
Statinler, atorvastatin
kalsiyum, lovastatin,
simvastatin
Lovastatin

↓ emilim vitamin K ile birlikte

↓ Antikoagulan etkide

↑ emilim GS birlikte

Etkide artma ve toksisite (örn.
Myopati)

↓ emilim lifli besinlerle birlikte

↓ Etkide

Kardiyovasküler ajanlar
Digoksin

MSS İlaçları

500

MAO inhibitöleri
Diazepam, buspirone
HCL, carbamazepine,
nefazodone
Aspirin, ketoprofen

Tiramin içeren besinlerle birlikte
(peynir, fava, kırmızı şarap v.b)

Şiddetli hipersensivite atakları,
kardiyovasküler olaylar

↑ emilim GS birlikte

Etkide artma ve toksisite

↓ emilim

↓ etkide

Asetaminofen

Emilim hızında yavaşlama

Etkide gecikme

Propoksifen, nabumeton

↑ emilim

↑ Analjezi ve yan etkide

Lityum

↑ emilim, Na yüksek diyette ↓

İlaç etkisinde değişiklikler

Takrin

↓ emilim

↓ antidemansiyel etkide

Levodopa/karbidopa

↓ emilim yüksek proteinli yemekler

↓ antiparkinson etkide

Selejilin HCL

↓ emilim

↓ antiparkinson etkide

Midazolom

↑ emilim GS birlikte

Etkide artma ve toksisite

Eritromisin, azitromisin

↓ emilim

↓ antibakteriyel etkide

Nitrofurantoin

↑ emilim

↑ antibakteriyel etkide

İsoniyazid, rifampin

↓ emilim

↓ antituberküler etkide

Tetrasiklin

↓ emilim (Ca, Mg, Fe, Zn ile birlikte) ↓ antibakteriyel etkide

Cefuroksim

↑ emilim

Amoksisilin

↓ emilim

↓ antibakteriyel etkide

Penisilin VK

↓ emilim lifli besinlerle birlikte

↓ antibakteriyel etkide

Florokinolonlar

↓ emilim (Ca, Mg, Fe, Zn ile birlikte) ↓ antibakteriyel etkide

İtrakonazol, griseofulvin

↑ emilim

↑ antifungal etkide

Ketokonazol

↓ emilim

↓ antifungal etkide

Glipizid

↓ emilim

Glikoz tedavisinde bozulma

Metformin

↓ emilim lifle beslenmede

Levotiroksn HCL

↓ emilim
Hiç emilmeme (yalnızca su ile
alınmalı)

Antienfektif ajanlar

↑ antibakteriyel etkide

Endokrin İlaçlar

Bifosfonatlar

↓ tiroid hormon aktivitesinde
Osteoprosis tedavisinde
başarısızlık

Gİ Trakt İlaçları
Sukralfat

Besinler sukralfatı bağlar

Gİ etkide azalma

Aluminyumlu antiasitler

↑ emilim turunçgillerle birlikte

↑ kalsiyum kaybı, osteoprosis

↓ emilim-çok fazla

Geçişte artış ve kalp hzında artış
riski

Solunum Sistemi İlaçları
Teofilin
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↑ serum seviyesinde yağlı
yiyeceklerle
Yüksek kafeinle alım

Sinirlilik
↑ ilaç toksisite riski

Monteulkast sodyum

↑ emilim

↑ etkide

Allerjik Durumlar
Bromfeniramin
tannat, difenhidramin,
fexofenadine HCL,
setirizin HCL, loratadin
Loratadin

↓ emilim yiyeceklerle birlikte

↑ Yetersiz tedavi riski

↑ emilim GS birlikte

Etkide artma ve toksisite

↑ emilim GS birlikte

Serum seviyesinde önemli artış
ve toksisite riski

İmmünosupresifler
Siklosporin
Tacrolimus
Sirolimus

Düşük Na diyetinde nefrotoksisite
risk artışı
Kronik siklosporin tedavisi ile
birlikte

Toksisite riski

Diğerleri
Sildanefil sitrat

↑ emilim GS birlikte

Kardiyovasküler/
serebrovasküler toksisite
riskinde önemli artış

Metadon HCL
↑ emilim GS birlikte
KKY: Konjestif Kalp Yetmezliği, AF: Atriyal Fibrilasyon, GS: Greyfurt Suyu, HT: Hipertansiyon,
MSS: Merkezi Sinir Sistemi,
MAO: Monoamine Oksidaz, Gİ: Gatsrointestinal, ↑: artma, ↓: azalma
(Leibovitch, v.d., 2004: 20-22, Boproff, 2009: 6-8)
2. GEREÇ VE YÖNTEM
Araştırmanın evrenini Ordu Devlet Hastanesi’ndeki klinik servislerde yatarak tedavi gören ve diyet
hizmeti verilen hastalar, örneklemini ise on sekiz yaşın üzerinde, araştırmayı kabul eden, bilinci açık
sorulara kendi yanıt verebilecek düzeyde ve en az üç gün klinikte yatmakta olan 200 hasta oluşturmuştur. 01/10/2009–31/10/2009 tarihleri arasında literatür bilgileri doğrultusunda hazırlanan anket formu
ile yüz yüze görüşme yapılarak veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 15.0 programında frekans ve ki kare hesaplamaları ile değerlendirilmiştir.
2.1. Amaç
Bu çalışma, yatarak tedavi gören hastalarda besin-ilaç etkileşimine neden olabilecek yaş, eğitim durumu, ilacın alım yolu, hastalık sayısı, çok sayıda ilaç kullanımı, ilaçlar ile birlikte alınan besinler ve
bilgi eksikliği gibi risk faktörlerini belirleyerek hastanede ve diyet hizmetlerinde yapılacak iyileştirme
alanlarını saptamak amacıyla yapılmıştır.
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2.2. Sınırlılıklar
Yoğun bakımda yatan ve kısa süreli (günübirlik) yatarak tedavi gören hastalar araştırma kapsamına
alınmamıştır. Ayrıca herhangibir diyet programına tabi olmayan hastalar da araştırmaya dâhil edilmemiştir.
3. BULGULAR
Elde edilen verilere göre hastaların % 50’si kadın %50’si erkek ve yaş ortalaması 65,75±12,9’dur. Hastaların %46,0’ı okuma-yazma bilmiyordu ve %51,5’i kırsal kesimde yaşıyordu. Çalışan kesim %32,
emekliler %20,5, ev hanımlarının oranı %47,5’di (Tablo 5).
Tablo 5. Demografik veriler (N=200)

Yaş grupları
65,75±12,97

Cinsiyet
Yattığı Klinik Servis
Eğitim Düzeyi

Yaşadığı Yerleşim Birimi

Mesleği

22–39 yaş
40–57 yaş
58–75 yaş
76–96 yaş
Kadın
Erkek
Dâhili Tıp Bilimleri
Cerrahi Tıp Bilimleri
Okuryazar değil
Okuryazar
İlköğretim
Lise
Lisans
Lisansüstü
Kırsal bölge
İlçe merkezi
Şehir merkezi
Ev hanımı
İşçi
Çiftçi
Serbest meslek
Emekli

n

%

10
40
101
49
100
100
125
75
92
32
69
5
1
1
103
41
56
95
2
6
39
17

5,0
20,0
50,5
24,5
50,0
50,0
62,5
37,5
46,0
16,0
34,5
2,5
0,5
0,5
51,5
20,5
28,0
47,5
1,0
3,0
19,5
8,5

Hastaların %2,0’si alkol, %9,0’u sigara, %29,5’i çay, kahve, çikolata ve kola alışkanlığına sahipti.
Hastaların %93,0’si herhangi bir gıda alerjisi olmadığını belirtirken %7’si gıdalara karşı alerjisi bulunduğunu belirtmiştir. Bu grupta en sık görülen alerjen besinler sırası ile et (%35,8), domates (%14,3),
süt (%21,5), yumurta ve tavuk eti (%7,1) ve daha az oranda domates, patlıcan, soğan ve süt olarak bulunmuştur (Tablo 6).
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Tablo 6. Gıda alerjisi bulunan hastalar ve alışkanlıkları (N=200)

Gıda alerjisi var mı?
Alerjen besinler
(n=14)

Alışkanlık durumu

Hayır
Evet
Baharat, Et
Domates
Et
Patlıcan, Domates
Soğan
Süt
Yumurta, Tavuk eti
Sigara
Alkol
Kahve, Çay, Kola, Çikolata
Alışkanlığı yok

n
186
14
1
2
5
1
1
3
1
18
4
59
131

%
93,0
7,0
7,1
14,3
35,8
7,1
7,1
21,5
7,1
9,0
2,0
29,5
65,5

Hastalara sunulan diyet hizmetlerinin tamamı hastalığa göre planlanmış olup hiçbirisinde hastanın kullanmakta olduğu ilaca yönelik bir beslenme programı yapılmamıştı. Hastanın kullanmakta olduğu ilaçlar ve hastalık bilgileri diyet hizmetlerinin planlandığı birime iletilmiyordu. Diyetlerin içeriğinde kalsiyumdan zengin süt, yoğurt ve peynir gibi besinlerin oranı %94,5, kırmızı etin oranı %79,5, lahana
%46,5, ıspanak %20,5 gibi oranlarda yeşil sebzeler vardı (Tablo 7).
Tablo 7. Hastalara verilen diyet türü ve diyetteki besin içerikleri (N=200)

Diyetteki
Gıdalar

Süt
Yoğurt/ayran
Peynir
Çay
Greyfurt
Turunçgiller
Muz
Patates
Ispanak
Brokoli
Karnabahar
Lahana
Domates

n
174
182
189
200
1
54
1
76
41
1
2
93
168

%
87,0
91,0
94,5
100,0
,5
27,0
,5
38,0
20,5
,5
1,0
46,5
84,0

Kırmızı et
Balık

159
4

79,5
2,0
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Diyet Türü

Az tuzlu
Bol proteinli
Diyabet
Diyabet ishal
Diyabet kronik böbrek yetmezliği
Diyabet tuzsuz
Kronik böbrek yetmezliği
Sulu gıda
Sulu gıda yağsız
Tuzsuz
Tuzsuz kronik böbrek yetmezliği
Tuzsuz sulu gıda
Ülser
Yağsız
Yumuşak gıda
Zayıflama

7
6
36
2
4
17
3
16
12
80
2
4
6
2
2
1

3,5
3,0
18,0
1,0
2,0
8,5
1,5
8,0
6,0
40,0
1,0
2,0
3,0
1,0
1,0
,5

60 yaşın üzerinde ortalama kronik hastalık sayısı 2,13±0,96, kullanılan ilaç sayısı 6,75±2,71 olarak bulundu ve 60 yaşın üzerindeki grupta 4 ve üzeri kronik hastalığı olanlar çoğunluktaydı (Şekil 2). Yaşlanma ile birlikte kullanılan ilaç sayısındaki artış ilgili grafikte görülmektedir (Şekil 3). 58–75 yaş grubunda 4 ve üzeri, hatta 9’un üzerinde ilaç kullanımı yüksek oranlarda bulunmuştur.
Grafik 2. Yaş gruplarına göre kronik hastalık sayısı
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Grafik 3. Kullanılan ilaç sayısı dağılımı
60,0%
50,0%

1- 4 ilaç
5-8 ilaç
9 ve üzeri ilaç

40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

22-39 yaş 40-57 yaş 58- 75 yaş 76-96 yaş
Kronik hastalıklardan en fazla görüleni hipertansiyon (60 yaş altında %33,3, 60 yaş üstünde %50,7),
diyabet 60 yaş altında %30,0, 60 yaş üstünde %28,6), sonra kardiyovasküler hastalıklardı (60 yaş altında %11,7, 60 yaş üstünde %32,0) ( (Tablo 8).
Tablo 8. 60 yaş altı ve 60 yaş üstü hastalarda görülen hastalıkların süresi (N=200)
Hastalıklar

Kardiyovasküler
Hastalıklar

60 yaş altı (n=60)
Hasta sayısı
1-8 yıl
9-16 yıl
17-25 yıl
Hasta sayısı
1-9 yıl
10-18 yıl
19-27 yıl
Hasta sayısı
1-4 yıl
5-7 yıl

n
18
7
4
7
20
11
7
2
7
4
3

%
30,0
38,9
22,2
38,9
33,3
55,0
35,0
10,0
11,7
57,1
42,9

KOAH-Astım

Hasta sayısı
1-10 yıl
11 yıl ve üzeri

9
8
1

5,0
88,9
11,1

Gastrointestinal
Sistem Hastalıkları

Hasta sayısı
1-7 yıl
8 yıl ve üzeri

5
4
1

8,3
80,0
20,0

Diyabet

Hipertansiyon
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60 yaş üzeri (n=140)
Hasta sayısı
1-13 yıl
14-26 yıl
27-40 yıl
Hasta sayısı
1-10 yıl
11-20 yıl
21-30 yıl
Hasta sayısı
1-10 yıl
11-20 yıl
21-30 yıl
Hasta sayısı
1-10 yıl
11-20 yıl
21-30 yıl
31 ve üzeri
Hasta sayısı
1-11 yıl
12 yıl ve üzeri

n
40
19
18
3
71
55
10
6
46
34
11
1
38
26
8
2
2
9
4
5

%
28,6
47,5
45,0
7,5
50,7
77,5
14,1
8,5
32,0
7 3,9
23,9
2,2
27,0
68,4
21,1
5,3
5,3
6,4
44,4
55,6

Nöropsikiyatrik
Hastalıklar

Hasta sayısı
1-5 yıl
6 yıl ve üzeri

3
2
1

5,0
66,7
3,3

Hasta sayısı
1-5 yıl
6 yıl ve üzeri

15
14
1

10,7
93,3
0,7

Analjezik, antienflamatuvar ve antibiyotikler kısa süreli kullanılırken antihipertansif, antikoagulan,
antiasit, antiaritmik, antidiyabetik, antilihiperpidemik ve bronkodilatatör ilaçların uzun yıllar kullanıldıkları görüldü (Tablo 9).
Tablo 9. Hastaların kullandığı ilaçların dağılımı - Kullanım süreleri ortalaması (N=200)
İlaçlar

n

%

Analjezik

72

36,0

4,79±6,21 gün

Kullanma Süresi

Antienflamatuvar

58

29,0

4,07±3,48 gün

Antibiyotik

107

53,5

3,96±3,46 gün

Antikoagülan

62

31,0

5,91±6,69 gün
5,22±6,14 yıl

Antikonvülsan

5

2,5

3,40±2,30 gün

Antihistaminik

11

5,5

3,45±1,572 gün

Antihiperlipidemik

15

7,5

6,60±8,40 gün
2,00±1,73 yıl

(n=10)
(n=5)

Antiasit-asit bloker

109

54,5

4,30±3,71 gün
8,22±8,92 yıl

(n=100)
(n=9)

Diüretik

42

21,0

3,96±2,70 gün
3,92±4,10 yıl

(n=28)
(n=14)

Laksatif

2

1,0

2,50±2,12 gün

Psikoterapötik

29

14,5

6,64±6,37 gün
4,00±4,08 yıl

(n=25)
(n=4)

Vitaminler

17

8,5

3,66±2,52 gün
2,50±2,12 yıl

(n=15)
(n=2)

Diğer

125

62,5

4,85±4,53 gün
4,40±4,10 yıl

(n=88)
(n=37)

Antihipertansif

98

49,0

5,00±3,96 gün
5,25±4,46 yıl

(n=39)
(n=59)

Antiaritmik

14

7,0

4,85±2,67 gün
6,57±4,54 yıl

(n=7)
(n=7)

Bronkodilatör

43

21,5

5,08±4,55 gün (n=24)
7,26±5,69 yıl (n=19)

Tiroid ilaçları

10

5,0

2,00±0,00 gün
4,87±4,08 yıl

Antidiyabetik

53

26,5
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(n=44)
(n=18)

(n=2)
(n=8)

10,00±7,40 gün (n=10)
7,27±5,79 yıl
(n=43)

Hastaların klinikte yattığı süre içerisinde ilaç hakkında bilgilendirilenlerin oranı %87 iken %13’ü hiç
bilgilendirilmemişti (Şekil 5). Klinikte ilaç hakkında bilgi veren kişi çoğunlukla doktoruydu (%55).
Hasta eczacıdan %24 oranında bilgi almıştı (Şekil 6).

Besin-ilaç etkileşimi konusunda yatan hastalara çok yüksek bir oranda (%99) bilgi verilmemişti (Şekil
7). Bilgi alabilen %1’lik bölümde sağlık çalışanlarından değil, çevresinden bilgi almıştı. Oysa hastaların önemli bir bölümü antibiyotik, antihipertansif, antiaritmik, antikoagulan, antiasit, antidiyabetik,
bronkodilatatör gibi besin-ilaç etkileşimi görülebilecek ilaçlar kullanıyordu (Tablo 9).
Sigara (X²= 6,937 p=0,008), çay-kolaçikolata alışkanlığı (X²= 18,961 p=
0,000) ve tiroit ilacı kullanımı (X²=
5,546 p= 0,019) ile cinsiyet arasında anlamlı fark bulundu.

3. SONUÇ VE ÖNERİLER
Hastaların yaşının artması ile birlikte hastalık sayısı ve kullanılan ilaç sayısındaki artış diğer araştırmalarla benzerlik göstermektedir. Yapılan bir çalışmada 4 ve üzeri ilaç kullanım oranı 65–70 yaş grubunda %12,1, 71–80 yaş grubunda %14,3 olarak bulunmuştur (Kutsal, 2006). Özellikle 60 yaşın üzerindeki yatan hastaların birden fazla kronik hastalığa sahip olması ve kardiyovasküler, antihipertansif, antidiyabetik ve antihiperlipidemik, antikoagulan gibi çok sayıda ilaç kullanmaları nedeniyle ilaç-besin
etkileşimi konusunda daha titiz bir şekilde değerlendirilmeleri gerekir (Yarış, 2008: 39; Veehof, 2000:
98) .
Ülkemizdeki nüfusun %7’si 65 yaş ve üzeri yaş grubu oluşturmaktadır (www.tuik.gov.tr, 2010). Batı
ülkelerine göre düşük bir oran olmakla birlikte 2025 projeksiyonuna göre bu oran tıpkı gelişmiş ül-
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kelerdekine benzer şekilde %10’nun üzerine çıkacak ve gittikçe artacaktır. Sağlık hizmeti almak üzere hastanelere başvuran bu grubun hastalık öyküsü kadar hangi tür ilaçları ne kadar ve hangi sürelerle
kullandıkları, bilişsel durumları da sorgulanmalıdır (Solmaz, 2008: 65; Dolu, 2008: 50; Hay, 2001: 7).
Kronik hastalıklarla birlikte uzun süreli ve çok sayıda ilaç kullanımı (polifarmasi) görülmektedir (Roach, 2003: 11). Yapılan bir araştırmada polfarmasinin yaşlı hastalar arasında arttığı ve bunun sağlık
hizmeti maliyetini arttırdığı ileri sürülmekdedir (Medeiros-Souza, 2007: 1050). Yaşlı hastalardaki hepatik ve renal fonksiyon değişiklikleri de ilaçların etkisinde ve toksisitesinde önemli değişiklere neden
olmaktadır (Boxtel, 2008: 261). Besin-ilaç etkileşimi bu hasta grubunda daha fazla istenmeyen etkilere ve tedavi başarısızlıklarına yol açmaktadır (Huang, 2004: 559–569). Hastada bulunan kronik hastalıklar, hepatik ve renal fonksiyon durumu ilaç etkileşiminde dikkate alınmalıdır (Leibovitch, vd, 2004:
20; Denneboom, vd, 2005: 504).
Hastanın alkol alımı, sigara kullanımı, besinlere karşı alerjisi varsa bu risklerin saptanması gerekir. Bu
risklerin tespit edilmesi durumunda hastanın kendi başına kullanacağı ilaçlarla bu risklerin varlığında
ne tür ilaç etkileşimine maruz kalacağı konularında bilgilendirilmelidir. Özellikle alkol kullanımı ile
birlikte analjezikler, anestezik gazlar ve ajanlar, antibiyotikler, antikoagulanlar, antideprasantlar, sedatifler, benzodiazepeinler antidiyabetikler, antihistaminikler, antipsikotik ajanlar, kardiyovasküler ajanlar, immundeprasanlar, kodein ve morfin kullanılırsa çok ciddi riskler görülebilmektedir (McCabe,
2003: 193-194; Mozayani ve Raymon, 2004: 395).
Araştırmamızda hastanede sunulan diyet hizmetlerinde besin-ilaç etkileşimine neden olabilecek kalsiyumdan zengin yiyecekler, lahana ıspanak gibi yeşil sebzeler beslenme programlarında yer aldığı görülmüştür. Diyetlerin yalnızca hastalık esasına göre düzenlendiği, oysa hastaların kullanmakta olduğu
ilaçların dikkate alınmadığı saptanmıştır. Oysa Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standratlarında “hastanede kullanılan ilaçlar için ilaç-ilaç, ilaç-besin etkileşim listeleri oluşturulmalıdır.” ifadesi bulunmaktadır (Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları Rehberi, 2009: 23; Yaheya, 2009: 1-9). Hasta güvenliği açısından hekim, eczacı, diyetisyen ve hemşire grubunun kalite iyileştirme, ilaç hatalarını değerlendirme ve eğitim faaliyetlerini yapmaları gerekir (Atkinson, 2007: 403-417).
İlaç hakkında genel bilgilendirme %87 iken besin-ilaç etkileşimi konusunda %99 gibi yüksek bir oranda bilgilendirme yapılmamıştı. Yapılan çalışmalarda hasta eğitiminde ilaç hakkında yeterli bilgilendirmenin yapılması ve bunun ilaç-ilaç, besin-ilaç etkileşimini kapsayacak şekilde olması önerilmektedir
(Abrams, 2003: 47-53, Topbaş, 2003:). Bilgilendirme hem sağlık çalışanlarına yönelik hem de hastalara yönelik olarak yapılmalıdır (Bland, 1998: 28, www.pueblo.gsa.gov).
Sonuç olarak;
Yaşlı hastaların kabul edildiği yataklı tedavi kurumlarında hekim, eczacı, diyetisyen ve hemşirelerin de yer alacağı hasta güvenliği komitesi ile birlikte çalışacak besin-ilaç etkileşimlerine yönelik “ilaç uygulamaları ve etkileşimi izleme ve değerlendirme ekibi” kurulmalıdır.
Bu komite tarafından, besin-ilaç etkileşimleri konusunda farkındalığı artırmak, uygulama hatalarını en aza indirmek için hekim ve hemşirelere yönelik eğitimler yapılmalıdır.
Hasta bakımından sorumlu hemşirelerin diğer önemli bri rolleri de hasta eğitimidir. Hastanın bakımından sorumlu hemşireler tarafından “besin-ilaç etkileşimi konusunda hasta eğitimi” yapılmalıdır.
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“Besin-İlaç Etkileşimleri Listesi” hastane içerinde yayınlanmalı ve güncelliği literatür bilgisi dahilinde sağlanmalıdır.
Hastane Bilgi Sistemlerinde kolay ulaşılabilen ve sorgulanabilen “ilaç-ilaç ve besin-ilaç etkileşimleri veritabanı” oluşturulmalı, ilaç isteminde erken uyarı verebilmelidir.
 Hastaların ve sağlık çalışanlarının yararlanabileceği, güvenilir ve güncel bilgilerin sağlandığı,
kolay sorgulama yapılabilen, internet ortamında ulaşılabilen “besin-ilaç etkileşimlerini de içeren
ulusal ilaç etkileşimi web sayfası” ilgili tarafların katılımı ile Sağlık Bakanlığı tarafından hizmete sunulmalıdır.
 Besinlerle etkleşime girebilecek ilaçlar hastalara reçete edilmişse bu ilaçların hangi besinlerle ve ne tür etkileşimler görülebileciğine yönelik basit ve anlaşılabilir, görsel açıdan zengin, büyük haraflerle hazırlanmış küçük “besin-ilaç etkileşimleri rehberi” hazırlanmalı ve hastalara verilmelidir.
Diyet hizmetlerinde iyileştirme yapılmalı, besin-ilaç etkleşimine yönelik beslenme programları oluşturulmalı ve hekimin yönlendirmesi ile birlikte taburcu olan hastalara özgü “özel beslenme programı” verilmelidir.
65 yaş üstü hastalarda ayaktan ve yatarak tedavileri sırasında besin-ilaç etkileşimine neden olabilecek yaş, kronik hastalıklar, polifarmasi, alışkanlıklar, eğitim durumu ve unutkanlık gibi riskler
“ilaç etkileşimi risk faktörleri kontrol listesi” ile değerlendirilmelidir.
Hastane yöneticileri, hekim, eczacı, diyetisyen ve hemşirelerin katılımı ile hastanelerdeki eczane,
diyet ve hasta bakımı hizmetlerinde sürekli iyişetirme ve gelişmeyi sağlamak üzere “besin-ilaç
etkileşimleri kalite çalışmaları” yürütül-melidir.
Bu çalışma sırasında ülkemizde kolay ulaşılabilir ulusal verilerin olmadığını ve bu konuda yapılmış araştırmaların sınırlı olduğunu gördük. İlaç-ilaç ve besin-ilaç etkileşimlerine ilişkin hasta tedavisi ve izleminde saptanan olumsuz etkileşimler ulusal veri tabanına kaydedilmeli ve bu konuda çalışmak isteyen sağlık çalışanlarına bilgi birikimi, istatistiksel veri sağlanabilmedir.
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PAŞABAHÇE DEVLET HASTANESİ’NDE ÇALIŞAN SAĞLIK
PERSONELİNİN ÇALIŞMA ORTAMINDA KARŞILAŞTIKLARI
SAĞLIK SORUNLARI VE ALDIKLARI ÖNLEMLER
Yavuz Baştuğ1, Fisun Kılıç2

Özet
İş yaşamı ile sağlık arasında doğrudan bir ilişki vardır. Sağlık personeli hastane ortamında biyolojik,
kimyasal, fiziksel ve psiko-sosyal risklerle karşı karşıyadır. Bu risklere bağlı olarak ortaya çıkan bazı
sağlık yakınmaları, iş verimini düşürmekte, kazaların artması ve sağlık personelinin hizmet verdiği kişilerin doğrudan etkilenmesine neden olmaktadır.
Araştırma Paşabahçe Devlet Hastanesinde çalışan sağlık personelinin uygulama sırasında karşılaştıkları sağlık sorunlarını, bu sorunlara karşı aldıkları önlemleri belirlemek amacıyla planlanmış tanımlayıcı bir araştırmadır. Araştırmaya Paşabahçe Devlet Hastanesinde çalışan 199 sağlık çalışanı
dâhil edilmiştir. Veriler sağlık çalışanlarının demografik özelliklerini, sağlığı korumaya yönelik aldıkları eğitimleri. Sağlıklarını tehdit eden risk faktörlerini, aldıkları önlemleri belirlemeye yönelik bir anket formuyla toplanmış, veriler SPSS programı ile değerlendirilmiştir.
Sağlık çalışanlarının %37’sinin 21–30 yaş grubunda olduğu,%27’sinin 1–2 yıldır çalıştığı, %73.3’ünün
hizmet içi eğitim aldıkları, eğitim alınan konular arasında enfeksiyon kontrolü ve el hijyeni (%67.8),
İş Ekipmanları güvenli kullanımı (%21) konularının önde geldiği saptanmıştır. Personel sağlık problemi ile karşılaşmamak için Hepatit B aşısı yaptırma (%66.8), el hijyenine dikkat etme (%66.3) ve kişisel koruyucuların kullanımı (%60.8) önlemleri aldıklarını belirtmelerine rağmen, çalışma ortamına
bağlı olarak %40.7’sinin üst solunum yolu enfeksiyonu, %53’ünün bel ağrısı, %16’sının dermatitten
şikâyetçi oldukları saptanmıştır.
Sağlık personellerinin hizmet içi eğitim ve önlem aldıklarını belirtmelerine karşı sağlık problemleri ile
karşılaşmaları eğitimde sürekliliğin sağlanması gerektiğini ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Personeli, Sağlık Sorunu, Risk

STATE HOSPITAL EMPLOYEE HEALTH STAFF
PAŞABAHÇE OF THEIR HEALTH PROBLEMS AND WORKING
CONDITIONS COMPARISON IN THEIR ALL MEASURES
Abstract
A direct relationship between work life and health are. Health personnel in the hospital environment,
biological, chemical, physical and psycho-social risks faced. Depending on this risk, some health complaints arise, to reduce work efficiency, increased accidents and medical personnel serving the cause
1. Uz. Dr., İstanbul Paşabahçe Devlet Hastanesi, yavuzbastug@yahoo.com
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of the person is directly affected some of the health complaints, job efficiency is reduced, the increasing
number of accidents and health personnel serving the cause of people are directly affected.
Health personnel working in research Paşabahçe State Hospital during the application of the health
problems they face, they take measures against these problems to determine whether a descriptive research is planned. Working in 199 health research Paşabahçe State Hospital employees were included.
Demographics data health workers, to protect their health education. Risk factors that threaten their
health, to identify measures for their were collected with a questionnaire, data were evaluated with
SPSS program.
37% of health workers in the 21–30 age group, 27% 1–2 years work, 73.3% they receive in-service
training, training in the subjects that are between infection control and hand hygiene (67.8%), personal protective use ( 21%) subjects were found to come in front of. Personnel of health problems to
avoid with the hepatitis B vaccine to do (66.8%), hand hygiene, to pay attention to (66.3%) and the
use of personal protection (61%) that they take steps to specify, even though the working environment
depending on the 40.7% upper respiratory tract infection,% 53’ünün back pain, 16% complained that
they were determined from dermatitis. In-service training of health personnel, and take precautions
against health problems and expressed their encounters to ensure continuity in education is revealed.
Key Words: Health Personnel, Health Issues, Risk
1. GİRİŞ
İnsan için iş kaçınılmaz bir zorunluluktur. Çünkü insan, yaşamı için gerekli olan her şeyi üretebilmek
ve elde edebilmek için çalışmak zorundadır. Ancak bazen insanlar yaptıkları işten ve çalıştıkları ortamdan kaynaklanan sağlık sorunları ile karşılaşabilmektedirler. Oysa yaşamak nasıl bir insan hakkı ise,
sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmak da bir insan hakkıdır. Çalışanın sağlığı ile çalışma ortamı arasında iki yönlü bir etkileşim vardır. Sağlık; çalışma yaşamını, çalışma yaşamı da sağlığı etkiler. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 1950 yılında iş sağlığını; bütün mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hallerinin en üst düzeyde tutulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi çalışmaları şeklinde tanımlamışlardır (Parlar, 2008:547).
İşyeri ortamında çalışanların sağlığını tehdit eden, hastalık ve rahatsızlık yaratabilecek kaynaklar oldukça çok ve çeşitlidir. Toksik ve kanserojen maddeler, ısı, gürültü, fizyolojik ve biyolojik aracılar
meslek hastalığına neden olabilecek tipik kaynaklardır. İş sağlığı ve iş güvenliği bakımından önemli
riskler taşıyan çalışma alanlarından biri de sağlık hizmetleri alanıdır. Hastanelerde çalışan sağlık personeli bu risklerden ciddi şekilde etkilenmektedir. Hastaneler birçok iş kolunu bünyesinde barındıran
kuruluşlardır. Hastaneler haricinde hiçbir işyerinde elektrikli-elektronik cihazların sürekli kullanımı,
ağır malzemelerin taşınması, kimyasal maddeler ile işlemler, radyoaktif maddelerin kullanımı, enfeksiyon riski taşıyan biyolojik materyal, kesici-delici aletler bir arada bulunmamaktadır.Tüm bu etmenlerle birlikte yoğun çalışma temposu, uzun süreli ve kesintisiz çalışma, ergonomik olmayan çalışma
ortamları ve iş gerilimi sağlık çalışanlarının diğer iş kollarında çalışanlara göre çok daha çeşitli meslek
riskleri ile karşılaşmasına ve sağlıklarının olumsuz etkilenmesine yol açmaktadır (Uyargil vd., 2008:
560; Yılmaz, 2008: 34; Parlar, 2008: 548).
Sağlık çalışanlarının sağlığını etkileyen tehlike ve riskler; biyolojik, fiziksel, ergonomik, kimyasal ve
psikososyal etkenler olarak gruplandırılmıştır (NIOSH 2005, Tablo1). Biyolojik ve ergonomik riskler
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sağlık çalışanlarının sağlığını genel olarak işin yürütülmesi sırasında tehdit etmektedir.Hemşireler ve
laboratuar çalışanları işlerinin tedavi ve tetkik aşamasında çoğunlukla biyolojik risklerle, hemşireler
ve yardımcı sağlık çalışanları ise hastanın taşınması, kaldırılması vb. işlemlerde ergonomik risklerle
karşılaşmaktadır (Özkan ve Emiroğlu, 2006: 49; www.cdc.gov.niosh, 2005).
Tablo 1. Çalışanların sağlığını etkileyen tehlike ve riskler (NIOSH 2005)
Riskler
Biyolojik

Fiziksel

Ergonomik

Kimyasal

Psikososyal

Örnekler
Hasta kişilerden direkt temas, solunum yolu veya vücut
sıvıları aracılığı ile bulaşan bakteriler, virüsler, mantarlar,
parazitler bu risklere yol açarlar.
Radyasyon, aydınlatma, düşük ve yüksek sıcaklıklar,
gürültü gibi doku hasarına sebep olan çevresel etkenlerin
yol açtığı risklerdir.
Kazalara, yaralanmalara, gerginliğe ya da rahatsızlığa yol
açan veya bunların oluşumunu destekleyen ve çalışma
çevresinden kaynaklanan risklerdir.
İlaçlar, laboratuarda kullanılan kimyasal maddeler,
dezenfektan ve sterilizanlar, gazlar vücut sistemleri
üzerinde zehirli ya da tahriş edici etki oluştururlar.
Strese, duygulanımsal gerginliğe, kişisel veya kişiler arası
sorunlara yol açan çalışma çevresine bağlı risk etkenleridir

Sağlığın korunabilmesi için öncelikle sağlığı bozan etmenlerin iyi bilinmesi, korunma önlemlerinin
alınması ve bu etmenlere yönelik bilgilendirmenin yapılması gereklidir. Sağlık personelinin sahip olduğu bilgi ve becerinin geliştirilmesi, yenilenmesi ve davranışa dönüştürülmesi bu alanda yapılacak
eğitim ve kontrolle mümkün olacaktır (Parlar, 2008: 548).
Bu araştırma Paşabahçe Devlet Hastanesinde çalışan sağlık personelinin uygulamada karşılaştığı sağlık sorunları ve bu sorunlara karşı aldıkları önlemlerin yeterliliğini belirlemek ve bu sorunlardan etkilenme düzeyini en aza indirmek için öneriler geliştirmek amacıyla planlanmıştır.
2.GEREÇ VE YÖNTEM
2.1.Araştırmanın Şekli
Bu araştırma Paşabahçe Devlet Hastanesinde çalışan sağlık personelinin uygulama sırasında karşılaştıkları sağlık sorunlarını, bu sorunlara karşı aldıkları önlemleri değerlendirmek ve bu sorunlardan etkilenme derecesini en az düzeye indirmek için öneriler geliştirmek amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmıştır.
2.2.Araştırmanın Yeri ve Zamanı
Araştırma İstanbul ili Asya bölgesinde yer alan, Sağlık Bakanlığına bağlı Paşabahçe Devlet Hastanesinde Mart 2009-Nisan 2009 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.
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2.3. Araştırmanın Evreni
Araştırmanın evrenini Paşabahçe Devlet Hastanesinde çalışan 199 sağlık personeli oluşturmaktadır.
Araştırmada örneklem seçimine gidilmeden evrenin tümüne ulaşılması hedeflenmiştir. Araştırma kapsamına alınan hastanede toplam sağlık personeli sayısı 353 olup,%56 geri dönüşle araştırmanın verileri n=199 sağlık personelinden elde edilmiştir.
2.4. Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi
Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından literatürden yararlanılarak oluşturulan, sağlık çalışanlarının demografik özelliklerini, sağlığı korumaya yönelik aldıkları eğitimleri, sağlıklarını tehdit eden
risk faktörlerini, aldıkları önlemleri belirlemeye yönelik bir anket formuyla toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 10,0 programı kullanılarak yapılmış, bu yöntemler içinde tanımlayıcı istatistiksel metotlardan
ortalama, standart sapma, frekans bulunarak değerlendirilmiş ve analitik istatistik metotlardan korelasyon kullanılmıştır.
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Paşabahçe Devlet hastanesinde çalışan sağlık personelinin uygulama sırasında sağlıklarını tehdit eden
risk faktörlerini, sağlıklarını korumaya yönelik aldıkları önlemleri belirlemek amacıyla planlanan bu
araştırmadan elde edilen bulgular dört alt başlık ve 11 tablo halinde sırasıyla aşağıda verilmiştir.
3.1. Sağlık Personelini Tanıtıcı Bilgilerin Dağılımı
Tablo 1. Sağlık personelinin tanıtıcı özelliklerinin dağılımı (N=199)
N

Meslek

Yaş

Çalışma Süresi

%

Doktor
Hemşire
Ebe
Hizmetli
Laborant
Röntgen tek.
Temizlik elemanı

39
64
8
19
5
12
49

%20
%32
%4
%10
%3
%6
%25

21-30
31-40
41-50
50+
1yıldan az
1-2 yıl
3-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
15 yıldan fazla

73
63
46
17
44
54
20
42
14
24

%37
%32
%23
%8
%22
%27
%10
%22
%7
%12
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Tablo 1’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının %37’si 21-30 yaş grubunda,%32’si
31-40 yaş grubunda olup,%27’si 1-2 yıldır ,%22’si 1 yıldan az süre ,%42’si 6-10 yıldır çalışmaktadır.
3.2. Sağlık Personelinin Sağlığı Korumaya Yönelik Aldıkları Hizmet İçi Eğitimlerin Değerlendirilmesi
Tablo.2. Sağlık personelinin sağlığını korumaya yönelik aldıkları hizmet içi eğitimlerin dağılımı
Eğitim Alma
Hizmet içi eğitim aldım
Hizmet içi eğitim almadım
Alınan Eğitimler
Enfeksiyon kontrolü ve el hijyeni
İş ekipmanları güvenli kullanımı
Kişisel koruyucu alet kullanımı
Uyarı işaretleri
Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler
Yangın ve Yangından korunma
Ergonomi
İlk yardım ve canlandırma
İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal mevzuat
Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri

N
140
51

%
%73.3
%26.7

135
43
40
29
16
37
8
37
19
11

%67.8
%21.6
%20.1
%14.6
%8.0
%18.6
%4.0
%18.6
%9.5
%5.5

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir
Tablo 2’de sağlık personelinin %73.3’ünün hizmet içi eğitim aldıklarını ifade ettikleri, alınan eğitim konularından ise en çok enfeksiyon kontrolü ve el hijyeni (%67.8),en az ise ergonomi konusunda
(%4.0) eğitim aldıkları görülmektedir.
3.3. Sağlık Personelinin Çalışma Ortamında Sağlığını Tehdit Eden Risk Faktörlerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Dağılımı
Tablo 3. Sağlık personelinin hareketliliğe bağlı sağlık sorunlarının mesleklere göre dağılımı

Meslek

Doktor
Hemşire
Ebe
Hizmetli
personel
Laborant

Alt
Ekstremitelerde
Ağrı

Bel Ağrısı

Sırt Ağrısı
(Boyun Dahil)

Üst Ekstremitelerde
Ağrı

N
5
41
4

%
%7.4
%60.3
%5.9

N
15
37
8

%
%14.2
%34.9
%7.5

N
21
37
1

%
%25.6
%45.1
%1.2

N
6
9
1

%
%23.1
%34.6
%3.8

6

%8.8

12

%11.3

13

%15.9

1

%3.8

1

%1.5

-

-

2

%2.4

2

%7.7
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Röntgen
teknisyeni
Temizlik
elemanı

5

%7.4

7

%6.6

6

%7.3

3

%12

6

%8.8

27

%25.5

2

%2.4

4

%15.4

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir
Tablo 3’te alt ekstremitelerde ağrı yakınması olan sağlık personelinin en fazla %60.3 ile hemşirelik
meslek grubunda, bel ağrısı yakınması olan sağlık personelinin en fazla %34.9 ile hemşirelik meslek
grubu,%25.5 ile temizlik elemanlarında, sırt ağrısı yakınmasının %45.1 ile hemşirelik meslek grubunda, daha az oranda %25.6 ile doktorlarda, üst ekstremitelerde ağrı yakınmasının ise en fazla %34.6
ile hemşirelik meslek grubunda, daha az oranda %23.1 ile doktor grubunda olduğu gözlenmektedir.
İnceseli’nin yaptığı benzer bir araştırmada hemşirelerin en fazla alt ekstremitelerde ağrı ve bel ağrısı
yakınması olduğu (2005), Altınel ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada kronik bel ağrısı sorunun en çok
kadınlarda ve hemşirelik meslek grubunda olduğu, Yılmaz ve Özkan’ın yaptığı çalışmada hemşirelerin kronik hastalıklardan en fazla bel ağrısından şikayetçi oldukları, Sezgin’in çalışmasında ise hemşirelerin sırt ve bel ağrısı nedenini hastayı kaldırmaya yardımcı personel olmaması olarak ifade ettikleri
saptanmıştır (İncesesli, 2005: 72; Altınel vd, 2007; Yılmaz ve Özkan, 2006).
Genel olarak hemşirelerde alt ekstremitelerde ağrı, üst ekstremitelerde ağrı, bel ağrısı ve sırt ağrısı yakınmalarının yüksek olduğu görülmektedir. Bunun nedeninin ise hemşirelerin uzun süreli ayakta kalması, eleman yetersizliği nedeni ile hasta kaldırma ve taşımaya yardımcı bulamaması, hasta ünitelerinin ve ameliyat masalarının ergonomi ilkelerine uygun olmaması, fazla iş yükü, hasta sirkülâsyonunun
fazla olması, hemşirelerin vücut mekaniği ilkelerine uymaması ve hastane ortamında yaşadığı stres’e
bağlı olduğu düşünülebilir.
Tablo 4. Sağlık personelinin çalışma alanında karşılaştıkları fiziksel faktörlerin dağılımı

Fiziksel Faktör
Gürültü
Radyasyon
Aşırı Sıcak
Aşırı Soğuk
Basınç
Titreşim

N
114
33
32
20
6
1

%
%57.3
%16.6
%16.1
%10.1
%3
%0.5

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir
Tablo 4’te görüldüğü gibi sağlık personeli en fazla %57.3 ‘ü gürültüden, daha az oranda %16.6’sı radyasyondan ve %16.1’i aşırı sıcaktan etkilendiklerini ifade etmişlerdir.
İnceseli’nin yaptığı araştırmada hemşirelerin en fazla gürültüye, radyasyona ve aşırı sıcağa maruz kaldığı, Ağkoç’un İstanbul Tıp Fakültesi tıpta uzmanlık öğrencileri ile yaptığı araştırmada ise hekimlerin gürültüyü mesleki risk olarak algıladıkları ortaya konmaktadır. Kumbur ve arkadaşları Mersin ilin-
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de yaptıkları çalışmalarında hassas bölgeler olarak adlandırılan ve gürültü düzeylerinin çok düşük olması gereken hastane, otel, huzurevi gibi mekânlarda ölçülen gürültü düzeylerinin, Gürültü Kontrol
Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerlerini en az 20 db aştığı saptanmıştır (İncesesli, 2005: 72; Ağkoç, 2005: 6).
Tablo 5. Sağlık personelinin çalışma alanında kullandığı sağlığı olumsuz
etkileyen maddelerin dağılımı
Kullanılan Maddeler
Dezenfektanlar
Antiseptikler
Kemoterapik Maddeler
Radyoaktif Maddeler
Anestetik Maddeler
Lateks

N
72
32
9
18
16
36

%
%36.2
%16.1
%4.5
%9.0
%8.0
18.1

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir
Tablo 5’te sağlık personelinin çalışma ortamında kullandığı sağlığını olumsuz etkileyen maddelerin en
fazla %36.2 ile dezenfektanlar, daha az oranda %18.1 ile lateks ve %16.1 ile antiseptikler olduğu gözlenmektedir.
İncesesli’nin yaptığı araştırmada sağlık personelinin çalışma ortamında en fazla dezenfektanların, antiseptiklerin ve kemoterapik ajanların bulunduğu, Ağkoç’un yaptığı araştırmada hekimlerin dezenfektan kullanımını bir sağlık riski olarak gördüğü, Şafak ve arkadaşlarının ev idaresi hizmetlerinde çalışan personel ile yaptıkları çalışmada ise dezenfektanların sağlık sorunu olarak görüldüğü saptanmıştır
(İncesesli, 2005: 54; Ağkoç, 2005: 6; Şafak vd, 2005: 77).
Tablo 6. Sağlık personelinin kullandıkları maddelere bağlı gelişen hastalıklarının dağılımı
Sağlık Sorunu
Dermatit
Lateks Alerjisi
Alerji
Solunum Yolu İrritasyonu
Egzama

N
32
13
2
2
1

%
%16.1
%6.5
%1.0
%1.0
%0.5

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir
Tablo 6’da sağlık personelinin kullandıkları maddelere bağlı gelişen hastalıkları incelendiğinde en fazla %16,1’inin Dermatit rahatsızlığı olduğu, daha az oranda ise %6.5’inin Lateks Alerjisi olduğu gözlenmektedir.
İncesesli’nin araştırmasında hemşirelerin kimyasal maddelere bağlı olarak belirttikleri rahatsızlıklar sonucu en fazla dermatit tanısı aldıkları, Şafak ve arkadaşlarının yaptıkları araştırmada ev idaresi
personelinin en fazla ellerde alerji yakınmasının olduğu saptanmıştır (İncesesli, 2005: 54; Şafak vd.,
2005: 7).
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Tablo 7. Sağlık personelinin çalışma ortamına bağlı olarak geçirdikleri hastalıkların dağılımı
Geçirilen Rahatsızlıklar
ÜSYE
Alerjik Rinit
Bronşit
Hepatit B
Alerjik Astım
Tüberküloz

N
81
41
24
5
7
2

%
%40.7
%20.6
%12.1
%2.5
%3.5
%1.0

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir
Tablo 7’de sağlık personelinin çalışma ortamına bağlı geçirdikleri hastalıklar incelendiğinde en fazla %40.7’sinin üst solunum yolu enfeksiyonu, daha az oranda ise %20.6’sının Alerjik Rinit geçirdikleri gözlenmektedir.
Sağlık personelinin uykusuzluk, yetersiz beslenme, stres gibi nedenlerle vücut direncinin azalması
ÜSYE riskini artırdığı düşünülebilir. Sağlık çalışanları ve özellikle hemşireler çalışma ortamından hastalardan ve ortamdan bulaşabilecek bir çok enfeksiyon hastalığı açısından risk altındadır. Bunlardan en
önemlileri kan yoluyla bulaşan enfeksiyonlar ve en önemlisi de Hepatit B enfeksiyonudur. Araştırmamızda Hepatit B oranı %2.5 bulunmuştur. Bu da sağlık personelinin enfeksiyon hastalıkları konusunda bilinçli olduğunu düşündürmektedir.
Tablo 8. Sağlık personelinin çalışma ortamında karşılaştıkları travmaların dağılımı
Travmalar
Fizik Çevredeki Olumsuzluklar Nedeniyle Oluşan Travmalar (düşme,
çarpma vb.)
Hasta ve Hasta Yakınlarının travmaya neden olması (darp vb.)

