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ÖNSÖZ
2009 yılında “Çalışanların Teşviki ve Güvenliği”, 2010 yılında “Hastanelerin Teşviki ve 
Güvenliği”, 2011 yılında “Klinik Kalite ve Güvenlik” ana temalarıyla Bakanlığımız tara-
fından gerçekleştirilen “Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi”nin dördün-
cüsü “Minimum Risk, Optimum Kalite, Maksimum Güvenlik” ana temasıyla 01-03 
Mayıs 2013 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecektir. 

Daha önceki Kongrelerimizde olduğu gibi yoğun katılımın ve paylaşımın beklendiği, İl-
gili tüm paydaşların davet edildiği Kongrede; yurtiçi ve yurt dışından akademisyenler 
ve sağlık yöneticileri ile kamu ve özel sektör uygulayıcılarının karşılıklı olarak birikim, 
deneyim ve görüşlerini paylaşabilecekleri bir ortam oluşturulması amaçlanmıştır.

“Minimum Risk, Optimum Kalite, Maksimum Güvenlik” ana temasıyla düzenlenen 
kongrede; sağlıkta akreditasyon, risk yönetimi, sağlıklı çalışma yaşamı, ölçüm kültürü ve 
izlenebilirlik, verimlilik ölçümü ve performans, teşhis ve tedavide hasta güvenliği, klinik 
kalite, iletişim yönetimi, tesis güvenliği, güvenlik raporlama, hasta ve çalışan güvenliği 
ile memnuniyeti konuları teoriden pratiğe yer alacak olup, böylelikle sağlık hizmetlerinde 
performans, kalite ve hasta/çalışan güvenliği uygulamalarının etki alanının yaygınlaştırıl-
ması hedeflenmektedir.  

Kongre kapsamında 95 adet Sözel Bildiri ve 29 adet Poster Bildiri yukarıda bahsedilen 
konularda kamu – özel - üniversite sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan akade-
misyenler, sağlık yöneticileri ve çalışanları tarafından sunulacaktır. 17 ana başlık altında 
toplanan bildiriler tüm paydaşların ve katılımcıların paylaşımına sunularak, yapılan sağ-
lıkta kalite, hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarının ve araştırmalarının hizmet sunu-
munda hem yol göstermesi hem de etkili uygulamalar için zemin oluşturması açısından 
büyük önem arz ettiği düşünülmektedir.

Bununla birlikte Kongre kapsamında yürütülen ve sağlıkta kalite, hasta ve çalışan gü-
venliği konularında ülkemizdeki farkındalığı artırarak iyi uygulamaları teşvik etmek ve 
örnek göstermek amacıyla düzenlenen ve 50 adet başvurunun olduğu 3.Ulusal Sağlıkta 
Kalite ve Güvenlik Ödülleri, yüzlerce Hemşire/Ebe çalışanımızın yarıştığı SKS Bilgi Ya-
rışmasını kazananlar ve yine yüzlerce fikrin yarıştığı Sağlıkta Kalite Fikirleri Yarışmasını 
kazananlar Ödül Töreninde ilan edilecektir.

Kongreye katkılarından dolayı Sağlık Bakanlığı’na, Danışma ve Bilim Kurulu üyelerine, 
panelistlere, bildiri sahiplerine ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz.

Kongre Yürütme Kurulu
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Kesici Delici Alet Yaralanmaları ile 
Kan ve Vücut Sıvılarının Sıçramalarının 
Bildirimlerinin Değerlendirmesi

Hatice ORMAN1 / Leman KARACAOĞLU2

Firdevs ERDEMİR3 / Meruşe MUMYAKMAZ4

Güler KARABAYIR5 / Seval ÇİMEN MECİT6

ÖZET
Her gün, sağlık bakım çalışanları iğne batması, delici kesici yaralanmaları ya da sıçrama 
nedeniyle kanla geçen ölümcül patojenlerle karşılaşmaktadır. Sağlık çalışanlarının binler-
cesinde ise Hepatit B, Hepatit C ve AIDS ile birlikte çok sayıda başka ciddi enfeksiyonlar 
gelişmektedir. Çalışmamız sağlık çalışanlarının bu konuda bildirimlerinin ne düzeyde 
olduğu ve bu konudaki hassasiyetlerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.

Ülkemizde sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmak amacıyla uygulamaya giren hizmet 
kalite standartları indikatör yönetimi verilerin istatistiksel olarak ortaya çıkmasına ve 
analiz edilmesine olanak sağlamaktadır. Bu nedenle bir eğitim araştırma hastanesindeki 
Temmuz 2011-Mayıs 2012 arasındaki aylara ait bildirimler değerlendirilmiştir. Veriler 
toplanmaya başlamadan önce tüm çalışanlar eğitime tabi tutularak ve bu olaylarla karşıla-
şıldığında neler yapmaları gerektiği anlatılmıştır. Çalışanların bu konudaki bildirimleri ve 
sonrasındaki takipleri enfeksiyon hemşireleri tarafından yapılmış ve üçer aylık periyotlar 
halinde kalite birimine raporlanmıştır.

Çalışanların bu konuda duyarlı oldukları gözlenmiş fakat kan ve vücut sıvıları ile bulaş 
bildirimlerinin çok az sayıda olduğu sonucuna varılmıştır.

1 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi (haticeorman@gmail.com)

2 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi (lemanaksoy@mynet.com)

3 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi (sefier3@gmail.com)

4 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi (merusemumyakmaz@hotmail.com)

5 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi (gerkarabayir@hotmail.com)

6 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi (sevalcimen@hotmail.com)
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Değerlendirilen veri sonuçları çalışan güvenliğinin korunması amacıyla önemli bir yol 
göstericidir. Bu kapsamda Kesici delici alet yaralanmaları ile kan ve vücut sıvılarının 
sıçramalarının çalışanlar tarafından bildirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması çalışan 
güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir. Kan ve vücut sıvılarının sıçramalarının 
çalışanların kişisel koruyucu önlemlere dikkat etmelerine rağmen yaşanan sıçramaları 
mesleklerinin bir parçası olarak görmeleri nedeniyle önemsemeyip bildirimde bulunma-
dıkları için az olduğu, kesici delici aletlerle yaralanmanın ise kişilerin anlık dalgınlıkla-
rından gerçekleştiği ancak bildirim oranlarının daha iyi düzeye sahip olduğu görüşüne 
varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kesici, Delici, Yaralanma, Sıçrama

ABSTRACT
Everyday, healthcare workers come across with deathful pathogens that pass by blood 
due to pinprick, penetrating stab wounds or saltation. In case, in thousands of healthcare 
workers, in company with Hepatitis B, Hepatitis C, AIDS, in a large number of the 
another serious infections have been developed. Our study has been made with the intent 
of evaluating sensibility in this subject and to determine their declarations in which level.

With intent to increase the quality of health services in our country, service quality standards 
indicator management data, which has been put into practice, provide opportunity to 
come forward and to analyse them. Because of this reason, the declarations that belong 
to the months between July 2011- May 2012, in a training and research hospital. Before 
collecting data, by training all the workers, what to do when one will come across with 
these events, has been explained.Declarations of the workers at this subject and their 
followings after that, has been made by infection nurses and, it has been reported to 
quality unit in three at a time - month periods.

It has been observed that the workers are sensitive at this subject, but, it has been concluded 
that the declarations of infection with blood and body liquids are in very few number.

Evaluated data results are an important guideway, with the intent to protect worker’s 
security. Within this scope, reporting the penetratıng stab wounds and, bounces of 
blood and body fluids by workes and taking the necessary precatution, present a great 
importance from the point of workers’ security. Although the workers pay attention to 
personal life saver precautions, it has been come to the inference that, bounces of blood 
and body fluids are in short supply becuse they have not given prompt notice without 
attaching importance to them, for the reason that they see the encountered bounces as part 
of their occupation, in case penetratıng stab wounds have been became realty because of 
their instant inattentiveness, but, the declarations rates have a better level.

Key Words: Cutter, driller, wounding, saltation
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1. GİRİŞ

Sağlık hizmetleri, sağlık kurum ve işletmelerinde sağlık ekibi üyeleri tarafından 
sunulmaktadır. Sağlık ekibi klasik olarak; hekim, hemşire, ebe, diyetisyen, fiz-
yoterapist, biyolog, laboratuvar, anestezi, röntgen ve diğer sağlık teknisyenleri, 
eczacı gibi çeşitli profesyonel meslek üyelerinden oluşmaktadır. Uluslararası Ça-
lışma Örgütü (ILO) tarafından iş kazası “planlanmamış ve beklenmeyen bir olay 
sonucunda sakatlanmaya ve zarara neden olan durumdur” şeklinde tanımlanmak-
tadır.(Dizdar E.N.,2001:26).

Topluma sağlık hizmeti sunmayı amaç edinmiş sağlık personeli hizmetin özelli-
ğinden kaynaklanan nedenlerden dolayı mesleki risklere ve iş kazalarına maruz 
kalmaktadır.

Sağlık çalışanları kesici-delici alet yaralanmaları sonucu kan veya kontamine vü-
cut sıvıları ile Hepatit B (HBV), Hepatit C (HCV) ve Human Immunodeficiency 
Virus (HIV) başta olmak üzere 20 kadar patojen bulaşması açısından sürekli risk 
altındadır. CDC (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi) verilerine göre sağlık 
çalışanlarında iğne ucu ve perkütan yaralanmaları sayısı her yıl artmakta, hastane 
çalışanlarında yılda 385 bin enjektör yaralanması ve günde ortalama 1000 kesici-
delici alet yaralanması olduğu bildirilmektedir. Ayrıca veriler kesici-delici alet 
yaralanmalarının %60’nın rapor edilmemekte olduğunu göstermektedir (Kişioğ-
lu N,.2002:390).

1.1. Kesici - Delici Alet Yaralanması

Sağlık kuruluşlarında hasta tedavi hizmetlerinde kullanılan enjektörler, sütür iğ-
neleri, bistüri uçları, damar içi kateterleri, kesici enstrümanlar, jiletler vb. mal-
zemelerle yaralanmalar “kesici-delici alet yaralanmalarıdır” . Kesici-delici alet 
yaralanmaları hastane ortamında işle ilgili yaralanmaların yaklaşık üçte birinden 
sorumludur. Kesici delici cisimlerle oluşan yaralanmalar parenteral yolla enfek-
siyon bulaşma riskini arttırmaları nedeniyle, sağlık çalışanları için önemli bir bu-
laşma yoludur. Günümüzde özellikle kan yoluyla bulaşan bazı hastalıklar sağlık 
çalışanlarının meslek hastalığı haline gelmiştir. Sağlık çalışanları kesici-delici 
aletlerle yaralanmalar sonucu kan veya kontamine vücut sıvıları ile Hepatit B, 
Hepatit C, Hepatit D ve HIV başta olmak üzere 20 kadar patojen bulaşması açı-
sından sürekli risk altındadırlar (Özen M.,2006:87)

CDC verilerine göre sağlık çalışanlarında iğne ucu ve perkutan yaralanmaların 
sayısı her yıl artmakta, hastane çalışanlarında her yıl 385 bin enjektör yaralanması 
ve günde ortalama 1000 kesici-delici alet yaralanması olmaktadır. ABD’de yılda 
600–800 bin dolayında buna benzer olgu başvurduğu tahmin edilmekte, bunların 
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yarısının bildirilmediği düşünülmektedir. Sürveyans çalışmaları hastane ortamın-
da 100 yatak/yıl için ortalama 30 enjektör ve diğer kesici alet yaralanması oldu-
ğunu ortaya koymaktadır. Kirli bir keskin tıbbi cihaz ile yaralanma gerçekleşmesi 
halinde, her 3 çalışandan 1‘inin Hepatit B, 30 çalışandan 1’inin Hepatit C ve 300 
çalışandan 1’inin Acquired Immune Deficiency Syndromes (AIDS) enfeksiyonu 
bulaşma riskiyle karşı karşıya kaldığı bildirilmiştir (Yeşildal N.,2005:280).

DSÖ hastanelerde çalışanlarda her yıl başına Hepatit B virüsüne yakalanma riski-
nin %0,6-1,4 olduğunu bildirmiştir. Rapor edilen vakalardan elde edilen bilgiler 
sonucu sadece Amerika Birleşik Devletleri‘nde her yıl 250 civarında sağlık per-
soneli HBV enfeksiyonu ve buna bağlı komplikasyonlar nedeni ile yaşamlarını 
kaybetmektedir. Bu rakama, HIV enfeksiyonu salgınları başlandığından bu yana 
meslekleri nedeni ile HIV ile enfekte olup yaşamlarını kaybeden toplam 100 ci-
varında sağlık çalışanı eklenmiştir (Yeşildal N.,2005:283)

1.2. Kan - Vücut Sıvıları ile Maruziyet

Sağlık çalışanları açısından tehdit oluşturan enfeksiyon etkenleri kan ve vücut 
sıvılarıyla temas yoluyla, sıyrık, kesik, yara nedeniyle sağlamlığı ve bütünlüğü 
bozulmuş deriden (açık yaradan, mukozalardan, ciltten) bulaşan etkenler, dam-
lacık ve damlacık çekirdeği olarak hastalar tarafından salınan solunum salgı-
larıyla ve mukozaya sıçraması, temas sonucu bulaşan etkenlerdir (Yörükoğlu 
K.,2005:98).).

Hastaların kan ve vücut sıvıları ile temas halinde en önemlileri; HIV, hepatit A 
(HAV), HBV, HCV, HDV, sitomegalovirus (CMV) gibi otuz civarında mikroor-
ganizma bu yolla bulaşmaktadır. Bu viral enfeksiyonlar dışında sağlık persone-
linden hastaya, hastadan sağlık personeline birçok viral ve bakteriyel enfeksi-
yonların bulaşabileceğini göz önünde bulundurmak gerekir. Bunlar; herpes virüs 
infeksiyonları, influenza, salmonella, şigella, tüberküloz, rubella, rubeola, herpes 
simpleks, SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome), Neisseria meningitidis, 
Adenovirüs, mumps, parvovirüs gibi viral ve bakteriyel hastalıklardır. Bu hasta-
lıkların genellikle doğrudan temas veya solunum yolları ile bulaştıkları bildiril-
mektedir (Yörükoğlu K.,2005:99).

1.3. Yaralanmaların Rapor Edilmesi

Rapor edilmemesi mesleki Hepatit B ve C olma riskinin yeterince degerlendiri-
lememesi nedeniyle hayatı tehdit edici olabileceginden, her yaralanma olayının 
rapor edilmesi zorunludur. 1998 yılında OSHA’da tüm yaralanmaların kaydedil-
mesi gerektigini bildirmistir (Tan L.,2001:929).
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2. YÖNTEM

Ülkemizde sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmak amacıyla uygulamaya giren 
hizmet kalite standartları indikatör yönetimi verilerin istatistiksel olarak ortaya 
çıkmasına ve analiz edilmesine olanak sağlamaktadır. Bu nedenle bir eğitim araş-
tırma hastanesindeki Temmuz 2011-Mayıs 2012 arasındaki aylara ait kesici de-
lici alet yaralanma ve kan ve vücut sıçramasına maruz kalma bildirim formaları 
değerlendirilmiştir. Veriler toplanmaya başlamadan önce tüm çalışanlar eğitime 
tabi tutularak ve bu olaylarla karşılaşıldığında neler yapmaları gerektiği anlatıl-
mıştır. Çalışanların bu konudaki bildirimleri ve sonrasındaki takipleri enfeksiyon 
hemşireleri tarafından yapılmış ve üçer aylık periyotlar halinde kalite birimine 
raporlanmıştır.

3. BULGULAR

Temmuz 2011-Mayıs 2012 arasında yapılan kesici delici alet yaralanmaları bildi-
rimleri % 37 oranında hemşirelerin,% 24 stajyer öğrencilerin,% 18 doktorların,% 
15 temizlik personelinin, % 6 teknisyenlerin yaptığı görülmüştür(Tablo 1).Yara-
lanmalara % 85 iğne ucu,% 9 bistüri,% 6 oranında diğer kesici maddeler sebep 
olmuştur(Tablo 2).Yaralanma sırasında kişisel koruyucu ekipman kullananların 
oranı % 91,kullanmayanların oranı ise % 9’dur.(Tablo 3)

Bu sürede kan ve vücut sıvılarının sıçramalarının bildirimi ise sadece 1 temizlik 
personeli tarafından yapılmıştır.

Tablo 1. Temmuz 2011-Mayıs 2012 Kesici delici Alet Yaralanmaları

N %

Hemşire 12 37

Doktor 6 18

Temizlik Personeli 5 15

Stajyer (Hemşire,Teknisyen) 8 24

Teknisyen 2 6

Tablo 2. Yaralanmaya neden olan araçlar

N %

İğne ucu 28 85

Bistüri 3 9

Diğer 2 6
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Tablo 3. Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı
N %

Yaralanma sırasında Kişisel Koruyucu Ekipman Kullananlar 30 91
Yaralanma sırasında Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanmayanlar 3 9

4. SONUÇ

Kan ve vücut sıvılarının sıçramalarının çalışanların kişisel koruyucu önlemlere 
dikkat etmelerine rağmen yaşanan sıçramaları mesleklerinin bir parçası olarak 
görmeleri nedeniyle önemsemeyip bildirimde bulunmadıkları için az olduğu, 
kesici delici aletlerle yaralanma bildirim oranlarının ise daha iyi düzeye sahip 
olduğu sonucuna varılmıştır

Değerlendirilen veri sonuçları çalışan güvenliğinin korunması amacıyla önemli 
bir yol göstericidir. Bu kapsamda Kesici delici alet yaralanmaları ile kan ve vücut 
sıvılarının sıçramalarının çalışanlar tarafından bildirilmesi ve gerekli tedbirlerin 
alınması çalışan güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir. Bildirimlerin 
yapılması ile sağlık çalışanı ve kaynak tespit edilmiş olur. Kaynağın takibi ya-
pılabilir. Sağlık çalışanlarının hem fizyolojik hemde psikolojik açıdan olayı de-
ğerlendirmesini ve sonraki basamakları görmesini sağlar. Bu nedenle bildirim 
sisteminin öneminin eğitimlerle çalışanlara anlatılması,çalışma alanlarına gidi-
lerek hatırlatmaların yapılması ve çalışanların sürekli ulaşabilecekleri bir yerde 
yaralanma ve maruziyet bildirim formlarının bulundurulması gerekmektedir.
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Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Kültürü 
Ölçeği Geliştirme Çalışması ve 
Uygulamaları

Songül YORGUN1

Ahmet ATASOY2

ÖZET
Amaç: “Çalışan Sağlığı Ve Güvenliği Kültürü Ölçeği”nin geliştirilmesi, ölçeğin geçerli-
lik ve güvenilirliğini saptanmasıdır.

Yöntem; Ölçeğinin geliştirilmesi sürecinde ilk aşamada 59 maddeden oluşan bir taslak 
envanter hazırlanmıştır. Taslak envanterdeki maddelerin içerik ve kapsam açısından uy-
gun olup olmadığını belirlemek için Kapsam Geçerlik Oranı-KGO- (Content ValidityRa-
tio/Index) indeksi hesaplanmış ve KGO indeksi 0.99 altında kalan maddeler envanterden 
çıkarılmıştır. Sonuçta 11 madde elenerek toplam 38 maddeden oluşan envantere ulaşıl-
mıştır. Ölçeğin iç tutarlılık denetiminde Madde- Toplam-Madde korelasyonları ve Cron-
bach Alpha güvenirlik katsayısı kullanılmıştır. Geliştirilen ölçeğin yapısal geçerliliği ise 
Açımlayıcı (exploratory) Faktör Analizi ile yapılmıştır. Araştırmanın verileri SPSS 11,5 
istatistik paket programında değerlendirilmiştir

Bulgular; Bu çalışmada KMO Analizi sonucu 0.891 ve Barlett Testi sonucu 3.622 olarak 
saptanmış ve her iki test sonucu da p<0,01 önem düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Ölçeğin 
faktör yapısının incelenmesinde Temel Bileşenler Analizi (Principal Component Analy-
sis) ve Varimax Rotasyon yöntemi kullanılmıştır.

Çalışmada, faktör yük değeri 0.30 ve üzerinde olanların analize alınması uygun görülmüş 
ve ölçekteki 34 madde bu özelliği taşıdığından, sonuçta 8 boyutlu ve 34 maddeli bir öl-
çeğe ulaşılmıştır.

34 maddenin, 8 boyutta açıkladığı (enfeksiyonu önleme, yönetim politikaları, sağlık ta-
raması, kimyasal madde güvenliği, güvenlik eğitimi, şiddetin önlenmesi, gıda güvenliği, 
düşmelerin önlenmesi) varyans, toplam varyansın % 65,45’ini oluşturmaktadır.

1 Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi, syorgun58@hotmail.com

2 Tıbbi Teknolog
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Geliştirilen ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısının 0.93 olması nedeniyle mü-
kemmel düzeyde güvenilir olduğu anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çalışan Sağlığı, Çalışan Güvenliği, Ölçek

ABSTRACT
Objective; This study is to develop a ‘”scale employe ehealt hand safety culture” and 
identify the validity and reliability of the scale

Methods; In the first stage, in order to develop the scale, a draft inventory consisting 59 
items was prepared. Fort heassessment of responses Content ValidityRatio (CVR) /Index 
was calculate dand the items below 0.99 were removed from the inventory. As a result, 
11 items were eliminated and an inventory consisting total 38 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 there search were evaluated in SPSS 11,5 
statistical package program

Results: In this study, the KMO an alysisresult was 0.891 and Barlett Test result was 
3,622 and bothresults were found meaningful in p<0.01 level. The search resultshowed 
that the sample size used in this research is adequateandappropriate. Principal Compotent 
Analysis and Varimax Rotation methods were used in investigation of factor structure of 
scale.

In this study, if the factoranalysisload is found 0.30 and above, the seareconsidered as 
appropriate and 34 items of the scale had this featureso, as a result, a 8 dimensional 
scaleincluiding 34 items is developed.

The variance of 34 items with 8 dimension (prevention infection, management policies, 
health screening, Security chemicals, safety training, prevention of violence,food safety, 
prevention of fall) constitutes 65,45 of total variance.

As Cronbach Alpha internal consistencycoefficiency of the scale is 0.93, there liability of 
the scale is at excellent level.

Key Words: Employee health , employee safety , scale
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1. GİRİŞ

Sağlık hizmetleri teknolojik ve bilimsel açısından sürekli gelişen, değişen ve ye-
nilenen bir alandır. Bu değişim gerek hizmet alanları gerekse hizmet verenleri et-
kilemektedir. Bu değişim hizmet verenleri bilimsel olduğu kadar yeni teknolojik 
araçlar, ekipmanlar ve uygulamalar şeklinde göstermektedir. Günümüzde çalışan 
sağlığı ve güvenliği, üzerinde durulan iki önemli kavramdır. Bu gelişen ve yenile-
nen üretim ve hizmet sektörü beraberinde yeni hastalıkları ve kazaları getirmekte-
dir. Böyle bir iş ve meslek yaşantısında çalışanlar ve işverenler açısından “Çalışan 
Sağlığı ve Güvenliği” kavramı önemli bir unsur olarak ön plana çıkmaktadır.

Sağlık kurumlarında çalışan sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve bu konuda bi-
linç oluşturulması çalışmaları son yıllarda sürekli gündemde olmuştur. Sağlık ku-
ruluşları hizmet özelliği bakımından çok farklı unsurları bir arada içerir. Bunlar; 
ağır malzemelerin taşınması, Elektrikli-elektronik cihazlar, kimyasal, radyoaktif, 
biyolojik maddeler, çeşitli bürolar, depolar, sterilizasyon ünitesi, iş geriliminin 
yoğun olarak yaşanması, ,kesici-delici aletlerle yapılan uygulamaların fazla ol-
ması, yoğun çalışma temposu, çamaşırhane –mutfak vb destek uygulamaların yer 
alması, alışveriş merkezlerini hatırlatan kalabalıklardır. Bu unsurlardan dolayı 
sağlık kuruluşları kompleks yapılardır ve birçok tehlikeyi bünyesinde barındırır.
Bu riskler/tehlikeler fiziksel, kimyasal unsurlar, insan faktörüne bağlı unsurlar 
ve tedavi sürecine bağlı riskler olarak sıralanabilir. Tüm çalışanlar bulundukla-
rı birimlerde bu risklerle/tehlikelerle karşı karşıyadır. Bu alanda hizmet alan ve 
hizmet verenlerin güvenliği ve sağlığı konusunun sürekli gözden geçirilmesi, iyi-
leştirmelerin yapılması,sağlık kurumunun yegâne görevlerinden olmalıdır. Ayrı-
ca sağlık kuruluşlarında çok sayıda personel görevlidir ve kuruluşlar personelin 
sağlığının takibi ile sorumludur. Bu anlamda kuruluşlarda çalışan sağlığı ve gü-
venliği kültürü oluşturulması çalışmaları son derece önemlidir. Gerek eğitimler, 
gerekse bilinç oluşturma bu doğrultuda olmalıdır.

1.1. Tanımlar

Çalışan Sağlığı; özünde iş kazalarını ve meslek hastalıklarını konu edinen, ge-
nelde ise çalışanların sağlığını, güvenli ortamlarda ve güvenli koşullarda çalış-
malarını amaçlayan ve sağlayan, bu yolla işçilerin gerek fiziksel, gerekse ruhsal 
ve sosyal açıdan iyi durumda olmaları için yapılan çalışmaları nitelemek için 
kullanılmaktadır (Demirbilek, 2005:10).

İş Güvenliği ise, Çalışılan ortamın durumu ve alınabilecek güvenlik önlemleri, 
çalışanların karşılaştıkları tehlike ve riskleri ve bu risklere ait risk değerlendir-
melerini içermektedir. İş yerinde, işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden 
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kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan 
sistemli ve bilimsel çalışmalara iş güvenliği denilmektedir (Akbulut, 1996:35).

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği kavramı temelde çalışan sağlığını, iş güvenliğini 
içerisine alan daha geniş bir tanımdır. Özellikle hizmet sunumunda vazgeçilmez 
olan insan faktörü için kuruluşlarda “çalışan sağlığı ve güvenliği kültürü” oluş-
turulması kaçınılmaz bir durumdur. Ülkemizde birçok mevzuatta yer almasına 
rağmen uygulamada yeterli yeri bulamayan çalışan sağlığı ve güvenliği uygula-
maları, özellikle Sağlıkta Kalite Standartları ile tabana yayılması, duyulması ve 
bu konuda bilinç oluşturulması sağlanmaya başlanmıştır.

Bununla birlikte sağlık kuruluşları biyolojik, kimyasal, fiziksel, çevresel, psiko-
sosyal ve biyomekanik birçok riski bir arada bulundurmaktadır. Tüm sağlık per-
soneli hastane ortamında bu risklerle karşı karşıyadır. Bu alanda hizmet alan ve 
hizmet verenlerin güvenliği konusunun sürekli gözden geçirilmesi ve iyileştirme-
lerin yapılması, sağlık kurumunun yegâne görevlerinden olmalıdır.

Bunun yanında çalışan güvenliği kültürünün sağlık kurumlarında işleyişini belir-
lemeye yönelik standart ölçüm araçlarının bulunması, uygulamalara işlevsellik 
kazandırması açısından önemlidir.

Bu çalışmada sağlık kurumlarında çalışan sağlık personelinin çalışan sağlığı ve 
güvenliği kültürüne yönelik düşüncelerini tespit edebilmek için geçerli ve güve-
nilir bir ölçme aracı geliştirmek amaçlanmıştır.

2. YÖNTEM

Günümüzde en fazla kullanılan çok maddeli ölçeklerden biriside Likert tipi öl-
çeklerdir. Likert tipi ölçekler bireyin kendisi hakkında bilgi vermesi esasına da-
yanır. Birey çeşitli özellikler bakımından kendisi hakkındaki gözlem sonuçlarını 
bildirir. Genellikle bir soru listesi (anket, envanter, ölçek, test) verilir ve bireyden 
listedeki ölçek maddelerine tepkide bulunması (soruları cevaplaması) istenir. Bu 
sorularda, bireyden takınacağı tavrın veya göstereceği davranışın ne olacağını 
belirtmesi istenir (Tezbaşaran, 1996).

Genel olarak ölçme araçlarının geliştirilmesinde izlemesi gereken aşağıdaki aşa-
malar takip edilmiştir.

1. Madde Oluşturma Aşaması
2. Uzman Görüşüne Başvurma Aşaması
3. Ön Deneme Aşaması
4. Geçerlilik ve Güvenirlik Hesaplama Aşaması (Karasar, 1999).
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Bu aşamalarda yapılan çalışmalar aşağıda özetlenmiştir.

2.1. Madde Oluşturma Aşaması

Çalışan sağlığı ve güvenliğine etkileyen faktörleri içeren çok sayıda literatür in-
celenmiştir. Bu bilgiler çerçevesinde bir ölçme aracı ile ilgili özellikler dikkate 
alınarak konu özele indirgenmiş ve tek tek maddelenmiştir. Daha sonra ölçekte 
yer alan maddelerin ifadesi üzerinde durulmuştur. Madde yazımında öngörülen 
özellikleri taşımasına, ifadelerin açık ve anlaşılır olmasına, değişik anlamlara yol 
açmamasına dikkat edilmiş ve 59 maddeden oluşan bir taslak envanteri oluştu-
rulmuştur.

Maddelerin ölçeklenmesinin yapılabilmesi için, ölçek maddelerinin yanıtlama 
biçimi belirlenmiştir. Ölçülmek istenen durumu belirleyen her bir madde için 
bir değerlendirme yapılmasını sağlayacak, 5’li likert tipi ölçek puanlama sistemi 
uygun görülmüştür. Her bir madde için geçerli olmak üzere “tamamen katılı-
yorum”(5 puan), ve “kesinlikle katılmıyorum” (1 puan) arasında değişen ifade-
lendirme ve puanlamaya karar verilmiştir. Ölçekteki olumlu ve olumsuz ifade 
sayısının birbirine eşit olması sağlanmış ve ölçek formu içerisinde karışık olarak 
sıralanmıştır.

2.2. Uzman Görüşüne Başvurma Aşaması

Taslak envanterdeki maddelerin içerik ve kapsam açısından uygun olup olama-
dığını belirlemek için uzman görüşüne başvurulmuştur. Bu amaca yönelik olarak 
yedi uzman belirlenmiş ve bu kişilerden, envanterde yer alan maddelerin çalış-
manın amacına uygunluğunu ve anlaşılırlığını değerlendirmeleri istenmiştir.

Uzmanlar her bir maddeye ilişkin görüşlerini; “muhakkak gerekli”, “olabilir an-
cak gerekli değil” ve “gerekli değil” şeklinde cevaplandırmıştır. Uzman cevap-
larının değerlendirmesinde Kapsam Geçerlilik Oranı-KGO-(Content ValidityRa-
tio/Index) indeksi kullanılmıştır (Yurdagül, 2008).

2.3. Ön Deneme Aşaması

Çalışan Sağlığı ve Güvenlik Kültürü Ölçek taslağının uygulanması Bolu İzzet Bay-
sal Devlet Hastanesinde 01- 31 ağustos 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

2.4. Geçerlilik ve Güvenirlik Hesaplama Aşaması

Kapsam geçerliğini değerlendirmek için contentvalidity indeksi (kapsam geçerliği 
oranı/indeksi) ve yapı geçerliği değerlendirmesinde, faktör analizi öncesinde örnek-
lem yeterliliği için KMO analizi ve Barlett’s testi yapıldı. Envanterin faktör analizi 
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için Principal Companent Analizi ve Varimax Rotation analizi yapıldı. Envanterin 
iç tutarlılığının değerlendirilmesi için Chronbach Alpha katsayısı kullanıldı.

Verilerin analizi, bilgisayarda SPSS 11,5 istatistik paket programında yapıldı. Araş-
tırma kapsamında kullanılan tüm istatistiksel işlemlerde anlamlılık düzeyi 0.05 ola-
rak kabul edilmiş ve elde edilen tüm sonuçlar çift yönlü olarak sınanmıştır.

3. BULGULAR

3.1. Çalışma Grubu Özellikleri

Araştırma kapsamına alınan 191 sağlık çalışanın % 75,9’u hemşire, %33,5 ‘si 
dahiliye kliniklerinde çalışmaktadır. Katılımcıların hastanede ortalama çalışma 
süre 10,12±7,49 yıl, yaş ortalaması ise 33,97±8,44 olarak saptandı.

3.2. Güvenilirlik Analizleri

Güvenilirlik; ölçme aracının tutarlı olarak her durumda benzer sonuçlar doğur-
masıdır. Ölçek geliştirme çalışmalarında geçerlikten önce güvenilirliğe bakılır. 
Çünkü güvenilir olmayan bir ölçek geçerli de olmayacağından geçerlilik çalış-
ması yapmaya gerek yoktur (Bindak, 2005).

Bu çerçevede ilk olarak ölçek oluşturmak için hazırlanan ifadeler kendi içinde 
tutarlı olma, kararlı olma ve gözlenmek istenmeyen tepkileri uyandırmadan, göz-
lenmek istenen tepkileri uyandırabilme gücü bakımından incelenmelidir. Bu ne-
denle denemelik-taslak- maddeler arasından madde seçmede genellikle madde ya 
da ölçek puanları ölçüt alınmaktadır.

Bir maddenin ölçme gücünü belirlemek için; güvenilirlik (iç tutarlılık) ölçütüne 
(t-test) dayalı ve korelasyona dayalı olmak üzere özgün olarak iki farklı madde 
analizi önerilmektedir. (Tezbaşaran, 1996).

Yapılan çalışmada da oluşturulan ölçeğin güvenilirliği (iç tutarlılığı) madde ana-
lizi ile incelenmiş olup hem alt-üst grup ortalamaları farkına dayalı madde analizi 
hem de korelasyona dayalı madde analizi yapılmıştır. .

Bu süreçte aşağıdaki işlemler yapılmıştır:

a. Alt-Üst Grup Ortalamaları Farkına Dayalı Madde Analizi
Ölçekte yer alan maddelerin ayırt edicilik güçlerini belirlemeye yönelik, her bir 
madde için üst grup ve alt grup ölçek puanları ortalamaları arasındaki farkın t değeri 
hesaplanmıştır. Bunun için toplam puanları yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. 
Alt ve üst gruplar tüm anketlerin %27’sini oluşturan 52’err kişiden oluşturulmuştur.
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Taslak ölçekten elde edilen verilere değişik madde analizleri uygulayarak, her 
maddenin nihai ölçeğe alınıp alınmayacağına karar verilebilir (Tezbaşaran, 
1996). Yapılan analizde Madde Ortalamaları İçin t-Testi Sonuçları p>0,05 olan 
37 .inci madde nihai ölçekle ölçülmek istenen durumun ölçülmesine çok az kat-
kıda bulunduklarına karar verilmiş ve ölçekten atılmıştır. Sonuç itibariyle ölçek 
37 maddeye indirilmiş ve sonuçlar Tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1. Ölçeğin Alt % 27 ve Üst %27’ lik Grupların Madde Ortalamaları İçin t-Testi 
Sonuçları

Madde 
No

Üst Grup 
Madde 

Ortalamaları 

Alt Grup 
Madde 

Ortalamaları 
t p Madde 

No

Üst Grup 
Madde 

Ortalamaları 

Alt Grup 
Madde 

Ortalamaları 
t p

1 8,25±0,94 3,88±1,26 3,315 ,001 20 4,59±0,84 3,07±0,94 8,629 ,000
2 4,59±0,79 3,28±1,30 6,168 ,000 21 4,98±0,13 3,63±1,01 9,519 ,000
3 4,07±1,34 3,23±1,26 3,314 ,001 22 4,96±0,27 3,69±1,01 8,369 ,000
4 4,03±0,88 2,71±0,95 7,343 ,000 23 5,00±0,00 4,09±0,97 6,682 ,000
5 4,13±0,88 3,23±1,07 4,679 ,000 24 4,96±0,27 4,13±0,97 5,907 ,000
6 4,61±0,79 3,48±1,26 5,589 ,000 25 4,92±0,33 4,07±1,08 5,389 ,000
7 4,75±0,58 3,09±1,01 10,160 ,000 26 4,76±0,78 3,42±1,24 6,612 ,000
8 4,92±0,33 3,59±1,05 8,664 ,000 27 4,65±0,68 3,40±1,14 6,775 ,000
9 4,84±0,53 3,09±1,20 9,537 ,000 28 4,50±0,80 2,59±1,20 9,455 ,000
10 4,98±0,13 3,44±1,17 9,349 ,000 29 4,71±0,77 3,30±1,18 7,167 ,000
11 4,76±0,73 3,15±1,10 8,769 ,000 30 4,30±1,03 2,50±1,21 8,162 ,000
12 3,98±1,37 2,82±1,29 4,474 ,000 31 4,73±0,68 2,67±1,23 10,509 ,000
13 4,51±0,91 3,26±1,28 5,707 ,000 32 4,75±0,73 3,20±1,00 8,664 ,000
14 3,59±1,43 2,44±1,16 4,531 ,000 33 4,78±0,49 3,00±1,25 9,567 ,000
15 4,40±0,79 3,09±1,15 6,836 ,000 34 4,53±0,67 2,59±1,14 10,576 ,000
16 4,71±0,53 3,30±1,03 8,656 ,000 35 4,15±0,89 2,38±1,06 9,153 ,000
17 4,94±0,23 3,53±1,09 8,916 ,000 36 4,25±0,78 2,38±1,23 9,157 ,000
18 4,94±0,23 3,73±1,22 7,017 ,000 37 3,69±1,32 3,63±1,25 ,228 ,820
19 4,61±0,61 2,96±0,96 10,311 ,000 38 4,13±,92 2,50±1,19 7,780 ,000

b. Madde-Toplam Puan Korelasyonu
Ölçekteki 38 maddeden hangilerinin çalıştığını belirlemek amacıyla her bir mad-
denin ayırt ediciliğine yani madde toplam korelasyonuna bakılmıştır. Madde top-
lam test korelasyonu test maddelerinden alınan puanlar ile testin toplam puanı 
arasındaki ilişkiyi açıklamaktadır.” (Büyüköztürk, 2004). Bu çerçevede, madde-
toplam test korelasyonunun pozitif ve yüksek olması, ölçme aracının güvenilirli-
ğinin (iç tutarlılığının) yüksek olduğunu ifade eder.

Güvenilirlik ölçeklerin değerlendirmesinde önemli bir kriterdir. Güvenilirlik katsayı-
sı korelasyon hesaplamaları ile bulunur ve korelasyon katsayısı (r) ile belirlenir. Gü-
venilirlik katsayısı iki değişken arasındaki ilişkinin derecesi ve yönü hakkında bilgi 
verir 0 ile 1 arasında değişken değerler alır. Bir ölçmenin güvenilirlik katsayısı değer-
lendirilirken bu değerin pozitif sınırlar içinde olması istenir ve değer 1’e yaklaştıkça 
güvenilirliğin yüksek olduğu kabul edilir (Gözüm, Aksayan 2003,Tezbaşaran 1996).
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Tablo 2. Ölçekteki maddelerin Madde Toplam Korelasyon Değerleri

Madde Madde Toplam 
Korelasyon değeri Madde Madde Toplam 

Korelasyon değeri
1 ,0912 20 ,4822
2 ,3672 21 ,6228
3 ,2331 22 ,6356
4 ,5226 23 ,5312
5 ,3369 24 ,4871
6 ,4096 25 ,5315
7 ,6353 26 ,5380
8 ,6364 27 ,4474
9 ,6253 28 ,5800

10 ,5701 29 ,4888
11 ,6072 30 ,5350
12 ,4225 31 6082
13 ,4011 32 ,4802
14 ,3211 33 5870
15 ,3964 34 ,5926
16 ,4824 35 5652
17 ,5894 36 5200
18 ,5476 37 -,1167
19 ,5514 38 ,5022

Yapılan madde analizi sonucunda madde-toplam korelasyonları kullanılarak, öl-
çek maddelerinin güvenirlikleri bulunmuştur. Madde-toplam korelasyonu katsa-
yılarının r ≥ 0,40 için çok iyi bir madde ve 0,30 ≤ r ≤ 0,39 için iyi derecede bir 
maddedir (Büyüköztürk, 2002, 2003).

Çalışmamızda madde toplam puan güvenilirlik katsayıları (r) hesaplanmış ve en 
düşük. ,09 en yüksek. 63 arasında değişen değerler aldığı görülmüştür (Tablo 1) 
Madde-toplam korelasyonu katsayıları 0,30 dan küçük olan 1,3 ve 37 inci madde-
ler ölçekten çıkarılmıştır. Sonuç itibariyle ölçek 35 maddeye indirilmiştir.

İçtutarlılık 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 ta-
şıyıp taşımadığını belirtir. Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı ise ölçek içindeki 
maddelerin iç tutarlılığının ve homojenliğinin bir göstergesidir. Ölçeğin Cronba-
ch Alpha güvenirlik katsayısı ne kadar yüksek olursa ölçekte bulunan maddelerin 
o ölçüde birbiriyle tutarlı olduğu ve aynı özelliğin öğelerini yoklayan maddeler-
den oluştuğunu kararına varılır (Özata 2010;9)
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Çalışmada geliştirilen ölçeğin güvenilirliğini belirlemek amacı ile Cronbach alfa 
değeri hesaplanmıştır. Alfa değeri 0.9385 olarak saptanmıştır. Literatürde alpha 
katsayısının değerlendirme kriterlerine göre 0.60 ve üstündeki değerler güveni-
lirliğin göstergesi olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla ölçeğin iç tutarlılığının 
güvenilir olduğu belirlenmiştir.

3.3. Geçerlilik Analizleri

Ölçek geliştirme ve uyarlama çalışmalarında her ölçme sonucunda en azından iki te-
mel özelliğe ilişkin bilgi aranmaktadır. Bunlar geçerlilik ve güvenilirliktir. Geçerli-
lik, testin kullanılış amacına hizmet etme derecesini belirler (Karakaplan,2010;59).

5’li Likert tipinde hazırlanan Çalışan Sağlığı ve Güvenlik Kültürü Ölçeğinin kap-
sam geçerliliğine hem de yapı geçerliliğine bakılmıştır. Kapsam geçerliliği, bir 
bütün olarak ölçme aracının ve ölçme aracındaki her bir maddenin amaca ne 
derecede hizmet ettiğidir (Tekin, 1993:45). Yapı geçerliliği ise; sonuçları ve so-
nuçların ne ile bağlantılı açıklar. Bir başka deyişle ölçme aracının soyut bir olgu-
yu ne derece doğru ölçebildiğini gösterir (Tavşancıl,2002:45). Yapı geçerliliğini 
ölçebilmek için faktör analizinden yararlanılır. (Tezbaşaran, 1996:51).

3.3.1. İçerik- kapsam geçerliliği Analizleri

Taslak envanterdeki maddelerin içerik ve kapsam açısından uygun olup olama-
dığını belirlemek için uzman görüşüne başvurulmuştur. Bu amaca yönelik olarak 
yedi uzman belirlenmiş ve bu kişilerden, envanterde yer alan maddelerin çalış-
manın amacına uygunluğunu ve anlaşılırlığını değerlendirmeleri istenmiştir.

Uzmanlar her bir maddeye ilişkin görüşlerini; “muhakkak gerekli”, “olabilir an-
cak gerekli değil” ve “gerekli değil” şeklinde cevaplandırmıştır. Uzman cevap-
larının değerlendirmesinde Kapsam Geçelik Oranı-KGO-(Content ValidityRatio/
Index) indeksi kullanılmıştır (Yurdagül, 2008).

KGO= (Ne/ N-2) / (N/2) formülü ile hesaplanmıştır. Formülde; Ne gerekli seçe-
neğini işaretleyen uzman sayısını, N ise çalışmaya katılan toplam uzman sayısını 
ifade etmektedir.

Hesaplamalar sonucunda KGO indeksi 0.99 altında kalan maddeler envanterden 
çıkarılmış ve 11 madde elenerek toplam 38 maddeden oluşan envantere ulaşıl-
mıştır. Envanterin contentvality indeksi % 98 bulundu.

3.3.2. Yapı geçerlilik Analizleri

Taslak envanterinin yapı geçerliliğin belirlenmesi için faktör analiz uygulanmıştır. 
Faktör analizi: birbirileriyle ilişkili çok sayıdaki değişkenin az sayıda, daha an-
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lamlı, kolay anlaşılabilir ve birbirinden bağımsız faktörler haline getiren ve yaygın 
olarak kullanılan çok değişkenli istatistik tekniklerinden biridir.(Cengiz 2007; 352)

3.3.2.1.Veri setinin Faktör Analizine Uygunluğu

Veri setini faktör analizine uygunluğunu belirlemede iki yaklaşım vardır. Bunlar-
dan biri sübjektif bir yaklaşım olan korelasyon matrisin incelenmesi, diğeri ise 
Kaiser- Mayer-Olkin (KMO) uygunluk testidir. KMO testi,değişkenler arsındaki 
korelasyonları ve faktör analizinin uygunluğunu ölçen örnek uygunluk testidir.
(Cengiz,2007;353)

Kaiser–Meyer-Olkin (KMO) testi, örneklem yeterliliğini ölçer ve örneklem bü-
yüklüğüyle ilgilenir. Değişkenler arasındaki ortalama korelasyonların bir ölçü-
sünü veren test değişkenlerin homojenliğini ölçmektedir. KMO test değeri 0-1 
aralığında değişmektedir. Çok iyi bir faktör analizinde KMO değeri 0,80 den 
büyük olmalıdır (Cengiz,2007;354)

Bu çalışmada örneklem yeterliliğini saptamak için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 
analizi ve örneklem sınama büyüklüğünü saptamak için BarlettSphericity testi 
yapılmıştır. KMO analizi sonucu 0.891 ve Barlett’s Test of Sphericity analizi so-
nucu 3622,524 olarak saptanmış ve her iki test sonucu da P=0,000 önem düzeyin-
de anlamlı bulunmuştur. Bulunan sonuç örneklem büyüklüğünün faktör analizi 
için yeterli ve uygun olduğunu göstermektedir.

Tablo 3. KMO andBartlett’s Test

Kaiser-Meyer-OlkinMeasure of SamplingAdequacy. ,891

Bartlett’s Test of 
Sphericity

Approx. Chi-Square 3622,524
df 595
Sig. ,000

3.3.2.2. Faktör Sayısının Belirlenmesi

Bu aşamada amaç değişkenler arasındaki ilişkileri en yüksek derecede temsil 
edecek az sayıda faktör elde etmektir. Kaç faktör elde edileceği ile ilgili çeşitli 
kriterler söz konusudur; özdeğer (Eigenvalues), serpilme diyagramı (Scree test) 
,varyansınoranı gibi.

Faktör Sayısının Belirlenmesinde en çok öz değere (eigenvalue) göre faktör 
belirleme metodu kullanılmakta ve öz değeri 1 ve 1’den büyük olan faktörlerin 
değerlendirmeye alınması yaygın olarak kabul görmektedir
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Bu çalışmada faktör sayısının belirlenmesinde Özdeğer (Eigenvalues)kullanıl-
mıştır. Faktörler temel bileşenler yöntemine (Principal Component Analysis) göre 
çıkarılmış, önemli temel bileşen sayısı 8 olarak belirlenmiştir. Sekiz faktörün açık-
ladığı birikimli varyans miktarı toplam varyansın % 65,453’ünü oluşturmaktadır

Tablo 4. Faktörlerin öz değerleri ve varyans açıklama yüzdeleri
Temel

Bileşenler Başlangıç Öz Değerleri
Türetilen Kareli Ağırlıklar

Toplamı
Rotasyon Sonucu Kareli

Ağırlıklar Toplamı
Toplam Varyans

%
Yığılımlı

%
Toplam Varyans

%
Yığılımlı

%
Toplam Varyans

%
Yığılımlı

%
1 12,013 34,321 34,321 12,013 34,321 34,321 5,191 14,832 14,832
2 2,539 7,254 41,576 2,539 7,254 41,576 4,251 12,146 26,978
3 1,955 5,585 47,161 1,955 5,585 47,161 3,499 9,998 36,976
4 1,670 4,772 51,932 1,670 4,772 51,932 2,644 7,553 44,529
5 1,343 3,836 55,768 1,343 3,836 55,768 2,072 5,921 50,450
6 1,274 3,639 59,407 1,274 3,639 59,407 1,981 5,659 56,110
7 1,095 3,128 62,535 1,095 3,128 62,535 1,647 4,707 60,817
8 1,021 2,918 65,453 1,021 2,918 65,453 1,623 4,636 65,453

ExtractionMethod: Principal Component Analysis.

3.3.2.4. Uygun Faktör Döndürme Yönteminin Seçimi

Döndürülmemiş faktör matrisi faktörlerin anlamlılığı ve yorumlanabilirliği açı-
sından pek yarar sağlamayabilir. Bunun için matrisler döndürmeye tabi tutulmak-
tadır. Bu çalışmada döndürülmemiş faktör matrisi hem yoruma uygun olmadı-
ğından hem dekavramsal anlamlılığına oturtulamadığından, faktör döndürme 
işlemi gerekmektedir. Analitikaçıdan döndürme yöntemleri arasında bir üstün-
lük bulunmamakla birlikte faktör analizi boyut indirgemek ya da sonuçlarının 
başka analizlerde kullanılması amacıyla yapılacaksa ortogonal yöntemler en iyi 
seçenek olarak kabul edilmektedir. Bunun ışığında bu çalışmada bütün ortogonal 
(varimax, quartimax, equamax) döndürme işlemleri uygulanmış en iyi kavramsal 
anlamlılığı verdiği düşünülen ortogonalvarimax döndürme yöntemi seçilmiştir.

Varimax rotasyonunda, genel olarak faktör yüklerinin alt kesim noktası olarak 0.30 
faktör yüküne sahip maddeler işleme alınmaktadır. Yapılan faktör analizi sonucun-
da 2.inci madde faktör yük değerinin.30’un altında olması nedeniyle ölçekten çı-
karılmıştır Bu düzenlemeler sonunda toplam madde sayısı 35 olarak belirlenmiştir. 
Bu işlemlere bağlı olarak ölçeğin sekiz faktör altında toplandığı görülmüştür

3.3.2.5. Faktörlerin İsimlendirilmesi

Birinci faktörde yer alanlar enfeksiyonları önleme ile ilgili olanlardır. Ölçeğin 
“Enfeksiyonu Önleme” alt boyutunu oluşturmaktadır. Faktör içinde 6 madde bu-
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lunmaktadır. İkinci faktörde yer alanlar güvenlik yönetim politikaları ile ilgili 
olanlardır. Ölçeğin “Yönetim Politikaları” alt boyutunu oluşturmaktadır. Faktör 
içinde 6 madde bulunmaktadır. Üçüncü faktörde yer alanlar periyodik sağlık mu-
ayeneleri ve sağlık taraması ile ilgili olanlardır. Ölçeğin “Sağlık taramaları” alt 
boyutunu oluşturmaktadır. Bu alt boyut içinde 6 madde bulunmaktadır. Dördüncü 
faktörde yer alanlar kimyasal maddelerle çalışmalarda güvenlik önlemleri ile il-
gili olanlardır. Ölçeğin “Kimyasal Madde Güvenliği” alt boyutunu oluşturmakta-
dır. Bu alt boyutta 4 madde bulunmaktadır. Beşinci faktörde yer alanlar güvenlik 
araçların kontrolleri ve güvenlik eğitimleri ile ilgili olanlardır. Ölçeğin “Güvenlik 
eğitimleri” alt boyutunu oluşturmaktadır. Bu alt boyutta 5 madde bulunmaktadır. 
Altıncı faktörde yer alanlar şiddeti önleme uygulamaları ile ilgili olanlardır. Öl-
çeğin “Şiddeti Önleme” alt boyutunu oluşturmaktadır. Alt boyut içinde 3 madde 
yer almaktadır. Yedinci faktörde yer alanlar gıda güvenliği ile ilgili olanlardır. 
Ölçeğin “Gıda Güvenliği” alt boyutunu oluşturmaktadır. Bu alt boyut içinde 2 
madde yer almaktadır. Sekizinci faktörde yer alanlar düşme ve düşme önleme po-
litikaları ile ilgilidir. Ölçeğin “Düşmeyi Önleme” alt boyutunu oluşturmaktadır. 
Bu alt boyut içinde 2 madde yer almaktadır.

Tablo 5. Döndürülmüş Faktör Matrisi
Bileşenler

1 2 3 4 5 6 7 8
El hijyeni açısından gerekli 
malzemeler vardır. ,755

İzolasyon uygulamaları için gerekli 
önlemler alınır. ,752

Çalışılan birimlerin temizlik 
talimatları belirlenmiştir ,715

İzolasyon uygulamaları hakkında 
yazılı düzenlemeler hazırlanmıştır ,664

Kurumda çalışan güvenliğine 
yönelik koruyucu ekipman bulunur. ,661

Kesici delici aletler için uygun 
malzemeler bulunur. ,584

Yöneticilerimiz, çalışan güvenliği 
uygulamaları için çalışanların 
görüşlerinin önemser.

,774

Yöneticilerimiz, çalışan güvenliği 
ile ilgili talimat/prosedürlerine 
göre yapılmış bir uygulama 
gördüğünde takdir ederler

,699

Çalışanlara yönelik bilgi 
sistemlerinin gizliliği ve güvenliği 
için gerekli önlemler alınmıştır

,689
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Bileşenler
1 2 3 4 5 6 7 8

Çalışanlar, kurumda çalışan olarak 
kendilerini güvende hisseder ,670

Çalışan sağlığı açısından birimlere 
yönelik risk değerlendirmesi 
yapılır

,565

Kurumda istenmeyen olayları 
bildirmek için raporlama sistemi 
oluşturulmuştur

,452

Yöneticilerimiz çalışan 
güvenliğinden ziyade öncelikli 
olarak işin bitmesini ister.

, ,382

Personel sağlık taramalarında 
çalışılan birim göz önüne alınır. ,756

Personele çalışılan birimin riskine 
göre aşılama yapılır. ,669

Her çalışanın personel sağlık 
tarama kaydı vardır. ,589

Radyasyon ile uğraşan personelin 
sağlık kontrolleri yapılır. ,482

Lateks alerjisi olan personele 
yönelik düzenlemeler yapılır. ,482

Kurumda işe yeni başlayanlara tam 
bir fizik muayene yapılarak detaylı 
özgeçmiş ve meslek öyküsü kayda 
geçirilir.

,455

Kimyasallar ve dezenfektanlar 
kullanılacağı zaman uygun 
ortamlarda hazırlanır.

,718

Kimyasal maddeler etiketlenir. ,661
Kimyasal maddeler ve solüsyonları 
hazırlamada uygun önlemler 
alınır..

,621

Kimyasallar ve dezenfektanlar 
talimatlara uygun kullanılır. ,600

Yangın Güvenliği konusunda 
eğitim verilir. ,802

Hastane atıkları konusunda 
çalışanlara periyodik eğitimler 
verilir.

,738

Kurşun önlük kontrolleri yapılır. ,703
Çalışan güvenliği konusunda 
eğitimler periyodik olarak yapılır. ,561

Elektrik ve yangın güvenliği 
açısından cihazların periyodik 
bakımları yapılır.

,472
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Bileşenler
1 2 3 4 5 6 7 8

Şiddet, taciz vb. durumlarda 
avukatlık ve danışmanlık süreci 
vardır

,790

Kurumumuzda şiddetin bildirildiği 
mekanizma vardır. ,657

Her türlü şiddete yönelik güvenlik 
önlemleri bulunur. ,544

Suların periyodik kontrolü yapılır. 804
Yemek hazırlanması ve saklanması 
sağlığa uygundur. ,444

Çalışanlarda düşme olayları 
değerlendirilmesi yapılır ,714

Kurumda düşmelere karşı önlem 
alınır. ,540

Extraction Method: Principal Component Analysis. RotationMethod: Varimaxwith Kaiser 
Normalization.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Sağlık kurumlarında çalışan sağlığı ve güvenliği kültürünü belirlemek için geliş-
tirilen 34 maddeli taslak ölçeğin geçerlik ve güvenirliğinin değerlendirilmesi so-
nucunda; madde toplam puan korelasyonun 0,09-0,63, Cronbach Alpha güvenir-
lik katsayısının 0,93 olduğu, açıkladığı toplam varyansın % 65,45 olduğu belir-
lendi. Geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan çalışan sağlığı ve güvenliği kültür 
ölçeğinden alınabilecek en düşük puan 34, en yüksek puan ise 180’dır. Çalışan 
sağlığı ve güvenliği kültür ölçeğinden alınacak toplam puan, sağlık kurumların-
da çalışan sağlığı ve kültürü puanını vermekte, alınan puan yükseldikçe çalışan 
sağlığı ve güvenliği kültür düzeyinin yükseldiği şeklinde değerlendirilmektedir.

“Enfeksiyonu Önleme”, “Yönetim Politikaları”,“Sağlık taramaları”, “Kimyasal 
Madde Güvenliği”, “Güvenlik eğitimleri”, “Şiddeti Önleme”, “Gıda Güvenliği”, 
“Düşmeyi Önleme” ana faktörler kurumda çalışan sağlığı ve güvenliği tespit açı-
sından önemlidir.
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Hemşirelerin Hastane İş Güvenliğine İlişkin 
Algı Düzeylerinin Araştırılması

Elif DİKMETAŞ YARDAN1

Fatih KÖKSAL2

Türker YARDAN3

ÖZET
Çalışmanın amacı; çalışan hemşirelerin iş güvenliği algılamalarını ölçmektir. Çalışma-
nın evrenini iki ayrı Kamu Hastanesi acil, yoğun bakım ve ameliyathane ile servislerde 
çalışan hemşireler (n:200) oluşturmaktadır. Çalışmada değerlendirilmeye alınanan ket 
sayısı n:127 (% 63,5)’dir. Çalışma, 15 Mayıs-30 Haziran 2012 tarihleri arasında yapıl-
mıştır. Çalışmada, hemşirelerin işgüvenliği düzeylerini belirlemek amacıyla Williamson 
ve arkadaşları tarafından 1997 yılında geliştirilen ve Atay tarafından 2006 yılında Türkçe 
formunun geçerlilik çalışmaları yapılan anket uygulanmıştır. Çalışmanın yapılmasında, 
ayrıca Esma Yavuz’un 2009 yılında Haliç Üniversitesi’nde yapmış olduğu Bir Üniversite 
Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin İş Sağlığı ve İş Güvenliği Durumlarının İncelenmesi” 
adlı yüksek lisans tezinden de faydalanılmıştır. Çalışmada Cronbach Alpha katsayısı 0,67 
bulunmuştur. Çalışmada 5’li likert yöntemi kullanılmıştır.

Hemşirelerin iş güvenliği anketine verdikleri toplam puan dikkate alındığında ortalama-
ları 3,22± 0,38 bulunmuştur. Hemşirelerin en fazla katıldıkları ifade; eğer gerekli ekip-
man daha sık temin edilirse bu daha güvenli çalışmama yardımcı olur (3,91 ± 1,28), 
Hemşirelerin en az katıldıkları ifade ise; yönetimimiz hatasız olduğundan emin olmak 
için ekipmanları kontrol eder (2,23 ± 1,07) ifadesidir.

Hemşirelerin iş güvenliği algılamaları; cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu, ça-
lıştığı birim, mesleki kıdem süresi, hizmet içi eğitim alıp almadığı, çalışma şekli ve daha 

1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Hiz.Mes.Y.O.,elifdikmetas@hotmail.com

2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Kurumları Yönetimi ABD. Yük. Lis. Öğrencisi, fatihkoksal_88@hotmail.com

3 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Bölümü, tyardan@yahoo.com
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önce iş kazası geçirip geçirmediğine gore değişmektedir. Çalışmada sadece hemşirelerin 
mesleki kıdem sürelerine göre farklılıklar izlenmiştir.

Sonuç olarak; 27897 Sayılı ve 6 Nisan 2011 tarihli Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağ-
lanmasına Dair Yönetmelik uygulanmalıdır. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü tarafından oluşturulan Çalışan Güvenliğinin Sağlanması konulu genelgeye 
uyulmalı ve Çalışan Hakları ve Güvenliği birimi kurulmalıdır. Hemşirelere iş güvenliği 
konusunda hizmet içi eğitim verilmelidir. Hemşirelerin ergonomi düşünülerek fiziki ça-
lışma yaşam kalitesi artırılmalıdır. Hemşirelerle düzenli olarak iş güvenliği konusunda 
iletişim toplantıları yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: İş Güvenliği, Sağlıkta İş Riski, Sağlıkta İş Güvenliği

ABSTRACT
The aim of this study is to measure the working nurses’ perceptions about job security. 
This study was conducted emergency, intensive care and operating room nurses (n:200) at 
two Public Hospital in Turkey. Number of questionnaires assessed was n = 127 (63.5%). 
The study was conducted from 15 May to 30 June 2012. In this study was used job se-
curity survey by developed Williamson. Yavuz and Atay was conducted this survey in 
their thesis. The Cronbach’s Alpha coefficient was 0,67. The survey was conducted by 
an expert interviewer. In this study was used 5 point likert. In this study, SPSS 17.0 was 
used. The mean of total score of nurses’ job security survey was 3.22 ± 0.38. Nurses’ 
most participated express was found that, if the necessary equipment is provided, I can 
work more securely (3.91 ± 1.28), while nurses’ least participated express was found; my 
management controls equipments for correctly (2.23 ± 1.07).

It wasn’t found differences in perceptions of nurses’ job security according to gender, age, 
marital status, education level, work unit, seniority time, in-service training, operation 
and work accident situations. In this study, it was found differences only according to 
nurses’ professional seniority.

As a result, no 27897 and dated April 6, 2011 Regulation about Patient and Employees 
Security should be applied. Circular that was created by The Ministry of Health, the 
General Directorate of Health Services about Employees Security should be followed. 
In-service training should be given to nurses about job security. Nurses quality of life 
shouldincreased with ergonomic. Regular communication meetings should be done.

Key Words: Job Security, Job Risk in Health, Job Security in Health.
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1. GİRİŞ

Çalışanlar mesleki yaşamda bazı iş riskleri ile karşı karşıyadır. İş riski, özellikle 
sağlık sektöründe istenilmeyen sonuçlar oluşturmaktadır. Günümüzde işyerleri, 
çalışan güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu çalışma, hastanede çalışan hem-
şirelerin iş güvenliği konusundaki algılamalarını ölçmek amacıyla yapılmıştır.

20 Haziran 2012 tarihinde kabul edilmiş olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu’na göre iş kazası, işyerinde ya da işin yürütülmesi esnasında oluşan, ölü-
me sebebiyet veren ya da vücut bütünlüğünü ruhen ve bedenen özre uğratan olay 
olarak tanımlanmıştır (Resmi Gazete, 2012: 1).

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı, personelin yaşam süresini uzatır, işten 
kaynaklanan korunulabilir sağlık sorunlarını önler, mevcut hastalıkların yükünü 
azaltır, çalışanın çalışma etkinliğini artırır, ekonomik bağımsızlığı ve işe devamlı-
lığı sağlar, çalışma yaşam kalitesini artırır, sosyal yaşamda da iyilik halini devam 
ettirir. (Özkan ve Emiroğlu, 2006: 45). İş güvenliğinin sağlanmamış olması ise, 
personel üzerinde stres, belirsizlik, işe devamsızlık, yüksek personel devir oranı 
oluşturmaktadır (Pisljarvd., 2011: 900; Burgardvd., 2009: 778; Böckermanvd., 
2011: 547; Zeytinoğlu vd., 2011: 149).

Hastaneler, karmaşık sistemlerdir. Hastane çalışanlarında görülen iş kazaları ge-
nellikle; kesici-delici alet yaralanmaları, kan ve vücut sıvı bulaşması, hastaları 
ve objeleri kaldırma, ağır kaldırma, düşme, çarpma, takılma, kayma, incinme 
gibi nedenlere bağlı kas-iskelet sistemi yaralanmaları, şiddet, alerjik reaksiyon, 
yanıklar, zehirlenme, yangın, patlama, elektrik çarpması gibi çalışma ortamın-
da oluşan her tür kaza ve işegidiş-geliş sırasında meydana gelen trafik kazasını 
içermektedir (Uçakvd., 2011: 8). Bu riskleri ortadan kaldırmak için İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kurulları kurulmalıdır.

Günümüzde iş sağlığı ve güvenliğinin iyileştirilmesinde İş Sağlığı ve Güvenli-
ği Kurullarının önemi büyüktür. Bu kurullar, ülkemizde ilk olarak 1475 sayılı 
İş Kanunu ile uygulamaya geçmiştir. Uzun vadeli ve kararlı uygulamalarda bu 
kurullar, iş kazalarını azaltabilmekte, işyerinde etkili denetim mekanizması oluş-
turabilmektedir (Yılmaz, 2010: 151). Güvenlik kurulları,kurumun misyon, viz-
yon, öz değerler, fiziki tanımı, hasta ve toplumun demografik yapısını, çalışan ve 
toplumun ilişkilerini, bütçe ve kaynağın mevcudiyetini ve çalışma gereksinimleri 
düşünülerek yapılandırılmalıdır (Colling ve York, 2010: 107).

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Çalışan Güven-
liğinin Sağlanması konulu genelgede Çalışan Hakları ve Güvenliği Biriminin ku-
rulması ile ilgili bilgiler verilmiştir (SB, 2012).
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27897 Sayılı ve 6 Nisan 2011 tarihli Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanma-
sına Dair Yönetmelik çerçevesinde, iş kazalarının önlenmesinde hastane yöneti-
mi ve çalışanların kendilerine bazı görev ve sorumluluklar düşmektedir. Sadece 
çalışan uygulamaları kapsamında sağlık kurumları; çalışan güvenliği programı 
hazırlamalı, çalışanlara yönelik sağlık taramaları yapmalı, engelli çalışanlara 
yönelik düzenlemeler yapmalı, çalışanların kişisel koruyucu önlemleri almasını 
sağlamalı ve çalışanlara yönelik fiziksel saldırıların önlenmesine yönelik düzen-
lemeler yapmalıdır. Hasta ve Çalışan güvenliği ortak uygulamaları kapsamında 
da sağlık kurumlarının bazı sorumlulukları bulunmaktadır. Bunlar ise; enfeksi-
yonların kontrolü ve önlenmesi, laboratuvar güvenliği ile ilgili önlemler almak, 
mavi, pembe ve beyaz kod uygulamaları yapmak, güvenlik raporlama sistemi 
kurmak ve bildirimi yapılacak olaylar ile ilgili faaliyet önlemleri almak, eğitim-
ler ile ilgili olarak; sağlık kurumlarında görevli tüm çalışanlara, hasta ve çalışan 
güvenliği konusunda eğitim vermek ve hasta ve çalışan güvenliği komitesi kurul-
masını sağlamaktır (Resmi Gazete, 2011).

2. GEREÇ VE YÖNTEM

Çalışmanın amacı; çalışan hemşirelerin iş güvenliği algılamalarını ölçmektir. Ça-
lışmanın evrenini iki ayrı Kamu Hastanesi acil, yoğun bakım ve ameliyathane ile 
servislerde çalışan hemşireler (n:200) oluşturmaktadır. Çalışmada tüm evren ince-
lenmiştir. Herhangi bir örneklem seçilmemiştir. Çalışmada değerlendirilmeye alı-
nanan ketsayısı n:127 (% 63,5)’dir. Çalışma, 15 Mayıs-30 Haziran 2012 tarihleri 
arasında yapılmıştır. Çalışmada, hemşirelerin iş güvenliği düzeylerini belirlemek 
amacıyla Williamson ve arkadaşları tarafından 1997 yılında geliştirilen ve Atay 
tarafından 2006 yılında Türkçe formunun geçerlilik çalışmaları yapılan anket uy-
gulanmıştır. Çalışmanın yapılmasında, ayrıca Esma Yavuz’un 2009 yılında Haliç 
Üniversitesi’nde yapmış olduğu “Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirele-
rin İş Sağlığı ve İş Güvenliği Durumlarının İncelenmesi” adlı yüksek lisans tezin-
dende faydalanılmıştır. Bu çalışmada Cronbach Alpha katsayısı 0,67 bulunmuştur. 
Çalışmada 1-hiç katılmıyorum’dan 5- tamamen katılıyorum’a doğru ilerleyen 5’li 
likert yöntemi kullanılmıştır. Anket uzman anketör tarafından yapılmıştır. Çalışma-
da, SPSS 17.0 kullanılmıştır. Çalışmada iki ortalama arasındaki fark testi (t testi), 
Mann-Whitney U testi, ANOVA testi, Kruskal-Wallis testi kullanılmıştır.

Çalışmada belirlenen hipotezler;
Hemşirelerin iş güvenliği algılamaları;

1. Cinsiyet,
2. Yaş,
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3. Medeni durum,
4. Eğitim durumu,
5. Çalıştığı birim,
6. Mesleki kıdem süresi
7. Hizmet içi eğitim alıp almadığı,
8. Çalışma şekli ve
9. Daha önce iş kazası geçirip geçirmediğine göre değişmektedir.

BULGULAR VE TARTIŞMA

Tablo 1’de hemşirelerin tanımlayıcı bulguları verilmiştir.

Tablo 1. Çalışmaya Katılan Hemşirelerin Tanımlayıcı Bulguları
Bağımsız Değişkenler Sayı (n) Yüzde (%)

Cinsiyet
Kadın 99 78,0
Erkek 28 22,0
Toplam 127 100,0

Yaş 
≥32 62 49,2
<32 64 50,8
Toplam 127 100,0

Medeni Durum
Bekar 54 42,5
Evli 73 57,5
Toplam 127 100,0

Eğitim Durumu

Lise Mezunu 29 22,8
Önlisans Mezunu 41 32,3
Lisans ve Lisans Üstü Mezunu 57 44,9
Toplam 127 100,0

Çalıştığı Birim

Yoğun Bakım ve Ameliyathane 37 29,1
Servis 76 59,8
Acil Servis 14 11,0
Toplam 127 100,0

Mesleki Kıdem Süresi

≤5 Yıl 45 35,4
6-11 Yıl 40 31,5
>11 Yıl 42 33,1
Toplam 127 100,0

Hizmet İçi Eğitim Alıp 
Almadığı 

Evet 113 89,0
Hayır 14 11,0
Toplam 127 100,0

Çalışma Şekli
Vardiya 108 85,0
Sadece Gündüz 19 15,0
Toplam 127 100,0
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Bağımsız Değişkenler Sayı (n) Yüzde (%)

İş Kazası Geçirip 
Geçirmediği

Evet 36 28,3
Hayır 91 71,7
Toplam 127 100,0

İş Kazası Geçirdiyse 
Sebebi

İğne Batması 23 65,7
Ampül Kesmesi 3 8,6
Diğer 9 25,7
Toplam 35 100,0

Çalışmaya katılanların %78’i kadın, %49,2’si 32 yaş ve üstünde, %42,5’i bekar, 
%22,8’i lise, %32,3’ü önlinsans, %44,9’u lisans ve lisansüstü mezunu, %29,1’i 
ameliyathane ve yoğunbakım, %59,8 servis, %11’i acil serviste çalışmakta olup, 
%35,4’ü 5 yıl ve daha az süre, %31,5’i 6-11 yıl arası, %33,1’i 11 yıl ve üstü sü-
redir bu mesleği yapmaktadır.Katılanların %89’u hizmet içi eğitim almış, %85’ 
i vardiya sistemi ile çalışmaktadır. Çalışmaya katılan hemşirelerin %28,3’ü iş 
kazası geçirmiştir. İş kazası geçiren hemşireler, iş kazalarını %65’ i iğne batması, 
% 8,6’sı ampül kesmesi, %25,7’si diğer iş kazaları olarak belirtmiştir.

Tablo 2. Çalışanların İş Güvenlik Anketi İfadelerine Katılım Yüzdeleri
Katılım Yüzdeleri

İfadeler 1 2 3 4 5
Ortalama 
± Standart 

Sapma 

1
Eğer yöneticim güvenli davranışım 
için beni ödüllendirirse bu daha 
güvenli çalışmama yardımcı olur. 

11,8 11,8 7,9 18,9 49,6
3,83 ± 1,45

2
Eğer güvenli prosedürleri daha 
gerçekçi olursa bu daha güvenli 
çalışmama yardımcı olur.

10,2 8,7 15,7 15,0 50,4 3,87 ± 1,39

3
Eğer yönetim önerilerimi dinlerse 
bu daha güvenli çalışmama yardımcı 
olur.

8,7 8,7 11,9 23,8 46,8 3,91 ± 1,31

4
Eğer sık güvenlik eğitimi alırsak bu 
daha güvenli çalışmama yardımcı 
olur.

7,9 11,0 26,8 26,8 27,6 3,55 ± 1,23

5
Eğer gerekli ekipman daha sık temin 
edilirse bu daha güvenli çalışmama 
yardımcı olur.

7,1 11,0 26,8 26,8 27,6 3,91 ± 1,28

6
Eğer yönetimim daha çok işyeri 
güvenlik kontrolü yaparsa bu daha 
güvenli çalışmama yardımcı olur.

7,9 9,4 17,3 23,6 41,7 3,81 ± 1,28

7
Eğer iş arkadaşlarım güvenli 
davranışı desteklerse bu daha güvenli 
çalışmama yardımcı olur.

5,5 11,0 22,8 22,0 38,6 3,77 ± 1,22
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Katılım Yüzdeleri

İfadeler 1 2 3 4 5
Ortalama 
± Standart 

Sapma 

8
Eğer güvenli davranışım için 
ödüllendirilirsem bu daha güvenli 
çalışmama yardımcı olur.

9,5 11,1 23,8 17,5 38,1 3,63 ± 1,34

9 Yönetimimiz yeterli güvenlik 
ekipmanını sağlıyor. 6,3 15,0 39,4 24,4 15,0 3,26 ± 1,08

10
Yönetimimiz hatasız olduğundan 
emin olmak için ekipmanları kontrol 
eder.

7,9 11,8 41,7 26,0 12,6 2,23 ± 1,07

11
Yönetimimiz işyerinde hatasız 
olduğumdan emin olmak için 
ekipmanları kontrol eder.

5,5 15,0 41,7 26,8 11,0 3,22 ± 1,01

12
İşyerindeki yönetim çalışanların 
güvenliğiyle karla ilgilendiği kadar 
ilgilenmeli.

10,3 11,1 21,4 23,8 33,3 3,58 ± 1,32

13 İşyerimdeki herkes güvenli bir 
biçimde çalışır. 6,3 15,7 40,2 23,6 14,2 3,23 ± 1,07

14 İşyerimdeki tüm güvenlik kuralları 
ve prosedürleri gerçekten işe yarıyor. 7,1 24,4 37,8 19,7 11,0 3,03 ±1,08

15
Ben güvenli olmayan bir şekilde 
çalıştıysam bu iyi bir eğitim 
görmediğim içindir.

19,7 13,4 33,9 17,3 15,7 2,96 ± 1,31

16
Ben güvenli olmayan bir şekilde 
çalıştıysam bu neyi yanlış yaptığımı 
bilmediğim içindir.

18,1 12,6 29,1 23,6 16,5 3,07 ± 1,32

17
Ben güvenli olmayan bir şekilde 
çalıştıysam bu çalışmayı hemen 
tamamlamam gerektiği içindir.

12,6 13,4 33,9 22,0 18,1 3,19 ± 1,24

18

Ben güvenli olmayan bir şekilde 
çalıştıysam bu doğru ekipman temin 
edilmediği veya çalışmıyor olduğu 
içindir.

10,3 11,9 27,8 27,0 23,0 3,40 ± 1,25

19
Güvenlik biz meşgul olana kadar 
geçerlidir sonra başka şeyler öncelik 
alır.

14,2 16,5 30,7 18,9 19,7 3,13 ± 1,30

20 Eğer sürekli güvenlik hakkında 
endişelenirsem işimi yapamam. 11,0 11,0 27,6 22,8 27,6 3,44 ± 1,30

21 İşimde risk almaktan kaçmam. 14,2 20,5 27,6 19,7 18,1 3,07 ± 1,30

22 Kazalar ben her ne yaparsam 
yapayım olur. 26,0 19,7 29,9 12,6 11,8 2,64 ± 1,31

23 İşyerimdeki güvenliği artırmak için 
hiçbir şey yapamam. 29,1 17,3 24,4 15,0 14,2 2,67 ± 1,40

24 Dikkatli biri olduğum için kaza 
yapma olasılığım düşüktür. 14,2 14,2 31,5 28,3 11,8 3,09 ± 1,21
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Katılım Yüzdeleri

İfadeler 1 2 3 4 5
Ortalama 
± Standart 

Sapma 

25 Tüm kazalar önlenemez, bazı 
insanlar yalnızca şanssızdırlar. 15,0 19,7 25,2 24,4 15,7 3,06 ± 1,29

26 Güvenlik prosedürüne uyan insanlar 
her zaman güvende olacaktır. 12,6 13,4 40,2 18,9 15,0 3,10 ± 1,19

27 İşimizin normal sürecinde, hiçbir 
tehlikeli durumla karşılaşmam. 21,3 22,8 19,7 23,6 12,6 2,83 ± 1,34

28 Herkes kaza yapma konusunda eşit 
riske sahiptir. 15,0 20,5 28,3 14,2 22,0 3,07 ± 1,35

29
Gerekli önlemleri almayan insanlar 
başlarına gelenlerden kendileri 
sorumludurlar.

12,6 19,7 21,3 23,6 22,8 3,24 ± 1,34

30
Yönetim güvenlikle ilgilendiğini 
iddia ediyor, ama ben buna 
inanmıyorum.

15,7 13,4 35,4 23,6 11,8 3,02 ± 1,21

31 Yeni ekipman ve prosedürleri 
bildiğimden emin olurum. 8,7 7,9 31,5 25,2 26,8 3,53 ± 1,21

32

Yönetimimiz yalnızca işimizi 
güvenli olmayan biçimde 
yaptığımızda fark eder, ama güvenli 
şekilde çalıştığımızda değil.

14,2 14,2 18,9 20,5 32,3 3,42 ± 1,42

1= Hiç katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3= Kararsızım, 4= Katılıyorum, 5= Tamamen Katılıyorum
Ters yönlü ifadeler, ters kodlama yapılmaksızın doğrudan içerdiği anlamı ile verilmiştir.

Tablo 2’ye bakıldığında hemşirelerin en fazla katıldıkları ifadelerden ikisi; eğer 
gerekli ekipman daha sık temin edilirse bu daha güvenli çalışmama yardımcı olur 
(3,91 ± 1,28), eğer yönetim önerilerimi dinlerse bu daha güvenli çalışmama yar-
dımcı olur (3,91 ± 1,31) ifadeleridir. Hemşirelerin en az katıldıkları ifadeler ise; 
yönetimimiz hatasız olduğundan emin olmak için ekipmanları kontrol eder (2,23 
± 1,07), kazalar ben her ne yaparsam yapayım olur (2,64 ± 1,31) ifadeleridir.

Güney Ontario’da üç eğitim araştırma hastanesinde 1396 hemşire üzerinde yapı-
lan bir araştırmada, kurumun personele verdiği desteğin ve iş güvenliğinin düşük 
olması, personelin işe devamsızlık ve personel devir oranını artırdığı bulunmuş-
tur (Zeytinoğlu vd., 2011: 149).

Tablo 3. Hemşirelerin İş Güvenlik Algılamaları
Boyut n Minimum Maksimum Ortalama Standart Sapma

İş Güvenliği 127 2,09 4,22 3,22 0,38

Ters yönlü ifadeler, ters kodlama yapılmıştır.
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Hemşirelerin iş güvenliği anketine verdikleri toplam puan dikkate alındığında 
ortalamaları 3,22± 0,38 bulunmuştur. Ankara’da bir hastanenin temizlik işleri-
ni yürüten ev idaresi personeli (n:273), sağlık problemi ile karşılaşmamak için 
hijyen kurallarına uygun atık topladıklarını, temizlik maddelerinin kullanımın-
da dikkatli olduklarını, iş elbisesi giydiklerini ifade etmiştir. Ancak sonuçta bu 
önlemlere rağmen, personelin %7,8’i yaptığı işe bağlı ellerde alerji, be lağrısı, 
enfeksiyon gibi rahatsızlıklarının olduklarını ifade etmişlerdir (Şafak vd., 2005: 
71). Trabzon’da aile ve toplum sağlığı merkezlerinde çalışan 418 hemşire (%82), 
156 hekim (%73) ve 123 (%52) diğer sağlık personeli ile gerçekleştirilen çalış-
mada Aile Sağlığı ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde genel olarak iş güvenliğin 
sağlandığı (3.57), ancak sağlık taraması ve kayıt sistemleri (2.76), meslek hasta-
lığı ve şikayetler (3.04), özel alan denetimi (3.12) boyutlarında iş güvenliğinin 
sağlanmadığı belirlenmiştir. Hemşireler, hekimlere ve diğer sağlık personeline 
göre iş güvenliğini yetersiz bulmuşlardır (Öztürk vd., 2011: 125).

Öztürk ve arkadaşlarının Devlet hastanelerinde çalışan 522 hemşire, 232 hekim ve 
271 diğer sağlık personeli ile yaptığı çalışmada tüm sağlık personeli hastanelerinde 
genel olarak iş güvenliğinin sağlandığını belirtmiş (4.05±1.01), ancak mesleki has-
talık ve şikayetler (3.16±1.31), yönetsel destek ve yaklaşım (3.40±1.35) boyutların-
da iş güvenliğinin sağlanamadığını belirtmişlerdir (Öztürk vd., 2011: 136).

Tablo 4. Çalışanların Cinsiyet, Yaş, Medeni Durum, Eğitim Durumu, Çalıştığı Birim, 
Mesleki Kıdem Süresi, Hizmet İçi Eğitim, Çalışma Şekli ve İş Kazası Geçirip Geçirmediğine 

Göre Algıladıkları İş Güvenlik Hakkındaki Düşünceleri
Bağımsız 

Değişkenler Cinsiyet n ort. s.s. MWU P2 Yaş n ort. s.s. t p1

İş Güvenliği
Kadın 99 3,25 0,40

1052,500 0,052
≥32 62 3,29 0,36

1,764 0,080
Erkek 28 3,12 0,28 <32 64 3,17 0,39

Bağımsız 
Değişkenler

Medeni 
Durum n ort. s.s. t p1

Hizmet 
İçi Eğitim 
Durumu

n ort. s.s. MWU P2

İş Güvenliği
Bekar 54 3,24 0,40

0,455 0,650
Evet 113 3,22 0,35

731,500 0, 647
Evli 73 3,21 0,36 Hayır 14 3,25 0,55

Bağımsız 
Değişkenler

Çalışma 
Şekli n ort. s.s. MWU P2

İş Kazası 
Geçirip 

Geçirmediği
n ort. s.s. t p1

İş Güvenliği
Gündüz 108 3,25 0,36

780,500 0,097
Evet 36 3,30 0,34

1,379 0,170
Vardiya 19 3,07 0,45 Hayır 91 3,19 0,39

Bağımsız 
Değişkenler

Eğitim 
Düzeyi n ort. s.s. Chi-

Square P4 Çalıştığı 
Birim n ort. s.s. Chi-

Square P4

İş Güvenliği

Lise 29 3,22 0,34

0,228 0,892

Yoğun 
Bakım ve 

Ameliyathane
37 3,19 0,45

3,265 0,195Önlisans 41 3,24 0,36 Servis 76 3,26 0,36
Lisans ve 
Lisansüstü 57 3,21 0,41 Acil Servis 14 3,13 0,27

Toplam 127 3,22 0,38 Toplam 127 3,22 0,38
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Bağımsız 
Değişkenler

Mesleki 
Kıdem 
Süresi 

n ort. s.s. F P3

İş Güvenliği

≤5 Yıl 45 3,14 0,41

5,116 0,007
6-11 Yıl 40 3,16 0,33
>11 Yıl 42 3,37 0,35
Toplam 127 3,22 0,38

1 İki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi, p>0,05
2 Mann-Whitney U testi, p>0,05
3 ANOVA testi, p>0,05
4  Kruskal-Wallis testi, p>0,05
* Ters yönlü ifadeler, ters kodlama yapılmıştır.

Tablo 4 incelendiğinde; çalışanların iş güvenliğine ilişkin algılamalarında cinsi-
yet, yaş, medeni durum, hizmet içi eğitim durumu, çalışma şekli, iş kazası geçirip 
geçirmediği, eğitim düzeyi ve çalıştığı birime göre farklılıklar bulunmamıştır. 
Ancak, mesleki kıdem süresine göre farklılıklar bulunmuştur (F: 5,116, p:0,007). 
Bu farklılığın hangi gruptan kaynaklandığı incelendiğinde; 5 yıl ve öncesi çalı-
şanlar ile 11 yıldan daha uzun çalışanlar (t:2,818; p:0,006) ile 6-11 ve 11 yıldan 
daha uzun çalışanlar (t:2,781; p: 0,007) arasında olduğu görülmektedir. İş güven-
liği anket ifadelerine, 11 yıldan daha uzun çalışanlar, 5 yıl ve daha az ile 6-11 yıl 
çalışanlara göre daha fazla katılmaktadır. Hipotez 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 ve 9 hipotez-
lerirededilmiştir. Hipotez 6 kabul edilmiştir.

Takase ve arkadaşlarının Japonya’da üç ayrı devlet hastanesinde hemşireler 
(n:315) üzerinde yaptığı çalışmada 1946-1959 doğumlu hemşirelerin kendilerin-
den yaşça daha küçük hemşirelere göre iş güvenliğine daha fazla önem verdikleri 
bulunmuştur (2009: 957).

Kash ve arkadaşları, 2007 yılında yaptığı çalışmada; Birleşik Devletlerinde 2006 
yılında toplum sağlığı çalışanlarına verilen hizmet içi eğitim sonucunda çalışan-
ların iş güvenliğine verdikleri önemin arttığını bulmuştur (2007: 40).

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Çalışmada iki kamu hastanesinde hemşirelerin (n:127) iş güvenliği algılamaları 
ölçülmüştür. Hemşirelerin toplam iş güvenliği puan ortalamaları 3,22± 0,38 bu-
lunmuştur. Çalışmaya katılanların %28,3’ü iş kazası geçirmiştir. Hemşireler, ge-
çirdikleri iş kazasını genellikle iğne batması ve ampül kesmesi olarak belirtmiştir. 
Hemşirelerin iş güvenliğine ilişkin algılamalarında cinsiyet, yaş, medeni durum, 
hizmet içi eğitim durumu, çalışma şekli, iş kazası geçirip geçirmediği, eğitim 
düzeyi ve çalıştığı birime göre farklılıklar bulunmamıştır. Ancak, mesleki kıdem 
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süresine göre, iş güvenliği anket ifadelerine, 11 yıldan daha uzun çalışanlar, 5 yıl 
ve daha az ile 6-11 yıl çalışanlara göre daha fazla katıldıkları bulunmuştur.

Hemşirelerin tecrübeleri, mesleki kıdem süreleri ile doğru orantılıdır. İş güvenliği 
konusunda, hastane yönetimi hizmetiçi eğitim programları düzenlemeli ve dikka-
ti bu konuya çekmelidir.

Hastane çalışanlarının iş güvenliğinin sağlanmasında 27897 Sayılı ve 6 Nisan 
2011 tarihli Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik uy-
gulanmalıdır. Bu yönetmelik çerçevesinde, iş kazalarının önlenmesinde hastane 
yönetimine ve çalışanların kendilerine bazı görev ve sorumluluklar düşmektedir. 
Sağlık kurumları, çalışanlara yönelik; çalışan güvenliği programı hazırlamalı, 
sağlık taramaları yapmalı, engelli çalışanlara yönelik düzenlemeler yapmalı, ça-
lışanların kişisel koruyucu önlemleri almasını sağlamalı ve çalışanlara yönelik 
fiziksel saldırıların önlenmesine yönelik düzenlemeler yapmalıdır. Ayrıca sağlık 
kurumları hasta ve çalışan güvenliğine yönelik; enfeksiyonların kontrolü ve ön-
lenmesi ve laboratuvar güvenliği ile ilgili önlemler almalı, mavi, pembe ve be-
yaz kod uygulamaları yapmalı, güvenlik raporlama sistemi kurmalı ve bildirimi 
yapılacak olaylar ile ilgili faaliyet önlemleri almalı, sağlık çalışanlarına, hasta ve 
çalışan güvenliği konusunda eğitim vermeli ve hasta ve çalışan güvenliği komi-
tesi kurulmasını sağlamalıdır (Resmi Gazete, 2011).

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan Ça-
lışan Güvenliğinin Sağlanması konulu genelgeye uyularak Çalışan Hakları ve 
Güvenliği birimi kurulmalıdır.

Sağlık çalışanları, iş güvensizliğine yönelik koruyucu kişisel tedbirler almalıdır.

Hastane yönetimi iş kazalarınıa zaltmaya yönelik ergonomiyi dikkate alarak, fizi-
ki yaşam kalitesini artırmalıdır.

Hemşirelerle düzenli olarak iş güvenliği konusunda iletişim toplantıları yapılma-
lıdır.

Acil, yoğun bakım, diyaliz, ameliyathane ve pediatri gibi özel branşlarda çalışan 
hemşirelerde branş sertifikası şartı aranılmalı ve bu konuda çalışacak hemşirele-
rin branş sertifikaları programlarına katılımları sağlanılmalıdır.

Hastanede iş güvenliği mühendisleri tarafından düzenli risk tespitleri yapılmalı 
ve gerekli önlemler alınmalıdır.

Hastane yönetiminin, iş güvenliği konusuna sadece hukuki açıdan değil, personel 
sağlığı açısından da bakması ve özen göstermesi gerekmektedir.

Hastane yönetimi, kurumdaki iş güvenliğini ölçen araştırma çalışmaları yapmalıdır.
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ÖZET
Sağlık çalışanlarının suçun bildirimi konusunda bilgilerini ve tutumlarını değerlendir-
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1. GİRİŞ

Sağlık çalışanlarının görevlerini yürüttükleri süreçte; suç işlemiş ya da işleme 
olasılığı bulunan bireyler ile suç mağduru olan veya olasılığı bulunan bireyler ile 
karşılaşmaktadır. Bu durumda yasal sorumlulukları gereği ve hatta bazen etik il-
keler gereği suçu bildirme yükümlülükleri bulunmaktadır. Ancak bu yükümlülük 
bazı durumlarda sağlık çalışanlarının mesleki ilkeleri ile çelişebilmektedir. Bu 
nedenle suç bildirimi konusu sağlık uygulamaları açısından duyarlılıkla yaklaşıl-
ması gereken bir başlıktır.

Bu projede, suçu bildirme yükümlülüğünün ülkemizdeki yasal düzenlemeler çer-
çevesinde kapsamı belirlenmiş ve bu kapsamda oluşturulan anket ile sağlık çalı-
şanlarının bu çerçevede yer alan kurallar konusunda bilgi düzeyleri ve bazı somut 
olaylar karşısında tutumları belirlenmeye çalışılmıştır.

2. GENEL BİLGİLER
2.1. Tanımlar
2.1.1. Suç

Yanlış ya da zararlı olduğu için yasaklanan ve bazı durumlarda cezalandırılan 
davranış. Hukuki anlamda suç, bir toplumdaki hukuki kurumlar tarafından ceza 
veya güvenlik tedbiri yaptırımına bağlanmış fiildir (wikipedia.org,2011)

2.1.2. Suçlu

Suçu gerçekleştiren kişiye suçlu denir. Hukuki anlamda bir kimsenin suçlu kabul 
edilebilmesi için suçun, o kimse tarafından işlendiğinin hukuki süreçler sonucun-
da ispatlanması gerekir (wikipedia.org,2011).

2.1.3. Adli Olgu

Acil servislere başvuran, ateşli silah, patlayıcı madde, kesici, batıcı, ezici aletle 
olan yaralanmalar, trafik kazaları, düşmeler, darp olguları, iş kazaları, zehirlen-
meler, yanıklar, elektrik ve yıldırım çarpması, her türlü intihar girişimleri, işken-
ce iddiaları, tüm cinayet, intihar ve şüpheli ölümler adli olgu olarak değerlendi-
rilmektedir. Adli olarak kabul edilmesi ve adli yetkililere bildirilmesi gereken 
olgular, genel baslıklar halinde şu şekilde sıralanabilir (Fincancı,2006:92) (Tü-
mer,2011) (Cingil,2007) (Günaydın vd.,2005:26) (Özçelik,2011) (Yaycı,2011).

• Bir başkasının kasıtlı davranışı nedeniyle meydana gelen yaralanmalar,
• Bir başkasının tedbirsiz ve dikkatsiz davranışı nedeniyle meydana gelen yara-

lanmalar,
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• Meslekte ve sanatta özen ve dikkat yükümlülüğüne uymama sonucu meydana 
gelen yaralanmalar,

• Zehirlenmeler,
• Orijini intihar olan tüm eylemler
Literatürde sık karşılaşılan adli olgu örneklerinin kadın/çocuğa yönelik cinsel/ 
fiziksel ihmal ve istismar, ateşli silah yaralanmaları, kesici-delici alet yaralanma-
ları, künt travmalar, ilaç ve besin intoksikasyonlarının olduğu belirtilmektedir(Fi
ncancı,2006:92) (Yaycı,2011) (mevzuat.adalet.gov.tr,2011)

2.1.4. Adli Rapor

Adli makamlarca hekimden istenen ve kişinin tıbbi durumunu tespit ederek sorulan 
soruları yanıtlayan, hekimin görüş ve kanaatini bildiren belgedir(Fincancı,2006:92) 
(Tümer,2011) (Sağlık Bakanlığı Genelge,2005:13292) (mevzuat.adalet.gov.tr,2011).

2.1.5. Sağlık

Çalışanı: 2004 tarihli Türk Ceza Yasasının 280.maddesinde; tabip, diş tabibi, ec-
zacı ebe hemşire ve sağlık hizmeti veren diğer personel sağlık mesleği mensup-
ları olarak belirlenmiştir.

2.2. Suçun Bildirimi

Sağlık hizmeti uygulamalarında adli olgu niteliği taşıyan, ya da taşıdığından kuş-
ku duyulan bir hasta ile karşılaşıldığında, bu olgunun niteliğinin aydınlatılabil-
mesi için, yargıya bildirimi bir zorunluluk olarak tanımlanmıştır(Tümer,vd.,2011) 
(Özçelik,2011) (Yaycı,2011).

Acil olay yerinde suç söz konusu ise; acil sağlık ekibi ortamın korunmasına dik-
kat ederek ilk girişimi ve gerekiyorsa hastanın naklini yapıp, Cumhuriyet Savcı-
lığı’na ihbar etmelidir.

1926 tarihli Türk Ceza Yasası’nın (TCK/1926) 530. Maddesine göre sağlık hiz-
meti verilirken kişinin adli kovuşturmaya maruz kalacağı durumlarda durumun 
bildirilemeyeceği hükmünü içeriyordu. Bu maddeye uygun yapılan suç bildirim-
leri meslek sırrının açıklanması suçunu oluşturmuyordu. Örneğin tıbbi yardım 
verilen kişi suçun faili ise bildirimin yapılmaması gerekiyordu. Maddedeki bu 
hükmün amacı hekimin, asıl görevi olan tedavi etme ve sır saklama yükümlülük-
lerini yerine getirmesiydi.

530. madde bu bildirimler konusunda iki temel sınırlamaya gitmişti. Bunlardan 
ilk sınırlama, sadece kişilere karşı işlenen suçlara bildirim zorunluluğu getiri-
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yordu. Bıçakla yaralanan bir kişi başvurduğunda bunu bildirebilirdi ancak sağlık 
mesleği mensubu hırsızlık gibi mala karşı işlenen bir suçu bildirim ile yükümlü 
değildi (Sert,2008).

TCK/2004’ün 280.maddesi de sağlık mesleği mensubuna mesleğini yürüttüğü 
süreçte suç mağdurunun başvurusu halinde suçu bildirme yükümlülüğü getir-
mektedir. Ancak burada suçlar arasında bir ayırım yapılmadan, her türlü suçun 
bildirimi zorunluluğu getirilmektedir. Maddenin gerekçesinde suçu bildirme yü-
kümünden sadece maddede sayılı kişilerin anlaşılmaması gerektiği örneğin tah-
lil laboratuarında çalışan kişilerin de bu madde çerçevesinde sorumluluklarının 
bulunduğu vurgulanmıştır. Yalnız madde çerçevesinde esas alınan insan sağlığı 
olduğundan, veteriner hekimler kapsam dışındadır. 

TCK/2004’ün 280. Maddesine göre, sağlık kurumuna başvuran kişinin mağdur 
olması durumunda suç ihbarının yapılması zorunluluğu bulunmaktadır(Sert,2008) 
(Cantürk,2011). Madde bu konuda sağlık meslek mensubuna karar verme veya 
inisiyatif kullanma ya da mağdurun / hastanın talebini öğrenme ve buna uygun 
davranabilme hakkı tanımamıştır(Sert,2008).

Kamu yararı için hastanın / mağdurun sır hakkına üstün bir hakkın var ol-
duğu ileri sürülerek hastanın / mağdurun talebi olmamasına rağmen suçun 
bildirimi söz konusu olabilir. Ancak bu konuda kesin ve katı sınırların çi-
zilmesi sağlık çalışanı-hasta ilişkisi, hastanın mahremiyet hakkı, hastanın 
sağlık hizmetlerinden serbestçe yararlanma hakkı açısından sorunlara ne-
den olabilecektir(Fincancı,2006:92) (Deryal,2011). Bu gibi bilgilerin has-
tanın sırrı olmadığı suçu işleyen kişinin sırrı olduğunu ileri süren görüşler 
bulunmaktadır(Sert,2008). Bu yaklaşımın tartışılabilecek bir görüş olduğu söy-
lenebilir. Çünkü sır, kişinin başkasının bilmesinden zarar göreceğini düşündü-
ğü başkaları tarafından bilinmesini istemediği bilgi olarak tanımlanmaktadır. 
Mağdur olarak sağlık hizmetinden yararlanmak isteyen kişinin suç veya fail-
le ilgili bilgileri bu özellikleri taşıyabilir. Bu bilgileri hastanın değil de failin 
sırları olarak görmek hastanın yararı ile kamunun yararı arasındaki dengenin 
oluşturulmasında her zaman aynı sonuca gidilmesini sağlayacak ve etik açı-
dan daha da fazla sorun ve ikilemi beraberinde getirecektir(Sert,2008). Benzer 
durumlarda hastanın / mağdurun suçluyu affetmesi halinde olayın sır olarak 
kalmaya devam edebileceğini belirten görüşler bulunmaktadır.

Suç bildiriminin gerekli tıbbi yardım yapıldıktan sonra yapılması tıp etiği ilkeleri 
ve tıbbi deontoloji açısından gereklidir(Fincancı,2006:92) (Tuğcu vd.,2011).Te-
davi için başvuran kimsenin suçun faili olması, suçun ihbarının tedaviden önce 
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yapılmasını gerektirmez. Sağlık mesleğinin önceliği kişinin sağlığıdır. Bu neden-
le kişinin sağlığı ihbardan önce gelmelidir.

Yataklı Tedavi Kurumları Yönetmeliği’nin(saglik.gov.tr,2011) (YTKY) 86. 
maddesine göre tedavi ve muayene edilen vakalarda bir suçun işlendiğine dair 
bir belirti ile karşılaşılması halinde C. Savcılığına veya adli kolluklara bildi-
rim yapılması gerekmektedir. Yaralıdan ya da cesetten çıkan ve delil olabilecek 
eşyalarında adli makamlara teslim edilmesi gerekmektedir(İlçe vd.,2010:546) 
(adlitabiplik.saglik.gov.tr,2011)(Resmi gazete,2005:25832) (istanbulprotokolu.
com,2011).

TCK’nin 280. Maddesine göre hekim, adli olgu ile karşılaştığında adli olgu 
bildiriminde bulunmak zorundadır. Bu zorunluluk TCK 279 ve 280. maddeler 
ile Özel Hastaneler Kanunu’nun 43. ve 44. maddelerinde açıkça belirtilmiştir. 
Bildirim, olgunun adli değerlendirme sürecinde sağlıklı bir şekilde ele alına-
bilmesi için adli olgu bildirim formu (Resmi gazete,2005:25832) doldurularak 
Cumhuriyet Savcılığına veya güvenlik güçlerine yapılmalıdır. Sağlık Bakanlığı-
nın adli rapor ve cinsel saldırı ile ilgili hazırlamış olduğu standart bir rapor for-
mu mevcuttur. Bildirim sonucunda adli makamlardan gelen istek yazısı üzerine 
eğer tanı konulmuşsa adli rapor hemen üç nüsha olarak düzenlenir, ancak olguya 
henüz tanı konulamamışsa geçici rapor verilerek tanı kesinleştiğinde adli rapor 
düzenlenir(Özçelik,2011) (Yaycı,2011) (Sağlık Bakanlığı Genelge,2005:13292) 
(mevzuat.adalet.gov.tr,2011).

Sağlık çalışanları, görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde bir belir-
tiyle karşılaşmasına rağmen, durumu yetkili makamlara bildirmemişse veya bu 
hususta gecikme göstermişse, kanun 1 yıl hapis cezasıyla cezalandırır. Bu neden-
le özellikle acil çalışanları karşılaştıkları adli olguları çok iyi değerlendirebilmeli 
ve gerekli adli makamları bilgilendirmelidirler.

Hekimin bildirme yükümlülüğü yalnız şahıslara karşı işlenen bir suça (cürme) 
rastladığı durumlarda söz konusudur. Adam öldürme, yaralama, çocuğa ve aile 
üyelerine kötü muamele gibi durumlarla karşılaşan hekim bunu adli makamlara 
bildirmelidir. Hekim adli makamlara en kısa yoldan ulaşarak olguyu bildirme-
li aynı zamanda bildirimi yazılı olarak da kayda geçirmelidir (Sağlık Bakanlığı 
Genelge,2005:13292) (Sert,2008) (Erdoğan,2011). Hastanın dosyasına da adli 
olgu bildirimi yapıldığına dair bir kayıt düşülmelidir. Adli olgu bildirimi ve de-
ğerlendirmesiyle ilgili işlemlerdeki eksikliklerde hastayı izleyen hekim ve sağlık 
kurumunun yöneticisi, uzmanlık eğitimi süren hekimlerin bağlı oldukları uzman 
ve birimin yöneticisi sorumludur.
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3. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

3.1. Araştırmanın Şekli ve Yeri

Bu araştırmanın amacı bir eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan tüm sağlık 
çalışanlarının suçun bildirimi konusunda yasalar çerçevesinde bilgilerini ve tu-
tumlarını değerlendirmektir.

3.2. Verilerin Değerlendirilmesi

Çalışmada elde edilen veriler standart bir istatistik programı ile değerlendirilmiş, 
değerlendirmede tanımlayıcı istatistiksel yöntemler (Ortalama, standart sapma, 
yüzdelik dağılımlar) kullanılmıştır.

3.3. Araştırmanın Etik Yönü

Araştırmanın konusu, amacı ve uygulama planının yer aldığı izin dilekçesi ile 
İstanbul Sağlık Müdürlüğü’ne bildirilerek onay alınmıştır. Araştırmaya katılan 
sağlık çalışanlarına, araştırmanın amacı, içeriği, yararları ve süresi hakkında bilgi 
verilmiş, sözlü onamları alınmıştır.

3.4. Verilerin Toplanması Yöntemi

Veri toplama aracı olarak, Dr. Gürkan Sert tarafından hazırlanmış anket ilgili has-
tanede kullanılacak şekilde geliştirilmiştir. Anketin ilk bölümü demografik veriler-
den oluşmakta, ikinci bölümünde katılımcıların suç bildiriminin yükümlülüklerine 
dair bilgi seviyeleri 11 soru ile ölçülmekte; anketin üçüncü bölümünde ise tutum 
ölçekleri kullanılarak, sağlık çalışanlarının suç bildirimini haber vermeye yönelik 
tutumlarını ölçmek üzere üç soru; suç bildirimini haber verme davranışları ise beş 
soru ile ölçülmektedir. Anketin üçüncü bölümündeki sorularının cevapları için (1= 
kesinlikle katılmıyorum, 5=kesinlikle katılıyorum) arasında 1-5 tipi Likert ölçeği 
kullanılmaktadır. Geliştirilen anket, eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan tüm 
sağlık çalışanlarına yüz yüze görüşmeler yoluyla ulaştırılmıştır. Sonuç olarak 226 
adet anketin geri dönüşü sağlanmış olup bunlar istatistiksel değerlendirmeye tabi 
tutulmuştur. Bu da anketlerin geri dönüş oranının % 100 olduğunu göstermektedir. 
Veriler, Temmuz-Eylül 2011 tarihleri arasında toplanmıştır.

3.5. Ölçekte Yer Alan Soruların Frekans Dağılımları
3.5.1. Demografik Özelliklere Ait Dağılımlar

Bu bölümde cinsiyet, yaş, mezuniyet, medeni durum, eğitim durumu gibi katı-
lımcılara dair tanımlayıcı değişkenleri ölçen sorulara verdikleri cevaplar değer-
lendirilmektedir.
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Tablo 1. Ankete katılanların yaş değişkenini ölçen soruya verdikleri cevapların frekansı
Yaş N % Geçerli % Toplam %

18–25 39 17,3 17,3 17,3
26–35 112 49,6 49,6 66,8
36–45 45 19,9 19,9 86,7

46 ve üstü 30 13,3 13,3 100,0
Toplam 226 100,0 100,0

Ankete katılanların yaklaşık % 50`sinin (112 kişi) 26–35 yaş grubu ile örnek-
lemdeki en büyük çoğunluğu oluşturduğu görülmektedir. Bunu sırası ile %20 ile 
36–45; %17 ile 18-25 ve %13 ile 41 üstü yaş grubundan olduğu görülmektedir.

Tablo 2. Ankete katılanların cinsiyete göre dağılımı
Cinsiyet N % Geçerli % Toplam %

Kadın 153 67,7 67,7 67,7
Erkek 73 32,3 32,3 100,0

Toplam 226 100,0 100,0

Tablo 3. Ankete katılanların medeni durumlarına göre dağılımı
Medeni Durum N % Geçerli % Toplam %

Bekâr 107 47,3 47,3 47,3
Evli 119 52,7 52,7 100,0

Toplam 226 100,0 100,0

Tablo 4. Ankete katılanların mesleklerine göre dağılımı

Meslek N % Geçerli % Toplam %
Hekim 79 35,0 35,0 35,0

Diş hekimi 5 2,2 2,2 37,2
Eczacı 2 ,9 ,9 38,1

Hemşire-ebe 129 57,1 57,1 95,1
Diğer… 11 4,9 4,9 100,0
Toplam 226 100,0 100,0

Tablo 5. Ankete katılanların mesleki pozisyonlarına göre dağılımları
Mesleki Pozisyon N % Geçerli % Toplam %

Asistan 47 20,8 20,8 20,8
Sorum. Hemşire 11 4,9 4,9 25,7

Başasistan 4 1,8 1,8 27,4
Klinik hemşiresi 97 42,9 42,9 70,4

Uzman 22 9,7 9,7 80,1
Klinik şefi 7 3,1 3,1 83,2

Diğer 38 16,8 16,8 100,0
Toplam 226 100,0 100,0
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Tablo 6. Ankete katılanların eğitim durumlarına göre dağılımları
Eğitim Durumu N % Geçerli % Toplam %

Lise 41 18,1 18,1 18,1
Ön lisans 39 17,3 17,3 35,4

Lisans 58 25,7 25,7 61,1
Mastır 46 20,4 20,4 81,4

Doktora 42 18,6 18,6 100,0
Toplam 226 100,0 100,0

Tablo 7. Ankete katılanların meslekte çalışma yıllarına göre dağılımları
Meslekte Çalışma Yılı N % Geçerli % Toplam %

0–5 85 37,6 37,6 37,6
6–10 45 19,9 19,9 57,5
11–20 57 25,2 25,2 82,7

20 yıldan fazla 39 17,3 17,3 100,0
Toplam 226 100,0 100,0

Tablo 8. Ankete katılanların kurumda çalışma yıllarına göre dağılımı
Kurumda Çalışma Yılı N % Geçerli % Toplam %

0–5 136 60,2 60,2 60,2
6–10 28 12,4 12,4 72,6
11–20 42 18,6 18,6 91,2

20 yıldan fazla 20 8,8 8,8 100,0
Toplam 226 100,0 100,0

Tablo 9. Ankete katılanların çalıştıkları birimlere göre dağılımları
Çalışılan Birim N % Geçerli % Toplam %

Klinik 130 57,5 57,5 57,5
Yoğun bakım 33 14,6 14,6 72,1

Acil 18 8,0 8,0 80,1
Yönetim 9 4,0 4,0 84,1
Eczane 4 1,8 1,8 85,8
Diğer 32 14,2 14,2 100,0

Toplam 226 100,0 100,0

3.5.2. Suçun Bildirimi İle İlgili Kişisel Eğitim Ve Altyapıya Ait Dağılımlar

Soru: Suçun bildirimi ile ilgili eğitim aldınız mı?

Tablo 10. Ankete katılanların suç bildirimi eğitimi alıp-almadıklarına göre dağılımları
Eğitim Alanlar N % Geçerli % Toplam %

Evet 73 32,3 32,3 32,3
Hayır 153 67,7 67,7 100,0

Toplam 226 100,0 100,0

Soru: Cevabınız evet ise
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Tablo 11. Suç bildirimi eğitimini ne zaman aldıklarını gösteren tablo
Eğitim Zamanı N % Geçerli % Toplam %

Mesleki eğitim sırasında aldım 3 4,1 4,1 4,1
Hizmet içi eğitim de aldım 50 68,5 68,5 72,6

Özel ilgim nedeniyle eğitim aldım 2 2,7 2,7 75,4
Konferans, Seminer vb. aldım 6 8,2 8,2 83,6

Diğer 12 16,4 16,4 100,0
Toplam 73 100,0 100,0

Soru: Suçun bildirimini gerektirecek bir durum ile karşılaştınız mı?
Tablo 12. Suç ihbarı gerektiren durumla karşılaşıp-karşılaşmadıklarına verilen cevapların 

dağılımı
N % Geçerli % Toplam %

Evet 71 31,4 31,4 31,4
Hayır 153 67,7 67,7 99,1

Bilmiyorum 2 ,9 ,9 100,0
Toplam 226 100,0 100,0

Soru: Çalıştığınız kurumda suçun bildirimine ilişkin yazılı kurum prosedür/poli-
tikalarınız var mı?

Tablo 13. Yazılı prosedür var mı sorusunun cevap dağılımı
N % Geçerli % Toplam %

Evet 28 12,4 12,4 12,4
Hayır 63 27,9 27,9 40,3

Bilmiyorum 135 59,7 59,7 100,0
Toplam 226 100,0 100,0

Soru: Çalıştığınız kurumda suçun bildirimine ilişkin yazılı kurum prosedür/poli-
tikalarınızı gerekli görüyor musunuz?

Tablo 14. Yazılı prosedüre gerek var mı sorusuna cevapların dağılımı
N % Geçerli % Toplam %

Evet 172 76,1 76,1 76,1
Hayır 21 9,3 9,3 85,4

Bilmiyorum 33 14,6 14,6 100,0
Toplam 226 100,0 100,0

Soru: Sizce çalıştığınız kurumda suçun bildirimine ilişkin yazılı kurum prosedür/
politikaları nız yeterli mi?

Tablo 15. Kurumdaki suç bildirimi ile ilgili yazılı prosedürün yeterli olup-olmadığına 
verilen cevapların dağılımı

N % Geçerli % Toplam %
Evet 15 6,6 6,6 6,6
Hayır 73 32,3 32,3 38,9

Bilmiyorum 138 61,1 61,1 100,0
Toplam 226 100,0 100,0
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Soru: Suç bildiriminde bulundunuz mu?

Tablo 16. Suç bildiriminde bulundunuz mu sorusuna verilen cevapların dağılımı
N % Geçerli % Toplam %

0 1 ,4 ,4 ,4
Evet 46 20,4 20,4 20,8
Hayır 178 78,8 78,8 99,6

5 1 ,4 ,4 100,0
Toplam 226 100,0 100,0

Soru: Suçun bildirimini nereye yaptınız?

Tablo 17. Suç bildirimini nereye yaptıklarını gösteren tablo
N % Geçerli % Toplam %

0 174 77,0 77,0 77,0
Hastane polisine 26 11,5 11,5 88,5
Başhekimliğine 12 5,3 5,3 93,8

Savcılığa 3 1,3 1,3 95,1
Karakola 9 4,0 4,0 99,1
Diğer... 2 ,9 ,9 100,0
Toplam 226 100,0 100,0

Soru: Suçun bildirimini nerede yaptınız?(birden çok seçeneği işaretleyebilirsiniz.)

Tablo 18. Suç bildirimini nerede yaptıklarına verilen cevapların dağılımı
N % Geçerli % Toplam %

Suç bildiriminde hiç bulunmadım 174 76,9 76,9 76,9
Acil birimde 26 11,5 11,5 88,5

Klinikte 12 5,3 5,3 93,8
Poliklinikte 3 1,3 1,3 95,1

Diğer… 11 4,9 4,9 100,0
Toplam 226 100,0 100,0

Soru: Suçun bildirimi nereye yapılmalıdır?

Tablo 19. Suç bildirimi nereye yapılmalıdır sorusunun cevaplarının dağılımı
N % Geçerli % Toplam %

Hastane polisine 102 45,1 45,1 45,1
Başhekimliğine 35 15,5 15,5 60,6

Savcılığa 36 15,9 15,9 76,5
Karakola 9 4,0 4,0 80,5
Diğer... 44 19,5 19,5 100,0
Toplam 226 100,0 100,0
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Tablo 20. Suçun Bildirimine Dair Bilgi Seviyesini Ölçen Sorulara Verilen Doğru&Yanlış 
Cevap Oranları

Lütfen aşağıdaki soruları 1: kesinlikle 
katılmıyorum’ dan 5: kesinlikle katılıyorum olmak 
üzere size en uygun seçeneği işaretleyiniz.

DOĞRU 
CEVAP 

%

YANLIŞ 
CEVAP  

%
1. Yasalara göre sağlık çalışanı hizmet sunduğu süreçte 
karşılaştığı suçu yetkililere bildirmek zorundadır. 202 24 89,3 18,7

2. Yasalara göre sağlık çalışanı hizmet sunduğu 
süreçte karşılaştığı suç şüphesini yetkililere bildirmek 
zorundadır.

184 42 81,4 18,6

3. Yasalara göre suç işleyen kişinin hastaneden hizmet 
alması halinde Sağlık çalışanının durumu yetkililere 
bildirmek zorundadır.

183 43 81 19

4. Yasalara göre bir suçun mağduru olan kişinin 
hastaneden hizmet alması halinde Sağlık çalışanının 
durumu yetkililere bildirme zorunluluğu vardır

176 50 78 22

5.Yasalara göre Suçun bildiriminde suçlar arasında 
ayrım yapılmamıştır. 120 106 53 47

6.Yasalara göre suçun bildirimi için sağlık kurumuna 
başvuran kişinin rızası gerekmez. 155 71 68,5 31,5

7.Yasalara göre hastaneye başvuran kişinin bir suça 
karıştığı şüphesi varsa (fail olarak) Sağlık çalışanının 
durumu yetkililere bildirme zorundadır.

175 51 78 22

8.Yasalara göre hastaneye başvuran kişinin bir suçun 
mağduru olduğu şüphesi varsa Sağlık çalışanının 
durumu yetkililere bildirme zorundadır.

180 46 80 20

9.Yasalara göre Hastaneye başvuran kişi bir suçun 
mağduru ise ve mağdur suçun bildirilmesini istemez ise 
Sağlık çalışanı bildirmek zorundadır.

143 83 63 37

10 Hastaneye başvuran kişi bir suçun faili ise ve suçun 
bildirilmesini istemez ise Sağlık çalışanı bildirmek 
zorundadır.

183 43 81 19

11Yasalara göre sağlık çalışanı hizmet sunduğu süreçte 
karşılaştığı suçu yetkililere bildirmemesi bir suç oluşturur. 165 61 73 27

3.5.3. Suçun Bildirimine Yönelik Tutumlara Ait Dağılımlar

Soru: Suçun bildirimi kurum tarafından yetkililere yapılmalıdır

Tablo 21. Suç bildirimini kurum yapmalıdır sorusunun cevap dağılımı Suçun bildirimi sağlık 
çalışanı tarafından yetkililere yapılmalıdır

N % Geçerli % Toplam %
Kesinlikle Katılmıyorum 26 11,5 11,5 11,5

Katılmıyorum 16 7,1 7,1 18,6
Kararsızım 20 8,8 8,8 27,4
Katılıyorum 71 31,4 31,4 58,8

Kesinlikle Katılıyorum 93 41,2 41,2 100,0
Toplam 226 100,0 100,0
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Soru: Suçun bildirimi durumları sağlık çalışanı tarafından yapılmalıdır?

Tablo 22. Suç bildirimini sağlık çalışanı tarafından yapmalıdır sorusunun cevap dağılımı
N % Geçerli % Toplam %

Kesinlikle Katılmıyorum 43 19,0 19,0 19,0
Katılmıyorum 24 10,6 10,6 29,6

Kararsızım 42 18,6 18,6 48,2
Katılıyorum 56 24,8 24,8 73,0

Kesinlikle Katılıyorum 61 27,0 27,0 100,0
Toplam 226 100,0 100,0

Soru: Suç bildirimi durumları sağlık çalışanının güvenliğini tehdit etmekte midir?

Tablo 23. Suç bildirimi durumları sağlık çalışanının güvenliğini tehdit etmekte midir? 
Sorusunun cevap dağılımı

N % Geçerli % Toplam %
Kesinlikle Katılmıyorum 32 14,2 14,2 14,2

Katılmıyorum 17 7,5 7,5 21,7
Kararsızım 27 11,9 11,9 33,6
Katılıyorum 57 25,2 25,2 58,8

Kesinlikle Katılıyorum 93 41,2 41,2 100,0
Toplam 226 100,0 100,0

3.5.4.Suçun Bildirimine Yönelik Davranışları Ölçen Soruların Frekans 
Dağılımları

Tablo 24. Kuruma başvuran yaralı suçluyu bildirim sonuçları
N % Geçerli % Toplam %

Kesinlikle Katılmıyorum 132 58,4 58,4 58,4
Katılmıyorum 57 25,2 25,2 83,6

Kararsızım 16 7,1 7,1 90,7
Katılıyorum 11 4,9 4,9 95,6

Kesinlikle Katılıyorum 10 4,4 4,4 100,0
Toplam 226 100,0 100,0

Soru: Sokakta yürürken bıçaklanıp yaralanan bir kişinin hastaneye başvurması halin-
de bu kişi yetkililere bildirimin yapılmasını istemez ise durumu yetkililere bildirmem.

Tablo 25. Suçun bildiriminde suçlunun rızası olmazsa ne yapılmalı sorusunun cevap dağılımı
N % Geçerli % Toplam %

Kesinlikle Katılmıyorum 129 57,1 57,1 57,1
Katılmıyorum 61 27,0 27,0 84,1

Kararsızım 21 9,3 9,3 93,4
Katılıyorum 8 3,5 3,5 96,9

Kesinlikle Katılıyorum 7 3,1 3,1 100,0
Toplam 226 100,0 100,0
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Soru: Eşinden gördüğü şiddet nedeniyle hastaneye başvuran bir kadın bildirimin 
yapılmasını İstemez ise durumu yetkililere bildirmem.

Tablo 26. Eşinden gördüğü şiddet nedeniyle hastaneye başvuran bir kadın bildirimin 
yapılmasını istemez ise durumu yetkililere bildirmem sorusunun cevap dağılım

N % Geçerli % Toplam %
Kesinlikle Katılmıyorum 124 54,9 54,9 54,9

Katılmıyorum 59 26,1 26,1 81,0
Kararsızım 23 10,2 10,2 91,2
Katılıyorum 13 5,8 5,8 96,9

Kesinlikle Katılıyorum 7 3,1 3,1 100,0
Toplam 226 100,0 100,0

Soru: Babasından gördüğü şiddet nedeniyle hastaneye annesi tarafından getirilen 
çocuğun annesi bildirimin yapılmasını istemez ise durumu yetkililere bildirmem.

Tablo 27. Babasından gördüğü şiddet nedeniyle hastaneye annesi tarafından getirilen 
çocuğun annesi bildirimin yapılmasını istemez ise durumu yetkililere bildirmem sorusunun 

cevap dağılımı
N % Geçerli % Toplam %

Kesinlikle Katılmıyorum 126 55,8 55,8 55,8
Katılmıyorum 60 26,5 26,5 82,3

Kararsızım 16 7,1 7,1 89,4
Katılıyorum 11 4,9 4,9 94,2

Kesinlikle Katılıyorum 13 5,8 5,8 100,0
Toplam 226 100,0 100,0

Soru: Çocuğuna şiddet uygularken çocuğun fenalaşması üzerine çocuğunu hasta-
neye getiren anne bildirimin yapılmasını istemez ise durumu yetkililere bildirmem.

Tablo 28: Çocuğuna şiddet uygularken çocuğun fenalaşması üzerine çocuğunu hastaneye 
getiren anne bildirimin yapılmasını istemez ise durumu yetkililere bildirmem sorusunun 

cevap dağılımı
n % Geçerli % Toplam %

Kesinlikle Katılmıyorum 141 62,4 62,4 62,4
Katılmıyorum 50 22,1 22,1 84,5

Kararsızım 15 6,6 6,6 91,2
Katılıyorum 9 4,0 4,0 95,1

Kesinlikle Katılıyorum 11 4,9 4,9 100,0
Toplam 226 100,0 100,0

3.5.5. Anket Sonuçları

Ankete katılanların sayısı toplam 226’dır.% 55’i 25-35 yaş arasında , % 68’i ka-
dın ve % 32’si erkektir. Katılanların % 57’si hemşire-ebedir.% 68’i “suçu bildi-
rim” konusunda eğitim almadıklarını belirtirken, eğitim alanların % 88,5’i bu 
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konuda hizmet içi eğitimler aldıklarını bildirmişlerdir. % 68’i suç bildirimi ge-
rektiren durumla karşılaşmadıklarını belirtmişlerdir. Ankete katılanların % 76’sı 
“suç bildirimi” ile ilgili yazılı prosedür olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Suç 
bildiriminin zorunlu olduğu konusunda doğru cevap verenlerin oranı istatistiksel 
olarak anlamlı bulunmuştur.% 42’si suçun kurum tarafından yetkililere bildiril-
mesi gerektiğini belirtirken suçun sağlık çalışanları tarafından yetkililere bildi-
rilmesi gerektiği şeklinde cevaplayanların oranı % 61’dir. Suçun bildirilmesinin 
sağlık çalışanlarını tehdit edeceğini beyan edenlerin oranı % 93’tür. Bu oranın 
yüksek olmasının nedeni, TEAH’nin hasta profili ile ilgili olma olasılığı çok yük-
sektir. Kadına ve çocuğa yönelik şiddet durumunda mağdurun rızası olmaz ise 
suçu bildirmeyeceğini belirtenlerin oranı % 55’tir.

4. SONUÇ
Adli rapor düzenlenmesi hekimin tıbbi bir görevi olmasının yanında ayrıca hukuki 
sorumluluğudur. Suç bildirim yükümlülüğü ise, sadece hekime ait bir sorumluluk 
değildir. Yapılan çalışmalarda hekimlerin adli olgu bildirimi ve adli rapor yazma 
hususlarında yeterince bilgi sahibi olmadıkları anlaşılmaktadır. Hekimlerin adli ol-
guları objektif olarak değerlendirmelerinde yardımcı olması amacıyla 2005 yılında 
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Adli Tıp Uzmanları Derneği ile Adli Tıp Derneği 
tarafından Sağlık Bakanlığının katkılarıyla “TCK’da tanımlanan yaralanma suçla-
rının adli tıp açısından değerlendirilmesi ve adli rapor tanzimi için rehber”(Sağlık 
Bakanlığı Genelge,2005:13292) isimli önemli bir kaynak yayınlanmıştır.

Konu ile ilgili yapılan çalışmalarda(Tuğcu,vd.,2003:175) (Gündüz,1997:56) (Ya-
vuz,2004:2) (Turla ve Dündar,2003:119); adli olgularda eksik ve yanlış düzenle-
nen raporlar nedeniyle yargının işlemesine %41 oranında olumsuz etki yaptıkları, 
bu nedenle mezuniyet öncesi ve sonrası adli tıp eğitim programlarının yaygın-
laştırılarak uygulanması gerektiği, bu konudaki yetersizliklerin eğitim ile gide-
rilebileceği, eğitimin yanında denetimin de gerekli olduğu, en azından belirli bir 
hekim grubunun adli tıp konusunda yeterli bilgiye sahip hale getirilmesi gerek-
tiği ve en sık karşılaşılan sorunlara temel yaklaşımların esas alınması gerektiği 
vurgulanmıştır(Yavuz,2004:2) (Turla ve Dündar,2003:119).

Bir başka çalışmada(Bahar,2008), ülkemizde hemşirelerin, rutin olarak hasta-
ları değerlendirmedikleri, özellikle acil ünitelerde çalışan hemşirelerin hastanın 
hayati fonksiyonlarına odaklandıkları, adli yönünü ihmal ettikleri, adli hemşire-
lik konusunda bilgilendirilmemiş oldukları belirlenmiştir. Adli kanıtların tespit 
edilmesi, toplanması ve korunması özel bilgi ve beceri gerektirir. Hemşirenin, 
adli vakaya ait bilgileri temin etme ve gerekli kişilere iletme becerisi son derece 
önemlidir. Türkiye’de adli hemşirelik konusunda eğitim imkânlarının kısıtlı ol-
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duğu bilinmektedir. Hemşirelerin eğitim almadıkları ve yasal dayanağı olmayan 
adli hemşirelik konusunda sorumluluk almak istememeleri beklenen bir durum-
dur. Adli konularda hemşirenin öneminin vurgulayan literatür ışığında ülkemizde 
adli hemşireliğin yaygınlaştırılması mutlak bir zorunluluktur. Hastane yönetim-
leri, Sağlık Bakanlığı tarafından standardize edilmiş adli rapor formlarının etkin 
şekilde kullanımını sağlamalı, ayrıca standart adli olgu bildirim formları hazır-
lanmalı ve kullanımı yaygınlaşmalıdır (Sağlık Bakanlığı Genelge,2005:13292).

Çalışmamızdaki sonuçlar da yukarıdaki çalışmaların sonuçlarını destekler özel-
liktedir. Yapılan tek yönlü varyans analizi sonucu (p<0,01) ile istatistiksel olarak 
bilgi seviyesinin suçu bildirmeye yönelik davranış şekillerini açıklamada kulla-
nılabilecek önemli bir değişken olduğu ortaya çıkmıştır.

Sonuç olarak; kişilerin haklarının kaybolmaması veya gereksiz yere mağdur ol-
malarını engellemek için, hastayı tedavi etmek kadar, adli rapor yazma sorumlu-
luğu bulunan hekimlere mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimlere devam edilmesi, 
seminerlerde bilgi kazandırmanın yanı sıra hekimlerimize ve hekim dışı sağlık 
personeline adli olgulardaki sorumluluklarını öğretecek formasyonların, eğitim 
sürecine aktarılması gerektiğine ve adli hemşireliğin geliştirilmesi konusunda 
hızlı adımlar atılmasının önemli olduğuna inanmaktayız.

Sağlık çalışanlarının sağlık hizmeti verdikleri süreçte bildirim yükümlülüğünün ge-
rekçesi, suçların takibi, suçluların yakalanması ve halk sağlığını ilgilendiren konularda 
tedbir alınması ihtiyacıdır. Bu temel gerekçe “kamu yararı” ile ilgili iken, temel hasta 
haklarını göz ardı edecek biçimde uygulanmamalıdır. Toplum güvenliğini sağlamaya 
veya halk sağlığını korumaya çalışırken, temel hasta haklarına da uygun davranmak 
mümkün ve gereklidir. Evrensel hasta hakları normları bakımından TCK.m.530 dü-
zenlemesinden pek çok bakımdan bir geriye gidişi ifade eden TCK.m.280 hükmünün 
yeniden gözden geçirilmesi “acil” ve “açık” bir zorunluluktur.
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ÖZET

Bu çalışma Kayseri İli Acil Sağlık Hizmetlerinde görevli personelin çalışan güvenliği ve 
enfeksiyon kontrolü uygulamaları konusundaki tutumlarını belirlemek amacı ile yapıl-
mıştır. Tanımlayıcı ve kesitsel nitelikteki bu çalışma Mart Nisan 2012 tarihleri arasında 
yapılmış olup, Acil Sağlık Hizmetlerinde acil tıp teknisyeni, paramedik, doktor, şoför ve 
sağlık memuru olarak görev yapan toplam 315 kişi araştırmanın evreninin oluşturmuştur. 
Araştırmaya katılanların çalışmakta oldukları istasyonlarda ortalama günlük vaka sayı-
ları 11±6,7 dir. Personelin %91’i daha önce hasta ve çalışan güvenliğine yönelik eğitim 
aldığını ifade etmiştir. Kan ile bulaşan hastalıklar konusunda eğitim aldığını belirten per-
sonelin diğerlerine göre yıllık kan tahlili yaptırma oranı istatistiki olarak anlamlı dere-
cede yüksek bulunmuştur. Araştırma grubuna Anti-HBs değerleri sorulmuş ve grubun 
%59,2’si 10 IU/L nin altında olduğunu belirtmiştir. En sık karşılaşılan risk faktörü de-
ğerlendirildiğinde personelin %47,1’i trafik kazası, %28’i darp, %27,4’ü enfeksiyonlar, 
%5,8’i araç içi düşme olduğunu belirtmiştir. İlimiz 112 çalışanlarının çalışan güvenliği-
ne ilişkin enfeksiyon kontrolü uygulamaları yetersiz görülmüştür. Bu personele eldiven, 
maske, travma gözlüğü ve önlük gibi kişisel koruyucu malzemelere ulaşımı konusunda 
destek sağlanmalıdır. Kullanılan malzemelerin temizliği ve dezenfeksiyonu konusunda 
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tek kullanımlık ürünlerin tercih edilmesi, en yakın kamu hastaneleri ile işbirliği protokol-
leri yapılması hem hasta hem de çalışan güvenliği açısından doğru bir yaklaşım olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Çalışan Güvenliği, Enfeksiyon Kontrolü, Acil Sağlık Hizmetleri

ABSTRACT
This study aimed to determine attitudes of the staff about safety and infection control 
practices at Emergency Health Services in the province of Kayseri. The research has been 
made between March-April 2012 that was applied to the survey a total of 315 people that 
served as emergency medical technician, paramedic, doctor, medical officer and chauffeur 
in Emergency Medical Services. The average daily number of cases at they were working 
those surveyed stations was 11 ± 6.7. % 91 of the participant has taken patients and staff 
safety trainings previously. The staff those indicating had received education on blood 
borne diseases than others, with an annual blood test were significantly higher. The group 
asked of values, % 59.2 of them answered as below 10 IU / L; according to the data cut-
off value is below the suggested limit. The most common risk factors evaluated on faced 
by employees up to % 47.1 of traffic accidents, % 28 assault, % 27.4 infections, and 
% 5.8 of fall down in vehicles. Inadequate infection control practices for the safety of 
employees have been seen on working staff in the province 112.

Support should be provided in the supply of personal protective equipment to staff such 
as trauma support materials gloves, masks, goggles and an apron etc. Disposable products 
used in cleaning and disinfection of materials preferred to handle with closest public 
hospitals via cooperation protocols in terms of both patient and employee safety will be 
the right approach.

Key Words: Employee Safety, Infection Control, Emergency 112 Service
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1. GİRİŞ
Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün yaptığı tanıma göre; çalışan güvenliği, çalışan-
ların fiziki, ruhsal ve sosyal durumlarının en üst düzeye taşınması, sağlıklarına 
gelebilecek zararların en aza indirilmesi için korunma yöntemlerinin uygulanma-
sı, kişinin işine ve işin kişiye uygunluğudur.

2002 yılında Aiken, Clarke ve Sloane’nin yaptığı araştırmaya göre çalışma or-
tamlarında sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınmadığı durumlarda, bu sağlık so-
runlarının mesleki hataları daha riskli boyuta taşıdığı görülmüştür (Aiken, Clar-
ke, Sloane, Sochalski, Silber, 2002: 93).

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 1950’li yıllarda, her çalışanın sağlık hizmeti 
alması gerektiğini, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmasının bir insanlık hakkı 
olduğunu ve bu hakkın yaşama hakkı sınırları içinde bulunduğunu, her ülkenin 
buna uyması gerektiğini belirtmiştir.

Sağlık sektöründe ki çalışan güvenliği faaliyetlerinde amaç; tüm kurum perso-
nelinin (hizmet satın alımı ile çalışanlar dâhil) çalışma ortamları ve yaptıkları 
işlerden dolayı karşılaşabilecekleri tehlikeleri tanımlamak, risk değerlendirmesi 
yapmak ve koruyucu önlemler almak esasına dayanır.

Sağlık çalışanlarının meslek riskleri içinde ilk akla gelenler enfeksiyon ve delici 
kesici alet yaralanmaları olmakla birlikte, radyasyon, toksik-kimyasal maddeler, 
biyolojik ajanlar, ısı, gürültü gibi fiziksel ajanlar, kas-iskelet sistemi sorunları, 
stres, şiddet ve kötü muamele gibi faktörler de sağlık personelinin sağlığını tehdit 
etmektedir. Sağlık çalışanı 112 ambulans servisinde çalışıyor ise trafik kazaları, 
düşme, araç içi çarpma gibi tehlikeler de eklenmektedir.

Sağlık Bakanlığı 9 Nisan 2009 tarihinde 27214 sayılı Sağlık Kurum ve Kuru-
luşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına İlişkin 
Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 
14.05.2012 tarih 23 sayılı genelgesinde çalışan güvenliğinin sağlanması konu-
sunda gerekli tedbirlerin alınması, ekiplerin kurulması ve raporlama sürecinin 
başlaması gerektiğini belirtmiştir (www.saglik.gov.tr).

Bu çalışmada; acil sağlık hizmeti sunan Kayseri 112 çalışanlarının çalışan gü-
venliği ve enfeksiyon kontrolüne yönelik bilgi, tutum ve davranışlarının ortaya 
konulması amaçlanmıştır.

2. GEREÇ VE YÖNTEM

Tanımlayıcı ve kesitsel nitelikteki bu çalışma Mart - Nisan 2012 tarihleri arasında 
yapılmış olup, Acil Sağlık Hizmetlerinde acil tıp teknisyeni, paramedik, doktor, 
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şoför ve sağlık memuru olarak görev yapan toplam 315 kişi araştırmanın evre-
ninin oluşturmuştur. Örnekleme yapılmadan 112 çalışanlarının tamamı araştırma 
kapsamına alınması planlanmış, ancak ulaşılabilen ve araştırmaya katılmayı ka-
bul eden 157 kişiye anket uygulanmıştır. Anket sonuçları bilgisayar ortamında 
SPSS 13,0 programı ile değerlendirilmiştir. Verilerin istatistikî analizinde Ki-Ka-
re Önemlilik testi uygulanmıştır. P<0,05 düzeyi anlamlı kabul edilmiştir.

3. BULGULAR

Araştırma grubunun yaş ortalaması 30,38 ±7,5 (min=19, max=53) dir. Araştırma 
grubunun yaklaşık yarısı (%49) 19-28 yaş grubunda olduğu %2,5’inin ise 49-58 
yaş grubunda olduğu tespit edilmiştir. Çalışanların %53,5’i erkek, %46,5’i kadın 
dı. %42,7 ile en fazla lise mezunu çalışan olduğu görüldü. Çalışanlar arasında 
%49,7 oranı ile en çok Acil Tıp Teknisyeni (ATT) olduğu görüldü. ATT’leri sıra 
ile %17,8 ile doktor, %13,4 ile paramedik, %12,1 ile şoför, %7 ile de sağlık me-
murları takip etmekteydi(Tablo 1). Araştırma grubunun mesleki yıl ortalaması 
7,87±6,1 (min=1, max=29) dır. Ortalama günlük vakaya çıkma sayısı 12,89±5,4 
(min=1, max=33) dir.

Tablo 1. Değerlendirmeye alınan 112 çalışanlarının demografik özellikleri
Cinsiyet Sayı %
Kadın 73 46,5
Erkek 84 53,5
Yaş
19-28 77 49
238 53 33,8
39-48 23 14,6
49-58 4 2,5
Eğitim
ilkoğretim 7 4,5
lise 67 42,7
önlisans 60 38,2
Üniversite/fakülte 23 14,6
Meslek
Acil Tıp Teknisyeni 78 49,7
Paramedik 21 13,4
Doktor 28 17,8
Sağlık Memuru 11 7
Şoför 19 12,1
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Araştırma grubu içerisinde hasta çalışan güvenliği eğitimi alanların oranı 
%91,1’dir. Kan ile bulaşan hastalıklar konusunda eğitim alanların oranı %52,9 
dur. Kan ile bulaşan hastalıklar konusunda eğitim almadığını belirtenlerin oranı 
%28,7 olup grubun %18,5’i alıp almadığı konusunda fikir beyan etmemiştir. Kan 
ile bulaşan hastalıklar konusunda eğitim aldığını belirtenlere ‘’nereden eğitim al-
dınız?’’ sorusu sorulmuştur. Araştırma grubunun %21’i okuldan, %9,6’sı hizmet 
içi eğitimlerden, %4,4’ü seminerlerden eğitim aldığını belirtmiştir. Çalışan güven-
liği uygulamaları kapsamında sağlık muayenesi yaptıran çalışan oranı %70,7’dir. 
Çalışan güvenliği eğitimi alanlarda sağlık muayenesi yaptırma oranı daha yüksek 
olmasına rağmen istatistiksel olarak bir fark bulunamamıştır (x²=72,317 p>0,05). 
Araştırma grubunun genç çalışanlardan oluştuğu görülmektedir. Gençlerde di-
ğerlerine oranla sağlık muayenesi yaptırma oranı yüksek olmasına rağmen ista-
tistiksel olarak anlamlı değildir (x²=15,026 p>0,05). Kanla bulaşan hastalıkların 
takibi açısından kan tahlili yaptırma sayıları sırasıyla %57,3’ü yılda 1, %14’ü 
yılda 2, %26,1’i ise hiç yaptırmadığını belirtmiştir. Araştırma grubunun hepa-
tit profilaksisi konusunda aşılama durumu sorgulanmıştır. Çalışanların %40,8’i 
şu ana kadar 3 doz Hepatit B aşısı olduğunu belirtmiştir. Çalışanların %24,2’si 
henüz hiç aşılanmamış olduğunu belirtmiştir. Aşılanmış olan sağlık personeli-
nin diğerlerine oranla Anti Hbc antikor düzeyi anlamlı ölçüde daha yüksektir 
(x²=308,410 p<0,05). Çalışanların %59,2’si anti-HBs değerinin 10 mIU/mL nin 
altında olduğunu belirtmiştir.

Araştırma grubu içerisinde lise düzeyinde eğitim alanların çalışan güvenliği eği-
timi alma oranı diğerlerine oranla daha fazla olduğu görülmüştür. Çalışan gü-
venliği eğitimi alan çalışanların uygulama konusunda tutarlıklıklarını belirle-
mek amacı ile eldiven, maske, gözlük kullanım durumları sorulmuştur. Eldiven 
kullanım oranı eğitim alanlar içerisinde %83,9 olup istatistiksel olarak anlamlı 
değildir (x²=3,936 p>0,05). Kullanmayanlar ise eldiven yetersizliğinden dolayı 
kullanmadığını belirtmiştir (%16,1). Çalışanların %26,8’i el antiseptiği kullan-
dığını belirtirken %70’i kullanmadığını belirtmiştir. Kullanmama nedenleri sor-
gulanmış olup araştırma grubunun %36,9’u malzeme yetersizliğinden dolayı, % 
2,6’sı ise nadiren kullandıklarını belirtmiştir. Araştırma grubu içerisinde çalışma 
alanlarında yeterli eldiven bulunmadığını düşünenlerin oranı %44,6’dır. %39,5’i 
ise yeterli miktarda eldiven bulunduğunu belirtmektedir. Çalışmakta oldukları 
alanlarda yeterli maske bulunduğunu belirten çalışan oranı %47,8’dir. Araştırma 
grubu içerisinde gerektiği zaman maske kullandığını belirten oranı %27,5’dir. 
Çalıştıkları birimlerde travma gözlüğü bulunma durumuna çalışanların %27,4’ü 
bulunduğunu, %53,5’i ise bulunmadığını belirtmiştir. Travma gözlüğü kullanım 
sıklığına yönelik soruya çalışanların %70,1’i cevap vermemiş, %14,6’sı kullan-
madığını belirtmiştir.
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Araştırma grubu içerisinde iğne ucu yaralanması veya batıcı delici herhangi bir 
yaralanmaya maruz kalma durumu incelendiğinde, %80,3’ü herhangi bir yara-
lanmaya maruz kalmadığını belirtirken, 11 kişi 1 defa, 17 kişi 2 defa, 3 kişi 3 
ve üzerinde yaralanmaya maruz kaldıklarını belirtmiştir. Çalışanlara yaralanma 
durumu olduğunda nereye bildirdikleri sorulmuş olup, çalışanların %59,3’ünün 
bildirim yapmayacağını, %19,8’i başhekimliğe, %8,3’ü çalışan güvenliği komi-
tesine bildireceğini belirtmiştir. Araştırma grubunun %45,2’si rapor kayıt sistemi 
bulunduğu ve hataların kayıt edildiğini belirtmiştir. Eğitim düzeyi arttıkça batıcı 
delici yaralanma bildiriminde artış görülmüş olmasına rağmen istatistiki olarak 
anlamlı değildir (x²=61,570 p>0,05).

Grafik 1. 112 çalışanlarının tehlikeli ve riskli gördükleri konular
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Çalışanların %49,7’si dezenfeksiyon ve enfeksiyon kontrolü konusunda eğitim 
aldığını belirtmiştir. Enfeksiyon kontrolü konusunda kullanılan materyallerin te-
mizliğini ve dezenfeksiyonunu sağlama yöntemleri değerlendirildiğinde, çalışan-
ların %23,6’sı larengeskop, blayd, klemp gibi metal malzemelerin dezenfeksiyonu 
konusunda zefiranda bekleterek, %14,6’sı antiseptiklerle temizleyerek, %10,2’si 
çamaşır suyu ile temizleyerek, %9,6’sı dezenfektan madde ile yıkayarak, %7,6’sı 
su ile yıkayarak temizlediklerini belirtmiştir. Ambulans temizliği konusunda ça-
lışanların %38,9’u ekibin tamamının temizliği birlikte yaptığını, %21’i ATT’le-
rin, % 8,9’u ise şoförlerin temizlediğini belirtmiştir. Ambulans temizliğinin nasıl 
yapıldığı incelendiğinde %23,6 çamaşır suyu ile, %15,9 zefiran, %14,6 dezen-
faktan, %9,6 su ile temizlendiği belirlenmiştir. Ambulansların iç mekân temiz-
liğini çalışanların %38,2’si kendi istasyonlarında, %30,6’sı benzin istasyonunda 
yapıldığı belirtilmiştir. Hasta taşıma esnasında kullanılan battaniye, çarşaf gibi 
tekstil malzemelerinin temizliğinin %43,9’u Kayseri Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi’nde temizlendiğini, %13,4’ü ise hiç temizlenmediğini belirtmiştir.

Kanamalı bir hastaya yaklaşım konusunda çalışanların %75,8’i eldiven, %6,4’ü 
eldiven ve maskeyi birlikte, % 3,2’si maske, gözlük ve eldiven kullanacağı belirt-
miştir. Ateşli ve burun akıntısı olan bir hastaya yaklaşım konusunda çalışanların 
%36,9’u maske, %23,6’sı maske ve eldiven, %17,8’i ise yalnız eldiven kullanacağı-
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nı belirtmiştir. Kirlenen kıyafetlerini değiştirme imkânları veya temizleme zaman-
ları sorulmuş ve çalışanların %29,9’u nöbet sonrası, %22,9’u istasyona döndükle-
rinde, %21,7’si hemen değiştirme imkânlarının olduğunu belirtmiştir. Çalışanların 
%91,1’i iş kıyafetlerini işyeri dışında hiçbir şekilde kullanmadıklarını belirtmiştir.

4. TARTIŞMA
Sağlık çalışanları sağlık hizmet sunumu sırasında çeşitli mesleki risklere maruz 
kalmaktadır. Sağlık çalışanlarının önde gelen mesleki riskleri; kimyasal risk-
ler, biyolojik riskler, fiziksel ve psiko sosyal riskler olarak tanımlanabilir. (Uzun, 
2001:188). Bunlar içinde enfeksiyonlar ve kesici delici alet yaralanmaları en 
önemlileridir. Sağlık çalışanlarının is ortamında kazanacakları enfeksiyonlar diğer 
hastalar, diğer sağlık çalışanları, aile bireyleri ve toplum için risk oluşturmaktadır. 
Bunun yanında sağlık çalışanları toplumdan kazandıkları enfeksiyonları hastalara 
ve diğer sağlık çalışanlarına da taşıyabilmektedirler. Mesleki riskin derlendirilme-
sinde sağlık çalışanının hasta ve hasta materyali ile temas olasılığı, temas ettiği 
hastanın (immunsuprese, yeni doğan, gebe, yoğun bakım hastası vb.) özelliği ve 
sağlık personelinin enfeksiyonlara karşı bağışıklığı, duyarlılığı ve taşıyıcı olup ol-
maması çok önemlidir. Araştırmamızda acil servis çalışanlarının çalışan güvenliği 
konusunda eğitimli oldukları görülmüştür. Araştırma grubu içerisinde hasta çalışan 
güvenliği eğitimi alanların oranı %91,1’dir. Gümüşhane’de üniversite hastanesinde 
görev yapan hemşirelerin hasta ve çalışan güvenliği eğitimi alma durumlarına ba-
kıldığında %49,6’sının eğitim programlarına katıldığı görülmüştür. (Bostan, Köse, 
2012:10). Ege üniversitesi hastanesi ev idaresi bölümü çalışanlarının eğitim alma 
oranı %95,4 dür. (Çopur, Varlı, Avşar, Şenbaş, 2006:39–41).

Kan ve vücut sıvıları ile bulaşan infeksiyon etkenleri, sağlık çalışanları için 
önemli bir meslek hastalığı riskini oluşturmaktadır. Bu infeksiyon etkenlerinin 
başında hepatit B virüsü (HBV), hepatit C virüsü (HCV) ve insan immün yet-
mezliği virüsü (HIV) gelmektedir (Türk, Altuğlu, Çiçeklioğlu, Büke, Erensoy, 
Bilgiç, 2002: 195–199). Avrupa Birliği ülkelerinde yapılan bir çalışmada bütün 
çalışanlar içinde kan ve vücut sıvıları ile en fazla temas eden grubun %25 oranı 
ile sağlık çalışanları olduğu görülmüştür. Sağlık çalışanları içerisinde ise kadınla-
rın erkeklere oranla daha fazla temas içinde bulundukları rapor edilmiştir.(Fourth 
European Working Conditions Survey, 2007: 29–30). Araştırma grubu içerisinde 
kan ile bulaşan hastalıklar konusunda eğitim alanların oranı %52,9 dur. Birçok 
ülkede sağlık çalışanlarına yönelik eğitim programlarının bilgi düzeyinde anlamlı 
bir artışa yol açtığı saptanmıştır. Pakistan›da pratisyenlerin HIV konulu bir eği-
timde eğitim öncesi %45 olan doğru yanıt oranının eğitim sonunda %95›e çıktığı 
gözlenmiştir (Khan, 1995:7–8). Kısa eğitim programlarının bilgi düzeyini artırdı-
ğı, fakat tutum ve davranışa hemen yansımadığı, davranışa dönüşmesinin ancak 
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eğitim programlarının ilk işe başlama sürecinde verilmesi ve sürekli uygulanma-
sı ile gerçekleşebileceği yapılan çalışmalarda vurgulanmaktadır (Charuluxanan, 
Migasan, Somboonviboon , et al, 2000: 82–83).

Aşı ile önlenebilir hastalıklarda sağlık çalışanlarının bağışıklığının sağlanması 
ele alınması gereken en önemli konudur. Günümüzde sağlık personelinin profi-
laksisi için uygun politikalar üretilmekte, uygulanmakta ve güncellenmektedir.
(Kartal, 2008: 215–222).

Araştırmaya katılan çalışanların %40,8’i şu ana kadar 3 doz Hepatit B aşısı olduğu-
nu belirtmiştir. Çalışanların %24,2’si henüz hiç aşılanmamış olduğunu belirtmiştir. 
Ege Üniversitesi çalışanlarında temas öncesi hepatit B profilaksisi eğitim alan ve 
almayan her iki grupta da sırasıyla %88 ve %93 bulunmuştur. (Türk, Altuğlu, Çi-
çeklioğlu, Büke, Erensoy, Bilgiç, 2002: 195–199). Kırşehir Devlet Hastanesi›nde 
profilaksi oranı %23 (Atay, Khorshid, 1999: 171). Ankara Numune Hastanesi›nde 
%64.4, Süleyman Demirel Üniversite Hastanesi›nde %48 (Kişioğlu, Öztürk, Uş-
kun, Kırbıyık , 2001: 137–144), Atatürk Üniversite Hastanesi’nde ise %58’2 olarak 
bildirilmiştir (Erol, Özkurt, Ertek, Kadanalı, Taşyaran, 2005:101–106).

Araştırma grubunun anti-HBs değerleri sorulmuş olup, çalışanların %59,2’si an-
ti-HBs değerinin 10 mIU/mL nin altında olduğunu belirtmiştir. Aşılanan sağlık 
personeli 3 doz aşının tamamlanmasından 1–2 ay sonra antikor oluşumu yönün-
den test edilmelidir. Üç doz ası sonrası 10 mIU/mL düzeyinde antikor düzeyi 
sağlandıktan sonra rapel dozlara ya da antikor titrelerinin izlenmesine gerek yok-
tur (Kartal, 2008: 215–222). Taksim hastanesi personelinde yapılan çalışmada 
Anti-HBs’si pozitif olanların oranı %50 bulunmuştur. (Beycan, Över, Bahtiyar 
ve ark, 1993: 26–28). Isparta İlinde yapılan bir çalışmada 402 sağlık personelinin 
%58,2’sinde aşılanma ile oluşan pozitifliği, %20,1 olguda ise ve anti-HBc total 
pozitifliği (doğal bağışıklık) saptandığı belirtilmektedir (Demir, Kaya, Demirci, 
Arıdoğan, 2006:183–187). İzmir’de 48 doktor ve 130 sağlık personeli ile yapılan 
bir çalışmada tüm personel arasında anti-HBs oranı %14,60, doktorlar arasında 
ise %6,33 bulunmuştur (Kızılkaya, Gençer, Gönen, 2000:339–341).

Araştırma grubu içerisinde son bir yıl içerisinde batıcı- delici yaralama teması olan 
personel sayısı 31’dir. Teması olan çalışanların %35,5’i bir, 54,9’u iki, 9,7’si ise 3 
ve üzerinde teması olduğunu belirtmiştir. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde te-
mas öyküsü olan 313 sağlık çalışanından, %12,8’inde bir, %17,6’sında iki, %15’inde 
üç ve %54,6’sında dört veya daha fazla temas olduğu belirtilmektedir (Erol, Özkurt, 
Ertek, Kadanalı, Taşyaran, 2005:101–106). İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kli-
niği’nde çalışan 87 kişi 5 ay süreyle yaralanma açısından izlenmiştir. Sağlık çalışanla-
rının 40 (%46)’ında en az 1 yaralanma olduğu bildirilmiştir (Gücük, Karabey, Yolsal, 
Özden, 2002: 72–81). Muğla’da yapılan çalışmada hemşirelerin %51,9’unun son bir 
yıl içinde en az bir kez iğne ya da kesici alet yaralanmasına maruz kaldığı, en sık ya-
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ralanmanın %61 oranında enjektör iğnesi ile meydana geldiği ve yaralanmaya neden 
olan uygulamalar içinde %28,6 oranında enjektörün plastik kapağını kapatmanın yer 
aldığı belirtilmektedir (Baybek, Aka, 2003: 201).

Sağlık çalışanlarına güvenli bir çalışma alanı sağlayabilmek için infeksiyon kon-
trol prensipleri geliştirilmiştir. Ambulanslar ve acil servislerin de bu prensip-
leri uygulamaları önerilmektedir. Bu prensipler; el yıkama, personel koruyucu 
ekipmanların kullanımı, hasta bakım araçları ve çevrenin düzenli temizlenmesi, 
dezenfeksiyonu ve sterilizasyonunu, çamaşırların, hasta kıyafetlerinin dekon-
taminasyonunu, disposible iğne kullanımı ve delici-kesici aletlerin delinmeyen 
çöplerde toplanmasını içermektedir (Coşkun, 2005:375–377). Iowa’da yapılan 
bir çalışmada; sağlık kuruluşlarında koruyucu donanım sağlayan, çalışan güven-
liğine ilişkin riskleri göz önüne alarak eğitim programları düzenleyen kuruluşla-
rın kronik hastalıkları önleyici çalışmaları nedeni ile sağlık ekonomisi açısından 
akıllıca yatırımlar yaptıkları belirtilmiştir (Vaughn, McCoy, Beekmann, Wool-
son, Torner, Doebbeling , 2004: 548–555).

5. SONUÇ VE ÖNERİLER
112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görev yapan personelin çoğunun çalışan güvenli-
ği ile ilgili eğitim aldığı belirlenmiştir. Çalışanların yaklaşık %60’ının anti-HBs 
değerinin 10 mIU/mL nin altında olduğu, çalışanların % 19,7’sinin son bir yıl 
içerisinde kesici delici alet yaralanması yaşadığı, koruyucu malzeme kullanım 
oranlarının yüksek olduğu ancak istenilen düzeyde olmadığı tespit edilmiştir.

Araştırmadaki bulgular ışığında 112 çalışanlarının çalışan güvenliği ve enfeksi-
yon kontrolü eğitim alma oranı istenilen düzeyde olmasına rağmen, uygulamada 
eksiklikleri olduğu görülmüştür. Enfeksiyonlardan koruyucu bariyer malzemele-
rin temini konusunda sağlık idarecileri; hepatit profilaksisi, sağlık muayeneleri ve 
bariyer malzemelerin kullanımı hususunda ise sağlık çalışanlarının sorumluluğu 
bulunmaktadır. Bu Araç gereç temizliğinde, standartlarının belirlenmesi ve tek kul-
lanımlık malzemelerin tercih edilmesi enfeksiyon kontrolüne katkı sağlayacaktır.
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İstanbul İlinde Bir Özel ve Bir Kamu 
Hastanesindeki Tıbbi Hataların Rapor 
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı, sağlık çalışanlarının (hekim, hemşire, teknisyen/tekniker, ebe, diş 
hekimi vb.) hizmet verdikleri sağlık kurumlarında karşılaştıkları tıbbi hataların bildirimi 
konusundaki görüşlerini tespit ederek buna yönelik çözüm önerileri sunmaktır. Araştır-
ma kapsamında İstanbul ilinde faaliyet gösteren ve JCI tarafından akredite edilmiş Özel 
Sema Hastanesi ile bir devlet hastanesinde görev yapan toplam 167 sağlık çalışanına 
ulaşılmıştır.

Veri toplama aracı olarak iki bölümden oluşan ve Wakefield ve diğerleri (2005) tarafından 
geliştirilen geçerlilik ve güvenirlik çalışması yapılmış olan 11 maddeye yer verilmiştir. Ya-
pılan değerlendirmeler sonucunda; araştırmaya katılanların 11 tıbbi hatanın rapor edilmeme 
nedenleri arasında en çok “Hata rapor edilmesinin olumsuz sonuçlar doğuracağı korkusu-
nun olduğu”, “Tıbbi hata yapılmaması konusuna çok fazla önem verildiği” ve “Bir tıbbi ha-
tanın nedeni olarak sistemin değil kişilerin düşünüldüğü”bulunmuştur. Ayrıca özel ve devlet 
hastanelerinde çalışan sağlık personelinin tıbbi hataların rapor edilmeme nedenlerine ilişkin 
görüşleri arasında iki madde dışında anlamlı farklılık tespit edilmemiştir.
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ABSTRACT
The purpose of this study is to determine the comments of health employees (medical 
doctor, nurse, medical officer, dentist etc.) about reporting of medical errors which are 
encountered and to present suggestions. The study includes 167 health employees in both 
a private hospital (Sema Hospital) which is accredited by Joint Commission on the Acc-
reditation of Healthcare Organizations (JCAHO) and a public hospital in Istanbul.

As instrument for collecting data, an information form consisting two sections was pre-
pared by Wakefield et.al (2005) and accordance with literature. Result of the analysis, 
the most answered items which is consist of 11 reasons for not reporting medical errors 
among the health employees are “Health Employees fear adverse consequences from 
reporting medication errors.”, “Too much emphasis is placed on medical errors.” and 
“When medical errors occur, it is considered the individual rather than looking at the 
systems as a potential cause of the error.” There was not significantly difference between 
answered items both in private and in public hospital except for two items.

Key Words: Hospitals, Medical Errors, Patient Safety, Health Employees
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1. GİRİŞ
Son zamanlarda üzerinde en çok durulan ve araştırma yapılan konuların başında 
malpraktis (tıbbi hata) konusu gelmektedir. Bu nedenle literatürde konunun hu-
kuki, etik, sosyal, eğitimsel ve yönetsel açılardan kapsamlı bir şekilde irdelendiği 
ve farklı şekillerde tanımlarının yapıldığı görülmektedir. The Joint Commision 
on Accredition of Healthcare Organizations (JCAHO, 2006a) tıbbi hata kavramı-
nı; “sağlık hizmeti sunan bir profesyonelin uygun ve etik olmayan bir davranışta 
bulunması, mesleki uygulamalarda yetersiz ve ihmalkâr davranması sonucu has-
tanın zarar görmesi” şeklinde tanımlamaktadır.

Tıbbi hatalar konusu, sağlık hizmetleri alanında her geçen gün hasta güvenliğinin 
sağlanmasında önem kazanan bir başlık olmuştur (McKinney, 2007:7; Kumar ve 
Chaudhary 2009:82). Aynı zamanda mali açıdan da büyük kayıplara yol açmak-
tadır. Bu tür hataların İngiltere’de maliyetinin yıllık altı milyar dolar, ABD‘de ise 
17 milyar ile 29 milyar dolar arasında olduğu tahmin edilmektedir (Slonim ve 
diğerleri, 2003:618). Utah ve Kolorado’da 28 hastanede yapılan bir çalışma, tıbbi 
hataların bu hastanelere maliyetinin yıllık yaklaşık 160 Milyon Dolar olduğunu 
ortaya koymuştur (Thomas ve diğerleri, 1999:260). Zhan ve Miller (2003) on se-
kiz hasta güvenliği göstergesinin ABD’de yıllık 9.3 milyar dolar fazla harcama-
ya yol açtığını belirtmektedir. Hastaneye yatışlarda tıbbi hatalardan dolayı ölüm 
oranları değişik Batı Dünyası kaynaklarına ve araştırmalarına göre %0.2 ile %0.5 
arasında olduğu hesap edilmektedir. Bu oran %1’e kadar çıkabilmektedir. 2008 
yılında Sağlık Bakanlığı hastanelerine 6.2 milyon, üniversite hastanelerine 1.4 
milyon, özel hastanelere 2.3 milyon olmak üzere Türkiye‘de toplam 9,9 milyon 
hasta hastaneye yatmıştır. 9.9 milyon yatışı batı rakamlarındaki en düşük hastane 
ölüm riski olan %0.2 ile çarpıldığında 2008 yılında 18.950 kişinin hastalıkla-
rından dolayı değil, sistem sorunları nedeniyle hastanelerde ölmüş olabileceğini 
varsayabiliriz (Türk Tabipler Birliği Raporu, 2011a:15).

Yapılan çalışmalarda hataların sürekli olarak tekrar edildiği ve hastaların bu ön-
lenebilir hatalar nedeniyle zarar gördüğü belirtilmektedir (WHO, Dünya Sağlık 
Örgütü, 2005). Tüm bu hataların insan sağlığına ciddi etkiler oluşturmadan be-
lirlenmesi, bildirim sistemlerinin kullanımı ile hataların tekrarlanmasının önlen-
mesi ve çözüm yollarının üretilmesi kaçınılmazdır (Akgün ve Al-Assaf, 2007; 
Beasley, Escoto ve Karsh 2004).

Bildirimlerin öncelikle kurumsal olarak yapılması ve sonrasında bildirim sistem-
lerinin oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Ancak, sağlık kurumlarında hata 
bildirimlerinin yeterli düzeyde yapılmadığı görülmektedir (İntepeler ve Dursun, 
2012). Çalışanlar hataların raporlanması konusunda direnç göstermektedirler. 
Sağlık çalışanlarının, özellikle hekimlerin tıbbi hataları raporlama konusunda is-
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teksiz davranmaları bildirim sistemlerinin istendik düzeyde sonuç vermediğini 
göstermektedir (Lawton ve Parker 2002). Gerek bölgesel gerekse ulusal düzeyde 
etkili bir raporlama sistemi ile hatalardan ders çıkararak hasta güvenliğini geliş-
tirmeye yönelik bir takım önlemlerin alınması sağlanabilir (Kohn ve diğerleri, 
2000). Raporlar ciddi ya da ölümcül yaralanmalara neden olan tıbbi hatalara yö-
nelik veriler içerebilir. Kanada, Japonya ve İsviçre gibi ülkelerde ulusal düzey-
de bulunan tıbbi hata raporlama sistemi (Avrupa Konseyi Raporu, 2007) yasal 
düzenlemelerle uygulama alanı bulmuştur. Ancak böyle bir düzenleme henüz 
Türkiye’de bulunmamaktadır (Özata ve Altunkan, 2010). Genellikle tıbbi hata 
raporlama sistemi hem hastanelerin hasta güvenliğini arttırmasında teşvik edici 
bir rol oynamakta hem de hukuki alanda oluşabilecek sorunların önüne geçmede 
bir etken olmaktadır (Kohn ve diğerleri, 2000). Olay raporlama sistemi, hatala-
rı tanımlama, analiz etme, değerlendirme, kazaların ve yaralanmaların sıklığını 
ve ciddiyetini azaltmak için gerekli bilgi kaynaklarını oluşturmaya imkân verir. 
Olay raporlama organizasyon içinde güvenli uygulamaların da köşe taşıdır. İyi-
leştirme yapılacak riskli ve tehlikeli alanları belirlemeye ve sistemin neresinde 
hatanın ortaya çıktığına yönelik bilgileri üretme fırsatı verir. Gerekli analizler ve 
değerlendirmeler sonrasında ortaya çıkan bilgilerin paylaşıma sunumu ile geri 
bildirim sağlanması, yapılacak değişimlerin benimsenmesini sağlayacaktır (Kilb-
ridge ve Classen, 2008; WHO, 2005; Beasley ve diğerleri, 2004; Altındiş, 2010).

Bu çalışmada tıbbi hataların rapor edilmemesine ilişkin sağlık çalışanlarının de-
ğerlendirmelerinden hareketle tıbbi hataların rapor edilmeme olası nedenlerinin 
faktör yapısını incelemek ve sağlık çalışanlarının tıbbi hata rapor edilmeme ne-
denlerine ilişkin değerlendirmelerinin cinsiyet ve çalıştıkları hastane mülkiyetine 
göre anlamlı farklılıklar gösterip göstermediğini analiz etmek amaçlanmıştır.

2. TIBBİ HATA VE HASTA GÜVENLİĞİ
Tıbbi hataların insan ve sistem olmak üzere iki temel bileşeni bulunmaktadır 
(McBride-Henry ve Foureur, 2006:33). İnsan faktörünün yol açtığı hatalar ince-
lendiğinde sadece %1’inin yetkin olmayan çalışanlardan, kalan %99’nun ise çok 
iyi niyetle işini yapmaya gayret eden ve görevlerinde başarılı olan kişilerden kay-
naklandığı anlaşılmaktadır (Dhankar ve diğerleri, 2007:163). Sistem yetersizlik-
lerine bağlı hatalar ise sağlık hizmetinin sunumu sırasında sistemde ortaya çıkan 
ve saptanması oldukça zor olan hatalardır. Bunlar arasında kullanılan aletlerdeki 
bozukluklar (defibrilatör, ventilatör, intravenöz sıvı pompaları vb.) ancak ortaya 
çıkınca saptanabilmekte, fakat çok önemli sonuçlar doğurabilmektedir. Medikas-
yonların uygulanmasında da ortaya çıkan hataların büyük çoğunluğu sistem hata-
ları olarak tanımlanmaktadır (Türk Tabipler Birliği Raporu, 2011b:18).



Sağlık Çalışanlarında Güvenlik Kültürü

IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi  67

Tıbbi hataların nedenlerine yönelik araştırmalar devam etmekte ve bu konuda he-
nüz konsensüse ulaşılamamıştır. Sağlık sistemlerinin, hastalıkların ve tıbbın kar-
maşıklığı tıbbi hata nedenleri konusunda standartlaşmayı önlemektedir (Waite, 
2006). Uygulamada tıbbi hataları tespit etmek zordur. Çünkü hizmet sağlayıcılar 
genellikle tıbbi hataları bildirmekten ve rapor etmekten kaçınmaktadırlar. Ayrıca, 
hastada meydana gelen istenmedik durumların tıbbi hata ile ilişkisini açıklamak 
çoğu zaman zorlaşmaktadır (Kohn ve diğerleri, 2000; Leape 2000; Weingart ve 
diğerleri, 2000). VanGesst ve Cummins (2003) tarafından Amerika Birleşik Dev-
letleri’nde Ulusal Hasta Güvenliği Kurumu (National Patient Safety Foundation) 
için yapılan araştırmada hekimlerin ve hemşirelerin önemli kısmının tıbbi hatala-
rı belirlemenin zor olduğu görüşüne katıldıklarını ve tıbbi hataların belirlenmesi 
için değişik disiplin ve mesleklerden kişilerin işbirliğinin gerekliliğine hekim ve 
hemşirelerin önem verdiğini göstermektedir (Top ve diğerleri, 2008).

Hasta güvenliğinde olay raporlama sistemleri, organizasyonların kendi bünyeleri 
içerisinde, hasta güvenliğine ilişkin sorunların tanımlanmasına yardımcı olacak 
bir uygulamadır. Bu uygulama ile organizasyonların, ortaya çıkan olaylardan 
elde edilecek bilgilerle, hem kurumsal hem de sistematik bir öğrenme sürecini 
gerçekleştirmesi mümkün olabilecektir (Mikkelsen ve diğerleri, 2006).

3. TIBBİ HATALARIN BİLDİRİM ENGELLERİ

Sağlık hizmetlerinde meydana gelen hataları tanımlamak, bu hatalardan dolayı 
hastaların zarar görmesini engellemek ve azaltmaya yönelik kullanılan en önemli 
yöntem hataların bildirilmesi ve analiz edilmesidir (İntepeler ve Dursun, 2012). 
Ancak, sağlık çalışanlarının, özellikle hekimlerin tıbbi hataları raporlama konu-
sunda isteksiz davrandıkları bildirilmiştir (Lawton ve Parker 2002). Hekimler 
ve hemşireler, yöneticilerden geri bildirim alamadıklarını, ramak kala (neredey-
se tıbbi hatanın olması) atlatılan hataları önemsemedikleri ve iş yoğunluğu gibi 
sebeplerle hataları bildirmediklerini belirtmektedirler (Evans ve diğerleri, 2006)

Hemşireler tarafından raporlamanın az olmasının nedenleri arasında, bilinmeyen, 
bilinen fakat zararsız olduğuna inanılan hatalar, eleştirilme korkusu, raporlama süre-
cindeki zorluk gibi sistem faktörleri sayılmaktadır. Ayrıca, hemşirelerin %14’ünün 
olay raporlarının güvenilir ve geçerli olduğuna inanmadıkları, %14’ünün olay ra-
porlarını tamamlamanın zaman aldığı ve bu bildirimin olası istenmeyen olayları 
önleyebileceğine inanmadıkları saptanmıştır (Blegen ve diğerleri, 2004).

Kapborg ve Svennson (1999) ilaç hatalarının %95’inin bildirilmediği, çünkü ça-
lışanların cezalandırılmaktan korktuğunu belirtmişlerdir. İş kaybını da içeren di-
siplin cezaları bildirim oranlarını etkilemektedir. Hemşireler aynı zamanda yanlış 
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ilaç tedavisi yapan kişi olarak etiketlenmek ve anılmaktan korkmaktadırlar. Hem-
şireler ve yönetici hemşireler aynı zamanda kendi servis ve bölümlerinin itibarı 
için endişelenmektedirler (Mayo ve Duncan 2004; İntepeler ve Dursun, 2012).

4. GEREÇ VE YÖNTEM
4.1. Araştırmanın Amacı

Bu çalışmada tıbbi hataların rapor edilmemesine ilişkin sağlık çalışanlarının de-
ğerlendirmelerinden hareketle tıbbi hataların rapor edilmeme olası nedenlerinin 
faktör yapısını incelemek ve sağlık çalışanlarının tıbbi hata rapor edilmeme ne-
denlerine ilişkin değerlendirmelerinin cinsiyet ve çalıştıkları hastane mülkiyetine 
göre anlamlı farklıklar gösterip göstermediğini analiz etmek amaçlanmıştır.

4.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklem Seçimi

Araştırma, İstanbul ilinde faaliyet gösteren ve Joint Commision International 
(JCI) tarafından akredite edilmiş Özel Sema Hastanesi ile bir devlet hastanesinde 
görev yapan sağlık çalışanları üzerinde yapılmıştır. Araştırma kapsamına dahil 
edilen hastanelerdeki sağlık personelinden örneklem seçilmeyerek tüm sağlık ça-
lışanlarına (doktor, hemşire, sağlık memuru, tekniker/teknisyen vb.) ulaşılması 
amaçlanmıştır. Toplam olarak 388 sağlık çalışanına anket dağıtılmış ancak 167 
anket eksiksiz ve uygun bir biçimde doldurularak geri dönmüştür. Anketlerin geri 
dönüş oranı yaklaşık %43 olarak gerçekleşmiştir.

4.3. Araştırmanın Sınırlılıkları

Araştırma kapsamına alınan sağlık çalışanları hekim, hemşire ve diğer sağlık per-
soneli meslek gruplarından oluşmaktadır. Eczacı, laboratuvar teknikeri/teknisye-
ni, röntgen teknikeri/teknisyeni, fizik tedavi uzmanı, odyometrist, ATT (Acil Tıp 
Teknisyeni/Teknikeri) ve paramedik olan çalışan sayıları istatistiksel analizleri 
kolaylaştırmak adına tek bir grupta diğer sağlık personeli olarak toplanmıştır.

Araştırma verileri söz konusu iki hastanede görev yapan sağlık personelinden 
toplandığı için bulgular sadece bu hastanelerdeki sağlık çalışanları ile sınırlıdır. 
Araştırma ile ilgili diğer bir sınırlılık ise ankete cevap verenler ile vermeyenlerin 
kişisel özellikleri açısından farklı olup olmadığının, yani cevap yanlılığının kon-
trol edilmemiş olmasıdır.

4.4. Veri Toplama Aracı ve Uygulanması

Araştırma verileri iki bölümden oluşan anket yöntemi ile toplanmıştır. Birinci 
bölüm sağlık çalışanlarının bireysel özellikleri ile ilgili bilgileri toplamayı amaç-
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layan sorulardan oluşurken, ikinci bölüm sağlık çalışanlarının tıbbi hataların ra-
por edilmeme nedenlerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesine yönelik ifadelerden 
oluşmaktadır. Sağlık çalışanlarının tıbbi hataların rapor edilmeme nedenlerine 
ilişkin görüşlerinin belirlenmesine ilişkin görüşlerini tespit etmek için Wakefield 
(2001) tarafından geliştirilen 11 soruya yer verilmiştir. İfadelerle ilgili cevap se-
çenekleri “kesinlikle katılmıyorum” (1) ile “kesinlikle katılıyorum” (5) arasında 
değişmektedir.

Veri toplama işlemi 15.03.2012 ve 15.05.2012 tarihleri arasında araştırma yapı-
lacak özel hastanenin idari yönetiminden izin alınmak suretiyle yapılmış olup 
devlet hastanesi için ise İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden gerekli izin işlemi 
alınarak yapılmıştır.

4.5. Verilerin Analizi

Çalışmada araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının sosyo-demografik özellikle-
rini incelemek için tanımlayıcı istatistiklerden (ortalama, frekans, standart sapma 
vb.), sosyo-demografik özelliklerin sağlık personelinin tıbbi hata nedenlerine iliş-
kin görüşlerini etkileyip etkilemediğini belirlemek için ise t ve F testlerinden ya-
rarlanılmıştır. Sağlık personelinin tıbbi hata ölçeğine verdikleri cevapların içsel 
tutarlılığı Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı yoluyla hesaplanmış ve güvenirlik 
katsayısı 0.85 olarak bulunmuştur.

5. BULGULAR

Bu başlık altında araştırma kapsamındaki sağlık çalışanlarının demografik ve tıb-
bi hataların rapor edilmeme nedenlerine ilişkin görüşlerine yönelik elde edilen 
bulgulara yer verilecektir.

5.1. Demografik Bulgular

Tablo.1’de araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının demografik özellikleri olarak 
yaş, cinsiyet, eğitim durumu, hastanede çalıştığı yıl gibi özelliklere değinilmiştir.

Tablo 1’e göre, ankete cevap veren katılımcıların %55.1’i özel hastanede, 
%44.9’u kamu hastanesinde çalışmaktadır. Katılımcıların %68.3’ünü kadın sağ-
lık çalışanları oluştururken, yaşları 20 ile 55 arasında değişmektedir. %33.5’inin 
hizmet süresinin 1 ile 5 yıl arasında olduğu ve katılımcıların yarısından fazlasının 
eğitim düzeyi lisans ve altı dolduğu tespit edilmiştir. %61.1’inin medeni durumu 
evli olup %29.9’unun hekim olduğu ve %62.3’ünün çalışma şeklinin gündüz ol-
duğu belirlenmiştir.
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Tablo 1. Katılımcıların Kişisel ve Mesleki Özellikleri

 Değişkenler n %
Hastane Mülkiyeti
Özel Hastane 92 55.1
Devlet Hastanesi 75 44.9
Cinsiyet
Kadın 114 68.3
Erkek 53 31.7
Yaş Grupları
20-30 yaş 87 52.1
31-55 yaş 80 47.9
Hizmet Süresi
1-5 yıl 56 33.5
6-10 51 30.5
11-15 yıl 29 17.4
16 yıl ve üzeri 31 18.6
Eğitim Durumu
Lise 30 18.0
Önlisans 32 19.2
Lisans 48 28.7
Tıp Fakültesi 13 7.8
Yüksek Lisans / Doktora 8 4.8
Tıpta Uzmanlık 36 21.6
Medeni Durum
Evli 102 61.1
Evli değil 65 38.9
Meslek
Doktor 50 29.9
Hemşire 74 44.3
Diğer 43 25.7
Çalışma Şekli
Gündüz 104 62.3
Nöbet 18 10.8
Vardiya 45 26.9

5.2. Tıbbi Hataların Rapor Edilmeme Nedenlerine İlişkin Görüşlerin 

Değerlendirmelerine Ait Bulgular

Araştırmada tıbbi hataların rapor edilmeme nedenlerine ilişkin görüşlerin değer-
lendirilmesine ait bulgular Tablo.2’de gösterilmiştir.
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Tablo 2. Katılımcıların Tıbbi Hataların Rapor Edilmeme Nedenlerine İlişkin 
Değerlendirmeleri

Ort. Ss.

1. Görev yaptığım hastanede çalışanlar tıbbi bir hatanın farkına varmazlar 1.8 1.1

2. Tıbbı bir hata nedeniyle ilgili birimlerle temasa geçmek çok zamanımızı alır. 2.1 1.3

3. Görev yaptığım hastanede tıbbi hatanın ne olduğu açıkça 
tanımlanmamıştır. 1.9 1.1

4. Bir hatanın rapor edilecek kadar önemli olmadığı düşünülür. 2.2 1.3

5. Hatayı yapan kişinin diğer çalışanlar tarafından yeteneksiz olduğu 
düşünülür. 2.6 1.3

6. Bir hata rapor edildiğinde, hastanın yakınları tarafından tehdit ya da dava 
edilme düşüncesi vardır 3.1 1.4

7. Hata rapor edilmesinin olumsuz sonuçlar doğuracağı korkusu vardır. 3.2 1.3

8. Tıbbi hata sonucu çalışanlar kolaylıkla suçlanabilir 3.1 1.4

9. Hatasız bir tıbbi müdahale yapıldığında olumlu geri bildirim verilmez. 3.0 1.4

10. Tıbbi hata yapılmaması konusuna çok fazla önem verilir. 3.5 1.4

11. Bir tıbbi hatanın nedeni olarak sistemin değil kişilerin olduğu düşünülür. 3.4 1.4

Tablo 2’de araştırma kapsamındaki 167 sağlık çalışanın araştırma anketine ver-
dikleri yanıtların ortalamaları ve standart sapmaları bulunmaktadır. Tablo 2’ye 
göre en yüksek katılımın “Tıbbi hata yapılmaması konusuna çok fazla önem ve-
rilir” (3.5±1.4); “Bir tıbbi hatanın nedeni olarak sistemin değil kişilerin olduğu 
düşünülür” (3.4±1.4); “Hata rapor edilmesinin olumsuz sonuçlar doğuracağı kor-
kusu vardır” (3.2±1.3) olduğu tespit edilmiştir. En düşük katılımın ise “Görev 
yaptığım hastanede çalışanlar tıbbi bir hatanın farkına varmazlar” (1.8±1.1) ve 
“Görev yaptığım hastanede tıbbi hatanın ne olduğu açıkça tanımlanmamıştır” 
(1.9±1.1) olduğu tespit edilmiştir.

Tablo 3. Katılımcıların Tıbbi Hataların Rapor Edilmeme Nedenlerine İlişkin Görüşlerinin 
Hastanelere Göre Karşılaştırılması

 

Özel 
Hastane

Devlet 
Hastanesi t testi p

Ort. Ss. Ort. Ss.

1. Görev yaptığım hastanede çalışanlar tıbbi 
bir hatanın farkına varmazlar 1.7 1.0 1.9 1.2 -1.112 .268

2. Tıbbı bir hata nedeniyle ilgili birimlerle 
temasa geçmek çok zamanımızı alır. 1.9 1.2 2.3 1.3 -1.779 .077

3. Görev yaptığım hastanede tıbbi hatanın ne 
olduğu açıkça tanımlanmamıştır. 1.7 1.0 2.1 1.1 -2.549 .012
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Özel 
Hastane

Devlet 
Hastanesi t testi p

Ort. Ss. Ort. Ss.
4. Bir hatanın rapor edilecek kadar önemli 
olmadığı düşünülür. 2.1 1.3 2.3 1.4 -1.223 .223

5. Hatayı yapan kişinin diğer çalışanlar 
tarafından yeteneksiz olduğu düşünülür. 2.3 1.3 2.9 1.3 -2.604 .010

6. Bir hata rapor edildiğinde, hastanın yakınları 
tarafından tehdit ya da dava edilme düşüncesi 
vardır 

3.0 1.3 3.3 1.4 -1.435 .153

7. Hata rapor edilmesinin olumsuz sonuçlar 
doğuracağı korkusu vardır. 3.0 1.4 3.3 1.2 -1.309 .192

8. Tıbbi hata sonucu çalışanlar kolaylıkla 
suçlanabilir 3.0 1.4 3.3 1.2 -1.439 .152

9. Hatasız bir tıbbi müdahale yapıldığında 
olumlu geri bildirim verilmez. 2.9 1.4 3.2 1.4 -1.370 .173

10. Tıbbi hata yapılmaması konusuna çok fazla 
önem verilir. 3.5 1.5 3.6 1.2 -.590 .556

11. Bir tıbbi hatanın nedeni olarak sistemin 
değil kişilerin olduğu düşünülür. 3.2 1.4 3.6 1.4 -1.877 .062

Tablo 3’de araştırma kapsamındaki sağlık çalışanlarının tıbbi hataların rapor 
edilmeme nedenlerine ilişkin görüşlerin hastanelere göre karşılaştırılması ya-
pılmıştır. Tablo 3’e göre, özel bir hastanede hizmet veren sağlık çalışanlarının 
en yüksek katılımı “Tıbbi hata yapılmaması konusuna çok fazla önem verilir” 
(3.5±1.5) iken en düşük katılımın “Görev yaptığım hastanede çalışanlar tıbbi 
bir hatanın farkına varmazlar” (1.7±1.0) ve “Görev yaptığım hastanede tıbbi 
hatanın ne olduğu açıkça tanımlanmamıştır” (1.7±1.0) olduğu tespit edilmiştir. 
Devlet hastanesinde bulunan sağlık çalışanlarının verdikleri ifadelere bakıldı-
ğında benzer şekilde en yüksek katılımın “Tıbbi hata yapılmaması konusuna 
çok fazla önem verilir” (3.6±1.2) ve “Bir tıbbi hatanın nedeni olarak sistemin 
değil kişilerin olduğu düşünülür” (3.6±1.4) iken en düşük katılımın “Görev 
yaptığım hastanede çalışanlar tıbbi bir hatanın farkına varmazlar” (1.9±1.2) 
şeklinde olduğu görülmektedir. “Görev yaptığım hastanede tıbbi hatanın ne 
olduğu açıkça tanımlanmamıştır.” (p=0.012) ve “Hatayı yapan kişinin diğer 
çalışanlar tarafından yeteneksiz olduğu düşünülür.” (p=0.010) ifadelerinin ista-
tistiksel olarak hastanelerin mülkiyetine göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit 
edilmiştir (p<0.005).
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Tablo 3. Katılımcıların Tıbbi Hataların Rapor Edilmeme Nedenlerine İlişkin Görüşlerinin 
Mesleklerine Göre Karşılaştırılması

Doktor Hemşire Diğer Sağlık 
Personeli F 

testi P
Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss.

1. Görev yaptığım hastanede 
çalışanlar tıbbi bir hatanın 
farkına varmazlar.

1.8 1.0 1.8 1.0 1.7 1.2 0.083 0.920

2. Tıbbı bir hata nedeniyle 
ilgili birimlerle temasa geçmek 
çok zamanımızı alır.

2.2 1.2 2.4 1.4 1.4 0.8 8.578 0.000

3. Görev yaptığım hastanede 
tıbbi hatanın ne olduğu açıkça 
tanımlanmamıştır.

1.7 0.9 2.0 1.1 1.8 1.2 0.840 0.433

4. Bir hatanın rapor edilecek 
kadar önemli olmadığı 
düşünülür.

2.1 1.4 2.3 1.5 2.0 1.1 0.759 0.470

5. Hatayı yapan kişinin 
diğer çalışanlar tarafından 
yeteneksiz olduğu düşünülür. 

2.5 1.4 2.6 1.4 2.7 1.2 0.380 0.685

6. Bir hata rapor edildiğinde, 
hastanın yakınları tarafından 
tehdit ya da dava edilme 
düşüncesi vardır.

3.3 1.3 2.9 1.5 3.3 1.0 2.732 0.068

7. Hata rapor edilmesinin 
olumsuz sonuçlar doğuracağı 
korkusu vardır.

3.0 1.4 3.0 1.3 3.7 1.0 4.299 0.015

8. Tıbbi hata sonucu çalışanlar 
kolaylıkla suçlanabilir. 3.0 1.4 3.1 1.2 3.2 1.5 0.282 0.755

9. Hatasız bir tıbbi müdahale 
yapıldığında olumlu geri 
bildirim verilmez.

3.0 1.4 2.8 1.3 3.3 1.4 2.371 0.097

10. Tıbbi hata yapılmaması 
konusuna çok fazla önem 
verilir.

3.3 1.4 3.4 1.3 4.0 1.3 4.120 0.018

11. Bir tıbbi hatanın nedeni 
olarak sistemin değil kişilerin 
olduğu düşünülür.

3.4 1.4 3.4 1.3 3.2 1.6 0.310 0.734

Tablo 4’de araştırma kapsamındaki sağlık çalışanlarının tıbbi hataların rapor edil-
meme nedenlerine ilişkin görüşlerin hastanelere göre karşılaştırılması yapılmıştır. 
Tablo 4’e göre, mesleği hekim olanlarda en yüksek katılımın “Bir tıbbi hatanın 
nedeni olarak sistemin değil kişilerin olduğu düşünülür.” (3.4±1.4) iken en düşük 
katılımın “Görev yaptığım hastanede tıbbi hatanın ne olduğu açıkça tanımlan-
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mamıştır” (1.7±0,9) olduğu tespit edilmiştir. Hemşireler arasında ise en yüksek 
katılımın “Bir tıbbi hatanın nedeni olarak sistemin değil kişilerin olduğu düşü-
nülür” (3.4±1.3) ve “Tıbbi hata yapılmaması konusuna çok fazla önem verilir” 
(3.4±1.3) iken en düşük katılımın “Görev yaptığım hastanede çalışanlar tıbbi bir 
hatanın farkına varmazlar” (1.8±1.0) şeklinde olduğu görülmektedir. Diğer sağ-
lık çalışanları (teknisyen, tekniker, biyolog, diş hekimi vb.) arasında en yüksek 
katılımın “Tıbbi hata yapılmaması konusuna çok fazla önem verilir” (4.0±1.3) 
iken en düşük katılımın “Tıbbı bir hata nedeniyle ilgili birimlerle temasa geç-
mek çok zamanımızı alır” (1.4±0.8) şeklinde olduğu tespit edilmiştir. “Tıbbı bir 
hata nedeniyle ilgili birimlerle temasa geçmek çok zamanımızı alır.” (p=0.000); 
“Hata rapor edilmesinin olumsuz sonuçlar doğuracağı korkusu vardır.) (p=0.015) 
ve “Tıbbi hata yapılmaması konusuna çok fazla önem verilir.” (p=0.018) ifade-
lerinin ise istatistiksel olarak mesleklere göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit 
edilmiştir.

6. TARTIŞMA

Wakefield ve diğerleri (2001); Tıbbi Hata Raporlama sisteminin hasta güvenliği 
kültürü ile ilişkisini belirlemeye yönelik hemşireler üzerinde yaptığı bir çalış-
mada, tıbbi hata bildiriminde oluşan yöentimsel engellerin arttması ile hataların 
rapor edilme sıklığının azaldığı dolayısıyla ileride oluşabilecek ölümcül tıbbi ha-
taların önüne geçilemeyeceğini ortaya koymuştur. Bu sonuç, çalışmamızda mes-
leklere göre istatistiksel olarak da anlamlı bulduğumuz “Tıbbı bir hata nedeniyle 
ilgili birimlerle temasa geçmek çok zamanımızı alır (p=0.000).” ifadesini destek-
ler niteliktedir.

Koohestani ve Baghcheghi (2009) yaptığı bir çalışmada 240 hemşireden 192’si-
nin (%80’i) tıbbi hataları bildirdikleri ancak yönetimsel engeller ve korku ne-
deniyle tıbbi hata bildirimi yapmaktan çekindiklerini ortaya koymuştur. Benzer 
sonuçları Chiang ve Pepper (2006); Blegen ve diğerleri (2004); Wakefield ve di-
ğerleri (1999 ve 1996) yaptıkları çalışmalarda da ortaya koymuşlardır. Bu sonucu 
destekler nitelikte “Hata rapor edilmesinin olumsuz sonuçlar doğuracağı korkusu 
vardır (p=0.015).” ifadesine katılımın mesleklere göre istatistiksel olarak anlamlı 
farklılık göstermesine rağmen, aynı ifadenin hastanelere göre yapılan karşılaştır-
masında anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Ayrıca, Koohestani 
ve Baghcheghi (2009) yönetimsel hata bildirim engelleri arasında birinci nede-
nin “hatasız bir tıbbi müdahale yapıldığında olumlu geri bildirim verilmediği”ni 
ortaya koymuştur. Ancak, aynı ifadeye katılımın ortalaması meslekler arasında 
yüksek olmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır.
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“Bir tıbbi hatanın nedeni olarak sistemin değil kişilerin olduğu düşünülür 
(p=0.734).” ifadesine katılımın meslekler arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmamasına rağmen, Stratton ve diğerleri (2004) farklı bir ölçek kullanarak 
yaptıkları çalışma neticesinde hem kişisel hem de sistemsel bir takım nedenler-
den dolayı hataların rapor edilmediğini dolayısıyla hataların hem sistem hem de 
kişilerden kaynaklı olabileceğini tespit etmiştir.

7. SONUÇ

Araştırmada elde edilen bulgulara göre, İstanbul ilinde faaliyet gösteren bir kamu 
ve bir özel hastanede görev yapan sağlık çalışanlarının tıbbi hataların rapor edil-
meme nedenlerine ilişkin görüşleri çalıştıkları hastaneye göre genel olarak fark-
lılık gösterdiği ve “Görev yaptığım hastanede tıbbi hatanın ne olduğu açıkça ta-
nımlanmamıştır.” ile “Hatayı yapan kişinin diğer çalışanlar tarafından yeteneksiz 
olduğu düşünülür.” İfadeleri açısından istatistiksel olarak anlamlı farkın olduğu 
görülmüştür. Diğer yandan her iki hastane türünde de “Bir tıbbi hatanın nedeni 
olarak sistemin değil kişilerin olduğu düşünülür.” ifadesine katılımın farklı olma-
sı dikkat çekicidir. Buna göre, devlet hastanesinde tıbbi hataların nedeni olarak 
sistemin değil kişilerin etken olduğu görüşü hakimken özel hastanede ise bunun 
tersi bir görüşün hakim olduğu söylenebilir. Ayrıca devlet hastanesinde “Tıbbi 
hata sonucu çalışanlar kolaylıkla suçlanabilir.” ve “Hatayı yapan kişinin diğer ça-
lışanlar tarafından yeteneksiz olduğu düşünülür.” ifadelerine olan katılımın özel 
hastaneye göre daha düşük olduğu tespit edilmiştir.

Sağlık çalışanlarının tıbbi hataların rapor edilmeme nedenlerine ilişkin görüş-
lerin mesleklerine göre anlamlı farklılık gösterdiği ve “Hata rapor edilmesinin 
olumsuz sonuçlar doğuracağı korkusu vardır.” ve “Tıbbi hata sonucu çalışanlar 
kolaylıkla suçlanabilir.” ifadelerine olan katılımın “Diğer sağlık çalışanları”nda 
daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Yukarıdaki veriler dikkate alındığında sağlık çalışanlarının tıbbi hataların rapor 
edilmeme nedenlerine ilişkin verdikleri olumsuz ifadelerin değişmesi ve olası 
tıbbi hataların rapor edilmesindeki engellerin önlenmesi için çalışmadan elde edi-
len veriler ışığında aşağıdaki önlemlerin alınması faydalı olabilir;

Sağlık hizmetlerinde, hataya neden olan problemleri tespit edebilmek, çözüm 
sağlamaya çalışmak ve hatalardan öğrenmeyi kolaylaştırmak için hata raporlama 
sistemleri geliştirilmelidir.

Çalışanın işini kaybetme, küçük düşürülme gibi bir korkusu olmadan olayları, 
hataları tam raporlaması için mevcut engellerin giderilmesi konusunda gerek ida-
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re olarak gerekse yasal ve hukuksal düzenlemeler oluşturularak mücadele edil-
melidir.

Sağlık çalışanlarında korku faktörünü ortadan kaldıracak, kendilerini bildirimde 
bulunduklarında güvende hissedebilecekleri ve bildirimi yapan kişinin korunma-
sını sağlayacak bildirim yöntemlerinin kullanılması etkili hata raporlama sistemi-
nin kurulmasında yarar sağlayabilir.

Hata raporlama işlemi sonucunda çalışanların üzerinde olumsuz sonuçlar doğu-
racağı korkusunu ve kolaylıkla suçlanma duygusunu azaltmak adına ilgili birim 
yöneticileri ya da ekip şefleri tarafından “Hasta Güvenliği Kültürü” oluşturulma-
lıdır.

Hataların raporlanması cesaretlendirilmeli ve hatta ödüllendirilmelidir.

Açık bir iletişimin, sürekli eğitimin ve çalışana devamlı geribildirim sağlama-
nın, cezalandırıcı olmayan bir raporlama kültürü oluşturmada önemli bir faktör 
olduğu düşünüldüğünde, olumsuz bir işlem yaşandığında odaklanılması gereken 
nokta bireylerin suçlanması yerine sistemin iyileştirilmesi olmalıdır.

Çalışanlara yönelik olarak tıbbi hataların anlatılması ve bildirimlerin hataların 
azaltılması ve hasta güvenliği açısından ne kadar önemli olduğu konusu hizmet 
içi eğitimlerde ifade edilmelidir.
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ÖZET
Bireyin özel yaşamında öz-etkililik ve yeterliliğinin olması ile iş yaşamındaki mutluluğu 
ve iş doyumunun etkileşim içinde olduğu bilinmektedir. Çalışma bir üniversitesi hastane-
sinde çalışan pediatri hemşirelerinin öz-etkililik-yeterliliklerini ve iş doyumlarını etkile-
yen faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir.

Araştırma tanımlayıcı tipte olup, Ankara Başkent Üniversitesi Hastanesi pediatri servis-
leri ve pediatri yoğun bakım ünitelerinde görev yapan, çalışmaya katılmayı kabul eden 
55 pediatri hemşiresi örneklemi oluşturmuştur. Veriler hemşirelerin sosyodemografik 
özelliklerini ve çalışma koşullarını irdeleyen soruları içeren “Soru Formu”, “Öz-etkililik 
Yeterlilik Ölçeği” ve “Minnesota İş Doyumu Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin 
değerlendirilmesinde SPSS 17.0 paket programı kullanılmıştır.

Araştırmaya katılan hemşirelerin tamamı kadın olup evli olanların (%21.8) %46.1’i ço-
cuk sahibidir. %81.8’i lisans mezunu iken, %12.7si lise mezunudur. Hemşirelerin içsel 
iş doyumları ortalama puanı 3.4 ± 0.6, dışsal doyum ortalama puanı 2.8 ± 0.6 ve genel 
iş doyumu ortalama puanı ise 3.2±0.5 olarak bulunmuştur. Lisans mezunu hemşirelerin 
lise ve önlisans mezunlarına göre iş doyumları daha düşüktür (p>0.05). Hemşirelerin öz-
etkililik-yeterlilik puanlarının yüksek olduğu (92.3±10.7) saptanmıştır. Hemşirelerin ça-
lışma süreleri arttıkça öz-etkililik yeterlilik puanları da artmaktadır (p<0.05). Sonuç ola-
rak; hemşirelerin öz etkililik-yeterlilik puanları ile iş doyumu puanları arasındaki ilişkiye 
bakıldığında doğrusal pozitif bir ilişki ve orta düzeyde bağımlılık saptanmıştır (r = 0.06).

Anahtar Kelimeler: Öz-etkililik yeterlilik, iş doyumu, çocuk hemşireliği.
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ABSTRACT
It is known that, there is an interaction between the individual’s self efficacy and adequacy 
in his private life and individual’s happiness and job satisfaction in his business life. 
This study was conducted as descriptive study, to determine the factors which affect self 
efficacy competence and job satisfaction of pediatric nurses who work in an university 
hospital.

This research was conducted as descriptive and the sample was consisted of 55 pediatric 
nurses who worked pediatric services and pediatric intensive care unit of Ankara Başkent 
University Hospital. Data was collected by “questionnaire” which consists of the 
questions regarding socio-demographic characteristics and working conditions of nurses, 
“Self-Efficacy Competence Scale” and “Minnesota Job Satisfaction Scale”. SPSS 17.0 
package program was used to evaluate the data.

All of the nurses who participated the study were women. While 21.8% of nurses are 
married and 46.1% of the married nurses have child. While 81.8% of nurses are bachelor 
graduates, 12.7 % are high school graduates. Nurses’ job satisfaction levels were 
examined; The average score of intrinsic job satisfaction was found 3.4±0.6, extrinsic 
job satisfaction was found 2.8±0.6 and general job satisfaction mean score was found 
3.2±0.5. Job satisfaction of Bachelor graduates is lower than high school graduates (p> 
0.05). Scores of the nurses who participated in the research was found high self-efficacy 
competence (92.3±10.7) respectively. Proficiency scores of nurses’ working time also 
increases with increasing self-efficacy (p<0.05). It is found that, nurses’ self-efficacy 
competence scores and job satisfaction scores have mid-level relationship between the 
linear dependence and a positive correlation (r = 0.06).

Key Words: Job Satisfaction, Self-Efficacy-Sufficiency, Pediatric Nursing.
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1. GİRİŞ

Sağlık hizmeti veren meslekler birey odaklı olup daha titiz ve hassas çalışmayı 
gerektirmektedir. Bu bağlamda sağlık çalışanlarının işinden doyum alarak çalış-
ması önemlidir. Sağlık hizmetleri alanında hemşirenin önemli bir rolü olduğu bi-
linmektedir (Kahraman ve ark., 2011: 12). Bakımın kalitesi ve sürdürülebilirliği 
hemşirelerin iş doyumları ile doğrudan bağlantılıdır. İş doyumu bireyin işinden 
memnun olması ve işi hakkındaki genel tutumu ile ilişkili olup dinamik bir kav-
ramdır (Erigüç, 2002: 9).

İş doyumu tüm meslekler için önemli olmakla birlikte hemşirelerin iş doyumu 
üzerinde sıklıkla durulmuş ve pek çok araştırma yapılmıştır. Çünkü hemşirelerin 
iş doyumunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve üzerinde düzenlemeler yapıl-
ması bakım hizmetinin kalitesini artırmada önemli bir etkendir.

Hemşirelerin iş doyumunu etkileyen çok sayıda değişken olduğu bilinmektedir. 
Hemşirelerin bireysel özellikleri (yaş, eğitim, medeni durum vb.) ve kurumsal 
(çalışma şekli, iş arkadaşları ve yöneticiler ile ilişkiler, çalışma koşulları, terfi 
olanakları ve aldıkları ücret vb.) özelliklerinin iş doyumunu etkilediği yapılan 
çalışmalarla belirlenmiştir (Çimen, 2000: 53; Durmuş, 2007: 139; Kahraman, 
2011: 12).

Bireyin iş doyumunu etkileyen önemli bir faktör de “öz etkililik yeterlilik” dü-
zeyidir İlk kez Albert Bandura tarafından 1977 yılında ortaya atılan öz-etkililik-
yeterlik kavramı; bireyin belli bir eylemi başarıyla yapma veya olayları kontrol 
edebilme yargısı olarak tanımlanmaktadır (Gözüm ve Aksayan, 1999: 21).

Hemşirelerin işinden memnun olmaları çalıştıkları kurumun amaçlarına ulaşma-
sında önemlidir. Hemşirenin işine karşı olumlu bakış açısında olması kendi iş 
doyumunu arttırmakla birlikte, işine bağlanması ve verimli çalışması gibi olum-
lu sonuçları da beraberinde getirecektir (Gözüm ve Aksayan, 1999: 21; Yiğitbaş 
ve Yetkin, 2003:6). Birey mesleğinde başarılı olmak için öncelikle profesyonel 
olarak yaptığı iş ile ilgili öz etkililik ve yeterliliğinin olduğunu bilmelidir. Mesle-
ğin gereklerini ancak bu şekilde yerine getirebilir ve yaptığı işten doyum sağlar. 
Ancak öz etkililik, gerçekçi olmayan iyimserlikle karıştırılmamalıdır. Öz etkili-
lik-yeterlilik deneyime dayanır ve bireyin yeteneklerini geliştirmesiyle paralellik 
göstermekte olup bireyin kendi yeteneklerini, kapasitesini daha objektif bir şekil-
de değerlendirmesini sağlar (Gözüm ve Aksayan, 1999: 21).

Pediatri hemşireliği özel bir alan olup bakım, ilaç uygulamaları, invaziv uygulamalar 
ve iletişim erişkine göre farklılıklar göstermektedir. Tüm alanlarda olduğu gibi çocuk 
hastalarla çalışan pediatri hemşireleri için alanına hakim olmak ve bilgi düzeyini ar-
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tırmak önemlidir. Mevcut bilgisini değerlendirebilen ve kendini geliştirebilen hemşi-
reler yaptığı işten doyum alacak dolayısıyla sağlık hizmetinin kalitesi artacaktır.

Çalışma bir üniversitesi hastanesinde çalışan pediatri hemşirelerinin öz-etkililik-
yeterliliklerini ve iş doyumlarını etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla tanım-
layıcı olarak yapılmıştır.

2. GEREÇ VE YÖNTEM

Çalışma tanımlayıcı olarak planlanmıştır. Evrenini Ankara Başkent Üniversitesi 
Hastanesi’nde çalışan 66 pediatri hemşiresi oluşturmakta olup örneklemi ise ça-
lışmaya katılmayı kabul eden 55 pediatri hemşiresinden oluşmuştur.

Araştırmanın verileri “İş Doyumu Ölçeği”, “Öz Etkililik-Yeterlilik Ölçeği” ve 
“Soru Formu”ndan oluşan üç form kullanılarak toplanmıştır.

Minnesota İş Doyum Ölçeği; Weiss, Dawis England ve Lofquist (1967) tarafın-
dan geliştirilmiştir. Baycan (1985) tarafından Türkçe geçerlilik ve güvenirlilik 
çalışmaları yapılmıştır. Minnesota İş Doyum Ölçeği beşli likert olup; içsel, dışsal 
ve genel iş doyumunu belirleyen 20 maddelik bir ölçektir. Ölçek; hiç memnun 
değilim (1), memnun değilim (2) puan, kararsızım (3), memnunum (4), çok mem-
nunum (5) olarak değerlendirilmektedir. Ölçeğin nötr doyum puanı 3’tür. Ölçek-
ten alınan puan 3’ten küçük ise iş doyumu düşük, 3’ten büyük ise iş doyumu 
yüksek olarak değerlendirilmektedir.

Öz-Etkililik-Yeterlilik Ölçeği; Sherer ve Madduks (1982) tarafından geliştiril-
miştir. Gözüm ve Aksayan (1999) tarafından ise Türkçe geçerlilik ve güvenilir-
likleri yapılmıştır. Ölçek 23 maddeden oluşmakta olup; beni hiç tanımlamıyor 
(1), beni biraz tanımlıyor (2), karasızım (3), beni iyi tanımlıyor (4), beni çok iyi 
tanımlıyor (5) olarak değerlendirilmektedir. Ölçekte 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 
16, 17, 18, 20, 22. maddeler ters yönde puan almaktadır. Bundan dolayı ölçek 23-
115 arasında puanlanmaktadır.

Soru formu ise araştırmacılar tarafından literatür incelenerek oluşturulmuş olup; 
hemşirelerin olan yaş, cinsiyet, evli olup olmama, çocuk sahibi olup olmama ve 
çalışılan servis, kaç yıldır çalıştığı, kaç yıldır çocuk hastalarla çalıştığı, kaç yıldır 
bulunduğu kurumda çalıştığına ilişkin sorular yer almaktadır. Formun anlaşılabi-
lirliği ve uygulanabilirliğinin test edilmesi ve formun doldurulması, toplanması 
süreçlerinde oluşabilecek sorunları belirlemek amacıyla, 5 hemşireye soru formu 
uygulanmış ve gerekli düzeltmeler yapılmıştır.

Araştırma kurulu ve etik kuruldan gerekli izinler alındıktan sonra yüz yüze görüş-
me yöntemi ile anket formları doldurulmuştur.
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Veriler SPSS 17.0 paket programında, independent t-testi, ANOVA ve pearson 
testi kullanılarak değerlendirilmiştir.

3. BULGULAR

Araştırmaya katılan hemşirelerin tanımlayıcı özellikleri incelendiğinde; hemşi-
relerin tamamı (55) kadın olup %78.2’si bekar, %21.8’i evlidir. Evli olan hemşi-
relerin %46.1’i çocuk sahibidir. Araştırmaya katılan hemşirelerin %81.8’i lisans 
mezunu iken, %12.7’si lise mezunudur (Tablo 1).

Tablo 1. Çalışmaya Katılan Hemşirelerin Sosyo-Demografik Özellikleri

Özellikler Sayı (n) %

Yaş
(25.1 ± 3.4)

18-21
22-25
26-29
30-33
34-37

4
29
17
4
1

7.3
52.7
30.9
7.3
1.8

Medeni durum
Evli
Bekar
Dul/boşanmış

12
43
0

21.8
78.2
0

Mezuniyet durumu
Lise
Ön lisans
Lisans

7
3
45

12.7
5.5
81.8

Çocuk
Var
Yok

5
7

41.6
58.4

Toplam 55 100

Hemşirelerin iş doyum puan ortalamaları içsel, dışsal ve genel iş doyumları ola-
rak tablo 2’de incelenmiştir. Çalışmaya katılan pediatri hemşirelerinin içsel iş 
doyumları ortalama puanı 3.4±0.6, dışsal doyum ortalamaları 2.8 ± 0.6 ve genel 
iş doyumu ortalamaları ise 3.2±0.5 olarak bulunmuştur.

Tablo 2. Hemşirelerin Servislere Göre İş doyumu Ortalamalarının Dağılımı

Çalıştığı Bölüm
İçsel Doyum
Ort. ± SD

Dışsal Doyum
Ort. ± SD

Genel İş Doyumu
Ort. ± SD

Pediatri Servisleri 3.5+0.5 3.1+0.6 3.4+0.5
Pediatri Yoğun Bakım Üniteleri 3.3+0.6 2.7+0.7 3.1+0.6

p= 0.18 p=0.01* p=0.04*

*p<0.05
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Hemşirelerin servis ya da yoğun bakımlarda çalışmaları ile içsel iş doyumları 
arasındaki ilişki incelenmiştir. Sonuç istatistiksel olarak anlamsızdır (p>0.05). 
Hemşirelerin servis ve yoğun bakımda çalışma durumlarına göre dış iş doyumu 
ve genel iş doyumları aralarında bir ilişki olup sonuç istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmuştur (p<0.05).

Tablo 3. Hemşirelerin Mezuniyet Durumlarına Göre İş doyumu Ortalamaları

Mezuniyet durumu
İçsel Doyum
Ort. ± SD

Dışsal Doyum
Ort. ± SD

Genel İş Doyumu
Ort. ± SD

Lise mezunu 3.5 ± 0.4 2.9 ± 0.4 3.2 ± 0.3
Önlisans mezunu 3.7 ± 0.9 3.4± 1.1 3.6 ± 1.0
Lisans mezunu 3.3 ± 0.6 2.8 ± 0.6 3.1 ± 0.5

p=0.53 p=0.32 p=0.39

Çalışmaya katılan hemşirelerin mezuniyet durumlarının iş doyumlarını etkile-
mediği istatistiksel olarak belirlenmiştir. (p>0.05) Lisans mezunu hemşirelerin iş 
doyumlarının diğerlerine göre daha düşük olduğu görülmektedir (Tablo 3).

Çalışmaya katılan hemşirelerin evli ya da bekâr olma durumlarının iş doyumunu 
istatistiksel olarak etkilemediği belirlenmiştir. (p> 0.05)

Araştırmaya katılan hemşirelerin %21.8’i evli bunların da %41.6’sı çocuk sahi-
bidir. İstatistiksel olarak içsel ve dışsal doyum arasında bir ilişki bulunamamıştır. 
(p> 0.05) Genel iş doyumu ile çocuk sahibi olma durumu arasındaki ilişki p= 
0.05 olarak bulunmuştur.

Çalışmaya katılan hemşirelerin yaşları ile iş doyumları ortaları arasındaki ilişki 
incelendiğinde; 18-30 yaş arasında dışsal iş doyumu ortalaması düşükken, 30 yaş 
üzerinde yükseldiği görülmektedir (p< 0.05).

Tablo 4. Hemşirelerin Çalışma Sürelerine Göre İş doyumu Ortalamaları

Hemşire Olarak Çalışma 
Süresi

İçsel Doyum
Ort. ± SD

Dışsal Doyum
Ort. ± SD

Genel İş Doyumu
Ort. ± SD

1 yıldan az 3.5 ± 0.5* 3.0 ± 0.5** 3.3 ± 0.5*
1- 5 yıldan az 3.2 ± 0.5* 2.6 ± 0.5** 3.3 ± 0.4*
5- 10 yıldan az 3.3 ± 0.8* 2.8 ± 1.0** 3.1 ± 0.8*
10- 14 yıl 3.9 ± 0.8* 3.5 ± 0.8** 3.7 ± 0.8*

* p< 0.05 ** p< 0.01

Çalışmaya katılan hemşirelerin çalışma süreleri ile iş doyum puan ortalamaları 
arasındaki ilişki incelenmiştir (Tablo 4). Pediatri hemşiresi olarak 1 yıldan az 
süredir çalışanlar ve 10 yılın üzerinde çalışan hemşirelerin içsel iş doyumlarının 
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daha yüksek olduğu, 1-10 yıl arasında kurumda çalışan hemşirelerin ise dışsal 
iş doyumlarının düşük olduğu belirlenmiştir. Pediatri servislerinde çalışma sü-
relerine göre iş doyumu ortalamalarındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmuştur (p<0.05).

Öz-etkililik-yeterlilik ölçeğinin en düşük değeri 23, en yüksek değeri ise 115 ola-
rak bilinmektedir. Çalışmaya katılan hemşirelerin öz-etkililik-yeterlilikleri ince-
lendiğinde ortalaması 92.3±10.7 olarak bulunmuştur.

Çalışmaya katılan hemşirelerin sosyo demografik özellikleri ile öz etkililik yeter-
lilik puanları arasındaki ilişki incelenmiştir. Pediatri hemşirelerinin yaş, medeni 
durum, mezuniyet ve çalışma süreleri ile öz etkililik yeterlilik puanları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>0.05).

Araştırmaya katılan hemşirelerin hemşire olarak çalışma süreleri arasında ilişki 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmamakla birlikte, çalışma süresi arttıkça öz-et-
kililik puanının arttığı görülmektedir (p=0.05).

Çalışmaya katılan hemşirelerin is doyumu puan ortalamaları ile öz etkililik ye-
terlilik puanları arasındaki ilişki incelenmiştir. Hemşirelerin öz etkililik-yeterlilik 
puanları ile iş doyumu puan ortalamaları arasındaki ilişki doğrusal pozitif bir 
ilişki ve orta düzeyde bağımlılık olarak belirlenmiştir (r = 0.06).

4. TARTIŞMA

Araştırmaya katılan hemşirelerin iş doyum ve öz etkililik düzeyleri ile ölçekle-
rinden aldıkları puanları ile literatürde bu konuda yapılan çalışmaların sonuçları 
karşılaştırılmıştır. Yapılan bazı çalışmalar bu araştırmanın sonuçlarıyla paralellik 
gösterirken, bazı çalışmaların sonuçları ise farklılıklar göstermektedir.

Araştırma grubundaki hemşirelerin yaşları ile iş doyumları ortalamaları arasın-
daki ilişki incelendiğinde yaş ile dışsal iş doyumu arasında istatistiksel bir ilişki 
olduğu saptanmıştır. (p<0.05). 18-30 yaş arasında dışsal iş doyumu puan ortala-
ması düşük iken, 30 yaş üzerinde dışsal iş doyum puan ortalamasının yükseldiği 
görülmektedir. Bu konuda yapılan diğer çalışmalar incelendiğinde bazılarının 
çalışmamızın sonucu ile paralellik gösterir şekilde hemşirelerin yaşı ile iş do-
yum puanları arasında ilişki olduğu belirlenmiştir (Çimen, 2000: 53; Duygulu ve 
Korkmaz, 2008: 9). Durmuş ve Günay’ın (2007)’un hemşirelerle yaptığı çalışma-
da ise yaş ile iş doyumu arasında ilişki olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Araştırma grubundaki evli hemşirelerin bekâr olanlara göre iş doyumlarının 
daha yüksek olmasına karşın, istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır 
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(p>0,05). Araştırmaya katılan evli hemşirelerin çocuk sahibi olma durumlarının 
da iş doyumunu etkileyen önemli bir değişken olmadığı saptanmıştır (p>0,05). 
Birçok çalışmada medeni durumun ve çocuk sahibi olmanın iş doyumunu etkile-
mediği saptanmıştır (Aksu, 2002:271; Durmuş, 2007:139; Kahraman, 2011: 12; 
Kuyurtar, 2002:449). Yoğun bakım hemşireleri ile yapılan bir başka çalışmada 
ise; yoğun bakım hemşirelerinin iş doyumları ile çocuk sahibi olma durumları 
arasında anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir (Çelen ve ark.,2004: 295; Gol-
basi ve ark., 2008:1800; Yıldız ve Kanan, 2005: 9)

Araştırmaya katılan hemşirelerden lisans mezunu olanların lise ve önlisans me-
zunu olanlara göre dışsal iş doyumlarının düşük olduğu belirlenmiştir. Lise ve 
önlisans mezunu olanların lisans mezunlarına göre iş doyumlarının daha yüksek 
olması, çalışma koşulları, ücret gibi özelliklerden beklentinin düşük olmasıyla 
açıklanabilir. Ayrıca lisans mezunlarının statü farkı olmaksızın lise ve ön lisans 
mezunlarıyla aynı işi yapmaları da iş doyumlarını düşürebilmektedir.

Çam ve ark.(2005)’nın yaptığı araştırmanın sonucu da lise ve önlisans mezun-
larının iş doyumlarının yüksek olduğunu vurgulamaktadır. Kahraman ve ark. 
(2011) larının yaptığı çalışmada da eğitim durumu arttıkça iş doyumunun arttığı 
sonucuna ulaşılmıştır. Yine başka bir çalışmada hemşirelerin eğitim durumu ile iş 
doyumları arasındaki ilişki anlamlı bulunmuştur (Duygulu ve Korkmaz, 2008: 9). 
Mezun olunan okul ile iş doyumu arasında ilişki olmadığı belirlenen çalışmalar 
da bulunmaktadır (Golbasi ve ark., 2008:1800; Yıldız ve Kanan, 2005: 9).

Hemşirelerin iş doyumlarının servislere göre dağılıma bakıldığında yoğun ba-
kımda çalışan hemşirelerin iş doyumlarının servislerde çalışan hemşirelerin iş 
doyumlarına göre daha düşük olduğu belirlenmiştir. Hemşirelerle yapılan bir 
araştırmada da yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerde duygusal tüken-
me, duyarsızlaşma ve ruhsal belirti düzeylerinin daha yüksek, iş doyumunun ise 
daha düşük olduğu belirlenmiştir (Aslan, 1996: 192).

Araştırma grubundaki hemşirelerin çalışma süreleri ile iş doyumu ortalamaları 
arasındaki ilişki incelendiğinde 1 yıldan az süredir hemşire olarak çalışanların ve 
10 yılın üzerinde çalışanların içsel, dışsal ve genel iş doyumlarının daha yüksek 
olduğu görülmektedir. 1-10 yıldır çalışanların ise dışsal iş doyumlarının düşük 
olduğu belirlenmiştir. Bu fark istatistiksel olarak önemlidir. (p<0.05)

Araştırmaya katılan hemşirelerin çalıştıkları kurumda bulunma süreleri ve ço-
cuk servislerinde çalışma süreleri ile iş doyumları arasındaki ilişki incelenmiş-
tir. Hemşire olarak çalışma süreleri ile benzer anlamlı ilişkiler saptanmıştır. (p< 
0.01).
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Hemşirelerim iş doyumlarının incelendiği birçok çalışma bulunmaktadır. Yapılan 
bazı çalışmalarda yaşamının ilk yıllarında iş doyumunun daha yüksek olduğu ve 
zamanla azaldığı sonucuna ulaşılmıştır (Kacel, 2005: 27; Duygulu ve Korkmaz, 
2008: 9). Çalışma süresi uzadıkça iş doyumunun arttığını gösteren araştırmalar 
da bulunmaktadır (Çimen, 2000: 53; Cimete, 1996: 17). Buna karşılık çalışma 
süresi ile iş doyumu arasında ilişki olmadığı sonucuna varılan çalışmalar da bu-
lunmaktadır (Çelen ve ark.,2004: 295).

Çalışmaya katılan hemşirelerin öz-etkililik-yeterlilik puan ortalamaları 92.3±10.7 
(23-115) olup ortalamanın üzerindedir. Algılanan öz yeterliği yüksek olan insan-
lar çevreyi daha çok kontrol edebileceğinden olayların üstesinden gelebilir, prob-
lemlerle başa çıkabilirler ve dolayısıyla da yeni şeyleri denemeye açıktırlar.

Çalışmaya katılan hemşirelerin yaşları ile öz-etkililik yeterlilik puanları ortala-
maları arasındaki ilişki incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bu-
lunamamıştır. Keskin ve Orgun (2006)’un yaptıkları araştırmada ise yaşın art-
masıyla beraber öz-etkililik-yeterliliğin arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Öz etkililik, 
bireyin nasıl hissedeceğini, düşüneceğini ve davranacağını belirleyen önemli bir 
özelliğidir. Düşük öz etkililik duygusu çaresizlik duygusu yaratabilir, bireysel 
başarısızlıklara neden olabilir. Bireyin öz etkililiğinin yükse olması ise, işlemleri 
kavramayı kolaylaştırır harekete geçmek için güdülenmeyi artırır (Yiğitbaş ve 
Yetkin, 2003:6; Byrne, 2002:201).

Çalışmaya katılan hemşirelerin öz-etkililik yeterlilik puanı ortalamalarının yük-
sek olmasıyla (92.3±10.7) ilişkili olarak hemşirelerin daha karmaşık görevlerin 
üstesinden gelebilecekleri söylenebilir.

Araştırmanın sonucunda hemşirelerin iş doyumu ile öz-etkililik-yeterlilikleri 
arasında ise pozitif orta düzeyde bir ilişki saptanmıştır. Öz-etkililik-yeterliliğin 
yüksek olması iş doyumunu arttırmaktadır. Çalışmaya katılan hemşirelerin öz et-
kililik yeterlilik puanları ortalamanın üzerinde olup iş doyum puanları da paralel 
şekilde ortalamanın üzerindedir.

Hemşirelerin iş yerinde mutlu olmaları, kendilerini geliştirebilecek olanaklara sa-
hip olmalarının sağlanması yaptıkları işten doyum sağlamaları ile sonuçlanacak-
tır (Chandra, 2003: 33). Literatürde iş doyumu ile öz-etkililik-yeterlilik düzeyleri 
arasında ilişkiyi inceleyen doğrudan çalışmalar olmamakla birlikte hemşirelerin 
mesleki ve bireysel gelişimini destekleyen olanaklar ile iş doyumları arasında 
ilişkilerin incelendiği çalışmalar bulunmaktadır (Duygulu ve Korkmaz, 2008: 9; 
Gaertner, 1999: 479; Hu ve Liu, 2004).
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Duygu ve Korkmaz (2008)’ın yaptıkları çalışmada gelişme olanaklarının yüksek 
olduğunu düşünen hemşirelerin iş doyum düzeylerinin de yüksek oluğu belirlen-
miştir. Yoğun bakım hemşirelerinin iş doyumunu etkileyen faktörlerin incelendi-
ği bir başka çalışmada da hemşirelerin geleceklerini mesleki açıdan iyi görenlerin 
iş doyum düzeylerinin yüksek olduğu bulunmuştur (Kahraman ve ark.,2011:12).

5. SINIRLILIKLAR

Yapılan çalışmada örneklemin küçük olması, araştırmanın kısıtlılığını oluştur-
maktadır. Bundan dolayı buna benzer çalışmaların daha büyük örneklemlerde ve 
farklı hastanelerin pediatri servislerinde yapılması araştırmanın sonucunu netleş-
tirebilir ve öz-etkililik-yeterlilikle iş doyumları arasında ilişki bulunabilir.

6. SONUÇ VE ÖNERİLER
Hemşirelerin çalıştıkları servis ve hemşire olarak çalışılan yıl sayısına ilişkin 
değişkenler iş doyumunu etkilemektedir. Yoğun bakımda çalışan hemşirelerin 
servislerde çalışan hemşirelere göre iş doyumlarının daha düşük olduğu saptan-
mıştır. Çalışmaya yeni başlamış hemşirelerin iş doyumlarının 1-5 yıldır meslekte 
olan hemşirelere göre iş doyumlarının daha yüksek olduğu, 5 yıldan sonra iş do-
yumunun tekrar arttığı belirlenmiştir. Araştırmaya katılan hemşirelerin iş doyum-
larını en çok çalışma koşullarının ve aldıkları ücretin etkilediği belirlenmiştir.

Araştırmaya katılan çocuk hemşirelerinin öz-etkililik-yeterlilik puanlarının yük-
sek olduğu (92.3±10.7) saptanmıştır. Öz etkililik-yeterlilik ortalamaları düzey-
lerinin yüksek çıkmasının sebebi çalışmaya katılan hemşirelerin yeteneklerinin 
düzeyinin farkında olmamalarından kaynaklanabilir. Bunun yanı sıra çalışmaya 
katılan pediatri hemşirelerinin kurum içinde verilen hizmet içi eğitimler ile öz 
etkililik yeterlilik düzeyleri yükselmiş olabilir. Araştırmaya katılan hemşirelerin 
iş doyumu ile öz-etkililik-yeterlilikleri arasında ise pozitif orta düzeyde bir ilişki 
saptanmıştır (r=0.06).

Araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda;

• Çalışmaya katılan hemşirelerin öz-etkililik yeterlilikleri puanı ortalamasının 
yüksek çıkmasının hemşirelerin sorumluluk alma ve karmaşık görevlerde ça-
lışabilme yeteneklerinin olduğunu ve verilen görevlerde başarılı olabilecekle-
rini gösterdiği söylenebilir.

Çalışmaya katılan hemşirelerin iş doyumlarını artırmak için;

• Hemşirelerin iş doyumlarını çalışma koşullarının etkilediği göz önünde bu-
lundurularak hemşirelerin beklentilerinin tekrar değerlendirilmesi önerilebilir.
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• Yapılan çalışmada örneklemin küçük olması, araştırmanın kısıtlılığını oluştur-
maktadır. Bundan dolayı buna benzer çalışmaların daha büyük örneklemlerde 
ve farklı hastanelerin pediatri servislerinde yapılması araştırmanın sonucunu 
netleştirebilir ve öz-etkililik-yeterlilikle iş doyumları arasında ilişki bulunabilir.
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Alanya Devlet Hastanesi Çalışan 
Memnuniyeti Derecelendirme Çalışması

Sinem ÇELENK1

Gülcan GÜNDÜZ2

ÖZET
Çalışmamızda, Alanya Devlet Hastanesinde likert tipi ‘çalışan memnuniyeti anketi’ ile 
hastanemizde çalışan personelin genel memnuniyet oranını belirlemeye çalıştık. Bu amaç-
la çalışmaya katılmayı kabul eden 400 personele çalışan memnuniyeti anketi uyguladık. 
Ankette eğitim, çalışma koşulları ve mekan, güven, koruyucu tedbirler, görev dağılımın 
etkinliği, ödüllendirme, birliktelik ve çözüm, sorun iletme imkanı, yeniliklerden haberdar 
olma, işyerine bağlılık algısı, şiddet, hizmet içi eğitime katılma oranı, sosyo-demografik 
özellikler konularında memnuniyet derecesini bildiren sorular soruldu. Çalışmaya katılan 
personelin memnuniyet oranını %73 olarak tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Çalışan Memnuniyeti, Çalışan Memnuniyeti Anketi, Alanya Devlet 
Hastanesi

ABSTRACT
In our study, Alanya State Hospital, a Likert-type ‘employees satisfaction survey’ overall 
satisfaction with the hospital staff tried to determine the rate. in this study ,we use on 
400 hospital worker who agreed to participate. Worker satisfaction survey in were asked 
about questions indicating the degree of satisfaction education, working conditions and 
space, trust , protective measures, task distribution efficiency, rewarding, and solutions 
associated with, the opportunity to communicate the problem, being aware of the 
workplace, the perception of commitment, and violence , in-service training participation 
rate, indicating the degree of satisfaction , socio-demographic characteristics. Employees 
participating in the study were found to be 73% satisfaction rate.

Key Words: Employee Satisfaction, Employee satisfaction survey, Alanya State Hospital
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1. GİRİŞ
Kalite sağlık hizmeti doğru kişiye, doğru işi, doğru zamanda, doğru yolla, doğru 
araçlar kullanarak yapmak ve mümkün olan en iyi sonucu elde etmektir (Aydın, 
2008: 4). Sağlık hizmetinin odak noktası insandır ve sunulan hizmetlerde hasta 
ve yakınlarının ve çalışanların memnuniyeti esastır.

Çalışan memnuniyeti, yapılan işin çeşitli yönlerine karşı beslenen tutumların topla-
mıdır (Kostak, 2012). Sermayesi hizmet olan bir kurumun temel yapı taşı o kurum-
da çalışan personellerden oluşur. Çalışan personelin kuruma yönelik olumlu tutumu 
gerek bireysel performansa gerek kurumsal kaliteye artı yönde bir katkı sağlar.

Memnuniyete ilişkin verilerin, hizmetin kalitesinin değerlendirilmesinde olduğu 
kadar bu hizmeti sunan sistemlerin şekillendirilmesi ve yönetiminde de çok de-
ğerli olduğu kaydedilmektedir (Hayran ve Uz, 1998: 15-32).

Sağlık kurumlarının, hizmet sunduğu toplumun sağlık ihtiyaçlarını sağlamaya yöne-
lik plan ve düzenlemelerinde, hizmet kullanıcılarının memnun edilmesini ön planda 
tutmaları kurumsal başarı ve rekabet edebilme gücü açısından zorunludur. Sağlık ku-
rumları yöneticilerinin temel görevlerinden en önemlilerinden bir tanesi de; topluma 
verimli ve kaliteli sağlık hizmetleri sunulmasını sağlamaktır(Gür vd., 2012:32).

Bu doğrultuda yönetim olarak kurumsal kaliteyi üst düzeyde tutmak için yapılacak 
en önemli adımlardan biri de çalışanların memnuniyetine yönelik değerlendirme ve 
analiz çalışmaları yaparak sonuçlar doğrultusunda bir tutum sergilemek olacaktır.

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve 
Akreditasyon Daire Başkanlığı bünyesinde hazırlanan “Çalışan Memnuniyeti 
Anketi” çalışanların memnuniyetinin ölçümlenip analiz edilmesi ve dolayısıyla 
kurumsal kaliteye katkı sağlaması açısından yol gösterici olmuştur.

1.1. Amaç

Bu çalışmanın amacı Alanya Devlet Hastanesi’nde görev yapan personelin mem-
nuniyet oranını ölçerek sosyodemografik verilerle karşılaştırmaktır.

2. YÖNTEM

2.1. Evren ve Örneklem

Araştırmanın evrenini Alanya Devlet Hastanesi’nde çalışan hekim, hemşire, yar-
dımcı sağlık personeli, idari personel, hastane bilgi yönetim sistemi (HBYS) per-
soneli, güvenlik personeli ve temizlik personeli oluşturmaktadır. Örneklemimiz 
ise basit tesadüfî örneklem yöntemi ile belirlenen ve her gruptan üyelerin yer 
aldığı 400 hastane çalışanından oluşmaktadır.
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2.2. Veri Toplama Aracı

Çalışmamızda veri toplama aracı olarak “Sağlık Bakanlığı Kalite ve Performans 
Değerlendirme Yönergesi ekinde belirlenen “Memnuniyet Anketleri ve Uygu-
lama Usul ve Esasları” doğrultusunda “Çalışan Memnuniyet Anketi” kullanıldı 
(kalite.saglik.gov.tr, 2012). Veriler SPSS 16.0 istatistik paket program kullanıla-
rak analiz edildi.

3. BULGULAR

Araştırmaya katılanların %39.7’si erkek (n:159); %60.3’ü kadın (n=241) olarak 
belirlenmiştir. 2012 yılı 1. Dönem çalışan memnuniyeti anket sonuçları 12 temel 
soru bazında dağılımsal olarak incelenmiş olup genel memnuniyet oranı %73 
olarak bulgulanmıştır. Çalışanların sorulara verdikleri yanıltarak oransal dağılımı 
tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1. Çalışanların sorulara verdikleri yanıtların oransal dağılımı
Evet
%

Biraz
%

Hayır
%

1 Aldığım eğitime uygun bir bölümde çalışıyorum. 77 11 12

2 Çalışma ortamım ve çalışma koşullarım ile ilgili yapılacak 
düzenlemelerde görüşüme başvurulur. 27 32 41

3 Çalışma mekanım rahat çalışabileceğim biçimde 
düzenlenmiştir. 39 32 29

4 Çalıştığım bölümde kendimi güvende hissediyorum. 42 30 28

5 Çalıştığım bölümde çalışan güvenliğine ilişkin koruyucu 
tedbirler alınmaktadır. 41 35 24

6
Yönetim tarafından çalışanları ödüllendirme (teşekkür 
yazıları, ek ödeme ilave puanı, vb.) mekanizmaları 
işletilmektedir.

18 22 60

7 Yönetim, hasta ve çalışan güvenliği konusunda düzeltici ve 
önleyici faaliyetler yapmaktadır. 48 40 12

8
Yönetim, hasta ve çalışan güvenliği konusundaki aksaklıklar 
için ilgili personel ile birlikte çözümler üretmekte ve gerekli 
önlemleri almaktadır.

39 40 21

9 Yöneticilere sorularımı iletme imkanı bulurum. 56 30 14

10 Yönetim “Hizmet kalite Standartları (HKS)” konusunda tüm 
çalışanları bilgilendirir. 65 26 9

11 Çalıştığım bölümün işleyişi konusunda önerilerim dikkate 
alınır. 36 39 25

12 Çalıştığım kurumdan ayrılmayı hiç düşünmem. 11 25 64

Sonuçlar incelendiğinde “Yönetim tarafından çalışanları ödüllendirme (teşekkür 
yazıları, ek ödeme ilave puanı, vb.) mekanizmaları işletilmektedir” sorusuna ça-
lışanların %60’ının (n=242) hayır seçeneğini işaretlemesi üzerine üst yönetimin 
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isteğiyle bir alan araştırması yapılmış olup bunun sonucunda da; teşekkür yazısı, 
memnuniyete ilişkin yapılan konuşma, toplantı vb. uygulamaların çalışanlar tara-
fından ödüllendirme olarak görülmediği ortaya çıkmıştır.

4. TARTIŞMA

Sağlık günümüzde ön planda yer alan bir sektör olup hizmet temellidir. Hizmet 
sektörünün en önemli kaynaklarından biri de insan faktörüdür. Bu noktada hiz-
meti gerçekleştiren çalışanlarından memnuniyeti kurumsal kaliteyle olan doğru-
dan ilişkisi sebebiyle her geçen gün daha da önemli bir rol üstlenmektedir.

Kurumların çalışanların memnuniyetini ön planda tutan bir kalite politikası izle-
meleri de bu yüzden her geçen gün önem kazanmaktadır. Sağlık bakanlığının bu 
konuda geliştirmiş olduğu “Çalışan Memnuniyeti Anketi” ve bu anketin uygulan-
ması konusundaki desteği her ne kadar önemli olsa da yeterli değildir. Bu noktada 
kurum yönetiminin anketi değerlendirme ve sonuçlarına yönelik geri bildirimler-
de bulunması tamamlayıcı olacaktır.

Alanya Devlet Hastanesinde her yıl 2 defa uygulanan bu anketlerin sonucunda 
kalite yönetim birimi üst yönetime ankete ilişkin detaylı bir rapor sunmakta ve 
yazılan her görüş ve öneri ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Örneğin; çalışanların 
%60’ nın yönetim tarafından ödüllendirme (teşekkür yazıları, ek ödeme ilave pu-
anı, vb.) mekanizmaları işletilmediği yönünde görüş bildirmeleri üzerine hasta-
nemiz Halkla İlişkiler birimi iş birliği ile ödüllendirme mekanizması üzerine alan 
araştırması yapılmış ve personelin ödül beklentileri belirlenmiştir. Dolayısı ile 
bir sonraki dönemde yapılan memnuniyet anketinde bu konuya ilişkin tutumun 
olumlu yönde iyileşmesi beklenilmektedir.
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İşyerinde Mobbing (Psikolojik Şiddet): 
Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

Nurgül ALTIN1
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ÖZET
Bu araştırmanın amacı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 
sağlık personelinin psikolojik şiddete maruz kalıp kalmadığını belirlemektir. Betimleyici 
tipte olan bu araştırmanın evrenini Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
örneklemini ise Nisan 2012’de ilgili hastanede çalışmakta olan ve araştırmaya katılmayı 
kabul eden toplam 300 sağlık personeli oluşturmuştur. Araştırma verileri, literatür tara-
ması ve Leymann tarafından oluşturulan “Mobbing Ölçeği” kullanılarak hazırlanan anket 
ile yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde, tanımlayıcı 
istatistiksel yöntemler ve ki-kare testi kullanıldı.

Verilerin analizinde şu sonuçlara ulaşılmıştır: Araştırmaya katılanların %70,7’si kadın, 
%29,3’ü erkektir. %17,3’ü doktor, %78,3’ü hemşire, %4,3’ü idari personel olarak görev 
yapmaktadır. Araştırmaya katılanların %63,7’si mobbinge maruz kalmıştır. Doktorların 
%75,0’ı, hemşirelerin %62,6’sı ve idari personelin %38,5’i mobbinge maruz kaldıklarını 
belirtmişlerdir. Mobbing uygulayanların %48,6’sı hasta/hasta yakını, %30,2’si yönetici ve 
%21,1’i ise mesai arkadaşlarıdır. Mobbinge maruz kalanların %20,3’ü uygulayıcıya tepki 
olarak hiçbir şey yapmadığını belirtirken %16,3’ü ise aynı şekilde karşılık verdiğini ifade 
etmiştir. Katılımcılar en sık görmüş oldukları psikolojik şiddet davranışları olarak kendileri-
ni gösterme olanaklarının kısıtlandığını (%63,7), konuşurken sözlerinin kesildiğini (%64,3) 
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ve yaptıkları işlerin nedensiz yere eleştirildiğini (%52,0) ifade etmişlerdir. Mobbing nedeni 
olarak ise ilk sırada %24,7 ile iletişim eksikliği ve %19,7 ile yoğun stres gelmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mobbing, Sağlık Çalışanları, Hastane, Psikolojik Şiddet

ABSTRACT
The aim of present evaluation was to determine whether or not healthcare professionals 
employed in Dr. Lütfi Kırdar Teaching Hospital are exposed to mobbing. In this descrip-
tive study conducted in Dr.Lütfi Kırdar Teaching Hospital, study sample was consisted 
of 300 healthcare professional working at relevant hospital in April, 2012 who accepted 
to participate. Study data was collected by literature search and by using a survey cons-
tructed on the basis of “Mobbing Scale” suggested by Leymann, which is completed via 
face-to-face interview technique. In the data analysis, descriptive statistical methods and 
chi-square test were used.

Following results were found in the data analysis: Of the participants, 70.7% were women 
and 29.3% were men. Of the participants, 17.3% were working as doctor, while 78.3% 
as nurse and 4.3% as administrative staff. Among all participants, 63.7% were expo-
sed to mobbing. According to self-reported data, 75.0% of the doctors were exposed to 
mobbing, while 62.6% of the nurses and 38.5% of the administrative staff were exposed 
to mobbing. Patients/patients’ relatives were accounted from mobbing in 48.6% of the 
cases, whereas directors in 38.5% and colleagues in 21.1% of the cases. Of those expo-
sed to mobbing, 20.3% were reported that they did nothing against to those accounted 
from mobbing, while 16.3% were reported that they responded in the similar manner. 
Participants stated that most common mobbing behaviors exposed were limitation of the 
opportunities for presenting themselves (63.7%), interruption of their speech (64.3%) and 
unreasonable criticism against their work (52.0%). Most common reason for mobbing 
was lack of communication by 24.7%; followed by severe stress by 19.7%.

Key Words: Mobbing, Health Care Workers, Hospital, Psychological Violence
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GİRİŞ

Mobbing kavrami ingilizcede “mob” kökünden gelmektedir. Mob sözcüğü, ka-
rarsız kalabalık, şiddete yönelmiş topluluk anlamındadır. Mobbing sözcüğü ise, 
çevresini kuşatma, topluca saldırma yada sıkıntı verme anlamındadır. (1).

Mobbing kavramı ilk kez, 80’li yıllarda İsveç’te yaşayan Alman çalışma psiko-
loğu Heinz Leymann tarafından literature kazandırılmıştır. Mobbing konusunda 
pek çok çalışması bulunan Leymann, mobbing uygulamalarını 45 çeşit davraniş 
olarak sıralamıştır (2). Bunlar, sağlıksız iletişim, sosyal ilişkiler, itibar, yaşam 
ve iş kalitesine yapılan saldırılar ve doğrudan sağlığı etkileyen uygulamalar gibi 
konuları içermektedir. 1998’de İngiliz gazeteci Andrea Adams, BBC ‘de yapı-
lan programlarda bu olguya kamuoyunun dikkatini çeken ilk isimdir 1998’de 
Duncan Chappell ve Vittorio Di Martino’nun hazırladığı ‘’İşyerinde Şiddet’’ adlı 
rapor, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yayınlanmıştır). Raporda 
‘’mobbing’’ ve ‘’bullying’’ eylemleri kapsamında cinayetlerin yanı sıra daha çok 
bilinen şiddete yönelik davranışlar tartışılmaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü 
‘nün 1999’da yayımladığı raporunda ise fiziksel ve duygusal yönüyle işyerinde 
şiddet incelenmiştir (4).1996 yılında Avrupa Birliğinin 15 üye ülkesinde gerçek-
leştirilen 15.800 görüşmenin sonuçlarına göre, bir önceki yıl içinde çalışanların 
%4’ü fiziksel şiddete, %2’si cinsel tacize ve %8’i mobbinge maruz kalmıştır. 
Ayrıca her yıl 25 milyon kişinin iş ortamında şiddete maruz kaldığından bahse-
dilmektedir (5).

Ülkemizde ise, konu üzerine ilk yayın, 2003 yılında Noa Davenport, Ruth Distler 
Schwartz ve Gail Pursell Elliot”in “MOBBING: Emotional Abuse in the Ame-
rican Workplace’adlı kitabi,”Mobbing İsyerinde Duygusal Taciz” adıyla Osman 
Cem Önertoy’un çevirisi ile Sistem Yayıncılık’tan çıkmıştır. Bunu 2005 yılından 
itibaren, Tutar, Çobanoğlu, Baykal ve Tinaz’in konu ile ilgili çalışmaları ve ki-
tapları takip etmiştir (6,7,8).

Türkçe’de ve başka dillerde mobbing yerine farklı bazı kavramların kullanıldığı 
görülmektedir. Bunlardan bazıları; işyerinde duygusal linç, işyerinde duygusal 
saldırı, yıldırma ve duygusal tacizdir (6,7).

Ülkemizde,psikolojik şiddetin çok yaygın bir biçimde yaşandığı alanlardan bi-
risinin de sağlık sektorü olduğu görulmektedir. Yapılan arastırmalar, sağlık ça-
lışanlarının şiddete uğrama riskinin diğer hizmet sektorü çalışanlarına oranla 16 
kat daha fazla olduğunu, hemşirelerin ise diğer sağlık çalışanları arasında üç kat 
daha fazla risk altında olduğunu göstermektedir. (8). Özellikle hemşireler hasta 
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ve sağlıklı bireylerle olan ilişkileri aracılığıyla fiziksel ve sözel şiddete daha fazla 
maruz kalabilmektedir Hekimlerin ise%30-40’ının kişisel ve mesleksel verimlili-
ğini etkiliyecek düzeyde tükenmişlik içinde olduklari bildirilmektedir (9).

Sağlık çalışanlarının, yoğun iş yükü, düzensiz ve belirsiz çalişma koşulları sağlık 
çalışanlarının psikolojik şiddete uğrama riskini ve tükenmişlik düzeylerini arttı-
ran nedenlerin başinda gelmektedir (10).

Sağlık çalışanlarının psikolojik şiddete maruz kalma oranlarının diğer çalışanla-
ra oranla daha yüksek olacağı hipotezinden yola çıkılarak yapılan bu çalışmada 
saglık çalışanlarının tükenmişlik ve psikolojik şiddetin (mobbing) meslek grup-
larına göre farklılaşıp farklılaşmadığını; hekim, hemşire ve yöneticiler arasında 
psikolojik şiddete (mobbing) maruz kalma düzeylerinin incelenmesi amacıyla 
yapılmıştır.

AMAÇ VE YÖNTEM

Bu araştırmanın amacı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 
çalışan sağlık personelinin psikolojik şiddete maruz kalıp kalmadığını belirle-
mektir.

Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Araştıma Hastanesi’nde 2012 yılı Nisan ayın-
da gerçekleştirilen çalışma, araştırmaya katılmayı kabul eden sağlık personeli-
nin psikolojik şiddete maruz kalıp kalmadığını belirlemek amacıyla 300 sağlık 
personeli çalışmaya alındı.Çalışmada yaşanan psikolojık taciz olaylarına kim-
ler tarafından maruz kalındığı ve sonrasında kişilerin çalışma hayatı üzerindeki 
etkilerini belirlemek amacıyla araştırma verileri, literatür taraması ve Leymann 
tarafından oluşturulan ‘’Mobbing Ölçeği’’ kullanılarak hazırlanan anket ile yüz 
yüze görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır.Verilerin analizinde, tanımlayıcı 
istatistiksel yöntemler ve ki-kare testi kullanıldı.İstatistiki analizler SPSS 17.0 
programı kullanılarak yapılmıştır.

BULGULAR

Araştırmaya katılan sağlık personelinin sosyo demografik özellikleri incelendi-
ğinde %52,7 sinin 26 – 35 yaş aralığında olduğu, %70,7 sinin kadın, %29,3 ünün 
erkek, %78,3 ünün hemşire, %17,3 ünün doktor, %4,3 ünün idari personel olarak 
görev yaptığı, %38,3 ünün lisans mezunu olduğu Tablo-1 de detaylı bir şekilde 
görülmektedir.
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Tablo 1. Sosyo-Demografik Özellıkler

YAŞ Frequency Percent Valid 
Percent

Cumulative 
Percent

25’DEN AZ 47 15,7 15,7 15,7
26 - 35 158 52,7 52,7 68,3
36 - 45 73 24,3 24,3 92,7
46 VE ÜZERİ 22 7,3 7,3 100,0
Total 300 100,0 100,0
CİNSİYET
KADIN 212 70,7 70,7 70,7
ERKEK 88 29,3 29,3 100,0
Total 300 100,0 100,0
MEDENİ HAL
EVLİ 193 64,3 64,3 64,3
BEKAR 107 35,7 35,7 100,0
Total 300 100,0 100,0
MESLEK
DOKTOR 52 17,3 17,3 17,3
HEMŞİRE 235 78,3 78,3 95,7
İDARİ PERSONEL 13 4,3 4,3 100,0
Total 300 100,0 100,0
EĞİTİM
LİSE MEZUNU 64 21,3 21,3 21,3
ÖNLİSANS MEZUNU 69 23,0 23,0 44,3
LİSANS MEZUNU 116 38,7 38,7 83,0
YÜKSEKLİSANS MEZUNU 43 14,3 14,3 97,3
DOKTORA MEZUNU 8 2,7 2,7 100,0
Total 300 100,0 100,0
ÇALIŞMA YILI
0 - 2 54 18,0 18,0 18,0
3 - 5 75 25,0 25,0 43,0
6 - 10 54 18,0 18,0 61,0
11 - 20 68 22,7 22,7 83,7
20 VE ÜZERİ 49 16,3 16,3 100,0
Total 300 100,0 100,0
BİRİM
ACİL SERVİS 114 38,0 38,0 38,3
AMELİYATHANE 17 5,7 5,7 44,0
YHK(DAHİLİ BİRİMLER) 48 16,0 16,0 60,0
YHK(CERRAHİ BİRİMLER) 67 22,3 22,3 82,3
YOĞUN BAKIM 33 11,0 11,0 93,3
İDARİ İŞLER 11 3,7 3,7 97,0
POLİKLİNİK 10 3,3 3,3 100,3
Total 300 100,0 100,0
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Tablo 2. Mobbinge Maruz Kalma Durumu
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid EVET 191 63,7 63,7 63,7
HAYIR 109 36,3 36,3 100,0
Total 300 100,0 100,0

Araştırmaya katılan sağlık personelinin mobbinge maruz kalma durumu incelen-
diğinde kadınların %61,3 ünün, erkeklerin %69,3 ü inin mobbinge maruz kaldığı 
(Tablo 3) saptanmıştır.

Doktorların %75 inin, hemşirelerin %62,6’sının, idari personelin ise %38,5 inin 
mobbinge maruz kaldığı tespit edilmiştir(Tablo 4).

Tablo 3. Cinsiyete Göre Mobbinge Maruz Kalma Durumu
CİNSİYET

TotalKADIN ERKEK
MOBBINGE 
MARUZIYET

EVET 130 61 191
HAYIR 82 27 109

Total 212 88 300

Tablo 4. Mesleğe Göre Mobbinge Maruz Kalma Durumu
MESLEK

TotalDOKTOR HEMŞİRE
İDARİ 
PERSONEL

MOBBING 
MARUZ

EVET 39 147 5 191
HAYIR 13 88 8 109

Total 52 235 13 300

Mobbinge maruz kalanlar mobbing uygulayıcısı olarak %48,6 oranında hasta/
hasta yakınını, %30,2 si yöneticilerini, %21,1 ise iş arkadaşları olduğunu belirt-
mişlerdir. Mobbinge maruz kalanların %20,3’ü uygulayıcıya tepki olarak hiçbir 
şey yapmadığını belirtirken %16,3’ü ise aynı şekilde karşılık verdiğini ifade et-
miştir. Katılımcılar en sık görmüş oldukları psikolojik şiddet davranışları olarak 
kendilerini gösterme olanaklarının kısıtlandığını (%63,7), konuşurken sözlerinin 
kesildiğini (%64,3) ve yaptıkları işlerin nedensiz yere eleştirildiğini (%52,0) ifa-
de etmişlerdir. Mobbing nedeni olarak ise ilk sırada %24,7 ile iletişim eksikliği 
ve %19,7 ile yoğun stres gelmektedir.

Araştırmaya katılanların eğitim durumları ile mobbinge maruz kalma duru-
mu arasındaki ilişki incelendiğinde farklılık olduğu anlaşılmaktadır (F:4,127, 
sig:0.043). Bu sonuç doğrultusunda; sağlık personelinin mobbinge maruz kalma 
durumuyla ilgili tutumlarının eğitim durumlarına göre farklılaştığı söylenebilir. 
Farklılık; çalışanların eğitim durumları ile doğrusal bir orantı sergilemektedir. 
Çalışanların eğitim seviyeleri yükseldikçe; mobbinge uğrama durumları da art-
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maktadır. Mobbinge maruz kalma durumunun, eğitim seviyesinin yükselmesiyle 
artış göstermesi, eğitim seviyeleri yüksek olan çalışanların bağımsız is yapabil-
me, yönetici adına düşünme ve karar verme, yönetsel ve kişisel sorumluluk ile 
eleştirme yeteneklerinin daha gelişmiş olması ile açıklanabilir. Bu kişiler konum-
ları itibarı ile de yönetime karsı eleştirilerinden dolayı daha alıngan bir tavır ser-
gileyebilirler. (Tablo 5).

Tablo 4. Eğitim Durumu İle Mobbinge Maruz Kalma İlişkisi
Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Between Groups 4,596 1 4,596 4,127 ,043
Within Groups 331,924 298 1,114
Total 336,520 299

Yaş, cinsiyet, çalışma yılı ile mobbinge uğrama durumunun karşılaştırıldığında 
ise anlamlı bir ilişki gözlenememiştir. Çalışılan birimler ile mobbinge uğrama 
durumu da karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılık elde edilememiştir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Saglık çalışanları ne kadar nitelikli olursa olsun, çalışanların çalisma isteği, yö-
netim tarafindan harekete geçirilmedikçe çalıştıkları kuruma yeterli ya da gerekli 
faydayı sağlayamazlar. Çünkü kurumun sahip olduğu tüm varlıklar, ancak çalı-
şanları aracılığıyla hizmet motivasyonunu dolayısıyla başarısını en üst düzeyde 
tutabilmek, üst düzey yönetimin desteğini gerektirir. Üst düzey yönetimin deste-
ği ile güçlendirilen çalişanların, problemleri çözmede ve başarıya odaklanmakta 
daha istekli olacakları kabul edilmektedir. Dolayısıyla kurumu ile uyum sağlayan 
kurum ve kurumun değerlerini destekleyen çalışanların motivasyonu ve başarısı 
yüksek olacaktır.

Kurum üst düzey yöneticilerinin bilgili, çalışanları ile iyi iletişim kurabilen moti-
vasyonu yüksek kişilerden olmaları tercih edilmelidir.

İletişim eksikliğinin ortadan kaldırılması için halka ve çalışanlara yönelik Bakan-
lık tarafından eğitim planlamaları yapılmalıdır.
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Psikolojik Şiddet (MOBBING) 
Uygulamalarının Çalışanların  
İş Tatminine Etkisi:  
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Örneği

Hüseyin Seyhan FİDAN1

Erdinç ÖZKURT2

Uğur IŞIK3

Burcu ELİTEZ4

Seçil BİLGİN5

ÖZET
Psikolojik şiddet uygulamalarına özellikle iş yerlerindeki şiddetli rekabet, artan iş stresi, 
şirketlerin çalışanlardan beklentilerinin ve buna paralel olarak çalışanlar üzerindeki bas-
kının artması ile birlikte çok yoğun bir şekilde rastlanmaktadır. Psikolojik şiddet uygula-
maları çalışanlarda birçok olumsuz etkiler ortaya çıkarmaktadır.

Bu etkilerden birisi de iş tatminsizliğidir. İs tatmini, iş görenlerin bedensel ve zihinsel 
sağlıkları yanında, bireysel, fizyolojik ve ruhsal duygularının bir belirtisidir. Psikolojik 
şiddet uygulamalarının kendisi çalışanları hem fiziksel hem ruhsal yönden etkileyerek iş 
tatminsizliğine yol açabilmekte, aynı zamanda da örgütte neden olduğu yüksek stres, ile-
tişim sorunları vb. gibi en direk yollarla iş tatminsizliğine neden olmaktadır. Araştırmada 
psikolojik şiddet uygulamalarının çalışanların iş tatmini üzerindeki etkisi ortaya koyul-
maya çalışılmıştır. Psikolojik şiddet özellikle sağlıksız örgütsel yapılarda, yani rollerin 
ve ilişkilerin belirsiz olduğu ve ileriyi görmenin fazla imkânlı olmadığı ortamlarda, daha 
çok bürokrasinin yüksek, iş güvencesinin fazla olduğu iş kollarında, kâr amacı gütmeyen 
kuruluşlarda, okullarda ve sağlık sektöründe daha yaygın bir şekilde rastlanmaktadır.

1 Eskişehir Sağlık Müdürlüğü(İl Sağlık Müdürü), hsfidan@eskisehirsaglik.gov.tr, 0 222 2302781 

2 Eskişehir Sağlık Müdürlüğü(İl Perf. ve Kalite Koordinatörü), dr.erdincozkurt@gmail.com, 0 532 5168354

3 Eskişehir Sağlık Müdürlüğü(İl. Perf. ve Kalite Koord. Birim Sor.), ugurisik222@gmail.com, 0 533 7470344

4 Eskişehir Sağlık Müdürlüğü(İl. Perf. ve Kalite Koord. Birim Çal.), burcuelitez@gmail.com, 0 505 7864917
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Bu nedenlerle Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Çalışanları üzerinde bir alan araştırması ya-
pılmak üzere seçilmiştir. Yapılan anket ile araştırmanın nicel verileri elde edilmiş ve elde 
edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS 17.0 for Windows programında faktör analizi 
yapılıp hangi tür psikolojik şiddet uygulamalarının iş tatminsizliğine yol açtığı ortaya 
konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Psikolojik Şiddet(Mobbing), İş Tatmini.

ABSTRACT
We are mobbed in many different waysand reasons almost in all places. It is rigorously 
encountered that we are mobbedbecause of the tug of war at the workplace, increased job 
stress, expectations of thecompanies from the employees and concordantly, increasing the 
pressure on theemployees.

Psychological violence reveals very negative effects on employees. One of theseeffects is 
unsatisfying job. Job satisfaction is the indication of the employees’ mentaland physical 
health also individual, psychological and spiritual feelings. Mobbingaffects employees’ 
both in physical and spiritual respects in addition to these, it maycause to unsatisfied 
job by the direct influence such as communication problems andintense stress that 
will be occur in the organization.In this research, it is tried to exhibit the effects of the 
psychological violence on

the employees’ job satisfaction.It can be intensively faced with the mobbing especially at 
the healthcare field, schools, non-profit organizations and unfit organizations which have 
uncertain roles and relationships; it is not possible to know what will happen in the future, 
with high bureaucracy and job departments with more labor-job protection.

For these reasons, it is chosen to make an area research on Eskisehir Local Health 
Authority Employees. Quantitative data of the survey and research were gained and with 
these data of which factor analysis was made on the program of SPSS 17.0 for Windows 
to understand what kind of mobbing cause to unsatisfied job

Key Words: Psychological Violence(Mobbing) , Job Satisfaction
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1. PSİKOLOJİK ŞİDDET

1.1. Psikolojik Şiddetin Tanımı

Çalışanlar arasında yaşanan artan rekabet, yükselme ve ödül dağılımındaki ada-
letsizlikler, yetki ve sorumluluk dağılımındaki dengesizlikler, çatışmalar, örgüt-
lerde psikolojik şiddet uygulamalarının ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Ya-
bancı literatürde yaygın olarak “bullying” ve “mobbing” olarak kullanılan kavra-
mın karşılığının birebir bulunmasındaki zorluk nedeniyle, araştırmacılar ortak bir 
kelime ile işyerinde yaşanan psikolojik şiddeti ifade edememektedir. Bu nedenle, 
çoğu araştırmacı iş yerinde yaşanan psikolojik şiddeti tanımlamaktadır. Bununla 
birlikte araştırmacıların bu kavramı ifade edebilmek için değişik kavramlar kul-
landıkları görülmektedir.

Psikolojik Şiddet; duygusal bir saldırıdır. Kişinin, saygısız ve zararlı bir davra-
nışın hedefi olmasıyla baslar. Bir kişinin, diğer insanları kendi rızaları ile veya 
rızaları dışında başka bir kişiye karşı etrafında toplaması ve sürekli kötü niyetli 
hareketlerde bulunması, ima, alay ve karşısındaki kişinin toplumsal itibarını dü-
şürme gibi yollarla, saldırgan bir ortam yaratarak onu işten çıkarmaya zorlama-
sıdır (Davenport, 2003). Kişiyi iş yaşamından dışlamak amacıyla kasıtlı olarak 
yapılır. Sonuçta kişi, giderek artan sıkıntı, hastalık ve sosyal sorunlar yaşama-
ya baslar. Verim sıklıkla düşer. Kişi, üzerindeki baskı ve eziyeti dengelemek ve 
azaltmak için hastalık raporu kullanmaya başlar. Kazalar olabilir ve kişi depres-
yona girebilir. Bunları da istifa, işine son verme, erken emeklilik ya da anlaşmalı 
veya anlaşmasız isten çıkarılma izler. Mağdur birey için son, hastalık ya da in-
tihar yoluyla ölüm bile olabilir.. Gerçekte psikolojik şiddeti tanımlamak zordur. 
Çünkü psikolojik şiddeti oluşturan davranışlar açık ve gizli saldırıdan, kurnaz ve 
gizli dedikoduya, dışlanmaya kadar çeşitlilik göstermektedir (Crawford, 1995: 
219-225). Yıldırma, zorbalık veya taciz kavramları ile ifade edilmeye çalışılan 
psikolojik şiddet olgusu, çalışanların tatminsiz, stres altında ve işyerlerini terk 
etme eğiliminde olmaları gibi sonuçlar verebilen ciddi bir örgütsel sorun olarak 
son zamanlarda karşımıza sıkça çıkmaktadır (Aydın ve Özkut, 2007:169).

Psikolojik şiddetin tanımı sadece bu konu ile ilgili çalışmalar yapan araştırmacı-
lar tarafından değil, işyeri yardım örgütlerinin, sendikaların ve hukuksal boyu-
tunda da tanımlaması yapılmıştır.

Leymann (1996) iş yerlerinde de duygusal taciz davranışlarının varlığını fark ettik-
ten sonra psikolojik şiddeti şu şekilde tanımlamıştır: İş yerinde çalışanların birbirini 
rahatsız, huzursuz ve taciz etmeleri, kötü muamelede bulunmaları, kısaca birbirle-
rine psikolojik şiddet uygulamaları anlamında kullanmıştır. Psikolojik şiddeti; bir 
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ya da birkaç birey tarafından diğer bir bireye ya da bireylere karşı, sistematik bir 
biçimde düşmanca ve ahlak dışı uygulamalarla ortaya çıkan “psikolojik şiddet” ya 
da “psikoterör” olduğunu vurgulamaktadır (Leyman, 1996: 165-184).

1.2. İşyerindeki Psikolojik Şiddetin Birey ve Örgüt Üzerindeki Etkileri

Yeteneği sınırlı, iş yaparak başarılı olamayacak yöneticiler, mağdur bireyler ve 
günah keçileri bularak başarısızlıklarını gizlemek istemektedir. Hatta örgütte psi-
kolojik şiddet, yönetici tarafından çalışan sayısını masrafsız bir şekilde azaltma 
ve işten çıkarma tazminatından kurtulma aracı olarak görülüyorsa tacizci aranan 
kişi haline dahi gelmektedir. Psikolojik şiddet bir örgüte girmişse, oradan ay-
rılması da pek mümkün olmamaktadır (Baykal, 2005: 203). Psikolojik şiddet, 
taraflar üzerinde bıraktığı etki açısından, “mağdur birey üzerindeki etkileri, orga-
nizasyon üzerindeki etkileri” olmak üzere iki şekilde ele alınacaktır.

1.2.1. Mağdur Birey Üzerindeki Etkileri

Gücün kötüye kullanılması sonucu, hedef seçilen kişi kendini alt üst olmuş, tehdit 
altında, dışlanmış, aşağılanmış ve psikolojik olarak yaralanmış hissetmektedir. 
Kendine olan güveni sarsılmakta, yeteneklerinden şüphe etmeye başlamakta ve 
yüksek stres altında kalmaktadır. Alınan psikolojik yaralar, türlü psikosomatik 
rahatsızlıklara, bedensel hastalıklara yol açmakta, bazıları ise çalışamaz hale 
gelmektedir. Psikolojik şiddetin çalışanlar üzerindeki etkilerini belirleyen birçok 
etmen bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri olarak psikolojik şiddet uygulayı-
cısının, mağdurunun özelliklerini, psikolojik şiddetin süresini, niteliğini ve şid-
detini sayabiliriz.

Özdevecioğlu’nun Kayseri’de faaliyet gösteren kamu ve özel hastanelerde ça-
lışan hemşireler üzerinde yaptığı araştırmasında, saldırgan davranışlara maruz 
kalanlarda düşük iş tatmini ve motivasyon yüksek stres düzeyi sonucuna ulaşıl-
mıştır. Ayrıca mağdurlarda uyku bozuklukları, nedeni belirsiz kaygılar ve tansi-
yon sorunları olduğu belirtilmistir (Özdevecioğlu, 2003). Psikolojik şiddetin ağır 
bir şekilde seyrettiği bazı vakalarda tıpta “Travma Sonrası Stres bozukluğu” adı 
verilen rahatsızlık ortaya çıkmaktadır Aşırı tehdit ve tehlike aşağıdaki semptom-
larda ortaya çıkan yoğun korku ve ümitsizliğe neden olur. Bu rahatsızlık ortaya 
çıkan çalışanlarda,

• Olayları tekrar tekrar yeniden yaşamak,
• Aşırı tedirginlik, kolayca ürkmek, sinirlilik,
• Hayata kederci bakış,
• Genel duygusal uyuşukluk,
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• Sürekli endişe hali,
• Karabasanlar,
• Uykusuzluk,
• Konsantrasyon düşüklüğü,
• Kontrol dışı hareketler,
• Yoğun endişe ve panik atak,
• İntihara veya cinayet işlemeye yatkınlık duygusu ortaya çıkar.
Bu sendromun en ağır sonucu bireyin öz güvenini yitirmesidir. Kendisine yardım 
eden bir başka kişinin bulunmaması halinde, yaşamının devamı için gerekli et-
kinlikleri yapamaz hale gelir.

Sonuç olarak psikolojik şiddet yüzünden mağdur, çaresizliğe ve savunmasız bir 
duruma itilmektedir. Sıklıkla ve uzun bir süre devam eden sistematik lekeleme 
sürecindeki bu düşmanca davranışlar, zamanla mağdurda psikolojik, psikosoma-
tik rahatsızlıklara ve çalışma ortamında sosyal huzursuzluğa yol açmaktadır. Sü-
recin sonunda çalışan, gördüğü ruhsal zarar nedeniyle istihdam edilmeme sorunu 
ile karşı karşıya kalabilmektedir. Sorun sadece şiddete maruz kalan çalışan için 
değil, aynı zamanda bu zorbalığın başlamasına uygun koşullar sağlayan ya da 
devam etmesine göz yuman örgüt ile duygusal taciz olayına görgü tanıklığı yapan 
diğer çalışanlar için de, iş sağlığı ve güvenliğini olumsuz etkileyen bir çalışma 
ortamı yaratmaktadır.

1.2.2. Organizasyon Üzerindeki Etkileri

Psikolojik şiddet davranışları Günümüz işletmelerinde örgütün en önemli üretim 
faktörü haline gelen bireyin verimliliğini, iş tatminini önemli ölçüde azaltmak-
tadır. Çünkü psikolojik şiddet sadece bireyi bedenen, ruhen ve sosyal yönden 
etkilemekle kalmayıp; şirketlerin maliyetlerine, karlarına ve dolayısı ile ayakta 
kalabilmelerine de etki etmektedir. Hatta sadece şirketlere değil ülke ekonomile-
rine de büyük çaplı zararlar verebilmektedir.

Yukarıda açıklandığı gibi psikolojik şiddet sadece bireyleri değil, örgütleri de 
etkilemekte ve onlara belirli zararlar verebilmektedir. Simdi bu zararları incele-
yelim; Çalışanların şikâyeti artar: psikolojik şiddet ortaya çıkması çalışanların 
şikâyetinin artmasına neden olur. Moral bozukluğu şirkette kanser gibi yayılır: 
Hücreden başlayarak örgütün bütün yaşamsal organlarına yayılabilir.

Çalışanların iş tatmini kalmaz: İnisiyatif kullanmaları sekteye uğrar, yaratıcılık-
ları ölür. Çalışanların işle ilgili tüm istekleri kaybolabilir. İş verimi düşer: Çalı-
şanlar psikolojik şiddete maruz kalmamak için dikkatlerini şirketin hedeflerinden 
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ve kendi görevlerinden çekip ayakta kalma taktiklerine ve manevralarına verirler. 
Psikolojik şiddetten kaçışlar genellikle yasal hasta izinlerinde aranır. Sık ve uzun 
hastalık izinleri maliyetlidir ve verimsizliği arttırır (Kılıç, 2006).

2. PSİKOLOJİK ŞİDDET VE ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİ

2.1. Psikolojik Şiddet ve İş Tatmini

İş, insanın yaşamının önemli bir parçasıdır. İş görenin işinden sağladığı tatmin, 
yaşamını da etkiler. İnsanın, kendine göre önemli bulduğu bir alandaki duyguları-
nı başka alanlara da yansıtarak, genellediği görülmektedir. İş göreninde aile yaşa-
mındaki duygularını örgütteki işine işindeki duygularını aile yaşamına yansıtarak 
genellemesi doğal görülebilmektedir. İşini haz duyarak yapan bir iş görenin bu 
güzel yaşamının, ömrünün uzamasına yol açacağı söylenebilir. Bunun yanında, iş 
görenin hem beden, hem ruh sağlığı yönünden iş tatminin, olumlu etki yapması 
da mümkündür. Psikolojik şiddet uygulamalarının her çeşidi farklı bir şekilde 
çalışanı etkileyerek onda iş tatminsizliği tepkisinin ortaya çıkmasına neden olur.

Araştırmanın bu bölümünde psikolojik şiddet ve iş tatmini arasındaki ilişki ince-
lenmiştir. Dolayısıyla iş tatmini insan yaşamında hem ekonomik hem de psiko-
lojik açıdan önemli bir role sahiptir. İş tatmini, iş görenlerin bedensel ve zihinsel 
sağlıkları yanında, bireysel, fizyolojik ve ruhsal duygularının bir belirtisidir. İş 
tatmini denince, işten elde edilen maddi çıkarlar ile işçinin, “beraber çalışmasın-
dan zevk aldığı iş arkadaşları ve eser meydana getirmesinin sağladığı mutluluk” 
akla gelmektedir (Şimşek vd., 2003:103). Bireyin işinden psikolojik açıdan tat-
mini örgüt içerisinde çalışma arkadaşlarınca kendisine verilen değer, ona ve işine 
gösterdikleri saygı ile örgüt içi ve dışındaki birbirleri ile olan iletişimin düzeyi ile 
yakından ilişkilidir. Çalışanın iş arkadaşları ile olan ilişkileri ne oranda sağlıklı 
ve kuvvetli ise işinden elde edeceği tatmin düzeyi de o oranda yükselecektir. 
İşletmeler çalışanlara sunduğu maddi imkânlar tatmin edici düzeyde olmadığı 
durumlarda bile çalışma ortamındaki ilişkileri ve arkadaşlık bağları kuvvetli ise 
bireyin iş tatmini tam olabilmektedir. Yine benzer şekilde iş yerinde çalışan çalış-
ma arkadaşlarınca kötü muamele görüyor psikolojik olarak baskı altında bırakılı-
yorsa çalışanın işinden tatmini azalacak hatta hiç kalmayacaktır.

2.1.2. Psikolojik Şiddet, Tükenmişlik Sendromu ve İş Tatmini İlişkisi

Tükenmişlik sendromu, stres altındaki kişinin yorgunluk, hayal kırıklığı, iş do-
yumsuzluğu ve işi bırakma isteği ile karakterize durumunu tanımlamak için kul-
lanılan bir terimdir. Kişisel kaynakların sona dayandığı, sürekli ümitsizlik ve ne-
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gativizmin baskın olduğu enerjinin tükenişi durumunu ifade eder. Tükenmişlik 
sendromu, kişiyi bedensel ve ruhsal olarak zorlayan bir etkene uzun süre maruz 
kalması sonrası ortaya çıkan tükenme halidir. Tükenmişlik sendromunu tek ba-
şına işin kendisinden kaynaklanan koşullar oluşturmaz. En önemli etken Kişinin 
kendi kişilik yapısı ve iş arkadaşları ile olan ilişkileridir.

Bu noktada psikolojik şiddet uygulamaları tükenmişlik sendromu ve buna bağlı 
iş tatminsizliği ile kesişir. Psikolojik şiddet mağduru çalışan iş arkadaşları ile yo-
ğun bir çatışma hali içerisindedir. Psikolojik şiddette amaç mağdur bireyi birçok 
değişik kötü niyetli davranışlara maruz bırakıp, onda hayal kırıklığı, iş tatminsiz-
liği, tükenmişlik hissi oluşturarak onu işten uzaklaştırmaktır.

3. PSİKOLOJİK ŞİDDET UYGULAMALARININ ÇALIŞANLARIN İŞ 
TATMİNİNE ETKİSİ: ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ
3.1. Araştırmanın Metodolojisi

3.1.1. Araştırmanın Yöntemi

Çalışmanın bu bölümünde; araştırmanın modeli, evreni, örneklemi, araştırmada 
kullanılan ölçme araçlarının hazırlanması, geliştirilmesi ve uygulanması, araştırma 
verileri ve verilerin analizi, sonuçlar ve bulgularla ilgili bilgilere yer verilmiştir.

Bu kapsamda ilgili literatür taranmış, ayrıca araştırmanın nicel verileri personele 
uygulanan anket ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler bilgisayar ortamına yük-
lenerek SPSS 17.0 for Windows programında istatistiksel işlemleri yapılmıştır. 
İşlemler sonucunda ortaya çıkan bulgular analiz edilmiş ve yorumlanmıştır.

3.1.2. Araştırmanın Modeli

Bu araştırmada, Tarama Modeli kullanılarak İşyerindeki Psikolojik Şiddet (Mob-
bing) Uygulamalarının Çalışanların İş Tatminine Etkisi Eskişehir İl Sağlık Mü-
dürlüğü Örneği ortaya konulmuştur. Tarama Modeli geçmişte ve halen var olan 
bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan yaklaşımlardır. Araştır-
maya konu olan, İşyerindeki Psikolojik Şiddet (Mobbing) davranışı kendi koşul-
ları içinde var olduğu gibi tanımlanmaya çalışılmış ve bu davranışı herhangi bir 
şekilde değiştirme, etkileme çabası gösterilmemiştir.

3.1.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi

Araştırmanın evrenini Eskişehir İli Sağlık Müdürlüğü bünyesinde; hastaneler, 
toplum sağlığı merkezleri ve aile hekimlikleri dışında çalışan ve araştırmanın 
evreni olan 217 Sağlık Müdürlüğü personeli oluşturmaktadır. Araştırmanın ger-
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çekleştirilmesinde veri toplama aracı olarak kullanılan anket, Araştırmanın evre-
ni olan 217 personelden araştırmanın örneklemini oluşturan ve istatiksel olarak 
anlamlı bulunan 100 personele uygulanmıştır.

3.1.4. Veri Toplama Araç ve Teknikleri

Araştırma verilerinin elde edilmesi için hazırlanan anket araştırmacı tarafından 
yapılan geniş bir literatür taraması ve bu konuda daha önce yapılan çeşitli araştır-
malar sonucunda hazırlanmıştır.

Hazırlanan anket formunun pilot uygulamasında ve birebir görüşme şeklinde 
yapılan ön uygulama çalışmasında anında alınan tepkilerde araştırmanın şekil-
lenmesinde yol gösterici olmuştur. Böylece araştırmanın geçerliliği sağlanmaya 
çalışılmıştır.

Anket üç ana bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci bölümde, katılımcıların 
demografik özellikleri üzerine (cinsiyet, medeni durum, yas, eğitim durumu ve 
görevi) sorulan 5 adet soruya yanıt vermeleri istenmiştir. İkinci bölümde ise, 
“Psikolojik Şiddet Uygulamaları” hakkındaki düşüncelerini ortaya koyan 25 adet 
ve “İş Tatminine” yönelik 5 adet anket sorusu yer almaktadır. Anketin ikinci bö-
lümünde yer alan 25 ve üçüncü bölümde yer alan beş soru için beşli likert tipi 
derecelendirilme ölçeği kullanılmıştır.

Güvenilirlik ölçüsü olarak kabul edilen bu katsayıların hepsi 0,60’dan fazla çık-
mıştır. Çıkarım yöntemi olarak temel bileşenler analiz, rotasyon yöntemi olarak 
Varimaks Dönüştürmesi kullanılmıştır.

3.1.5. Verilerin Analizi

Anketin ikinci bölümünde yer alan, geçerliliği ve güvenilirliği test edilmiş ölçek-
lerden yararlanılarak 5’li likert tipindeki çalışanların psikolojik şiddet uygulama-
larına maruz kalmaları ve iş tatminsizliklerine yönelik soruların analizinde fak-
tör analizi yapılmıştır. Faktör analizi sonucunda elde edilen faktörler ile bağımlı 
değişken olarak nitelendirilen is tatmini arasında korelasyon analizi ve hipotez 
testleri yapılmıştır.

3.1.6. Verilerin Analiz Bulguları

Bu bölümde araştırma için toplanan verilerin analizi ve yorumuna yer verilmiştir. 
Yapılan güvenirlik analizinde toplam madde korelâsyonları incelendiğinde top-
lam madde korelâsyonlarının tamamı 0,60’dan yüksek olduğu için değerlendir-
meye tabi tutulmamıştır. Ancak anket formunun ikinci bölümünde yer alan 15 
ile 24. maddeler toplam güvenirliliği düşürdüğü için analiz dışında bırakılmıştır.