N
21

%
%10.6

58

%29.1

Diğer (sözel taciz olayları)

91

%45.7

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir
Tablo 8’de sağlık personelinin çalışma ortamında karşılaştıkları travmalar incelendiğinde en fazla
%45.7 ile sözel taciz olaylarına, daha az oranda ise %29.1 ile hasta ve hasta yakınlarının travmaya neden olmasına,%10.6 ile de fizik çevredeki olumsuzluklar nedeniyle oluşan travmalara maruz kaldıkları gözlenmektedir.
Öztunç’un hemşirelerle yaptığı araştırmada sözel taciz ve fiziksel saldırının en fazla gündüz vardiyasında çalışan hemşirelerde görüldüğü, Çetin’in yaptığı araştırmada hemşirelerin en fazla sözel şiddete maruz kaldıkları en fazla hastaların sözel şiddet kullandığını ifade ettikleri görülmüştür. Amerikada Findorff MJ ve arkadaşlarının sağlık çalışanları ile yaptıkları bir araştırmada ise sözel şiddetin daha
fazla olduğu ve şiddet riskinin hasta ile ilişki arttıkça artmakta olduğu saptanmıştır (Öztunç, 2001: 6;
Çetin, 2008: 53; Yeşildal, 2005: 293).
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Tablo 9. Sağlık personelinin çalışma ortamında karşılaştıkları kazaların dağılımı
Kazalar

N

%

108

%54.3

Bisturi, makas, cam kesikleri

56

%28.1

Hasta Bakımı Sırasında Meydana Gelen Kazalar

17

%8.5

İğne Batması

Kimyasal Maddelerin Uygunsuz Kullanımından Oluşan Kazalar

10

%5

Elektrik Ve Elektrikli Aletlerin Kullanımıyla İlgili Kazlar

6

%3

Diğer

10

%5

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir
Tablo 9’da sağlık personelinin çalışma ortamında karşılaştıkları mesleki kazaların dağılımı incelendiğinde, en fazla %54,3’ünün iğne batması, daha az oranda %28,1’inin bisturi, makas, cam kesikleri sonucu kazaya maruz kaldıkları görülmektedir.
Ceylan’ın yapmış olduğu araştırmada hemşirelerin %79.3 ‘ünün 1–2 kez kesici delici aletle yaralandığı, Altıok ve arkadaşlarının sağlık çalışanları ile yaptığı araştırmada sağlık çalışanlarının %79.1’inin
çalışma hayatında en az bir kez delici ve kesici aletle yaralandığı, yaralanmaların çoğunun enjektör iğnesiyle olduğu saptanmıştır. Ülkemizde yapılan bir çalışmada sağlık personelinin %97,4’ünün kesici, delici ve batıcı yaralanmaya maruz kaldığı ve bunların %1,9’unda Hepatit-B enfeksiyonu meydana
geldiği saptanmıştır (Parlar, 2008: 550; Ceylan, 2009: 25; Altıok, 2008: 5.)
Tablo 10. Sağlık personelinin çalışma ortamına bağlı stres yakınmalarının
mesleklere göre dağılımı
Meslek

Anksiyete

Yorgunluk

Baş Ağrısı

Doktor

18

%26.9 28

%20.9 21

Hemşire

37

%55.2 53

%39.6 49

Ebe
Hizmetli
Personel
Laborant
Röntgen
Teknisyeni
Temizlik
Elemanı

2

%3.0 6

%4.5 5

1

%1.5 9

1

Uykusuzluk

%19.3 8
%45 20

Kaslarda
Mide
Gerginlik
Ağrısı
%19 15
%21.1 8
%15.4

%47.6 36

%50.7 25

%48.1

%4.6 3

%7.1 4

%5.6 4

%7.7

%6.7 5

%4.6 4

%9.5 7

%9.9 3

%5.8

%1.5 4

%3.0 4

%3.7 1

%2.4 1

%1.4 1

%1.9

4

%6.0 9

%6.7 8

%7.3 2

%4.8 2

%2.8 5

%9.6

3

%4.5 24

%17.9 16

%14.7 4

%9.5 6

%8.5 6

%11.5

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir
Tablo 10’da sağlık personelinin çalışma ortamına bağlı stres yakınmalarının mesleklere göre dağılımı incelendiğinde; Anksiyeteden yakınanların en fazla %55.2 ile hemşireler, daha az oranda %26.9 ile
doktorlar, yorgunluktan yakınanların en fazla %39.6 ile hemşireler, daha az oranda %20.9 ile doktor-
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lar, baş ağrısından yakınanların en fazla %45 ile hemşireler, daha az oranda %19.3 ile doktorlar, uykusuzluktan yakınanların en fazla %47.6 ile hemşireler, daha az oranda %19.3 ile doktorlar, kaslarda
gerginlikten yakınanların en fazla %50.7 ile hemşireler, daha az oranda %21.1 ile doktorlar, mide ağrısından yakınanların en fazla %48.1 ile hemşireler, daha az oranda ise %15.4 ile doktorlar olduğu görülmektedir.
Yılmaz ve Özkan’ın yapmış olduğu araştırmada hemşirelerin stres belirtileri incelendiğinde ilk sırayı baş ağrısı ve moral bozukluğunun aldığı, Cürcani ve Tan’ın dializ ünitesindeki hemşireler ile yaptıkları araştırmada stres yakınması olarak en fazla yorgunluk, uykusuzluk ve baş ağrısı yakınmalarının olduğu, Ağkoç’un hekimlerle yaptığı araştırmada hekimlerin en fazla yorgunluktan şikayetçi oldukları saptanmıştır.
Sağlık Çalışanlarında; rol çatışması ve belirsizliği, meslektaşların ve süpervizörlerin desteğinin olmaması, uygun olmayan fiziki çevre, tıp teknolojisindeki gelişmeler, personelin uygun olmayan dağılımı, sağlık bakımı vermede yeni düzenlemeler, hastalarla uzun süre temas, karmaşık ilişkiler, insanların sağlık ve iyiliğinden sorumlu olma gibi nedenler işle ilgili stres ve gerginliğe yol açmaktadır (Yılmaz ve Özkan, 2006: 10; Cürcani ve Tan, 2009: 342; Ağkoç, 2005: 16; Parlar, 2008: 6).
3.4. Sağlık Personelinin Sağlık Sorunlarından Korunma Önlemlerinin Değerlendirilmesi
Tablo 11. Sağlık personelinin sağlık sorunlarından korunma önlemlerinin dağılımı
Önlemler
Hepatit B aşısı yaptırma
PPD testi yaptırma
Kişisel Koruyucuların Kullanımı
Tetanoz aşısı yaptırma
Akciğer grafisi çektirme
El hijyenine dikkat etme
Vücudun uygun kullanımı
Elektrikli aletleri ıslak el ile tutmama

N
133
9
121
35
34
132
53
45

%
%66.8
%4.5
%60.8
%17.6
%17.1
%66.3
%26.6
%22.6

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir
Tablo 11’de sağlık personelinin sağlık sorunlarından korunma önlemlerinin dağılımı incelendiğinde;
en fazla %66.8 ile hepatit B aşısı yaptırma,%66.3 ile el hijyenine dikkat etme, daha az oranda ise
%60.8 ile kişisel koruyucuların kullanımı önlemlerini aldıkları görülmektedir.
Ağkoç’un çalışmasında hekimlerin %44’ünün çalışma ortamında mesleki risklere karşı önlem almadığını belirttikleri, önlem alan hekimlerin eldiven ve kurşun yelek kullandıklarını ifade ettikleri ve
%93.8’inin hepatit B aşısı yaptırdıkları görülmektedir. Altuntaş’ın yine hekimlerle yapmış olduğu bir
araştırmada hekimlerin risklere karşı önlem alma oranının %30.8 olduğu, önlem olarak ta en fazla eldiven kullanıldığı saptanmıştır Çalışkan ve Akdur’ un hemşireler ile yaptığı bir çalışmada mesleki risklere karşı önlem alma oranının %82.2 olduğu, alınan önlemlerin başında eldiven ve maske kullanma, kişisel hijyen kurallarına uyma ilk sırada yer almaktadır. Ancak günlük çalışma ortamında maruz kalınan
tüm riskler göz önünde bulundurulacak olursa alınan, bireysel önlemlerin yeterli olamayacağı açıktır
(Ağkoç, 2005: 6; Gökhan, 2008: 76; Çalışkan ve Akdur, 2008: 141).
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4. SONUÇ
Paşabahçe Devlet Hastanesinde çalışan sağlık personelinin uygulama sırasında karşılaştıkları sağlık
sorunlarının ve bu sorunlara karşı aldıkları önlemleri belirlemek amacıyla yapılan bu araştırmadan
elde edilen sonuçlar şu şekilde özetlenebilir:
Paşabahçe Devlet Hastanesinde çalışan sağlık personelinin yarısından fazlası hizmet içi eğitim
almaktadır.
Hizmet içi eğitim alan sağlık personelinin eğitim aldıkları konular arasında enfeksiyon kontrolü
ve el hijyeni konusunu belirtenlerin önde geldiği, ergonomi konusunda ise aldıkları eğitimin yetersiz olduğu saptanmıştır.
Sağlık personelinin hareketliliğe bağlı olarak sağlık sorunlarından alt ekstremite ağrılarından en
çok hemşirelerin, bel ağrısından en çok hemşirelerin, daha az oranda temizlik personelinin, sırt
ağrısından en çok hemşirelerin, daha az oranda doktorların, üst ekstremite ağrılarından en çok
hemşirelerin, daha az oranda ise doktorların yakındıkları saptanmıştır. Meslekler arasında hareketliliğe bağlı tüm sorunlardan hemşirelerin daha fazla etkilendiği görülmüştür.
Sağlık personelinin çalışma ortamında sırasıyla en fazla gürültüye, daha az oranda ise radyasyon
ve aşırı sıcağa maruz kaldıkları görülmüştür.
Sağlık Personelinin çalışma ortamında en fazla dezenfektanlar, daha az oranda lateks ve antiseptiklerin olumsuz etkilerinden etkilendikleri görülmüştür.
Sağlık personeline kullandıkları maddelere bağlı en fazla dermatit, daha az oranda ise lateks alerjisi tanısı konulduğu görülmüştür.
Sağlık personelinin en fazla üst solunum yolu enfeksiyonu, daha az oranda ise alerjik rinit hastalığı geçirdiği görülmüştür.
Sağlık personelinin en fazla sözel taciz olaylarına, daha az oranda ise hasta ve hasta yakınlarının
travmaya neden olması ve fizik çevreden kaynaklanan travmalara maruz kaldıkları görülmüştür.
Sağlık personelinin çalışma ortamında en fazla iğne batması, daha az oranda ise büstüri, makas,
cam kesikleri sonucu mesleki kazaya maruz kaldıkları görülmüştür.
 Sağlık personelinin çalışma ortamına bağlı stres sorunlarından en fazla hemşirelerin, daha az
oranda ise doktorların etkilendiği. Etkilenilen stres yakınmalarının en fazla anksiyete, kaslarda
gerginlik, daha az oranda ise mide ağrısı, uykusuzluk ve yorgunluk olduğu görülmüştür.
Sağlık personelinin çalışma ortamında sağlıklarını korumak için en fazla hepatit B aşısı olma,
el hijyenine dikkat etme, daha az oranda ise kişisel koruyucu kullanma önlemlerini aldıkları görülmüştür.
Tedavi edici sağlık hizmetlerinde çalışan sağlık personelinin, çalıştıkları ortamda sağlıklarını olumsuz
etkileyebilecek, kimyasal, fiziksel, biyolojik, mekanik, sosyal, ruhsal faktörlerlerle karşı karşıya oldukları ve bu faktörlerin birçoğunun sağlık personelinin sağlığı üzerinde olumsuz sonuçlar doğurduğu bulunmuştur. Gerek toplumun bir bireyi olmak, gerekse kaliteli hasta bakımı verebilmek için, sağlık personelinin psikolojik, fizyolojik ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olabilmesi ve buna bağlı olarak da verimli kılınması için aşağıdaki önerilerde bulunulabilir:
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Sağlık personelinin bir çalışan olarak iş sağlığı hizmetlerine gereksinimi vardır. Bu nedenle hastanede iş sağlığı birimi oluşturulmalı, bu birimde sağlık personeline yaygın hizmet içi eğitim verilerek sağlıklarını korumak ve sürdürmek için uygun davranışlar kazandırılması. Sağlık personelinin periyodik muayene ve izlemlerle meslek hastalıklarından korunması,
Özellikle hemşirelik meslek grubuna vücut mekanikleri ve sağlık risklerinden korunma konusunda hizmet içi eğitim seminerleri verilmesi ve sürekliliğinin sağlanması,
Sağlık personelini gürültüye karşı korumak için hastanede sessiz makinelerin kullanılması, gürültülü cihazların sese karşı izole edilmiş odalara yerleştirilmesi, gürültülü araç-gerecin sesinin kısılması ve gürültüyü emen bitkilerin kullanılması sağlanması,
Hastanede kullanılan kimyasal maddelerin, zararsız ya da az zararlı olanlarının seçilmesi, ortamlarda olması gereken konsantrasyonlardan fazla olmamasına dikkat edilmesi ve düzenli ölçümler yapılması,
Kimyasalların özellikleri ve taşıdıkları tehlikeler bilinmesi, kullanımları ve saklanmaları sırasında yarattıkları tehlikelere karşı korunulması, bu maddelerle ilgilenen çalışanlar eğitilmesi ve gerektiğinde Kişisel Koruyucu Donanımlar kullanılması,
Hastane çalışanlarının, özellikle lateks alerjisi risk grubu personelin eğitiminin zorunlu tutulması. Lateks içermeyen eldivenlerin tercih edilmesi; lateks yerine nonlateks veya silikon, “neoprene, tyrenbutadiene, polivinytehloride”li malzemelerin seçilmesi,
Sağlık çalışanlarına uygulanacak aşılama programlarında Hepatit A, Hepatit B, influenza, Tetanoz aşılarının yer almasının sağlanması,
 Mesleki riskleri önleme ve azaltmaya yönelik güvenli tıbbi malzemelerin (iğneyi enjektörden
ayırmadan atılabilecek, kutunun tamamen dolmasını /elin atıklara değmesini engelleyen atık kutuları; kullanıldıktan sonra içeri çekilebilir ya da iğnenin üzerine kayan başlık sistemleri olan
iğne /enjektörler v.b.) kullanılmasının sağlanması,
Hastane güvenlik önlemlerinin artırılarak güvenlik görevlilerinin taciz yapma eğilimli bireyleri
izlemesi, tacize uğramış sağlık personeli için destek grupları oluşturulması ve danışmanlık hizmetleri verilmesi,
Stresi azaltmak ve yaşam memnuniyetini arttırmak için sosyokültürel etkinliklerin yapılması ve
sağlık personeline stresle baş etme tekniklerinin öğretilmesi,
Hastane yöneticilerinin, çalışanların düzenli sağlık taramasından geçirilmesi ve koruyucu önlemlerin alınması için yaptırımcı olmaları önerilebilir.
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KAMU HASTANELERİNDE KALİTE YÖNETİM ÇALIŞMALARININ
HASTA GÜVENLİĞİNE ETKİLERİ VE ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM
VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÖRNEĞİ
Fatma Bakır Doğru1, A. Savaş Sanin2, Suat Turgut3

Özet
Bu çalışmanın amacı 2005 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan kalite çalışmaları
kapsamında; hastane denetimlerinde sorgulanan kriterlerin alt bileşenlerinden olan hasta güvenliği
uygulamalarının sahada çalışanlar tarafından ne ölçüde algılandığını, benimsendiğini inceleyerek durum tespiti yapmak ve hasta güvenliği kültürünün yerleşmesi amacı ile geleceğe yönelik projeksiyonlar
oluşturmaktır. Türkiye’de ve dünyada kalite çalışmalarının yaygınlaşması ile birlikte sağlık hizmetlerinde güvenlik kavramı gündeme gelmiştir. Ülkemizde hasta güvenliği kavramı yeni olmakla beraber
gelişme vaat etmektedir. Hasta güvenliği kültürü üzerine yapılan araştırmaların az olması ve üzerinde
çalışılacak verilerin yeterli olmaması bu çalışmanın yapılmasına önayak olmuştur. Bu araştırma daha
çok durum tespitini tanımlayıcı niteliktedir. Çalışma Temmuz - Ağustos 2009 tarihleri arasında Şişli
Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılmıştır. Çalışmada Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hasta güvenliği kültürünün oluşup oluşmadığı incelenmiştir. Anket setinde yer alan verilerle
raporlama sisteminin hasta güvenliğine etkileri değerlendirilmiş ve durum tespiti yapılmıştır.
Bu araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan
doktor ve hemşire/ebe/sağlık memurları araştırmanın hedef kitlesini oluşturmaktadır. Hastanede 648
doktor ve 525 hemşire/ebe/sağlık memuru görev yapmaktadır. Toplam 1173 kişiden oluşan ana kitleyi
temsil edecek örneklem büyüklüğünün belirlenmesinde anket soruları tesadüfi olarak belirlenen 65
doktor ve 53 hemşire/ebe/sağlık memuru olmak üzere toplam 118 çalışana uygulanmıştır. Araştırmada
Hasta Güvenliği Derneği tarafından yayınlanan ve güvenirliliği tespit edilen Hasta Güvenliği Kültürü
Anketi kullanılmıştır.
Yapılan anket çalışması sonucunda ankete katılan 107 kişinin çalıştıkları birimde hasta güvenliğini
iyi olarak ( kabul edilebilir- çok iyi- mükemmel ) tanımladıkları belirlenmiştir. Yaklaşık üç yıldır hastanede hasta güvenliği konusunda çalışmalar yapılmakta ve olay bildirim formları kullanılmaktadır.
Ancak “ son 12 ayda kaç kez olay raporu yazıp idarecilerinize verdiniz? ” sorusuna verilen cevaplar
incelendiğinde ankete katılanların % 66 ‘sında (78 kişi) hiç olay raporlanmazken, % 23’ünde (27 kişi)
1-2 olay, % 11’inde (13 kişi) ise 3-5 olay raporlandığı tespit edilmiştir. Ankete katılanların %59’u (70
kişi) yaptıkları hatalardan dolayı suçlanacaklarını hissetmektedirler. Mevcut çalışma sonucu hasta
güvenliği kültürünün ve raporlamanın sahada yeterince önemsenmediği kanaatine varılmıştır. Sait
Bodur ve Emel Filiz’in 2009 yılında yaptıkları “ Hastanede Hasta Güvenliği Kültürü Algılamasının
ve Sağlık Çalışanları ile Toplumun Hasta Güvenliği Hakkındaki Tutumunun Belirlenmesi” konulu
çalışmalarında raporlanma sıklığı %15 olarak tespit edilmiştir.
1. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, fatmabakir.dogru@sislietfal.gov.tr
2. Dr., Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, savas.sanin@sislietfal.gov.tr
3. Prof. Dr., Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, suat.turgut@sislietfal.gov.tr
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İnsan hayatı söz konusu olduğunda sıfır hata kurumların hedefi olmalıdır. Bu hedefi gerçekleştirmek
için, hizmetin merkezinde olan hastalar ile bunlara hizmet sunan çalışanların güvenliği sağlık kurum
ve kuruluşlarında hizmet kalitesinin belirleyicisi olmalıdır. Hasta güvenliği konusunun sağlık kurum
ve kuruluşlarının denetiminde kullanılan kriterler arasına ayrı bir bileşen olarak dahil edilmesi ve
bu kriterlere karşılık gelen puanların arttırılmasının hasta güvenliğinin sahada benimsenmesinde
etkili olacağı düşünülmektedir. Sağlik kurumlarındaki her tıbbi birim hasta güvenliği uygulamaları
bakımından ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Bu değerlendirmede alınacak puanlar döner sermaye ek
ödeme hesaplamasında kullanılmalıdır. Bu uygulama, hasta güvenliği kültürünün çalışanlarca da benimsenmesine katkıda bulunabilir. Ancak bu konuda yapılacak saha çalışmalarına ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Kalite, Kamu Hastanesi, Hasta Güvenliği, Kurum Kültürü

THE EFFECT OF QUALITY MANAGEMENT STUDIES ON THE PATIENT
SAFETY IN PUBLIC HOSPITALS AND THE MODEL OF ISTANBUL
ŞIŞLI ETFAL EDUCATION AND RESEARCH HOSPITAL
Abstract
The aim of this study is to make a determination within the scope of quality works initiated in 2005
by the Ministry of Health; through researching to what extent the patient safety applications, which
are the sub-circumstances of the hospital inspection criteria, are adopted by field workers, and to create projections relating to the future of patient safety culture. With the widespread use of the quality
standards in Turkey and the World, the concept of safety in health care has become a current issue.
Although the concept of patient safety is new in our country, it predicts a good future. That the researches about the patient safety culture are small, and the related data are not enough, have become
the initiator of these studies. This survey was carried out between July-August 2009 at the Şişli Etfal
Education and Research Hospital. In this survey, it has been examined whether the patient safety culture occurred in the Şişli Etfal Education and Research Hospital or not. With the measurement in the
survey set it has been evaluated the effect of the reporting system to the patient safety and it has been
made a determination about the case.
In this survey the screening model was used. The physicians and nurses/midwives/health officers who
worked at the Şişli Etfal Education and Research Hospital made up the target audience. At the hospital, 648 physicians, and 525 nurses/midwives/health officers work. In determining the sample size
that will represent the main audience which consist of total 1173 persons, the survey questions were
performed 118 workers made up 65 physicians, and 53 nurses/midwives/health officers randomly chosen. In the investigation, the patient safety culture survey data set has been used, which published and
its reliability determined by Patient Safety Association.
At the result of the survey, it has been determined that 107 persons who take the survey define the
patient safety as well (acceptable- very well- excellent). For approximately 3 years, studies related the
patient safety has been conducted and the case reporting forms have been used. However when the
answers to the question: “how many times have you written case report and then given to your director for the last 12 months” have been analyzed, it has been determined that 66 % (78 persons) of the
persons who take survey never have reported, 23% (27 persons) have reported only 1 or 2 cases, and
11% (13 persons) have reported 3-5 cases. 59% (70 persons) of the persons who take the survey have
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felt to be accused since their mistake. As a result of the current study, it has been concluded that the
patient safety culture and reporting are ignored. In the study: “The determination of the patient safety
culture perception, and the approach of health workers, and the society about patient safety” which
was conducted in 2009 by Sait Bodur and Emel Filiz, the reporting frequency was determined as 15%.
When the human life is the topic of conversation, “zero error/mistake” must be target of the institutions. To realize this target, the safety of the patients who should be evaluated in the center of the
service, and the workers must be the determinant of the service quality in the health institutions and
organizations. It has been thought that the subject of the patient safety include the subject of the patient
safety as an another essential in criteria, which are used for investigation of the health institutions
and organizations, and increasing of the ranking of these criteria will effect to adopting the patient
safety in field. All medical unıts in the health institutions are suppose to rate about patient safety applications. The points after this evaluation should be determining factor when the additional payment
is calculated. This kind of demonstration will also contribute health employees to adoption of patient
safety culture. However, more field works about this subject are needed to be done.
Key Words: Quality, Public Hospital, Patient Safety, Corporate Culture
1. GİRİŞ
Kalite en dar anlamı ile amaca uygunluk derecesi olarak ifade edilmektedir. Dünyada yaşanan ekonomik, teknolojik ve demografik gelişmeler sonucunda sağlık hizmetlerinin niteliği ve niceliği de değişmektedir. Hastaların eğitim seviyelerinin de artması ile hastaların verilen hizmetten beklentileri artmakta, kendilerine verilen sağlık hizmetleri süreçlerine aktif olarak katılmak ve bilgilendirilmek istemektedirler. Sağlıkta kalite sadece hizmet sunanların insiyatifinden çıkmış, sağlık hizmetinden yararlanan bireylerde bu sürece aktif olarak dahil olmuşlardır. Ancak sağlık hizmetlerinin karışık yapısı,
hizmet sunucuların ve alıcıların homojen bir yapıya sahip olmaması nedeni ile sağlıkta kalite sağlama
süreci zor ve uzun bir yol olarak karşımıza çıkmaktadır.
Sağlık hizmetleri, hitap ettiği kitle bakımından geniş bir kapsayıcılığa sahiptir. Vatandaşların kaliteli
sağlık hizmeti almalarını sağlamak, sağlık hizmeti sunan tarafların görev ve sorumlulukları arasındadır. (Aktan ve Saran, 2007: 437) Sağlık hizmetlerinde kalite tanımlarında güvenlik kelimesi kalitenin
olmazsa olmazlarından biri olarak yer almıştır. Sağlık hizmetlerinde güvenlik tesis güvenliği, hasta ve
çalışan güvenliği olarak tanımlanabilir.
Çalışmada Sağlık Bakanlığı kalite mevzuatı ve hasta güvenliği hakkında genel bilgi verilerek Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde hasta güvenliği kültür üzerine yapılan çalışma değerlendirilmiştir. Sonuç ve öneriler bölümünde, bu çalışma ile varılmak istenen hedef anlatılmıştır. Ayrıca hasta güvenliği uygulamalarının kurum kültürü haline gelmesi için önerilerde bulunulmuştur.
1.1. Hasta Güvenliği
Sağlık hizmeti, insanın en zayıf anında bedenine ve hatta bazen benliğine müdahele ettiğinden, yararı
kadar zarar potansiyeli taşıyan bir olgudur. Bu yüzden, tıbbın en öncelikli klasik ilkesi “önce zarar verme” olmuştur. Çağdaş sağlık hizmetlerinde bir yandan zarar vermemek yani güvenlik (safety), diğer
yandan en iyi şekilde yarar sağlamak yani kalite amaçlanmaktadır. Sağlıkta kalite ve güvenliğin sıklıkla bir arada anılması bu yüzdendir (performans.saglik.gov.tr, 2009).
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McDIARMID’ e göre sağlık hizmetlerinde güvenlik yönetiminin iki boyutu vardır. Bunlar, bakımın
çevresi ( hasta odaklı) ve işin çevresidir (çalışan odaklı) (Devebakan, 2008: 65).
Hasta güvenliği; kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanırken oluşabilecek olası zararı önlemek amacıyla sağlık kuruluşları ve bu kuruluşlardaki çalışanlar tarafından alınan önlemlerin tamamıdır (das.
org.tr, 2009).
Ulusal Hasta Güvenliği Vakfı (National Patient Safety Foundation)’nın hasta güvenliği için yaptığı tanımlama; Hasta güvenliği, sağlık hizmetine bağlı hataların önlenmesi ve sağlık hizmetine bağlı hataların neden olduğu hasta hasarların elenmesi veya azaltılmasıdır (Akalın, 2005: 145).
Hasta güvenliği gerçekten de büyük ve önemli bir sorundur ve sağlık hizmetlerinin pek çok yönü ile
ilişkilidir (performans.saglik.gov.tr, 2009).
“Institute of Medicine” yayınladığı iki rapor sağlık hizmetlerinin çok önemli iki sorununu gözler önüne serdi; tıbbi hatalar ve sağlık hizmetlerinde kalite sorunu. Bu raporlara göre Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde her yıl 98.000 kişi tıbbi hatalar nedeniyle yaşamını kaybetmekte, tıbbi hataların büyük bir kısmı da kişisel hatalardan çok, sistemden kaynaklanmakta (Akalın, 2005: 141).
Güvenli bir sağlık hizmeti ( hasta güvenliği ) “Institute of Medicine”’ tarafından yapılan 21. yüzyıl
için sağlık sisteminde iyileştirilmesi amaçlanan konular sıralamasında yer almaktadır. Yine “Institute
of Medicine”ın son raporlarından birinde sağlık hizmetinde kalite açısından öncelikli seçilen 20 alandan üçü hasta güvenliğini kapsamaktadır. Bu alanlar ilaç yönetimi, hastane infeksiyonları ve yaşlı sağlığıdır (Akalın, 2005: 12).
DSÖ tarafından 2004 yılında Küresel Hasta Güvenliği Mücadelesi adı altında Hasta Güvenliği İçin
Dünya İttifakı başlığı ile bir oluşum başlatılmıştır. ( Berkem, 2007: 154) Hasta Güvenliği İçin Oluşturulan Dünya İttifakı oluşumu için basit ama güçlü bir ilkeler bütünü olarak ortaya konan metinde, sağlık hizmetlerinin dünyanın her yerinden hastalar için “olabilecek en güvenli ve en hızlı erişilen niteliklerde olması” hedefleri vurgulanan başlıca konudur (performans.saglik.gov.tr, 2009).
1.2. Sağlık Bakanlığı Kalite Çalışmaları
Sağlık Bakanlığına bağlı yataklı tedavi kurumlarında sunulan bütün hizmetlerin ve yürütülen faaliyetlerin, toplam kalite yönetimi anlayışı ile; kalite, güven, yüksek verim, motivasyon, süreklilik, rekabet,
ekip anlayışı ve kalite kültürü içinde yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla “Yataklı Tedavi Kurumları Kalite Yönetimi Hizmet Yönergesi” hazırlanmış ve 30 Ekim 2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu yönergenin yürürlüğe girmesi ile, TKY anlayışının kurum bünyelerinde yerleştirilmesi çalışmalarına resmen başlanmıştır (skid.org.tr, 2009). Yataklı Tedavi Kurumları Kalite Yönetimi Hizmet Yönergesi ile Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda ISO 9001 çalışmaları için
yol haritası çizilmiş ve danışmanlık yapılmıştır.
Sağlık Bakanlığı tarafından 2003 yılında ilan edilen Sağlıkta Dönüşüm Programı sağlık kurumlarının tek çatı altında toplanması, hasta haklarının geliştirilmesi, yeniden yapılanma, sağlık hizmeti sunumunda kalitenin geliştirilmesi ve daha birçok düzenlemeyi beraberinde getirmiştir (performans.saglik.gov.tr, 2009). 2005 yılında Kurumsal Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönergesi yürürlüğe girmiştir. Bu yönerge ile birlikte ulusal akreditasyon standartlarının oluşturulması için çalışmalar başlamış bulunmaktadır. 2008 yılında yürürlüğe giren Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesine kadar sağlık kurumlarında her iki yönerge doğrultusunda çalışmalar yapılmıştır. 2008 yılında ki
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yönergede Sağlık Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar uyarınca gerekli şartları karşılayanlara Bakanlıkça “Hizmet Kalite Belgesi” verileceği, ayrıca, talep edilmesi halinde diğer kamu, üniversite ve
özel sağlık kurumların da “Hizmet Kalite Belgesi” verilmesi açısından değerlendirmeye tabi tutulabileceği belirtilmiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından Hizmet Kalite Belgesi verme sürecinin başlatılmasıyla Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar ISO 9001 belgesi alınması ile ilgili çalışmalarda kendi inisiyatiflerine bırakılmış oldu.
Kurumsal performans ölçümü ve kalite geliştirme uygulaması, sağlık sistemimizin ihtiyaçlarının şekillendirildiği bir uygulamalar bileşkesi olmasının yanında sağlık hizmetlerini, hasta güvenliği, laboratuar güvenliği, hasta hakları ve tesis güvenliği gibi genel hususları da öncelikli olarak kabul eden bir uygulamadır. Kurumsal performans ölçümü ve kalite geliştirme uygulaması ile sağlık kurumları Bakanlık tarafından önceden belirlenmiş standartlara göre hizmet kalitesi, verimlilik, etkililik ve uygunluk
açısından değerlendirmeye tabi tutulmaktadırlar. Performansa dayalı ek ödeme uygulaması ile kurumsal performans ölçümü ve kalite geliştirme uygulaması birbiriyle entegre edilmiş, bunun sonucu olarak kalite çalışmaları Sağlık Bakanlığı kurumlarında ana gündem konusu olmuştur. Bu uygulama ile
sağlık kurumlarının Bakanlıkça belirlenmiş hedeflere ulaşıp ulaşmadıkları değerlendirilmektedir (performans.saglik.gov.tr, 2009).
1.3. Sağlık Bakanlığı Kalite Mevzuatında Hasta Güvenliği
2005 yılında yürürlüğe giren ilk Kurumsal Performans ve Kalite Geliştirme Yönergesi ile hastanelerin Sağlık Müdürlükleri tarafından oluşturulan ekipler tarafından denetlenerek puan verilmesine başlanılmıştır. Bu denetimlerde yönergeye ekli Temel Kriter Değerlendirme formu kullanılarak hastaneler 115 puan üzerinden denetlenmişlerdir. Ancak hasta güvenliği konusu denetim kriterleri arasında
yer almamıştır.
2007 yılında yürürlüğe giren Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönergesi ile hastaneler Kurum Altyapı ve Süreç Değerlendirme Ölçütleri ile 150 kriter ve 200 puan üzerinden denetlenmişlerdir. Bu kriterler içerisinde hasta güvenliği ilk defa yer bulmuştur. Hasta ve Çalışan Güvenliği başlığı altında yer alan 12 kriter 17 puan olarak değerlendirilmiştir. Basit bir hesaplama ile hasta ve çalışan
güvenliği kriterleri toplam puan içerinde % 8,5 oranında yer almış olmakta. Kriterler incelendiğinde
çok genel hatlar taşıdığı görülmektedir. Ancak bu kriterlerle birlikte hastanelerde hasta ve çalışan güvenliği kültürünün altyapısı yavaş da olsa oluşmaya başlamıştır.
2008 yılında yürürlüğe giren Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesinde hastaneler Hizmet Kalite
Standartları adı altında verilen 384 standart ve 794 ölçülebilir bileşen ile değerlendirmeye tabi tutulmaktadırlar. Bu standart ve bileşenlerin karşılığı olarak 2300 puan üzerinden hastanelere puan verilmektedir. Hizmet Kalite Standartlarında hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili 36 standart ve 111 bileşenin karşılığı olarak 304 puan verilmekte bu da toplam puanın %13’ünü oluşturmaktadır. Sadece hasta ve çalışan güvenliği başlığı altında değil klinik hizmetleri, enfeksiyon kontrol hizmetleri, ameliyathane hizmetleri gibi birçok konuda hasta ve çalışan güvenliği amaç olarak alınmış ve bu başlıklar altında da sorgulanmıştır. Hizmet kalite Standartları ile mavi kod, ilaç güvenliği, bilgi güvenliği, güvenli kan transfüzyonu, güvenli cerrahi uygulamaları gibi konular uygulama alanı bulmuş ve kurumlarda farkındalık oluşturulmuştur. 2007 yılında ilk yapılan denetimlerde hasta ve çalışan güvenliğinin kurumlarda sorgulanması dokümantasyon bazında olmuştur. Hastanelerde hasta güvenliği konusunda farkındalık oluşturulduktan sonra yapılan denetimlerde dökümantasyon ve uygulamalar birlikte değerlendirilmiştir.
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Sağlık kurum ve kuruluşlarında hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili risklerin azaltılması için hasta güvenliği kültürünün geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına, bunu tesis edecek uygun yöntem ve tekniklerin belirlenmesine, hasta ve çalışan güvenliği konusunda geliştirilen iyi uygulama örneklerinin
yaygınlaştırılmasına, hizmet içi eğitim yoluyla personelin farkındalığının ve niteliklerinin artırılmasına, hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili raporlama sistemlerinin oluşturulmasına, hasta bakım ve tedavi sürecinin güvenlik ve kalitesinin artırılmasına, hasta ve çalışanların sağlık hizmeti sunum sürecinde karşılaşabilecekleri muhtemel risk ve zararlardan korunmasına yönelik, usul ve esasları düzenlemek amacı ile 29 Nisan 2009 tarihinde Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin
Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. (Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, 2009: 1) Tebliğ ile, tüm sağlık kurumlarında hasta
ve çalışan güvenliği konusunda çalışmaların başlatılması zorunluluk haline gelmiştir.
2. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÖRNEĞİ
2.1. Araştırmanın Amacı
2005 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan kalite çalışmaları kapsamında; hastane denetimlerinde sorgulanan kriterlerin alt bileşenlerinden olan hasta güvenliği uygulamalarının sahada çalışanlar tarafından ne ölçüde algılandığını, benimsendiğini inceleyerek durum tespiti yapmak ve hasta güvenliği kültürünün yerleşmesi amacı ile geleceğe yönelik projeksiyonlar oluşturmaktır. Türkiye’de ve
dünyada kalite çalışmalarının yaygınlaşması ile birlikte sağlık hizmetlerinde güvenlik kavramı gündeme gelmiştir. Ülkemizde hasta güvenliği kavramı yeni olmakla beraber gelişme vaat etmektedir. Hasta
güvenliği kültürü üzerine yapılan araştırmaların az olması ve üzerinde çalışılacak verilerin yeterli olmaması bu çalışmanın yapılmasına önayak olmuştur. Bu araştırma daha çok durum tespitini tanımlayıcı niteliktedir. Çalışma Temmuz - Ağustos 2009 tarihleri arasında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılmıştır. Çalışmada Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hasta güvenliği kültürünün oluşup oluşmadığı incelenmiştir. Anket setinde yer alan verilerle raporlama sisteminin hasta güvenliğine etkileri değerlendirilmiş ve durum tespiti yapılmıştır.
2.2. Yöntem
2.2.1. Araştırmanın Modeli
Araştırma tarama modellidir. Anket çalışması Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin hasta güvenliği kültürü tanımlanmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede hastanenin hasta güvenliği kültürü çalışılan
birim, yöneticiler, iletişim, olayların raporlanma sıklığı ve hastane başlıkları altında ele alınmıştır. Ayrıca her bir faktörün hastane güvenliğine etki derecesi ayrı ayrı incelenmiştir.
2.2.2. Evren ve Örneklem
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan doktor ve hemşire/ebe/sağlık memurları
araştırmanın hedef kitlesini oluşturmaktadır. Hastanede 648 doktor ve 525 hemşire/ebe/sağlık memuru görev yapmaktadır. Ancak çalışmanın yapıldığı Ağustos ayında izinli ve raporlu personel sayısının
fazla olması nedeni ile ulaşılabilen hedef kitle sınırlı olmuştur. Toplam 1173 kişiden oluşan ana kitleyi temsil edecek örneklem büyüklüğünün belirlenmesinde
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n = N t2 p q / d2 (N-1) + t2pq (Salant ve Dillman, 1994: 55)
N: Hedef kitledeki birey sayısı
n : Örnekleme alınacak birey sayısı
p : İncelenen olayın görülüş sıklığı (gerçekleşme olasılığı)
q : İncelenen olayın görülmeyiş sıklığı (gerçekleşmeme olasılığı)
t : Belirli bir anlamlılık düzeyinde, t tablosuna göre bulunan teorik değer
d : Olayın görülüş sıklığına göre kabul edilen ± örnekleme hatasıdır.
formülü kullanılarak homojen bir yapıda olmayan bu evren için % 95 güven aralığında, ± % 10 örnekleme hatası ile gerekli örneklem büyüklüğü n = 89 olarak hesaplanmıştır.
Bu çerçevede anket soruları tesadüfi olarak belirlenen 65 doktor ve 53 hemşire/ebe/sağlık memuru olmak üzere toplam 118 çalışana uygulanmıştır. Sonuç olarak araştırma bulgularının % 95 güven aralığında, ± % 10 örnekleme hatası ile genellenebileceği söylenebilir.
2.2.3. Veriler ve Toplanması
Araştırmada Hasta Güvenliği Derneği tarafından yayınlanan ve güvenirliliği tespit edilen Hasta Güvenliği Kültürü Anketi kullanılmıştır. Anketin uygulanmasında anket formları doktor ve hemşire/ebe/
sağlık memurlarına araştırmacı tarafından dağıtılmış, formlar doldurulduktan sonra yine araştırmacı
tarafından toplanmıştır.
2.2.4. Verilerin Çözümü ve Yorumlanması
Araştırmada veri toplama araçları ile elde edilen bilgilerin çözümlenmesi SPSS 15 paket programı kullanılarak bilgisayar ortamında gerçekleştirilmiştir.
Anketin güvenilirliğinin test edilmesinde Alfa Katsayısından (Coranbach Alfa) yararlanılmıştır. Yapılan analizlerde 118 katılımcıdan elde edilen veriler kullanılmıştır. Ayrıca soruların, alfa katsayısına ne
derecede ve ne yönde etkide bulunduklarını saptayabilmek için; “Değişken Silindiği Takdirde Ölçeğin
Alfa Katsayısı” (Alpha if Item Deleted) değeri hesaplanmıştır. Söz konusu değerler, herhangi bir değişken silindiği takdirde, geri kalan değişkenlerin iç tutarlılıklarını göstermektedir.
Bu çerçevede çalışılan birim faktörünün iç tutarlılığının incelenmesi sonrasında α = .753 güvenilirlik
değeri elde edilmiştir.
Madde Silindiğinde Cronbach Alfa değerleri incelendiğinde 7, 8 ve 12’inci maddelerin faktörün iç tutarlılığı olumsuz etkilediği ve ölçekten çıkartılmaları halinde güvenilirliğin artacağı belirlenmiştir. Bu
çerçevede söz konusu maddeler faktörden çıkartılarak analiz tekrarlanmıştır. Tekrarlanan analiz sonrasında faktörün güvenilirliğinin α = 0,789’dan, α = 0,797’e yükseldiği belirlenmiştir. Bu çerçevede 15
maddelik faktör yapısı korunmuştur.
Araştırmada kullanılacak analiz yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla Kolmogorov-Smirnov Z testi4
4 Kolmogorov-Smirnov Z testi verilerin dağılımını belirlemeye yönelik bir testtir. Bu test sonucunda verilerin normal dağıldığı
belirlenirse t-test, varyans analizi gibi parametrik analiz yöntemleri kullanılabilir. Eğer araştırma verileri normal dağılmıyorsa
parametrik olmayan ki-kare yöntemi kullanılır.
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yapılmıştır. Kolmogrov Smirnov testi örneklemin dağılımının normal dağılımdan farksızlığının sınandığı bir testtir. Örneklemin dağılımının normal dağılıma uygunluğu, örneklemin hedef kitleyi temsil
ettiği şeklinde yorumlanır ve bu durumun ölçeğin geçerliliğini desteklediği kabul edilir. Analiz sonuçları anlamlılık değeri p > 0,05’den olduğu için örneklemin dağılımının normal dağılım gösterdiğini sonucuna varılmıştır. Bu çerçevede değişkenler arasındaki ilişkilerin belirlenmesinde regresyon analizi
ve varyans analizi yöntemleri kullanılmıştır.
2.3. Bulgular ve Yorum
Bu bölümde Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin hasta güvenliği kültürü tanımlanmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede hastanenin hasta güvenliği kültürü çalışılan birim, yöneticiler, iletişim, olayların raporlanma sıklığı ve hastane başlıkları altında ele alınmıştır. Ayrıca her bir faktörün hastane güvenliğine etki derecesi ayrı ayrı incelenmiştir.
2.3.1. Örneklem Grubunun Tanımlayıcı Özelliklerine İlişkin Bulgular
Bu alt bölümde örneklem grubunun tanımlayıcı özelliklerine göre dağılımı frekans ve yüzde tanımlayıcı istatistikleri kullanarak incelenmiştir.
Örneklem grubunun haftalık çalışma saatine göre dağılımları Grafik 1’de özetlenmiştir. Verilerden katılımcıların % 4’ünün 40 saat ve daha az, % 47’sinin 40-49 saat arası, % 49’unun 50 saat ve üzeri çalıştığı anlaşılmaktadır.
Grafik 1. Örneklem grubunun haftalık çalışma saatine göre dağılımı