Sağlık Çalışanlarında Memnuniyet Ölçümü ve Etkileyen Bileşenler

IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi  113

Tablo 1. Değişkenlerin Güvenilirlik Değerleri

SORULAR
Soru 

Silindiğinde 
Ö lçek 

O rtalaması

Soru 
Silindiğinde 

Ö lçek 
Varyansı

İfadelere 
İlişkin 

Düzeltilmiş 
Korelasyon

Soru 
Çıkarılınca 
Alfa Değeri

1 Üstlerim tarafından kendimi ifade etmem engelleniyor 89,36 72,233 0,434 0,865

2 İş yerinde üstlerim veya arkadaşlarımca sözüm kesiliyor 
ve susturuluyorum 89,55 72,432 0,356 0,868

3 Fikirlerimi beyan etmem iş yerindeki üstlerim veya 
arkadaşlarım tarafından engelleniyor 89,56 72,613 0,479 0,863

4
Üstlerim veya arkadaşlarım tarafından işimle ilgili 
fikirlerime değer verilmemesi nedeniyle bunları ifade 
etmekten çekinirim

89,48 72,050 0,459 0,864

5 Üstlerim ve/veya çalışma arkadaşlarım hakkımda asılsız 
söylemlerde bulunur 91.09 73,470 0,306 0,870

6 Bazı durumlarda varlığım görmezden geliniyor 91,04 72,483 0,377 0,869

7 İş yerimde yerim değiştirilip arkadaşlarımdan 
uzaklaştırılıyorum 91,14 72,324 0,359 0,868

8 Ben odaya girdiğimde iş arkadaşlarım sohbeti kesip 
susuyor 91,22 72,941 0,353 0,868

9 İş arkadaşlarım yada üstlerim tarafından bana hitap 
edilirken onur kırıcı davranışlarda bulunuluyor 89,79 68,930 0,558 0,860

10 Benimle konuşulurken iş arkadaşlarım veya üstlerimce dik 
bakışlar ve el kol haraketleri yapılıyor 89,82 72,470 0,466 0,863

11 Verdiğim kararlar sorgulanıyor karar vermekten yoksun 
bırakılıyorum 89,73 72,199 0,480 0,863

12 Arkadaşlarımın yanında küçük düşürücü imalarla ve 
davranışlarla karşılaşıyorum 90,03 72,151 0,479 0,863

13 Üstlerim yada arkadaşlarım sorumluluğu bana ait olan 
işlerde, benim fikrimi almadan karar verir 88,85 73,018 0,651 0,860

14 İş yerinde kendimi gösterme olanaklarım üstlerim veya 
arkadaşlarımca engellenir 88,89 71,210 0,690 0,857

16 Üstlerim tarafından yeteneklerim ve başarılarım 
görmezlikten gelinir 88,97 73,019 0,593 0,861

17 İşyerinde üstlerim ve arkadaşlarımın davranışları iş 
stresimi arttırır 88,71 77,703 0,326 0,868

18 İşyerinde üstlerim ve arkadaşlarımın davranışları 
nedeniyle zaman zaman baş ağrılarım olur 88,8 76,485 0,412 0,866

19 İşyerindeki baskılardan, üstlerimin ve arkadaşlarımın 
tutumlarına bağlı uykusuzluk problemleri yaşadığım olur 88,86 75,152 0,548 0,864

20 İşyerimde maruz kaldığım davranışlara bağlı duygusal 
tarvmalar yaşadığım olur 88,98 70,565 0,533 0,861

21 Üstlerim tarafından sebepsiz aşağılayıcı ve küçük 
düşürücü davranışlarla karşı karşıya kalırım 88,98 73,798 0,511 0,863

22 Üstlerim açıkça veya imalarla iş, maaş, terfi, görev yeri 
değiştirme vb. tehditlerde bulunur 88,94 72,582 0,649 0,860

23 Üstlerim tarafından benimle soğuk ifadesiz ve monoton 
bir ses tonuyla konuşulur 89,03 74,757 0,434 0,865

25 Üstlerim çalışanların tamamına eşit ve adaletli 
davranmazlar 89,04 75,049 0,353 0,867

Değerlendirmeye alınan faktörlerden çıkan sonuca göre çalışanların tatminsizli-
ğine neden olan 6 boyut olduğu ortaya çıkmış ve bu boyutların anlamsal olarak 
incelenmesi sonucunda adlandırma yapılmıştır.

Faktör analizi sonucu elde edilen boyutlara gerek literatür gerekse boyutların ifa-
de ettiği anlamlara göre yeniden aşağıdaki adlandırmalar yapılmıştır. Çalışmada 
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analiz yapılırken boyutlar, verilen faktör isimleri de dikkate alınarak, değerlen-
dirme yapılmıştır. Bu boyutların adları şöyledir: “Çalışanların İletişim ve İfade 
Biçimlerini Kısıtlayıcı Davranışlar”, “Çalışanların Sosyal İlişkilerine Saldırılar”, 
“Çalışanların İtibarına Saldırılar”, “Çalışanın Mesleki Durumuna Saldırılar”, 
“Çalışanın Sağlığını Bozucu Saldırılar” ve “Yönetsel Yıldırma Davranışları”

1. boyut: Mesleki Durum
2. boyut: Sosyal İlişkiler
3. boyut: İletişim ve İfade Biçimleri
4. boyut: İtibar
5. boyut: Sağlığı Bozucu Saldırılar
6. boyut: Yönetsel Yıldırma

3.1.7. Araştırmanın Bulguları

Araştırmanın bu bölümünde Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü personelinin işye-
rindeki psikolojik şiddetin (Mobbing uygulamalarının) çalışanların iş tatminine 
etkisini ortaya koyan sorulara yönelik verdikleri yanıtlardan elde edilen anket 
sonuçları ile ilgili tablolar ve yorumlarına aşağıda yer verilmiştir.

3.1.7.1. Demografik Özellikler

Uygulanan anket çalışması içerisinde ankete katılan katılımcıların cinsiyet, me-
deni durum, yaş, eğitim durumu ve görevine yönelik demografik sorular bulun-
maktadır. Sorulan bu soruların frekans ve yüzde dağılımlarına yönelik çıkan so-
nuçlar aşağıdaki gibidir.

Tablo 2. Araştırmaya Katılanların Demografik Özellikleri
SORULAR DEĞİŞKENLER FREKANS YÜZDE

Bay 34 34
Bayan 66 66
Evli 69 69
Bekar 31 31
20-29 yaş 24 24
30-39 yaş 25 25
40-49 yaş 28 28
50 ve üzeri yaş 23 23
Lise 38 38
Önlisans 31 31
Lisans 25 25
Yüksek Lisans 6 6
Tabip 6 6
Yardımcı Sağlık 
Personeli

70 70

Genel İdari Hizmetler 24 24
100 100           Total

Cinsiyet

Medeni Durum

Yaş

Eğitim Durumu

Görev
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Tablo 3. Eğitim Durumu İle Görevlerin Karşılaştırılması

Tabip
Yrd. Sağlık 
Personeli

Genel İdari 
Hizmetler

Toplam

n 0 29 9 38
% 0 29 9 38
n 0 23 8 31
% 0 23 8 31
n 0 18 7 25
% 0 18 7 25
n 6 0 0 6
% 6 0 0 6
n 6 70 24 100
% 6 70 2 100

Toplam

Eğitim 
Durumu

Görev

Lise

Ön Lisans

Lisans

Yük.Lisans

3.1.7.2. Korelâsyon Testi

Katılımcıların maruz kaldıkları psikolojik şiddet uygulamalarının iş tatmini ile 
ilişkisinin incelenmesi amacıyla korelasyon testi yapılmış yapılan test sonucunda 
Tablo 4’deki sonuçlar elde edilmiştir.

Tablo 4. Faktörler ile iş tatmini değişkeni arasındaki korelâsyon testi
Faktörler 1 2 3 4 5 6 7
1. Mesleki Durum 1
2. Sosyal İlişkiler 0,078 1
3. İletişim ve İfade Biçimleri ,510(**) 0,024 1
4. İtibar ,505(**) 0,013 0,039 1
5. Sağlığı Bozucu Saldırılar ,465(**) -0,003 ,303(**) ,496(**) 1
6. Yönetsel Yıldırma ,457(**) 0,031 ,331(**) ,327(**) ,651(**) 1
7. İş Tatmini ,461(**) -0,036 ,302(**) ,314(**) ,498(**) ,699(**) 1

** 0,01 seviyesinde anlamlı (çift yönlü)

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü personelinin işyerindeki Psikolojik Şiddet (Mob-
bing) Uygulamalarının Çalışanların İş Tatminine Etkisine bağlı olarak gerçekle-
şen ilişkiyi ölçmek için bağımlı değişken olan “İş Tatmini” ile faktörler arasında 
yapılan korelasyon testleri sonucunda p<0,01 anlamlılık düzeyinde;

• İş tatmini ile mesleki duruma saldırılar arasında 0,461 düzeyinde çok az zayıf;
• İş tatmini ile iletişim ve ifade biçimleri kısıtlayıcı davranışlar arasında 0.302 

düzeyinde zayıf;
• İş tatmini ile çalışanların itibarına saldırılar arasında 0,314 düzeyinde zayıf;
• İş tatmini ile çalışanların sağlığını bozucu saldırılar arasında 0,498 düzeyinde 

çok az zayıf;
• İş tatmini ile yönetsel yıldırma davranışları arasında 0,699 düzeyinde nispeten 

güçlü ilişkiler bulunmuş;
• Ancak iş tatmini ile sosyal ilişkilere saldırılar arasında p<0,05 anlamlılık dü-

zeyinde istatistiksel yönden anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.
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3.1.7.3. ANOVA Testi

Katılımcılara ait demografik değişkenlerden cinsiyet, medeni durum, yaş, görev 
ve eğitim durumu ile bağımlı değişken olan iş tatmini arasındaki ilişki anova testi 
ile incelenmiş ve Tablo 5.’deki veriler elde edilmiştir.

Tablo 5. Demografik özelliklere ait hipoteze ilişkin Anova testi sonuçları

Bağımsız Değişkenler Ortalama Fark F Sig.

Cinsiyet 0,284 1,277 0,27
Medeni Durum 0,238 1,108 0,365
Yaş 0,809 0,656 0,708
Eğitim Durumu 1,803 2,230 0,039
Görev 0,685 2,872 0,009

Bağımlı Değişken: İş Tatmini

Tablodaki sonuçlara göre katılımcıların demografik özelliklerinden eğitim duru-
mu ve görev ile iş tatmini arasında p<0,05 düzeyinde farklılık varken; cinsiyet, 
medeni durum ve yaş arasında farklılık yoktur.

Tablo 6. Hipotezlerin sonuçları

Hipotezler p Açıklama Sonuç

Psikolojik şiddet uygulamalarından çalışanların iletişim ve
ifade biçimlerini kısıtlayıcı davranışlar ile çalışanların iş
tatmini arasında anlamlı bir ilişki vardır.

0,002 Zayıf İlişki Kabul

Psikolojik şiddet uygulamalarından çalışanların sosyal
ilişkilerine saldırılar ile çalışanların iş tatmini arasında anlamlı
bir ilişki vardır.

0,720 İlişki Yok Red

Psikolojik şiddet uygulamalarından çalışanların itibarına
saldırılar ile çalışanların iş tatmini arasında anlamlı bir ilişki
vardır.

0,001 Zayıf İlişki Kabul

Psikolojik şiddet uygulamalarından çalışanın yaşam kalitesine
ve mesleki durumuna saldırılar ile çalışanların iş tatmini
arasında anlamlı bir ilişki vardır.

0,000
Çok az Zayıf 

İlişki
Kabul

Psikolojik şiddet uygulamalarından çalışanın sağlığına
doğrudan saldırılar ile çalışanların is tatmini arasında anlamlı
bir ilişki vardır.

0,000
Çok az Zayıf 

İlişki
Kabul

Psikolojik şiddet uygulamalarından yönetsel yıldırma
davranışları ile çalışanların iş tatmini arasında anlamlı bir ilişki 
vardır.

0,001
Nispeten 

Güçlü
Kabul

İş tatmini katılımcıların cinsiyetine göre farklılık
göstermektedir.

0,270 p˃0,05 Red

İş tatmini katılımcıların medeni durumuna göre farklılık
göstermektedir.

0,365 p˃0,05 Red

İş tatmini katılımcıların yasına göre farklılık göstermektedir. 0,708 p˃0,05 Red

İş tatmini katılımcıların eğitim durumuna göre farklılık 
göstermektedir.

0,039 p˂0,05 Kabul

İş tatmini katılımcıların görevlerine göre farklılık
göstermektedir.

0,009 p˂0,05 Kabul
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Yukarıda yer alan araştırma hipotezlerinden ilk altısı Korelasyon analizi ile de-
ğerlendirilirken, diğer beş hipotez Anova Testi ile değerlendirilmiştir.

Korelâsyon tablosundaki sonuçlara göre, iş tatmini ile mesleki durum arasında 
0,461, iletişim ve ifade biçimleri arasında 0,302, itibar arasında 0,314, sağlığı 
bozucu saldırılar arasında 0,498 ve yönetsel yıldırma arasında da 0,699 düze-
yinde 0,01 anlamlılık seviyesinde çift yönlü pozitif ilişki bulunmuşken, sosyal 
ilişkiler ile iş tatmini arasında istatistiksel yönden anlamlı ilişki bulunamamıştır. 
Katılımcıların sosyo demografik özellikleri ile iş tatmini arasındaki ilişkilere yö-
nelik hipoteze ait alt hipotezleri test etmek için anova testi yapılmış ve elde elden 
sonuçlara göre iş tatmini ile eğitim durumu ve göreve göre farklılık göstermiştir.

3.1.8. Araştırma Bulgularının Değerlendirilmesi

Çalışmanın bu bölümünde psikolojik şiddet (mobbing) uygulamalarının çalışan-
larına iş tatmini üzerindeki etkisini araştırmak üzere Eskişehir İl Sağlık Müdürlü-
ğü personeli üzerinde bir alan araştırması yapılmıştır. Bu amaçla 217 personelin 
çalıştığı kurumdan 100 kişiyle bire bir görüşülerek anket uygulanmış ve araştır-
maya kaynak teşkil edecek veriler elde edilmiştir. Verilerin analizinde öncelikle 
güvenilirliğinin analizi yapılmıştır. Elde edilen verilerin analizi SPSS 17.0 (Sta-
tistical Package for the Social Sciences) programında Faktör analizi, ANOVA 
Testi ve Korelasyon Testi olmak üzere üç farklı metotla yapılmıştır. Bu analizler-
den şu sırasıyla şu sonuçlar elde edilmiştir.

3.1.8.1. Faktör Analizi

Çalışmada veri setinde yer alan kavramlar arasındaki ilişkilerin daha kolay anla-
şılmasına yardımcı olmak amacıyla faktör analizi yapılmıştır. Katılımcıların an-
ketlere verdikleri yanıtlara göre çalışanların tatminsizliğine neden olan 6 boyut 
olduğu ortaya çıkmıştır. Faktör analizi sonucu elde edilen boyutlara gerek litera-
tür gerekse boyutların ifade ettiği anlamlara göre yeniden aşağıdaki adlandırma-
lar yapılmıştır. Çalışmada analiz yapılırken boyutlar, verilen faktör isimleri de 
dikkate alınarak, değerlendirme yapılmıştır.

Bu boyutların adları şöyledir:
1. Çalışanların İletişim ve İfade Biçimlerini Kısıtlayıcı Davranışlar,
2. Çalışanların Sosyal İlişkilerine Saldırılar,
3. Çalışanların İtibarına Saldırılar,
4. Çalışanın Mesleki Durumuna Saldırılar,
5. Çalışanın Sağlığını Bozucu Saldırılar,
6. Yönetsel Yıldırma Davranışları.
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Analiz sonucu elde edilen faktörlerden birincisi ölçeğe ilişkin toplam varyansın 
% 31, 385’ ini, ikinci faktör % 14, 936’ sını, üçüncü faktör % 10, 327’sini, dör-
düncü faktör ise % 7, 629’ unu, besinci faktör % 6, 182’ sini ve altıncı faktör ise 
% 4, 246’ sını açıklamaktadır. Bu altı faktör toplam varyansın % 74, 725’ ini açık-
lanmaktadır. Bu değerler Tablo 4.4’te görülebilir. Faktörlerin güvenilirlik testine 
ait Cronbach’s Alpha (α) değerleri faktör tablosunda yer almaktadır.

3.1.8.2. Korelasyon Testi

Faktör analizi tamamlandıktan sonra, faktör analizinde yer alan değişkenler ara-
sındaki ilişkiyi göstermek amacıyla korelasyon matrisi oluşturulmuştur. Bu ana-
liz ile faktör analizi sonucu oluşan faktörler ile araştırmanın bağımlı değişkeni 
olan iş tatmini arasındaki korelasyon ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Analiz neti-
cesinde faktör analizi sonucunda oluşan faktörlerden;

Mesleki duruma saldırılar,
İletişim ve ifade biçimleri kısıtlayıcı davranışlar,
Çalışanların itibarına saldırılar,
Çalışanların sağlığını bozucu saldırılar,
Yönetsel yıldırma davranışları arasında p<0,01 anlamlılık düzeyinde değişik 
seviyelerde ilişki bulunduğu tespit edilirken; sosyal ilişkilere saldırılar arasında 
p<0,05 anlamlılık düzeyinde istatistiksel yönden anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.

Bu analizlerden, testlerden elde edilen veriler neticesinde; araştırmadaki psikolo-
jik şiddet uygulamaları ile İş tatmini arasında istatistikî açıdan anlamlı bir ilişkili 
olduğunu ileri süren altı hipotezden beşi kabul edilirken; biri reddedilmiştir.

Bu hipotezler:
KABUL ͢ Psikolojik şiddet uygulamalarından çalışanların iletişim ve ifade bi-
çimlerini kısıtlayıcı davranışlar ile çalışanların iş tatminsizliği arasında anlamlı 
bir ilişki vardır.

KABUL͢ ͢ Psikolojik şiddet uygulamalarından çalışanların itibarına saldırılar 
ile çalışanların iş tatmini arasında anlamlı bir ilişki vardır.

KABUL ͢ Psikolojik şiddet uygulamalarından çalışanın yaşam kalitesine ve mes-
leki durumuna saldırılar ile çalışanların iş tatmini arasında anlamlı bir ilişki vardır.

KABUL ͢ Psikolojik şiddet uygulamalarından çalışanın sağlığına doğrudan sal-
dırılar ile çalışanların iş tatmini arasında anlamlı bir ilişki vardır.

KABUL ͢ Psikolojik şiddet uygulamalarından yönetsel yıldırma davranışları 
ile çalışanların iş tatmini arasında anlamlı bir ilişki vardır.
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RED ͢ Psikolojik şiddet uygulamalarından çalışanların sosyal ilişkilerine 
saldırılar ile çalışanların iş tatmini arasında anlamlı bir ilişki vardır.

Tablo 7. İletişim ve ifade biçimleri – İş tatmini
Correlations

Tablo 7. İletişim ve ifade biçimleri – İş tatmini 
Correlations 
 

 

İletişim 
ve İfade 
Biçimler
i İş Tatmini 

Spearman's 
rho 

Mesleki Durum Correlation 
Coefficient 

1 ,302** 

Sig. (2-tailed)  ,000 
N 100 100 

İletişim ve İfade 
Biçimleri 

Correlation 
Coefficient 

,302** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 . 
N 100 100 

 
Tablo 8. İtibar – İş Tatmini 
Correlations 
 
 İtibar İş Tatmini 
Spearman's 
rho 

Mesleki Durum Correlation 
Coefficient 

1 ,314** 

Sig. (2-tailed)  ,000 
N 100 100 

İtibar Correlation 
Coefficient 

,314** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 . 
N 100 100 
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 İtibar İş Tatmini 
Spearman's 
rho 

Mesleki Durum Correlation 
Coefficient 

1 ,314** 

Sig. (2-tailed)  ,000 
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 Mesleki 
Durum İş Tatmini 

Spearman's 
rho 

Mesleki Durum Correlation 
Coefficient 

1 ,461** 

Sig. (2-tailed)  ,000 
N 100 100 

İş Tatmini Correlation 
Coefficient 

,461** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 . 
N 100 100 

 
 
Tablo 10. Sağlığı bozucu davranışlar – İş tatmini 
Correlations 
 

 

Sağlığı 
Bozucu 
Saldırıla
r İş Tatmini 

Spearman's 
rho 

Mesleki Durum Correlation 
Coefficient 

1 ,498** 

Sig. (2-tailed)  ,000 
N 100 100 

Sağlığı Bozucu 
Saldırılar 

Correlation 
Coefficient 

,498** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 . 
N 100 100 
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Tablo 10. Sağlığı bozucu davranışlar – İş tatmini
Correlations

 
Tablo 9. Mesleki durum – İş tatmini 
Correlations 
 

 Mesleki 
Durum İş Tatmini 

Spearman's 
rho 

Mesleki Durum Correlation 
Coefficient 

1 ,461** 
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Tablo 11. Yönetsel yıldırma davranışları – İş tatmini
Correlations
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Yönetse
l 
Yıldırm
a 
Davranı
şları İş Tatmini 

Spearman's 
rho 
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3.1.8.3. ANOVA Testi

Çalışmada katılımcıların demografik değişkenleri ile iş tatmini arasında istatis-
tikî açıdan anlamlı bir fark olup olmadığını araştırmak amacıyla ANOVA Testi 
yapılmıştır.

Test neticesinde tablo 13’deki sonuçlar elde edilmiştir. Tablodaki sonuçlara göre 
katılımcıların demografik özelliklerinden eğitim durumu ve görev ile iş tatmini 
arasında p<0,05 düzeyinde istatistiki açıdan anlamlı bir farklılık varken; cinsiyet, 
medeni durum ve yas arasında istatistikî açıdan anlamlı bir farklılık olmadığı 
tespit edilmiştir.

Katılımcıların sosyo demografik özellikleri ile iş tatmini arasındaki ilişkiye yö-
nelik hipoteze ait alt hipotezleri testi sonucunda da kurulan beş hipotezden 3’ü 
reddedilmiştir.

Hipotezler ve sonuçları aşağıdaki gibidir.

RED ͢ İş tatmini katılımcıların cinsiyetine göre farklılık göstermektedir.

RED  ͢ İş tatmini katılımcıların medeni durumuna göre farklılık göstermektedir.

RED ͢ İş tatmini katılımcıların yaşına göre farklılık göstermektedir.

KABUL  ͢ İş tatmini katılımcıların eğitimi durumuna göre farklılık göstermektedir.

KABUL ͢ İş tatmini katılımcıların görevlerine göre farklılık göstermektedir.

Tablo 13. Demografik özelliklere ait hipoteze ilişkin Anova testi sonuçları

Bağımsız Değişkenler Ortalama Fark F Sig.

Cinsiyet 0,284 1,277 0,27
Medeni Durum 0,238 1,108 0,365
Yaş 0,809 0,656 0,708
Eğitim Durumu 1,803 2,230 0,039
Görev 0,685 2,872 0,009

Bağımlı Değişken: İş Tatmini

Elde elden sonuçlara göre iş tatmini, katılımcıların eğitim durumu ve görevine 
göre istatistikî açıdan anlamlı bir farklılık gösterirken; cinsiyete, medeni duruma 
ve yaşa göre farklılık göstermemiştir. İş tatmini ile ilgili hipotez sonuçlarının 
gösterildiği Tablo 4.’deki sonuçlara göre, p<0,01 anlamlılık düzeyinde, H1, H3, 
H4, H5, H6 H10 ve H11 hipotezleri kabul edilirken H2, H7, H8 ve H9 hipotezleri 
ise reddedilmiştir.
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3. SONUÇ

Psikolojik şiddet kavramı ülkemizde iş hayatı için yeni bir kavram olsa da, yö-
neticiler ve çalışanlar bu kavramın hiç yabancısı değildir. Ancak yöneticiler ve 
çalışanlar maruz bırakıldıkları bu davranışların adını koyamamaktadırlar. İş ha-
yatı içerisindeki bu tür şiddet uygulamaları ile sık sık karşılaşmaktadırlar. Örgüt 
içerisinde psikolojik şiddetin bu derecede sık olmasına neden olan faktörler ara-
sında rekabetin artması, yoğun iş stresi, çalışanlar arasındaki iletişimin zayıflığı, 
yöneticilerin astlarına karşı tutumundaki bozukluklar, örgüt içi, çatışmaların iyi 
yönetilmemesi, sorunlu örgüt yapıları sayılabilir.

Psikolojik şiddet, özellikle yukarıda saydığımız yapıdaki örgütlerde bulaşıcı has-
talık gibidir. Önleyici tedbirler alınmadığında yaygınlaşacak ve tüm topluma za-
rar verici hale gelecektir. Bu durum da çalışanın örgüte olan güveni dolayısıyla, 
örgüte bağlılığını, motivasyonunu, tatminini azaltarak, çalışma ortamını stresli 
bir hale getirerek, iş verimliliğini düşürecektir.

Örgütün sistem içerisinde varlığını sürdürebilmesi ve rekabete ayak uydurabil-
mesi çalışanlarından elde ettiği performansla doğru orantılıdır. İşte psikolojik şid-
det uygulamaları iç müşteri tatmininin düşmesine neden olmaktadır. Dolayısıyla 
tatminsiz bireylerin oluşturduğu örgütlerde verim azalacak, iş gören devir hızı 
artacaktır. Psikolojik şiddet uygulamaları çalışana duygusal ve fiziksel yönden 
zarar verirken benzer etkiler örgütlerde de görülmektedir.

Bu tür şiddet uygulamalarının, iş yaşamı ve çalışanların ruhsal ve fiziksel sağlık-
ları üzerinde ağır etkileri oluşmadan, hem bireysel hem de örgütsel bir bilinçlen-
me ile bu olgunun önüne geçilmeli ve daha sağlıklı çalışma ortamları yaratılma-
lıdır. Tedbir alınmadan geçen her gün çalışan ve örgüt açısından tamiri mümkün 
olmayan sorunlara yol açabilir.

Psikolojik şiddet bireye çok farklı şekillerde uygulanabilmektedir. Saldırılar; ile-
tişimi engelleyici saldırılar, mesleki duruma saldırılar, aşağılama, sosyal ilişkilere 
saldırılar, yönetici baskısı, sağlığı bozucu saldırılar, cinsel saldırılar vb. birçok 
şekilde olabilmektedir.

Çeşitli şekillerde yapılan psikolojik şiddet uygulamaları çalışanda duygusal ve 
fiziksel bazı sorunlara neden olabilmektedir. Başlangıçta moral bozukluğu ve 
iletişim sorunları, stres ile kendini gösteren bu sorunlar; şiddetin düzeyinin ve 
süresinin artmasıyla büyümektedir. Sürekli kendisi ve mesleği aşağılanan, ileti-
şimi, kendini göstermesi engellenen, görmezden gelinen bireyde zamanla daha 
ağır duygusal ve fiziksel sorunlar ortaya çıkmaktadır. Mağdurların motivasyonu, 
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performansı, iş tatmini düşmekte; duygusal travmalar yaşayan çalışanda işten ay-
rılma ve intihara varan durumlar oluşmaktadır.

İş tatmini, iş ortamında oluşan durumlara karşı bir çeşit duygusal tepkidir. Diğer 
bir ifade ile iş tatmini çevresel şartlara son derece duyarlıdır ve belirli bir du-
rumda tatmin kaynağı olan bir öğe ya da uygulama, şartlar ve buna bağlı olarak 
beklentiler değiştiğinde bu özelliğini yitirebilir. İş yerinde bir çalışanı çok yüksek 
düzeyde tatmin eden bir koşul diğer bir çalışan için tatminkâr olmayabilir. Ancak 
temelde ortak olan noktalar da yok değildir.

Tatminkâr bir ücret, terfi olanakları, takdir edilme, çalışma arkadaşları üslerle 
olan iyi ilişkiler vb. tüm çalışanların işlerinden beklentileri olarak düşünülebilir. 
Bireyin çalışması hangi koşula dayanırsa dayansın sonunda amaç sosyal ve eko-
nomik yaşam seviyesini yükseltmek, kalitesini arttırmak ve buna bağlı olarak da 
mutlu olmaktır. Psikolojik şiddet uygulamaları çalışanların iş tatminini arttıran bu 
koşulların neredeyse tamamını olumsuz hale getirerek çalışanların iş tatminlerini 
azaltmakta hatta tamamen yok etmektedir.

Psikolojik şiddet uygulamaları çalışanları fiziksel ve duygusal olarak değişik 
şekillerde (motivasyonu kırarak, iş tatminini azaltarak, iş stresini artırarak vb.) 
etkilemektedir. Ancak bu çalışmada sadece psikolojik şiddet uygulamalarının ça-
lışanların iş tatmini üzerindeki etkisi araştırılmıştır.

Çalışmanın ilk iki bölümünde psikolojik şiddet, iş tatmini ve aralarındaki ilişki 
ayrıntılı olarak işlenmiştir. Dördüncü bölümde ise Eskişehir İl Sağlık Müdürlü-
ğü personelinden seçilen örnekleme hazırlanan anket uygulanmış; anketten elde 
edilen veriler SPSS 17.0 programı ile faktör analizine tabi tutulmuştur. Faktör 
analizi neticesinde psikolojik şiddet uygulamalarına ait 6 faktör elde edilmiştir. 
Bu faktörlerin iş tatmini ile ilişkisini ortaya koymak amacıyla hipotezler oluştu-
rulmuş bunlar korelasyon analizi ile test edilmiştir. Korelasyon testi sonuçlarına 
göre Psikolojik şiddet uygulamalarına ait oluşturulan faktörlerden; Çalışanların 
iletişim ve ifade biçimlerini kısıtlayıcı davranışlar, itibarına saldırılar, yaşam ka-
litesi ve mesleki durumuna saldırılar, sağlığına doğrudan saldırılar ve yönetsel 
yıldırma davranışları ile iş tatmini arasında p<0,01 anlamlılık düzeyinde ista-
tistiki açıdan anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Dolayısıyla bu beş faktörün genel iş 
tatmini ile arasında çeşitli düzeylerde korelasyona sahip oldukları görüldüğün-
den, üzerlerinde durulması ve önleyici tedbirler alınması durumunda çalışanların 
iş tatmininin yükseltilmesinin sağlanabileceği söylenebilir. Yine korelasyon testi 
sonuçlarına göre çalışanların sosyal ilişkilerine saldırılara yönelik psikolojik şid-
det uygulamaları ile iş tatmini arasında p<0,05 anlamlılık düzeyinde istatistiki 
açıdan anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.
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Araştırmada yapılan Anova testi sonuçlarına göre katılımcıların demografik de-
ğişkenlerinden ücret ve görev ile iş tatmini arasında istatistikî anlamda p<0,01 
anlamlılık düzeyinde 0,039 ve 0,009 düzeyinde farklılık olduğu tespit edilirken; 
cinsiyet, yaş ve medeni durum yönünden istatistikî açıdan anlamlı bir farklılık 
tespit edilmemiştir.

Araştırma neticesinde yapılan faktör analizinden elde edilen altı psikolojik şiddet 
uygulamaları faktöründen beşinin çalışanların iş tatmini çeşitli düzeylerde etki-
lediği görülmüştür. Gerek teorik, gerekse metodolojik sınırlamalara sahip olan 
araştırma bulgularına göre psikolojik şiddet uygulamalarının üzerinde araştırma 
yapılan işletme için kısmen çalışanların iş tatminini etkilediği söylenebilir.

Yöneticiler psikolojik şiddet konusunda eğitilebilir. Eğitimlerde psikolojik şid-
detin örgüte maddi ve manevi etkileri üzerinde durularak yönetimin dikkati konu 
üzerine çekilebilir. Örgütsel stresi önlemeye yönelik çalışmalar yapılabilir. Birey-
ler işe alınırken duygusal zekâları yönlerinden de değerlendirilebilirler. Çünkü 
duygusal olarak zeki kişilerin empati ve iletişim yetenekleri güçlü olduğundan bu 
tür ahlak dışı uygulamalara baş vurmayacaklardır.

Görev ve sorumluluk dağılımındaki bozukluklardan kaynaklanan çatışmaları ön-
lemek amacıyla görev tanımları, yetki ve sorumluklar doğru yapılmalıdır.

Örgüt içi şikâyet prosedürleri düzenlenerek psikolojik şiddet vakalarının erken 
teşhis edilmesi sağlanabilir.

Psikolojik şiddet mağduru olma riski yüksek çalışanların (Yeni gelmiş, başarı-
lı, etnik ve dini kökeni farklı vb. çalışanlar) performanslarındaki ani düşmeler 
psikolojik şiddet yönünden değerlendirilmelidir. Tespit edilen psikolojik şiddet 
uygulamalarının üzerine gidilmeli böylece diğer çalışanlara bu tür davranışların 
örgütte hoş görülmeyeceği ve üzerine kararlılıkla gidileceği gösterilmelidir.

Daha öncede belirtildiği gibi bugün psikolojik şiddet mağduru bir çalışan öbür 
gün şiddet uygulayıcısı olabilmektedir. Bundan dolayı mağdur olsun olmasın yö-
netici ve personel ayırt etmeksizin psikolojik şiddet uygulamalarını önleyici tek-
nikler, yöntemler ile bu tür şiddetle karşılaşıldığında basa çıkmaya ve yönetmeye 
yönelik eğitimler yapılabilir.

Her ne kadar yukarıdaki sonuçlara ulaşılmışsa da, çalışmanın bazı kısıtları da 
vardır. Öncelikle çalışma, Eskişehir’de İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları üzerin-
de gerçekleştirilmiş ve seçilen örneklem sayısı kuramsal açıdan yeterli görülse 
de genelleme yapılacak büyüklükte değildir. Araştırma verilerinin genelleştiri-
lebilmesi için genelleştirme yapılacak sektörde ve bölgede daha fazla sayıda ku-
rumdan verilerin elde edilerek hipotezlerin yeniden test edilmesine gereksinim 
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duyulmaktadır. Bu nedenle, başka çalışmalarla desteklenebilir. Araştırma, teorik 
ve uygulama bölümlerindeki bilgiler ve sonuçlarla gelecekteki araştırmalara yol 
gösterici ve katkı sağlayıcı bir kaynak oluşturabilir.
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Turgut Özal Tıp Merkezi Çalışanlarının 
İş Memnuniyetinin Ölçülmesi ve 
Bunuetkileyen Faktörlerin İncelenmesi
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ÖZET
Amaç: Turgut Özal Tıp Merkezi çalışanlarının iş memnuniyetinin ölçülmesi ve bunu et-
kileyen faktörlerin incelenmesi.

Yöntem:5’li likert ölçek düzeyinde anket hazırlanmış olup 49 sorudan oluşturulmuş-
tur. Söz konusu anket, Hastane Yönetimi, Bağlı Olunan Müdürlük, Yapılan İş ve İçe-
riği, Hastane İçi İletişim, Eğitim Faaliyetleri, İş Arkadaşlarıyla İlişkiler, Olanaklarımız, 
Kalite Yönetim Sistemi alt başlıklarını içermektedir. Genel memnuniyet ve her başlığın 
memnuniyet puanları ayrı ayrı hesaplanarak SPSS 16 programında student-t analizleri 
kullanılmıştır.

Bulgular:Genel memnuniyet puan ortalaması 61.48’dir.Alt birimlerde; Kalite Yönetim 
Sisteminden memnuniyet ortalaması 71.61 ile en yüksek puanı alırken, olanaklarımız alt 
başlığından (yemek, servis vb)54.81 ile en düşük puanı almıştır. Eğitim düzeyine göre 
en yüksek puanı 71.33 ile ilköğretim mezunları, en düşük memnuniyeti yüksek lisans-
doktora mezunları 59.63 puan aldıkları tespit edilmiştir. Gruplar, arasında anlamlı fark 
vardır (p=0.006).Çalışma statülerine göre incelediğimizde en düşük puanı 57.97 ile hem-
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şirelerin, en yüksek puan 73.41 ile temizlik personelini ifade etmiştir. Kadro durumuna 
bakıldığında en düşük puan kadrolu personelin 57.91,en yüksek puan ise şirket personeli 
68.19 ile bildirmiştir(p≤0.01). Erkekler 65.74 memnuniyet ortalaması ile 59.46 puan bil-
diren bayanlardan anlamlı olarak yüksek puan aldıkları tespit edilmiştir(p≤0.05).

Sonuç: Çalışan tatmininde etkili olan faktörlerin; cinsiyet,eğitim düzeyi, ve çalışanların 
statüleri arasındaki farklılıklar olduğu gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çalışan Personel, Sağlık Kurumları, Çalışan Memnuniyeti

ABSTRACT
Purpose:Employee job satisfaction and analysis of influencing factors at Turgut Ozal 
Medical Center

Methods: The survey was created using a 5-point Likert scale with 49 questions. The 
survey includes the sub-units of Hospital Management, Associates and Quality Manager, 
the Business and Content, Hospital İnternal Communication, Educational Activities, 
Relationship with Co-workers, Oppurtunities and Quality Management System. Overall 
satisfaction and the satisfaction of each individual unit was calculated by using student-t 
analyzes with SPSS 16 program.

Results:Overall satisfaction score was an average of 61.48. Sub-units; Quality 
Management System with the highest score of 71.61 average, while the facilities in the 
sub-units(food, service etc) with the lowest score of 54.81. According to the level of 
education, primary school graduates scored a high of 71.33 and the master-doctorate 
graduates with the low score of 59.63 satisfaction was determined. There is a significant 
difference between the groups.(p=0.006) According to their working status, nurses with 
the lowest score of 57.97 and the cleaning staff with the highest score of 73.41 was stated. 
Looking at the establishment, government personel had the lowest score of 57.91, while 
the company personel had the high score of 68.19. Significantly the men scored a higher 
average of 65.74 compared to 59.46 score of women(p≤0.05).

Conclusion:The factors which contribute to employee satisfaction; gender, education 
level and working status among employees was observed.

Key Words: Staff Personnel, Health Care, Employee Satisfaction
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1. GİRİŞ
Günümüzün yoğunlaşan rekabet koşulları, işletme ve müşteri arasında kurulan 
olumlu ilişkileri, rekabette üstünlük sağlayıcı önemli bir faktör olarak ortaya çı-
karmaktadır. Küreselleşmenin dayattığı yok edici rekabet koşulları altında işlet-
me yöneticileri pazara dönük ve müşteri odaklı olmak durumundadırlar. Müşteri 
hizmetleri etkinliklerinin müşteri odaklı olarak belirlenmesi ve firmanın müşte-
rilerine odaklanma yeteneğinin artırılması üstün nitelikli hizmet sunumunda ya-
şamsal bir öneme sahiptir. (Yalçın, 2005: 22-24).

Sağlık sektöründe hizmet kalitesinin ölçümü imalat sektöründe olduğu gibi ko-
lay olmamaktadır. Hastanelerde hizmet kalitesinin ölçümü farklı bir yapı içerir. 
Hastaların hizmet sunumu sırasında verilen hizmetlerin teknik yönünü değerlen-
dirememesi, sağlık işletmelerinde fonksiyonel kalitenin önemini arttırmaktadır. 
Gerek teorik gerek uygulama açısından sağlık sektöründe hizmet kalitesinin öl-
çümüne yönelik olarak pek çok çalışma yapılmıştır(Eggli,vd., 2003, 23–36).

Sağlık kurumlarının temel çıktılarından biri olan müşteri memnuniyeti, genel ola-
rak “iç ve dış müşterilerin beklentilerinin karşılanması veya bu istek ve beklenti-
lerin üstünde hizmet verilmesi” olarak tanımlanabilir (Kavuncubaşı, 2000: 292).

Hastaneler en karmaşık hizmet üretimine sahip işletmeler olup aynı zamanda 
matris yapıda örgütlerdir(Şahin, 2000; 58).Hastane hizmetleri, birbirinden çok 
farklı eğitim,yetenek, değerler, gereksinim ve sosyal statülere sahip çok sayıda 
meslek elemanını barındıran gruplarca üretilir ve üretim süreçleri işlevsel olarak 
birbirine bağlıdır (Şahin, 2000; 54).

Hastanelerde verilen hizmetler, doğası gereği pek çok hizmet grubu ile sunul-
maktadır. Bu hizmet gruplarında hekim, hemşire, ebe, laborant, hastabakıcı gibi 
sağlık çalışanlarının yanı sıra sekreter, muhasebeci, mühendis, bilgisayar elemanı 
ve aşçı gibi çeşitli iş alanı ve mesleklere ait çalışanlar görmek mümkündür (İGB, 
2004, 17). Farklı işgücü gerektiren bu grupların her birisinde hastalara, gerektiği 
gibi hasta bakım hizmetinin verilmesi hastanelerden beklenen en önemli hizmet-
ler arasında yer almaktadır. Hastane ve diğer hizmet işletmelerinde hizmet kali-
tesinin temel belirleyicisi çalışanlardır. Hastanelerde fiziksel, teknolojik ve tıbbi 
nitelik önemli olmakla birlikte, hastanelerin başarıları çoğunlukla insan faktörü-
nün etkinliğine dayanmaktadır.

Bütün işletmeler gibi hastanelerin başarısı çalışanlarının başarısına bağlı olarak 
artmaktadır. Gerçekte bir hastane için en önemli kaynak, çalışanlarıdır. Bununla 
birlikte hastane yönetimlerinin sorumluluklarından biri de çalışanların istek ve 
ihtiyaçlarını algılamak ve beklentilerini karşılamaktır (Alcan, 1997: 133). Bu ne-
denle hastanelerde çalışan kişilerden beklenen verimin elde edilmesi ve huzurlu 
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bir çalışma ortamının sağlanması için, çalışanların özelliklerine göre ihtiyaçları 
belirlenmeli ve en iyi şekilde karşılanmaya çalışılmalıdır. Çalışanların motivas-
yonunun arttırılmasına yönelik çabalar, hastanelerin, başta insan kaynakları ol-
mak üzere öz kaynaklarını daha avantajlı kullanabilmesinin ve kurumun gelişe-
bilmesinin anahtarlarındandır (Hageman, 1997: 9).

Hastanelerde sunulan hizmetlerin kişisel olmasından ötürü, etkinliğin sağlanabil-
mesi için motivasyonun ve iş doyumunun yüksek düzeyde sağlanması gerekir. Bu 
da hastane yöneticilerinin çalışanların istek ve ihtiyaçlarını saptamakta gösterdiği 
başarıya bağlıdır. Çünkü, insanları belirli hedeflere götürebilmek için bu hedeflere 
ulaşmada onların sağlayacakları kişisel arzu ve ihtiyaçlar ile çıkarların neler oldu-
ğunu takip etmek, daha sonrada bu insanları bir grup etrafında toplayarak güçlerini, 
cesaretlerini, arzu ve enerjilerini artırmak gerekmektedir (Tengilimoğlu, 2005: 24).

İç Müşteri (çalışan) memnuniyeti, onlara verilen sorumluluk duygusu ile doğru-
dan ilişkilidir.Her düzeydeki çalışan işine ve işletmesine ilişkin bir dizi deneyim, 
bilgi ve duygu birikimleri sonucunda işlerine veya kuruma karşı “tutum” oluş-
tururlar.İşte bu tutuma çalışan memnuniyeti deniliyor.Kişinin işine karşı tutumu 
olumlu veya olumsuz olabiliyor.’’Kişinin iş deneyimlerinin sonucunda ortaya çı-
kan olumlu ruh hali’’ne çalışan memnuniyeti derken, çalışanın işine karşı olum-
suz tutumuna ise “iş tatminsizliği”deniliyor(atiilafiliz.com.tr, 2009).

İç müşterileri mutlu etmek ve kuruma bağlılığını artırmak için motivasyon önem-
li bir faktördür.Motivasyon; istekleri, arzuları, gereksinmeleri, dürtüleri ve ilgile-
ri kapsayan genel bir kavramdır.Güdüler organizmayı uyarır ve faaliyete geçirir, 
organizmanın davranışını belirli bir amaca doğru yöneltir (Akçadağ ve Özdemir, 
2005: 171).Motivasyon kuramları ile ilgili çalışmalar insanlar neden çalışır so-
rusunun sorulmasıyla başlamıştır. Bu soruya verilen cevaplara ilişkin çeşitli gü-
düleme kuramları ele alınmış ve bu kuramlar üzerinde günümüze kadar pek çok 
araştırma yapılmıştır. Motivasyon kuramları; yöneticilere, kişileri motive eden 
faktörleri belirlemek ve motivasyonu sürdürmek konularında yardımcı olmak 
amacıyla geliştirilmiştir (Koçel, 2005: 636). Kuramların ağırlık noktası, belli bir 
işte çalışanları özendirmek için ödemenin nasıl düzenlenmesi, ne gibi özendirici-
lerin verilmesi gerektiği sorularına karşılık aranması değil, insanların bu davra-
nışlarının altında yatan nedenlerin açıklanmasıdır.

Çalışanların motivasyonunu artırmak için; Başarı, Tanınma, İşin Önemi, Persone-
le Verilen Sorumluluk,Kıdem ve Terfi, Ödüllendirme, Kariyer Planlama, Eğitim 
ve Geliştirme, Çalışma Ortamı, Şeffaf Yönetim, Sosyal İmkanlar gibi motivas-
yon faktörleri çok önemlidir.Bu faktörlerin işlevselliği profesyonel ve çalışanına 
inanan bir yönetim tarafından uygulanabilir.
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Kurumlardaki verimliliğin anahtarlarından biri mutlu çalışanlardır.Çünkü; araştır-
malar çalışanların tutum ve davranışlarından kurumların etkilendiğini ortaya koyu-
yor. Çalışanların dış müşterilere karşı davranışlarında kurum hakkındaki düşünce-
leri ile memnuniyet ve memnuniyetsizlikleri belirleyici oluyor. Özellikle hastaneler 
için en hayati konu hasta ve hasta yakınları davranışları üzerinde doğrudan en fazla 
etkisi olabilecek çalışanların tutumlarının iyileştirilmesi önem arzetmektedir. Çün-
kü kurumun ilişki yönetiminde önemli iş paydaşlarından biri olan çalışanların ne 
düşündüğü, bunu dışarıya nasıl yansıttığı, dış kitlelere ne söylediği ve nasıl dav-
randığı aslında imajınız ve hizmetinizde de doğrudan belirleyici oluyor. Bu nokta-
da kurumlar için çalışanlarının ne düşündüğünü anlamak, onların memnuniyet ve 
memnuniyetsizliklerini belirlemek de süreçte hayati önem kazanıyor.Mutlu çalı-
şan, hasta memnuniyetini kuruma kazandırmaktadır(Çağlayan, 2006).

2. GEREÇ VE YÖNTEM

Araştırma anket çalışmasına dayanmaktadır. Anket sorularında 1-6 arasındaki 
sorular Hastane Yönetimi başlığı altında, 7-15 arasındaki sorular Bağlı Olduğum 
Müdürlük başlığı altında, 16-22 arasındaki sorular Yapılan İş Ve İçeriği başlığı 
altında,23-25 arasındaki sorular Hastane İçi İletişim başlığı altında,26-31 arasın-
daki sorular Eğitim Faaliyetleri başlığı altında, 32-35 arasındaki sorular İş Arka-
daşlarıyla İlişkiler başlığı altında, 36-42 arasındaki sorular Olanaklarımız başlığı 
altında, 43-49 arasındaki sorular ise Kalite Yönetim Sistemi başlığı altında de-
ğerlendirilmiştir.

Anketten toplanan veriler Statiscal Package for Social for Windows (SPSS 16)
paket programı kullanılarak oluşturulan veri tabanına kaydedilmiş, verilerin ana-
lizinde student-t testi kullanılmıştır.

3. BULGULAR
Şekil 1.Cinsiyet Ayrımına Göre Memnuniyet Ortalaması
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Şekil 1’de ankete katılan 313 personelin cinsiyet ayrımına göre genel memnuniyet-
lerini kadınlar % 59.4, erkekler ise % 65.7 olarak belirtmişlerdir. Üniversite hasta-
nesinin 3. basamak olması ve nöbet tutularak çalışılması sebebiyle kadın katılımcı-
ların erkek katılımcılara oranla memnuniyetlerinin düşük çıktığı düşünülmektedir.

Şekil 2. Yaş Gruplarına Göre Memnuniyet Ortalaması
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Şekil 2’de yaş dağılımlarına göre genel memnuniyet ortalaması incelendiğinde; 
en düşük grup % 60 ile 26-33 aralığındaki yaş grubu iken en yüksek grup ise % 
65.8 ile 42 yaş ve üstü aralığında olan personel grubudur. Kurumsal aidiyet belli 
bir yaşın üstündeki personelde daha fazla hissedilmektedir.

Şekil 3. Ankete Katılanların Unvan Dağılımı
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Şekil 3’de ankete katılan toplam 313 personelin unvan dağılımı yer almaktadır.
Katılımcıların arasında en yüksek katılımcı grup % 57 ile hemşirelere ait olduğu 
tespit edilmiştir.
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Şekil 4. Ankete Katılanların Mezuniyet Durumlarına Göre Genel Memnuniyet Ortalaması
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Şekil 4’de katılımcıların mezuniyetleri gruplandırılmış olup; ilköğretim mezun-
ları genel memnuniyetlerini %71,3 olarak belirtmiştir. Katılımcıların mezuniyet 
durumlarına bakıldığında; mezuniyet durumu arttıkça memnuniyet ortalamaları-
nın azaldığı görülmektedir.

Şekil 5. Ankete Katılanların Çalışma Yıllarının Karşılaştırılması
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Şekil 5’de katılımcıların çalışma yıllarına göre genel memnuniyetlerine 
bakıldığında;en yüksek mezuniyete sahip grup %65.3 ile 15 ve üstü çalışma yı-
lına sahip personele ait olduğu tespit edilmiştir. Kurumsal aidiyet bu grupta da 
hissedilmektedir.
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Şekil 6’da;katılımcıların güvence ve finansal durumuna göre analiz edildiğinde;en 
yüksek memnuniyeti % 68.1 ile şirket personeli bildirmiştir.

Şekil 7. Ankete Katılan Grupların Genel Memnuniyet Ortalaması
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Şekil 7’de katılımcıların statüleri incelendiğinde en yüksek memnuniyete sahip 
grup %.73.4 ile temizlik personeli olurken en düşük grup %50 ile teknik personel 
olduğu tespit edilmiştir. Çalışanların;statü olarak genel memnuniyet ortalamasın-
da aralarında çok belirgin farklar olmadığı analiz edilmiştir.

Şekil 8. Ankette Yer Alan Soru Gruplarına Göre Memnuniyet Ortalaması

Şekil 6’da;katılımcıların güvence ve finansal durumuna göre analiz edildiğinde;en yüksek 
memnuniyeti  % 68.1 ile şirket personeli bildirmiştir. 

Şekil 7. Ankete Katılan Grupların Genel Memnuniyet Ortalaması 
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Şekil 8’de ankete katılanların,ankette yer alan soru gruplarına göre memnuniyet 
ortalamaları incelendiğinde;Hastane Yönetimi % 54.11 , Bağlı Olduğum Müdür-
lük %63.68, Yapılan İş Ve İçeriği % 71.05, Hastane İçi İletişim % 55.88, Eğitim 
Faaliyetleri % 60.52, İş Arkadaşlarıyla İlişkiler % 65.61, Olanaklarımız % 54.81 
ve en yüksek memnuniyet oranı Kalite Yönetim Sistemlerinden olduğu % 71.61 
ile belirtilmiştir.

SONUÇ

Sağlık hizmetleri, insanın fiziksel, ruhsal ve toplumsal bakımdan sağlığının ko-
runması, iyileştirilmesi ve bu durumun sürekliliğinin sağlanarak toplumun refah 
düzeyinin ve mutluluğunun geliştirilmesi amacı ile sunulan hizmetlerdir(Kitapçı, 
1999). Sağlık hizmetleri, hayati öneme sahip hata kabul etmeyen, doğrudan insan 
hayatıyla ilgili bir hizmet alanıdır. Birçok kamu hizmetiyle karşılaştırıldığında 
sağlık hizmetlerinin üzerinde daha hassas durulması gerekmekte ve olabildiğin-
ce yüksek kalitede üretilmesi kaçınılmaz bir sorumluluk olmaktadır (Yüksel ve 
Sadaklıoğlu, 2007).

Uygulanan Çalışan Memnuniyeti anket sonuçlarından;çalışanların memnuniyeti 
diğer bir ifadeyle iş yerindeki mutluluğu, sahip oldukları özelliklerini en yüksek 
düzeyde kullanmasını da beraberinde getirecektir. Çalışanların yaptığı işten keyif 
almalarını sağlamak, hem kurumda verilen işi en iyi şekilde yapmasını hem de 
kurum hedeflerine ulaşılmasını sağlayacaktır. Çalışanların motivasyonunu ve işi-
ni sevmesinin sağlanması, takdir edilmesi, ödüllendirilmesi,çalışma koşulları ve 
iş güvenliğinin sağlanmasıdır.

Kurumsal bir yapıya kavuşmanın önemli adımlarından biri olan mutlu çalışan (iç 
müşteri)tatmini ve bununla birlikte dolaylı olarak dış müşteri (hasta) tatminini 
sürekli bir hale getirmekten geçer. Çalışanları mutlu ve tatmin kılmadan hastaları 
memnun etmeye çalışmak kurumu tıkanıklığa götürecektir. Bu konuda atılması 
gereken en önemli adım ise çalışanların motivasyonunu yükseltmek ve korumak-
tır. Çalışan motivasyonuna etki eden faktörlerin birbirlerini olumlu etkilediklerini 
ve motivasyon faktörlerinin tümünün çalışanların motivasyonları üzerinde para-
lel etkiye sahip olduklarını göstermektedir. Bunlar tek başına değil modern bir 
yönetim ve organizasyon desteği alınarak uygulanırsa sonuç alınabilir (Erdemir, 
2012).
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Donebedian Modeline Göre  
Hemşirelerde Hizmet Kalitesinin  
Ölçülmesi

Hakan KİTAPÇI1

Ayşen BAYRAK2

Emine GÖKSEL3 
ÖZET
Bu çalışma, hemşire hizmetleri kalitesinin devlet hastanesinde yatan hastalar tarafından 
algılanma düzeylerini Donebedian Modeline göre belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araş-
tırmanın örneklemini bir devlet hastanesinde yataklı tedavi hizmeti alan 150 hasta oluş-
turmuştur. Veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anket sonuçları bilgisa-
yar ortamına aktarılmış ve SPSS 11.5 programında analiz edilmiştir. Araştırmaya katılan 
hastaların demografik özelliklerinin belirlenmesinde frekans ve yüzde tanımlayıcı ista-
tistiklerinden, hastaların hemşire hizmet kalitesi algı düzeylerinin belirlenmesinde mi-
nimum, maksimum aritmetik ortalama standart sapma istatistiklerinden faydalanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Donebedian Modeli, Kalite, Hasta Memnuniyeti, Algılanan Hizmet 
Kalitesi.

ABSTRACT
This study was conducted to determine the levels of perception of the nursing services’ 
quality by inpatients in public hospital with Donebedian Model. The study sample 
consisted of 150 patients who were in public hospital, and inpatient treatment services. 
The questionnaire has been used as a data collection tool. The survey results were 
analyzed using SPSS 11.5, and entered on the computer. Determining the demographic 
characteristics of the patients participating in the study, descriptive statistics of frequency 
and percentage were used. Patients’ perception of nurses for assessing the quality of 
service, minimum, maximum, arithmetic mean standard deviation was analyzed.

Key Words: Donebedian Model, Quality, Patient Satisfaction, Perceived Service Quality.
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1. GİRİŞ

Çağımızda hizmet sektörü hızla gelişmekte ve değişime uğramaktadır. Bu gelişim 
sağlık sektörünü doğrudan etkilemekte ve hizmet kalitesi beklentisini her geçen 
gün biraz daha artırmaktadır. Bununla birlikte tedavi hizmeti alan bireylerin 
beklentileri, hizmet kalitesinin artırılabilmesi konusunda esas alınan faktörlerin 
başında gelmektedir. Dolayısıyla sağlık kurumlarının hizmet kalitelerinin belir-
lenmesinde temel ölçüt hasta memnuniyetidir.

Sağlık sektöründe hasta memnuniyetinin arttırılabilmesi için hemşirelik 
hizmetlerinin geliştirilmesi önemlidir. Çünkü hastaların hastanede yattıkları süre 
içinde verilen hemşirelik hizmeti bakımından duydukları memnuniyet, genel 
memnuniyetlerini etkileyen en önemli etmendir (Walsh ve Walsh 1999; Yılmaz 
2001). Dolayısıyla, hasta memnuniyetinin temelini büyük ölçüde hastanın hem-
şirenin verdiği hizmet kalitesini algılaması oluşturur. Bu konuda yapılan çalışma-
larda, hastaların hastane hizmetleri ile ilgili memnuniyet ve memnuniyetsizlik-
lerinde hemşirelik hizmetinin çok önemli bir unsur olduğu ve bu nedenle hem-
şirelerin hasta ile etkileşimleri ve davranışlarının hasta memnuniyetinde temel 
unsurlar olduğu belirtilmektedir (Mccoll ve ark., 1996; Pala ve ark., 2003). Aynı 
zamanda hemşirelerin hasta bakım hizmetleri sırasında sergiledikleri tavır ve 
davranışlar, hem hasta memnuniyeti hem de tedavinin etkinliği açısından önemli 
role sahiptir.

Hemşirelik hizmetlerinin hasta memnuniyetinde önemli olmasının nedenleri 
arasında; sağlık çalışanlarının içinde hemşire sayısının çok olması, hemşirelerin 
hastaların ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli yanlarında bulunmaları, bireylerin 
sağlığını sürdürme ve rehabilitasyonunun hemşirelerin öncelikli sorumlulukla-
rından olmasıdır. Hastanede yatarak tedavi görmekte olan hastalara daha fazla 
yardımcı olmak ve hasta bakımının kalitesini yükseltmek amacı ile hastaların 
hemşirelik bakımı ile ilgili memnuniyetinin bilinmesi önemlidir. Hasta mem-
nuniyet çalışmalarının arttırılması hastaların bakıma katılmalarını sağlamakta 
ve hasta-hemşire arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmektedir (Avis ve ark., 
1995). Hasta memnuniyetinin düzenli olarak değerlendirilmesi, hastalar tarafın-
dan algılanan kalitenin düzeyini izleme ve sonuçlar doğrultusunda hemşirelik 
uygulamalarında hasta beklentilerine yönelik gerekli düzenlemelerin yapılması-
na olanak sağlayarak, hemşirelik hizmetlerinin kalitesini yükseltmede etkili ola-
caktır (Demir ve Eşer 2004). Bu sebeple hemşirelik hizmet kalitesinin hastalar 
tarafından algılanma düzeylerinin ölçülmesi yararlı ve gereklidir
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1. Sağlık İşletmelerinde Kalite

Sağlık hizmetlerinde kalite kavramı ile ilk çalışmaların 19. yy da başladığı söyle-
nebilir. Florans Nightingale, 19. yy da İngiltere’de hastane hizmetlerinin iyileşti-
rilmesi ile ilgili çalışmalar yapmıştır (Kaya, 2005, s.18).

ABD de sağlık alanında iyileştirme çalışmaları da 1900’lü yıllarda başlamıştır. Bu 
çalışmaların devamında, ABD de kalite konusunda, kar amacı gütmeyen önemli bir 
kuruluş, Joint Comission for Accreditation of Healthcare (JCAHO) kurulmuştur. 
Ayrıca, 1950 li yıllarda Avedis Donebedian’ın sağlık alanında kalite çalışmaları 
önemlidir (Casalou, 1991, s.134; McLaughin, 1990, s.7; Kaya, 2005, s.18).

Gelişen teknoloji, insan hakları, kişilerin hak ve sorumluluklarına karşı bilinç-
lenmesi, sağlık hizmeti sektöründeki maliyet artışları ve bunu önlemek için baş-
latılan arayışlar, kaliteli hizmet sunumu anlayışının önem kazanmasına neden 
olmuştur. Artan sağlık harcamaları, yetkililerin ve sağlık sigortalarının tedavi ya-
pan kuruluşların, belirli standartlarda hizmet vermesini sağlamaya zorlamaktadır. 
Örneğin sağlık sigortası, ödemesi gereken apandisit ameliyatı ücretini, standart 
ödeme üzerinde ise, hastaneye ödememektedir. Hasta eğer hastane enfeksiyonu 
kapmış ve bir hafta fazla hastanede yatmak zorunda kalmışsa (standart ödeme üç 
gün ise), aradaki fark sigorta tarafından ödenmemektedir. Hastaneden kaynakla-
nan böyle bir sorun karşısında, hastane zarar etmektedir. Bu durum, hastaneleri 
belirli standartlarda hizmet vermek zorunda bırakmaktadır (Sarp, 2007, s.3).

Hasta tedavi ve bakımında yaşanan değişimlerin yanında, insanların daha sağlıklı 
ve uzun yaşam sürme istekleri, kısa sürede tedavi olma veya sağlığını koruma 
yönündeki çabalar da sağlık hizmetlerinde yeni yaklaşımların gelişmesini sağla-
mıştır (Sarp, 2007, s.3).

Bunun sonucunda sağlık hizmeti anlayışında da değişiklikler yaşanmaktadır. 
Sağlık hizmetlerinde:

1- Kaliteyi yönetebilmek için ölçüm yapılması gerekmektedir.
2- Hastaya odaklanma yaklaşımı sergilenmelidir.
3- Organizasyondakilerin gelişimi liderlik ve eğitimin kurumsallaştırılmalıdır.
4- Stratejik plan hazırlanmalıdır (Stamatis, 2000, s.3).

2. Sağlık Sektöründe Donabedian Kalite Modeli

Avedis Donabedian’a göre kaliteli sağlık hizmeti, hizmet sürecinin bütün kısım-
larındaki beklenen kazançlar ve kayıplar dengesi hesaba katıldıktan sonra, hasta-
nın iyilik halinin kapsamlı bir ölçüsünü en üst düzeye çıkarması beklenen hizmet-
tir (Donabedian, 1980, s.5-6). Donabedian’a göre sağlık hizmetlerinde kalitenin 
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birbiriyle yakından ilişkili üç öğesi bulunmaktadır (Donabedian, 1989, s.4; 1988, 
s.1743-1744):

• Teknik hizmetin kalitesi
• Hizmetle ilgili herkes arasındaki kişiler arası ilişkisinin iyiliği
• Hizmetin rahatlık ve konfor sağlayan yönleri
Yine Donabedian’a göre sağlık hizmetlerinde kalite 3 temel unsur üzerine oturur, 
1980 yılında tanımladığı bu unsurlar şunlardır (Donabedian, 1980):

Sağlık kuruluşunun yapısı (Structure): Sağlık kuruluşunun fiziksel, teknolojik ve 
mekanik yapısı; çalışanlarının bilgi, yetenek, profesyonel karakterleri; yönetim fel-
sefesi ve hizmet verdiği toplumun demografik özellikleri yapının kalitesini etkiler.

Sağlık kuruluşunda olagelen süreçler/işlemler (Processes): Tanı ve tedavide iz-
lenilen yolun, karar verme işlevinin o gün için geçerli olan bilimsel ve teknolojik 
doğrulara uygunluğu, bu teknik ögelerin uygulanmasında hasta ile olan iletişim 
ve etkileşmeler hizmetin kalitesini etkileyen diğer önemli faktörlerdir.

Sağlık hizmetinden elde edilen sonuçlar (Outcomes): Alınan sonuçların klinik, 
ekonomik ve hümanistik açıdan değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi, hizmet so-
nucu elde edilen kalitenin ölçülmesi ile mümkün olabilir.

Sağlık işletmelerinin karmaşık yapısı nedeniyle, sağlık konusunda kalite, açık-
lanması çok güç olan bir kavramdır. Donabedian’a göre tek tek veya çeşitli kom-
binasyonlarıyla ele alındıklarında kalitenin tanımını oluşturan sağlık hizmetlerin-
de kalitenin yedi özelliği bulunmaktadır (Donabedian, 1988, s.1744-1745; 1980, 
s.1115-1118; 2003, s.4-15, Kaya, 2005, s.5-12):

Etkenlik; en uygun koşullar altında kullanıldığında, sağlık hizmetleri bilim ve 
teknolojisinin sağlıkta iyileştirmeler meydana getirme yeteneğidir. “En uygun 
koşulları” belirlemek mümkün olmadığında bunun yerine “belirli koşullar altın-
da” terimi kullanılabilir.

Etkililik; sağlıkta şimdi ulaşılabilir olan iyileştirmelere gerçekte ulaşma derece-
sidir. Bu, gerçek performans ile idealde ya da belirli koşullar altında sağlık hiz-
metleri bilim ve teknolojisinin ulaşması beklenebilen performans arasında karşı-
laştırma yapmayı gerektirir

Verimlilik; sağlıkta ulaşılabilir ilerlemeleri azaltmaksızın bakımın maliyetini dü-
şürme yeteneğidir

Optimallik; sağlıktaki iyileştirmeleri, bu iyileştirmelerin maliyeti ile dengele-
mektir. Bu tanım, sağlık hizmetlerinin maliyetleri ve faydaları arasında “en iyi” 
ya da “optimum” bir nokta bulunduğu anlamına gelir. Bu noktanın altında, fayda-
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lara göre düşük maliyetle daha fazla fayda elde edilebilir, üzerinde ise faydalara 
göre çok daha fazla maliyetle ilave faydalar elde edilir.

Kabul edilebilirlik; hastaların ve ailelerinin isteklerine ve beklentilerine uygun-
luk olarak tanımlanır. Kabul edilebilirliğin beş öğesi vardır: erişilebilirlik, hasta-
hizmet sunucusu ilişkisi, hizmetin rahatlık ve konfor sağlayan yönleri, hastaların 
hizmetin etkileri, riskleri ve maliyeti ile ilgili tercihleri ve hastaların adil ve hak-
kaniyetli olarak düşündükleri şeyler.

Meşruluk; etik prensipler, değerler, normlar, yasalar ve düzenlemelerle ifade edi-
len sosyal tercihlere uygunluk olarak tanımlanır. Kısaca “sosyal kabul edilebilir-
lik” olarak görülebilir.

Hakkaniyet; bir toplumun üyeleri arasında sağlık hizmetlerinin ve faydalarının da-
ğıtımında, doğru ya da adil olanı belirleyen prensibe uygunluk olarak tanımlanır. 
Hakkaniyet, hizmeti bireyler için kabul edilebilir ve sosyal olarak yasal hale getiren 
şeyin bir kısmıdır. Hakkaniyet kalitenin ayrı bir özelliği olacak kadar önemlidir.

Kalitenin tanımına bu kadar farklı özellik girdiğinden, bu özelliklerin her birine 
verilecek göreli öncelik ya da tanıma neyin dâhil edilip neyin edilmeyeceği ve 
nereden başlanacağı merak edilebilir. Donabedian’a göre, bu soruya verilecek 
genel bir cevap yoktur. Cevap, değerlendirmenin yapılacağı durumlara, neyin 
amaca uygun olduğuna, kişinin neden sorumlu olduğuna veya neyi kontrol ede-
bileceğine bağlıdır (Kaya, 2005, s.12).

3. Diğer Kalite Modelleri

Hizmet kalitesinin ölçümünde kullanılan diğer modeller şunlardır; Servqual, 
Servperf, Holserv, Önem-Performans Analizi, Rasyo Logaritması, Özel Değişim 
Değerleme Modeli, Grönroos’un Hizmet Kalitesi Modeli, Lehtinen & Lehtinen 
Hizmet Kalitesi Modeli, Saser-Olsen-Wyckoff’un Hizmet Kalitesi Boyutları, 
Normann’ın Hizmet Kalitesi Boyutları, DEA Modeli, Meyer/Mattmüller Kali-
te Modeli, Gummesson’un 4Q Modeli, Grönnroos ve Gummesson’un Entegre 
Modeli, Değerlendirme Modeli, Parasuraman Zeithaml ve Berry’nin Kavramsal 
Hizmet Kalitesi Modeli, Bitner’in Modeli Kritik Olaylar Tekniği.

4. ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ

4.1. Araştırmanın Amacı

Hemşirelik hizmetlerinin kalitesi, sağlık hizmetlerinin genel kalite düzeyinde 
önemli bir belirleyici olarak kabul edilmektedir. Kaliteli hemşirelik hizmeti genel 
sağlık kalitesi ve hasta memnuniyetinin yüksek olması için çok önemlidir.
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Bu araştırma, devlet hastanesinde yataklı tedavi hizmeti alan ve taburcu edilmesi 
uygun görülen hastaların, hemşirelik hizmet kalitesini algılama düzeylerinin de-
ğerlendirilmesi ve algıyı etkileyen değişkenlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

4.2. Araştırmanın Örneklemi

Araştırmanın evreni olarak, yataklı tedavi hizmeti veren bir devlet hastanesi ka-
bul edilmiştir. Hasta örneklemini ise kolay ulaşılabilir durum örneklemi (con-
veniencesampling) kullanarak seçilen devlet hastanesinde yataklı tedavi hizmeti 
alan, en az 3 gün hastanede kalan ve taburcu olması uygun görülen hastalar oluş-
turmuştur. Veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmış ve yüz yüze görüş-
me tekniği kullanılmıştır. Anket uygulaması 01.06.2012 – 29.06.2012 tarihleri 
arasında gerçekleştirilmiş ve 176 adet anket formu analizlere dâhil edilmiştir.

4.3. Araştırmanın Modeli Ve Hipotezleri

Bu çalışmada yapı değişkenleri olarak; Hemşirelere Ulaşma, Samimiyet, Uzmanlık 
ve Yetenek, süreç değişkenleri olarak; Uygun Bakım Prosedürü, Fonksiyon İyileş-
tirme Desteği, Duygusal Destek, Nezaket, Hasta Karar Alma ve çıktı değişkenle-
ri olarak; Ağrı Yönetimi, Gerekli Bakım, Bilgi Desteği, Taburcu Desteği, Genel 
Memnuniyet değişkenleri ele alınarak Şekil 1’de görüldüğü gibi bir model gelişti-
rilmiş ve bu değişkenlerin birbirleri arasındaki ve değişkenlerin birbirleri üzerinde-
ki etkisini incelemek üzere toplam 2 hipotezin test edilmesi hedeflenmiştir.

Şekil 1. Araştırmanın Modeli

Şekil 1. Araştırmanın Modeli 

Araştırma hipotezlerimiz şu şekildedir; 

H1: Yapı süreci olumlu olarak etkilemektedir. 

H2: Süreç çıktıyı olumlu olarak etkilemektedir. 

 

4.4. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırma ön kaynak ve literatür taramasının tamamlanmasının ardından, anket ve gözlem 
araçlarıyla desteklenmiştir. Araştırma kapsamındaki ilgili devlet hastanesinde yataklı tedavi 
hizmeti alan ve taburcu kararı verilmiş olan hastalara anket uygulaması yapılmıştır. Anket 
formu 36 maddeden oluşan, 5’li likert tipinde olup “Kesinlikle katılmıyorum: 1” puan, 
“Katılmıyorum: 2” puan, “Kararsızım: 3” puan “Katılıyorum: 4” puan “Kesinlikle 
katılıyorum: 5” puan verilerek bilgisayar ortamında SPSS 11.5 veri analiz programı ile 
sonuçlandırılmıştır. 

4.5. Araştırmada Kullanılan Ölçekler 

Araştırmada Donebedian modeline ilişkin sorular Kobayashi ve ark., (2010) yaptığı 
çalışmadan uyarlanmıştır. 

Hemşirelere 
Ulaşma 

Samimiyet 

Uzmanlık ve 
Yetenek 

Uygun Bakım 
Prosedürü 

Hasta Karar Alma 

Nezaket 

Duygusal 

Destek 

Fonksiyon 
İyileştirme Desteği 

Genel Memnuniyet 

Taburcu Desteği 

Bilgi Desteği 

Gerekli Bakım 

Ağrı Yönetimi 

YAPI SÜREÇ ÇIKTI 
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Araştırma hipotezlerimiz şu şekildedir;

H1: Yapı süreci olumlu olarak etkilemektedir.

H2: Süreç çıktıyı olumlu olarak etkilemektedir.

4.4. Araştırmanın Yöntemi

Araştırma ön kaynak ve literatür taramasının tamamlanmasının ardından, anket 
ve gözlem araçlarıyla desteklenmiştir. Araştırma kapsamındaki ilgili devlet has-
tanesinde yataklı tedavi hizmeti alan ve taburcu kararı verilmiş olan hastalara an-
ket uygulaması yapılmıştır. Anket formu 36 maddeden oluşan, 5’li likert tipinde 
olup “Kesinlikle katılmıyorum: 1” puan, “Katılmıyorum: 2” puan, “Kararsızım: 
3” puan “Katılıyorum: 4” puan “Kesinlikle katılıyorum: 5” puan verilerek bilgi-
sayar ortamında SPSS 11.5 veri analiz programı ile sonuçlandırılmıştır.

4.5. Araştırmada Kullanılan Ölçekler

Araştırmada Donebedian modeline ilişkin sorular Kobayashi ve ark., (2010) yap-
tığı çalışmadan uyarlanmıştır.

4.6. Araştırma Verilerinin Toplanması

Araştırma verileri, devlet hastanesinde en az 3 gün yataklı tedavi hizmeti alan ve 
taburcu olması uygun görülen hastalarla yüz yüze görüşülerek toplanmıştır.

Anket yoluyla elde edilen verilerin analizinde SPSS İstatistik Paket programının 
kullanılması tercih edilmiştir. Ölçekte yer alan soruların ilgili faktörlere yüklenip 
yüklenmediğinin belirlenmesinde faktör analizi kullanılmıştır. Bunun yanında 
değişkenlerin ortalamaları ve standart sapmaları için tanımlayıcı istatistiklerden, 
her bir değişkenin diğer değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla kore-
lasyon analizinden yararlanılmıştır. Son olarak ise hipotezlerin test edilmesinde 
regresyon analizi kullanılmıştır.

4.7. Araştırmanın Bulguları

Anket çalışmasına katılan 176 denekten elde edilen sonuçlar SPSS programında 
analiz edilmiştir. Çalışmada faktör analizi, güvenilirlik analizi, temel istatistikler, 
korelasyon matrisi ve hipotezlerin test sonuçlarını gösteren regresyon analizi şek-
linde istatistiki teknikler kullanılmıştır.

4.7.1. Demografik Bulgular

Ankete katılan tüm deneklerin demografik özellikleri ile ilgili frekans değerleri 
Tablo 1’de görüldüğü gibidir.
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Araştırmaya katılan hastaların, %59,1’i kadın ve %40,9’u erkeklerden oluş-
maktadır. Eğitim durumları incelendiğinde, %30,7’sinin ilköğretim mezunu, 
%33’nün lise ve dengi okul mezunu, %31,3’nün üniversite mezunu ve %5,1’nin 
yüksek lisans/doktora mezunu olduğu görülmektedir. Hastaların yaş frekansları 
incelendiğinde, %11,9’nun 18-23, %34,1’nin 24-29 ve %65,9’nun 30 yaş ve üstü 
aralığında olduğu gözlenmektedir. Deneklerin medeni durumlarına bakıldığında 
ise %32,4’nün bekâr, %67,6’nın ise evli olduğu görülmektedir. Hastaların yataklı 
tedavide hastanede kalma süreleri ortalama 3,1 gündür.

Tablo 1. Hastaların Demografik Özelliklerine İlişkin Frekans Değerleri
Cinsiyet Frekans Yüzde Medeni Durum Frekans Yüzde
Kadın 104 59,1 Bekâr 57 32,4
Erkek 72 40,9 Evli 119 67,6
Toplam 176 100,0 Toplam 176 100,0
Eğitim Durumu Frekans Yüzde Yaş Frekans Yüzde
İlköğretim 54 30,7 18-23 21 11,9
Lise ve Dengi 58 33,0 24-29 39 34,1
Üniversite 55 31,3 30 ve Üstü 116 65,9
Y. Lisans / Doktora 9 5,1 Toplam 176 100,0
Toplam 176 100,0

4.7.2. Faktör Analizi

Faktör analizi, aynı yapıyı ya da niteliği ölçen değişkenleri bir araya toplayarak 
ölçmeyi az sayıda faktör ile açıklamayı amaçlayan bir istatistiksel tekniktir. Fak-
tör analizi, ortak faktör adı verilen yeni değişkenleri ortaya çıkarma ya da faktör 
yük değerlerini kullanarak değişkenlerin işlevsel tanımlarını elde etme süreci ola-
rak da tanımlanmaktadır (Büyüköztürk, 2002, s.117).

Faktör Analizine uygunluğunun sınanması için Bartlett Küresellik Testi ve Kai-
ser-Mayer-Olkin (KMO) ölçütüne bakılmıştır. Örneklemin uygunluğu için bulu-
nan KMO değeri 0,830’dur. Bu değişkenler arasında kısmi korelasyonların düşük 
olup olmadığını göstermektedir. 0,5’ten küçük KMO değerleri, değişken çifti 
arasındaki korelasyonun diğer değişkenlerle açıklanamayacağını ve faktör ana-
lizinin uygun olmayabileceğini gösterir. Analizde bulunan değer (KMO=0,846) 
kullanılan verilerin faktör analizi için uygun olduğunu gösterir.

Barlett küresellik testi ana kütledeki değişkenlerin birbiriyle ilişkili olup olma-
dığı hipotezini test etmektedir. Barlett test sonucunda yaklaşık ki-kare değeri 
390,640 anlamlılık ise 0,000 bulunmuştur. Bu değer korelasyon matrisinin birim 
matris olduğu şeklindeki sıfır hipotezinin reddedilebildiğini göstermekte ve fak-
tör analizinin kullanılmasının uygunluğunu ortaya çıkarmaktadır (Chong ve Run-
dus, 2004). KMO ve Barlett küresellik Testi bulguları Tablo 2’de yer almaktadır.
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Tablo 2. KMO ve Bartlett Küresellik Testi
Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterlik Ölçütü ,845

Bartlett küresellik testi Approx. Chi-Square 390,640
 Df 15
 Sig. ,000

Anket soruları yapı, süreç ve çıktı grupları açısından ayrı ayrı faktör analizine tabi 
tutulmuştur. Yapı değişkeninin oluşturan sorular için yapılan faktör analizi sonucun-
da ortaya çıkan 3 faktör Tablo 3’de görüldüğü şekilde toplam varyansın %80,4’nü 
açıklamaktadır. Her bir değişkenin ilgili faktöre pozitif ve yüksek bir korelasyonla 
yüklendiği görülmüş ve en uygun faktör yapısına ulaşılmıştır. En yüksek yüklenme 
oranı ,956 iken en düşük yüklenme oranı ,643 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 3. Yapı Değişkenlerinin Faktör Dağılımı
FAKTÖRLER

1 2 3
HU1 ,788
HU2 ,855
HU3 ,643
OK1 ,956
S2 ,775
S3 ,876

Açıklanan toplam varyans:%80,4

Süreç değişkeninin oluşturan sorular için yapılan faktör analizi sonucunda or-
taya çıkan 5 faktör Tablo 4.’de görüldüğü şekilde toplam varyansın %85,7’ni 
açıklamaktadır. Her bir değişkenin ilgili faktöre pozitif ve yüksek bir korelas-
yonla yüklendiği görülmüş ve en uygun faktör yapısına ulaşılmıştır. En yüksek 
yüklenme oranı ,891 iken en düşük yüklenme oranı ,769 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 4. Süreç Değişkenlerinin Faktör Dağılımı
 FAKTÖRLER
 1 2 3

DD2 ,891
DD3 ,804
N1 ,797
N2 ,824

KA1 ,883
KA2 ,769

Açıklanan toplam varyans:%85,7
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Çıktı değişkeninin oluşturan sorular için yapılan faktör analizi sonucunda 
ortaya çıkan 5 faktör Tablo 5’de görüldüğü şekilde toplam varyansın %74,4’nü 
açıklamaktadır. Her bir değişkenin ilgili faktöre pozitif ve yüksek bir korelas-
yonla yüklendiği görülmüş ve en uygun faktör yapısına ulaşılmıştır. En yüksek 
yüklenme oranı ,844 iken en düşük yüklenme oranı ,611 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 5. Çıktı Değişkenlerinin Faktör Dağılımı
FAKTÖRLER

1 2 3 4 5
HY1 ,808
HY2 ,783
ZB2 ,693
ZB3 ,759
ZB4 ,844
BD1 ,840
BD2 ,764
BD3 ,611
T1 ,834
T2 ,814

GM1 ,627
GM2 ,645
GM3 ,701
GM4 ,843
GM5 ,779

Açıklanan toplam varyans:%74,4

4.7.3. Korelasyon Analizi

Korelasyon bağımlı değişkenle bağımsız değişken veya değişkenler arasındaki 
ilişkinin derecesini gösteren bir katsayıdır (Şıklar, 2000). Örneklem dağılımının 
standart sapması “standart hata” olarak ifade edilir ve ortalamanın standart hatası 
olarak ifade edilen bu değer, örneklem istatistiğinin ana kütle parametresinden 
ortalama ne kadar saptığını gösterir (Bülbül: 2001, s.152)

Tablo 6 incelendiğinde yapı ile süreç ve çıktı değişkeni arasında pozitif bir ilişki 
(r=0,644, P<0,01; r=0,617, P<0,01), süreç değişkeni ile çıktı değişkeni arasında 
yine pozitif bir ilişki (r=0,716, P<0,01) olduğu görülmektedir.

Tablo 6. Değişkenlere Ait Ortalama, Standart Sapma ve Korelasyon Değerleri
 Ortalama S.S YAPI SUREC

1 YAPI 4,02 ,72
2 SÜREÇ 3,99 ,74 ,644 (**)
3 ÇIKTI 3,78 ,65 ,617(**) ,716(**)

** P<0.01
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4.7.4. Regresyon Analizi

Bir bağımsız değişken ve buna bağlı bulunduğu varsayılan bağımlı değişken ara-
sındaki ilişki geçmişteki gözlemler yardımı ile saptanınca, iki değişken arasında 
matematik bir ilişki bulunup bulunmadığı, var ise bunun ne biçimde olduğu ve 
daha sonra, bağımsız değişken bilindiği takdirde buna bağlı bulunan değişkenin 
ne olacağı tahmin olunabilir. Bu regresyon denilen bir analizle yapılır.

Regresyon analizi iki değişken arasında sabep-sonuç ilişkisini ararken, sebep-
sonuç ilişkisini ortaya çıkarmaz. Sadece iki değişken arasında bir birlikteliğin 
olduğunu gösterir. Regresyon analizi, sadece birlikte bir değişimin olup olmağını 
gösterir. (Nakip ve ark., 2006)

Tablo 7. Regresyon Analizi

Model 1
Bağımlı değişken: SÜREÇ

Model 2
Bağımlı değişken: ÇIKTI

Beta t Beta t
YAPI ,662 11,112* - -
SÜREÇ - - ,632 13,525*
R²
F
Sig.

,415
123,487
.000

,513
182,939
.000

*P<0,01

Tablo 7.’de yapı, süreç ve çıktı değişkenlerinin arasındaki etkiler için regresyon 
analizi sonuçları verilmiştir. Model 1’de tablodaki F değeri, modelin anlamlı-
lığını gösteren bir değerdir ve tablodan da görüldüğü üzere F=123,487 olarak 
bulunmuştur ve bu değer modelimizin anlamlı olduğunun göstergesidir. R² değeri 
ise (belirlilik veya tanımlayıcılık katsayısı) bağımlı değişkendeki değişimin ne 
kadar bağımsız değişkenler tarafından tanımlanabildiğini gösteren bir ölçüdür ve 
R² değeri 0,415 olarak bulunmuştur. Buna göre modeldeki yapı değişkeni süreç 
değişkeninin %42’ni açıklamaktadır. Yapı değişkeni süreç değişkenini olumlu 
olarak etkilemektedir. H1 hipotezimiz kabul edilmiştir.

Model 2’de tablodaki F değeri, F=182,939 olarak bulunmuştur ve bu değer mode-
limizin anlamlı olduğunun göstergesidir. R² değeri ise 0,513 olarak bulunmuştur. 
Buna göre modeldeki yapı değişkeni süreç değişkeninin %51’ni açıklamaktadır. 
Yapı değişkeni süreç değişkenini olumlu olarak etkilemektedir. H2 hipotezimiz 
kabul edilmiştir.
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4.7.5. Tanımlayıcı istatistikler

Tablo 8’de yapı, süreç ve çıktı değişkenlerine ait alt değişkenlerin tanımlayıcı 
istatistikleri verilmiştir. Alt değişkenleri oluşturan sorulara ait alfa güvenilirlik 
değerleri sırasıyla ,82; ,71; ,82; ,85; ,81; ,82; ,71; ,82; ,85; ,87’dir. Alfa güveni-
lirlik değerleri eşik değer olan 0,60’ın üzerindedir (Nunually, 1978). Soruların 
güvenilir olduğu söylenebilir.

Tablo 8. Tanımlayıcı İstatistikler
Ortalama Std. Sapma Cr.Alfa

GİRDİ 

HEMSIRELERE ULASMA 4,12 0,80 ,82

SAMIMIYET 4,14 0,78 ,71
UZMANLIK VE YETENEK 4,02 0,86
SÜREÇ
DUYGUSAL DESTEK 4,06 0,85 ,82
NEZAKET 4,02 0,86 ,85
HASTA KARAR ALMA 3,90 0,84 ,81
ÇIKTI
AGRI YONETIMI 4,08 0,84 ,82
GEREKLİ BAKIM 3,00 1,08 ,71
BILGI DESTEGI 3,97 0,85 ,82
TABURCU DESTEGI 3,84 0,90 ,85
GENEL MEMNUNIYET 4,04 0,72 ,87

SONUÇ

“Hemşire Hizmet Kalitesinin Hasta Tarafından Algılanması: Donabedian Mode-
linin Uygulanması” başlıklı bu çalışmamızda, girdi değişkenleri olarak; Hemşire-
lere Ulaşma, Samimiyet, Uzmanlık ve Yetenek, süreç değişkenleri olarak; Uygun 
Bakım Prosedürü, Fonksiyon İyileştirme Desteği, Duygusal Destek, Nezaket, 
Hasta Karar Alma ve çıktı değişkenleri olarak; Ağrı Yönetimi, Gerekli Bakım, 
Bilgi Desteği, Taburcu Desteği, Genel Memnuniyet konuları işlenmiş ve bu de-
ğişkenlerin birbirleriyle olan ilişkileri ele alınmıştır. Çalışmamızın esas amacı, 
devlet hastanesinde yataklı tedavi hizmeti alan hastaların, hemşire hizmetleri 
kalitesini algılama düzeylerinin belirlenmesidir.

Yataklı tedavi hizmeti veren bir devlet hastanesinde, yataklı tedavi hizmeti alan 
176 hastaya yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak anket çalışması uygulanmış 
ve söz konusu anket formlarının tamamı çalışmaya katılmak üzere uygun görül-
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müştür. Alan uygulaması olarak yapılan bu çalışmada anketle derlenen veriler 
SPSS programında analiz edilmiştir. Faktör ve korelasyon analizleri yapılarak 
önerilen model regresyon analizi ile çözümlenmiştir ve hipotezlerimiz kabul edil-
miştir. Çalışmanın faktörlerini tek tek ele aldığımızda;

Hemşirelere Ulaşma: Hastaların, hemşirelere istedikleri zaman ulaşabilme, 
hemşirelerle rahatlıkla iletişim kurabilme, düzenli ve gerekli bakım alabilme ko-
nularında genel memnuniyet düzeylerinin yüksek olduğu görülmüştür. Hemşire-
lerin her an hastanın ulaşabileceği konumda bulunması ve düzenli bakım hizmet-
leri, hastalar tarafından yüksek düzeyde algılanmaktadır.

Samimiyet: Anket çalışmamıza katılan hastaların, hemşirelerin samimi davran-
ması, hastayı göz ardı etmemesi ve yeterli ilgiyi göstermesi, hastanın rızasını 
alması konularında memnun oldukları ve samimiyet faktörü kriterlerimizin, has-
talar tarafından diğer faktörlere oranla en yüksek düzeyde algılandığı görülmüş-
tür. Hemşirelerin içten ve ilgili davranması hastaların hizmet algısı düzeylerini 
olumlu yönde etkilemektedir.

Uzmanlık ve Yetenek: Yapılan çalışmada hastaların odalarında rahatsız edici bir 
kokuyla karşılaşmadıkları konusundaki memnuniyet ortalamasının yüksek oldu-
ğu belirlenmiştir.

Duygusal Destek: Hastaların, hemşirelere güven duymak, hemşirelerin kendile-
riyle sağlık, bakım ve endişeleri hakkında konuşmaları ve kendilerini göz önünde 
tutmaları konularındaki memnuniyet düzeylerinin yüksek olduğu gözlenmiştir. 
Duygusal desteğin, hastalar üzerinde hemşirelere olan güveni artırıcı etkiye sahip 
olduğu ve hastalar tarafından algılanma düzeyinin yüksek olduğu belirlenmiştir.

Nezaket: Çalışmamıza katılan hastalar, hemşirelerin kendilerine kibar ve se-
vecen davrandıkları konusundaki kriterlerimize yüksek derecede olumlu görüş 
bildirmişlerdir. Yaptığımız çalışmada hemşirelerin nezaket düzeyinin hastalar 
tarafından yüksek derecede algılandığı belirlenmiştir.

Hasta Karar Alma: Hastaların, tercihlerinin dikkate alındığı ve kararlarına des-
tek verildiği konusundaki algı düzeyi yüksek çıkmakla birlikte genel algı ortala-
masının çok az altında olduğu gözükmektedir. Hastalar hemşirelerden tercihleri-
ne ve kararlarına saygı göstermelerini beklemekte, aksi davranışlar kalite algısını 
azaltmaktadır.

Ağrı Yönetimi: Hastalar, ağrılarının değerlendirilmesi ve ilaç tedavisi uygulan-
ması hizmetlerini yüksek düzeyde algılamışlardır. Ağrı Yönetimi faktöründe has-
taların algı düzeyleri, Samimiyet ve Hemşirelere Ulaşma faktörlerinin ardından 
en yüksek düzeye sahiptir. Bu da gösteriyor ki hastalar ağrı konusunda oldukça 
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hassas davranmakta ve bu konudaki hizmetler hastaların algı düzeylerini etkile-
mektedir.

Gerekli Bakım: Bu faktörümüzün, hastalar tarafından diğer faktörlere oranla 
düşük algılandığı gözlenmiştir. Hastaların, fiziksel hijyene dikkat edilmesi, hasta 
yemeklerinin güzel ve lezzetli olması, dinlenme yerlerinin genişliği ve odalarında 
bulunan duşların kullanılabilirliği konularında ortalama bir memnuniyet düzeyi-
ne sahip oldukları görülmektedir. Hastanede bu konularda yapılacak iyileştirme-
lerin hastalar tarafından olumlu düzeyde algılanacağı ve hasta memnuniyetini 
önemli oranda artıracağı anlaşılmaktadır.

Bilgi Desteği: Hastalar, hemşirelerden hastalıkları, tedavileri konusunda bilgi ve 
sorularına anlaşılır cevaplar alabilmektedirler. Hastaların, bu faktöre konu olan 
hizmetlere algı düzeyleri yüksek seviyededir.

Taburcu Desteği: Bu faktörümüze ait algı düzeyinin yüksek olmakla birlikte 
genel algı ortalamasının altında kaldığı gözükmektedir. Hastaların taburcu öncesi 
gerekli eğitim ve taburcu sonrası gerekli bilgi verilmesi konusunda algı düzey-
lerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Hastalara hastane sonrası tedavi süreçlerine 
ilişkin verilen bilgi ve eğitimin artırılması, hizmet kalitesi algısını olumlu yönde 
etkileyecektir.

Genel Memnuniyet: Hemşire hizmetlerinden genel memnuniyet oranının yük-
sek düzeyde olduğu görülmektedir. Hastalar aynı hastaneyi tekrar tercih edecek-
leri ve çevrelerine tavsiye edebilecekleri, tedavi sonrası sağlıklarına kavuştukları, 
tedavi ve bakım hizmetlerinden memnun oldukları ve genel olarak hastaneden 
memnun oldukları konusundaki kriterlerden memnuniyet bildirmişlerdir. Hemşi-
re hizmetleri hastalar tarafından yüksek oranda algılanmaktadır.

Sonuç olarak, araştırmanın yapıldığı devlet hastanesinde hemşire hizmetleri ka-
litesinin hastalar tarafından yüksek düzeyde algılandığı anlaşılmaktadır. Hemşire 
hizmetlerinde ve hemşirelerin iş yoğunluğu üzerinde yapılacak iyileştirmelerin, 
hastaların hizmet kalitesi algısını daha yukarılara çıkaracağı görülmektedir. Bu 
konuda, hasta ile devamlı iletişim halinde olan hemşirelere büyük görev düşmek-
tedir.
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Kano ve SEVQUAL ile Bütünleştirilmiş 
Kalite Fonksiyon Yayılımının Sağlık 
Kuruluşlarının Hizmet Kalitesinin 
İyileştirilmesinde Uygulanması

Onur ÖZVERİ1

Çiğdem DEĞER2

ÖZET
Hizmet kalitesi gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Sağlık Kuruluşlarının sayısının artma-
sı sonucunda rekabetin hız kazanması, sağlık kuruluşlarını daha kaliteli hizmet vermeye 
zorlamıştır. Sağlık Kuruluşlarının verdikleri hizmetin yeterli olup olmadığını anlamak 
için hizmet kalitesinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu konuda birçok 
çalışma yapılmıştır. Çalışmalar arasında en fazla kabul göreni Parasuraman, Zeithaml 
ve Berry tarafından geliştirilen Sevqual modelidir. Servqual modelinin çeşitli ülkelerde 
ve çeşitli akademisyenler tarafından kullanımına rağmen modelin bazı yönlerden eksik 
olduğu düşünülmüştür. Bu nedenle bu modelin diğer modellerle bütünleştirilmesi sağ-
lanmıştır. Çalışmanın temel amacı, hastane hizmetlerinden yararlanan müşterilerin al-
gıladıkları hizmet kalitesini belirlemek, rekabet ortamında sağlık işletmelerinin başarılı 
olabilmeleri amacıyla hizmet kalitesini sağlamak ve geliştirmek yönünde müşteriyi odak 
noktasına koyan adımlar atmalarına yardımcı olmaktadır. Bu çalışmada, Kano Modeli 
ile Servqual modelinin bütünleştirip Kalite Fonksiyon Yayılımına (KFY) entegre edilmiş 
halinin, sağlık sektöründe bir devlet hastanesinde uygulanması sunulmuştur. İlk olarak, 
Servqual Modeli ile hastanenin beklenen ve algılanan hizmet puanları hesaplanmıştır. 
İkinci olarak, Kano modeli çalışmaya dahil edilerek müşteri isteklerinin hangi sıra ile 
karşılanması gerektiği bulunmuş ve bu veriler kullanılarak Kalite Fonksiyon Yayılımı 
yöntemi ile Kalite Evine yerleştirilmiştir. Tüm bu işlemlerden sonra hastanenin Servqual 
Puanı negatif bulunmuştur. Hastalar ihtiyaçların tümünü beklenen ihtiyaçlar kategori-
sinde değerlendirmişlerdir. Bu da sağlık hizmetleri açısından beklenen bir sonuçtur. Bu 

1 Doç.Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF, onur.ozveri@deu.edu.tr, 0 232 420 41 80

2 Uzman, T.C. Sağlık Bakanlığı, M. Enver Şenerdem Torbalı Devlet Hastanesi, c.eren19@windowslive.com, 0 232 856 
54 85
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yöntem sayesinde sağlık kuruluşları hizmet kalitesini arttırmak için gereksinimlerin neler 
olduğunu görüp, kendilerini geliştirebilirler.

Anahtar Kelimeler: Kano, Sevqual, Kalite Fonksiyon Yayılımı, Hizmet Kalitesi

ABSTRACT
Service quality is becoming increasingly important. The acceleration of competition as 
a result of the increasing number of health care institution, health institutions forced to 
provide better quality service. Level of service quality should be measured and evaluated 
in the Health Institutions. Have been many studies on this subject. Among the most 
accepted of these studies, Servqual. Despite the widespread use of Servqual model is 
considered to be deficient in some respects. For this reason, Kano and QFD integrated 
with Servqual. Purpose of this study was to determine the quality of service by customers 
who use hospital services. Integrated model to determine the customers’ perceived 
service quality (Servqual, Kano and QFD) is used. The integrated model examined the 
effects of health care organizations to increase the quality of service. In this study, the 
integrated model (Kano, Servqual and Quality Function Deployment) was applied at 
a state hospital. First, the Servqual model was calculated with the hospital’s expected 
and perceived service scores. Then, Kano Model be included in the study were found to 
be met in the order in which customer requests. Finally, the quality house was formed 
with these data. After these procedures were negative Servqual points. All the needs of 
patients, “expected needs” were in the category. This is an expected result in terms of 
health services. Through this method to improve the quality of service requirements for 
health organizations to see what is going on and can develop themselves

Key Words: Kano, Servqual, Quality Function Deployment, Service Quality
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1. GİRİŞ

Hizmet sektöründe üretilen hizmetin gözle görülememesi, elle tutulamaması yani 
soyut olma özelliğinden dolayı ölçülmesi oldukça güçtür. 1980’li yıllardan itiba-
ren hizmet kalitesinin ölçümü üzerine çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Parasu-
raman, Zeithaml ve Berry bu çalışmaları ilk yapanlardandır. Bu bilim adamları-
nın geliştirdiği, hizmet kalitesini ölçülebilir hale getiren Servqual ölçeği, hizmet 
kalitesinin sayısal şekilde ölçülmesini mümkün kılmıştır. KFY’ nin nihai hedefi 
müşteri memnuniyetidir. Temel KFY yaklaşımında ürün veya hizmetle ilgili her 
bir ihtiyacın müşteri memnuniyetine aynı oranda etkide bulunacağı kabul edilir. 
Oysa müşteri memnuniyetinin karşılanmasında bütün ihtiyaçlar aynı oranda etki-
ye sahip değildir. Kano Modeli müşteri ihtiyaçlarının sınıflandırılmasında ve bu 
ihtiyaçların doğasını anlamada etkin bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Servqual ve Kano modeli ile bütünleştirilmiş KFY yaklaşımı, kendi içlerindeki 
eksiklikleri birbirleriyle tamamlayıp müşteri memnuniyetinin daha etkin bir bi-
çimde gerçekleştirilebilmesine olanak sağlamaktadır. Çalışmanın temel amacı, 
hastane hizmetlerinden yararlanan müşterilerin (hastaların) algıladıkları hizmet 
kalitesini belirlemek, ve Servqual analizini diğer modellerle bütünleştirerek olu-
şan yaklaşımı incelemektir. Bu amaçla, Kano modeli ile bütünleştirilmiş Servqual 
analizi kullanılmıştır. Servqual analiziyle beklenen ve algılanan hizmet puanları 
yardımıyla Servqual Puanı(Skoru) hesaplanmış, Kano modeli ile bu ihtiyaçların 
hangi Kano kategorisine dahil olduğu saptanmıştır. Bu analizden elde edilen so-
nuçlar Kalite Evine aktarılarak hizmetle ilgili teknik gereksinimler ortaya çıkar-
tılmaya çalışılmıştır.

2. HİZMET KAVRAMI VE SAĞLIK HİZMETLERİ

Hizmet kavramı günümüzde fazla kullanılan ve alanı genişleyen bir kavram haline 
gelmiştir. Bu gelişimin temelinde teknolojik gelişmeler ve mesafe farkının orta-
dan kalkması, müşterilerin refah seviyesinin yükselmesi, işletmeler arası rekabet 
düzeyinin artması, işyerlerinin değişen çalışma ortamına uyum sürecinde değişik-
liğe gitmesi vb. faktörler bulunmaktadır (Özkul ve Bozkurt, 2006: 325). Hizmet 
müşterilerin gereksinimlerini gidermek amacıyla, belirli bir fiyattan satışa sunulan 
ve herhangi bir malın mülkiyetini gerektirmeyen, yarar ve doyum oluşturan soyut 
faaliyetler bütünüdür (Ersöz ve diğerleri, 2009: 21). Hizmet kavramının çeşitli ya-
zarlar tarafından birçok tanımının yapılmış olması, büyük oranda hizmet kavramı-
nın özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Bu özellikler; fiziksel varlığın olmaması 
(soyutluluk), üretimle tüketimin birbirinden ayrılmaz olması (ayrılmazlık), değiş-
kenlik, heterojenlik, dayanıksızlık ve sahiplik olarak sıralanabilir.
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Literatür incelendiğinde sağlık ve sağlık hizmetleri kavramlarıyla ilgili çok sayı-
da tanım yapıldığı görülmektedir. Sağlık için en kabul gören tanım Dünya Sağlık 
Örgütü (DSÖ)’nün anayasasında yapılmış olanıdır. DSÖ’nün anayasasında sağ-
lık; yalnızca hastalık ya da sakatlığın olmayışı değil, bedenen, ruhen ve toplumsal 
yönden de tam iyilik durumu olarak tanımlanmaktadır (Uz, 2001: 321). Kişile-
rin ve toplumların sağlıklarını korumak, hastalandıklarında tedavilerini yapmak, 
tam olarak iyileşmeyip sakat kalanların başkalarına bağımlı olmadan yaşayabil-
melerini sağlamak ve toplumun sağlık düzeyini yükseltmek içim yapılan plan-
lı çalışmaların tümüne sağlık hizmetleri denir (Öztek, 2001: 295). Buradan da 
anlaşılacağı üzere sağlık hizmetlerini diğer hizmet gruplarından ayıran birtakım 
özellikler vardır. Bu özellikler; kamusallık, dışsallık, yararlı mallar, devlet mü-
dahalesi, asimetrik bilgilenme, hastalık riskinin ve tüketiminin önceden belirle-
nememesi ve sağlık malının yetersiz tüketiminin toplumu etkilemesidir (Mutlu 
ve Işık, 2005: 45). DSÖ tarafından yapılmış ve ülkemizde sağlık hizmetlerinden 
sorumlu olan Sağlık Bakanlığı’nca da kabul görmüş tanıma göre sağlık hizmetle-
ri genel olarak üç grupta sınıflandırılır. Bunlar, koruyucu sağlık hizmetleri, tedavi 
edici sağlık hizmetleri ve iyileştirme hizmetleridir.

3. HİZMET KALİTESİ VE SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE
Kalitenin bir kavram olarak ortaya çıkışı, 19. yy rastlamaktadır. Ancak kalite kav-
ramı, geçmişten bugüne kadar gelen süreç içerisinde çeşitli değişimlere uğramış-
tır. Kalite, genel olarak günlük konuşmalarda üstünlüğü ve iyiliği ifade eder. Bu 
bakış açısıyla da kalite, sübjektif değerleri içermektedir. Kalite, Latince kökenli 
bir kelime olup, bir şeyin nasıl oluştuğu anlamına gelen “qualitas” sözcüğünden 
türemiştir. Bir şeyin kalitesi ile o şeyin sahip olduğu özellikler kastedilir (Özkan, 
2005: 4). Çağdaş anlamda kalite kavramının temel özelliği, bir mal veya hizme-
tin müşteri tatminine yönelik bazı özellikleri kendisinde toplamasıdır. Hizmet 
kalitesi kavramı ise, Parasuraman, Zeyithaml ve Berry tarafından, müşterilerin 
hizmeti almadan önceki beklentileri ve yararlandıkları gerçek hizmet deneyimini 
kıyaslamaları sonucu, beklentileri ve algılanan performans farklılığının yönü ve 
derecesi olarak tanımlanmıştır (Aymankuy, 2005: 3)

Hizmet işletmelerinde, hizmetlerin kalitesinin nasıl olduğu, hizmeti tüketenler 
tarafından belirlenir. Hizmet, onların beklentilerine cevap verdiği ölçüde beğeni 
kazanır ve kalitesi iyidir denilebilir. Hizmet sektöründe müşteriler ilk önce hiz-
meti satın alır, daha sonra da bunun kalite düzeyini belirler. Hizmetlerin temel 
özellikleri olan soyutluk, değişkenlik, heterojenlik, dayanıksızlık, hizmetin üre-
timi ve tüketiminin aynı anda gerçekleşmesi faktörleri; hizmet üretimini, satışı-
nı, müşterilerin kalite algısını ve müşteri tatminini önemli ölçüde etkilemektedir 
(Devebakan ve Aksaraylı, 2003: 40).



Sağlık Hizmet Kalitesi Üzerine Uygulamalı Değerlendirmeler

IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi  159

Grönroos’a göre hizmet kalitesinin teknik kalite, işlevsel kalite ve imaj olmak 
üzere üç temel unsuru vardır ve kalite algılamaları buna göre şekillenir. Teknik 
kalite, bir hizmet sonucunda tüketicinin ne elde ettiğiyle ilgilidir. Müşterinin hiz-
met örgütüyle etkileşimi sonucu ne elde ettiği kalite değerlendirmesinde önem-
lidir. Sağlık örgütü açısından bakıldığında, hizmet sağlayanlardan özellikle tıbbi 
personelin, bu konuda özel eğitim almalarının teknik kaliteyi sağlayabilecekleri 
düşünülebilir. Ancak hasta bakış açısıyla, hastanın sağlık hizmetlerini sağlayan-
larla etkileşimi sonucunda ne elde ettiğini değerlendirmesi pek de kolay değildir. 
Grönroos’a göre ikinci kalite unsuru işlevsellikle ilgilidir. Başka bir ifadeyle sağ-
lık hizmetinin kendisine nasıl ulaştırıldığı ve sunulduğuyla ilgilidir. Dolayısıyla 
personelden, ortama değin hizmetin sunulmasında yer alan unsurların ışığında 
hasta işlevsel kaliteyi değerlendirir. Üçüncü kalite unsuru imajdır. İmaj, teknik 
ve işlevsel unsurların yanı sıra kurum dışından alınan mesajlar ile tüketicinin 
hizmeti sunan kurumu nasıl algıladığının ifadesidir (Odabaşı ve Timur, 1994: 
135). Lehtinen&Lehtinen’in çalışmalarında üç farklı kalite boyutu kullanılmıştır. 
Araştırmacılar fiziksel kalite, firma kalitesi ve etkileşimsel kalite olmak üzere üç 
kalite boyutundan söz etmektedirler. Fiziksel Kalite; hizmetin fiziksel eleman-
larından kaynaklanan kalite boyutudur (ekipman, binalar vs.). Fiziksel eleman-
lar ise fiziksel ürün ve fiziksel destektir. Firma Kalitesi; müşteriler ve potansiyel 
müşterilerin şirket ya da firmayı kamuoyunda yarattığı imaj bakımından değer-
lendirmeleri ile ilgilidir. Şirketin imajını ve profilini içerir. Etkileşimsel Kalite; 
müşteriyle ilişkide bulunan personel ile müşteriler ve müşterilerin de diğer 
müşterilerle ilişkilerinden oluşur (Parasuraman ve diğerleri, 1985: 49). 

Sağlık hizmetleri alanında ilk kez 1914 yılında Ernest Camdan tarafından ABD’de 
hastalar ile hastanelerin standartlarını belirleme yönünde istatistiki çalışmalar yapıl-
mıştır. 1950 ile 1965 yılları arasında, sağlıkta teknolojinin yaygın kullanımına pa-
ralel olarak, ulusal gelir artışının çok üzerindeki oranlarda artan sağlık harcamaları 
ile ilgili maliyeti kontrol etmeyi amaçlayan bir takım organizasyonların, özellikle 
ABD’de hızla ortaya çıktığı görülmektedir. Daha sonraları Deming, Crosby, Juran 
gibi araştırmacılar tarafından tanımlanan ve sanayi kuruluşlarında başarıyla uygu-
lanmış olan toplam kalite yönetimi felsefesinin sağlık sektörüne adapte edilmesini 
amaçlayan proje çalışmaları başlatılmıştır. 1987 yılında, Harvard Üniversitesi ön-
cülüğünde yürütülen National Demostration Project ve daha küçük ölçekli diğer 
benzer projelerde elde edilen başarılar, Sürekli Kalite İyileştirmenin(SKİ) sağlık 
hizmetlerinde yaygın olarak kullanılmasını sağlanmıştır. Özellikle 1990 yıllarında 
sağlıkta toplam kalite yönetimine dönük uygulamalar başlamış ve günümüze kadar 
artan oranda devam etmiştir (Kaya, 2005: 75).
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4. SERVQUAL ANALİZİ VE HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜLMESİ

Hizmet kalitesinin ölçümü, imalat sektöründe ürünün kalitesinin ölçümüne göre 
oldukça zordur. İmalat sektöründe ürünün fiziksel özellikleri, dayanıklılığı ve 
kendinden beklenen işlevi yerine getirip getirmediği; alet, cihaz veya teknoloji-
lerle kolayca ölçülebilmektedir. Buna karşın hizmetlerin kendine özgü bir takım 
özelliklerinin ölçümü oldukça zordur. Kaliteli hizmet; algılanan hizmetin, bek-
lenen hizmete en az eşit olması ya da ondan daha fazla olmasıyla ortaya çıkar. 
Hizmetin kalitesinin ölçülebilmesi için hizmeti kullananın beklediği hizmetle, 
algıladığı hizmetin ölçümlenmesi gerekir. Bu yaklaşım Parasuraman, Zeithaml 
ve Berry tarafından hizmet kalitesini ölçmek amacıyla gerçekleştirilmiş olan Ser-
vqual analizinin yapılmasına temel oluşturur (Saat, 1999: 113). Parasumaran ve 
arkadaşları, hizmet kalitesi üzerine yaptıkları araştırmalar sonucunda geliştirdik-
leri on boyut arasında bazı bağlantılar olduğunu bulmuş ve bağlantılı olanları bir-
leştirilerek boyut sayısını 5’e indirmiştir. Söz konusu servqual boyutları fiziksel 
özellikler, güvenilirlik, heveslilik, güven ve empati boyutlarıdır. Servqual çalış-
masında temel olarak iki bölüm vardır. Her bölümde boyutlarla ilgili olarak 22 
soru ifadesi yer almaktadır. Birinci bölümde hizmetten beklenen kalitenin, ikinci 
bölümde ise müşterilerin söz konusu işletmenin hizmet kalitesini nasıl algıla-
dıklarını ölçmeye dayanır. Her ifadenin hem beklenen hem de algılanan hizmet 
olmak üzere soruluş şekli vardır. Bu nedenle toplamda 44 ifade üzerinden ölçüm 
yapılmaktadır (Saat, 1999: 114).

5. KALİTE FONKSİYON YAYILIMI VE KANO MODELİ

Kobe tersanelerinde geliştirilen KFY (QFD-Qualty Function Deploymant)’nin 
fikir babası Akao KFY’yi müşteriyi tatmin etmek, müşterinin taleplerini tasarım 
hedeflerine ve üretim sırasında kullanılacak başlıca kalite güvence noktalarına 
dönüştürmek amacıyla, tasarım kalitesini geliştirmeyi amaçlayan bir yöntem 
olarak tanımlar. Cohen ise KFY’yi; “Bir geliştirme takımının müşteri istek ve 
ihtiyaçları açıkça anlamasını sağlayan ve önerilen her ürün ya da hizmetin bu ih-
tiyaçlarını karşılama yeterliliğini sistematik olarak değerlendiren, yapısallaşmış 
bir üretim planlama ve geliştirme yöntemidir” şeklinde tanımlamaktadır (Cohen, 
1995: 11). KFY, müşteriye odaklanan bir süreç olduğu için önceliği müşteridir. 
Müşterinin istekleri ve beklentilerinin belirlenmesi, rakiplerin müşteri gözünden 
değerlendirilmesi, bu değerlendirme sonucu ihtiyaçların öncelik sırasına konul-
ması, verilerin düzenli bir şekilde tutulup kolaylık sağlaması gibi pek çok yararı 
vardır. Zairi ve Youssef’e göre KFY; müşterilerin kim olduğunu tanımlar, müşte-
rilerin ne istediğini anlar ve müşterilerin isteklerinin nasıl karşılanacağını belirler 
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(Zairi ve Youssef, 1995: 10). KFY oluşturma süreci birçok aşamalardan oluşur. 
Bu aşamaların hepsi birbiriyle uyum içinde ve doğru şekilde işlediği takdirde 
KFY süreci başarıya ulaşabilir. İlk aşama planlama aşamasıdır. Bu aşamada KFY 
uygulaması için gerekli olan ön hazırlıklar yapılır. İkinci aşama ise müşterinin se-
sinin toplanması aşamasıdır. Bu aşamada firma müşterilerin düşüncelerini, istek 
ve beklentilerini anlamaya çalışır. Daha sonra da bu istekleri tanımlayıp Kalite 
Evinin oluşturulması aşamasına geçilir. Bu aşamadan sonrada tüm veriler değer-
lendirilerek analizleri yapılır ve firma için en iyi şekilde sonuçların değerlendiril-
mesi sağlanır. 

Kano modeli 1984 yılında müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak olan ürün/hizmet özel-
liklerinin sınıflandırılması amacıyla Dr. Noritaki Kano ve meslektaşları tarafından 
geliştirilmiştir. Kano modelinin bilimsel alana katkısı, ortaya koyduğu teorik mo-
delin yanında, müşterilerin belirli bir ürün veya hizmetle ilgili ihtiyaç ve beklen-
tilerini, memnuniyet düzeyine etkisi açısından sınıflandırmayı sağlayan etkin bir 
yöntem olmasından kaynaklanmaktadır. Kano modelinin grafiksel gösterimi Şekil 
1’de gösterilmektedir. Grafiğin yatay ekseni hizmetin müşteri beklentilerini karşıla-
mada ne kadar başarılı olduğunu göstermektedir. Dikey eksen ise ürün veya hizmet 
ile ilgili müşteri tatmin derecesini göstermektedir (Day, 1998: 16).

Şekil 1. Kano Modeli

 
Kaynak: Day, 1998, s. 16

Müşteri memnuniyet derecesi ile işletmenin başarı derecesindeki ilişkiyi ortaya 
koyan modelde üç türlü müşteri ihtiyacı vardır. Bunlar aşağıdaki gibidir (Delice 
ve Güngör , 2008: 194),

• Temel İhtiyaçlar (M): Müşteriler tarafından zaten ürün/hizmet üzerinde 
bulunması gereken ve bulunduğu varsayılan özelliklerdir. Müşterinin doktora 
gittiğinde doktorun kendisi ile ilgilenmesini beklemesi.
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• Beklenen İhtiyaçlar (O): Müşteriye söz konusu üründen ne beklediği 
sorulduğunda alınan cevaptır. Müşterinin üründen beklediği temel 
performanstır.

• Heyecan verici İhtiyaçlar (A): Müşteriler bu gereksinimlerinden nadiren 
direkt olarak söz ederler. Müşterinin beklentisinin ötesine geçen şeylerdir.

Kano modelinde temel, beklenen ve heyecan verici ihtiyaçlara ek olarak, aşağıda 
tanımlanan üç özellik sınıfı daha bulunmaktadır (Delice ve Güngör, 2008: 195),

• Sıradan özellikler (I): Bu özellik müşteri için bir anlam ifade etmez. Yani bu 
özelliğin olup olmaması müşteri açısından önemli değildir.

• Zıt özellikler (R): Bu özellikler müşteri tarafından arzu edilen ürün özellikleri 
olmasına rağmen, bunların tam terside müşteri tarafından beklenen özelliklerdir.

• Şüpheli özellikler (Q): Bu tipte ihtiyaç yanlış ifade edilmiş veya müşteri yan-
lış anlamış, ya da mantıksız bir cevap verilmiştir.

Müşteri ihtiyaçları tanımlandıktan sonra bu ihtiyaçları analiz ederek sınıflandır-
mak amacıyla Kano anketi hazırlanır. Anket, her bir soru olumlu ve olumsuz soru 
olmak üzere iki bölümden meydana gelir. Olumlu soru formunda müşterilere 
söz konusu bir özelliğin üründe bulunması durumunda ne hissedeceği, olumsuz 
formda ise bu özelliğin üründe bulunmadığı durumda ne hissedeceği sorulur. An-
ket üç adımda değerlendirilir. Tablo 1’de yer alan Kano değerlendirme tablosun-
da görüldüğü gibi her bir katılımcının soruların olumlu ve olumsuz biçimlerine 
verdikleri yanıtların kesişim hücrelerinde toplam yanıt değerleri elde edilir.

Tablo 1. Kano Modeli İçin Değerlendirme Tablosu

Müşteri İstekleri
Olumsuz Soruya Verilen Cevaplar

Hoşlanırım Öyle 
Olmalı

Fark Etmez Katlanabilirim Hoşlanmam

O
lu

m
lu

 S
or

uy
a 

Ve
ri

le
n 

C
ev

ap
la

r Hoşlanırım Q A A A O

Öyle Olmalı R I I I M

Fark Etmez R I I I M

Katlanabilirim R I I I M

Hoşlanmam R R R R Q

Kaynak: Delice ve Güngör, 2008, s.196

Kano anketinin sonuçları yardımıyla Müşteri Memnuniyet Katsayısı (MMK) hesap-
lanır. Müşteri Memnuniyet Katsayısı (MMK), gereksinimlerin karşılanması ile müş-
terilerin memnuniyetinin artıp artmadığını veya gereksinimlerin karşılanmamasının 
müşterinin memnuniyetsizliğini nasıl etkilediğini gösterir (Uca ve Menteş, 2008: 81).
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Tablo 2. Müşteri Memnuniyet Katsayısının Hesaplanması

Müşteri Memnuniyeti için Memnuniyet Boyutu (P = pozitif değer)
A+O

A+O+I+M

Müşteri Memnuniyetsizliği için Memnuniyet Boyutu (N = Negatif 
değer)

O+M
(-1)x(A+O+I+M)

Kaynak: Uca ve Menteş, 2008, s.82

MMK’nin memnuniyet değeri (P) “0” ile “1” arasında olup, “1”e yaklaşması ge-
reksinimin karşılanmasının müşterinin memnuniyetini daha çok etkilediğini gös-
terirken, “0”a yaklaşması müşteri memnuniyetini daha az etkilendiğini gösterir. 
Öte yandan MMK’nin memnuniyetsizlik değeri (N) ise, “-1” ile “0” arasında olup, 
“-1”e yaklaşması gereksinimin karşılanmamasının müşterinin memnuniyetsizliğini 
daha çok etkilediğini göstermektedir (Uca ve Menteş, 2008: 82-83). KFY’ nin nihai 
hedefi müşteri memnuniyetidir. Temel KFY yaklaşımında ürün veya hizmetle ilgili 
her bir ihtiyacın müşteri memnuniyetine aynı oranda etkide bulunacağı kabul edilir. 
Oysa müşteri memnuniyetinin karşılanmasında bütün ihtiyaçlar aynı oranda etkiye 
sahip değildir. Dolayısıyla Kano modeli müşteri ihtiyaçlarının sınıflandırılmasında 
ve bu ihtiyaçların doğasını anlamada etkin bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Kano modeli ile bütünleştirilmiş KFY yaklaşımı, uygulamaların daha ileri 
düzeyde yapılabilmesine ve toplam müşteri memnuniyetinin daha etkin bir biçimde 
gerçekleştirilebilmesine olanak sağlamaktadır.

Servqual, beklenen hizmet ve algılanan hizmet arasındaki fark için önemli bil-
giler sağlamakta, buna rağmen bu farkın nasıl kapatılması hakkında bilgi vere-
memektedir. Sadece sayısal fark değerlerini kullanmak, gelişim önceliğini be-
lirlemekte yeterli olmayabilir. Bu nedenle, KFY, Servqual ve Kano modeli bir 
arada kullanılarak, bu yöntemlerin güçlü yönlerinden faydalanılmalıdır. Bu üç 
yöntemin nasıl bütünleştirileceği şekil 2’de gösterilmektedir.

Şekil 2. Kano, Servqual ve KFY’nin Bütünleştirilmesi
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                Kaynak: Tan ve Pawitra, 2001, s.426 
 
 
Şekil 2’de görülen Kano ve Servqual’in, KFY’lin birlikte kullanımında ilk olarak Servqual 
anketiyle müşteri isteklerinin beklenen ve algılanan hizmet puanları hesaplanır ve bu puanlar 
yardımıyla Servqual skoru elde edilir.  

 
Servqual Skoru = Algı Puanı– Beklenti Puanı 
 

Daha sonra bu müşteri isteklerinin (servqual soruları) önem derecesini belirlemek için 
hazırlanan anket yardımıyla, her ifadenin önem dereceleri müşterilere sorulur.  Önem derecesi 

SERVQUAL KANO MODELİ 

Önem Derecesi 
Hakkında Veri 
Toplamak 

Müşteri Memnuniyet 
Puanını Hesaplamak 

Kano Kategorilerini 
Tanımlamak 

Düzeltilmiş Önem 
Puanı Hesaplanır 

Beklenen ve Algılanan 
Hizmetler arası Farkı 
Belirlemek 

Kano kategori 
değerlerini 
belirlemek 

Kalite Evi 

   Kaynak: Tan ve Pawitra, 2001, s.426
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Şekil 2’de görülen Kano ve Servqual’in, KFY’lin birlikte kullanımında ilk olarak 
Servqual anketiyle müşteri isteklerinin beklenen ve algılanan hizmet puanları 
hesaplanır ve bu puanlar yardımıyla Servqual skoru elde edilir.

Servqual Skoru = Algı Puanı– Beklenti Puanı

Daha sonra bu müşteri isteklerinin (servqual soruları) önem derecesini belirle-
mek için hazırlanan anket yardımıyla, her ifadenin önem dereceleri müşterilere 
sorulur. Önem derecesi ile Servqual Skoru çarpılarak müşteri memnuniyet puanı 
elde edilir. Son olarak Kano kategorisi değerleri (“4 = (A) heyecan verici”, “2 = 
(O) beklenen”, ve “1 = (M) temel” ile müşteri memnuniyet puanları çarpılarak, 
yardımıyla, Düzeltilmiş Önem Derecesi hesaplanır (Tan ve Pawitra, 2001: 425). 
Tüm bu veriler kalite evinin müşteri istekleri kısmının yanına eklenir

Düzeltilmiş Önem Derecesi = Kano Kategori Değeri x Müşteri Memnuniyet Puanı

6. UYGULAMA

Araştırmanın amacı, hastane işletmelerinden sağlık hizmeti satın alan hastaların, 
hastane hizmetlerine ilişkin beklenen ve algılanan kalite düzeyini ölçmek ve hasta-
ların gereksinimlerini Servqual ve Kano Modeli ile sınıflandırarak, Kalite Fonksi-
yon Yayılımına uygulayıp hizmet kalitesinin iyileştirilmesi için olanak sağlamaktır. 
Araştırma İzmir ilinde bulunan 150 yataklı bir ilçe Devlet Hastanesinde yapılmış-
tır. Araştırma kapsamına Devlet Hastanesinden hizmet alan hastalar ve hasta ya-
kınları dahil edilmiştir. Basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılarak, 500 hasta 
araştırmaya dahil edilmiştir. Çalışma kapsamında veri toplama aracı olarak anket 
yöntemi kullanılmıştır. Anket dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde yer alan 
sorular, katılımcıların demografik özelliklerini tespit etmeye yöneliktir. İkinci bö-
lümde hastaların beklenti ve algılamalarının ölçümü için Servqual analizinin stan-
dart soruları yanında, çeşitli araştırmalardan yapılan sentez neticesinde belirlenen 
farklı değişkenler de kullanılarak 29 değişkenli(soru) Servqual anketi oluşturul-
muştur. Servqual ölçeğinin algı ve beklenti maddeleri 5’li likert ölçeği üzerinden 
düzenlenmiştir. Üçüncü bölümde ise Kano modeli uygulanmıştır. Bu doğrultuda 
katılımcılara gereksinimlerin hizmet tarafından karşılanması ya da karşılanmaması 
durumunda ne hissedecekleri sorulmuş ve Kano kategorileri aracılığıyla memnuni-
yet ve memnuniyetsizlik katsayıları belirlenmiştir. Dördüncü bölümde, ihtiyaçların 
önem düzeylerinin belirlenmesi amacıyla anket çalışması yapılmıştır. Önem düzeyi 
anketinin uygulanmasıyla 5’li likert ölçeği kullanılarak her bir soruda yer alan müş-
teri ihtiyaçlarının kendi içinde önem düzeyi sıralaması yapılmıştır.

Araştırma, Devlet Hastanesi’nin servis ve polikliniklerinde yapılmıştır. Araştır-
ma için gerekli veriler, yüz yüze anket yöntemiyle toplanmıştır. Yüz yüze anket 
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yöntemi, cevaplama oranının yüksek olması nedeni ile tercih edilmiştir. Anket 
katılımcılara uygulanmadan önce, 15 hastaya uygulanarak geçerliliği test edil-
miştir. Anketin güvenilirliğini test etmek üzere güvenilirlik analizi uygulanmıştır. 
Hesaplanan Alpha katsayısı 0,958 olarak bulunduğundan verilerin rassal dağıldı-
ğı ve güvenilir olduğu tespit edilmiştir.

Servqual ölçeğinin boyutlarının anket ile uygun olarak belirlenip, belirlenmediği 
faktör analizi ile değerlendirilmiştir. Yapılan faktör analizi sonuçlarına bakıldı-
ğında, Servqual boyutlarını ifade eden beş boyutu anket verilerinin sağladığı gö-
rülmüştür. Araştırma kapsamında ankete katılan hasta ve hasta yakınlarının, sahip 
oldukları demografik özellikler Tablo.3’de yer almaktadır. Tablo.3’de hastaneden 
hizmet alanların cinsiyetleri, yaşları, meslekleri, eğitim durumları, gelir düzeyleri 
ve medeni durumlarının frekans ve yüzde oranlarına yer verilmiştir.

Servqual metodunda hizmet kalitesi değerlendirmesi müşterilerin (hastaların) 
“algı-beklenti” çiftlerine verdikleri puanlar arasındaki farkın hesaplanmasına da-
yanmaktadır. Bu durumda elde edilen anket verileri üzerinden Servqual puanı 
aşağıdaki gibi hesaplanmıştır,

Servqual Puanı P(n) = Algı Puanı A(n) - Beklenti Puanı B(n)

Tablo.3. Örneklem Grubunun Demografik Özellikleri
Kategori Alt Kategori Frekans (Kişi) % Kümülatif Yüzde

Cinsiyet
Erkek 236 47,2 47,2

Kadın 264 52,8 100,0

Yaş

18-25 yaş 133 26,6 26,6
26- 35 yaş 157 31,4 58,0
36- 45 yaş 91 18,2 76,2
46- 55 yaş 53 10,6 86,8
56 ve üzeri 66 13,2 100,0

Meslek

Memur 111 22,2 22,2
İşçi 85 17 39,2
Serbest Meslek 119 23,8 63,0
Ev Hanımı 134 26,8 89,8
İşsiz 51 10,2 100,0

Eğitim

Okur Yazar değil 13 2,6 2,6
Okur Yazar 56 11,2 13,8
İlköğretim 223 44,6 58,4
Lise 112 22,4 80,8
Yüksekokul/Üniversite 88 17,6 98,4
Yüksek Lisans/Doktora 8 1.6 100,0
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Kategori Alt Kategori Frekans (Kişi) % Kümülatif Yüzde

Gelir

Geliri Yok 164 32,8 32,8

750 TL ve altı 85 17 49,8

751 – 1500 TL 153 30.6 80,4

1501 – 2250 TL 85 17 97,4

2251 – 3000 TL 9 1.8 99,2

3001 ve üzeri 4 0,8 100,0
Medeni 
Durum

Evli 334 66.8 66,8

Bekar 166 33.2 100,0

Servqual Puanının pozitif bulunması ile müşteri beklentilerinin karşılandığı ve 
aşıldığı, dolayısıyla hastane hizmetlerinde kaliteli hizmet anlayışının hakim ol-
duğu yorumu yapılabilir. Buna karşılık Servqual puanının negatif olması duru-
munda müşteri memnuniyetinin karşılanamadığı, beklentiler ile algılar arasında 
olumsuz bir fark olduğu anlamına gelir. Tablo.4’de görüldüğü gibi Servqual pu-
anlarının tümü negatiftir. Bu durum, hastanenin hastaların beklentilerini karşı-
layamadığını ya da, hastaların hastanenin kalitesini yetersiz olarak algıladığını 
göstermektedir. Kano modeli ile analiz yapılırken, anket soruları Tablo.1’deki 
yaklaşım ile değerlendirilmiştir. Buna göre her hasta için, gereksinimlerin tek-
rarlanma sıklığına göre en fazla tekrarlanan kategori Kano kategorisi olarak de-
ğerlendirilmiştir. Daha sonra memnuniyet ve memnuniyetsizlik katsayıları he-
saplanmıştır. Tablo.5’de Kano analizinin sonuçlarına bakıldığında; katılımcıların 
hepsinin müşteri isteklerini “beklenen ihtiyaç (O)” kategorisinde değerlendirdik-
lerini görmekteyiz.

Servqual anketinde kullanılan soruların her birinin hastalar için hangi derecede 
öneme sahip olduğunu belirlemek için, 5’li likert ölçeği ile sorular hastalara 
sorulmuştur. Elde edilen veriler Tablo.6’da görülmektedir. Servqual skoru ile 
önem düzeyinin çarpımı sonucunda müşteri memnuniyet puanı elde edilmiştir. 
Tablo.6’daki müşteri memnuniyet puanının negatif olması hastanenin verdiği 
hizmetin müşteri beklentilerini karşılamadığı, hastanenin hizmet konusunda 
yetersiz olduğu ve bu eksikliklerini gidermesi gerektiğini göstermektedir. Bu 
nedenle memnuniyet puanı negatif olan tüm müşteri beklentileri kalite evine 
kayıt edilmiştir. Son olarak, her Servqual sorusunun (müşteri beklentisinin); 
müşteri memnuniyeti puanı ile Kano kategorisine karşılık gelen sayının çarpımı 
ile (O; Kano kategorisi için = 2), Düzeltilmiş Önem Derecesi hesaplanmıştır. 
Tablo.6’nın son sütununda görülen bu değerler, kalite evinin dikey eksenine 
eklenmiştir.
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 Tablo 4: Müşterilerin Beklenti ve Algılamaları Arasındaki Farkın Ölçümü

Boyutlar (Sorular) A(n) B(n) P(n)
Modern görünüşlü bir bina 2,01 4,72 -2,71
Teknolojiye uygun ve çağdaş donanım 2,18 4,90 -2,72
Yeterli havalandırma sistemi 2,30 4,90 -2,60
Isıtma ve soğutma bakımından konfor 2,41 4,90 -2,49
Temiz ve düzgün görünümlü çalışanlar 3,59 4,90 -1,31
Tuvaletlerin temiz olması 2,40 4,93 -2,53
Doktor sayısının yeterli olması 2,64 4,96 -2,32
Kayıtların doğru tutulmasında titizlik 3,21 4,95 -1,74
Hizmetlerini söz verdiği zamanda gerçekleştirmesi 3,35 4,95 -1,60
Tanı ve tedavinin doğru olması 3,44 4,97 -1,53
Sunduğu hizmetleri ilk seferinde tam olarak yapması 3,75 4,94 -1,19
Bilgi akışının düzgün ve doğru işlemesi 3,34 4,96 -1,62
Yardım etmek için istekli çalışanların 3,12 4,91 -1,79
Hizmeti ne zaman vereceğini bildiren çalışanlar 3,18 4,93 -1,75
Problemi çözmek için çaba gösteren çalışanlar 3,14 4,94 -1,80
Muayene için makul bekleme süresi 3,20 4,95 -1,75
Hasta kabulde makul bekleme süresi 3,11 4,92 -1,81
Test sonuçları için makul bekleme süresi 3,18 4,93 -1,75
Kibar ve saygılı hasta kayıt personeli 3,17 4,93 -1,76
Sorulara cevap verebilecek bilgi seviyesinde çalışanlar 3,14 4,90 -1,76
Güler yüzlü ve ilgili doktorlar 3,26 4,97 -1,71
Teknik yeterlilik ve beceri bakımından vasıflı hemşireler 3,81 4,91 -1,10
Güler yüzlü, ilgili ve hastaya yeterli zaman ayıran hemşireler 3,64 4,96 -1,32
Hasta ile bireysel ilgilenen çalışanlar 3,64 4,91 -1,27
Hizmeti mümkün olan en kısa sürede veren çalışanlar 3,29 4,93 -1,64
Bütün hastalar için uygun çalışma saatleri 3,49 4,97 -1,48
Hastaları dinleyip, yeterince zaman ayıran doktorlar 3,48 4,94 -1,46
Hastaların menfaatlerini her şeyin üstünde tutan çalışanlar 3,09 4,93 -1,84
Doktorlara ulaşmanın kolay olması 3,98 4,94 -0,96

Bu aşamaya kadar kalite evinin sol tarafında yer alan müşteri istekleri, memnuni-
yet puanı, Kano kategorisi ve düzeltilmiş önem düzeyleri hesaplanmıştır. Müşteri 
isteklerinin ne şekilde karşılanacağını yani, hastanenin müşteri isteklerini karşı-
lamak için neleri yapması gerektiği bu aşamada incelenmiştir. Kalite evinin üst 
yatay sırasını oluşturan bu bölüm hastanenin hizmet kalitesini arttırmak için neler 
yapması gerektiği konusunda yardımcı olmaktadır. Hastanede uzmanlar ile yapı-
lan görüşme toplantıları sonucunda Tablo.7’de KFY matrisinin sütunlarının üst 
kısımlarındaki ifadeler (teknik karakteristikler) elde edilmiştir.
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Tablo 5. Anket Sorularının Kano Modeliyle Genel Analizi

Müşteri İhtiyaçları A I M O R Q To
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Modern görünüşlü bir bina 28 39 16 413 2 2  500 O 0,89 -0,86
Teknolojiye uygun ve çağdaş donanım 24 13 35 425 1 2 500 O 0,90 -0,93
Yeterli havalandırma sistemi 20 9 43 426 1 1 500 O 0,90 -0,94
Isıtma ve soğutma bakımından konfor 20 9 40 429 1 1 500 O 0,90 -0,94
Temiz ve düzgün görünümlü çalışanlar 27 13 27 432 0 1 500 O 0,92 -0,92
Tuvaletlerin temiz olması 12 4 40 438 1 5 500 O 0,91 -0,97
Doktor sayısının yeterli olması 18 5 26 449 0 2 500 O 0,94 -0,95
Kayıtların doğru tutulmasında titizlik 14 2 38 444 0 2 500 O 0,92 -0,97
Hizmetlerini söz verdiği zamanda 
gerçekleştirmesi 10 4 40 444 0 2 500 O 0,91 -0,97

Tanı ve tedavinin doğru olması 9 3 34 452 1 1 500 O 0,93 -0,98
Sunduğu hizmetleri ilk seferinde tam 
olarak yapması 10 4 35 450 0 1 500 O 0,92 -0,97

Bilgi akışının düzgün ve doğru işlemesi 8 2 38 451 0 1 500 O 0,92 -0,98
Yardım etmek için istekli çalışanların 20 5 27 447 0 1 500 O 0,94 -0,95
Hizmeti ne zaman vereceğini bildiren 
çalışanlar 12 2 36 449 0 1 500 O 0,92 -0,97

Problemi çözmek için çaba gösteren 
çalışanlar 15 6 34 444 0 1 500 O 0,92 -0,96

Muayene için makul bekleme süresi 23 5 26 445 0 1 500 O 0,94 -0,94
Hasta kabulde makul bekleme süresi 24 5 27 442 0 2 500 O 0,94 -0,94
Test sonuçları için makul bekleme süresi 21 6 22 450 0 1 500 O 0,94 -0,95
Kibar ve saygılı hasta kayıt personeli 17 5 22 455 0 1 500 O 0,95 -0,96
Sorulara cevap verebilecek bilgi 
seviyesinde çalışanlar 9 4 27 458 1 1 500 O 0,94 -0,97

Güler yüzlü ve ilgili doktorlar 17 4 26 451 0 2 500 O 0,94 -0,96
Teknik yeterlilik ve beceri bakımından 
vasıflı hemşireler 19 5 31 442 1 2 500 O 0,93 -0,95

Güler yüzlü, ilgili ve hastaya yeterli 
zaman ayıran hemşireler 28 7 23 438 2 2 500 O 0,94 -0,93

Hasta ile bireysel ilgilenen çalışanlar 12 2 38 445 1 2 500 O 0,92 -0,97
Hizmeti mümkün olan en kısa sürede 
veren çalışanlar 16 3 39 439 1 2 500 O 0,92 -0,96

Bütün hastalar için uygun çalışma 
saatleri 15 4 37 441 1 2 500 O 0,92 -0,96

Hastaları dinleyip, yeterince zaman 
ayıran doktorlar 16 2 35 444 1 2 500 O 0,93 -0,96

Hastaların menfaatlerini her şeyin 
üstünde tutan çalışanlar 12 2 38 445 1 2 500 O 0,92 -0,97

Doktorlara ulaşmanın kolay olması 14 1 33 449 1 2 500 O 0,93 -0,97
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Tablo 6. Hastane Hizmeti ile İlgili İhtiyaçların Önem Düzeyi ve Kano Kategorileri
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Modern görünüşlü bir bina 4,57 2,01 4,72 -2,71 -12,38 O -24,77
Teknolojiye uygun ve çağdaş donanım 4,78 2,18 4,90 -2,72 -13,00 O -26,00
Yeterli havalandırma sistemi 4,76 2,30 4,90 -2,60 -12,38 O -24,75
Isıtma ve soğutma bakımından konfor 4,79 2,41 4,90 -2,49 -11,93 O -23,85
Temiz ve düzgün görünümlü çalışanlar 4,76 3,59 4,90 -1,31 -6,24 O -12,47
Tuvaletlerin temiz olması 4,82 2,40 4,93 -2,53 -12,19 O -24,39
Doktor sayısının yeterli olması 4,89 2,64 4,96 -2,32 -11,34 O -22,69
Kayıtların doğru tutulmasında titizlik 4,87 3,21 4,95 -1,74 -8,47 O -16,95
Hizmetlerini söz verdiği zamanda 
gerçekleştirmesi 4,87 3,35 4,95 -1,60 -7,79 O -15,58

Tanı ve tedavinin doğru olması 4,92 3,44 4,97 -1,53 -7,53 O -15,06
Sunduğu hizmetleri ilk seferinde tam olarak 
yapması 4,86 3,75 4,94 -1,19 -5,78 O -11,57

Bilgi akışının düzgün ve doğru işlemesi 4,87 3,34 4,96 -1,62 -7,89 O -15,78
Yardım etmek için istekli çalışanların 4,86 3,12 4,91 -1,79 -8,70 O -17,40
Hizmeti ne zaman vereceğini bildiren 
çalışanlar 4,85 3,18 4,93 -1,75 -8,49 O -16,98

Problemi çözmek için çaba gösteren çalışanlar 4,87 3,14 4,94 -1,80 -8,77 O -17,53
Muayene için makul bekleme süresi 4,86 3,20 4,95 -1,75 -8,51 O -17,01
Hasta kabulde makul bekleme süresi 4,86 3,11 4,92 -1,81 -8,80 O -17,59
Test sonuçları için makul bekleme süresi 4,86 3,18 4,93 -1,75 -8,51 O -17,01
Kibar ve saygılı hasta kayıt personeli 4,77 3,17 4,93 -1,76 -8,40 O -16,79
Sorulara cevap verebilecek bilgi seviyesinde 
çalışanlar 4,89 3,14 4,90 -1,76 -8,61 O -17,21

Güler yüzlü ve ilgili doktorlar 4,83 3,26 4,97 -1,71 -8,26 O -16,52
Teknik yeterlilik ve beceri bakımından vasıflı 
hemşireler 4,89 3,81 4,91 -1,10 -5,38 O -10,76

Güler yüzlü, ilgili ve hastaya yeterli zaman 
ayıran hemşireler 4,83 3,64 4,96 -1,32 -6,38 O -12,75

Hasta ile bireysel ilgilenen çalışanlar 4,92 3,64 4,91 -1,27 -6,25 O -12,50
Hizmeti mümkün olan en kısa sürede veren 
çalışanlar 4,87 3,29 4,93 -1,64 -7,99 O -15,97

Bütün hastalar için uygun çalışma saatleri 4,88 3,49 4,97 -1,48 -7,22 O -14,44
Hastaları dinleyip, yeterince zaman ayıran 
doktorlar 4,89 3,48 4,94 -1,46 -7,14 O -14,28

Hastaların menfaatlerini her şeyin üstünde 
tutan çalışanlar 4,88 3,09 4,93 -1,84 -8,98 O -17,96

Doktorlara ulaşmanın kolay olması 4,90 3,98 4,94 -0,96 -4,70 O -9,41
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Kalite evi için müşteri istekleri belirlendikten sonra bu karakteristikler ile hasta-
nenin teknik karektaristikleri arasındaki ilişki değerlendirilmiştir (Kalite evinin 
üst satırı). NE’ler ile NASIL’lar arasında kuvvetli bir ilişki bulunuyorsa “9” puan 
ve “o” sembolü, orta düzeyde bir ilişki bulunuyorsa “3” puan ve “●” sembolü, 
zayıf bir ilişki bulunuyorsa “1” puan ve “Δ” sembolü kullanılır. Bu puanlar yardı-
mıyla teknik önem derecesi yani NASIL’ların önem derecesi belirlenmiştir.

Tablo.7. Kalite Evi

Kano Kategori
Heyecan A 4.0
Beklenen O 2.0
Temel M 1.0

İlişki Matrisi
Güçlü ● 9.0
Orta o 3.0
Zayıf Δ 1.0
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Modern görünüşlü bir bina 1 12,38 O 24,7 ● ● ● ● ● o
Teknolojiye uygun ve çağdaş donanım 2 13,00 O 26,0 Δ o
Yeterli havalandırma sistemi 3 12,38 O 24,7 Δ ●
Isıtma ve soğutma bakımından konfor 4 11,93 O 23,8 o ●
Temiz ve düzgün görünümlü çalışanlar 5 6,24 O 12,4 o
Tuvaletlerin temiz olması 6 12,19 O 24,3 o ●
Doktor sayısının yeterli olması 7 11,34 O 22,6
Kayıtların doğru tutulmasında titizlik 8 8,47 O 16,9
Hizmetlerini söz verdiği zamanda 
gerçekleştirmesi 9 7,79 O 15,5

Tanı ve tedavinin doğru olması 10 7,53 O 15,0
Sunduğu hizmetleri ilk seferinde tam olarak 
yapması 11 5,78 O 11,5

Bilgi akışının düzgün ve doğru işlemesi 12 7,89 O 15,7
Yardım etmek için istekli çalışanlar 13 8,70 O 17,4
Hizmeti ne zaman vereceğini bildiren çalışanlar 14 8,49 O 16,9
Problemi çözmek için çaba gösteren çalışanlar 15 8,77 O 17,5
Muayene için makul bekleme süresi 16 8,51 O 17,0
Hasta kabulde makul bekleme süresi 17 8,80 O 17,5
Test sonuçları için makul bekleme süresi 18 8,51 O 17,0
Kibar ve saygılı hasta kayıt personeli 19 8,40 O 16,7
Sorulara cevap verebilecek bilgi seviyesinde 
çalışanlar 20 8,61 O 17,2

Güler yüzlü ve ilgili doktorlar 21 8,26 O 16,5
Teknik yeterlilik ve beceri bakımından vasıflı 
hemşireler 22 5,38 O 10,7

Güler yüzlü, ilgili ve hastaya yeterli zaman 
ayıran hemşireler 23 6,38 O 12,7

Hasta ile bireysel ilgilenen çalışanlar 24 6,25 O 12,5
Hizmeti mümkün olan en kısa sürede veren 
çalışanlar 25 7,99 O 15,9

Bütün hastalar için uygun çalışma saatleri 26 7,22 O 14,4
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Hastaları dinleyip, yeterince zaman ayıran 
doktorlar 27 7,14 O 14,2

Hastaların menfaatlerini her şeyin üstünde tutan 
çalışanlar 28 8,98 O 17,9

Doktorlara ulaşmanın kolay olması 29 4,70 O 9,40
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Teknik önem derecesi düzeltilmiş önem derecesi ile ilişki puanlarının çarpımı 
sonucunda belirlenmiş ve kalite evinin alt satırında yer almıştır. Teknik önem 
düzeyine belirlendikten sonra Nisbi önem derecesi hesaplanmıştır. Nisbi önem 
derecesinin hesaplanması müşteri memnuniyetine en fazla etkisi olacak teknik 
gereksinimlerin belirlenmesine ve hastanenin bu doğrultuda faaliyete geçmesine 
yardımcı olacaktır. Nisbi önem derecesi her bir teknik önem derecesinin, top-
lam teknik önem derecesine bölünmesiyle elde edilir. Kalite Evinin Nisbi Önem 
Derecelerine baktığımızda en yüksek nisbi önem derecesinin (0,0595) puan ile 
“Vasıflı Personel”, (0,0550) puan ile “Doktor Seçme Hakkı” ve (0,0545) puan 
ile “Yeterli Sayıda Sağlık ve Temizlik Personeli” gereksinimlerinde olduğu gö-
rülmektedir. Hastane yönetimi bu gereksinimlerin karşılanması ve hizmet kalite-
sinin arttırılması için bu yönde çalışma gösterir ise hasta ve yakınlarının mem-
nuniyet düzeyi artacaktır. En düşük puanın ise 0.004 puan ile “Çocuk Eğitim 
ve Oyun Alanının Olması” ve “Hasta Dosyası Oluşturmak” başlıklarında olduğu 
görülmektedir. Bu gereksinimler kişiler için çok önem ifade etmemektedir. Kalite 
evi çok büyük olduğu için Tablo.7’de bir kısmı sunulmuştur.

7. SONUÇ

Teknolojik ve ekonomik gelişmeler, hizmet sektörlerinin sayısının artması, kalite 
anlayışının önem kazanması ve globalleşme hizmet sektörlerini etkisi altına ala-
rak hizmet kalitesi yönünde yenilik yapmaya zorlamaktadır. Sağlık Hizmetlerinin 
de gelişen bu teknolojiye ayak uydurması ve rekabet ortamına girmesi, bu sektör 
de kalite çalışmalarının hız kazanmasına ve hizmet kalitesi ölçümünün öneminin 
artmasına neden olmuştur. Gelişen dünya ile birlikte insanların beklentilerinin de 
değiştiği düşünüldüğünde, hastanelerin bu beklentileri karşılamak için çaba sarf 
etmesi ve bu beklentilerin ne yönde olduğunu tespit etmeleri gerekmektedir. Bu 
amaçla Servqual analizi müşterilerin beklentileri ve hizmeti aldıktan sonra hastane 
performansını değerlendirmeleri ile hastanelerin hizmet kalitesinin iyileştirmeleri-
ne olanak sağlamaktadır. Yapılan literatür çalışması ile Servqual analizinin tek başı-



172  IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Sözel Bildiriler - Cilt: II

na hizmeti ölçmede yeterli olmadığını ve bu ölçeğin desteklenmesi gerektiği ortaya 
çıkarmıştır. Servqual ölçeği sayesinde, beklenen ve algılanan hizmet puanları belir-
lenip, hastanenin bu beklentileri karşılayıp karşılamadığına bakılmakta ve hastane-
nin kalite değerlendirilmesi yapılmaktadır. Servqual ile tespit edilen beklentilerin 
öncelikle hangisinin karşılanacağı ve hizmet kalitesinin ne şekilde geliştirileceği 
birkaç modelin bütünleştirilmesi ile incelenmiştir. Yapılan bu çalışmada Servqual 
analizi, Kano modeli ve KFY birlikte kullanılmıştır. Kano modeli sayesinde hizmet 
kalitesi ifadelerinin kişiler için hangi ihtiyaç grubuna girdiği ve bu ihtiyaçların kar-
şılanmaması durumunda nasıl bir durumu oluşturacağı belirlenmiştir. Hastaneye 
hizmet kalitesini arttırmak için neleri yapması gerektiği konusunda destek olması, 
müşteri gereksinimlerinin neler olduğunu göstermesi ve hangi gereksinimin önce-
likle yerine getirilmesi gerektiğini belirtmesi nedeniyle KFY çalışmaya dahil edil-
miş ve veriler Kalite Evin de toplanmıştır. Çalışma bir devlet hastanesinde yapıl-
mıştır. Hastaneden hizmet alan hastalar ve daha önce hizmet almış hasta yakınları 
araştırma kapsamına dahil edilmiştir. Çalışmadaki Servqual verilerini incelediği-
mizde en yüksek beklentinin Güvenilirlik ve Güven boyutunda olduğu en düşük 
beklentinin ise Fiziksel boyutta olduğu görülmektedir.

Yine en yüksek algılamanın Güvenilirlik boyutunda, en düşük algılamanın ise 
Fiziki boyutta olduğu söylenebilir. Bununla birlikte sağlık sektörü söz konusu 
olduğu için bu sonuçların elde edilmesi olağandır. Sağlık konusu olduğu için tanı 
ve tedavinin doğru olması, kayıtların doğru tutulması, bilgi akışının düzgün iş-
lemesi, hizmetin söz verildiği zamanda yerine getirilmesi, çalışanların yaklaşımı 
gibi ifadelerin; binanın dış görünüşü, temizliği, ısıtma ve soğutma gibi unsurlara 
oranla daha önemli olması kaçınılamazdır. Veriler değerlendirildiğinde hastane-
den hizmet alan kişilerin beklentilerinin karşılanmadığını ve hastanenin hizmet 
kalitesinin kişilerin isteklerine cevap veremediğini görmekteyiz (tüm boyutlar 
açısında Servqual puanı negatif bulunmuştur). Servqual puanlarının demografik 
verilere göre değişiklik gösterip göstermediğine baktığımızda, güven boyutun-
da erkeklerin kadınlara oranla hizmetten daha az memnun olduklarını, Güven 
ve Empati boyutunda ise bekar olanların Servqual puanının evli olanlara göre 
daha düşük olduğunu görmekteyiz. Araştırmaya katılanların yaş ortalamalarını 
değerlendirdiğimizde ise ortalama arttıkça beklentilerinin daha çok karşılandığı 
ve Servqual puanlarının da arttığından söz edilebilir. Kişilerin meslekleri onların 
hizmet kalitesini değerlendirmelerini etkilemektedir. Fakat kişilerin eğitim ve ge-
lir durumları hizmet kalitesini değerlendirmelerini etkilememektedir.

Kano modeli analizine göre çalışmayı değerlendirdiğimiz zaman, katılımcıların 
tüm ihtiyaçları beklenen ihtiyaç olarak değerlendirdikleri ve ihtiyaçların karşılan-
maması durumunda beklentilerinin karşılanmayacağı ve memnuniyetsizlik yarata-
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cağı söylenebilir. Katılımcıların demografik özellikleri Kano kategori değerlendir-
meleri açısından bir farklılık yaratmamaktadır. Kano kategorilerinin puan değeri ile 
müşteri memnuniyet puanları çarpılarak, düzeltilmiş önem düzeyleri hesaplanmış-
tır. Bu değerler kalite evine yerleştirilerek yapılacak hizmet iyileştirmeleri sürecin-
de öncelikle dikkat edilmesi gereken unsurlar belirlenmeye çalışılmıştır. Toplanan 
verilerin Kalite Evine aktarılması ile çalışmanın son bölümü de tamamlanmış ve 
hastane açısından iyileştirilmesi gereken istekler belirlenmiştir. Kalite evin’de tek-
nik gereksinimlerin önem derecesine baktığımızda “profesyonellik” , “vasıflı ve 
bilgili personel” ve “hizmet içi eğitim” gereksinimlerinin en yüksek öneme sahip 
olduğu görülmektedir. Hastane yönetimi bu gereksinimleri karşılanması ve hizmet 
kalitesinin arttırılması için gereken önemi verirse hasta ve yakınlarının memnuni-
yet düzeyini arttırarak hastanenin hizmet kalitesini de arttırmış olacaktır.

Bu çalışmanın kısıtlarından bir tanesi, ortak zaman yaratılmasındaki güçlükler-
den dolayı hastanede oluşturulan çalışma ekibinin sınırlı sayıda toplanmış olması 
ve bu nedenle teknik gereksinimler belirlenirken fazla zaman ayrılamaması ne-
deniyle gereksinim sayısının yetersiz kalmasıdır. Daha sonra yapılacak çalışma-
lar açısından bu durum dikkate alınarak Kalite Evinin bu bölümü geliştirilebilir. 
Bu çalışmadaki kısıtlardan diğeri ise, daha önce sağlık hizmetlerinde bu alanda 
yapılan çalışma sayısının yetersiz olması ve örnek alınabilecek bir çalışmanın 
olmamasıdır. Bu nedenle yeterli tecrübeye sahip çalışma ekibi kurulamadığı için 
bazı noktalar eksik kalınmıştır. KFY sonuçları kısa vadede ölçülebilecek bir yön-
tem değildir. Dolayısıyla yapılan tek bir çalışmayla hastane kalitesinin artması, 
beklentilerin karşılanması ve belirlenen teknik gereksinimlerin yerine getirilmesi 
beklenemez. Bundan sonra yapılacak çalışmalar sözü edilen konuları araştırmak 
ve belirlemek yönünde olmalıdır. Sonuç olarak beklenen yararların elde edile-
bilmesi için, Kano modeli ve Servqual ile desteklenmiş KFY sürecinin farklı 
hastanelerde uygulanması ve çalışmaların arttırılarak gerekli eksikliklerin görül-
mesi ve bu eksikliklerin düzeltilmeye çalışılması sağlanmalıdır. Aynı zamanda 
hastanelerin de hizmet kalitesini geliştirmek için yapılan bu çalışmalara destek 
olması ve çıkan sonuçları kendi lehlerine dönüştürecek şekilde değerlendirmeye 
almaları gerekmektedir.
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ÖZET
Bu çalışma Elazığ İli Acil Sağlık Hizmetleri’ne bağlı 112 istasyonlarının hizmet kalite 
standartlarına göre karşılaştırılması ve gerekli düzenlemelerin planlanması amacı ile ya-
pılmıştır.

07–18 Mayıs 2012 tarihlerinde 15 farklı 112 istasyonunda hizmet kalite standartları de-
ğerlendirmesi yapılmış olup istasyonların hiç birinin 15 kriterin tamamını karşılamadığı 
görülmüştür. Her vardiya değişiminde ambulans kontrolü yaparak tam puan alan toplam 
10 istasyon bulunmaktadır. Ekipmanların hasta güvenliğini sağlayacak özellikte olması 
kriterini %100 sağlayan istasyon oranı %13,3’dür. Atık yönetimi ile ilgili düzenlemeler 
kriterini tamamen karşılayan istasyon olmadığı görülmüştür. Sadece 1 istasyon bu de-
ğerlendirmeden 3 puan almıştır. Ambulansların temizliği ve dezenfeksiyonuna yönelik 
yazılı düzenleme bulunmasını tamamen sağlayan hiç bir istasyon bulunmamaktadır. İlaç 
ve malzemelerin yönetimine yönelik düzenleme bulunması kriterini tamamen sağlayan 
1 istasyon bulunurken, 2 istasyonda ilaç yönetimine ilişkin hiçbir düzenleme bulunma-
maktadır. Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlara yönelik düzenleme yapan herhangi bir 
istasyon olmamıştır. El hijyenini sağlamaya yönelik malzeme bulunması kriterini hiçbir 
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istasyon karşılayamamıştır. Enfeksiyon kontrolü amacı ile 15 istasyonun tamamı koruyu-
cu ekipmanın bulundurma kriterinden 2 puan almıştır. Oksijen sistemine ilişkin düzenle-
me yapan istasyon oranı %66,6’dır. Acil sağlık hizmetlerindeki hizmet kalite standartları 
beklenen düzeyde değildir. Sağlık çalışanlarının sağlık hizmetlerinde kalite kültürünün 
artırılması amacı ile eğitim faaliyetleri düzenlenmesi ve örnek uygulamaların il ve ülke 
düzeyinde paylaşılması doğru olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Acil Sağlık Hizmetleri, Kalite, 112 İstasyonları

ABSTRACT
This study was aimed to compared with service quality standards and purposed of planning 
the necessary regulations at 112 stations connected to Emergency Health Services of the 
Elazig province. The research has been made to 15 different 112 stations between the 
dates 07-18 May 2012. 07-18 May 2012 on the service quality standards, assessment is 
made of 15 different stations to 112 stations to meet all was one of the 15 criteria.

There are 10 stations which got full points from ambulance checking at every shift 
changing. 13,3% of the stations satisfied the conditions that the equipments secure 
100% of the patient safety. There is no station to satisfied fully the criteria related with 
trash management. Only one station scored 3 points from this evaluation. There is no 
station was found to satisfy keeping a written arrangement for ambulances’ cleaning 
and disinfection. There is 1 station provided the criteria of keeping an arrangement for 
medicine and material management and no arrangement for the medicine management 
at 2 stations. There is not any stations made an arrangement for the medicine which 
dependent green and red recipe. But 3 stations scored 3 points and 6 stations did not 
made any study. None of the stations had supplied the criteria of stocking materials for 
hand hygiene. For the infection control all the 15 stations got 2 points from the stocking 
of protection material criteria. 66,6% of the stations made an arrangement for the oxygen 
system. Service Quality Standarts at the Emergency Health Services are not in the 
expectable level. For the increasing the quality culture of the medical staffs’ of the health 
services; arranging education activities and sharing model practices at the province and 
country level would be true.

Key Words: Emergency Medical Services, The quality, 112 Stations
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1. GİRİŞ

Hizmet sektörünün dünya ve Türkiye ekonomisi içindeki payının artışı, yaşam 
süresi ortalamasının hemen hemen tüm dünya ülkelerinde yükselmesi ve buna 
bağlı olarak sağlık sektörünün sürekli teknolojik gelişim ve ekonomik büyüme 
içinde olması sektörde sunulan hizmetin kalitesinin önemini artırmaktadır (Yağ-
cı, Duman, 2006: 218–238).

2003 yılında ülkemize özgü bir uygulama olarak performansa dayalı ek ödeme 
sistemi geliştirilmiş, ikinci bir aşama olarak da bu sisteme 2005 yılında sağlık 
hizmet sunumunda kaliteyi esas alan Kurumsal Performans ve Kaliteyi Geliş-
tirme çalışması ile kalite boyutu eklenmiştir. Böylece sağlık hizmetine erişim, 
hizmet alt yapısı, süreçlerin değerlendirilmesi, hasta memnuniyetinin ölçülmesi 
ve belirlenen hedeflere ulaşma derecesinin ölçümüne dayalı kapsamlı bir hastane 
değerlendirme sistemi hayata geçirilmiştir(www.kalite.saglik.gov.tr).

Acil servisler hizmet kalite standartlarının uygulanması konusunda en yeni bi-
rimlerdendir. Hastanelere bütünleşmiş acil servislerde Hizmet Kalite Standardı 
uygulamaları daha önce başlamış olsa da, 112 acil istasyonlarına yönelik yapı-
landırma çok daha yeni uygulamalardan biridir. Acil servis hizmetlerinin, doğası 
gereği yaşam kurtarmaya veya daha yetkin hizmet verilene kadar hastayı yaşam-
da tutmaya yönelik amacı bulunmaktadır. Bu hizmetlerde meydana gelebilecek 
aksaklıkların telâfisi mümkün olamamaktadır (Yağcı, Duman, 2006: 218–238).

Acil servislerde doğru ve zamanında yapılan tıbbi müdahale hayat kurtarmakta, 
en küçük gecikme ise telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilmektedir. Bu 
nedenle acil müdahalelerin yapıldığı birimlerin en iyi şartlarda hizmet vermesi 
büyük önem taşımaktadır. Acil servislerle birlikte onlara hasta taşıyan, acil müda-
haleyi ilk gören gruplar olan 112 acil sağlık hizmetlerindeki çalışanlardır.

Bu çalışmada Elazığ ili Acil sağlık hizmetlerinde görev yapan 112 istasyonları 
değerlendirilmiştir. 15 Hizmet Kalite Standart kriter başlığının değerlendirildiği 
çalışmada Elazığ ilindeki 15 istasyon değerlendirilmiştir.

2. GEREÇ VE YÖNTEM

Bu çalışma Elazığ İlinde 07–18 Mayıs 2012 tarihlerinde il merkezi ve ilçelerde 
hizmet veren 15 istasyonun Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Ge-
liştirme Daire Başkanlığı’nın hazırlamış olduğu Hizmet Kalite Standartları kap-
samında bulunan 15 kriter açısından değerlendirmeye alınmıştır. Değerlendirme 
de puan sistemi uygulanmış olup bahsi geçen kriterin uygulanma yüzdesine göre 
0 ile 4 arası puan verilmiştir. İşin %25’ini yapanlara 1, %50 ‘sini yapanlara 2, 
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%75’ini yapanlara 3, %100’ünü yapanlara 4 puan verilmiştir. Elde edilen sonuç-
lar SPSS 13 programında değerlendirilmiş olup, istatistikî analizinde yüzdelik, 
frekans dağılımı ki-kare testi kullanılmıştır.

3. BULGULAR

Elazığ İli Acil Sağlık Hizmetleri, bünyesinde 15 istasyon ile görev yapmakta-
dır. Bunlardan 6 tanesi il merkezinde 9’u ise ilçelerde görev yapmaktadır. Bu 
çalışmada HKS standartları çerçevesinde yer alan istasyonlara ilişkin 19 madde 
içerisinden 15 ölçüt değerlendirilmiştir. Tüm istasyonların hasta mahremiyetini 
sağlamak ve korumak kriterini tam anlamı ile yerine getirerek 4 puan aldığı gö-
rülmüştür. 15 kriterin tümünden tam puan alan istasyon bulunmazken, ortalama 
puan 31,67±7,1 (min=14, max=41) dır. İlçelerin puan ortalaması, merkezde gö-
rev yapan istasyonlara oranla düşük bulunmasına rağmen istatistikî olarak anlam-
lı değildir(x²=165,0 p>0,05).
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Her vardiya değişiminde ambulans kontrolü yapma durumuna bakıldığında 10 
istasyonun kriteri karşıladığı 5 istasyonun ise %75 oranında karşıladıkları gö-
rülmüştür. Kullanılan ekipmanın hasta güvenliğini sağlayacak özellikte olması 
kriterini sağlayan 2 istasyon bulunmaktadır. Diğerleri sırası ile %75’ini 10 is-
tasyon, %50 sini 2 İstasyon, %25’ini ise 1 istasyon karşılamaktadır. İstasyon-
lar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildir(x²=45.000 p>0,05). Atık 
yönetimine ilişkin düzenleme kriterini istasyonların hiç birisi tam olarak sağla-
yamamıştır. 1 istasyonun belirtilen kriterin %75’ini, 9’u %50’sini, 5’i %25’ini 
karşıladığı görülmüştür. Ambulansların temizliğine yönelik yazılı düzenleme 
bulundurma durumu değerlendirilmiş olup hiçbir istasyonun kriterlerin tama-
mını karşılayamadığı görülmüştür. 7 istasyonun kriterin %75’ini, 5 istasyonun 
%50’sini, 1 istasyonun %25’ini, 2 istasyonun ise hiçbir çalışma yapmamış oldu-
ğu görülmüştür. İlaç ve malzemelerin yönetimine yönelik malzeme bulundurma 
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durumu değerlendirildiğinde 1 istasyonun tüm kriterleri karşıladığı görülmüştür. 
6 istasyon %75’ini karşılarken, 2’si %50, 4’ü %25 kriteri tamamlamıştır. 2 is-
tasyon ise ilaç ve malzeme yönetimine ilişkin hiçbir düzenleme yapmamıştır. 
Yeşil ve kırmızı reçeteye tabii ilaçlara yönelik düzenlemeyi tam olarak yapan 
istasyon bulunmaz iken 6 istasyonun hiçbir düzenleme yapmadığı görülmüştür. 
İlaç ve malzeme yönetimine ilişkin düzenleme yapan 1 istasyon aynı zamanda 
kırmızı- yeşil reçeteye tabi ilaçlara yönelik düzenlemeyi de yaptığı görülmüştür. 
Ambulanslarda O2 sistemi ile ilgili düzenleme yapan 10 istasyon bulunmaktadır. 
Ambulansda takip sistemi bulunmasını kriterini sağlayan 2 istasyon bulunmakta 
olup, 3 istasyonda hiçbir düzenleme yapılmadığı görülmüştür. Diğerlerinde sis-
tem kurulumu yapılmış ancak istenilen düzeyde hizmet vermediği görülmüştür. 
İstasyonların tamamının alışanlara yönelik kişisel koruyucu ekipmanın sadece 
%50’sini bulundurduğu belirlenmiştir. El hijyeninin sağlanmasına yönelik olarak 
tüm istasyonların ‘’Sağlık çalışanları için cepte taşınan el antiseptik solüsyonları 
bulunmalıdır ‘’ kriterini taşıyan istasyon bulunmamıştır. Yangın söndürücülere 
yönelik 6 istasyonda yeterli düzenleme yapıldığı görülmüştür. 3 istasyonda ise 
hiçbir çalışma yapılmamıştır. İstasyonlarda internet erişimli bilgisayar bulunma 
durumunu sağlayan hiçbir istasyon bulunmamaktadır. 11 istasyonun duvarlara 
asılan dokümanlara yönelik düzenleme yaptığı görülmüştür. 2 istasyonda hiçbir 
düzenleme yapılmaz iken 2 istasyonda çalışmaların %75 oranında tamamlandığı 
görülmüştür. Tıbbi cihazların yönetimine ilişkin düzenleme hiçbir istasyon tara-
fından yapılmamıştır.

Tablo 1. HKS Uygulamalarının şekline yönelik puanlama durumuna göre istasyon sayısı

Uygulama Puanlama
4 3 2 1 0

Her vardiya değişiminde ambulans kontrolü yapılması 10 5 0 0 0
Ekipmanın hasta güvenliğini sağlayacak özellikte olması 2 10 2 1 0
Atık yönetimine ilişkin düzenlemeler yapılması 0 1 9 5 0
Ambulansların temizliği ve dezenfeksiyonuna yönelik yazılı düzenleme 0 7 5 1 2
İlaç ve malzemelerin yönetimine yönelik düzenleme 1 6 2 4 2
Yeşil ve kırmızı reçeteye tabii ilaçlara yönelik düzenleme 0 3 4 2 6
Ambulans o2 sistemine ilişkin düzenleme 10 3 2 0 0
Ambulans takip sistemi 2 8 2 3 0
Çalışanları koruyucu ekipman bulundurma 0 0 15 0 0
Hasta mahremiyetini sağlamaya yönelik düzenleme 15 0 0 0 0
El hijyenini sağlamaya yönelik malzeme 0 0 0 0 15
Yangın söndürücülere yönelik düzenleme 6 4 2 0 3
İstasyonlarda internet erişimli bilgisayar bulunması 0 0 0 0 15
Panolara asılan dokümanlara yönelik düzenleme 11 2 0 0 2
Tıbbi cihazların yönetimine ilişkin düzenleme 0 0 0 0 15
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4. TARTIŞMA

Tüm istasyonların hasta mahremiyetini sağlamak ve korumak kriterini tam anla-
mı ile yerine getirerek 4 puan aldığı görülmüştür. Ocaktan’ın 2003 yılında Anka-
ra’da yapmış olduğu bir çalışmada, 157 sağlık personelinin tamamı hasta mah-
remiyetin korunması ve hastanın uygulanan tedavinin alternatifleri konusunda 
bilgilendirilmesi gerektiğini belirtmiştir (Ocaktan, Yıldız, Özdemir, 2004: 129-
137). KKTC’de hasta mahremiyetinin korunması hususunda; Sağlık hizmetinin 
verilmesi sırasında hastanın mahremiyetine saygı gösterilmesi ve hastanın sağlık 
durumu, tıbbî durumu, tanısı, tedavisi ve tedavinin sonlandırılması ile kişisel ni-
telikli tüm bilgilerinin gizli tutulması gerekmektedir13 denilmektedir (Serengil, 
2012: 695–709). Farabi Hastanesi’nde 125 sağlık personeli ile yapılan çalışmada 
personelin hasta mahremiyetine önem gösterme oranı orta düzeyde bulunmuştur 
(Bostan, 2007: 2).

Kutlu’nun İstanbul’da yapmış olduğu çalışmada hastaların %94,2’si kendisini 
muayene eden doktorun gerekli mahremiyet kurallarına uyduğunu belirtmiştir 
(Kutlu, Çolakoğlu,2010:127–143).

Tıbbi cihazların yönetimine ilişkin düzenleme hiçbir istasyon tarafından yapıl-
mamıştır. Sağlık kuruluşlarında teşhis ve tedavi amacıyla kullanılan tıbbi cihaz 
ve sistemlerin üretici tarafından belirlenen standartlar dâhilinde 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 geti-
rirken kullandıkları çeşitli parametrelerin, arzu edilen standart değerler arasında 
kalıp kalmadığının kontrol edilmesi işlemi, biyomedikal ve klinik mühendisliği 
personeli tarafından yapılan medikal kalibrasyon ölçümleri ile gerçekleştirilmek-
tedir. Kullanılan ekipmanın hasta güvenliğini sağlayacak özellikte olması krite-
rini sağlayan 2 istasyon bulunmaktadır. Diğerleri sırası ile %75’ini 10 istasyon, 
%50 sini 2 İstasyon, %25’ini ise 1 istasyon karşılamaktadır. İstasyonlar arasın-
daki fark istatistiksel olarak anlamlı değildir(x²=45.000 p>0,05). 2000 yılında 
Amerika Tıp Enstitüsünden yayınlanan raporlar göre cihaz kullanım hataları ne-
deni ile hastanın yaralanma ve ölüm vakaları bildirilmiştir (www.ahrq.gov/down-
loads/pub/advances/vol2/zhang.pdf.). Birçok ülkede sağlık cihazları nedeni ile 
ortaya çıkan hataların net bir sayısı yoktur. Yoğun bakım çalışanları cihaza bağlı 
hataları azalmak için; üretici ile doğru iletişim ve cihaz kullanım eğitimlerinden 
yararlanabilir (Mattox, 2012: 60 – 68).
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Atık yönetimine ilişkin düzenleme durumunu istasyonların hiç birisi tam ola-
rak sağlayamamıştır. 1 istasyonun belirtilen kriterin %75’ini, 9’u %50’sini, 5’i 
%25’ini karşıladığı görülmüştür. 2010 yılında Kayseri’de yapılan çalışmada has-
tanelerin tıbbi atık yönetimine ilişkin olarak 2007’ye oranla 2009 yılında gelişim 
gösterdiği ve tüm hastanelerin tıbbi atık uygulamalarını tam olarak yerine getirdi-
ği görülmüştür (Güden, Öksüzkaya, Çetinkara, 2010: 144–166). Sakarya’da ya-
pılan bir çalışmada; sağlık çalışanları genel olarak kurumlarının bir atık planının 
bulunduğu (%66,9), tıbbi atıklar için özel depolama alanlarının ayrıldığı (%73,5), 
tıbbi atıkların toplanmasından sorumlu özel personelin görevlendirildiği (%72,6) 
ve tıbbi atıklarla diğer atıkların karışmaması için renk ayrımı yapıldığı (%81,5) 
konusunda bilgi vermiştir (Akbolat, Işık, Dede, Çimen,2011: 131–139).

Ambulansların temizliğine yönelik yazılı düzenleme bulundurma durumu değer-
lendirilmiş olup hiçbir istasyonun kriterlerin tamamını karşılayamadığı görülmüş-
tür. 7 istasyonun kriterin %75’ini, 5 istasyonun %50’sini, 1 istasyonun %25’ini, 
2 istasyonun ise hiçbir çalışma yapmamış olduğu görülmüştür. 1998 yılında Si-
vas’ta yapılan bir çalışmada Sağlık Ocakları ve acil servis araçlarında kullanılan 
masa ve sedyelerden alınan sürüntü örneklerinin değerlendirilmesi sonucunda; 
habersiz denetim öncesi %78.3 olan bakteri üreyen malzeme sayısı, haberli de-
netim sonrasında %30.4 olarak belirtilmiştir. Bu malzemelerde üreyen bakteriler 
incelendiğinde ilk üç sırayı S. aureus (%34,3), E. coli (%15,2), koagülaz nega-
tif stafilokoklar (%11,1) ve Klebsiella  sp. (%11.1) aldığı belirtilmiştir(Sümer, 
Alim, Sümer, 2000:246). Orta derecede enfeksiyon riski taşıyan alanlar arasında 
yer alan ambulansların genellikle düşük seviyeli dezenfektanlarla silme ve/veya 
sprey tarzında gerçekleştirilebilecek bir yüzey dezenfeksiyonu yeterlidir. Islak 
temizlik tercih edilmeli ve normal deterjanlarla günde en az bir kez yapılmalıdır. 
Temizlik gereçleri her kullanımdan sonra yıkanmalı ve kurutulmalıdır. Paspaslar 
için en uygun dezenfeksiyon yöntemi, ısı veya %1’lik sodyum hipoklorit çözelti-
sinde bekletmektir (Özyurt, 1999:175).

İlaç ve malzemelerin yönetimine yönelik malzeme bulundurma durumu 
değerlendirildiğinde 1 istasyonun tüm kriterleri karşıladığı görülmüştür. 6 istas-
yon %75’ini karşılarken, 2’si %50, 4’ü %25 kriteri tamamlamıştır. 2 istasyon 
ise ilaç ve malzeme yönetimine ilişkin hiçbir düzenleme yapmamıştır. Yeşil ve 
kırmızı reçeteye tabii ilaçlara yönelik düzenlemeyi tam olarak yapan istasyon bu-
lunmaz iken 6 istasyon hiçbir çalışma yapmamıştır. İlaç ve malzeme yönetimine 
ilişkin düzenleme yapan 1 istasyon aynı zamanda kırmızı- yeşil reçeteye tabi 
ilaçlara yönelik düzenlemeyi de yaptığı görülmüştür. 2010 yılında Kayseri’de 
yapılan bir çalışmada kamu hastanelerinin ambulanslarının tamamında ilaç 
kontrol listesi olduğu, ilaç güvenliği uygulamalarının yapıldığı, kırmızı yeşil 



182  IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Sözel Bildiriler - Cilt: II

reçeteye tabii ilaçların muhafazasının ve kontrolünün yapıldığı belirlenmiştir 
(Güden, Öksüzkaya, Çetinkara, 2010: 144–166).

İstasyonların tamamının çalışanlara yönelik kişisel koruyucu ekipmanın sadece 
%50’sini bulundurduğu belirlenmiştir. Sağlık çalışanlarının koruyucu önlem-
leri kullanma oranlarının araştırıldığı bir çalışmada; sadece %52’sinin eldiven 
kullandığı, %5’inin maske taktığı, %3’ünün gömlek giydiği ve %2’sinin gözlük 
kullandığı tespit edilmiştir (Akbulut, 2004:132–139). Atatürk Üniversitesinde 
Sağlık Yüksek Okulu’ndaki öğrencilerle yapılan çalışmada %67,6’sının eldi-
ven, %24,2’sinin tıbbi maske kullandığı, hiçbirinin tıbbi gözlük kullanmadığı 
belirtilmiştir(Yiğit, 2008:234 – 241).

Alkol bazlı el dezenfektanları, ellerde görünür kir veya kan ve vücut sıvıları ile 
kontaminasyon dışındaki durumlarda el yıkamaya alternatif olarak önerilen bir 
yaklaşımdır. (Lucet, Rigaud, Mentre, et al. 2002:276–80). El hijyeninin sağlan-
masına yönelik olarak tüm istasyonların ‘’Sağlık çalışanları için cepte taşınan el 
antiseptik solüsyonları bulunmalıdır ‘’ kriterini taşıyan istasyon bulunmamıştır. 
2009–2010 yıllarında Sandıklı Devlet Hastanesi nde yapılan bir araştırmaya göre 
sağlık personelinin el hijyenine genel uyum oranı % 51,2 olarak belirlenmiştir. 
Genel el hijyeni uyumu, en düşük oran acil serviste (% 42,1), en yüksek oran dâ-
hiliye servisinde (% 58,8) olarak saptanmıştır (Atasoy, Aksoy, Arslan,2011: 15–
16). Ege Üniversitesinde yapılan çalışmada toplam 1286 temas (914 yüzeysel, 
372 invaziv) değerlendirildiğinde, el yıkama veya alkol bazlı el dezenfektanı kul-
lanma oranının %5,3 olduğu belirtilmiştir (Arda, Şenol, Taşbakan ve Ark, 2005 
182–186). İstanbul Tıp Fakültesi YBÜ’de yapılan çalışmada, el yıkama alışkanlı-
ğını %12,9 olarak bildirilmiştir (Karabey, Ay, Nakipoğlu, Derbentli, Esen, 2001: 
114–23).

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Çalışmamızda tüm istasyonların hasta mahremiyetini sağladığı, atık yönetimi, 
ambulansların temizliği, yeşil ve kırmızı reçeteye tabii ilaçlara yönelik düzen-
leme ve el hijyeninin sağlanmasına yönelik olarak tüm istasyonların ‘’Sağlık 
çalışanları için cepte taşınan el antiseptik solüsyonları bulunmalıdır ‘’ kriterini 
taşıyan istasyon bulunmadığı belirlenmiştir. İlaç ve malzemelerin yönetimine yö-
nelik malzeme bulundurma durumu değerlendirildiğinde 1 istasyonun tüm kriter-
leri karşıladığı görülmüştür. İstasyonların tamamının çalışanlara yönelik kişisel 
koruyucu ekipmanın sadece %50’sini bulundurduğu belirlenmiştir.

Bu bulgular ışığında; Acil sağlık hizmetlerindeki hizmet kalite standartları bek-
lenen düzeyde olmadığı görülmüştür. Sağlık çalışanlarının sağlık hizmetlerinde 



Sağlık Hizmet Kalitesi Üzerine Uygulamalı Değerlendirmeler

IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi  183

kalite kültürünün artırılması amacı ile eğitim faaliyetleri düzenlenmesi, örnek 
uygulamaların il ve ülke düzeyinde paylaşılması önerilmektedir.
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Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 
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ÖZET
Türkiye’de son yıllarda sağlık sektöründe hasta ve çalışan memnuniyetini artırmaya yö-
nelik yoğun bir rekabetin içine girilmiştir. Bundan hareketle Bakanlığımıza bağlı kurum-
larda hizmet kalitesinin artırılması amacıyla bir dizi çalışma başlatılmış ve bu kapsamda 
dönemsel olarak kurumlarımızda değerlendirmeye esas standartlar belirlenmiştir. Belir-
lenen bu standartlar Hizmet Kalite Standartları (HKS) olarak adlandırılmış, uygulama ve 
değerlendirmesi yapılmaya başlanmıştır (Güler, 2009: 1).

Bu çalışmanın amacı; Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinin (KEAH) çalışanlarının 
HKS Uygulamalarıyla ilgili algısını değerlendirmek ve KEAH Kalite Yönetim Birimiyle 
ortak çalışmalar yaparak tespit edilen eksikliklerin giderilmesidir.

Tanımlayıcı tipteki bu çalışmanın evrenini 2011 yılı 2. Dönem Merkezi Değerlendir-
meye dahil edilen bölümlerin çalışanları oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında gönül-
lülük esas alınarak 231 çalışana anket uygulanmıştır. Sonuçlar bilgisayar ortamında de-
ğerlendirilmiş, istatistiksel analizlerde ki- kare testi ve yüzdelik hesaplaması yapılmış, 
p<0,05anlamlı kabul edilmiştir.

1 Kayseri Sağlık Müdürlüğü, atikmetin@gmail.com
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Çalışanların %46,1’i HKS Uygulamalarının işlerini kolaylaştırmadığını, %48,1’i yö-
netimin görüş ve önerilerini dikkate almadığını, %41,0’ı de yönetimden yeterli desteği 
alamadıklarını %14,7’si HKS Uygulamalarının, Güvenli Cerrahi ile ilgili hataları azalt-
madığını belirtmişlerdir. Verilen eğitimlerin yeterli bulma durumları bölümlere göre de-
ğerlendirildiğinde bölümler arasında anlamlı fark bulunmuştur. Cerrahi ve ameliyathane 
çalışanları, diğer bölüm çalışanlarından farklı olarak HKS Uygulamalarının zaman kay-
bına yol açtığını düşünmektedir.

Sonuç olarak yönetimin, çalışanların görüş ve önerilerini dikkate alarak HKS Uygulama-
ları konusundaki desteğini arttırarak, doğru algılanmasına yönelik faaliyetlerini geliştir-
mesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: HKS, HÇG, İletişim, Eğitim

ABSTRACT
There has been a rivalry over increasing the satisfaction of patients and employees in 
health sector in Turkey recent years. Starting from this, some practices have been applied 
for improving the quality of service in the institutions bound to our ministry; and within 
this scope, periodic evaluation standards have been determined in our institutions. These 
standards are called Service Quality Standards (SQS) and the application and evaluation 
process has started (Güler, 2009;1).

This study aims to assess the employees’ perception regarding SQS applications at Kayseri 
Education and Research Hospital (KERH) and to dispel the shortcomings detected by 
collaborating with the Quality Management Unit.

This descriptive type study comprises the employees of the departments included in year 
2011 Term 2 Central Assessment. Taking volunteerism into account, 231 employees 
are given a questionaire in this study. The results are evaluated through computers. 
Furthermore statistical analysis namely the chi- square test and the percentage analysis 
are administered and the result p< 0,05 is regarded as consistent and plausible.

Among the employees, 46% have said SQS applications do not make things easier, 48% 
have said the management does not take their opinions and suggestions into consideration, 
%41 have said they are not supported enough by the management, and %14,7 have 
said SQS applications do not reduce the errors related to Safe Surgery. A considerable 
difference has been found among the units, when sufficiency of training given to the units 
is evaluated separately. Apart from the employees of other units, surgeons and surgery 
stuff think that SQS applications are a waste of time.

In conclusion, the management should help employees enhance their understanding 
of SQS applications by taking their opinions and suggestions into consideration, and 
increasing the support in SQS applications.

Key Words: SQS, PES, Education, Communication



Sağlık Hizmet Kalitesi Üzerine Uygulamalı Değerlendirmeler

IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi  187

1. GİRİŞ
Türkiye’de son yıllarda sağlık sektöründe hasta ve çalışan memnuniyetini artırmaya 
yönelik yoğun bir rekabetin içine girilmiştir. Sağlık sektöründe, hastaya daha kaliteli 
hizmet sunmak ve güven oluşturan bir hizmet için üstün çaba harcanmaktadır. Hasta 
için hizmeti alacakları personelin tutumu da kurumu temsil eden en önemli unsurlar-
dır. Bakanlığımızın 2003 yılından bu yana yürüttüğü çalışmalardan biride sağlık hiz-
metlerinde kalitenin geliştirilmesi ve artırılmasıdır. Bundan hareketle Bakanlığımıza 
bağlı kurumlarda hizmet kalitesinin artırılması amacıyla bir dizi çalışma başlatılmış 
ve bu kapsamda dönemsel olarak kurumlarımızda değerlendirmeye esas bir dizi stan-
dart belirlenmiştir. Belirlenen bu standartlar Hizmet Kalite Standartları olarak adlan-
dırılmış, uygulama ve değerlendirmesi yapılmaya başlanmıştır (Güler, 2009: 1).

Kurum içerisinde çalışanların bireysel performansları kurumun amaçlarına sağlık 
personelinin ne ölçüde katkı sağladığını göstermektedir. Bu durum ayrıca hasta 
refahını etkilemekte ve kurumun görevlerini yerine getirme ve amaçlarına ulaşma 
durumunu ifade etmektedir. Bu açılardan bakıldığında daha iyi sağlık çıktısına 
ulaşabilmek için performans yönetiminin gerekliliği ve önemi ortaya çıkmaktadır 
(Yorgun, Demir, Süzük, Şentürk ve Umur, 2010: 404).

Kaliteyi fiziksel donanımla birlikte hastanenin her düzeyindeki personel belir-
lemektedir. Bir hastanenin kalite düzeyi, personelin ilgi, gayret, çalışkanlık ve 
yeterlilik gibi nitelikleriyle doğrudan ilişkilidir (Sevimli, 2006: 55). Personel 
memnuniyetinin yüksek olduğu hastanelerde hasta memnuniyetinin de yüksek 
olması beklenmektedir. Personel memnuniyeti, yönetimin desteği ile Hizmet Ka-
lite Standartlarının algılanmasıyla direkt orantılıdır.

Bu çalışma; Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çalışanlarının Hizmet Kalite 
Standartları Uygulamalarıyla ilgili algısını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.

Çalışmamızda Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde;

• Hizmet Kalite Standartlarına yönetimin desteği,
• Ankete katılanların kendi bölümlerini değerlendirmeleri, 
• Hizmet Kalite Standartları uygulamalarını değerlendirmeleri,
• Ankete katılanların Hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili uygulamaları değer-

lendirmelerini kapsamaktadır.

2. AMAÇ
Bu bilgilerle planlanan çalışma da Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 
2003 yılından bu yana yürütülen Sağlıkta Performans ve Kalite Yönetimi çalış-
maları bünyesinde Hizmet Kalite Standartlarının çalışanlar tarafından algılanma 
düzeyi değerlendirilmiştir.
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3. YÖNTEM
Tanımlayıcı tipteki bu çalışmanın evrenini 2011 yılı 2. Dönem Merkezi Değer-
lendirmeye dahil edilen bölümlerin çalışanları oluşturmaktadır. Bu bölümlerde 
toplam çalışan sayısı 325’tir. Anket gönüllülük esasına göre uygulanmış olup, 
toplam 231 kişi (ulaşma oranı % 71) ankete katılmıştır. Sağlık Çalışanlarının Hiz-
met Kalite Standartları Uygulamalarıyla İlgili Anket 33 sorudan oluşmaktadır. 
Seçenekler 3’lü likert şeklinde olup; evet, kısmen, hayır olarak düzenlenmiştir.

Sonuçlar bilgisayar ortamında değerlendirilmiş, istatistiksel analizlerde ki- kare 
testi ve yüzdelik hesaplaması yapılmış, p<0,05 anlamlı kabul edilmiştir.

4. BULGULAR
Tablo 1. Ankete Katılanların Demografik Özellikleri

Sayı %
Çalışan Personelin Yaş Dağılımları (n=231)
25 yaş ve altı 20 8,7
26–35 102 44,2
36–45 93 40,3
46–55 16 6,8
Çalışan Personelin Cinsiyeti (n=231)
Kadın 157 68,0
Erkek 74 32,0
Çalışan Personelin Eğitim Durumu (n=231
Lise 27 11,7
Önlisans 91 39,4
Lisans 94 40,7
Yüksek Lisans ve Üstü 19 8,2
Kurumdaki Çalışma Süreniz (n=231)
1–5 Yıl 85 36,8
6–10 Yıl 43 18,6
11–15 Yıl 32 13,9
16–20 Yıl 39 16,9
21 Yıl ve üstü 32 13,8
Çalışan Personelin Unvanı (n=231)
Hekim 15 6,5
Hemşire - Ebe 103 44,6
Sağlık Memuru 113 48,9
Çalıştığınız Bölüm (n=231)
Dahiliye 59 25,5
Cerrahi 32 13,9
Ameliyathane 86 37,2
Laboratuvar 54 23,4

Ankete katılan çalışanların %44,2’i 26–35 yaş grubu, % 68’i kadın çalışanlardan 
oluşmaktadır. % 40,7’si Lisans mezunu olup, %36,8’i kurumdaki çalışma sürele-
rini 1–5 yıl olarak belirtmişlerdir. Unvanınız sorusuna %48,9‘u Sağlık Memuru 
cevabını vermişlerdir. En fazla katılımın %37,2 ile Ameliyathane bölümünden 
olduğu görülmektedir.
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Tablo 2. Ankete Katılanların Hizmet Kalite Standartlarına Yönetimin Desteği İle İlgili 
Değerlendirmeleri

(n=231)
Evet
%

Kısmen
%

Hayır
%

Hizmet Kalite Standartları (HKS) Uygulamalarında 
yönetimden yeterli desteği alabiliyor musunuz? 12,1 47,6 40,3

Yönetim çalışanların görüş ve önerilerini dikkate alıyor mu? 19,5 32,4 48,1
HKS uygulamalarının sürekliliği ve kalitesi için yönetimin 
tutarlılığı yeterli midir? 18,7 50,6 30,7

HKS Uygulamalarının hastanenizde uygulanabildiğine 
inanıyor musunuz? 17,4 55,8 26,8

HKS Dokümanlarının uygulamadaki önemi hakkında yeterli 
bilgiye sahip misiniz? 32,5 42,8 24,7

HKS kapsamında verilen eğitimleri yeterli buluyor musunuz? 22,9 44,2 32,9

Ankete katılan çalışanların % 48,1’i yönetimin çalışanların görüş ve önerileri-
ni dikkate almadıklarını, %12,1’i ise HKS Uygulamalarında yönetimden yeterli 
desteği aldıklarını belirterek ön plana çıkmışlardır.

Tablo 3. Ankete Katılanların Kendi Bölümleri Hakkında Değerlendirmeleri 

(n=231)
Evet
%

Kısmen
%

Hayır
%

Çalıştığınız bölümden memnun musunuz? 52,4 38,1 9,5
Çalıştığınız bölümde gerekli araç ve donanımın yeterli 
olduğunu düşünüyor musunuz? 21,6 39,8 38,6

Bölümünüzle ilgili mevzuatlara kolaylıkla erişebiliyor 
musunuz? 26,0 40,7 33,3

Ankete katılan çalışanların, % 52,4’ü çalıştıkları bölümden memnun olduklarını 
belirterek dikkat çekmişlerdir.

Tablo 4. Ankete Katılanların Hizmet Kalite Standartları Uygulamalarıyla İlgili 
Değerlendirmeleri

(n=231) Evet
%

Kısmen
%

Hayır
%

Hizmet Kalite Standartlarını yeterli buluyor musunuz? 13,9 55,8 30,3
HKS Uygulamaları bölümünüzde işinizi kolaylaştırdı mı? 12,5 42,0 45,5
HKS Uygulamaları zaman kaybına yol açıyor mu? 37,7 39,8 22,5
HKS Uygulamalarında bölümünüzü başarılı buluyor musunuz? 44,6 42,0 13,4
HKS Uygulamalarının mesleki gelişiminize katkısı olduğunu 
düşünüyor musunuz? 22,9 43,7 33,4

Hastanenizde HKS Uygulamalarında kişiler arası iletişimi 
yeterli buluyor musunuz? 15,6 46,8 37,6

HKS’ ye göre hasta mahremiyetine uyulduğunu düşünüyor 
musunuz? 35,5 45,9 18,6
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Ankete katılan çalışanların % 45,5’i HKS Uygulamalarının bölümlerindeki işle-
rini kolaylaştırmadığını, % 44,6’sı ise HKS Uygulamalarında bölümlerini başarılı 
bulduklarını belirtmişlerdir.

Tablo 5. Ankete Katılanların HKS Uygulamalarının Hasta ve Çalışan Güvenliğine Katkısı 
ile İlgili Değerlendirmeleri

(n=231)
Evet
%

Kısmen
%

Hayır
%

Herhangi bir riske maruz kaldığınızda (enfeksiyon, fiziksel 
şiddet, kesici delici alet, mobbing, v.b.) rahatlıkla bildirimde 
bulunabiliyor musunuz?

39,8 35,1 25,1

Hasta Güvenliği ile ilgili uygulama hatalarını(düşme riski, 
yanlış hasta yanlış ilaç, yanlış kan transfüzyonu, v.b.) rahatlıkla 
bildirimde bulunabiliyor musunuz?

53,7 33,3 13,0

HKS Uygulamalarının, Hasta güvenliğine katkısı olduğunu 
düşünüyor musunuz? 40,7 46,8 12,5

HKS Uygulamalarının, Çalışan güvenliğine katkısı olduğunu 
düşünüyor musunuz? 20,3 43,3 36,4

HKS Uygulamalarının, İlaç Güvenliği ile ilgili hataları 
azalttığını düşünüyor musunuz? 34,6 46,4 19,0

HKS Uygulamalarının, Düşme Riski ile ilgili hataları 
azalttığını düşünüyor musunuz? 30,8 47,6 21,6

HKS Uygulamalarının, Kan Transfüzyonu ile ilgili hataları 
azalttığını düşünüyor musunuz? 43,3 48,5 8,2

HKS Uygulamalarının, Güvenli Cerrahi ile ilgili hataları 
azalttığını düşünüyor musunuz? 35,1 49,4 15,5

HKS Uygulamalarının, Kimlik Doğrulaması ile ilgili hataları 
azalttığını düşünüyor musunuz? 53,2 39,0 7,8

HKS Uygulamalarının, Bilgi Güvenliği ile ilgili hataları 
azalttığını düşünüyor musunuz? 43,3 44,2 12,5

Bölümünüzde Atık Yönetimi etkin bir şekilde uygulanıyor mu? 48,1 39,8 12,1

Ankete katılan çalışanların % 53,7’si Hasta Güvenliği ile ilgili uygulama hata-
larını (düşme riski, yanlış hasta yanlış ilaç, yanlış kan transfüzyonu, v.b.) rahat-
lıkla bildirimde bulunabildiklerini, %53,2’si de HKS Uygulamalarının Kimlik 
Doğrulaması ile ilgili hataları azalttığını belirterek HKS Uygulamalarının Hasta 
Güvenliği açısından daha etkili olduğunu düşündüklerini göstermişlerdir.

Çalışanların %40,7’si HKS Uygulamalarının Hasta Güvenliğine katkısı 
olduğunu düşünürken, %20,3’ü ise Çalışan Güvenliğine katkısının olduğunu 
düşünmektedirler.

Ankete katılanların %48,1’i bölümlerinde Atık Yönetiminin etkin bir şekilde uy-
gulandığını belirtmektedirler.
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Tablo 6. Çalışanların Unvanı İle HKS Uygulamalarında Yönetimden Yeterli Destek Alma 
Durumlarının Karşılaştırılması

Unvan Evet Kısmen Hayır Toplam
Hekim 7 5 3 15
Hemşire - Ebe 13 53 37 103
Sağlık Memuru 8 52 53 113
Toplam 28 110 93 231
x²=21,430 p=0,000

Çalışanların unvanı ile HKS Uygulamalarında yönetimden yeterli destek alma 
durumlarının karşılaştırılması sonucunda; hekimlerin daha fazla destek aldığı, 
sağlık memurlarının ise en az destek alan grup olduğu görülmektedir.

Tablo 7. Çalışanların Unvanı İle Hasta Güvenliği İle İlgili Uygulama Hatalarını(Düşme 
Riski, Yanlış Hasta, Yanlış İlaç, Yanlış Kan Transfüzyonu, v.b.) Rahatlıkla Bildirimde 

Bulunma Durumlarının Karşılaştırılması
Unvan Evet Kısmen Hayır Toplam
Hekim 6 7 2 15
Hemşire - Ebe 64 35 4 103
Sağlık Memuru 54 35 24 113
Toplam 124 77 30 231
x²=16,127 p=0,003

Yukarıdaki tabloya göre Hemşire – Ebe grubunun hasta güvenliği ile ilgili uygu-
lama hatalarını rahatlıkla bildirimde bulunabildiklerini ifade etmişlerdir.

Tablo 8. Çalışanların Unvanları İle HKS Uygulamalarının, Hasta Güvenliğine Katkı 
Sağlamasının Karşılaştırılması

Unvan Evet Kısmen Hayır Toplam
Hekim 7 3 5 15
Hemşire - Ebe 44 52 7 103
Sağlık Memuru 43 53 17 113
Toplam 94 108 29 231
x²=11,140 p=0,022

Hekimler diğer sağlık çalışanlarına göre HKS Uygulamalarının hasta güvenliğine 
daha fazla katkı sağladığını ifade etmişlerdir.

Tablo 9. Çalışanların Unvanları İle HKS Uygulamalarının, Çalışan güvenliğine Katkı 
Sağlamasının Karşılaştırılması

Unvan Evet Kısmen Hayır Toplam
Hekim 6 6 3 15
Hemşire - Ebe 17 51 35 103
Sağlık Memuru 24 43 46 113
Toplam 47 100 84 231
x²=7,166 p=0,127

Yukarıdaki tabloya göre Sağlık Memurları diğer meslek gruplarına göre HKS 
Uygulamalarının çalışan güvenliğine katkı sağlamadığını düşünmektedirler.
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Tablo 10. Çalışanların Bölümleriyle HKS Uygulamalarının Sürekliliği Ve Kalitesi İçin 
Yönetimin Tutarlılığının Karşılaştırılması

Bölüm Evet Kısmen Hayır Toplam
Dahiliye 19 29 11 59
Cerrahi 6 16 10 32
Ameliyathane 8 43 35 86
Laboratuvar 10 29 15 54
Toplam 43 117 71 231
x²=15,735 p=0,015

Yukarıdaki tabloya göre ameliyathane çalışanları, HKS Uygulamalarında yöneti-
min tutarlılığının diğer bölümlere göre daha yetersiz olduğunu düşünmektedirler.

Tablo 11. Çalışanların Bölümleriyle HKS Kapsamında Verilen Eğitimlerin Yeterliliğinin 
Karşılaştırılması

Bölüm Evet Kısmen Hayır Toplam
Dahiliye 19 31 9 59
Cerrahi 11 18 3 32
Ameliyathane 14 27 45 86
Laboratuvar 9 26 19 54
Toplam 53 102 76 231
x²=32,902 p=0,000

Yukarıdaki tabloya göre HKS kapsamında verilen eğitimleri ameliyathane bölü-
mü yetersiz bulmaktadırlar.

Tablo 12. Çalışanların Bölümleriyle HKS Uygulamalarının Bölümlerindeki İşlerini 
Kolaylaştırıp Kolaylaştırılmadığının Karşılaştırılması

Bölüm Evet Kısmen Hayır Toplam
Dahiliye 9 27 23 59
Cerrahi 2 14 16 32
Ameliyathane 11 25 50 86
Laboratuvar 7 31 16 54
Toplam 29 97 105 231
x²=14,774 p=0,022

Yukarıdaki tabloya göre Ameliyathane çalışanları, HKS Uygulamalarının bölüm-
lerindeki işlerini kolaylaştırmadığını ifade etmektedirler.

Tablo 13. Çalışanların Bölümleriyle HKS Uygulamalarının Zaman Kaybına Yol Açıp 
Açmadığının Karşılaştırılması

Bölüm Evet Kısmen Hayır Toplam
Dahiliye 19 25 15 59
Cerrahi 16 11 5 32
Ameliyathane 41 29 16 86
Laboratuvar 11 27 16 54
Toplam 87 92 52 231
x²=13,574 p=0,035

Yukarıdaki tabloya göre Cerrahi çalışanları, HKS Uygulamalarının zaman kaybı-
na yol açtığını belirtmektedirler.
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Tablo 14. Çalışanların Bölümleriyle HKS Uygulamalarının, Çalışan Güvenliğine Katkı 
Sağlamasının Karşılaştırılması

Bölüm Evet Kısmen Hayır Toplam
Dahiliye 12 35 12 59
Cerrahi 4 10 18 32
Ameliyathane 20 30 36 86
Laboratuvar 11 25 18 54
Toplam 47 100 84 231
x²=15,915 p=0,014

Yukarıdaki tabloya göre Cerrahi çalışanları, HKS Uygulamalarının Çalışan Gü-
venliğine katkı sağlamadığını belirtmişlerdir.

SONUÇ

Çalışmaya katılanların %44,2’i 26–35 yaş, % 68’i kadın çalışanlardan 
oluşmaktadır. % 40,7’si Lisans mezunu olup, %36,8’i kurumdaki çalışma 
sürelerini 1–5 yıl olarak belirtmişlerdir.

Unvanınız sorusundaki seçeneklerden %48,9’u Sağlık memuru cevabını vermiş-
lerdir. En fazla katılımın %37,2 ile Ameliyathaneden olduğu görülmektedir.

Ankete katılan çalışanların çoğu yönetimin çalışanların görüş ve önerilerini dik-
kate almadığını, HKS Uygulamalarında da yönetimden yeterli desteği bulama-
dıklarını belirtmişlerdir.

Yönetim çalışanlarla periyodik olarak toplantı düzenleyerek, çalışanlarından 
beklenen verimin elde edilmesi için onlara gerekli desteği vermeli ve huzurlu bir 
çalışma ortamı için önerilerini önemsediğini vurgulamalıdır.

Ankete katılanların Hasta Güvenliği ile ilgili uygulama hatalarını(düşme riski, 
yanlış hasta yanlış ilaç, yanlış kan transfüzyonu, v.b.) rahatlıkla bildirimde bu-
lunabildikleri aynı zamanda Kimlik Doğrulaması ile ilgili hataları azalttığını dü-
şündükleri görülmektedir.

Çalışanların büyük çoğunluğu HKS Uygulamalarının Hasta Güvenliğine 
katkısı olduğunu düşünürken, Çalışan Güvenliğine katkısının olmadığını 
düşünmektedirler.

Buna göre çalışanların çalışan güvenliği ile ilgili eğitimlerinin yeterli olmadığı 
görülmekte olup, eğitim konusuna daha ağırlık verilmesi gerekmektedir.

Bölümler arası değerlendirmelerde ise özellikle ameliyathane ve cerrahi bölüm-
lerinin, HKS Uygulamalarının bölümlerindeki işlerini kolaylaştırmadığını, zaman 
kaybına yol açtığını ve Çalışan Güvenliğine katkı sağlamadığını düşünmektedirler.
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HKS Uygulamaları çalışanlarımızın güvenliğini korumakta olup, çalışanlarımıza 
uygulamalarla ilgili algılama hatalarına yönelik eğitim verilmeli ve motivasyon-
larını yükseltmek amaçlı yaklaşım sergilenmelidir.

Bu yapılan çalışmalar sonucunda;

Hastane çalışanlarının yürütülen Hizmet Kalite Standartları ve uygulamaların-
dan, talimat ve prosedürlerin gereklerinden haberdar edilerek, yapılacak düzen-
lemelerde katkıları olmalıdır. Uygulamalar esnasında çalışanların standartlar ko-
nusunda ikna edilmeleri ve bu işi benimsemeleri zaman almaktadır. Duyurulan 
talimatlara ilgili olmaları ve uygulamaları gerekmektedir. Bu yüzden verimlilik, 
özellikle hastane verimliliği ile Hizmet Kalite Standartları arasındaki olumlu iliş-
ki çalışanlara anlatılmalıdır. Çalışanların bu konudaki eğitim eksikliği giderilme-
li, onların görüşleri alınmalıdır (Atman, 2011:123).

Hizmet Kalite Standartları ile ilgili yaklaşımların günübirlik ve ek bir iş gibi gö-
rülmeyip, kaliteyi artırmak adına diğer yönetimsel işlevlerin temel bir parçası 
olduğu düşünülerek ele alınmalıdır.

Ancak, Hizmet Kalite Standartlarında sorun yaşamamak ve sıkıntıları en aza indirmek 
için hastane çalışan personellerinin teorikte ve pratikte aktif katılımları sağlanmalıdır. 
Standartların belirlenmesinde personelin çalışma şartları ve özlük hakları göz önünde 
bulundurularak, Hizmet Kalite Standartları ile ilgili iyileştirmeler yapılmalıdır.

Sonuç olarak, Hizmet Kalite Standartları günümüzde hastanelerde daha etkili ve ve-
rimli sağlık hizmeti sunmak için önemli bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Has-
taneler yönetimi oldukça zor organizasyonlardır, bu nedenle profesyonelce ve çağdaş 
yönetim teknikleriyle yönetilmeleri gerekmektedir. Bu gereklilik Hizmet Kalite Stan-
dartlarında vurgulanmalı ve uygulamaya yansıtılmalıdır (Atman, 2011:123).
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Sağlık Sektöründe Teknoloji Yönetimi ve 
Hizmet Kalitesi İlişkisi:  
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ÖZET
Günümüzde, insan yaşamının her alanında hız kazanan teknolojik değişimler, etkilerini 
özellikle sağlık sektörünü etkileyecek iki yönde; medikal ve enformasyon teknolojileri 
alanlarında göstermektedirler. Sağlık kuruluşları, diğer kuruluşlarla karşılaştırıldığında 
gerek yerleşim düzeni, gerekse cihaz ve donanımlarda kullanılan teknoloji bakımından 
daha karmaşık bir görüntü çizmektedir. Bu nedenle teknoloji yönetimi büyük önem ta-
şımaktadır. Bir sağlık kurumunda teknoloji yetersizliği ya da teknolojide karşılaşılan 
hatalar kurumun hizmet kalite standartlarını doğrudan etkilemektedi. Bu yüzden, sağlık 
kurum ve kuruluşlarında görev yapacak yöneticiler personel yönetiminin yanı sıra tıbbi 
cihaz ve malzemenin etkin ve verimli olarak kullanılabilmesi için tıp teknolojilerini ve 
yönetimini bilmek ve uygulamak zorundadırlar.

Araştırma ankete dayalı olarak Söke Ağız Diş Sağlığı Merkezi (ADSM)’nin tüm çalışan-
larına uygulanmıştır. Anket dört bölümden oluşup, birinci bölüm Hizmet kalite düzeyini 
ölçmeye yönelik değişkenleri, ikinci bölüm bilişim teknolojisine ait değişkenleri, üçün-
cü bölümde ise merkezde uygulanan teknoloji yönetimi çalışmalarını değerlendirmeye 
yönelik değişkenleri içermektedir. Son bölüm ise cevaplayıcılara yönelik demografik 
özelliklerden oluşmaktadır. SPSS 15v paket programı ile veri analizi gerçekleştirilmiştir. 
Analiz çerçevesinde kalite boyutları ve teknoloji yönetimi algıları için frekans dağılımı, 
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boyutlar arasındaki ilişkinin değerlendirilmesinde korelasyon ve Hizmet kalite düzeyi, 
bilişim teknolojisi ve teknoloji arsındaki ilişkinin varlığı için regresyon analizi uygulan-
mıştır.

Anahtar Kelimeler: Teknoloji Yönetimi, Hizmet Kalite Standardı, Bilişim Teknolojisi 
Yönetimi

ABSTRACT
Today, the technological changes which take place in everyday life show their effect in 
health-care sector mainly in two areas; medical and information technologies. Health-
care organizations, when compared to other organizations in terms of placement or the 
technology of the machines used, show a more complex image. Insufficient technology 
or errors related to technology influence the service quality standards of the organization 
directly. For this reason the administrators who will work in health-care organizations 
must be capable of using and managing medical technologies as well as personnel 
management.

The survey consists of four parts. The first part includes the variables for measuring 
the service quality, the second part includes variables for informatics, the third part for 
technology management and the last part includes demographic information. The analysis 
was made using the SPSS 15v package program. Frequecy tables were used for quality 
dimensions and technology management perception, correlation was used for the relation 
between the dimensions and regression analysis was used to find out the relation between 
the informatics and technology.

Key Words: Technology Management, Service Quality Standards, İnformatics
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1. GİRİŞ

1.1. Sağlık sektöründe Hizmet Kalitesi

Hizmet sektörü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en hızlı büyüyen sektörler 
arasında bulunmaktadır. Günümüzde hizmet sektöründe bulunan birçok işletme 
modern işletmecilik uygulamalarından yararlanırken; sağlık sektörünü çalışma 
alanı olarak seçen hastanelerin bu yenilikleri ve gelişmeleri takip etmekte zorlan-
dıkları görülmektedir. Bu nedenle hizmet işletmesi kategorisinde değerlendirilen 
hastaneler; verimlilik ve etkinlik açısından pek çok sorun yaşamaktadır.

Ülkemiz, sağlık sektöründe faaliyet gösteren hastanelerin saygınlığının giderek 
artmasına karşılık, nüfus artış hızı ve sunulan hizmet kalitesi ile kıyaslandığında 
yeterli sayıda hastanede istenilen koşulların bulunmadığı görülmektedir. Hasta-
neler açısından sağlık hizmetlerinin temel amacı; toplumun ihtiyacı olan hizmeti, 
istenilen zaman ve kalitede hizmetler bütünü esasına yönelik olarak hastalarına en 
düşük maliyetle sunmak olduğu söylenebilir.Bu yüzden hastaneler, yöneticilerin 
kişisel tecrübesi ve yetenekleri dışında etkin bir bilgi sistemine kavuşturularak 
profesyonel yöneticiler tarafından yönetilmeli ve akreditasyon ile ilgilenen kuru-
luşlar tarafından verilen hizmetlerin sürekli denetlenmesine yönelik olarak siste-
min oluşturulması gerekmektedir.

1.2. Sağlık Hizmeti Kalitesini Etkileyen Temel Kriterler

Sağlık sisteminde önemli ve büyük bir yer tutan sağlık kurumlarının; zamanında, 
doğru, hakkaniyetli, etkili, aynı zamanda da verimli, maliyet etkin, israfı önleyen 
bir şekilde sağlık hizmeti sunmaları ve bu bağlamda güvenli sağlık çıktılarının 
elde edilmesi bu çalışmaların ana amacını oluşturmaktadır. Bu amacın gerçekleş-
tirilebilmesi noktasında ülkede sağlık alanında ulusal bir kalite yapılanmasının 
temelleri atılarak önemli mesafeler alınmıştır. Böyle bir yapılanma içinde ülkeye 
özgü hizmet kalite standartlarının ortaya konması ve bu standartların uygulan-
masının, ülkenin en üst otoritesi olan Sağlık Bakanlığı tarafından teşvik edildiği 
gözlenmektedir.(Güler vd.,2010)

Sağlık sektöründe kaliteyi artırmaya yönelik pek çok standart geliştirilmiş ve 
hepsinde de teknoloji kapsamındaki uygulamaların önemli bir yere sahip oldu-
ğu açıkça görülmektedir Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı, 2004 yılından itiba-
ren ulusal bir akreditasyon sisteminin kurulabilmesi için çalışmalara başlamıştır. 
Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde yapılan ulusal görüşmeler sırasında 
Türkiye’deki devlet hastanelerinin ve özel hastanelerin sunduğu hizmet kalitesini 
geliştirmek, en üst düzeye çıkarmak ve hasta memnuniyet düzeyini arttırmak için 
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bağımsız bir akreditasyon kurumunun kurulmasına karar verilmiştir. Akreditas-
yon kurumunun ulusal, kâr amacı gütmeyen ve bağımsız bir kurum olması ve 
bu kurumun hastane akreditasyon sistemini desteklemesi kararlaştırılmıştır. Ay-
rıca son dönem, sağlık uygulamalarını iyileştirme çalışmaları kapsamında sağlık 
bakanlığının yayınladığı ve uygulama zorunluluğu getirdiği HKS(Hizmet Kalite 
Standartları)(ADSMHKS,Aralık 2011) pek çok kalite kriterini kapsamaktadır. Bu 
kriterler içinde Yönetim hizmetleri ve tesis yönetimi kapsamında özellikle tıbbi 
cihazların bakım, onarım, ölçme, ayar ve kalibrasyon planları ayrıntılı olarak sor-
gulanmaktadır. Ayrıca teknoloji yönetimi kapsamında bilgi yönetimi kriterleri ile 
hizmet kalitesinin önemli bir unsuru üzerinde durulmuş. Kurumun yazılım ve 
donanım destek birimleri 24 saat kesintisiz hizmet sağlamalı gibi temel ifade-
lerle bilişim teknolojisinin önemi vurgulanmıştır.Son dönem bu tür gelişmeler 
değerlendirildiğinde Hizmet Kalite Standartları içerisinde önemli kriterler kapsa-
mında bakıma ulaşma ve bakımın sürekliliği ve Bilgi yönetimi gibi temel tekno-
loji yönetimi konuları ağırlıklı olarak yer almaktadır.

1.3. Sağlık Sektöründe Teknoloji Yönetimi

Hizmet sektörü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en hızlı büyüyen sektörler 
arasında gösterilmektedir. Bu nedenle, hizmet sektöründe bulunan birçok işletme 
gibi, sağlık sektörünü çalışma alanı olarak seçen hastanelerin de, yenilikleri ve 
gelişmeleri yakından takip etmesi gerekmektedir. Hastaların iyi ve kaliteli hizmet 
beklentisi, çağın teknoloji uygulamalarının sağlık sektöründe kullanımını zorun-
lu hale getirmiştir. Bu nedenle, rekabetçi piyasa koşullarında ayakta kalmak iste-
yen hastaneler, hastaların beklentilerini önceden algılayabilmeli ve buna yönelik 
gerekli değişiklikleri yaparak hastalarına üstün bir hizmet anlayışı ile faaliyetle-
rini yürütmelidir.

Teknoloji kavramı insanlığın varoluşuyla birlikte tarihsel süreç içersinde hiç 
durmadan gelişmiş ve bugünkü anlamına ulaşmıştır. Bugün pek çok bilim ada-
mı tarafından ortaya atılan çeşitli tanımlamalar mevcuttur. Teknoloji, belirli bir 
amaca yöneltilmiş bir dizi tekniğin, işin amaçlarına göre sıralanması ve kulla-
nılması yollarının bilimsel kurallara uygun olarak sistematiğe edilmesidir (Er-
besler,1987:9).Teknoloji genel çevrenin en hızlı değişen öğesidir. Teknolojik de-
ğişiklikler, kurumlar için büyük fırsatlar yaratabilmektedir. Bir örgüt, gerileyen 
teknolojileri, yeni ve yaşamını sürdürecek türden teknolojilerle değiştirebildiği 
sürece varlığını devam ettirebilir (Doğan,2007:10).Teknolojiyi yönetmek için 
herhangi bir sistematik yaklaşımın olmaması bir çok şirketin organizasyon ve-
rimliliklerini yönetmesini engellemektedir. Bir örgüt iyi bir şekilde ortaya konul-
muş yeni hizmet geliştirme sürecine sahip olabilir fakat yine de teknolojinin ve 
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ürünlerin eşzamanlı olarak geliştirilmesi sırasında sorunlarla karşılaşılabilir. Bu 
tip sorunları çözmenin en iyi yolu şirkette devam eden faaliyetleri bir teknoloji 
yönetim süreci ile tamamlamaktır (Farrukh,vd.,2004:39).

Birleşik Devletler Ulusal Bilimler Akademisi ise teknoloji yönetimini “Bir 
işletmenin stratejik ve operasyonel hedeflerini biçimlendirmek ve başarmak için 
teknolojik faaliyetlerin planlanması, geliştirilmesi ve uygulanması için gerekli 
mühendislik, bilgi ve yönetim disiplinleri”(http://www.nasonline.org/about-nas/
policy-studies-and-reports/) şeklinde tanımlamıştır.

Teknoloji; belirli bir alanda bilimsel ilkelere dayalı uygulamalarla üretilen bi-
limsel bilginin, insan yaşamına hizmet amacıyla endüstride, ticarette, tıpta ve 
diğer alanlarda uygulanması ve kullanılmasıdır.Bir başka ifadeye göre teknoloji; 
fiziksel donanım olarak kabul edilirken, çağdaş teknoloji yorumundaysa tekno-
loji, fiziksel ve soyut bilgiler arası dinamik etkileşim ile açıklanmaktadır. Ayrıca 
teknolojiyi herhangi bir endüstri dalına ait üretim yöntemlerinin ve mekanizma-
ların araştırılmasıyla oluşan uygulama bilgileri olarak tanımlanabilir. Teknoloji 
ile global akımlar hızlanmakta ve teknolojinin dünyayı birleşik kaplar bütünü 
haline dönüştürdüğü savunulmaktadır(Öğüt, 2003: 150-151).

Sağlık sektöründe teknoloji yönetimi ise hem tıbbi cihazların, hastaya en iyi hiz-
meti sunabilecek şekilde, temini, korunması, bakımı ve kullanımı, hem de hizmet 
kalitesini artırmak ve veri kaydını sağlamak için bilgi teknolojilerini ve ayrıca 
iş süreçlerinde bilimsel bilginin profesyonel bir şekilde kullanımını sağlamaktır. 
Dünya Sağlık Örgütü(WHO), “teknoloji” kavramını bir dönüm noktası olarak 
“Sağlık teknolojisi” olarak açıklamış ve şu şekilde tanımlamıştır: “Teknoloji,bir 
sağlık probleminin çözümünde önemli katkıda bulunabilen, kullanıcılarıyla bir-
likte metotların, tekniklerin ve donatımın bir birleşimidir(WHO,2008:34).

Sağlıklı yaşamak her insanın temel ihtiyacıdır ve insanların sağlıklı yaşamaların-
da hastanelerin rolü giderek artmaktadır. Nüfus artışı, kentleşme, sanayileşme, 
sosyal güvenlik kapsamının genişletilmesi gibi çeşitli nedenlerle birlikte kişilerin 
bilinç düzeylerinin yükselmesi ile birlikte hastanelerin üstlendiği bu rol daha da 
önemli bir hale gelecektir. Çünkü en gelişmiş tıbbi teknolojilerden ve laboratu-
arlardan yararlanarak tedavi olmak, düzenli hemşirelik bakımı almak ancak has-
tanelerde mümkün olabilmektedir. Bu nedenle hastanelere olan talep ilerleyen 
zamanlarda önemli bir artış gösterecektir(Ünver, 1982: 178).

Sağlık hizmetlerinde teknoloji kullanımının ülkenin ve sağlık kuruluşlarının ih-
tiyaç, şart, imkan, alt yapı gerçeklerine göre geliştirilip uygulanan politikalara 
dayandırılmaması, “sağlık hizmetlerinin eşit, ulaşılabilir ve sürekli olması ge-
rekir” ilkesinin gerçekleşmesini engelleyen unsurlardan biridir. Teknoloji politi-
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kalarının geliştirilmesi ve uygulanmasında yönetsel alanların, konuyu ele alış ve 
uygulayış düzeyleri bakımından, iki ayrı kademeden oluştuğunu söylemek müm-
kündür: (Sargutan,2005;120)

• Sağlık sektöründe ülke düzeyi teknoloji yönetimi
• Sağlık kuruluşlarında birim düzeyi teknoloji yönetimi
Ülke düzeyinde sağlık teknolojisi kullanımının bu ilkelere dayalı olarak önceden 
belirlenmiş kurallara göre yapılmasının gerekliliği, fakat bunun kolay gerçek-
leşmediği bilinmektedir. Bu nedenle, ülke çapında kamu ve özel sektörde sağlık 
teknolojisinin dağılımını dikkate alan bir düzenleme gerekmektedir. Özellikle 
ileri teknolojili ürünlerin alımı, kullanımı ve bakım-onarım-ayar denetimi süreç-
lerinin düzenlenmesi, ile ilgili bir kamu otoritesi tarafından ve tek merkezden 
yürütülmeli ve uygulama süreci takip edilmelidir. Bu amaçla yasal düzenlemelere 
gereksinim vardır.

Sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi sadece sağlık hizmeti üretimine doğru-
dan katkısı olan sağlık teknolojilerini değil, aynı zamanda sağlık hizmetleri ama-
cını taşımayan fakat sağlık kuruluşlarında/ birimlerinde kullanılan ve kuruluşun 
amacı olan sağlık hizmeti üretimine dolaylı olarak(ve özellikle kalite anlamında) 
katkıda bulunan, diğer teknolojilerin yönetimini de içerir.

1.4. Sağlık sektöründe Bilişim Teknolojileri

Son on yıl içerisinde bilişim teknolojileri (BT), iş yapma şeklini ve pek çok en-
düstri içinde mevcut örgüt yapılarını önemli bir biçimde değişikliğe uğratmıştır. 
Bu türdeğişikliklerin görüldüğü endüstrilerden birisi de sağlık sektörüdür. Bilgi 
teknolojilerinin,sağlık kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu değişikliklerde öncü oldu-
ğu görülmektedir. Sağlık bilgi teknolojileri (SBT) sağlık kurulları için önemli bir 
rol oynamakta olduğundan sağlık kuruluşları bu konuyu önemle dikkate almalı-
dır. (Menachemi ve Brooks, 2006: 159).

Stratejik hareket çatısını oluşturulması ve benimsenmesi için sağlık bilgi tekno-
lojilerinin dört amacı taşıması gerekmektedir. Bahsedilen bu amaçlar sırasıyla 
aşağıda belirtilmektedir (Rash, 2005: 112).

• SBT’nin başarılması için gerekli olan liderlik ve motivasyonun oluşturulması 
gereklidir.

• Elektronik Sağlık Kayıt Sistem (EHR) standartlarının oluşturulmasına olanak 
sağlanması ve işlerliğinin desteklenmesi gerekmektedir.

• SBT’nin sağlayıcıların ihtiyaç duyduğu yüksek teknik çözümleri içerecek bi-
çimde düzenlenmesi gereklidir.
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• SBT etkin maliyet adaptasyonu kolaylaştırmalı ve SBT’nin sağladığı yararla-
rın farklı alanlara uygulanabilir hale getirilmesi gerekmektedir.

Sağlık alanında bilişim teknolojisinin yaygın kullanımı tıp bilişimi kavramını ön 
plana çıkarmıştır. Tıp bilişimi, araç olarak bilişim teknolojilerini kullanarak tıp 
pratiğinde ortaya çıkan bilgi yönetimi gereksinimine cevap vermeye çalışır. Kli-
nik karar destek sistemlerinin tasarımından, gerekli yazılım ve donanım araçla-
rının geliştrilmesine kadar geniş bir yelpazeyi kapsar (Demrihan,Güler,2011;14)

2. SAĞLIK SEKTÖRÜNDE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ VE HİZMET 
SEKTÖRÜ İLİŞKİSİ: SÖKE AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 
UYGULAMASI

2.1 Araştırmanın amacı

Araştırmanın temel amacı, sağlık sektörünün önemli bir parçası olan ağız diş sağ-
lığı merkezleri çalışanlarınca bilişim teknolojileri ve teknoloji uygulamaları çer-
çevesinde Hizmet kalite düzeyindeki etkileşimi incelemektir. Diğer bir deyişle;

Sağlık hizmetlerinde kalite çalışmalarının başarı ile gerçekleştirilmesinde tekno-
loji yönetiminin yeri ve önemini görebilmek,

Teknoloji yönetiminin hizmet kalitesi düzeyi ile ilişkisini analiz etmek,

Bilişim teknolojilerinin hizmet kalitesi düzeyi ile ilişkisini değerlendirmektir.

2.2 Araştırma Yöntemi ve Hipotezleri

Çalışmanın verilerini elde etmek için tarama (survey) yöntemi kullanılmış, 
yapılan çalışmanın veri toplama aracı da soru formu olarak belirlenmiştir.
Çalışma Söke Ağız Diş Sağlığı Merkezi çalışanlarının tamamına uygulanan bir 
anket ile gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Anket 4 bölümden oluşmaktadır. Birinci 
bölüm Hizmet kalite düzeyini, ikinci bölüm bilişim teknolojisini, üçüncü bölüm 
teknoloji yönetimine ve son bölümde cevaplayıcıların demografik yapısını analiz 
etmeye yöneliktir.

H1: Hizmet kalite düzeyi değişkenleri arasında anlamlı bir ilişki vardır.

H2:Hizmet Kalite botutları ile demografik özellikler arasında anlamlı farklılıklar 
vardır.
H3: Hizmet Kalite Düzeyi ile bilişim teknolojisi arasında anlamlı bir ilşki vardır.
H4: Hizmet kalite Düzeyi ile teknoloji yönetimi arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H5: Teknoloji yönetimi ve bilişim teknolojisi arasında anlamlı bir ilişki vardır.
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2.3. Araştırma Bulguları

Araştırma bulguları kapsamında katılımcıların sosyo-demografik özellikleri, 
geçerlilik ve güvenilirlik analizleri, hizmet kalite düzeyi, bilişim teknolojisi ve 
teknoloji yönetimine yönelik tanımlayıcı istatistikler, t-testi, ANOVA testi , reg-
resyon ve korelasyon analizlerine yer verilmiştir.

2.3.1. Katılımcıların Sosyo-Demografik Özellikleri

Araştırma kapsamında katılımcılara cinsiyetleri, yaşları, eğitim durumları, görev-
leri, ve toplam iş tecrübelerine ilişkin sorular yöneltilmiştir. Bu doğrultuda katı-
lımcıların sosyo-demografik özelliklerine yönelik sayısal ve yüzdesel dağılımları 
Tablo 1’de ele alınmaktadır.

Tablo 1. Katılımcıların Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı
N % N %

Cinsiyet Görev
Kadın 31 55,4 İdari Personel 6 10,7
Erkek 25 45,6 Diş Hekimi 16 28,6
Toplam 56 100,0 Teknisyen 9 16,1
Yaş Grupları Sekreter 8 14,3
15-25 4 7,1 Sağlık Personeli 6 10,7
26-35 22 39,3 Diğer 11 19,6
36-45 24 42,9 Toplam 56 100
46-55 3 5,4 Çalışma Süresi
55 ve üzeri 2 3,6 1 yıldan az 15 26,8
Toplam 55 98,2 1-5 yıl 20 35,7
Eğitim Durumu 6-15 yıl 7 12,5
İlköğretim 4 7,1 16-20 yıl 6 10,7
Lise 9 16,1 20 yıldan fazla 8 14,3
Ön Lisans 20 35,7 Toplam 56 100
Lisans 20 35,7
Yüksek Lisans 3 5,4
Toplam 56 100

Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri incelendiğinde araştırmaya katılanla-
rın %55,4’ü kadın ve %45,6’sı erkektir. Katılımcıların yaş dağılımları incelendi-
ğinde %7,1’inin15-25, %39,3’ünün 26-35 ,%42,9’unun 36-45, %5,4’ünün 46-55 
ve %3,6’sının 55 ve üzeri yaşlarda çalışanlardan oluştuğu görülmektedir. Katı-
lımcıların %76,8’inin önlisans, lisans ve Yüksek lisans mezunu olduklarını belirt-
mişlerdir. Araştırmaya katılanların görev dağılımları incelendiğinde %10,7 sinin 
idari kadroda yer alan personel, %28,6’sının diş hekimi, %16,1’inin teknisyen, 
%14,3’ünün sekreter, %10,7’sinin sağlık personeli ve %19,6’sının diğer(temizlik 
vb.) personel olduğu tespit edilmiştir.
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2.3.2. Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi

Araştırma da 2004 yılında, Daniel I.Prajogo ve Amrik S. Sohal tarafından geliş-
tirilerek, 194 Avustralya işletmesine uygulanan anket ile 2009yılında Kılınç, C.Ç 
tarafından Konya ilindeki kamu ve özel hastanelere uygulanan Hizmet kalitesi 
düzeyi, bilişim teknolojisi ve teknoloji yönetimi veri setleri kullanılmış, anket 
geçerlilik ve güvenilirliği test edilmiştir. Tüm değişkenlerin güvenilirlik analizi 
sonucunda ise genel Cronbach alpha değeri 0,954 (p<0,001) olarak tespit edil-
miştir. Hizmet kalite düzeyi, bilgi teknolojisi ve teknoloji yönetimi veri setleri 
için Faktör analizi uygulanmıştır. Hizmet kalite Düzeyi 5 boyutta gerçekleşirken, 
Teknoloji yönetimi ve bilişim teknolojisi tek boyutta gerçekleşmiştir.

Hizmet Kalite Düzeyi, Toplam kalite temel bileşenleri ve hizmet kalite standar-
dına dayandırılarak oluşturulduğu için faktör analizi ile boyutlar belirlenmeye 
çalışılmıştır. Gerçekleştirilen faktör analizi Tablo 2’de ele alınmaktadır. Bilgi 
güvenliği veri setine güvenilirlik analizi gerçekleştirilmiştir. Güvenilirlik analizi 
sonucunda genel Cronbach alpha değeri 0,95 (p<0,001) olarak tespit edilmiştir.

Tablo 2. Faktör Analizi (Hizmet Kalite Düzeyi)
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1. FAKTÖR – Yönetim Sorumluluğu 13,860 17,929 3,99 3,719 ,90 ,003
 Hasta beklentilerin anlaşılması ,648
Hasta şikayeti süreci ,659
Misyonun varlığı ,736
Çift yönlü iletişim ,628
HKS için düzenli eğitim ,865
Net iş talimatları ,699
2. FAKTÖR- İnsan Kaynakları Yönetimi 2,116 17,647 3,80 4,213 ,93 ,000
 Sağlık personeli yeterli hizmet ,717
Sağlık pers.iletişim ,750
İdari pers.iletişim ,687
Kalite çalışmaları ,571
Üst yönetimin performans değerlemesi ,679
Çalışan memnuniyeti ölçümü ,670
Görev tanımlarının netliği ,797
3. FAKTÖR – Personel Yeterliliği 1,662 15,271 3,69 5,739 ,88 ,000
Yeterli sağlık personeli ,757
Yeterli idari personel ,645
Ssağlık personeli hizmet zamanı ,563
İdari personelin hizmet zamanı ,845
İdari personelin yeterli hizmet ,766
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4. FAKTÖR- Vizyoner Yaklaşım 1,261 7,720 3,97 ,834 ,89 ,505
Kurum imajı ,624
Hasta odaklı çalışma ,782
Gelecek gereksinimler için kaynak 
araştırması ,571

Örgütsel performans sistemi ,642
Kariyer planlama çalışmaları ,684
5. FAKTÖR- Hasta odaklılık 1,225 4,038 3,98 ,593 ,72 ,620
Çalışama saatleri personele uygun ,529
Çalışma saatleri hastalara uygun ,713
Sürekli iyileştirme ,577
Personelin yardımcı tutumu ,525
Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Ölçümü: ,760; Barlett’s Test of Sphericity=1538,921 
(p<0,001) Açıklanan Toplam Varyans: 75,600

Hizmet kalite düzeyi veri setinin yapısal geçerliliğini kanıtlamak amacıyla fak-
tör analizi gerçekleştirilmiştir. Faktör analizi sonucunda Kaiser-Meyer-Olkin ör-
neklem değeri ,760 (p<0,001) olarak gerçekleşmiş ve açıklanan toplam varyans 
75,600 olarak tespit edilmiştir.

İlk faktörün tanımladığı fark yüzdesi 17,929’dur ve 6 değişkenle ifade edilmek-
tedir.Bu faktörün altında bulunan ifadeler incelendiğinde değişkenlerin “Yönetim 
Sorumluluğu” ile ilgili olduğu anlaşılmaktadır.Faktör içerisinde faktör ağırlığı 
en büyük değişkenin HKS(Hizmet kalite standardı) için düzenli eğitim verilmesi 
olduğu görülmektedir. Faktörün özdeğeri 13,860’tir. Bu faktöre göre anketi dol-
duranlar ortalama değer olarak 3,99 vermişlerdir.

İkinci faktörün tanımladığı fark yüzdesi 17,64’dır ve 7 değişkenle ifade edilmek-
tedir. Bu faktörün altında bulunan ifadeler incelendiğinde değişkenlerin “İnsan 
Kaynakları Yönetimi” ile ilgili olduğu anlaşılmaktadır ve özdeğeri 2,11’dur. Bu 
faktöre göre anketi dolduranlar ortalama değer olarak 3,80 vermişlerdir.

Üçüncü faktörün tanımladığı fark yüzdesi 15,271’dır ve 5 değişkenle ifade edil-
mektedir. Bu faktörün altında bulunan ifadeler incelendiğinde değişkenlerin 
“Personel Yeterliliği” ile ilgili olduğu anlaşılmaktadır ve özdeğeri 1,66’dir. Bu 
faktöre göre anketi dolduranlar ortalama değer olarak 3,69 vermişlerdir.

Dördüncü faktörün tanımladığı fark yüzdesi 7,720’dir ve 5 değişkenle ifade 
edilmektedir. Bu faktörün altında bulunan ifadeler incelendiğinde değişkenlerin 
“Vizyoner yaklaşım” ile ilgili olduğu anlaşılmaktadır ve özdeğeri 1,26’dir. Bu 
faktöre göre anketi dolduranlar ortalama değer olarak 3,97 vermişlerdir.
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Son olarak, beşinci faktörün tanımladığı fark yüzdesi 4,03’dur ve 4 değişkenle 
ifade edilmektedir. Bu faktörün altında bulunan ifadeler incelendiğinde değişken-
lerin “Hasta Odaklılık” ile ilgili olduğu anlaşılmaktadır ve özdeğeri 1,22’dur. Bu 
faktöre göre anketi dolduranlar ortalama değer olarak 4,03 vermişlerdir.

2.3.3. Hizmet Kalite Düzeyine İlişkin Bulgular

Hizmet kalite düzeyi değişkenlerinin tanımlayıcı istatistikleri, katılımcıların de-
mografik özelliklerine göre verdikleri yanıtlar arasında anlamlı bir farklılığın 
olup olmadığını tespit etmek amacıyla çeşitli analizler gerçekleştirilmiştir.

Tablo 3. Tanımlayıcı İstatistikler (Hizmet Kalite Düzeyi)

N Minimum Maksimum Ortalama
Standart 
Sapma

Yönetim Sorumluluğu 56 1,50 5,00 3,9911 1,0349
İnsan Kaynakları 56 1,14 5,00 3,4819 1,0685
Personel Yeterliliği 56 1,00 5,00 2,9807 1,0759
Vizyoner Yaklaşım 56 0,60 5,00 3,5236 1,1337
Hasta Odaklılık 56 1,50 5,00 3,5236 ,81176

Hizmet Kalite düzeyi değişkenleri olan “Yönetim Sorumluluğu”, “İnsan Kaynak-
ları”, “Personel Yeterliliği”, “Vizyoner Yaklaşım”, “Hasta Odaklılık” faktörlerine 
verdikleri yanıtların ortalaması, standart sapmaları, minimum ve maksimum de-
ğerleri Tablo 4’te ele alınmıştır. Hizmet kalite düzeyi değişkenlerinden “Yöneti-
min sorumluluğu” en yüksek ortalamaya ve “Personel Yeterliliği” ise en düşük 
ortalamaya sahiptir.

Hizmet kalite düzeyini oluşturan faktörlerin cevaplayıcıların yaş, cinsiyet, görev, 
çalışma süresi ve öğrenim düzeyine göre anlamlı farklılık gösterip göstermedik-
leri t testi ile analiz edilmiş, sadece çalışma süresine göre faktörlerde anlamlı 
farklılıklar (Tablo olduğu gözlemlenmiştir.

Tablo 4. Hasta odaklılıkla çalışma sğresi arasındaki farklılık Analizi
(I) (J) Ortalama Farkları (I-J) p
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1 yildan az 1-5 yil -,24167 ,996
6-15 yil -2,73810(*) ,031
16-20 yil ,33333 ,997
20 yildan fazla -,07292 1,000

1-5 yil 1 yildan az ,24167 ,996
6-15 yil -2,49643(*) ,046
16-20 yil ,57500 ,971
20 yildan fazla ,16875 1,000
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(I) (J) Ortalama Farkları (I-J) p
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6-15 yil 1 yildan az 2,73810(*) ,031

1-5 yil 2,49643(*) ,046
16-20 yil 3,07143 ,056
20 yildan fazla 2,66518 ,086

16-20 yil 1 yildan az -,33333 ,997
1-5 yil -,57500 ,971
6-15 yil -3,07143 ,056
20 yildan fazla -,40625 ,995

20 yildan fazla 1 yildan az ,07292 1,000
1-5 yil -,16875 1,000
6-15 yil -2,66518 ,086
16-20 yil ,40625 ,995

Hizmet Kalite düzeyini oluşturan faktörlerden Hasta odaklılık faktörü Persone-
lin çalışma süresine göre farklılıklar içermektedir. Hangi gruplar arasında fark-
lılığın olduğunu tespit etmek amacıyla yapılan Post Hoc Testlerinden LSD ana-
lizi Tablo 11’de gösterilmektedir. Bu analize göre “Hasta odaklılık” faktörü için 
5 yıldan az süre çalışan personelle 6-15 yıl çalışan personelin (p=,031,p=,046) 
verdikleri yanıtlar arasında anlamlı bir farklılığın olduğu gözlenmektedir. Hiz-
met kalitesi boyutlarından sadece hasta odaklılık ile çalışma süresi arasında 
anlamlı farklılık olduğu hipotezi(H2 hasta odaklılık boyutu) kabul diğerleri red 
edilmiştir.

Tablo 5’de de görüldüğü gibi “Yönetim Sorumluluğu” değişkeni ile “İnsan Kay-
nakları” değişkeni arasında pozitif yönde güçlü kuvvette bir ilişki (p<0,001 ve r= 
0,684) olduğu görülmektedir. “Yönetim Sorumluluğu” değişkeni ile “Personel 
Yeterliliği” değişkeni arasında pozitif yönde güçlü kuvvette bir ilişki (p<0,001 
ve r= 0,586) vardır. “Yönetim Sorumluluğu” değişkeni ile “Vizyoner Yaklaşım” 
değişkeni arasında pozitif yönde güçlü kuvvette bir ilişki (p<0,001 ve r= 0,727) 
vardır. “Yönetim Sorumluluğu” değişkeni ile “Hasta odaklılık” değişkeni arasın-
da pozitif yönde orta bir ilişki (p<0,001 ve r= 0,399) vardır.

“İnsan Kaynakları” değişkeni ile “Personel Yeterliliği” değişkeni arasında pozi-
tif yönde orta kuvvette bir ilişki (p<0,001 ve r= 0,654) vardır. “İnsan Kaynak-
ları” değişkeni ile “Vizyoner Yaklaşım” değişkeni arasında pozitif yönde güçlü 
kuvvette bir ilişki (p<0,001 ve r= 0757) vardır. “İnsan Kaynakları” değişkeni 
ile “Hasta Odaklılık” değişkeni arasında pozitif yönde orta kuvvette bir ilişki 
(p<0,001 ve r= 0,458) vardır.
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Tablo 5. Korelasyon Analizi (Hizmet Kalite Düzeyi)
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Yönetim 
Sorumluluğu

r 1 ,684(**) ,586(**) ,727(**) ,399(**)
Sig. ,000 ,000 ,000 ,002
N 56 56 56 56 56

İnsan 
Kaynakları

r ,684(**) 1 ,654(**) ,757(**) ,458(**)
Sig. ,000 ,000 ,000 ,000
N 56 56 56 56 56

Personel
Yeterliliği

r ,586(**) ,654(**) 1 ,641(**) ,416(**)
Sig. ,000 ,000 ,000 ,001
N 56 56 56 56 56

Vizyoner 
Yaklaşım

r ,727(**) ,757(**) ,641(**) 1 ,428(**)
Sig. ,000 ,000 ,000 ,001
N 56 56 56 56 56

Hasta 
Odaklılık

r ,399(**) ,458(**) ,416(**) ,428(**) 1
Sig. ,002 ,000 ,001 ,001
N 56 56 56 56 56

P<0,001

“Personel Yeterliliği” değişkeni ile “Vizyoner Yaklaşım” değişkeni arasında 
pozitif yönde kuvvetli bir ilişki (p<0,001 ve r= 0,641) vardır. “Personel Yeterliliği” 
değişkeni ile “Hasta Odaklılık” değişkeni arasında pozitif yönde orta kuvvette 
bir ilişki (p<0,001 ve r= 0,416) vardır. “Vizyoner Yaklaşım” değişkeni ile “Hasta 
Odaklılık” değişkeni arasında pozitif orta kuvvette bir ilişki (p<0,001 ve r= 0,428) 
vardır. Korelasyon analizinden elde edilen bulgulara göre H1kabul edilmiştir.

2.3.4. Bilişim Teknolojisine İlişkin Bulgular

Bilişim teknolojisine yönelik oluşturulan 14 adet değişken için faktör analizi ça-
lışmasında tüm değişkenlerin tek boyutta toplandıkları(alpha değeri 0,97 olup, 
varyansın %78,415’ini açıklamaktadır) görülmüştür. Bilişim teknolojisine yöne-
lik cevaplayıcıların algılarının oldukça yüksek olduğunu ortalama değer(4,0357)
den görmek mümkündür. Her bir değişken ayrı için factor ağırlıkları, minimum, 
maksimum, ortalama ve standart sapma değerleri tablo 6’da verilmiştir.

Bilişim Teknolojisi değişkenleri tek tek ele alındığında tüm ifade ortalamalarının 4 
civarında dağıldığı görülmektedir. En yüksek değerler ise bilişim teknolojisi uygu-
lamalarının kayıt, muhasebe ve faturalamada etkin kullanıldığı(4,1964) ve Hizmet 
Kalite Standartlarının uygulanmasına destek verdiği(4,1964)i ifadelerde toplanmıştır.

Ayrıca Faktör ağırlıkları değerlendirildiğinde Birimler arası iletişim etkinliği-
ni artırması(0,973), kayıt, muhasebe ve faturalama işlemlerini kolaylaştırma-
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sı(0,952) ve HKS uygulamalarına destek vermesi(0,930) tüm bilişim teknolojisi 
uygulamaları içindeki ağırlıkları en yüksek ilk üç sıradaki ifadelerdir.

Tablo 6. Tanımlayıcı İstatistik (Bilişim Teknolojisi)

BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-BT N Faktör 
Ağırlıkları Min. Max. Ortalama Std. 

Sapma
Kayıt, muhasebe ve faturalamad 56 ,952 1,00 5,00 4,1964 1,32692
HKS uygulamasına destek 56 ,937 1,00 5,00 4,1964 1,32692
Sistemin kontrol kolaylığı 56 ,806 1,00 5,00 4,0714 1,52384
Kişiler arası iletişim etkinliği 56 ,927 1,00 5,00 4,0714 1,33290
Birimler arası iletişim etkinliği 56 ,973 1,00 5,00 4,1429 1,29935
Yeni hizmet geliştirmeye katkısı 56 ,941 1,00 5,00 4,0536 1,31315
Personel tasarrufu sağlaması 56 ,854 1,00 5,00 3,9286 1,43789
Personel motivasyonunu artırması 56 ,833 1,00 5,00 3,9286 1,42519
Sektörel gelişme ve takip sağlaması 56 ,930 1,00 5,00 4,1429 1,32704
Poliklinik hizmetlerinde verimlilik 56 ,827 1,00 5,00 4,0000 1,45227
Hasta takibi 56 ,864 1,00 5,00 4,0357 1,41375
Yeterli bilgisayar alt yapısı 56 ,738 1,00 5,00 3,8571 1,53064
BT uygulayacak yetkin personel 56 ,924 1,00 5,00 3,9464 1,29923
BT için yeterli kaynak 56 ,857 1,00 5,00 3,9286 1,42519

2.3.5. Teknoloji yönetimine ilişkin Bulgular

Teknoloji yönetimi değişkenlerine ilişkin Faktör ağırlığı, minimum, maksimum, 
ortalama değer ve standart sapma tablo 7’de verilmiştir.Teknoloji yönetimine iliş-
kin ifadelere cevaplayıcıların verdiği ortalama değer(3,8393) ve standart sapma-
sı(1,18150)dır.

Faktör ağırlıkları(alpha değeri 0,94 ve toplam varyansın %83,509’unu açıkla-
makta) incelendiğinde başarılı teknoloji tönetimi uygulaması(0,976), hizmetlerin 
aksmasının önlenmesi(0,950) ve hizmetlerde sürekli iyileşme(0,947) en ağırlıklı 
değişkenlerdir.

Tablo 7.Tanımlayıcı İstatistik (Teknoloji Yönetimi)

TEKNOLOJİ YÖNETİMİ-TY N Faktör 
Ağırlığı Min. Max. Ortalama Std. 

Sapma
Verimlilik artışı 56 ,945 1,00 5,00 4,0357 1,27870
Sürekli iyileşme 56 ,947 1,00 5,00 3,9464 1,32692
Başarılı TY uygulaması 56 ,976 1,00 5,00 4,0536 1,31315
Arızlarda azalma 56 ,908 1,00 5,00 3,8750 1,30819
Hizmet aksamasında azalma 56 ,950 1,00 5,00 4,0000 1,29334
Atanmış TY komisyonu 56 ,430 1,00 5,00 2,6250 1,98689
Gelecek teknolojileri tahmin 56 ,868 1,00 5,00 3,8571 1,40685
Uygun teknoloji sahibi 56 ,793 1,00 5,00 3,8750 1,49012
Rakiplere göre iyi hizmet 56 ,886 1,00 5,00 3,9464 1,40673
Yenilikçi teknolojiler sağlanması 56 ,936 1,00 5,00 4,1071 1,30284
Katılımcı yönetim sistemi 56 ,915 1,00 5,00 3,9107 1,43053
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Katılımcılar en yüksek ortalama ile teknoloji yönetiminin yenilikçi teknolojileri 
kuruma sağlaması (4,1071) konusunda önemli olduğunu vurgulamışlardır. En 
düşük ortalama ise kurumda atanmış bir teknoloji yönetimi komisyonunun olması 
(2,6250) dır.

2.3.6. Hizmet Kalite Düzeyi ve Bilişim Teknolojisi İlişkisi

Hizmet kalite düzeyine bilişim teknolojisinin etkisi regresyon analizi ile araştırıl-
mıştır. Regresyon analizi, aralarında sebep-sonuç ilişkisi bulunan iki veya daha 
fazla değişken arasındaki ilişkiyi belirlemek ve bu ilişkiyi kullanarak o konu ile 
ilgili tahminler (estimation) ya da kestirimler (prediction) yapabilmek amacıyla 
yapılır(Fox,1997,s.15).

Analiz sonucundabilişim teknolojisinin, bağımlı değişken olan “Hizmet kalite 
düzeyi” değişkenine ait varyansı %42 oranında açıkladığı(R:0,654; R2=0,428; 
Std Sapma=0,78342), diğer bir deyişle hizmet kalite düzeyi %42 oranında bi-
lişim teknoloji uygulamalarına bağlı olduğu görülmüştür. Varyans analizi ile iki 
değişken arasındaki ilişkinin anlamlılığı test edilmiştir.Bulgular doğrultusunda 
H3 hipotezi Kabul edilmiştir.

F(1,54)=40,345,p<0,001

Tablo 8. Katsayı Tablosu (Hizmet Kalite düzeyi ile Bilişim Teknolojisi)

Model

Standardize 
edilmemiş Katsayı

Standardize 
Katsayı t

Onem 
derecesi.

B Std. Hata Beta B Std. Hata
1 (Sabit 1,675 ,364 4,596 ,000

Bilişim 
Teknolojisi ,549 ,086 ,654 6,352 ,000

a:Bağımlı değişken: Hizmet Kalite Düzeyi

Tablo 8’de görüldüğü gibi Bilişim teknolojisinin katsayısı ,549, sabit değer ise 
1,675’dir.

Hizmet Kalite Düzeyi=0,549(Bilişim Teknolojisi)+1,675

Bu eşitlik bilişim teknolojisi uygulamalarının hizmet kalite düzeyini ne oranda 
etkilediğini göstermektedir.

2.3.7 Hizmet Kalite Düzeyi ile Teknoloji yönetimi ilişkisi

Hizmet kalite düzeyine teknoloji yönetimi uygulamalarının etkisi incelendiğinde, 
teknoloji yönetiminin, bağımlı değişken olan “Hizmet kalite düzeyi” değişkenine 
ait varyansı %35 oranında açıkladığı(R:0,590; R2=0,349; Std Sapma=0,83581), di-
ğer bir deyişle hizmet kalite düzeyi %35 oranında teknoloji yönetimi uygulamala-
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rına bağlı olduğu görülmüştür. Varyans analizi ile iki değişken arasındaki ilişkinin 
anlamlılığı test edilmiştir. Bulgular doğrultusunda H4 hipotezi Kabul edilmiştir.

F(1,54)=28,889,p<0,001

Tablo 9. Katsayı Tablosu (Hizmet Kalite düzeyi ile Bilişim Teknolojisi)

Model
Standardize edilmemiş 
Katsayı

Standardize 
Katsayı t

Onem 
derecesi.

B Std. Hata Beta B Std. Hata
1 (Sabit 1,924 ,383 5,025 ,000

Teknoloji 
Yönetimi ,513 ,095 ,590 5,375 ,000

Tablo 9’da görüldüğü gibi Teknoloji yönetimi katsayısı ,513, sabit değer ise 
1,924’dir.

Hizmet Kalite Düzeyi=0,513(Teknoloji yönetimi)+1,924

Bu eşitlik bilişim teknolojisi uygulamalarının hizmet kalite düzeyini ne oranda 
etkilediğini göstermektedir.

2.3.8 Korelasyon Analizi(Hizmet Kalite Düzeyi, Bilişim Teknolojisi ve 
Teknoloji Yönetimi)

Hizmet kalite düzeyi, bilişim teknolojisi ve teknoloji yönetimi arasında anlamlı 
bir ilişkinin olup olmadığı korelasyon analizi ile test edilmiştir.

Tablo 9. Korelasyon Analizi (Hizmet Kalite Düzeyi, Bilişim Teknolojisi ve Teknoloji Yönetimi)

Hizmet Kalite 
Düzeyi

Bilişim
Teknolojisi

Teknoloji
Yönetimi

Hizmet Kalite 
Düzeyi

r 1 ,654(**) ,590(**)
Sig. ,000 ,000
N 56 56 56

Bilişim Teknolojisi r ,654(**) 1 ,908(**)
Sig. ,000 ,000
N 56 56 56

Teknoloji
Yönetimi

r ,590(**)
,000
56

,908(**)
,000
56

1
56

Sig.
N

Araştırma değişkenleri olan hizmet kalite düzeyi, bilişim teknolojisi ve tekno-
loji yönetimi arasındaki ilişkinin yönünü ve kuvvetini belirleyebilmek amacıyla 
korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda “hizmet kalite düzeyi” de-
ğişkeni ile “Bilişim teknolojisi ” ve “Teknoloji yönetimi” değişkenleri arasında 
pozitif yönde güçlü kuvvette bir ilişki vardır. En kuvvetli ve pozitif yönlü iliş-
kinin teknoloji yönetimi ve bilişim teknolojisi arasında olduğu(r=,908;p<0,001) 
görülmektedir. Elde edilen bulgular doğrultusunda H5kabul edilmiştir.
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SONUÇ VE ÖNERİLER

Günümüz sağlık kuruluşlarının, yöneticilerin kişisel tecrübeleri ve yetenekleri-
nin dışında etkin bir bilgi sistemi ile işlevsel bir teknoloji yönetimine sahip ol-
maları zorunluluk haline gelmiştir. Daha etkili ve verimli çalışma koşullarının 
yaratılması,organizasyonlardaki iş tatminsizliğini azaltacağı gibi, hasta memnu-
niyetinin de artmasını sağlayacaktır.

Bu çalışma da hizmet kalite düzeyine bilişim teknolojisi ve teknoloji yönetim 
etkisi incelenmeye çalışılmış, analizler sonucunda cevaplayıcılar, hizmet kalite 
düzeyine, hem bilişim teknolojisinin hem de teknoloji yönetiminin anlamlı etkisi 
olduğunu belirtmişlerdir. Çalışmanın yapıldığı Söke ADSM’inde, çalışanların bi-
lişim teknolojisi ve teknoloji yönetimi konularında algı ve katılımlarının yüksek 
olduğu görülmektedir.

Teknoloji yönetimi ve Bilişim teknoloji yönetimi uygulamalarının ADSM’lerine 
en önemli katkılarını sıralamak gerekirse;

A. Teknoloji Yönetimi Uygulamalarının ADSM’lerine katkıları:
• Her türlü tıbbi cihaz envanterinin çıkartılması ve güncel olarak tutulması,
• Standartlara uygun cihaz testlerinin yapılması
• Cihaz bakım/onarım masraflarının kayıt altına alınması ve takibinin yapılması,
• Gelecek dönemlerde ihtiyaç duyulan cihazların gelişimini izlemek, teknik ve 

fiyat açısından araştırılması, bilgilerin yönetime iletilerek gelecek dönem ya-
tırımları için gerekli kaynağın öngörülmesini,

• Yeni alınan cihazların kabul ve muayenelerinin yapılarak hizmete alınmasını,
• Cihazların doğru ve güvenli kullanımını sağlayarak, personel yaralanmalarını 

minimuma indirmek,
• İşle ilgi doğrudan ve dolaylı yeni bilgi konusunda yönetimi ve çalışanları bil-

gilendirmeyi sağlar.
B. Bilişim Teknolojisinin ADSM’lerine Katkısı:
• Hasta takibi ve bilgilerinin güvenli olarak arşivlenmesini sağlaması,
• Poliklinik hizmetlerinde verimliliği artırması,
• İşgücü tasarrufu sağlaması, işlemlerin yapılmasını kolaylaştırması açısından 

personel motivasyonunu sağlaması,
• Birimler ve personel arası iletişimin hızlı ve sağlıklı kurulmasını,
• Kayıt, muhasebe ve faturalama işlemlerini kolaylaştırması,
• Yeni hizmet geliştirme çalışmalarına katkı vermesi,
• Sistemi kontrol etme kolaylığı sağlamasıdır.
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Tüm bu kolaylıkları sağlayabilmeleri için iyi tanımlanmış bilişim ve teknoloji 
yönetimi sistemlerine ihtiyaç vardır. Ayrıca, ADSM’lerde hem bilişim hem de 
teknoloji yönetimini takip edebilecek uzman ve çalışanlardan oluşan ekiplerin 
kurulması gerekmektedir. Bu ekipler belirli periyotlarda toplanarak iş planı çer-
çevesinde mevcut durumu analiz ederek gelecek dönem uygulamalarına yön ve-
recek yeni araştırmalar yapacaklardır.

Çalışmanın gelecek dönem uygulamaları açısından öncelikle Söke ADSM 
hastalarına uygulanarak, hastalar açısından,diğer bir boyuttan incelenmek isten-
diğinde ise başka ADSM karşılaştırmaları yapılarak bilişim ve teknoloji yönetimi 
uygulamalarının hizmet kalitesine etkisi incelenebilir.
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Sterilizasyon Süreçlerinin İyileştirilmesinde 
Hizmet Kalite Standartları

Ali ARSLANOĞLU1

Mehmet ÇETİN2

A. Çetin KIZILTAN3

ÖZET

Sterilizasyon; cerrahi işlemlerde kullanılan tüm alet ve malzemelerin mikroorganizma-
lardan arındırılmasıdır. Sterilizasyon süreci ameliyathaneler için önemli bir süreçtir. Aynı 
zamanda sağlık hizmetlerinde kalite parametrelerinden olan hasta güvenliği, çalışan gü-
venliği ve hastane enfeksiyonları için çok önemli bir alt süreçtir. Bu süreçteki bir hata; 
hasta güvenliği, çalışan güvenliği ve hastane enfeksiyonlarında çok büyük hataların or-
taya çıkmasına neden olur. Bu hataların sonucunda sağlıkta kalite düzeyi düşebilir. Ste-
rilizasyon sürecinin etkin ve verimli olması için tüm alt süreçlerin kontrol edilmesi ve 
iyileştirilmesi lazımdır.

Sterilizasyon sürecinin alt süreçleri; 1.Temizlik ve Dezenfeksiyon, 2.Paketleme, 3.Steril 
etme, 4.Depolama, 5.Kayıt tutma olarak sıralanabilir. Bu süreçlerin etkin ve verimli ol-
ması için iyi bir şekilde yönetilmesi lazımdır. Bu yönetimde kaliteyi sağlamak için rehber 
olarak T.C. Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları rehber olarak alınmalıdır. Bu ça-
lışmada; HKS ışığında sterilizasyon süreci ve alt süreçlerinde nelerin yapılması gerektiği 
ve yapılanlar ortaya konulmuştur.
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ABSTRACT
Sterilization of all tools and materials used in surgical procedures removal of microorga-
nisms. The process of sterilization is an important process for the operating theaters. At 
the same time that the parameters of patient safety in health care quality, safety and noso-
comial infections is very important for running a child process. An error in this process, 
patient safety, employee safety and the causes of hospital infections, the emergence of 
very large errors. Level might be reduced as a result of these errors, the quality of health. 
To be effective and efficient sterilization process and improvement of all sub-processes 
must be controlled.

Sub-processes of the sterilization process listed as 1. A cleaning and disinfection, 2. Pac-
kaging, 3. Sterilizing, 4. Storage, 5. record-keeping. This is a good way to manage the 
processes necessary to effectively and efficiently. This is to provide quality management 
as a guide TC Ministry of Health Service Quality Standards should be taken as a guide. In 
this study, the sterilization process in the light of HKS and what must happen, and those 
of sub-processes are presented.

Key Words: Sterilization, Health Quality, Process Management
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1. GİRİŞ

1.1. Merkezi Sterilizasyon Ünitesi

Sterilizasyon güvenliğinin sağlanması ve infeksiyonun yayılmasını önlemede 
büyük sorumluluğa sahip olan, hastanenin değişik bölgelerinden kirlenmiş mal-
zemeleri işlenmek üzere toplayıp ve tekrar kullanıcıya teslim eden merkezi steri-
lizasyon üniteleri (MSÜ), 365 gün 24 saat sürekli hizmet üreten, bir hastane için 
olmazsa olmaz olan dinamik merkezlerdir. (Aydın, 2005: 560). Genellikle yataklı 
tedavi kurumlarının en alt katlarında, çevreden ve doğal ışık kaynaklarından yok-
sun, hastanenin akarlarının ve kalorifer tesisat borularının geçtiği alanlarda ku-
rulu olan MSÜ, biyolojik (HBV, HCV, HIV vs.), kimyasal (etilen oksit), fiziksel 
(ergonomi, ışık, renk vs.), psikososyal (kapalı alan vs.) ve kazalar gibi pek çok 
çalışma alanı riskini beraberinde bulunduran alanlarıdır.(Aydın, 2005: 560)

Hastaneler üretim yapan bir insan vücuduna benzetilirse; Ameliyathaneler bu vü-
cudun kalbi, Merkezi sterilizasyon üniteleri ise bu kalbi besleyen koroner arter-
leridir.(Dağlı, 2007: 392)

Bir hastanede olmazsa olmaz olan sterilizasyon, gelişmiş donanım, yeterli alan, 
sürekli eğitimden geçen nitelikli personel ve kalite teminatı için sürekli izlenme-
yi gerektiren karmaşık bir süreçtir.(Aydın, 2005: 559) Şekil 1 de ideal bir MSÜ 
planı verilmiştir.

Şekil 1. MSÜ planı

Dezenfeksiyon, Antisepsi, Sterilizasyon(DAS) derneği sterilizasyon dezenfeksiyon rehberi(2011) 
www.das.org.tr (15.04.2011)
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1.2. Sterilizasyon

Bir hastanenin enfeksiyon oranını ve cerrahi dalların başarısını belirleyen faktör-
lerden biri de o hastanede yapılan sterilizasyon uygulamalarıdır. Sterilizasyon, 
ortamdaki tüm canlı ve spor halindeki mikroorganizmaların öldürülmesi işlemi-
dir. Bu işlemin uygulandığı madde veya cisimde gelişme ve çoğalma yeteneğine 
sahip canlı hiçbir mikroorganizma kalmamalıdır. Sterilizasyon kesin bir ifadedir 
ve az steril veya çok steril gibi sınıflaması yapılamaz. Bir nesne veya ortam ya 
sterildir, ya da steril değildir (Gürler, 1999: 430).

Aletin kullanım anında steril olmasını sağlamak için gerekli uzun aktiviteler zin-
cirinde sadece bir halkadır. Her aktivite, aletlerin, materyallerin ve canlı dokunun 
kontaminasyonunu önlemek için kullanılacak metotlar ve teknikler gerektirir. 
Kullanıcıların ve hastaların güvenliğini ve sağlığını korumak için yapılması için 
bir hasta üzerinde kullanılmış olan ve yeniden kullanılabilen tıbbi malzemelerin 
ve materyallerin yeniden işlem döngüsünden geçmeleri gerekmektedir.

Tablo 1. Tıbbi enstrümaların kullanılacak oldukları bölge ile birlikte, tekrar güvenle 
kullanabilmeleri için biyolojik yükün azaltılması için uygun yöntemler

Kullanılacak 
Bölge: 
vücudun 
üstü, çevresi 
ya da içi

Örnekler

Standart risk, normal 
durum

Fazladan risk: zayıf hasta 
ya da virulent(öldürücü) 
biyolojik yük

Risk Yöntem Risk Yöntem

Hasta çevresi
Duvarlar, 
yerler, yatak 
yanı dolabı

Düşük Temizlik Orta Dezenfeksiyon

Düşük risk: 
hastanın içi/ 
yüzeyi, sağlam 
deri 

kelepçeler, 
etejerler, 
steteskoplar, 
kulak 
spekülümleri

Düşük Temizlik Orta Dezenfeksiyon

Orta risk: 
hastanın içi/ 
yüzeyi, sağlam 
mukoza zarlar

Larinkoskoplar, 
esnek 
endeskoplar, 
vajinal 
speküller

orta Yüksek seviye 
dezenfeksiyon Yüksek

Yüksek seviye 
dezenfeksiyon. 
Sterilizasyon 
tercih edilir

Hastanede yakalanan enfeksiyonları azaltmak için, bir hasta ile temas halinde 
olmuş olan bir eşyanın başka bir hasta için kullanılmasından önce mutlaka dezen-
fekte edilmelidir. Buna ek olarak doktor ve hemşirelerin bir hastanın tedavisini 
yaptıktan sonra diğer biri ile ilgilenmeden önce ellerini yıkamaları çok önemlidir. 
Özellikle bir hastanın yaralarında kullanılacaklarsa tıbbi enstrümanların üzerle-
rinde hiç mikroorganizma olmaması gereklidir.
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Aşağıdaki resim tekrar kullanılabilir steril malzeme ve materyallerin hasta üze-
rinde kullanımını şema ile göstermektedir.

Resim 1. Steril malzemelerin tekrar işleme döngüsü

2. STERİLİZASYON SÜREÇLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNDE 
HİZMET KALİTE STANDARTLARI

Sterilizasyon süreçlerinin uygulanması esnasında oluşacak hatalar; hasta ve ça-
lışan güvenliği, hasta ve çalışan memnuniyeti, hastane enfeksiyonları vb. kalite 
parametreleri üzerine negatif etki eder.

Sağlıkta kalite ve performansı artırmak için sterilizasyon da önemli bir süreçtir. 
Bu sürecin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için hastane yönetimlerine önemli gö-
revler düşmektedir. Bu iyileştirmeler sadece sterilizasyon süreci ve alt süreçlerine 
yönelik değil, aynı zamanda sterilizasyonun uygulandığı MSÜ’nin fiziksel yapı-
larına, tehlike, risklere ve çalışan güvenliğine karşıda olmalıdır.

Sağlıkta dönüşüm program ile birlikte sağlıkta kalite önemli bir trend kazanmış-
tır. Sağlık bakanlığı kalite ve performans daire başkanlığının uzun süreli çalışma-
ları sonucunda 2011 yılında sağlıkta hizmet kalite standartları oluşturulmuş ve 
yayınlanmıştır.

Hastane hizmet kalite standartları oluşturulurken boyutlandırma sistemi üzerine 
kurulmuştur. Boyutlandırma sisteminde, Standartlar dikey ve yatay olmak üzere 
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5 boyuttan oluşan bir model üzerine yerleştirildi ve kurumun tüm bölümlerini 
kapsayacak şekilde dizayn edildi. Dikey boyutlarda, Kurumsal Hizmet Yöneti-
mi, Sağlık Hizmeti Yönetimi, Destek Hizmeti Yönetimi, İndikatör Yönetimi 
yer alırken yatay boyutta ise Hasta ve Çalışan Güvenliği bulunmaktadır. Bu 
şekilde ülkemize özgü bir boyutlandırma yapısı geliştirildi.(HKS, 2011: 4)

HKS sağlık hizmeti yönetimi boyutunun alt boyutlarından biri sterilizasyon hiz-
metleridir. Bu boyutun yatay olarak kestiği boyut ise çalışan ve hasta güvenliğidir.

Hizmet kalite standartları rehberliğinde sterilizasyon hizmetlerinde iyileştirme 
yapmak isteyen hastane yönetimi şu aşamaları yapmalıdırlar.

• Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır: Sterilizas-
yon Ünitesi kirli, temiz ve steril alan olmak üzere üç alandan oluşmalıdır. 
Kirli, temiz ve steril alanlar arasındaki geçiş noktalarında el antiseptikleri bu-
lunmalıdır. Tüm yüzeyler pürüzsüz, gözeneksiz, kolay temizlenebilir, dezen-
fekte edilebilir nitelikte olmalıdır. Sterilizasyon ünitesinde çalışan personel 
için giyinme ve dinlenme alanı bulunmalıdır. Sterilizasyon ünitesinin ortam 
sıcaklığı 18-22 C ve nem oranı % 35-60 olmalıdır. Steril alanlarda bulunan 
raflar yerden 20-30 cm yukarıda, tavandan 15 cm aşağıda, hava sirkülâsyonu 
için duvardan 5 cm önde olmalıdır.

• Sterilizasyon ünitesinin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır: 
Yazılı düzenlemede, aletlerin; üniteye transferini, ön-temizlik ve dekontami-
nasyonunu, hazırlık ve bakım alanına taşınmasını, sayımı-bakımı ve kontro-
lünü, paketlenmesi, steril edilmesi ve depolanmasını, kullanım alanına trans-
ferine kadar sterilitenin korunmasını, indikatör kullanımını, cihazların günlük 
bakımını kapsamalıdır.

• Sterilizasyon ünitesine gelen kirli malzemeler için düzenleme yapılma-
lıdır: Kirli malzemeler, malzeme listesinden sayımı yapılarak sterilizasyon 
ünitesine kabul edilmelidir. Kirli malzemelerin ön temizliği ve dekontaminas-
yonu yapılmalıdır. Malzemeler, malzeme listesi ile temiz alana teslim edil-
melidir. Malzemelerin paketlenmesi temiz alanda yapılmalı, cerrahi ve tekstil 
malzemeler ayrı alanlarda paketlenmelidir.

• Sterilizasyon işlemi indikatörler ile takip edilmelidir: İşleme girmiş ve 
girmemiş paketlerin birbirinden ayrılabilmesi için her paket üzerinde işlem 
indikatörü kullanılmalıdır. Her bir paket içine en az sınıf 4 kimyasal indikatör 
konulmalıdır. Biyolojik indikatör kullanılmalıdır.(Buharlı basınç sterilizasyo-
nunda her otoklav için haftada en az bir kez, Buharlı basınç sterilizasyonunda 
implant sterilizasyonu yapılacak olan her yükte, Etilen oksit sterilizasyonunda 
her yükte, Formaldehit sterilizasyonunda en az haftada bir kez, Kuru ısı steri-
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lizasyonunda haftada bir kez, H2O2 sterilizasyonunda her gün ilk kullanımda, 
Sterilizasyon cihazlarında bakım, onarım ve kalibrasyon yapıldıktan sonraki 
ilk çalıştırmada biyolojik indikatör kullanılmalıdır.

• Sterilizasyon cihazlarının kontrolüne yönelik düzenleme yapılmalıdır. 
Cihazların; Program döngüleri değerlendirilmeli, Gerektiğinde düzeltici ve 
önleyici faaliyet başlatılmalıdır. Bakımı, Kalibrasyonları yapılmalıdır.

• Basınçlı buhar otoklavlarının günlük bakımı ve kontrolleri yapılmalıdır. 
Basınçlı buhar otoklavları için vakum kaçak testi; Vakum kaçağı 1milibar/
dakikadan az ise haftada bir kez yapılmalı, 1 milibar/dakikadan fazla ise her gün 
yapılmalı, 1,3 milibar/dakika üzerinde ise cihazın çalışması durdurulmalıdır.

• Her gün cihaz boşken ve sterilizasyon işlemine başlamadan önce 
Bowie&Dick testi uygulanmalı; Test kartının üzerine tarih ve sonuç (olumlu 
veya olumsuz) yazılmalı, Program döngüsü ile birlikte kayıt altına alınmalıdır.

• Steril malzemelere yönelik düzenleme oluşturulmalıdır. Steril malzeme-
ler steril alanda muhafaza edilmelidir.

• Steril malzemelerin üzerinde sterilizasyonun yapıldığı cihaz ve sterilizasyonu 
yapan çalışan için tanımlayıcı, sterilizasyon tarihi ve raf ömrü bulunmalıdır. 
Raf ömrü;
• Polipropilen tyveck poşet ile paketlenen malzemeler için en fazla 1 yıl,
• Sterilizasyon poşetleriyle paketlenen malzemeler için en fazla 6 ay,
• Çift kat tekstil ile paketlenmiş malzemeler için en fazla 30 gün,
• Çift kat wrap ile paketlenmiş malzemeler için en fazla 30 gündür.

• Kullanımdaki dezenfektan solüsyonlarının kontrolü yapılmalıdır. Dezen-
fektan solüsyonunun Minimal Efektif Konsantrasyonunun (MEK) kontro-
lü yapılmalı; Kontrolün periyodu solüsyonun kullanım sıklığına göre hastane 
tarafından belirlenmeli, MEK’in belirlenmesi amacıyla pH ölçerler kullanılma-
malıdır. Dezenfektan solüsyonların üzerine ekleme yapılmamalıdır.

• Etilen oksite (ETO) yönelik güvenlik tedbirleri alınmalıdır; Etilen oksit 
sterilizatörünün klimatizasyonu bağımsız bir bacadan dışarı verilmelidir. Kar-
tuşlar özel bir kapalı metal konteynırda saklanmalıdır. Gaz ölçümü yapabilen 
dedektörler bulunmalıdır. Gaz maskesi ve koruyucu giysi bulunmalıdır. ETO 
sterilizatörü ile steril edilen malzemeler kullanımdan önce havalandırılmalı-
dır. Çalışanlar tarafından kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır.

• Bölüm bazında kullanılması gereken kişisel koruyucu ekipman belirlen-
melidir; Kişisel koruyucu ekipman çalışma alanlarında ulaşılabilir olmalıdır. 
Kişisel koruyucu ekipman kullanımı konusunda çalışanlara eğitim verilmelidir.
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• Tıbbi cihazların yönetimine yönelik düzenleme yapılmalıdır; Tıbbi cihaz-
ların bölüm bazında envanteri bulunmalıdır. Tıbbi cihazların bakım, onarım, 
ölçme, ayar ve kalibrasyonlarına yönelik plan bulunmalı, Plan dahilinde ci-
hazların ölçme, ayar ve kalibrasyonları yapılmalıdır. Kalibrasyonu yapılan 
cihazların kalibrasyon etiketi bulunmalıdır.

 Etikette;
• Kalibrasyonu yapan firmanın adı,
• Kalibrasyon tarihi,
• Geçerlilik süresi,
• Sertifika numarası bulunmalıdır.

• Hastanenin temizliğine yönelik düzenleme yapılmalıdır; Bölüm bazında 
temizlik planı bulunmalıdır. Risk düzeylerine göre temizlik kuralları belir-
lenmelidir. Temizlik malzemeleri ve malzemelerin kullanımı ile ilgili kurallar 
belirlenmelidir. Tüm kapalı ve açık alanların temizlikleri kontrol edilmelidir. 
Kontrol aralıkları ve kontrol sorumluları belirlenmelidir.

• Kişisel temizlik alanlarına yönelik düzenleme yapılmalıdır; Kişisel temiz-
lik alanlarının kapıları dışarı doğru açılmalıdır. Kişisel temizlik alanlarının 
temizliği sağlanmalıdır. Kişisel temizlik alanlarında temizlik malzemeleri bu-
lundurulmalı, Sıvı sabun, kâğıt havlu, tuvalet kâğıdı ve poşetli çöp kutusu 
bulundurulmalıdır. Sıvı sabun kaplarının üstüne ekleme yapılmamalı, boşalan 
sabunluk yıkanıp iyice kurutulduktan sonra tekrar doldurulmalıdır.

• Atıkların kaynağında ayrıştırılmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır; 
Her bölüm için atıklar belirlenmelidir. Uygun atık kutuları kullanılmalıdır.

3. SONUÇ

Sağlık hizmetlerinde kalite kavramının önemi her geçen gün artmaktadır. Sağlık 
hizmetlerinde hedef % 0 hatadır. Sağlık hizmetleri hatayı kabul etmemektedir. 
Sağlık hizmetlerinde kalite ile hasta güvenliği, çalışan güvenliği, çalışan memnu-
niyeti, hasta memnuniyeti, hasta hakları, hastane enfeksiyonları, hastane atıkları 
vb. kavramlar önem kazanmaya başlamıştır.

Yine son yıllarda hastane enfeksiyonlarındaki artışlar ve şikayetler üzerine bu konu 
önem kazanmaya başlamıştır. Ayrıca sigorta şirketlerinin hastane enfeksiyonları 
için hastanelere ödeme yapmaması sorunlar oluşturmaktadır. Enfeksiyon kontro-
lü, hasta güvenliği konuları arasında çok önemli bir yer tutmaktadır. Tüm dün-
yada % 5-15 oranında görülmekte olan sağlık hizmetine bağlı enfeksiyonlar, tıb-
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bi hatalar arasında kabul edilmektedir. Söz konusu enfeksiyonların üçte birinin 
önlenebilir olması konunun önemini daha da artırmaktadır. (Güven, 2007: 411)

“Joint Commission International (JCI)”ın 2006 hasta güvenliği indikatörleri ara-
sında sağlık hizmetlerine bağlı infeksiyon riskinin azaltılması ilk sırada yer al-
maktadır. (Güven, 2007: 411)

Hastane infeksiyonlarının önlenmesinde güvenli hizmet sunumu önemlidir. Gü-
venli hizmet sunumunun olmazsa olmazı temiz güvenli malzeme sağlanması ve 
kullanımıdır. Sterilizasyon güvenliğinin sağlanması hasta ve çalışan güvenliği 
açısından büyük öneme sahiptir. (Sercan, 2011: 101)

Hastanelerdeki kalite parametrelerinden biri olan hastane enfeksiyonlarının 
önlenmesi ise hastanelerdeki sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerinin 
uygulanmasına bağlıdır. Bu işlemlerin tüm sağlık kurumlarunda belli bir standart 
altında uygulanması gerekliliği yıllardır bir ihtiyaç olarak bulunmktaydı. Hiz-
met kalite standartlarının yayınlanması ile birlikte tüm hastanelerde sterilizasyon 
hizmetleri bir düzen içinde, belli kurallar, talimatlar ve prosedürler ekseninde 
uygulanmaya başlamıştır.