Örneklem grubunun görevlerine göre dağılımları Tablo 1’de özetlenmiştir. Verilerden katılımcıların %
19’unun kadrolu hemşire, % 25’inin sözleşmeli hemşire, % 5’inin pratisyen doktor, % 11’inin uzman
doktor, % 40’ının ise uzmanlık öğrencisi olduğu anlaşılmaktadır.
Tablo 1. Örneklem grubunun görevlerine göre dağılımı

Geçerli

Kadrolu Hemşire
Sözleşmeli Hemşire
Pratisyen Doktor
Uzman Doktor
Uzmanlık Öğrencisi
Toplam

Frekans
22
30
6
13
47
118
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Yüzde
18,6
25,4
5,1
11,0
39,8
100,0

Geçerli Yüzde
18,6
25,4
5,1
11,0
39,8
100,0

Toplamsal Yüzde
18,6
44,1
49,2
60,2
100,0

Örneklem grubunun hastalarla etkileşim halinde olma durumuna göre dağılımları Grafik 2’de özetlenmiştir. Verilerden katılımcıların % 92’sinin etkileşim halinde olduğu, % 8’inin olmadığı anlaşılmaktadır.
Grafik 2. Örneklem grubunun hastalarla etkileşim halinde olma durumlarına göre dağılımı

Örneklem grubunun hastanede çalışma süresine göre dağılımları Grafik 2’de özetlenmiştir. Verilerden
katılımcıların % 11’inin 1 yıldan az, % 22’sinin 1-2 yıl arası, % 40’ının 3-5 yıl arası, % 10’unun 6-10
yıl arası, % 18’inin 10 yıldan fazla hastanede çalıştığı anlaşılmaktadır.
Grafik 3. Örneklem grubunun hastanede çalışma süresine göre dağılımı

Örneklem grubunun birimde çalışma süresine göre dağılımları Tablo 2’de özetlenmiştir. Verilerden katılımcıların % 15’inin 1 yıldan az, % 24’ünün 1-2 yıl arası, % 39’unun 3-5 yıl arası, % 8’inin 6-10 yıl
arası, % 15’inin 10 yıldan fazla hastanede çalıştığı anlaşılmaktadır.
Tablo 2. Örneklem grubunun birimde çalışma süresine göre dağılımı

Geçerli

Kayıp
Toplam

1 yıldan az
1-2 yıl arası
3-5 yıl arası
6-10 yıl arası
10 yıldan fazla
Toplam
Veri

Frekans
18
28
45
9
17
117
1
118

Yüzde
15,3
23,7
38,1
7,6
14,4
99,2
,8
100,0

Geçerli Yüzde
15,4
23,9
38,5
7,7
14,5
100,0

Toplamsal Yüzde
15,4
39,3
77,8
85,5
100,0

Örneklem grubunun toplam çalışma süresine göre dağılımları Grafik 4’te özetlenmiştir. Verilerden katılımcıların % 2’sinin 1 yıldan az, % 9’unun 1-2 yıl arası, % 36’sının 3-5 yıl arası, % 18’inin 6-10 yıl
arası, % 35’inin 10 yıldan fazla çalıştığı anlaşılmaktadır.

533

Grafik 4. Örneklem grubunun toplam çalışma süresine göre dağılımı

2.3.2. Hastanenin Hasta Güvenlik Kültürüne İlişkin Bulgular
Hastanenin hasta güvenlik kültürüne ilişkin bulgular Tablo 3’de özetlenmiştir. Tablonun ortalama sütunundaki değerler alınan ortalama puanların 2.6 ile 3.4 aralığında değiştiğini göstermektedir. Buna göre
çalışılan birim ve iletişim ile ilgili hususlar hasta güvenliği kültürünün temel belirleyicileri iken özellikle raporlama konusunda eksiklerin olduğu söylenebilir. Yöneticiler ile hastanenin genel ortamı ise
hasta kültürüne orta düzeyde katkı sağlamaktadır.
Tablo 3. Hastanenin hasta güvenlik kültürüne ilişkin bulgular
Çalışılan Birim
Yöneticiler
İletişim
Raporlama
Hastane

N
118
118
118
118
118

Minimum
2,00
1,25
1,00
1,00
1,55

Maksimum
4,44
4,75
5,00
5,00
4,27

Ortalama
3,4359
3,0530
3,4852
2,6836
3,0701

Std. Sapma
,50482
,79987
,79414
1,16032
,56171

Birimlerdeki hasta güvenliği derecesine ilişkin değerlendirmeleri ise Tablo 4’de sunulmuştur. Tablodaki değerler çalışanların % 9’unun çalıştığı birimlerinin hasta güvenliğini mükemmel, % 38’inin çok
iyi % 43’ünün kabul edilebilir bulurken, % 7’sinin zayıf, % 3’ünün ise başarısız olduğu düşündüğünü ortaya koymaktadır. Bu bulgular ışığında hastanedeki hasta güvenliği derecesinin iyi olduğu söylenebilir.
Tablo 4. Birimlerdeki hasta güvenlik düzeyine ilişkin bulgular
Geçerli

Başarısız
Zayıf
Kabul
Edilebilir
Çok İyi
Mükemmel
Toplam

Frekans
3
8

Yüzde
2,5
6,8

Geçerli Yüzde
2,5
6,8

Toplamsal Yüzde
2,5
9,3

51

43,2

43,2

52,5

45
11
118

38,1
9,3
100,0

38,1
9,3
100,0

90,7
100,0

Birimlerin son 3 ayda raporlanan olay sayılarına göre dağılımları Tablo 5’de sunulmuştur. Tablodaki verilerden birimlerin % 66’sında hiç olay raporlanmazken, % 23’ünde 1-2 olay, % 11’inde ise 3-5
olay raporlanmaktadır.
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Tablo 5. Birimlerdeki hasta güvenlik düzeyine ilişkin bulgular
Geçerli Hiç
1-2 olay raporu
3-5 olay raporu
Toplam

Frekans
78
27
13
118

Yüzde
66,1
22,9
11,0
100,0

Geçerli Yüzde
66,1
22,9
11,0
100,0

Toplamsal Yüzde
66,1
89,0
100,0

Hastanedeki güvenlik kültürü boyutları arasındaki ilişkiler ise korelasyon analizi yardımıyla incelenmiş ve analiz sonuçları Tablo 6’da sunulmuştur. Tablonun anlamlılık satırındaki değerlerden sadece
raporlama ile çalışılan birim ve raporlama ile hastane arasındaki ilişkinin anlamlı olmadığı anlaşılmaktadır. Bulgudan hareketle hastane güvenlik kültürü boyutlarının birbirini desteklediği söylenebilir.
Tablo 6. Hastanelerdeki hasta güvenlik boyutları arasındaki ilişki
Pear. Korelasyonu
Çalışılan
Anlamlılık
Birim
N
Pear. Korelasyonu
Yöneticiler Anlamlılık
N
Pear. Korelasyonu
Anlamlılık
İletişim
N
Pear. Korelasyonu
Raporlama Anlamlılık
N
Pear. Korelasyonu
Anlamlılık
Hastane
N

Çalışılan Birim Yöneticiler
1
,317**
,000
118
118
1
,317**
,000
118
118
,463**
,346**
,000
,000
118
118
,159
,229*
,085
,013
118
118
,407**
,319**
,000
,000
118
118

İletişim
,346**
,000
118
,463**
,000
118
1

Raporlama
,159
,085
118
,229*
,013
118
,347**
,000
118
1

118
,347**
,000
118
,337**
,000
118

118
,109
,242
118

Hastane
,319**
,000
118
,407**
,000
118
,337**
,000
118
,109
,242
118
1
118

2.3.3. Hastanenin Güvenlik Düzeyi ile Raporlanan Olay Sayısı Arasındaki İlişki
Hastanenin güvenlik düzeyi ile raporlanan olay sayısı arasındaki ilişki regresyon analizi yardımıyla
incelenmiş ve analiz sonuçları Tablo 7’de özetlenmiştir. Tablonun anlamlılık sütunundaki değerden (p
= .258; p > .05) söz konusu değişkenler arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı anlaşılmaktadır.
Tablo 7. Hastanenin güvenlik düzeyi ile raporlanan olay sayısı arasındaki ilişki
Standart Olmayan Katsayılar
B
Std. Hata
(Sabit)
1,158
,264
Güvenilirlik
,084
,074
a. Bağımlı Değişken: Olay

Model
1
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Standart Katsayılar
Beta
,105

t

Anlamlılık

4,386
1,136

,000
,258

Hastanenin güvenlik düzeyinin raporlanan olay sayısına etki derecesini gösteren model özeti Tablo
8’de sunulmuştur. Tablodaki değerlerden (R Kare = .011) güvenlik düzeyinin raporlanan olay sayısına
etki düzeyinin rastlantısal kabul edilebilecek kadar düşük olduğu görülmektedir.
Bu bulgudan hareketle hastanenin güvenlik düzeyinin raporlanan olay sayısını etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır. Ancak bu bulgu hastanedeki tüm olayların raporlanmayacağı durumu göz önüne alınarak ihtiyatla yorumlanmalıdır.
Tablo 8. Hastanenin güvenlik düzeyinin raporlanan olay sayısına etki derecesi
Model
1

R
R Kare
Düz. R Kare
,105a
,011
,002
a. Bağımsız Değişken: (Sabit), Güvenlik

Tahminin Standart Hatası
,68599

2.3.4. Hastane Güvenlik Kültürü ile Hastanenin Güvenlik Düzeyi Arasındaki İlişki
Çalışılan birimin kültürel özellikleri ile hastanenin hasta güvenlik düzeyi arasındaki ilişki regresyon
analizi yardımıyla incelenmiş ve analiz sonuçları Tablo 9’da özetlenmiştir. Tablonun anlamlılık sütunundaki değerden (p = .000; p < .01) söz konusu değişkenler arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu anlaşılmaktadır.
Tablo 9. Çalışılan birimin kültürel özellikleri ile hastanenin hasta güvenlik düzeyi
arasındaki ilişki
Standart Olmayan Katsayılar
B
Std. Hata
(Sabit)
1,459
,512
Çalışılan Birim ,579
,147
a. Bağımlı Değişken: Güvenlik

Model
1

Standart Katsayılar
Beta
,343

t

Anlamlılık

2,849
3,929

,005
,000

Çalışılan birimin kültürel özelliklerinin hastanenin hasta güvenlik düzeyine etki derecesini gösteren
model özeti ise Tablo 10’da sunulmuştur. Tablodaki değerlerden (R Kare = .117) çalışılan birimin kültürünün hastanedeki hasta güvenliğini % 11 oranında etkilediği sonucuna varılmıştır.
Tablo 10. Çalışılan birimin kültürel özellikleri ile hastanenin hasta güvenlik
düzeyine etki derecesi

Model
1

R
R Kare
Düz. R Kare
Tahminin Standart Hatası
,343a
,117
,110
,80510
a. Bağımsız Değişken: (Sabit), Çalışılan Birim

Yöneticilerin kültürel özellikleri ile hastanenin hasta güvenlik düzeyi arasındaki ilişki regresyon analizi yardımıyla incelenmiş ve analiz sonuçları Tablo 11’de özetlenmiştir. Tablonun anlamlılık sütunundaki değerden (p = .003; p < .01) söz konusu değişkenler arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu anlaşılmaktadır.
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Tablo 11. Yöneticilerin kültürel özellikleri ile hastanenin hasta güvenlik düzeyi arasındaki ilişki
Standart Olmayan Katsayılar
B
Std. Hata
(Sabit)
2,564
,301
1
Yöneticiler ,290
,095
a. Bağımlı Değişken: Güvenlik

Standart Katsayılar
Beta

Model

,272

t

Anlamlılık

8,526
3,040

,000
,003

Yöneticilerin kültürel özelliklerinin hastanenin hasta güvenlik düzeyine etki derecesini gösteren model
özeti ise Tablo 12’de sunulmuştur. Tablodaki değerlerden (R Kare = .074) yöneticilerin kültürel özelliklerinin hastanedeki hasta güvenliğini % 7 oranında etkilediği sonucuna varılmıştır.
Tablo 12. Yöneticilerin kültürel özellikleri ile hastanenin hasta güvenlik düzeyine etki derecesi
Model
1

R
R Kare
Düz. R Kare
,272a
,074
,066
a. Bağımsız Değişken: (Sabit), Yöneticiler

Tahminin Standart Hatası
,82477

İletişim özellikleri ile hastanenin hasta güvenlik düzeyi arasındaki ilişki regresyon analizi yardımıyla incelenmiş ve analiz sonuçları Tablo 13’de özetlenmiştir. Tablonun anlamlılık sütunundaki değerden (p = .000;p < .01) söz konusu değişkenler arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu
anlaşılmaktadır.
Tablo 13. İletişim özellikleri ile hastanenin hasta güvenlik düzeyi arasındaki ilişki
Standart Olmayan Katsayılar
B
Std. Hata
(Sabit) 1,877
,324
İletişim ,451
,091
a. Bağımlı Değişken: Güvenlik

Model
1

Standart Katsayılar
Beta
,420

t

Anlamlılık

5,800
4,982

,000
,000

İletişim özelliklerinin hastanenin hasta güvenlik düzeyine etki derecesini gösteren model özeti ise Tablo 14’de sunulmuştur. Tablodaki değerlerden (R Kare = .176) iletişim özelliklerinin kültürünün hastanedeki hasta güvenliğini % 17 oranında etkilediği sonucuna varılmıştır.
Tablo 14. İletişim özellikleri ile hastanenin hasta güvenlik düzeyi arasındaki ilişki
Model
1

R
R Kare
Düz. R Kare
,420a
,176
,169
a. Bağımsız Değişken: (Sabit), İletişim

Tahminin Standart Hatası
,77781

Raporlama sıklığı ile hastanenin hasta güvenlik düzeyi arasındaki ilişki regresyon analizi yardımıyla incelenmiş ve analiz sonuçları Tablo 15’de özetlenmiştir. Tablonun anlamlılık sütunundaki değerden (p = .004; p < .01) söz konusu değişkenler arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu
anlaşılmaktadır.
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Tablo 15. Raporlama sıklığı ile hastanenin hasta güvenlik düzeyi arasındaki ilişki

Standart Olmayan Katsayılar Standart Katsayılar
B Std. Hata
Beta
(Sabit)
2,936
,193
1
Raporlama ,191
,066
,260
a. Bağımlı Değişken: Güvenlik
Model

t

Anlamlılık

15,242 ,000
2,898 ,004

Raporlama sıklığının hastanenin hasta güvenlik düzeyine etki derecesini gösteren model özeti ise Tablo 16’de sunulmuştur. Tablodaki değerlerden (R Kare = .068) raporlama sıklığının hastanedeki hasta
güvenliğini % 7 oranında etkilediği sonucuna varılmıştır.
Tablo 16. Raporlama sıklığı ile hastanenin hasta güvenlik düzeyine etkisi
Model
1

R

R Kare

Düz. R Kare

Tahminin Standart Hatası

,260a

,068

,059

,82756

a. Bağımsız Değişken: (Sabit), Raporlama
Hastanenin genel kültürel özellikleri ile hastanenin hasta güvenlik düzeyi arasındaki ilişki regresyon
analizi yardımıyla incelenmiş ve analiz sonuçları Tablo 17’de özetlenmiştir. Tablonun anlamlılık sütunundaki değerden (p = .000; p > .01) söz konusu değişkenler arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak
anlamlı olduğu anlaşılmaktadır.
Tablo 17. Hastanenin genel kültürel özellikleri ile hasta güvenlik düzeyi arasındaki ilişki
Standart Olmayan Katsayılar
B
Std. Hata
(Sabit)
1,913
,416
1
Hastane
,500
,133
a. Bağımlı Değişken: Güvenlik

Standart Katsayılar
Beta

Model

,329

t

Anlamlılık

4,604
3,756

,000
,000

Hastanenin genel kültürel özellikleri ile hastanenin hasta güvenlik düzeyine etki derecesini gösteren
model özeti ise Tablo 18’de sunulmuştur. Tablodaki değerlerden (R Kare = .108) genel kültürel özelliklerin hastanedeki hasta güvenliğini % 10 oranında etkilediği sonucuna varılmıştır.
Tablo 18. Hastanenin genel kültürel özellikleri ile hastanenin hasta güvenlik
düzeyine etki derecesi
Model
1

R
R Kare
Düz. R Kare
,329a
,108
,101
a. Bağımsız Değişken: (Sabit), Hastane

Tahminin Standart Hatası
,80920

3. SONUÇ VE ÖNERİLER
Sağlık hizmetlerinin karmaşık yapısı ve sağlık hizmeti sunucularının birbirinden farklı özellikteki
meslek gruplarından oluşması nedeni ile sağlık hizmetlerinde kalite ve standardizasyonu sağlamak ol-
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dukça zordur. Ancak, ulusal düzeyde saptanan kriterler doğrultusunda kalite çalışmalarının yürütülmesi ve denetlenmesi sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlar arasında ortak kalite dilinin kullanılmasını sağlayabilir.
Hipokrat’ın “öncellikle zarar verme” öğretisi hasta güvenliğinin temelini oluşturmaktadır. Hastalara
hizmet verirken hastanın güvenliğini sağlamak/ hastaya güvenli sağlık hizmeti vermek verilen hizmetin kalitesini gösteren en önemli parametrelerden biridir.
Sağlık Bakanlığı mevzuatları ile hasta güvenliği konusunda yeni uygulamalar başlatılmıştır. Ancak
mevzuatların yaşam bulması ve uygulamaların sürekliliğinin sağlanması için hasta güvenliğinin kurumun kültürü haline gelmesi gerekmektedir.
Yapılan anket çalışması sonucunda ankete katılan 107 kişinin çalıştıkları birimde hasta güvenliğini iyi
olarak ( kabul edilebilir- çok iyi- mükemmel ) tanımladıkları belirlenmiştir. Yaklaşık üç yıldır hastanede hasta güvenliği konusunda çalışmalar yapılmakta ve olay bildirim formları kullanılmaktadır. Ancak “son 12 ayda kaç kez olay raporu yazıp idarecilerinize verdiniz?” sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde ankete katılanların % 66’sında (78 kişi) hiç olay raporlanmazken, % 23’ünde (27 kişi) 1-2
olay, % 11’inde (13 kişi) ise 3-5 olay raporlandığı tespit edilmiştir. Ankete katılanların %59’u (70 kişi)
yaptıkları hatalardan dolayı suçlanacaklarını hissetmektedirler. Mevcut çalışma sonucu hasta güvenliği kültürünün ve raporlamanın sahada yeterince önemsenmediği kanaatine varılmıştır. Sait Bodur ve
Emel Filiz’in 2009 yılında yaptıkları “Hastanede Hasta Güvenliği Kültürü Algılamasının ve Sağlık Çalışanları ile Toplumun Hasta Güvenliği Hakkındaki Tutumunun Belirlenmesi” konulu çalışmalarında
raporlanma sıklığı %15 olarak tespit edilmiştir.
İnsan hayatı söz konusu olduğunda sıfır hata kurumların hedefi olmalıdır. Bu hedefi gerçekleştirmek
için, hizmetin merkezinde olan hastalar ile bunlara hizmet sunan çalışanların güvenliği sağlık kurum
ve kuruluşlarında hizmet kalitesinin belirleyicisi olmalıdır. Hasta güvenliği konusunun sağlık kurum
ve kuruluşlarının denetiminde kullanılan kriterler arasına ayrı bir bileşen olarak dahil edilmesi ve bu
kriterlere karşılık gelen puanların arttırılmasının hasta güvenliğinin sahada benimsenmesinde etkili olacağı düşünülmektedir. Kalite puanlamasının birimlere göre hesaplanarak her bir birimin performans ödemesine entegre edilmesinin çalışanların bu konuyu benimsemesine katkıda bulunacağı öngörülebilir. Ancak bu konuda yapılacak saha çalışmalarına ihtiyaç vardır.
Hasta güvenliği kültürünün kurumlarda oluşması için:
Sağlık kurum ve kuruluşlarında hasta güvenliği ile ilgili konusunda eğitimli kişilerden oluşan bir
komisyonun oluşturulması,
Hasta güvenliği planın uygulanabilirliğinin sağlanması için klinik şefinden hastanedeki temizlik
elemanına kadar tüm personelin periyodik olarak eğitilmesi,
Eğitimlerin konu ile ilgili eğitimli personel tarafından yaşanmış örnekler sunularak verilmesi ve
pekiştirilmesi,
Hastanelerde oluşturulan hasta okullarında hastalara hasta güvenliği konusunda eğitimler verilmesi,
Hasta ile iletişimin arttırılması,
Hastanın, bakım sürecine aktif olarak katılması,
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Tesis güvenliğinin sağlanması ve fiziki şartların iyileştirilmesi,
Denetimlerle uygulamaların yerinde değerlendirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi,
Olay bildiriminin/ raporlamanın teşvik edilmesi,
Çalışanların yaptıkları hatayı bildirdiklerinde cezalandırılmayacaklarını bilmesi, bildirilen raporların analiz edilerek düzeltici ve önleyici faaliyetlerin başlatılması,
Hasta güvenliği ile ilgili yeterli kaynak ayrılması, yararlı olacaktır.
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KAMU HASTANELERİ KALİTE ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sabahattin Tekingündüz1

Özet
Bu araştırmada, Bingöl ilinde bulunan üç genel hastane ile bir kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesinin hizmet kalitelerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, Sağlık Bakanlığı tarafından kamu hastanelerinin hizmet kalitesinin değerlendirilmesinde kullanılan “Hizmet Kalitesi Standartları Ölçeği” kullanılmıştır.
2009 yılı Aralık dönemi yapılan bu araştırmanın evrenini; ilde “Hizmet Kalitesi Standartları Ölçeği”ni
kullanan tüm kamu hastaneleri oluşturmuştur. Araştırmada örneklem seçilmemiş olup bütün evren çalışma kapsamı içine alınmıştır. Bu ölçeğin uygulanması sonucu elde edilen veriler frekans analizine
tabi tutularak değerlendirilmiştir. Ölçekte yer alan fakat hastanelerde sunulmayan bazı hizmet grupları değerlendirme dışı bırakılmıştır.
Hizmet kalitesi açısından hastanelerin hizmet süreçleri bir bütün olarak ele alınmıştır. Hastaneler genel olarak değerlendirildiğinde hizmet kalite standartları açısından Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi %98 ile en yüksek puanı alan hastane olurken; Bingöl Devlet Hastanesi %93; Solhan
Devlet Hastanesi %79; Genç Devlet Hastanesi %62 çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sağlıkta Hizmetlerinde Kalite, Hizmet Kalitesi, Kalite
Abstract
In this research; three general hospital and one labor and delivery and child illness hospital assesment
was aimed in the city of Bingöl.
“Scale of Service Quality Standart” procedure was used for preperation by using Ministery of Health for evaluating the quality of services produced by public hospitals. Whole public hospitals of the
city which are using this procedure were evaluated in December, 2009. Data obtained by whole research space are assessed by using frequincy analysis. Some service groups which are not obtained by
hospitals even though they are present inside the Scale of Service Quality Standart ,were taken out of
the evaluation period.
Results of study show that labor and delivery and child illnesses hospital at the top of the list with 98%
. Other hospitals can be listed like this; Bingöl State Hospital 93%, Solhan State Hospital 79%, Genç
State Hospital 62%.
Key Words: The Quality of Health Services, Quality of Services, Quality

1. Gazi Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı Sağlık Kurumları Yönetimi, stekingunduz@gmail.com

541

1. GİRİŞ
J.M. Juran kaliteyi “kullanıma uygunluk” olarak tanımlarken, P. Crosby kaliteyi “bir ürünün gerekliliklere uygunluk derecesi”, Taguchi “ürünün sevkiyatından sonra toplumda neden olduğu minimal zarar”, Charles A. Mills “doğru ürün veya hizmeti müşterinin eline doğru zamanda, doğru fiyatla koymak” olarak tanımlamıştır (Özkan, 2005: 3; http://en.wikipedia.org; http://www.fikirbul.com). Donabedian, yüksek kaliteli hizmeti “hizmet sürecinin bütün kısımlarındaki beklenen kazançlar ve kayıplar
dengesi hesaba katıldıktan sonra, hastanın iyilik halinin kapsamlı bir ölçüsünü en üst düzeye çıkarması beklenen hizmet” olarak tanımlamaktadır. Overtveit, sağlık hizmetlerinde kaliteyi “hizmete en çok
ihtiyacı olanların ihtiyaçlarını, örgüte maliyeti en az olacak şekilde ve daha yüksek otoriteler ve satın alıcılar tarafından belirlenen sınırlar ve direktifler içerisinde, tamamen karşılamak” olarak tanımlamaktadır (Kaya, 2005: 3-13).
Sağlık hizmetlerinde toplam kalite yönetimi anlayışı 1970’lerde Amerika Birleşik Devletleri ilk ortaya çıkmıştır. Hatalı tedavilerin sonucunda şikâyetlerin artması ve davaların açılması sürekli iyileştirme anlayışının yerleşmesine yol açmıştır (Press,1997: 1-8).
Sağlık hizmetlerinde algılanan kalite ve beklenen kalite kavramları ele alınması gereken iki önemli konudur. Beklenen kalite ve algılanan kalite arasındaki fark, gerçekleşen hizmet kalitesini vermekte, başka bir deyişle; hastane hizmetlerinin kalitesini belirlemektedir. Buna göre hastanelerde kalite iki türlü
ele alınmaktadır (Omachanu, 1991):
 Algılanan Kalite: Algılanan kalite subjektif bir kavramdır; müşterinin algıladığı kalitedir.
Bitner&Zeithaml algılanan kaliteyi, “Tüketicinin bir mal ya da hizmetin, bütün olarak, mükemmelliği veya üstünlüğü hakkındaki değerlendirmesi” olarak tanımlamaktadır. Zeithaml’a göre algılanan kalite; nesnel veya gerçek kaliteden farklıdır, bir mamulün spesifik niteliğinden ziyade
daha üst düzeyde bir soyutlamadır, bazı durumlarda tutuma benzer global bir değerlendirmedir
ve tüketicinin veya kullanıcının alternatif mal ya da hizmetler arasında yaptığı kıyaslama ve değerlendirmedir. Algılanan kalitede mal veya hizmetin nitelikleri değil, o mal ya da hizmetin bir
bütün olarak tüketiciye sağlayacağı yarar önemlidir (Canpolat, 2002: 62). Algılanan kalite müşteriden müşteriye farklılık gösterebilmektedir. Bu farklılık müşterilerin öncelikleri, değerleri, eğitim düzeyi, kültürü, yası, cinsiyeti gibi birçok faktörden etkilenir (Tavlan, 2001: 11).
Beklenen kalite: Sağlık hizmetlerinin tıbbi bakım boyutudur. Yapılan tedaviye göre alınan sonuçlar, tıbbi bakımın kalitesini belirler. Hastanın sağlığındaki düzelme derecesi, taburcu olması ya
da ölüm durumu tıbbi bakımın sonucudur ve tıbbi bakımın kalitesini belirler (Omachanu, 1991).
Parasuman, Zeithaml ve Berry’e göre “algılanan hizmet kalitesi; müşterinin hizmet almadan önceki beklentileri (beklenen hizmet) ile yararlandığı gerçek hizmet deneyimini (algılanan hizmet)
kıyaslamasının bir sonucu olup, müşterinin beklentileri ile algılanan performans arasındaki farklılığın yönü ve derecesidir”(Seyran, 2004: 38-39).
Hizmet kalitesinin ölçümünde müşterinin hizmete ait beklentileri ve gerçek hizmet deneyimi karşılaştırılır. Beklenen hizmet ile algılanan hizmet arasındaki iliksiler su şekilde ifade edilebilir (Saat, 1999:
48):
Beklenen hizmet, algılanan hizmetten büyük ise, algılanan kalite tatmin edici olmaktan uzaktır ve
kalite kabul edilemez bir düzeydedir.
Beklenen hizmet, algılanan hizmetle eşit ise, algılanan kalite tatmin edicidir.
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Beklenen hizmet, algılanan hizmetten küçük ise, algılanan kalite tatmin edici olandan daha yüksek olacaktır ve ideal kalite düzeyi oluşacaktır.
Algılanan hizmet kalitesi üzerinde yoğunlaşan tüm uzmanlar “beklenti” ve “algılama” kavramlarının
hizmet kalitesi ölçümünde son derece önemli bir yere sahip olduğu üzerinde durmuşlardır. Grönross
“beklenen kalite” ve hizmet verildikten sonra müşterinin algılamış olduğu “yaşanan kalite”yi “toplam
algılanan kalite” olarak ifade etmiştir. Parasuman, Zeithaml ve Berry hizmet ölçümüne ilişkin çalışmaları sonucunda hizmet kalitesini belirleyen 10 boyut olduğunu belirtmişlerdir (Doğanay, 2008: 81-82):
Fiziksel Özellikler: Hizmetin verilmesi sırasında kullanılan bina, araç gereç, teçhizat, personelin
fiziksel görünümü, hizmetin fiziki simgeleri gibi fiziksel kanıtları içermektedir.
Güvenilirlik: Sunulacak hizmeti ilk seferde doğru olarak yerine getirilmesi, hizmetle ilgili kayıtların eksiksiz tutulması, hizmetin söz verilen zamanda yerine getirilmesi gibi hizmetin doğruluk
ve dürüstlük ilkelerine uygun olarak verilmesidir.
Heveslilik: Çalışanların hizmeti vermedeki istekliliğini, yardım konusundaki gönüllülüğünü ifade etmektedir.
Yeterlilik: Hizmetlerin eksiksiz bir biçimde müşteriye sunulabilmesi için çalışanların gerekli bilgi, yetenek ve deneyime sahip olmasıdır.
Nezaket: Müşterilerle iletişim kuran personelin müşterilere karsı kibar, saygılı, düşünceli ve samimi olmasını ifade eder.
İnanılırlık: Hizmet sunumunda personelin güvenilir ve dürüst olması, müşterilere çıkarlarının korunduğunun hissettirilmesi ve güven duygusu verilmesidir.
Güvenlik: Verilen hizmetin risk ve tehlikeden uzak olması anlamını taşır.
Ulaşılabilirlik: Müşterinin verilen hizmete veya ilgili personele kolaylıkla ve en kısa sürede ulaşabilmesidir. Hizmete ulaşmak için gerekli koşulların sağlanmasını içerir.
Müşteriyi Anlama: Müşterinin ihtiyaçlarını anlamak için çaba sarfetmeyi, düzenli hizmet alan
müşterileri tanımayı, müşterilerin özel gereksinimlerini anlamayı ifade etmektedir.
İletişim: Müşteriler arasında kültür, eğitim, yaş farkı olabileceğini göz önünde bulundurarak, her
müşterinin anlayacağı, duyabileceği şekilde bilgilendirmelerin yapılması ve problemlerin dinlenip çözümlerinin sağlanması anlamını taşımaktadır.
2. GEREÇ VE YÖNTEM
Araştırmada, Bingöl’de bulunan üç genel hastane ile bir kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesinin hizmet kaliteleri değerlendirilmiştir. Araştırmada, Sağlık Bakanlığı tarafından hastanelerde kalite uygulamalarının değerlendirilmesinde kullanılan “Hizmet Kalite Standartları Ölçeği” kullanılmıştır.
Bu ölçek, Sağlık Bakanlığı hastanelerinin hizmet kalitesinin değerlendirilmesi amacıyla 2005 yılından
yürürlüğe giren ve 2008 yılında yeniden şekillendiren 21 ana boyut, 79 soru ve bu sorulara ait 358 alt
göstergeden oluşmaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından 2009 yılının ikinci yarısından önce yılda 3 defa
“Hizmet Kalite Standartları” açısından değerlendirilen kamu hastaneleri; bu dönemden itibaren 2 defa
değerlendirilmeye başlanmıştır. Bu çalışma, 2009 yılının son döneminde (Aralık 2009 dönemi) “Hizmet Kalite Standartları Ölçeği” kullanılarak Bingöl ilinde yapılmıştır.
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Araştırma evrenini; Bingöl ilinde “Hizmet Kalitesi Standartları Ölçeği”ni kullanan tüm kamu hastaneleri oluşturmuştur. Araştırmada örneklem seçilmemiş olup bütün evren çalışma kapsamı içine alınmıştır. Bu ölçeğin uygulanması sonucu elde edilen veriler frekans analizine tabi tutularak değerlendirilmiştir. Ölçekte yer alan fakat hastanelerde sunulmayan bazı hizmet grupları değerlendirme dışı bırakılmıştır.
3. BULGULAR
Tablo 1. Hastanelerin hizmet kalitelerinin değerlendirilmesi
BÖLÜM

Kadın Doğum Hast. Devlet Hast. Solhan Devlet Hast.
Puan (%)
Puan (%)
Puan (%)
100
97
88
Poliklinik hizmetleri
Laboratuar hizmetleri
100
72
97
Görüntüleme hizmetleri
100
100
100
100
Ameliyathane hizmetleri
89
Klinikler
85
85
100
Yoğun bakım üniteleri
100
100
100
Acil servis hizmetleri
95
87
100
Ambulans ve ambulans hizmetleri
100
94
100
Eczane hizmetleri
100
100
100
Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi
93
64
100
Hasta ve çalışan güvenliği
97
69
100
Kurumsal hizmet yönetimi
85
100
100
Hastane bilgi sistemi
100
95
100
Hasta kayıtları ve dosyası
100
27
90
20
20
Arşiv
33
84
75
Tesis yönetimi ve güvenlik
94
Depolar
32
32
100
Mutfak
100
43
100
Çamaşırhane
100
30
100
Morg
100
45
100