Hizmet kalite standartları çerçevesinde; Sterilizasyon hizmetlerini iyileştirmek 
isteyen hastaneler, Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapmalıdır-
lar, Sterilizasyon ünitesinin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulundurmalıdır, 
Sterilizasyon ünitesine gelen kirli malzemeler için düzenleme yapmalıdır, Sterili-
zasyon işlemini indikatörler ile takip etmelidir, Sterilizasyon cihazlarının kontro-
lüne yönelik düzenleme yapmalıdır, Basınçlı buhar otoklavlarının günlük bakımı 
ve kontrollerini yapmalıdır. Basınçlı buhar otoklavları için vakum kaçak testini, 
Her gün cihaz boşken ve sterilizasyon işlemine başlamadan önce Bowie&Dick 
testi uygulamalıdır, Steril malzemelere yönelik düzenleme oluşturmalıdır. Ste-
ril malzemeler steril alanda muhafaza etmelidir, Steril malzemelerin üzerinde 
sterilizasyonun yapıldığı cihaz ve sterilizasyonu yapan çalışan için tanımlayıcı, 
sterilizasyon tarihi ve raf ömrü bulundurmalıdır, Kullanımdaki dezenfektan so-
lüsyonlarının kontrolü yapmalıdır. Dezenfektan solüsyonunun Minimal Efektif 
Konsantrasyonunun (MEK) kontrolünü yapmalı, Etilen oksite (ETO) yönelik gü-
venlik tedbirleri almalıdır, Bölüm bazında kullanılması gereken kişisel koruyucu 
ekipmanları belirlemelidir, Tıbbi cihazların yönetimine yönelik düzenleme yap-
malıdır, Hastanenin temizliğine yönelik düzenleme yapmalıdır, Kişisel temizlik 
alanlarına yönelik düzenleme yapmalıdır, Atıkların kaynağında ayrıştırılmasına 
yönelik düzenleme yapmalıdır. Hastaneler bu maddelerin ve bunların alt madde-
lerini uygulamak zorundadırlar.



222  IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Sözel Bildiriler - Cilt: II

KAYNAKLAR
Aydın, Kemalettin, “Sterilizasyon Birimi Yöneticisine Düşen Görevler ve Sterilizasyon 

Konusunda Yasalarımız ve Yaptırım Gücü: Yasal Zorunluluklar Nelerdir?”. 4. Ulusal 
Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi, 20-24 Nisan 2005, DAS, Samsun.

Dağlı, Güner, “Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Çalışanlarının Güvenliği, Ünitede Korun-
ma ve Örgütlenme Modelleri”. 5. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi, 4-8 
Nisan 2007, DAS, Antalya.

Dal, Ümran, Vural, Huriye, “Ameliyathanelerde İnfeksiyon Kontrolü”, Mesut Pekcan ve 
diğerleri (Ed.), Hastane İnfeksiyonları içinde (57-71), Ankara: GATA Basımevi, 2005.

Gürler, Bülent “Günümüzde Kullanılan Dezenfektan ve Antiseptikler” Sterilizasyon, De-
zenfeksiyon, Hastane İnfeksiyonları Sempozyumu Bildiri Kitabı, Samsun: 1999.

Güven, Rabia, “Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Uygulamalarında Hasta Güvenliği Kav-
ramı”, 5. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi Kitabı, Antalya: 4-8 Nisan 
2007.

http://www.das.org.tr/dosya/rehber/dasrehber.pdf, (15.04.2011).
Kır, Tayfun, Yılmaz, Demet, “Hastane Hijyeni”, Mesut Pekcan ve diğerleri (Ed.), Hasta-

ne İnfeksiyonları içinde (57-71), Ankara: GATA Basımevi, 2005.
Sercan, Zerrin, “T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Has-

talıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkezi Sterilizasyon Ünitesi iyileştirme Çalışmaları”, 

7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi Kitabı, Antalya: 16-20 Mart 2011.
T.C. Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları, Ankara, 2011.
Uysal, Ülker, “Hastane Temizliği”, 3. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi Ki-

tabı, Samsun: 2-4 Ekim 2003.
Zenciroğlu, Dilek, Hastane Temizliği, ANKEM Derg. 2006; 20(Ek 2).
Zenciroğlu, Dilek, “Hastanelerde Kritik, Kritik Olmayan Alanların Temizliği ve Çevre 

Yönetimi”, 5. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi Kitabı, Antalya: 4-8 Ni-
san 2007



SAĞLIK HİZMETLERİNDE 
GÜVENLİK RAPORLAMA 
SİSTEMİ UYGULAMALARI

► Bilal SALİM, Barış OĞUZ, Ali BOZDOĞAN, Erdal EBEM, Zekiye NİYAZ 
ÇINAR, Erdoğan ŞENTÜRK

 Farklı Kamu Hastanelerinde Güvenlik Raporlama Sistemi Bildirimi Yapılan 
Kesici Delici Alet Yaralanmaları Ve Hasta Düşmelerinin Değerlendirilmesi

► Cüneyt GÜRELER
 Kirklareli İlindeki Hastanelerde Anestezi Güvenlik Kontrol Listesi 

Kullanımının Değerlendirilmesi

► Nida ERÇOBAN, Ayfer ÇOKSAK, Ali ÇELİK, Uğur ALTINIŞIK, Cüneyt 
YILDIRICI

 Burdur Devlet Hastanesi Hasta-Çalışan Güvenliği, Güvenlik Raporlama Ve 
El Hijyeni Eğitimlerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

► Emine Elvan ÇİFTLİK, Meral KURT DURMUŞ, Vildan KESGİN, Serpil 
ÖZKAN, Yusuf KARALİ, Özgür YİĞİT

 Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Güvenlik Raporlama Kültürü Gelişimi

► Gülnur GÜL, Pınar BOL, Ahmet Emin ERBAYCU
 Güvenlik Raporlama Sisteminin Kurulması, Korku Kültürünün Güvenlik 

Kültürüne Dönüştürülmesine Yönelik Çalışma

► Yeliz DOĞAN MERİH, Şebnem ÖZDEM, M. Şeyda ÖCALMAZ, Seracettin 
GÜNAYDIN, Ayşenur CERRAH CELAYİR

 Güvenlik Raporlama Sitemi İşleyiş Etkinliğinin Değerlendirilmesi



Uluslararası
Sağlıkta Performans 
ve Kalite Kongresi

4.4.



IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi  225

Farklı Kamu Hastanelerinde Güvenlik 
Raporlama Sistemi Bildirimi Yapılan 
Kesici Delici Alet Yaralanmaları ve Hasta 
Düşmelerinin Değerlendirilmesi

Bilal SALİM1 / Barış OĞUZ2

Ali BOZDOĞAN3 / Erdal EBEM4

Zekiye NİYAZ ÇINAR5 / Erdoğan ŞENTÜRK6

ÖZET
Modern toplumun en önemli göstergelerinden biri olan sağlık hizmetlerinin sunulması 
sürecinde, kalite kavramının önemi gün geçtikçe önemini artmaktadır. Özellikle sağlık 
alanının son yıllarda başat bir kavram haline gelen rekabet, sürekli iyileşmeyi kaçınılmaz 
bir hale getirmiştir.

Sürekli iyileştirme çalışmalarının yürütülmesinde şüphesiz ki yaşanan olumsuz olayların 
bildirilmesi ve bu olayların kök neden analizlerinin yapılması ve aynı olayların tekrar 
oluşmasının önlenmesine yönelik çalışmalar oldukça önemli bir yer tutmaktadır.

Sakarya, Bolu, Kocaeli ilindeki kamu hastanelerinden elde edilen verilerle yürütülen bu 
çalışmada; hastanelerde güvenlik raporlama sistemlerinin işleyişi, bir yıllık süre içerisin-
de meydana gelen olay bildirimleri, değerlendirilmiştir. kesici ve delici alet yaralanmala-
rı, hasta düşmeleri ile ilgili yapılan kök neden analizi yapılarak ileride aynı veya benzer 
kapsamda yürütülecek olan çalışmalara kaynak sağlanması amaçlanmıştır.

Araştırmada her hastane için aynı standartta veri toplama ve kök neden analizi formu 
kullanılarak ilgili güvenlik raporlama sistemi kapsamındaki olaylarda en çok rastlanan ve 
önlenebilir nedenlere ulaşılmaya çalışılmıştır.

Araştırma kapsamında, toplam 3910 çalışanın görev yaptığı 2000 yatak kapasiteli on 
kamu hastanesindeki olay bildirimleri incelenmiştir. Bildirimi yapılan güvenlik raporla-
ma sistemi kapsamındaki olayların; % 3,2’ sinin ilaç güvenliği, % 4,8’ inin transfüzyon 
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güvenliği, % 2,1’ nin güvenli cerrahi, %19,2 ’sinin hasta düşmesi, %35,2 sinin kesici 
delici alet yaralanması, % 6,9 unun kan ve vücut sıvılarıyla temas, % 28,4’ü ise diğer 
olduğu tespit edilmiştir.

Kesici ve delici alet yaralanmalarında yapılan kök neden analizinde: % 94 nün uygula-
madan kaynaklanan hataların oluşturduğu, % 6’ sının sistemden ve hastadan kaynaklanan 
hatalardan meydana geldiği saptanmıştır. Uygulama kaynaklı hata nedenlerinin % 61’ 
inin uygulamayı yapan sağlık çalışanlarının dikkatsizliği nedeniyle geliştiği saptanmıştır.

Hasta düşmeleri olay bildirimleri üzerinde yapılan kök neden analizi sonucunda % 61’ inin 
hasta ve birey kaynaklı olduğu, % 19’ unun ise sistemden/ fiziksel nedenlerden kaynaklan-
dığı tespit edilmiştir. Hasta ve birey kaynaklı hataların % 81’inde yapılan bilgilendirmelerin 
hasta veya yakını tarafından dikkate alınmamasından kaynaklandığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kalite, Hasta Güvenliği, Güvenlik Raporlama Sistemi, Kesici ve 
Delici Alet Yaralanmaları, Hasta Düşmesi

ABSTRACT
One of the most important indicators of modern society in the process of presentation of 
health services concept of quality is increasing its importance day by day.In recent years, 
continuous improvement in competitiveness has become in evitable which has become a 
dominant concept of especially in health sector

Undoubtedly there is there has an important place of notification of adverse events and 
preventing from repeating by root cause analysing on continuous improvement studies,

This study was conducted on the data that obtained from public hospitals of Sakarya, 
Kocaeli, and Bolu and functioning of safety reporting systems in hospitals and event 
notifications that occured within the one year period were evaluated. By analysing the 
root cause of Patient falls and stab injuries in event notifications, its intended to provide 
resources for the same or similar studies will be carried out in the future In this study,the 
same standard data collection form and root cause analyse form used to reach the most 
common preventable causes within the scope of security reporting system incidents.

Within this study, event notifications are investigated on ten the public hospital as his total 
of 3910 staff, 2000 beds capacity, was determined that %. 3,2 of drug safety, % 4,8 of 
transfusion safety, % 2,1 of reliable surgery, % 19,2 of patient fall % 35,2 of stab injuries, 
% 6,9 of contact with blood and body fluids, %28,4 of other notified events within the 
scope of the safety reporting system

Root-cause analysis of the stab wounds was determined that, % 94 of formed from 
implementation errors, % 6 of systemic and patient errors had occured. In the cause of 
errors from implementation was determined that % 6 of due to carelessness of health staff 
who maket he implementation.

As a result of root-cause analysis performed on patient falls event notifications was 
determined that, %.61 of originate from patient and person, % 19 of due to system / 
physical reasons. Errors which originate from patient and person was determined % 81 of 
is due to disclosures made to patient wasn’t considered.

Key Words: Quality, Patient Safety, Safety Reporting System, Stab Wounds, Patient Falls
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1. GİRİŞ

Ulusal ve uluslar arası tüm organizasyon yönetimlerinde olduğu gibi sağlık yö-
netiminde kayıtların önemi de her geçen gün daha büyük önem arz etmektedir. 
önem arz etmektedir. Yönetimsel olarak karar vermede yol gösterici olan kayıt-
lar; sadece yapılan iş veya işlemin kanıtı olarak düşünülmemekte analiz edilebi-
lir veri setleri halinde tutulması sağlanarak işletmelerin gelişmesinde, hataların 
tekrarlanmasının önlenmesinde, istatiksel proses ölçümlerinde, karşılaştırma ve 
kıyaslamalarda büyük önem taşımaktadır. Artık analiz edilmeye uygun hazırla-
nan statiksel raporlar sağlık hizmetlerinin ve işletmelerinin gelişmesinde önemli 
rol oynamaktadır.

Sağlık Bakanlığının Hizmet Kalite Yönetim Standartları çerçevesinde uygulama-
ya koyduğu Güvenlik Raporlama Sisteminde; hastanelerde meydana gelen ka-
yıt altına alınması, değerlendirilmesi, tekrar etmesinin önlenmesi, aynı paralelde 
azaltılması ve hizmetin daha da ileriye götürülmesinde ışık tutması amaçlanmış-
tır.. Bu amaçla geliştirilen güvenlik raporlama sistemi etkin ve doğru kullanıldı-
ğında hem hasta hem de çalışan güvenliğinin sağlanmasında doğru kullanıldığın-
da büyük bir etmendir.

Sakarya, Bolu, Kocaeli ilindeki kamu hastanelerinden elde edilen verilerle yürü-
tülen bu çalışmada; hastanelerde güvenlik raporlama sistemlerinin işleyişi, 2011 
yılı içerisinde meydana gelen olay bildirimleri, değerlendirilmiştir.

2. METERYAL- METOD

Sakarya ilindeki tüm kamu hastaneleri (8 adet) ve Bolu İzzet Baysal Devlet Has-
tanesi, Kocaeli Devlet Hastanesinden elde edilen veriler değerlendirilmiştir. En 
sık kullanılan Güvenlik Raporlama Sistemi olayları (bildirim grubu) belirlenmiş-
tir. Bu bildirim grupları: İlaç Güvenliği, Transfüzyon Güvenliği, Güvenli Cerrahi, 
Kesici ve Delici Alet Yaralanmaları, Kan ve Vücut Sıvılarıyla Temas, Düşme 
olarak belirlenmiştir. Bu bildirimlerin yapıldığı bölümler tespit edilmeye çalışıl-
mıştır. Bu nedenle bölümler: Cerrahi Servisler, Dahili Servisler, Laboratuvar ve 
Görüntüleme Birimleri, Acil Servis, Ameliyathane ve Diğer olarak belirlenmiştir.

İlgili Güvenlik Raporlama Sistemi (GRS) olay bildirimleri için kaynak ve litera-
tür taraması yapılarak her bir bildirim grubu için kök nedenleri tespit edilmiştir. 
Tespit edilen kök nedenler 5 başlık altında toplanmıştır. Bunlar: Sistemden Kay-
naklı Nedenler, Doktor/Hekimden Kaynaklanan Hatalar, Hemşire/ Yardımcı Sağ-
lık Personelinden Kaynaklanan Hatalar Hasta/Birey Kaynaklı Hatalar ve Diğer 
olarak belirlenmiştir.
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Her bir kök neden analizinin başlığı literatür taramasından elde edilen alt kök 
nedenlere ayrılmıştır. Elde edilen kök neden analizi tablosunda ilgili nedenlerin 
istatistiksel olarak değerlendirilebilmesi için bir kodlama sistemi geliştirilmiştir. 
Elde edilen kodlama sistemi doğrultusunda tüm hastanelerden veriler toplanmış 
ve rekrospektif olarak değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda Ke-
sici Delici Alet Yaralanmaları (yapılan toplam bildirimin %35,29’u) ile Hasta 
Düşmelerinin (yapılan toplam bildirimin %19,25 i) yapılan bildirimler içerisinde 
önemli bir yer tuttuğundan ve anlamlı veri değerlendirilmesi yapılabilmesi nede-
niyle bu iki bildirim çeşidinin kök neden analizleri değerlendirmeye alınmıştır.

3. GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ

Hasta güvenliği; Sağlık Hizmetlerinin sunumu sırasında kişilere verilebilecek 
zararı önlemek amacıyla sağlık kurumlarının aldığı önlemlerin tamamı olarak 
tanımlanabilir. (Zorlutuna;2008) Alınan bu önlemlerin etkinliğinin ölçülmesinde 
güvenlik raporlara sistemleri oldukça etkindir.

Güvenlik raporlama sistemlerinin temeli hastanede meydana gelen veya gelebil-
me ihtimali olan ve bir çoğu önlenebilir tıbbi hatalar oluşturmaktadır. Gelişmiş 
ülkelerde 10 hastadan birinin bakım aldığı sırada istenmeyen etkilere ya da hata-
ya maruz kaldığı tahmin edilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde bu oranın daha 
da yüksek olduğu tahmin edilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde sağlık hizmet-
leri ile ilişkili enfeksiyonların gelişmiş ülkelerden en az 10 kat daha fazla olduğu 
düşünülmektedir (Chappy, 2006:485-488)

Sağlık bakımı sağlayanlar tarafından özel niteliklere dayanmış tıbbi hataların gö-
nüllü raporlanması, hasta güvenliğini geliştirici önemli bir strateji olabilmektedir. 
(Sresh vd.2004:1609).Bu strateji hataların tekrar oluşmasını önlemede oldukça 
etkili bir yöntemdir. Bu yöntemin etkin olarak kullanılabilmesinin sağlanması, 
raporlama sisteminin bir kurum kültürüne dönüşmesini sağlamakla mümkündür.

Hasta güvenliği kurumsal kültürün en önemli parçalarından biri olmalıdır. Bunu 
sağlayabilmek için, sağlık kuruluşları yüksek riskli aktiviteleri belirlemeli, tıb-
bi hataların korkusuzca ve çekinmeden bildirilebildiği ve cezalandırılmadığı bir 
ortam yaratmalı ve hasta güvenliği için yeterli kaynak ayırmalıdır. Bu kaynak-
lar arasında nitelikli sağlık personelinin varlığı önemli bir yere sahiptir. Nitelikli 
sağlık personeli içerisinde doktorundan hemşiresine tüm sağlık ekip üyeleri yer 
almaktadır (Vural, 1993: 8; Erdemir vd., 2000: 43; Karan, 1999:28).

Amerikan İlaç Enstitüsünün hasta güvenliği amaçlarına ulaşmada hastanelerin 
yavaş ilerleme göstermeleri üzerine, Longo D R ve arkadaşları Amerika’da 107 
hastanede yaptıkları hasta güvenlik sistemlerinin hastanelere uygulanmasında 
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hangi örgütsel özelliklerin etkili olduğunu araştırmışlar ve akredite olmuş has-
tanelerin istatistiksel olarak belirgin gelişme gösterdiklerini; akredite olmamış 
hastanelerde ise bu sonucun bulunmadığı belirtilmiştir (Longo D vd.. 2007:188).

Literatüre baktığımızda tıbbi hata bildirimlerinde doktorların katılımının az ol-
masından yakınılmaktadır. Raporlamadaki bariyerler genellikle, cezalandırılma 
korkusu, zaman kısıtlılığı, bildirimin gerekliliği ve mekanizması hakkındaki be-
lirsizliklerden kaynaklanmaktadır (Foster vd.2008: 481).

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen ve uygulamaya geçirilen hizmet kalite stan-
dartlarında (HKS) güvenlik raporlama sisteminin aktif olarak işletilmesi istenmek-
tedir. 01/04/2012 tarihinden önce HKS siteminde asgari olarak; İlaç Güvenliği, 
Transfüzyon Güvenliği, Güvenli Cerrahi, Kesici ve Delici Alet Yaralanmaları, Kan 
ve Vücut Sıvılarıyla Temas, Düşme olgularıyla ilgili güvenlik raporlama sistemi 
işletilmesi istenirken bu tarihten sonra HKS de İlaç Güvenliği, Cerrahi Güvenlik, 
Transfüzyon Güvenliği asgari olarak yapılması istenmektedir. Diğer olguların indi-
katör olarak takip edilmesi uygun görülmüştür.(kalite.saglik.gov.tr;2012)

3.1. Kesici Delici Alet Yaralanmaları

Sağlık çalışanlarının meslek riskleri arasında ilk olarak akla gelen Delici-Kesici 
Alet Yaralanmaları (DKAY), şırınganın 1845 yılında ilk kez kullanmasından bu 
yana tehlike oluşturmaya devam etmektedir (Köşgeroğlu vd. 2003; Stoker, 2004; 
Türkyılmaz, Dokuzoğuz vd. 2004).

Dünya çapında her yıl hastalara 12 milyar enjeksiyon yapıldığı tahmin edilmek-
tedir. ABD’de her yıl 800 bin iğne batması kaynaklı yaralanma gerçekleştiği bil-
dirilmektedir. Binlerce sağlık çalışanı bu tür yaralanmalar sonucunda Hepatit C, 
(HCV), Hepatit B (HBV) ya da HIV virüsü ile karşılaşmaktadır (Stoker, 2004).

Sağlık çalışanları, mesleki nedenlerle en fekte kan ve vücut sıvılarına maruz kal-
mayı takiben önemli mortalite ve morbititeye neden olabilen hepatit B, hepatit 
C ve insan immün yetmezlik virüsüne (HIV) bağlı enfeksiyon hastalıklarına ya-
kalanma açısından risk altındadır. Bu enfeksiyonların bulaşma riski, mukokü-
tanöz yaralanmalara oranla perkütan yaralanmalarda daha yüksektir (Çiftçi vd. 
2007;Dement vd. 2004; Güler vd. 1999).

Hemşireler arasında genel olarak %18.1 olan DKAY oranının, ameliyathane ve 
acil birimlerde çalışan hemşirelerde %70-75 düzeyinde olduğu bulunmuştur (Kö-
şgeroğlu, vd. 2003).

Bunun yanı sıra henüz mesleğe başlamamış fakat öğrenimi gereği hastaneler-
de staj yapan Tıp ve Hemşirelik üzerine eğitim alan öğrenciler arasında yapılan 
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bir araştırma da ise Tıp ve Sağlık Yüksek Okulu öğrencilerinin sırasıyla %42.3, 
%74.1 en az bir kez delici ve kesici aletle yaralanmaya maruz kaldıkları ve ya-
ralanmanın ençok enjektör iğnesi ile yaşandığı belirlenmiştir.(Kuyurtar, Altıok 
2009) Bunun yanı sıra Smith, Leggat ve arkadaşları (2005) yayınladıkları maka-
lede DKAY insidansının Tayvan’lı öğrencilerde %15, İtalyan hemşirelik öğren-
cilerinde %18 olduğunu, bu oranların %22-72 arasında değiştiğini belirtmiştir. 
Aynı makalede hemşirelik öğrencileri arasında DKAY prevalansının Fransa’da 
%24, Amerika’da %30-33, İngiltere’de %12-33, Singapur’da %35, Avustral-
ya’da % 29 olduğu belirtilmektedir.

Parenteral yaralanmaya maruz kalan sağlık çalışanlarının human immun yetmez-
lik virüsü (HIV) ile enfekte kanla bulaş riski % 0.3, hepatit B (HBV) virüsü ile 
enfekte kanla bulaş riski % 30 ve hepatit C (HBC) virüslü kanla bulaş riski ise % 
20 dir (Karadakovan, 2002; Öztürk 2007; Tarantola vd, 2003)

Günümüzde tek kullanımlık tıbbi malzemelerin kullanılması (enjektör, bistüri, 
lanset v.b.), vakumlu tüple kan alma, delici ve kesici aletlerin delinmez enfekte 
atık kutusuna atılması gibi yaklaşımlarla perkütan yaralanmaların oranı önem-
li ölçüde azalmakla beraber ülkemizde hala %50-70 gibi oldukça yüksek oran-
da olup, önemini korumaktadır (Ayranci & Koşgeroğlu 2004; Eğri ve Pehlivan 
2000; Kılıçarslan vd. 2006; Kişioğlu, vd. 2002).

ABD Sağlık Bakım Çalışanları Ulusal Gözetim Sistemi, delici kesici alet yara-
lanmalarının çoğunluğunun cilt altı araçtan kaynaklandığını belirtmektedir. Cilt 
altı iğneleri %32, sütur iğneleri %19, kanatlı çelik iğneler (kelebek) %12, bistü-
riler %7, IV kateter iğneleri %6 ve kan alma iğneleri %3 oranında yaralanmaya 
neden olmaktadır (Korkmaz, 2008)

ABD de her yıl 385.000 bin sağlık personeli kesici alet yaralanmasına maruz 
kaldığı tahmin edilmektedir Hastalık Kontrol ve Önleme (CDC) 2000–2004 yıl-
ları arasında farklı 28 ülkede 80 sağlık kuruluşunda yaptığı çalışmada toplam 
37.000 bin iğne yaralanması bildirilmiştir. Bu çalışmada hemşireler (%44), dok-
torlar (%28), teknisyenler (%15), diğer çalışanlarda (%13) oranında yaralanmaya 
maruz kalmıştır (www.cdc. gov,2009).

Öğrenciler de dahil olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının enfekte kan ve vücut 
sıvılarından bulaşı önlemeye yönelik Hastalık Kontrol ve Önleme (CDC) Mer-
kezi tarafından “Üniversal Önlemler” adı altında bir kılavuz geliştirilmiştir. Bu 
kılavuz kapsamında sağlık hizmeti verilen tüm bireylerin kan ve diğer vücut sıvı-
ları potansiyel olarak infekte kabul edilerek gerekli önlemler alınmasını zorunlu 
kılmıştır. Bu önlemlerin içeriğinde; tüm girişimlerden önce, sonra ve eldiven çı-
karıldıktan sonra ellerin yıkanması, deri ve muköz membrandan bulaşı önlemeye 
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yönelik koruyucu bariyerlerin (eldiven, önlük, maske, gözlük) kullanılması ve 
bilgilerin güncellenmesi amacıyla sürekli hizmet içi eğitimler yapılmasını kap-
samaktadır. Ayrıca hasta kanı veya vücut sıvısı ile bulaşma durumunda bölgenin 
sabunlanıp bol su ile yıkanması, antiseptik solüsyonla silinmesi ve enfeksiyon 
bulaşının takibi ve kontrolü için hastane enfeksiyon komitesine başvurulması 
önerilmektedir. Yine aynı kılavuzda kontamine delici ve kesici aletlerden bulaşı 
önlemeye yönelik; kullanılan enjektörlerin iğneleri çıkarılmadan, kılıfları tekrar 
kapatılmadan delinmez enfekte atık kutusuna atılmasını, kullanılmış iğne, enjek-
tör, bisturi ucu ve diğer kesici aletlerin imha edilmek üzere delinmeye dirençli 
sağlam kutulara atılması önerilmektedir (Aygün 2007; Güler ve vd.. 1999; Kara-
dakovan 2002; Kuyurtar, Altıok 2009).

3.2. Hasta Düşmeleri

Hastanelerde en sık görülen ikincil yaralanma nedenleri arasında düşmeler önem-
li bir yer tutmaktadır (Ang, Mordıffı vd. 2007). Düşme, bireyin herhangi bir zor-
layıcı kuvvet, baygınlık ya da inme olmadan, dikkatsizlik sonucu bulunduğu dü-
zeyden daha aşağıdaki bir düzeyde hareketsiz hale gelmesidir (Işık 2006; Myers 
2002). Değişik birimlerde farklı düşme oranlarından söz edilmektedir. Hitcho ve 
arkadaşları (2004), akut bakım servislerinde yatan hastaları n %40’ının düşmek-
ten etkilendiğini ve hastaneye yatan her 1000 hastadan en az 3-6’s ının düştüğü-
nü ifade etmektedir. Yoğun bakım merkezlerinde %14, rehabilitasyon biriminde 
%24, yaşlı rehabilitasyon biriminde %39 oranında düşme görüldüğü ve rehabi-
litasyon merkezlerinde 100 gün hastanede yatan hasta için saptanan düşme insi-
dansının 15,9 olduğu belirtilmektedir (Çapacı 2007). Yapılan bir başka çalışmada 
da hastanelerde, hastaların düşme oranının yaklaşık %2-15 arasında olduğu ifade 
edilmektedir (Hendrich vd.1995)

Düşmelere bağlı olarak hastaların %15’ile %50’sinde yaralanmalar meydana gel-
mekte ve %10’nunu kırık ve laserasyon gibi büyük yaralanmalar oluşturmaktadır 
(Schwendimann et al. 2006). Düşme oluştuğunda ise yaralanma tedavi maliyeti-
nin yıllık olarak 1.08 milyon $ ya da her düşme için 15.000 $-30.000$ iken 2020 
de 32 .000 $ olması tahmin edilmektedir (Akyol 2007, Hendrich 2007) Bundan 
dolayı hastanelerde düşmelerin önlenmesi hasta güvenliği açısından önemlidir.

Hastaların düşme riskini belirlemede bir çok düşme ölçeği araçları geliştirilmiştir. 
Bunlar içerisinde en yaygın kullanıma sahip olan Hendrich II Düşme Riski Ölçe-
ği ve Morse Düşme Riski Ölçeği dir. Her iki ölçeğinde duyarlılığı üzerine bir çok 
çalışma mevcuttur. Özden ve arkadaşlarının yapış oldukları duyarlılık araştırma-
sında Hendrich II Düşme Ölçeğine göre duyarlılık değeri %42.9, Morse Düşme 
Riski Ölçeğine göre %85.7 olarak bulunmuştur. (Özden R. vd. 2011)
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Hasta Düşmelerinin Önlenmesi konusunda, ülkemize özgü bir ölçek geliştirilmesine 
yönelik çalışmalar Sağlık Bakanlığınca başlatılmış bu kapsamda bir komisyon ku-
rularak bu konuda gerekli literatür incelenmiş ve kurumlarımızda uygulanan farklı 
ölçekler gözden geçirilmiştir. Bu ön çalışmalardan sonra komisyon yoğun bir çalış-
ma sonrası ülkemize özgü, anlaşılır, uygulanması kolay ve basit bir form tasarlaya-
rak ünlü Türk bilim adamı Şemseddin-i İtakî adıyla “İtakî Düşme Riski Ölçeği”ni 
geliştirmiştir. Aynı zamanda çocuk hastaların düşme riski değerlendirmeleri için ise 
matematik ve astronomi alanında ünlü bir bilim adamı olan Harizmi’nin adı verile-
rek “Harizmi Düşme Riski Ölçeği” adı ile kullanıma sunulmuştur.  Her iki ölçeğe 
de ilgili web sitesinden ulaşmak mümkündür. (kalite.saglik.gov.tr)

4. BULGULAR

Araştırma kapsamında Sakarya da ki 8 kamu hastanesi ve Bolu İzzet Baysal Devlet 
Hastanesi, Kocaeli Devlet Hastanesinden elde edilen veriler değerlendirilmiştir.

Araştırma kapsamındaki hastanelerin toplam yatak kapasitesi 2000, toplam yatan 
hasta sayısı 127.106, yatak doluluk oranı ise %62 dir. Hastanelere göre dağılım 
Tablo 1 de gösterilmiştir. Araştırma kapsamında yer alan hastanelerde 2011 yılı 
çerisinde toplam 4.589.164 hastaya poliklinik hizmeti sunulmuş olup, toplam po-
likliniğin %21,1 ni Bolu Devlet hastanesi gerçekleştirmiştir. Yatak doluluk oranı 
genel ortalaması %62 olup en çok doluk oranı %91 ile Sakarya Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesidir.

Tablo 1. Hastanelerin Kapasite Değerlendirmeleri

HASTANE ADI
YAPILAN 

POLİKLİNİK 
SAYISI 

TOPLAM 
YATAK YATAN HASTA YATAK 

DOLULUKSayı Yüzde% Sayı Yüzde %
BOLU DEVLET 
HAST. 968.493 514 25,7 29085 22,9 61

KOCAELİ 
DEVLET HAST. 693.498 326 16,3 13204 10,4 68

EĞİTİM VE 
ARAŞTIRMA 
HAST.

863.905 362 18,1 29174 23,0 91

YENİKENT 
DEVLET HAST. 445.801 251 12,55 12341 9,7 63

KADIN DOĞUM 
VE ÇOCUK 
HAST.

451.372 205 10,25 23602 18,6 64

TOYOTASA ACİL 
YARDIM HAST. 240.386 89 4,45 5498 4,3 88
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HASTANE ADI
YAPILAN 

POLİKLİNİK 
SAYISI 

TOPLAM 
YATAK YATAN HASTA YATAK 

DOLULUKSayı Yüzde% Sayı Yüzde %
KARASU 
DEVLET HAST. 190.729 58 2,9 2852 2,2 44

HENDEK 
DEVLET HAST. 267.847 53 2,65 6027 4,7 82

GEYVE DEVLET 
HAST. 160.817 42 2,1 1784 1,4 25

AKYAZI 
DEVLET HAST. 306.316 100 5 3539 2,8 34

TOPLAM 4.589.164 2.000 100,0 127.106 100,0 62

Araştırma kapsamında yer alan hastanelerde toplam 3910 personel görev yap-
makta olup bu personelin hastanelere göre dağılımı Tablo 2 de gösterilmiştir.

Tablo 2. Görev Yapan Personelin Hastanelere Göre Dağılımı

HASTANE ADI
TOPLAM 
DOKTOR 

SAYISI

TOPLAM 
HEMŞİRE 

SAYISI

TOPLAM 
EBE 

SAYISI

TOPLAM 
SAĞLIK 

MEM. SAYISI

DİĞER 
PERSONEL 

SAYISI
BOLU DEVLET 
HAST. 130 244 95 18 324

KOCAELİ 
DEVLET HAST. 114 239 34 27 236

EĞİTİM VE 
ARAŞTIRMA 
HAST.

175 307 65 30 370

YENİKENT 
DEVLET HAST. 78 151 24 16 184

KADIN 
DOĞUM VE 
ÇOCUK HAST.

51 63 111 7 105

TOYOTASA 
ACİL YARDIM 
HAST.

43 74 11 15 83

KARASU 
DEVLET HAST. 29 45 7 8 42

HENDEK 
DEVLET HAST. 13 34 4 10 39

GEYVE 
DEVLET HAST. 25 40 10 15 38

AKYAZI 
DEVLET HAST. 26 42 10 16 33

TOPLAM 684 1.239 371 162 1.454

Araştırma kapsamında yer alan hastanelerde toplam 187 GRS vaka bildirimi ya-
pılmış; en çok GRS vaka bildirimi Kocaeli Devlet Hastanesinde olup 63 dür. 
Hastanelere göre GRS bildirimleri Tablo 3 de gösterilmiştir.
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Tablo 3. Hastanelerin GRS Vaka Bildirim Sayıları
HASTANE ADI GRS SAYISI

SAYI YÜZDE %
BOLU DEVLET HAST. 17 9,09
KOCAELİ DEVLET HAST. 63 33,69
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HAST. 3 1,60
YENİKENT DEVLET HAST. 19 10,16
KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HAST. 33 17,65
TOYOTASA ACİL YARDIM HAST. 30 16,04
KARASU DEVLET HAST. 8 4,28
HENDEK DEVLET HAST. 4 2,14
GEYVE DEVLET HAST. 2 1,07
AKYAZI DEVLET HAST. 8 4,28
TOPLAM 187 100,00

Araştırma Kapsamında yer alan hastanelerde yapılan GRS Bildirimlerinin ya-
pıldıkları servislere göre dağılımı incelendiğinde en fazla bildirimin %50 dahili 
branşlarda yapıldığı tespit edilmiştir. Cerrahi branşlarda yapılan GRS bildirimleri 
ise toplam bildirimin %39 unu oluşturmaktadır. Dağılım Tablo 4 de gösterilmiştir.

Tablo 4. GRS Bildirimlerin Servislere Göre Dağılımı
GRS BİLDİRİMLERİN SERVİSLERE GÖRE DAĞILIMI Sayı %
CERRAHİ SERVİSLER 42 39
DAHİLİ SERVİSLER 54 50
LABORATUAR*GÖRÜNTÜLEME BİRİMLERİ 6 6
ACİL SERVİS 19 18
AMELİYATHANE 20 19
(DİĞER 44 41
Toplam 108 100

Araştırma Kapsamında yer alan hastanelerde yapılan GRS Bildirimlerinin %35,2 
sini Kesici ve Delici Alet Yaralanmaları, %19, 2 sini Hasta Düşmeleri, %6,9 unu 
Kan ve Vucut Sıvılarıyla Temas, %4,8 ini Transfüzyon Güvenliği, %3,2 sini İlaç 
Güvenliği, %2,1 ini Güvenli Cerrahi olay bildirimleri oluşturmaktadır. Toplam bil-
dirimin %28,4 ünü Bakanlığımızın asgari GRS bildirimi dışında kalan; hastanelerin 
kendi içerisinde geliştirdikleri, raporlama çeşitlerinden oluşmaktadır. (Tablo 4)

Tablo 5. GRS Dağılımları
GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMLERİ DAĞILIMI Sayı %
İlaç Güvenliği 6 3,21
Transfüzyon Güvenliği 9 4,81
Güvenli Cerrahi 4 2,14
Düşme 36 19,25
Kesici ve Delici Alet Yaralanmaları 66 35,29
 Kan ve Vücut Sıvıları İle Temas 13 6,95
DİĞER 53 28,34
TOPMAM 187 100,00
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Araştırma Kapsamında yer alan hastanelerde yapılan Kesici ve Delici Alet Yara-
lanmaları bildirimlerinin %28.7 si Cerrahi Servislerde, %22’ si Dahili Servisler-
de, %16 sı Acil Serviste meydana geldiği tespit edilmiştir. Dağılımlar Tablo 6 de 
gösterilmiştir.

Tablo 6. Kesici Delici Alet Yaralanmalarının Birimlere Göre Dağılımı

KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMALARININ 
BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI Sayı Yüzde

CERRAHİ SERVİSLER 19 28,79
DAHİLİ SERVİSLER 15 22,73
LABORATUAR*GÖRÜNTÜLEME BİRİMLERİ 4 6,06
ACİL SERVİS 11 16,67
AMELİYATHANE 7 10,61
DİĞER 10 15,15
Toplam 66 100,00

Araştırma Kapsamında yer alan hastanelerde yapılan Kesici ve Delici Alet Ya-
ralanmaları bildirimlerinin % 94’nü Hemşire/Diğer Sağlık Personeli Kaynaklı 
Hatalar ve Uygulama Hataları oluşturmaktadır. Sistemden kaynaklanan hatalar 
%3, hasta/birey kaynaklı hatalar ise %3 lük kısmı oluşturmaktadır. Dağılım Tablo 
7 de gösterilmiştir.

Tablo 7. Kesici Delici Alet Yaralanması Nedenleri Kök Neden Analizi

KESİCİ ALET YARALANMALARI BİLDİRİMLERİNİN 
KÖK NEDEN ANALİZİ SAYI YÜZDE

Sistemden/ Fiziksel nedenlerden Kaynaklanan Hatalar: 2 3,03
Hemşire/Diğer Sağlık Personeli Kaynaklı Hatalar/Uygulama 
Hataları: 62 93,94

Hasta Birey Kaynaklı Hatalar 2 3,03
TOPLAM 66 100,00

Araştırma Kapsamında yer alan hastanelerde yapılan bildirimlerinin Hemşire/Di-
ğer Sağlık Personeli Kaynaklı Hatalar ve Uygulama Hatalarından kaynaklanan 
Kesici ve Delici Alet Yaralanmalarının nedenleri incelendiğinde %61’i dikkat-
sizlik sonucu % 22,5 i yazılı Protokollere uyulmaması %11 i ise Atık yönetim 
protokollerine uyulmaması nedeniyle kaynaklandığı saptanmıştır. Dağılım Tablo 
5 de gösterilmiştir. oluşturmaktadır. Sistemden kaynaklanan hatalar %3, hasta/
birey kaynaklı hatalar ise %3 lük kısmı oluşturmaktadır. Dağılım Tablo 8 de gös-
terilmiştir.
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Tablo 8. Hemşire/Diğer Sağlık Personeli Kaynaklı Hatalar ve Uygulama Hatalarının Kök 
Neden Analizi

Hemşire/Diğer Sağlık Personeli Kaynaklı Hatalar ve Uygulama 
Hatalarının Kök Neden Analizi SAYI YÜZDE

Yazılı protokollere uyulmaması 14 22,58
 Hatalı/ yanlış kullanım 1 1,61
Sık nöbet değişimi/ yoğunluk vb. durumlar 1 1,61
Dikkatsizlik 38 61,29
Tıbbi malzeme/cihazın Hatalı teknik kullanımı 1 1,61
Atık yönetimi protokollerine uyulmaması 7 11,29
TOPLAM 62 100,00

Araştırma Kapsamında yer alan hastanelerde yapılan Hasta Düşmesi bildirimle-
rinin büyük çoğunluğu (%52,8) Dahili branşlara ait servislerde gerçekleşmiştir. 
%30,6 sı çocuk servisinde, %16,7 si ise cerrahi servislerde gerçekleşmiştir. Bi-
rimlere göre dağılım Tablo 9 da gösterilmiştir.

Tablo 9. Hasta Düşmelerinin Birimlere Göre Dağılımı

HASTA DÜŞMELERİNİN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI Sayı Yüzde
CERRAHİ SERVİSLER 6 16,7
DAHİLİ SERVİSLER 19 52,8
LABORATUAR*GÖRÜNTÜLEME BİRİMLERİ 0 0
ACİL SERVİS 0 0
AMELİYATHANE 0 0
ÇOCUK SERVİSİ 11 30,6
Toplam 36 100.0

Araştırma Kapsamında yer alan hastanelerde yapılan Hasta Düşmesi bildirimle-
rinin %61’i Hasta ve Birey kaynaklı hatalar oluşturmaktadır.% 19 nu Hemşire/
Diğer Sağlık Personeli Kaynaklı Hatalar ve Uygulama Hataları oluşturmaktadır. 
Sistemden kaynaklanan hatalar da %19 unu oluşturmaktadır. Dağılım Tablo 6 da 
gösterilmiştir.

Tablo 10. Düşme Bildirimlerinin Kök Neden Analizi

DÜŞME BİLDİRİMLERİNİN KÖK NEDEN ANALİZİ SAYI YÜZDE
Sistemden/ Fiziksel nedenlerden Kaynaklanan Hatalar: 7 19,44
Hemşire/Diğer Sağlık Personeli Kaynaklı Hatalar/Uygulama Hataları: 7 19,44
Hasta Birey Kaynaklı Hatalar 22 61,11
TOPLAM 36 100,00
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Hasta düşmelerinde sistemden/fiziksel nedenlerden kaynaklanan hataların büyük 
çoğunluğu (%98) “Düşme riskini azaltmak için gerekli uyarı levha/işaret gibi 
önlemlerin alınmaması” nedeniyle gerçekleştiği, Hemşire/Diğer Sağlık Personeli 
Kaynaklı Hatalar ve Uygulama Hataları kaynaklı hataların hepsi (%100) “Has-
taya Gerekli Eğitimlerin Verilmemesi” den kaynaklandığı tespit edilmiştir. Hasta 
ve birey kaynaklı hataların %81 i hastaların verilen eğitime uymaması kaynaklı 
olduğu tespit edilmiştir.

5. SONUÇ

Araştırma kapsamındaki hastanelerin toplam yatak kapasitesi 2000, toplam ya-
tan hasta sayısı 127.106, yatak doluluk oranı ise %62, toplam poliklinik sayısı 
4.589.164, toplam personel sayısı 3910 olup; bu personelin 684 ü doktor, 1289 u 
hemşire, 371 i ebe, 162 si ise sağlık memurudur.

Araştırma kapsamında yer alan hastanelerde toplam 187 GRS vaka bildirimi yapıl-
mıştır. GRS Bildirimlerinin yapıldıkları servislere göre dağılımı incelendiğinde en 
fazla bildirimin %50 dahili branşlarda yapıldığı tespit edilmiştir. Cerrahi branşlarda 
yapılan GRS bildirimleri ise toplam bildirimin %39 unu oluşturmaktadır.

Yapılan GRS Bildirimlerinin %35,2 sini Kesici ve Delici Alet Yaralanmaları, 
%19, 2 sini Hasta Düşmeleri, %6,9 unu Kan ve Vücut Sıvılarıyla Temas, %4,8 
ini Transfüzyon Güvenliği, %3,2 sini İlaç Güvenliği, %2,1 ini Güvenli Cerrahi 
olay bildirimleri oluşturmaktadır. Toplam bildirimin %28,4 ünü Bakanlığımızın 
asgari GRS bildirimi dışında kalan; hastanelerin kendi içerisinde geliştirdikleri, 
raporlama çeşitlerinden oluşmaktadır.

Yapılan Kesici ve Delici Alet Yaralanmaları bildirimlerinin %28.7 si Cerrahi Ser-
vislerde, %22’ si Dahili Servislerde, %16 sı Acil Serviste meydana geldiği tespit 
edilmiştir. Kesici ve Delici Alet Yaralanmaları bildirimlerinin % 94’nü Hemşire/
Diğer Sağlık Personeli Kaynaklı Hatalar ve Uygulama Hataları oluşturmaktadır. 
Sistemden kaynaklanan hatalar %3, hasta/birey kaynaklı hatalar ise %3 lük kısmı 
oluşturmaktadır.

Kesici ve Delici Alet Yaralanmalarının nedenleri incelendiğinde %61’i dikkat-
sizlik sonucu % 22,5 i yazılı Protokollere uyulmaması %11 i ise Atık yönetim 
protokollerine uyulmaması nedeniyle kaynaklandığı saptanmıştır.

Hasta Düşmesi bildirimlerinin büyük çoğunluğu (%52,8) Dahili branşlara ait ser-
vislerde gerçekleşmiştir. %30,6 sı çocuk servisinde, %16,7 si ise cerrahi servis-
lerde gerçekleşmiştir.
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Hasta Düşmesi bildirimlerinin %61’i Hasta ve Birey kaynaklı hatalar oluşturmak-
tadır. Hasta düşmelerinde sistemden/fiziksel nedenlerden kaynaklanan hataların 
büyük çoğunluğu (%98) “Düşme riskini azaltmak için gerekli uyarı levha/işaret 
gibi önlemlerin alınmaması” nedeniyle gerçekleştiği, Hemşire/Diğer Sağlık Per-
soneli Kaynaklı Hatalar ve Uygulama Hataları kaynaklı hataların hepsi (%100) 
“Hastaya Gerekli Eğitimlerin Verilmemesi” den kaynaklandığı tespit edilmiştir.

Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığınca yeni uy-
gulamaya geçirilen hastanelerin kendilerini ve birbirlerini kıyaslayabilecekleri 
bir platform oluşturmak üzere web tabanlı Sağlıkta İndikatör Yönetim Sistemi 
geliştirilmiştir. Bu sistemin çıktıları ile ulusal bir veri tabanı oluşturulması, ilgili 
konularda ulusal rehberlerin geliştirilmesi, hastaneler için bir rekabet ortamının 
oluşturulması ve birlikte öğrenme sürecine katkı sağlanması hedeflenmektedir. 
Bu sisteme benze bir sistemin güvenlik raporlama sistemi içinde geliştirilmesi, 
daha geniş bir yapıya kavuşturulmasını, daha anlamlı kök neden analizleri yapıla-
bilmesi, önlenebilir hasta güvenliği hatalarının azalmasını sağlayacağı sonucuna 
ulaşılmıştır.
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Kırklareli İlindeki Hastanelerde Anestezi 
Güvenlik Kontrol Listesi Kullanımının 
Değerlendirilmesi

Cüneyt GÜRELER1

ÖZET
Ülkemizde 2011 yılından beri Güvenli Cerrahi çalışmaları altında bir çok hastanemiz-
de Anestezi Güvenlik Kontrol Listesi (AGKL) kullanılmaktadır. Çalışmamızın amacı 
AGKL nin, anestezi uzmanlarının en önemli yardımcıları konumundaki, anestezi tek-
nisyen ve teknikerleri tarafından doğru olarak algılanıp algılanmadığı, amacına uygun 
kullanılıp kullanılmadığının, listenin uygulanması sırasındaki eksikliklerin ve revizyon 
ihtiyacının değerlendirilmesidir.

Çalışmanın evreni Kırklareli ilinde AGKL kullanan devlet hastaneleri ve özel hastanelerde-
ki anestezi teknisyen ve teknikerleridir. Çalışma evreni 31 kişi olup tamamı çalışmaya dahil 
edilmiştir. Örnekleme yapılmamıştır. Ancak, çalışmaya katılmayı 2 kişi kabul etmediğin-
den çalışma 29 kişi ile tamamlanmıştır. Çalışmaya katılım oranı %94 olmuştur. Çalışmaya 
katılanların sözlü onayı alındıktan sonra içinde ucu açık sorularında bulunduğu 16 soruluk 
anket, katılımcılara uygulandı. Anket uygulaması yüzyüze, telefonla ve mektupla yapıldı. 
Anket sorularına verilen cevapların frekansları değerlendirilip yüzdelik oranları hesaplandı.

Ankete katılanların %59 u AGKL’ deki hava yolu bölümünde bulunan ekipmanları yeterli 
bulmuşken, %62 ‘si acil bölümündeki ilaç ve malzemeleri yetersiz bulmuştur. AGKL so-
lunum bölümündeki iki uygulamadan, anestezi cihazında kaçak ölçümünün sorgulandığı 
‘’kaçak var mı?’’tabirinin ankete katılanların %83’ü tarafından tam anlaşılamadığı; sir-
kulatuar sisteme çift balon uygulama testinin ise %72 oranında anlaşıldığı ve uygulandığı 
görülmüştür. Ameliyathane odalarının hepsinde nemlendirici, ısıtıcı ve termometre bu-
lunması konusunun ankete katılanların %50 sinden fazlası tarafından tam anlaşılamadığı 
ve bu yüzden kontrollerinin tam yapılması konusunda çelişkili cevaplar verildiği tespit 
edilmiştir. AGKL acil alt bölümündeki ‘’eğim verilebilen masa’’ tabiri %90 oranında an-
laşılmasına rağmen, kullanım alanı sorulduğunda ankete katılanların sadece %66 ‘sı bu 
soruya uygun cevap vermiştir. Ankete katılanların %66’sı AGKL nin anlaşılır şekilde ha-
zırlandığını, %48 i ise etkili ve yeterli bir hasta güvenlik formu olduğunu belirtmelerine 
rağmen %79’luk bir kısmı ise listenin revizyona ihtiyacı olduğunu söylemişlerdir.

1 Özel Bir Nefes Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı,cuneytgureler@hotmail.com
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Araştırmamızın sonuçlarına göre halen hastanelerimizde kullanılan AGKL nin anestezi 
teknisyen ve teknikerleri tarafından istenilen düzeyde tam ve doğru olarak anlaşılama-
dığı, listedeki maddelerin anlamları konusunda kişiler ve hastaneler arasında farklılıklar 
olduğu, günümüz şartlarına göre listedeki bazı uygulama ve ekipmanların eksik olduğu, 
her ne kadar ankete katılanların yarıya yakını tarafından etkili ve yeterli bir hasta güven-
lik formu olarak kabul edilse de AGKL nin revizyona ihtiyacı olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hasta Güvenliği, Güvenli Cerrahi, Güvenli Anestezi,Anestezi Gü-
venlik Kontrol Listesi

ABSTRACT
Anesthesia Safety Control List(AGKL) has been used for the studies of safe surgeries in 
numerous hospitals in Turkey since 2011. The goal of this study is to determine that if 
anesthesia technicians, who are the most important assistants of the anesthesia specialists, 
has been perceived it in a right way or not and if AGKL is being used as the purpose or 
not and if it is needed a revision in the area of the deficiency of the list.

The populatin of the study is the anesthesia technicians who work in public and private 
hospitals in Kırklareli which use AGKL. 31 people are included in this study. The 
samplings haven’t been used. But two people refused to be in this study, so the study has 
been completed with 29 people. The ratio of the attendance to this study is %94.After the 
oral approval of the attendants, the questionnaire which includes 16 questions has been 
applied to the attendants. The application of the questionnaire has been progressed face to 
face, via telephone and with letters. The frequency of the questions in the questionnaire 
has been evaluated and percentage ratio has been calculated.

%59 of the attendants believe that the equipment which are used in the air way in AGKL, are 
sufficient. On the other hand %62 of the attendants belive that the medicines and equipment 
are insufficient in the emergency department. One of the two applications in the respiration 
part of AGKL, the leakage of the anesthesia equipment has been questioned if there is a 
leakage or not, but it has not been understood by the %83 of the attendants. The two bag 
test to the circulatory system has been understood and applied by the %72 of the attendants. 
More than %50 of the attendants could not totally understand why humidifiers, heaters 
and thermometers are in surgery rooms. Hence, conflictive answers have been received 
for making total control of these items. The term of ‹›tilting table›› in the base emergency 
department of AGKL has ben understood by %90 of attendants. But on the other hand only 
the %66 attendants could answer when the usage area of tilting table has been asked.The 
%66 of the attendants belive that the AGKL has been prepared briefly. Even the %48 of the 
attendants belive that the efficient and sufficient patient safety form has been used, the %79 
of attendants have claimed that a revision of the list is needed.

As conclusion of our research, the AGKL which is still being used in our hospitals has 
not been understood truly and completely by the anesthesia technicians. The meanings 
of the list items differ from person to person and hospital to hospital.Some applications 
and equipment of the list are insufficient according to actual conditions. AGKL, whose 
bottlenecks are defined above,needs a revision even %50 of the attendants accept this 
form as sufficient and efficient
Key Words: Patient Safety, Safe Surgery, Safe Anesthesia, Anesthesia Safety Control List
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1. GİRİŞ

Anestezide güvenlik ve komplikasyonları önleme çalışmaları çok eski tarihlere 
dayanır.1858 yılında John Snow’un kloroform anestezisi ile ilişkili 50 ölüm va-
kasını analiz etmesi anestezik mortalite değerlendirmesi ve güvenlik ile ilgili ilk 
ciddi araştırma olarak kabul edilir (Miller,1994:795).

Girişimlerin daha güvenli koşullarda yapılması, yeni anestezik ilaçlar, monitöri-
zasyon aletleri ve ventilatörler gibi ileri teknolojik aletlerin kullanımı anesteziye 
bağlı ölümlerin önlenmesinde ciddi başarılar sağlanmasına neden olmuştur. Fa-
kat yine de insan hatası anesteziye bağlı ölümlerde %90›lara varan oranda rol 
oynamaktadır. Çoğu zaman ölümler birden çok etkene bağlı oluşabilmekte ve bu 
etkenlerin büyük çoğunluğu da dikkat, kontrol ve düzenli çalışma ile önlenebile-
cek nitelikte olmaktadır(Yentür,2009).

Anestezide kullanılan teknolojilerin ilerlemesi anestezide güvenlik kavramında 
da gelişmelere neden olmuş, anestezi sırasında ve sonrasında oluşan komplikas-
yonların önlenmesi çalışmaları hız kazanmıştır.

2008 yılında Dünya Sağlık Örgütü’nün(DSÖ) başlatmış olduğu ‘’güvenli cerrahi 
hayat kurtarır’’projesinin bir ayağını da anestezide güvenlik çalışmaları oluştur-
maktadır. Proje çerçevesinde oluşturulan güvenlik formlarından biri de Anestezi 
Güvenlik Kontrol Listesi (AGKL) dir. Sağlık Bakanlığı bu konudaki ilk adımını 
2009 yılında atmış ve DSÖ nün hazırlamış olduğu AGKL’ yi Türkçe’ye çevirerek 
kullanıma sunmuştur. 2011 yılından bu yana da Sağlık Bakanlığı kalite çalışma-
ları kapsamında cerrahi girişim yaplan tüm hastanelerde AGKL nin kullanımını 
zorunlu hale getirilmiştir.

DSÖ›nün başlatmış olduğu cerrahide güvenlik çalışmalarından esinlenen Avru-
pa Anesteziyoloji Derneği (ESA) 13 Haziran 2010› daki Helsinki Toplantısında 
Anesteziyolojide Hasta Güvenlği Helsinki Deklerasyonu adı ile bir dekleres-
yon yayınladı. Bu deklerasyonda operasyonlardan önce hastaların değerlendi-
rilmesi, standart monitörizasyonun sağlanması, ekipman ve ilaçların kontrolü, 
şırıngaların etiketlenmesi; zor ve hatalı entübasyon, maliğn hipertermi, anaf-
lasi, lokal anestezik toksisitesi, masif kanama, enfeksiyon kontrolü operasyon 
sonrası bakım ve ağrı kontrolü için tüm kurumlarda protokoller hazırlanması 
ve yönetimlerin gerekli kolaylıkları sağlaması önerildi. Ayrıca tüm kurumların 
DSÖ›nün Güvenli Cerrahi Hayat Kurtarır inisiyatifine ve DSÖ› nün hazırlamış 
olduğu kontrol listelerinin kullanımına destek vermesi tavsiye edildi(Mellin-
Olsen,2010:592).
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AGKL ile hedeflenen, anestezi ekibinin kritik güvenlik adımlarını takip etmeleri-
ni sağlayarak en sık karşılaşılan, hastalara zarar verebilecek olayların önlenmesi 
ve risklerin en aza indirilmesinin sağlanmasıdır.

Anestezi Güvenlik Kontrol Listesi (AKGL):

DSÖ tarafından hazırlanan AGKL baz alınarak Sağlık Bakanlığı tarafın-
dan dizayn edilmiş ve Türkiye’deki tüm hastanelerin kullanımına sunulmuş 
AGKL’de 2 ana bölüm bulunmaktadır. Listenin sol yarısında Risk Faktörleri, 
sağ yarısında da Ekipman bölümleri vardır. Risk Faktörleri bölümünün ba-
şında Amerikan Anestezi Derneği’nin(ASA) hazırlamış olduğu ve hastanın 
operasyon gerektiren hastalığı dışındaki hastalıkları ve genel durumuna göre 
değerlendirilen ve hastanın mortalite riskini gösteren ASA değerlendirme-
si bulunur. Risk Faktörlerinin ikinci bölümünde ise zor entübasyon riskinin 
değerlendirildiği Mallampati sınıflaması vardır. Mallampati sınıflaması geniş 
kullanım alanı olan, ağız açık ve dil dışarı çıkarıldığında farenksin görünümü-
ne göre yapılan basit ve pratik bir testtir. Arka faringeal duvarın görülememesi 
yüksek insidansta zor laringoskopi ve zor entübasyon göstergesi olarak kabul 
edilir(Aitkenhead ve Smith,1996:392). Mallampati testi; hastanın pozisyonu, 
ses çıkarması ve dilini tümsekleştirmesinden kaynaklanan gözlem farklılığı, 
boyun pozisyonu, boyun hareketliliği ve mandibular alanı dikkate almaması 
sonucu yalancı negatif ve yalıncı pozitif sonuç verebilmektedir. Her ne kadar 
yalancı negatif ve pozitiflik olsa da uygulamasının kolay olması ve diğer me-
todlara göre duyarlılığı ve özgünlüğünün yüksek olması sebebiyle pratikte en 
sık kullanılan entübasyon güçlüğü değerlendirme testidir(Kayhan,1997:230). 
Risk Faktörlerinin son kısmında ise aspirasyon riski, allerji, ilaç kullanımı ve 
ek hastalık öykülerinin sorgulandığı ve anormal muayene bulgularının not 
edildiği bölüm bulunur. AGKL› nin Risk Faktörleri bölümü anestezi uzma-
nınca hastanın preoperatif değerlendirilmesi sırasında yapılması gereken iş-
lemleri içerdiğinden bu bölümün anestezi polikliniğinde anestezi uzmanınca 
doldurulması uygun olacaktır.

AGKL’ nin sağ yarısındaki Ekipman bölümünde ise havayolu, solunum, aspira-
tör, ilaç ve malzeme ile acil alt bölümleri bulunmaktadır. Buradaki malzemeler ve 
işlemler anestezi verilmeden hemen önce ameliyathanede kontrol edilmesi gere-
ken şeylerdir. Bu yüzden formun bu bölümünün anestezi teknisyen ve teknikerle-
rince doldurulması daha uygundur ve pratiktede bu bölüm anestezi teknisyenleri 
ve teknikerlerince doldurulmaktadır. Anket çalışmamızda da anestezi teknisyen 
ve teknikerlerinin yapması gereken değerlendirilmelerin bulunduğu bu bölümle 
ilgili sorular sorulmuştur.
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Şekil 1. Anestezi Güvenlik Kontrol Listesi (AGKL)

Şekil 1. Anestezi Güvenlik Kontrol Listesi (AGKL)
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2. AMAÇ

Çalışmamızın amacı hastanelerimizde yaygın olarak kullanılan AGKL’ nin, daha 
çok anestezi teknisyen ve teknikerleri tarafından değerlendirilecek ve doldurula-
cak olan Ekipman bölümünün, anestezi teknisyen ve teknikerleri tarafından doğ-
ru algılanp algılanmadığı, amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı ile listenin 
uygulanması sırasında ortaya çıkan eksikliklerin ve revizyon ihtiyacının değer-
lendirilmesidir.

3. METOD

3.1. Çalışma Evreni

Çalışma evreni Kırklareli ilinde AGKL kullanan devlet ve özel hastanelerde ça-
lışan anestezi teknisyeni ve teknikerleridir. Çalışmamıza Kırklareli ve Lülebur-
gaz Devlet Hastaneleri ile Lüleburgaz›da bulunan Özel Bir Nefes, Özel Derman 
ve Özel Medikent Hastaneleri katılmıştır. Bu hastanelerdeki toplam 31 anestezi 
teknisyen ve teknikeri çalışmaya dahil edilmiş, örnekleme yapılmamıştır. Ancak 
çalışmaya katılmayı kabul etmeyen 2 kişi olduğundan çalışma 29 kişi ile tamam-
lanmıştır. Çalışmaya katılım oranı %94 tür.

3.2. Anket ve Değerlendirme

Çalışmaya katılanların sözlü onayı alındıktan sonra katılımcılara 16 soruluk an-
ket uygulandı. Anket uygulaması yüz yüze, telefonla ve mektupla yapıldı. Anket-
teki 3 soru katılımcıların görevleri, eğitimleri ve meslekte çalışma süreleri; diğer 
13 soru ise AGKL› nin Ekipman bölümünün havayolu, solunum, ilaç ve malzeme 
ile acil alt bölümleri ile ilgiliydi. Sorulardan beşi açık uçlu soru olup katılımcıla-
rın özgün fikirlerini ortaya çıkarmak ve değerlendirmek için sorulmuştur.

Anket sorularına verilen cevaplara göre frekanslar ve yüzdelik oranlar hesaplan-
mıştır. Açık uçlu sorulara verilen cevaplar ve özgün katkılar ayrıca değerlendi-
rilmiştir.

4. BULGULAR

Çalışmamıza katılan 29 kişiden 22’si anestezi teknikeri 7’si ise anestezi teknisye-
ni kadrosunda çalışmaktaydı. Katılımcıların 24’ü önlisans ve lisans mezunu 5’i 
ise lise mezunuydu. Meslekte çalışma sürelerine bakıldığında en çok katılımcı 
10-20 yıl grubunda 11 kişi ve 1-5 yıl grubunda 7 kişiydi. 0-1 yıl grubunda 4, 20 
yıl ve üzeri çalışmışlık grubunda ise 2 kişi bulunmaktaydı.
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Tablo1. Eğitim Durumu
Eğitim durumu Kişi sayısı Yüzde
Lise 5 %17
Ön lisans 22 %76
Lisans 2 %7

Tablo 2. Meslekte Çalışma Süreleri
Çalışma süresi Kişi sayısı Yüzde
0-1 yıl 4 %14
1-5 yıl 7 %24
5-10 yıl 5 %17
10-20 yıl 11 %38
20 yıl üzeri 2 %7

AGKL’nin havayolu alt bölümünde listelenen maske, airway, laringoskop, endot-
rakeal tüpler, mandren malzemelerinin anestezi uygulaması sırasında yeterli olup 
olmadığının sorgulandığı soruya katılımcıların%59’u bu malzemelerin yeterli ol-
duğunu %41’i,ise yeterli olmadığını belirtmiştir. Malzemeleri yetersiz görenlerin 
tamamı listeye laringeal maskenin eklenmesini talep etmişlerdir. İki kişi ise ma-
gill pensi ve steteskopun da listeye eklenmesini istemişlerdir.

AGKL solunum alt bölümünde bulunan ‹›Kaçak (300ml/dk.taze gaz akımı 30cm/
H2O basınç sağlar) var mı?’’ sorusunun tam olarak anlaşılıp anlaşılmadığı katı-
lımcılara soruldu. Katılımcıların %83’ü bu soruyu anlamadığını %17’si ise anla-
dığını ve uyguladığını belirtti.

Anladığını ve uyguladığını belirten grup özel hastanelerde çalışan veya daha önce 
çalışmış olan teknikerlerden oluşmaktaydı. Yaptığımız araştırmada ilimizde bu 
testin uygulanabileceği anestezi cihazları sadece 2 özel hastanede 3 adet bulun-
maktaydı. Diğer hastanelerde bu testin yapılabileceği, solunum monitörizasyonu 
özelliği olan, anestezi cihazı bulunmamaktaydı.Yine aynı bölümde sorgulanan 
sirkulatuar sisteme çift balon testi uygulaması ise katılımcıların %72’ si tarafın-
dan biliniyor ve doğru şekilde uygulanıyordu.

Merkezi oksijen sistemi ve yedek oksijen tüpleri ile ilgili sorulara katılımcıların 
tamamı olumlu cevap vermişlerdir. Çalışmaya dahil edilen tüm hastanelerde mer-
kezi oksijen sistemi ve tüm anestezi cihazları arkasında yedek oksijen tüplerinin 
bulunduğu tespit edilmiştir.

AGKL›nin ilaç ve malzemeler alt bölümündeki ‹›nemlendirici, ısıtıcılar ve ter-
mometre hazır’’cümlesinin tam olarak anlaşılıp anlaşılmadığı sorulan katılımcı-
ların %62’si bu tabirleri tam olarak anladığını ve kontrollerini tam olarak yaptı-
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ğını belirtmiştir. Katılımcıların %38’i ise bu tabirleri, özellikle nemlendirici ve 
ısıtıcı tabirlerinden neyin kastedildiğini, tam anlayamadıklarını ve bu sebepten de 
kontrollerini yapamadıklarını belirtmişlerdir. Ameliyathane odalarının hepsinde 
adı geçen cihazların bulunup bulunmadığını sorguladığımız da ise katılımcıların 
%52’si cihazların tam olarak bulunmadığını bildirmişlerdir.

AGKL acil alt bölümündeki ilaç ve malzeme listesi katılımcıların %62’si tarafın-
dan yetersiz bulunmuştur. Açık uçlu soru ile listede bulunması gerektiğini düşün-
dükleri ilaçlar sorulduğunda en yüksek oranda Atropin, Efedrin, Kortikosteroid, 
Bronkodilatörler (aminocardol, ventolin vb.), İnotropikler (dopamin, dobutamin 
vb.) ve Antiaritmikler (aritmal vb.); cihazlar sorulduğunda ise defibrilatör belir-
tilmiştir.

Acil alt bölümündeki ‹›eğim verilebilen masa’’ tabirinin anlamı sorulduğunda 
katılımcıların %90’ı anlamını bildiğini belirtmiştir. Fakat kullanım alanını sor-
guladığımızda ise sadece %66’sı kullanım alanını bildiğini belirtmiştir. Açık uçlu 
soru ile kullanım alanı konusu

irdelendiğinde ise katılımcıların sadece %52’si bu soruya cevap vermiş verilen 
cevaplarda da ameliyat sırasında hastaya pozisyon vermek için kullanılan ameli-
yat masasını anladıklarını belirtmişlerdir.

AGKL›nin anlaşılırlığı ve yeterliliği konusundaki sorulara verilen cevaplara göre 
katılımcıların %66›sı AGKL›yi anlaşılır, %48›i yeterli ve etkili bulmaktadır. 
%79›luk bir katılımcı ise listenin revizyona ihtiyacı olduğunu düşünmektedir.

5. TARTIŞMA

Çalışmamızda meslekte çalışmışlık süresi 10 yıl ve üzeri olan katılımcıların 
%80’inin anket formunu tam olarak doldurduğu ve açık uçlu sorulara uygun ce-
vaplar verdiği görülmüştür. 0-1 yıl çalışmışlıkları bulunan grupta ise anket form-
larının istenilen şekilde doldurulmadığı görülmüştür. Bu durum bize işe yeni 
başlayanların güvenlik kültürüne tam sahip olmadıklarını çalışma ortamı riskle-
rini tam algılayıp değerlendiremediklerini düşündürmüştür. Meslekte çalışmışlık 
süresinin uzaması ve tecrübe ile çalışanların çalışma ortamı riskleri ve güvenlik 
konularında daha duyarlı olduğu, bu tür çalışmaları daha fazla benimsediği gö-
rülmüştür. İşe yeni başlayan anestezi teknisyen ve teknikerlerine verilecek uyum 
eğitimleri sırasında anestezi riskleri, hasta ve çalışan güvenliği konularına da yer 
verilmesi uygun olacaktır.

ABD›de yapılan bir çalışmada solunumsal probleme bağlı beyin hasarı ve ölüm 
olayları görülen vakalarda yetersiz ventilasyon, özofagus entübasyonu ve zor en-
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tübasyon en sık görülen 3 sebep olarak tespit edilmiştir(Miller,1994:802). Diğer 
bir çalışmada, zor entübasyon insidansının 65 vakada bir, hatalı entübasyon in-
sidansının genel anestezide 2000 vakada bir, obstetrik hastalarda ise 300 vakada 
bir görüldüğü bildirilmiştir(Aitkenhead ve Smith,1996:391). Laringeal maske 
acil havayolu ekipmanlarının özel bir parçasıdır. Entübasyon yapılamadığı du-
rumlarda hava yolunun ve ventilasyonun sağlanması için kullanılacak değerli bir 
alettir. Çalışmamızda hava yolu alt bölümündeki aletleri yetersiz bulan %41’lik 
grubun tamamı bu listeye laringeal maskenin eklenmesini önermişlerdir. Hata-
lı entübasyonların ve haliyle oluşabilecek kompilkasyonların önlenmseinde çok 
büyük faydası olduğunu gördüğümüz laringeal maskenin listeye eklenmesinin 
gerekli olduğunu düşünmekteyiz.

“Kaçak (300ml/dk. Taze hava akımı 30cmH2O basınç sağlar) varmı?’’ sorusunun 
test edilebileceği anestezi cihazları solunum monitötrü olan tam otamatik cihaz-
lardır. Bu cihazlar çok yüksek maliyetli cihazlar olduğundan ülkemizde çok yay-
gın kullanılmamaktadır. Çalışma yapmış olduğumuz hastanelerdeki 16 anestezi 
cihazından sadece 3’ü bu testi yapabilecek özelliklere sahipti. Bu testi yapacak 
cihazları olmayan hastanelerde bu sorunun cevaplandırılmaması, bunun yerine 
anestezi cihazındaki gaz akışını gösteren flowmetrelerin çalışıp çalışmadığının 
ya da sistemdeki oksijen ve azotprotoksit gazlarının basınçlarının sorgulanması 
daha uygun olacaktır.

Sirkulatuar sisteme çift balon testi ventilatörü olan tüm anestezi cihazlarında uy-
gulanabilecek bir test olduğundan ve çalışmamızdaki tüm hastanelerdeki aneste-
zi cihazları da ventilatörlü olduğundan test uygulanma oranı %72 bulunmuştur. 
Anestezi cihazlarının en önemli kontrol testlerinden biri olan bu testin büyük 
oranda yapılıyor olması sevindirici olmakla birlikte güvenlik açısından %100 ya-
pılması gereklidir.

Çalışmamızda çelişkili cevapların en çok görüldüğü soru grubu nemlendirici, ısı-
tıcı ve termometrenin sorgulandığı gruptur. Çelişkinin kaynağı nemlendirici ve 
ısıtıcı tabirlerinin tam olarak anlaşılamamasıdır. Katılımcılar nemlendirici tabi-
rinde, ameliyat odalarının nemini ayarlayan merkezi bir sistem mi, yoksa hastaya 
verilen gazların nemini ayarlayan bir sistem mi kastedildiği konusunda tereddüt 
yaşamışlardır. Isıtıcılar konusunda da, bir kısım katılımcı ısıtıcı tabirini operas-
yon sırasında ve sonrasında hastayı ısıtan ve uyanmayı hızlandıran bir cihaz, bir 
kısmı ise sezaryen ameliyatlarında bebek doğduktan sonra ısıtılması için kullanı-
lan radyan ısıtıcılar olarak anlamışlardır. Bu çelişkilerin ortadan kaldırılması için 
listedeki tabirlerden ne anlaşılması gerektiği detaylı şekilde belirtilmelidir.
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AGKL acil alt bölümündeki kontrol edilecek ilaç ve malzemelerin listesi katılım-
cıların %62’si tarafından yetersiz bulunmuştur. Katılımcıların büyük çoğunluğu, 
acil alt bölümünün dizaynının günlük anestezi pratiğine uygun olmadığını açık 
uçlu sorulara verdikleri cevaplarda belirtmişlerdir. Listedeki ilaç ve malzeme-
leri yetersiz bulan katılımcıların %90’ı Atropin, Efedrin ve Kortikosteroid türü 
ilaçların bu listeye eklenmesinin uygun olacağı görüşünü belirtmişlerdir. Daha 
az orandaki katılımcı ise, kalp destekleyi intropik ajanlar Dopamin, Dobutamin; 
solunum rahatlatıcı bronkodilatör Aminocardol ve Ventolin ile antiaritmik ajan 
Aritmal’in listeye eklenmesini önermişlerdir. Malzeme listesini yetersiz bulan 
katılımcıların %100 oranında listeye eklenmesini istediği cihaz ise defibrilatör-
dür. Ameliyat odalarının ortak kullanabileceği ve kolay ulaşılabilecek bir alanda 
bulunacak defibrilatörün, acil listesinin olmazsa olmaz bir parçası olduğu kesin-
dir. Acil listesinde olan ve katılımcıların listeden çıkarılmasını istediği ilaç ise 
Süksinilkolindir. Katılımcılar bu ilacın anestezi pratiğinde kullanıldığını, listenin 
ilaç ve malzemeler alt bölümündeki ‘’ilaçlar hazır’’ maddesi gereğince operasyon 
öncesi hazırlandığı ve her vaka için hazır bulundurulduğunu belirtip acil liste-
sinde bulunmasının çok anlamlı olmadığını açık uçu sorularda vurgulamışlardır.

Acil alt bölümünde sorgulanan ‹›eğim verilebilen masa›› tabiri de katılımcılar 
tarafından tam anlaşılamamıştır. Katılımcıların %90›ı bu tabiri pozisyon verilen 
ameliyat masası olarak algılamıştır. %10›luk bir katılımcı ise ameliyat masası-
nın acil bölümü içerisinde değerlendirilemeyeceğini düşündüklerinden bu tabirin 
başka bir anlam ifade edebileceğini belirtmişlerdir. Her ne kadar katılımcıların 
%90›ı bu tabirin anlamını bildiğini belirtmiş olsa da açık uçlu soruyla sorulan 
kullanım alanı açıklamasını katılımcıların sadece %66›sı cevaplandırmıştır. Bu 
da tabirin anlaşılmasında problemler olduğunu göstermektedir. ‹›Eğim verilen 
masa›› tabiriyle neyin kastedildiğinin listede bir dip notla açıklanması sorunun 
yegane çözümü olarak görülmektedir.

6. SONUÇ

Anestezi uygulamalarında yıllarca ihmal edilmiş hasta ve çalışan güvenliği konu-
su, DSÖ’nün önderliğinde başlatılan ve Sağlık Bakanlığımızın ülkemize adapte 
ettiği uygulamalar sayesinde gerekli ilgi ve önemi görmekte, konu ile ilgili ça-
lışmalar ivme kazanmaktadır. Sağlık Bakanlığının hazırlamış olduğu sistematik, 
pratik ve kullanımı kolay bir form olan AGKL’nin Türkiyedeki tüm hastanelerde 
kullanılıyor olması sevindiricidir.

Araştırmamızın sonuçlarına göre; ana hatlarıyla güzel bir şekilde hazırlanmış olan 
AGKL› nin bazı maddeleri anestezi teknisyen ve teknikerleri tarafından isteni-
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len düzeyde tam ve doğru olarak anlaşılamamaktadır. Listedeki bazı maddelerin 
anlamları konusunda kişiler ve hastaneler arasında farklar olduğu görülmüştür. 
Günümüz anestezi pratiğindeki uygulamalara göre listedeki bazı uygulama ve 
ekipmanlarda eksiklikler olduğu görülmektedir. Küçük ölçekli olarak yaptığımız 
bu çalışmada tespit etiğimiz aksaklık ve eksikliklerin daha büyük ölçekli çalış-
malarla irdelenmesi uygun olacaktır. Hizmet kalite standartları çalışmalarında bu 
listenin detaylı şekilde anlatılması ve hastanelerdeki kalite çalışmaları ile ilgi-
lenen kişiler arasında standart bir bilgilendirme sağlanması tüm hastanelerdeki 
uygulamaların aynı olmasını sağlayacaktır.

2012 yılında Büyük Britanya ve İrlanda Anestezistler Birliği (AAGBI) anestezi 
ekipmanlarının kontrolü ve güvenlik kılavuzlarının 2012 versiyonunu yayınlamış 
ve bunları hazırlarken DSÖ’nün cerrahi güvenlik kontrol listesini baz aldığını 
açıklamıştır (Magee,2012:571).

Sonuç olarak; biz de Türkiye›de AAGBI›nın yaptığına benzer şekilde DSÖ’ nün 
kılavuzlarını baz alınarak ülkemiz koşullarına uygun, herkesin kolay anlayabila-
ceği, kullanım yönünden daha efektif orijinal bir AGKL hazırlamalı, tüm hasta-
nelerde uygun ve doğru şekilde kullanımını sağlamalı ve anestezide hasta güven-
liği kültürünün gelişmesine katkıda bulunmalıyız.
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ÖZET
Çalışmada; Burdur Devlet Hastanesi hasta-çalışan güvenliği, güvenlik raporlama ve el 
hijyeni eğitimleri ile farkındalık oluşturulması amaçlandı. Yöntem olarak, hastanemiz-
deki tüm birim çalışanlarına ulaşılması hedeflenerek; Eğitim içeriği, Sağlıkta Kalite ve 
Akreditasyon Daire Başkanlığının 01.03.2011 tarihli “Sağlıkta Performans ve Kalite 
Yönergesi Hasta-Çalışan Güvenliği ve Güvenlik Raporlama bölümlerinden” ve “Teh-
like Ellerinde Kampanyası” içeriğinden yararlanılarak eğitim slaytları oluşturulmuştur. 
Eğitim Koordinatörü tarafından eğitimlerin organizasyonları yapılmıştır. Kalite Yönetim 
Direktörü ve Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi tarafından eğitimler verilmiştir. Şubat-Mayıs 
/ 2012 tarihleri arasında 30 kez eğitim verilmiş ve 555 hastane çalışanı, 123 intörn öğrenci 
toplam 678 kişiye ulaşılmıştır. Bu eğitimlerin etkinliğinin değerlendirilmesi için eğitim-
ciler tarafından her soru 5 puan olmak üzere 15 soru hasta-çalışan güvenliği ve güvenlik 
raporlama, 10 soru el hijyeni konularını kapsayan toplam 25 sorudan oluşan bir değerlen-
dirme formu oluşturulmuş ve 250 kişiye uygulanmıştır. Analiz ortalaması; toplam puan/
(formun en yüksek puan*kişi sayısı)*100 üzerinden yapılmıştır.
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2 Burdur Devlet Hastanesi, a_coksak@hotmail.com

3 Burdur Devlet Hastanesi,  ali_celik_15@hotmail.com

4 Burdur Devlet Hastanesi,  druguraltin@gmail.com

5 Burdur Sağlık Müdürlüğü, cüneytyildirici@hotmail.com
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Hastanemizdeki hasta-çalışan güvenliği, güvenlik raporlama ve el hijyeni eğitimlerinden 
sonra yapılan değerlendirmede hasta-çalışan güvenliği, güvenlik raporlama değerlendir-
me ortalamasının % 77.13, el hijyeni ortalamasının % 64.04 olduğu görüldü. Hasta-çalı-
şan güvenliği, güvenlik raporlama ait soruların değerlendirilmesinde; en yüksek: %98, en 
düşük: %43.8; el hijyeni eğitimine ait soruların değerlendirilmesinde; en yüksek: %89.8, 
en düşük: %19.6 olarak veriler elde edilmiştir. Bu çalışma sonucunda birebir yapılan eği-
timlerde farkındalığın oluştuğu, ama düşük veri elde edilen konularda tekrar eğitimlerin 
planlaması ile hastane çalışmalarındaki seviyenin daha da artacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hasta Güvenliği, Çalışan Güvenliği, Güvenlik Raporlama, El Hij-
yeni, Eğitim Etkinliği

ABSTRACT
At this study, we aimed to raise awareness with patient-staff safety, safety reporting and 
hand hygiene trainings. As the method, we aimed to reach all the staff with education 
material derived from content of “Performance and Quality Instructions at Health, Patient-
Staff Safety and Safety Reporting” declarations of Quality and Accreditation Department 
on 03/01/2011 and “Danger is On Your Hands” campaign. Education Coordinator 
prepared training programs. Quality Management Director and Infection Control Nurse 
gave the trainings. A total of 30 trainings have been performed between February and 
May, 2012 where a total of 678 people (555 hospital staff, 123 intern nurses) have been 
trained. In order to evaluate efficacy of trainings, an evalution form of 25 questions 
consisting of 15 questions about patient-staff safety and 10 questions about hand hygiene 
has been prepared, where 5 points were given for each question and this form has been 
applied to 250 hospital staff. Analysis mean was calculated from total point/(highest point 
at form*number of people)*100.

At evaluation after patient-staff safety, safety reporting and hand hygiene trainings, it 
was observed that patient-staff safety, safety reporting had a mean of 77.13% and hand 
hygiene had a mean of 64.04%. At evaluation of patient-staff safety questions, highest 
rate was 98% and lowest was 43.8% and at hand hygiene questions highest rate was 
%89.8 and lowest was 19.6%. After this study, we concluded that one-to-one trainings 
raised awareness but at topics with low rates, these trainings should be repeated.

Key Words: Patient Safety, Staff Safety, Safety Reporting, Hand Hygiene, Training 
Activity
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1. GİRİŞ

Hasta Güvenliği: Hasta güvenliği; sağlık hizmetlerinin sunumu sırasında kişile-
rin maruz kalabileceği zararı önlemek amacıyla sağlık kuruluşları ve bu kuruluş-
larda çalışanlar tarafından alınan önlemlerin tamamıdır. Sağlık hizmetleri kişilere 
zarar vermez. Burada belirtilen, hizmetin sunum süreçlerinde ortaya çıkabilecek 
riskler nedeniyle oluşabilecek zararlardır (Çakır, 2007: 128).

Hasta güvenliği; sağlık hizmetlerinde kalitenin en önemli konusu, aynı zamanda 
nitelikli ve kaliteli hizmetin en önemli göstergelerinden biri olarak kabul edil-
mektedir. 2003 yılında Sağlıkta Dönüşüm Programının alt bileşenleri arasında 
kalite ve akreditasyon konularına yer verilerek, performans sistemi içerisinde 
uluslararası akreditasyon standartlarından uyarlanmış hizmet kalite standartları-
nın değerlendirilmesi, hasta güvenliği konusunda farkındalığın oluşmasını sağla-
mıştır (Aydın, 2009:17).

Çalışan Güvenliği: Sağlık çalışanları görevleri gereği her türlü hasta ve hastalıkla 
temasa geçmektedir. Bu süreçte eğer gerekli önlemler alınmazsa sağlık çalışanla-
rı bu hastalıklara maruz kalabilmektedir. Bu nedenle çalışan güvenliği denilince, 
aklımıza her türlü koruyucu aşı, ekipman ve asepsi teknikleri gelmektedir. Bu 
doğrultuda çalışan güvenliği hasta güvenliği kadar önem arz etmektedir. (www.
sbn.gov.tr.)

Güvenlik Raporlama: Güvenlik Raporlama Sisteminin amacı kurumsal işleyiş-
te ve güvenlik kültüründe aksayan yönleri tespit edip sistemde gerekli iyileştir-
melerin yapılmasını ve hataların tekrarlanmamasına yönelik önlemlerin geliştiril-
mesini sağlamaktır. Bu sistem hastaya zarar veren ve/veya zarar oluşmadan önce 
fark edilen olayların benzerlerinin oluşmasını engellemeyi ve bildirim yapılan 
olaylardan bir eğitim materyali oluşturulmasını öngörmektedir. Bunun yanı sıra, 
sağlık kurumlarında raporlama kültürü oluşturmayı, bu olaylardan ders çıkarıl-
masını sağlamayı, öğrenme süreci ve çözüm yolları geliştirmeyi ve çözümlerin 
uygulanmasını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetle

El Hijyeni: El temizliği bireysel hijyenin ilk adımıdır. Sağlık kuruluşlarında da 
çalışanların el temizliğini “yeterince ve doğru” uygulaması ile meslek risklerinin 
azaltılmasının yanı sıra, en etkili ve en ucuz yöntem ile hastane enfeksiyonlarının 
kontrolü sağlanabilmektedir (Çetin, 1993: 99).

2. AMAÇ

Burdur Devlet Hastanesi hasta-çalışan güvenliği, güvenlik raporlama ve el hijye-
ni eğitimleri ile farkındalık oluşturulması amaçlandı.
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3. GEREÇ VE YÖNTEM

Yöntem olarak, hastanemizdeki tüm birim çalışanlarına ulaşılması hedeflenerek; 
Eğitim içeriği, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığının 01.03.2011 
tarihli “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi Hasta-Çalışan Güvenliği ve 
Güvenlik Raporlama bölümlerinden” ve “Tehlike Ellerinde Kampanyası” içeri-
ğinden yararlanılarak eğitim slaytları oluşturulmuştur. Eğitim Koordinatörü ta-
rafından eğitimlerin organizasyonları yapılmıştır. Kalite Yönetim Direktörü ve 
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi tarafından eğitimler verilmiştir.

Şubat-Mayıs/2012 tarihleri arasında hastanedeki tüm birimlerde birebir eğitim-
ler düzenlenmiş olup 555 hastane çalışanı, 123 intörn öğrenci toplam 678 ki-
şiye ulaşılmıştır. Toplam 30 kez eğitim verilmiştir. Bu eğitimlerin etkinliğinin 
değerlendirilmesi için eğitimciler tarafından her soru 5 puan olmak üzere 15 
soru hasta-çalışan güvenliği ve güvenlik raporlama, 10 soru el hijyeni konularını 
kapsayan toplam 25 sorudan oluşan çoktan seçmeli Eğitim Değerlendirme Testi 
oluşturulmuş ve 250 kişiye uygulanmıştır. Eğitim Değerlendirme Testi sonucu 
15 tanesi tam doldurulmadığı için değerlendirme dışı bırakılmış ve 235 tanesi 
değerlendirilmiştir. Analiz ortalaması; toplam puan/(formun en yüksek puan*kişi 
sayısı)*100 üzerinden yapılmıştır.

4. BULGULAR
Burdur Devlet Hastanesi 300 yatak kapasiteli yaklaşık 1000 personel (hizmet alımı 
ile çalışan personel dahil) ile 2. Basamak yataklı tedavi hizmeti veren bir hastanedir.

Haziran/2012 döneminde verilen eğitimlerin etkinliğinin değerlendirilmesi ama-
cıyla hazırlanan Eğitim Değerlendirme Testi 250 kişiye yaptırılmış 15 test eksik 
doldurulduğu için değerlendirme dışı bırakılarak değerlendirilen test sayısı 235 
olarak kabul edilmiştir.

Tablo 1.
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Tablo 2.

Tablo 3.

Ankete katılan personelin yaş dağılımı:
20-25 yaş (18)  41-45 yaş (26)  Yanıt yok (21)
26-30 yaş (43)  46-50 yaş (24)
31-35 yaş (42)  51-55 yaş (10)
36-40 yaş (48)  56 üzeri yaş (3)

Tablo 4.

Tablo 3.  
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Tablo 4. 

 

Kurumda Toplam Çalışma Süreniz sorunun dağılımı: 

0-1 yıl 39 kişi (%17),    16-20 yıl 20 kişi (%8), 

1-5 yıl 50 kişi (%21),   21-25 yıl 15 kişi (%6), 

0 - 1 Yıl  
17% 

1 - 5 Yıl  
21% 

6 - 10 Yıl  
21% 

11 - 15 Yıl  
11% 

16 - 20 Yıl  
8% 

21 - 25 Yıl  
6% 

26 - 30 Yıl  
3% 

31 Yıl ve Üzeri 
2% 

Yanıt Yok 
11% 

Kurumda Toplam Çalışma Süreniz ? 

0 - 1 Yıl  
1 - 5 Yıl  



258  IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Sözel Bildiriler - Cilt: II

Kurumda Toplam Çalışma Süreniz sorunun dağılımı:
0-1 yıl 39 kişi (%17), 16-20 yıl 20 kişi (%8),
1-5 yıl 50 kişi (%21), 21-25 yıl 15 kişi (%6),
6-10 yıl 50 kişi (%21), 26-30 yıl 7 kişi (%3),
11-15 yıl 25 kişi (%11) 31 yıl ve üzeri 4 kişi (%2)
Yanıt vermeyen 25 kişi (%11)’dir.

Tablo 5.

Eğitim Değerlendirme Testi uygulanan personelin Hasta Çalışan Güvenliği-Güvenlik 
Raporlama ve El Hijyeni Eğitimi alma Durumu Dağılımı: Ankete katılan 235 perso-
nelin 203’ü (% 86) EVET, 15’i HAYIR (%7), 17’si (%7) YANIT VERMEMİŞTİR.

Tablo 6.

a) Hastane Kalite Sorumlusu
b) Hizmet Kalite Standartları
c) Hasta Kalite Süreçleri
d) Hastane Kalibrasyon Standartları
HKS nedir? Sorusuna ankete katılan 235 personelden 200 kişi DOĞRU (%85), 
30 kişi YANLIŞ (%15) CEVAP vermiştir.
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Tablo 7.

a) İlaç Güvenliği     
b) Transfüzyon Güvenliği    
c) Koruyucu Ekipman Kullanımı   
d) Cerrahi Güvenlik
Çalışan Güvenliği aşağıdakilerden hangisini kapsar? Sorusuna 219 kişi (%93) 
DOĞRU CEVAP, 16 kişi (%7) YANLIŞ CEVAP vermiştir.

Tablo 8.

a) Su ve sabun ile yıkar Enfeksiyon Kontrol Hemşiresine haber veririm.
b) Kanatırım ve sorumlu hemşireye haber veririm.
c) Antiseptik solüsyon sürer, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresine haber veririm.
d) Pansuman yapar Kalite Yönetim birimine haber veririm
Kesici Delici Alet Yaralanmalarına Maruz Kaldığınız Durumlarda Ne Yaparsınız? 
Sorusuna 155 kişi (%66) DOĞRU CEVAP, 80 kişi (%34) YANLIŞ CEVAP vermiştir.
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Tablo 9.

a. İlk Değerlendirme
b. Durum Değişikliği
c. Hasta Düşmesi 
d. Hepsi
Düşme Riski Formları ile Hangi Durumlarda Değerlendirme Yapılır? Sorusuna 
146 kişi (%62) DOĞRU CEVAP, 89 kişi (%38) YANLIŞ CEVAP verilmiştir.

Tablo 10.

a) Koruyucu Ekipman Kullanımı 
b) Kesici-Delici Alet Yaralanmaları      
c) Düşme Riski       
d) Ergonomi
Aşağıdakilerden hangisi Hasta Güvenliğini kapsar? Sorusuna 179 kişi (%76) 
DOĞRU CEVAP, 56 kişi (%24) YANLIŞ CEVAP verilmiştir.
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Tablo 11.

a) Mavi kod -> Çalışanların fiziksel saldırı durumunda faaliyete geçirilmesi ge-
reken bir sistem

b) Mavi kod -> Kardiyopulmoner Resüsitasyon ihtiyacı olan hastalar için 
başlatılan bir sistem

c) Mavi kod -> Bebek kaçırılma durumunda başlatılan bir sistem
d) Mavi kod -> Düşme ve Yaralanma durumunda başlatılan bir sistem
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Sorusuna 193 kişi (%82) DOĞRU CEVAP, 
42 kişi (%18) YANLIŞ CEVAP vermiştir.

Tablo 12.

a) İlaç Güvenliği         
b) Transfüzyon Güvenliği              
c) Cerrahi Güvenlik    
d) Hepsi
Aşağıdakilerden hangileri Güvenlik raporlama olarak bildirilebilir? Sorusuna 
210 kişi (%89) DOĞRU CEVAP, 25 kişi (%11) YANLIŞ CEVAP verilmiştir.
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Tablo 13.

a) Olayın yaşandığı bölümün yazılması önemlidir.
b) İsim ve tanımlayıcı olmamasına dikkat edilmelidir.
c) Olay detaylı olarak anlatılmayabilir.
d) Önerilen görüş ve düşünceler yazılmalıdır.
Güvenlik Raporlaması sırasında olay bildirim formu doldurulmasında dikkat 
edilmesi gereken konu aşağıdakilerden hangisidir? Sorusuna 103 kişi (%44) 
DOĞRU CEVAP, 132 kişi (%56) YANLIŞ CEVAP vermiştir.

Tablo 14.

a) Kırmızı Yıldız
b) Sarı Yaprak
c) Mavi Çiçek
d) Dört Yapraklı Yonca
Solunum İzolasyonunda hangi figür kullanılır? Sorusuna 176 kişi (%75) DOĞRU 
CEVAP, 59 kişi (%25) YANLIŞ CEVAP vermiştir.
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Tablo 15.

a) 2222-1 tuşlarım          
b) 3333-1 tuşlarım
c) 1111-1 tuşlarım          
d) 5555-1 tuşlarım
Yeni düzenlemeye göre Beyaz Kodu nasıl başlatırsınız? Sorusuna 200 kişi (%85) 
DOĞRU CEVAP, 35 kişi (%15) YANLIŞ CEVAP vermiştir.

Tablo 16.

a) Hemşire               
b) Temizlik Personeli
c) Hekim   
d) Sorumlu Hemşire
Yatan hastanın kısıtlama kararının verilmesi kime aittir? Sorusuna 192 kişi (%82) 
DOĞRU CEVAP, 43 kişi (%18) YANLIŞ CEVAP vermiştir.
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Tablo 17.

Çalışan Güvenliği size neyi çağrıştırır? Sorusuna 119 kişi (%51) DOĞRU CE-
VAP, 116 kişi (%49) YANLIŞ CEVAP vermiştir.

Tablo 18.

a) Kan Takılması
b) Hastanın bilgilendirilmesi ve Onam Alınması 
c) Taraf İşaretleme yapılması
d) Hastaya uygun işlemin yapılması
Yatan hastalarda riskli girişimsel işlem planlandığında yapılması gereken süreç 
nedir? Sorusuna 197 kişi (%84) DOĞRU CEVAP, 38 kişi (%16) YANLIŞ CE-
VAP vermiştir.

Yatan hastalarda Riskli girişimsel işlem planlandığında yapılması gereken süreç 
nedir? Sorusuna 197 kişi (%84) DOĞRU CEVAP, 36 kişi (%16) YANLIŞ CE-
VAP vermiştir.
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Tablo 19.

a) Oda ve yatak numarasından 
b) Hasta bilekliğinden
c) Doktoruna sorarak
d) Yanındaki hastaya sorarak
Bilinç bulanıklığı olan hastanın doğrulama işlemi nasıl yapılır? Sorusuna 198 kişi 
(%84) DOĞRU CEVAP, 37 kişi (%16) YANLIŞ CEVAP vermiştir.

Tablo 20.

a) Evet    
b) Hayır  
c) Fikrim yok  
d) Hepsi
Sizin için hasta mahremiyetini sağlamak gerekir mi? Sorusuna 232 kişi (%99) 
DOĞRU CEVAP, 3 kişi (%1) YANLIŞ CEVAP vermiştir.
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Tablo 21.

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

Ellerimizde kaç çeşit flora bulunur? Sorusuna 114 kişi (%49) DOĞRU CEVAP, 
121 kişi (%51) YANLIŞ CEVAP vermiştir.

Tablo 22.

a) Geçici flora

b) Kalıcı flora   

c) Değişken flora       

d) Hiçbiri

Hastane enfeksiyonlarından sorumlu flora hangisidir? Sorusuna 123 kişi (%52) 
DOĞRU CEVAP, 112 kişi (%48) YANLIŞ CEVAP vermiştir.
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Tablo 23.

a) Sosyal el yıkama      
b) Hijyenik el yıkama     
c) Cerrahi el yıkama       
d) Hiçbiri
Sadece su ve sabunla yapılan el yıkama ne tür el yıkamaya girer? Sorusuna 166 
kişi (%71) DOĞRU CEVAP, 69 kişi (%29) YANLIŞ CEVAP vermiştir.

Tablo 24.

a) Enfeksiyon                       
b) Kontaminasyon 
c) Çapraz kontaminasyon      
d) Çapraz enfeksiyon
Zararlı bakteri ve virüslerin kirli bir yüzeyden yada aletten hastaya geçişine ne 
denir? Sorusuna 46 kişi (%20) DOĞRU CEVAP, 189 kişi (%80) YANLIŞ CE-
VAP vermiştir.
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Tablo 25.

a) Etkilemez    
b) Artar       
c) Azalır        
d) Hepsi
El yıkama süresinin uzaması bakteri sayısını nasıl etkiler? Sorusuna 195 kişi 
(%83) DOĞRU CEVAP, 40 kişi (%17) YANLIŞ CEVAP verilmiştir.

Tablo 26.

a) Hastayla temas öncesinde
b) Vücut sıvıları ile bulaşma sonrasında
c) İnvaziv girişiminden önce        
d) Hepsi
Aşağıdaki işlemlerden hangisine el hijyeni yapılmalıdır? Sorusuna 211 kişi (%90) 
DOĞRU CEVAP, 24 kişi (%10) YANLIŞ CEVAP vermiştir.
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Tablo 27.

a) Katı sabun        

b) Antiseptik sabun 

c) Sıvı sabun

d) Antibakteriyel sabun

Hastanelerde sosyal el yıkama için kullanılması önerilen sabun hangisidir? Soru-
suna 184 kişi (%78) DOĞRU CEVAP, 51 kişi (%22) YANLIŞ CEVAP vermiştir.

Tablo 28.

a) Hastayla temas öncesinde

b) Hasta çevresindeki yüzeylerle temas sonrası

c) Ellerde gözle görülür kirlenme durumunda

d) Eldiven giymeden once ve eldiven çıkarıldıktan sonra
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Alkol bazlı el dezenfektanı hangi durumda kullanılmaz? Sorusuna 148 kişi (%63) 
DOĞRU CEVAP, 87 kişi (%37) YANLIŞ CEVAP vermiştir.

Tablo 29.

a) Bütünlüğü bozulmuş cilt ve mukoza ile temas öncesinde
b) Kan ve vücut sıvıları ile bulaşma riski durumunda
c) Temas ve sıkı temas izolasyonu olan hasta odasına girmeden önce
d) Hepsi
Aşağıdaki işlemlerden hangisinde Non-steril eldiven giyilmesi önerilir? Sorusu-
na 178 kişi (%76) DOĞRU CEVAP, 57 kişi (%24) YANLIŞ CEVAP vermiştir.

Tablo 30.

a) Avuç içi, parmak araları, el sırtı
b) Bilekler, parmak, avuç içi 
c) Başparmak, parmak aralan, tırnak uçları 
d) El sırtı, bilekler, tırnak uçları
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El yıkama işlemi sırasında en sık yıkanmayan bölgeler aşağıdakilerden hangisi-
dir? Sorusuna 140 kişi (%60) DOĞRU CEVAP, 95 kişi (%40) YANLIŞ CEVAP 
vermiştir.

Tablo 31. Kalite Eğitiminin sağlık çalışanları, hizmet alım personeli ve idari hizmet 
personeline doğruluk oranı dağılımı;

SIRA 
NO SORULAR

SAĞLIK 
ÇALIŞANLARI

HİZMET ALIM 
PERSONELİ

İDARİ 
HİZMETLER 
PERSONELİ

DOĞRULUK 
ORANI %

DOĞRULUK 
ORANI %

DOĞRULUK 
ORANI %

1 HKS nedir ? 91,5 83,33 92

2
Çalışan Güvenliği 
aşağıdakilerden hangisini 
kapsar?

93,75 96,33 85

3
Kesici-Delici Alet 
Yaralanmasına maruz 
kaldığınız durumlarda ne 
yaparsınız?

36,75 12,33 10

4
Düşme riski Formları 
ile hangi durumlarda 
değerlendirme yapılır?

75,25 61 53

5 Aşağıdakilerden hangisi 
Hasta Güvenliğini kapsar? 81,25 74,33 58

6 Aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur ? 95,5 85,33 64

7
Aşağıdakilerden hangileri 
Güvenlik Raporlama olarak 
bildirilebilir ?

89 91 85

8

Güvenlik Raporlaması 
sırasında olay bildirim 
formu doldurulmasında 
dikkat edilmesi gereken 
konu aşağıdakilerden 
hangisidir ?

58,25 61,3 32

9 Solunum İzolasyonunda 
hangi figür kullanılır? 66,25 67,66 51

10
Yeni düzenlemeye 
göre Beyaz Kodu nasıl 
başlatılırsınız?

81,5 87,66 74

11
Yatan hastanın Kısıtlama 
kararının verilmesi kime 
aittir?

91,25 84,66 72

12 Çalışan Güvenliği size neyi 
çağrıştırır? 64,75 53,33 60

13
Yatan hastalarda 
Riskli girişimsel işlem 
planlandığında yapılması 
gereken süreç nedir?

86,25 79,66 85
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14
Bilinç bulanıklığı olan 
hastanın doğrulama işlemi 
nasıl yapılır?

74,5 83,33 74

15 Hasta mahremiyetini 
sağlamak gerekir mi? 87,25 100 96

Tablo 32. Enfeksiyon eğitiminin sağlık çalışanları, hizmet alım personeli ve idari hizmetler 
personeli doğruluk oranı dağılımı;

SIRA 
NO SORULAR

SAĞLIK 
ÇALIŞANLARI

HİZMET 
ALIM 

PERSONELİ

İDARİ 
HİZMETLER 
PERSONELİ

DOĞRULUK 
ORANI %

DOĞRULUK 
ORANI %

DOĞRULUK 
ORANI %

1 İnsan cildi kaç çeşit floradan 
oluşur? 54,1 49,4 38,3

2 Hastane enfeksiyonlardan 
sorumlu flora hangisidir? 48 66,2 41,7

3 Sadece su ve sabunla yapılan el 
yıkama ne tür el yıkamaya girer? 71,4 68,8 71,7

4

Cansız yüzeylerle, kontamine bir 
alete temas ile oluşan kirlenme 
sonrası gelişen kirlenmeye ne 
denir?

22,4 14,3 21,7

5 El yıkama süresi uzadıkça 
bakteriyel yükün durumu ne olur? 79,6 83,1 88,3

6 Aşağıdaki işlemlerin hangisinde 
el hijyeni yapılmalıdır? 94,9 85,7 86,7

7
Hastanelerde Sosyal el yıkama 
için kullanılması önerilen sabun 
hangisidir?

80,6 79,2 73,3

8 Alkol bazlı el dezenfektanları el 
hijyeninin sağlar mı? 68,4 61 56,7

9
Aşağıdaki işlemlerden hangisinde 
nonsteril eldiven giyilmesi 
önerilir?

81,6 67,5 76,7

10
El yıkama işlemi sırasında 
en sık yıkanmayan bölgeler 
aşağıdakilerden hangisidir?

68,4 53,2 53,3

TARTIŞMA

Burdur Devlet Hastanesi hasta-çalışan güvenliği, güvenlik raporlama ve el hijye-
ni eğitimleri ile farkındalık oluşturulması amaçlanan çalışmada; Kalite Yönetimi 
Eğitim Başlıklarında Güvenlik Raporlaması sırasında olay bildirim formu dol-
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durulmasında dikkat edilmesi gereken konu aşağıdakilerden hangisidir? sorusu-
na yanlış cevap veren personelin daha fazla olduğu görülmüştür. Personele bu 
konuda istenilen düzeyde farkındalık yaratılamadığı düşünülmektedir. Güvenlik 
Raporlama sistemi hakkında eğitimlerin tekrarlanması yararlı olacaktır. Çalışan 
Güvenliği size neyi çağrıştırır? Sorusunda doğru cevap sayısı ile yanlış cevap 
sayısı oranı çok yakındır. Diğer Kalite Yönetimi Eğitim sorularında doğru cevap 
sayısı baskın olup verilen eğitimlerin etkin olduğu söylenebilir.

El Hijyeni Eğitiminde; Ellerimizde Kaç Çeşit Flora Bulunur? (Flora: insan vücu-
dundaki doğal bakteriler) yanlış cevap sayısı oranı küçük farkla fazladır, Zararlı 
Bakteri ve Virüslerin Kirli Bir Yüzeyden Yada Aletten Hastaya Geçişine Ne De-
nir? sorusuna yanlış cevap veren personelin daha fazla olduğu görülmüştür. Per-
sonele bu konuda istenilen düzeyde farkındalık yaratılamadığı düşünülmektedir. 
Bu konuda eğitimlerin tekrarlanması yararlı olacaktır.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Burdur Devlet Hastanesi Hasta-Çalışan Güvenliği Güvenlik Raporlama ve el hij-
yeni eğitimlerinin istenilen farkındalığı oluşturduğu görülmüştür. Sisteme yeni 
giren konularda daha fazla eğitim verilerek tüm çalışanların aynı süreci yakala-
ması hedeflenmektedir.
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Bir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nde 
Güvenlik Raporlama Kültürü Gelişimi

Emine Elvan ÇİFTLİK1

Meral KURT DURMUŞ2

Vildan KESGİN3

Serpil ÖZKAN4

Yusuf KARALİ5

Özgür YİĞİT6

ÖZET
“Güvenlik Raporlama” sağlık kurumlarında hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanmasında 
etkin bir kalite indikatörü ve kalite iyileştirme çalışmalarında kurumlara veri sağlayan 
önemli bir sistemdir.

Ülkemizde öncelikle özel sağlık kuruluşlarında hayata geçirilen ve ismi değişmekle bir-
likte genellikle “Beklenmedik/ Ramakkala/Neredeyse Olay Bildirimi” gibi değişik isim-
lerle tanımlanan sistem Sağlıkta Dönüşüm Projesi ile birlikte oluşturulan kalite kriter-
lerinde bir standart maddesi olarak kamu hastanelerinde de sorgulanmaya başlanmıştır.

Çalışmanın amacı, kurumumuzda beş yıldır uygulanmakta olan, hasta ve çalışan gü-
venliğini tehdit eden her tür olayın bildirimi amacı ile kullanılan “Güvenlik Raporlama 
Sistemi”nin gelişim sürecini gözden geçirmek ve sistemin kültür haline gelebilmesi yo-
lunda yapılan düzenlemelerin sonucunu paylaşmaktır. Araştırmanın sınırlılığı, bildirim-

1 Emine Elvan Çiftlik, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kurtmeral@yahoo.com

2 Meral Kurt Durmuş, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kurtmeral@yahoo.com

3 Vildan Kesgin, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, vkesgin@gmail.com

4 Serpil Özkan, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, serpilkayali@gmail.com

5 Yusuf Karali, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yusufkarali@gmail.com

6 Özgür Yiğit, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, dryigit@yahoo.com
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de bulunan kişilerin sadece meslek grubu dağılımlarının bilinip, diğer sosyo-demografik 
özelliklerinin bilinmiyor olmasıdır.

Kurumumuzda ilk olarak 2007 yılında olay bildirimi yapılması konusundaki çalışmalara 
başlandı. Öncelikle hasta güvenliğini tehdit eden olayların bildirilmesi konusunda, çalı-
şanlarda eğitim ve toplantılarla farkındalık oluşturuldu. 2009 yılında yayınlanan “Hasta 
ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Tebliğ” ile birlikte hasta güvenliği yanında çalışan güvenliği ile ilgili maddeler de rapor-
lamaya dahil edilerek bu konuda verildi.

Çalışanlardan alınan geribildirimlerde raporlama amaçlı kullanılan formun el yazısı 
ile doldurulmak istenmemesi üzerine form hastane bilgi yönetim sistemi üzerinde ta-
nımlanarak bildirimler 2007 yılı sonu itibari ile elektronik ortamda alınmaya başlandı. 
2007-2012 yılları arasında Güvenlik Raporlama Sistemi üzerinden yapılan toplam bildi-
rim sayısı 72 olup yıllar içinde artış göstermesine rağmen 2008-2009 yıllarında hiç artış 
olmaması dikkati çekmiştir. Araştırmacılar tarafından bu durumun nedeni bu dönemde 
hukuki çekinceler yaşanmasından dolayı hizmetiçi eğitimlerde bildirim yapılması konu-
sunun çalışanlarla paylaşılmamış olmasına bağlanmıştır. Daha sonraki yıllarda Sağlık Ba-
kanlığı politikalarına paralel olarak bildirimler gündemde tutulmuş ve bildirimi arttırıcı 
düzenlemeler ve eğitimlere yeniden ağırlık verilmesi sayesinde bildirim sayısının arttığı 
tespit edilmiştir. Yine çalışmada daha önceki yıllarda ortalama yıllık bildirim sayısının 10 
iken, 2012 yılı ilk 5 ayında 23 olması dikkat çekicidir. Bildirimlerin %66’sının hemşireler 
tarafından yapıldığı ve son yıllardaki konu dağılımlarına bakıldığında hasta düşmeleri 
ile ilgili bildirimler yanında çalışan güvenliğine ait bildirimlerin artış gösterdiği tespit 
edilmiştir.

Sonuç olarak; kurumumuzda 2007 yılından itibaren devam eden güvenlik raporlama sis-
temi işleyişi; yönetimin olaya kişisel değil sistemsel yaklaşımı yanında kullanılan formun 
sadeliği, verilen eğitimlerin etkinliği ile raporlama sonucunda yapılan iyileştirmelerin 
çalışanların beklentilerini karşıladığını göstermesi bakımından etkin bulunmuştur. Bil-
dirim sayısı ve konu dağılımlarının yıllar içindeki artışı kurumda Güvenlik Raporlama 
Kültürü’nün oluşmaya başladığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Güvenlik raporlama, kültür, olay bildirimi

ABSTRACT
Security Reporting is an effective quality indicator for ensuring the safety of patients 
in healthcare institutions and an important system providing data to the institutions in 
quality improvement activities.

In our country, this system primarily implemented in private health care institutions and 
generally defined by different names such as “Unexpected / Near Miss / Almost Event 
Notification” has entered the public hospitals as a standard item in the quality criteria 
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created in conjunction with the Health Transformation Project and since then, it has been 
started to be questioned.

The aim of the study is to review the development process of “Safety Reporting System” 
which has been implemented in our institution for five years and used with the purpose 
of the notification of any event threatening the safety of patients and staff, and is to share 
the outcome of the regulations done with the purpose of making the system be a culture. 
Limitation of the study is that only the profession distrubition of the people who reports 
events is known but their other sociodemographic characteristics are unknown.

In our institution, first studies about reporting event notification were started in 2007. 
Firstly, the staff’s awareness about notification of events that threaten the safety of patients 
was created with the help of training and meetings. With “The Communique about the 
Principles and Procedures Related to Patient’s and Employee’s Safety and Protection” 
published in 2009, the substances about the employee’s safety has been also included in 
notification in addition to patient’s safety substances and information on this issue has 
been given.

A form was created to use for nitification purposes. Due to the feedback received from 
employees about the unwillingness to write that form by hand, the form has been 
computerized in the hospital information management system and taken as an electronic 
form since the end of 2007. Between 2007-2012 the total number of notifications made   
through Safety Reporting System is 72. Despite the increase over the years, the absence 
of no increase was noted in 2008-2009. Researchers thought that it was because the issue 
on reporting events wasn’t shared on the job training with the employees due to the legal 
reservations about this situation during this period. In the following years, in line with the 
policies of the Ministry of Health, reporting events has been kept on the agenda and due 
to regulations on raising reportings and the focus on training, the number of notifications 
has increased.In the study, it is noteworthy that while the average number of notifications 
was 10 in the previous years, it was 23 in the first five months of 2012. It was ascertained 
that 66% of the notifications were made   by the nurses and beside the notifications about 
the patients’ falls, the ones about the security of employees increased.

As a result; the functioning of the ongoing safety reporting system in our institution since 
2007 has been found effective in terms of the simplicity of the form used in addition to 
the management’s not personal but systemic approach and to the effectiveness of training 
provided and that it has showed the improvements made has met the expectations of the 
employees. The increase of the number and the distribution of the notifications over the 
years shows that safety reporting culture has started to emerge.

Key Words: Security reporting, culture, event notification
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1. GİRİŞ

Sağlık kuruluşlarında “Güvenlik Raporlama Sistemi”; sağlık kuruluşlarında 
meydana gelen hasta ve çalışan güvenliğini tehdit eden istenmeyen olayların bir 
kez daha yaşanmasını engellemek amacıyla oluşturulan sistemler olarak tanım-
lanabilir.

Etkin işletilen bir Güvenlik Raporlama Sistemi, hasta ve çalışan güvenliği konu-
sundaki sorunların tespiti ile alınacak önlemlerin geliştirilmesinde önemli katkı-
lar sağlayabilir. Sağlık hizmeti sunumu sırasında herhangi bir nedenle hasta ve 
çalışan sağlığını olumsuz etkileyebilecek veya hasta ya da çalışana zarar verebi-
lecek olayların daha önce benzerlerinin yaşanmış olması bu olaylara karşı sağlık 
kuruluşları yöneticilerini önlem almaları konusunda uyarıcı olacaktır (kalite.sag-
lik.gov.tr, 2012).

Güvenlik Raporlama Sistemi bildirim sayısının yüksek olması o kurumun, olay 
meydana gelir gelmez sorunu tanımlamak ve sorunu çözmek için büyük istek 
ve çaba gösterdiğinin işareti olarak algılanabilir. Nitekim İngiltere Ulusal Hasta 
Güvenliği Ajansı (NPSA) 19 Temmuz 2008’de yaptığı brifingde olay bildirimle-
rin hasta güvenliğine katkısı üzerinde durmuş, olay bildirim yapmaları için ça-
lışanların desteklenmesi gereğinin altını çizmiş ve hasta güvenliğiyle ilgili olay 
bildirimlerin yüksek oranda yapılmasının kurumun güvenlik kültürünü güçlendi-
receğini ifade etmiştir (npsa.nhs.uk, 2012).

Yine sağlık kuruluşlarında sağlığı ve güvenliği tehlikeye sokabilecek ve/veya 
tehlike oluşmasına neden olan her davranış ve durumun bildirilmesi sürekli yapı-
lan hizmetiçi eğitimlerde paylaşılacak ve bu olaylarla benzerlerinin yaşanmasına 
engel olacaktır.

Ülke genelinde oluşturulmaya çalışılan Güvenlik Raporlama Sistemi, mey-
dana gelen olaylardan ders çıkarılabilmesi için raporlama kültürü oluşturul-
masını, bildirimi yapılan olaylardan öğrenme ve çözüm üretmeyi geliştirmeyi 
amaçlamaktadır(kalite.saglik.gov.tr, 2012).

2. AMAÇ

Çalışmanın amacı, kurumumuzda 2007 yılından itibaren beş yılı aşkın bir süredir 
uygulanmakta olan, hasta ve çalışan güvenliğini tehdit eden her tür olayın bildi-
rimi için kullanılan “Güvenlik Raporlama Sistemi”nin gelişim sürecini gözden 
geçirmek ve sistemin kültür haline gelebilmesi yolunda yapılan düzenlemeleri 
paylaşmaktır.
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Kurumumuzda Güvenlik Raporlama Sistem kurulması aşamasında yönetici ve 
çalışanların tutum ve davranışları ile daha sonra işleyiş sırasında sistemin gelişti-
rilmesi konusundaki katkılarının paylaşılması amaçlanmıştır.

Güvenlik Raporlama Sistemi hastanede meydana gelen veya gelmesine ramak 
kalmış hasta ve çalışan güvenliğini tehdit eden olayların bildirimi ile bu bildirim-
lerin değerlendirilmesi, ilgililerce analiz edilmesi ve sonuçta belirlenen konular-
da iyileştirici faaliyetlerin planlanmasına katkı sağlamıştır.

Araştırmanın sınırlılığı, bildirimde bulunan kişilerin sadece meslek grubu dağı-
lımlarının bilinip, diğer sosyodemografik özelliklerinin bilinmiyor olmasıdır.

3. GEREÇ VE YÖNTEM

Güvenlik Raporlama ile ilgili çalışmalara kurumumuzda ilk başlandığında bu 
konu ile ilgili daha önce çalıştığı kurumlarda karşılaşan ve bizzat uygulayan 
çalışanlarla toplantılar yapılarak, bilgi ve deneyimlerinden faydalanıldı. Sağlık 
Bakanlığı’na bağlı kamu hastanelerinde daha önce benzerine pek rastlanmayan 
bu raporlama veya bildirim sistemi özel hastanelerde bir süredir uygulanmakta 
olan bir sistemdi. Özel hastanede daha önce çalışan ve bu konuda tecrübesi olan 
çalışanlarla yapılan yüz yüze görüşmeler ve toplantılarda öne çıkan sorunlardan 
ilki ve belki de en önemlisi çalışanları bildirim yapma konusunda ikna etmekti. 
Çünkü deneyimi olan çalışanların ilk çekincelerinin “eğer olay bildiriminde bu-
lunursam, yöneticilerim beni cezalandırır mı?”, “şahit olduğum uygunsuz bir du-
rumu bildirirsem benim ispiyoncu olduğumu mu düşünürler?, “benim neredeyse 
neden olacağım ve/veya olduğum bir uygunsuzluğu bildirirsem arkadaşlarım ya 
da amirlerim benim yetersiz olduğumu düşünürler” vb olduğunu ifade ettiler.

Bu durumda yapılacak ilk işin, öncelikle “neredeyse olay bildirimi”, “ramak 
kala”, “beklenmedik olay bildirimi” gibi değişik isimlerle anılan, amaçlananın 
hepsinde aynı olduğu güvenlik raporlama sistemi işleyişinin belirlenmesi için üst 
yönetim ile yapılan toplantılarda gündeme getirildi. Üst yönetimin olayı anlama-
sı, benimsemesi ve yararlarına inanması sitemin başarısı açısından önemli idi.

Daha sonra bildirim yapılması sırasında kullanılabilecek bir form örneği diğer 
sağlık kuruluşlarında mevcut ve kullanılmakta olan örneklerin incelenmesi ile 
oluşturuldu. Ancak ilk hazırlanan bu form çok fazla ayrıntıyı içeriyordu. Buna 
rağmen çalışanlarla yapılan toplantılarda bu ayrıntılı form üzerine bile ekleme 
yapılması konusunda geri bildirimler alınıyordu. İlk hazırlanan form sadece hasta 
güvenliği ile ilgili maddeleri içeriyordu, çalışanlara yönelik bildirim yapılmıyor-
du. Hastalarla ilgili yapılacak bildirimlerde hastaya olayın etkisi, meydana geliş 
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şekli, alınması gereken önlemler, cihaz, insan kaynağı vb eksiklikler ile ilgili sor-
gulama ve ihtiyaç tespiti gibi bölümler form üzerinde tanımlanmıştı.

2007 yılı sonuna doğru çalışanlar, yapılmaya başlanan düzenli toplantılarla, hasta 
güvenliğini tehdit eden, tehlikeli duruma neden olabilecek ve/veya neden olan 
olay ve durumları bildirmeleri konusunda bilgilendirildi. İlk olarak konu anlatıl-
dı, ardından hazırlanan ayrıntılı form basılarak sahada çalışanlarla paylaşıldı. Bu 
durumun yani öncelikle sağlık çalışanın bildirimin önemi konusunda bilinçlendi-
rilmesi, oluşturulan “Güvenlik Raporlama Sistemi”nin başarısı açısından önemli 
olmuştur kanaatindeyiz.

Hasta güvenliğini tehdit eden olayların bildirilmesi konusunda yapılan çalışmalar 
sonuç vermeye başladığı 2009 yılında yayınlanan “Hasta ve Çalışan Güvenli-
ğinin Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” 
ile birlikte hasta güvenliği yanında çalışan güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya 
eden olayların bildirimi ile ilgili maddeler de kullanılmakta olan forma eklendi ve 
raporlamaya dahil edilerek bu konuda çalışanlara eğitimler verildi.

Bildirim konusunda yapılan toplantılarda özellikle çalışanlara yaptıkları olay 
bildirimlerini sadece Kalite Yönetim Temsilcisi ile Hastane başhekiminin göre-
ceği, bildirim yapan kişi ve olayın meydana geldiği bölümle ilgili herhangi bir 
sıkıntılı sürecin başlatılmayacağı özellikle vurgulanmıştır. Güvenlik raporlama 
sisteminin ilk uygulamaya başlandığı, 2-3 yıllık dönemde yapılan bildirimlerde 
olayın tüm ayrıntıları, olaya karışan kişilerle ilgili bilgiler, meydana geldiği yer 
vb gibi kişileri ve mekanları deşifre eden tüm bilgiler alınıyordu. Tüm bu bilgile-
re ulaşılıyor olmasına rağmen, hiçbir bildirimle ilgili kişilere rahatsızlık verecek 
hiçbir uygulama ve girişim yapılmamıştır. Bu durumun çalışanların yöneticilere 
güvenini arttırdığı ve sistemi kullanmaları konusunda çalışanları teşvik ettiği dü-
şünülmektedir.

Çalışanlardan alınan geribildirimlerde raporlama amaçlı kullanılan formun el 
yazısı ile doldurulmak istenmemesi üzerine form hastane bilgi yönetim sistemi 
üzerinde tanımlanarak bildirimler 2007 yılı sonu itibari ile elektronik ortamda 
alınmaya başlanmıştır. Sadece olay bildirimlerin elektronik ortamda yapılması ile 
kalınmamış, kullanılan form sadeleştirilerek, hasta ve çalışan güvenliğini tehdit 
edebilecek olayların sık rastlanılanları ile ilgili bildirim yapılması sağlanmıştır.

Yapılan çalışma sırasında 2007-2012 yılları arasında Güvenlik Raporlama Siste-
mi üzerinden yapılan toplam bildirim sayısı 81 olup yıllar içinde artış gösterme-
sine rağmen 2008-2009 yıllarında hiç artış olmaması, bildirim sayısının her iki 
yılda da 8 olması dikkati çekmiştir. (Grafik 1). Bu yıllarda henüz kamu hastane-
lerinde yeni yeni oluşturulan bu sistemin işleyişi ile ilgili bazı hukuki çekinceler 
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tartışılmaya başlanmıştır. Bu yıllarda sağlık camiasında sıklıkla gündeme gelen 
ve tartışılan malpraktis konusu hukuki çekinceler yaşanmasına neden olmuş, 
bundan dolayı bir dönem hizmetiçi eğitimlerde bildirim yapılması konusu çalı-
şanlarla paylaşılmamıştır. Daha sonraki yıllarda Sağlık Bakanlığı politikalarına 
paralel olarak bildirimler gündemde tutulmuş ve bildirimi arttırıcı düzenlemeler 
ve eğitimlere yeniden ağırlık verilmesi sayesinde bildirim sayısının arttığı tespit 
edilmiştir.

Yine çalışmada daha önceki yıllarda ortalama yıllık bildirim sayısının 10 iken, 
2012 yılı ilk 9 ayında 32 olması dikkat çekicidir. Bu veri gün geçtikçe bildirim 
sayısının arttığının göstergesidir.

Grafik 1. Bildirimlerin Yıllara göre dağılımı
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Bildirimlerin %66’sının hemşirelerin, %27,1’inin doktorlar tarafından, yapıldığı 
tespit edilmiştir. Toplam bildirimlerin % 41,4’ü çalışan güveliğine aittir. Ayrıca 
son yıllardaki konu dağılımlarına bakıldığında hasta düşmeleri ile ilgili bildirim-
ler yanında çalışan güvenliğine ait bildirimlerin artış gösterdiği tespit edilmiştir 
(Grafik 2).
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Sözel Bildiriler - Cilt: II

Sağlık Bakanlığı mevzuatı gereği belirlenmiş konularda bildirim yapılması ko-
nusunda çalışılmış ancak, yaklaşık 5 yıldır çalışanlarımızın alışık olduğu şekli 
ile her türlü konuda bildirime devam ettikleri gözlenmiştir. Örneğin düşme konu-
sunun artık bir indikatör olarak takip edileceği, düşme ile kartların doldurulma-
sı, bunun dışında olay bildirim yapmamaları, sadece hasta güvenliği konusunda 
belirlenmiş olan üç konu ile ilgili bildirim yapmaları eğitimlerde vurgulanmıştır. 
Ancak veri analizinden anlaşıldığı üzere özellikle düşmeleri olay raporlama ile 
bildirim çalışanlar tarafından benimsenmiş bir davranış olarak gözlemlenmiştir.

Yine Güvenlik Raporlama Sistemine yapılan bildirimlerle ilgili iyileştirici çalış-
malara örnek vermek gerekirse, düşme ile ilgili çalışmalar göze çarpıcıdır. Önce-
likle hasta düşmelerini engellemek için hasta karyolaları ile ilgili düzenleme ya-
pılarak tüm karyolaların kenarlıklarının kaldırılabilir olması sağlanmıştır. Buna 
rağmen özellikli bazı birimlerde karyoladan düşmelerin bildirilmesi ile burada 
bulunan karyolalara yönelik korkuluk aralıklarının azaltılması yapılmıştır. Hasta 
bakımının tüm sağlık çalışanlarının görevi ve sorumluluğu olması ve hastane-
mizde çalışan hekimlerin düşme riski ile ilgili bilgi eksikliklerini tespit etmemiz 
sonucunda klinik bazlı eğitimler düzenlenerek konuya dikkat çekilmesi sağlan-
mıştır. En sık refakatçilerin gözetiminde hasta düşmelerinin görülmesi, nedeni 
ile hasta ve refakatçi eğitimlerinde düşme riski ve alınacak önlemler özellikle 
vurgulanarak, düşmelerin önlenmesi çalışmaları planlanmıştır.

Yapılan tüm bildirimlerin ilgili komisyonlarca sayı ve sıklığına bakılmaksızın 
değerlendirilmesi ve iyileştirici faaliyetlerin planlanması son derece önemlidir ve 
kurumumuzda bu bildirimlerden faydalanılması ile ilgili bir kültürün adımlarının 
atılmış olduğu düşünülmektedir.

4. SONUÇ

Sağlık hizmeti sunumunun hataya toleransının olmaması hasta ve çalışan güven-
liğini tehdit eden ve/veya bu potansiyele sahip tüm olay ve durumların tespiti ile, 
zamanında geç kalmadan önlem alınması açısından çok önemlidir. Bu bilincin 
sağlık çalışanları tarafından benimsenmesi kurulan sistemin işletilmesi ve geliş-
tirilmesi açısından son derece önemlidir.

Güvenlik Raporlama Sistemleri en ciddi tıbbi hataların da bildirilebildiği sistem-
lerdir. Hasta ve çalışanların güvenliğini sağlamak için belirlenmiş önlemler sağ-
lık kuruluşlarının işleyişinde yeterli olmadığı zaman sistem, güvenlik raporlama 
sistemi bildirimlerinden yararlanmak zorundadır. Ancak bu şekilde risk analizle-
ri ve kurallarla ön görülemeyen kuruma özel zayıf noktalar, tespit edilip önlem 
alınabilir. Güvenlik Raporlama Sisteminin etkin kullanımının sağlanması kalite 
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sisteminin yerleşmeye ve etkili olmaya başladığının dolayısıyla güvenlik kültürü-
nün oluşmaya başladığının bir göstergesi olarak kabul edilebilir (Tımoğlu, 2012).

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde güvenlik raporlama sisteminin ha-
yata geçirilmesi ve çalışanlar tarafından benimsenerek kullanılmaya başlaması-
nın ardından yapılan bildirimlerin her geçen yıl biraz daha artması, çalışanların 
bu sistemi iyileştirme yapılmak üzere kullandıklarını düşündürmesi bakımından 
önemli bulunmuştur.

Yine bildirimi yapılan konuların içeriğine bakıldığında, sağlık uygulamaları sıra-
sında aksayan yönlerin tespiti ve gerekli neden tespitlerinin ardından düzeltici ve 
önleyici faaliyetlerin planlanmasına da katkı sağladığı ve bundan sonraki dönem-
lerde de sağlayacağı bir gerçektir.

Hastanede güvenlik raporlama sisteminin 2007 yılından itibaren her geçen gün 
biraz daha etkin kullanımında; hastanedeki yöneticilerin bildirimi yapılan olay-
larda, kişisel değil sistemsel yaklaşımlarının öneminin büyük olduğu düşünül-
müştür. Çalışanlarla yapılan düzenli eğitim ve toplantıların, çalışanların yöne-
timin bakış açısını anlamasını kolaylaştırması yanında, raporlama ile bildirilen 
konularda üst yönetim ve ilgili komisyonlar tarafından yapılan iyileştirmelerin de 
sisteme inancı ve katılımı arttırdığı kanaatine varılmıştır.

Artık bir kültür haline gelme yolunda önemli yol kat ettiğimiz güvenlik rapor-
lama sistemi sağlık kuruluşlarının kalite geliştirme anahtarıdır. Sadece hastalar 
için değil, sağlık kuruluşunda bulunan hasta, hasta yakını ve çalışanın maruz kal-
dığı ve/veya kalabileceği güvenlik tehdidi olabilecek her tür olay bildirimini kap-
saması bakımından oldukça değerli bir sistem olduğu yadsınamaz bir gerçektir.
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Güvenlik Raporlama Sisteminin Kurulması, 
Korku Kültürünün Güvenlik Kültürüne 
Dönüştürülmesine Yönelik Çalışma

Gülnur GÜL1

Pınar BOL2

Ahmet Emin ERBAYCU3

ÖZET
Güvenlik raporlama sistemi tüm sağlık organizasyonlarında güvenli uygulamaların geliş-
tirilmesi için yapı taşı olarak görülmektedir. Ancak birçok hatanın sağlık çalışanları ta-
rafından korkulduğu için raporlanmadığı yapılan araştırmalarla tespit edilmiştir. Böylece 
aynı hatalar hem organizasyon içinde farklı birimlerde hem de farklı organizasyonlarda 
tekrarlanmaya devam etmektedir. Retrospektif analizler yapılarak hatalardan öğrenme 
gerçekleşmediği ve prospektif iyileştirme çalışmaları yapılmadığı için hastalar zarar gör-
meye devam etmektedir.

Etkili bir raporlama sistemi kurularak insanlar başarılar kadar hatalardan da ders alabi-
leceklerini öğrenebilmektedirler. Çalışmamızın amacı kurumumuzda etkili bir güvenlik 
raporlama sistemi kurarak çalışanlarımızın güvenli şekilde olay bildirimlerini yapabil-
melerini sağlamak, elde edilen veriler ışığında sistemin iyileştirilmesine yönelik gerekli 
iyileştirme çalışmalarını başlatmak, güvenli ve kaliteli hasta bakımını sağlamak, hasta ve 
çalışan güvenliğinin sürekliliğini sağlamaktır.

Tanımlayıcı türde yapılan bu çalışma bir eğitim araştırma hastanesinde yürütülmüştür. 
Önce retrospektif olarak geçmiş yılların olay bildirim sayıları ve türleri analiz edilmiş 
ve prospektif olarak da güvenlik kültürü oluşturmak için birim bazlı uygulamalı eğitim-
ler planlanmış ve uygulanmıştır. Eğitim sonunda, retrospektif olarak 3 aylık dönemlerde 
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olay bildirimlerinin sayısı ve türleri analiz edilmiş, gelecek 3 aylık eğitimler, sisteme 
yönelik iyileştirme çalışmaları planlanarak sürekli gelişme sağlanmıştır.

İngiltere’de Ulusal Hasta Güvenliği ajansının 2008’de sağlık organizasyonlarının rapor-
lamalarını arttırmak için yayınladığı 5 anahtar değişimi(personele geri bildirim verme, 
öğrenim üzerine odaklanma, personeli işe alma sırasında eğitim verme, kolay raporlama, 
raporlamaya önem verme) içeren bilgilendirme raporu referans alınarak kuruma özgü 
plan oluşturulmuştur.

Sonuç olarak, olay bildirimlerinin sayısının artması ve olay türlerinin farklılık gösterme-
si kurumda güvenlik kültürünün oluşmaya başladığını göstermektedir. Olay bildirimleri 
sonucu yapılan iyileştirme faaliyetlerinin çalışanlara duyurulması raporlama kültürünün 
gelişmesine katkı sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Güvenlik Raporlama Sistemi, Korku Kültürü, Güvenlik Kültürü

ABSTRACT
Thereportingsystem of confidence is a main structurefordevelopingsecureservices in all-
healthorganizations. On theotherhand, it wasproved in studiesthatmanyfaultshave not 
beenreportedbythehealthworkersbecause of fear. So, thesefaultscontinue in differentunits 
of theinstituationandalso in otherinstitutions. Itmay be harmfulforpatients as prospec-
tiveenhancementshave not beendoneand as learningfromthefaultshave not beenappliedaf-
terretrospectiveanalysis.

Bybuilding an effectivereportingsystemwe can learnfromfaults as well as successes. 
Theaim of thestudywastohavehealthworkerstodeclareevents in confidency, tostarten-
hancement of thesystemwiththeseinformation, toserveconfidentand of goodqualitypa-
tientcareandtohavecontinuingpatientandworkerconfidenceviabuilding an effectivereport-
ingsystem in ourinstitution.

Thisdecriptivestudy has beendone at a trainninghospital. Thenumberandthetype of 
theeventsdeclared in recentyearswereanalysedfirstly. Theneducationswithpracticewere-
plannedanddonetoachievetheculture of confidenceprospectively. Aftertheeducations, 
thenumberandtypes of theeventsdeclaredwereanalysedbythreemonthsperiodsretrospec-
tively. So, continualimprovement has beenachievedbyplanningprocedures of systemen-
hancementandthreemonthseducations.

Weinstructed an institution plan withthereference of information plan including 5 
keychange (feedbacktothepersonal, focus on education, trainthepersonal at employment, 
easyreporting, caretoreport) publicatedbyTheAgency of NationalPatient Security in Eng-
land on 2008 toincreasethereports of thehealthorganizations.

Inconclusion, increasingnumber of theeventsdeclaredandhavingdifferenttypes of eventss-
how us thattheculture of confidence has beenstartedtooccur at theinstitution. Thenotifica-
tion of enhancementsdoneaftereventdeclerationscontributetotheimprovements in culture 
of reporting.

Key Words: Safety Reporting System, Fear, Culture, Safety Culture
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1. GİRİŞ

Etkili hata raporlama sistemi, hastane ve diğer sağlık organizasyonlarında güven-
li uygulamaların geliştirilmesi için yapı taşı olarak görülmektedir(WHO,2005). 
Ancak birçok hata sağlık çalışanları tarafından raporlanmamaktır. Çünkü hatayı 
raporlayan sağlık çalışanları, bunun sonucunda kendisine tepki duyulacağından 
korkarlar(Lawton ve Parker,2002). Yapılan hatalar ne sağlık çalışanları ne de has-
talar tarafından bildirilmediği için hasta güvenliği çalışmaları bu konuda yeter-
siz kalmaktadır(WHO,2005). Bir sağlık organizasyonu içinde hataları izleme ve 
raporlama için sistemlerin gelişmesi hasta güvenliğine doğru ilk adımdır, ancak 
yetersiz kalmaktadır. Bilgilerin diğer sağlık personelleriyle paylaşılması gerek-
mektedir (David,2001 s:61-65).

Bildirimi yapılmayan hatalar, bu konu üzerine yapılacak çalışmalara ket vur-
maktadır. Böylelikle aynı hatalar sistem içinde tekrarlanmaya devam etmekte ve 
hatalardan öğrenme gerçekleşmediği için hastalar zarar görmeye devam etmekte-
dir. Eğer sağlık bakım organizasyonları ya da bireyler diğer kuruluşlardan gelen 
benzer vakaları genelleştirerek ve analiz ederek kullanışlı bilgiler kazanırlarsa 
raporlardan yarar sağlarlar. Genellenen problemler, daha güçlü gelişme fırsatı 
sağlanmasına ve genellenebilir çözümlerin fark edilmesine olanak sağlamaktadır. 
Olaylar raporlanırsa ve araştırmadan elde edilen bilgiler veri setine dahil edilirse 
nedenlerin altında yatan genel sebepleri açıklamada benzer olaylarla birleştiril-
mesi sağlanabilmektedir (WHO, 2005)

Henüz bazı sağlık profesyonelleri hatalarını raporlamada isteksizdirler, bazı me-
dikal hatalarını açıklamaktan çekinirler, utanırlar. Bireysel ya da organizasyon 
olarak yasal maruziyetten korkarlar. Bu organizasyonlarda yazılmayan, konuşul-
mayan ama kesinlikle bilinen kural şudur: Sükut altındır! Ancak sağlık profesyo-
nelleri hatalarını tartışmaya açarak ve fikir alışverişinde bulunarak, durumların 
analiz edilip daha iyi davranışlar belirlenerek sistemler ve süreçler gerçeğe uygun 
tanımlanarak, daha fazla güvenlik sağlanarak hatalara karşı konulabilir.

Dünya sağlık örgütü raporlama ile ilgili tavsiyelerini yayınladığı bildiride rapor-
lama ile ilgili 4 temel prensibin var olması gerektiğini açıklamıştır:

1. Hasta güvenliğinde temel role sahip olan raporlama sistemleri, sağlık bakım 
sisteminin hatalarından öğrenilerek hasta güvenliğini geliştirir.

2. Raporlama güvenilir olmalıdır. Rapor eden bireyler cezalandırılmamalıdır.
3. Raporlar eğer yapıcı tepkilere yol açıyorsa değerlidir. En azından, veri anali-

zinden elde edilen bulguların geri bildirilmesi gerekir. Üstelik raporlar sağlık 
bakım sistemi ve prosesindeki değişiklikler için tavsiyeler içerir.
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4. Analizlerin anlaşılması, öğrenilmesi ve ders çıkartılmasıyla uzmanlık, insan 
ve finansal kaynak gereksinimleri öğrenilir(WHO,2005).

Harvard hastanelerinin uzlaşı beyanına göre; sağlık kurumlarında var olan ra-
porlama sistemleri; hatayı kimin raporlayacağını, hatanın nasıl raporlanacağını, 
raporlama sonrasındaki süreci açıkça belirtmelidir. Geniş raporlama sistemleri, 
hatalardan öğrenmeyi sağlayarak hasta güvenliği alanında olumlu sistem değişik-
liklerine gidilmesini sağlamaktadır. JCAHO, sentinel olayların izlenmesini sağla-
yarak elde ettiği hata verilerinden böyle bir sistem oluşturmuştur. Benzer şekilde 
Amerika’da da raporlama sistemlerinden bazıları, elde edilen verilerden çıkan 
sonuçlar sayesinde geliştirilmiştir. Güvenliği geliştirmede hatalardan öğrenme 
yoluyla İngiltere’de Ulusal Hasta Güvenliği Kurumu (NPSA) tarafından, Ulusal 
Raporlama ve Öğrenme Sistemleri (NRLS) kurulmuştur(WHO,2005).

Dünya sağlık örgütü tarafından gerek basit gerekse kapsamlı bir yapıya sahip olan 
herhangi bir raporlama sisteminin sahip olması gereken özellikler belirlenmiştir;

• Açık ve net olarak tanımlanmış hedefler
• Raporlama yapacak kişilerin net olarak tarif edilmiş olması
• Rapordan hangi bilgilerin ve verilerin elde edileceği
• Raporu almak ve verileri yönetmek için gerekli mekanizmalar
• Analiz için gerekli uzmanlık bilgisi
• Bildirilen olaya geri dönme veya cevap verme sorumluluğu
• Raporlanan olayların sınıflandırılması için yöntem belirleme
• Bulgulardan faydalanma için mekanizma oluşturma
• Teknik yapı ve veri güvenliği
Tüm bunların yanı sıra bir sistem kurmaya karar verildiğinde hangi olayların ra-
porlanmasının istendiğine karar verilmesi gerekmektedir(WHO,2005)

1.2. Raporlama Engelleri

Sağlık çalışanlarının tıbbi hataların raporlanmasına ilişkin algılamalarının ince-
lendiği bir araştırmada, hataları raporlamada kurumsal iklime benzer bir takım 
faktörlerin etkili olduğunu ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada çalışanlar, iş arka-
daşları tarafından ayıplanma, hata yaptığını toplumda kabule zorlanma ve hata 
yaptığının sicil dosyasına işlenmesi kaygısı taşımaktadırlar (Wolf, Serembus, 
Smetzer, Cohen H, Cohen M, 2000). Bunun yanı sıra, hatanın tam olarak ta-
nımlanması konusunda ortak bir görüşe varılamaması, yönetimin desteğinin ol-
maması ve rapor hazırlamanın belirli bir çaba gerektirmesi de çalışanların hata 
raporu doldurmamasının nedenlerinden sayılabilmektedir (Tütüncü, Küçükusta, 
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Yağcı, 2007:8). Lawton ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada birçok 
hatanın sağlık çalışanları tarafından raporlanmadığı ve hatayı raporlayan sağlık 
çalışanlarının raporlama sonucunda kendisine tepki duyulacağından korktukları 
bulunmuştur(Lawton ve Parker,2002:15-8).

Sağlık çalışanlarının hata raporlamamasında önüne çıkan engeller, korku başta 
olmak üzere, hataların anlaşılmasında eksiklikler, idari- yönetimsel- kurumsal 
eksiklikler ve raporlama sürecinin extra yük oluşturması olarak belirlenmiştir 
(Wolf ve Hughes,2008: 333-357).

1.3. Güvenlik Kültürü

Güvenlik kültürü, bir kurumda nelerin önemli olduğunu ve hasta güvenliği ile 
ilgili nasıl davranılacağını kapsayan değer yargılarını, inançları ve kuralları kap-
samaktadır. Bir kurumun güvenlik kültürü; söz konusu kurumun sağlık ve güven-
lik yönetimindeki tarzını ve yetkinliğini ve bu alandaki taahhütlerini belirleyen, 
bireye ya da gruba ait değerler, tutumlar, algılamalar, yetenekler ve davranış bi-
çimlerinin ürünüdür. Olumlu bir güvenlik kültürüne sahip olan kurumlarda; kar-
şılıklı güvene dayanan iletişim, güvenliğin önemi konusundaki ortak algılamalar 
ve önleyici tedbirlerin yararlı olacağına duyulan inanç ön plana çıkmaktadır.

Amerikan Tıp Enstitüsü raporuna göre güvenlik kültürünün oluşturulmasında, lider-
lik ile güvenlik, hata azaltımı ve hataların yapısı gibi kavramların örgüt içinde net 
olarak anlaşılması gerekmektedir(Tütüncü, Küçükusta ve Yağcı. 2007 s:519-33).

Etkili bir hasta güvenliği kültürü geliştirebilmek için önce sağlık işletmelerindeki 
mevcut durumu saptamak gerekir. Buna göre de faaliyet planlarının belirlenmesi, 
faaliyetlerin sıralanması ve uygulanması gerekmektedir. (Yıldız,2010 s: 14-6).

Hataların raporlanmamasının bir nedeni de kurumlarda hasta güvenliği kültürü-
nün yerleşmemesidir. Sağlık hizmeti sunumunun her aşamasında, hasta güvenli-
ğinin sağlanması ve tıbbi hataların önlenmesi, sağlık sisteminin öncelikleri ara-
sında yer almaktadır.

Kurumlarda öncelikle orta ve üst düzey yöneticilerin, hasta bakımında aktif rol 
alan tüm çalışanlara hata raporlamanın, sistemin iyileşmesi ve güvenliğinin sağ-
lanmasında ilk adım olduğunu konusunda bilinçlendirme eğitimleri yapması ge-
rekmektedir.

İngiltere’de Ulusal Hasta Güvenliği ajansı (NHS) 20 Mart 2008 de sağlık organi-
zasyonlarının raporlamalarını arttırmak için bir bilgilendirme raporu sunmuştur. 
Bu rapora göre; hastalara güvenli bakım sunmak, yüksek kalitede sağlık hizmeti 
sunmanın temel koşuludur.
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5 anahtar değişimle organizasyonlar hasta güvenliğini öğrenme ve raporlamayı 
gerçekleştirebilirler.

Değişim 1. Personele geribildirim verme

Personellerin hazırladıkları raporları ve çabalarının sonuçlarını görmesi fayda-
lıdır. Hastalara güvenli servis sunmak için organizasyonlar tarafından kullanıl-
malıdır. Geribildirimsiz raporlama değişim için güçlü bir mekanizmadan ziyade 
bürokratik bir süreç olarak görülür.(sağlık komisyonu üyelerinin yapmış olduğu 
anket çalışmalarından çıkan sonuçlar İngiltere genelinde yalnızca %30 oranında 
personellere geribildirim verildiğini göstermektedir)

Kurumumuzda etkili bir raporlama sistemi kurmak için öncelikle geçmiş yıllar-
daki veriler analiz edilerek mevcut durum saptanmıştır. Çalışanlarımızın hatala-
rı raporlamaktan çekindiklerini sonucuna ulaşılmıştır. Öncelikle yönetimin tüm 
çalışanlara güvence vermesi için başhekimle birlikte bir çalışma başlatarak tüm 
birimlerle ayrı ayrı toplantılar yaparak güvenlik raporlamanın önemini ve bil-
dirimlerde çalışanların cezalandırılmayacağını anlatılmıştır. Tepe yönetimin bu 
tutumu çalışanlarda güven duygusunun oluşmasının ilk aşaması olmuştur.

Değişim 2. Öğrenim üzerine odaklanma

Raporun odak noktası; olayların temel nedenlerinin analizi olmalıdır(kök neden 
analizi). Suçlamadan ziyade hastalarda riskleri azaltmak ve olayın lokalinde öğ-
renmeyi sağlamak gerekir. Ciddi olaylar, risk azaltma süreçleri ve sistem deği-
şimleri hakkında önemli dersler verir.

Personellerin güven duygusunun sağlamlaşması için gizli bildirim sistemi oluşturduk 
ve birim bazında uygulamalı eğitimlerle bildirimlerin nasıl yapıldığını, sistemde giz-
liliği nasıl sağladığımızı(olay bildirimlerini nasıl takip ettiğimizi) tüm çalışanlarımıza 
gösterdik. Özellikle hasta güvenliğini tehdit eden olay bildirimleri olduğunda(düşme) 
ilgili birimi arayıp teşekkür ettik. Toplantılarda olay bildirimi yapan birimleri (klinik-
ler, radyoloji vb. gibi) açıklayıp diğer birimleri cesaretlendirdik

Kurumumuzda raporlanan olayları hasta güvenliği ve çalışan güvenliği olarak 
iki bölümde sınıflandırdık ve 3 aylık analizleri yapıp hasta ve çalışan güvenliği 
komitelerinde kök neden analizlerini gerçekleştirdik. Gerekli düzeltici önleyici 
faaliyetlerimizi başlattık. Olay bildirim istatistiklerimizi personellere toplantılar-
da ileterek yapılan çalışmaları anlattık.

Değişim 3. Personelin uyum eğitiminde güvenlik raporlama eğitimi verme

Personel işe alınırken raporlama düzeyini arttırmada anahtar nokta olan ‘ne, nasıl 
ve niçin’ kavramları öğretilmelidir.
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İşe yeni başlayan her personele uyum eğitiminde güvenlik raporlama sisteminin 
kurumumuz için önemini ve kurumumuzda nasıl bir süreç işlediğini anlattık.

Değişim 4. Kolay raporlama

Organizasyonlar raporlama sistemi olarak genellikle web tabanlı sistemi kullanır-
lar fakat personeller kağıt formu tercih edebilirler. Ör: yoğun çalışılan bölgelerde 
bilgisayara giriş sınırlıdır. Bazı organizasyonlar raporlamada personeli destekle-
menin yeni yollarını geliştirmişlerdir. Ör: İlaç hatalarının acil raporlanması için 
ilaç arabalarına kısa formlar konulmuştur. Diğer yol genel kayıt yapılan merkez-
ler raporlama sistemlerinin linklerini içerir. Böylece hasta ve personel bilgileri 
otomatik olarak girilmiş olur. Böylece personel olayın klinik detaylarını içeren 
bilgileri daha fazla girebilir.

Özellikle hizmet satın aldığımız birimlerde çalışan personellerin kolay ve korku-
suz bildirim yapabilmesi için tüm bölümlerden internet ve intranete ulaşabilme-
lerini sağladık.

Değişim 5. Raporlamaya önem verme

Personel raporlamanın odak noktasının bireylerin suçlanmasından ziyade hasta 
güvenliğini geliştirilmesi olduğuna inanmalıdır.

Olay bildirimleri sonucunda yapılan iyileştirme faaliyetlerini duyurarak perso-
nellerin raporlamanın yararlarını görmelerini sağladık.

Sağlık Bakanlığı tarafından ülkemizde de hasta güvenliğini tehdit eden olaylara 
ilişkin bir bildirim sisteminin geliştirilmesine yönelik bir dizi çalışma yapılmış ve 
01 Temmuz 2011 tarihinden itibaren sağlık kurumlarında “Güvenlik Raporlama 
Sistemi” adıyla bir bildirim sistemi kurulmasına karar verilmiştir.

http://www.kalite.saglik.gov.tr/index.php?page=243&lang=tr

2. GEREÇ VE YÖNTEM

2.1. Araştırmanın Amacı

Etkili bir raporlama sistemi kurularak insanlar başarılar kadar hatalardan da ders 
alabileceklerini öğrenebilmektedirler. Çalışmamızın amacı kurumumuzda etkili 
bir güvenlik raporlama sistemi kurarak çalışanlarımızın güvenli şekilde olay bil-
dirimlerini yapabilmelerini sağlamak, elde edilen veriler ışığında sistemin iyileş-
tirilmesine yönelik gerekli iyileştirme çalışmalarını başlatarak güvenli ve kaliteli 
hasta bakımını sağlamak, hasta ve çalışan güvenliğinin sürekliliğini sağlamaktır.
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2.2. Araştırmanın Yöntemi

Tanımlayıcı türde yapılan bu çalışma bir eğitim araştırma hastanesin-
de01.11.2011-01.11.2012 tarihleri arasında yürütülmüştür. Çalışma hem pros-
pektif hem de retrospektif olarak gerçekleştirilmiştir. Önce retrospektif olarak 
geçmiş yılların olay bildirim sayıları ve türleri analiz edilmiş ve prospektif olarak 
da güvenlik kültürü oluşturmak için birim bazlı uygulamalı eğitimler planlanmış 
ve uygulanmıştır. Eğitim sonunda retrospektif olarak olay 3 aylık olay bildirim-
lerinin sayısı ve türleri analiz edilmiş, eğitim verilmeden önceki verilerle karşı-
laştırma yapılmıştır.

2.3. Sınırlılıkları

Çalışmada hastanedeki tüm personeli kapsaması, yönetimin desteğini alması ve 
güvenli olay bildiriminin yapılması için bildirim gizliliğinin sağlanması nedeniy-
le sınırlılık bulunmamaktadır.

3. BULGULAR

2009 yılında hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili olay bildirimleri ile ilgili bilgiler 
aşağıda belirtilen tabloda incelenmektedir. 2009 yılı içinde 56 olay bildirimi ya-
pılmıştır. Olayların türlerine göre dağılımı (Kesici delici alet yaralanması; n:42, 
%75), (Hasta düşmesi; n:4), (Kan ve vücut sıvıları ile temas; n:5),(çalışana şiddet 
n: 1, Köpek saldırısı n:1, Elektrik pano arızası, n: 1, Laboratuvar depoda nem 
yüksekliği n:1, Yanlış taraf cerrahisi n:1,) şeklinde olduğu görülmektedir.

Tablo 1. 2009 yılı olay bildirim tablosu

 

Tablo 1. 2009 yılı olay bildirim tablosu 

 

2010 yılındaki olay bildirimleri ile ilgili bilgiler aşağıda belirtilen tabloda(Tablo 2) 
incelenmektedir. 2010 yılı içinde 51 olay bildirimi yapılmıştır. Olayların türlerine göre sayı ve  
frekans yüzdeleri (Kesici delici alet yaralanması; n:40 %78)(Hasta düşmesi; n:3)(Kan ve 
vücut sıvısı ile temas;n: 2)(yanlış materyal tanılama; n:3) (Transfüzyon güvenliği; n:1, 
asansör bozulması; n:1) şeklinde hesaplanmıştır. 

Tablo 2. 2010 yılı olay bildirim tablosu 
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2010 yılındaki olay bildirimleri ile ilgili bilgiler aşağıda belirtilen tabloda(Tablo 2) 
incelenmektedir. 2010 yılı içinde 51 olay bildirimi yapılmıştır. Olayların türlerine 
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göre sayı ve frekans yüzdeleri (Kesici delici alet yaralanması; n:40 %78)(Hasta 
düşmesi; n:3)(Kan ve vücut sıvısı ile temas;n: 2)(yanlış materyal tanılama; n:3) 
(Transfüzyon güvenliği; n:1, asansör bozulması; n:1) şeklinde hesaplanmıştır.

Tablo 2. 2010 yılı olay bildirim tablosu

 

Tablo 1. 2009 yılı olay bildirim tablosu 

 

2010 yılındaki olay bildirimleri ile ilgili bilgiler aşağıda belirtilen tabloda(Tablo 2) 
incelenmektedir. 2010 yılı içinde 51 olay bildirimi yapılmıştır. Olayların türlerine göre sayı ve  
frekans yüzdeleri (Kesici delici alet yaralanması; n:40 %78)(Hasta düşmesi; n:3)(Kan ve 
vücut sıvısı ile temas;n: 2)(yanlış materyal tanılama; n:3) (Transfüzyon güvenliği; n:1, 
asansör bozulması; n:1) şeklinde hesaplanmıştır. 

Tablo 2. 2010 yılı olay bildirim tablosu 
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2011 yılındaki olay bildirimleri ile ilgili bilgiler aşağıda belirtilen tabloda (Tablo 
3)incelenmektedir.2011 yılı içinde 92 olay bildirimi yapılmıştır. Olayların türle-
rine göre frekans yüzdeleri (Kesici delici alet yaralanması; n:25 %27)(Hasta düş-
mesi; n:15)(çalışana şiddet; n: 13), (yanlış materyal tanımlama; n:9)(Transfüz-
yon güvenliği; n:9) (Advers etki gelişmesi n:2) (Hastanın servisi terketmesi; n:2) 
(Diğer n:7 -Post-operatifenfeksiyon, Radyasyona maruziyet, Elektrik kesilmesi, 
Malzeme yetersizliği, Köpek saldırısı, Cihaz arızası) şeklinde hesaplanmıştır.

Tablo 3. 2011 yılı olay bildirim tablosu

2011 yılındaki olay bildirimleri ile ilgili bilgiler aşağıda belirtilen tabloda (Tablo 
3)incelenmektedir.2011 yılı içinde 92 olay bildirimi yapılmıştır. Olayların türlerine göre 
frekans yüzdeleri (Kesici delici alet yaralanması; n:25 %27)(Hasta düşmesi ; n:15 )( çalışana 
şiddet; n: 13), (yanlış materyal tanımlama ; n:9 )( Transfüzyon güvenliği; n:9 )  (Advers etki 
gelişmesi n:2) (Hastanın servisi terketmesi ; n:2) ( Diğer n:7 -Post-operatifenfeksiyon, 
Radyasyona maruziyet, Elektrik kesilmesi, Malzeme yetersizliği, Köpek saldırısı, Cihaz 
arızası) şeklinde hesaplanmıştır. 

Tablo 3. 2011 yılı olay bildirim tablosu 
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2012 yılında ilk 3 ayda yapılan olay bildirimleri ile ilgili bilgiler aşağıda belirtilen 
tabloda (Tablo 4)incelenmektedir. 2012 yılı ilk 3 ay içinde 100 olay bildirimi ya-
pılmıştır. Olayların türlerine göre dağılımları; Kesici Delici Alet Yaralanması:14, 
Hasta Düşmesi:12, Kimlik doğrulamada hata:13, Materyal güvenliğinde hata: 9, 
Çalışana şiddet:8, İletişim problemi:4, Kan ve vücut sıvısı sıçraması:1, Çalışan 
Güvenliği(Diğer): 4, Transfüzyon Güvenliği: 19, Hasta Güvenliği(diğer):9, ilaç 
güvenliği: 4, radyasyon güvenliği: 1, tesis güvenliği: 2 olarak hesaplanmıştır.

Tablo 4. 2012 yılı ilk 3 Ay(ocak,şubat,mart) olay bildirim tablosuTablo 4. 2012  yılı ilk 3 Ay(ocak,şubat,mart)  olay bildirim tablosu 
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ürün:5, laboratuar hizmetleri: 15 olarak hesaplanmıştır. 

 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

2012 yılında ikinci 3 ayda yapılan olay bildirimleri ile ilgili bilgiler aşağıda be-
lirtilen tabloda (Tablo 5) incelenmektedir 2012 yılı ikinci 3 ayı içinde 109 olay 
bildirimi yapılmıştır. Olayları türlerine göre dağılımları; Kesici Delici Alet 
Yaralanması:6, Hasta Düşmesi:7,kimlik doğrulamada hata:10, Materyal gü-
venliğinde hata: 19, Çalışana Şiddet: 6, iletişim problemi: 1,Kan ve vücut sı-
vısı sıçraması:1,Çalışan Güvenliği(Diğer):12,Transfüzyon Güvenliği:4,Hasta 
Güvenliği(diğer): 12, ilaç güvenliği:1, tesis güvenliği: 10, Uygun olmayan 
ürün:5, laboratuar hizmetleri: 15 olarak hesaplanmıştır.

Tablo 5. 2012 yılı ikinci 3 Ay(nisan,mayıs,haziran) olay bildirim tablosuTablo 5. 2012 yılı ikinci 3 Ay(nisan,mayıs,haziran) olay bildirim tablosu
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tabloda (Tablo 6) incelenmektedir. 2012 yılı üçüncü 3 ayı içinde 91 olay bildirimi yapılmıştır. 
Olayları türlerine göre dağılımları; Kesici Delici Alet Yaralanması:5, Hasta 
Düşmesi:17,kimlik doğrulamada hata:4, Materyal güvenliğinde hata: 27, Hasta 
Güvenliği(diğer): 12, anestezik ajan maruziyeti: 2, ÇalışanGüvenliği(Diğer):9, Transfüzyon 
Güvenliği: 1, ilaç güvenliği: 3, tesis güvenliği: 4, Uygun olmayan ürün: 1, 
Laboratuvarhizmetleri: 10 olarak hesaplanmıştır. 

Tablo 6. 2012 yılı üçüncü 3 Ay ( temmuz, ağustos, eylül) olay bildirim tablosu 
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2012 yılında üçüncü 3 ayda yapılan olay bildirimleri ile ilgili bilgiler aşağıda 
belirtilen tabloda (Tablo 6) incelenmektedir. 2012 yılı üçüncü 3 ayı içinde 91 
olay bildirimi yapılmıştır. Olayları türlerine göre dağılımları; Kesici Delici Alet 
Yaralanması:5, Hasta Düşmesi:17,kimlik doğrulamada hata:4, Materyal güvenli-
ğinde hata: 27, Hasta Güvenliği(diğer): 12, anestezik ajan maruziyeti: 2, Çalışan 
Güvenliği(Diğer):9, Transfüzyon Güvenliği: 1, ilaç güvenliği: 3, tesis güvenliği: 
4, Uygun olmayan ürün: 1, Laboratuvar hizmetleri: 10 olarak hesaplanmıştır.

Tablo 6. 2012 yılı üçüncü 3 Ay (temmuz, ağustos, eylül) olay bildirim tablosu

Tablo 5. 2012 yılı ikinci 3 Ay(nisan,mayıs,haziran) olay bildirim tablosu
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tabloda (Tablo 6) incelenmektedir. 2012 yılı üçüncü 3 ayı içinde 91 olay bildirimi yapılmıştır. 
Olayları türlerine göre dağılımları; Kesici Delici Alet Yaralanması:5, Hasta 
Düşmesi:17,kimlik doğrulamada hata:4, Materyal güvenliğinde hata: 27, Hasta 
Güvenliği(diğer): 12, anestezik ajan maruziyeti: 2, ÇalışanGüvenliği(Diğer):9, Transfüzyon 
Güvenliği: 1, ilaç güvenliği: 3, tesis güvenliği: 4, Uygun olmayan ürün: 1, 
Laboratuvarhizmetleri: 10 olarak hesaplanmıştır. 

Tablo 6. 2012 yılı üçüncü 3 Ay ( temmuz, ağustos, eylül) olay bildirim tablosu 
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4. SONUÇ

Güvenlik raporlama sisteminin 3’er aylık zaman dilimi içindeki dağılımı ince-
lendiğinde;

2012 yılının ilk 3 ayında (ilk 3 ayda 19 olan bildirim sayısının 2.periodda 4 tane, 
3.periyodda 1 tane)transfüzyon güvenliği ile ilgili olay bildirimlerinin sayısının 
yüksek oranda olması nedeniyle yapılan inceleme sonrası bu hataların çoğunlu-
ğunun hastaya ulaşmadan farkedilen neredeyse hatalar (NearMiss) olduğu tespit 
edilmiştir. Transfüzyon güvenliği ile ilgili olay bildirimlerinin büyük bir bölü-
münün Transfüzyon merkezinden gelmesi nedeniyle yapılan analizde hataların 
büyük bölümünün transfüzyon istem formundaki ya da transfüzyon kontrol for-
munda bilgilerin eksik doldurulması olduğu görülmüştür. Bu hataların bildirilme-
si sonucu komite toplantısında alınan kararla tüm hastane hekim ve hemşirelerine 
transfüzyon güvenliği ile ilgili eğitimler verilerek farkındalıkları arttırılmıştır.

Transfüzyon güvenliğinde iyileştirme çalışmalarının sonuç verdiği ve düzelme-
lerin bildirimlere yansıdığı İlaç güvenliğine yönelik ilk 3 aylık periyodda 4 tane 
bildirim, 2. 3 aylık periyodda 1, 3. 3 aylık periyodda 3 adet olması ilaç güvenliği-
ne yönelik çalışmaların olumlu sonuç verdiğini göstermektedir.
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Diğer olay bildirimleri incelediğinde kesici delici alet yaralanmasında önemli 
oranda azalma meydana geldiği(14-6-5) görülmektedir.

Çalışanların hasta düşmelerini bildirim oranları incelendiğinde yansıdığı(ilk 3 ayda 
12 olan bildirim sayısının 2. periyodda 7 tane, 3. Periyodda 17 tane olması) ilk ba-
kışta sistemde aksaklık olduğunu düşündürmektedir. Ancak bildirimler incelendi-
ğinde özellikle ilk periyodda sadece belirli birimlerin olay bildirimi yaptığı yapılan 
kök neden analiziyle ortaya çıkmıştır. Hastanenin tüm birimlerinde hasta ve çalışan 
güvenliği eğitimi planlanarak, 3 aylık zaman (ocak- nisan 2012) diliminde toplam 
36 birimde tüm çalışanlara hizmet kalite standartları kapsamında Yaklaşık 3.5 aylık 
süre içinde sağlık çalışanlarına kendi çalıştıkları birimlerde gereğinde uygulama-
lı olarak hasta ve çalışan güvenliği eğitimleri verimiştir. Proje dahilinde yapılan 
yerinde eğitimlerde kalite yönetim birimi tarafından sağlık çalışanlarına güvenlik 
raporlama sistemi eğitimi verilmiştir. Ayrıca kurumun en üst yöneticisinin kurum 
kültürünün oluşturulmasındaki rolü dikkate alınarak yapılan tüm toplantılarda baş-
hekim tarafından bildirim yapan servislere teşekkür edilerek, diğer çalışanlarında 
korkmadan olay bildirimi yapabilmesinin önü açılmıştır.

Yapılan kök neden analizi sonrası iyileştirme çalışmaları:

• Hastanemiz poliklinik ve servis alanlarında kullanılmak üzere 20 adet emni-
yet kemerli tekerlekli sandalye alınmıştır.

• Hastaların güvenli transferini sağlamak için 2 adet golf tipi taşıma aracı alı-
narak servislerden ve poliklinik alanlarından hastaların sedye ile taşınmasına 
son verilmiştir.

• İtaki düşme riski ölçeği tüm birimlerde kullanılmaya başlanmış ve hastanemiz 
kültürüne uygun olarak her gün değerlendirilmeye başlanmıştır.

• Engelli lavaboları için istenen tutunma barları hastanemizde tüm kişisel te-
mizlik alanlarına yaptırılmıştır.

• Hastanemizde tüm banyolara oturma alanları yaptırılmıştır.
• Koridorlara tutunma barları yaptırılmıştır.
• Eczane 24 saat hizmet vermeye başlamıştır.
• Hasta bazlı ilaç kullanımı başlamıştır.
• Çalışanların kesici delici alete maruziyetini azaltmak için korumalı branül alı-

mında sayı artışına gidilmiştir.
Sonuç olarak, olay bildirimlerinin sayısının artması ve olay türlerinin farklılık 
göstermesi kurumda güvenlik kültürünün oluşmaya başladığını göstermektedir. 
Olay bildirimleri sonucu yapılan iyileştirme faaliyetlerinin çalışanlara duyurul-
masının raporlama kültürünün gelişmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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Güvenlik Raporlama Sitemi İşleyiş 
Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Yeliz DOĞAN MERİH1

Şebnem ÖZDEM2
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Seracettin GÜNAYDIN4
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ÖZET
Beklenmedik olayların bildirilmesinin sağlanması kalite sisteminin yerleşmeye ve etkili 
olmaya başladığının da bir göstergesidir Bildirimler sırasında izlenecek yol daha sonra da 
bu bildirimlerin sağlanmasında anahtar rol oynamaktadır.

Çalışmamız hastanemizde bir yıllık süre boyunca yapılan güvenlik raporlama bildirim-
lerinin analizini yapmak ve bildirim sisteminin etkinliğini belirlemek amacıyla gerçek-
leştirilmiştir.

Araştırmamız İstanbul Anadolu yakasında bulunan Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Has-
talıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2011 yılı bünyesinde gerçekleştirilmiştir. Bir 
yıllık süreçte hastanemizde yapılan güvenlik raporlama bildirimleri, içeriği, bildirim şekli 
ve uygunluğu çalışmamız kapsamında değerlendirilmiştir. Elde edilen verilerin değerlen-
dirilmesinde SPSS programı dahilinde yüzdelik hesaplama kullanılmıştır.

Hastanemizde 2011 yılı içerisinde toplam 217 güvenlik raporlama bildirimi gerçekleş-
miştir. Yapılan bildirimlerin %23.5’inin hasta güvenliğine, %4.1’inin çalışan güvenliğine 

1 Dr., Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yelizmrh@gmail.com, 

2 Odm., Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, zkhkalite@gmail.com, 

3 Uzm.Dr., Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, svelioglu@hotmail.com, 

4 Uzm.Dr.,Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, drseracettin@gmail.com,

5 Prof.Dr.,Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, celayiraysenur@gmail.com, 
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ve %72.4’ünün hasta ve çalışan güvenliğine yönelik olduğu belirlenmiştir. Yapılan bil-
dirimlerin büyük çoğunluğunun (%95.3) bildirim sitemine uygun yapıldığı saptanmıştır.

Güvenlik raporlama bildirimlerinin içerik bakımından değerlendirilmesi yapıldığında; en 
fazla bildirimin laboratuvar güvenliği kriterlerine (%29.3) yönelik olduğu, bunu ikinci 
sırada uyarı kod sistemlerinin(%18.2) ve bilgi işlem sorunlarının (%11.1) izlediği sap-
tanmıştır.

Hastanemiz güvenlik raporlama bildirim siteminin aktif ve etkin bir şekilde işlediği, bu 
bildirim kültürünün yerleştirilmesinde düzenli eğitimlerin, elektronik bildirim takip siste-
mi kullanılmasının, düzenli kontrol ve geribildirimlerin, iş başı uygulama bildirimlerinin 
olumlu etkisinin olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Güvenlik Raporlama Sistemi, Bildirim, Etkinlik

ABSTRACT
Getting the notifications of unexpected events is a sign of the beginning of the adjustment 
and effectiveness of the quality system. The path to follow during the notifications plays a 
key role in applying these notifications. Our work which took place in our hospital during 
in one year period aimed at analysing the security reporting notifications and determining 
the effectiveness of this system

Our research took place Zeynep Kamil Gynaecology and Paediatrics Education and 
Research Hospital as a part of 2011 contents and schedule. During this one year process, 
the security reporting notifications were evaluaded according to its content,validity, and 
its method. In this process of evaluation of the datas obtained, the calculation method 
used was in the percentage basis which was included in the SPSS program.

In our hospital during 2011, 217 reporting notifications occured. It was determined 
that 23.5% of these notifications were aimed at patient security,4.1% at employee 
security and 72.4% at both employee and patient security. It was ascertained that most 
of the notifications(95.3%) were suitable fort he notification system. As we focused on 
the contents of the security reporting notifications, it was diagnosed that most of the 
notifications were given to lab security criterias(29.3%); alarm coding systems(18.2%) 
and data processing problems (11.1%) followed the first one.

It was concluded that the security reporting notification system works actively and 
effectively; periodic control and feedback mechanisms, electronic tracing systems and 
systematic trainings have positive effects on the system to be accustomed properly.

Key Words: Security Reporting System, Notification, Effectiveness
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1. GİRİŞ

Sağlık, insan yaşamının sürdürülmesinde, yaşam kalitesinin oluşturulmasında ve 
korunmasında özel bir öneme sahiptir. Sağlık hizmetleri tüm ülkelerin öncelikli 
konusu olmakla birlikte, hizmetin sunumu sırasında yaşanan tıbbi hatalar hem 
sağlık çalışanlarını hem de hastaları olumsuz şekilde etkilemektedir. The Joint 
Commission on Accredition of Healthcare Organizations (JCAHO) tıbbi hata 
kavramını; “sağlık hizmeti sunan bir profesyonelin uygun ve etik olmayan bir 
davranışta bulunması, mesleki uygulamalarda yetersiz ve ihmalkâr davranma-
sı sonucu hastanın zarar görmesi” şeklinde tanımlamaktadır. Bir başka tanımda 
ise tıbbi hatanın, yalnızca bir girişimin, bir tedavinin ya da uygulamanın yanlış, 
eksik yapılması demek olmadığı, aynı zamanda yapılması gerektiği halde yapıl-
mayan, ya da yapılmaması gerektiği halde yapılan bir işlem anlamına da geldiği 
belirtilmektedir (Sezgin, 2007:25, Sharek and Classen, 2006:1070). Tıbbi hatalar 
konusu, sağlık alanında her geçen gün büyüyen bir problem olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Yapılan çalışmalardan elde edilen bulgular konunun önemi büyük 
bir açıklıkla ortaya koymaktadır.

Hasta güvenliği, sağlık hizmetlerinin kişilere istemeden vereceği zararı önlemek 
amacıyla sağlık kuruluşları ve bu kuruluşlarda çalışanlar tarafından alınan önlem-
lerin tamamıdır (Akalın, 2004:12). Hasta güvenliği yoksul-zengin tüm ülkelerin 
önemli bir sorunudur ve karşı karşıya olunan risk sağlık hizmetlerinin pek çok 
yönü ile ilişkilidir. Hastaların daha güvenli bakım alabilmeleri için pek çok ülke-
de giderek artan çalışmalar yapılmasına rağmen henüz çok sınırlı başarılar elde 
edilebilmiştir. Hasta güvenliğine yönelik çalışmaların başarıya ulaşabilmesi, ön-
celikle sorunun boyutunun büyüklüğüne ilişkin farkındalığı artırmak, daha sonra 
da hatalardan öğrenmeyi kolaylaştıracak, suçlayıcı ve cezalandırıcı olmayan bir 
kültür geliştirmekle mümkün olabilecektir (Reason, 2000:70, Tak, 2010:85).

Hasta güvenliğini riske eden potansiyel ve gerçek olayların bildirimi, kayıt altına 
alınması ve sınıflandırılarak istatistiksel verilere dönüştürülmesini sağlayacak bir 
raporlama sisteminin kurulması, hasta güvenliğini sağlamanın en önemli yolla-
rından biridir. Raporlama sistemi veri toplayan ve raporlayan teknik bir sistem 
olmanın ötesinde hasta güvenliği kültürünün inşa edilmesi açısından çok kritik 
bir işleve sahiptir. Reason (1998) sistemlerde hataların veya ters olayların çok 
sıklıkla oluşmaması nedeniyle güvenlik sorununun çalışanlar tarafından algılan-
ma, önemsenme ve güvenlik önlemlerini dikkate alarak rutin işlerini yapmalarını 
sağlama açısından yetersiz kaldığını ifade etmektedir. Bu kapsamda raporlama 
sisteminin güvenlik kültürünün oluşumunda hem bir raporlama kültürü hem de 
ters olayları toplama, analiz etme ve sonuçların kuruluşa yayılımını sağlayarak 
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enformasyona dayalı bir kültür yarattığını ifade etmektedir. Reason (1998) rapor-
lama kültürünün güvenliği riske eden potansiyel ve gerçekleşmiş olayların bildi-
rimi yoluyla kişilerin kendi kusur ve hatalarının farkına varmalarını sağladığını 
ve bu nedenle de “bedelsiz ders” fırsatı sunduğunu vurgulamaktadır (Reason, 
1998:295-298). Waring (2009) hasta güvenliğini tehdit eden olayları raporlama 
sistemlerinin hastanede hasta güvenliği kavramının sosyal bir gerçeklik olarak 
inşa edilmesinde önemli rol üstlendiğini vurgulamaktadır (Tak, 2010:90).

Hasta güvenliği raporlama sistemlerinin temel amacı deneyimlerden öğrenmek-
tir. Hataların erken dönemde tespit edilerek bildirilmesi ve bildirimler dahilinde 
önlemlerin alınması bir sonraki hataların oluşması için engelleyici bir yaklaşım 
oluşturur. Hata azaltımı ve hafifletilmesi, yapılan hatalardan ders çıkartılmasına 
bağlıdır. Yeterli performans ölçümü, hata verilerinin toplanması ve bu verilerin 
analiz edilmesi, güvenliğin geliştirilmesi için önemlidir (Blendon vd., 2002: 40).

Etkin ve sağlam temelli bir hasta güvenliği kültürünün oluşturulması için yukarı-
da da söz edildiği üzere bir raporlama sisteminin hayata geçirilmesine ve çalışan-
ların bu konuda yüreklendirilmesine gereksinim olduğu söylenebilir. Herhangi 
bir hata ortaya çıktıktan sonra neler yapılabileceği, hatalardan nasıl sonuç çıkarı-
labileceği ve hataların tekrar oluşumunun nasıl önüne geçilebileceğinin bilinmesi 
güvenlik kültürünün önemli bileşenleri arasında sıralanabilir (Yıldırım, 2008:28).

Çalışmamız hasta ve çalışan güvenliği kültürünün yaygınlaştırılması ve kabulün-
de önemli bir yere sahip olan güvenlik raporlama sistemlerinin kullanılmasının 
gerekliliği kapsamında yapılmıştır. Çalışmamızın amacı; hastanemizde bir yıllık 
süre boyunca yapılan güvenlik raporlama bildirimlerinin analizini yapmak ve bil-
dirim sisteminin etkinliğini belirlemektir.

2. METARYAL VE METOD

Çalışmamız İstanbul Anadolu yakasında Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hasta-
lıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2011 yılı bünyesinde gerçekleştiril-
miştir. Bir yıllık süreçte hastanemizde yapılan güvenlik raporlama bildirimleri, 
içeriği, bildirim şekli ve uygunluğu retrospektif olarak araştırmacılar tarafından 
incelenmiştir. Güvenlik raporlama bildirimlerinin uygunluğu değerlendirilirken; 
bildirimlerin gerek kalite standartlarına göre uygunluğu ve hastanemiz bünye-
sinde belirlenen güvenlik raporlama işleyiş sürecine uygunluğu baz alınmıştır. 
Uygunluk kriterleri içerisinde; doğru olayların, doğru formlarla, doğru sorumlu-
lar tarafından, doğru zamanda, doğru bildirim şekli ile doğru hiyerarşik düzende 
yapılması gibi kriterler yer almıştır.
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Ayrıca hastanemiz kapsamında yürütülen güvenlik raporlama işleyiş sürecinin 
etkinliği araştırma kapsamında değerlendirilmiştir. Elde edilen verilerin değer-
lendirilmesinde SPSS programı dahilinde yüzdelik hesaplama kullanılmıştır.

3. BULGULAR

Hastanemizde 2011 yılı içerisinde toplam 217 güvenlik raporlama bildirimi ger-
çekleşmiştir. Yapılan bildirimlerin %23.5’inin hasta güvenliğine, %4.1’inin ça-
lışan güvenliğine ve %72.4’ünün hasta ve çalışan güvenliğine yönelik olduğu 
belirlenmiştir (Grafik 1).

Grafik 1. Güvenlik Raporlama Bildirimlerinin HKS Kriterlerine Göre Dağılımı
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Yapılan bildirimlerin büyük çoğunluğunun bildirim sitemine uygun yapıldığı 
saptanmıştır. (Grafik 2).

Grafik 2. Bildirimlerin Uygunluk Durumları
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Grafik 3. Güvenlik Raporlama Bildirimlerinin Konularına Göre Dağılımları

8,6

16,7

7,6

29,3

18,2

11,1

7,7

0

5

10

15

20

25

30

KAN VE VÜCUT
SIVISI İLE

TEMAS

İLAÇ GÜVENLİĞİ TRANSFÜZYON
GÜVENLİĞİ

LABORATUVAR
GÜVENLİĞİ

UYARI KODLARI BİLGİ İŞLEM DÜŞME

BİR YILLIK SÜREÇTE GÜVENLİK RAPORLAMA 
BİLDİRİMLERİNİN DAĞILIMI

Güvenlik raporlama bildirimlerinin içerik bakımından değerlendirilmesi yapıl-
dığında; en fazla bildirimin laboratuvar güvenliği kriterlerine (%29.3) yönelik 
olduğu, bunu ikinci sırada uyarı kod sistemlerinin(%18.2) ve bilgi işlem sorunla-
rının (%11.1) izlediği saptanmıştır (Grafik 3).

Hastanemiz genelinde bir yıllık süreçte 217 güvenlik raporlama bildirimi ger-
çekleşmiştir. Güvenlik raporlama bildirim sisteminin işleyiş için bir akış şema-
sı uygulaması geliştirilmiştir. Bu akış süreci dahilinde bildirimlerin daha efektif 
sürdürülmesi sağlanmıştır (Şekil 1).

Şekil 1. Güvenlik Raporlama Sistemi Akış Şeması
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4. TARTIŞMA

Sağlık bakımı oldukça karmaşık bir konu olup, bakım sırasında kimi zaman tıbbi 
hatalar yaşanabilmekte ve bu hatalara bağlı olarak ölüm, yaralanma, sakatlık ya da 
tedavinin gecikmesi gibi durumlar ortaya çıkabilmektedir (Tütüncü ve Küçükusta, 
2006:65). Yapılan çalışmalardan elde edilen bulgular konunun önemi büyük bir 
açıklıkla ortaya koymaktadır. Örneğin 1991 yılında Harvard Practice Study tarafın-
dan yapılan bir çalışma, New York Eyaleti’nde hastane başvurularının %3,7’sinde 
hastaya zarar veren bir hata yapıldığını ve bunların yarısından fazlasının önlenebilir 
olduğunu göstermiştir (Jeffrey vd., 2002: 241). 1999 yılında Institute of Medicine 
(IOM)’nın yayınladığı bir rapor ise tıbbı hataların boyutunun ne kadar büyük ol-
duğunu ortaya çıkarmıştır. Bu rapora göre ABD’de her yıl 44.000-98.000 kişi tıbbi 
hatalar nedeni ile yaşamını kaybetmektedir (Akalın, 2005:142). Tütüncü ve Küçü-
kusta’nın belirttiğine göre benzer şekilde İngiltere’de her yıl 40.000, Kanada’da 
5.000 ile 10.000 arasında kişi tıbbi hatalar sonucunda yaşamını yitirmektedir. Al-
manya’da ise her yıl 100.000 tıbbi hata meydana gelmekte ve bu hatalar sonucunda 
25.000 kişi ölmektedir (Kaushal vd., 2001:211).

Sağlık hizmetleri sunumunda hastalar, yukarıda ifade edildiği gibi bir takım ciddi 
sonuçlara yol açabilecek tıbbi hatalara maruz kalırlar. Ortaya çıkan bu hatala-
rın sağlık profesyonellerince raporlanması, hasta güvenliği problemlerinin tes-
pit edilmesinde temel araçtır. Olay raporlama sistemi, hataları tanımlama, analiz 
etme, değerlendirme, kazaların ve yaralanmaların sıklığını ve ciddiyetini azalt-
mak için gerekli bilgi kaynaklarını oluşturmaya imkân verir. Olay raporlama or-
ganizasyon içinde güvenli uygulamaların da köşe taşıdır (Meurier, vd., 1997:18).

Çalışmamızda hasta ve çalışan güvenliği kültürü dahilinde oluşturduğumuz gü-
venlik raporlama sürecinin işleyişi dahilinde bir yıllık süreçte 217 bildirimin ya-
pıldığı, bildirimlerin büyük bir bölümünün uygun şekilde yapıldığı saptanmıştır. 
Altindiş Afyonkarahisar ‘da kalite belgesi almış 50 yatak ve üstü 4 hastanede 
gerçekleştirmiş olduğu “Sağlik Hizmetlerinde Olay Raporlama Ve Hasta Gü-
venliğine Etkileri” çalışmasında tüm hastanelerde bir yıllık süreçte gelen olay 
bildirimleri sayısal olarak değerlendirdiğinde; bildirim sayılarının çok yüksek ol-
madığı, toplam bildirimlerin %54’ünün 1-2 sayısal aralığında olduğu, bu oranlar 
değerlendirildiğinde hastanemizdeki bildirim sayısının oldukça anlamlı olduğu 
saptanmıştır (Altındiş, 2010: 22). Bu sayısal anlamlılığın yanında bildirimlerin 
%95’inin uygun olarak yapılması hastanemizde oluşturduğumuz güvenlik rapor-
lama sürecinin aktif işleyişinin bir göstergesidir. Güvenlik raporlama sistemimiz 
içerisinde ceza uygulamasının tercih edilmeyip ödüllendirme uygulanarak siste-
min daha aktif kullanılması sürecimizin etkinliğini arttıran faktörler içerisindedir.
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Sorra ve arkadaşları (2008) tarafından yapılan çalışmada, personel içindeki kayda 
değer bir grup, olay raporlamanın cezai sonuçlarından korktuklarını belirtmişler-
dir. Mikkelsan ve arkadaşlarının (2006) hekimlerle yaptığı bir başka çalışmada da 
olay raporlama konusunda hekimlerin pozitif bir davranış ve algı içinde oldukları 
belirtilmektedir. Wilson ve arkadaşları (2008) 201 hemşire ve doktor üzerinde 
yaptıkları başka bir çalışmada hemşirelerin hekimlere göre daha pozitif bir tutum 
ve algı içinde olduklarını bildirmektedir. Çalışma sonuçları da güvenlik raporla-
ma sisteminin aktif işlemesi için çalışanların süreci kabul etmelerinin ve onayla-
malarının önemli olduğunu vurgulamıştır (Altındiş, 2010: 32).

Araştırmamızda güvenlik raporlama bildirimlerinin içerik bakımından değer-
lendirilmesi yapıldığında; en fazla bildirimin laboratuvar güvenliği kriterlerine 
(%29.3) yönelik olduğu, bunu ikinci sırada uyarı kod sistemlerinin (%18.2), 
üçüncü sırada bilgi işlem sorunlarının (%11.1) ve dördüncü sırada ilaç güvenli-
ği bildirimlerinin (%16.7) izlediği saptanmıştır (Grafik 3). Özellikle laboratuvar 
güvenliğine yönelik bildirimlerin yüksek olmasının, sitemin işleyişi sırasında 
yapılması gereken bildirimlerinde (panik değer bildirimleri vb.) güvenlik rapor-
lama sistemi ile yapılmasından kaynaklandığı bunun dışında süreçte yaşanan uy-
gunsuzluklara yönelik bildirimlerinde (uygun olmayan numune vb.) laboratuvar 
raporlama sitemleri içerisinde yer aldığı belirlenmiştir. Bunun dışında 3. sırada 
yer alan bilgi işlem sorunlarında ve hiç bildirimi olmayan tesis güvenliğine ait so-
runlarda hastanemiz bilgi sistemi içerisinde yer alan elektronik bildirim sistemle-
rinin kullanılmasının bu alandaki bildirimlerin sayısını azaltığı düşünülmektedir.

Literatürde yer alan çalışmalar ve yayınlanan raporlar incelendiğinde, karşılaşma 
oranları farklılık göstermekle birlikte, hasta güvenliği açısından en sık karşılaşı-
lan hata türlerinin; ilaç hataları, hastane enfeksiyonları, düşmeler, yetersiz izlem, 
iletişim sorunları ve malzeme kullanımına bağlı hatalar olduğu anlaşılmaktadır. 
Örneğin Sharek ve Classen yaptıkları çalışmada en sık görülen hata türünün 
%27,8 oran ile nosocomial enfeksiyon (hastane enfeksiyonları) olduğunu belir-
lemiştir. Grasso ve ark. yaptıkları çalışmada ise hataların en fazla (%66) ilaçların 
uygulanması sırasında ve doktor isteminin hemşire gözlem formuna geçirilmesi 
aşamasında (%23) oluştuğu gözlenmiştir. Aynı şekilde Harvard Medical Practice 
Study, tıbbi hatalar içinde en fazla ilaç yan etkilerine bağlı hataların olduğunu 
belirtmiştir. Young ve ark. yaptıkları çalışmada ilaç hata oranı ise %28,2 olarak 
saptanmıştır (Sezgin, 2007:30, Kumar and Chaudhary, 2009: 81).

Tıbbi hatalar kök neden veya hata türü açısından iki farklı şekilde sınıflandırılabi-
lir. Kök nedenlerine göre tıbbi hatalar; işleme bağlı hatalar (yanlış işlemi yapma), 
ihmale bağlı hatalar (doğru işlemi yapmama) ve uygulamaya bağlı hatalar (doğru 
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işlemi yanlış uygulama) olarak üç grupta toplanabilir. Hata türü açısından ise ilaç 
hataları, cerrahi hatalar, tanı koymada hatalar, sistem yetersizliğine bağlı hatalar 
ve diğer hatalar olmak üzere beş grupta incelenebilir (Akalın, 2005:143).

Çalışmamızda en fazla bildirim yapılan hata türleri literatürle kısmen farklılık 
gösterse de en sık bildirim yapılan hataların daha çok sistem işleyişine yönelik 
olduğu belirlenmiştir. Sistem hatalarının dışında kalan hatalar değerlendirildiğin-
de; ilk sırada ilaç hatalarının olmasının literatürle paralellik gösterdiği saptan-
mıştır. Literatürden farklı olarak hastanemizde hastane enfeksiyonlarının takibi, 
izlemi ve bildirimi sürecinde aktif, hasta kaynaklı ve prospektif izleme daya-
nan bir hastane enfeksiyonları sürveyans programı uygulanmaktadır. Enfeksiyon 
kontrol ekibi tarafından sürekli ve aktif yapılan sürveyans programı nedeniyle 
hastane enfeksiyonlarının önlenmesi, erken tanılanması yapılmakta, enfeksiyon-
ların kayıtlarının Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Sistemine bidirilmesi 
sağlanmaktadır. Bu nedenle hata bildirimleri içerisinde he bildirimleri yer alma-
maktadır.

Hastanemizde güvenlik raporlama sisteminin aktif ve etkin bir şekilde işlemesi 
için bir süreç yaklaşımı benimsenmiş sürecin her aşamasını ifade eden prose-
dürümüz KYS içerisinde tanımlanmıştır. Bu süreçte kullanılmak üzere hazırla-
nan formun çalışanlar tarafından aktif ve kolay kullanılabilmesi için açık, net ve 
zaman yönetimine uyan bir özellik sağlaması amaçlanmıştır. Bildirim siteminin 
aktifleştirilmesi için aşağıda ayrıntısı belirlenen bazı basamaklar kullanılmış tüm 
çalışanlar süreç konusunda aktif bilgilendirilmiştir (Şekil 2).

Sekil 2: Güvenlik Raporlama Sistemini Aktifleştirme Basamakları
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Hata raporlamanın en temel amaçları, epidemiyelojik verilerin toplanmasının 
yanında öğrenmenin gelişmesi için kullanılabilen niteliksel bilgiyi toplamaktır. 
Çünkü buradaki temel amaç, kişilerin yaşadığı hata ve istenmeyen olaylar konu-
sundaki tecrübelerinden organizasyonun tümünün öğrenebilmesinin sağlanma-
sıdır (Sezgin, 2007: 28). Olay raporlama ayrıca hastaya zarar verecek muhtemel 
hataları azaltmak için sistemde değişiklik yapma girişimlerine kaynak sağlar. 
Çünkü raporlardan elde edilen yararlı bilgiler vasıtasıyla sağlık hizmeti veren 
sistemler ve süreçler için bir takım öneriler geliştirilebilir. Geliştirilen bu öneriler 
doğrultusunda değişimler gerçekleşebilir. Tüm bunların sonucu olarak hatalardan 
öğrenme imkânı tanıyacak olan olay raporlama; çözümlerin geliştirilmesi, deği-
şiklikler için önerilerde bulunma, elde edilen bilgilerin organizasyon boyunca 
yayılmasını sağlayacak nitelikte olması gereklidir. Bunun için raporlamayı des-
tekleyen bir organizasyonel iklimin, liderliğin, eğitim faaliyetlerinin, iyi işleyen 
bir güvenlik komitesinin, güçlü bir iletişimin, bunları gerçekleştirebilecek en-
formasyon sistemlerinin bulunması gereklidir (Mikkelsen vd., 2006:30, Oktay, 
1998:79).

Literatür incelendiğinde güvenlik raporlama kültürünün yerleştirilmesinde çalı-
şanların sisteme katılmasının önemi vurgulanmaktadır. Hastanemizde özetle on 
basamakla özetleyebileceğimiz, temelinde çalışan katılımını arttırmayı amaçla-
yan iyileştirme basamakları sayesinde çalışanların güvenlik raporlama sistemine 
uyumu arttırılmış, bildirimlerin etkin yapılması sağlanmış, bildirim analizlerinin 
etkin değerlendirilmesi sonrasında süreçlerin aksayan yönlerinin iyileştirilmesi 
sağlanarak güvenlik raporlama kültürü benimsenmiştir.

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Güvenlik raporlama sistemleri hasta güvenliği üzerinde belirleyici bir etkiye 
sahiptir. Dolayısıyla eksikliklere ve hatalara yönelik bir takım iyileştirmelerin 
yapılarak hasta güvenliğinin artırılması için etkin güvenlik raporlama uygula-
maları gereklidir. Bunun sonucu olarak aşağıdaki önerilerde bulunmak müm-
kündür.

Hasta güvenliğinin oluşturulması ve gelişmesini isteyen hastanelere, formal 
güvenlik raporlama sistemini kurup işlerlik kazanmasını sağlaması önerilen 
önemli bir konudur. Bu aşamada çalışanların sisteme entegre edilmesi için dü-
zenli eğitimler, süreç basamaklarının tanımlanması, ceza yaklaşımından uzak, 
ödül sistemi ile desteklenmiş ve geribildirimlerin yapıldığı bir sistemi kurma-
ları önerilir.
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Sağlık hizmetlerinde güvenlik raporlama faaliyetinin uygulanmasıyla, organizas-
yon içindeki personelin güçlendirilmesi/yetkilendirilmesi, yaratıcılığının gelişti-
rilmesi, uygulamaların verimliliğini ve etkinliliğini artırabilir. Böylece daha iyi 
organizasyonel performans ve hasta için daha güvenli sağlık hizmetine ulaşıla-
bilir.
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Sağlık Hizmetleri Yönetiminde Kurumsal 
Risk Yönetimi: Türkiye’de Hastaneler için 
Kurumsal Risk Yönetim Modeli Önerisi

Emrullah İNCESU1

Zafer YÜZÜAK2

Mustafa GÜNEŞ3

Özet

Risk yönetimini, sadece hasta güvenliğini sağlamada, hataları önleyerek başarıya ulaşan 
bir süreç olarak değil, aynı zamanda sistem içinde yapılan hatalardan ders alarak sağlık 
hizmeti veren sağlık profesyonellerini ve kurumlarını da koruyan proaktif bir yaklaşım 
olarak görmek gerekir. Etkili bir risk yönetimi ile hasta ve çalışan güvenliğini sağlamada 
başarı kaçınılmaz olacaktır.

Bu çalışma ile tüm hastanelerde uygulanabilecek, pratik bir yönetim hiyerarşisine daya-
nan ve hastane hizmetlerinde görev alan tüm çalışanları da içine alacak şekilde yapılandı-
ran yerel bir risk yönetim modeli oluşturulması hedeflendi.

Bu organizasyon modeli, Konya Seydişehir Devlet Hastanesinde 2011 yılı başından beri 
uygulamakta olup;2011 Ocak-Haziran ve 2011 Temmuz-Aralık dönemleri aralığında in-
dikatör verilerine göre hasta düşmeleri %33,kesici delici alet yaralanmaları %72,kan ve 
vücut sıvılarına maruz kalma %50 ve latex alerjisi olma sıklığı %15 azalış gösterdi. Per-
sonelin bir önceki yıla göre sağlık taramasına katılma oranında ise %18 artış tespit edildi.

Etkili ve iyi organize edilen bir risk yönetimi ile hasta ve çalışan güvenliğini tehdit eden 
istenilmeyen birçok olayın önüne geçinilebilecektir.

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Risk Yönetimini, Proaktif Yaklaşım, Risk Yönetim Modeli

1 Konya Seydişehir Devlet Hastanesi Kalite Yönetim Direktörü, emrinc@hotmail.com

2 Opr.Dr. Konya Seydişehir Devlet Hastanesi,dryuzuak@hotmail.com

3 Konya İl Sağlık Müdürlüğü, Kalite Koordinatörlüğü,gunesmustafa@hotmail.com
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ABSTRACT
Risk Management, is not only process that protect to mistakes in patient safety . At the 
same time taking lessons from the mistakes in system,must see a proactive approach that 
protect health professionals and medical establishment succes will be inevitable with 
effective risk management in the ensure patient and employee safety.

İn this study is targeted Creating a local risk management that it can be use all hospitals 
and it is based on practical management hierarchy and includes all the staffs in the hospital 
services

This organization model is using in Seydişehir State Hospital since beginning of the 2011.
According to indicator datas;patient falls %33,cutting-penetrating injuries %72,exposure 
to blood and body fluids %50,the frequency of latex allergy %15 are decreased.rate of 
participation in health screening of personel is increased %18.

Adverse events that threaten the safety of patients and staff will be prevented with 
effective and well-organized risk management.

Key Words: Corporate Risk Management,ProactiveApproach,Risk Management Model
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1. GİRİŞ

Hastaneler; tüm uluslarca doğuştan elde edilen bir hak olarak kabul edilen, sağ-
lıklı yaşama hakkı ile ilgili hizmetleri üreten günümüzün en karmaşık işletmeleri 
konumundadırlar(Şahin ve Ünlüoğlu,2010).

Günümüzde sağlık hizmetleri giderek daha karmaşık bir yapıya dönüşmektedir. 
Sağlık teknolojilerindeki gelişmeler, sosyal hayatın karmaşıklaşması, hizmet ve-
ren sağlık çalışanlarının çeşitliliği, hastalık oluşturan faktörlerin fazlalığı gibi 
faktörler neticesinde hasta ve çalışan güvenliği konusu önem derecesi gittikçe 
artan bir süreç haline gelmiştir. Sağlık hizmetleri temelinde tedavi etmeyi ve 
zarar vermemeyi hedefler. Ancak hizmet sunumu sürecinde ortaya çıkabilecek 
riskler nedeniyle hem hastalar hem de çalışanlar zarar görebilmektedirler(Çak
ır,2007:128).

Hastaneye her hangi bir rahatsızlığı nedeniyle şifa aramaya gelen hastalar, has-
tane için de birçok süreçten geçtikten sonra istedikleri hizmeti almaya çalışırlar. 
Hastaların izledikleri bu süreçler karmaşık ancak düzenli işlemesi gereken sü-
reçlerdir. İşte bu süreçler tamamlanırken hasta ve çalışanların güvenliğini tehdit 
edecek birçok olumsuz durumla karşılaşılması olağandır. Bir cerrahın hastayı 
operasyona almasına kadar geçen sürede hasta birbirini takip eden kabarıkça bir 
süreçler dizisinden geçer. Hasta doğru isimle kabul edilmeli, kompüterde doğru 
hasta seçilmeli, doğru laboratuar testleri yapılmalı, doğru ilaç, doğru kan hastaya 
verilmeli, doğru hastadan doğru onay alınmalı, doğru cerrahi aletler hazırlanma-
lı, hastaya doğru pozisyon verilmeli... gibi onlarca faaliyet sayılabilir. Bunların 
içinde ıslak zeminde yürürken ayağınızın kaymasından ameliyatta yanlış organın 
çıkarılmasına kadar pek çok riskler ortaya çıkabilir. Bu durum hastaneleri güven-
li olmayan ortamlar haline getirmektedir. Risklerin var olduğunu kabul etmek 
sorunun çözümü için adım atma, önlem alma şansını getirmektedir. Hastanede 
ortaya çıkan ve güvenliği tehdit eden olayların çoğunlukla önlenebilir riskler ol-
duğu bilinmektedir. Bunların neler olabileceği ve sıklığı tespit edilirse önlenmesi, 
hasta, hasta yakınları ve personelin korunması söz konusu olabilir. Günümüzde 
hasta güvenliği sağlık bakım kalitesinin temelini oluşturmaktadır ve tüm kalite 
iyileştirme çalışmaları bu konuya odaklanmıştır. Hasta ve Çalışan güvenliği için 
proaktif, etkili, pratik ve uygulana bilen risk yönetimi gerekmektedir.

Risk yönetimi, risklere karşı en doğru kontrol faaliyetlerini belirleyip bunları en 
iyi şekilde uygulamaktır. Elbette ki bu, öncelikle risklerin tam ve doğru olarak 
tespit edilmesi, sorumluların tayin edilmesi, sürecin işleyiş mekanizmalarının 
oluşturulması, işleyişin izlenmesi ve gözden geçirilmesi aşamalarını gerekli kıl-
maktadır. Bahsedilen hususlar, iyi bir iç kontrol sisteminin gerekliliğine işaret 
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etmektedir. Zaten risk yönetimi birçok unsuru açısından, iç kontrol mekanizma-
sının bir parçasıdır.

2. RİSK YÖNETİMİ

     TANIM VE KAVRAMLAR

2.1. Tehlike, Risk ve Risk Yönetimi Kavramları

Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak tehlike kavramı da çeşitli kaynaklarda bir 
çok tanıma sahip olmuştur. Tehlike kavramının anlamına Türk Dil Kurumu ve 
Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisinden baktığımızda şu tanımlamalarla 
karşılaşırız;

Tehlike, büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum ya da gerçekleşme 
ihtimali bulunan fakat istenmeyen durumdur, diğer bir ifadeyle bir tehdit oluş-
turan bir şeyin bir kimsenin varlığını ya da durumunu tehdit eden ya da kaygı 
uyandıran şey, çekincedir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ise tehlikeyi 1950 yılında; bir nesne ya da belli 
koşulların, etkenlerin insan sağlığı ve çevre için olumsuzluk içermesi şeklinde 
tanımlamıştır.

“Risk”, meydana getirdiğimiz çalışmalar esnasında gelecekte meydana gelebi-
lecek olan ve amaçlarımızın gerçekleştirmesini engelleyebilecek tehditler/olum-
suzluklar veya amaçlara ulaşmayı kolaylaştırabilecek fırsatlar olarak tanımlan-
maktadır.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2002 yılında riski; sonucun olumsuz olma ihtimali 
veya bu olasılığı ortaya çıkaran faktör olarak tanımlamış ve riskin ne anlamlara 
gelebileceğini ifade etmeye çalışmıştır:

• Risk olasılık anlamına gelebilir,

• Risk istenmeyen sonucu ortaya çıkaran faktör anlamına gelebilir,

• Risk bir sonuç anlamına gelebilir,

• Risk potansiyel güçlük veya tehdit anlamına gelebilir.

Risk yönetimi; riskleri tanımlamayı, değerlendirmeyi, onlara karşı yürütülecek 
faaliyetleri belirlemeyi, sorumlulukları tayin etmeyi, belirlenen faaliyetleri uy-
gulamayı ve bunları izlemeyi ve sonuçlarını gözden geçirmeyi kapsayan bütün 
süreçlerdir.
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Hastane işletmeciliğinde risk yönetimi ise hasta bakım kalitesini iyileştirmeye 
çalışan ve hasta ve çalışan güvenliğini olabildiğince üst düzeyde tutmayı amaç-
layan, bu amaca engel olabilecek olumsuz unsurları birer risk olarak belirleyip 
analiz eden ve gerekli önlemleri alan süreçlerdir.

3. RİSK YÖNETİM MODELİ

3.1. Gereç ve Yöntem

Uygulama model formatında olup,pratik olarak sahada uygulanabilen ve icrası 
kamu ya da özel sağlık kurum ya da kuruluşlarında yapılabilecek bir çalışma ola-
rak sunulmuştur.Uygulamada kamusal alan ve personelleri kullanılmıştır.

Uygulanacak risk yöntem modelinin temel esasları, şekil 1’de görüldüğü gibi 
dört ana başlık altında şekillendi.

Şekil 1. Risk Yönetim Modeli Temel Esasları

Uygulanacak risk yöntem modelinin temel esasları, şekil 1’de görüldüğü gibi dört ana başlık 
altında şekillendi. 

Şekil 1. Risk Yönetim Modeli Temel Esasları

 
3.2. Dokümantasyon Sisteminin Kurulması 

İlk önce, yapılacak tüm işleri içeren ve gerektiğinde referans olarak kullanılabilecek 
dokümanların oluşturulması sağlandı. Bu dokümanlar, hasta ve çalışan güvenliğini tehdit eden 
riskleri, bu risklerin nasıl ve nereye bildirileceği, bildirim sonunda nasıl bir iş akışının 
izleneceği, risk yönetiminde riskin takip edilmesi ve sonuçlandırılmasını içeren dokümanlardı. 
Bu dokümanlar çalışanların katılımıyla hazırlanarak yayınlandı. 
3.3.Risk Yönetimi Temel Eğitimleri 

Hizmet içi faaliyetleri kapsamında hedefte tüm personeli kapsayacak şekilde eğitimler yapıldı. 
Eğitim komu başlıkları aşağıdaki sıralanan unsurlardan oluştu. 

 Risklerin Tanımlanması 
 Hastanelerde risk kategorileri 
 Risklerin Değerlendirilmesi ve Risk Analizi 
 Raporlama Sistemi 
 Risk Kontrol Faaliyetlerinin Yönetimi 
 Görev ve Sorumlu(luk)ların Tayini 

 

3.4. Risk Raporlama Sisteminin Kurulması 

Risk yönetiminde risklerin bildirimi çok önemlidir. Uygulamanın hayata geçebilmesi için iyi 
bir raporlama sistemi kurulması şarttır.Bu bağlamda etkili bir raporlama sistemi 
oluşturuldu.Aşağıda  ayrıntılı olarak anlatılan raporlama sistemi unsurları kurumsal düzeyde 
istenildiği gibi uygulanabilir.  

 

Risk Yönetim Modeli 
Temel Esasları 

Dokümantasyon 
Sisteminin Kurulması 

Risk Yönetimi Temel 
Eğitimleri 

Risk Raporlama 
Sisteminin Kurulması 

Risk Yönetimini 
Sağlayacak Örgütsel 

Yapıda Yönetim 
Oluşturulması 

Kurum Risk Analiz 
Planı Oluşturulması 

3.2. Dokümantasyon Sisteminin Kurulması

İlk önce, yapılacak tüm işleri içeren ve gerektiğinde referans olarak kullanıla-
bilecek dokümanların oluşturulması sağlandı. Bu dokümanlar, hasta ve çalışan 
güvenliğini tehdit eden riskleri, bu risklerin nasıl ve nereye bildirileceği, bildirim 
sonunda nasıl bir iş akışının izleneceği, risk yönetiminde riskin takip edilmesi ve 
sonuçlandırılmasını içeren dokümanlardı. Bu dokümanlar çalışanların katılımıy-
la hazırlanarak yayınlandı.

3.3. Risk Yönetimi Temel Eğitimleri

Hizmet içi faaliyetleri kapsamında hedefte tüm personeli kapsayacak şekilde eği-
timler yapıldı. Eğitim komu başlıkları aşağıdaki sıralanan unsurlardan oluştu.

• Risklerin Tanımlanması
• Hastanelerde risk kategorileri
• Risklerin Değerlendirilmesi ve Risk Analizi
• Raporlama Sistemi
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• Risk Kontrol Faaliyetlerinin Yönetimi
• Görev ve Sorumlu(luk)ların Tayini

3.4. Risk Raporlama Sisteminin Kurulması

Risk yönetiminde risklerin bildirimi çok önemlidir. Uygulamanın hayata geçe-
bilmesi için iyi bir raporlama sistemi kurulması şarttır.Bu bağlamda etkili bir ra-
porlama sistemi oluşturuldu.Aşağıda ayrıntılı olarak anlatılan raporlama sistemi 
unsurları kurumsal düzeyde istenildiği gibi uygulanabilir.

Hastaneler birçok süreci bir arada içeren, bu süreçler arasında organik işleyiş 
bağları bulunan ve kontrolü insan kaynağına dayanan emek yoğun işletmelerdir. 
Böyle bir ortamda yaşana her türlü olumsuzluk ya çalışanı ya da hasta ve yakın-
larını doğru yada dolaylı ilgilendirmektedir. Bu olumsuz olayların kayda alınarak 
raporlanması olası istenmeyen olayların önlenmesinde yapılması gereken ilk iş 
olacaktır. İyi bir raporlama sistemi risk yönetimin işleyişini kolaylaştıracak ve 
uygulanan risk yönetiminin başarılı olmasını sağlayacaktır. Hasta ve çalışan gü-
venliğini tehdit eden olayların bildirimi elektronik ortamda(elektronik posta, faks 
veya telefon) ve bir form ile manüel olarak yapılması mümkündür. Hastaneler 
sahip oldukları donanıma ve işleyiş kolaylığına göre farklı uygulamaları ya tek 
ya da bir kaçını birden kullanarak yapabilirler. Bu bildirimleri nihayetinde per-
sonel yapacağı için mutlaka çalışanlarda bir raporlama kültürünün oluşturulması 
gerekmektedir.

3.5. Görev ve Sorumlu(luk)ların Tayini

Risk yönetimi, hastanenin mevcut organizasyon yapısı içinde gerçekleştirilir. 
Uygulama modelinde görev yetkilerin paylaşımında mevcut kurumsal yapı kul-
lanıldı. Böylece hastanenin mevcut yapısında yönetici konumda bulunan, özel-
likle belli kilit görevlerdeki kişiler, kendi birimleri için risk yönetimi ile de gö-
revli hale geldiler. Hastanenin büyüklüğü ve iştigal alanının niteliğine göre risk 
yönetimi açısından çok farklı şekillerde örgütsel yapılar da söz konusu olabilir. 
Hastanenin her biriminde sürdürülen risk yönetimi sürecinin her aşamasında üst 
yönetimin sahipliği esastır. Üst yönetim sistemin işleyişini her an gözlemler ve 
gerektiğinde derhal soruna müdahale eder.

Genel nitelikler itibariyle, kurumsal risk yönetiminde hastaneler için basitçe ifade 
edilebilecek, pratik bir yönetim hiyerarşisine dayanan ve hastane hizmetlerinde 
görev alan tüm çalışanları da içine alacak şekilde yapılandıran sistemin Görev ve 
Sorumluluklar aşağıdaki şekilde şematize edilmiştir:
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Şekil 2. Görev ve Sorumluluklar

RİSK YÖNETİCİSİ
(Hastane Yöneticisi, Başhekim, Başhekim Yrd.)

Risk Direktörü
(Kalite Direktörü)

Risk Yetkilisi
(Müdür, Müdür Yrd., Başhemşire)

İstenmeyen Olay, Tehdit, 
Ramakkalalar=Risk Tanımlama

Risk Sorumluları
(Birim Sorumluları, Klinik Servis Sorumluları)

Bildirim Mekanizması       
(e-posta, telefon,faks,form)Tüm Personel

3.5.1. Risk Yöneticisi

Risk Yöneticisi, hastane yöneticisi tarafından görevlendirilir. Risk Yöneticisi, 
hastane yönetimini temsil eder. Risk Yöneticisi risk yönetim yapısını şekillendi-
ren ve uygulamayı izleyen mevkidir. Risk Yöneticisi, Hastane Üst Yönetimi adı-
na, risk direktörünü, risk yetkililerini ve risk sorumlularını belirler ve risk yöne-
timinin genel işleyişine yön verir. Hastanede Üst Yönetim uygulama düzeyinde 
risk yönetiminin içinde yer almaz fakat bütün süreci sürekli olarak izler.

3.5.2. Risk Direktörü

Risk Direktörü, risk yönetiminin işleyişinden sorumlu en üst düzeydeki kişidir. 
Risk Direktörü, Risk Yöneticisinden sonra gelen en üst düzey yöneticidir. Has-
tanede Risk Direktörü Risk Yöneticisi tarafından görevlendirilen Kurum Kalite 
Direktörüdür. Risk Direktörü, aşağıdaki görevleri yerine getirir.

Risk Yetkililerinin;

• Risklerin durumu,
• Risklerin önceliklerindeki değişimleri,
• Yeni riskleri,
• Kontrol faaliyetleri, konularındaki değerlendirmelerini inceler ve atılması ge-

reken adımları belirler.
Risk kaydının 6 ayda bir güncellenmesi için gerekli koordinasyonu sağlar. Gerek-
li gördüğünde Risk Yöneticisini bilgilendirir.
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3.5.3. Risk Yetkilisi

Risk Yetkilisi, hastanede, birbirine yakın belli ana fonksiyonları yürüten birimle-
rin kendisine bağlı olduğu üst düzey yöneticidir. Hastanenin yapısına göre, hasta-
ne müdür, müdür yardımcısı, Başhemşire veya yardımcısı düzeyindeki yönetici-
lerden olması uygundur. Risk Yetkilisi aşağıdaki görevleri yerine getirir:

Risk sorumlularının;
• Koordinasyonu,
• Bildirimlerin incelenmesi,
• Risk bertaraf yöntemlerinin izlenmesi,
• Raporlarının incelenerek müzakere edilmesi,
• Sonuçların risk direktörüne rapor edilmesi, işlerini yapar.
• Yeni riskler hakkındaki önerilerini değerlendirir.
• Kontrol hatalarını araştırır.
Risk kaydının 6 ayda bir güncellenmesi faaliyetlerini yürütür.

3.5.4. Risk Sorumluları

Risk Sorumlusu, belirli bir faaliyet alanındaki risklerin yönetilmesinden sorumlu 
kişidir. Hastanede süreç ve birim sorumluları Risk Sorumlusu olarak görev üstle-
nirler. Hastane Üst Yönetimi tarafından atanan Risk Sorumlusu aşağıda belirtilen 
görevleri yerine getirir.
• Risklerin durumunu sürekli olarak değerlendirir (ihtimal ve etkileri açısından),
• Riskleri azaltmak için Risk Yetkilisi ile birlikte gerekli kontrol faaliyetlerine 

karar verir ve bunları uygular,
• Kontrol faaliyetlerinin sonuçlarını izler,
• Personelle iletişim kurarak yeni riskleri belirler,
• 6 ayda bir risk yetkilisine, risklerin durumunu rapor eder,
• Önemli kontrol aksaklıklarını risk yetkilisine iletir,
• Risklerin nasıl yönetildiği hususunda yıllık rapor hazırlar,
• Personelin faaliyetlerini risk yönetimi açısından izler ve değerlendirir.

3.6. Risk Yönetiminin Uygulanması ve Yönetilmesi

Görev ve Sorumlulukların Tayini bölümünde risk yönetimi yapısında hangi gö-
revlilerin hangi işleri, hangi yöntemleri izleyerek yerine getirecekleri anlatılmış-
tır. Sürecin işleyişi şu şekilde gerçekleşir:

Her birimdeki Risk Sorumlusu, risk analiz planındaki kendi birimiyle ilgili riskler 
için belirlenmiş olan kontrol faaliyetlerini yürütür ve bu faaliyetlerin sonuçlarını, 
belirlenen dönemlerde, risk analiz planındaki değerlendirme bölümünde açıklar. 
Bu değerlendirmeler; kontrol faaliyetlerinin ne düzeyde yerine getirildiği, riskle-
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rin hala var olup olmadığı, yeni risklerin ortaya çıkıp çıkmadığı, risklerin önemli-
lik düzeylerinde değişiklik olup olmadığı, kontrol faaliyetlerinin yeterliliği, yeni 
kontrol faaliyetlerinin gerekli olup olmadığı, iç ve dış şartlardaki değişiklikler ve 
risk sorumluları ile ilgili son duruma ilişkin bilgileri içerir.

Raporlar, Risk Direktörünün koordinasyonunda, Risk Analiz Planının güncellen-
mesini sağlamak üzere, Risk Yetkilileri ve Risk Sorumluları tarafından her altı 
ayda bir düzenlenir. Risk Analiz Planının güncellenmiş hali Risk Direktörü tara-
fından Risk Yöneticisinin onayına sunulur.

3.7. Risk Analiz Planı

Belirilen girdiler risklerin belirlenmesi amacıyla değerlendirildi. Tanımlanan 
riskler risk tablolarına dönüştürülerek risk envanteri oluşturuldu.

Hastanenin karşılaşabileceği tüm riskler bir tablo haline getirilebilir. Bu sayede 
kurum risklerinin toplamını görerek genel bir değerlendirme yapabilir.

Risk belirlenmesi için bir risk belirleme ekibi kuruldu. Bu ekip, hastane süreçleri-
ni iyi tanıyan kişilerden oluşturuldu. Bu ekip önceden riskleri belirlenecek birime 
giderek o birimi iyi tanıyan kişi veya kişilerden olası risklerin neler olduğunu be-
lirlemelerini istedi. Belirlenen riskler risk ekibi başkanlığında her birimin riskleri 
o birimi iyi tanıyan kişi ya da kişilerce değerlendirilerek tespit edildi. Bu risklerin 
doğruluğu olma sıklığı gibi derecelendirmeleri yapılarak, risk analiz planına ka-
yıtları yapıldı. Hazırlanan risk analiz planı, risk yetkili ve sorumlularına gönderi-
lerek ve onların da görüş ve değerlendirmeleri doğrultusunda gözden geçirilerek 
son şekli verildi ve Risk Yöneticisinin onayına sunuldu.

Risk Analiz Planı, kurumun temel riskleri, bu risklerin ihtimal ve etki düzeyleri 
(önemlilik düzeyleri), risk yetkilileri ve sorumluları, risklerin kabul edilebilir sı-
nırlara çekilebilmesi için yürütülecek kontrol faaliyetleri ve bu faaliyetler sonu-
cunda mevcut durum hakkındaki değerlendirmelerin yer aldığı bir belgedir.

Hazırlanan Planı Başhekim tarafından onaylandıktan sonra belli zaman aralıkla-
rında (en az altı ayda bir) sürekli güncellenir ve güncellenmiş hali de yine Başhe-
kim tarafından onaylanır. Bu yönleriyle Risk Analiz Planı, risk yönetimi açısın-
dan kurumun en temel belgesidir.

Risk Analiz Planının güncellenmesi, dönem içinde, kontrol faaliyetlerinin yürü-
tülmesine ve sonuçlarına ilişkin bilgileri içerir. Kontrol faaliyetlerinin yürütülme-
sinde ne denli başarılı olunduğu, başarısızlıklar varsa bunların nedenleri, kontrol 
faaliyetinin uygulanması sonucunda varsa riskin durumundaki değişim (riskin 
derecesi azalmış veya risk olmaktan çıkmış olabilir), yeni riskler ile görüş ve 
öneriler, Risk Analiz Planındaki değerlendirme sütununa yazılır. Aşağıda örnek 
bir Risk Analiz Planı formatı yer almaktadır.
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Tablo 1. Örnek Risk Planı
 ………. YILI …………………….HASTANESİ

RİSK ANALİZ PLANI
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KESİCİ DELİCİ ALET 
YARALANMALARI 4 3 12 Önemli Lab. Sor. 

Tenk.

İlgili 
Başhekim 

Yrd.

Önleyici Ve 
Denetleyici 

Kontrol

Yaralanmaları 
Takip Etme

LATEX ALLERJİSİ 3 2 6 Orta Lab. Sor. 
Tenk.

İlgili 
Başhekim 

Yrd.

Önleyici 
Kontroller

Enfeksiyon 
Kontrol 

Programı

TIBBİ ATIKLARA 
TEMAS 2 3 6 Orta Lab. Sor. 

Tenk.

İlgili 
Başhekim 

Yrd.

Önleyici 
Kontroller

Bina Turu 
Kayıtları

DONÖR HATASI 2 4 8 Önemli Lab. Sor. 
Tenk.

İlgili 
Başhekim 

Yrd.

Önleyici 
Kontroller

Donör 
Sorgulama 

Formu
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X-RAY MARUZ 
KALMA 3 5 15 Yüksek Radyolojı 

Sor.Tekn.
Radyolojı.Sor. 

Hekimi

Önleyici Ve 
Denetleyci 

Kontrol

Dözimetre Ve 
Hemogram 

Takibi
FİLMLERİN 
KARIŞMASI 2 4 8 Önemli Radyolojı 

Sor.Tekn.
Radyolojı.Sor. 

Hekimi
Denetleyici 

Kontrol
Birim 

Denetimleri

HASTANIN DÜŞMESİ 3 4 12 Önemli Radyolojı 
Sor.Tekn.

Radyolojı.Sor. 
Hekimi

Önleyici, 
Düzeltici Ve 
Denetleyici 

Kontrol

Hasta Düşme 
Takip Ve 

Değerlendirme 
Programı
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HASTA DÜŞMELERİ 1 4 4 Orta
Birim 

Sorumlu 
Hemşiresi

Başhemşirelik

Önleyici, 
Düzeltici Ve 
Denetleyici 

Kontrol

Hasta Düşme 
Takip Ve 

Değerlendirme 
Programı

ENFEKSİYON RİSKİ 3 3 9 Önemli
Birim 

Sorumlu 
Hemşiresi

Başhemşirelik
Önleyici Ve 
Denetleyici 

Kontrol

Enfeksiyon 
Kontrol 

Programı

BASI YARASI RİSKİ 2 4 8 Önemli
Birim 

Sorumlu 
Hemşiresi

Başhemşirelik Önleyici 
Kontroller

Bası Yarası 
Kontrolü Ve 
Skorlanması

İLAÇ UYGULAMA 
HATASI 2 4 8 Önemli

Birim 
Sorumlu 

Hemşiresi
Başhemşirelik Önleyici 

Kontroller

Hasta 
Güvenliği 
Prosedürü

KESİCİ DELİCİ ALET 
YARALANMALARI 3 3 9 Önemli

Birim 
Sorumlu 

Hemşiresi
Başhemşirelik

Önleyici Ve 
Denetleyici 

Kontrol

Yaralanmaları 
Takip Etme

LATEX ALLERJİSİ 3 2 6 Orta
Birim 

Sorumlu 
Hemşiresi

Başhemşirelik Önleyici 
Kontroller

Enfeksiyon 
Kontrol 

Programı

POSTOP YARA 
YERİNİN 

ENFEKSİYONU
2 3 6 Orta

Birim 
Sorumlu 

Hemşiresi

Enfeksiyon 
Kontrol 

Komitesi

Önleyici 
Kontroller

Cerrahi Alan 
Enfeksiyon 

Hızı İndikatör 
Kartı

KEMOTERPİ 
UYGUALMASINDA 

İLACA MARUZ 
KALMA

2 4 8 Önemli
Birim 

Sorumlu 
Hemşiresi

Çalişan 
Güvenliği 

Koitesi

Önleyici 
Kontroller

Çalışan 
Güvenliği 
Komitesi

YENİDOĞAN 
ASPİRASYON RİSKİ 2 5 10 Önemli Sorumlu 

Hekim
Sorumlu 
Hekim

Önleyici 
Kontroller

Hasta 
Güvenliği 
Komitesi

KUVÖZ 
ARIZALANMASI 2 4 8 Önemli

Birim 
Sorumlu 

Hemşiresi
Başhemşirelik Önleyici 

Kontroller
Tıbbi Cihaz 

Yönetim Ekibi
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3.6. Tartışma ve Bulgular

Bu Risk Yönetim Modeli, Konya Seydişehir Devlet Hastanesinde 2011yılı ba-
şından beri uygulamakta olup;2011 Ocak-Haziran ve 2011 Temmuz-Aralık dö-
nemleri aralığında indikatör verilerine göre hasta düşmeleri %33,kesici delici alet 
yaralanmaları %72,kan ve vücut sıvılarına maruz kalma %50 ve latex alerjisi 
olma sıklığı %15 azalış gösterdi. Personelin bir önceki yıla göre sağlık taraması-
na katılma oranında ise %18 artış tespit edildi(Tablo 2).2010 yılı toplam personel 
sayısı 326 olarak değerlendirildiğinde sağlık taramalarına katılımına yıllık bazda 
katılım oranı (n=266) %81,6 olarak, 2011 yılı toplam personel sayısı 346 ola-
rak değerlendirildiğinde sağlık taramalarına katılımına yıllık bazda katılım oranı 
(n=313) %90,4 olarak tespit edildi. Uygulamanın ileri dönemde daha da etkili 
olacağı indikatör verilerinden anlaşılmaktadır.Kapsamlı,proaktif ve ciddi bir risk 
yönetimi ile daha başka risklerin tespiti sağlanarak risklerin bertafar edilmesi 
yada etki değerinin azaltılması mümkün olacaktır.

Tablo 2. İndikatör Verileri
 İndikatör 2011 Ocak-

Haziran
2011-Temmuz-
Aralık

Değişim

Hasta Düşmeleri 5 3 -%33
Kesici Delici Alet Yaralanmaları 22 6 -%72
Kan ve Vücut Sıvılarına Maruz Kalma 10 5 -%50
Latex Alerjisi 12 10 -%15

 İndikatör 2010 2011 Değişim
Personelin Sağlık Taramalarına Katılımı 266 313 +%18

Kaynak: Kurum İndikatör Kayıtları

4. SONUÇ

Sağlıkta risk yönetimi çalışan ve hasta güvenliği ile birlikte önem kazanan bir 
kavramdır. Risk kavramı ile günlük hayatımızda daha sık karşılaşmamızın ne-
deni, dünyamızın her geçen gün daha yoğun bir fırsatlar evrenine dönüşmesi ve 
buna bağlı olarak daha fazla tehdit unsuru içeriyor olmasıdır.

Hastaneler emek yoğun işletmelerdir. Bundan dolayı; hastaneler kurumsal temelde 
hizmetlerinin aksamasına ve hizmet kalitelerin de düşüşe neden olan olumsuzlukları 
birer risk olarak görmeleri gerekmektedir. Hastaneler bu riskleri ancak etkili bir risk 
yönetim anlayışı ile analiz edip gerekli önlemleri alarak azaltabilirler. Risk yönetimi, 
koşulların öncelikle soruşturulmasına ve gerekirse gelecekteki benzer durumlardan 
korunmak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri oluşturmak için olanak sağlar.
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Risk yönetimi, sadece istemdeki hataları önleyerek hasta güvenliğini sağlayan bir 
program değil, aynı zamanda yapılan hatalardan ders alarak sağlık hizmeti verenle-
ri ve kurumları da koruyan proaktif bir yaklaşımdır. Hastanelerde güvenlik ve kali-
tenin sağlanmasının bir basamağıdır. Yapılan yanlışlardan ders alınması risk yöneti-
mi için ön koşuldur. Bir diğer ön koşul da, hastanelerde hasta güvenliği kültürünün 
oluşturulmasının gerekliliğidir. Bununla birlikte, hastanelerde risk yönetimi, üst 
yönetimden başlayarak tüm çalışanların gündeminde olması gereken bir konudur.

Etkin bir risk yönetimi için liderlik ve çalışanların eğitimi çok önemlidir. Risk 
yönetimi teknikleri kullanılarak hem hasta güvenliği, hem de kaynakların etkin 
kullanımı sağlanabilir. Böylece güvenli ve kaliteli hizmet sunumunun yanı sıra 
aynı zamanda bir işletme olan hastanede oluşabilecek her türlü zararı asgariye 
indirmek için tüm önlemler alınmış ve oluşabilecek zararların etkisi de olabildi-
ğince azaltılmış olur(Güleç ve Gökmen, 2009: 172).

Riskleri belirlemek ve olası riskleri en aza indirmek ve güvenli bir ortamda sağ-
lık hizmeti sunmak için kurumların önce etkili bir risk yönetimi ve bu yönetimi 
destekleyecek raporlama sisteminin kurulması gerekmektedir(Çiftlik vd.,2010).

Riskler tehlikeli değildir. Asıl tehlike riskleri yönetememektir.
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Sağlık Çalışanlarında Mesleki Kimyasal 
Riskler ve Sağlık Problemleri

Ahmet ATASOY1

ÖZET
Günümüzde sağlık çalışanları mesleki kimyasal risklere maruz kalmaktadır Bu çalışma Ocak 
2011 tarihleri arasında Afyon- Sandıklı Devlet Hastanesinde çalışan 140 sağlık personeli üze-
rinde kimyasal maddelerle maruziyeti ve sağlık sorunlarını belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 
Araştırma sonucunda katılımcıların % 53,6’sı hemşire, % 55,7’sinin ön lisans düzeyinde 
eğitim aldığı tespit edilmiştir Çalışmanın sonuçlarına göre çalışanların % 90’ı alkol, % 
62,1’i sodyum hipoklorit, % 58,6’si lateks ile temas halindedir. Sağlık problemlerinin % 
94,1’inde antineoplastik ilaçlar, % 98,1’inde hidrojen peroksit, % 92,9’unda etilen oksit 
etkilidir. Sağlık sorunları göz sulaması, alerjik reaksiyonlar, dermatit ve baş ağrısıdır. 
Çalışanların kimyasal riskler konusunda eğitim ihtiyaçları vardır.
Anahtar Kelimeler: Kimyasal Risk, Sağlık Çalışanı, Maruz Kalma

ABSTRACT
Today, Healtht workers are exposed to occupational chemical risks. This study was made 
from january 2011 at Afyon-Sandıklı State Hospitals The study was carried out descriptively 
with the aim of identify what chemical substances health workers have contact with in 
their activities, what substances cause health problems and what alterations correspond to 
possible problems caused by the chemical products they mention.The study group consisted 
of 140 health workers. 
Particitents were 69,6 % nurse, 64,8 % prelicence. In the result of the research. who 
mentioned exposure mainly to alchool (90,0 %), sodyum hypoclorit (62,1%) and latex-talc 
(58,6%); the main problem-causing substances mentioned were antineoplastic substances 
(94,1%), hydrogen peroxide (98,1%) and ethylene oxide (92,9%); the described health 
alterations were: eye watering; allergic reactions; dermatitis and headache while other 
health problems.These workers need information on occupational chemical risks, which 
they could have received in education courses

Key Words: Chemical Risks, Health Care Workers, Exposed

1 Sandıklı Devlet Hastanesi, Kalite Yönetim Direktörü, aatasoy15@yahoo.com
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1. GİRİŞ

Kişi çalıştığı kurumda, mesleki görevini yürütürken hastalığa neden olan faktör-
lerle karşı karşıya kalmaktadır. Risk faktörleri her meslek için söz konusu olmak-
la beraber, bazılarında kendini daha etkin olarak belli etmekte, çalışma alanı ve 
çalışma koşulları da bunları pekiştirmektedir (İncesesli,2005:1)

Sağlık çalışanların çok çeşitli ve değişik düzeylerde mesleki risklerle karşılaş-
maktadır. Sağlık çalışanlarının karşılaştığı mesleki tehlikeler; kimyasal, biyolo-
jik, fiziksel, psikolojik tehlikelerdir (Burgaz,2004:17).

Çağımızda insanoğlu çalıştığı ortamlarda, teşhis ve ilaçlı tedavi vb. gibi birçok 
durumlarda, kimyasallarla karşı karşıya kalmaktadır. Ancak, günlük yaşamımızın 
vazgeçilmez birer parçası olan kimyasal maddelerin ne yazık ki, yararları ölçü-
sünde zararları da vardır (Zor,2009:372). Bu zararlara bağlı olarak ortaya çıkan 
bazı sağlık yakınmaları, kuşkusuz iş verimini düşürmekte, kurumun ekonomik 
kaybına, kazaların artması ve hemşirelerin bakım verdiği kişilerin doğrudan risk 
altında kalmasına neden olmaktadır (İncesesli,2005:2).

Hastanelerde kullanılan kimyasal bileşikler konusunda yapılmış bir araştırmada 
potansiyel karsinojenik, mutajenik ve teratojenik etkileri olan 135, deri ve gözde 
irritasyon etkisi saptanan 159 tane kimyasal bileşiğin kullanıldığı saptanmıştır 
(Burgaz,2004;17).

Sağlık kurumlarında farklı meslek grupları lateksin uzun süre kullanımı, deter-
janlar ve çözücülerin kullanımı, antibiyotik ve antineoplastik ilaçların, anestezik 
gazların, formaldehit ve sterilize gazların solunması ile kimyasal maddelere ma-
ruz kalmaktadırlar. Kimyasallarla maruz kalma süresi, kimyasalın kontrasyonu, 
kişinin duyarlılığı, iş uygulamaları ve alışkanlıklar gibi nedenlerle sağlığı etkile-
mektedir (Xelegat,2006: 2)

Bulaşıcı hastalık etkenlerinin yayılmasını önlemek için sıklıkla kullanılan deter-
jan dezenfektan ve sterilizanlar hastaları da etkilemekle birlikte, maruziyet kısa 
süreli olduğundan genellikle hastalar için risk yaratmazlar. Uygulama sırasında 
ya da sonrasındaki temizlik aşamasında, ilaçların cilde temas etmesi allerjik re-
aksiyonlara vaya havada asılı taneciklerin solunum yoluyla alınması ciddi sağlık 
sorunlarına neden olmaktadır(Gökhan,2008;42; Ağkoç,2005;14)

Sıklıkla kullanılan dezenfektanlar ve antiseptikler şunlardır; izopropil alkol, etil 
alkol, benzalkonyum klorid (zefiran), hidrojen peroksit, povidon – iyodin (be-
tadin), hekzaklorofen, glutaraldehit (cidex), klorheksidin (salvon), formaldehit, 
sodyum hipoklorid (çamaşır suyu) dur.
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Hastanelerin temizlik işlerinde solunum ve cilt tahriş edici birçok kimyasal, karı-
şımları kullanılmaktadır Examples of ingredients of concern include quaternary 
ammonium compounds, 2-butoxyethanol, and ethanolamines. Temizlik işçilerin-
de uçucu organik bileşikler buharı ve aerosoller akut ve kronik inhalasyon maruz 
kalma riskleri vardır. Son yıllarda, bir temizlik olaylarının artması nedeniyle bir 
mesleki risk olarak astım ve astım gibi solunum etkileri, temizlik işçileri arasında 
belirtiler gibi raporlar saptanmıştır (Bello,2009:1;OSHA,2009;29).

Hipokloritler, hızlı etkili, renksiz, yanıcı olmayan ve ucuz bir üründür. Ancak 
korozif olması, organik maddelerce inaktive edilmesi ve nispeten stabil olma-
ması nedeniyle kullanımı sınırlıdır Klor gazının solunması, öksürük, nefes dar-
lığı, dispne ve pulmoner ödeme veya kimyasal pnömoniye neden olabilir (Şen-
çan,2011:54).

Hidrojen Peroksit, yüksek düzey dezenfeksiyon ve sterilizasyon için kullanılan 
kuvvetli bir oksidan dezenfektandır. Virüs, bakteri, maya ve bakteri sporları üze-
rine etki gösterir. % 6’lık stabilize solüsyonlar, yarı-kritik (mukoza zarına temas 
eden ancak vücuda penetre olmayan) tıbbi araçların yüksek düzey dezenfeksiyo-
nunda kullanılabilir. Alüminyum, bakır, çinko üzerine koroziv etkisi mevcuttur 
(Gökhan,2008:83).

Hidrojen peroksit insan ve çevreye karşı nontoksiktir, kanserojen değildir. %50’ 
nin üstündeki konsantrasyonlarda göz, deri ve müköz membranları irrite ede-
bilir (Ağkoç,2005;18). Hidrojen peroksit kalıntısı ile kontamine endoskoplara 
maruz kalan hastalarda pseudomembran benzeri enterokolit gelişebilir (Şen-
can,2011;54).

İlaçlar tıpta tanı, tedavi, koruma amacıyla kullanılan ve çok geniş kullanım alanı 
olan maddeleridir. Özellikle kemoterapide kullanılan sitotoksik ilaçlar yan etki-
leri çok fazla olan ilaçlardır. (İncesesli,2005:25)

Ülkemizde kanser kemoterapisinde kullanılan ortalama 70 çeşit antineoplastik 
ilaçlar bulunmaktadır (Burgaz,2004;18). Sağlık çalışanları antineoplastik ilaç-
ların hazırlanması taşınması, uygulanması, depolanması ve kontaminasyon ile 
atıkların yok edilmesi sırasında inhalasyon, sindirim ya da doğrudan cilde temas 
yoluyla; ilaç içeren ampulü kırma, ilacı sulandırma, flakondan enjektöre çekme, 
enjektörden havayı çıkarma, ilacı serum içine verme, serum torbasının setle bağ-
lantısını sağlama, serum torbasını ya da seti çıkarma, kaza ile dökülmeler gibi 
durumlarda ilaca maruz kalabilmektedir (TTB,2008:11).

Ilaçlara maruziyet açısından en önemli yerler; eczane ya da diğer hazırlama alan-
ları ile ilaçların hastalara verildiği ve atıkların bulunduğu alanlardır. Bu nedenle 
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hemşire ve eczacılar hastane ortamında bu ilaçlara en çok maruz kalan grubu 
oluşturmaktadır (Türk vd.,2006:42).

Yeterli korunma yöntemi almaksızın çalışan onkoloji hemşirelerinde kromozom-
lardaki yapısal bozukluklar, mutasyonların kardeş kromtid değişikliklerde artışlar 
gözlenmektedir (Burgaz,2004;18). Sitotoksik ilaçları uygun şartlarda hazırlama-
yan hemşirelerde; spontan düşük, menstrual bozukluklar, doğumsal malformas-
yonlar daha fazla rastlandığı ayrıca doğurganlığınn azaldığı ifade edilmektedir 
(Aygın,2007:262). Antineoplastiklerle uğraşan sağlık çalışanlarında görülen yan 
etkilerin başında solunum yolu, gözler ve derideki irritan etki gelmekte, bu ya-
kınmaları allerjik etki izlemekte, üçüncü sırada bulantı, diare, karın ağrıları yer 
almaktadır. Baş dönmesi daha nadir bildirilmiştir (Türk vd.,2006:46).

Antineoplastik ilaçları hazırlayan ve uygulayan hemşirelerin dikkat etmesi gere-
ken noktalar şunlardır. Bu ilaçlar mutlaka biyolojik güvenli kabinlerde hazırlan-
malıdır. Eğer kabin yoksa yüksek filtre etkili kabin kullanılmalıdır. Hazırlayan 
kişi çift kat lateks eldiven, geçirgenliği az kumaştan yapılmış önlük giymeli ve 
gömlek kollarını eldiven içerisine yerleştirilmelidir. Ayrıca plastik yüz siperliği 
ya da özel bir gözlük kullanılmalıdır. İlacın hazırlandığı odada yemek yenilme-
mesi, sigara içilmemesi, makyaj yapılmaması, yiyecek saklanmaması gerekmek-
tedir. Kabin her gün %70’lik alkolle silinmeli ve haftada bir kez yüksek pH ‘lı 
solüsyonlarla dekontaminasyonu yapılmalıdır. İlacı uygulayan kişinin yüz siper-
liği, önlük, çift katlı lateks eldiven kullanması gerekmektedir. İlaçları kullanan 
hastanın kan, kusmuk, idrarları ile ilgili işlemleri gömlek ve eldiven kullanma-
lı, atıklarla kirlenmiş çamaşırları çamaşırhaneye ayrı bir torba içinde belirterek 
göndermelidir. Atılan malzemeler diğer atıklardan ayrı olarak plastik bir torbaya 
konulmalı, üzerine sitotoksik çöp olarak belirtilmelidir (İncesesli ,2005:25).

Serumlar, penisilin türü ilaçlar, antibiyotikler gibi ilaçların hazırlanması sırasında 
da olumsuz etkiler oluşabilmektedir. Sıvı kimyasal maddelerin ve ilaçların genel 
etkileri; Deri değişiklikleri (kızarıklık, yanma, kaşıntı, döküntü vb.) ,Karaciğerde 
toksik etkiler, Solunum sistemi hastalıkları, Bağışıklık sistemi hastalıkları, Deri 
hastalıkları (egzama, cilt kanseri vb.) ,Gastrointestinal sistem hastalıkları (bulan-
tı, kusma, ishal), Göz ile ilgili sorunlardır (İncesesli ,2005:25).

Bu maddelerin olumsuz etkilerinden hemşireleri korumada şu hususlara dikkat 
edilmelidir; kullanılan maddelerin ve ilaçların zararlı etkileri, ve koruma yön-
temleri konusunda işe başlamadan önce ve sonra eğitimleri sağlanmalı, uygulama 
sırasında uygun davranma konusunda izlenmesi gerekmektedir. Sağlık çalışanla-
rının işe başlamadan önce muayeneleri yapılmalı, sakıncalı durumların olmadığı 
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tespit edilmeli, çalışmaya başladıktan sonra da periyodik muayeneleri yapılmalı-
dır (İncesesli,2005:26)

Sağlık hizmetlerinin giderek artan maliyetinin düşürülebilmesi için tek kullanım-
lık olarak üretilen tıbbi malzemenin yeniden kullanıma sokulması yönündeki eği-
limler, gelişmiş ülkeler dışındaki pekçok ülkede yaygın biçimde benimsenmiş, bu 
eğilim de etilen oksidin kullanımının giderek yaygınlaşmasına neden olmuştur 
(Ayoğlu vd.,2005:2).Etilen oksit, hastane ekipmanlarının sterilizasyonunda de-
zenfektan olarak oldukça fazla kullanılan bir üründür (Aygın,2007:261).

Üretilen etilen oksitin küçük bir kısmının sağlık hizmetleri işkolunda kullanılma-
sına karşın, maruziyet riskinin en yüksek olduğu grupların başında sağlık çalışan-
ları, özellikle de sterilizasyon ünitesi çalışanları gelmektedir. Sağlık kurumlarında 
ve sterilizasyon ünitelerinde çalışanların çoğunlukla üretken yaş grubunda olma-
sı, etilen oksitin üreme sağlığına olumsuz etkileri ve kanserojenik özelliği dikkate 
alındığında maruziyeti daha da önemli hale getirmektedir (Ayoğlu vd.,2005:2).

Etilen oksit organizmaya deri ve solunum yoluyla girerek yerel ve sistemik et-
kilere neden olmaktadır. Kokusu, ortamdaki konsantrasyonu ortalama 700 ppm 
olduğunda hissedilir. Etilen oksitle dezenfekte edilmiş ve yeterince havalandırıl-
mamış malzeme (maske,eldiven, tamponlar, endotrakeal tüpler, anestezi maske-
leri v.b.) deride irritasyona ve buna bağlı lezyonlara, konjonktivite, kornea yanık-
larına ve yüksek konsantrasyonlarda katarakta yol açar. Tekrarlayan maruziyetler 
allerjik duyarlılaşma yaratır (Ağkoç,2005:15).

Etilen oksit ile sterilize edilmiş materyalleri kullanan ve temas eden pek çok sağ-
lık personelinde, ciltte kızarıklık, ödem, ülserasyon gibi çeşitli deri lezyonları 
tesbit edilmiştir (Burgaz,1991:12).Yeterince havalandırılması yapılmamış mal-
zemenin çıplak el ile temas teması ciltte ciddi yanıklar, su toplanmasına ve soyul-
malara neden olabilir (Şençan,2011:54).

Etilen oksite maruz kalan bireylerde en sıklıkla lenfatik ve hematopoietik kanser-
ler arasında ilişki olduğu bildirilmektedir (Burgaz,2004:21). Yapılan bir çalışma-
da, etilen oksitin spontan düşük, premature ve postmatur doğum riskini artırdığı 
gösterilmiştir (Aygin,2004:261).

Etilen oksit düzeyinin yüksek olabileceği ünitelerde korunmaya yönelik olarak 
öncelikle geliştirilmesi gereken önlemler; ünitelerde etilen oksit temizliği yapıl-
ması, sterilizatör kapağına odaklanmış havalandırma sistemi kullanımı, zeminde 
yeterli hava drenajının sağlanması, ürün kartlarının etkin kullanımı ve etilen oksit 
tanklarının iyi havalanan yerlerde değişiminin sağlanması (Ayoğlu vd.,2005:7), 
etilen oksitin periyodik ölçümü, alarm sistemlerin yerleştirilmesi ve 0,5 ppm’in 
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üzerinde maruz kalan çalışanların tıbbi muayenelerinin gerçekleştirilmesine ön-
celikle yapılmalıdır (Burgaz,2004: 21).

Ameliyathane personelinin mesleki olarak uzun süreli maruz kaldığı kimyasal 
bileşikler arasında azot oksit, halotan, izofluran, sevofluran gibi anestezik gazlar 
önemli yer tutmaktadır (Burgaz,2004: 22).

Ameliyathanelerde ve anestezi uygulaması yapılan yerlerde kullanılan anestezik 
gaz ve buharların bir kısmının atık gaz toplama sistemleri ile ya da direkt olarak 
atmosfere atılması söz konusudur. İnsan epidemiyolojik çalışmaları farklı ülke-
lerden değişik araştırmacıların yaptıkkları çalışmalarda ameliyathane çalışamla-
rında malignensi, nöropati, kemik iliği toksisitesi, infertilite ve abortus insidan-
sında artma ve çocuklarının düşük doğum ağırlıklı ve/veya konjenital anomalili 
olduğu saptanmıştır (Bilgin,2003:2;Bilir,2002;89).

Anestezi uygulanan yerlerde atık anestezik gaz konsantrasyonunu azaltmak için; 
iyi çalışan etkin atık gaz toplama sistemleri ve düzenli çalışan havalandırma sis-
temleri kurulmalı düzenli kaçak monitörizasyonu yapılmalı atık gaz konsantras-
yonları periyodik olarak ölçülmeli, Anestezi makinalarınını düzenli olarak bakım 
ve kontrolü yapılmalıdır (Bilgin,2003:7).

Dünyada ve Türkiye’de, sanayileşme ve teknolojik ilerlemeye paralel olarak, iş-
yerlerindeki çalışanların güvenliği ile ilgili ortak sorunlar gündeme gelmeye baş-
lamıştır. Gelişen teknolojiyle birlikte çalışanlar, daha önce karşılaşmadıkları yeni 
risk ve tehlikelerle karşı karşıya kalmaktadır. Başlangıçta fazla önemsenmeyen 
bu sorunların işletmelerin çalışmasını tehlikeye sokması ve iş verimini olumsuz 
etkilemesi sonucu, sağlık ve güvenlikle ilgili tedbirlerin alınması gündeme gel-
miştir (Ofluoğlu vd.,2008;1).

Sağlık çalışanlarının karşılaştıkları sorunlarına çözümünde kişilerin çalışma or-
tamı koşulları ve ilişkilerinden kaynaklanan mesleki risklerin farkında olması, 
primer korunma sürecinde risk yaklaşımının çalışanlar tarafından algılanması, 
oldukça önemlidir (Çalışkan,2001;136).

Sağlık çalışanların mesleki risklerinden korunmasında iş sağlığında diğer iş kol-
ları içinde geçerli olan teknik ve tıbbi önlemlerin alınması gerekmektedir. Her 
şeyden önce, sağlık çalışanının işe yerleştirilmesinde, işçi-iş uyumunun sağlan-
ması gerekir. Daha sonra, çalışma ortamındaki risklerin saptanması, bu risklerin 
önlenmesi ve kontrol altına alınması gerekmektedir. Bu risklerin kontrolünde 
kullanılan yöntemler ise, kullanılan zararlı maddeyi ya da varolan riski, zararsız 
ya da daha az zararlı olan madde ile değiştirmek (ikame), zararlı maddenin yoğun 
olduğu, çalışma türünü tecrit etme (ayırma), zararlı maddenin, çalışma ortamına 
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yayılmasını önleme (kapatma), zararlı maddelerin yoğunluğunu azaltmak (ha-
valandırma), bu önlemler yeterli olmadığında ya da yetersiz kaldığında kişisel 
koruyucu araçları kullanmak (Çalışkan vd.,2001:141), işyerinin kuruluş aşama-
sında kimyasallar göz önüne alınarak uygun projelendirme, tehlikeli kimyasal-
ların bulunduğu ortamda çalışanların çalışma sürelerinin azaltılması, çalışma 
kuralları uygulanarak işçilerin maruziyetlerinin kontrol edilmesi gerekmektedir.
Periyodik muayeneler düzenli olarak gerçekleştirilmelidir (Gürbüz,2006:38;Tek
baş,2006:50).

2. YÖNTEM

Bu çalışmada sağlık çalışanların maruz kaldıkları kimyasal riskler ve sağlık so-
runlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Araştırmanın evreni Sandıklı Devlet Hastanesinde çalışan 155 sağlık personeli 
oluşturmaktadır. Bu araştırma ocak 2011 de Sandıklı Devlet Hastanesinde 140 
çalışan üzerinde yapılmıştır Raporlu, izinli, araştırmaya katılmayı istememe gibi 
nedenlerle 15 hastane çalışanı araştırmaya katılmamışlardır. Araştırmaya katılım 
oranı % 90 ‘dır

Araştırmaya ilişkin veriler 10 adet soru ve ifadeden oluşan iki bölümlü bir soru 
formu aracılığı ile toplanmıştır. Birinci bölümde, araştırma yapılan kişilerin de-
mografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorular, ikinci bölümde maruz kalınan 
kimyasal maddeler, sağlık sorunları ve alınan önlemleri belirlemeye yönelik ifa-
deler bulunmaktadır.

Çalışanın, kendisini baskı altında hissetmemesi ve özgür iradesiyle anket soru-
larını yanıtlayabilmesi için, anket formu kendilerine verilmiş ve bir süre sonra 
toplanmıştır. Böylelikle, sorulan sorulara objektif yanıtların verilebilmesi sağlan-
maya çalışılmıştır

Tüm veriler SPSS paket programında ayrı ayrı değerlendirilerek frekans dağı-
lımları çıkarılmış, çapraz tablolara ise Pearson’ın Chi-Square (ki-kare) testi uy-
gulanmıştır.

3. BULGULAR

3.1.Sosyo-demografik bulgular

Çalışmaya katılanların %53,6’sı hemşirelerden oluşmakta, 55’7’sinin ön lisans 
düzeyinde eğitim aldığı, %48,6’ının kliniklerde çalıştığı, 47,1’inin hizmet süresi 
5 yıldan az olduğu tesbit edilmiştir
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Tablo 1. Katılımcıların Sosyo-demografik Özellikleri

UNVAN
Sayı

n= 140
%

Hekim 23 16,4
Hemşire 75 53,6
Sağlık Memuru 42 30,0
CİNSİYET
Kadın 93 66,4
Erkek 47 33,6
EĞİTİM DURUMU
Lise 33 23,6
Ön lisans 78 55,7
Lisans 13 9,3
Yüksek Lisans 16 11,4
ÇALIŞILAN SERVİS
Klinikler 68 48,6
Ameliyathane 13 9,3
Poliklinik 25 17,9
Ambulans 8 5,7
Laboratuvar 15 10,7
Diyaliz 11 7,9
ÇALIŞMA SÜRESİ
0 – 5 yıl 66 47,1
6 – 10 yıl 34 24,3
11 –1 5 yıl 34 24,3
16 – 20 yıl 6 4,3

Katılımcıların en fazla maruz kaldıkları kimyasallar sırası ile alkol (%90), çamaşır 
suyu (%62,1), latex (%58,6), iod (% 53,6), zefiran (% 53,6) olduğu belirlenmiştir.

Tablo 2 . Katılımcıların Kimyasal Maddelere Temas Durumu

KİMYASAL MADDE 
Temas Var Temas Yok

SAYI % SAYI %
Alkol 126 90,0 14 10
Çamaşır suyu 87 62,1 53 37,9
Latex 82 58,6 58 41,4
İyod 75 53,6 65 46,4
Zefiran 75 53,6 65 46,4
Klorheksidin 17 12,1 123 87,9
Anestezik gazlar 17 12,1 123 87,9
Etilen Oksit 14 10,0 126 90,0
Hidrojen peroksit 13 9,3 127 90,7
Antineoplastik ilaçlar 6 4,3 134 95,7
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Hekimler en çok hidrojen peroksite (% 69,2) klor heksidine (% 47,1) latekse (% 
24,4) maruz kalmaktadırlar. Hemşirelere en çok Antineoplastik ilaçlara (%83,3), 
etilen oksite (% 71,4) sodyum hipoklorite (% 71,3) maruz kalmaktadırlar.

Tablo 3. Kimyasal Maddelere Temas Durumunun Unvanlara Göre Dağılımı
KİMYASAL MADDE Hekim Hemşire Sağlık Memuru
Alkol (n=126) 15,9 52,4 31,7
Sodyum Hipoklorit (n=87) 12,6 71,3 16,1

Latex (n=82) 24,4 51,2 24,4

İyod (n=75) 17,3 60,0 22,7

Zefiran (n= 75) 10,7 58,7 30,7

Klorheksidin (n=17) 47,1 41,2 11,8
Anestejik gazlar (n= 17) 17,6 52,9 29,4
Etilen Oksit (n=14) 0 71,4 28,6

Hidrojen peroksit (n=13) 69,2 30,8 0

Antineoplastik ilaçlar (n=6) 16,7 83,3 0

Katılımcılar arasında hidrojen peroksite temas edenlerin % 98,1’inde, antineop-
lastik ilaçlar ile temas halinde olanların % 94,1’sinde, anestezik gazlarla temas 
edenlerin % 94,1’sinde, zefiran kullananların % 81,3’ünde istatistiksel olarak an-
lamlı şekilde sağlık sorunları görüldüğü tespit edilmiştir

Tablo 4. Kimyasal Maddelere Maruziyet ile Sağlık Sorunları Görülme Durumu

KİMYASAL MADDE
Sağlık Sorunu Var Sağlık Sorunu Yok

SAYI % SAYI %
Alkol (n=126) 92 73,5 34 27,0
Sodyum Hipoklorit (n=87) 68 78,2 19 21,8
Latex (n=82) 64 78,0 18 22,0
İyod (n=75) 57 76,0 18 24,0
Zefiran (n= 75) 61 81,3 14 18,7
Klorheksidin (n=17) 12 70,6 5 29,4
Anestejik gazlar (n= 17) 16 94,1 1 5,9

Etilen Oksit (n=14) 13 92,9 1 7,1
Hidrojen peroksit (n=13) 12 98,1 1 1,9

Antineoplastik ilaçlar (n=6) 5 94,1 1 5,9

Katılımcıların ifade ettikleri sağlık sorunları sırasıyla kontakt dermatit (%39,3), baş 
ağrısı (% 31,4), alerji (%28,6) ve gözlerde sulanma (% 25,0) ,astım (% 14,3) dır.
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Tablo 5. Kimyasal Maddelerle Temas Sonucunda Görülen Sağlık Sorunları
Sağlık Sorunları SAYI %
Dermatit 55 39,3
Baş ağrısı 44 31,4
Alerji 40 28,6
Gözlerde Sulanma 35 25,0
Astım 20 14,3

Latekse temas edenlerde 2,28 kat, iyota temas edenlerde 2,11 kat, zefirana temas 
eenlerde 2,54 kat, klorheksidine temas edenlerde ise 1,80 kat daha fazla dermatit 
görülmektedir.

Tablo 6. Kimyasal Maddelere Maruziyet ile Dermatitin Görülme Durumu

KİMYASAL MADDE

Dermatit
Var

Dermatit 
Yok Oldds

radio

95% 
Confidence

Interval p
SAYI % SAYI % Alt 

limit
Üst 

limit
Alkol 52 41,3 74 58,7 1,92 0,61 5,36 ,123
Sodyum Hipoklorit 35 40,2 52 59,8 1,11 0,55 2,24 ,456
Latex 42 51,2 40 48,8 2,28 1,35 3,85 ,000
İyod 39 52,0 36 48,0 2,11 1,31 3,40 ,001
Zefiran 37 49,3 38 50,7 2,54 1,25 5,15 ,007
Klorheksidin 11 64,7 6 35,3 1,80 1,18 2,76 ,023
Anestejik gazlar 12 70,6 5 29,4 2,01 1,36 2,98 ,060
Etilen Oksit 9 64,3 5 35,7 2,13 1,11 2,77 ,053
Hidrojen peroksit 11 84,6 2 15,4 10,37 2,20 48,8 ,001
Antineoplastik ilaçlar 4 66,7 2 33,3 1,75 0,95 3,21 ,164

Latekse temas edenlerde 1,67 kat, anestezik gazlara maruz kalanlarda 2,12 kat, 
etilen oksite maruz kalanlarda 2,67 kat daha fazla baş ağrısı görülmektedir.

Tablo 7. Kimyasal Maddelere Maruziyet ile Baş ağrısının Görülme Durumu

KİMYASAL MADDE

Baş ağrısı
Var

Baş ağrısı 
Yok Oldds

radio

95% Confidence
Interval

pSAYI % SAYI % Alt 
limit

Üst 
limit

Alkol 42 33,3 84 66,7 2,33 0,63 8,61 ,122
Sodyum Hipoklorit 29 33,3 58 66,7 1,17 0,69 1,98 ,334
Latex 31 37,8 51 62,2 1,67 0,97 2,93 ,039
İyod 25 33,3 50 66,7 1,14 0,69 1,87 ,368
Zefiran 27 36,0 48 64,0 1,37 0,82 2,28 ,142
Klorheksidin 8 47,1 9 52,9 1,60 0,90 2,83 ,116
Anestejik gazlar 10 58,8 7 41,2 2,12 1,30 3,47 ,012

Etilen Oksit 10 71,4 4 28,6 2,64 1,70 4,10 ,001
Hidrojen peroksit 6 46,2 7 53,8 1,54 0,81 2,93 ,186
Antineoplastik ilaçlar 1 16,7 5 83,3 1,49 1,32 1,67 ,099
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Alkole temas edenlerde 0,38 kat, Sodyum Hipoklorite temas edenlere 2,87 kat, 
hidrojen peroksite temas edenlerde 1,49 kat daha fazla alerji görülmektedir.

Tablo 8. Kimyasal Maddelere Maruziyet ile Alerji Görülme Durumu

KİMYASAL MADDE

Allerji
Var

Allerji Yok Oldds
radio

95% 
Confidence

Interval
p

SAYI % SAYI % Alt 
limit

Üst 
limit

Alkol 31 24,6 95 75,4 0,38 0,23 0,62 ,004
Sodyum Hipoklorit 33 37,9 54 62,1 2,87 1,36 6,02 ,001
Latex 26 31,7 56 68,3 1,31 0,75 2,29 ,216
İyod 20 26,7 55 73,3 0,86 0,51 1,46 ,363
Zefiran 19 25,3 56 74,7 0,78 0,46 1,32 ,235
Klorheksidin 3 17,6 14 82,4 0,58 0,20 1,69 ,223
Anestejik gazlar 4 23,5 13 76,5 0,80 0,32 1,99 ,431

Etilen Oksit 3 21,4 11 78,6 0,70 0,25 2,06 391
Hidrojen peroksit 11 84,6 2 15,4 3,70 2,49 5,50 ,000

Antineoplastik ilaçlar 1 16,7 5 83,3 1,49 1,32 1,67 ,127

Gözlerde sulanma, alkole temas edenlerde 0,72 kat, latekste 2,38 kat, klor hek-
sidine temas edenlerde 2,14 etilen oksite temas edenlerde 2,66 kat daha fazla 
görülmektedir.

Tablo 9. Kimyasal Maddelere Maruziyet ile Gözlerde Sulanma Durumu

KİMYASAL MADDE

Gözlerde 
Sulanma Var

Gözlerde 
Sulanma 

Yok Oldds
radio

95% 
Confidence

Interval
p

SAYI % SAYI % Alt 
limit

Üst 
limit

Alkol 35 27,8 91 72,2 0,72 0,64 0,80 ,014
Sodyum Hipoklorit 24 27,6 63 72,4 1,32 0,71 2,48 ,242
Latex 27 32,9 55 67,1 2,38 1,16 4,87 ,008
İyod 21 28,0 59 72,0 1,30 0,71 2,34 ,247
Zefiran 23 30,7 52 69,3 1,61 0,89 3,06 ,070
Klorheksidin 8 47,1 9 52,9 2,14 1,17 3,92 ,031
Anestejik gazlar 8 47,1 9 52,9 2,14 1,17 3,90 ,031

Etilen Oksit 8 57,1 6 42,9 2,66 1,51 4,86 ,007
Hidrojen peroksit 2 23,1 10 76,9 0,91 0,32 2,58 ,584
Antineoplastik ilaçlar 1 16,7 5 83,3 1,35 1,22 1,47 ,172
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Astım, alkole temas edenlerde etmeyenlere göre 0,16 kat, sodyum Hipoklorit 
5,48 kat, zefiran 1,19, hidrojen peroksitte 3,25 kat daha fazla görülmektedir.

Tablo 10. Kimyasal Maddelere Maruziyet ile Astım Görülme Durumu

KİMYASAL 
MADDE 

Astım Var Astım Yok Oldds
radio

95% Confidence
Interval

p
SAYI % SAYI % Alt 

limit
Üst 

limit
Alkol 12 9,5 114 90,5 0,16 0,08 0,33 ,000
Sodyum Hipoklorit 18 20,7 69 79,3 5,48 1,32 22,69 ,004
Latex 10 12,2 72 87,8 0,70 0,31 1,58 ,274
İyod 9 12,0 66 88,0 0,70 0,31 1,60 ,278
Zefiran 5 6,7 70 93,3 0,28 0,11 0,75 ,003
Klorheksidin 1 5,5 17 94,5 1,19 1,10 1,29 ,061
Anestejik gazlar 3 17,6 14 82,4 1,27 0,41 3,90 ,451

Etilen Oksit 2 14,3 12 85,7 1,00 2,59 3,86 ,680
Hidrojen peroksit 5 38,5 8 61,5 3,25 1,41 7,51 ,022

Antineoplastik ilaçlar 1 16,6 5 83,4 1,17 1,09 1,26 ,389

Katılımcıların aldıkları sağlık ve güvenlik önlemleri incelendiğinde devamlı ola-
rak çalışma ortamının havalandırılması (%97,9), eldiven, gözlük maske gibi ko-
ruyucu kişisel donanım kullanımı (%95,7), sağlık taramalarında gerekli analizleri 
yaptırılması (%86,4) olduğu görülmektedir

Tablo 11. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Alınan Sağlık ve Güvenlik Önlemeleri
Önlemler Asla Bazen Çoğu Zaman Daima
1. Malzeme güvenlik bilgi formundaki 
önerileri dikkat ederim

9,3 10,0 36,4 44,3

2. Çalışma ortamını havalandırıyorum 0,7 1,4 29,3 68,6
3. Kimyasal madde ile çalıştıktan sonra 
ellerimi yıkarım

4,3 31,4 32,9 31,4

4. Kimyasallarla çalışırken koruyucu 
ekipman kullanırım

2,1 2,1 25,7 70,0

5. Sağlık taramasında gerekli analizleri 
yaptırırım

1,4 12,1 39,3 47,1

6. Kimyasallarla gerekli eğitimleri katılırım. 15,7 32,1 19,3 32,9

4. TARTIŞMA

Sağlık çalışanı çalışma ortamında çeşitli kimyasal faktörlere maruz kalabilmek-
tedir. Sağlık çalışanının bakım uygulamaları sırasında karşılaştıkları kimyasal 
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faktörler içinde 1. sırada dezenfektanlar, 2. Sırada antiseptikler yer almaktadır. 
Bunların dışında; anestezik maddeler, latex, civa, gluteraldehid, solvent, inorga-
nik kurşun, farmasötik maddeler ve sitotoksik maddeler de bulunmaktadır (Par-
lar,2008:548)

İncesesli’nin (2005) yaptığı çalışmada Hemşirelerin çalışma ortamında en faz-
la %38.2 ile dezenfektanların, %34.2 ile antiseptiklerin, %28.5 ile kemoterapik 
maddelerin ve daha az oranda ise %19.8 ile radyoaktif maddelerin bulunduğu 
görülmektedir . Durgut’un (1999) 200 sağlık çalışanı üzerine yaptığı çalışmada 
sağlık çalışanlarının en fazla %55.0 ile antiseptik maddeleri, %45.0 ile dezen-
fektan maddeleri kullanması, Bayık’ın (1990) yaptığı araştırmada hemşirelerin 
en fazla %25.2 ile kemoterapik maddeleri kullandığı, ameliyathane ve anestezi 
kliniklerinde çalışan hemşirelerin %7.7’si anestetik maddelerinden yakındığı be-
lirtilmektedir. Yavuz’un (2009) yapmış olduğu çalışmada Hemşerilerin çalışırken 
%78.2’sinin (n=269) ilaç, antiseptik, dezenfektan gibi kimyasal maddeleri kul-
landığı görülmüştür.

Çalışmamızda sağlık personelinin % 90’u alkol ile % 53,6’sı iyod ile, % 53,6 
zefiranla ile temas halinde olduğu saptanmıştır.

İlaçlar tıpta tanı, tedavi, koruma amacıyla kullanılan ve çok geniş kullanım alanı 
olan maddeleridir. Özellikle kemoterapide kullanılan sitotoksik ilaçlar yan etki-
leri çok fazla olan ilaçlardır (İncesesli,2005:25).

Türk ve arkadaşlarının (2006) yapmış oldukları çalışmada dahiliye servisinde ça-
lışanların %85’inin antineoplastiklere orta ve yoğun düzeyde maruz kaldıklarını 
saptanmıştır. Devebakan’nın (2007)yapmış olduğu çalışmada çalışanların % 5’ı 
kemoterapik ilaçların olumsuz etkilerine maruz kaldıkları, tespit edilmiştir.

İnceseslinin yaptığı çalışmada (2005) Hemşirelere en fazla %9.1 ile dermatit ve 
daha az oranda ise %1.9 ile lateks alerjisi, %0.4 ile ürtiker tanısı konulduğu gö-
rülmektedir. Yapılan bir çalışmada kimyasal maddelere bağlı olarak ortaya çıkan 
rahatsızlıklara konulan tanılar; psoriazis-egzema (%4,9), kronik dermatit (%4,4) 
ve allerji (%2,9) olarak belirtilmektedir (Dindar İ,2004;59). Özabacı’nın (1990) 
araştırma kapsamına alınan ve antiseptik kullanan hemşirelerde deri hastalıkları 
% 44.8, dezenfektan kullanan hemşirelerde enfeksiyon hastalıkları ve alerjik has-
talıkların % 78.0 oranında , Bayık’ın çalışmasında hemşirelerin sağlığını etkile-
yen işyeri zararları arasında %1.7 ile kontak dermatit gözlenmiştir

Çalışmamızda kimyasalların kullanımına bağlı olarak çalışanların % 39,3’ünde 
dermatit, % 28,6’ında alerji, % 25,0’inde gözlerde sulanma görülmüştür.



338  IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Sözel Bildiriler - Cilt: II

Sağlık çalışanlarının kimyasal risklerden korunması için koruyucu önlem kul-
lanma ve uygulama düzeyinde el yıkama her zaman uygulanması gereken önlem 
olarak saptanmıştır. Koruyucu önlük, maske, yüz koruyucusu, gözlük ve eldiven 
kullanma, ortamın havalandırılmasına özen gösterme, eskimiş ekipmanların de-
ğişimini sağlama, kimyasal maddelerle temas halinde ise cildi bol su ile yıkama 
diğer önlemler arasında yer almaktadır (Dokuzoğuz ,2004:416).

Çalışmamızda katılımcıların kimyasal maddelerle çalışmalarda aldıkları sağlık 
ve güvenlik önlemleri incelendiğinde devamlı olarak çalışma ortamının havalan-
dırılması (%97,9), Eldiven, gözlük maske gibi koruyucu kişisel donanım kullanı-
mı (%95,7), Sağlık taramalarında gerekli analizleri yaptırılması (% 86,4) olduğu 
görülmektedir

Kişilerin kendilerine özgü tehlikeleri ve bunlara karşı geliştirilmiş davranış 
biçimleri vardır. Bir tesiste tüm çalışanların, kimyasal maddelerden kaynak-
lanabilecek risklere yönelik algıları eşit düzeyde olmalıdır. Tüm çalışanların 
risk algılarının eşit düzeyde olması için etkili bir eğitim sürecinin planlan-
ması gerektirmektedir. Düzenlenecek eğitimlerde, tesiste çalışan bütün per-
sonel dikkate alınmalı ve çeşitli eğitim modülleri oluşturulmalıdır. Bu bakış 
açısıyla, bilinçlendirme eğitimleri ve ileri güvenlik eğitimleri olmak üzere 
düzenlenmelidir(Küçük, 2007:13).

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Araştırmamızın sonuçlarına göre çalışanların en fazla alkol (%90), çamaşır suyu 
(%62,1), latex (%58,6), iod (% 53,6), zefiran (% 53,6) ile temasının olduğu ve 
kontakt dermatit (%39,3), baş ağrısı (% 31,4), alerji (%28,6) ve gözlerde sulanma 
(% 25,0) ,astım (% 14,3) gibi sağlık sorunları görüldüğü belirlenmiştir.

Bu bulgular doğrultusunda;

• Sağlık çalışanların mesleki risklerden korunma konusunda eğitilmeleri
• Çalışma ortamındaki risklerin saptanması,
• Kimyasalların çalışma ortamına yayılmasının önlenme
• Kimyasalların yoğunluğunu azaltmak çalışma ortamaların sık sık havalandı-

rılması
• Kişisel koryucu araçların çalışma ortamlarında yeterince bulundurulması
• Tehlikeli kimyasalların bulunduğu ortamda çalışanların çalışma sürelerinin 

azaltılması,
• Periyodik muayenelerin düzenli olarak yapılması önerilebilir
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ÖZET
Amaç

Bu araştırmada, Kayseri 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nde çalışan sağlık personelinin çalış-
ma ortamında karşılaştıkları mesleki risk faktörlerinin belirlenmesi ve sağlık sorunlarının 
saptanması amaçlanmıştır.

Yöntem

Çalışma, 15 Şubat-15 Mart 2012 tarihleri arasında Kayseri il sınırları içerisinde 112 Acil 
Sağlık Hizmetleri biriminde çalışan 32 hekim, 87 ATT (Acil Tıp Teknisyeni), 35 Para-
medik ve 43 diğer sağlık personeli ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamına alınan 
toplam 220 sağlık çalışanının 197’si (%89.5) ile yüz yüze görüşülmüştür.

İstatistiksel analizler bilgisayar ortamında SPSS 15.0 paket programında gerçekleştirilmiş-
tir. Analizlerde ki-kare testi kullanılmış, p<0.05’ten küçük değerler anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular

Çalışma ortamında stresli ortam (%69.5), ağır kaldırma (%63.5), hasta ve hasta yakını ta-
cizi (%63.5), enfeksiyon etkenlerine maruz kalma (%48.2) başlıca mesleki risk faktörleri 
olarak ifade edildi.
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Bel ağrısı (%64.5), uyku bozuklukları (%32.5), şiddete uğrama (%27.4) ve araç içi yara-
lanmalar (%20.8) başlıca sağlık sorunu olarak sıralandı.

Çalışanların %76.6’sı görev sırasında en az bir kez şiddete maruz kaldığını; bunların 
%48.7’si bağırma, hakaret ve tehdit gibi sözel şiddete, %26.4’ü hem fiziksel hem de sözel 
şiddete uğradığını ifade etti.

Sonuç

Kayseri 112 Acil Sağlık Hizmetleri biriminde çalışanların çalışma ortamından kaynakla-
nan rahatsızlıkları ve şikayetlerinin olduğu ve bunun çalışanları olumsuz etkilediği gö-
rülmektedir

Anahtar Kelimeler: Sağlık Personeli, İş Güvenliği, 112 Acil Sağlık Hizmetleri, Sağlık 
Çalışanı Güvenliği

ABSTRACT
Objective

This study aimed at determining health problems met in working environment and occu-
pational risks of staff working in Kayseri 112 Emergency Health Care Services.

Method

The study was conducted between 15th of February and 15th of March 2012 in Kayseri 
province with 32 physicians, 87 emergency medical technicians, 35 paramedics and 43 
other health care professionals working in 112 Emergency Health Care Services. Sta-
tistical analysis was performed with SPSS 15.0 package program with chi-square tests. 
Significance was set at the level of p<0.05.

Findings

Primary occupational risks factors were stressful working environment (69.5%), lifting 
heavy things (63.5%), being annoyed by the patient and his/her relatives (63.5%), and 
exposure to infection factors (48.2%). Back pain (64.5%), sleep disorders (32.5%), ex-
posure to violence (27.4%) and in-car injuries (20.8%) were the main health problems.

76.6% exposed to violence at least once at work; 48.7% of them were exposed to verbal 
violence such as yelling, insulting and threat and 26.4% of them were exposed to both 
physical and verbal violence.

Conclusion

It is obvious that Kayseri 112 Emergency Health Care Service staff has discomfort and 
complaints about working environment and they are negatively influenced.

Key Words: Health Care Staff, Job Safety, 112 Emergency Health Care Services, Safety 
Of Health Care Staff
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1. GİRİŞ

Çalışma ortamı, çalışanın sağlığını olumlu yada olumsuz biçimde etkileyebilecek 
çok sayıda etmeni barındırır. Sağlık alanı, bir hizmet üretim dalı, bir iş koludur 
ve her iş kolu gibi kendine özel riskleri içermektedir. Bu riskler bireyin sağlığını 
doğrudan etkileyebilecek meslek hastalıkları ve iş kazalarına neden olmaktadır. 
Iş sağlığı ve güvenliği bakımından önemli riskler taşıyan sağlık hizmetlerinin 
birçok alanında olduğu gibi özellikle de 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanları da, 
fiziksel, ergonomik, psiko-sosyal alanında risklerle karşı karşıyadır. Mesleklerini 
uygularken, işe bağlı ve çalışma çevresinden kaynaklanan böylesine risk altında 
hizmet veren personelde ortaya çıkan sağlık yakınmaları, iş verimini düşürmekte, 
kurumun ekonomik kaybına, kazaların artmasına ve bakım verdiği kişilerin doğ-
rudan risk altında kalmasına neden olabilmektedir (Saygun, 2012: 373).

112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarının çalışma koşulları göz önüne alındığın-
da yoğun çalışma koşulları, her an nasıl bir göreve çıkacaklarını bilememenin 
tedirginliği ve stres, çalışma ortamında mesleki araçları taşıma, ağır kaldırma, 
ambulans içerisinde hareket halinde hastaya müdahale etme ve bakım ile birlikte 
uygun olmayan postural adaptasyonlar, ani ve sert hareketlere bağlı oluşabilecek 
düşme ve travmalar, yemek ve dinlenme saatlerinin kullanılamaması gibi özel 
risk etmenlerine sahiptir. Bunun yanında enfeksiyon etkenlerine maruz kalma, 
kalabalık ve gürültülü ortama bağlı riskler, ilaçlar, çevresel etkenlerden kaynak-
lanan kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları, şiddete bağlı fiziksel ve psikolojik yara-
lanmalar da söz konusudur (Ağkoç, 2005:2, Atasoy ve Aksoy ,2011)

Ülkemizde yapılan pek çok araştırma, son yıllarda bu sorunların ciddi boyutlara 
ulaştığını, çalışanların meslek etkinliklerini yerine getirmede engeller oluşturdu-
ğunu bildirmektedir. Ayrıca bu araştırmalar sağlık çalışanlarına, sağlıklı ve gü-
venli çalışma ortamı sağlayabilmek için çağdaş iş sağlığı uygulamalarına gerek-
sinim olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle sağlık çalışanlarının, çalıştıkları 
ortamların ve çalışma koşullarının değerlendirilmesi önem taşımaktadır, bunun 
için öncelikle çalışma ortamında sağlığı bozan etmenlerin iyi bilinmesi, korunma 
önlemlerinin alınması ve bu etmenlere yönelik bilgilendirmenin yapılması gerek-
lidir (Kıran, 2003 ve Annagür, 2010: 161).