PUAN

98

93

Genç Devlet Hast.
Puan (%)
77
100
90

79

50
100
38
73
100
27
36
81
100
67
53
43
55
30
60

62

Tablo 1 hastanelerin hizmet kalite standartlarından aldıkları puanları göstermektedir. Kadın Doğum ve
Çocuk Hastalıkları Hastanesi %98 ile en yüksek puanı alan hastane olurken; Bingöl Devlet Hastanesi
%93; Solhan Devlet Hastanesi %79; Genç Devlet Hastanesi %62 almıştır.
Grafik 1. Poliklinik, laboratuar, görüntüleme, ameliyathane ve
klinik hizmetlerinin karşılaştırılması
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Hastanelerin poliklinik, laboratuar, görüntüleme, ameliyathane ve klinik hizmetlerinden aldıkları puanlar Grafik 1’de verilmiştir. Poliklinik hizmetlerinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi %100 ile en yüksek puanı alırken; Genç Devlet Hastanesi %77 ile en düşük puanı alan hastane olmuştur.
Laboratuar hizmetlerinde Bingöl Devlet Hastanesi ile Genç Devlet Hastanesi %100 ile en yüksek puanı alan hastaneler olurken; Solhan Devlet Hastanesi %72 ile en düşük puanı alan hastane olmuştur.
Görüntüleme hizmetlerinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Bingöl Devlet Hastanesi
ve Solhan Devlet Hastanesi %100 ile en yüksek puanı alan hastaneler olurken; Genç Devlet Hastanesi %90 ile en düşük puanı alan hastane olmuştur.
Ameliyathane hizmetlerinde Bingöl Devlet Hastanesi%100 ile en yüksek puanı alırken; Kadın Doğum
ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi %89 puan almıştır. Solhan Devlet Hastanesi ve Genç Devlet Hastanesinde ameliyathane hizmetleri verilmediğinden kapsam dışı tutulmuştur.
Klinik hizmetlerde ise Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi %100 ile en yüksek puanı alırken; Genç Devlet Hastanesi %50 ile en düşük puanı alan hastane olmuştur.
Grafik 2. Yoğun bakım, acil servis, ambulans, eczane, enfeksiyonların kontrolü önlenmesi
hizmetlerinin karşılaştırılması

Hastanelerin yoğun bakım, acil servis, ambulans, eczane, enfeksiyonların kontrolü önlenmesi hizmetlerinden aldıkları puanlar Grafik 2’de verilmiştir. Bingöl ilinde bulunan bütün hastaneler yoğun bakım
ve eczane hizmetlerinden tam puan (%100) almışlardır.
Acil Servis Hizmetlerinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi %100 ile en yüksek puanı alırken; Genç Devlet Hastanesi %38 ile en düşük puanı alan hastane olmuştur. Ambulans ve ambulans hizmetlerinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ve Bingöl Devlet Hastanesi%100
ile en yüksek puanı alan hastaneler olurken; Genç Devlet Hastanesi %73 ile en düşük puanı alan hastane olmuştur.
Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi hizmetlerinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi %100 ile en yüksek puanı alırken; Genç Devlet Hastanesi %27 ile en düşük puanı alan hastane olmuştur.
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Grafik 3. Hasta ve çalışan güvenliği, kurumsal hizmet yönetimi, hastane bilgi
sistemi, hasta kayıtları dosyası ve arşiv hizmetlerinin karşılaştırılması

Hastanelerin hasta ve çalışan güvenliği, kurumsal hizmet yönetimi, hastane bilgi sistemi, hasta kayıtları dosyası ve arşiv hizmetlerinden aldıkları puanlar Grafik 3’te verilmiştir. Hasta ve çalışan güvenliği açısından Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi %100 ile en yüksek puanı alırken; Genç
Devlet Hastanesi %36 ile en düşük puanı alan hastane olmuştur.
Kurumsal Hizmet Yönetimi açısından en yüksek puanı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ve Solhan Devlet Hastanesi (%100) alırken; en düşük puanı Genç Devlet Hastanesi (%81) almıştır.
Hastane Bilgi Sistemi açısından Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Bingöl Devlet Hastanesi ve Genç Devlet Hastanesi en yüksek puanı (%100) alırken; Solhan Devlet Hastanesi en düşük
puanı (%95) almıştır. Hasta kayıtları ve dosyası açısından en yüksek puanı Bingöl Devlet Hastanesi
(%100) alırken; en düşük puanı Solhan Devlet Hastanesi (%27) almıştır. Arşiv hizmetlerinde genelde
bütün hastaneler düşük puan almışlardır. Bingöl Devlet Hastanesi ve Solhan Devlet Hastanesi %20 ile
en düşük alan hastaneler çıkmıştır.
Grafik 4. Tesis yönetimi ve güvenlik, depo, mutfak, çamaşırhane ve morg
hizmetlerinin karşılaştırılması
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Hastanelerin Tesis Yönetimi ve Güvenlik, Depo, Mutfak, Çamaşırhane ve Morg hizmetlerinden aldıkları puanlar Grafik 4’te verilmiştir. Tesis Yönetimi ve Güvenlik hizmetlerinden Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi %94 ile en yüksek puanı alırken; Genç Devlet Hastanesi %43 ile en düşük puanı alan hastane olmuştur. Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi depo hizmetlerinde
tam puan (%100) alırken; Bingöl Devlet Hastanesi ve Solhan Devlet Hastanesi %32 ile en düşük puanı alan hastaneler olmuştur.
Mutfak hizmetlerinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ve Bingöl Devlet Hastanesi tam
puan (%100) alırken; Genç Devlet Hastanesi %30 ile en düşük puanı alan hastane olmuştur. Çamaşırhane hizmetlerinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ve Bingöl Devlet Hastanesi tam
puan (%100) alırken; Solhan Devlet Hastanesi %30 ile en düşük puanı alan hastaneler olmuştur. Morg
hizmetlerinde de Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ve Bingöl Devlet Hastanesi tam puan
(%100) alırken; Solhan Devlet Hastanesi %45 ile en düşük puanı alan hastaneler olmuştur. Genç Devlet Hastanesi’nde morg hizmetleri çeşitli nedenlerle kapsam dışı kalmışladır.
4. SONUÇ
Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi hizmet kalite standartlarında en yüksek puanı alan birinci hastane olurken; onu sırasıyla Bingöl Devlet Hastanesi, Solhan Devlet Hastanesi izlemiştir. Genç
Devlet Hastanesi ise en düşük puanı alan hastane çıkmıştır.
Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, laboratuar hizmetleri, ameliyathane hizmetleri, hasta
kayıtları ve dosyası, arşiv ve tesis yönetimi ve güvenlik hizmetleri haricindeki diğer bütün hizmetlerden tam puan almayı başarmıştır. Söz konusu hastane en düşük puanı arşiv hizmetlerinden almıştır. Bu
da arşiv hizmetlerine yeteri kadar önem vermediğini göstermektedir.
Bingöl Devlet Hastanesi, laboratuar, görüntüleme, ameliyathane, yoğun bakım, ambulans, eczane,
hastane bilgi sistemi, hasta kayıtları ve dosyası, mutfak, çamaşırhane ve morg hizmetlerinden tam
puan almıştır. Ancak arşiv ve depo hizmetleri açısından da en düşük puanı almıştır.
Solhan Devlet Hastanesi görüntüleme, yoğun bakım, eczane, kurumsal hizmet yönetimi hizmetlerinden tam puan almıştır. Hasta kayıtları ve dosyası, arşiv, depo, mutfak, çamaşırhane ve morg hizmetlerinden en düşük puanı almıştır.
Genç Devlet Hastanesi ise laboratuar, yoğun bakım, eczane, hastane bilgi sistemi hizmetlerinden tam
puan almıştır. Ancak klinikler, acil servis, enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi, hasta ve çalışan güvenliği, tesis yönetimi ve güvenlik, mutfak hizmetlerinden en düşük puanı almıştır. Genel olarak en
düşük performansı gösteren hastane olmuştur.
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Özet
Hasta güvenliği kültürü hasta güvenliğinin kurumun en öncelikli konusu ve ortak değeri olarak
kabullenilmesidir. Hasta güvenliği kültürünü oluşturmak için çalışanların algısını belirleyerek, hasta
güvenliği kültürünün oluşmasındaki etkili faktörlerle, hastanemizde bu kültürün oluşturulmasında
ve geliştirilmesinde, odaklanmamız gereken alanları belirlemek amacı ile yapılan çalışmamızda
“Hastanelerde Hasta Güvenliği Kültürü Hastane Anketi” kullanılmıştır. Likert ölçeğine göre yapılan
değerlendirmede, hasta güvenliği kültürü algılama derecesi %57’64 olarak belirlenmiştir. Çalışanlar
hastanenin hasta güvenliği derecesini %66,1 oranında çok iyi olarak değerlendirmektedir. Ancak
çalışanlar hata bildiriminde bulunmamaktadır. Hatalardan dolayı suçlanacaklarını (% 58,7) ve
yaptıkları hataların kişisel dosyalarında muhafaza edildiğinden endişe duymaktadır.(% 43) Oysaki
hataların azaltılması hatta tamamen ortadan kaldırılması hasta güvenliğinin temel hedefidir. Hasta
güvenliğinin geliştirilmesinde, odaklanmamız gereken en önemli alan, hataların raporlandırılması
ve hatalara karşı cezalandırıcı olmayan yaklaşımın benimsenmesidir. Hata raporlama ile ilgili yasal
düzenleme yapılması, dikey yapılanmada ki hastanelerde, suçlayıcı ve cezalandırıcı yaklaşımdan
çekinen çalışanların, katılımını sağlamada ve hasta güvenliği kültürünün yerleştirilip geliştirilmesinde
etkili olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelime: Güvenlik Kültürü, Kültür Ölçümü, İyileştirme
Abstract
In our study our aim was to define the power of understanding of staff and to compose patient safety
culture to examine the factors that helps us in composing and improving patient safety. This study will
show us our hospital’s patient safety culture. But the staff hesitate to make any mistake declaration.
They think that they will be accused because of mistakes that they do.(58,7 %)They think that the
mistakes will be keeped in their personal files.(43 %).But decreasing the mistake rates or taking away
completely them is the basic target of patient safety culture. We determined that the most important
topic is reporting mistakes and take an approach that not includes any punishment in making mistakes.
Key Words: Patient Safety Culture, Culture Measurement, Improvement
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1.GİRİŞ
1.1 Hasta Güvenliği
Kurum kültürü: bir kurumda paylaşılan temel değerlerin ve inançların bütünüdür (Kömürcü, 2009:24).
Kurumsal (organizasyonel) kültür, tüm organizasyonu bir arada tutan tutkal, kompleks değerler
manzumesidir. Hasta güvenliği kültürü de, hasta güvenliğinin kurumun en öncelikli konusu ve ortak
değeri olarak kabullenilmesidir. Kurumsal kültür basitçe, “bir kurumda işlerin nasıl yürüdüğü”dür.
Diğer bir deyişle “burada işler böyle yapılır” şeklinde tanımlanabilir. Kurumsal kültür inançlar,
değerler, adetler, uygulamalar, öğrenilen işlemler ve paylaşılan ödüllerin tümü ile yoğrulmuştur
(Akalın, 2007).
Güvenlik kültürü ile ilgili tanımlardan en önemlisi, ACSNI (Advisory Committee 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 ( Tütüncü, 2007: 7).
Hasta güvenliği kültürü hasta güvenliğinin kurumun en öncelikli konusu ve ortak değeri olarak
kabullenilmesidir (Aksayan, 2009: 100). Güvenlik kültürü, bir kurumda nelerin önemli olduğunu
ve hasta güvenliği ile ilgili nasıl davranılacağını kapsayan değer yargılarını, inançları ve kuralları
kapsamaktadır (Gidener vd., 2006). 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, 2007: 7).
Sağlık hizmetlerinin özellikleri arasında yer alan “güvenli” sıfatı, sunulan hizmetin hastaya yarar
yerine zarar vermesinin, yaralanma, sakatlık ve ölüme yol açmasının, hata yapılmasının önüne
geçilmesi olarak tanımlanmaktadır (Akgün vd Al-Assaf, 2007: 42). Sağlık sektöründe yapılan
işlemler nedeniyle oluşan hatalar doğrudan insanın ölümüyle veya önemli derecede zarar görmesiyle
sonuçlanabilmektedir.Hasta güvenliği ile ilgili yapılan çalışmalar, bu hataları, ve buna bağlı ölümlerini
en aza indirmeye odaklanmaktadır (Kohn vd., 2000). Bir sağlık kuruluşunun hastaların güvenliğini
sağlamasından daha önemli bir şey yoktur. Bu yüzden sağlık sektörü yöneticilerinin asli görevlerinden
birisi, hasta güvenliğini artırmak olmalıdır (Graham vd., 2007).
 “Hasta güvenliği kültürünün bir kurumda yayılabilmesi için liderlerin rolü oldukça önemlidir.
Bu nedenle yöneticiler;
 Hasta güvenliği konusunu sahiplenmeli,
 Konunun herkes tarafından sahiplenilmesi gerektiğini ilan etmeli,
 Yöneticiler, çalışanlar ve hastalar arasında açık iletişimi sağlamalı ve bunun sürekliliğini korumalı,
 Hasta güvenliğini tehdit eden durumları belirlemeli ve azaltılması için sorumlulukları devretmeli,
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Kaynak ayırmalı,
Eğitimlerin sürekliliğini sağlamalıdır (Akalın, 2004:17).
2. AMAÇ
Hasta güvenliği kültürünü oluşturmak için çalışanların algısını belirleyerek, hasta güvenliği kültürünün
oluşmasındaki etkili faktörleri belirleyerek hastanemizde bu kültürün oluşup geliştirilmesinde
odaklanmamız gereken alanları belirlemektir.
3.YÖNTEM
Tanımlayıcı tipteki bu çalışmada, ankete gönüllü olarak katılan çalışanlar alındı. Çalışmanın verileri
kişi bildirimine dayalı olarak alındı. Veri toplama formu olarak; Sağlık Hizmetlerinde Araştırma ve
Kalite Ajansı (Agency for Healthcare Research and Quality - AHRQ) için 2004 yılında Joann Sora
ve Veronica Nieva tarafından geliştirilen hastanelerde hasta güvenliği kültürünü ölçen ve Türkiye’de
2009 yılında Emel Filiz ve Said Bodur tarafından geçerlilik güvenirlilik çalışması yapılmış ve 0,86
bulunmuş olan, Hastanelerde Hasta Güvenliği Kültürü Hastane Anketi (Hospital Survey On Patient
Safety) kullanıldı. Hastanede çalışan 600 sağlık personeline dağıtılmış ve geri dönen 221 anket
değerlendirmeye alınmıştır. Geri dönüş oranı% 37’dir. Anket 8 bölüm’ de 42 sorudan oluşmuştur.
Likert ölçeği ile ölçeklendirilmiştir. Çalışmada kullanılan ölçeğin geçerliliği kanıtlanmış olduğundan
yeniden faktör analizi uygulanmamıştır. Güvenlik kültürü ile ilgili sorular anketin orjinaline bağlı
olarak yüzdeye dönüştürülmüştür.
4.BULGULAR
Ankete katılanların profili Tablo1’de gösterilmiştir.
Tablo1. Kişisel bilgiler
Değişkenler
Kaç yıldır bu hastanede çalışıyorsunuz?

Şu anda çalıştığınız birimde kaç yıldır
çalışıyorsunuz?

5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
30 ve üzeri
Toplam
5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
30 ve üzeri
Toplam
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Sayı (n)
90
34
39
14
7
10
1
195
130
29
17
9
6
4
2
197

Yüzde (%)
46,2
17,4
20,0
7,2
3,6
5,1
0,5
100,00
66,0
14,7
8,6
4,6
3,0
2,0
1,0
100,00

Değişkenler
Hastanedeki göreviniz nedir? Pozisyonunuzu
en iyi tanımlayan sadece BİR cevabı
işaretleyiniz

Haftada kaç saat çalışıyorsunuz?

Mesleğinizi kaç yıldır yapıyorsunuz?

Bulunduğunuz görevde genellikle hastalarla
doğrudan etkileşim ve temas içinde misiniz?

Hemşire
Teknisyen
Pratisyen Doktor
Uzman Doktor
Diğer
Toplam
40 saati geçmiyor
40-49 saat
50 saatten fazla
Toplam
1- 5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
30 ve üzeri
Toplam
Evet
Hayır
Toplam

Sayı (n)
127
40
1
13
24
205
48

Yüzde (%)
62,0
19,5
0,5
6,3
11,7
100,00
23,8

111
43
202
20
42
56
33
20
14
12
197
163
41
204

55,0
21,3
100,00
10,2
21,3
28,4
16,8
10,2
7,1
6,1
100,00
79,9
20,1
100,00

Tablo 2. Çalışılan birimde personel durumu ile ilgili görüşleri

İfadeler
Bu birimde çalışan
kişiler birbirlerini
destekler
Bu birimde iş
yükünün üstesinden
gelecek kadar
personel mevcuttur.
Acilen yapılması
gereken çok iş
olduğunda ekip
olarak birlikte
çalışırız.
Bu birimde
çalışanlar birbirine
saygılı davranır.

Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

Ne Katılırım
Katılıyorum
Ne Katılmam

Kesinlikle
Katılıyorum

Toplam

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

7

3,2

25

11,5

25

11,5

113

52,1

47

21,7

217

100,00

45

20,6

49

22,5

9

4,1

82

37,6

33

15,1

218

100,00

3

1,4

12

5,5

9

4,1

129

58,6

67

30,5

220

100,00

4

1,9

21

9,8

27

12,6

126

58,6

37

17,2

215

100,00
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İfadeler
Bu birimde
çalışanlar hasta
bakımı için en
uygun olan süreden
daha uzun süre
çalışırlar.
Bu birimde
gerekenden fazla
geçici personel
çalıştırılır.
Birim içinde bir
çalışma alanı aşırı
yoğunlaştığında
diğerleri yardım
eder.
Yapılacak çok iş
olduğunda ve çok
çabuk yapmak
gerektiğinde “kriz
modunda” çalışırız.

Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

Ne Katılırım
Katılıyorum
Ne Katılmam

Kesinlikle
Katılıyorum

Toplam

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

11

5,1

38

17,7

31

14,4

97

45,1

38

17,7

215

100,00

51

23,7

106

49,3

16

7,4

26

12,1

16

7,4

215

100,00

5

2,3

23

10,6

16

7,3

119

54,6

55

25,2

218

100,00

10

4,6

26

11,9

18

8,3

112

51,4

52

23,9

218

100,00

Tablo 2’nin değerlendirilmesinde; Birimde çalışanların %52,1 oranında birbirlerini destekledikleri,
% 58,6 oranlarında “ekip olarak birlikte çalıştıkları” ve” birbirlerine saygılı davrandıkları”, %54,6
oranında “çalışma alanı aşırı yoğunlaştığında diğerleri yardım ettiği” belirmişlerdir. Ankara’da yapılan
bir araştırmada da doktorların %36,4’ü, hemşirelerin % 35,5’i ihtiyaç duyduğu desteği gördüğünü
belirmişlerdir.(Çakır,2009:201) Ankete katılanların % 45,1’i “hasta bakımı için en uygun olan süreden
daha uzun süre çalıştığı”nı ifade etmişlerdir.
Tablo 3. Çalışılan birimde hasta güvenliği
İfadeler
Hasta güvenliğini
geliştirme
çalışmalarına aktif
olarak katılırız.
Çalışanlar yaptıkları
hatalardan dolayı
suçlanacaklarını
hissederler.
Yapılan hatalar bu
bölümde pozitif
değişikliklere yol
göstermiştir.

Kesinlikle
Katılmıyorum
n
%

Katılmıyorum
n

%

Ne Katılırım
Kesinlikle
Katılıyorum
Ne Katılmam
Katılıyorum
n
%
n
%
n
%

Toplam
n

%

5

2,3

25

11,7

30

14,1

125

58,7

28

13,1

213

100,0

11

5,2

55

26,1

21

10,0

99

46,9

25

11,8

211

100,0

16

7,6

40

19,0

36

17,1

97

46,0

22

10,4

211

100,0
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İfadeler
Burada daha
ciddi hataların
oluşmaması sadece
tesadüfe bağlıdır.
Bir olay rapor
edildiği zaman
olayla ilgili problem
değil, olayla ilgili
kişi şikayet ediliyor
duygusu vardır.
Hasta güvenliğini
geliştirmek için
değişiklikler
yaptıktan sonra
bunların etkinliğini
değerlendiririz.
Hasta güvenliği,
daha fazla iş
yapmaktan daha
öncelikli bir ilkedir.
Çalışanlar yaptıkları
hataların kişisel
dosyalarında
muhafaza
edildiğinden endişe
duyarlar.
Bu bölümde hasta
güvenliği ile ilgili
problemler vardır.
Uyguladığımız
prosedürler ve
sistemler hata
oluşmasını
önlemede
başarılıdır

Kesinlikle
Katılmıyorum
n
%

Katılmıyorum
n

%

Ne Katılırım
Kesinlikle
Katılıyorum
Ne Katılmam
Katılıyorum
n
%
n
%
n
%

Toplam
n

%

93

43,1

76

35,2

6

2,8

28

13,0

13

6,0

216

100,0

11

5,1

54

24,9

25

11,5

99

45,6

28

12,9

217

100,0

8

3,8

26

12,5

34

16,3

128

61,5

12

5,8

208

100,0

6

2,8

20

9,2

15

6,9

117

53,7

60

27,5

218

100,0

18

8,4

64

29,9

40

18,7

77

36,0

15

7,0

214

100,0

44

20,3

107

49,3

26

12,0

30

13,8

10

4,6

217

100,0

5

2,3

30

14,1

37

17,4

121

56,8

20

9,4

213

100,0

Ankete katılanların “hasta güvenliğini geliştirme çalışmalarına aktif olarak katılırız” diyenlerin oranı
%58,7’dir. “Yapılan hataların bu bölümde pozitif değişikliklere yol gösterdiğini” düşünenlerin oranı
%46,0, katılmayanların oranı ise 7,6’dır. “Uyguladığımız prosedürler ve sistemler hata oluşmasını
önlemede başarılıdır” diye düşünenlerin oranı %56,8’dir. “Burada daha ciddi hataların oluşmaması
sadece tesadüfe bağlıdır” ifadesine katılmayanların oranı % 43,1, kesinlikle katılanların oranı ise %
6,0’dır.
“Bir olay rapor edildiği zaman olayla ilgili problem değil, olayla ilgili kişi şikâyet ediliyor duygusu
vardır” ifadesine % 45,6 oranında katıldıklarını, %5,1oranında ise katılmadıklarını ifade etmişlerdir.
“Çalışanlar yaptıkları hatalardan dolayı suçlanacaklarını hissederler” ifadesine % 46,9 oranında
katıldıklarını, %26,1 oranında ise katılmadıklarını ifade etmişlerdir. “Çalışanlar yaptıkları hataların
kişisel dosyalarında muhafaza edildiğinden endişe duyarlar” ifadesine %36,0 oranında katıldıkları,
%18,7 sinin ne katılırım ne katılmam, % 8,4 oranında ise kesinlikle katılmadıkları şeklinde görüş
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bildirmişlerdir. Ankara’da yapılan benzer bir çalışmada, katılanların % 30’nun”ilişkilerini bozmamak,%
20’sinin ise ceza almaktan korktuğu için tıbbi hataları bildiremeyeceğini belirtmişlerdir.(Arslan
vd.2009:207) “Bu bölümde hasta güvenliği ile ilgili problemler vardır” ifadesine % 49,3 oranında
katılmadıklarını, % 4,6 oranında kesinlikle katıldıklarını, % 13,8 oranında ise katıldıklarını ifade
etmişlerdir. İzmir’de yapılan araştırmada ise hasta güvenliği ile ilgili sorunlar olduğunu düşünenlerin
oranı % 38,1dir (Çakır ve Tütüncü,2009:199).
Tablo 4. Yöneticilerin hasta güvenliği tutumları

İfadeler
Yöneticilerimiz,
oluşturulmuş
hasta güvenliği
prosedürlerine göre
yapılmış bir işi
gördüğünde takdir
eder.
Yöneticilerimiz,
hasta güvenliğini
geliştirmek için
çalışanların
önerilerini ciddiye
alır
Yöneticilerimiz,
kalite kaybı olsa
bile bizim daha hızlı
çalışmamızı ister.
Yöneticilerimiz
tekrar tekrar oluşan
hasta güvenliği
problemlerini
görmezden gelir.

Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

Ne Katılırım
Kesinlikle
Katılıyorum
Katılıyorum
Ne Katılmam

Toplam

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

39

18,1

46

21,4

48

22,3

67

31,2

15

7,0

215

100,0

16

7,4

45

20,8

53

24,5

80

37,0

22

10,2

216

100,0

24

11,4

71

33,6

30

14,2

64

30,3

22

10,4

211

100,0

49

22,9

90

42,1

35

16,4

32

15,0

8

3,7

214

100,0

Tablo 5. Hasta güvenliğine yönelik iletişim
İfadeler

Raporlanan olaylara
dayandırılarak
yapılan değişiklikler
hakkında
bilgilendiriliriz.
Çalışanlar, hasta
bakımını olumsuz
etkileyebilen bir
şey gördüklerinde
bunu serbestçe dile
getirebilir.

Hiçbir
zaman
n
%

Nadiren

Bazen

Çoğu zaman

Her zaman

Toplam

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

31

15,2

25

12,3

48

23,5

68

33,3

32

15,7

204

100,0

13

6,0

34

15,8

43

20,0

66

30,7

59

27,4

215

100,0
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İfadeler

Bu birimde oluşan
hatalar hakkında
bilgilendiriliriz.
Çalışanlar,
yöneticilerinin
karar ve eylemlerini
sorgulamakta
kendilerini özgür
hisseder
Bu birimde biz,
hataların tekrar
oluşmasını
engelleyecek
yöntemleri tartışırız
Çalışanlar, bir şey
yanlış gözüktüğünde
soru sormaktan
korkarlar

Hiçbir
zaman
n
%

Nadiren

Bazen

Çoğu zaman

Her zaman

Toplam

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

13

6,3

23

11,1

34

16,4

62

30,0

75

36,2

207

100,0

81

39,1

41

19,8

41

19,8

26

12,6

18

8,7

207

100,0

14

6,6

27

12,7

31

14,6

83

39,2

57

26,9

212

100,0

71

33,5

45

21,2

42

19,8

38

17,9

16

7,5

212

100,0

Tablo 5’in incelemesinde; “Raporlanan olaylara dayandırılarak yapılan değişiklikler hakkında
bilgilendiriliriz” ifadesine çoğu zaman diyenlerin oranı %33,3, hiçbir zaman diyenlerin oranı %15,2’dir.
“Bu birimde oluşan hatalar hakkında bilgilendiriliriz” ifadesine % 36,2 oranında her zaman, diyerek
görüş bildirmişlerdir. “Çalışanlar, yöneticilerinin karar ve eylemlerini sorgulamakta kendilerini özgür
hisseder” ifadesine % 39,1 oranında hiç bir zaman diye cevap vermişler, çoğu zaman % 12,6, her
zaman diyenlerin oranı ise % 8,7’dir. “Bu birimde biz, hataların tekrar oluşmasını engelleyecek
yöntemleri tartışırız” ifadesine % 39,2 oranında çoğu zaman, % 6,6 oranında ise hiçbir zaman diye
cevap vermişlerdir. “çalışanlar, bir şey yanlış gözüktüğünde soru sormaktan korkarlar” ifadesine %
33,5 oranında hiçbir zaman % 7,5 oranında ise her zaman şeklinde görüş bildirmişlerdir. İzmir’de
yapılan benzer bir araştırmada hatalar hakkında bilgilendirilmedikleri (% 24), yöneticilerini özgürce
hiçbir zaman sorgulayamadıkları (%32), hataların tekrar oluşmasını nadiren (% 30) tartıştıklarını
belirtmişlerdir (Çakır ve Tütüncü,2009:198).
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Tablo 6. Raporlanmış olayların sıklığı
İfadeler
Bir hata yapıldığında
ancak hastayı
etkilemeden fark
edilip düzeltildiğinde
ne sıklıkla rapor
ediliyor?
Bir hata yapıldığında
ancak hastaya zarar
verme potansiyeli
olmadığında ne
sıklıkla rapor
ediliyor?
Hastaya zarar
verebilme olasılığı
olan ancak zarar
vermeyen bir
hata yapıldığında
ne sıklıkla rapor
ediliyor?

Hiçbir
zaman
n
%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

53

28,5

52

28,0

31

16,7

36

19,4

14

7,5

186

100,0

49

26,5

40

21,6

48

25,9

36

19,5

12

6,5

185

100,0

49

27,4

25

14,0

48

26,8

42

23,5

15

8,4

179

100,0

Nadiren

Bazen

Çoğu zaman

Her zaman

Toplam

Raporlandırılmış olayların sıklığının incelemesinde, bir hata yapıldığında ancak hastayı etkilemeden
fark edilip düzeltildiğinde % 7,5, hastaya zarar verme potansiyeli olmadığında % 6,5 Hastaya zarar
verebilme olasılığı olan ancak zarar vermeyen bir hata yapıldığında ise % 8,4 oranında her zaman rapor
edildiği görülmektedir. “Bir hata yapıldığında ancak hastayı etkilemeden fark edilip düzeltildiğinde
%28,5, hastaya zarar verme potansiyeli olmadığında %26,5 ve hastaya zarar verebilme olasılığı olan
ancak zarar vermeyen bir hata yapıldığında % 27,4’ü hiç bir zaman rapor edilmediğini belirtmişlerdir.
İzmir’de yapılan benzer bir araştırmada ise, katılımcılar hastaya zarar verebilecek düzeyde bir hata
fark edilip zarar vermeden atlatıldığında %12’si her zaman raporlandırdıklarını, ancak hata hastayı
etkilemeden fark edilip düzeltildiğinde % 19’u raporlandırmadıklarını belirtmişlerdir.(Çakır ve
Tütüncü,2009:198). Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesinde yapılan bir araştırmada, hemşirelerin
%58,8’nin hatalı uygulamaları rapor etmediklerini bildirmişlerdir (Ovayolu,2009:180). Çanakkale 18
Mart Üniversitesi hastanesinde yapılan araştırmada da yanlış bir uygulama sonucu hasta ciddi bir
hata görmediyse% 40,4’ü, %50’si yanlış bir uygulama sonucunda hasta etkilenmeden fark edilip
düzeltildiğinde bildirimde bulunmadıklarını belirtmişlerdir (Çakır ve Tütüncü,2009:198).
Tablo 7. Hasta güvenliği derecesi
İfade

Hasta güvenliği
konusunda
biriminizi
değerlendiriniz.

Mükemmel

Çok iyi

Kabul
edilebilir

Zayıf

Başarısız

Toplam

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Sayı

%

41

21,7

84

44,4

49

25,9

9

4,8

6

3,2

189

100,0
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Tablo 7’da ankete katılanlar hastanenin hasta güvenliği derecesini % 21,7 oranında mükemmel, % 44,4
oranında çok iyi düzeyinde, % 6 oranında ise başarısız şeklinde derecelendirmişlerdir. İstanbul’da yapılan benzer bir araştırmada katılanların % 47,8’i “çok iyi olarak değerlendirmişlerdir (Kafalı vd.,
2009: 223). İzmir’de yapılan bir başka araştırmada ise katılanların yarısından daha azı iyi düzeyinde
derecelendirmiştir (Çakır ve Tütüncü,2009:202). Hastane ile ilgili görüşleri Tablo 8’de gösterilmiştir.
Tablo 8. Hastane ile ilgili görüşler

İfadeler

Hastane yönetimi hasta
güvenliğini artıran
bir çalışma atmosferi
sağlamaktadır.
Hastane üniteleri
birbirleriyle uyum
içinde çalışmaz
Hastalar bir üniteden
diğerine nakledilirken
bazı şeyler ihmal
edilir, gözden kaçırılır,
kaybedilir.
Birimler arasında
birlikte çalışmayı
gerektiren iyi bir
işbirliği vardır.
Nöbet değişimi
sırasında hasta
bakımıyla ilgili önemli
bilgiler çoğu zaman
kaybedilir
Diğer bölümlerinden
gelen kişilerle
çalışmak genellikle hoş
karşılanmaz
Birimler arasında bilgi
aktarımında sıklıkla
problemler oluşur.
Yönetimin faaliyetleri,
hasta güvenliğinin
üst düzey bir öncelik
olduğunu gösteriyor.
Yönetim, sadece
istenmeyen olay
olduğunda hasta
güvenliği ile ilgili gibi
gözükmektedir.

Kesinlikle
Katılmıyorum
Katılmıyorum

Ne
Katılırım
Ne
Katılmam
n
%

n

%

n

%

11

5,6

34

17,4

40

18

9,0

81

40,7

27

13,7

85

17

8,7

43

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

Toplam

n

%

n

%

n

%

20,5

80

41,0

30

15,4

195

100,0

36

18,1

53

26,6

11

5,5

199

100,0

43,1

38

19,3

34

17,3

13

6,6

197

100,0

49

25,1

55

28,2

52

26,7

22

11,3

195

100,0

22,5

84

44,0

28

14,7

24

12,6

12

6,3

191

100,0

25

12,9

79

40,7

33

17,0

42

21,6

15

7,7

194

100,0

10

5,3

76

40,0

41

21,6

54

28,4

9

4,7

190

100,0

8

4,3

25

13,6

44

23,9

85

46,2

22

12,0

184

100,0

21

11,1

74

39,2

42

22,2

38

20,1

14

7,4

189

100,0
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Hastalar için en iyi
bakımı sağlama
amacıyla birimler
birlikte iyi çalışır.
Bu hastanede nöbet
değişimleri hastalar
açısından problemlidir.

7

3,6

38

19,4

55

28,1

69

35,2

27

13,8

196

100,0

47

23,7

91

46,0

34

17,2

19

9,6

7

3,5

198

100,0

Hastane ile ilgili olarak aşağıda belirtilen konulara katılma derecelerini gösterir Tablo 8’in
incelemesinde; “Hastane yönetimi hasta güvenliğini artıran bir çalışma atmosferi sağlamaktadır.”
ifadesine % 41,0 oranında katıldıkları,“yönetimin faaliyetleri, hasta güvenliğinin üst düzey bir öncelik
olduğunu gösteriyor” ifadesine % 46,2 oranında katıldıklarını ifade etmişlerdir. “Hastalar bir üniteden
diğerine nakledilirken bazı şeyler ihmal edilir, gözden kaçırılır, kaybedilir” ifadesine % 43,1 oranında
katılmadıklarını belirtmişlerdir. “Nöbet değişimi sırasında hasta bakımıyla ilgili önemli bilgiler çoğu
zaman kaybedilir” ifadesine % 44,0 oranında katılmadıklarını, “bu hastanede nöbet değişimleri
hastalar açısından problemlidir” ifadesine ise % 46,0 oranında katılmadıklarını belirtmişlerdir.
Tablo 9. Raporlanan olay sayısı
İfade

Son 12 ayda kaç kez olay raporu yazıp idarecilerinize verdiniz?

Değişkenler Sayı
Hiç
163
1-2
22
3-5
4
6-10
2
11-20
1
21 ve üzeri 0
Toplam
192

%
84,9
11,5
2,1
1,0
0,5
0,0
100,00

Tablo 8’deki raporlanan olay sayısının incelenmesinde “son 12 ayda kaç kez olay raporu yazma”
konusunda %84,9 oranında hiç, %11,5 oranında ise 1–2 olay rapor yazdıklarını belirtmişlerdir. Bu oran
benzer araştırmalarda raporlandırma oranları ile uyumludur. İzmir’de yapılan araştırmaya katılanların
%81,5 (Tütüncü vd, 2007: 7); bir kamu hastanesinde yapılan araştırmada ise % 68 oranında hiç olay
raporlandırmadıklarını bildirmişlerdir (Kafalı vd., 2009: 223). Ankara’da yapılan benzer bir çalışmada,
katılanların % 30’nun”ilişkilerini bozmamak,% 20’sinin ise ceza almaktan korktuğu için tıbbi hataları
bildiremeyeceğini belirtmişlerdir (Arslan vd.2009:207).
3. SONUÇ
Hasta güvenliği kültürünü oluşturmak için çalışanların algısını ve hasta güvenliği kültürünün
oluşmasındaki etkili faktörleri belirleyerek kültürün oluşturulup geliştirilmesinde odaklanmamız
gereken alanların belirlenmesi amacı ile yapılan bu araştırmadan elde edilen sonuçlara göre
hastanemizde hasta güvenliği kültürü algılama derecesi %57’64 olarak belirlenmiştir. Hasta
güvenliğine yönelik farkındalığın ve bilincin oluştuğunu görülmektedir. Hasta Güvenliği Derneği
tarafından oluşturulan Hasta Güvenliği Endeksine ile yapılan öz değerlendirme de hasta güvenliği
hedeflerine ulaşım oranımız % 86,42 olarak belirlenmiştir.
Çalışanlar; hastanede personelin yeterliliği, birimler arasında ve birim içinde birlikte ve ekip anlayışı
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ile çalıştıklarını düşünmektedirler. Hataların tekrarının önlenmesine yönelik bilgilendirme ve tartışma
ortamında, hasta güvenliğinin öncelikli ilkesi ile çalıştıklarını belirtmişlerdir (81,2). Uygulanan
prosedür ve sistemleri başarılı (66,2) bulmaktadırlar.
Hastanede yönetimin faaliyetlerini, hasta güvenliğinin üst düzey bir öncelikle (% 58,2), hasta
güvenliğini artıran bir çalışma atmosferi sağlandığını belirtmişlerdir (47,2). Hasta güvenliği kültürünün
hastanelerde oluşturulması ve yaşatılmasında yönetimin güvenliğe yönelik liderliği en önemli unsurdur.
Çalışanlar hastanenin hasta güvenliği derecesini %66,1 oranında çok iyi olarak değerlendirmektedir.
Ancak çalışanlar hata bildiriminde bulunmamaktadır. Hatalardan dolayı suçlanacaklarını (% 58,7) ve
yaptıkları hataların kişisel dosyalarında muhafaza edildiğinden endişe duymaktadır.(% 43) Oysaki
hataların azaltılması hatta tamamen ortadan kaldırılması hasta güvenliğinin temel hedefidir. Hataların
raporlandırılması ve hatalara karşı cezalandırıcı olmayan yaklaşım odaklanmamız gereken en önemli
konu olarak belirlenmiştir. Benzer araştırmalarla uyumlu olan bu sonuç dünyada ve ülkemizde hasta
güvenliğinin en önemli konusu olan olay raporlandırma ya dikkat çekmektedir. Yönetimin olay
raporlandırmayı destekleyen tutum belirleyerek çalışanların olay bildirimine katılımını sağlaması
öncelikle geliştirmemiz gereken alandır.
Hastanemizde bu kültürün oluşmasında 2004 yılından bu yana yürütülen kalite çalışmalarının, Sağlık
Bakanlığının Hizmet Kalite Standartları ve bu standart gereğince oluşturulan hasta ve çalışan güvenliği
komitelerinin, Hasta odaklı hizmet anlayışına, hasta güvenliğini ekleyen yönetim anlayışı ile yürütülen
hizmetlerin ve en son Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve
Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında ki tebliğ ile yasal şartlarına ulaşan çalışmaların etkili
olduğu düşünülmektedir.
İyileştirmede odaklanmamız gereken olay raporlama ile hizmet kalite standartları ve tebliğ de
düzenleme yapılması ile dikey yapılanmada ki hastanelerde, suçlayıcı ve cezalandırıcı yaklaşımdan
çekinen çalışanların katılımını sağlamada ve hasta güvenliği kültürünün yerleştirilip geliştirilmesinde
daha etkili olacağı düşünülmektedir.
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SAĞLIK KURUMUNA BAŞVURAN BİREYLERİN KALİTE BEKLENTİSİ:
BİR DEVLET HASTANESİ ÖRNEĞİ
Ümit Atman1

Özet
Bu çalışma sağlık hizmeti sunan bir kamu kurumuna başvuran bireylerin “kalite” beklentilerini saptamak amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya 2009 yılı Temmuz-Ekim ayları arasında sağlık hizmeti almak
üzere hastaneye başvuran 203 kişi katılmıştır. Veriler iki bölümden oluşan bir anket (I. Bölüm: Tanımlayıcı bilgiler, II. Bölüm: Katılımcıların “sağlıkta kalite” beklentisi) yardımı ile toplanmış, SPSS 16.0
Veri Analiz Programında değerlendirilmiştir.
Bireylerin %37.4’ü (76 kişi) sağlıkta kalite denince temizliği , %16.7’si (34 kişi) ilgi ve hoşgörüyü,
%15.3’ü (31 kişi) eşit ve kaliteli sağlık hizmetini, %14.8’i (30 kişi) hastaya verilen önem, ayrılan zaman ve saygıyı, %8.4’ü (17 kişi) yeterli büyüklükte fiziki mekanları, %4.9’u (10 kişi) teknolojik şartların iyileştirilmesini ve %2.5’i (5 kişi) daha kaliteli ve eğitimli sağlık personelini anladıklarını ve böyle
bir beklenti içinde olduklarını ifade etmiştir. Ayrıca katılımcıların bu beklentilerinin; onların yaş, cinsiyet, meslek, eğitim durumuna göre farklılık gösterdiği ve bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır ( ki-kare, p<0.001).
Sonuç olarak; sağlık hizmetlerinde kalite uygulamaları esnasında; hasta ve personel beklentisinin
karşılanmasının, bu yönde düzenlemeler yapılmasının, ekonomik kaynakları en verimli kullanma ve
çağdaş hizmet sunumunu yakalayabilmek için bir gereklilik olduğu açıktır.
Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Sağlık Sektörü

QUALITY EXPECTATION OF PERSONS WHO ARE APPLICANT OF A HEALTH
ORGANIZATION:
A PUBLIC HOSPITAL EXAMPLE
Abstract
This study aim that determine “quality” expectation of persons who are applicant of a public health
service organization. Study insist of 203 people who make application to hospital for health services
between July 1st – October 31st 2009. Data was collected by using a two part (1st Part: Descriptive
information, 2nd Part: Quality in health expectations of participants) questionnaire.
34.7% of participants (76 persons) was declared that “quality in health” imply hygiene, 16.7% (34
persons) care and indulgence, 15.3% (31 persons) equal and qualified health services, 14.8% giving importance to patient, reserved time period and respect, 8.4% (17 persons) appropriate physical
conditions, 4.9% (10 persons) good technologic conditions and 2.5% (5 persons) better qualified and
educated health staff. Moreover we determined that participants expectations different between different age, gender, occupation and educational groups statistically significant (Chi square test, p<0.001).
1. Uz. Dr., Manisa İl Sağlık Müdürlüğü, umitatman@hotmail.com
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It’s obvious that, quality application in health services, meet patient and staff expectations and make
regulation for this goals, using source effectively are so important to achieve modern services level.
Key Words: Service Quality, Health Sector
1. GİRİŞ
Globalleşen dünyada son dönemde sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel alanlarda yaşamımızı etkileyen en önemli kavramlardan biri şüphesiz kalite olmuştur. İş kalite tanımını yapmaya geldiğinde, çok
değişik tanımlamalar karşımıza çıkmakta, kalite kavramını nitelikleri itibariyle herkesin kabul edeceği kesin çizgilerle tanımlayabilmek oldukça zor olmaktadır.
Günümüzde kalite pek çok alanda başarıya giden yol olarak gösterilmekte özellikle hizmet sektöründe
ön plana çıkmaktadır. Hizmetler, müşteri istek ve beklentilerinin karşılanması amacıyla üretilen soyut
ürünlerdir (Neal vd., 1994: 370). Aynı zamanda hizmeti, zaman, yer, biçim ve psikolojik yararlar sağlayan ekonomik faaliyetler olarak da tanımlamak mümkündür. Bir başka tanıma göre hizmet, müşteri
ile hizmeti sunan kişi ya da kurumun karşılıklı olarak birbirleri ile iletişim kurmalarını gerektiren sosyal faaliyetlerdir (Karahan, 2000: 14).
Hizmet kalitesi ile ilgili olarak yapılan araştırmalar hizmet kalitesinin firmanın performansıyla (Varinli
vd., 2002: 33; Bitner,1990:71; Bernd, 1993:408), müşteri tatminiyle ve satın alma amacıyla (Parasuraman vd.,1985:41) ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Hizmet kalitesinin en önemli unsuru müşteridir. Sağlık sektöründe müşteri; hasta ve hasta sahipleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Hastaların hizmet
kalitesiyle ilgili algılamaları, hastaların tatmin elde etmelerindeki (Williams and Calnan, 1991:237) ve
hastane kârlılığındaki etkisi nedeniyle, bir sağlık kurumunun başarısında kilit öneme sahip bir değişken özelliği taşımaktadır. Hasta ve hasta sahiplerinin beklentileri ve algıladıkları sağlık hizmetlerinde
kaliteyi belirleyen temel özelliklerdendir. Hasta ve hasta sahiplerinin beklentilerinin saptanması, memnuniyeti sağlama konusunda yol gösterici olmaktadır.
2. MATERYAL-METOT
Bu çalışma sağlık hizmeti sunan bir kamu kurumuna başvuran hasta ve/veya hasta yakınlarının “kalite” beklentilerini saptamak amacı ile planlanmış olup, 2009 yılı Temmuz-Ekim ayları arasında ve
Manisa kent merkezindeki bir devlet hastanesinde yapılmıştır. Veriler bir anket yardımı ile yüz yüze
görüşme tekniği ile toplanmıştır. Çalışmaya bu tarihlerde hastaneye sağlık hizmeti almak için başvuran 203 kişi katılmıştır. Anket iki bölümden oluşmuştur: I. Bölümde katılımcıları tanımlamak amacıyla; cinsiyet, yaş, meslek, eğitim durumu ve medeni durum, II. Bölümde ise “sağlıkta kalite” beklentisi sorulmuştur. Anketler SPSS 16.0 Veri Analiz Programında değerlendirilmiş olup, bulgular aşağıda sunulmuştur.
3. BULGULAR
3.1. Katılımcıların Tanımlayıcı Özellikleri
Cinsiyet; çalışmaya katılan toplam 203 kişiden %32.5’i (66) erkek, %67.5’i (137) kadındır.