Bu araştırma idarenin teklifi ile Kayseri 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde çalışan 
personelin çalışma ortamında karşılaştıkları mesleki riskleri belirlemek ve bu 
risklerden etkilenme durumlarını en aza indirebilmek için öneriler geliştirmek 
amacıyla planlanmıştır.
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2. GEREÇ VE YÖNTEM

2.1. Araştırmanın Tipi

Araştırma Kayseri 112 Acil Sağlık Hizmetleri biriminde çalışan personelin çalış-
ma ortamında hasta bakım ve uygulamalar sırasında değişik etkenlere bağlı ola-
rak gelişebilecek mesleki risklerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı ve kesitsel 
olarak yapılmıştır.

2.2. Evren ve Örneklem

Araştırmanın evrenini Kayseri il sınırları içerisinde 112 Acil Sağlık Hizmetleri bi-
riminde çalışan hekim, hemşire, sağlık memuru, ambulans ve acil bakım teknikeri, 
acil tıp teknisyeni ve diğer sağlık çalışanı olmak üzere 220 çalışan oluşturmaktadır.

Örnekleme seçimi yapılmamış, araştırmayı kabul eden 197 kişiye anket uygulan-
mıştır. Çeşitli nedenlerle araştırmayı kabul etmeme, izin ve rapor nedeniyle 23 
sağlık çalışanı araştırmaya alınamamıştır. Araştırmaya katılım oranı %89.5’tir.

2.3. Verilerin Toplanması

Veriler, araştırmacılar tarafından literature dayalı olarak hazırlanan anket formu 
aracılığıyla toplanmıştır. Anket formu, araştırmaya katılmaya sözlü onam veren 
denekler tarafından doldurulmuştur. Araştırmanın kurum izni Kayseri İl Sağlık 
Müdürlüğü’nden alınmıştır.

Anket 34 sorudan oluşmaktadır. Çalışanların tanımlayıcı özellikleri, sağlık so-
runları, mesleki riskleri ve iş yerindeki koruyucu önlemlerle ilgili düşünceleri ve 
saptanan sorunları ölçmeye yönelik olarak hazırlanan anket formu 15.02.2012- 
15.03.2012 tarihleri arasında çalışanlara uygulanarak veriler toplanmıştır.

2.4. Verilerin Değerlendirilmesi

Veriler bilgisayar ortamında SPSS 15.0 paket programı aracılığıyla değerlendiril-
miş, istatistik değerlendirmede ki-kare testi kullanılmış, p<0.05’ten küçük değer-
ler anlamlı kabul edilmiştir.

3. BULGULAR

Araştırmaya 32 hekim, 87 ATT, 35 ambulans ve acil bakım teknikeri (Paramedik), 
25 şoför, 14 sağlık memuru ve 4 diğer sağlık çalışanı (hemşire, tıbbi teknolog ve 
veri hazırlama kontrol işletmeni) olmak üzere 197 sağlık çalışanı katılmıştır.

Sağlık çalışanlarının yaş dağılımı 19-62 arasında olup, %54.3’ü erkek, %45.7’si 
kadındı. Yaş ortalaması 30.70 ±7.54 yıl idi. Çalışanlar 8.10±6.13 yıl mesleki de-
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neyime ve 4.75±3.87 yıl 112’de görev deneyimine sahipti. Grubun % 42.1’inin 
öğrenim durumu lise düzeyindeydi.

Tablo 1. Katılımcıların Sosyodemografik Özellikleri
Sosyodemografik özellikler (n=197) Sayı %
Cinsiyet 
Erkek 107 54.3
Kadın 90 45.7
Meslek (n=197)
Hekim 32 16.2
ATT(acil tıp teknisyeni) 87 44.2
Paremedik(ambulans ve acil bakım teknikeri) 35 17.8
Ambulans şoförü 25 12.7
Sağlık memuru 14 7.1
Diğer sağlık çalışanı 4 2.0
Yaş Grupları (n=197)
19-25 39 19.8
26-35 114 57.9
36-45 32 16.2
46 yaş ve üzeri 12 6.1
Eğitim durumu (n=197)
Lise 83 42.1
Önlisans 58 29.4
Lisans 50 25.4
Yükseklisans 6 3.1
112 biriminde hizmet süresi (n=197)
0-5 yıl 149 75.6
6-10 yıl 27 13.7
11-15 yıl 21 10.7

Tablo 2. Katılımcıların İş Nedenli Karşılaştıkları Sağlık Sorunları
İş nedenli oluşan sağlık sorunları* Sayı %
Bel ağrısı 127 64.5
Bel fıtığı (tanı konmuş) 125 63.5
Uyku bozukluğu 64 32.5
Duygusal sorunlar 55 27.9
Sık geçirilen gribal enfeksiyon 38 19.3
Sindirim sistemi rahatsızlıkları 23 11.7
Varis 21 10.7
Herhangi bir problemle karşılaşmayan 21 10.7
Işitme sorunları 13 6.6
Kabızlık 12 6.1
Hemoroid 5 2.5
Hepatit B 4 2.0
Hepatit C 3 1.5

 * Birden fazla seçenek işaretlenmiştir.
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Katılımcıların çalışma ortamında karşılaşılan sağlık sorunlarına verilen yanıtlar 
incelendiğinde; bel ağrısı (%64.5), bel fıtığı (%63.5), uyku bozukluğu (%32.5), 
duygusal sorunlar (%27.9) başlıca sağlık sorunu olarak sıralandı (Tablo 2).

Çalışanların %38.6’sı iğne batması ya da kesici delici alet yaralanması ile kar-
şılaştığını, kesici delici alet yaralanması ile karşılaşanların % 90.7’sinin de bu 
yaralanmayı bildirmediğini ifade etmiştir. Çalışanlara neden bildirim yapmadık-
ları sorulduğunda önemsememek (%53.6), nereye bildirileceğini bilmiyor olmak 
(%31.8), bulaştırıcılığı olmadığını düşünmek (%10.2) ve steril aletle yaralanma 
olması (%4.4) neden olarak belirlendi.

Katılımcıların %67.0’ si göreve başlamadan önce Hep B aşısının olmadığını, 
%56.3’ü tetanoz aşısının var olduğunu, %18.8’si çalışmaya başladıktan sonra 
Hep B aşısı yaptırdığını ifade etti. Hepatit B ile aşılanma durumu sorgulandığın-
da %43.1’ i Hepatit B aşısını yaptırdığını, %24.4’ü aşı yaptırmadığını, %17.3’ü 
kan tahlillerine baktırıp aşı yaptırma gereksinimi olmadığından aşılanmadığını ve 
%15.2’si aşı yaptırıp yaptırmadığını hatırlamadığını belirtti. Çalışanların %96.4’ 
ünün düzenli sağlık taraması yaptırmadığı belirlendi.

Grubun %73.1’i işyerinde yeterli koruyucu ekipmanın olmadığından şikayet-
çiydi. Çalışanların %76.6’ sı çalışma esnasında eldiveni her zaman kullandığını, 
%39.6’sı koruyucu maskeyi bazen kullandığını, %79.9’u koruyucu önlüğü hiç 
kullanmadığını ve %89.3’ü koruyucu gözlüğü hiç kullanmadığını ifade etti.

Çalışanların %76.6’ sı görev sırasında en az bir kez şiddete maruz kaldığını; bun-
ların %48.7’si bağırma, hakaret ve tehdit gibi sözel şiddete, %26.4’ü hem fiziksel 
hem de sözel şiddete uğradığını ifade etti.

Tablo 3. Katılımcıların Çalışma Ortamında Sağlık Sorunu Oluşturabileceklerini 
Düşündükleri Faktörlere İlişkin Görüşlerinin Dağılımı (n=197)

Sağlık sorunu oluşturduğunu düşündükleri faktörler* Sayı %
Stresli ortam 137 69.5
Ağır kaldırma 125 63.5
Hasta ve hasta yakını tacizi 125 63.5
Psikolojik stresin yarattığı gerginlik travmaları 96 48.7
Enfeksiyon etkenleri 95 48.2
Soğuk ortam 91 46.2
Trafik kazası (araç içi-araç dışı) 79 40.1
Acil çalışmaya bağlı iş kazası 75 38.1
Uykusuzluk 62 31.5
Gürültü 56 28.4
Yönetimin yüksek beklentileri 54 27.4
Olagan dışı durumlarda görev yeri değişikliği, görevlendirmeler 47 23.9
Sıcak ortam 25 12.7
Hasta naklinde il dışı hareketler 19 9.6
Çalışma saatleri uygunsuzluğu 16 8.1

* Birden fazla seçenek işaretlenmiştir.
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Çalışma ortamında en çok stresli ortam (%69.5), ağır kaldırma (%63.5), hasta ve 
hasta yakını tacizi (%63.5), enfeksiyon etkenlerine maruz kalma (%48.2) başlıca 
şikayetler olarak saptandı (Tablo 3).

Tablo 4. Katılımcıların Görev Esnasında Ellerini Yıkama Durumlarına  
Verdikleri Cevapların Dağılımı

El Yıkama Durumu (n=197)
Her zaman Ara sıra Bazen

Sayı % Sayı % Sayı %
Herhangi bir işe başlarken 85 43.1 44 22.3 68 34.5
Her iş bitiminde 155 78.7 20 10.2 22 11.2
Kirli yüzeylerle temas sonrası 144 73.1 19 9.6 34 17.3
Eldiven giymeden önce 30 15.2 34 17.3 133 67.5
Eldiven çıkardıktan sonra 124 62.9 31 15.7 42 21.3
Çöplerle temastan sonra 151 76.6 14 7.1 32 16.2
Hastaya temas etmeden önce 54 27.4 38 19.3 105 53.3
Hastayla iş bittikten sonra 145 73.6 26 13.2 26 13.2

Tüm çalışanların çalışma esnasında el yıkama durumu değerlendirildiğinde has-
tayla temas sonrası el yıkama durumu %73.6 olarak belirlendi (Tablo 4).

Çalışanların mesleklerine göre el yıkama durumu değerlendirildiğinde meslek 
gruplarına göre el yıkama alışkanlığı arasında anlamlı farklılık olmadığı saptandı 
(p>0.05).

Sağlık çalışanlarının şiddete maruz kalma durumları incelendiğinde, çalışanların 
%76.6’sı görev sırasında en az bir kez şiddete maruz kaldığı; bunların %48.7’si 
yalnızca bağırma, hakaret ve tehdit gibi sözel şiddete, %1.5’i yalnızca itme, çek-
me, tokat, sarsma, yumruk gibi fiziksel şiddete ve %26.4’ü hem fiziksel hem de 
sözel şiddete uğradığı belirlendi.

Tablo 5. Katılımcıların Mesleklerine Göre Şiddete Maruz Kalma Durumu
 Şiddete maruz kalma durumu

       Evet     Hayır
Meslekler Sayı  %  Sayı  %
Hekim 24  75.0 8  25.0
Ambulans ve acil bakım teknikeri 27  77.1 8  22.9
Sağlık memuru 9  64.3 5  35.7
ATT (acil tıp teknisyeni) 66  75.9 21  24.1
Ambulans şoförü 24  96.0  1  4.0
Diğer sağlık çalışanı 1  25.0  3  75.0

  X²: 12.47 p <0.05
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Çalışanlarının mesleklerine göre çalışma alanında hasta ve yakınları tarafından 
şiddete maruz kalma durumu incelendiğinde şoförlerin daha fazla şiddete maruz 
kaldıklarını göstermektedir (Tablo 5).

Tablo 6. Katılımcıların Çalışma Ortamında Yaşadıkları Sorunların Kaynağına İlişkin 
Görüşlerinin Dağılımı

Çalışma ortamında yaşanan sorunların kaynağı * Sayı %
İletişim eksikliği 140 71.1
Güvenlik sorunları 118 59.9
Araç/ malzeme eksikliği, kalitesizliği 95 48.2
Iş yükü fazlalığı 80 40.6
Motivasyon eksikliği 66 33.5
Çalışma ortamının uygunsuzluğu 64 32.5
Yetersiz personel 61 31.0
Dikkat eksikliği 33 16.8
Eğitimsiz personel 32 16.2
Halkın bilinçsiz yaklaşımı 7 3.6
Yönetim 4 2.0

 * Birden fazla seçenek işaretlenmiştir.

Çalışanların çalışma ortamında yaşanan sorunların kaynağı başlıca iletişim eksik-
liği (%71.1), güvenlik sorunları (%59.9), kullanılan araç ve malzemenin yeterli 
kalitede olmaması (%48.2) olarak sıraladıkları belirlenmiştir (Tablo 6).

Katılımcıların %86.3’ü kurumda çalışan güvenliği açısından koruyucu önlem ve 
uygulamaları yeterli bulmadığını, %34.5’i şu ana kadar yönetime konuyla ilgili 
en az bir kez öneride bulunduğunu ve %57.4’ü yapılacak önerilerin amirleri tara-
fından dikkate alınmayacağını düşünmekteydi.

Katılımcıların %95.9’ u daha önce hasta ve çalışan güvenliği konusunda kurum-
da eğitim almadığını belirtirken, %83.2’si kurumda düzenlenecek eğitimlerin iş 
güvenliği açısından yararlı olacağını düşündüğünü ifade etmiştir.

Çalışanların %32.5’ i çalışma ortamında kişiliğine önem verilmediğini, %28.4’ü 
yaptığı işin haksızca eleştirildiğini, %28.9’u kendisine gereksiz görevler verildi-
ğini düşünmekteydi.

4. TARTIŞMA
Bu araştırmada, Kayseri ili 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görev yapan sağlık ça-
lışanlarında çalışma ortamında karşılaştıkları sağlık sorunları ve mesleki risklerin 
görülme durumu ve etkileyen faktörler araştırılmıştır.

Çalışanlarının %64.5’ i bel ağrısından, %32.5’i uyku bozukluğundan şikayet 
etmiştir. ABD’de 1572 sağlık çalışanı üzerinde yapılan çalışmada %53.0’ ünde 
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bel ağrısı, %59.0’unda uyku bozukluğu olduğu saptanmıştır (Kunduracılar, 
2011:166). Ülkemizde hekim, hemşire ve sağlık teknisyenlerinden oluşan bir 
grupta yapılan çalışmada da araştırmaya katılanların %73.8’ inin yaşamlarının 
herhangi bir döneminde bel ağrısından yakındıkları bildirilmiştir (Baran vd., 
2005). 112 çalışanlarında bel ağrısı sıklığının yüksek olması çalışma ortamında 
fiziksel zorlanma, öne eğilme, yenilenen hareketler, tutulan aletler ve çalışma 
çantalarının taşınması, açık bir ortamda çalışma, ağır yük kaldırma, düşen hasta-
yı tutma çabası, tek başına hastayı kaldırma, yetersiz iş arkadaşı desteği ve bilgi 
eksiklikleri gibi nedenlerle olduğu düşünülebilir.

Çalışanlarının çalışma ortamında sağlık sorunu oluşturabilecek faktörlerle ilgili 
sorulara verilen yanıtta %63.5’inin ağır kaldırmayı neden olarak gösterdikleri 
belirlendi. Bir üniversite hastanesinde sağlık personelinde bel ağrısı sıklığını 
etkileyen faktörleri saptamak amacıyla yapılan çalışmada da, bel ağrısı sıklığı 
hemşire ve hastabakıcılarda %65.3 olmak üzere yüksek bulunmuştur (Aksakal 
vd.,2009:40). Çalışma ortamındaki risk faktörlerini belirlemek ve gerekli önlem-
lerin planlanması açısından bu bulgu değerlidir.

Sağlık çalışanlarının çalıştıkları ortamdan ve temas içinde oldukları hastalardan 
çeşitli enfeksiyon kapma risklerinden biri kesici delici alet yaralanmaları sonucu 
oluşan enfeksiyonlardır. Çalışmamızda son 1 yılda kesici delici aletlerle yaralan-
ma sıklığı %38.6’ dır. Selçuk ve arkadaşlarının (2011:156) ebe ve hemşireler üze-
rinde yaptıkları çalışmada yaralanma sıklığı %43.8 olarak bulunmuş ve grubun 
%51.3’ü yaralanma sonrası herhangi bir girişimde bulunmamıştır. Bizim çalış-
mamızda cinsiyet ve mesleki duruma göre kesici delici aletle yaralanma arasında 
anlamlı farklılık olmadığı saptanmıştır (p>0.05).

Çalışmamızda yaralanma sonrası bildirim yapmayanların oranı %90.7’ dir. Sağlık 
çalışanlarının bu tip kazaları önemsemediği ve de bildirim yapmadığı düşünül-
mektedir. Bunun yanı sıra bildirimi nasıl yapacaklarını bilmeme kurum bazında 
bildirim sisteminin aktif kullanılamadığını da düşündürebilir. Eğitim faktörü de 
kesici delici alet yaralanmalarında azalmaya yönelik önemli faktörlerden biridir. 
Kurum bazında bu konuda eğitimlerin tekrarlanması gerekliliğini göstermek açı-
sından bulgular değerlidir.

Sağlık çalışanlarında kan yoluyla bulaşan enfeksiyonlar da bulaş riski oluşturan 
patojenler, insan immün yetmezlik virüsü (HIV), hepatit B virüsü ve hepatiti C 
virüsü (HCV)dur (Azap, 2011). Çalışmamızda Hep B aşısını yaptıranlar %43.1 
ve kan tahlillerine baktırıp aşı gereksinimi olmadığını belirtenler %17.3’dür. He-
patit B aşısını sağlık çalışanları zorunlu yaptırması gerekirken %24.4’ü hiç yap-
tırmamıştır. Çalışanların %96.4’ ünün de düzenli sağlık taraması yaptırmadığı 
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belirlenmiştir. Çalışan tüm sağlık personelinin hem kendi sağlıklarını koruması 
hem de hastaları riske atmamak için bu bulgular değerlidir. Çalışanların ve yeni 
işe başlayanların kurumca aşı ile bağışıklanması zorunluluğu ile bu değerler daha 
da artacaktır.

Çalışanlar arasında hasta teması sonrası el yıkama oranı %73.6’ dır. Ege Üniver-
sitesi genel cerrahi kliniğinde çalışanlarda hasta teması sonrası el yıkama oranı 
%41.0’dır (Makay, 2008). Hasta teması sonrası el yıkama oranı bu araştırma bul-
gularına göre yüksek düzeydedir. Bu sonuç çalışanların aldıkları eğitimin fayda-
sından olabileceğini düşündürebilir.

112 Acil Sağlık Hizmetleri birimi acil müdahale gerektiren vakaların, yaralanma-
ların, riski yüksek hastaların talep ettiği hizmettir. Bu nedenle hem 112 çalışan-
ları hem hasta ve hasta sahipleri için stresli ortamlardır. Endişeli hasta yakınları, 
önemsenmediğini düşünme, ambulans bekleme süresini geciktiğini algılama, acil 
durum ortamı nedeniyle az bilgilendirme yapılması, ağrı, anksiyete gibi nedenle 
sağlık çalışanını sorumlu tutabilir ve saldırganlaşma eğilimi gösterebilir. Sucu ve 
arkadaşlarının çalışmasında, acil servis ve 112 çalışanlarının %94.5’ inin sözel, 
%62.3’ünün fiziksel şiddete maruz kaldıklarını bulmuştur (Sucu vd., 2007:156). 
Çalışmamızda sağlık personelinin %76.6’ sı görev sırasında en az bir kez şiddete 
maruz kaldığını, bunların %48.7’si sözel şiddet olup, %26.4’ü hem fiziksel hem 
sözel şiddete uğradığı bulunmuştur. Çalışanlar yaşanan fiziksel şiddet türünde 
daha çok itme-çekme ve sarsma şeklini, sözel şiddet türünde bağırma ve hakare-
ti çok görülen şiddet olayları olarak belirtmişlerdir. Bu veriler birimde şiddetin 
ulaştığı boyutu göstermesi açısından önemlidir ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri ça-
lışanlarında işle ilgili şiddetin sağlık personeli için önemli bir mesleksel tehlike 
olduğunu düşündürebilir.

Çalışanların %73.1’i işyerinde yeterli koruyucu ekipmanın olmadığından yakın-
dığı belirlenmiştir. Çalışanların %76.6’sı çalışma esnasında her zaman eldiven 
kullandığını, %79.9’u koruyucu önlüğü hiç kullanmadığını, %39.6’sı koruyucu 
maskeyi bazen kullandığını ve %89.3’ü hiç koruyucu gözlük kullanmadığını 
ifade etmiştir. Sağlık personelinde koruyucu önlük, gözlük, eldiven ve maske 
kullanmama nedeni işyerinde yeterli miktarda bulunmamasından kaynaklanıyor 
olabilir. Bunun yanı sıra çalışanların koruyucu eldiveni kullanma oranı gözlük, 
maske ve önlük gibi diğer koruyucu ekipmanlara göre daha fazla olduğu görül-
mektedir. Bu durum çalışanların koruyucu ekipmanların önemini yeterince kav-
rayamamış olmasından ve gereksinim olarak düşünülmemesinden kaynaklandı-
ğını düşündürebilir.
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Çalışma ortamında yaşanan sorunların kaynağı öğrenmek istenildiğinde çalışan-
lar birden fazla seçenek işaretlemişlerdir. İletişim eksikliği ilk sırada ifade edil-
miştir. Yaşanan şiddet olaylarında personel hasta arasında iletişim yetersizliğinin 
neden olabileceğini düşündürmektedir. Bunun yanı sıra bu olaylar nedenli kendi-
ni güvende hissetmeme çalışanların çalışma ortamlarının her an her türlü risklerle 
bir arada olmasından olabilir.

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Çalışanların değerlendirmelerine göre Kayseri 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde 
sağlığı etkileyen sorunların olduğu, yönetsel destek ve yaklaşımlar düzeyinde 
mesleki tehlikelere karşı iş güvenliğinin yetersiz olduğu ve bu durumdan mem-
nun olunmadığı görülmüştür.

Bu sonuçlar ışığında önerilerimiz

• Sağlık çalışanlarına yönelik sağlığı geliştirme programlarının planlanması, 
sağlık çalışanlarının tanımlanmış tehlike ve riskler konusunda bilgilendiril-
mesi ve koruyucu rehabilitasyon programlarının gerçekleştirilmesi gerekmek-
tedir.

• Kesici delici alet yaralanmaları ile ilgili olarak hizmet içi eğitimler artırılmalı, 
yaralanma durumunu etkileyen etmenlerin ortaya konmasını amaçlayan çalış-
malar ve yerinde denetimler yapılmalıdır.

• Yaralanma durumunda yaralanmaya neden olan alet ve bakım uygulamala-
rının rapor edilmesine yönelik standart sistemlerin geliştirilmesi, yaralanma 
durumunda kayıt sisteminin ve takibinin yapılması gerekmektedir.

• Sağlam, kaliteli araç gereç ve malzeme teminin sağlanması gibi koruyucu ön-
lemler alınmalı, yeteri kadar çalışma alanlarında bulundurulmalı, kullanımı 
konusunda eğitim planlanmalı ve denetimler zaman kaybetmeden hayata ge-
çirilmelidir.

• Şiddete ilişkin güvenlik tedbirleri artırılmalı, hasta ve yakınlarının şiddet gös-
terme nedenleri saptanmalı ve nedenlere yönelik iyileştirme yapılmalıdır.

• Çalışanların belirli aralıklarla sağlık muayenesinden geçirilmesi, kişisel sağlık 
bilgilerinin kayıt edilmesi, bağışıklama programına alınması sağlanmalıdır.

• Bel ağrılarının önlenebilmesi için çalışma ortamı gözden geçirilmeli risk fak-
törlerinin ayrıntılı sorgulanacağı çalışmalar yapılmalı, sağlık çalışanlarının 
tanımlanmış tehlike ve riskler konusunda bilgilendirilmesi, talimatlar oluştu-
rulması ve kullanımı sağlanmalıdır.
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• El hijyeni hizmet içi eğitim planlarında yer alması ve eğitimlerin tazelenmesi 
önerilebilinir.

• Çalışanlara iletişim ve stres yönetimi hakkında eğitimler düzenlenmelidir.
• 112 Acil Sağlık Hizmetleri biriminde hasta ve çalışan güvenliği kültür anlayışı 

oluşturulmalı, belirli aralıklarla denetim yapacak mekanizma oluşturulmalı-
dır.
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ÖZET
Amaç: Sağlık kurumlarında olası tehlikeleri belirleyerek, çalışanların güvenli bir ortamda 
çalışmalarını sağlamak, hizmet akış sürecini sürekli hale getirmektir. Hastanelerde tehlikele-
ri tespit etmek, tanımlamak ve bu tehlikelerden kaynaklanabilecek olası riskleri belirlemek, 
riskleri değerlendirmek, analiz etmek, riskleri yönetmek ve kontrol önlemleri belirlenmek, 
kontrol önlemlerinin yerine getirilmesini sağlamak, risk yönetiminde yönetim ve ilgili bö-
lüm çalışanlarının unvanlarına , yetkilerine ve yaptıkları işe göre sorumluluklarını belirlemek, 
riskleri kontrol altına almak , oluşma sıklığını, zararlarını azaltmak için izlemek ve gözden 
geçirmektir.Bu amaçla,Risk önleme planı yapmak, bölüm ve çalışan risk analiz sonuçlarına 
göre sağlık tarama programı yapmak, riskin özelliğine göre kişisel koruyucu ekipmanı belir-
lemek ve gerektiğinde kullanılmasını sağlamak. Belirlenen risklerin önlenmesi, zararlarının 
azaltılmasına yönelik alınan önlemleri, yapılan uygulamaları, eksiklikleri periyodik değer-
lendirmelerle takip etmek ve raporlamaktır. Gerektiğinde iyileştirme çalışması başlatmaktır.

Önemi: Risk analizleri, hastanelerdeki tehlike ve riskleri tanımlamak, çalışanları bilgilen-
dirmek, çalışan güvenliğini her zaman ve her koşulda (rutin, acil ve olağan üstü durum-
larda da) sürdürülebilir olmasını sağlanması açısından,

Çalışan güvenliğini tehdit eden önlenebilir olayları önleme, oluşma sıklığını ve oluştu-
ğunda zararlarını azaltabilme imkanı sağlanması yönünden, 
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Çalışan riskleri ortadan kaldırabilme, azaltabilmek için zararlı tehlike kaynağını yok etme 
veya daha güvenli kaynakla yer değiştirme yapma imkanı sağlanması yönünden önemlidir.
Sınırlılık: Bursa Devlet Hastanesi birimleri ve çalışanlarını kapsar.
Yöntem: Bölümlere gidilerek yüz yüze görüşme, inceleme ve gözlem tekniği ile fiziksel 
alan ve ortam koşulları hakkında, veriler toplandı. Çalışanların bölüm ve kendileri ile 
ilgili görüş ve önerileri alındı. (Tüm çalışanların % 30,61 ile görüşme yapıldı.) Toplanan 
tüm veriler kayıt altına alındı.
Ayrıca çalışan memnuniyet anket veri sonuçları, çalışan güvenliği komitesi değerlendir-
me raporları, iç tetkik (öz değerlendirme) değerlendirme raporlarından da yararlanıldı. 
Bölüm ve çalışan unvanına göre belirlenen riskler, Risk Değerlendirme Karar Matris 
Metodolojisi(L Tipi Matrisi,5 x 5Matris diyagramı) ile analiz edildi.

Anahtar Kelimeler: Risk analizi, sağlık çalışanları, L Matris

ABSTRACT
Objective: To determine the potential hazards in health care settings, ensure that employees 
work in a safe environment, the service is to make a continuous flow process. Hazards in 
hospitals to detect, identify and determine the potential risks arising from these hazards, 
assess risks, analyze and manage the risks and control measures determined, secure the 
fulfillment of control measures, risk management, governance and titles of employees 
of the department, in accordance with the powers and responsibilities of their work to 
determine to take control of the risks, the frequency of occurrence, in order to reduce 
losses to monitor and review the geçirmektir.Bu purpose, to make risk prevention plan, 
section and employee health screening program based on the results of the risk analysis, 
making use of risk according to the characteristics needed to identify and provide 
personal protective equipment. The prevention of the risks identified, the measures 
taken to mitigate the impact of, the practices, periodic assessments to track and report its 
shortcomings. Necessary to start improvement work.
Importance: risk analysis to identify hazards and risks in hospitals, informing employees, 
employee safety at all times and in all circumstances (routine, urgent and exceptional 
cases) in order to ensure that sustainable,
Prevention of avoidable incidents that threaten the safety of employees, in terms of 
providing opportunity to reduce the incidence of and damage occurs,
Working to eliminate the risks, to reduce or eliminate the source of danger harmful to the 
opportunity to shift resources to ensure a more secure is important.
Boundedness: Bursa state Hospital includes units and employees.
Methods: Segment face to face communication, investigation and observation technique 
and the physical space and the ambient conditions, the data were collected. Comments 
and suggestions were received on the part of employees and themselves. (30.61% of all 
employees were interviewed.) All collected data were also recorded. In addition, data 
from the results of employee satisfaction surveys, employee safety committee assessment 
reports, internal audits (self-evaluation) were used in the evaluation reports.
Determined in accordance with Section and the title of running risks, Risk Assessment 
Decision Matrix Methodology (L-Type Matrix, 5 x 5 matrix diagram) and were analyzed. 
(Özkılıç, 2006, S. 113-114)

Key Words: Risk Analysis, Health Care Workers, L Matrix
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1. GİRİŞ

Risk analizleri, hastanelerdeki tehlike ve riskleri tanımlamak, çalışanları bilgi-
lendirmek, hasta ve çalışan güvenliğini her zaman ve her koşulda (rutin, acil ve 
olağan üstü durumlarda da) sürdürülebilir olmasını sağlamak açısından önemli-
dir. Çalışan güvenliği açısından tanımlanan birçok risk faktörü, yeterince orta-
dan kaldırılmadığında bakım alanların ve verenlerin güvenliğini tehdit altında 
bırakmaktadır. Çalışanlar uzun çalışma saatleri, çalışma koşulları, çalışma ortamı 
nedeniyle çeşitli risklerle karşı karşıya gelirler. Bunun sonucunda da birçok ça-
lışan kazası meydana gelmektedir. Ancak bu kazaların sadece küçük bir bölümü 
rapor edilmektedir. Bunların büyük bir bölümü önlenebilir olaylardır. Risk ana-
lizi çalışmaları önlenebilir riskleri ortadan kaldırabilme ve kazaları önleme açı-
sından gereklidir. Risk analizi planlanmış veya var olan denetimlerin yeterliliğini 
belirlemek, zararı ortaya çıkmadan riskleri kontrol edilebilir duruma getirmek 
amacıyla yapılır.

1.1. Risk Değerlendirmesi

Risk değerlendirmesi; tehlikeleri tanımlama, tehlikelerle ilgili riskleri analiz 
etme ve değerlendirme, tehlikeleri ortadan kaldırmak veya kontrol etmek için 
uygun yöntemlerin belirlenmesi sürecidir. Risk değerlendirmesi, işyerinde insa-
na zarar verebilecek durum, süreç v.b. tanımlanması için işyerinin gözden geçi-
rilmesidir. Risk değerlendirmesinde amaç, önlemler ve kontrollerle tehlikelerin 
ortadan kaldırılması veya risklerin düzeyinin düşürülmesidir. (http://www.ccohs.
ca/oshanswers/hsprograms/risk_assessment.htmltf_1_3. (03.04.2011) TS 18001 
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri risk değerlendirmesini, riskin büyük-
lüğünü tahmin etmek ve riske tahammül edilip edilmeyeceğine karar vermek için 
kullanılan sürecin tamamı olarak tanımlamaktadır (TS 18001, 2004: 2).

1.2. Risk Değerlendirme Süreci

Risk değerlendirme, işi ve çalışanları korumada önemli bir basamaktır. Health 
and Safety Executive (HSE), risk değerlendirme sürecini beş temel basamakta 
toplamıştır(HSE, 2011: 2):

1. Adım: Tehlikelerin Belirlenmesi
2. Adım: Tehlikelerin Değerlendirilmesi
3. Adım: Risklerin Derecelendirilmesi
4. Adım: Kontrol Önlemlerinin Uygulanması
5. Adım: Denetim, İzleme ve Gözden Geçirme
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Tehlike, çalışma çevresinin fiziksel kusurları ve insanların hatalı davranışları 
gibi, çalışma ortam ve koşullarında var olan ya da dışarıdan gelebilecek kapsa-
mı belirlenmemiş olan durumların kişilere, kuruma ve çevreye zarar ya da hasar 
verme potansiyelidir.

Risk, belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı ile bu olayın sonuçları-
nın ortaya çıkardığı zarar veya hasarın şiddetinin bileşkesidir.

Risk değerlendirmesi, kurumda var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin ça-
lışanlara, kuruma ve çevresine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak ön-
lemlerin belirlenmesi amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır (İSGGM, 2007: 6).

Şekil 1. Risk Değerlendirme Süreci

       Kaynak: İSGGM, 2007, s.11

Tespit edilmiş tehlikeler için alınacak önlemler de dikkate alınarak riskler yük-
sek, orta ve düşük olarak belirlenir. Riskler derecelendirirken şunlara dikkat edi-
lir. (İSGGM, 2007: 18)

Yüksek risk: Derhal, vakit geçirmeksizin müdahale edilmesi gereken riskler,

Orta risk: Mümkün olduğu kadar çabuk müdahale edilmesi gereken riskler,

Düşük risk: Acil önlem gerektirmeyen risklerdir. Ancak müdahale edilmelidir.

Risklerden yüksek olanlara ve/veya en çok insanı etkileyebilecek olanlara önce-
lik verilir.
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Aşağıda yer alan sorular kendimize sorulur (HSE, 2011: 4)

• Tehlikeden tümüyle kurtulabilir miyim?
• Kurtulamazsam, tehlikeleri çalışanlara zarar vermemesi için nasıl kontrol ede-

bilirim?
Riskler kontrol ederken aşağıdaki ilkeler uygulanmalıdır:

• Daha az riskli seçeneği denemek,
• Tehlikeye erişimi önlemek,
• Tehlikeyi maruz kalmayı azaltmak üzere işi düzeltmek,
• Kişisel koruyucu donanım sağlamak,
• Sıhhi araç ve gereçleri kurmak ve temin etmek(ilk yardım ve işyeri temizliği)

2. YÖNTEM

Bu çalışma tanımlayıcı niteliktedir. Çalışmaya başlarken Hastanemizin tüm bi-
rimleri çalışan güvenliği ekibi tarafından tetkik edilerek çalışanlara yönelik tehli-
ke kaynakları ve bu tehlikelerden oluşabilecek olası riskler tespit edilmiştir. Tüm 
birimlerin sorumlu hekimleri ve hemşirelerinden, karşılaştıkları riskleri yazılı 
olarak bildirmeleri istenmiştir.

2.1. Evren ve Örneklem Seçimi

Araştırmamızda %25 çalışan ile görüşülmesi hedeflenmiştir. Bölüm sorumluları ve 
Bölüm sorumluları dışında görüşülenler rastgele örnekleme yöntemi ile seçilmiştir.

Toplam Çalışan Sayısı: 1695

Görüşme Yapılan Çalışan Sayısı: 519

2.2. Görüşme Yapılan Çalışanların Görevlerine Göre Dağılımları

519 çalışan: 15 yönetici, 50 hekim, 5 laboratuvar uzmanı, 2 radyoloji uzmanı, 5 
eczacı, 1 Mühendis, 3 yniyat depo memuru, 150 hemşire, 15 sağlık memuru, acil 
tıp teknisyeni 5, 50 sağlık teknisyeni, 50 veri kayıt elemanı, 100 temizlik perso-
neli, 20 teknik atölye çalışanı, 3 vezne memuru , 2 mutemet, 2 tıbbi teknolog, 2 
arşiv memuru, 3 satın alma memuru 5 döner sermaye çalışanı, 1 sivil savunma 
amiri, 2 sosyal hizmet uzmanı, 2 diyet uzmanı, 2 psikolog, 6 fizyoterapist, 4 bi-
yolog, 10 güvenlik görevlisi, 2 imam, 2 terzi

Çalışanların % 30,61 ile görüşme yapıldı. Ayrıca çalışan memnuniyet anket veri 
sonuçları, beyaz kod ve şiddet bildirimleri, çalışan güvenliği komitesi değerlen-
dirme raporları, iç tetkik (öz değerlendirme)değerlendirme raporlarından da ya-
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rarlanıldı. Elde edilen veriler Risk Değerlendirme Karar Matris Metodolojisi(L 
Tipi Matris) ile analiz edilmiştir.

2.3. L Tipi Matris

5 x 5 Matris diyagramı (L Tipi Matris) kullanıldı. Bu yöntem ile öncelikle bir 
olayın gerçekleşme ihtimali ile gerçekleşmesi durumunda sonucunun derecelen-
dirilmesi ve ölçümü yapılır.

Belirlenen riskler Risk Skor (Derecelendirme) Matrisi (L Tipi Matris) ile değer-
lendirildi.

Risk Skoru = İhtimal(Olasılık) X Zarar Derecesi(Şiddet) ile derecelendirildi.

Tablo 1. Bir Olayın Gerçekleşme İhtimali
Olasılık Ortaya Çıkma Olasılığı İçin Derecelendirme Basamakları
Çok Küçük Hemen hemen hiç
Küçük Çok az (yılda bir kez), sadece anormal durumlarda
Orta Az (yılda birkaç kez)
Yüksek Sıklıkla (ayda bir)
Çok Yüksek Çok sıklıkla (haftada bir, her gün), normal çalışma Şartlarında

Kaynak: Özkılıç, 2006, s. 113

Tablo 2. Bir Olayın Gerçekleştiği Takdirde Şiddeti
Sonuç Derecelendirme
Çok Hafif İş saati kaybı yok, ilkyardım gerektiren
Hafif İş günü kaybı yok, kalıcı etkisi olmayan ayakta tedavi ilk yardım gerektiren
Orta Hafif yaralanma, yatarak tedavi gerekir
Ciddi Ciddi yaralanma, uzun süreli tedavi, meslek hastalığı
Çok Ciddi Ölüm, sürekli iş göremezlik

Kaynak: Özkılıç, 2006, s. 113

Tablo 3. Risk Skor(Derecelendirme)Matrisi(L Tipi Matris)

  Kaynak: Özkılıç, 2006, s. 114
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Belirlenen risk skoruna göre aşağıda tabloda verilen eylemler riski büyük olan-
dan başlanarak yapılır.

Tablo 4. Sonucun Kabul Edilebilirlik Değerleri
SONUÇ EYLEM

Katlanılamaz 
Riskler (25)

Belirlenen risk kabul edilebilir bir seviyeye düşürülünceye kadar 
iş başlatılmamalı eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal 
durdurulmalıdır. Gerçekleştirilen faaliyetlere rağmen riski düşürmek 
mümkün olmuyorsa, faaliyet engellenmelidir.

Önemli Riskler 
(15,16,20)

Belirlenen risk azaltılıncaya kadar iş başlatılmamalı eğer devam eden 
bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Risk işin devam etmesi ile 
ilgiliyse acil önlem alınmalı ve bu önlemler sonucunda faaliyetin 
devamına karar verilmelidir.

Orta Düzeydeki 
Riskler 
(8,9,10,12)

Belirlenen riskleri düşürmek için faaliyetler başlatılmalıdır. Risk 
azaltma önlemleri zaman alabilir.

Katlanılabilir 
Riskler 
(2,3,4,5,6)

Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için ilave kontrol proseslerine 
ihtiyaç olmayabilir. Ancak mevcut kontroller sürdürülmeli ve bu 
kontrollerin sürdürüldüğü denetlenmelidir.

Önemsiz 
Riskler(1)

Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için kontrol prosesleri 
planlamaya ve gerçekleştirilecek faaliyetlerin kayıtlarını saklamaya 
gerek olmayabilir.

Kaynak: Özkılıç, 2006, s. 114

Kurumumuzdaki tehlikeleri ve bu tehlikelerden kaynaklanabilecek olası riskleri 
tespit etme ve değerlendirme, tehlikeleri ortadan kaldırmak veya kontrol etmek 
için uygun yöntemlerin belirlenmesi amacıyla bölümlere ve bölüm çalışanlarının 
yaptıkları iş/ünvanına göre risk analizi yapıldı.

Belirlenen risk skoruna göre risklerin büyüklüğü Tablo 3’teki Risk Skor (Derece-
lendirme) Matrisi (L Tipi Matris)ne göre yapılmıştır.

3. BULGULAR

3.1 Tehlike Kaynakları

Enfekte hasta ve hasta çıktıları, tehlikeli kimyasallar, alerji gelişmesine neden 
olabilecek KKE lar ve ilaçlar, tıbbi atıklar, tehlikeli kimyasal atıklar, radyasyon 
yayan cihazlar, gürültü çıkaran cihazlar, elektirik ve elektrikli cihazlar ile elek-
tirik düzenekleri, sabitlenmeyen eşyalar, yüksek ısı ve buhar çıkaran cihazlar, 
keskin sivri uçlu araç gereçler, arızalı bozuk araç gereçler, uykusuz ve yorgun 
araba kullanma.

Bölüm tehlike ve tehlikelerin olası riskleri belirlendi.
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3.2 Belirlenen olası riskler

Enfeksiyon, tehlikeli/tıbbi atıklar ve atık kazaları, radyasyon, gürültü, tehlikeli 
maddeler kanserojen/mutajen madde kaynaklı riskler, allerji, ergonomi, şiddet, 
iletişim, trafik kazası, elektrik çarpma riskleri tespit edildi.

Tablo 5. Enfeksiyon Kliniği Çalışan Risk Analiz Tablosu

BDH 
ENFEKSİYON 
KLİNİĞİ 
ÇALIŞAN RİSK 
ANALİZİ

DOKTORLARA AİT 
RİSKLER

HEMŞİRE /EBE /
SAĞ.MEM./SAĞ.

TEKNİSYENLERİNE 
AİT RİSKLER

VERİ KAYIT 
ELEMANINA 

PERSONELİNE 
AİT RİSKLER

TEMİZLİK 
PERSONELİNE 
AİT RİSKLER

O
la

sı
lık

Şi
dd

et

R
is

k 
Fa

kt
ör

ü
R

is
k 

Pu
an

ı (
Za

ra
r 

Ve
rm

e 
D

er
ec

es
i)

O
la

sı
lık

Şi
dd

et

R
is

k 
Fa

kt
ör

ü
R

is
k 

Pu
an

ı (
Za

ra
r 

Ve
rm

e 
D

er
ec

es
i)

O
la

sı
lık

Şi
dd

et

R
is

k 
Fa

kt
ör

ü
R

is
k 

Pu
an

ı (
Za

ra
r 

Ve
rm

e 
D

er
ec

es
i)

O
la

sı
lık

Şi
dd

et

R
is

k 
Fa

kt
ör

ü
R

is
k 

Pu
an

ı (
Za

ra
r 

Ve
rm

e 
D

er
ec

es
i)

Kan ve vücut 
sıvılarının cilde 
temas ile bulaş 
riski

1 2 2 DR 2 2 4 DR 1 2 2 DR 2 2 4 DR

Kan ve vücut 
sıvılarının göze 
temas ile bulaş 
riski

1 3 3 DR 2 3 6 DR 1 3 3 DR 1 3 3 DR

Fiziksel ortam 
kaynaklı bulaş 
riski

2 2 4 DR 5 2 10 OR 2 2 4 DR 5 2 10 OR

Kesici delici 
yaralanma riski 1 4 4 DR 3 4 12 OR 1 4 4 DR 2 4 8 OR

Hastalardan 
inhalasyon 
yoluyla bulaşan 
solunum yolu 
hastalıkları

3 4 12 OR 3 4 12 OR 1 4 4 DR 2 4 8 OR

TEHLİKELİ 
ATIK 
KAZALARI

                

Tıbbi atık 
kazalarına bağlı 
enfeksiyon riski

1 2 2 DR 1 2 2 DR 1 2 2 DR 2 4 8 OR

Kimyasal /tıbbi 
atık kazalarına 
bağlı enfeksiyon 
riski

1 2 2 DR 1 2 2 DR 1 2 2 DR 2 4 8 OR

Kesici delici alet 
atık kutularının 
/tıbbi atık 
poşetlerinin 
uygun 
kullanılmamasına 
bağlı
enfeksiyon riski

1 2 2 DR 1 2 2 DR 1 2 2 DR 2 4 8 OR
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GÜRÜLTÜ 
RİSKİ                 

Gürültü nedeniyle 
meydana gelen 
hastalıklar

1 2 2 DR 1 2 2 DR 1 2 2 DR 1 2 2 DR

ALLERJİ RİSKİ                 

Eldiven 
kullanımına bağlı 
oluşan Lateks 
alerjisi gelişme 
riski

1 2 2 DR 3 2 6 DR 1 2 2 DR 3 2 6 DR

El 
antiseptiklerinin 
kullanımına bağlı 
oluşan cilt alerjisi

2 2 4 DR 3 2 6 DR 1 2 2 DR 3 2 6 DR

Yüzey 
Dezenfektan 
kullanımına bağlı 
meydana gelen 
cilt alerjisi

2 2 4 DR 2 2 4 DR 2 2 4 DR 2 2 4 DR

İlaç sıçramalarına 
maruz kalma ile 
ilaç reaksiyonu 
oluşma riski

1 4 4 DR 3 4 12 OR 1 4 4 DR 1 4 4 DR

ERGONOMİK 
RİSKLER                 

Duvara, zemine 
sabitlenmemiş 
eşyaların düşmesi 
ve ya devrilmesi 
ve sabitleme 
yapılamayan 
eşyaların düşmesi 
,yuvarlanması ile 
oluşan çalışan 
yaralanmaları

1 3 3 DR 2 3 6 DR 1 3 3 DR 2 3 6 DR

Çalışma 
ortamındaki 
eşyaların düzensiz 
yerleşimine 
bağlı; çarpma, 
sıkışma, düşme ve 
yaralanma riski 

1 2 2 DR 1 2 2 DR 1 2 2 DR 2 3 6 DR

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

1 2 2 DR 3 2 6 DR 0 0 0 RY 3 2 6 DR

Uzun süre ayakta 
kalma nedeniyle 
meydana gelen 
damar hastalıkları

1 2 2 DR 3 2 6 DR 0 0 0 RY 3 2 6 DR

Hasta taşıma 
ve çevirme 
sırasında meydana 
gelen vücut 
yaralanmaları

1 2 2 DR 2 2 4 DR 0 0 0 RY 3 2 6 DR
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Birim içi 
malzemelerin 
çekilmesi, 
taşınması, 
sırasında meydana 
gelen vücut 
yaralanmaları

0 0 0 RY 1 2 2 DR 0 0 0 RY 3 2 6 DR

Uzun süre 
bilgisayar 
kullanımına 
bağlı el bileği 
rahatsızlıkları

1 1 1 A 1 2 2 DR 2 2 4 DR 0 0 0 RY

Islak/kaygan 
zemine 
bağlı;çarpma, 
kayma, 
tökezleme, 
sıkışma ve 
düşmeye bağlı; 
çarpma, burkulma 
ve yaralanma riski

1 3 3 DR 2 3 6 DR 1 3 3 DR 3 3 9 OR

Trafik kazasına 
bağlı çalışan 
yaralanmaları 
oluşma riski 

                

Nöbet sonrası 
ve icaplarda 
uykusuz araba 
kullanmaya bağlı, 
kullanılan hastane 
arabalarının 
bakım onarım 
yetersizliğine, 
araba kullanılan 
dış çevrenin 
şartlarına bağlı 
trafik kazası riski

1 4 4 DR 1 4 4 OR 1 4 4 DR 1 4 4 DR

İletişim                 

Hastalar ve 
yakınlarıyla 
yaşanan iletişim 
sorunlarına 
bağlı;

                

Öfke, stres 
gelişme riski 1 2 2 DR 2 2 4 DR 2 2 4 DR 1 2 2 DR

İddia ya da dava 
edilme riski . 1 4 4 DR 1 3 3 DR 1 2 2 DR 1 2 2 DR

Şiddet görme 
riski             

Fiziksel şiddet 
(Saldırı, Darp vs.) 1 4 4 DR 1 3 3 DR 1 3 3 DR 1 3 3 DR

Sözel şiddet 
(Hakaret, tehdit 
vs.)

1 3 3 DR 3 2 6 DR 2 2 4 DR 1 2 2 DR

Cinsel taciz (sözel 
ve ya fiziksel) 1 4 4 DR 1 4 4 DR 1 4 4 DR 1 4 4 DR
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Elektrik 
çarpmasına bağlı 
çalışanlarda 
yaralanma riski 

                

Cihaz vs.elektrik 
kaçaklarına bağlı 
elektrik çarpma 
riski

1 3 3 DR 1 3 3 DR 1 3 3 DR 2 3 6 DR

Defibrilatör 
kullanımı 
sırasında meydana 
gelen elektrik 
yanığı

1 3 3 DR 1 3 3 DR 0 0 0 RY 0 0 0 RY

RİSK PUANI(ZARAR VERME DERECESİ)

RİSK FAKTÖRÜ: 1Anlamsız risk

RİSK FAKTÖRÜ: 2-6 Düşük risk

RİSK FAKTÖRÜ: 8-12 Orta risk 

RİSK FAKTÖRÜ: 15-20 Yüksek risk

RİSK FAKTÖRÜ: 25 Tolere edilemez risk

RİSK YOK (RY)
ANLAMSIZ RİSK (AR)
DÜŞÜK RİSK (DR)
ORTA RİSK (OR)
YÜKSEK RİSK (YR)
TOLERE EDİLEMEZ RİSK (TER)

Bölümdeki her puan seviyesindeki risk önlem almayı gerektirir.
Ancak öncelik sırası ile önlem alınmaya Risk puanı (zarar verme derecesi) yüksek olan riskler ile şiddet 
değeri yüksek (şiddeti 4 puan ve 5 puan) olan risklerden başlanır. Şiddet puanı yüksek(4-5) seviyesindeki 
riskler için mevcut kontrollerin sürdürülmesi sağlanmalı ve zarar verme derecesinin daha düşük puan 
seviyesine düşürülmesi/yok edilmesi için önlemler alınmalıdır.
Yapılan çalışan risk analizleri en az yılda bir gözden geçirilmeli, olağan üstü durum (iş kazaları, yangın, 
deprem vb.) geliştiğinde tekrar edilmeli, yeni bölüm açıldığında, yeni cihaz/makina vb ile çalışmaya 
başlandığında tekrar risk analizi yapılması önerilir.

4. OLASI RİSKLER, RİSKLİ ALANLAR, RİSKLİ ALANDA ÇALIŞAN 
PERSONELLER VE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN YAPILACAK 
FAALİYETLER

4.1. Enfeksiyon Riski

Kan ve vücut sıvılarının cilde temas ile bulaş riski, kan ve vücut sıvılarının göze 
temas ile bulaş riski, fiziksel ortam kaynaklı bulaş riski, kesici delici yaralanma 
riski, hastalardan inhalasyon yoluyla bulaşan solunum yolu hastalıkları

Olası Riskler: Hepatit-B, Hepatit-C, AIDS vb Kan yoluyla bulaşan diğer enfeksi-
yonlar, Viral enfeksiyonlar (Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı, dönemsel sal-
gınlarda değişik enfeksiyonlar) Akciğer tüberkülozu vb. bakteriyel enfeksiyonlar.

Riskli Alanlar: Acil, Ameliyathane, klinik, yoğun bakım,Poliklinikler, (özellik-
le enfeksiyon, KBB, Alerji, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları) cerrahi pansuman 
odaları, laboratuarlar, radyoloji üniteleri

Riskli Personel: Riskli alanlarda çalışan tüm personel
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Enfeksiyon Riskini Önlemek İçin Yapılacak Faaliyetler:Enfeksiyon Kontrol 
Komitesi, Eğitim Komitesi, Çalışan Güvenliği Komitesi ve Çalışan Hakları Gü-
venliği Birimleri tarafından yılda bir ve gereğinde(konuya özel)çalışan güvenliği 
eğitimleri yapmak ve düzenlenen eğitimlere katılımı sağlamak.

Yönetim tarafından KKE lar temin edilmeli. Çalışanlar, yapılan işe uygun KKE 
ları kullanılmalı, bölüm sorumlularınca KKE ların uygun kullanımı sağlanmalı, 
El hijyeni uyumu

Kan ve vücut sıvıları ile teması en aza indirmek için bölüm temas kontrol planı 
yapılmalı ve uygun davranmasını sağlanmalı, bölüm risk düzeyine göre temizlik 
ve kontrolleri yapılmalı Uygun havalandırma/ İklimlendirme yapılmalı. Bölüm-
de atıkların kontrolü toplanması, ayrıştırılması ve taşınması işlemlerinin hastane 
atık yönetim planına göre yapılmalı

Çalışanların sağlık tarama programına göre; sağlık tarama kontrollerini ve aşıla-
rını düzenli yaptırmalı, Çalışan Güvenliği Komitesi tarafından tetkik ve kontrol 
sonuçlarının izleminin otomasyondan takibi yapılabilmeli.

KDA yaralanmalarını önleme tedbirleri kişi ve bölüm bazında alınmalı, KDA 
yaralanma sonrası çalışanın, bulaş kaynağının durumuna göre muayene ve tetkik 
takiplerini yaptırmalıdır. Çalışan KDA yaralanmaları ile kan ve vücut sıvıları sıç-
ramasına maruz kalma olay bildirimlerini en geç 3 iş gününde, Kalite Yönetim 
Birimine bildirilmelidir.

4.2. Radyasyon Riski

İyonize edici, iyonize etmeyen, ultraviyole radyasyon, radyan ısı, lazer, ultrasonik 
ilaçlara bağlı radyasyon riski,Skopi cihazının kullanımına bağlı radyasyona maruz 
kalma riski, Portabl röntgen çekimleri nedeniyle radyasyona maruz kalma riski

Olası Riskler: Derinin renginde koyulaşma,deride kuruma, deri üzerinde kılcal 
damarlarda genişleme,tırnaklarda bozulma,ağrılı yaralar ve deri kanserleri.,kan 
bozuklukları,akciğer kanseri,kemik bozuklukları, Hamilelikte bebeğin doğum 
öncesi ölümü, gelişme geriliği, bebekte nörolojik etkiler (kafatası küçüklüğü, 
şiddetli zihinsel gerilik, akli eksiklik, felç

Riskli Alanlar: Görüntüleme hizmetleri birimleri, Ameliyathane ve Portabl rönt-
gen çekimleri yapılan yoğun bakım ve klinikler

Riskli Personel: Riskli alanlarda çalışan tüm personel

Radyasyon Riskini Önlemek İçin Yapılacak Faaliyetler: Radyasyon koruyu-
cular kullanılmalı, Dozimetre takılmalı ve takipleri yapılmalı, Çalışan Sağlık 
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Tarama Programı göre Personel sağlık taramaları yapılmalı, Portabl röntgen 
çekimlerinde yardımcı olan diğer çalışanlarda KKE’lar(radyasyon koruyucula-
rının) temin edilmeli ve kullanımı sağlanmalı, mümkün olduğu kadar yatağında 
film talebi azaltılmalı

4.3. Tehlikeli Kimyasal Maddelerin Kullanımı ile Kazalarında Oluşan 
Riskler

4.3.1. Tehlikeli Maddeler Kansorojen/ Mutajen Maddelere Bağlı Riskler:

Olası Riskler: Cilt ve akciğer kanserleri, Alerjik reaksiyonlar

Riskli Alanlar: Patoloji laboratuvarı

Riskli Personel: Patoloji laboratuarı çalışanları

Tehlikeli Maddeler Kansorojen/Mutajen Maddelere Bağlı Riskleri Önlemek 
İçin Yapılacak Faaliyetler:Çalışan sağlığı eğitimleri verilmeli, havalandırma 
/İklimlendirme yapılmalı, KKE ların temini ve uygun kullanımı sağlanmalı. 
Makroskopi çalışmalarını makroskopi kabininde yapmak, Ksilen ve formaldehid 
gaz ölçümlerinin yapılmasını sağlamak

4.3.2. Ameliyathane ve Sterilizasyonda Bulunan Kimyasal Maddelere 
Bağlı Riskler

Olası Riskler: Kimyasal atık maddelerin inhalayonu nedeniyle meydana gelen 
karaciğer hastalıkları, Solunum yolu hastalıkları, Kimyasal maddelerin göze sıç-
raması nedeniyle meydana gelen göz hastalıkları, Sistemdeki kaçaklar nedeniyle 
toksik gazların inhalasyonu sonucu meydana gelen karaciğer hastalıkları, Toksik 
gaz inhalasyonu Kimyasal madde ile temas sonucu vücutta meydana gelen yanık-
lar, alerjik reaksiyonlar

Riskli Alanlar: Ameliyathane, Sterilizasyon

Riskli Personel: Ameliyathane, Sterilizasyon birimi çalışanları

Ameliyathane ve Sterilizasyonda Bulunan Kimyasal Maddelere Bağlı Risk-
leri Önlemek İçin Yapılacak Faaliyetler: Yapılan işe uygun KKE ları kullan-
mak, KKE ların kontrollü kullanması sağlamalı, çalışan sağlığı konularında bil-
gilendirmelerin gereğinde bölüm içi çalışanları tarafından da yapılmalı, bölümde 
kullanılan kimyasal maddenin özelliklerine göre güvenlik önlemlerini alınmalı, 
atık gaz sistemi bakım ve kontrolleri yapılarak kayıtları tutulmalı, uygun hava-
landırma/ iklimlendirme yapılmalı, çalışanlar, sağlık tarama programına göre; 
sağlık taramalarını yaptırmalı
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4.3.3. Basınçlı Oksijen Tüplerinin Kullanım Hatalarına Bağlı Riskler

Olası Riskler: Çalışan yaralanma ve yanık riski

Riskli Alanlar: Basınçlı oksijen tüplerinin kullanıldığı birimler ve komşu birimler

Riskli Personel: İlgili riskli alan ve komşu birim çalışanları

Basınçlı Oksijen Tüplerinin Kullanım Hatalarına Bağlı Riskleri Önlemek 
İçin Yapılacak Faaliyetler: Birimlerde muhafaza edilen tüpler çok iyi havalan-
dırılmış bir alanda devrilmeyecek ve yuvarlanmayacak şekilde tutulmalıdır. Tüp-
ler ısı/tutuşturucu kaynaklardan uzak bir yerde muhafaza edilmelidir. Tüp valfleri 
sıkıca kapatılmalı ve koruyucu kapakları yerinde olmalıdır

Tüp çıkış valfleri özellikle yağ ve su gibi kirleticilerden uzak ve temiz tutulmalı, 
yağlı ekipman (conta, regülatör vb.). kesinlikle kullanılmamalıdır. Yağlı eldiven 
veya kremli ellerle dokunulmalı, tüp valfleri değiştirilirken, aç kapama işlemi 
yapılırken eldiven kullanılmalı

Depolarda muhafazası MSDS form bililerine göre yapılmalıdır.

4.4. Yangın/Yanık Riski

4.4.1. Olası Riskler

Otoklav buharı nedeniyle meydana gelen yanıklar, bakteriyoloji laboratuarında 
Bek ocağı ile oluşan yanıklar

Riskli Alanlar: Sterilizasyon, Bakteriyoloji lab.

Riskli Personel: Sterilizasyon, Bakteriyoloji lab çalışanları

Yangın Riski

4.4.2. Olası Riskler

Binada çıkan genel yangına bağlı oluşan yanıklar

Riskli Alanlar: Tüm birimler özellikle yangının çıktığı bölüm ve komşu bölümler

Riskli Personel: Tüm çalışanlar

Yanık/Yangın Riskini Önlemek İçin Yapılacak Faaliyetler: Otoglav bakım ve 
onarımlarının düzenli yapılması, otoglavın ve bek ocağının kontrollü kullanıl-
ması, sivil savunma eğitimleri, yangın söndürme eğitimi, mutfak, bakteriyoloji 
laboratuarı vb doğal gaz kullanan alanlara gaz dedantörü takılmalı, tüm alanlara 
ve yangın risk düzeyine göre yangın söndürücüler belirlenerek temin edilmeli
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4.5. Gürültü Riski

Olası Riskler: Geçici veya kalıcı işitme hasarları

Riskli Alanlar: Atölye, Taş kırma birimi Sterilizasyon

Riskli Personel: Atölye, Taş kırma birimi Sterilizasyon birim çalışanları

Gürültü Riskini Önlemek İçin Yapılacak Faaliyetler: Gürültü kaynağı olan ci-
haz/makine çalışırken çalışma esnasında kulak koruyucular kullanılmalı ve ilgili 
çalışanların Odio testi kontrolleri yaptırmalı. Arızadan dolayı gürültü çıkartan 
cihazların bakım ve onarımı yapılmalı

4.6. Alerji Riski

4.6.1. Olası Riskler

Eldiven kullanımına bağlı lateks alerjisi

Riskli Alanlar: Ameliyathane, Acil, klinik, yoğun bakım, laboratuar cerrahi pan-
suman odaları, poliklinik

Riskli Personel: İlgili riskli alan çalışanları

Lateks Alerji riskini Önlemek İçin Yapılacak Faaliyetler: Bölümde kullanıl-
mak üzere alternatif eldiven olmalı

4.6.2. Olası Riskler

Yüzey Dezenfektan kullanımına bağlı cilt alerjisi

Riskli Alanlar: Acil, poliklinikler, ameliyathane, klinik, yoğun bakım, cerrahi 
pansuman odaları, laboratuarlar

Riskli Personel: İlgili riskli alan çalışanları

Yüzey Dezenfektan Alerji riskini Önlemek İçin Yapılacak Faaliyetler: Gere-
ğinde, yeterli miktarda kullanılmalı, havalandırma yapılmalı. KKE Kullanılmalı

4.6.3. Olası Riskler

Alet dezenfektanına maruz kalma ile alerji gelişme riski

Riskli Alanlar: Ameliyathane KBB, üroloji kliniği ve pansuman odası

Riskli Personel: İlgili riskli alan çalışanları

Dezenfektan Alerji riskini Önlemek İçin Yapılacak Faaliyetler:Alet dezen-
fektanı muhafaza kapları kontrollü KKE kullanılmalı
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4.6.4. Olası Riskler

İlaç sıçramalarına maruz kalma ile ilaç reaksiyonu oluşma riski
Riskli Alanlar: Acil, poliklinikler, ameliyathane, klinik, yoğun bakım, cerrahi 
pansuman odaları, laboratuarlar, radyoloji üniteleri
Riskli Personel: İlgili riskli alan çalışanları
İlaç Alerji riskini Önlemek İçin Yapılacak Faaliyetler: Uygun Kişisel Koruyu-
cu Ekipman Kullanılmak, Güvenli çalışma ortamı için dikkatli çalışmak

4.7. Ergonomik Riskler

Olası Riskler: Çarpma, sıkışma, düşme ve yaralanma riski, Kas iskelet sistemi 
rahatsızlıkları
Riskli Alanlar: Tüm birimler
Riskli Personel: İlgili riskli alan çalışanları
Olası Riskler: El bileği carpal tünel sendromu
Riskli Alanlar: Veri kayıt personellerinin çalıştığı bölümler, Fizik tedavi salonu
Riskli Personel: Veri kayıt personelleri Fizik tedavi teknisyenleri
Ergonomik Riskleri Önlemek İçin Yapılacak Faaliyetler: İş güvenliği ve ça-
lışan sağlığı (ergonomik tehlike ve riskler) konusunda çalışanların verilen eği-
timlere katılımı sağlanmalı, Çalışma koşullarına göre bölüm çalışanları arasında 
dönüşümlü ve eşit iş paylaşımı sağlanmalı, Hasta odaları ve ortak kullanım alan-
larının planlı düzenlemeli
Çalışma ortamı, işleyiş sürecini aksatmayacak şekilde ve ergonomik olarak dü-
zenlenmeli,

Devrilip düştüğünde çalışana zarar verebilecek eşya, dolap vb sabitlenmeli

Kullanılmayan hasta taşıma araba, sedye vb. bölümce belirlenmiş alanda frenleri 
kilitli olarak park edilmeli, Bölümde malzeme istiflemede yüksek yerlere düştü-
ğünde çalışana zarar verecek ağırlıkta veya zarar verme özelliğindeki malzeme-
lerin konulmaması, bu malzemelerin alt raflarda muhafaza edilmesi, ıslak kaygan 
zemin uyarı levhalarının gerekli alanlarda kullanılması, hasta taşıma ve çevirme-
lerde hastanın genel durumuna göre birden fazla çalışanla yapılması, bilek, bel ve 
boyun egzersizleri yapılmalı

Klimaları çalıştırırken veya doğal havalandırma yapılırken, çalışanlar ceryanda 
kalmayacak şekilde yapılmalı, Çalışanlarca kullanılan oturma koltuk, tabire vb. 
Arızalı araç gerecin kullanımdan çekilmesi ve bakım tamiri için ilgili bölüme 
gönderilmesi, gönderilemediği durumlarda ‹DİKKAT BOZUKTUR KULLAN-
MAYINIZ› uyarı yazısı ile tanımlanmalı
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4.8. Trafik Kazası Riski

Olası Riskler: Trafik kazasına bağlı çalışan yaralanmaları oluşma riski
Riskli Alanlar: Tüm birimler
Riskli Personel: Tüm çalışanlar
Trafik Kazalarına Bağlı Riskleri Önlemek İçin Yapılacak Faaliyetler: Araç 
giriş çıkışları kontrollü yapılmalı, Bölümler arasında ve evden icapçı çalışanları 
taşıyan arabaların ehliyetli ve tecrübeli şoförler tarafından kullanılmalı, Araba-
ların günlük ve gerektiğinde bakım kontrolleri yapılmalı. Nöbet sonrası toplu 
taşıma araçları tercih edilmeli

4.9. Hastalar ve Yakınlarıyla Yaşanan İletişim Sorunlarına Bağlı 
Gelişen Riskler

4.9.1. Olası Riskler

Öfke, stres gelişme riski, Fiziksel şiddet (Saldırı, Darp vs.) Sözel şiddet (Hakaret, 
tehdit, İftira vs.)
Riskli Alanlar: Acil, poliklinikler, klinik, yoğun bakım, kan alma laboratuarı, 
MR Ünitesi
Kapı giriş çıkış alanları
Riskli Personel: İlgili riskli alan çalışanları

4.9.2. Olası Riskler

İddia ya da dava edilme riski
Riskli Alanlar: Acil, poliklinikler, Klinik, yoğun bakım, Kapı giriş çıkış alanları
Riskli Personel: Hekimler, Hemşireler, Güvenlik görevlileri, Veri kayıt personeli
Öfke, Stres Gelişmeriski, İddia Ya Da Dava Edilme Riski Ve Şiddet Görme Risk-
lerini Önlemek İçin Yapılacak Faaliyetler: Çalışanlara iletişim, stres yöneti-
mi ve öfke kontrolü ile mesleki bilgi ve becerilerini arttırıcı eğitim yapılmalı, 
tıbbi hatalar oluşmaması için sistemsel önlemler alınmalı. Çalışanlara gereğinde 
psikolojik destek sağlanmalı, Sosyal organizasyonlar düzenlenmeli. Hastalar ve 
hasta yakınları, hastalığı ve tetkik ve tedavileri hakkında yeterli bilgilendirme ya-
pılarak etkili iletişim kurulması sağlanmalı, 24 saat güvenlik elemanı bulundur-
malı, hastane genel kullanım alanları güvenlik kamerası ile izlenmeli, gereğinde 
beyaz kod çağrısı ve şiddet bildirimi yapılmalı

4.10. Elektirik Çarpma Riski

Olası Riskler: Elektrik çarpma bağlı çalışan yaralanmaları oluşma riski
Riskli Alanlar: Tüm birimler
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Riskli Personel: Tüm çalışanlar
Elektirik Çarpma Riskini Önlemek İçin Yapılacak Faaliyetler: Elektrikli araç 
ve gereçler olası su (kirli-temiz) basmaları olabilecek alanlardan uzakta muhafa-
za edilmeli,Elektrik güvenliği ile ilgili eğitim verilmeli, arızalı araç gereç kulla-
nımdan çekilmeli, bakım ve onarımı sağlanmalı,elektrikle çalışan cihazlarda arı-
zalar olduğunda ilgili bölüm sorumlusu tarafından ilgili firma çalışanları/tesisat 
atölyesi bilgilendirilmeli ve arızalar en kısa sürede arıza giderilmeli, arızalı araç 
gereç, bakım ve onarımı için ilgili bölüme gönderilmeli, gönderilemediği durum-
larda ‘DİKKAT BOZUKTUR KULLANMAYINIZ’ uyarı yazısı ile tanımlanmalı 
elektrik güvenlik önlemlerine uyulmalı

5. SONUÇ

Kurumumuzdaki tehlike ve olası riskleri belirlendi. Yapılan bu risk analizine göre 
risk önleme planı yapıldı.
Yukarıda belirtilen riskleri önlemek için iyileştirme çalışmaları yapıldı
• Bölümlerde iyileştirmeye yönelik eksik malzeme araç gereç temini yapıldı.
• KKE eksiklikleri belirlenerek yönetime bildirildi ve alınması sağlandı.
• Tespit edilen risklere göre bölüm bazında sağlık tarama programı yapıldı.
• Çalışan kazalarında enfeksiyon varlığına göre çalışan tetkik kontrol takibinin 

yapılması sağlandı.
• Riskleri önlemeye yönelik ilgili çalışanlara çalışan güvenliği eğitimleri yapıldı.
• Gereğinde çalışanlara psikolojik destek sağlandı.
• Çalışan kazaları, olay bildirimlerinde kök neden analiz çalışmalarına başlandı. 

Kök neden analiz sonuçlarına göre gerekli iyileştirmeler yapıldı.
Kurum çalışanlarında farkındalık oluşturarak, iş güvenliği kültürünün ge-
lişmesine katkı sağlandı.
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Bursa Devlet Hastanesinde  
Bildirim Yapılan Kesici- Delici Alet 
Yaralanmalarının Analizi ve  
Önlenmesi İçin Eğitim Çalışmaları

Seniye ÖZKUL1 / Mehtap AKYOL2

Ömer Faruk METE3 / Özlem GÜRER4

Esman Peri CAN5 / Özlem ATILGAN6

ÖZET
Amaç: Bu çalışma, Bursa Devlet Hastanesinde 3 yıl içinde görülen kesici-delici alet ya-
ralanmalarında, eğitimin etkinliğini ve korunmaya yönelik önlemlerin etkinliğini belirle-
mek amacıyla yapılmıştır. Kesici delici alet yaralanmalarının önlenmesini sağlamak ama-
cıyla çalışanlarda eğitim katılım oranını arttırmak, bildirim sayısını arttırmak, bildirimi 
yapılan yaralanmalarda kök neden analiz çalışması yaparak nedene yönelik iyileştirme 
yapmak.

Önemi: Veriler incelendiğinde bildirilen yaralanmaların % 90’nının önlenebilir yaralan-
malar olduğu tespit edilmiştir. Bu önlenebilir yaralanmaların eğitim ve dikkatli çalışma 
ile en aza indirilebileceğinin sağlık personelinin ve kurum yöneticilerin de farkındalığının 
oluşması, alınacak küçük tedbirlerle önlenebilecek bulaşıcı hastalıkların hala sağlık çalı-
şanlarını tehtit etmeye devam etmesi.

Yöntem: Veriler 1 Ocak 2009-31 Mayıs 2012 Tarihleri arasında araştırmanın yapıldığı 
Bursa Devlet hastanesindeki sağlık personellerinde meydana gelen ve bildirimi yapılan 
kesici-delici alet yaralanmalarından toplanmıştır. (N=94) Bildirim formlarından, kazaya 
maruz kalan ve şahit olan diğer kişilerle yüz yüze görüşme yaparak, gerektiğinde gözlem 
yaparak, Beş Kez Neden/Niçin Sorusunu Sorma Yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. 

1 Bursa Devlet Hastanesi, Hemşire/ Laboratuvar Teknisyeni, seniye_ozkul@hotmail.com05304092493

2 Bursa Devlet Hastanesi, Kalite Yönetim Birimi Hemşiresi, mehtap699@hotmail.com,, 05309665239

3 Bursa Devlet Hastanesi, Başhekim Yardımcısı, omerfarukdal82@hotmail.com, 05336309295

4 Bursa Devlet Hastanesi, Eğitim Hemşiresi, ozlmgrr_4552@hotmail.com, 05363597115

5 Bursa Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Kontrol Komite Hemşiresi, Esmanperi.Can@bdh16.gov.tr,

6 Bursa Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Kontrol Komite Hemşiresi, Ozlem.Atilgan@bdh16.gov.tr,
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Elde edilen verilerin analizinde, sayı ve yüzdelik hesaplama metodu kullanılarak değer-
lendirme yapılmıştır.

Yaralanmalarda kök neden analizine uygun, planlı eğitimlerin haricinde, çalışan kaynaklı 
yaralanmalarda bire bir eğitim, bölüm içinde kimin tarafından yapıldığı belli olamayan 
diğer çalışan kaynaklı yaralanmalarda ilgili bölüm çalışanlarına eğitim verildi. Gereğin-
de çalışan güvenliği komite üyeleri tarafından ilgili bölüme gidilerek inceleme yapıldı, 
veriler toplandı.

Veriler yaralanmaların meydana geldiği bölüme, çalışanların ünvanına, yaralanmaya ne-
den olan aletlere, kaynağın kan yoluyla enfeksiyon oluşturma durumuna ve yaralanma 
bölgesine göre analiz edildi

Sınırlılık: 1 Ocak 2009-31 Mayıs 2012 tarihleri arasındaki Bursa Devlet Hastanesi çalı-
şanları tarafından yapılan bildirimleri kapsar.

Anahtar Kelimeler: Kesici Delici Alet Yaralanmaları, Diğer Çalışan Kaynaklı Hata, Eğitim

ABSTRACT
Purpose: In this study, Bursa State Hospital, penetrating injuries seen within 3 years of 
education was conducted to determine the efficiency and effectiveness of measures for 
protection. Workers in order to ensure the prevention of stab wounds to increase the 
educational participation rate, increase the number of notifications, which are notified 
to make improvements to cause injury by doing root cause analysis work. Significance: 
Injuries are preventable injuries reported that 90% of the data were analyzed. These 
injuries can be prevented with careful study of education and health care personnel and 
corporate executives indirilebileceğinin minimize the formation of the awareness, health 
workers are still threatening infectious diseases can be prevented by the measures to be 
taken to small to continue. Methods: Data research is carried out between January 1 2009-
31 in May 2012 dates and the notice is made to Bursa State Hospital medical personnel 
penetrating injuries that occurred were collected. (N = 94) Notification forms, accident 
victims and witnesses face to face with other people by making the necessary observation, 
Five Times Why / Why ask the question: were obtained by using Method. Analyzing the 
data obtained, evaluation was made using the method of calculation of the number and 
percentage. Appropriate analysis of the root cause of injuries, except for planned training, 
employee training related injuries, one to one, working within the department who made 
a certain other non-employees of the department were trained inflicted injuries. It s going 
to the relevant section examination was performed by the employee safety committee 
members, data were collected. Limitations: Includes Bursa State Hospital’s health care 
workers and cleaning staffs notifications which work between January 1 2009-31 in May 
2012.

Key Words: Stab Injuries, Other Employee Related Error, Training
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1. GİRİŞ

Sağlık personelleri günlük çalışma ortamlarında hastalardan bulaşabilecek birçok 
infeksiyon hastalığı açısından risk altındadır. Kontamine kesici-delici tıbbi aletler 
hem sağlık personeli hem de hastalar için önemli oranda enfeksiyon riski taşır. 
Kesici-delici aletlerin birçoğunun artık tek kullanımlık olması hastalar için riski 
azaltmış olmasına rağmen günümüzde halen sağlık personelinin girişim sırasın-
da yaralanarak hastadan enfekte olması sık karşılaşılan bir durumdur (Waterman 
vd.,1994: 50).

Sağlık personeli kesici-delici aletlerle yaralanma riskini ameliyathanede, hasta 
yatağı başında (kan alma, enjeksiyon, küçük girişimler, resüsitasyon), poliklinik-
lerde (küçük girişimler, pansuman), laboratuvarda (kan alma veya tüp kırılması), 
kısacası çalıştığı hastanede her alanda yaşamaktadır.

Sağlık çalışanları, Kesici delici alet yaralanmalarını takiben önemli mortalite ve 
morbititeye neden olabilen hepatit B, hepatit C ve insan immün yetmezlik virü-
süne (HIV) bağlı enfeksiyon hastalıklarına yakalanma açısından risk altındadır. 
Bu enfeksiyonların bulaşma riski, mukokütanöz yaralanmalara oranla perkütan 
yaralanmalarda daha yüksektir (Altıok M ve ark 2009).

Dünyanın farklı bölgelerinde yapılan 20’den fazla çalışmanın meta-analiz sonuç-
larına göre HIV ile infekte hastaların kanları ile bulaşmış kesici delici aletlerle 
oluşan 6.498 perkütan yaralanma sonucunda sağlık personelinde 21 HIV vaka-
sı gözlenmiştir.(Gürbıyık, A., 2005:80,). Bir çalışmada ABD’de 16.000 sağlık 
çalışanının HIV ile infekte olmuş iğne batmalarına maruz kaldığı bildirilmiştir. 
Sağlık personellerinde cildin infekte iğne ile tek bir kez yaralanması durumun-
da bulaşma riski % 0.3-% 4 oranında bulunmuştur. Ancak HIV infeksiyonundan 
beklenen ölüm olasılığı %100 olduğu için tehlikeli bir infeksiyon olma özelliği 
göstermektedir.

Bir başka çalışmada, hastadan sağlık personeline ilk HIV geçiş vakası 1986 yı-
lında rapor edilmiştir.1985-1999 yılları arsında 55 HIV vakası ve muhtemel mes-
leki geçiş olduğu tahmin dilen 136 vaka rapor edilmiştir. Yapılan araştırmalar 
sonucu bu vakaların %89’u kesici/delici yaralanmalar sonucu meydana gelmiştir 
(Watterson, L., 2004:33-34, Yeşildal, N., 2005) Sağlık personelinin HIV infekte 
olma riski perkütan yaralanma ile kan temasında %0.03-0.09 olarak belirlenmiş-
tir (Gürbıyık, A., 2005:80, Yapar, N., 2003:18-28)

Sağlık çalışanlarına iğne yaralanması ile HCV’nin geçiş oranı %0,1-10 olarak 
çeşitli çalışmalarda belirtilmiştir. Anneden bebeğe HCV geçiş hızı da benzer-
dir(%5-9) (Sünbül, M., 2005).



374  IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Sözel Bildiriler - Cilt: II

Sağlık çalışanlarının mesleki riskleri arasında Kesici Delici Alet Yaralanmaları 
önemli bir yer tutmaktadır. Çalışanlar,için yüksek risk taşıyan Kesici Delici Alet 
Yaralanmaları ve nedenlerinin bilinmesi önemlidir. Hem çalışanların sağlığının ko-
runması hem de maliyet artışının önlenmesi için eğitim ve denetimde gereklidir.

Yapılan araştırmalar iş kazalarının %50’sinin kolaylıkla önlenebilecek kazalar 
olduğunu, %48’inin sistemli bir çalışma ile önlenebileceğini, %2’sinin ise önle-
nemeyeceğini ortaya çıkarmıştır. Bu da bizlere iş kazalarının %98’inin önlene-
bileceği gerçeğini ortaya koymaktadır. Meslek hastalıklarının ve iş kazalarının 
önlenebilir olması, sağlığı koruma ve geliştirme aktivitelerinin uygulanmasında 
önemli rollere sahip olan sağlık çalışanlarının bu konuyu hassasiyetle önemse-
meleri gerekliliği sonucunu doğurmaktadır.(Gürbıyık, A., 2005:80,)., Kutlu, D., 
2007:82, Lynch, W., 2001:31-39).

Kesici Delici Alet Yaralanmaları, infeksiyon bulaştırmanın yanında, duygusal 
olarak da kişiyi etkilemektedir. Kaynak olan hastanın bulaşıcı hastalık durumunu 
bilmemek sağlık çalışanının stresini arttırır. İnfeksiyon bulaşma riskinin fazla ol-
duğu ya da bulaştığı durumda sağlık çalışanı ile birlikte ailesi ve yakınları da bu 
yaralanmadan etkilenir.

Bir sağlık çalışanının infeksiyöz bir hastalığa maruziyet oranı, infeksiyonun hiz-
met sunulan hasta topluluğundaki prevelansına ve o sağlık çalışanının aktivitele-
rinin sıklığına, deneyim, beceri ve dikkat gibi faktörlere bağlıdır.

Tüm kan ve diğer vücut sıvılarıyla geçen hastalıkların mesleki geçiş riski tam 
olarak bilinmemesine rağmen, bu riske katkı sağlayan çeşitli faktörler öne sü-
rülmüştür. Bunlar, sağlık çalışanlarının maruziyet oranı, maruziyet şekli (perkü-
tanöz, mukozal, sağlam veya sağlam olmayan deri), maruziyetin boyutu, hangi 
sıvıya maruz kaldığı, inokulumun hacmi ve mikrobik ajan konsantrasyonu, mik-
robik patojenite, konak duyarlılığı ve iğne batmaları için, iğne tipi (içi boş veya 
solid) ve eldiven kullanımıdır. (Gücük, M., 1999,).

Vaka-kontrol çalışmaları, bazı faktörlerin bulaş riskini attırdığını göstermiştir. Bu 
faktörlerden en önemli üçü; yaralanmanın derin olması, yaralayan alette gözle 
görülür miktarda kan olması ve damar girişiminde kullanılan bir iğne ile yaralan-
ma olmasıdır. (Gürbıyık, A., 2005, Yapar, N., 2003).

Kanıt çalışmalarında güvenli iğne kullanımının yaralanmaları %23-88 arasında 
önemli ölçüde azalttığı saptanmıştır(Gartner 1992;).

Ameliyathane çalışanlarında yapılan bir araştırmada;

• Ameliyathane hemşirelerinin sosyo demografik özellikleri ile yaralanma sık-
lıklarının karşılaştırılması yapılmıştır. Buna göre en fazla yaralanma %89,9 
(n=80) ile 25-40 yaşları arasında meydana gelmiştir. 25-40 yaşları arasındaki 
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Ameliyathane hemşirelerinin %69,7’si (n=62) 1-5 kez yaralanma yaşadıkları-
nı belirtmişlerdir. (Demircan.E.2008)

• Ameliyathane hemşirelerinin eğitim düzeyleri ile yaralanma sıklıklarının kar-
şılaştırılmasına bakıldığında, sağlık meslek lisesi mezunlarının %18’i (n=16), 
önlisans mezunlarının %51,7’si (n=46), lisans mezunlarının %11,4’ü (n=8) 
1-5 kez yaralanma yaşadıklarını belirtmişlerdir. Eğitim durumları ile yaralan-
ma sayısı arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ameli-
yathanede çalışan hemşirelerin sağlık sektöründe toplam çalışma süreleri ile 
yaralanma sıklıkları arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05). 
(Demircan.E.2008:33)

2. BULGULAR

Araştırma grubunda yer alan ve yaralanmaya maruz kalan sağlık personellerinin 
görev dağılım sıralamasına baktığımızda;

• Hemşireler % 59,57
• Temizlik personelleri % 38,29
• Hekimler % 2.12 ‘dir.
2006-2010 yılları arasında hastanemizde sağlık çalışanlarına kesici delici alet 
yaralanmalarının önlenmesi ile ilgili eğitimler verilmiştir. Bu eğitimlere katılım 
temizlik personelinde % 90’a ulaşılırken hemşirelerde % 20 ‘ler de kaldığı tespit 
edilmiştir.

Ocak 2011 - Haziran 2012 tarihinde sağlık çalışanlarına verilen eğitimlerde, Te-
mizlik personelinin % 95’ine, hemşirelerin% 75 ‘ine, sağlık teknisyenlerinin % 
75 ‘ine, hekimlerin % 25‘ine ulaşılmıştır.

İlk yaralanma bildirimleri, temizlik personelleri tarafından daha sonra hemşire 
grubundan olduğu tespit edilmiştir.

Yaralanmaların % 68.11’inin mesai saatlerinde, % 17.39’unun nöbetlerde olduğu 
tespit edilmiştir.

Yaralanmaların çoğu mesleğe yeni başlayan ve ya yeni tayin gelmiş çalışanlar ile 
40 yaşın üzeri çalışanlarda olduğu tespit edilmiştir.

Tablo 1 Bölümlere Göre Kesici Delici Alet Yaralanmaları n(94)
Klinik/Servis meydana gelen yaralanmalar 43 % 45.74
Yoğun Bakım 17 % 18.08
Ameliyathane 13 % 13.82
Tıbbi atık 5 % 5.31 
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Kesici delici alet yaralanmaları en çok % 45.74 ilk sırada klinik çalışanlarında,2. 
sırada % 18.08 Yoğun Bakım çalışanlarında, 3. sırada % 13.82 Ameliyathane 
çalışanlarında, 4. sırada % 5.31 oranı ile Tıbbi atık bölüm çalışanlarının olduğu 
tespit edildi.

Kesici delici alet yaralanmalarının en çok görülen klinikler sırası ile;

1. Dahiliye kliniği(n=8),
2. Nöroloji kliniğin(n=7),
3. Ortopedi kliniği(n=6).
2009-2010 döneminde Kesici delici alet Yaralanma olay bildirim yapan (n=42) 
çalışanların % 52.38 Hemşire, % 47.61 temizlik personelidir.

Eğitim ile hedeflerimiz:

• Kesici delici alet yaralanmalarının önlenmesi/azaltılması
• Kesici delici alet yaralanma bildirim yapmayan bölümlerin (özellikle ameli-

yathane çalışanları) hemşirelerin ve hekimlerin bildirim yapmasını sağlamak.
• İğne ucunu kapatırken oluşan kesici delici alet yaralanmalarının önlenmesi
• Diğer çalışan kaynaklı kesici delici alet yaralanmalarının önlenmesi
• Çalışanların sağlık tarama programına göre muayene, tetkik ve aşılarını yap-

tırılmaları
• Çalışan sağlığı eğitimlerine katılım sayısının arttırılması
2011-2012 döneminde Kesici delici alet Yaralanma olay bildirim yapan (n=52) 
çalışanların % 65.38 Hemşire, % 30.76 temizlik personeli, % 3.84 doktordur.

Tablo 2. Hemşirelerde Oluş Şekline ve Nedenlerine Göre Kesici Delici Alet Yaralanmaları

Hemşirelerde kesici-delici 
alet yaralanmaları

2009-2010 dönemi
Eğitim Öncesi(n=22)

2011-2012 dönemi
Eğitim Sonrası(n=34)

% %
Tedavi öncesi yaralanmalar
Tedavi hazırlarken 4.54 -
Medikal tedavi uygularken 
oluşan yaralanmalar (ajite 
hasta dahil)

40.90 29.41

Cerrahi operasyon esnasında 9.09 26.47
Tedavi uygularken diğer 
çalışanların çalışanın 
dikkatini dağıtması sonucu 
oluşan yaralanmalar

- 5.88
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Hemşirelerde kesici-delici 
alet yaralanmaları

2009-2010 dönemi
Eğitim Öncesi(n=22)

2011-2012 dönemi
Eğitim Sonrası(n=34)

% %
Numune alımında diğer 
çalışana yardım ederken 2.94

Tedavi sonrası oluşan kesici 
delici alet yaralanmalar 
İğne ucunu kapatırken 40.90 14.70
Hasta/hasta yakınlarının 
çalışanın dikkatini dağıtması 
sonucu oluşan yaralanmalar

- 8.82

Aşırı doldurulmuş kesici 
delici alet kutusuna atık 
atarken 

- 8.82

Çalışanın hasta yakını veya 
diğer çalışanlarla çarpışması - 5.88

Diğer 4.54

Eğitimlerden sonra kesici delici alet yaralanmaları bildirimlerinde hemşirelerde ve 
hekimlerde artma olmuştur. Ayrıca bölüm olarak daha önce yeterli bildirim yapıl-
mayan ameliyathane çalışanlarının bildirimlerinde de artma olduğu tespit edildi.

İğne ucunu kapatırken oluşan yaralanmalar % 40.90’ dan % 14.70’e düşmüştür.

Medikal tedavi uygularken oluşan yaralanmalar % 40.90’ dan % 29.41’e düş-
müştür.

2.1. Tedavi Uygularken Oluşan Yaralanma Nedenleri

• Hastaların ani el kol hareketi,
• Hastanın ajite olması
• Özellikle cerrahi operasyonlarda, ekip halinde çalışırken sözel iletişimin etkin 

kullanılmaması
• Tedavi uygulayan çalışanın diğer çalışanlar tarafından dikkat dağıtıcı davranış 

ya da söylemde bulunulması
• Diğer çalışanın daha önce kullandığı iğne ucunu KDA atık kutusuna atmama-

sı, etrafta dağınık bulundurması

2.2. Tedavi Sonrası Oluşan Kesici Delici Alet Yaralanma Nedenleri

• İğne ucunu kapatmaya çalışmak
• Çalışanın kendi dikkatsizliği
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• Hasta/hasta yakınlarının çalışanın dikkatini dağıtması
• Çalışan çalışana/hasta yakınına çarpma, çarpışması
• Atıkların ilk kullanıcılar tarafından uygun KDA atık kutularına atılmaması
• Aşırı doldurulmuş KDA kutusuna atık atarken,
• Küçük boy kesici delici alet atık kutularının 2/3’si dolmadığı halde özellikle 

katater uçlarını atarken kazalar oluştu. Verilen eğitimlerde çalışanlar bu konu-
da bilgilendirildikten sonra benzer kazalar oluşmadı.

• Kesici-delici-batıcı ve sivri aletlerin doğru teknikle atılmaması

Tablo 3. Temizlik personellerinde Oluş Şekline ve Nedenlerine Göre Kesici Delici Alet 
Yaralanmaları

Temizlik personelinde kesici-delici 
alet yaralanmaları

2009-2010 dönemi
Eğitim Öncesi (n=20)

2011-2012 dönemi
Eğitim Sonrası(n=16)

Atıkları toplarken oluşan kesici delici 
alet yaralanmaları

%90 %81.25

Çarşaf ve ameliyat örtülerini toplarken % 10 % 6.25
Hasta transfer ederken % 6.25
Ajite hastayı kontrol altına almaya 
çalışırken

% 6.25

Eğitimlerden sonra çoğu diğer çalışan kaynaklı hatalara bağlı oluşan temizlik 
personeli yaralanmalarında % 15 azalma olmuştur.

Atıkları toplarken oluşan kesici delici alet yaralanmaları %90’dan %81.25’e, 
çarşaf ve ameliyat örtülerini toplarken oluşan kesici delici alet yaralanmaları % 
10’dan % 6.25’e düştüğü tespit edilmiştir.

2.3. Temizlik Personelinde Atıkların Toplarken Oluşan Yaralanma 
Nedenleri

• Birim içinde kullanılan KDA lerin kullanıcılar tarafından uygun atık kutusuna 
atılmaması, etrafta kullanılmış iğne ucunun açık ve gelişi güzel bırakılması,

• Kesici delici alet atık kutularının düşmesi/devrilmesi kazalarında atıkları top-
larken,

• Tıbbi atıkların kesici delici atık kutularına değil kırmızı tıbbi atık poşetlerine 
atılması,

• Kesici-delici-batıcı atık kutularının aşırı doldurulması
• Kullanılan Kesici-delici-batıcı aletlerin bir başkası tarafından toplanması
• Kullanılan Kesici-delici-batıcı aletlerin iş bitiminde ortalarda bir başkasına 

zarar verecek şekilde dağınık, ucu açık bırakılması
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• Hasta çarşaflarının, ameliyat önlüklerinin arasında iğne uçlarının bulunması 
sonucu oluştuğu tespit edilmiştir.

2.4. Yaralanma Bölgesine Göre Kesici Delici Alet Yaralanmaları

Kesici delici aletlerden yaralanmalarında % 54.25 ile sol ele, %43.61 sağ ele, 
%1.06 batın bölgesine batma olduğu tespit edildi.

Tablo 4. Yaralanmaya Neden Olan Aletler (n=94)
Yaralanmaya neden olan 
alet 2009 2010 2011 2012 Toplam Sayı Toplam %

İğne ucu 25 14 30 14 83 88.29
Anjioket ucu 5 5 5.31
Bisturi 1 1 1 1 4 4.25
Cam Ampul 2 2 2.12
Metal parçası 1 1 1.06
Lanset 1 1 1.06

Kesici delici aletlerden yaralanmalar sırası ile % 88.29 iğne ucu, %5.31 anjioket 
ucu ve %4.25 bisturi ile olduğu tespit edilmiştir.

Tablo 5. Kaynağın Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonunun Olması Durumu
Sayı %

Yaralanmaya neden olan kontamine aletin kime kullanıldığı bilinmeyen 
yaralanmalar 39 41.48

Yaralanmaya neden olan kontamine aletin kullanıldığı hastada kan 
yoluyla bulaşan enfeksiyonu olmayan yaralanmalar 36 38.29

Yaralanmaya neden olan kontamine aletin kullanıldığı hastaların kan 
yoluyla bulaşan enfeksiyonu var olan yaralanmalar 19 20.21

Yaralanmalarda kaynağın %20.21’inin kan yoluyla bulaşan enfeksiyonunun var 
olduğu,

% 41.48’inin kaynağın kan yoluyla bulaşan enfeksiyonunun olup olamadığının 
bilinmediği, %38.29’unun ise kan yoluyla bulaşan enfeksiyonunun yok olduğu 
tespit edildi.

Kontamine aletin kullanıldığı kaynağın % 20.21’inde kan yolu ile bulaşan enfek-
siyon varlığı bilinmektedir. Bunların;% 42.10’u HBs Ag (+) kaynak, % 42.10’u 
Anti HVC (+) kaynak,

% 5.26’sı kan kültüründe VRE (+)kaynak, % 5.26’sı kan kültüründe MRSE (+) 
kaynak,

% 5.26’sı kan kültüründe Acinetobacter baumannii tespit edilmiş kaynaktır.
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Yaralanmaların % 97.5 kontamine aletle ve bunların % 91.48’ iğne ucu, % 
5.31’ianjioket ucu ile meydana geldiği tespit edilmiştir.

Enfekte yaralanmaların %100’ünde KKE olarak eldiven kullanılmaktadır.

Hemşire sağlık memuru, sağlık teknisyeni, temizlik personeli % 75,7 bağışık % 
20’side aşı programındadır. Veri kayıt personeli güvenlik görevlisi ve idari me-
murların % 20.1 ‘i bağışık % 33’ü aşı programındadır. Tarama devam eden çalı-
şan sayısı % 41,3’dür.

3. ENFEKTE YARALANMALARDA KAYNAĞIN ÖZELLİĞİNE GÖRE 
ÇALIŞAN TETKİK VE AŞI KONTROL TAKİP FORMU 

Çalışanın Adı Soyadı: Ünvanı 

Çalıştığı Bölüm         :  Bölüm tel no: 

Yaralanma Tarihi       : Yar. Bildirim Tarihi        

 

HBsAg (+) kaynak 
yaralanmalarının 
takibi 

HBsAg Anti-HBs 

Başlangıç test 
sonucu 

 Pozitif     
 Negatif      

 Pozitif 
titre……… 

 Negatif      

Yanıt yetersiz(aşılı) (Anti-
HBs titresi < 10 MIU/ml ) 
Rapel Hepatit B aşısı 
uygulanır. 

Rapel Aşı : …../…./20…… Rapel aşı uygulamasından 6 hafta-8 hafta sonraki 
anti HBS titre sonucu:……………….. 

HBsAg (-) çalışana ilk müdahale 
sonrası 48 saat içerisinde Hepatit B 
İmmünglobülin 

 Uygulandı  …../…../20…. 
 Uygulanmadı  

Aşılama Takvimi 0.Ay  

1.DOZ  

1. Ay 

2.DOZ 

6. Ay 

3.DOZ 

SON AŞIDAN 

6 hafta-8 hafta 
sonra Anti HBS 
titresine bakılır. Aşılama Tarihi …../…../20…. …../…../20…. …../…../20…. 

Aşılama sonrası 
test sonucu 

HBsAg Anti HBs 

 Pozitif     
 Negatif      

 Pozitif titre………    
 Negatif      

 

 

 

 

 

 

 

Not: Kaynağın HBsAg pozitif, temasa uğrayan kişinin antiHBsAg negatif olduğu 
durumlarda ilk doz aşıyla birlikte ‘’Hepatit B İmmünglobülin’’ uygulaması gerekir.
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Çalışan önceden aşılanmış ancak yanıt yetersiz (Anti-HBs titresi < 10 MIU/
ml) hekim önerisine göre Hepatit B hiperimmunglobulin (HBIg) 0,06 ml/kg 
uygulanır.

Personelin HBsAg pozitifliği varsa; Pansuman dışında herhangi bir müdahale-
ye gerek yoktur.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı ve Gastroenteroloji hekimi tarafından takip edilir.

HCV (+) kaynak 
yaralanmalarının 
takibi     

Anti HCV HCV RNA ALT AST 

Başlangıç test sonucu  Pozitif 
 Negatif      

  ……….IU/L …….IU/L 

6.Hafta test sonucu  Pozitif 
 Negatif      

 Pozitif 
 Negatif      

……….IU/L …….IU/L 

3. Ay Test Sonucu  Pozitif 
 Negatif      

 Pozitif 
 Negatif      

……….IU/L …….IU/L 

6 Ay Test Sonucu  Pozitif 
 Negatif      

 Pozitif 
 Negatif      

……….IU/L …….IU/L 

 

HIV(+) kaynak yaralanmalarının takibi     

72 saat içinde kemoprofilaksi uygulanır  Uygulandı  …../…../20….    
 Uygulanmadı 

 Anti HIV DİĞER 

Başlangıç test sonucu  Pozitif       Negatif  

6.Hafta test sonucu  Pozitif       Negatif  

3. Ay Test Sonucu  Pozitif       Negatif  

6 Ay Test Sonucu  Pozitif       Negatif  

 

 
Kaynak bilinmiyorsa; HBsAg (+) kaynak yaralanmalarının takibi, HCV (+) 
kaynak yaralanmalarının takibi ve HIV(+) kaynak yaralanmalarının takibi yapılır
Enfekte yaralanmalarda çalışan takipleri yukarıdaki forma işlenerek kayıt edilir.

4. SONUÇ
Delici kesici yaralanmaları ile viral ve bulasıcı ajanlara maruziyetin çoğu kez 
önlenebilir olmasına karsın ciddi bir sorun olmaya devam ettiği görülmektedir.

• Çalışmamızda hastanemizde üç yıllık sürede sağlık personellerinde gerçekle-
şen/bildirim yapılan KDA yaralanmaları oranları değerlendirilmiştir.Yaralan-
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maların en çok hemşirelerde daha sonra temizlik personelinde olduğu tespit 
edildi.

• Çalışmamızda perkütan yaralanma şekilleri incelendiğinde eğitim öncesi dö-
nemde % 90.00, eğitim sonrasında % 81.25 oranıyla atıkların toplanması sı-
rasında yaralanma şekli ilk sırada yer almıştır. Hemşirelerde iğne ucu kapağı 
kapatırken oluşan yaralanmalar eğitim öncesi dönemde % 40.90, eğitim son-
rasında %14.70 oranıyla ikinci sırada yer almıştır.

• Eğitimlere katılan çalışan sayılarında artma olmuştur.
• Eğitim ile hedeflediğimiz, hemşire ve hekimler tarafından yaralanma bildirim 

sayısı artmıştır. Daha önce sadece temizlik personeli yaralanma bildirimleri 
olan ameliyathanede yaralanma bildirimi yapmayan diğer ameliyathane çalı-
şanları da(hekim, anestezi teknisyeni ve hemşireler) bildirim yapmaya başla-
mıştır.

• Çalışan sağlık taraması ve aşı programına uyumlar, bölüm sorumluları ve 
çalışan güvenliği komitesi denetim ekipleri tarafından kontrol edilerek daha 
düzenli yapılması sağlanmıştır. Aşılama programına katılan çalışan sayısı art-
mıştır.

• Diğer çalışan kaynaklı yaralanmalarda özellikle temizlik personelinde azal-
malar görülmüştür.

• Çalışan güvenliği komitesi tarafından yapılan yaralanma kök neden analiz so-
nuçları eğitimlerde çalışanlarla paylaşılmıştır. Eğitim sonrası benzer nedenler-
den oluşan yaralanma sayısı azalmıştır.

• Kesici delici alet yaralanması olan çalışanlarda, % 98.80’inde tekrar yaralan-
ma tespit edilmemiş, %1.2 yaralanma tekrarı tespit edilmiştir.

• Kesici delici alet yaralanmalarında kaynağın enfeksiyon durumuna göre çalı-
şan muayene ve tetkik takipleri çalışan güvenliği komitesince yapılmaya baş-
lanmıştır.

• Yaralanma olan çalışanlarımızın % 100 ‘ünde enfekte bulaş ile ilgili herhangi 
bir hastalık tespit edilmemiştir. Bunda da çalışan sağlığı eğitimlerinin yapıl-
ması ve katılımların sağlanması, hastanemizde 2007 yılında başlayan sağlık 
taramalarının yapılması, Hepatit B’ ye karşı bağışıklanma programının etkin 
yürütülmesi ile olduğu düşünülmektedir.

• Yaralanma sonucu etkilenen çalışanlarımıza gereğinde psikolojik destek sağ-
landı.

• Çalışan güvenliği komitesi gereğinde tüm çalışanlara danışmanlık görevi ya-
parak sürekli çalışanları bilgilendirmektedir.
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• Çalışan güvenliği denetim ekibi denetimlerde kesici delici aletlerin uygun 
muhafazası, kullanıldıktan sonra uygun atık kabına atılması ile ilgili de değer-
lendirme yapmaktadır.

• Sağlık çalışanlarına kesici delici alet yaralanmalarının önlenmesi, yaralanma 
sonrası yara yerinin temizlenmesi ve bundan sonra izleyeceği prosedür konu-
larındaki eğitimler her yıl ve gereğinde yapılmaktadır.

• Yeni işe başlayan ve tayinle gelen çalışanlara oryantasyon eğitiminde de kesi-
ci delici alet yaralanmalarının önlenmesi eğitimi verilmeye başlanmıştır.

• Yoğun bakım ünitelerinde ve diğer kliniklerde izole hastalara ve kan yolu ile 
bulaş olan hastalarda kullanılmak üzere ve acil servis ve kan alma ünitesinde 
sürekli kullanmak üzere kilitli anjioket, kan alma iğnesi ve enjektör alındı.

5. KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMALARINI ÖNLEMEK/
AZALTMAK İÇİN ÖNERİLER

• Kullanılan Kesici-delici-batıcı aletlerin iş bitiminde ortalarda bir başkasına 
zarar verecek şekilde dağınık, ucu açık bırakılmamalı ve bu aletler mümkünse 
kullanan kişi tarafından toplanmalı eğer mümkün değilse diğer çalışana bildi-
rerek kontrollü toplanması sağlanmalıdır. Çalışma ortamında, hasta odaların-
da, hasta yatağında unutulmamalıdır.

• Kullanımdan sonra enjektör iğnelerinin ve kan alınan İğnelerinin kılıfı ya da 
kapağı yerine takılmaya çalışılmamalı, iğneler enjektörden çıkartılmamalı, 
eğilip bükülmemelidir.İğne ucunu kapatmak zorunda kalındığında Tek Elle 
Yerleştirme Yöntemini kullanarak iğne ucu kapağı kapatılmalıdır.

Tek Elle Yerleştirme Yöntemi:Kapama iğne koruyucu ucunun düz bir zemine 
bırakılması sonrası tek elle kapatılır.

• Kullanılmış iğne, enjektör, bistüri ucu ve diğer kesici aletler imha edilmek 
üzere delinmeye dirençli sağlam KDA atık kutularına konulmalı, atık kutuları 
aşırı doldurulmamalı ve bu atık kutuları bölümde kullanıma uygun ve kolay 
ulaşılabilir yerlerde bulundurulmalıdır. Atık kutuları 2/3 dolduğunda kapağı 
güvenli bir şekilde “ kapatılmalıdır.

• Ekip çalışmalarında sözel iletişime önem verilmeli
• Tedavi, bakım ve onarımda kullanılan geri dönüşümlü araç gereçler (tornavi-

da, çivi, penset, makas vb) uygun taşıma kap ve çantalarında toplanmalıdır.
• Kullandıktan sonra enjektör iğneleri ve bistüri v.b. kesicilere temas en aza 

indirilmeli
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• Çalışanlar, tedavi yaparken diğer çalışan tarafından dikkatini dağıtacak söz 
ve uygulamalardan kaçınmalı, Bilinci yerinde olan hastalara açıklayıcı bilgi-
lendirme yapılmalı. Kontrol edilemeyen ajite hastalarda tek başına müdahale 
edilmeye çalışılmamalı, acil bir durum değilse yardımcı geldiğinde tedavi ya-
pılmalı.

• Tedavi yaptıktan sonra çalışan, dönüş manevrasında iğne ucunu kontrollü 
tutmalı, böylece diğer çalışana veya hasta/ hasta yakınına iğne batması ön-
lenmelidir. Özellikle dar hasta odalarında diğer hasta ve hasta yakınlarının 
davranışları/duruşları da düşünülerek kontrollü çalışılmalıdır.

• Sağlık birimlerinin periyodik denetimleri yapılmalı
• Yeni ürün kullanılmaya başlamadan önce ilgili çalışanlara eğitim verilmelidir.
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Sağlık Kurumlarında Risk Analizi 
Çalışmaları ve Bir Hastane Örneği
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ÖZET
Amaç: Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, çalışma koşulları, maki-
ne ve tesisat, yürütülen faaliyetler, insan ve organizasyon hatalarından kaynaklanan teh-
likeler de dikkate alınarak çalışanların, stajyerlerin, refakatçıların ve ziyaretçilerin sağlık 
ve güvenliklerini etkileyebilecek tüm unsurların belirlenerek değerlendirilmesi ve riskle-
rinin kontrol altına alınması için risk analizi çalışması yapılmış ve bu analiz sonuçlarına 
göre önlemler alınması amaçlanmıştır.

Yöntem: Risk analizi çalışması öncesinde, tüm bölüm kalite sorumlularına risk analizi 
eğitimi verilmiştir. Sonrasında hastanede yürütülen tüm faaliyetleri kapsayacak şekilde 
planlama yapılmış, bölüm kalite sorumlularının da katılımı ile risk analizi yapılmıştır. 
Riskler belirlenirken, oluşturulan “Risk Analizi Formu” kullanılmıştır. Formda belirlenen 
risk derecelerine göre (Risk= Olasılık * Şiddet), Risk Değerlendirme Karar Matrisi (L 
tipi) kullanılarak riskler sınıflandırılmıştır. Elde edilen veriler çalışan güvenliği komite-
sinde değerlendirilmiştir.

Bulgular: Risk analizi değerlendirmesinde, katlanılamaz risk bulunmamış olup, tıbbi 
atıklarla hastalık bulaşması, enfeksiyon, delici kesici alet yaralanmaları, fiziksel şiddete 
uğrama ve hasta düşmesi tehlikeleri bir çok birimde önemli riskler (15,16,20) sınıfında 
yer almıştır. Önemli riskler öncelikli tutulmuştur, belirlenen risklerde iyileştirme çalış-
maları başlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sağlık, Hastane, Risk Analizi
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ABSTRACT
Objective: In Sakarya University Educational and Research Hospital, employees, interns, 
companions and visitor’s safety and health risks that may affect the evaluation and control 
of all the elements for determining the risk analysis taking into consideration working 
conditions, machinery and equipment, activities, the dangers arising from human and 
organizational errors was conducted.

Methods: Department quality managers are given risk analysis training prior to the study 
of risk analysis. After that, to cover all the activities carried out in a hospital was planned; 
risk analysis was conducted with the participation of department quality managers.

Prior to study of the risk analysis, quality responsibles of all department have been the risk 
analysis trained. After that, to cover all the activities carried out in a hospital was planned, 
risk analysis was conducted with the participation of department quality responsible. Risk 
Analysis Form was used in determining the risks. The risks that according to risk degree 
(Risk = Probability * Violence) were classified using Risk Assessment Decision Matrix 
(L type) and The obtained data are evaluated employee safety committee.

Results: Assessment of Risk analysis does not have a risk that not tolerable. Medical 
wastes, disease transmission, infection, penetrating injuries, physical violence and the 
falling of patient is a very significant risk class in many units (15,16,20). Improvement 
studies for the identified risks that were primarily significant risks have been started.

Key Words: Health, Hospital, Risk Analysis
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1. GİRİŞ

1.1. Hastane İşletmeciliğinde Risk Yönetiminin Amacı ve Önemi

Sağlık hizmetlerinde risk yönetiminden amaç; hastaları, hastane personelini ve 
hastaneye gelen ziyaretçileri fiziki ve psikolojik bakımdan olumlu etkileyecek bir 
ortam yaratmak; kazaları önleme yönünde her türlü tedbiri almak ve bu tedbirleri 
alırken hastane kayıplarını ve harcamalarını minimize etmek; yaralanma, hatta 
ölümle sonuçlanabilecek kazalara imkân vermeyerek tazminat giderlerini asgari-
ye indirmektir (Ülgen,2010).

Bir hastane açısından olumlu gelişmeler yanında olumsuz gelişmelerin de (ör-
neğin; yanlış teşhis ve tedavi sonucu müşterinin zarar görmesi; yataktan düşme, 
yangın, sel, elektrik kesilmesi dolayısıyla ameliyatın durması veya ertelenmesi 
sonucu oluşan kalite uygunsuzluğu vb.) önlenmesi tüm işletmelerde olduğu gibi 
hastanelerde de geçerli olan “işletmenin varlığını sürekli kılma” amacı ile ilgili 
önleyici faaliyetleri önemli hale getirmektedir. Bu nedenle, hastanelerde riskle-
rin yönetilmesi üzerinde önemle durulması gerekmektedir. Hastaneler ve sağlık 
kuruluşları hasta güvenliği için çeşitli yöntemler kullanıyor olsa da, sağlık işlet-
melerinde oluşabilecek tıbbi ve tıbbi olmayan, olası riskleri önceden belirleye-
cek, bu risklerin oluşmaması için önlem alacak ve oluşması durumunda ise zarar 
gören tarafın bu durumdan en az şekilde etkilenmesi için proaktif yaklaşım gös-
terecek farklı meslek gruplarından oluşmuş risk yönetimine ihtiyaç vardır (Şahin 
ve Ünlüoğlu, 2010).

Hastanelerde sağlık tanımı kapsamındaki hizmetler, direkt müşteri konumundaki 
hastalar tarafından talep edilebileceği gibi, onlar adına örgütlü diğer işletme ve/
veya sosyal ve ulusal kurumlar tarafından da (sigorta şirketi, ülkemize özgü ola-
rak S.S.K. , Emekli Sandığı veya Bağ Kur vb.) talep edilebilir. Tüm bu durum-
larda müşteri ve/veya müşteriyi finanse eden örgüt açısından sağlık hukukunun 
en gelişmiş olduğu ülkelerde kalite uygunsuzlukları (içersinde maliyet / fayda 
analizinin olduğu bir kalite düzeyi ya da optimal kalite) bir hastane açısından 
oldukça sistematik bir “risk yönetimi” ni gerekli kılar (Şahin ve Ünlüoğlu, 2010).

Hastanelerde risk yönetimi özellikle hasta ve çalışan güvenliğini tehdit eden un-
surların etkilerini en aza indirmesi, hızlı ve etkili karar almaya yardımcı olması, 
kaynak israfını önlemesi, zaman tasarrufu sağlaması, istenmeyen olayların ne-
denlerinin belirlenmesi ve çözümlenmesinde katkı sağlamasından dolayı büyük 
önem taşımaktadır (İncesu vd., 2011).
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1.2. Tanım ve Kavramlar

Tehlike: İnsanların yaralanması veya sağlığının bozulması veya bunların birlikte 
gerçekleşmesine sebep olabilecek kaynak, durum veya işlem(TSE, 2012:7).

Risk: Tehlikeli bir olayın veya maruz kalma durumunun meydana gelme olasılığı 
ile olay veya maruz kalma durumunun yol açabileceği yaralanma veya sağlık 
bozulmasının ciddiyet derecesinin birleşimi(TSE, 2012:7).

Risk Değerlendirme: Tehlikelerden kaynaklanan riskin büyüklüğünü tahmin 
etmek ve mevcut kontrollerin yeterliliğini dikkate alarak riskin kabul edilebilir 
olup olmadığına karar vermek için kullanılan proses(TSE, 2012:7).

Kabul Edilebilir Risk: Kanuni zorunluluklar ve işletmenin kendi sağlık ve gü-
venlik politikası ve uygulamaları dikkate alındığında, kabul edebilecek düzeye 
indirilmiş risk(TSE, 2012:7).

Risk Yönetimi: Riskleri tanımlamayı, değerlendirmeyi, onlara karşı yürütülecek 
faaliyetleri belirlemeyi, sorumlulukları tayin etmeyi, belirlenen faaliyetleri uy-
gulamayı ve bunları izlemeyi ve sonuçlarını gözden geçirmeyi kapsayan bütün 
süreçlerdir(TSE, 2012:7).

1.3. Risk Yönetim Modeli

1.3.1. Risklerin Tanımlanması

Risk tanımlama, risk yönetiminin en önemli adımıdır ve diğer aşamalardan fark-
lıdır. Öncelikle hastanenin risk haritası(tablosu) oluşturulmalıdır. Risklerin ta-
nımlanması ve belirlenmesinde hastanenin çalışma politikası, konumu ve hizmet 
çeşitliliğine uygun olarak muhtemel riskler belirlenmelidir.

Risklerin belirlenmesi için gerekli girdiler şunlar olmalıdır;

• İlgili mevzuatlar
• Kurum denetim ve gözden geçirme sonuçları
• Hasta ve çalışan güvenliği politikası
• Uygunsuzluklar
• Kaza ve olay kayıtları
• Benzer kuruluşlarda oluşan kaza ve olaylar
• Kurum afet planı
• Personel sağlık taramaları
• Öneri ve şikâyetler
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• İç Denetim Raporları

• Dış Denetim Raporları

• Kurumsal Risk Kütüğü

• Kurumsal Risk Analizi

• Hasta ve yakınları memnuniyet ölçümleri

• Çalışanların memnuniyet ölçümleri

• Komite ve Komisyonlar (enfeksiyon kontrol komitesi, hasta ve çalışan güven-
liği komisyonları vb.)

Belirtilen girdiler risklerin belirlenmesi amacıyla değerlendirilir. Tanımlanan 
riskler risk tablolarına dönüştürülerek kurumun risk envanteri oluşturulmuş olur.

Hastanenin karşılaşabileceği tüm riskler bir tablo haline getirilebilir. Bu saye-
de kurum risklerinin toplamını görerek genel bir değerlendirme yapabilir. Risk 
belirlenmesi için bir risk belirleme ekibi kurulmalı bu ekip hastane süreçlerini 
iyi tanıyan kişilerden oluşmalıdır. Bu ekip önceden riskleri belirlenecek birime 
giderek o birimi iyi tanıyan kişi veya kişilerden olası risklerin neler olduğunu 
belirtmeleri istenecektir. Belirlenen riskler risk ekibi başkanlığında her birimin 
riskleri o birimi iyi tanıyan kişi ya da kişilerce değerlendirilerek tespit edilir. 
Daha risk değerlendirmesine tabi tutulur. Bu risklerin doğruluğu olma sıklığı 
gibi derecelendirmeleri yapılarak, risk analiz planına kayıtları yapılır. Hazırla-
nan risk analiz planı, risk yetkili ve sorumlularına gönderilerek ve onların da 
görüş ve değerlendirmeleri doğrultusunda gözden geçirilerek son şekli verilir ve 
Başkanlığın(Başhekimlik) onayına sunulur(İncesu vd. 2011).

1.3.2. Risklerin Değerlendirilmesi ve Risk Analizi

Risklerin değerlendirilmesi, muhtemel risklerin gerçekleşme ihtimalini, gerçek-
leşmesi halinde olası etkilerinin önceden tahmin ve tespit edilmesini ve yöneti-
min bu riskleri göze alma düzeyinin belirlenmesini içeren süreçtir.

İki temel risk analizi mevcuttur. Bunlar, nicel ve nitel yöntemlerdir.

• Nicel risk analizi, riski hesaplarken sayısal yöntemlere başvurur. Nicel risk 
analizinde kıymet, açıklık, tehditin etkisi gibi değerlere sayısal değerler verilir 
ve bu değerler matematiksel ve mantıksal metotlar ile proses edilip risk değeri 
bulunur.

• Nitel risk analizi risk hesaplarken ve ifade ederken nümerik değerler yerine 
yüksek, çok yüksek gibi tanımlayıcı değerler kullanılır.
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Risk değerlendirmesi aşamasında, riskin kabul edilebilirliğine karar vermek için, 
riskin önemi üzerinde kapsamlı olarak kakar verilir. Risk değerlendirmesinde 
olayların çıkma olasılığı ve ortaya çıktığında maruz kalınabilecek sonuçlar be-
lirlenir.

Riskleri önceliklendirmek, zaman olarak gerçekleşme aralığı ve kurumun başarı-
sına etkisi açısından risklerin sıralanmasını ifade eder. Etki ve ihtimal düzeyleri, 
risklerin önemlilik düzeylerinin göstergesidir. Risklerin ihtimal ve etkileri değer-
lendirilirken çok farklı yöntemler ve kriterler uygulamak mümkündür. En yaygın 
olarak kullanılan yöntem matris yöntemidir. Bu yöntemde, Matrisin dikey sütunu 
riskin gerçekleşme ihtimalini, yatay sütunu ise gerçekleşmesi halinde etki düze-
yini ifade etmektedir(İncesu vd. 2011).

Risk Analiz Planı, kurumun temel riskleri, bu risklerin ihtimal ve etki düzeyle-
ri (önemlilik düzeyleri), risk yetkilileri ve sorumluları, risklerin kabul edilebilir 
sınırlara çekilebilmesi için yürütülecek kontrol faaliyetleri ve bu faaliyetler sonu-
cunda mevcut durum hakkındaki değerlendirmelerin yer aldığı bir belgedir.

Risk Analiz Planı Başhekim tarafından onaylanır. Bu belge, belli zaman aralıkla-
rında (en az altı ayda bir) sürekli güncellenir ve güncellenmiş hali de yine Başhe-
kim tarafından onaylanır. Bu yönleriyle Risk Analiz Planı, risk yönetimi açısın-
dan kurumun en temel belgesidir.

Risk Analiz Planının güncellenmesi, dönem içinde, kontrol faaliyetlerinin yürü-
tülmesine ve sonuçlarına ilişkin bilgileri içerir. Kontrol faaliyetlerinin yürütülme-
sinde ne denli başarılı olunduğu, başarısızlıklar varsa bunların nedenleri, kontrol 
faaliyetinin uygulanması sonucunda varsa riskin durumundaki değişim (riskin 
derecesi azalmış veya risk olmaktan çıkmış olabilir), yeni riskler ile görüş ve öne-
riler, Risk Analiz Planındaki değerlendirme sütununa yazılır(İncesu vd. 2011).

1.3.3. Kontrol Önlemlerinin Belirlenmesi

Değerledirilen risklerle ilgili alınacak önlemler tartışılır. Riskin ortaya çıkma ihti-
malinin önlenmesi, azaltılması veya hasarın potansiyel şiddet derecesinin azaltıl-
ması yada tehlikenin transfer edilmesinin maliyet analizi yapılır (TSE, 2012:10).

1.3.4. Kontrol Önlemlerinin Yerine Getirilmesi

Belirlenen kontrol önlemleri uygulamaya konur, ancak tanımlanan her gerekli 
risk azaltma ve kontrol önlemleri ile ilgili değişiklikler uygulamaya konulmadan 
önce denenmelidir. Kontrol önlemleri; öncelikle tehlikelerin bertaraf edilmesi ve 
riskin ortadan kaldırılması prensibini yansıtmalıdır, risk ortadan kaldırılamıyorsa 
azaltılma yoluna gidilir. Riskin ortaya çıkma ihtimalinin önlenmesi, azaltılması 
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veya hasarın potansiyel şiddet derecesinin azaltılması sırası ile amaçlanır (TSE, 
2012:10).

1.3.5. İzleme ve Gözden Geçirme

Riskin belirlenmesi, risk değerlendirme ve kontrol önlemlerinin ardından; riski 
ortadan kaldırmaya/azaltmaya yönelik gerekli faaliyetin zamanında tanımlanma-
sının izlenmesi ve gözden geçirilmesi gerekir. Alınan önlemler sonucunda risk 
kontrol proseslerinde de değişiklikler olabileceğinden geriye kalan risklerin yeni 
durumlarını belirlemek amacıyla risk değerlendirmeler yeniden yapılabilir(TSE, 
2012:11).

2. SAĞLIK KURUMLARINDA RİSK ANALİZİ ÇALIŞMALARI VE 
BİR HASTANE ÖRNEĞİ

2.1. Araştırmanın Kapsamı ve Amacı:

Araştırma, 400 yataklı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 
tüm birimlerini kapsamaktadır.

Araştırmanın başlıca amacı, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastane-
sinde hizmet verilen tüm birimlerde mevcut olan risklerin belirlenmesi, belirle-
nen risklerin ortadan kaldırılması ya da kabul edilebilir sınırlar içerisinde olma-
sını sağlamak için iyileştirme faaliyetleri başlatmaktır. Bunun yanında aşağıdaki 
konular hakkında bulgular saptayarak çeşitli öneriler getirmektir;

• En yüksek derecedeki risklerin belirlenmesi,
• Risklerin birimlere göre dağılımlarının belirlenmesi,
• Hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanmasında elde edilen verilerden yararlan-

mak.

2.2. Araştırmanın Yöntemi

Araştırmada kullanılan veriler, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Has-
tanesindeki tüm birimlerden toplanmıştır. Risk analizi çalışması öncesinde, tüm 
bölüm kalite sorumlularına risk analizi eğitimi verilmiştir. Sonrasında hastanede 
yürütülen tüm faaliyetleri kapsayacak şekilde planlama yapılmış, bölüm kalite 
sorumlularının da katılımı ile risk analizi yapılmıştır. Riskler belirlenirken, oluş-
turulan “Risk Analizi Formu”(Şekil 1) kullanılmıştır. Formda belirlenen risk de-
recelerine göre (Risk= Olasılık * Şiddet), Risk Değerlendirme Karar Matrisi (L 
tipi) kullanılarak riskler sınıflandırılmıştır.
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Şekil 1. Tehlike ve Risk Değerlendirme Formu

2.3. Analiz Ve Değerlendirme:

2.3.1. Tespit edilen tehlikeler

Yapılan risk analizi sonucunda, hastanemizde risk oluşturan tehlikeler;

• Kesici, delici alet yaralanmaları,
• Tıbbi atıklarla hastalık bulaşması,
• Tehlikeli maddeler,
• Radyasyona maruz kalma,
• Enfeksiyon bulaşması,
• Hasta düşmesi,
• Islak ve kaygan zeminler,
• Yanlış tedavi uygulama, hasta karışması,
• Şiddet,
• İnhalasyon,
• Allerji,
• Aydınlatma,
• Kötü havalandırma,
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• Yanık,
• Afetler,
• Mutajen maddeler,
• Bebek kaçırılması,
• Elektrik,
• Su baskını,
• Yangın,
olarak tespit edilmiştir.

2.3.2. Tehlikelerin risk derecelerinin analizleri:

2.3.2.1. Risk derecesi hesaplanması:

Risk derecesinin hesaplanması için öncelikle tehlikelerin şiddeti ve olasılığı be-
lirlenmiştir. Bu belirlemeler aşağıdaki tablolara göre yapılmıştır.(Tablo 1, tablo 2)

Tablo 1. Bir olayın gerçekleşme olasılığı

OLASILIK ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞI İÇİN 
DERECELENDİRME BASAMAKLARI PUANLAMA

ÇOK KÜÇÜK Hemen hemen hiç 1
KÜÇÜK Çok az (yılda bir kez), sadece anormal durumlarda 2
ORTA Az (yılda bir kaç kez) 3
YÜKSEK Sıklıkla (ayda bir) 4

ÇOK YÜKSEK Çok sıklıkla (haftada bir, her gün), normal çalışma 
şartlarında 5

Tablo 2. Bir olay gerçekleşmesi durumunda şiddeti
ŞİDDET 
DERECESİ 

ŞİDDET DERECELENDİRME 
BASAMAKLARI PUANLAMA

ÇOK HAFİF İş saati kaybı yok, hemen giderilebilen, ilk yardım 
gerektirebilir 1

HAFİF İş günü kaybı yok, kalıcı etkisi olmayan, ayakta 
tedavi 2

ORTA Hafif yaralanma, yatarak tedavi / yaralanma 3

CİDDİ Ciddi yaralanma, uzun süreli tedavi, meslek 
hastalığı 4

ÇOK CİDDİ Ölüm, sürekli iş göremezlik 5

Daha sonra risk derecesi aşağıdaki formüle göre hesaplanmıştır.

RİSK = OLASILIK × ŞİDDET
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Hesaplanan risk dereceleri aşağıdaki tablo 3 e göre sınıflandırılmıştır:

Tablo 3. Risk Dereceleri Skoru Belirleme Matrisi
1 (Çok 
Hafif) 2 (Hafif) 3 (Orta 

Derece) 4 (Ciddi) 5 (Çok 
Ciddi)

1 (Çok Küçük)
Anlamsız

1
Düşük

2
Düşük

3
Düşük

4
Düşük

5

2 (Küçük)
Düşük

2
Düşük

4
Düşük

6
Orta

8
Orta
10

3 (Orta Derece)
Düşük

3
Düşük

6
Orta

9
Orta
12

Yüksek
15

4 (Yüksek)
Düşük

4
Orta

8
Orta
12

Yüksek
16

Yüksek
20

5 (Çok Yüksek)
Düşük

5
Orta
10

Yüksek
15

Yüksek
20

Tolere 
Edilemez 

25

Tablo 4. Sonucun Kabul Edilebilirlik Değerleri

Katlanılamaz Riskler
(25)

Belirlenen risk kabul edilebilir bir seviyeye 
düşürülünceye kadar iş başlatılmamalı ve eğer devam 
eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. 

Önemli Riskler
(15,16,20)

Belirlenen risk azaltılıncaya kadar iş başlatılmamalı 
eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal 
durdurulmalıdır. 

Orta Düzeydeki Riskler 
(8,9,10,12)

Belirlenen riskleri düşürmek için faaliyetler 
başlatılmalıdır. Risk azaltma önlemleri zaman alabilir. 

Katlanılabilir Riskler
(2,3,4,5,6)

Mevcut kontroller sürdürülmeli ve bu kontrollerin 
sürdürüldüğü denetlenmelidir. 

Önemsiz Riskler
(1)

Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için kontrol 
prosesleri planlamaya ve gerçekleştirilecek 
faaliyetlerin kayıtlarını saklamaya gerek olmayabilir. 

2.3.2.2. Risklerin derecelerinin gruplandırılması:

Risk derecelendirmeleri sonucunda belirlenen yüksek dereceli riskler:

• Kesici, delici alet yaralanmaları,
• Tıbbi atıklarla hastalık bulaşması,
• Radyasyona maruz kalma,
• Enfeksiyon bulaşması,
• Islak ve kaygan zeminler,
• Şiddet,
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Risk derecelendirmeleri sonucunda belirlenen orta dereceli riskler:

• Tehlikeli maddeler,
• Hasta düşmesi,
• Yanlış tedavi uygulama, hasta karışması
• İnhalasyon,
• Yanık,
• Mutajen maddeler,
• Elektrik,
Risk derecelendirmeleri sonucunda belirlenen düşük dereceli riskler:

• Allerji,
• Gürültü,
• Aydınlatma,
• Kötü havalandırma,
• Afetler,
• Bebek kaçırılması,
• Su baskını,
• Yangın,
• Olarak tespit edilmiştir.
Ancak yukarıda yapılan değerlendirmeler genelleme yapılarak sınıflandırılmıştır. 
Bazı riskler bir birimde yüksek riskli iken, diğer birimlerde orta dereceli yada 
düşük dereceli olabilmektedir.

2.4.3. Risk analizi sonucunda yapılması planlanan iyileştirme 

faaliyetleri:

Delici Kesici Alet Yaralanmaları:

• Kesici ve delici alet yaralanması ile ilgili eğitim verilmesi ve eğitimlerin rutin 
olması

• Koruyucu ekipman kullanımının sağlanması ,eğitim verilmesi ve eğitimlerin 
rutin olması

• Çalışanların aşılama sonucu antikor seviyelerinin kontrolü.
• Delici ve kesici aletlerin ayrı yerde toplanması
• Karışan atıkların, koruyucu önlemler alınarak ayrıştırma yaptırılması
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• Kullanılan tıbbi malzemenin korunumlu özellikte malzemeden olması
• Çalışan ve stajyerlere delici ve kesici alet yaralanmalarında yapılacak ilk mü-

dahale hakkında bilgi verilmesi.

Tıbbi Atıklarla Hastalık Bulaşması:

• Tıbbi atıkların ayrıştırılması konusunda eğitim verilmesi
• Tıbbi atıklarla bulaşan hastalıklar ile ilgili (çalışan,stajyer ve hasta yakınları-

na) eğitim verilmesi ve eğitimlerin rutin olması
• Koruyucu ekipman kullanımının sağlanması,eğitim verilmesi ve eğitimlerin 

rutin olması
• Uyarıcı tabela ve afişler kullanılması
• Tıbbi atıkların poşetlerde değil korunaklı kaplarda muhafaza edilmesi
• Tıbbi atık kutularının muhafaza edilmesi ve toplanması ile ilgili kurallara 

uyulması
• Tıbbi atıkların toplanması ve taşınması sistemin öngördüğü talimata uygun 

olarak denetlenmeli ve sağlanmalı.
• Tıbbi atıklar hastaların ulaşamayacağı yerde kilit altında bulunan depoda tıbbi 

atık kutularında usulüne uygun olarak muhafaza edilmelidir.
• Tıbbi atıkları evsel atıklardan ayırmanın önemi konusunda hasta ve refakatçi-

lerinin bilgilendirilmesi.

Tehlikeli Maddeler:

• Tehlikeli maddeler ile eğitimler verilmesi.
• Tüm çalışanların prosedürlere uyması sağlanmalı.
• Koruyucu ekipmanlar düzenli kullanılmalı.

Radyasyon:

• Kurşun yelek ve kurşun paravan temin edilmesi.
• Röntgen biriminin duvarlarının kurşunla kaplanması.
• Serviste oda duvarlarının kurşunla kaplanması.
• Radyasyona ne kadar maruz kalındığına dair dozimetre kullanılması.
• 6 ay arayla çalışanlara kan sayımı, görme ve tiroit testlerinin yapılması.
• İşlem odasında bulunan koruyucu ekipmanlar gonat korumalı ve kalınlığı en 

az 0,75 cm olmalı.
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• Anjio birimi ve çalışanlarının riskli birim listesine alınmalı,çalışanlara zorun-
lu radyasyon izni kullandırılmalı.

• Koruyucu ekipman kullanımının sağlanması ve eğitim verilmesi.
• Çalışanlara, radyasyon güvenliği ile ilgili eğitim verilmesi.
• Çekim esnasında odanın boşaltılmasının sağlanması,odada bulunacak kişiye 

koruyucu ekipman(Kurşun yelek) giydirilmesi.
• Klima ve iklimlendirme sisteminin bakımlarının düzenli yapılması.
• Hasta başında röntgen işlemlerinin minimuma indirilmesi.

Enfeksiyon:

• Çalışanlara ve stajerlere enfeksiyon bulaşma yolları ve korunma ile ilgili eği-
tim verilmesi ve eğitimlerin rutin olması. 

• Hasta yakınları ve ziyaretçilerin çalışanlar tarafından bilgilendirilmesi. 
• Koruyucu ekipman kulanımının sağlanması,eğitimlerinin verilemesi ve eği-

timlerin rutin yapılması. 
• Enfeksiyonlu hastaların izolasyonunun sağlanması ve bu konuda personele 

eğitim verilmesi. 
• Enfeksiyon yayılımını önlemede temizliğin önemi ve uygulanması ile ilgili 

temizlik personeline eğitim verilmesi ve eğitimlerin rutin olması.
• El dezenfektanı kullanımının sağlanması ve eğitiminin verilmesi.
• Ziyaret yasağı olan hastanın kendisine ve yakınlarına gerekli bilgilerin veril-

mesi. 
• Hasta yakınlarına eğitim verilmesi. 

İnhalasyon:

• GDA %2 solüsyonlarının hazırlandığı odanın ayrı ve havalandırma sisteminin 
olması.

• Hazırlayan personelin koruyucu ekipman kullanımının sağlanması, eğitim ve-
rilmesi ve eğitimlerin rutin olması.

• Gaz atık sisteminin doğru çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi.
• Solüsyonun kullanıldığı alanlarda havalandırmanın çok iyi olması.
• Formol kullanımı konusunda personele eğitim verilmesi.
• Kapalı kaplarda muhafaza edilmeli, kesinlikle yüzeysel alana dökülmemesi.
• Anestezi gazlarından olan azot gazı gebelerde düşüklere neden olduğu için, 

çalışanların ilk üç ay başka birimlerde görevlendirilmesi.



398  IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Sözel Bildiriler - Cilt: II

Hasta Düşmesi:

• Çalışanlara hasta düşmesi riski ve hasta taşıma konusunda eğitim verilmesi.
• Tüm yatan hastalara düşme riski değerlendirmesi yapılması.
• Hasta yakınlarının çalışanlar tarafından bilgilendirilmesi.
• Hastaları koruyucu önlem alınması (tüm hasta yatakları ve sedyelerde koruyu-

cu kenarlık olması,yatak frenlerinin sabitlenmesi gibi).
• Ameliyat masalarında hastaların koruyucu kemerle bağlanması.

Islak Ve Kaygan Zemin:

• Temizlik personeline eğitim verilmesi
• Ziyaret saatlerinde temizlik yapılmaması.
• Temizlik esnasında uyarı tabelaların konulması (Islak ve Kaygan Zemin vb.), 

tabelalar hakkında hasta ve yakınlarına bilgi verilmesi.
• Tuvalet ve hasta kullanım alanlarında tutunabilecekleri aparatların takılması.

Yanlış Tedavi Uygulama /Hasta Karışması:

• Hasta kimliklendirmesinin yapılması.
• Hasta ve hasta yakınları eğitilmesi.
• Çalışanlara hasta kimliklendirmesi ilgili eğitim verilmesi.
• Yanlış ilaç uygulamalarını engellemek için çalışanlara eğitim verilmesi.

Şiddet:

• Güvenlik görevlilerinin sayısının arttırılması .
• Hastanede beyaz kod kullanımının sağlanması, sorumlularının belirlenmesi 

ve çalışanlara konu ile ilgili eğitimlerin verilmesi.
• Ziyaret saatleri düzenlenmeli ve saatlere uyulmalıdır.
• Ziyaret saatleri dışında ziyaretçi kabul edilmemesi.
• Tüm çalışanlara düzenli aralıklarla iletişim eğitimi verilmesi.

Allerji:

• Temizlik esnasında koruyucu önlemlerin alınması.
• Pudra alerjisi olan personel için pudrasız eldivenlerin temin edilmesi, eldiven-

lerin temin edilmesi.
• Serviste yatan her hastanın alerji öyküsünün alınarak gerekli planlamaların 

yapılması.
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• Alerjik reaksiyon gelişme durumuna karşı acil çantasının hazır bulundurulma-
sı.

• Çalışanlara alerjik reaksiyon gelişmesi durumunda yapılacak işlemler hakkın-
da eğitim verilmesi.

• Havalandırma sisteminin düzenli çalışması.

Yanık:

• Buhar ve sterilizasyon işlemi sırasında ısıya dayanıklı eldiven kullanılması.

• Koter bakımlarının düzenli olarak yapılması.

Afetler:

• Afet planı ve görevlendirilmesinin yapılması. 

• Çalışanlara afet durumları ve yapılması gerekenler hakkında eğitim verilmesi. 

• Acil çıkış kapılarını gösteren tabelaların konulması ve kapıların sürekli açık 
tutulması. 