565
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51 yaş ve üzeri

Katılımcıların Eğitim Durumlarına göre Dağılımı
% 45,8
100
90

% 36,5

80
70
60
50
40
30

% 11,3
% 6,4

20
10
0
Okuma yazması yok

İlköğretim

Lise

Yüksekokul v e
üstü

Eğitim durumu; çalışmaya katılan toplam 203 kişiden % 6.4’ünün (13 kişi) okuma –yazması yok, %
45.8’i (93 kişi) ilköğretim mezunu, %36.5’i (74 kişi) lise mezunu, %11.3’ü (23 kişi) yüksekokul ve
üstü düzeyinde eğitim aldıklarını ifade etmiştir.
Katılımcıların Mesleki Durumlarına göre Dağılımı
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Meslek; çalışmaya katılan toplam 203 kişiden %37.4’ü (76 kişi) evhanımı, %21.7’si (44 kişi) memur,
%34.0’ı (69 kişi) işçi, %6.9’u (14 kişi) diğer (çiftçi, esnaf vb.) grubundandır.
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Katılımcıların Medeni Durumlarına göre Dağılımı
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Medeni durum; Çalışmaya katılan toplam 203 kişiden %90.6’sı (184 kişi) evli, %2.5’i (5 kişi) bekar,
%6.9’u (14 kişi) dul/boşanmış, %6.9’u (14 kişi) olarak saptanmıştır.
3.2. Katılımcıların Sağlıkta Kalite Konusundaki Beklentileri
Katılımcıların " Sağlıkta Kalite" Beklentisi
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Çalışmaya katılan toplam 203 kişiden %37.4’ü (76 kişi) sağlıkta kalite denince temizliği , %16.7’si (34
kişi) ilgi ve hoşgörüyü, %15.3’ü (31 kişi) eşit ve kaliteli sağlık hizmetini, %14.8’i (30 kişi) hastaya ve-
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rilen önem, ayrılan zaman ve saygıyı, %8.4’ü (17 kişi) yeterli büyüklükte fiziki mekanları, %4.9’u (10
kişi) teknolojik şartların iyileştirilmesini ve %2.5’i (5 kişi) daha kaliteli ve eğitimli sağlık personelini
anladıklarını ve böyle bir beklenti içinde olduklarını ifade etmiştir.
Ayrıca katılımcıların sağlıkta kalite konusundaki beklentilerinin; onların yaş, cinsiyet, meslek, eğitim
durumu ve medeni durumlarına göre değişip değişmediği değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda yaş grupları arasında, meslek grupları arasında, eğitim durumuna ve cinsiyete göre katılımcıların kalite beklentileri bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır ( ki-kare, p<0.001).
4. SONUÇ
Türkiye’de yapılan araştırmalarda hizmet kalitesi – müşteri memnuniyeti ilişkisi oldukça yeni araştırılan bir konudur. Sağlık hizmetlerinde müşteri memnuniyeti ifadesi; yerini hasta memnuniyetine bırakmaktadır. Kayseri’de özel bir hastanenin 185 poliklinik hastası ile yapılan bir araştırmada poliklinik hizmetlerini beş faktörün oluşturduğu ortaya çıkarılmış (doktorlar, hemşireler, süreç, personel ve
fiyat ile ilgili faktörler) ve bu faktörlerden doktorlarla ve fiyatla ilgili etkenlerin davranışsal niyetler
üzerinde önemli etkileri olduğu belirlenmiştir (Varinli ve Çakır, 2004:33). İzmir’de bir özel hastanenin
105 hastasıyla yapılan diğer bir araştırmada ise hastaların demografik niteliklerinin hizmet kalitesi değerlendirmeleri ile olan ilişkileri incelenmiş ve yaşlı hastaların gençlere göre, düşük eğitimli hastaların
yüksek eğitimli hastalara göre, yüksek gelirli hastaların düşük gelirli hastalara göre ve sadık hastaların sadık olmayanlara göre hizmet kalitesini daha olumlu değerlendirdikleri bulunmuştur (Devebakan
ve Aksaraylı, 2003: 40). Aynı araştırmada hastaların hizmet kalitesi boyutlarından en çok güvenilirlik
ve güven boyutlarına öncelik verdikleri bulunmuştur. Çatı ve Yılmaz (2002: 46-53) tarafından yapılan diğer bir araştırmada, hastane hizmetlerinde kalite algılamasını etkileyen göstergelerin neler olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmacılar, “müşteri memnuniyeti açısından hastaların cinsiyetinin,
daha önce gittikleri hastanenin ve eğitim düzeylerinin etkili olduğunu” ifade etmektedirler. Araştırmada, bayanlar erkeklerden daha fazla memnun kaldıklarını ifade etmişler, ayrıca daha önce farklı hastanelerden (Örnek. Numune ve SSK) hizmet alan hastalar diğer hastalara göre daha memnun kaldıklarını belirtmişlerdir. Son olarak da, hastanede daha kısa süreli kalan hastaların, uzun süreli kalan hastalara göre memnuniyet düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüştür.
Bizim çalışmamıza bakıldığında; katılan kişilerin çoğunun 31-40 yaş grubunda olup, yarısından fazlasının kadın ve ev hanımı olduğu, yine çoğunun evli olduğu görülmektedir. Katılımcılardan kadın olanlar, ev hanımı olanlar, eğitim durumu ilköğretim düzeyinde olanlar, 20-30 yaş grubu ile 41 yaş üzeri grupta olanların çoğu “sağlıkta kalite” beklentisini daha temiz ortamlar olarak ifade ederken; katılımcılardan erkek olanlar, 20-30 yaş grubundakiler, eğitimleri yüksekokul ve üstü seviyesinde olanlar ve memur sınıfında değerlendirilenler ise; “sağlıkta kalite” beklentisini eşit ve kaliteli hizmet olarak belirtmişlerdir.
Sağlık hizmetleri hizmet sektörünün genel özelliklerini taşımakla beraber kendine has başka özellikleri de olan bir sektördür. Hizmet sektörünün vazgeçilmezi olan kalite unsuru, sağlık hizmetlerinde de
geçerli olup, sağlık sektöründe kalitenin teknik yönünü, teşhis ve tedavinin çağdaş tıp bilimine, bilimsel standart ve normlara uygun olması, sanatsal yönünü ise verilen hizmetlerin hasta beklentilerini karşılaması oluşturmaktadır. Hasta tedavi ve bakımında yaşanan değişimlerin yanında, insanların daha
sağlıklı ve uzun yaşam sürme istekleri, kısa sürede tedavi olma veya sağlığını koruma yönündeki çabalar, sağlık hizmetlerinde yeni beklentilerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu arada hizmet alan bireylerin kişisel donanımları (eğitim vb.), konuyla ilgili yaşanmışlıkları, hizmet sunanların tutum ve davranışlarının şekillendirdiği kişisel kalite beklentisi de göz ardı edilmemelidir. Yeterince bilgilendiren,
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değer verilen ve kendini evindeymiş gibi hisseden hastalar hem almış oldukları tedavi ve bakıma, hem
de bu hizmeti veren sağlık ekibine daha çok güven duymaktadır (Walker vd. 1998:193).Sonuç olarak,
sağlık hizmetlerinde kalite uygulamaları esnasında; hasta ve personel beklentisinin karşılanmasının,
bu yönde düzenlemeler yapılmasının, ekonomik kaynakları en verimli kullanma ve çağdaş hizmet sunumunu yakalayabilmek için bir gereklilik olduğu unutulmamalıdır.
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GİRESUN İLİ HASTANELERİNDE HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ
DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ
Cengiz Cindemir1, Vedat Çakır2, Yakup Hakyemez3, Aynur Çalış4

Özet
Sağlık sektöründe yapılan işlemler nedeniyle oluşan hatalar doğrudan insanın ölümüyle veya önemli derecede zarar görmesiyle sonuçlanabilmektedir. Hasta güvenliği ile ilgili yapılan çalışmalar, bu
hataları, ve buna bağlı ölümlerini en aza indirmeye odaklanmaktadır.(Kohn vd.,2000) Bir sağlık kuruluşunun hastaların güvenliğini sağlamasından daha önemli bir şey yoktur. Bu yüzden sağlık sektörü yöneticilerinin asli görevlerinden birisi, hasta güvenliğini artırmak olmalıdır (Graham vd., 2007).
İlimizde ki sağlık kurum ve kuruluşlarının, hasta ve çalışan güvenliği düzeyini belirlemek ve iyileştirme çalışmalarının planlanması amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında
Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında ki tebliğde belirlenen hasta ve çalışan güvenliği hedeflerine ulaşma düzeyleri ele alınarak yapılan değerlendirmelerimizde, İl düzeyinde hasta ve çalışan güvenliği hedeflerine ulaşma düzeyi ortalaması % 82’
dir. Kurumlarımızda Hizmet Kalite Standartları gereğince yapılan çalışmaların hasta ve çalışan güvenliğine yönelik uygulamaların yerleşmesinde önemli derece etkili olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hasta Güvenliği, Hasta Güvenliğinin Geliştirilmesi, Hasta Güvenliği Hedefleri
Abstract
Health sector are caused by errors in transactions directly with the person’s death or may result in
significant damage. The studies related to patient safety, these errors, and hence, minimize the focus on
mortality .(Kohn vd.,2000). Assure the safety of the patients, a health institution is no such thing From
the more important. That’s why one of the principal duty of the health sector managers, should be to
improve patient safety (Graham vd., 2007).
That health institutions and organizations in our province, to determine the level of patient and employee safety and improvement planning efforts have been made for the purpose of this study. Health
institutions and organizations in the patients and employees Ensuring Security and Protection Procedures and Principles About the notification that the identified patient and employee safety reach the
target levels considered configured reviews, Provincial-level
patient safety and employee access to the target level of 82% and the average is. The work of our institutions of Service Quality Standards pursuant to the security of working for patients and practices
in place when it is extremely important.
Key Words: Patient Safety, Improve Patient Safety, Patient Safety Goals
1. Dr., Giresun İl Sağlık Müdürlüğü, cindemir75@hotmail.com
2. Dr., Giresun İl Sağlık Müdürlüğü, vedatcakir28@hotmail.com
3. Giresun İl Sağlık Müdürlüğü, yakuphakyemez@hotmail.com
4. Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi, aynurcalis@gmail.com
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1. GİRİŞ
Bir sağlık kuruluşunun hastaların güvenliğini sağlamasından daha önemli bir şey yoktur. Bu yüzden
sağlık sektörü yöneticilerinin asli görevlerinden birisi, hasta güvenliğini artırmak olmalıdır (Graham
vd., 2007).
Sağlık Bakanlığınca hazırlanarak 29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı, Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında
Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında tebliğ
yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğ sağlık kuruluşlarında hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarının
çerçevesini belirlemektedir. Tebliğin yayınlanması, hasta ve çalışan güvenliği alanındaki uygulamaların
yaygınlaştırılması konusunda en önemli itici güç olacaktır (Aydın, 2009: 2).
2. AMAÇ
İlimizdeki sağlık kurum ve kuruluşlarında, hasta ve çalışan güvenliği düzeyini ve iyileştirme alanlarını
belirleyerek yapılması gerekli çalışmaların planlanmasını sağlamaktır.
3. YÖNTEM
İlimizdeki sağlık kurum ve kuruluşları, Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında ki tebliğ de ele alınan hasta güvenliği hedef ve alanlarında istenen yasal
şartları karşılama düzeyine yönelik hazırlanan değerlendirme seti, oluşturulan komisyon aracılığıyla
değerlendirilmiştir. Değerlendirme skorları evet, hayır” şeklinde düzenlenmiş, kapsam dışı konularda
değerlendirme yapılmamıştır. İlimizdeki Entegre hastaneler değerlendirme dışı bırakılmıştır.
14 Hedef ve 22 alanda, 103 ölçülebilir bileşen ile değerlendirme seti oluşturulmuştur. Karşılama
düzeyi yüzde, oran ve ortalama olarak değerlendirilmiştir.
4. BULGULAR
Değerlendirme 9 Devlet Hastanesi, 1 Ağız Diş Sağlığı Merkezi(ADSM),1 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Merkezi, 2 Özel Hastane ile 2 Tıp Merkezi olmak üzere 15 kurum ve kuruluşta yapılmıştır.
Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Tebliğ
incelenerek hazırlanan değerlendirme setinin hedef ve kriter sayıları Tablo1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Değerlendirme seti hedef ve kriterleri
HEDEFLER
Hasta Güvenliği Programının oluşturulması
Hasta kimlik bilgilerinin tanımlanması ve doğrulanması
İletişim güvenliğinin geliştirilmesi
İlaç güvenliğinin sağlanması
Güvenli kan transfüzyonu
Enfeksiyon risklerinin azaltılması
Hasta düşmelerinin önlenmesi
Güvenli cerrahi uygulamaları
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Değerlendirilen Kriter
Sayısı
2
4
5
20
7
15
6
15

Değerlendirilen Kriter
Sayısı
4
9
3
3
3
7
103

HEDEFLER
Sıra beklemeden kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi
Çalışan güvenliği
Temel yaşam desteği sürecinin güvence altına alınması
Yenidoğan ve çocuk güvenliğinin sağlanması
Hasta ve çalışanlar için güvenlik tedbirlerinin alınması
Afetler ve olağan dışı durumlarda alınacak tedbirler alınması
Toplam

Değerlendirilen kamu kurumlarının hasta güvenliği hedeflerine ulaşma düzeyleri Grafik 1’de
gösterilmiştir.
Grafik 1 Kamu kurumlarının hasta güvenliği hedeflerine ulaşma düzeyleri
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Kamu kurumlarının değerlendirmesinde hasta ve güvenliği hedeflerine ulaşma düzeyi il ortalaması
% 91 dir. Kamu kurumlarındaki devlet hastanelerinde hasta güvenliği hedeflerine ulaşma düzeyinin
değerlendirmesinde;7 hastanenin % 90’nın üstünde hedeflere ulaşma düzeyinde, devlet hastanelerinin
il ortalamasının ise % 90,22 olduğu görülmektedir. Devlet hastanelerinde en yüksek oran %99, en
düşük oranın ise % 65’dir.
Değerlendirme setininin kriterlerine göre iyileştirme gerekli alanlar incelenmesine göre; Devlet
hastanelerinde iyileştirme gerekli en önemli hedefin ise “İletişim güvenliğinin geliştirilmesi”
hedefinde, “telefon talimatları, sağlık kurum veya kuruluşunun santralinde kayıt altına alınması”,
alanında olduğu bunu “İlaç güvenliğinin sağlanması”, “Hasta düşmelerinin önlenmesi” ve “Afetler ve
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olağan dışı durumlarda alınacak tedbirler” hedefleri takip etmektedir.
ADSM ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezlerinin değerlendirilmesinde, ADSM’de 52, Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde 28 kapsam dışı alan olduğu, ADSM’nin hedeflere ulaşma
düzeyi % 96, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinin ise % 93’tür.
Özel sağlık kurumlarının hasta ve çalışan güvenliği hedeflerine ulaşma düzeyleri Grafik 2’de
gösterilmiştir.
Grafik 2. Özel sağlık kurumlarının hasta güvenliği hedeflerine ulaşma düzeyleri
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Özel sağlık kurumlarının değerlendirmesinde hasta ve güvenliği hedeflerine ulaşma düzeyi il
ortalaması % 57 dir. Özel hastanelerin değerlendirmesinde hedefleri gerçekleştirme düzeyi ortalama
% 76,50’dır. Özel tıp merkezlerinin ortalaması ise % 38’dir. Değerlendirme setininin kriterlerine
göre iyileştirme gerekli alanlar incelenmesine göre; Özel hastanelerde iyileştirme gerekli hedefler
ise “İletişim güvenliğinin geliştirilmesi”, “İlaç güvenliğinin sağlanması”, “Hasta düşmelerinin
önlenmesi”, “Yenidoğan ve çocuk güvenliğinin sağlanması” ve “Afetler ve olağan dışı durumlarda
alınacak tedbirlerin alınması” hedefleridir. Özel Tıp Merkezlerinde ise tüm hedeflerde çalışmalar
yapılması gerekmektedir.
Tüm sağlık kurumlarının hasta ve çalışan güvenliği hedeflerine ulaşma düzeyleri Grafik 3’de
gösterilmiştir.
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Grafik 3. Sağlık kurumlarının hasta güvenliği hedeflerine ulaşma düzeyleri
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İl değerlendirmesinde hasta ve güvenliği hedeflerine ulaşma düzeyi İl ortalaması % 82 dir. Özel
sağlık kurumları, özelliklede özel tıp merkezlerinin hasta güvenliği hedeflerine ulaşma düzeylerindeki
düşüklük İl ortalamasını olumsuz yönde etkilediği görülmektedir.
5. SONUÇ
Hastanelerde hedeflere ulaşma düzeyinin diğer kurumlara göre daha yüksek olmasının nedeninin
hizmet kalite standartlarında da hasta ve çalışan güvenliğine yönelik birçok standart olması ve
kurumların bu çalışmalara tebliğin yayınlanmasından önce başlamış olmasına bağlanabilir.
ADSM ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezlerinin değerlendirilmesinde, ADSM’de 52, Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde 28 kapsam dışı alan olduğu, Bu merkezlerin hizmetlerine
yönelik hasta ve çalışan güvenliği hedeflerinin geliştirlmesi gerekmektedir. Özel sağlık kurumlarında
hasta ve çalışan güvenliği hedeflerine yönelik iyileştirme çalışmalarının planlanması gerekmektedir.
İl düzeyinde hasta ve çalışan güvenliği hedeflerine ulaşma düzeyi ortalaması % 82’dir. Bu oran da,
Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında ki
tebliğin, yapılacak çalışmalarda yol göstermesinin yanı sıra zorunlu hale getirmesi de etkili olmuştur.
Hasta ve çalışan güvenliği kültürünün İlimizde tüm kurum ve kuruluşlarda yerleşmesi ve geliştirlmesi
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için gerekli eğitim, izleme ve değerlendirme çalışmalarına devam edilecektir.
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ANESTEZİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE BASI YARASI ORANININ
DÜŞÜRÜLMESİ
Gaye Aydın1, Hakan Doğan2, Deniz Küçükkaya3,
Funda Genç4, Fatı Atik5, Ayşe Ayaz6,
Zehra Gülcan7, İlknur Erdem8, Selda Bican9

Özet
Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi (AYBÜ)’nin kalite hedefleri arasında bulunan bası yarası oranını
NPUAP 2001’deki değerler baz alınarak ilk aşamada 01/05/2009 ile 01/10/2009 tarihleri arasında
%10 altına düşürmek ve ikinci aşamada ise 31/12/2009 tarihine kadar %5 altına düşürmeyi amaçladık.
Projeyi gerçekşleştiren Aktif isimli ekip üyeleri AYBÜ gönüllü çalışanları ile Plastik ve rekonstruktif
Cerrahi Uzman Doktorundan oluşmaktadır. Çalışmamız 01/05/2009-01/10/2009 tarihleri (1. aşama)
ile 31/12/2009 (2. aşama) tarihleri arasında AYBÜ’nde tedavi gören hastalar üzerinde gerçekleştirildi.
Çalışmamızda beyin fırtınası yöntemi, SWOT analiz, kök-neden analizi (balık kılçığı) yöntemleri
kullanılmıştır.
Çalışmamızda 1. aşamadaki dönemde bulunan toplam hasta sayısı 187 olup bası yarası sayımız 15
olarak tespit edilmiştir. Buna göre 1. aşamadaki bası yarası oranımız %8.021 olarak tespit edilmiştir.
2. aşamadaki toplam hasta sayısı 120 olup 0 bası yarası tespit edilmiştir. 01/05/2009 ile 31/12/2009
tarihleri arasındaki toplam hasta sayısı 307 olup bası yarası toplam 15 hastada görülmüş ve bası
yarası oranımız %4.88 olarak saptanmıştır.
Çalışmamızda belirlemiş olduğumuz bası yarası önleme talimatlarının tam anlamıyla yapılması,
çalışanların düzenli aralıklarla eğitimi ve hasta pozisyonlarının sık değiştirilmesi ile bası yarası
oranlarının azaltılabileceği kanısına varıldı.
Anahtar Kelimeler: Bası Yarası, Yoğun Bakım Ünitesi, Bası Yarası Prevalansı
Abstract
Purpose of our study was to decrease the incidence of pressure ulcers in our anesthesiology intensive
care unit (AICU) under 10% in a period between 01/05/2009 and 01/10/2009, and under 5% until
31/12/2009, consistent with the values revealed in NPUAP-2001.
1. Uz. Dr., Denizli Servergazi Devlet Hastanesi, drgayeaydin@hotmail.com
2. Uz. Dr., Denizli Servergazi Devlet Hastanesi, drhakandogan@yahoo.com
3. Denizli Servergazi Devlet Hastanesi, fatiatik@hotmail.com
4. Denizli Servergazi Devlet Hastanesi, ayseayaz@hotmail.com
5. Denizli Servergazi Devlet Hastanesi, altin-pusula@hotmail.com
6. Denizli Servergazi Devlet Hastanesi, seldadogabican@hotmail.com
7. Denizli Servergazi Devlet Hastanesi, ikbal09@hotmail.com
8. Denizli Servergazi Devlet Hastanesi, altin-pusula@hotmail.com
9. Denizli Servergazi Devlet Hastanesi, seldadogabican@hotmail.com
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Project is carried out by the team named “Aktif” consisted of volunteers in AICU and a plastic and
reconstructive surgeon. The study was carried out among patients in AICU between 01/05/200901/10/2009 (1st phase) and 31/12/2009 (2nd phase). In our study we used to “brainstorming” method,
SWOT analysis method, “root cause analysis (fishbone)” method.
In the 1st phase of our study we observed pressure sores in 15 of 187 patients. 2nd phase of the study
was carried out among 120 patients and no pressure ulcer was observed in this phase. Totally, among
307 patients between 01/05/2009 and 31/12/2009, pressure sores were observed in 15 patients, with
a ratio of 4.48%.
As a result, by strictly obeying the rules for preventing pressure sores determined in our study, by
regular education of medical staff, and by changing positions of the patients on a regular basis, the
incidence of pressure sores may be decreased dramatically.
Key Words: Pressure Sore, Intensive Care Unit, Pressure Sore Prevalance
1. GİRİŞ
Bası yarası; vücudun özellikle kemik çıkıntılarının bulunduğu bölgelerde uzun süreli ya da tekrarlayan
basılara bağlı olarak deri ve deri altı dokularda kapillerin tamamen kapanması ve o bölgede dolaşımın
durması sonucu ortaya çıkan nekroz ve ülserasyonlardır (Kelebek-Girgin, 2007: 5). Hastane içinde insidansı %10-23 iken, yoğun bakım ünitelerinde bu oran %56’ya kadar çıkmaktadır (Kelebek-Girgin,
2007:5; Dee Laat, 2007: 815). Ulusal Basınç Ülseri Tavsiye Paneli’nin (NPUAP-2001) 1990-2000 yılları arasında yapılmış olan 300 çalışmanın sonuçlarına dayanarak hazırladığı rapora göre, ABD’de basınç ülserlerinin insidansı yoğun bakımlarda en iyi derece %2,2, en kötü derece %23.9 olarak saptanmıştır (Mollaoğlu, 2008: 151).
Bası yarasını etkileyen faktörler:
• Basınç
• Malnutrisyon
• İleri yaş
• Hipotansiyon
• Mobilizasyonun azalması
• Duyusal algılamanın azalması
• Sepsis
• Derinin idrar-gaita ile kontaminasyonu
• Nem ve sürtünme kuvveti (Kelebek-Girgin, 2007: 5).
Yoğun bakımda tedavi edilen olgularda bası yarası görülme riski daha yüksek olup etkileyen faktörler
ise şöyledir:
• Fiziksel aktivite ve mobilizasyonun sınırlı olması
• Uzun süreli yatağa bağımlılık
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• Anestezik, sedatif, analjezik ve kas gevşetici ilaçların yaygın kullanımı
• Şuur kaybı veya nörolojik defisit nedeniyle duyusal algılamanın azalması
• Dolaşım ventilasyon bozuklukları
• Mekanik ventilasyon uygulaması (Kelebek-Girgin, 2007: 5; Beğer, 2004: 247).
NPUAP’ye göre bası yarası klinik sınıflandırması:
Evre 1: Cilt sağlamdır, daha çok kemik çıkıntısı üzerinde yer alan lokalize cilt bölgesinde basmakla
solmayan kızarıklık vardır (Şekil 1)
Şekil 1. Evre 1 bası yarası

(usc.edu, 2010)
Evre 2: Dermiste kısmi kayıp vardır, yara yatağının pembe kırmızı olduğu, ölü dokunun olmadığı
yüzeyel bir ülser vardır (Şekil 2).
Sekil 2. Evre 2 bası yarası

(usc.edu, 2010)
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Evre 3: Tam kat cilt kaybı vardır, ciltaltı yağ dokusu görülebilir fakat kemik, tendon veya kas açıkta
değildir (Şekil 3).
Şekil 3. Evre 3 bası yarası

(usc.edu, 2010)
Evre 4: Kemik, tendon veya kasın ortaya çıktığı tam kat doku kaybı vardır (Şekil 4) (npuap.org 2010)
Şekil 4. Evre 4 bası yarası

(usc.edu, 2010)
Bası yarası değerlendirmesinde bası yarası risk değerlendirme ölçekleri kullanılmaktadır. Bu ölçekler
arasında Braden, Norton, Waterlow, Cornell, Cubbin ve Gosnell ölçekleri sayılabilir. Bu skalalar içinde
en önemlileri: Norton ve Braden skalalarıdır (Tablo 1) (Kelebek-Girgin, 2007: 6).
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Tablo 1. Norton skalası
Puan: ≤ 14 riskli grup
Fiziksel durumu
Mental durum

Hareketlilik

4
İyi
Uyanık
Ayakta
(hareketli)
Tam

3
Orta
Apatik-ilgisiz
Yardımla
yürüyor
Sınırlı

İnkontinans

Yok

Bazen

Aktivite

2
Kötü
Zihin bulanık
Sandalyeye
bağımlı
Çok sınırlı
Çoğunlukla
idrar

1
Çok kötü
Stupor
Yatağa
bağımlı
Hareketsiz
İdrar ve gaita

(Beğer, 2004: 249)
Bası yarası oluşumu hastalarda sepsis oluşmasına, hastane yatış süresinin uzamasına, maliyetin
artmasına, hasta ve ailesinde fiziksel ve emosyonel tüketimin ortaya çıkmasına, mortalite ve morbidite
artışına sebep olmaktadır (Kelebek-Girgin, 2007: 6).
Bası yarasının en iyi tedavisi bası yarasının oluşmasını önlemektir. Hastalarda bası yarası gelişiminin
önlenmesi için alınacak önlemler şöyledir:
Personelin eğitimi
Yüksek risk grubundaki hastaların tanımlanması
Maruz kalınan basınç süresinin ve şiddetinin azaltılması (Sık pozisyon değişimi, basınç dağıtan materyaller konması)
Sık cilt inspeksiyonu yapılması
Derinin nemden korunması
Riskli bölgelerin masere ve kontamine edecek materyal ile temasının azaltılması
Beslenme desteğinin karşılanması ve eksiklerinin yerine konmasıdır (Kelebek-Girgin, 2007: 5;
Beğer, 2004: 250).
Çalışmamızda hastanemiz anestezi yoğun bakım ünitesi kalite hedefleri ve hastanemizin kurumsal
hedefleri arasında yer alan bası yarası oranını düşürmeyi amaçladık. Hastanemiz PATH (Performance
Assesment Toll for Quality Improvement in Hospitals= Hastanelerde Kalite Geliştirme İçin Performans
Değerlendirme Araçları) projesine seçilen hastanelerden biri olup bası yarasının önlenmesi ve oranının
düşürülmesi PATH indikatörlerinden birini oluşturmaktadır.
2. YÖNTEM, BULGULAR VE TARTIŞMA
2.1. Yöntem
Kalite çalışmaları doğrultusunda yapılmış olan bu projeyi gerçekleştiren Aktif isimli ekip üyeleri
AYBÜ hemşireleri, Anestezi uzmanları ve plastik ve Rekonstriktif Cerrahisi uzmanı tarafından gönüllü
olarak oluşturulmuştur. Projemiz 01/05/2009-01/10/2009 tarihleri ile 31/12/2009 (2. aşama) tarihleri
arasında AYBÜ’de tedavi gören hastalar üzerinde gerçekleştirildi. Beyin fırtınası yöntemiyle konu
belirlendikten sonra SWOT analiz ile güçlü ve zayıf yönlerimiz, fırsat ve tehditlerimizi değerlendirerek
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hedeflerimizi belirledik. Bası yarası nedenleri ve risk faktörlerini belirlemek amacıyla kök-neden
analizi (balık kılçığı) yöntemi kullanılmıştır (Tablo 1).
Tablo 2. Bası yarası nedenleri ve risk faktörleri (Balık kılçığı yöntemi)
Bası yarası nedenleri
ve risk faktörleri

Hastaya bağlı faktörler
Yatan hastanın yaşı
Direnci
Hastalığın şiddeti
Diabet, organ yetmezliği
Beslenme problemi yaşayan hastalar
İmmün sistem bozuklukları, kronik
hastalıklar
Duyu veya ağrılı uyaranlara yanıt
bozukluğu olan hastalar
Geldiği servis veya hastane
Yatış süresi
Evde bakıma muhtaç olup olmadığı

Hastaneye bağlı faktörler
Havalı yatak kullanılmaması veya
amacına uygun kullanılmaması
Çalışan sayısı
Hastaya sık pozisyon verilememesi
Çalışan personelin eğitimi ve
deneyimi
Hastane hizmetindeki kalite, özen
Hasta bakımının doğru ve kaliteli
olmaması

Tüm bu faktörlerin yanında bası yarasının temel nedeni basınç olarak kararlaştırılmıştır. Bası yarası
önleme stratejileri ve çözüm önerileri ekip üyelerinin katıldığı beyin fırtınası yöntemiyle belirlenmiştir.
Buna göre;
Bası Yarası Önleme ve Bakımı Talimatı ve yara tanımlama skalası hazırlanmıştır.
Bası yarası değerlendirmeleri Hemşirelik Hizmetleri Hasta Ön değerlendirme Form’unda kayıt altına alınmıştır.
Hastanın pozisyon durumu, havalı yatak kullanımı ve diğer bakımların izlenmesi için Bası Yarası Önleme ve Bakımı izlem formu hazırlanmıştır.
Oluşan bası yarası evrelerine göre derecelendirilmiş ve tedavisi buna göre yapılmıştır.
Yoğun bakıma yatan her hasta bası yarası açısından fiziki muayene yapılmış Norton Skalasına
göre değerlendirilmiş ve kayıt altına alınmıştır.
Çalışanlara eğitimler verilmiştir.
Hastalara 2 saatte bir pozisyon değişikliği yapılarak basınç azaltılmış ve basınca maruz kalan
bölgenin kanlanması sağlanmıştır.
Yoğun bakım hastaları beslenme talimatı yenilenmiştir.
Bası yarasını önleyici pomatlarla hastalara masaj ve egzersiz yaptırılmıştır.
Sürtünmeye bağlı gelişen yaraların önüne geçilmesi için el-ayak bağları değiştirilmiştir.
Enfeksiyon uzmanı tarafından hergün vizit yapılmış yara enfeksiyonu açısından gerekli önlemler alınmıştır.
Yatak çarşaflarının düzgün olmasına özen gösterilmiştir.
Bası yarası açısından hastalar günde 12 defa değerlendirilmiştir.
Entübasyon tüpü, nasogastrik ve trakeostomi bakımı ve takibi yapılmıştır.
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2.2. Bulgular ve Tartışma
2008 yılı verilerine göre 283 hastanın 73’ünde bası yarası görülmüş olup bası yarası oranımız %25.08
olarak tespit edilmiştir (Tablo 2). Bası yarası önleme projesi kapsamında 1. aşamada 187 hastadan
15’inde (%8.021) bası yarası tespit edilirken 2. aşamada hasta sayısı 120 olup bası yarası 0 hastada
tespit edimiştir (Tablo 3). 01/05/2009 ile 31/12/2009 tarihleri arasındaki toplam hasta sayısı 307 olup
bası yarası toplam 15 hastada görülmüş ve bası yarası oranımız %4.88 olarak saptanmıştır. Saptanan
bası yaraları NPUAP bası yarası evrelendirmelerine göre 7 tanesi Grade 1, 5 tanesi Grade 2, 3 tanesi
Grade 3, ve 0 tanesi Grade 4 olarak değerlendirilmiştir.
Tablo 3. 2008 yılı aylara göre bası yaraları ve yıllık oranı

Aylar
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Toplam Hasta Sayısı
Toplam Bası Yarası Sayısı
2008 yılı bası yarası oranı

2008 Yılı
Yatan Hasta Sayısı
16
25
15
25
13
28
30
20
24
35
31
21
283
71
%25.08

Bası yarası sayısı
5
7
5
8
3
8
10
5
3
8
5
4

Tablo 4. 2009 yılı aylara göre bası yaraları ve yıllık oranı

Aylar
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim

2009 Yılı
Yatan Hasta Sayısı
12
27
32
37
37
43
41
33
33
26
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Bası yarası sayısı
5
7
4
10
6
4
3
1
1
0

Kasım
Aralık
Toplam Hasta Sayısı
Toplam Bası Yarası Sayısı
Bası yarası oranı

36
0
58
0
307 (01 Mayıs-31 Aralık 2009)
15 (01 Mayıs-31 Aralık 2009)
%4.88 (01 Mayıs-31 Aralık 2009)

Projeyi yaparken amacımız kalite hedeflerimiz arasında yer alan PATH projesi indikatörlerinden
biri olan bası yarasını konu olarak seçmiş ve beyin fırtınası yöntemiyle bası yarasını azaltıcı ve
önleyici protokoller hazırlayarak AYBÜ’deki bası oranlarında düşme saptadık ve amacımızdaki gibi
NPUAP-2001 raporunu örnek alarak hedeflediğimiz bası yarası yarası oranlarının altına düşmeyi bu
proje sayesinde gerçekleştirdik.
Dünya g enelinde özellikle yoğun bakım ünitelerinde sorun haline gelmiş olan bası yarası oranları
dünya çapında birçok çalışma yapılarak azaltılmaya çalışılmaktadır. Karadağ makalesinde bası
yaralarının önleme ve tedavisinde hemşirenin mücadele etmesi gereken sağlık problemlerinden biri
olduğu, maliyeti bası yaralarının arttırdığı ve bu konuda belirli protokollerin oluşturulması üzerinde
durmuştur (Karadağ, 2003: 41). Singer makalesinde bası ülserlerinin oluşmasındaki sebeplerden
birinin de beslenme olduğunu ve beslenme sırasında hastanın kalorisini sağlayan protein, karbonhidrat
ve yağ oranlarıyla vitamin ve minerallerin yeterince verilmesi ve yara iyileşmesinde argininin önemi
üzerinde durmuştur (Singer, 2002: 713). Gürçay yazmış olduğu derlemede bası yaralarında önlem ve
tedavide hala altın standartlar oluşturulmamış olduğu, bası yaralarının tedavisi ve önlenmesi ile ilgili
prensipler hasta, hasta yakınları ve bakımdan sorumlu sağlık personeline yeterli şekilde anlatılması
ve prensiplerin zamanla güçlendirilmesi gerektiği üzerinde durmuştur (Gürçay, 2009: 162). Terekeci
ve arkadaşları yapmış oldukları çalışmada yaş, düşük Norton Skor, gastanede kalış süresi, yüksek
APACHE II skoru, hipotansiyon, malnutrisyon, hipoalbümineminin bası yarası oluşumu üzerinde
anlamlı derecede etkili olduğunu bulmuşlardır (Terekeci, 2009: 394). Edlich ve arkadaşları ise bası
yaralarının oluşumunda klinik faktörler üzerinde durulmuş, uzun süreli hareketsiz kalmanın, duyu
kaybı olan hastanın, dolaşım bozukluklarının ve beslenme bozukluklarının bası yarası oluşumunda
önemli risk faktörleri olduğu üzerinde durmuşlardır (Edlich, 2004;285). Tüm yukarıdaki çalışmalarda
ve makalelerde olduğu gibi projemizde benzer bası yarası risk faktörleri üzerinde durulmuştur. Biz
projemizde bu risk faktörlerine yönelik önlemler alarak AYBÜ’de bası yarası oranlarımızı düşürdük.
3. SONUÇ
Projemizde olduğu gibi bası yarası risk faktörleri belirlenip, bu risk faktörlerine yönelik bası yarası
talimatı yapılarak, çalışanların eğitimini sağlayarak ve basınç faktörü göz önünde bulundurulup hasta
pozisyonlarının sık değiştirilmesi ile yoğun bakım ünitelerinde bası yarası oranlarının azaltılabileceği
kanısına varıldı.
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HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN OLUŞMASINDA
EĞİTİMİNİN ÖNEMİ
Emine Elvan Çiftlik1, Vildan Kesgin2 , Meral Kurt Durmuş3,
Serpil Özkan4, Didem Çoban5

Özet
Sağlık hizmetinin zamanında ve doğru bir biçimde sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması, hasta ve çalışan güvenliği kültürünün sağlık kuruluşlarında oluşturulması ile mümkündür. Bu kapsamda sağlık kuruluşlarında konu ile ilgili eğitimlerin verilmesi ve çalışanlar tarafından algılanması oldukça önemlidir.
Bu çalışmada, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan “Hasta ve Çalışan Güvenliği” uygulamaları kapsamında hemşire, ebe ve sağlık memurlarının sunulan hizmetler sırasında bilgi düzeyini belirlemek. Yapılan çalışmanın sonucuna göre sunulan sağlık hizmetinin farkındalığını artırarak hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarını kontrol altına almak amaçlanmıştır. Araştırma 7 Kasım 2009 – 5 Ocak 2010 tarihleri arasında yapıldı. 259 kişiye (hemşire, ebe ve sağlık memurları) Hasta ve Çalışan Güvenliği eğitimi öncesinde ve sonrasında olmak üzere 4 bölümden oluşan soru formu
uygulandı. Eğitim öncesinde başarı oranı %59,4 iken eğitim sonrasında bu oran %91,2 bulunmuştur.
Kurumlarda hasta güvenliği kültürünü oluşturabilmek için Konu ile ilgili stratejik hedefler belirlenmeli, çalışanların bilincinin artırılması ve kültürün yaygınlaştırılması için sürekli eğitimlerle desteklenmelidir.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Hizmeti, Hasta, Hasta ve Çalışan Güvenliği
THE IMPORTANCE OF TRAINING FOR FORMATION THE
CULTURE OF SAFETY OF PATIENT AND EMPLOYEE
Abstract
Increasing service quality and offering health service in a right way and in its time are possible by
forming the culture of safety of patient and employee in the health institutions. Within this scope, giving
trainings related to subject in the health institutions and perceiving them by employees is considerably
important.
The aim of this study is to determine the knowledge level of nurses, midwifes and health officers during
offered services in the scope of the applications of safety of the patient and employee in the Istanbul
Training and Research Hospital. It has been aimed to bring the applications of safety of the patient
1. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, eeciftlik@hotmail.com
2. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yagmurkesgin@gmail.com
3. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kurtmeral@yahoo.com
4. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, serpikayali@gmail.com
5. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, cobandidem@yahoo.com
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and employee under control by increasing awareness of offered health service according to the result
of committed study. The research has been done between the dates 7 November 2009 and 5 January
2010. Question form, which is formed from 4 sections, was carried out before and after the training of
safety of patient and employee on 259 person (who are nurses, midwives and health officers). While
the success rate was 59.4% before the training, this ratio has been found 91.2% after the training.
To build patient safety culture in constitutions, strategic targets must be designated, and it must be
supported with ongoing trainings to improve the conscious of employees about patient safety and to
generalize it.
Key Words: Health Service, Patient, The Safety Of Patient and Employee
1. GİRİŞ
Çağımızda sosyal, ekonomik ve teknolojik alanda gerçekleşen hızlı değişim iş hayatında etkilemektedir. Mesleki bilgilerin bir kısmı zamanla geçerliliğini yitirirken diğer taraftan yeni bilgiler ortaya çıkmaktadır. Toplumların, kurumların ve ülkelerin sağlıklı örgütlenebilmeleri ve süreklilik kazanabilmeleri bu değişime ayak uydurmaları ile olabilecektir. Bu hızlı değişime ayak uydurabilmelerinin de tek
yolu eğitimdir.
Sağlık hizmetleri geliştikçe ve kurum kültürü yaygınlaştıkça sağlık hizmeti sunumunda çeşitlilik ve
kalite unsuru giderek öne çıkmaktadır. Bu öne çıkan konulardan en önemlilerinden birisi de hasta güvenliğidir. Bu kavram sağlık bakım hizmetlerinin kişilere vereceği zararı önlemek amacıyla sağlık kuruluşları ve bu kuruluşlardaki çalışanlar tarafından alınan önlemlerin tamamını kapsamaktadır (Hatırnaz, 2007; Wendin, 2007; Sezgin, 2007).
Bilgi eksikliğini hisseden çalışan, yaptığı işin doğruluğundan emin olmadığı için çalışma ortamına tedirginliğini yansıtacaktır. Bu nedenle çalışma hayatında ortam rahat ve huzurlu olmayacaktır. Çalışanlar ortamdan etkileneceklerdir. Böyle bir ortamda yürütülen işte hata sayısı da artacaktır. Hizmet
içi eğitim ile çalışanların eğitimine ağırlık verilerek son gelişmeleri takip etmeleri sağlanır (Selimoğlu, vd., 2009).
2. AMAÇ
Bu çalışmanın amacı, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hasta ve çalışan güvenliği uygulamaları kapsamında hemşire, ebe ve sağlık memurlarının sunulan hizmetler sırasında bilgi düzeyini belirlemektir. Yapılan çalışmanın sonucuna göre sunulan sağlık hizmetinin farkındalığını artırarak hasta ve
çalışan güvenliği uygulamalarını kontrol altına almak amaçlanmıştır.
Çalışma sırasında aşağıdaki sorular sorulmuştur.
Hastanemizde hasta ve çalışan güvenliği kapsamında oluşturulan uygulamalardan:
Hastaların bakım ve tedavi sürecinde sözlü / telefon talimatı verilmesi ve alınması durumunda
en geç kaç saat içinde yazılı hale getirilir?
İlaç kullanımı sırasında istenmeyen ve beklenmeyen yan etkiler, tabip ve hemşireler tarafından
izlenir ve ………………..formuna kaydedilir.
Yukarıda ………olarak belirtilen alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
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Kan transfüzyonu yapılmadan önce kan bankasından gelen kan üzerinde aşağıda belirtilen bilgilerden hangileri iki (2) sağlık personeli tarafından kontrol edilir.?
3. GEREÇ VE YÖNTEM
Araştırmada, Hizmet içi eğitim programı kapsamında 7 Kasım 2009 – 5 Ocak 2010 tarihleri arasında İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan 259 kişiye (hemşire, ebe ve sağlık memurları)
“Hasta ve Çalışan Güvenliği Eğitimi” öncesinde ve sonrasında olmak üzere araştırmacılar tarafından
oluşturulan ve 4 bölümden oluşan soru formu uygulandı.
Araştırma planlandıktan sonra hemşirelik hizmetleri hizmet içi eğitim programı dahilinde yapılan iki
günlük eğitim sırasında katılımcılara eğitim konuları anlatılmadan önce katılımcıların bilgi düzeyini
ölçmek amacı ile ön-test yapıldı. Eğitimler tamamlandıktan sonra verilen eğitimin etkinliğini ölçmek
amacıyla aynı sorular tekrar sorularak son-test gerçekleştirildi.
4.BULGULAR
Araştırma kapsamına alınan 259 hemşire, ebe ve sağlık memurları’nın %83,2sinin hemşire, %43,1’inin
31-40 yaş grubunda olduğu ve %37,3 ‘ünün önlisans, %39,6’sının lisans mezunu olduğu saptanmıştır.
Araştırma kapsamına alınan çalışanların %76,9 unun önlisans ve lisans mezunu üniversite düzeyinde
eğitimli kişilerin katılımıyla çalışmamızın gerçekleştiğini göstermektedir (Tablo 1, 2,3) .Alanında deneyimli ve uzman hemşireler gerek hasta bakımını daha iyiye götürmede gerekse hasta güvenliği konusundaki görüşleri ve uygulamalara yönelik değerlendirilmeleri sürecin etkinliği açısından önemlidir. İyi bir iletişim becerisine ve eğitime açık kişilerdir.
Tablo 1. Yaş dağılımları

Tablo 2. Öğrenim durumu

Yaş

n

%

Eğitim

n

%

23 - 30

97

37,4

2 Yıllık Y.Ö.

96

37,3

31 - 40

113

43,1

4 Yıllık Y.Ö.

102

39,6

41 - 50

32

14,3

Lise

58

22,4

51 - 60

12

3,3

Master

2

0,7

61 - 65

5

1,9

Toplam

259

100,0

Tablo 3.Unvan dağılımı
Unvan
Başhemşire
Başhemşire Yardımcısı
Ebe
Hemşire
Sağlık Memuru
Sağlık Teknikeri
Toplam

n
1
5
19
215
17
2
259
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%
0,4
1,8
7,3
83,2
6,5
0,7
100,0

“Hastanemizde hasta ve çalışan güvenliği kapsamında oluşturulan uygulamalar” konusunda eğitim öncesi çalışanların %15,9 unun yanlış cevap verdiği ancak eğitim sonrasında bu oranın %5,1’e düştüğü
görülmüştür. Yapılan hatalara bakıldığında ençok “Pembe Kod: Yeni doğan bebek ve çocuk güvenliğinin sağlanması” uygulaması hakkında yeterli bilgiye sahip olunmadığı tespit edilmiştir. Bunun nedeni olarak; Pembe Kod uygulamasının yeni bir uygulama olmasından kaynaklanmış olabileceği düşünülmüştür.
“Hastaların bakım ve tedavi sürecinde sözlü / telefon talimatı verilmesi ve alınması durumunda en geç
kaç saat içinde yazılı hale getirilir” sorusuna katılımcıların eğitim öncesi %79,8’inin yanlış cevap verdiği eğitim sonrası ise bu oranın %6,1’e düştüğü saptanmıştır. Sözel order uygulaması, Sağlık Bakanlığı tarafından 29 Nisan 2009 tarihinde yayınlanan “Sağlık Kurum v Hasta güvenliğinin önemli bir parçası olan ilaç güvenliği kültürü oluşturarak buna bağlı hatalı uygulamaların engellenmesi ve varsa hataların tespiti ve bunların kayıt altına alınması şarttır (Yorgun, 2009: 47). Hasta güvenliğinde iyileşme
sağlanması için hastaların karşılaşabilecekleri risklerin azaltılmasına yönelik dikkatli bir şekilde tasarlanmış eğitim programlara ihtiyaç vardır. Yan etkilerin önlenmesi, gerçekleşme halinde hızlı bir şekilde anlaşılması, hasta ve yapılan tedavi üzerindeki olumsuz etkilerinin hızlı bir şekilde giderilmesi ve
gelecekteki hastaların başına gelmesi muhtemel sorunların en aza indirilmesi çalışmaları için tamamlayıcı eylemlere ihtiyaç vardır.
“Kan transfüzyonu yapılmadan önce kan bankasından gelen kan üzerindeki bilgilerin iki (2) sağlık
personeli tarafından kontrol edilmesi ile ilgili sorumuza” ön testte %15,9 eğitim verildikten sonra bu
oran %5,1’e düşmüştür. Sonuçlardan da anlaşıldığı gibi hasta ve çalışan güvenliği kültürünün oluşmasında eğitimin önemli olduğu ve sürekliliğinin sağlanması gerektiği ortaya çıkmıştır. Sağlık Çalışanları arasında hasta güvenliği kültürünün benimsenmesi, kurum içerisinde devamlılığının sağlanması amacı ile eğitimin yanı sıra çalışma şartlarının gözden geçirilerek iyileştirilmesi, motivasyonlarının
artırılması sağlanmalıdır.
5. SONUÇ
Sağlık alanında ortaya çıkan değişimlerin, sağlık alanında yarattığı etkiler, birçok ülkede sağlık hizmetlerinin yeniden yapılanmasına neden olmaktadır. Bu yapılanmanın farklılığı, eğitim ve kalitede
yeni yaklaşımların benimsenerek sürekli bir değişim ve gelişme anlayışının temel alınmasından kaynaklanmaktadır.
Hasta ve çalışanların, sağlık hizmeti sunumunda zarar görmelerine sebep olabilecek faktörlerin ortadan kaldırılması, hastanelerde kurulan hasta ve çalışan güvenliği komitelerinin daha etkin ve aktif çalışması ve eğitim faaliyetlerinin artırılması ile sağlanacaktır. Hizmet içi eğitim çalışmaları kurumların
toplumdaki konumlarını iyileştiren anahtar gibidir.
Hasta güvenliğinin stratejik hedef olarak konulması sürekli eğitimlerle desteklenmesi ile mümkündür.
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ADSM HİZMET KALİTE STANDARTLARININ VE HASTA GÜVENLİĞİ
ENDEKSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Nilgün Alkan1, Hülya Yılmaz2, Lütfiye Kandemir3, Birgül Özen4

Özet
Sağlıkta Dönüşüm projesi kapsamında başlatılan, kaliteli sağlık hizmetinin doğru, etkili ve zamanında
sunum süreci, son yıllarda hızla gelişerek devam etmektedir. Sağlık Hizmetlerinde kalite, hasta ve çalışan güvenliği olguları da yine Sağlık Bakanlığının bu bağlamda yayınladığı genelgeler ve son olarak ta Sağlıkta performans ve Kalite Yönergesi ve Hizmet Kalite Standartları ile tüm kurumlarda uygulanması anlamında etkili olmuştur. Kurumlar Hizmet Kalite Standartları, Rehberler ve örnek uygulamaların da paylaşılmasıyla ile hangi uygulamaları, hangi amaçla, ne şekilde yapacakları hakkında ortak bir uygulama bütünlüğüne kavuşturulmuştur. Sağlık Bakanlığın’ca 29 Nisan 2009 da yayınlanan; “Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ise yine hasta güvenliği çalışmalarında ilerlemenin sağlanması açısından oldukça önemlidir.
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde ise yine yayınlanan, Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi ek;
2 ADSM Hizmet Kalite Standartları / Rehberi ile hastaları ve çalışanları açısından kaliteli ve güvenli
hizmet sunumu sağlanmıştır. Kalite unsurunun ana faktörleri arasında sayılabilecek hasta odaklı hizmet, gelişim ve değişim çizgisinde Bakanlığımızın ve kurumların iyileştirme çalışmalarının süreceği
ise bu anlamda beklenen bir olgudur.
Bu çalışmada, ADSM Hizmet Kalite Standartları ve Hasta Güvenliği endeksinde bulunan kriterlerin
birbirlerini karşılama düzeylerinin belirlenerek, kalite ve hasta güvenliği konusunda yapılan çalışmaların, kurumlarda yarattığı etkilerin belirtilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca ADSM Hizmet Kalite Standartları maddeleri içerisinde, Hasta Güvenliği maddelerinin yüzdelik oranı tespit edilerek, bu oranın yükseltilmesinin, kurumlarda hasta güvenliği çalışmalarının yerleştirilmesi açısından önemi vurgulanmaya çalışılmıştır. Hizmet Kalite Standartları gereğince kurumumuzda yapılan hasta güvenliği çalışmaları da paylaşılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Hasta Güvenliği, Hasta Güvenliği Endeksi, Kriter
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Abstract
The process of administering effective, accurate, on time healthcare services, initiated with in the
context of transformation in health project is continuing progressively within the last years. Quality in
health services, patient and staff safety facts and health ministries guidelines within this context and
for last quality and performance in healthcare guideline, Service Quality Standards applied in the institutions has been effective.İnstutitions by sharing Service Quality Standards, guidelines and sample
applications has achieved common application integrity about how and for what purposes to use this
applications. Health Ministries “Protecting and Providing Patient and Staff Safety in Healthcare Institutions Guidelines” declaration published in 29 April 2009 is also important at providing progress
in patient safety.
With the help of Health Ministries’ Quality and Performance in Healthcare Guideline app.2 ADSM
Service Quality Standards, high quality and dependable service has been provided for patients and
staff at oral and dental health centers (ADSM).Patient focused service considered one of the main factors of quality within the line of progress and transformation in Health Ministry and its institutions is
an expected betterment outcome.
With this study we aimed to determine the level of correspondence for ADSM Service Quality Standards and Patient Safety Index criteria’s and with the help of this we tried to determine the effects of
studies done for patient and staff safety in the institutions .Also by ascertaining the percentage of
Patient Safety articles in ADSM Service Quality Standards articles we tried to explain the importance
of increasing this percentage ,in the context of establishing patient safety studies at institutions.
We will also share the patient safety studies performed in our institution required by Service Quality
Standards.
Key Words: Patient Safety, Patient Safety İndex, Criterion
1. GİRİŞ
“Sağlıkta Dönüşüm Programı” ülkenin kendi öz varlıklarının harekete geçirilerek hastaların sağlık
hizmetine erişimini kolaylaştırmak, sağlık hizmetinde kaliteyi, verimliliği, etkililiği artırmak ve sağlık personelinin ekonomik durumunu iyileştirmek amacıyla (performans.saglik.gov.tr, 2009) oluşturulmuş bir programdır.
Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlar, geçmişe oranla rekabetin daha yoğun olduğu bir ortamda faaliyet göstermektedirler. Bu kurumlarda, gereksinimleri karşılamak, rekabet edebilmek, değişimleri zamanında başarmak, maliyetleri düşürmek ve verimliliği artırmak amacıyla kurumsal performans ölçümü ve kalite çalışmaları başlatılmıştır. Kurumsal performans ölçümü ve kalite çalışmalarının içeriği ve öngördüğü şartlar gerek ulusal ve gerekse uluslar arası nitelikleri taşımaktadırlar (performans.
saglik.gov.tr,2009).
Kurumlar, kaynakların etkili kullanımı, verimlilik, hasta güvenliği, hasta memnuniyeti, hizmete erişim ve diğer birçok açıdan da değerlendirilmiş olmaktadır. Sağlık kurumları bu standartların karşılanma düzeyi ile çok daha yakın ilgilenmeye başlamış olup bu çerçevede ortaya çıkan sorunları da daha
rahatlıkla çözmeye eğilimli olmuşlardır (performans.saglik.gov.tr, 2009).
Çağımızda sağlık hizmetlerinin hasta odaklı verilmesi kaçınılmaz hale gelmektedir. Hasta odaklı sağlık hizmeti, hizmetin etkinlik ve verimliliğinin artırılmasını sağlamaktadır (Bostan, 2006).
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Bu anlamda, ülke genelinde sağlık hizmetlerinin sunumunun kalitesini yükseltmek ve standart bütünlüğü sağlamak amacıyla; Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi ve ekleri yayınlanmıştır. Yönergenin amacı; “Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli sağlık hizmet sunumunun sağlanması için sağlık kurum ve kuruluşlarının kurumsal performansının ölçülmesine yönelik olarak ölçülebilir ve karşılaştırılabilir performans, kalite ve diğer kriterler ile hizmet sunum şartlarının belirlenmesi, halkın görüşlerinin bu sürece yansıtılması suretiyle kurumsal performans katsayısının tespitine ve hizmet sunumu açısından belgelendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir”
(performans.saglik.gov.tr, 2008) şeklinde belirlenmiştir.
Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi kapsamında ve eklerinde, ilk defa dal hastanesi anlamında, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinin çalışma usul ve esasları ADSM Hizmet Kalite
Standartları/ Rehberi ile belirlenmiştir. Bu yönerge ile Bakanlığımız tarafından performans göstergeleri getirilerek, Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezlerinin kurum performans ve kalite verimlilikleri daha etkin bir şekilde ölçülmeye başlanmıştır.
Daha önce kurumlarda hizmette kalitenin sağlanması açısından sürdürülen tüm çalışmalar lüks veya
gereksiz çalışmalar olarak değerlendirilirken, kurumsal performans ve kalite, Hasta ve Çalışan Güvenliği çalışmalarının, Bakanlığımız tarafından ele alınması ve yasal düzenlemelerle standart Haline getirilmesi, kalite çalışanlarına yeni bir ivme kazandırmıştır.
Bu çalışmada, ADSM Hizmet Kalite Standartları ile kazanılan bu ivme ile hasta ve çalışan güvenliği açısından yapılan iyileştirme çalışmaları ve etkinliği aktarılmaya çalışılmıştır. ADSM Hizmet Kalite Standartları ve Hasta Güvenliği Endeksinde bulunan kriterlerin, birbirlerini karşılama düzeyleri belirlenerek, kalite ve hasta güvenliği konusunda yapılan çalışmaların, kurumlarda yarattığı etkilerin belirtilmesi amaçlanmıştır.
2. HİZMET KALİTE STANDARTLARI VE HASTA GÜVENLİĞİ ENDEKSİNİN
KALİTE VE HASTA GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ
Günümüzde akreditasyon programlarının yaygınlaşması ve hasta güvenliği kavramıyla ilgili farkındalığın oluşumunda; hastalar ve sağlık çalışanlarının hizmet sunum süreçlerindeki önlenebilir hatalar nedeniyle yaşadıkları olumsuzlukların ana etken olduğu görülür (Aydın, 2008).
Ülkemizde de giderek yaygınlasmaya baslayan bu çalısmalar açısından önemli bir nokta da alınacak
hizmetin kalitesinin belgelenmis olmasıdır. Bu belge kurumun verdigi hizmetin kalitesinin güvencesi
olarak kabul edilmektedir. Bilindigi gibi, Sağlık Bakanlığı ADSM (Ağız Diş Sağlığı Merkezleri)’leri
için hazırladıgı ve JCI standartlarının daha hafifletilmiş (yerelleştirilmiş) bir sekli olarak ifade edebilecegimiz kalite standartları bulunmaktadır (Oktay).
Sağlık Bakanlığının Hasta ve Çalışan Güvenliği Tebliği gerek hastanelerde, gerekse dal hastanelerinde hasta güvenliği hedef çalışmalarının yerleştirmesi açısından önemli bir yere sahiptir. Ancak Hizmet
Kalite Standartlarının uygulanması kurumlarda daha hızlı ve etkili olmuştur. Bu nedenle sağlık kuruluşlarında hasta güvenliği tebliğinin uygulanması ve etkinliğinin sağlanması açısından, güvenli hastanelere doğru giden yolda tebliğde bulunan hasta güvenliği kriterlerinin, hasta güvenliği endeksi kriterleri ile zenginleştirilerek, Hizmet Kalite Standartları içerisinde, ölçülebilir alt bileşenleri ile hasta güvenliği başlığı altında, yer alması hasta güvenliği çalışmalarının yerleştirilmesi açısından oldukça önemlidir.
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3. ADSM HİZMET KALİTE STANDARTLARI VE HASTA GÜVENLİĞİ
ENDEKSİ KRİTERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
3.1. Yöntem
Sağlık Bakanlığı, ADSM Hizmet Kalite Standartları ve Hasta Güvenliği Endeksi kriterlerinin birbirlerini karşılama oranları belirlenmeye çalışılmıştır. Kriterler değerlendirilirken etkinlik ve nitelik açısından değerlendirme yapılmamış, sadece varlığı açısından değerlendirilerek kıyaslama yapılmıştır. Ayrıca ADSM Hizmet Kalite Standartları maddeleri içerisinde, Hasta Güvenliği maddelerinin yüzdelik
oranı tespit edilerek değerlendirmeye alınmıştır.
3.2. Elde Edilen Bulgular
Hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlamak, sağlık kuruluşlarının Hasta
Güvenliği Endeksi kapsamında öz değerlendirme yapmalarını sağlamak (hastaguvenligi.org) amacıyla Hasta Güvenliği Derneği tarafından oluşturulan Hasta Güvenliği endeksinde 18 ana hedef başlığı altında, toplam 209 alt kriter bulunmaktadır.
Karşılaştırma yapılan 209 Hasta güvenliği kriterinin ADSM Hizmet Kalite Standartları içerisinde varlığı veya yokluğu açısından yapılan değerlendirmede; ADSM Hizmet Kalite Standartlarının Hasta Güvenliği Endeksi kriterlerinin % 14’ünü karşıladığı, dal hastanesi olması nedeniyle kapsam dışı kriter
oranı %32 ve tebliğde bulunan ancak ADSM Hizmet Kalite Standartlarında olmayan kriter oranı % 54
olarak bulunmuştur.
Grafik 1: ADSM hizmet kalite standartları ve hasta güvenliği endeksinin karşılaştırılması
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Tablo 1. ADSM hizmet kalite standartlarının, hasta güvenliği endeksi ana
başlıklarını karşılama düzeyleri
Hasta Güvenliği Endeksi Ana Başlıkları
Toplam Kriter Sayısı Karşılayan Kriter Sayısı
Hasta Güvenliği Programı
4
1
Hasta Kimlik Bilgilerinin Doğrulanması
6
0
Sözel ve Telefonla Order
6
0
Kritik Test Sonuçlarının Analizi
10
0
Kullanılmaması Gereken Kısaltmalar
8
1
Elden Ele Uygulaması
5
0
Yüksek Riskli İlaçlar
10
1
İsmi ve Söylenişi Benzeyen İlaçlar
8
0
İlaç Etiketleme
6
0
İlaçların Uyumlaştırılması
7
0
Taraf İşaretlenmesi
9
0
Enfeksiyon Kontrol ve Önleme Programı
9
3
Temizlik
4
3
Diyaliz
4
0
El Hijyeni
11
6
Sterilizasyon
3
0
Düşmelerin Önlenmesi
11
0
Mavi Kod
10
0
Pembe Kod
10
0
Kan Güvenliği
8
0
Cerrahi Yanıklar
6
0
Çalışan Güvenliği
15
7
Sentinel Olaylar
9
0
Sıra Beklemeden Kaynaklanan
3
2
Olumsuzlukların Önlenmesi
Fiziksel Saldırı, Cinsel Taciz ve Şiddetin
5
0
Önlenmesi
Hasta Mahremiyetinin Korunması,
Fiziksel Saldırı,Cinsel Taciz ve Şiddetin
5
0
Önlenmesi
Hasta Bilgilerinin Güvenliğinin
4
3
Sağlanması
Afetler ve Olağandışı Durumlara Hazırlık
6
3
Yapılması
Küresel Ölçekli Bulaşıcı Hastalık
Tehditlerinde Hasta Güvenliğinin
7
0
Sağlanması
TOPLAM

209

Kapsam Dışı Kriter Sayısı
0
1
6
10
1
0
1
1
0
7
3
3
0
4
0
0
3
0
10
8
6
1
0

30

Karşılamayan Kriter Sayısı
3
5
0
0
6
5
8
7
6
0
6
3
1
0
5
3
8
10
0
0
0
7
9

0

1

0

5

0

5

0

1

1

2

0

7

66
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Hasta Güvenliği Endeksi, Hasta Güvenliği Programı başlığında, ADSM Hizmet Kalite Standartlarının
Hasta Güvenliği Endeksi Kriterlerini karşılama düzeyi %25 oranındadır.
Grafik 2. Hasta güvenliği programı
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Kimlik doğrulama süreci ve sağlık çalışanları arasında etkili iletişimin sağlanması ana başlıklarında,
ADSM Hizmet Kalite Standartlarının Hasta Güvenliği Endeksi Kriterlerini karşılama düzeyi %3 oranındadır.
Grafik 3. Kimlik doğrulama süreci ve sağlık çalışanları arasında etkili iletişimin sağlanması

İlaç güvenliğin sağlanması ana başlığında, ADSM Hizmet Kalite Standartlarının Hasta Güvenliği
Endeksi Kriterlerini karşılama düzeyi %3 oranındadır.
Grafik 4. İlaç güvenliğinin sağlanması

Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi ana başlığında, ADSM Hizmet Kalite Standartlarının Hasta
Güvenliği Endeksi Kriterlerini karşılama düzeyi %39 oranındadır.
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Grafik 5. Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi

Çalışan güvenliği ana başlığında, ADSM Hizmet Kalite Standartlarının Hasta Güvenliği Endeksi Kriterlerini karşılama düzeyi %46 oranındadır.
g
ğ
Grafik 6. Çalışan güvenliği

Sıra beklemeden kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi ana başlığında, ADSM Hizmet Kalite Standartlarının Hasta Güvenliği Endeksi Kriterlerini karşılama düzeyi % 67 oranındadır.
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Grafik 7. Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi

Hasta Bilgilerinin Güvenliğinin Sağlanması ana başlığında, ADSM Hizmet Kalite Standartlarının Hasta Güvenliği Endeksi Kriterlerini karşılama düzeyi %75 oranındadır.
Grafik 8. Hasta bilgilerinin güvenliğinin sağlanması

Afetler ve Olağan Dışı Durumlara Hazırlık ana başlığında, ADSM Hizmet Kalite Standartlarının Hasta Güvenliği Endeksi Kriterlerini karşılama düzeyi % 50 oranındadır.
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Grafik 9. Afetler ve olağan dışı durumlara hazırlık

Yanlış taraf cerrahisi, düşmelerin önlenmesi, temel yaşam desteğinin sağlanması, sentinel olaylar ve
küresel ölçekli bulaşıcı hastalık tehditlerinde yapılacak çalışmalarla ilgili ise ADSM Hizmet Kalite
Standartları içerisinde Hasta Güvenliği Endeksi Kriterlerini karşılayan kriter bulunamamıştır.
ADSM Hizmet Kalite Standartları maddelerinin toplam puanı içerisinde hasta güvenliği standartlarının toplam puan yüzdesi %15,2 olarak belirlenmiştir. Hasta Güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturulan, hasta güvenliği planının içerisinde de yer alan, enfeksiyon kontrolü ve önlenmesi, ilaç güvenliği, el hijyeni uygulamalarına ilişkin oranların da eklenmesiyle, hasta güvenliği maddelerinin oranı %
33’e yükselmektedir.
4. GİRESUN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİNDE HASTA
GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI
Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi, ADSM Hizmet Kalite Standartlarının yayınlanmasından sonra Merkezimizde 7 kişiden oluşan Hasta ve Çalışan Güvenliği Komitesi kurulmuştur. Komite ilk olarak ADSM Hizmet Kalite Standartları Hasta ve Çalışan Güvenliği bölümünde bulunan alt maddelerin uygulanmasına yönelik çalışmaları başlatmıştır.
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Tablo 2. Hizmet kalite standartları ve gerçekleştirilecek alt kriterleri

Hasta Güvenliği Çalışmalarında mevcut durumun, indikatörlerin belirlenmesi ve uygulanmasını sağlamak üzere iyileştirme faaliyetlerinin belirlenerek, gerçekleştirilmesi için 2009 Yılı Hasta Güvenliği Planı oluşturulmuştur.
Hasta Güvenliğini ihlal eden olayların bildirilmesinde yöntem olarak; Hasta Çalışan Güvenliği İhlalleri Bildirim Formu ile Çalışan Görüş Öneri formlarında Hasta Güvenliğini ihlal eden bir olayla karşılaştınız mı? Bölümünde bildirilmesi, ilgili talimatlarla belirlenmiştir. Bildirim yöntemleri, çalışanlara verilen eğitimlerle iletilmiştir.
2009 yılı içerisinde yapılan Hasta Güvenliği ihlali bildirimlerinde Hasta Çalışan Güvenliği İhlalleri Bildirim Formu çalışanlar tarafından kullanılmamış, Çalışan Görüş ve Öneri formlarında bulunan
Hasta Güvenliği İhlali bölümünde ise 3 adet bildirim yapılmıştır. Bu bildirimler hasta yoğunluğu nedeniyle ünitlerin hastadan sonra, dezenfeksiyon işlemlerinde bekleme sürelerine riayet edilmediği yönünde yaşanan sıkıntılarla ilgilidir.
Hasta Güvenliği ile ilgili Hasta ve Çalışan Güvenliği Komitesi Başkanı tarafından tüm personele; Personel yaralanmalarının bildirimi ve engellenmesi, Anestezik maddelerin ısı ve ışıktan korunması amacıyla günlük ihtiyaç kadar enjektöre çekilmesi, El hijyeninin önemi, İlaçların miad takiplerinin etkin
olarak yapılması, Yanlış taraf cerrahisinin önlenmesi amacıyla hasta kimlik bilgilerinin ve cerrahi işlem uygulanacak tarafın hekim tarafından sesli olarak doğrulanması, Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi, Laboratuar ve tesis güvenliği konularında eğitim verilmiştir.
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Tedavi tepsisinde kullanılan antiseptik solüsyonlar ile anestezik solüsyonların hastaya zerkinde karışmasını önlemeye yönelik olarak, antiseptik solüsyon çekilen enjektöre solüsyonun ismi yazılmaktadır.
ADSM Hizmet Kalite Standartları içerisinde yer almayan ancak kurumumuz tarafından, özellikle önem
verilen ve çalışmaları sürekli Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından değerlendirilen, ADSM’lerde
hasta güvenliği açısından en önemli birim olan Merkezi Sterilizasyon Birimimiz kurularak çalışmalarına devam etmektedir. Tüm cerrahi aletlerin dezenfeksiyonu ve otoklavda sterilizasyonu yapılarak,
tek kullanımlık sterilizasyon paketleriyle kullanıma sunulmaktadır. Sterilizasyonun etkinliği kimyasal,
biyolojik ve Bowie – Dick test indikatörleri ile yapılarak, kayıtları tutulmaktadır.
El hijyeni ile ilgili eğitimler düzenlenerek, el yıkama alanlarına el hijyeni ile ilgili görsel materyaller
asılmıştır. El Hijyenini sağlamak için yapılan çalışmalardan birisi de fotoselli dezenfektan makinelerinin kullanılmaya başlanmasıdır.
5. SONUÇ
Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin yayınlanması ile Hasta Güvenliği konusunda yapılacak çalışmalar daha çok netleştirilmiştir.
Hizmet Kalite Standartları ve Hasta Güvenliği Tebliği, Akreditasyon ve hasta güvenliği uygulamalarının yerleşmesi açısından oldukça önemli bir yere sahiptir.
Sağlık hizmetleri gibi teknolojik, bilimsel ve insan kaynakları açısından sürekli gelişen bir alanda hizmet alan ve hizmet verenlerin güvenliği konusunun sürekli gözden geçirilmesi ve iyileştirme yapılması sağlık kurumlarının en önemli görevidir.
KAYNAKLAR
Aydın,Bilge, (2008), “Akreditasyon Ve Hasta Güvenliği ”, http://www.hastaguvenligi.org/ (29 12. 2008)
Oktay,İnci, JCI (Joint Commission International) Akreditasyonu’nun Diş Hekimliği Hizmetleri Veren Kurumlara
Katkısı, www.mutlutunc.com /files/jci_makale.pdf
http://www.hastaguvenligi.org /Hasta Güvenliği Endeksi, 11 08. 2009
http://www.performans.saglik.gov.tr, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Sistemi Yaklaşımı ile Kalite ve Güvenlik Stratejileri Geliştirme Kılavuzu; 2008http://www.performans.saglik.gov.tr, Sağlıkta Kurumsal Performans ve Kalite Uygulamaları, Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı,Ankara 2009 http://www.performans.saglik.gov.tr, Sağlık Bakanlığı, Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi, Ek 2. ADSM Hizmet Kalitesi Standartları, (Değişik:12/09/2008-3166/6) Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve
Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı resmi gazete.Bostan, Sedat, Hasta Odaklı Sağlık Hizmeti Sunumu, Sağlık Hakkı Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, 2006 http://www.performans.saglik.gov.tr, Sağlıkta Kurumsal Performans ve Kalite Uygulamaları, Ek Ödeme Sistemi, Sağlık Bakanlığı Yayınları, Ankara 2009
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İLAÇ HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Mustafa Aksoy1, Halil Kara, Okan Eryiğit, Zenciye Koçak,
Zuhal Balaman, Fadime Ateş, Sultan Şahan

Özet
Bu çalışma; Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı yataklı tedavi kurumlarının, Hizmet Kalite Standartları kapsamında “İlaç Hizmetleri” sunumunun değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.
Abstract
In this study, Ankara Provincial Health Directorat of the Research Hospitals/Public Hospitals have
been assessed Medicine Service as part of Service Quality Standard.
1. GİRİŞ
Hasta güvenliğinin önemli bir parçası olan ilaç güvenliği kültürü oluşturularak, buna bağlı hatalı uygulamaların engellenmesi ve varsa hatalarında tespiti ve bunların kayıt altına alınması şarttır.
Bu çalışmada; Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı; yataklı tedavi kurumlarının sundukları ilaç hizmetlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Hizmet Kalite Standartları rehberi kapsamında 35 soru seçilerek kurumlar değerlendirilmiştir.
Değerlendirmeye alınan hastanelerin; 2009 yılı, 1.Dönem %48,39’u Eğitim Araştırma Hastanesi,
%51,61’si Devlet Hastanesi, 2.Dönem %46,88’i Eğitim Araştırma Hastanesi, %53,13’ü Devlet Hastanesi statüsündedir.
2. MATERYAL VE METOD
İlaç Hizmetleri sunumunun değerlendirilmesi amacıyla, HKS Rehberinin; Eczane Hizmetleri bölümünden (29-32,2) ve ilaç güvenliği süreçlerini ilgilendiren, Ameliyathane Hizmetleri bölümünden
(13,11), Klinikler bölümünden (15, 16.1, 16.2), Acil Servis Hizmetleri bölümünden (27.24, 27.32,
27.33), Ambulans ve Ambulans Hizmetleri bölümünden (28.2-5), Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi bölümünden (33.8-10), Hasta ve Çalışan Güvenliği bölümünden (35.3, 35.4, 35.7, 35.8, 39.1-5,
41.4), Depolar bölümünden (76.6) olmak üzere toplam 35 soru seçilerek, çalışma bu sorular üzerinden yapılmıştır. Dâhil edilen soruların puan toplamı 236 olup, HKS Rehberinin %10,26’sını oluşturmaktadır.
Araştırmada; HKS rehberinin ilaç güvenliğini kapsayan 35 soru seçilmiş olup, Ankara İl Sağlık
Müdürlüğü’ne bağlı, 1.Dönemde 31 ve 2.Dönemde 32 kurumun seçilen bu sorular üzerinden aldıkları puanlar değerlendirilmiştir. Ayrıca, seçilen sorular; “Otomasyon, Uygulayıcı Duyarlılığı, Dokuman,
Uygulama ve Altyapı” olmak üzere beş gruba ayrılmış ve kurumların bunları karşılama oranları değerlendirilmiştir.

1. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, kaliteasm@gmail.com
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Veriler bilgisayar ortamında SPSS 15.0 programı kullanılarak değerlendirilmiştir. İstatistiksel analizde; Independent Sample t Testi ve Paired Sample t Testi kullanılmıştır. Değerlendirmelerde anlamlılık
düzeyi olarak =0,05 kabul edilmiştir. İhtimali (P) =0,05’ten küçük olan değerler önemli ve gruplar arasında fark vardır, büyük olan değerler önemsiz ve gruplar arasında fark yoktur, şeklinde kabul
edilmiştir.
3. BULGULAR
Tablo 1. 2009 yılı dönemler içinde EAH ve DH’leri ortalama
puanlarının karşılaştırılması (Mean ± SD)
EAH (n=15)

DH (n=16/17)

P

1. Dönem

88,04 ± 13,75

85,57 ± 9,86

0,567

2. Dönem

86,97 ± 9,32

87,48 ± 14,75

0,911

2009 yılı her iki döneminde de EAH ve DH’leri ortalama puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı
bir fark olmadığı bulunmuştur (p>0,05). Ayrıca; 2009 yılı 1. ve 2. Dönem il ortalama puanları arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur (p>0,05).
Tablo 2. 2009 yılı kurumların ilaç hizmetleri sunumu kapsamında, sınıflandırılmış standartları karşılama oranları (%)

Sınıf Adı

Standart No

Otomasyon

13.11, 27.24, 31.1, 33.10

Uygulayıcı
Duyarlılığı
Dokuman

16.2, 27.32, 27.33, 28.2, 28.5, 31.4, 32.1,
35.3, 35.8, 76.6
28.3, 32.2, 33.9, 35.4, 35.7, 39.1, 39.5
15, 28.4, 29.3, 31.2, 31.3, 33.8, 39.2, 39.3,
39.4
16.1,.29.1, 29.2, 30, 41.4

Uygulama
Altyapı

1. Dönem
Kurumların
Karşılama %’si

2. Dönem
Kurumların
Karşılama %’si

77,1

73,9

84,2

86,8

91,6

97,3

90,6

90,4

92,4

89,7

İlaç hizmetleri sunumunu değerlendirmek için, HKS Rehberinden seçilmiş olan 35 sorunun sınıflandırılması sonucu; 2009 yılı her iki döneminde de, dokuman, uygulama ve altyapıyı oluşturulan standartların kurumlar tarafından %90 üzerinde karşılandığı, uygulayıcıların duyarlılığını gösteren standartların %80-90 oranında karşılandığı, otomasyonu ilgilendiren standartların %70-80 oranında karşılandığı görülmüştür.
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Grafik 1. Kurumların ilaç hizmetleri sunumu kapsamında
sınıflandırılmış standartları karşılama oranları
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4. SONUÇ
Sağlık alanında ortaya çıkan olumsuzluklar içerisinde en önemlilerinin, ilaç tedavisinden kaynaklanan hatalar olduğuna ve bunların da aslında çok öncelerde önlenebilecek nitelikte olduklarına inanılmaktadır.
Ankara İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı yataklı tedavi kurumlarının, ilaç hizmetleri süreçlerinin değerlendirilmesi kapsamında seçilen 35 soru kapsamında; 2009 yılı 1. ve 2.dönem karşılaştırılmalarında
dönemler arasında ve EAH ve DH arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur (p>0,05). Ayrıca; seçilen bu 35 sorunun sınıflandırılması sonucunda; uygulayıcı duyarlılığı ve dokuman standartlarında kurumların karşılama oranlarında bir artış görülürken, uygulama standartlarını karşılama oranı değişmemiş, otomasyon ve altyapı standartlarını karşılama oranlarında azalma görülmüştür.
KAYNAKLAR
Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, Hizmet Kalite Standartları Rehberi (2009)
Eşkazan E., Akılcı İlaç Kullanımı, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Sür. Tıp Eğ. Etk. Akılcı İlaç Kullanımı Semp. Kitabı, syf. 9-20. (1999)
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SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUMU SÜRECİNDE HASTA
GÜVENLİĞİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN TIBBİ CİHAZ
PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİN ROLÜ
Olgun Şener1, Ali Rıza Demirbaş2

Özet
Daha iyi ve daha sağlıklı bir ortamda yaşamak, çağımızın “sürdürülebilir kalkınma” anlayışı bağlamında, tüm insanların ortak beklentisidir. Bu beklentiye ulaşabilmek için, yaşam kalite ve standartlarının yükseltilmesi ve yükseltilmiş standartlara ulaşılabilirliğin artırılması gereklidir. Bu sağlanabilir
ise, tüm bireyler için sağlık hizmetlerine kolay ve dengeli erişim söz konusu olabilecektir. Sağlık hizmetlerine erişimin önündeki doğrudan ve dolaylı engeller kaldırıldıkça, gelinen noktanın sürdürülebilir olması gittikçe artan oranda önem kazanmaktadır. Sağlık hizmetleri sunumunda kullanılan tıbbi cihazların nitelikleri, kullanım yer ve önemleri dikkate alındığında tıbbi cihaz güvenliğinin hasta
güvenliğinin iyileştirilmesi ile doğru orantılı bir öneme sahip olduğu görülmektedir. Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanmasına piyasa gözetim ve denetiminin sağladığı katkıyı göz önüne alırsak, tıbbi cihaz piyasa gözetimi ve denetiminin hasta güvenliğinin iyileştirilmesinde oynadığı kilit rol daha görünür hale gelmektedir.
Bu çalışmanın amacı, sağlık hizmetleri sunumunun önemli bileşenlerinden biri olan tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması ve devamında piyasa gözetimi ve denetiminin sahip olduğu yer ile bunun hasta güvenliğinin iyileştirilmesindeki olumlu etkilerinin önemini ortaya koymaktır. Çalışma, piyasa gözetimi
ve denetimi ile ilgili mevzuata, uygulamalara, gözlem ve deneyimlere dayalı olarak hazırlanmış olup
hasta güvenliğinin iyileştirilmesinde tıbbi cihaz piyasa gözetimi ve denetimin vazgeçilmez bir rolü olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hasta Güvenliği ve Tıbbi Cihaz Güvenliği, Piyasa Gözetimi ve Denetimi, Sağlık Hizmetleri
THE ROLE OF MARKET SURVEILLANCE AND INSPECTION FOR
IMPROVING PATIENT SAFETY IN THE PROCESS OF HEALTH CARE DELIVERY
Abstract
Living in a better and healthier environment is a common expectation for all human being in the context of sustainable development. The enhancement of life standards and the improvement of accessibility to enhanced standards are quite essential for reaching this expectation., It would be possible to
easy and equitable access to health care services for all society if this goal is accomplished. The sustainability of current conditions crucially gains more and more important when direct and indirect obstacles in health care get cleaned out. Market surveillance and inspection is getting more apparent
and important as quality, usage areas and importance of medical devices used in the process of health
1. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, olgun.sener@saglik.gov.tr
2. Sağlık Bakanlığı Proje Yönetimi Destek Birimi, alirizademirbas@hotmail.com
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care delivery are taken into consideration. The key role of market surveillance and inspection for improving patient safety would be clearer when the support of Market Surveillance and inspection on ensuring medical device safety are carefully considered.
The aim of this study is to figure out the role of market surveillance and inspection which is an important component of health care delivery for ensuring and continuing of medical device’s safety and to
clarify the positive impacts on patient safety improvement efforts. It is concluded as a result of this
study which has been prepared based on the legislation, practices, observations and experiences in the
area of market surveillance and inspection that market surveillance and oversihgt has an indispensable role for improving patient safety.
Key Words: Patient and Medical Device Safety, Market Surveillance and İnspection, Health Care
Services
1. GİRİŞ
Toplumun sağlık seviyesini yükseltmek, bireyin ve toplumun sağlığını korumak ve gerektiği durumlarda tedavilerini yapmak, özürlülerin başkasına muhtaç olmadan günlük yaşamlarını devam ettirebilmelerini sağlamak ve bağımsız olarak hayatını sürdüremeyen muhtaç durumdaki bireylere gerekli yaşam desteğinin sağlamak için yapılan faaliyetlerin tümü sağlık hizmeti olarak adlandırılmaktadır.

Sağlık hizmetleri sunumu, koruyucu, tedavi edici ve iyileştirici aşamalarından oluşan bir süreçtir. Bu
süreçte yer alan her aşamada temel amaçlardan biri belki de en başta geleni, birey ve hasta güvenliğini sağlamak ve iyileştirmek olup, süreci oluşturan aşamalar, içsel ve dışsal çok fazla sayıda etkenden
olumlu ve olumsuz olarak etkilenmektedir.
Temel amaçlarından biri hasta güvenliğini iyileştirmek olan sağlık hizmetleri sunumu sürecinde tıbbi
cihazların kullanımı gün geçtikçe artmakta ve yaygınlaşmaktadır. Tıbbi cihaz denildiğinde, dar ve geniş anlamda iki tanım yapılabilmektedir. Dar anlamda tıbbi cihaz, Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinde yer aldığı şekli ile;
“İnsanda kullanıldıklarında aslî fonksiyonunu farmakolojik, immünolojik veya metabolik etkiler ile sağlamayan, fakat fonksiyonunu yerine getirirken bu etkiler tarafından desteklenebilen ve insan üzerinde:
1) hastalığın tanısı, önlenmesi, izlenmesi, tedavisi veya hafifletilmesi,
2) yaralanma veya sakatlığın tanısı, izlenmesi, tedavisi, hafifletilmesi veya mağduriyetin giderilmesi,
3) anatomik veya fizyolojik bir işlevin araştırılması, değiştirilmesi veya yerine başka bir şey konulması,
4) doğum kontrolü veya sadece ilaç uygulamakamacıyla imal edilmiş, tek başına veya birlikte kullanılabilen, amaçlanan işlevini yerine getirebilmesi için gerekiyorsa bilgisayar yazılımı ile de kullanılan ve cansız hayvanların dokularından da elde edilen ürünler dahil olmak
üzere, her türlü araç, alet, cihaz, aksesuar veya diğer malzemeleri” (Resmi Gazete, 2007)
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ifade etmektedir. Geniş anlamda tıbbi cihaz ise; Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan
(İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (Resmi Gazete, 2007) ile Vücut Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (Resmi Gazete, 2007) kapsamındaki cihazları ve/veya ürünleri ifade etmekte
olup tıbbi cihaz bu çalışmada geniş anlamı ile kullanılmaktadır. Geniş anlamı ile tıbbi cihaz tanımının
içine, pamuk, gazlı bez, yeniden kullanılabilen cerrahi el aletleri, enjektör, lens, lens solüsyonu, diyaliz solüsyonu, cerrahi iplik, tansiyon aleti, beden derecesi, EKG cihazı, anestezi cihazı, ultrason cihazı, işitme cihazı, ultrason jeli, MR cihazı, röntgen cihazı, stentler, kan grubu reaktifleri, gebelik testleri, biyokimya kitleri, oto analizörler, suni dişler, vücuda yerleştirilen implantlar, kalp pilleri gibi birbirinden farklı ve geniş yelpazedeki ürünlerin dahil olduğu göz önüne alındığında, sağlık hizmet sunumu
sürecinde tıbbi cihazların sahip olduğu tartışılmaz yer ve vazgeçilmez önem daha iyi anlaşılmaktadır.
Sağlık teknolojisinin ulaştığı nokta, sağlık teknolojisinin Türkiye’de kullanım sıklığı, özellikle sağlık kuruluşlarının tek çatı altında toplanmasından sonra sağlık hizmetleri planlamasındaki olumlu bir
çıktı olarak değerlendirilebilecek olan ileri teknoloji ürünü cihazların kullanım yaygınlığı sağlık hizmetlerine erişimin yaygınlaşmasını göstermesi açısından önem taşımaktadır (Şener, 2005: 89). Sağlık
hizmetlerine erişimin kolaylaşması ve yaygınlaşması, bu alanda kullanılan tıbbi cihazların gerek nitelik ve nicelik açısından çeşitliliğini de beraberinde getirmiştir. Özellikle 200’li yıllardan sonra yaygın
kullanım alanı bulan tıbbi cihazların muhtemel kullanım alanlarındaki sahip olduğu hayati önem nedeni ile akılcı tıbbi cihaz yönetimi sağlık hizmetleri sunumu sürecinde dikkate alınması gereken önemli bir husus olarak ortaya çıkmaktadır. Bu süreçte, gelişen ve değişen teknoloji sayesinde hizmete sunulan ileri teknoloji ürünü olan tıbbi cihazların hizmete sunulması (Ülgen, 2001: 1754, 1755), tıbbi cihaz kullanım güvenliği, çalışan ve hasta güvenliği konularını üzerinde durulması gereken önemli hususlar olarak gündeme getirmektedir. Özellikle, hasta güvenliğini sağlayabilmek ve devam ettirebilmek için tıbbi cihazların hizmete sunulması, kullanımı ve kullanım sonrası süreç iyi planlanmalı ve
iyi yönetilmelidir.
2. HASTA GÜVENLİĞİ
Kaliteli sağlık hizmetinin temel unsurlarından biri olan hasta güvenliği kısaca hastanın zarar görmemesi ve tıbbi hataya maruz kalmaması olarak tanımlanabilir. Sağlık kurumlarındaki örgüt kültürünün
doğal bir parçası olan hasta güvenliği, sadece tanı, tedavi veya diğer hatalara ya da zarara maruz kalmamak değildir. Bunun yanında riski en aza indirilmiş bir tıbbi uygulamanın yapılması, takip sürecinin sürekli iyileştirilmesi, sağlık sorunlarının çözümüne yönelik daha fazla alternatifin olduğu bir ortam sağlanması boyutlarını da içermektedir (Kaya, 2009: 32). Dolayısıyla, hasta güvenliğinin tıbbi cihaz güvenliği, kullanım güvenliği, çalışan güvenliği ve çevre güvenliği ile bir şekilde ilişkili olduğunu söylemek mümkündür. Hasta güvenliğini iyileştirmek ve bunu sürdürebilmek için, hasta güvenliğinin doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkide olduğu diğer alanlarda da iyileştirmeler yapılması gerektiği açıktır.
3. PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ
Piyasa gözetimi ve denetimi, ürünlerin piyasaya arzından sonra yapılan bir gözetim ve denetim faaliyetidir. Türkiye’de piyasa gözetimi ve denetimi kavramı, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında
Gümrük Birliğini tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ile bu karar çerçevesinde uyumlaştırılacak mevzuatın belirlendiği 2/97 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ile gündeme gelerek yaygın kullanılmaya başlanmıştır (saglik.gov.tr, 2010). 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması
ve Uygulanmasına Dair Kanun’da3;
3. 11/07/2001 tarih ve 24459 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış, 11/01/2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
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“Yetkili kuruluşlar tarafından, ürünün piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya
ürün piyasada iken ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğinin,
güvenli olup olmadığının denetlenmesi veya denetlettirilmesi,”
olarak tanımlanan piyasa gözetimi ve denetimi, Bakanlar Kurulu tarafından çıkartılan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik’te4 ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Tıbbi Cihazlarla ilgili piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri, Sağlık Bakanlığınca Yapılacak Piyasa Gözetimi ve Denetiminin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik5 yürürlüğe girene kadar Bakanlar Kurulu tarafından yayımlanan yönetmelik hükümlerine göre yürütülmüştür.
Tıbbi cihazlarla ilgili piyasa gözetimi ve denetimlerinin, veri toplama (kayıt/bildirim işlemleri), olağan
gözetim ve denetimler, bildirim ve şikayete bağlı gözetim ve denetimler ile tıbbi cihaz uyarı sistemi olmak üzere dört boyutu bulunmaktadır. Olağan gözetim ve denetimler ile bildirim ve şikayete bağlı gözetim ve denetimler, esas olarak sadece piyasaya arz sonrası aşamayı kapsamaktadır. Uyarı sistemi ise
tıbbi cihazların tasarım ve üretim aşamalarını bazen doğrudan bazen dolaylı olarak etkileyebilme özelliğinden ötürü piyasaya arz öncesi aşamayı da kapsayabilmektedir. Tıbbi cihaz piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin temel amacı piyasada sadece ürün güvenliğine sahip tıbbi cihazların dolaşımını
sağlamaktır. Hizmete sunulan tıbbi cihazlardan güvenli cihaz olma özelliğinin herhangi bir nedenden
ötürü kaybettikleri belirlendiğinde tıbbi cihazların piyasadan geri çekilmesi, toplatılması ve imhası da
tıbbi cihaz piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamındadır.
Tıbbi cihazların özelliklerinin ve/veya performansının bozulması veya sapması, hastanın veya kullanıcının sağlık durumunda ciddi bozulmaya veya ölüme yol açabilecek veya yol açmış olan kullanım kılavuzu ve etiketteki yetersizlikler dahil tıbbi kullanım aşmasında ortaya çıkan tüm olumsuzluklar tıbbi cihaz piyasa gözetimi ve denetimi sisteminin bir parçası olan tıbbi cihaz uyarı sistemi ile takip edilmekte ve her bir somut olumsuzluğa özel çözümler üretilebilmektedir. Bu sistem, tıbbi cihazlar alanında uyarı sistemini uygulayan tüm ülkelerden karşılıklı bilgi alışverişine açıktır. Bu sayede, kullanım sonrası meydana gelen olumsuzluklardan ötürü herhangi bir ülkede hakkında kısıtlama kararı verilen tıbbi cihazların Türkiye’de de kullanımı önlenerek hasta güvenliğinin iyileştirilmesine katkı sağlanmaktadır. (Şener, 2009; Ünal, 2009).
Bu kapsamda, güvenli ürün olarak piyasaya giren tıbbi cihazların güvenliklerini sürdürüp sürdürmediklerinin takibi yapılabilmekte ve güvenli olma özelliğini kaybettikleri anda piyasadan çekilmeleri
sağlanabilmektedir. Asıl olan bu sistemi etkin, etkili ve verimli bir şekilde sürdürebilmektir. Bunu sağlamak için, 2008 yılında gerekli düzenlemeler yapılarak uygulama başlamıştır (saglik.gov.tr, 2010).
Uygulama başlamadan evvel tıbbi cihazlar alanında web tabanlı bir kayıt ve bildirim sistemi oluşturulmuştur. T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası olarak adlandırılan sistemde, üretici ve ithalatçı
firmalar ile piyasaya arz ettikleri Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki cihazlar kayıt altına alınmaktadır. Bu süreç, belgesel bazda yapılan incelemeler nedeni ile olağan piyasa gözetimi ve denetimi
olarak da işlev görmektedir (Ünsal, 2009). Piyasa gözetimi ve denetimi uygulaması ile sağlık hizmetleri sunumunu sürecinin herhangi bir aşamasında kullanılan tıbbi cihazların, gerek hastalara gerek çalışanlara gerekse uygulayıcılara ve çevreye olan muhtemel zararları ile muhtemel tıbbi hatalar en aza
indirgenebilmekte ve her türlü risk azaltılabilmektedir.

4. 17/01/2002 Tarih ve 24643 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış, 11/01/2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girmiştir.
5. 25/06/2007 tarih ve 26356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
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4. SONUÇ
Tıbbi cihaz kavramının oldukça geniş bir içeriğe sahip olması, sağlık teknolojisinde yaşanan hızlı gelişmeler ve özellikle sağlık hizmetlerine erişimin ülke genelinde yaygınlaşmasına paralel olarak yüksek teknolojiye sahip cihazlar, tanı ve tedavi başta olmak üzere sağlık hizmetleri sunumunda etkin ve
yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu süreçte, hasta güvenliğini sağlanması, iyileştirilmesi ve bunun
sürdürülebilir hale getirilmesi, sağlık hizmetinden olabildiği ölçüde yarar sağlandığının göstergesidir.
Hasta güvenliğinin iyileştirilmesindeki önemli bileşenlerden birinin tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması olduğu görülmektedir. Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanmasında, etkin ve verimli bir piyasa gözetimi ve denetimi sistemini kurulması ve bu sistemin ülke geneline yaygınlaştırılarak etkili bir şekilde
uygulanması önem taşımaktadır. Sonuç olarak, tıbbi cihaz piyasa gözetimi ve denetimi ülke genelinde hızlı, doğru, etkin, etkili ve verimli bir şekilde uygulanabilirse hasta güvenliğinin iyileştirilmesine
olumlu katkı sağlayacağı muhakkaktır.
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TÜRKİYE’DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ NEDEN AÇIK VERİYOR?
AÇIKLARIN KAPATILMASI İÇİN “HASTALIK RİSKİNE GÖRE PRİM
ÖDEME MODELİ” VE ALTERNATİF FİNANSMAN YÖNTEMLERİ
Taşkın Kılıç1, A. Burhan Çakıcı2

Özet
Ülkemizdeki bütçe açığının en önemli sebebi sosyal güvenlik kurumlarıdır. Bu çalışmada sosyal güvenlik kurumları kaynaklı bütçe açıklarının nedenlerinin yanı sıra çözüm önerileri de sunulmuştur.
Sağlık hizmetlerindeki finansman yöntemleri ile birlikte Dünya’da ve Türkiye’deki sosyal güvenlik sistemi uygulamaları de ele alınmıştır. Çalışmanın sonuç kısmında söz konusu bütçe açıklarını kapamak
için “hastalık riskine göre prim ödeme modeli” önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Güvenlik Sistemi, Bütçe Açıkları, Prim Ödeme Modeli

WHY IS THE SOCIAL SECURITY SYSTEM BUDGET DEFİCİT IN TURKEY?
CLOSE THESE BUDGET DEFICITS FOR ACCORDING TO DISEASE RISK
PREMIUM PAYMENT MODEL” AND ALTERNATIVE FINANCING METHODS
Abstract
The most important reason for the budget deficit in our country is the Social Security Institutes. In
this study, the reasons for the budget deficits sourced by the Social Security Institutes as well as the
proposed solutions were provided. The financial methods in the health care in addition to the Social
Security System applications were evaluated in the world and in Turkey. In the conclusion part of our
study, in order to close these budget deficits, a model of “Premium payment according the disease risk
factor” was developed and detailed.
Key Words: Social Security System, Budget Deficits, Model of Premium Payment
1. GİRİŞ
Türkiye’nin 2009 yılı bütçesi 266.7 milyar TL 2009 yılında Hazinenin sosyal güvenlik açıkları için
transfer ettiği rakam ise 30.5 milyar TL. 2010 yılında Sosyal Güvenlik Kurumları’nın toplam gelirlerinin 84.4 milyar TL toplam giderlerinin ise 105.7 milyar TL olması tahmin edilmektedir. Bütçe açığının ise 31 milyar TL olması beklenmektedir. Dolar olarak söylersek 22-23 milyar dolar. Ülkemizde
Sağlık hizmetlerinin finansmanını ve sosyal güvenlik sisteminin yapısını incelediğimizde; Bütçedeki
en büyük tahribatı yapan ve en fazla finansman açığını veren kalemin sosyal güvenlik sistemi olduğu
anlaşılacaktır (meclishaber.gov,2009).
1. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, taskinkilic79@hotmail.com
2. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, ahmetburhan2003@hotmail.com
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Sosyal Güvenlik kurumlarının 2009 yılındaki Bütçe açığı olan, 30.5 milyar TL Milli Eğitim
Bakanlığı’nın 2009 bütçesi olan 27.9 milyar TL’den çok daha fazladır. Aynı transfer büyüklüğü Sağlık
Bakanlığı’nın 2009 ödeneğinin 12 milyar TL yaklaşık üç katıdır. 2010 yılında da Türkiye sosyal güvenlik açıklarına bütçeden büyük bir ihtimalle eğitime, sağlığa ve adalete ayırdığı toplam kaynaktan
daha fazla kaynak ayırmak zorunda kalacaktır (cnnturk.com,2009).
Bir diğer sağlık harcaması olan İlaç harcamalarında da beklenmeyen düzeyde artışlar yaşanmaktadır. Türkiye’de 2002-2008 yıllar arasında sağlık harcamaları 4 kat ilaç harcamaları ise 3 kat
artmıştır(burdurgazetesi.com,2010).
Sosyal güvenliğe bütçeden, 219,7 milyar lira aktarılan 1994-2009 yıllarını kapsayan dönemde
Türkiye’nin toplam bütçe açığı ise 261,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Eğer bütçeden sisteme para aktarılmasaydı bu dönemdeki bütçe toplam 41,6 milyar lira açık verecekti. 2005-2008 yıllarını kapsayan
dönemde bütçeden sisteme aktarılan para, bütçe açığının üzerine çıktı. Dolayısıyla eğer sisteme bütçeden aktarma yapılmasaydı bu yılarda bütçe fazla verecekti.
Aynı dönemde Hazine sadece bütçe açığının finansmanı için net olarak 251,9 milyar liralık borçlanmaya gitti. Eğer sosyal güvenlik sistemi bütçe üzerinde böylesine bir baskı yaratmasaydı, 16 yıllık
dönemdeki net borçlanma sadece 31 milyar lira gibi düşük bir düzeyde kalacaktı(tumgazeteler.com,
2010).
Yukarıdaki rakamların göstermiş olduğu vahim tablodan şu sonuç çıkarılabilir. Sosyal güvenlik sistemlerinin her yıl bütçenin % 10’undan fazla açık verdiği; bu açıkların finansmanı için ise; Türkiye’nin
içeriden ya da dışarıdan borçlanmak zorunda kalması gerektiğidir. Bu açıdan bakıldığında sağlık hizmetleri finansmanı ve sosyal güvenlik sisteminin etkin ve verimli hale getirilmesi ülkemiz açısından
son derece önemlidir.
Çalışmamızda sağlık hizmetlerinin finansman yöntemlerinin neler olduğu ve alternatif finansman yöntemlerin nasıl hayata geçirileceği ve sosyal güvenlik açıklarının kapatılması ve başa baş bir bütçe yapılması için; radikal ve kalıcı çözüm önerilerine yer verilecektir. Çalışmamızın öneriler bölümünde ise
“hastalık riskine göre prim ödeme modeli” üzerinde durulup bu konu detaylandırılacaktır.
2. SAĞLIK HİZMETLERİNDE FİNANSMANIN ÖNEMİ
Sağlık hizmetlerinde finansman konusu literatürde çoğunlukla sosyal sigorta kavramı içinde sosyal
güvenlik sisteminin bir parçası olarak ele alınmaktadır. Bu yüzden sağlık hizmetlerinde finansman sorununun sosyal güvenlik politikalarından bağımsız bir şekilde ele alınması mümkün değildir.
Sosyal güvenlik uygulamalarının başlangıcı, gönüllü kuruluşların ve dini kurumların gelir düzeyi düşük kişilere yaptığı yardımlara dayanmaktadır. Daha sonraki aşamalarda ise, bu alanda çalışan şirketlerin gelişmesiyle konu farklı bir boyut kazanmıştır. Öncelikle, yardım düzeyinde ortaya çıkan bu uygulamalar, daha sonra çeşitli dönemlerde zorunlu ve daha sonraki aşamalarda ise, zorunlu ve isteğe
bağlı bir yapıya dönüşerek süregelmiştir. Bu süreçte birçok özel firmalar ortaya çıkmış. Bu firmalar, istekte bulunanların olası tehlike ve risklere karşı sigortalamışlardır.
Hastalık, doğum, iş kazası, iş göremezlik, yaşlılık, ölüm gibi nedenlerle ortaya çıkabilecek ekonomik
ve sosyal problemlere karşı önlem alınması yoluyla toplumun kendi üyelerini koruması sosyal güvenlik olarak adlandırılmaktadır. Bu tıbbi bakım ve yardım, çocuk yardımı gibi konuları kapsayabileceği
gibi, belirtilen durumlarla bireylere düzenli bir gelir sağlamayı da amaç edinebilmektedir.
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Günümüzde modern anlamda sosyal güvenlik kavramının karşılamayı amaçladığı risklerin çoğu sağlıkla ilgilidir. Hastalık, iş kazaları, iş göremezlik, analık ve yaşlılık hallerinde yapılan ödemeler bu
risklere ve alınan önlemlere örnek olarak verilebilir. Sosyal güvenlik politikaları çerçevesinde sağlıkla
ilgili sağlanan minimum düzeydeki hizmetler bireye yönelik koruyucu ve tedavi edici tıbbi bakim hizmetleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bunun kapsamında ise; yataklı ve ayakta bakım hizmeti sunan sağlık hizmet üretim birimlerindeki uzmanların sunduğu bakım, temel ilaçların sağlanması, doğum hizmetlerinin sunumu, gibi hizmetler yer almaktadır.
Söz konusu bu hizmetlerin organize edilmesi, sunumu ve yapısı her ülkenin sahip olduğu politik
yapı, demografik özellikler, gelişmişlik düzeyi, nüfus artış hızı ve bileşimi, doğum oranlan ve ortalama hayat beklentileri gibi faktörlerden etkilenmekte, dolayısıyla da bu unsurlar finansman yöntemlerini şekillendirmektedir (Aktan ve Işık; 2006).
3. TARİHSEL SÜREÇTE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİNİN OLUŞUMUNU
BELİRLEYEN TEMEL FAKTÖRLER VE BAŞLICA SOSYAL GÜVENLİK MODELLERİ
3.1. Oluşumu Belirleyen Temel Faktörler
Bilindiği üzere, risk ya da tehlikelere karşı geleneksel koruma mekanizmalarının yetersiz kalması nedeniyle, zorunlu sosyal sigorta tekniğine dayalı ilk sosyal güvenlik sisteminin esasları Almanya’da
1880’li yıllarda Bismarck tarafından ortaya konulmuştur. Sosyal güvenliğin tarihsel oluşum sürecinde
ikinci önemli aşamayı, A.B.D.’de Başkan Roosevelt tarafından yürürlüğe konulan 1935 tarihli Sosyal
Güvenlik Yasası oluşturmaktadır. Üçüncü aşamayı ise, sosyal güvenlik düşüncesinde çağdaş anlamda yenileşmenin öncüsü olarak kabul edilen Beveridge ve 1942 tarihli ünlü Raporu temsil etmektedir.
Bismarck, sanayileşme sürecindeki Almanya’da, kentlerde sefalet içinde yaşayan ve 1877’deki ağır
ekonomik bunalım nedeniyle yaşam koşulları daha da ağırlaşan işçi sınıfına güvence sağlamak amacıyla ilk sosyal sigorta sistemini oluşturmuştur. Başkan Roosevelt, 1929 Dünya ekonomik bunalımının Amerikan ekonomisinde açtığı derin sarsıntı sonucu, işsizliğin ürkütücü boyutlar kazanması üzerine, devletin ekonomik ve sosyal alana müdahalesini engelleyen ve kutsal sayılan “ekonomik liberalizm” ilkesini terk ederek, o güne kadar egemen olan “Jandarma Devlet” anlayışı yerine “Refah Devleti” (Welfare State) anlayışını benimsemiştir. Beveridge, anılan Raporda, “yoksulluğun çağdaş bir toplumun yüz karası “ olduğunu vurgulayarak, geniş kapsamlı bir sosyal güvenlik sistemi ile toplumun
yoksulluk sorununu çözümleyebileceğini ifade etmiş ve sistemin yaslanacağı temel ilkeleri belirlemiştir. Ülkemizde de bu tarihsel sürecin bir yansıması olarak, 1936 tarihli İş Yasası, sosyal sigortaların temel ilkelerini pozitif düzenlemeye kavuşturmuştur (Güzel, 2005).
Çok kısa olarak sunulan bu tarihsel perspektif, sosyal güvenlik sistemlerinin oluşumunu belirleyen
faktörleri ve bu bağlamda devletin işlevlerini de açık biçimde gözler önüne sermektedir (Güzel, 2004).
3.2. Oluşum Sürecinde Sosyal Güvenlik Modelleri
Dünyadaki sosyal güvenlik modelleri incelendiğinde, tarihsel gelişim sürecinde birbirinden farklı başlıca iki modelin ortaya çıktığını ve uygulandığını görmekteyiz: İlki, ulusal ya da üniversal sosyal güvenlik modelidir; İkincisi ise, mesleki faaliyet ölçütüne dayalı sosyal sigorta modelidir. Her iki modelin unsurlarını içeren karma sosyal güvenlik modeli de bazı ülkelerde uygulanmaktadır. Ulusal ya
da üniversal model, 1942 tarihli Beveridge Raporuna dayanır. Sistemin finansmanı, ulusal bütçeden
karşılanır. Bu modelde, Yönetimde birlik ve sosyal güvenlik yardımları açısından teklik ilkesi esastır.
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Ulusal düzeyde bir tek sosyal güvenlik kurumu olacak ve bunun yönetimi bir tek bakanlığa verilecektir. Sistem, istisnasız tüm nüfusu kapsamına alır ve kapsamda olanlara, maktu bir sosyal güvenlik yardım yapılır. Örneğin, 65 yaşını doldurmuş olan tüm vatandaşlara, kazanç durumlarından bağımsız olarak maktu bir emekli aylığı bağlanır. Sözü edilen bu model, başlangıçta İngiltere, Yeni-Zelanda gibi ülkelerde uygulanmış ve sonradan büyük ölçüde terkedilmiş bir modeldir (Güzel, 1998).
Ülkemizde, yürürlüğe konulan tek çatı modeli, birçok yönüyle bu model ile benzerlik göstermektedir. Çünkü idari yönetim açısından, “Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu Tasarısı” ile “Sosyal Güvenlik
Kurumu Başkanlığı” adı altında tek bir kurum öngörülmekte ve bu kurum da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olarak kabul edilmektedir. Kapsam ve sosyal sigorta dalları açısından da, toplumun tüm kesimlerini tek kanun olan “Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık Sigortası Kanunu” içinde sosyal güvenceye kavuşturmaktadır. Buna karşılık finansman açısından, esas olarak prime dayalı sosyal sigorta tekniği esas alınmaktadır. Belirtilen bu yönleriyle, öngörülen model, geçmişte bazı ülkelerde uygulanıp, terk edilen bir modeli çağrıştırmakta; yönetim, kapsam ve finansman açısından da ciddi uyumsuzlukları bünyesinde barındırmaktadır. Oysa, sosyal güvenlik alanında, günümüzde de tüm dünyada ağırlıklı olarak uygulanan model, Bismarck Modeli olarak da adlandırılan, sosyal sigorta modelidir. Bu modelde sosyal güvenlik hakkı, kural olarak mesleki faaliyet ölçütüne bağlı olmaktadır. Kişilerin bağımlı ya da bağımsız çalışma statülerine bağlı olarak, sosyal güvenlik sisteminin kapsamına alınmaları söz konusudur. Sistemin finansman kaynağı ise, esas olarak kazanç esasına dayalı sigorta primleridir.
Günümüzde, sosyal sigorta modeli en yaygın olarak uygulanan modeldir. Aralarındaki kimi farklılıklara karşın, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin büyük bir bölümünde bu model uygulanmaktadır. Türk Sosyal Güvenlik Sistemi de mevcut yapısıyla bu model ile uyum içindedir. Modelin esası ve doğası, ilk
modelin aksine, kurumsal (idari) yapıda ve sosyal sigorta hakları açısından farklı yasal düzenlemeleri zorunlu kılmasıdır. Çalışanların, mesleki faaliyetlerinin özelliklerine göre farklı sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmaları, kazançlarına bağlı prim esası, sosyal sigorta yardımlarında da belirli bir farklılığı beraberinde getirir. Sosyal güvenlik sistemlerini, ülke temelinde değerlendirdiğimizde üç farklı grupla karşılaşmaktayız.
3.2.1. Kuzey Amerika Modeli
Bu model bireycilik üzerine kurulmuştur. Birey, kendi güvenliğini sağlamak durumundadır. Başka bir
anlatımla, sosyal güvence, esas olarak, bireyin sorumluluğuna terk edilir. Söz konusu bu model, Sosyal Darwinizmin önermelerini örtülü ya da açık biçimde içerir. Toplumsal öznelerin bireysel başarılarına öncelik verilir. Bu çerçevede devletin görev ve sorumluluğu, en son aşamada söz konusu olacaktır: Toplumun ikiye bölünmesi, kişilerin güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ölçüde, bu bölünmeden kaynaklanan çatışmalı durumu yönetmek, devlete düşen görev olarak algılanır. Söz konusu ilkelere dayanan bir sosyal güvenlik sistemi, bireyleri korumada yeterli olamayacak ve hatta gerçek anlamda bir
sosyal güvenlik sistemi olarak da nitelendirilemeyecektir. Nitekim belirtilen ideolojiyi yansıtan ABD
Sosyal Güvenlik Sistemi, sadece asgari düzeyde emeklilik rejimi ile emeklilere ve yoksullara sağlık
hizmetini kapsamaktadır.
3.2.2. Avrupa Modeli
Bu model, uzun bir tarihsel süreçte, sermaye-emek uzlaşmasına ve devletin müdahaleciliğine dayalıdır. Hiç kuşkusuz, Avrupa ülkelerinde uygulanan modeller arasında önemli farklılıklar bulunacaktır.
İsveç sosyal devleti, İngiliz İşçi Partisi’nin öğretisi, Fransız cumhuriyetçi modeli ve Alman sosyal pa-
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zar ekonomisi modeli arasında nüansların ötesine varan ayrımlar söz konusudur. Bununla birlikte, bütünlükleri açısından anılan sistemler, Kuzey Amerika modelinden çok farklı bir modeli temsil ederler.
Avrupa ülkelerinde, uzun bir tarihi geçmişin ürünü olan kapitalizm, devletin toplumsal uyumun güvencesi olmasını kabul eder. Hiç kuşkusuz, ekonomik kriz ve küreselleşme olgularına koşut olarak, özellikle 1980’li yıllardan itibaren anılan sosyal model bugün bir kriz yaşamaktadır, ancak yine de, kapitalizmin gelişme mantığında farklı bir modeli tarihsel olarak temsil etmektedir. Avrupa, benimsediği
sosyal modeli ile sosyal güvenliğin beşiği olarak da kabul edilmektedir. Mevcut sosyal güvenlik modeli veya sosyal güvenlik sistemimiz, tarihsel oluşum ve gelişim sürecinde Avrupa modelinden esinlemiş, önemli eksiklerine karşın, Avrupa sosyal modeli ile uyum göstermektedir. Buna karşılık, Reform
kapsamında öngörülen model, büyük ölçüde Amerikan Modelini esas almaktadır.
3.2.3. Japon (Asya) Modeli
Avrupa ve Amerika modelleri arasında yer alır ve korporatif (hiyerarşik) bir nitelik taşır; işletmelerin hacmine göre ikili bir yapılanma gösterir ve çalışanlara çok farklı düzeylerde güvence sağlanır
(Güzel,A,2005)
4. NEDEN SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA YENİ
DÜZENLEMELER GEREKMEKTEDİR?
4.1.Bütçe Açıkları
En önemli neden, Mevcut sosyal güvenlik kurumlarının bütçe açıklarının her yıl çığ gibi artmasıdır.
Devlet bütçesinden karşılanan açıkların (genel bütçeden yapılan transferlerin) 2009 yılı GSMH’nın
%4.37’üne ulaşması; ülkemizin borçlarını ve faiz oranlarını artırması, hayat pahalılığına, yatırımlarda
daralma ve işsizliğe yol açması ve sosyal güvenlik sisteminin mevcut yapısının ülke ekonomisinin geleceğini ve toplumsal barışı tehdit etmesi(mess.org,2010).
1990’lı yılların başında bozulmaya başlayan sosyal güvenlik sistemi ülke ekonomisinin sırtında adeta bir kambura dönüştü. sosyal güvenlik sistemine devlet bütçesinden 16 yıldır yapılan transferlerin,
Hazine iç borçlanma faiziyle hesaplanarak güncellenmiş toplam değerinin 715 milyar doları bulduğunu belirledi.
Ankara Ticaret odası (ATO), sosyal güvenlik sisteminin finansman açıklarının Türkiye ekonomisine
yaptığı tahribatı konulu raporuna göre, Türkiye, sosyal güvenlik sisteminin finansman açığı problemini büyük bir ekonomik kriz yaşanan 1994 yılıyla birlikte yaşamaya başladı. Sistemin her geçen yıl katlanarak artan açıkları için, 1994 yılından 1998 yılı sonuna kadar bütçeden toplam 184 milyar lira aktarıldı. Bu yıl yapılacak 46 milyar liralık transferle birlikte sosyal güvenlik sistemine bütçeden 16 yılda
yapılan transferlerin toplam tutarı 219,8 milyar lirayı bulacak. Bu sürede, bütçeden SSK’ya 99,6 milyar lira, Emekli Sandığı’na 78,3 milyar lira ve Bağ-Kur’a 41,1 milyar lira aktarıldı.
Sosyal güvenlik sisteminin açıklarının bütçeden karşılanması bütçe açıklarının, dolayısıyla Hazine’nin
borçlanmasının alıp başını gitmesine yol açtı. Eğer böyle bir zorunluluk olmasaydı, 2005-2008 yılları arasında merkezi yönetim bütçesi fazla verecekti. Ondan önceki yıllarda ise daha az açıkla sonuçlanacaktı.
Devletin bütçesi açık verdiği için, sosyal güvenlik sistemine yapılan aktarmalar Hazine tarafından
borçlanılarak karşılandı. Bu gelişme de Hazine’nin iç ve dış borç stoklarının büyük bir hızla büyümesine yol açtı (tumgazeteler.com, 2010).
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Sosyal güvenlik kurumlarının bütçe üzerindeki yükü her geçen yıl artış gösteriyor. 1994 yılında sosyal güvenlik açıklarının GSMH’ya oranı yüzde 1.1 seviyesinde iken, bu oran 2000 yılında yüzde 2.5’e,
2003 yılında yüzde 3.9’a, 2004 yılında yüzde 4.3’e, 2005’te de yüzde 4.7’ye yükseldi. 2007 yılında
toplam 25.4 milyar YTL. açık veren sosyal güvenlik kurumlarının açığının GSMH’ya oranı yüzde 5.24
olarak gerçekleşti. 2009 yılında ise bu oran % 4,37.
Türkiye’nin de uymak zorunda olduğu Maastricht Kriterleri, sosyal güvenlik de dahil olmak üzere toplam bütçe açıklarının milli gelire oranının % 3’ü geçmemesi gerektiğini söylüyor. Oysa Türkiye’de sadece sosyal güvenlik kurumlarının açıkları bile bu oranın üzerinde bulunmaktadır.
SGK’nın gelir-giderleri arasındaki fark, 2000 yılında 2.6 milyar TL’den, 2008’de 25.9 milyar TL’ye
çıkmış, yani yaklaşık 8 kat artmış (Bilir, 2009: 30).
Grafik 1. Sosyal güvenlik açığı ve milli gelire oranı

(www.memurlar.net/haber/160305)
4.2. Aktif-Pasif Dengesinin Bozulması
Sosyal güvenlik kurumlarının bütçe üzerinde yük oluşturmasının en temel nedeni olarak, aktüeryal
dengenin (aktif-pasif) bozulmuş olması gösteriliyor. Uluslararası standartlara göre dört çalışanın primlerinin bir emeklinin yükünü karşılaması gerekirken, Türkiye’de bu oran 1.7’ye kadar düşmüş durumda (ato.net, 2009).
14.9 milyon kişinin aktif olarak çalıştığı ve SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’na prim ödediği
Türkiye’de, bu üç kurumun kapsamında bulunan ve sağlık hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı 72
milyon. (mess.org,2010).
Emekli Sandığı’nda 1956 yılında 8.7 çalışandan toplanan primle bir emeklinin maaşı finanse edilirken,
bu oran 1960 yılında 6.6, 1970 yılında 5.2, 1980 yılında 3.3, 1990 yılında 2.6, 2000 yılında 1.9, 2005
yılında ise 1.7’ye indi. 2006 yılında ise Emekli Sandığı’nda aktif pasif oranı 1.6. SSK’da aktif-pasif
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oranı 1960 yılında 24.3, 1970 yılında 9, 1980’de 3.4, 1990’da 2.3, 2000’de 1.9, 2005’de 1.7., 2009 ‘da
ise SSK’nın aktif-pasif dengesi 1.7 düzeyinde.
1479 sayılı kanuna göre Bağ-Kur’a kayıtlı olanlarda aktif-pasif dengesi, 1980’de 10.7, 1990’da 4.3,
2000’de 2.4, 2005’te ise 1.9 düzeyindeydi. 2926 sayılı kanuna tabii olarak çalışanlarda ise, 1990’de
60.0, 1995’de 13.8, 2000’de 8.3, 2005’te de 5 olarak gerçekleşti. 2006 yılı sonunda 1479 sayılı kanuna
göre kayıtlı olanlarda dengenin 1.8, 2969 sayılı kanuna tabii olanlarda aktif-pasif dengesinin 4.2 oduğu görülmektedir. 2009 yılında ise ortalama oran 2.30’dur (referansgazetesi.com, 2006).
Sosyal güvenlik kurumlarımızın açıklarının önemli bir nedeni de ülkemizde kayıt dışı istihdamın yaygın olmasıdır. Ülkemizde 2009 yılında, Toplam çalışan 22 milyon kişinin 10 milyonu herhangi bir sosyal güvenlik sistemine kayıtlı olmadan çalışıyor(haberx.com,2009).
4.3. Sağlık Hizmetleri Talebinde Hızlı Artış
Türkiye de mevcut uygulamalara baktığımızda bir sigortalı vatandaş istediği sağlık kuruluşuna istediği sayıda başvuruda bulunabiliyor. Ve bunun karşılığında sigortalıdan herhangi bir ücret talep edilmiyor. Sigortalının önünde herhangi bir engel olmadığı için; Bu serbestliğe sahip sigortalı elindeki sağlık karnesini açık çek gibi kullanıp rahatlıkla sigorta kurumu adına sağlık gideri oluşturmaktadır. Bu
durum doğal olarak sosyal güvenlik sistemlerinin giderlerini kontrol edememesine neden olmaktadır. Örneğin, aynı gün bir hastaneye başvuruda bulunup; tetkik ve tedavi yaptıran bir hasta eğer isterse bir başka hastaneye de rahatlıkla gidip; bir önceki gittiği hastaneyi orada söylemeden yeniden tetkik yaptırabilir. Çünkü mevcut sistem hastanın aynı gün aynı hastalık için farklı hastanelere gitmesine
engel değil. Hasta aslında aynı gün başka hastanede yaptırdığı tetkikleri en son gittiği hastanede tekrar
yaptırabilmektedir. Bu ikinci yapılan tetkikler sosyal güvenlik sistemine fazladan fatura edilmektedir.
Bir diğer uygulama ise; sağlık hizmeti sunan taraf olan, Sağlık bakanlığı hastanelerinde uygulanan
döner sermaye sistemi hastanelerin özerk olmasını ve kar etmelerini öngören bir yapı konumundadır. Özel hastaneler ise zaten ticari kuruluşlar olarak kar amacı gütmektedirler. Devlet ve özel hastaneler kendilerine başvuran hastalara gereğinden fazla tetkik ve malzeme kullanımına gidebileceklerdir. Çünkü hastaneler, gelirlerini artırmak içgüdüsünde yaklaşım gösterebilirler. Sosyal güvenlik kuruluşları bu yapılan tetkik ve malzemeleri sınırlandırıcı bir uygulama içinde olmadıklarından giderlerini
kontrol edememektedirler. Yani inisiyatif geri ödeme kurumu olan sosyal güvenlik kurumlarında değil
de Hasta ve Hastanelerin elindedir.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2008 yılında 463 milyon kez hekime müracaat edildi. Sağlık Bakanlığı 1. basamak sağlık kuruluşlarına 170 milyon kez başvuru yapılırken, Sağlık Bakanlığı 2. basamak
sağlık kuruluşlarına 177 milyon kez, Sağlık Bakanlığı 3. basamak hastanelerine 40 milyon kez, özel
sağlık kuruluşlarına 61 milyon kez ve üniversite hastanelerine 15 milyon kez müracaat edildi. Bakanlık, 1999 yılında 2.6 olarak kaydedilen kişi başı hekime müracaat sayısının bugün 6.5 oranına yükseldiğini açıkladı.
2002 yılında devlet hastanelerinde (SSK dahil) 110 milyon hasta muayene edilirken, 2007 yılında 210
milyon hastaya muayene hizmeti verildi. Öte yandan, Sağlıkta Dönüşüm Projesi ile birlikte sağlık hizmetlerine ulaşılabilirlik sağlanmakla birlikte, hasta sayısı da her geçen gün anormal şekilde artıyor,
hastalığı olan insan sayısının, nüfusun yüzde 90’ına ulaşmış olduğu belirtiliyor (Bilir, 2009).
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Sağlık Harcama İstatistiklerine göre 1999 yılında kişi başına sağlık
harcaması 78,7 TL iken, 2007 yılı kişi başı sağlık harcaması 724,6 TL oldu (personelsaglik.net, 2010).
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“2002’den bu yana kamunun sağlık harcamaları yaklaşık dört kat artarak 36 milyar lira civarına geldi. Bu sürdürülmesi zor bir durum. Kamu sağlık harcamalarına 2007 yılında 26 katrilyon 655 trilyon
lira, 2008 yılında 32 katrilyon 250 trilyon lira, 2009 yılındaysa 34 katrilyon 702 trilyon lira para ödendi. Bu yıl yüzde 5.68 artma söz konusu oldu. Tedavi için harcananlar, ilaç için harcananlardan daha
fazla. Bunun yanında, gerçekleşmenin daha ileri noktada olacağı tahmin ediliyor (radikal.com, 2009).
Tablo 1. Kamu sağlık harcamalarının yıllar içinde artışı
MİLYON TL
TOPLAM
İLAÇ
TEDAVİ
ŞAHIS, MALZEME,OPTİK VE YOLLUKLAR

2002
10.112
5.231
4.383
498

2005
17.612
8.686
7.945
981

2008
32.250
13.086
18.411
753

www.iskd.org.tr/dosyalar/saglıkla ilgılı gerçekler eskd.doc
İlaç harcamalarında da 2002 yılına göre yüzde 46,34 oranında reel artış yaşandı. Türkiye’de ayda 23
milyon reçete yazılmaktadır. İlaç harcamalarında 2008’in ilk 6 ayıyla 2009 yılının aynı dönemini karşılaştırdığımızda reçete sayısında yüzde 8’lik, fatura tutarında ise yüzde 26’lık bir artış söz konusudur.
Toplam sağlık harcamaları içindeki ilacın payı % 40’a ulaştı. Bu oran ABD’de yüzde 12,6, Japonya’da
yüzde 19,6, İngiltere’de yüzde 15,8, Almanya’da yüzde 14,8’dir (tumgazeteler.com, 2010).
Tablo 2. Kamu ilaç harcamaları 2003-2009 yılları arası

Yıllar
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Milyon TL
7.265
8.965
9.994
11.327
12.578
14.729
16.430

5.SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANINDA BAŞLICA YÖNTEMLER
Sağlık hizmetlerinin finansmanında “doğrudan finansman yöntemi” ve “dolaylı finansman yöntemi”
olarak adlandırılabilecek olan iki yöntem söz konusudur. Bu iki yöntemin genel esaslarını şu şekilde
özetleyebiliriz.
5.1. Doğrudan Finansman Yöntemi
Doğrudan finansman yöntemi, sağlık hizmeti talebinde bulunanların almış oldukları hizmetin bedelini doğrudan kendilerinin ödenmesi anlamına gelmektedir. Hizmeti talep eden kişi, arzı gerçekleştiren
kamu, özel kurum, aracı ya da kişiye ücreti doğrudan ödemektedir. Doğrudan finansman yöntemi, tüketicilerin serbest piyasa koşullarında diğer mal ve hizmetlerin bedelini ödeyerek satın almalarına benzemektedir. Sağlık hizmetine ihtiyacı olanlar bedel ödeyerek kurum ya da kişilerden talep ettikleri hizmeti satın almaktadırlar.
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Doğrudan finansman mekanizmasının işleyişine bakıldığında, kamu ve özel kesim tarafından üretilen hizmet, bedeli ödenmek kaydıyla tüketici tarafından satın alınmaktadır. Hastalık riskinin yol açtığı
mali yükü tüketici kendisi karşılamakta olup, tüketiciler arasında risk paylaşımı yoktur. Hastalık riskinin derecesi, harcamanın yüksek ya da düşük olup olmayacağını belirlemektedir (Ferranti, 1985: 14).
Sağlık hizmetlerinin finansman yöntemi aynı zamanda, sağlık hizmetleri tüketimine olan talep üzerinde etkili olmaktadır. Doğrudan finansman söz konusu olduğu durumlarda talep katsayısının düşük olduğu gözlenirken, aracı mali kurumların bulunduğu dolaylı finansman sisteminde tüketicinin hizmeti
talep etme katsayısı yükselmektedir (Yıldırım, 1994: 43). Kişilerin doğrudan ödeme yaptığı sistemlerde özellikle yüksek hastalık riski altında bulunan, alt gelir gruplarının hizmet talebi düşük kalmakta,
var olan sağlık ihtiyacı tam bir talebe (fiili talep) dönüşememektedir. Kamu ve özel sigortaların, yani
mali aracı ve organizasyonların yer aldığı sistemlerde ise ihtiyaç olmadığı halde talep ortaya çıkabilmektedir. Sağlık bilincinin yeterince gelişmediği, personel ve altyapının eksik olduğu toplumlarda rasgele ilaç tüketimi, gelişmiş ülkelerde sağlıklı olma kaygısıyla vitaminlerin büyük oranda tüketilmesi
ve periyodik kontroller gibi örnekler uygulanan finansman yöntemiyle yakından ilişkilidir.
Günümüzde, sağlık hizmetleri alanında; yüksek teknoloji gerektiren bakım ünitelerinde tedavi, anestezi, ilaç, ameliyat ve organ nakli v.b. gibi yüksek maliyetli işlemlerin doğrudan bireyler tarafından finanse edilmesi güçtür. Bu olgu, hem gelişmiş ve hem de gelişmekte olan ülke grupları için geçerlidir.
Söz konusu hizmetlerin yapılabilmesi için altyapı gerekliliği ve maliyetlerin yüksekliği nedeniyle bu
maliyetleri kişilerin doğrudan karşılaması mümkün değildir. Bu harcamalar ancak büyük fonlarla karşılanabileceğinden dolayı, genel veya özel sigortalarla yapılabilir. Bugün dünyada ortalama olarak her
ülkede ancak, gelir düzeyi çok iyi olan insanlar sağlık hizmetlerini kendileri doğrudan finanse etme
yolunu seçmektedirler. Ancak, günümüzde bu alanda gözlenen olgu, gelecek dönemlerde doğrudan finansmanın öneminin azalacağı, buna karşın üçüncü grup ödeyicilerinin dolayısıyla dolaylı finansman
yönteminin ağırlık kazanacağı şeklindedir (Getzen, 1997: 7). Uygulamada görülen dolaysız ödeme biçimi çoğunlukla cepten (out of pocket) yapılan doğrudan ödemelerdir (Gray, 1995: 182).
5.2. Dolaylı Finansman Yöntemleri
Dolaylı finansman yönteminde ise; hizmet sunumunu gerçekleştiren ile talep eden arasında üçüncü taraf; ödeyici yer almaktadır. Bu yöntemde, sağlık hizmet sunumu yapan kurumlarla talep eden bireyler
arasında para ilişkisi kısmen veya tamamen ortadan kalkmaktadır. Finanssal aracılar da denilen üçüncü taraf ödeyicilerin yer aldığı bu tür yapılanmalarda tüketicilerin risk paylaşımı söz konusudur. Bu
sistemde ortaya çıkan hastalık riskinin meydana getirebileceği harcamalar sadece tüketici tarafından
yüklenilmemekte, buna karşın, aracı olan mali kuruma (ortak fon) katkıda bulunan herkes tarafından
paylaşılmaktadır. Bu yöntemin uygulanmasında tüketicinin hizmetten yararlanmasında oluşturulan ortak fona yaptığı katkılar dikkate alınmazken, belirli bir hizmet düzeyinin üstündeki talebini karşılamak
için de ayrıca bir katkı istenebilir.
Doğrudan finansman yönteminde, bir tarafta tüketiciler diğer tarafta ise kamu veya özel kesim sunucuları yer almaktadır. Bu sistem oldukça basit bir yapı göstermekte iken, dolaylı finansman yönteminde
sistem daha karmaşık olup üreticiler ve tüketiciler, aracılar (devlet ya da özel) arasında çoklu bir ilişki söz konusu olmaktadır. Dolaylı finansman yöntemine genel olarak bakıldığında, sağlık sistemi genel vergilerle (gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, satış vergisi), özel vergilerle (çeşitli
mallardan alınan vergiler, çeşitli üretim girdilerinden alınan vergiler), primler ve tüketici katkıları (sigorta) ve bağışlarla finanse edilebilir. Bu yöntem üçlü bir grup halinde sistematik bir şekilde ele alındığında ise, aşağıdaki yapı ortaya çıkmaktadır.
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Çalışanların Finansmana Katılması
İşverenlerin Finansmana Katılması
Devletin Finansmana Katılması
6.SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN BÜTÇE AÇIKLARININ KAPATILMASI
İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE “HASTALIK RİSKİNE GÖRE PRİM
ALINMASI MODELİ”
Dünya’da ve ülkemizde uygulanan, Sosyal güvenlik sisteminin finansman yöntemlerine baktığımızda karşımıza doğrudan finansman ve dolaylı finansman yöntemleri çıkmaktadır. Doğrudan finansman
yönteminde bireyler kendi sağlık giderlerini ceplerinden karşılamalarına dayanmaktadır. Bu doğru bir
uygulama değildir çünkü yüksek miktarda ki sağlık harcamalarını, birçok birey cebinden ödeyebileceği ekonomik güce sahip değildir. Bu nedenle bireylerin ödeyemediği durumlarda devletin ya da sosyal güvenlik sistemlerinin devreye girmesi ve bireyin sağlık giderini üstlenmesi; devletlerin en önemli görevidir. Bu noktadan hareketle; sosyal güvenlik sistemlerinin yapısını oluştururken Ne doğrudan
vatandaşa bu sorumluluk yüklenmeli ne de devlet tek başına bu sorumluluğu kabullenmelidir. Risk ve
sorumluluk hem devlet hem de vatandaşlar tarafından birlikte paylaşılmalıdır. Öyleyse sosyal güvenlik sisteminin finansmanının kaynaklarını oluştururken hem bireyleri hem de devleti işin içine yerleştirmeliyiz. Hangi oranda devlet hangi oranda ise vatandaş bu riski üstlenmelidir bu konuda aşağıda bir
model önerisine yer verilmiştir.
Önerilen bu model, Sosyal güvenlik sisteminin açıklarının kapatılması ve gelir gider dengesi oluşturulabilmesi için; çözüm önerisi niteliğin de ve uygulanabilir bir yapıdadır. Mevcut durumun işleyişine
baktığımızda, Türkiye’deki Sosyal güvenlik kurumları her vatandaştan sabit ve eşit oranda prim alarak
emeklilik ve sağlık güvencesi vermektedir. Mevcut kurumlardan:
SSK; Çalışandan %14, işverenden %19,5,
Bağ-Kur; 2009 yılı 214 TL prim ödenmektedir. En düşük tutar olarak.
Emekli Sandığı; memurlardan (%16, çalıştığı kurumdan %20) prim almaktadırlar.
Yukarıda adı geçen Sosyal güvenlik kurumlarının hepsi çalışanlardan sabit oranda prim tahsil etmekteler. Belki bu sabit prim oranları emeklilik yönünden eşit haklar elde edilmesini sağlamaktadır. Ancak
sağlık hizmetleri yönünden durumu incelersek; eşit prim sisteminin dezavantajlarını görmüş olacağız.
Konuyu biraz daha detaylandırarak, iki çalışanı ele alalım. İkisinin maaşından da SGK primi olarak aylık 200 TL kesinti olsun. Yıllık 12x200: 2.400 TL eder. Çalışanlardan birisi İlgili yılda Sağlık hizmetlerinden 1.500 TL lik bir harcama yaptı. Diğer çalışan ise Sağlık gideri olarak 500 TL harcama yaptı.
Fakat her iki çalışanda eşit miktarda prim ödedi. Ödemede eşitlik varken; harcamada ciddi boyutlarda
farklılıklar mevcut. Uygulamada bunun örneklerini sıkça görebiliriz. Her sigortalı farklı sağlık hizmeti harcaması yapmaktadır. Kimi sigortalılar yılda iki kez sağlık karnesi değiştirirken, kimileri ise yalnızca yılda iki kez sağlık kuruluşuna başvuruda bulunmaktadırlar.
Sosyal güvenlik açıklarını kapatabilmek için önereceğimiz en sağlıklı yol her bireyden, yaptığı sağlık
harcamasına göre prim tahsil etmektir. Bunu bu şekilde söylerken hangi istisnai durumlarda bireylerin
bu durumun dışında tutulacağını da belirtmek durumundayız. Türkiye’de herkesin eşit şekilde sağlık
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hizmeti alması ana prensip olmalıdır. Düzenlemeler hakkaniyet çerçevesinde ele alınmalıdır. Bu makalede asıl değinilmek istenen konu “Hastalık riskine göre sigorta primi alınması” modelidir.
7. HASTALIK RİSKİNE GÖRE PRİM ALINMASI MODELİ NEDİR?
Hastalık riskine göre prim tahsil edilmesi modelinin kapsamı ve içeriği şöyledir. Her bireyin hasta
olma riski ve Sağlık hizmetlerinden faydalanma sayısı birbirinden farklıdır. Aşağıdaki örneklerde görüleceği üzere;
60 yaşındaki bir bireyle 25 yaşındaki bir bireyin hasta olma riski (Hastanelere başvuru sayısı) ve
kullanacağı ilaç miktarı birbirinden farklıdır.
Sigara ve içki içen bireyle içmeyen bireyin hastalanma riski farklıdır.
Dengesiz beslenen obez bir bireyle sağlıklı beslenen bir birey arasındaki hastalanma riski farklıdır.
Yer altında madende çalışan işçi ile masa başında çalışan kişi arasında hastalanma ve iş kazası riski farkı vardır.
Spor ve fiziksel aktivite yapanlarla yapmayanlar arasında hasta olma sayısı arasında fark vardır.
Yukarıdaki örnekleri çoğaltmak mümkündür. Buradaki temel yaklaşım şu olmalıdır; Her bireyin yaşam koşulları ve yaş faktörü göz önüne alınarak risk derecesi belirlenmelidir. Ve sosyal güvenlik primi
bu risk derecesine göre alınmalıdır. Sağlık sisteminden yararlanmak ve sağlık gideri oluşturmak prim
tahsil ederken ana belirleyici nokta olmalıdır. Örnek verecek olursak bir birey, Ocak ayında sağlık harcaması yapmamışsa o bireyden; daha az sigorta primi alınmalı; eğer sağlık harcamasını çok yapmışsa prim ona göre alınmalıdır. Tabiki prim alınırken üst sınırlar belirlenip kişilerin ödeyebileceği oranda ücretler belirlenmelidir. Yukarıda yazılanları kısaca özetlersek; birey sigara içiyorsa doğal olarak
çeşitli hastalıklara yakalanma riski daha fazla olacaktır. Tabi ki bu risk bireyin ödeyeceği prime yansıtılmalıdır.
Burada konuyu sayısal verilerle ifade edecek olursak; her sigortalıdan acil durumlar ve Kronik hastalıklar için temel ücret olarak 100 TL temel prim tahsil edilmeli. Diğer kesilecek prim ise kişinin O ayki
ya da yılki sağlık sisteminden yararlanma sayısına göre belirlenmelidir. Fakat tavan prim ödeme oranı
Şuan ki prim kesinti oranını geçmemelidir. Hastaneye başvuru ve ilaç tüketim oranı ile ilgili ortalama
bir katsayı geliştirilmeli bu katsayı kişinin sağlık siteminden yararlanma oranı ile çarpılmalı ve prim
ödeme oranı o şekilde belirlenmelidir. Örneğin A bireyi 50 kez sağlık sisteminden faydalandıysa primi
250 TL olmalı B birey ise 25 kez bu sistemden faydalandıysa daha düşük prim ödemeli. Böylece sistem bireyleri gereksiz sağlık sisteminden faydalanmaktan alıkoyarak onları sistemi koruyan bir duruma teşvik edecektir. Çünkü kişiler ne kadar az sağlık sisteminden faydalanırsalar o oranda az prim ödeyeceklerdir. Böylece onların cebine şuan kinden daha fazla para girecektir. Bu teşvik yöntemi bireyleri gereksiz yere sağlık sisteminden faydalanmamalarını ve ilaç tüketimini azaltmalarına neden olacaktır. Aynı zamanda bu sistem bireyleri sağlıklı yaşamaya teşvik edecektir.
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Ödemelerin sınıflandırılması:
A Grubu Prim Ödeme: Bütün bireylerin ödediği temel sağlık sigortası primi(Emeklilik, Acil
durumlar ve Kronik hastalıklar için)
B Grubu prim Ödeme: İlgili ayda 1-5 arası sağlık sisteminden faydalananlar. (yada belli bir
miktar harcama yapanlar diye sınıflanabilir.)
C Grubu Prim ödeme: İlgili ayda 6-10 arası sağlık sisteminden faydalanlar
D Grubu Prim Ödeme: ilgili ayda 10’dan fazla sağlık sisteminden faydalananlar.
Prim Grubu
A
B
C
D

Ödeyeceği tutar (TL)
100
150
200
250

Başvuru ya da Harcama Miktarı
Herkesin ödeyeceği temel ücret
1-5 arası
6-10 arası
10’dan fazla

Bu sistemin bir diğer avantajı ise sağlık harcaması yapmayan bireylerden daha az prim alınacağı için
kişileri sağlık harcaması yapmaktan alıkoyması tasarrufa teşvik etmesi olacaktır. Bir anlamda tüm bireyleri gereksiz sağlık harcaması yapmak konusunda frenleyecektir. Örneğin; bireylere yılda 10 defa
sağlık hizmeti alma hakkı tanınmalı; bu sayı yapılacak bilimsel araştırmalarla belirlenmelidir. Ortalama hastanelere başvuru sayıları baz alınabilir. 10 defadan fazla başvuran kişiden sigorta primi diğerlerine oranla daha fazla alınmalıdır.
Herkes için istisnai haller ise; acil durumlar ve sürekli ilaç kullanımı gerektiren kronik hastalıklar (diabet, kanser gibi) olmalıdır. Bu durumlarda bir ödeme havuzu kurulmalı bireylerden ücret alınmamalıdır. Bir başka istisnai durum ise diyelim ki bir ameliyat olacaksınız ve masrafları bu günkü rakamlar 10.000 TL yani bireyin bütçesi bu rakamı ödemeye yetmiyor. Bu durumlarda da kişiden prim tahsil edilmemelidir.
Yukarıda değinilen Hastalık riskine göre prim ödeme modeli; Sosyal güvenlik sisteminin açıklarının
kapatılması için sürdürülebilir ve esnek bir modeldir. Bu modele ek olarak aşağıda yer alan düzenlemelerde bütçe açıklarını önlemede katkı sağlayacağı düşünülen başlıklardır:
Sağlık hizmetleri ve ilaç giderlerinin %30-40 gibi kısmı hastalar tarafından karşılanmalıdır. Tamamen bedava bir sitem açık vermesi kaçınılmazdır.
Sağlık hizmetleri için ödenen prim ile emeklilik için ödenen prim birbirinden ayrılmalı, böylece sistem yönetilebilir hale getirilmelidir. Sağlık hizmetlerinin fiyatlarındaki ani değişiklikleri
dikkate alarak primler dinamik olarak fiyatlandırılmalıdır, böylece risk devlet ile vatandaş arasında paylaşılmalıdır.
Sosyal güvenlik sistemini finansman krizine sokan nedenlerden birisi, sağlık hizmetlerinin arz
yetersizliğinden dolayı son yıllarda pahalı hale gelmesi ve sistemin dışarıdan sağlık hizmeti satın almasıdır. Devlet sağlık yatırımı yapmayarak bu durumu teşvik etmiştir.
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8. SONUÇ
Türkiye’nin sosyal Güvenlik sisteminin mali yapısının bozuk olduğu, sistemin açıklarının genel bütçede de açıklara sebep olduğu herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. Var olan bu açıkların kapatılması için ise akılcı ve kalıcı çözümler üretilmesi sistemin geleceği ve sürdürülmesi açısından önemlidir.
Yukarıda da bahsedildiği gibi sistemin açık vermesinin birçok sebebi vardır. Fakat burada dikkat çeken
en önemli etken ise sağlık hizmetlerinde talepte bulunanların önünde o talebi frenleyecek bir yapının
olmamasıdır. Adeta vatandaşlar ellerinde açık çek varmış gibi sağlık karneleri ile istedikleri sağlık kurumuna gidebilmektedirler ve istedikleri kadar sağlık harcaması yapabilmektedirler. Diğer taraftan sistemin paydaşı olan sağlık hizmeti sunan özel ve kamu hastaneleri ise yapıları gereği Hastaları daha çok
kendilerine çekerek gelirlerini artırma çabası içindedirler. Bu durumdan en çokta Sosyal güvenlik sistemi zarar görmektedir. Bu zararlar bütçe açıkları olarak kendini göstermektedir.
Yapılan bu durum tespiti sonucunda sistemin kontrol altına alınabilmesi ve giderlerin azaltılabilmesi
için ise “hastalık riskine göre prim ödeme modeli” uygulamaya konularak sistemin kendi kendini kontrol etmesi sağlanabilecektir. Bireyler bu sistemde olumlu yönde teşvik edilerek daha az sağlık harcaması (kontrollü) yapacaklardır. Bu hem bireylerin tasarruf etmelerini sağlayacaktır. Hem de gereksiz
kaynak israfının önüne geçecektir. Yukarıda detaylı olarak anlatılan “Hastalık riskine göre prim ödeme
modeli”ne ek olarak aşağıdaki önlemlerin alınması sistemin sağlıklı bir yapıya kavuşturulması için gerekli olan adımlardır.
Sosyal güvenlik kurumlarının açıklarının kapatılması ve sağlıklı bir finansman yapısına kavuşturulması için bir an önce çözüm önerileri geliştirmek gerekmektedir. Çalışmamızda yer verilen dünyadaki ve
ülkemizdeki finansman ve prim ödeme modelleri mevcut sorunları çözmek için yeterli gözükmemektedir. Çalışmamızın son bölümünde değindiğimiz “Hastalık riskine göre prim ödeme modeli” ise esnek ve günümüzün rekabet koşullarına uygun bir model durumundadır. Bu model genel anlamda Sağlık harcamalarının kendi kendini oto kontrol etmesini ve frenlemesini içermektedir. Önerilen bu sistem
konunun uzmanları tarafından değerlendirilip; detayları ve çerçevesi belirlenip uygulandığı takdirde
kalıcı ve radikal bir çözüm niteliği taşıyacaktır. Bu modelin kullanılır bir model olup olmadığını anlamak için; pilot uygulama yapılarak sonuçlarına bakılabilir.
2008 itibariyle muayeneler ve kamunun yaptığı ödemeler dikkate alındığında kişi başına ortalama maliyet Bakanlığa bağlı 2. basamak sağlık kuruluşlarında 52 TL, eğitim ve araştırma hastanelerinde 82
TL olurken, özel sektör için 83 TL ve üniversite hastaneleri için de 207 TL oldu. Bakanlığa göre maliyet kontrolü 1. basamak sağlık kuruluşlarına teşvikten geçiyor. 1. basamak için kişi başı ortalama maliyet 13 TL.
2008 yılında yapılan 2. ve 3. basamak muayenelerin %74’ü Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde yapıldı. Buna karşın muayenelerin %21’i özel sağlık kuruluşlarında, %5’i de üniversite hastanelerinde
gerçekleştirildi. Kamu sağlık sigortaları (memurlar ve Yeşil Kartlılar dahil) tarafından 2. ve 3. basamak
sağlık hizmetlerine ilişkin yapılan ödemelerin %60’ı Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelere, %24’ü özel
sağlık kuruluşlarına, %16’sı da üniversite hastanelerine yapıldı (yeniform.biz, 2010).
Yukarıda sayılanlara ek olarak aşağıdaki önlemlerinde alınması sisteme katkı sağlayacaktır:
Çocuklara üniversiteyi bitirinceye kadar sağlıklı beslenme desteği verilmeli.
Çocuklara fast-food, sigara ve alkol satışı yasaklanmalı.
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Sağlığa zararlı gıda ve katkı maddelerinin kullanımı ve satışı engellenmeli.
Kentsel dönüşüm planlarında sağlıklı yaşam için vazgeçilmez olan yürüyüş parkurları, yüzme
alanları başta olmak üzere spor alanları oluşturulması zorunlu olmalı.
Sigara kullananlara negatif ayrımcılık yapılmalı.
Evlilik öncesi mutlak sağlık kontrolü büyük bir ciddiyetle yapılmalı
Tüm özel ve resmi kurumlarda ve okullarda beslenme ile ilgili sağlık açısından sakıncalı uygulamalara fırsat verilmemeli.
Koruyucu hekimlik ile uğraşan hekim sayısı ve bu işin cazibesi hızla artırılmalı.
Herkes belirli aralıklarla mecburi sağlık taramalarına tabi tutulmalı.”
Hastalığı tedavi etmeyi beklemekten çok, hastalığın ortaya çıkmasını önlemeye yönelik çalışmalar yapılmalı.
Ülkemizin 21. yüzyılda, çağdaş toplumlar içinde hak ettiği yeri alabilmesi, uygarlığın ortak değerleri
arasında sayılan sosyal güvenlik alanındaki performansına da bağlı olacaktır.
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HEMŞİRELERİN MESLEĞE KARŞI PROFESYONEL TUTUMLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
Yurdanur Demir1, Melike Yönder, Aynur Yıldız, Songül Yorgun2, Sema Umur

Önemi
Mesleki profesyonellik, mesleğin standartlarının oluşturulmasında ve kaliteli bakım sunulmasında oldukça önemlidir. Mesleki profesyonelliğin olumsuz yönde etkilenmesi, bireyi çok yönlü etkilemesinin
yanında, kurumu da etkileyerek kurumdaki bakım kalitesinin etkilenmesine, hizmet alan ve hizmet verenlerin memnuniyetsizliğine ve buna bağlı kurumsal sorunlara neden olabilir.
Amaç
Bu araştırma, hemşirelerin meslekte profesyonel tutumlarını değerlendirmek ve bunu etkileyen değişkenleri incelemek amacı ile yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem
Araştırmanın örneklemini, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesinde çalışan ve araştırmaya katılmaya gönüllü 78 hemşire oluşturmuştur. Veriler, 1 Nisan ve 15 Mayıs 2009 tarihleri arasında katılanların kişisel özelliklerini içeren soru formu ile Erbil ve Bakır (2009) tarafından geliştirilen “Meslekte Profesyonel Tutum Envanteri” (MPTE) kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın yapılması için ilgili kurumdan yazılı, çalışmanın uygulanması sırasında hemşirelerden sözel onay alınmıştır. Veriler
Kruskal-Wallis, Independent-Samples T ve Pearson Korelasyon Testi ile değerlendirilmiştir.
Bulgular
Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması 33.5±5.0 olup, %57.3’ünün önlisans mezunu olduğu saptanmıştır. Hemşirelerin %29.2’sinin cerrahi, %21.3’ünün dahiliye, %19.1’inin acil, %14.6’sının yoğun bakım ünitesi, %15.7’sinin ise diğer bölümlerde çalıştığı, %66.3’ünün 10 yıl ve daha fazla
süresince hemşire olarak çalıştığı, %18’inin hemşirelik alanındaki bilimsel etkinliklere katıldığı belirlenmiştir. Hemşirelerin %52.8’i mesleğini yapmaktan dolayı kısmen memnun olduğunu, %55.1’inin
meslek seçimi imkanı olsa tekrar hemşirelik mesleğini seçmek istemediğini bunu nedenini ise en yüksek oranda “çok ağır şartları olan ve yorucu bir meslek” olarak ifade etmiş, %44.9’unu tam olarak
hemşirelik hizmetlerini yerine getiremediğini bunun nedeniyse yüksek oranda “bakım dışı işlerden
uzaklaşıp, çok fazla kırtasiye işi ile ilgilenmek” olarak yanıtlamışlardır. Çalışmada MPTE toplam puanı 140.28.01±11.99 (32-160 puan) olarak bulunmuştur. Hemşirelerin çalıştıkları birimlerdeki görevine göre puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). Lisans mezunu
olan hemşirelerin MPTE puan ortalamaları lise ve önlisans mezunu hemşire grubundan anlamlı olarak
(p<0.05) daha yüksek bulunmuştur. Mesleğini yapmaktan dolayı memnun olan hemşirelerin MPTE
puan ortalamaları, memnun olmayanlara göre anlamlı olarak daha yüksek bulunmuş (p<0.05). Hemşirelerin meslekte profesyonelleşme tutumlarının yaş, çalışma süresi ve bilimsel etkinliklere katılma durumu gibi değişkenlerden etkilenmediği belirlenmiştir.
1. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, nurdem35@gmail.com
2. Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi, syorgun58@hotmail.com
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Sonuç
Çalışma sonucunda, hemşirelerin meslekte profesyonelleşme tutum puanlarının iyi düzeyde olduğu
saptanmıştır. Bu durumun hastanemizde başlatılan kalite çalışmaları kapsamında çalışanlara verilen
hizmet içi eğitim ve iyileştirme çalışmalarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu amaçla, hastanelerde kalite çalışmalarının dolayısıyla bu kapsamda iyileştirme çalışmalarının başlatılması önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Hemşire, Profesyonel Tutumlar

ASSESSMENT OF PROFESSIONAL ATTITUDES OF NURSES
TOWARD TO OCCUPATIONAL
Significance
Occupational professionalism is very important to compose the standard of profession and to present a
quality nursing. The negative influences of occupational professionalism could effect individual and
institutional of nursing quality and could cause to institutional problems and disapprobation of stuffs
and customer.
Research
The aim of this research is the Assessment of professional Attitudes of Nurses toward to occupational
and analyse the variables that affect them.
The Equipment and Method
The samples of this research consist of 78 volunteer nurses in the Bolu İzzet Baysal public hospital.
The datas had been collected according to the questionnaire between 1 April and 15 May 2009, which
contains the personal feature of participant and according to the Erbil and Bakir. “The inventory of
Professional Attitudes in occupation”.
To make this research the written Approval had been received from relevant institution, and during the
application verbal Approval of nurses had been received. All the datas had been evaluated according to
the tests” Kruskal - Wallis, Independent - Samples T and Pearson Correlation “.
Symptoms
The Average age of the nurses, who attended this survey is, 33,5±5,0 and it is found, that 57,3% of
these nurses have associate degrees. This survey also indicates, that 29,2% of these nurses work in
Surgery department, 21,3% in internal medicine, 19,1% in emergency, 14,6% in intensive care unit,
15,7% in other departments. Furthermore it is also indicated that 66,3% of these nurses, who attended
the survey, have been working more than 10 years, and 18% of them are attending the scientific activities in nursing. The 52,8% of the nurses said, that they are completely pleased with their jobs, whereas
55,1% of them say that they would change the job, if they could find the possibility to do so, and this
percentage also states that they have this idea since they define the nursing as extremely exhausting
and having severe conditions. 44,9% states that they do not fulfill the nursing duties because they do
not perform “the caring”, since they are mainly busy with the “paperwork.”
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The total MPTE point in this survey is found as 140.28.01±11.99 (32-160 points). The difference
between the average points of the nurses, according to the departments they work in, is significant
(p<0.05). The MPTE point averages of the nurses with a bachelor degree is significantly (p<0.05)
higher than the average points of the nurses with high school and associate degrees. MPTE points of
the nurses, who are pleased with their jobs are significantly higher (p<0.05) than the nurses who are not
pleased with their jobs. It is also indicated that the professionalizing process of the nurses is completely
independent from their ages, working hours and their attending to scientific activities.
Result
At the end of this survey, it is found that the professionalizing points of the nurses are at a good level.
We think that, this is because of the in-service-trainings and improvement activities within the quality
management facilities in our hospital. For this reason, we could recommend, that the hospitals start up
quality management and improvement facilities.
Key Words: Nurse, Professional Attitudes
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ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NDE TKY VE 9001:2008 KYS
ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ
ANKETİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Mustafa Aksoy1, Halil Kara, Okan Eryiğit, Zenciye Koçak,
Zuhal Balaman, Fadime Ateş, Sultan Şahan

Özet
Bu çalışmada; Ankara İl Sağlık Müdürlüğüne ait şube/birimlerde, TKY ve 9001:2008 Kalite Yönetim
Sistemi çalışmaları kapsamında, görev yapan personelin işinden, çalışma koşullarından ve çalıştığı
kurumdan memnuniyet durumlarını belirlemek amacıyla, çalışan personele 19 soruluk bir anket düzenlenmiştir.
Abstract
In this study, Ankara Provincial Health Directorate of the agency/units and TQM 9001:2008 Quality Management System within the scope of work of the personnel office job, working conditions and
work satisfaction from the institution to determine the status of staff in a survey of 19 questions has
been organized
1. GİRİŞ
Ankara İl Sağlık Müdürlüğünde çalışan 441 kişi ankete katılmış olup, 30 adet anket demografik bilgilerin eksikliği nedeniyle değerlendirmeye alınmamıştır. n=411 sayısı üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Ankete katılanların %59,6’sı kadın, %40,4’ü erkektir. Ankete katılanların %24,1’i 41-45 yaş
aralığı ile en kalabalık gurubu oluşturmaktadır. Lisans mezunu olanların oranı %37,0 olup, doktora yapan personel sayısı % 2,4’tür. Sağlık Hizmetleri Sınıfında çalışanların oranı %59,4’tür.
2. MATERYAL VE METOT
Toplam Kalite Yönetimi ve ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında çalışan memnuniyetinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi için 19 sorudan oluşan, çalışanların cinsiyet, yaş, eğitim durumu,
görev unvanı ve hizmet sınıfının tanımlandığı, demografik özellikleri içeren anket formu birimlere dağıtılmıştır. 640 adet form dağıtılmasına rağmen senelik izin, görevlendirme, rapor ve diğer nedenlerle
199 adet anket formu geri dönmemiştir. Bu çalışmada çalışanların %68,91’sine ulaşılmıştır.
Araştırmada, veri toplama aracı olarak 5+14 sorudan oluşan iki bölümlük bir anket kullanılmıştır. Anket formunda çalışanların; işyerindeki çalışma koşulları, fiziki şartlar ve diğer uygulamalar hakkında
memnuniyetleri sorgulanmıştır. Anket soruları, 5’li Likert ölçeğine göre; “Çok yeterli, yeterli, orta, yetersiz ve çok yetersiz” seçenekleri ile hazırlanmıştır. Daha sonra bu seçenekler puanlanmış olup, değerlendirmeler 100 üzerinden yapılmıştır.

1. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, kaliteasm@gmail.com
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Veriler bilgisayar ortamında SPSS 15.0 programı kullanılarak değerlendirilmiş, istatistiksel analizde Independent Sample t Testi ve Varyans Analizi kullanılmıştır. Değerlendirmelerde anlamlılık düzeyi olarak =0,05 kabul edilmiştir. İhtimali (P) =0,05’ten küçük olan değerler önemli ve gruplar arasında fark vardır, büyük olan değerler önemsiz ve gruplar arasında fark yoktur, şeklinde kabul edilmiştir.
3. BULGULAR
Tablo 1. Araştırmaya katılan personelin sosyo demografik özellikleri
CİNSİYET

SAYI

%

Ort. ± SS

Kadın

245

59,6

60,87 ± 14,69

Erkek

166

40,4

64,33 ± 14,71

P
0,020

YAŞ GRUBU
18-25

12

2,9

66,07 ± 15,25

26-30

56

13,6

63,22 ± 15,97

31-35

87

21,2

62,71 ± 13,22

36-40

93

22,6

62,58 ± 14,86

41-45

99

24,1

61,12 ± 14,58

46- +

64

15,6

61,43 ± 16,09

EĞİTİM DURUMU
Lise ve Dengi
Okul
Ön Lisans

76

18,5

62,84 ± 12,46

128

31,1

62,52 ± 14,50

Lisans

152

37,0

61,50 ± 15,08

Lisans Üstü

45

10,9

64,20 ± 17,26

Doktora

10

2,4

57,57 ± 18,87

GÖREV UNVANI
Müdür
Yardımcısı
Şube Müdürü

5

1,2

74,00 ± 7,95

10

2,4

70,28 ± 12,72

Şef

25

6,1

62,46 ± 15,24

Diğer

371

90,3

61,88 ± 14,78

GİH Sınıfı

86

20,9

62,51 ± 13,90

SH Sınıfı

244

59,4

62,37 ± 15,31

TH Sınıfı

45

10,9

57,21 ± 15,88

Diğer

36

8,8

67,34 ± 9,21

TOPLAM

411

100,0

62,27 ± 14,78

0,858

0,677

0,095

HİZMET SINIFI

629

0,022

4. SONUÇ
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarının, memnuniyet düzeyleri ortalama 62,27±14,78’dir. Memnuniyet düzeyi; yaş grubuna, eğitim durumuna ve görev unvanına göre istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılık göstermemektedir (p>0,05). Cinsiyete göre, erkekler ile kadınlar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur (p<0,05). Erkeklerin memnuniyet düzeylerinin (64,33±14,71)
kadınlardan (60,87±14,69) daha yüksek olduğu bulunmuştur. Hizmet sınıfına göre; gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur (p<0,05). TH sınıfı (57,21±15,88) ile Diğer
Hizmet Sınıfı (67,34±9,21) arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur (p<0,05).
TH sınıfı, memnuniyet düzeyi en düşük olan gruptur.
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