• Afetler ile ilgili tatbikat yapılması.

Bebek Kaçırılması:

• Pembe kod siteminin kullanıma geçirilmesi, sorumlularının belirlenmesi ve 
tüm çalışanlara konu ile ilgili eğitimlerin verilmesi.

Mutajen Maddeler:

• Kemotörapik ilaçlar sadece kemoterapi ünitesinde uygulanması.

• Antineoplastik tedavi gören hastalarda, ilaçların hazırlanma, kullanılma ve 
boş set ,flakon vb. malzemelerin toplanma /imha edilme süreçlerinin güvenle 
gerçekleşmesi. sağlanır.Böylece çalışanların stotoksik bir ajana maruz kalma-
ları önlenmiş olur.Tüm bu süreçle ilgili personele eğitim verilir.

• Eczanede koruyucu ekipman bulundurulması ve eğitiminin verilmesi.

Elektrik:

• Teknik servis personelinin ıslak zeminlerde bulunan, elektrikle çalışan maki-
ne ve dolapları yeterli sıklıkta kontrol ederek kaçağa sebep olabilecek arızala-
rın tespiti ve önlemlerin alınması.

• Çocuk hastalıkları kliniğinde prizlerin kapaklı prizlerle değiştirilmesi.

• Elektrikle çalışan tüm tıbbi cihazların bakımlarının rutin olarak yapılması.
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Yangın:

• Yangın alarmlarının çalışır durumda olması,
• Yangın tüplerinin bulundurulması ve düzenli bakımının yapılması, çalışanlara 

bunların kullanımı ile ilgili eğitim verilmesi.
• Yangın tatbikatlarının yapılması.

SONUÇ

Hastanemizde yapılan risk analizi sonucunda belirlenen tüm riskler, hasta ve ça-
lışan güvenliği komitelerinde değerlendirilmiştir. Tüm riskler için iyileştirme fa-
aliyetleri başlatılmıştır. Kısa zamanlı olan iyileştirme faaliyetleri tamamlanmış, 
uzun zamanlı olanlar için ise süreç devam etmektedir. Gerçekleştirilen ve devam 
etmekte olan tüm faaliyetler kalite yönetim birimi, çalışan ve hasta güvenliği 
komiteleri tarafından takip edilmektedir.
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Hasta Güvenliği Uygulamalarından Sözel 
Order Kayıt ve Takibi: Bitlis Devlet 
Hastanesi Örneği
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ÖZET
Amaç: Günümüzde sağlık alanında yapılan reformların içerisinde hasta ve sağlık çalı-
şanlarının güvenliği en ön planda yer almıştır. Sağlık sistemimizde hasta güvenliği açı-
sından en önemli indikatörlerden biri ilaç ve tıbbi uygulamaların düzenli olarak kayıt 
altına alınması ve takip edilmesidir. Hasta ve çalışan güvenliği çalışmaları ile birlikte 
sözel order uygulamaları kayıt altına alınmaya başlanmıştır. Bu araştırmada iki aylık 
periyod içerisinde Bitlis Devlet Hastanesi kliniklerinde uygulanan sözel order kayıt ve 
takiplerinin analiz edilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırma kesitsel tanım-
layıcı özelliktedir. Araştırıcılar tarafından hazırlanmış sözel order kayıt ve takip anketi 
uygulanmıştır. Sağlık çalışanlarından uygulamış oldukları her sözel order için bir anket 
doldurmaları istenmiştir. Nisan-Mayıs ayları içerisinde toplam 168 anket araştırma kap-
samına alınmıştır. Bulgular: En fazla sözel orderın kullanıldığı klinikler sırasıyla (%28.4) 
doğumhane, (%12.1) çocuk servisi, (%10.1) nöroloji servisidir. Sözel order uygulanan 
hastaların %62.7’ si kadındır, yaş ortalamaları 31.5±3.5, hastane yatış süreleri ise ortala-
ma 5 gündür. Sözel order verilme nedenlerinden %42’ si acil durum, %40’ ı ise hasta şi-
kayeti üzerine verildiği bildirilmiştir. Sözel orderların %90’ ı sağlık çalışanları tarafından 
uygulanmıştır. Sözel orderların %53.8’ i hastane telefonundan verilirken, %45’ i sağlık 

1 Bitlis Devlet Hastanesi, 44songul44@mynet.com, zeynep|1325@hotmail.com, dr_aac@yahoo.com, febrar@hotma-
il.com 

2 Bitlis Eren Üniversitesi, mehtapomac@gmail.com, feyzasevindik@hotmail.com 
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çalışanı cep telefonundan verilmiştir. Sözel order uygulayan sağlık çalışanlarının %90’ ı 
sözel order kayıt formu doldurduklarını bildirmiştir. Sözel order uygulamalarının %15.7’ 
sinde hekimin hastayı hatırlamaması, sözel order formunu imzalamaması, ilaç ismi tekra-
rı yapmaması sorunlarının yaşandığı bildirilmiştir. Sözel order kayıt formlarının %53.8’i 
ertesi gün hekim tarafından imzalanıp kayıt altına alınırken, %15.3’ ü imzalanmayıp has-
ta dosyasına eklenmemiştir. Tıbbi hataların kaynakları ile ilgili ülkemizde bir veri tabanı 
yoktur ancak tıbbi hataların hukuki boyutunun önemi her geçen gün artmaktadır. Tıbbi 
kayıt eksiklikleri nedeniyle birçok sağlık çalışanı ve hekim mağdur olmuştur. Hasta ve 
çalışan güvenliği nedeniyle sözel order alma ve uygulama kurallarına uyulmalı ve takibi-
nin yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sözel Order, Tıbbi Hatalar, Sağlık Çalışanları, Tıbbi Kayıtlar

ABSTRACT
Aim: Nowadays the safety of patients and health staff has been at the forefront in the 
reforms realized in the health field. One of the most important indicators in our health 
system in terms of patient safety is to record and follow-up the medicine and medical 
practice. It has been started to record the verbal order practice with the patient and health 
staff safety studies. In this study, it has been aimed to analyze the verbal order recordings 
and follow-up being applied in the clinics of Bitlis State Hospital in two months periods. 
Material and Method The research is in cross-sectional descriptive type. The verbal order 
recording and follow-up surveys prepared by the researchers have been applied Health 
staff have been asked to fill in one survey for each verbal order being practiced. 168 
surveys in total between April-May have been included to the research. Findings: The 
clinics using more verbal order in turn are (28.4%) delivery room, (12.1%) pediatric 
service, (10.1%) neurology service. The rate of the patient being practiced verbal order 
is 62.7% female, the average age is 31.5, the length of hospital stay is average 5 days. 
It has been reported that the reasons for giving verbal order are for emergency as 42%, 
and for the complaints of patients as 40%. 90% of the verbal order has been practiced by 
the health staff in the hospital. 53.8% of the verbal order has been given on the hospital 
phone, 45% has been carried out via mobile phones of health staff. The health staff stated 
that they recorded 90% of verbal order applied. It has been stated that the problems have 
been faced as the doctors could not remember the patients in 15.7% cases of verbal order 
and sign the verbal order forms and go on the same medicine. 53.8% of the verbal order 
forms were signed and recorded by the doctor the day after, 15.3 of them were not signed 
and put into the patient cases. There is no a database for the medical error sources but 
the importance of the juridical dimension has increased day by day. Many doctors and 
health staff have been aggrieved because of the lack in the medical records. By the reason 
of the patient and health staff safety, the verbal order practice must be followed-up and 
recorded.

Key Words: Verbal Order, Medical Errors, Health Staff, Medical Records
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GİRİŞ

Sağlık, insan yaşamının sürdürülmesinde, yaşam kalitesinin oluşturulmasında ve 
korunmasında özel bir öneme sahiptir. Sağlık hizmetleri tüm ülkelerin öncelikli 
konusu olmakla birlikte, hizmetin sunumu sırasında yaşanan tıbbi hatalar hem 
sağlık çalışanlarını hem de hastaları olumsuz şekilde etkilemektedir. Hasta gü-
venliği yoksul-zengin tüm ülkelerin önemli bir sorunudur ve karşı karşıya olunan 
risk sağlık hizmetlerinin pek çok yönü ile ilişkilidir. Hasta güvenliğine yönelik 
çalışmaların başarıya ulaşabilmesi, öncelikle sorunun boyutunun büyüklüğüne 
ilişkin farkındalığı artırmak, daha sonra da hatalardan öğrenmeyi kolaylaştıracak, 
suçlayıcı ve cezalandırıcı olmayan bir kültür geliştirmekle mümkün olabilecektir 
(WHO 2006). Son yıllarda sağlık sektöründe kalite, verimlilik, güven kavramla-
rının önem kazanmasıyla birlikte hasta güvenliği kültürü oluşturulmuş ve uygu-
lamalarla ilgili eksiklikler giderilmeye çalışılmıştır.

Tüm dünyada sağlık hizmetlerinde yaşanan tıbbi hataların kabul edilemez düzey-
de yüksek olduğu düşünülmektedir. Tıbbi hatalar Amerika Birleşik Devletlerinde 
(ABD) ölüm nedenleri arasında beşinci sırada yer almakta ve motorlu taşıt kaza-
ları, meme kanseri ve AIDS e bağlı ölümlerden önce gelmektedir (Kohn ve ark, 
2000). New York’ta ve Utah’ta hastaneye yatan hastalarda yapılan iki çalışmanın 
sonuçları değerlendirildiğinde tıbbi bakım sırasında bir hata görülme sıklığı sı-
rasıyla % 3.7 ve % 2.9 bulunmuştur. Bunların % 58 ve % 53’ü önlenebilir tıbbi 
hatalar olarak tanımlanmış ve % 13.6’sı ve % 6.6’sının ölümle sonuçlandığı bil-
dirilmiştir (Brennan ve ark, 1991). En sık karşılaşılan tıbbi hataların ilaç hataları 
olduğu belirtilmektedir (Leape ve ark, 1991). En iyi hastanelerde bile her 100 
hastanın 7’sinde ciddi sonuçları olan ya da potansiyel ciddi sorunlara yol aça-
bilecek ilaç hataları görülmektedir (Bates ve ark, 1995). İlaç hatası, Amerikan 
Ulusal İlaç Hatalarını Rapor Etme ve Önleme Koordinasyon Konseyi tarafından 
‘‘ilacın sağlık çalışanının, hastanın veya üreticinin kontrolünde olmasına rağ-
men, hastanın ilaçtan zarar görmesine ya da uygun olmayan ilacı almasına sebep 
olan önlenebilir bir olay’’ olarak tanımlanmıştır (NCC MERP 2008). İlaç hata-
ları en önemli hasta güvenliği sorunudur ve hemşire ile birlikte diğer tüm sağlık 
çalışanlarını ilgilendirir. Yapılan bir çalışmada ilaç hatalarının dağılımı; hekim 
order’ları % 39-49, hemşire uygulamaları % 26-38, uyarlama (transcription) % 
11-12, hazırlama ve dağıtım (eczane) % 11-14 olarak bildirilmiştir (Leape ve ark, 
1991, Bates ve ark, 1995). İlaç uygulama hatalarına bakıldığında, ilacın order 
edilme aşamasından uygulandıktan sonraki etkilerin takibini de içine alan, çok 
geniş bir süreç içinde gerçekleştiği görülmektedir. İlaç uygulama hataları; ilacı 
yanlış zamanda uygulama, ilacı uygulamayı unutma, yanlış dozda verme, reçete 
edilmemiş ilacı uygulama, sözel order hataları, yanlış ilacı uygulama, ilacı uygun 
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teknikle hazırlamama, etkileşime giren ilaçları aynı anda uygulama, uygulamayı 
kaydetmeme şeklinde örneklendirilebilir.

Ülkemizde hasta güvenliği uygulamaları içerisinde ilaç hatalarını minumuma in-
dirmek amacıyla sürekli takip ve ilaç kayıt sistemi geliştirilmiştir. İlaç hataları 
içerisinde sözel order hataları ön sıralarda yer almakta iken, sözel order kayıt 
sistemi ile bu hatalar en aza indirilmeye çalışılmıştır. Tıbbi hataların hukuki bo-
yutunda açılan davaların artmış olması ve “Hastanın sağlığının yapılan müdahale 
sonucunda kötüleşmesi veya ölmesi halinde çalışanlar Türk Ceza Kanunu’nun 
olası kastla işlenmiş kasten yaralanma ve öldürme suçu hükümlerince veya bi-
linçli taksirle işleme sebebiyet verme hükümlerince cezalandırılabilirler.” Gere-
ğince davaların birçoğunun ceza ile sonuçlanması da sağlık çalışanları açısından 
konuya ayrı bir önem kazandırmaktadır. Ayrıca Türk Medeni Kanunun 6. Madde-
sinde; “ Kanunun aksine bir hüküm yoksa tarafların her biri, hakkını dayandırdığı 
olguların varlığını ispatla yükümlüdür.” denilmektedir (Türk Ceza Kanunu, Türk 
Medeni Kanunu). Bu nedenle yapılan tüm tıbbi uygulamaların kayıt altına alın-
ması hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanmasında en önemli kriterlerden biridir. 
Bu doğrultuda sağlık hizmetlerinin birçok alanında kullanılan sözel order uygu-
lamalarının kayıt altına alınması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Sözel order uygulaması; hekimin 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. Hastayla ilgili hekim arandığında, ilgili personel santrali 
arar ve hastanın hekimine bu hat üzerinden ulaşır, bu görüşme Sözlü/Telefon Ta-
limatı’ 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. Verilen order “Sözel Order Ka-
yıt” formuna yazılır ve hekim en kısa zamanda orderı onaylar. Sözel order yazılı 
ve telefon kayıt sistemi hastanelerde kullanılmaya başlayan yeni bir uygulama-
dır. Uygulama ile ilgili sağlık çalışanlarının doğru ve tam katılımı tıbbi hataların 
azaltılmasında önemlidir.

Bu araştırmada iki aylık periyod içerisinde Bitlis Devlet Hastanesi kliniklerinde 
uygulanan sözel order kayıt ve takiplerinin analiz edilmesi amaçlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM

Araştırma kesitsel tanımlayıcı özelliktedir. Araştırma Bitlis Devlet Hastanesi 
kliniklerinde sağlık çalışanlarının uygulamış oldukları sözel order kayıt ve ta-
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kibinin analiz edilmesi amaçlanmıştır. Nisan ve Mayıs ayları süresince sağlık 
çalışanlarının uygulamış oldukları her bir sözel order için doldurulması istenen 
sözel orderla ilgili (order zamanı, uygulama süresi, klinik…v.b) soruları içeren 
anket formu araştırma gereci olarak kullanılmıştır. Bitlis Devlet Hastanesinde 12 
cerrahi klinik, 12 dahili klinik bulunmaktadır. Hastanede telefonla sözel order 
kayıt sistemi bulunmamaktadır. Sözel order yazılı kayıt formu bulunmakta ve 
her sözel order için açıklayıcı bilgilerin olduğu bu form doldurulmakta ve orderı 
veren hekim onaylamaktadır. Tüm kliniklerde Nisan-Mayıs ayları içerisinde 187 
sözel order uygulanmış ve sağlık çalışanlarının doldurmuş oldukları toplam 169 
anket araştırma kapsamına alınmıştır. Her bir sözel order için ayrı bir anket formu 
doldurulmuştur.

Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 16.0 veri programında analiz edilmiştir. 
Verilerin analizinde normal dağılım, frekans ve standart sapma verilmiştir. Araş-
tırmanın izni Bitlis Devlet Hastanesi Başhekimliğinden alınmıştır.

BULGULAR

Bitlis Devlet Hastanesinde verilen sözel order ile ilgili bazı özelliklerin dağılımı 
tablo 1’ de verilmiştir.

Tablo 1. Bitlis Devlet Hastanesinde Uygulanan Sözel Order ile İlgili Bazı Özelliklerin 
Dağılımı

Özellikler n (%)
Sözel Order Verilen Hasta Yaşı
0-10 33 (19.5) 
11-30 56 (33.2)
31 ve üzeri 80 (47.3)
Sözel Order Verilen Hasta Cinsiyeti
Kadın 106 (62.7)
Erkek 63 (37.3)
Sözel Order Verilen Hasta Yatış Süresi
1-3 gün 85 (50.3)
3-5 gün 33 (19.5)
6 ve üzeri gün 51 (30.2)
Sözel Order Verilen Klinik
Cerrahi Bölümler 86 (50.9)
Dahili Bölümler 83 (49.1)
Sözel Order Verilme Nedeni
Acil durum 71 (42.0)
Hasta Şikayeti 67 (40.0)
Tahlil sonuçlarına göre 31 (17.9)
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Özellikler n (%)
Sözel Order formu dolduruldu mu?
Evet 152 (89.9)
Hayır 17 (10.1)
Sözel Order alınırken hangi yoldan iletişime geçildi?
Hastane telefonu 91 (53.8)
Sağlık personeli cep telefonu 76 (45.0)
Hasta/ Yakınları cep telefonu 2 (1.2)
Toplam 169 (100.0)

Sözel order verilen kliniklerin yarısı Cerrahi klinikler yarısı ise Dahili klinikler-
dir. En fazla sözel orderın kullanıldığı klinikler sırasıyla (%28.4) doğumhane, 
(%12.1) çocuk servisi, (%10.1) nöroloji servisidir. Sözel order verilen hastaların 
yaşları ortalaması 31.59±3.5’ dir. Sözel order uygulanan hastaların %62.7’ si ka-
dındır, hastane yatış süreleri ise ortalama 5 gündür. Sözel order verilme neden-
lerinden %42’ si acil durum, %40’ ı ise hasta şikayeti, %17.9’ u ise yapılan tahlil 
sonuçlarına göre verildiği bildirilmiştir. Sözel orderların %90’ ı sağlık çalışanları 
tarafından uygulanmıştır. Sözel orderların %53.8’ i hastane telefonundan verilir-
ken, %45’ i sağlık personeli cep telefonundan verilmiştir. Sözel order uygulayan 
sağlık çalışanlarının %90’ ı sözel order kayıt formu doldurduklarını bildirmiştir.

Bitlis Devlet Hastanesinde alınan Sözel Order Uygulama esasları ile ilgili bilgiler 
tablo 2’ de gösterilmiştir.

Tablo 2. Bitlis Devlet Hastanesi Sözel Order Uygulama Esasları ile ilgili Özelliklerin 
Dağılımı

Sözel Order Uygulaması İle İlgili Özellikler n (%)
Sözel Order Talimatındaki Kuralları Biliyor musunuz?
Evet 166 (98.2)
Hayır  3 (1.8)
Sözel Order, İlgili Hekim Tarafından Onaylandı mı?
Evet 156 (92.3)
Hayır  13 (7.7)
Sözel Order Ne Zaman Onaylandı?
Birkaç Saat İçinde 36 (21.4)
Hekim Kliniğe Gelir Gelmez 23 (13.7)
Ertesi Gün 94 (56.0)
Hasta Taburcu Dosyası Tamamlanırken  3 (1.2)
İmzalamadı  13 (7.7)
Sözel Order Alımı ve Verilmesi İle İlgili Sorun Yaşadınız mı?
Evet  8 (4.8)
Hayır 161 (95.2)
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Sözel Order Uygulaması İle İlgili Özellikler n (%)
Hasta Vizitlerinde Sözel Order Verildi mi?
Evet  61 (36.3)
Hayır 108 (63.7)
Vizitlerde Verilen Sözel Order Kayıt Formuna Eklendi mi?
Evet 43 (25.6)
Hayır 126 (75.4)
Toplam 169(100.0)

Sağlık personellerinin %98.2’ isi sözel order talimatındaki kuralları bildiğini, sö-
zel orderların %92.3’ ü hekim tarafından sözel order formuna geçirilerek onay-
lanmıştır. Sözel order formlarının %7.7’ si orderı veren hekim tarafından imza-
lanmamıştır. Sözel order alımı ve verilmesi ile ilgili %4.8 sağlık personeli sorun 
yaşadığını bildirmiştir. Hasta vizitlerinde verilen sözel orderların dörtte biri kayıt 
formuna eklendiği bildirilmiştir.

TARTIŞMA

Sağlık hizmetleri alanındaki gelişmeler hasta ve çalışanların hukuki güvenlikle-
rini gündeme getirmiş ve hastanelerde güvenlik kültürü oluşturulmasını zorunlu 
kılmıştır. Sağlık alanındaki hukuki problemlerde en önemli delil tıbbi kayıtlardır. 
Birçok davada tıbbi kayıtların olmayışı, sözel order verilmesi gibi durumlar ne-
deniyle sağlık çalışanları ve hastalar mağdur olmuşlardır. Sözel orderların kayıt 
altına alınması hastane güvenlik kültürü oluşturulmasında önemli bir adımdır.

Literatürde karmaşık ilaç dozlarının uygulandığı yoğun bakım üniteleri, acil üni-
teleri gibi bölümlerde ilaç hataları görülme riski daha da artmaktadır. Hastanın 
ölümüyle sonuçlanan ilaç hatalarının çoğunda yanlış doz (% 41), yanlış ilaç (% 
16) ve yanlış veriliş yolu (% 10) yer almaktadır. Bu hataların sebeplerine bakıldı-
ğında sözel ya da yazılı iletişim bozukluğunun ilk sırada yer aldığı görülmektedir. 
İsim benzerliği okunuş benzerliği olan ilaçlar özellikle sözel direktiflerle ilişkili 
hatalara yol açmaktadır. İlaçların görünüş ve ses benzerliğinden dolayı isim ka-
rışıklığı, ilaç etiketleme hatası ve bilgi eksikliği hataya yol açan diğer sebepler 
arasındadır (Phillips ve ark, 2001).

Hemşirelerin hasta güvenliği uygulamalarındaki etkinliğini gösteren birçok 
çalışma vardır. Örneğin, Günlük hasta başına ek bir hemşire ilavesi ile 30 
günlük ölüm oranında %50, hemşire bakım saatinde 0.25’lik ilave ile ölüm 
oranında %20 azalma sağlandığı saptanmıştır. (Tombe, 2007). Günlük hasta 
başına verilen hemşirelik bakım saatinde bir saatlik artış ile pnomöni vaka-
larında % 8.5; bakım saatinde %10’luk bir artışın sağlanması ile % 9.5 ora-
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nında azalmaya yol açtığı saptanmıştır. Hemşire sayısındaki eksiklik, yapılan 
uygulama hatalarının en önemli nedenlerindendir. Hemşire sayısında yapılan 
artışlar, hemşirelik uygulamalarının istenilen düzeyde yapılmasına fırsat ver-
mektedir ve sözel veya yazılı iletişim hatalarını en aza indirdiği tespit edil-
miştir (Sezgin, 2007).

Hasta güvenliği kurumsal kültürün en önemli parçalarından biri olmalıdır. Bunu 
sağlayabilmek için, sağlık kuruluşları yüksek riskli aktiviteleri belirlemeli, tıb-
bi hataların korkusuzca ve çekinmeden bildirilebildiği ve cezalandırılmadığı bir 
ortam yaratmalı ve hasta güvenliği için yeterli kaynak ayırmalıdır. Bu kaynak-
lar arasında nitelikli sağlık personelinin varlığı önemli bir yere sahiptir. Nitelikli 
sağlık personeli içerisinde doktorundan hemşiresine tüm sağlık ekip üyeleri yer 
almaktadır (Erdemir ve ark, 2000).

Araştırmamızda sözel order uygulama kurallarını sağlık personellerinin ta-
mamına yakınının bildiği (%98.2), büyük çoğunluğunun hekim tarafından 
onaylandığı (%92.3) belirtilmiştir. Bu durum sağlık personellerinin büyük 
çoğunluğunun sözel order talimatına uyduğunun göstergesidir. Sözel orderla-
rın %7.7’ si imzalanmamış, 3 tanesi ise hasta taburcu dosyası tamamlanırken 
imzalanmıştır.

Çarşamba Devlet hastanesinde yapılan bir çalışmada 665 sözel order kayıt altına 
alınmıştır. Bu çalışmada en önemli sorun hastane santrali yerine hekim cep tele-
fonunu kullanmak olmuştur. Çalışmaların %66’ sı kayıtlı görüşme %30’ u kayıt-
sız, %4’ ü ise numarasız kayıtlar olarak bildirilmiştir (Karan, 1999).

SONUÇ

Araştırmamızda Bitlis Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarının çoğunluğunun ta-
limatlara uyduğu belirlenmiştir. Ancak hastane santrali üzerinden kayıt sistemi 
olmayan yerlerde Daha sonra sözel order formları doldurulmaktadır ve bu durum 
sözel order uygulamalarında en önemli sorunlardandır. Bu uygulama hukuki açı-
dan da eksik bir uygulama olarak değerlendirilmektedir. Tıbbi kayıt eksiklikleri 
nedeniyle birçok sağlık çalışanı ve hekim mağdur olmuştur. Hasta ve çalışan gü-
venliği nedeniyle sözel order alma ve uygulama kurallarına uyulmalı ve takibi-
nin yapılması gerekmektedir. Hastanelerde santral üzerinden sözel order sistemi 
kurulması ve sözel order formlarının da dikkatle doldurulması ile oluşabilecek 
hatalar minimuma indirilecektir. Ayrıca hukuki olarak da sağlık çalışanlarını gü-
vence altına alacaktır.
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Hastane Hizmet Kalite Standartları 
Açısından Hekim Order’lerinin 
Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma

Meryem ÖRTLEK1

Sakine TOPALOĞLU2

ÖZET
Giriş ve Amaç: İlaç tedavisinin hastaya güvenli, etkili, uygun ve verimli bir şekilde ulaş-
masının sağlanması, ilaç kullanım sistemindeki sekiz doğrunun (doğru ilaç, doğru doz, 
doğru hasta, doğru zaman, doğru yol, doğru ilaç şekli, doğru kayıt, doğru yanıt) doğru 
yapılabilmesi için Hekim Order’lerinin açık ve anlaşılır olması gerekir. Bu araştırma, 
Çorlu Devlet Hastanesinde Hekim Order’lerinin Hastane Hizmet Kalite Standartlarından 
00.01.01.24.02.H (Tedavi planı hekim tarafından yazılmalı, kaşelenmeli ve imzalanma-
lı) standardı kapsamında; tedavi planının ilacın tam adını, uygulama zamanını, dozunu, 
uygulama şeklini ve veriliş süresini içerip içermediğini saptamak amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Ocak 2012 tarihinden Haziran 2012 tarihine kadar her ay düzenli olarak Hekim 
Order Takip Formu ile Hekim Order’leri incelenmiştir. Verilerin analizinde Microsoft 
Excellistatistik programı kullanılmıştır. Araştırma retrospektif bir araştırmadır.

Bulgular: Ocak ayında imzasız olan hekim order oranı %29.62, veriliş süresi olmayan 
order oranı %52.77, sorunsuz order oranı %24.07’dir. Şubat ayında ilaç adı kısaltma oranı 
%2.6, sorunlu order oranı % 95.32 olarak bulunmuştur.

Tartışma ve Sonuç: Hastanede Hekim Order’lerinin, Hastane Hizmet Kalite Standartla-
rı’na önemli oranda uygun olmadığı bulunmuştur. Hasta güvenliğini sağlamak amacıyla 
Hekim Order’lerinin Hastane Hizmet Kalite Standartları’na uygun olarak yazılması için 
eğitim programları düzenlenmesi önerilir.

Anahtar Kelimeler: Hekim, Tedavi planı, Hastane Hizmet Kalite Standartları.

1 Çorlu Devlet Hastanesi, meryem.kurtul@hotmail.com

2 Çorlu Devlet Hastanesi sakinenator@gmail.com
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ABSTRACT
Introduction and objective: Drugtreatmentpatients in a safe, effective, affordableand 
efficientway of providingmedicationusesystemtoeightfollowingtheslope of a line 
(therightdrug, rightdose, rightroute, rightpatient, rightdrug, at theright time, therightrecords, 
correctresponseshape) toensurethecorrect Order must be clearandunderstandablefor the 
Physician. This research, Çorlu State Hospital Physician Order fortheHospital Service 
Quality Standards 00.01.01.24.02. H (treatment plan must be on theside of thephysician, 
stampandsigned) withinthescope of thestandard; thefull name of thedrugtreatment plan, 
theapplication, theapplicationandthewayonemoredosetodeterminethewhetherthegiven 
time.

Method:Date of JuneuntilJanuary 2012 Physician Order Tracking form and every 
month regularly explored Physician Orders. Microsoft Excel statistical program 
wasusedtoanalyzethedata.Asurvey of theresearchretrospective.

Findings:İn January, the rate of which is unsigned. Surgeon orderperiod of issue 62, 77%, 
seamlessly order does not order ratio 24. 07 % rate of .InFebruary, the rate of drug name 
abbreviation2.6%, the problem wasfoundto be 95.32% of the order.

Discussionandconclusion:Thehospitalphysicianorders, Hospital Service QualityStandards 
has contributedsignificantly is not appropriate. In order toensurethesecurity of 
thesickPhysician Order forHospital Service QualityStandardsfortrainingprograms, it is 
recommendedthattheregulation be written as.

Key Words: Physician, TheTreatment Plan, Hospital Service Quality Standards.
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1. GİRİŞ

Sağlık bakımı oldukça karmaşık bir konu olup, bakım sırasında kimi zaman tıbbi 
hatalar yaşanabilmekte ve bu hatalara bağlı olarak ölüm, yaralanma, sakatlık ya 
da tedavinin gecikmesi gibi durumlar ortaya çıkabilmektedir (Oktay ve Aksayan, 
1998: 79-80).

1.1. Tıbbi Hatalar

The Joint Commision on Accredition of Healtcare Organizations(JCAHO) tıbbi 
hata kavramını; “Sağlık hizmeti sunan bir profesyonelin uygun ve etik olmayan 
bir davranışta bulunması, mesleki uygulamalarda yetersiz ve ihmalkâr davran-
ması sonucu hastanın zarar görmesi” şeklinde tanımlamaktadır (JCAHO, 2006). 
Dünya Tabipler Birliği’nin 1992 yılında yapılan 44.Genel Kurulu’nda kabul edi-
len bildirgesine göre; tıbbi uygulama hataları “Hekimin tedavi sırasında standart 
uygulamayı yapmaması, beceri eksikliği veya hastaya tedavi vermemesi ile olu-
şan zarar” şeklinde tanımlanmış olup, tıbbi bakım ve tedavi sırasında görülen 
ve hekimin hatası olmayan durumlardan ayırt edilmesi gerektiği vurgulanmıştır 
(Hakeri, 2005). Türk Tabipler Birliği Etik İlkeleri, 13. maddeye göre; “Bilgi-
sizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeni ile bir hastanın zarar görmesi “He-
kimliğin kötü uygulaması” anlamına gelir. Bir başka tanımda ise tıbbi hatanın, 
yalnızca bir girişimin, bir tedavinin ya da uygulamanın yanlış, eksik yapılması 
demek olmadığı, aynı zamanda yapılması gerektiği halde yapılmayan, ya da ya-
pılmaması gerektiği halde yapılan bir işlemanlamına da geldiği belirtilmektedir 
(Özdilek, 2009). Benzer şekilde bilgisizlik, deneyimsizlik, ilgisizlik veya kulla-
nılan teknolojiye bağlı olarak otaya çıkan ve hastanın daha uzun süre hastanede 
kalmasına yol açan, sağlığını bozan, hastaya zarar veren veya ölümüne yol açan 
uygulamalar tıbbi hata olarak değerlendirilmektedir (Wong ve Beglaryan, 2004).

Tıbbi hatalar konusu, sağlık alanında her geçen gün büyüyen bir problem olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Yapılan çalışmalardan elde edilen bulgular konunun öne-
mi büyük bir açıklıkla ortaya koymaktadır (Kumar ve Chaudhary, 2009: 80-84).

“Institute of Medicine” raporuna göre Amerika Birleşik Devletleri’nde hastaneye 
yatan hastalarda yan etki veya tıbbi bakım sırasında bir hata görülme sıklığı % 
2.9 ve % 3.7 olarak

bulunmuştur (Kohn, Corrigan ve Donaldson, 2000). Bunların en az yarısı önle-
nebilir hatalardır. Raporda ABD’de her yıl 44.000-98.000 kişinin tıbbi hatalara 
bağlı kaybedildiğini bildirilerek tehlikenin boyutları net bir biçimde gözler önüne 
serilmiştir. Bu rakam aynı ülke için trafik kazası, meme kanseri veya AİDS’e 
bağlı ölümlerin çok üzerindedir (Zorlutuna, 2008).
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Tütüncü ve Küçükusta (2006: 61-68)’in belirttiğine göre benzer şekilde İngilte-
re’de her yıl 40.000, Kanada’da 5.000 ile 10.000 arasında kişi tıbbi hatalar sonu-
cunda yaşamını yitirmektedir. Almanya’da ise her yıl 100.000 tıbbi hata meydana 
gelmekte ve bu hatalar sonucunda 25.000 kişi ölmektedir (AllgemeinerPatienten-
Verband 2012). Tıbbi hataların mortalite ve morbidite hızında artışa yol açtığı 
belirtilmektedir.

Türkiye’deki gazetelerde hatalı tıbbi uygulamalarla ilgili yayınlanmış haberleri 
içeren bir araştırmada; ilgili haberlerin %94.8’inin güncel haberler şeklinde yer 
aldığı, haber kaynağının %98.3’ ünün ajans olduğu, tıbbi hataları yapan kişilerin 
%65.2’sini hekimlerin, %12.2’sini ise hemşirelerin oluşturduğu belirlenmiştir. 
Hatanın uygulandığı klinik alana bakıldığında ise %43.6’lık bir oranla ameliyat-
hane cerrahi bölümünün dağılımda ilk sırada yer aldığı saptanmıştır. Hatalı tıbbi 
uygulamaların %19.2’sinin tedbirsizlik, %17.4’ünün yanlış tedavi, %11.6’sının 
dikkatsizlik, %10.5’inin yanlış tanı, %8.7’sinin de yanlış ilaç uygulamaları şek-
linde olduğu saptanmıştır. Mevcut hataların %62.1’ inin bilgi eksikliği ve meslek-
te acemilikten kaynaklandığı, tıbbi hataların %49.4’ünün ölümle sonuçlandığı, 
büyük bir bölümü olan %68’lik kısmının yargıya intikal ettiği, tıbbi hatanın ya-
pıldığı kurumların %38.4’ünün özel hastaneler olduğu, hataya maruz kalanların 
%65’inin hastanede kalma sürelerinin uzamış olduğu ortaya konulmuştur (Ertem, 
Oksel ve Akbıyık, 2009: 2).

Tıbbi hatalar mali açıdan da büyük kayıplara yol açmaktadır. Bu tür hataların 
İngiltere’de maliyetinin yıllık altı milyar dolar, ABD’de ise 17 milyar ile 29 mil-
yar dolar arasında olduğu tahmin edilmektedir (Slonimvd, 2003: 617-621). Zhan 
ve Miller on sekiz hasta güvenliği göstergesinin ABD’de yıllık 9.3 milyar dolar 
fazla harcamaya yol açtığını belirtmektedir (Zhan ve Miller, 2003: 1868-1874).

Tıbbi hatalar birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Akalın (2005: 
141-146)’ya göre tıbbi hataların ana nedenleri insana bağlı faktörler ve kurum-
sal faktörler olmak üzere iki başlık altında toplanabilir. İnsana bağlı faktörlerin 
başında; yorgunluk, yetersiz eğitim, yeterli özeni göstermeme, önlem almama, 
dikkatsizlik, iletişim yetersizliği, güç/kontrol, zamansızlık, yanlış karar, mantık 
hatası, tartışmacı kişilik gibi etkenler yer almaktadır. Kurumsal faktörler ise; iş 
yeri yapısı, politikalar, idari/finansal yapı, liderlik, geri bildirim konularda ye-
tersizlik, personelin yanlış dağıtımı, yetersiz otomasyon, yetersiz cihazlar, eksik 
cihazlar, karar verme destek eksikliği, entegrasyon eksikliği olarak sıralanabilir.

Adams ve Garber(2007: 185-222)’ye göre tıbbi hataların insan ve sistem olmak 
üzere iki temel bileşeni olup, sistem hataları insanlardan kaynaklanan hatalara göre 
daha büyük oranda sorun teşkil etmektedir. Çünkü insan faktörünün yol açtığı ha-
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talar incelendiğinde sadece %1’inin yetkin olmayan çalışanlardan, kalan %99’nun 
ise çok iyi niyetle işini yapmaya gayret eden ve görevlerinde başarılı olan kişiler-
den kaynaklandığı anlaşılmaktadır (Dhankhar, Khan ve Bagga, 2007: 163-183).

Tıbbi hatalar kök neden veya hata türü açısından iki farklı şekilde sınıflandırılabi-
lir. Kök nedenlerine göre tıbbi hatalar; işleme bağlı hatalar (yanlış işlemi yapma), 
ihmale bağlı hatalar (doğru işlemi yapmama) ve uygulamaya bağlı hatalar (doğru 
işlemi yanlış uygulama) olarak üç grupta toplanabilir. Hata türü açısından ise ilaç 
hataları, cerrahi hatalar, tanı koymada hatalar, sistem yetersizliğine bağlı hatalar 
ve diğer hatalar olmak üzere beş grupta incelenebilir (Akalın, 2005: 141-146). 
Literatürde üzerinde en sık durulan hata ilaç hatalarıdır.

1.2. İlaç Hataları

İlaç uygulaması, gerçekte birçok disiplini içine alan bir süreçtir. Süreç hasta bire-
yin muayenesi sonrası hekim tarafından istem verilmesi ile başlar. İlacın hemşire, 
hekim, hasta bireyin kendisi ya da yakınları tarafından uygulanması, kayıt edil-
mesi ve doğru tepkinin gözlenmesi ile sonlanır (Uzun ve Arslan, 2007: 217-218).

İlaç uygulaması sürecinde yapılacak hatalar, bireylerin yanlış tedavilerine ve hat-
ta ölüme varan kötü sonuçlara neden olabilmektedir. Amerika Birleşik Devletle-
ri’nde İlaç Uygulama Hataları ve Önlenmesi Ulusal Koordinasyon Konseyi’ ne 
göre ilaç uygulama hatası şu şekilde tanımlanmıştır: “ …ilaç, sağlık çalışanının, 
hastanın ya da tüketicinin kontrolü altında iken hastanın zarar görmesine ya da 
uygunsuz ilaç kullanımına neden olan ya da yol açan tüm önlene bilir olaylardır. 
Bu olaylar, sağlık çalışanının uygulamasına, sağlık bakım ürününe, uygulamaya 
ya da reçeteleme, istemin iletimi, ürünün etiketlenmesi, paketlenmesi, adlandı-
rılması, bileşim haline getirilmesi, dağıtım, uygulama, eğitim, izlem ve kullanım 
sistemlerinin herhangi birine bağlı olabilir.” (Skiba, 2006: 7-10). İlaç uygulama 
hatalarının yaklaşık ¾’ünün reçeteleme/istem evresinde ya da uygulama evresin-
de olduğu bildirilmiştir (Bates vd., 1995: 29-34; Benjamin, 2003: 83-88).

İlaç hataları genellikle ilaç kullanım sisteminin hangi basamağında ortaya çık-
mışsa, ona göre sınıflandırılırlar. Örneğin, bir araştırma sonucunda, ciddi ilaç ha-
talarının %39’unun ilacın direktif edildiği süreçte, %50’sinin direktifin yazıldığı 
ve ilacın uygulandığı süreçte ve %11’inin ise ilacın dağıtımının yapıldığı süreçte 
oluştuğu görülmüştür (Oğuz, 2007: 22).

İlaç hataları sıklıkla hemşire ve hekim kaynaklı olmaktadır. Hekim kaynaklı ilaç uy-
gulama hataları, hekimin uygun ilacı belirleme ve bunu istem ya da reçete şeklinde 
belirtmesi aşamalarında oluşmaktadır (Uzun ve Arslan, 2007: 218). Hekimlerin ilaç 
isimlerini okunaklı yazmaması, ilaç dozunu ve veriliş yolunu açıkça belirtmemesi, 
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yanlış dozda veya yanlış ilaç isteminde bulunması, istemi yanlış yere kaydetmesi ve 
hastanın isim ve yatak numarasını yanlış yazmasıdır (Aştı ve Arabacıoğlu, 2000: 24).

Hekimden kaynaklı ilaç hataları hem hastanede yatan hastalarda hem de ayaktan 
tedavi gören hastalarda sıklıkla saptanmaktadır (Akalın, 2004: 10). Özellikle ilaç 
seçimi, yazımı (order/tabela) ve reçetelenmesi sırasında medikasyon hatalarının 
görülme sıklığı her 1000 yatan hastada 3 ila 99 arasındadır (Fijn, Vanden Bem-
tand Chow, 2002: 31-326; Lesar , LomaestroandPohl, 1997: 76-1569).

Başka bir çalışmada da benzer bir sonuçlar bulunmuş, hastanede verilen her 1000 
medikasyonorder’ından%62.4’ünde hata saptanmıştır. Bu hataların % 30.8’inin 
klinik olarak önemli sonuçlar doğurabileceği belirtilmiştir (Bobb, Gleasonand-
Husch, 2004: 785-792).

Hekim kaynaklı ilaç hatalarını büyük oranda önlemek için hekimin yazdığı tedavi 
planı, Hastane Hizmet Kalite Standartlarından 00.01.01.24.02.H (Tedavi planı hekim 
tarafından yazılmalı, kaşelenmeli ve imzalanmalı) standardı kapsamında; tedavi pla-
nının ilacın tam adını, uygulama zamanını, dozunu, uygulama şeklini ve veriliş sü-
resini içermelidir standardına uygun olmalıdır (Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, 2011: 117).

Hasta güvenliği açısından ilaç hatalarına ve hataların raporlanmasına yönelik 
sağlık çalışanlarının alışkanlıklarını tanımlamak amacıyla yapılan çalışmada; ça-
lışmaya katılanların %65,5’i hekim tarafından hazırlanan tedavi planının; ilacın 
tam adını, uygulama zamanını ve dozunu, uygulama şeklini ve veriliş süresini ba-
zen içerdiğini, %30.4’ü hiçbir zaman içermediğini, %4.1’i her zaman içerdiğini 
belirtmişlerdir (Topaloğlu, Örtlek ve Uslu, 2012: 1-14).

İlaç hata nedenlerinin belirlemek için yapılan bir çalışmada hemşirelerin % 67.1’i 
hekimlerin ilaç istemlerini çoğunlukla zamanında yazdıklarını, % 69.4’ü hekim-
lerin bazen istemi yazdıktan sonra aynı istem üzerinde haber vermeden düzelt-
me yaptığını belirtmişlerdir. Hemşirelerin %50.4’ü hekimlerin ilaç istemlerini 
çoğunlukla okunaklı yazdıklarını, % 56’sı hekimlerin ilaç dozlarını çoğunlukla 
tam ve açık yazdıklarını, % 46’sı hekimlerin ilacın veriliş yolunu çoğunlukla is-
temlerinde açıkça belirttiklerini ifade etmişlerdir. Hemşirelerin % 46.8’i istemde 
hekimlerin intravenoz sıvıların ne kadar sürede gideceğini çoğunlukla, % 44.4’u 
de bazen belirttiklerini ifade etmişlerdir. Hemşirelerin %51.6’sı hekimlerin bazen 
acil durumlar dışında da sözlü istem verdiklerini belirtmiştir. Hemşirelerin, % 
79’u hiçbir zaman hekim yerine istem yazmadığını, %19.4’u ise bazen yazdığını, 
%13.9’u bazen hekim yerine reçete yazdığını, % 38.9‘u eczaneye gidecek ilaç 
tabelalarını yazdığını belirtmiştir (Eser vd. 2007: 81-91).
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Aslan ve Ünal(2005: 177)’nin cerrahi yoğun bakım ünitesinde ilaç uygulama ha-
talarını tespit etmek için yaptıkları çalışmada sözel order’in yazılı hale getiril-
memesi %78.82, doğru yazılı order alınmaması %45.04, order edilmeyen ilacın 
uygulanması %4.27, olduğu tespit edilmiştir.

Hekimlerin okunaksız el yazısının yol açtığı sorunları belirlemek amacıyla yapı-
lan çalışmada, araştırmaya katılan hekimlerin %65.2’si reçete ya da «order» ya-
zarken yazılarının kötüleşebildiğini belirtmişlerdir. Tıbbi belgelerde yer alan yazı 
ve imzaların okunaksız olmasının yol açacağı sorunların başında ise katılımcılar 
%21 oranı ile yanlış tedaviye yol açacağını belirtirken bunu %10.8 ile tedavide 
gecikme yanıtı takip etmiştir. Reçete ya da «order»larla ilgili bir başka sorun 
da herkes tarafından bilinmeyen, yaygın olarak kabul görmemiş bazı kısaltma-
ların kullanılmasıdır. Araştırmaya katılanların %10›u sıklıkla, %11.6›sı nadiren, 
kısaltma kullandığını, %63.4›ü ise sadece çok bilinen kısaltmaları kullandığını 
bildirmiştir (Aşıcıoğlu ve Cantürk, 2003: 13-22).

Yapılan başka çalışmalarda sıklığı %20 ile %34 arasında rapor edilen okunaksız 
reçete ya da «order» yazılarının tedavide hata riskini arttırdığı, tedavinin mali-
yetini arttırırken etkinliği azalttığı ve zaman kaybına neden olduğu bildirilmiştir 
(Reisman, 1991; Comhilland Smith, 1996).

İlaç tedavisinin hastaya güvenli, etkili, uygun ve verimli bir şekilde ulaşmasının 
sağlanması, ilaç kullanım sistemindeki sekiz doğrunun (doğru ilaç, doğru doz, 
doğru hasta, doğru zaman, doğru yol, doğru ilaç şekli, doğru kayıt, doğru yanıt) 
doğru yapılabilmesi için Hekim Order’lerinin açık ve anlaşılır olması gerekir. 
İlaç güvenliği, sağlık kurumlarında öncelik verilen işlemlerdir. İlaç hatalarının 
sıklığı ve şiddeti azaltmak ve önlemek için stratejiler benimsemek bu tesislerin 
sürekli amaçlarıdır (ECRİ, 2008: 1).

İlaç hatalarının sıklığı ve şiddeti azaltmak ve önlemek için yerine gelmesi gere-
ken işlem ve programlar şu şekilde sıralanabilir(Akalın, 2004: 11; Uzun ve Ars-
lan, 2007: 221).

• Acil olmayan tüm ilaçlar için doz-dağılım sistemi uygulanması,
• Tüm intravenoz ilaçların/karışımların eczanede hazırlanması,
• Konsantre KCl solüsyonlarının servislerden kaldırılması, yüksek riskli ilaçla-

rın kullanımı ve depolanması ile ilgili özel protokollerin hazırlanması,
• Bilgilendirme: yeni ilaçlar, nadir kullanılan ilaçlar, formülerde olmayan ilaçlar, 

tüm hekim, hemşire ve eczacılara işe başlarken ve çalıştıkları sure içinde aralık-
larla ilaç reçeteleme, uygulama ve izleme konularında eğitim, hasta eğitimi,

• Eczacılık işlemleri ilgili olarak 24 saat eczacı bulundurma,
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• Bilgisayara dayalı ilaç order sistemi,
• Bilgisayara dayalı hastane eczane sistemi (ilaç etkileşimleri, alerji sorgulama, 

dozaj bilgilendirme, v.b),
• Elektronik ilaç kullanım sistemleri ,
• İlaç barkod sistemleridir.
İlaç güvenliği uygulamaları, Sağlık Bakanlığınca hazırlanan Hastane Hizmet Ka-
lite Standartları ve 06.04.2011 tarih ve 27897 sayılı ”Hasta ve çalışan güvenliği-
nin sağlanmasına dair yönetmelik”teyer almaktadır.

2. AMAÇ

Araştırmanın amacı Çorlu Devlet Hastanesinde Hekim Order’lerinin Hastane 
Hizmet Kalite Standartlarından 00.01.01.24.02.H (Tedavi planı hekim tarafında 
yazılmalı, kaşelenmeli ve imzalanmalı) standardı kapsamında; tedavi planının 
ilacın tam adını, uygulama zamanını, dozunu, uygulama şeklini ve veriliş süresini 
içerip içermediğini saptamaktır.

3. YÖNTEM

Ocak 2012 tarihinden Haziran 2012 tarihine kadar her ay düzenli olarak Hekim 
Order Takip Formu ile Hekim Order’leri incelenmiştir. Verilerin analizinde Micro-
soft Excellistatistik programı kullanılmıştır. Araştırma retrospektif bir araştırmadır. 
Hastanedeki bölümler ve Hekim Tedavi Planları rasgele yöntemiyle seçilmiştir.

Hekim Order Takip Formu ile Hekim Tedavi Planında incelenen kriterler; Kaşe, 
İmza, Order yok, Okunaksız, Karalamalı, Veriliş Süresi, Veriliş Yolu, Repete, So-
runsuz, İlaç Adı Kısaltması, Veriliş Yolu(IV, IM, SC) Kısaltması.

4. BULGULAR

Haziran 2011’de Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetme-
lik ile ilgili hekimlere eğitim düzenlenmiştir. Hekimlerin eğitime katılma oranı 
%48.23’tür. Haziran/Temmuz 2011 tarihinde ise Hasta Güvenliği ile ilgili hasta-
ne çalışanlarına eğitim verilmiştir. Hekimlerin hasta güvenliği eğitimine katılma 
oranı %25.88’dir.

Ocak 2012’de yapılan araştırmada 108 order incelenmiştir. İmzasız Hekim Order 
oranı %29.62, Kaşesiz %20.37, Repete %17.59, Okunaksız %11.11, karalamalı 
%9.25, veriliş süresi olmayan %52.77, veriliş yolu olmayan %59.25, sorunsuz 
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order oranı %24.07 olarak bulunmuştur. incelenen order’lerin hiçbirinde ilaçların 
veriliş saatleri yoktur.

Ocak ayında çalışma yapılan bölümler; Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım 
ünitesi, Genel Yoğun Bakım Ünitesi, Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi, Koraner 
Yoğun Bakım Ünitesi, Üroloji Servisi, Nöroloji Servisi, Genel Cerrahi Servisi, 
Fizik Tedavi Servisi, Ortopedi ve Göz Hastalıkları Servisi, Kadın Doğum Servisi, 
Çocuk Servisi, Dahiliye ve Göğüs Hastalıkları servisleridir.

Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım ve Genel Yoğun Bakım Ünitelerinde 
incelenen tüm Order’ler sorunsuzdur. Hekimler tedavi planlarını bilgisayarda 
yazmaktadırlar. Üroloji Servisi, Fizik Tedavi Servisi, , Kadın Doğum Servisi, Or-
topedi ve Göz Servislerinde ise incelenen tüm order’ler sorunludur.

Şubat 2012’de yapılan araştırmada 384 order incelenmiştir. İmzasız Hekim Or-
der oranı %80.20, kaşesiz %85.41, repete %59.63, okunaksız %7.81, karalamalı 
%5.46, veriliş süresi olmayan %34.11, veriliş yolu olmayan %38.28, sorunsuz 
order oranı %4.68, ilaç adı kısaltması %2.6, veriliş yolu kısaltması %14.32 olarak 
bulunmuştur. İncelenen order’lerin hiçbirinde ilaçların veriliş saatleri yoktur.

Şubat ayında çalışma yapılan bölümler; Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım 
Ünitesi, Genel Yoğun Bakım ünitesi, Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi, Koraner 
Yoğun Bakım Ünitesi, Üroloji Servisi, Nöroloji Servisi, Genel Cerrahi Servisi, 
Fizik Tedavi Servisi, Ortopedi ve Göz Hastalıkları Servisi, Kadın Doğum Servisi, 
Çocuk Servisi, Dahiliye ve Göğüs Hastalıkları servisleridir.

Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım ve Genel Yoğun Bakım Ünitelerinde 
incelenen tüm Order’ler sorunsuzdur. Üroloji servisi, Fizik Tedavi servisi, Genel 
Cerrahi Servisi, Beyin Cerrahi Servisi, Koraner Yoğun Bakım Ünitesi, Kadın Do-
ğum Servisi, Ortopedi ve Göz Servislerinde ise incelenen tüm order’ler sorunludur.

Mart 2012’de yapılan araştırmada 326 order incelenmiştir. İmzasız Hekim Or-
der oranı %67.17, kaşesiz %64.52, repete %41.71, okunaksız %5.82, karalamalı 
%7.05, veriliş süresi olmayan %17.48, veriliş yolu olmayan %25.46, sorunsuz 
order oranı %11.96, veriliş yolu kısaltması %5.82 olarak bulunmuştur. İncelenen 
order’lerin hiçbirinde ilaçların veriliş saatleri yoktur.

Mart ayında çalışma yapılan bölümler; Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım 
ünitesi, Genel Yoğun Bakım ünitesi, Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi, Koraner Yo-
ğun Bakım Ünitesi, Üroloji Servisi, Nöroloji Servisi, Genel Cerrahi Servisi, Beyin 
Cerrahi Servisi, Fizik Tedavi Servisi, Ortopedi ve Göz Hastalıkları Servisi, Kadın 
Doğum Servisi, Çocuk Servisi, Dahiliye ve Göğüs Hastalıkları servisleridir.
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Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım ve Genel Yoğun Bakım Üniteleri ve Fi-
zik tedavi Servisinde incelenen tüm Order’ler sorunsuzdur. Nöroloji Yoğun Ba-
kım Ünitesi, Genel Cerrahi Servisi, Beyin Cerrahi Servisi, Kadın Doğum Servisi 
ve Nöroloji Servisinde ise incelenen tüm order’ler sorunludur.

Nisan 2012’de yapılan araştırmada 237 order incelenmiştir. İmzasız Hekim Or-
der oranı %45.56, kaşesiz %45.56, repete %33.75, okunaksız %5.48, karalamalı 
%5.30, veriliş süresi olmayan %27, veriliş yolu olmayan %20.67, sorunsuz order 
oranı %21.97, veriliş yolu kısaltması %30.80 olarak bulunmuştur. İncelenen or-
der’lerin hiçbirinde ilaçların veriliş saatleri yoktur.

Nisan ayında çalışma yapılan bölümler; Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım 
ünitesi, Genel Yoğun Bakım ünitesi, Koraner Yoğun Bakım Ünitesi, Nöroloji Ser-
visi, Genel Cerrahi Servisi, Beyin Cerrahi Servisi, Ortopedi ve Göz Hastalıkları 
Servisi, Kadın Doğum Servisi, Çocuk Servisi, Dahiliye ve Göğüs Hastalıkları 
servisleridir.

Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım ve Genel Yoğun Bakım Üniteleri ve Fi-
zik tedavi Servisinde incelenen tüm Order’ler sorunsuzdur. Kadın Doğum Servisi 
ve Çocuk Servisinde ise incelenen tüm order’ler sorunludur.

Mayıs 2012’de yapılan araştırmada 225 order incelenmiştir. İmzasız Hekim Or-
der oranı %64.80, kaşesiz %62.13, repete %32, okunaksız %3.55, karalamalı 
%2.22, veriliş süresi olmayan %35.55, veriliş yolu olmayan %24, sorunsuz order 
oranı %10.22, veriliş yolu kısaltması %13.77 olarak bulunmuştur. İncelenen or-
der’lerin hiçbirinde ilaçların veriliş saatleri yoktur.

Mayıs ayında çalışma yapılan bölümler; Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Ba-
kım ünitesi, Genel Yoğun Bakım ünitesi, Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi, Koraner 
Yoğun Bakım Ünitesi, Üroloji Servisi, Nöroloji Servisi, Genel Cerrahi Servisi, 
Fizik Tedavi Servisi, Ortopedi ve Göz Hastalıkları Servisi, Kadın Doğum Servisi, 
Çocuk Servisi, Dahiliye ve Göğüs Hastalıkları servisleridir.

Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım ve Genel Yoğun Bakım ünitelerinde in-
celenen tüm Order’ler sorunsuzdur. Koroner Yoğun Bakım Ünitesi, Kadın Doğum 
Servisi, Ortopedi ve Göz Servislerinde ise incelenen tüm order’ler sorunludur.

Haziran 2012’de yapılan araştırmada 258 order incelenmiştir. İmzasız Hekim Or-
der oranı %50.38, kaşesiz %51.16, repete %39.53, okunaksız %0.38, karalamalı 
%2.71, veriliş süresi olmayan %23.25, veriliş yolu olmayan %38.37, sorunsuz 
order oranı %14.72, ilaç adı kısaltması %8.52, veriliş yolu kısaltması %6.97 ola-
rak bulunmuştur. İncelenen order’lerin hiçbirinde ilaçların veriliş saatleri yoktur.
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Haziran ayında çalışma yapılan bölümler; Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Ba-
kım ünitesi, Genel Yoğun Bakım ünitesi, Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi, Koraner 
Yoğun Bakım Ünitesi, Üroloji Servisi, Nöroloji Servisi, Genel Cerrahi Servisi, 
Fizik Tedavi Servisi, Ortopedi ve Göz Hastalıkları Servisi, Kadın Doğum Servisi, 
Çocuk Servisi, Dahiliye ve Göğüs Hastalıkları servisleridir.

Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım ve Genel Yoğun Bakım Ünitelerinde 
incelenen tüm Order’ler sorunsuzdur. Genel Cerrahi Servisi, Ortopedi ve Göz 
Servislerinde ise incelenen tüm order’ler sorunludur.

5. SONUÇ

Çorlu Devlet Hastanesi’nde kalite kültürü ve hizmet kalite standartları ile hasta 
güvenliğine yönelik farkındalık ve bilincin oluşturulması için gerekli çalışmalar 
yapılmaktadır. Hasta güvenliği, Sağlık Bakanlığınca hazırlanan Hastane Hizmet 
Kalite Standartları ve 06.04.2011 tarih ve 27897 sayılı ”Hasta ve çalışan güven-
liğinin sağlanmasına dair yönetmelik”e uygun olarak yapılan çalışmalar ile des-
teklenmektedir.

Hasta güvenliği uygulamalarına yönelik yapılan çalışmada, Ocak ayında sorunlu 
order oranı %75.93 iken Şubat’ta %95.32, Mart’ta %88.04, Nisan’da %78.03, 
Mayıs’ta %89.78, Haziran’da ise bu oran %85.28 olarak bulunmuştur. Hekimle-
rin Hasta ve Çalışan Güvenliği eğitimlerine katılım oranları da düşüktür.

Çorlu Devlet Hastanesinde hekim order’lerinin, Hastane Hizmet Kalite Standart-
larına önemli oranda uygun olmadığı bulunmuştur. Hasta güvenliğini sağlamak 
amacıyla Hekim Order’lerinin Hastane Hizmet Kalite Standartları’na uygun ola-
rak yazılması için eğitim programları düzenlenmeli,ilaç hatalarının sıklığı ve şid-
deti azaltmak ve önlemek için yeni ilaçlar, nadir kullanılan ilaçlar, formülerde 
olmayan ilaçlar, tüm hekim, hemşire ve eczacılara işe başlarken ve çalıştıkları 
süre içinde aralıklarla ilaç reçeteleme, uygulama ve izleme konularında eğitim 
verilmeli,bilgisayara dayalı ilaç order sistemine geçilmeli, elektronik ilaç kulla-
nım sistemi kullanılmalıdır.
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ÖZET
Sağlık alanında bilgi ve becerilerin uygulaması sırasında sağlık personeli ile hastanın 
birbirini doğru anlaması temel aşamadır. İnsan sağlığını ilgilendiren bir karar verilirken 
sağlık personeli ve hasta doğru anlaşıldığından emin olmalıdır. Doğru anlatma, anlama ve 
anlaşılma ancak iletişimle gerçekleşebilir. İletişim yaşamın her alanında vazgeçilemeyen 
bir gereksinimdir. Algılanan her şey bir iletişim süreci başlatacağından sağlık personeli 
ve hasta arasındaki iletişimin her iki tarafında yararına olacak şekilde devam ettirilmesi 
gereklidir. Sağlık personeli ile hasta görüşmeleri karşılıklı güven tesis edecek şekilde 
olmalıdır. Bunun en önemli yapı taşı da iyi geliştirilmiş iletişim becerileridir.

Doğru kurulan iletişim; hasta memnuniyetini artırmakta ve tıbbi uygulamalardan olumlu 
sonuç alabilme olasılığını artırmaktadır. Kişilerarası iletişimin iyi yönetilmesiyle sağlık 
personeli ve hasta arasındaki etkileşimde bir çok sorunu ortaya çıkmadan önlemek, orta-
ya çıkmış bir sorunun ise daha kötü sonuçlara neden olmadan engellemek mümkündür. 
Günümüzde sağlık hizmeti hasta odaklı yapılmaktadır. Bu anlayış sağlık personeline ile-

1 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Metin.Kokten@sislietfal.gov.tr 

2 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, AlaattinSavas.Sanin@sislietfal.gov.tr 

3 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, FatmaBakir.Dogru@sislietafal.gov.tr 

4 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, GülserAktas.Serbetci@sislietfal.gov.tr 
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tişim becerilerini geliştirmek ve iletişim sürecini yönetme konusunda fazla sorumluluk 
yüklemektedir.

“İnsan ilişkilerinin merkezinde yer alan iletişim birçok alanda olduğu gibi hekim- hasta 
ilişkisinde de bir fenomendir. Hasta ile tanışmak, öykü almak, tanı koymak, tedavisine 
karar vermek ve uygulamak, bakıma yön vermek ve etkinliğini artırmak için iletişimin 
önemi büyüktür. Yaşamın her döneminde var olan, ancak hastalık durumunda daha da 
önem kazanan iletişim kavramının tüm sağlık çalışanlarınca bilinmesi ve hasta bireyle ilk 
karşılaşmadan itibaren dikkate alınması gerekmektedir.” (Babadağlı vd.,2006: 55)

Bu çalışmanın amacı, sağlık personelinin ve hekimlerin hastalara yönelik iletişim bece-
rilerini araştırarak durum tespiti yapmaktır. Türkiye’de sağlık alanında yaşanan sağlık 
çalışanlarına şiddetin artması ile birlikte sağlık personeli ile hasta arasındaki iletişimin 
önemi artmıştır.

Çalışma Kasım 2011- Mayıs 2012 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığına bağlı Şişli Etfal 
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılmıştır.

Bu araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastane-
sinde görev yapan doktor ve hemşire/ebe/sağlık memurları araştırmanın hedef kitlesini 
oluşturmaktadır. Toplam 1132 kişiden oluşan ana kitleyi temsil edecek örneklem bü-
yüklüğünün belirlenmesinde anket soruları tesadüfi olarak belirlenen 149 doktor ve 343 
hemşire/ebe/sağlık memuru olmak üzere toplam 492 çalışana uygulanmıştır. Araştırmada 
hekimlere “Hekim- Hasta İletişimi” ölçeğini içeren bir anket kullanılmıştır. Anket seti 
iletişim becerilerini ölçmek amacı ile geliştirilmiş 21 maddeden oluşan beşli likert tipinde 
bir soru envanteridir. Sağlık personeline ise “Sağlık Personeli- Hasta İletişimi” ölçeğini 
içeren 15 maddeden oluşan beşli likert tipinde anket kullanılmıştır.

Çalışma sonucunda hekimlerin ve sağlık personelinin hastalara yönelik iletişim becerisi 
düzeyi yüksek olarak belirlenmiştir. 33-47 yaş grubundaki sağlık personelinin iletişim 
becerisi düzeyi 18-32 yaş grubundaki sağlık personeline oranla daha yüksek olarak be-
lirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kamu Hastanesi, Hekim, Sağlık Personeli, Hasta, İletişim

ABSTRACT
In implementing the skills and knowledge perception, comprehension and understanding 
are basic steps in health field. During making the decision process the health care providers 
and patients must be sure that understood each other. In implementing the skills and 
knowledge perception, comprehension and understanding are basic steps in health field. 
Communication is an essential requirement in our lives. Anything perceived will launch a 
communication process. So, the quality and effectiveness of the communication between 
physician and patient is important to benefit both sides. Health personnel should be to 
establish mutual trust with the patient interviews. The well-developed communication 
skills are the most important building block of physician and patient interviews.
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Correct communication causes build up patient satisfaction and the likelihood of getting a 
positive result from medical practice. Better management of interpersonal communication 
between health personnel and patient and interact with many problems before they occur 
and prevent, if a problem emerged with no more possible to prevent poor outcomes. Today, 
health care is patient-centered. This consept gives health personnel more responsibility to 
improve communication skills.

“Situated in the heart of human relations in many fields such as communication in the 
physician-patient relationship is a phenomenon. Meet with the patient, history taking, 
diagnosis, treatment, to decide and implement, and to improve the effectiveness of 
communication is of great importance to direct care. That exists in every period of life, 
but the communication of the concept of winning even more important in case of illness 
and knowledge of employees of all health care must be taken into account from the first 
encounter with an individual patient.”

The purpose of this study was to investigate physicians ‘communication skills for their 
patients, to investigate patients’ satisfaction with patient-physician communication, 
patient and physician-patient-physician communication process point of view, comparing 
the situation to make that determination. With the increase of violence in the health sector 
in Turkey, importance of communication between the health workers and patients have 
increased. This research is a descriptive assessment of the situation.

The study prepared by using screening procedure in Şişli Etfal Training and Research 
Hospital between November 2011 - May 2012. The target audience constitutes for the 
research is doctors and nurse / midwife / health officers working in Şişli Etfal Training 
and Research Hospital. The main audience consists of people representing a total sample 
size of 1132 in determining random survey questions identified as 149 doctors and 343 
nurse / midwife / health officer applied for a total of 492 employees.

For the physicians in the study, a questionnaire that included “Physician-Patient 
Communication” scale was used. The scale has 21-items questionnaire developed to 
measure the set of communication skills is a question five Likert-type inventory. For the 
health personnel in the study “Health Personnel-Patient Communication” consisting of 
five Likert-type scale questionnaire containing 15 items.

As a result of the study, communication skills of physicians and health personnel for 
patients identified as high level of communication skills. The level of communication 
skills of health staff 33-47 age group were significantly higher than 18-32 age group 
health care personnel.

Key Words: Public Hospital, Physician, Health Care Providers, Patients, Communica-
tion
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Sözel Bildiriler - Cilt: II

GİRİŞ

Sağlık alanında bilgi ve becerilerin uygulamasında doğru algılama, anlama ve 
anlaşılma temel aşamadır. Algılanan her şey bir iletişim süreci başlatacağından 
bu aşama iletişim açısından çok önemlidir. Bilgi ya da beceri içeren mesajların 
nitelikli paylaşımı uygulamaların niteliğini de doğrudan etkilemektedir. Bu ne-
denle iletişimin bilgilendirme ve sosyo-psikolojik etkileşim yönlerinin sağlık hiz-
metlerinde öncelikle ele alınması gerekmektedir. Günümüzde psikoloji ve sos-
yal psikoloji başta olmak üzere çeşitli disiplinlerin etkisiyle iletişimin semantik 
özelliği ön plana çıkmıştır. Böylece iletişim, insanların bilişsel işlem süreçlerini, 
inançlarını, tutumlarını, davranışlarını ve toplumsal normları etkilemeyi amaçla-
yan katılımcı mesaj paylaşımı olarak toplum hayatındaki yerini almıştır.

İletişimin insan hayatındaki yeri ve önemini herkesin bildiği söylenmesine rağ-
men, iletişim becerilerini geliştirme konusunda kişisel veya kurumsal olarak 
eğitim görme konusunda planlı çalışmalar yapılmamaktadır. Buna, iletişimin 
doğuştan gelen bir yetenek olduğu yanılgısının sebep olduğu düşünülebilir. Ya-
pılan bir çalışmada hekimlerin %20’si iletişimi doğru tanımlayabilmiştir. Aynı 
çalışmada, hekimlerin %66’sı son iki yılda hastalarıyla iletişim sorunu yaşadığını 
belirtmiştir (Babadağlı vd.,2006: 57-58). Kişisel performansını artırma, motivas-
yon ve uyum sağlama, özgüven geliştirme, kişisel imajını sağlamlaştırma, insan 
ilişkilerini iyileştirme ve düzenleme vb. birçok alanda kişiyi başarıya götürecek 
kişisel gelişim öğelerinin temel taşı olan iletişim becerileri, öğrenilebilir ve ge-
liştirilebilir. Profesyonel alanlarında çalışanlara iletişim becerileri kazandırılması 
kurumsal düzeyde de başarıyı ve kaliteyi artıracaktır. Birinci basamak sağlık hiz-
metleri kapsamında yapılan bir çalışmada, hastaya güler yüz gösterme, rahat bir 
yere oturtma, hastayı dinlerken yeterli zaman verme, alınacak kararlara katılımın 
sağlanması gibi en temel kişilerarası iletişim kurallarına dikkat edilmesi dahi iş 
verimini, çalışan ve hasta memnuniyetini anlamlı oranda artırmıştır (sabem.sag-
lik.gov.tr, 2009).

Kişilerarası iletişimin iyi yönetilmesiyle sağlık personeli ve hasta arasındaki iliş-
kide birçok sorunu ortaya çıkmadan önlemek, ortaya çıkmış bir sorunun ise daha 
kötü sonuçlara neden olmasını engellemek olanaklıdır.

“Hasta ile tanışmak, öykü almak, tanı koymak, tedavisine karar vermek ve uygu-
lamak, bakıma yön vermek ve etkinliğini artırmak için iletişimin önemi büyük-
tür. Yaşamın her döneminde var olan, ancak hastalık durumunda daha da önem 
kazanan iletişim kavramının tüm sağlık çalışanlarınca bilinmesi ve hasta bireyle 
ilk karşılaşmadan itibaren dikkate alınması gerekmektedir.” (Babadağlı vd.,2006: 
55)
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Çalışmada iletişim, sağlık iletişimi, sağlık personeli-hasta iletişimi konularında 
literatür taraması yapılmış, Şişli Etfal Hastanesinde görevli sağlık personelleri ile 
yapılan anket çalışması ile durum tespiti yapılmıştır.

1. İLETİŞİM İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

1.1. İletişimin Tanımı

Kişilerin yakın ve uzak çevreyle ilişkilerinde çok yönlü ve önemli bir konu olan 
iletişim, günlük yaşamın temelidir. Birçok otorite tarafından genel kabul gören 
bir tanımlamada; “ İletişim; katılanların bilgi/semboller üreterek birbirlerine ilet-
tikleri ve bu iletileri anlayıp yorumlamaya çalıştıkları bir süreçtir.” denmektedir 
(ailehekimirehberi.com, 2009). “ Teknik anlamda iletişim, düşüncelerin, bilgile-
rin, duyguların, görüşlerin konuşma, yazma, görüntü ve benzeri semboller yoluy-
la paylaşımıdır. Latince communis sözcüğünden türetilen communication söz-
cüğünün dilimizdeki karşılığı olan iletişim, anlam olarak karşılıklı paylaşmayı, 
birlikteliği ve toplumsallaşmayı içermektedir.” (Tabak, 1999: 1) Bu tanımlardan 
ortaya şu çıkmaktadır: İletişim, bir mesaj alış-verişidir ve iletişimde önemli olan 
husus, bu mesajların açık, anlaşılır bir şekilde alınıp yollanmasıdır. Bir diğer ifa-
deyle gerçek anlamda bir iletişimden bahsedebilmek için, gönderen ile alıcının 
mesajı, aynı anlamda değerlendirmesi gerekmektedir (Kırmızı, 2006: 3).

“İletişim, gündelik yaşamımızda bize nesneleri, insanları tanımlar, işbölümü için-
de değişik toplumsal roller yüklenmiş insanlara bu rolleri yerine getirirken, bu rol 
dağılımından oluşan toplumun o tarih dönemindeki hayat tarzını öğretir, olum-
latır, yeniden üretimi için gereken değerlendirme biçimlerini aşılar. Toplumsal 
sistemin sürmesini, kendini yeniden üretmesini sağlar.” (Oskay, 2005: 2)

“İletişim, kişilerarası ilişkileri, örgütleri, toplumları oluşturan ve bir arada tutan 
temel etmendir.” (Tabak, 1999: 1) İletişim anlam arama çabasıdır; insanın baş-
lattığı kendisini çevresinde yönlendirecek ve değişen gereksinimleri karşılayacak 
şekilde uyarıları ayırt etme ve örgütlemeye çalıştığı yaratıcı bir edimdir (Tür-
koğlu, 2003: 12). İletişim günümüzde çeşitli anlam, yaklaşım ve modelleriyle 
birçok disiplinin kapsam ve uygulamalarında yer almaktadır. Sağlık hizmetleri 
de iletişimin değişik düzeylerde ve yoğun olarak kullanıldığı alanların başında 
gelmektedir. Bu alanda iletişimin temel işlevi anlamları ortak kılmanın yanı sıra 
duygu, düşünce ve bilgileri paylaşarak insanların birbirlerine yakınlaşmalarını 
sağlamaktır. Sağlık alanında iletişim bilgilendirme boyutunun üzerinde, davranı-
şa yönelik sosyo-psikolojik etkileşim yönüyle yer almaktadır. Günümüzde psiko-
loji ve sosyal psikoloji basta olmak üzere çeşitli disiplinlerin etkisiyle iletişimin 
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semantik özelliği daha on plana çıkmış ve iletişim insanların bilişsel işlem süreç-
lerini, inançlarını, tutumlarını, davranışlarını ve toplumsal normları etkilemeyi 
amaçlayan katılımcı mesaj paylaşımı olarak değerlendirilmeye başlanmıştır.

1.2. İletişimin Amacı

“İnsanın sosyal bir varlık oluşu, kendisiyle ve kendi dışındaki varlıklarla iliş-
ki içinde olmasını gerektirir. Yaşamını sürdürmesi için iletişim kurması gerekir. 
İletişim, insan ilişkilerinin ana unsurudur ve paylaşmak demektir. Paylaşım bi-
çimine ve paylaşılan şeye göre, insan ilişkilerini güçlendiren ya da zayıflatan 
bir olgudur.” (Kırmızı, 2006: 8) İnsan ilişkileri açısından iletişim birçok amaçla 
kurulabilse de, temel amaç çevre üzerinde etki yaratmaktır. Tutum ve davranış 
değiştirmek ve geliştirmektir. “ Genel olarak iletişimin bilgilendirmek, olumlu 
izlenim yaratma ve özendirme, eyleme geçirmek, birlik ve beraberlik yaratmak, 
ortak çalışmaya yöneltmek, iş yaşamında daha verimli ve kaliteli sonuçlar alabil-
mek ve sosyal amaçlarla yapıldığı gözlenir.” (Kırmızı, 2006: 6)

1.3. İletişimin Önemi

“Günümüzde iletişim, günlük yaşamımızın bir parçası olduğu gibi, dünyayı algı-
lamamızda, yorum yapmamızda, başkalarını etkilememizde, özetle tüm yaşamı-
mızda başarı ve başarısızlıklarımızda önemli bir rol oynamaya başlamıştır. Dün-
ya öyle bir evrim sürecine girmiştir ki, iletişimi anlamadan yaşam biçimimizi 
kavrayıp düzenlemek olanaksız hale gelmiştir.” (Tekinalp vd., 2006: 20)

İletişim her şeyden önce, insanın kendini bir insan olarak gerçekleştirmesi ve 
sosyal süreçlere girmesi bakımından önemlidir. Günümüzde iletişimin öneminin 
artmasının nedeni, iletişimin bugün bir güç kaynağı olan bilgi iletiminin temel 
aracı olmasıdır (Tutar vd., 2008: 19).

1.4. İletişimin Temel Özellikleri ve İşlevleri

1.4.1. İletişimin Özellikleri

“İletişim üzerine yapılan çalışmalar, iletişimin üç temel özelliğinin olduğunu gös-
termektedir. Bunlardan ilki, iletişim etkinliğinin insanları gerektirmesidir. İletişim 
ancak insanların birbirlerini anlama ihtiyaçları sayesinde kurulabilir. İkinci olarak 
iletişim, paylaşmayı gerekli kılar. Yani gönderici ve alıcı, mesajın ortak bir anlamı 
üzerinde anlaşmalıdır. Son olarak iletişim semboliktir. Semboller; jestler, mimik-
ler, sesler, harfler, rakamlar ve sözcüklerdir. Gönderici ve alıcı mesaja aynı anlamı 
verdikleri zaman, tam iletişim ortaya çıkar. İletişim insan davranışlarının bir ürünü-
dür. İletişim dinamik bir olgudur. Kültürel yapıdaki değişime paralel olarak iletişim 
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değişir. İletişim ilişkisi, genel kültürel yapıya bağlı olarak belirli kalıplar içerisinde 
gerçekleşir.” (Tutar vd., 2008: 19) Mesajı veren kişi ile alan kişi arasındaki psiko-
sosyal ilişki, iletişim biçimini yapılandırır (Baltaş vd., 2006: 33).

“ İletişimin temel özellikleri şu şekilde belirlenebilir:

a) Bilinçli veya bilinçsiz olarak gerçekleşebilir.
b) Kaynak ve alıcı, kullanılan sembollere farklı anlamlar verebilirler.
c) Sözlü ve sözsüz dil ile gerçekleştirilebilir.
d) Meydana geldiği ortamdan etkilenir.
e) Geri bildirim gereksinimi gösteren çift yönlü bir eylemdir.
f) İletişim kişiye değil kişiyle yapılır.
g) İletişim içeriği bilgi olan bir eylemdir.” (Kırmızı, 2006: 3).
“İletişim sürecine çok sayıda değişken etki etmektedir. Bazıları şunlardır: Kay-
nakla alıcı arasındaki davranış, enformasyon seviyesi, iletişim becerisi, sosyal 
çevre ve duyu organlarındaki farklılıklar iletişimin başarısını etkiler. Genel dav-
ranış modelleri iletişim biçiminde farklılıklara neden olur. Bu da iletişimin başa-
rısına etki eder. Daha önceki deneyimlerden elde edilen genelleştirme, yargılama 
ve karar verme farklılıkları olay kadar anlamlı hale gelir. Kültürel farklılıklar 
mesajın nasıl gönderildiği yanında hangi tarzda alındığını da belirler.” (training.
fema.gov , 2009)

1.4.2. İletişimin İşlevleri

İletişim, insan yaşamının her kesitinde ve çeşitli düzeylerde, gitgide artan önem ve 
yoğunlukla kullanılmaktadır. Bunun temel nedeni, her geçen gün gelişen ve deği-
şen bir toplumda yaşayan insanın, sürekli olarak başkalarıyla ilişki kurmak zorunda 
olmasıdır. Amaç ve işleyiş açısından belirli özellikleri içeren ve sistematik biçimde 
gerçekleştirilen iletişim, insanların özel yaşamlarında olduğu kadar çalışma ortam-
larında da başarı ve mutluluğun en önemli kaynağıdır. İnsanlar açısından bu değer-
leri taşıyan iletişim, kurumlar açısından verimlilik ve kalitenin temelidir.

“İnsan, binlerce yıl bilgisini salt sesiyle aktarmıştır.” (Baldini, 2000: 8) İletişim 
artık salt bilgi aktarımı olarak değil, insanların birbirlerini daha iyi anlayarak 
yakınlaşmasını sağlayan ve toplumsal değişmeyi çok yönlü etkileyen bir uygu-
lamalar bütünü olarak değerlendirilmektedir. İnsanların yakınlaşabilmeleri ve 
etkileşim içine girebilmeleri için birbirlerini iyi anlamaları gerekir. Bunun ger-
çekleştirilebilmesi için iletişim sürecinin tam işlemesi, bozulmaması gerekir. 
İletişim bozulursa, insanlar arasında anlaşma sağlanamaz. İnsanlar birbirleri-
ne yabancılaşır ve çatışırlar. Belirlenen bireysel, kurumsal ve ulusal hedeflere 
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ulaşılamaz. İnsanlar yaşadıkları ortamlardan, çalıştıkları kurumlardan ayrılmak 
isteyebilirler ve amaçlarından vazgeçebilirler. İnsanların yönettiği her yapı ve 
düzeydeki gruplarda karışıklıklar meydana gelebilir. Toplumsal açıdan iletişimi 
irdeleyen ünlü kitle iletişim kuramcılarından Laswell, iletişim sürecinin işlevini; 
çevreyi denetleyerek, toplumun değerlerini sınamak, bireyler arasında etkileşimi 
sağlamak ve toplumsal geleneklerin sürdürülmesine olanak sağlamak biçiminde 
tanımlanmıştır. “ Görüldüğü gibi iletişim öylesine bir süreç ki, bütünüyle insan 
yaşamını kapsayan ve bir anlamda insana yaşamsal kaynaklık etmekte. İletişi-
min günümüzde önem kazanmasının ve bugün için sıkça yinelenen bir sözcü 
olmasının tılsımı, iletişimin taşıdığı yapısal özelliklerden kaynaklanmaktadır.” 
(istanbul.edu.tr, 2009)

“İletişimin herhangi bir sosyal sistem içindeki ana işlevleri şu başlıklar altında 
toplanmaktadır:

• Enformasyon (Bilgilenme- Bilgilendirme)
• Sosyalizasyon (Toplumsallaşma)
• Motivasyon (Güdüleme)
• Entegrasyon (Bütünleştirme)
• Eğitim
• Kültürel gelişme
• Eğlenme
• Tartışma

1.5. İletişimin Öğeleri

İletişim olgusu, bir anlık değildir, bir başka deyişle, bir anda olup bitmez. Bir 
süreç içerisinde oluşur (Aziz, 2008: 6). Bu sürecin temel öğeleri de; kaynak (gön-
derici), ileti, alıcı ya da hedef biçiminde tanımlanmaktadır. Bu üç ana eksen üze-
rinde iletinin geçişini sağlayan kanallar, içinde bulunulan evren bir başka deyişle 
çevre, iletişim sürecini tamamlayan diğer öğelerdir (istanbul.edu.tr, 2009). Bu 
öğelerin bir araya gelmesi iletişimi oluşturur.

1.5.1. Kaynak

İletişim sürecini başlatan, ürettiği mesajı simgeler aracılığıyla gönderen kişi ya 
da gruplardır.

Kaynak, alıcıya göndereceği mesajın nasıl kodlanacağını, sözlerin ve işaretle-
rin anlamının ne olduğunu bilmelidir. Kaynağın kodlama özelliği, alıcı ile kültür 
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bağı kurmuş olmasına bağlıdır. Bulunduğu düzleme uygun davranmalı, göndere-
ceği mesaj ile statüsü ve rolü arasında ilişki olmalıdır (Tutar vd., 2008: 30).

Kaynağın nesnel yaklaşımları onun tarafsızlığını gösterir. Tarafsızlık, kaynağın 
inanılır bir kişi olmasının temelidir. Kaynağın herhangi bir çıkarı savunması ta-
rafsızlığını, dolayısıyla da inanılırlığını zedeler. Bu durumdan kaynağın güve-
nilirliği önemli ölçüde etkilenir. Karşısındakinin kişilik ve değerlerine saygılı 
kaynağın saygınlık ve çekiciliği artacaktır. Saygınlık özelliği yüksek kaynakların 
mesajlarının alınması ve benimsenmesi de yüksektir Kaynağın yoğun ve etkin 
iletişim kurabilmesi alıcının mümkün olduğu kadar çok duyusuna ulaşabilme-
siyle gerçekleşir (Baltaş vd., 2006: 27). Bu nedenle kaynakta bazı temel iletişim 
yeteneklerinin bulunması gerekir. Konuşma, yazma, dinleme, okuma, düşünme, 
şekil çizme, uygun beden dili kullanabilme yetenekleri iletişim için son derece 
önemlidir.

1.5.2. Mesaj (İleti)

Kaynağın ürettiği ve aktarmayı, paylaşmayı istediği anlam ya da kavramlardır. 
Bir başka anlatımla, kaynağın alıcısıyla paylaşmak istediği düşünce, duygu ve 
davranışları temsil eden semboller ya da işaretler örüntüsüdür. Mesajın bekle-
nen düzeyde algılanması, anlaşılması, kavranması ve benimsenmesi anlamlılığı-
na bağlıdır. Anlamın hedef alıcı tarafından tam ve doğru olarak algılanabilmesi 
için, mesajın hem içerik hem de biçimce karmaşıklıktan uzak ve iyi düzenlenmiş 
olması gerekir. Amaçlı olarak üretilen, öğrenilen, unutulan ya da hatırlanan an-
lamlar iletinin içeriğini oluşturur. Kodlar ve simgeler ise iletinin biçimsel yö-
nüyle yani yapısıyla ilgilidir. Mesaj açık, anlaşılır ve doğru kodlanmış olmalıdır 
(Türkoğlu, 2003: 13). Mesaj doğru zamanda iletilmeli, uygun kanalı izlemeli ve 
kaynak ve alıcı arasında kalmalıdır (Tutar vd., 2008: 33).

1.5.3. Kodlama- Kod Açma

Bilginin, düşüncenin mesaj haline getirilmesine kodlama denir. Kaynağın aklından 
geçirdiği düşünceler, alıcının anlayabileceği simgelerle kodlanarak mesaja dönüş-
türülür. Kodlama simgelerin anlama dönüştürülmesidir. (Tutar vd., 2008: 34).

İletişimin etkinliği, mesajın alıcıya ulaşmasına değil, istenen biçimde ulaşmasına 
ve bir davranış değişikliği yapmasına bağlıdır. Bu ancak, mesajın doğru kodlan-
ması ve kodun doğru açılmasıyla mümkün olur. Mesajın yorumlanarak, anlamlı 
bir şekilde algılanmasına kod açma denir. Kod açma, kaynak ile alıcının mesaja 
aynı anlamı vermesiyle gerçekleştiğinde iletişim başarılı kabul edilir (Tutar vd., 
2008: 35).
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1.5.4. Kanal

Kodlanmış iletinin kaynaktan hedef ya da hedeflere, alıcılara ulaştırılmasını sağ-
layan tüm doğal ve yapay aracılardır. İletişimde kanal, duyu organlarını ve bun-
larla bağlantılı olan yapıları içerir. Araç ise, iletileri kanallar yoluyla aktarılabilir 
işaretlere dönüştüren fizik ve teknik aracıları kapsar. Kanalın niteliği iletişimin 
türünü belirler. Buna bağlı olarak alıcı da farklılık gösterecektir (Aziz, 2008: 6).

İletişim sürecinde “kaynak” olan insan aynı zamanda doğrudan iletişimde etkili 
bir iletişim kanalıdır. Sözleri, jestleri ve mimikleriyle etkili bir iletişimin gerçek-
leşmesini sağlar.

1.5.5. Alıcı

Kaynaktan gelen iletileri biyolojik ve psiko-sosyal süreçler yoluyla alıp yorum-
layan ve bunlara sözlü-sözsüz tepkilerde bulunan kişi ya da gruplardır. “ Başarılı 
bir iletişimde kaynak sorumluluğu kadar alıcı sorumluluğu da vardır. Bu sorum-
luluk beş alıcı tepkisi olarak ifade edilir. Bunlar: Alma, anlama, kabul, eylem ve 
geri bildirimdir.” (Kırmızı, 2006: 17).

Alıcının aşağıda belirtilen bazı özellikleri iletişimi etkiler.

İletişim algılama ile başlar. Bu nedenle, algılama gücü alıcının mesaj alma yetisi-
nin en önemli yönüdür. Dikkat ve anlama ise algılama gücünün temelini oluştu-
rur. Algılama, insanın çevresindeki nesneleri, nitelikleri, ilişkileri duyu organları 
yoluyla tanıması, anlaması, anlamlandırmasıdır. Zekâ, yaş, eğitim, sosyo-kültürel 
ve fiziksel çevre, bireyin algılama gücünü etkileyen değişkenlerin başında gel-
mektedir. Ayrıca algılama bireyin daha önceki yaşantılarından ve o andaki gerek-
sinmelerinden etkilenir. Algılama birleştirici ve bütünleyicidir. Birbirine benzer-
liği ve yakınlığı olan bilgi, mesaj, nesne ve olaylar ilişkili bir şekilde algılanır ve 
daha iyi hatırlanır.

1.5.6. Geri Bildirim

“Geri bildirim, kaynağın gönderdiği uyarıcılara alıcının gösterdiği tepki ve kay-
nağın kendisini algılayarak değerlendirmesidir. Yani hedeften kaynağa yanıttır.” 
(Türkoğlu, 2003: 14) Döngüsel iletişimde geri bildirim temel öğedir. Kaynağın 
gönderdiği sözlü ya da sözsüz mesajların sonuçlarıyla ilgili gerekli bilgileri verir. 
Bu özelliği nedeniyle “aydınlatıcı yankı” diye de adlandırılmaktadır. Geri bildi-
rim, ayrıca, iletişim sürecinde alıcıya kendini çok yönlü olarak ifade etme olanağı 
verir. Diğer yanda kaynağın kendini tanımasını ve değiştirmesini sağlar (Tabak, 
1999: 26).
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Geri bildirim alıcı kişinin kaynak kişi karşısındaki konumunu açıklığa kavuştu-
rur. Bütün iletişimlerde kaynağın en çok ilgilendiği konu geri bildirimdir. Mesa-
jın alıcıda yarattığı etki ve alıcının iletişime katılarak aldığı yer ancak geri bil-
dirimlerle açıklık kazanır. En hızlı geri bildirim yüz yüze iletişimde olur. Alıcı 
tarafından geri bildirim verilmemesi, iletişimi bozan ve engelleyen bir faktördür 
(Baltaş vd., 2006: 32).

1.6. İletişim Türleri

“İletişim, nitelikleri bakımından birçok etkene göre sınıflandırılabilir. İletişim 
türlerini hangi ortamlarda, hangi kanallar yoluyla yapıldığına bakarak sözlü, ya-
zılı ve sözlü olmayan iletişim olarak üçe ayırabiliriz.” (Aziz, 2008: 11) Son dö-
nemlerde önemi artan elektronik iletişimi de bir iletişim türü olarak değerlendir-
mek gerekir. Sözlü iletişim daha çok bilgi ve düşünce aktarımında akıl ve mantığı 
kullanırken, sözlü olmayan iletişim ise, daha çok duygu ve ilişkileri ifade etmede 
kullanılır (Kırmızı, 2006: 57).

1.6.1. Kullanılan Kanala Göre İletişim Türleri
1.6.1.1. Sözlü İletişim

Duygu ve düşüncelerin sözlerle aktarıldığı en eski ve en etkili iletişim türüdür. 
Sözler, iletişimde bulunan tarafların birbirlerini anlayacakları dil ile yapılır. Dil 
ise sembollerle aktarılır. Dolayısıyla sözleri aktaran sembollerin verici ile alıcının 
kullandıkları dilin ortak bir dil olması gerekir. Aynı sembollerin, bu sembollerin 
oluşturduğu orak dilin kullanılmaması durumunda ise iletişim olmaz. Sözlü ile-
tişimde, söylenen bir kelimenin yazıyla ifade edilen bir kelimeye oranla, yanlış 
anlaşılma ihtimali daha yüksektir. İnsanlar sözlü mesajı değerlendirirken, sadece 
içeriğini değil, mesajı gönderenin kişiliğini de göz önünde bulundururlar (Tutar 
vd., 2008: 58). Sözlü iletişim; dil ve dil ötesi iletişim olmak üzere iki başlık al-
tında değerlendirilir.

1.6.1.2. Yazılı İletişim

Yazılı iletişim mesajın yazılı olarak yine sembollerle aktarılmasıdır. Kişiler yazı 
ile kendilerin ifade ederler. İletişim olabilmesi için okuma, yazma ve yazılanı an-
layabilme becerilerinin olması gerekir. Yazılı iletişim araçları raporlar, bültenler, 
broşür ve el kitapları, afiş, ilan tahtası vb. olabilir.

1.6.1.3. Sözlü Olmayan İletişim

Sözlü iletişim desteklemek ve güçlendirmek amacıyla kullanılır. Geniş anlamıyla 
iletişimde bulunanların tüm vücut hareketleri, duruşu, giyimi, saçı, takısı, mak-
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yajı gibi çeşitli özelliklerini kapsar. Bunların tümü vücut iletişimi olarak adlan-
dırılır. Vücut iletişim ile kişinin beyni arasında doğrudan bir ilişki vardır. Kişinin 
beyninden geçen duygu ve düşünceler, insanın vücut hareketleri ile anlaşılabilir.

1.6.2. Bağlama Göre İletişim Türleri

“ Yaygın olarak kullanılan iletişimin bağlamına göre yapılan sınıflandırmalardan 
birisinde iletişim dört ana gruba ayrılır:

a. Kişi-içi İletişim.
b. Kişilerarası İletişim.
c. Örgüt-içi İletişim.
d. Kitle İletişimi.” (Dökmen, 2005: 21)

1.8. İletişim Engelleri

İletişimin meydana gelmesi için gerekli beş öğenin bulunmasına rağmen bazen 
iletişim olgusu gerçekleşmez. Buna iletişimsizlik veya gürültü denir (Aziz, 2008: 
8). Sağlıklı bir iletişimin gerçekleşmesini engelleyen bir takım etmenler vardır. 
Bunların önemlileri şunlardır:

Psikolojik Engeller (Kişisel Faktörler): Kaynak ve alıcının görüş çerçeveleri; 
biliş, algı, duygu ve heyecanları; yargı ve saplantılar; ihtiyaçları, kanalların ve 
ilgili organların mesajları ihmal etmesi ya da önemsiz sayması.

Kültürel Engeller: Farklı yaşam biçimleri; ortak yaşantının azlığı, diyalekt, şive 
farklılıkları.

Semantik Engeller: Dil, yazı, terminoloji ve simgelerdeki karışıklık, ince anlam 
farklılıkları, anlaşmazlıklar.

Çevresel (Ortamsal) Engeller: İletişim sürecinin her aşamasına yönelik “gürül-
tü” engelleri; sosyal ve fiziksel çevre koşulları.

Mekanik Engeller: Kanal ya da araç olarak kullanılan cihazlardan kaynaklanan 
gürültü, iletişim merkeziyle birimler arasındaki uzaklık.

Didaktik-Metodik Engeller: İletişim becerileri; yöntem, teknik ve yaklaşım 
uyuşmazlıkları.

Hiyerarşi, Statü ve Roller: Kaynak ve alıcının sosyal ve resmi statüleri ve rol-
leri; akademik ve mesleki gelişme farklılıkları, Katı bir hiyerarşik sınıflamadan 
dolayı kanalların tıkanıklığı.

Sınırlama: Mesajların çeşitli nedenlerle gizli tutulması ya da miktarının sınır-
lanması.
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Mesajın Yapısı ve Niteliği: Mesajın biçim, içerik, yaklaşım, doğruluk, gerçeklik 
ve benzeri özellikleri.

Geri Bildirim Yetersizlikleri: Alınan iletilere karşılıklı ya da tek yanlı olarak ge-
rekli tepkinin yeterince gösterilmemesi; doğrulanmaması ya da reddedilmemesi 
gibi eksiklikler.” (Tabak, 1999: 26)

İletişimdeki teknik sorunlar anlaşılması ve çözülmesi kolay olan sorunlardır. An-
lamsal sorunların da belirlenmesi kolaydır ancak çözümü daha zordur. Çünkü 
anlam alanı son derece geniştir. Shannon ve Weaver’e göre anlam iletinin içinde 
bulunmaktadır. Bu nedenle, kodlama sürecinin geliştirilmesi anlamsal doğruluğu 
artıracaktır. Ancak, anlam ileti içinde olduğu kadar kültürel etmenlerin de içinde-
dir. Etkililik sorunları alıcının kaynağa verdiği geri bildirimin beklenen düzeyde 
olmasıyla bağlantılıdır. Yanıt kaynağın beklediği biçimde ise iletişimin etkili ol-
duğu söylenebilir. Yukarıda belirtilen iletişim koşul ve engelleri iletişimin niteli-
ğini etkiler. Hangi ortam ve koşul olursa olsun iletişimin oluşmaması söz konusu 
değildir (Tabak, 1999: 28).

1.9. İletişim İle İlgili Yanılgılar

1.9.1. Anlamların sözcüklerde ve şekillerde aranması

İletişimle ilgili en yaygın yanılgı, anlamların yalnızca sözcüklerde ya da şekiller-
de aranmasıdır. Oysa anlamlar insanların zihnindedir. Sözler ve şekiller yalnızca 
kodlanmış sembollerdir. İnsanlar tarafından kullanılmadıkları zaman bir anlam 
taşımazlar. İki ayrı kişinin aynı sözcük için farklı anlamlar üretmesi iletişimin et-
kisinin yetersizliğini gösterir. Buna karşılık, iletişimin başarısı iletişim kuranların 
sözcüklere ve şekillere aynı anlam yükleme düzeylerine bağlıdır.

1.9.2. İletişim sözel bir süreç olarak ele alınması

İletişimi düşünenlerin çoğu, yazı ve söz biçimleriyle sözcükleri akıllarına getirir-
ler. Bu sözel odaklanma normaldir. Çünkü eğitim sistemimiz görsel iletişimden 
çok sözel iletişimi yoğun olarak vurgulamaktadır. Oysa ses üretimiyle yapılan 
iletişim bile saf bir sözel iletişim değildir. Ne söylendiği ya da ne yazıldığı önem-
lidir. Ancak, söyleme ya da yazma biçimleri en az sözcükler kadar önemlidir. 
Sözsüz davranışlar söylenenlerin dinlemeye değer olup olmadığı konusunda bile 
etkilidir. Bu nedenle, iletişim hem sözel hem de sözsüz bir süreçtir.

1.9.3. Anlatmanın iletişim olarak görülmesi

Bu yanılgı birçok iletişim çabasının başarısızlığına ve kişiler arasında çatışmalara 
neden olmaktadır. Birçok kişi bir şey söylemenin iletişim olduğunu kabul etmek-
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tedir. Oysa bu büyük bir yanılgıdır. Söylemek, anlatmak iletişimin yalnızca baş-
langıç eylemidir. Bu yanılgı alıcının iletişim sürecine aktif katılımını dikkate al-
mamaktan kaynaklanır. Alıcılar mesajları işitir veya görürler, yorumlarlar, kendi 
deneyimleri ışığında değerlendirirler ve anlamlandırdıkları biçimde belleklerine 
yerleştirirler. Bu anlamlar kaynağın oluşturmak istediğinden farklı ya da tümüyle 
değişik olabilir. Bu nedenle anlatma, en çok, iletişimin yarısı olabilir.

1.9.4. İletişimin tüm sorunların çözümü olarak görülmesi

Günümüz toplumunda iletişim insanların belli rahatsızlıklarını tedavi eden güve-
nilir bir uygulama olarak değerlendirilmelidir. Kiminle bir sorun yasansa uzman-
ların hemen öne sürdükleri çözüm iletişim olmaktadır. Ancak, iletişim toplumda-
ki sorunları çözecek ya da yok edecek sihirli bir değnek değildir. İletişim sorun-
ların çözümüne katkıda bulunduğu gibi zaman zaman sorunda yaratabilmektedir. 
İnsanlar, gruplar, toplumlar ve ülkeler arasında uzlaştırılması mümkün olmayan 
farklılıklar olabilir.

1.9.5. İletişimin her zaman çok iyi bir şey olarak görülmesi

Eğer insanlar iletişimi dünyanın sorunları için bir çare olarak görüyorlarsa, ayni 
zamanda iletişimi çok iyi bir şey olarak değerlendirmeleri de normaldir. Oysa 
iletişim iyi ya da kötü amaçlara yönelik olarak kullanılabilen bir araçtır. İyi uygu-
lanan iletişim toplumda çeşitli sorunların çözümünü sağlar. Ancak iletişim ahlaki 
değerlerle desteklenmelidir.

1.9.6. Ne kadar çok iletişim kurulursa o kadar iyidir düşüncesi

Kişilere iletişimle ilgili düşünceleri sorulduğunda görüşlerini genellikle nitelik 
nicelikten önce gelir şeklinde ifade ederler. Oysa gerçekte bunun tersinin uygu-
landığı görülmektedir. İnsanlar ne kadar çok konuşurlarsa o kadar iyi iletişim 
kurduklarını düşünürler. Oysa algılamayı sağlayan sözel miktarın büyüklüğü de-
ğil, iletişim sürecinin niteliğidir. Sürecinde sözlü ve yazılı mesajların aşırı yük-
lenmesi iletişimin başarısını olumsuz yönde etkiler. Alıcı, işleyebileceği kadar 
mesajı alır; fazlasına dikkat etmez. Önemli mesajlar önemsizlerden genellikle 
ayırt edilmediği için de alıcıda beklenen etkiyi sağlamama olasılığı yüksektir.

1.9.7. İletişimin bozulabileceği, kopabileceği düşüncesi

İnsanlar birbirlerini etkilemekte başarısızlığa uğradıklarında genellikle bir ile-
tişim kopukluğunda söz ederler. Oysa kopan diyalogdur. İletişim sessiz-sözsüz 
olsa da sürmektedir.
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1.9.8. İletişimin doğal bir yetenek olduğu düşüncesi

İletişimle ilgili son yanılgı, kişilerin iletişim kurma yeteneğiyle birlikte doğduk-
larıdır. İletişim doğuştan gelen doğal bir yetenek değildir. İletişim öğrenilen bir 
yetenektir.

2. SAĞLIK İLETİŞİMİ

Sağlık iletişimi insan iletişiminin bir alt sistemi olup insanların sağlıkla ilgili ko-
nuları nasıl ele aldıkları hususuna yöneliktir. Sağlık iletişiminde odaklanma sağ-
lıkla ilgili işlemler ve bu işlemleri etkileyen etmenler üzerinedir. İşlemler sözlü-
sözsüz, konuşma-yazı, kişisel-kişisel olmayan, konuya yönelik-ilişkiye yönelik 
ve benzeri özelliklerde olabilir. Rogers sağlık iletişimini “içeriği sağlık olan her 
türlü insan iletişimi” diye tanımlamaktadır. Diğer bir anlatımla, sağlık iletişimi, 
bireyler arasında sağlıkla ilgili olarak oluşan etkileşim ve işlemlere iletişim kav-
ram ve kuramlarının uygulanmasıdır (Tabak, 1999: 29). Kısaca sağlık iletişimi, 
sağlık konusuyla ilgili kişi veya grupların, ilgili hedef gruplara yönelik gerçekleş-
tirmiş olduğu iletişim şeklidir. Bu iletişim bireysel düzeyde hekim- hasta, diğer 
sağlık personelleri ve hasta arasında veya sağlık personelleri arasında gerçekle-
şebilmektedir (Okay, 2009: 21).

“Bu tanımlar kişilerarası düzeydeki sağlık iletişiminin her kademedeki sağlık 
personelinin iletişim konusunda bilgilenmesinin ya da bilgilendirilmesinin öne-
mini de vurgulamaktadır. Sağlık hizmetleri ve bu hizmetlerin sunumu sırasında 
kullanılan iletişiminde artık konuya alıcılar yönünden bakılmalıdır. İletişim mo-
del ve çeşitleriyle zenginleştirilmeyen sağlık hizmetleri güdüleme, bilgilendirme, 
tutum değiştirme ve uygulama amaçlarını belli düzeyde gerçekleştirilmelidir. Bu 
nedenle, sağlık personeli kişilerarası iletişimi profesyonel düzeyde bilmeli, çatış-
masız ve paylaşımcı bir biçimde uygulamalıdır.” (Tabak, 1999: 44)

Sağlık kurumlarında verilen hizmetin kalitesini büyük ölçüde sağlık personeli 
belirler. Sağlık kurumlarında hizmet kalitesinin iki boyutu vardır: Bilimsel kalite 
ve uygulama sanatı. Sağlık personelinin hastalara yönelik tutum ve davranışları 
hasta tatminini etkileyen en önemli faktördür (Kavuncubaşı, 2000: 198).

2.1. Sağlık İletişiminin Düzeyleri

Sağlık iletişimi konusu farklı düzeylerde gerçekleşebilmektedir. Bu düzeyler bi-
reysel, sosyal ağ, organizasyon, topluluk ve toplum olarak sıralanmaktadır. Bi-
reysel davranışların sağlık durumun etkilemesi yüzünden, sağlıkla ilgili değişi-
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min temel hedefi bireydir. Genel olarak toplumun da bireysel davranış üzerinde 
çok etkisi vardır (Okay, 2009: 21).

Sağlık iletişimi, bir disiplin ve alan olarak, sağlık psikolojisi, sağlık sosyolojisi, 
biyomedikal iletişim, davranışsal tıp, davranışsal sağlık ve tıbbi iletişimler gibi 
yeni alanlarla birlikte gelişmektedir. Bu alanlar tıp, halk sağlığı, sağlık eğitimi, 
hemşirelik, sosyal çalışma, sosyoloji, psikoloji gibi profesyonel alanlarla bağlan-
tılıdır. Sağlık iletişimi tüm bu alanlarla ilişkili olmakla birlikte sağlık hizmetleri 
sistemi de iletişim konularına odaklanmaktadır.

2.2. Kişilerarası Sağlık İletişimi Modelleri

Sağlık iletişiminde tüm iletişim yaklaşım ve modellerinden yararlanılmakla bir-
likte, bunlardan bazıları, özellikle kişilerarası sağlık iletişiminde beklenen başa-
rının en üst düzeyde gerçekleştirilmesi açısından önemlidir.

2.2.1. Yansımalı Etkileşim Modeli

“İnsan etkileşiminin yansımalı modeli diye tanımlanan bu model diğer iletişim 
yaklaşım ve modellerinden farklı özellikler gösterir. Leary’nin 1955 yılında ge-
liştirdiği, kişilerarası iletişimin ilişkisel ve etkileşimci yönünü vurgulayan bu 
dönüşümlü ve çok yönlü model son yıllarda yeniden ilgi odağı olmuştur. İnsan 
iletişiminin hem etkileyen hem de etkilenen bireyler arasında geliştiğini belirtir.” 
(Tabak, 1999: 32)

Leary bu modeli bir sağaltımcı olarak hastalarıyla psikoterapi sırasında edindiği 
deneyimlere dayanarak geliştirmiştir. Değişik hastalarla bulunduğu değişik otu-
rumlarda kendi davranışının farklı olduğunu ve davranışlarından hastaların etki-
lendiğini fark etmiştir. Bunun sonucu olarak tüm iletişimlerde mesajın iki temel 
boyutta incelenmesi gerektiğini belirtmiştir: Baskınlık-Uysallık, Nefret ve Sevgi. 
Baskın ya da uysal davranışların karşı tarafta zıt davranışlar oluşturduğunu, buna 
karşılık nefret ya da sevgi yaklaşımlarının ise benzer tepkilerle karşılandığını 
belirlemiştir. Bunun anlamı, nazik olmak karşı tarafın da nazik olmasını teşvik 
ederken, düşmanlığın da çoğunlukla düşmanlığa, saldırganlığa neden olduğudur. 
Leary bu durumların bir yansıma olarak oluştuğunu ve tepkilerimizin isteğimizin 
dışında, hemen oluştuğunu belirtmektedir. Kendi iletişim davranışımız karşımız-
dakilerde baskın ya da çekinik ve sevgi ya da nefret tepkilerinin otomatik olarak 
oluşması için uyarıcı olmaktadır.

Bu model sağlık hizmetlerinde yürütülen sağlık iletişimi çalışmalarında doğrudan 
uygulanabilmektedir. Genellikle sağlık hizmetlerinden yararlananlara uysallık 
rolü verilmektedir. Günümüzdeki yaklaşımlar hizmet sunanlarla hizmetten yarar-
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lananlar arasındaki iletişimde dengenin öne çıkmasını öngörmektedir. Öncelikle 
hizmet sunanlar kontrollerinden ve otoritelerinden belli ölçülerde vazgeçmek du-
rumundadırlar. Bununla birlikte, yansımalı modelin iyi işlemesi için iletişimin 
her iki tarafının da belli iletişim niteliklerini taşıması gerekir.

2.2.2. Tabu İletişim Yaklaşımı

Sağlık eğitimi kapsamında yürütülen iletişim etkinlikleriyle hedef gruplara ile-
tilmesi amaçlanan mesajların büyük bir bölümü hayli özel ve kişisel niteliktedir. 
Hatta bazı toplum kesimlerinde “gizli ya da yasak mesaj” diye değerlendirilebil-
mektedir. Bunlar, yalnızca birbirine çok yakın ve karşılıklı güven duyan insanla-
rın paylaşabileceği mesaj özelliği taşırlar.

Bu tür mesajların paylaşıldığı kişilerarası iletişime “Tabu İletişim” adı da verilir. 
Kaynak ve alıcının genellikle birer kişiyle sınırlı olduğu bu iletişimin oluşması için, 
öncelikle, bir “güven ortamının” bulunması gerekir. Bilgi akışının kolay ve hızlı 
olmaması nedeniyle çoğu zaman iletişim engeli olarak görülebilen böyle bir orta-
mın, iyi değerlendirilmesi durumunda, paylaşılan mesajın inandırıcı ve ikna edici 
özelliğinin daha etkili olmasına büyük ölçüde katkısı vardır (Tabak, 1999: 34).

Sağlık hizmetleri, hizmeti verenle alanın birlikte paylaşmak zorunda oldukları, 
yani doğrudan iletişim kurdukları ortamlarda yürütülür. Kişilerarası iletişimin en 
yoğun biçimde kullanıldığı bu ortamların gizlilik ve güvenilirlik yönleri oldukça 
yüksektir. Başta sağlık eğitimi olmak üzere, çeşitli sağlık hizmeti amacıyla, daha 
çok ebe ve hemşirelerce yapılan ev ziyaretleri bu ortamların başında gelmektedir. 
Sağlık Evleri, Sağlık Ocakları, Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezle-
ri, Dispanserler gibi, daha çok perifere sağlık hizmeti götüren sağlık kuruluşları 
da ulaşılabilirlik ve zaman genişliği açılarından daha uygun kişilerarası iletişim 
ortamlarıdır. Bu ortamların hepsi de, tabu iletişimin kapsamına giren, özellikle 
günümüzün önemli sorunları olan cinsel yolla bulaşan hastalıklar, AIDS ve uyuş-
turucu kullanımı gibi konularda etkili sağlık eğitimi yapılmasına olanak sağlar. 
Sağlık elemanları, böyle bir iletişim sürecinde, yani tabu mesajları içeren kişile-
rarası iletişimde anahtar kişilerdir. Karşılarındakileri cesaretlendirmek, diğer bir 
anlatımla “buzları kırmak” durumundadırlar. Savunucu değil destekleyici ileti-
şim ortamları yaratmaları gerekmektedir. Çünkü hizmeti alanların beklentisi de 
bu yöndedir.

2.2.3. Empatik (Terapötik) İletişim Yaklaşımı

“Terapötik yaklaşım, sağlık profesyonelleriyle bireylerin arasındaki ilişkilerin üç 
koşulda geliştiğini belirtmektedir: Empati, Uyum, Saygı. Bu yaklaşıma göre em-
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pati, karşıdaki bireye duygularını anladığını iletmek ve onun bakış açısına göre 
değerlendirme yapmaktır. Uyum, sağlık profesyonelinin karşısındaki bireye duy-
gu ve düşüncelerinde dürüst olduğunu hissettirmesidir. Saygı ise pozitif dinleme 
ve önyargısız bir tutumla karşıdaki bireyin iletişime katılmasını destekleme işle-
midir. Terapötik iletişim yaklaşımının uygulandığı sağlık profesyoneli-müşteri 
iletişiminde, her şeyden önce, bireyler anlaşıldıklarını hissederler ve sorunlarıyla 
daha etkili biçimde ilgilenme yönünde motive olurlar.” (Tabak, 1999: 37)

Yukarıda belirtilen süreç içinde empatik yaklaşımın yeri daha farklı ve kapsam-
lıdır. Bir insanın, kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak, onun rolüne gi-
rerek olaylara onun gözüyle bakması, dolayısıyla da onun duygu ve düşüncesini 
doğru olarak algılaması ve bu durumu o insana iletmesi biçiminde tanımlanan 
empati, önceleri genellikle psikoloji, psikoterapi alanlarında ele alınırken, gü-
nümüzde eğitim ve iletişim alanlarında da gittikçe daha yaygın kullanılmaya 
başlanmıştır. Bunun sonucunda, daha çok kişilerarası iletişim süreci kapsamın-
da değerlendirilen empatik iletişim yaklaşımı ortaya çıkmıştır. Bir tanıma göre, 
anlamların ve kavramların doğru olarak paylaşılması yoluyla yakınlaşma süreci 
olan iletişimde empatik yaklaşım, her şeyden önce doğru mesaj alışverişinin en 
etkili ve güvenilir uygulama biçimidir. Empatik yaklaşım biçimsel iletişim süre-
cini kolaylaştırır ve hızlandırır. Empatik iletişim ön yargılardan uzaktır. tarafların 
birbirlerini tanımalarını ve anlamalarını gerektirir (Tutar vd., 2008: 91).

Sağlık personeli-hizmet alıcıları arasında kurulması zorunlu olan kişilerarası ile-
tişimin empatik temellere dayandırılması bir gerekliliktir.

3. SAĞLIK PERSONELİ- HASTA İLETİŞİMİ

Sağlık personeli sağlık hizmetinin sunumunda hasta ile doğrudan veya dolaylı 
olarak iletişime girmektedir. Sağlık personeli arasında hemşireler ve hekimler 
hasta ile daha fazla iletişime girmektedirler.

3.1. Hekim-Hasta İletişimi

Hasta-hekim görüşmesi klinik uygulamaların merkezinde yer alan, hekimin 
hastasının yakınmalarını dinleyip sorunlarına yardım edebileceği birçok hekim 
için alışılagelmiş günlük uygulamaların bir parçası olsa da hasta açısından ol-
dukça önemli ve stresli dakikalardır. ”İletişim becerilerinde sağlanan iyileştir-
menin sağlık hizmetlerinde önemli farklılıklar yarattığı ortaya konmuştur. Yapı-
lan çalışmalar hekimin iletişim düzeyinin hastaların tedaviye uyumu, hoşnutluk 
düzeyi ve sağlık sonuçları üzerine etkilerinin yanı sıra, hekimin mesleğinden 
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ve profesyonel kimliğinden memnuniyetini de etkilediğini göstermiştir.” (firat.
edu.tr, 2009)

3.1.1. Hekim- Hasta İletişiminde Davranış Şekilleri

Burada üç farklı davranış şekli ortaya çıkar (Mckay v.d, 2006: 140):

3.1.1.1. Edilgen Tarz

Çok fazla gülümseme ve gereksinimlerini başkalarınkinin gerisinde tutma eği-
limi vardır. Konuşma şekli yumuşak, zayıf, hatta bocalayan bir ses tonu vardır. 
Duraksamalar ve tereddüt etmeler yaygındır. Duruş genellikle kambur olur. Eller 
sürekli hareket halindedir. Göz teması kurmak zordur. Yere ya da uzaklara bakılır.

3.1.1.2. Saldırgan Tarz

Daima ve asla gibi mutlak ifadeler kullanılır. Üstünlük ve güç havası içinde ha-
reket edilir. Gözler küçülür ve ifadesizleşir. Eller belde, çene sımsıkı kapanmış 
ve ileri çıkmış, hareketler sert, kaba ve tehditkârdır. Parmakla işaret edilir veya el 
yumruk yapılır. Dinleme yoktur.

3.1.1.3. Kendini Ortaya Koyan Tarz

Düşünceler dolaysız ifadeler kullanılarak aktarılır. Aktif dinleme yapılır. Empati 
nedeniyle kendinden emin bir güçlülük havası taşınır. Ses rahat ve ayarlanabilir 
durumdadır. Göz teması kolay kurulur. Duruş dik ve dengelidir.

3.2. Hemşire/Ebe/Sağlık Memuru - Hasta İletişimi

Hastayı tanımak, gereksinimlerini saptamak ve karşılamak için öncelikle hasta ile 
iletişim kurulmalıdır. Hasta hastanede bulunduğu süre içerisinde gereksinimleri 
değişmektedir bu nedenle sürekli bir iletişim sağlanmalıdır.

Hastanın gereksinimi olan yardımı verebilecek şekilde hemşirelik faaliyetlerin 
planlanabilmesi için hemşirenin insan davranışları konusunda oldukça geniş bir 
bilgiye sahip olması gerekmektedir. Hasta ile ilişkide iki önemli kavram vardır. 
Hastanın öncelikle bir insan olarak değerlendirilmesi bu iki kavramdan birisidir. 
Çoğu kez hastaların adını bile bilmeyiz. Onları oda ve yatak numaraları çağırırız 
veya hastalığı ile tanırız. Hasta ile ilişkide ikinci kavram hastanın konumu ile 
ilgilidir. Hastalar günümüzde sağlık ekibinin bir üyesi olarak kabul edilmektedir 
(Erdal, 1993: 33).

Hemşirenin hastaya dostça yaklaşım gösterdiği, ilgili olduğu, hastaya hem fi-
ziksel hem de duygusal olarak destek gösterdiği durumlarda hastanın ağrısının 
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hafiflediği, hemşirelik yaklaşımının ağrı kesici ilaçlardan daha etkin olduğu gö-
rülmüştür. Hasta hastaneye hastalığına ilişkin endişeler ile birlikte kendisine nasıl 
davranılacağı korkusu ile gelir. Olumsuz ve kayıtsız yaklaşım hastanın kaygısını 
arttırdığı gibi hastaneye uyum sağlamasını da güçleştirir. Hemşire hasta ile ileti-
şiminde ne yaptığının, neyi nasıl ilettiğinin ve söylediğinin kısaca hasta ile ileti-
şiminin farkında olmalıdır (Erdal, 1993: 33).

Sağlık hizmetlerinde başarılı olmak için halkla olumlu ilişkiler içinde bulunulma-
sı son derece önemlidir. Sağlık personeli hizmet sunduğu halkın genel eğilimleri-
ni çok iyi tanımış olmalıdır (Eren, 1987: 192).

4. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE SAĞLIK 
PERSONELİ HASTA İLETİŞİMİ

4.1. Yöntem

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan sağlık personelinin 
hastalara yönelik iletişim becerilerini araştırmaya yönelik yapılan bu çalışma-
da 343 sağlık personeline ‘’Sağlık Personeli-Hasta İletişimi’’ ölçeğini içeren bir 
anket uygulanmıştır. ‘’Sağlık Personeli-Hasta İletişimi’’ ölçeği hekimlerin hasta-
larına yönelik iletişim becerilerinin ölçmek amacıyla geliştirilmiş 15 maddeden 
oluşan bir soru envanteridir. Beşli Likert tipinde olan ölçek ifadelerine katılımcı-
lar ‘’Kesinlikle katılıyorum’’, ‘’Katılıyorum’’, ‘’Fikrim yok’’, ‘’Katılmıyorum’’, 
‘’Kesinlikle katılmıyorum’’ şeklinde yanıtlar vermişlerdir. Anketlerin uygulan-
masında yüz yüze görüşme yöntemi kullanılmıştır. Tanımlayıcı tipte olan bu araş-
tırmadan elde edilen veriler ‘’Statistical Program For Social Sciences’’ (SPSS) 
paket programı ile değerlendirilmiştir. Değişken frekans dağılımlarına bakılmış, 
iki grubun ortalamalarının karşılaştırılmasında t testi, üç yada fazla grubun orta-
lamalarının karşılaştırılmasında ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanıl-
mıştır. Sonuçlar tablolar ve grafikler halinde sunulmuştur.

4.2. Dağılımlar

Tablo 1. Cinsiyet dağılımı
Cinsiyet n %
Kadın 288 84.2
Erkek 54 15.8
Toplam 342 100.0

Araştırmaya katılan sağlık personellerinin %84.2’si kadın, %15,7’inin erkektir.
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Tablo 2. Yaş Dağılımı

Yaş n %
18-32 168 49.0
33-47 160 46.6
48 ve ↑ 15 4.4
Toplam 343 100.0

Araştırmaya katılan sağlık personelinin %49.0’ı 18-32 yaş, %46.6’sı 33-47yaş ve 
%4.4’ü 48 ve üzeri yaş grubundandır.

Tablo 3. Görev Yapılan Klinik Dağılımı

Klinik n %
Genel Cerrahi 17 5.0
Dahiliye 10 2.9
Üroloji 13 3.8
Kulak-Burun-Boğaz 3 0.9
Kadın Doğum 26 7.6
Ortopedi 4 1.2
Göz 2 0.6
Anestezi 11 3.2
Nöroloji 9 2.6
Diğer 247 72.2
Toplam 342 100.0

Araştırmaya katılan sağlık personelinin %7.6’sının kadın doğum, %5.0’ının ge-
nel cerrahi, %3.8’inin üroloji, %3.2’sinin anestezi, %2.9’unun dahiliye, %2.6’sı-
nın nöroloji, %1.2’sinin ortopedi, %0.6’sının göz, %72.2’sinin ise diğer klinikler-
de görev yapıyor olduğu saptanmıştır.

4.3. Testler

Tablo 4. Cinsiyete Göre Sağlık Personeli-Hasta İletişimi

Cinsiyet n X+_ss t p
Kadın 288 62.62_+9.44 0.526 0.599
Erkek 54 62.85_+12.33

Araştırmaya katılan sağlık personelinin hastalara yönelik iletişim becerilerinin 
cinsiyete göre istatistiksel olarak farklılık göstermediği saptanmıştır (p>0.05).
Kadın ve erkek sağlık personelinin hastalara yönelik iletişim becerileri benzer 
düzeyde bulunmuştur.
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Tablo 5. Yaşa Göre Sağlık Personeli-Hasta İletişimi

Yaş Ort.farkı Std. hata p f

18-32 33-47 -2.67 1.09 3.022

48↑  2.66 0.750

33-47 48↑  2.67 0.958

 *p<0.05=İstatistik olarak anlamlı

Araştırmaya katılan sağlık personelinin yaş gruplarına göre hastalara yönelik ile-
tişim becerilerine bakıldığında; 18-32 yaş grubundaki sağlık personeli ile 33-47 
yaş grubundaki sağlık personelinin hastalara yönelik iletişim becerilerinin istatis-
tiksel olarak farklılık gösterdiği saptanmıştır (p<0.05). 33-47 yaş grubundaki sağ-
lık personelinin 18-32 yaş grubundaki sağlık personeline göre hastalara yönelik 
iletişim becerileri düzeyi daha yüksektir.

Tablo 6. Sağlık Personeli-Hasta iletişimi Ölçeğinin Geçerlilik Güvenilirlik Analizi

n X_+ss Soru-bütün 
Korelasyonu

Madde silindiğinde elde edilecek 
Cronbach Alfa değeri

Madde 1 50 4.23_+0.79 0.632 0.907

Madde 2 50 4.32_+0.51 0.702 0.906

Madde 3 50 4.28_+0.54 0.649 0.907

Madde 4 50 4.08_+0.62 0.608 0.908

Madde 5 50 4.00_+0.78 0.670 0.906

Madde 6 50 3.91_+0.96 0.694 0.905

Madde 7 50 3.95_+0.84 0.653 0.906

Madde 8 50 3.91_+0.83 0.665 0.906

Madde 9 50 3.97_+0.71 0.684 0.905

Madde 10 50 4.39_+0.68 0.561 0.909

Madde 11 50 4.06_+0.80 0.645 0.907

Madde 12 50 4.23_+0.63 0.589 0.909

Madde 13 50 4.39_+0.53 0.594 0.909

Madde 14 50 4.26_+0.53 0.434 0.913

Madde 15 50 3.89_+0.87 0.545 0.911

Cronbach Alfa:0.913 Std.Alfa: 0.917

Araştırmada kullanılan Sağlık Personeli-Hasta İletişimi Ölçeği’nin yüksek dere-
cede güvenilir olduğu saptanmıştır (a=0.913).
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4.4. Ek (Ölçek İfadelerine Verilen Yanıtların Dağılımı)

Tablo 7.1. Soruya Verilen Yanıtlar

Hastaları rahat ettirecek şekilde karşılarım n %
Kesinlikle Katılıyorum 142 41.9
Katılıyorum 179 52.8
Fikrim Yok 8 2.4
Katılmıyorum 7 2.1
Kesinlikle Katılmıyorum 3 0.9
Toplam 339 100.0

‘’Hastaları rahat ettirecek şekilde karşılarım’’ ifadesine araştırmaya katılan 
sağlık personelinin %52.8’inin ‘’katılıyorum’’, %41.9’unun ‘’ kesinlikle katılı-
yorum’’, %2.4’ünün ‘’fikrim yok’’, %2.1’inin ‘’katılmıyorum’’, %0.9’unun ‘’ke-
sinlikle katılmıyorum’’ yanıtını verdikleri görülmüştür.

Tablo 8.2. Soruya Verilen Yanıtlar

Hastaları anlamadıkları bir konu olduğunda sormaları konusunda 
teşvik ederim

n %

Kesinlikle Katılıyorum 145 42.5
Katılıyorum 181 53.1
Fikrim Yok 10 2.9
Katılmıyorum 5 1.5
Kesinlikle Katılmıyorum - -.
Toplam 341 100.0

‘’Hastaların anlamadıkları bir konu olduğunda sormaları konusunda teşvik 
ederim’’ ifadesine araştırmaya katılan sağlık personelinin %53.1’inin ‘’katılıyo-
rum’’, %42.5’inin ‘’kesinlikle katılıyorum’’, %2.9’unun ‘’fikrim yok’’, %1.5’inin 
‘’katılmıyorum’’ yanıtını verdikleri görülmüştür.

Tablo 9.3. Soruya Verilen Yanıtlar

Hastaları dikkatle dinler ve yönlendiririm n %
Kesinlikle Katılıyorum 151 44.3
Katılıyorum 177 51.9
Fikrim Yok 7 2.1
Katılmıyorum 6 1.8
Kesinlikle Katılmıyorum - -
Toplam 341 100.0
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‘’Hastaları dikkatle dinler ve yönlendiririm’’ ifadesine araştırmaya katılan 
sağlık personelinin %51.9’unun ‘’katılıyorum’’, %44.3’ünün ‘’kesinlikle katılı-
yorum’’, %2.1’inin ‘’fikrim yok’’, %1.8’inin ‘’katılmıyorum’’ yanıtını verdikleri 
görülmüştür.

Tablo 10.4. Soruya Verilen Yanıtlar
Hastalarımın söylediklerini anlarım n %
Kesinlikle Katılıyorum 110 32.9
Katılıyorum 203 60.8
Fikrim Yok 9 2.7
Katılmıyorum 10 3.0
Kesinlikle Katılmıyorum 2 0.6
Toplam 334 100.0

‘’Hastalarımın söylediklerini anlarım’’ ifadesine araştırmaya katılan sağlık 
personelinin %60.8’inin ‘’katılıyorum’’, %32.9’unun ‘’kesinlikle katılıyorum’’, 
%3.0’ının ‘’katılmıyorum’’, %2.7’sinin ‘’fikrim yok’’, %0.6’sının ‘’kesinlikle 
katılmıyorum’’ yanıtını verdikleri görülmüştür.

Tablo 11.5. Soruya Verilen Yanıtlar
Her tahlil öncesinde hastalarımı yönlendiririm n %
Kesinlikle Katılıyorum 110 31.8
Katılıyorum 169 51.2
Fikrim Yok 39 11.8
Katılmıyorum 17 5.2
Kesinlikle Katılmıyorum - -
Toplam 330 100.0

‘’Her tahlil öncesinde hastalarımı yönlendiririm’’ ifadesine araştırmaya ka-
tılan sağlık personelinin %51.2’sinin ‘’Katılıyorum’’, %31.8’inin ‘’Kesinlikle 
katılıyorum’’, %11.8’inin ‘’Fikrim yok’’, %5.2’sinin ‘’Katılmıyorum’’ yanıtını 
verdikleri görülmüştür.

Tablo 11.6. Soruya Verilen Yanıtlar
Hastalara ihtiyaçları olan tüm bilgiyi veririm n %
Kesinlikle Katılıyorum 114 33.9
Katılıyorum 178 53.0
Fikrim Yok 19 5.7
Katılmıyorum 24 7.1
Kesinlikle Katılmıyorum 1 0.3
Toplam 336 100.0
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‘’Hastalara ihtiyaçları olan tüm bilgiyi veririm’’ ifadesine araştırmaya katılan 
sağlık personelinin %53.0’ının ‘’Katılıyorum’’, %33.9’unun ‘’Kesinlikle katılı-
yorum’’, %7.1’inin‘’Katılmıyorum’’, %5.7’sinin ‘’fikrim yok’’, %0.3’ünün ‘’ke-
sinlikle katılmıyorum’’ yanıtını verdikleri görülmüştür.

Tablo 12.7. Soruya Verilen Yanıtlar
Hastaları soru sormaları konusunda teşvik ederim n %
Kesinlikle Katılıyorum 95 28.5
Katılıyorum 185 55.6
Fikrim Yok 31 9.3
Katılmıyorum 21 6.3
Kesinlikle Katılmıyorum 1 0.3
Toplam 333 100.0

‘’Hastaları soru sormaları konusunda teşvik ederim’’ ifadesine araştırmaya 
katılan sağlık personelinin %55.6’sının ‘’katılıyorum’’, %28.5’inin ‘’kesinlikle 
katılıyorum’’, %9.3’ünün ‘’fikrim yok’’, %6.3’ünün ‘’katılıyorum’’, %0.3’ünün 
‘’kesinlikle katılmıyorum’’ yanıtını verdikleri görülmüştür.

Tablo 13.8. Soruya Verilen Yanıtlar
Hastaların tedavi ile ilgili her aşamada yanlarında ve destek 
olduğumu hissettiririm

n %

Kesinlikle Katılıyorum 101 29.9
Katılıyorum 187 55.3
Fikrim Yok 30 8.9
Katılmıyorum 19 5.6
Kesinlikle Katılmıyorum 1 0.3
Toplam 338 100.0

‘’Hastaların tedavi ile ilgili her aşamada ve destek olduğumu hissettiririm’’ 
ifadesine araştırmaya katılan sağlık personelinin %55.3’ünün ‘’katılıyorum’’, 
%29.9’unun ‘’kesinlikle katılıyorum’’, %8.9’unun ‘’fikrim yok’’, %5.6’sının 
‘’katılmıyorum’’, %0.3’ünün ‘’kesinlikle katılmıyorum’’ yanıtını verdikleri gö-
rülmüştür.

Tablo 14.9. Soruya Verilen Yanıtlar
Hastaların başvurduğu her aşamada, söylenilenleri doğru anlayıp 
anlamadıklarını kontrol ederim

n %

Kesinlikle Katılıyorum 108 32.0
Katılıyorum 180 53.3
Fikrim Yok 35 10.4
Katılmıyorum 13 3.8
Kesinlikle Katılmıyorum 2 0.6
Toplam 338 100.0
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‘’Hastaların başvurduğu her aşamada, söyledikleri doğru anlayıp an-
lamadıklarını kontrol ederim’’ ifadesine araştırmaya katılan sağlık per-
sonelinin %53.3’ünün‘’katılıyorum’’,%32.0’ının ‘’kesinlikle katılıyorum’’, 
%10.4’ünün‘’fikrim yok’’,%3.8’inin‘’katılmıyorum’’,%0.6’sının ‘’kesinlikle ka-
tılmıyorum’’ yanıtını verdikleri görülmüştür.

Tablo 15.10. Soruya Verilen Yanıtlar
Hastaları bir insan olarak önemser ve ilgilenirim n %
Kesinlikle Katılıyorum 212 62.7
Katılıyorum 118 34.9
Fikrim Yok 7 2.1
Katılmıyorum 1 0.3
Kesinlikle Katılmıyorum - -
Toplam 338 100.0

‘’Hastaları bir insan olarak önemser ve ilgilenirim’’ ifadesine araştırmaya 
katılan sağlık personelinin %62.7’sinin ‘’kesinlikle katılıyorum’’, %34.9’unun 
‘’katılıyorum’’, %2.1’inin ‘’fikrim yok’’, %0.3’ünün ‘’katılmıyorum’’ yanıtını 
verdikleri görülmüştür.

Tablo 16.11. Soruya Verilen Yanıtlar
Hastalarımla hastanede bulundukları süre içinde yeteri kadar ilgilenirim n %
Kesinlikle Katılıyorum 133 39.2
Katılıyorum 164 48.4
Fikrim Yok 24 7.1
Katılmıyorum 16 4.7
Kesinlikle Katılmıyorum 2 0.6
Toplam 339 100.0

‘’Hastalarımla hastanede bulundukları süre içinde yeteri kadar ilgilenirim’’ 
ifadesine araştırmaya katılan sağlık personelinin %48.4’ünün ‘’katılıyorum’’, 
%39.2’sinin ‘’kesinlikle katılıyorum’’, %7.1’inin ‘’fikrim yok’’,%4.7’sinin ‘’ka-
tılmıyorum’’, ‘’%0.6’sının ‘’kesinlikle katılmıyorum’’ yanıtını verdikleri görül-
müştür.

Tablo 17.12. Soruya Verilen Yanıtlar
Hastalara güler yüz gösteririm n %
Kesinlikle Katılıyorum 166 49.0
Katılıyorum 155 45.7
Fikrim Yok 10 2.9
Katılmıyorum 8 2.4
Kesinlikle Katılmıyorum - -
Toplam 339 100.0
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‘’Hastalara güler yüz gösteririm’’ ifadesine araştırmaya katılan sağlık per-
sonelinin %49.0’ının ‘’kesinlikle katılıyorum’’, %45.7’sinin ‘’katılıyorum’’, 
%2.9’unun ‘’fikrim yok’’, %2.4’ünün ‘’katılmıyorum’’ yanıtını verdikleri görül-
müştür.

Tablo 18.13. Soruya Verilen Yanıtlar

Hastalarla göz teması kurarak konuşurum n %
Kesinlikle Katılıyorum 161 48.1
Katılıyorum 151 45.1
Fikrim Yok 16 4.8
Katılmıyorum 7 2.1
Kesinlikle Katılmıyorum - -
Toplam 335 100.0

‘’Hastalarla göz teması kurarak konuşurum’’ ifadesine araştırmaya katılan 
sağlık personelinin %48.1’inin ‘’kesinlikle katılıyorum’’, %45.1’inin ‘’katılıyo-
rum’’, %4.8’inin ‘’fikrim yok’’, %2.1’inin ‘’katılmıyorum’’ yanıtını verdikleri 
görülmüştür.

Tablo 19.14. Soruya Verilen Yanıtlar
Hastalarla konuşurken güven verici ve nazik olmaya özen gösteririm n %
Kesinlikle Katılıyorum 165 48.5
Katılıyorum 166 48.8
Fikrim Yok 6 1.8
Katılmıyorum 3 0.9
Kesinlikle Katılmıyorum - -
Toplam 340 100.0

‘’Hastalarla konuşurken güven verici ve nazik olmaya özen gösteririm’’ 
ifadesine araştırmaya katılan sağlık personelinin %48.8’inin ‘’katılıyorum’’, 
%48.5’inin ‘’kesinlikle katılıyorum’’, %1.8’inin ‘’fikrim yok’’, %0.9’unun ‘’ka-
tılmıyorum’’ yanıtını verdikleri görülmüştür.

Tablo 20.15. Soruya Verilen Yanıtlar
Bugün hastanede hastalarımla iletişimimden tamamen memnun 
memnun kaldım

n %

Kesinlikle Katılıyorum 89 26.6
Katılıyorum 179 53.6
Fikrim Yok 46 13.8
Katılmıyorum 16 4.8
Kesinlikle Katılmıyorum 4 1.2
Toplam 334 100.0
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‘’Bugün hastanede hastalarımla iletişimimden tamamen memnun kaldım’’ 
ifadesine araştırmaya katılan sağlık personelinin %53.6’sının ‘’katılıyorum’’, 
%26.6’sının ‘’kesinlikle katılıyorum’’, %13.8’inin ‘’fikrim yok’’, %4.8’inin ‘’ka-
tılmıyorum’’, %1.2’sinin ‘’kesinlikle katılmıyorum’’ yanıtını verdikleri görül-
müştür.

(‘’Sağlık Personeli – Hasta İletişimi’’ ölçeğinden tüm ifadelere yanıt verildiği 
durumda minimum 15, maksimum 75 puan alınmaktadır).

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Kişilerarası iletişim kapsamında yer alan sağlık personeli-hasta görüşmesi rahat-
lama, problem çözme, stresi giderme, bilgi verme, ikna etme ve karar verme gibi 
birçok alana yöneliktir. Burada mesaj paylaşımıyla sorunların çözümü ve gerek-
sinimlerin karşılanması amaçlanır. Bu nedenle sağlık personelinin konuşmadan 
önce mutlaka düşünmesi gerekir. Sağlık personeli- hasta iletişiminin dayandığı 
temel koşullar saygı duymak, gerçekçi ve doğal davranmak ile empati kurmak 
olarak özetlenebilir. Doğru kurulan iletişim; hasta memnuniyetini artırmakta ve 
tıbbi uygulamalardan olumlu sonuç alabilme olasılığını artırmaktadır. Bu bağ-
lamda sağlık personelinin, öncelikle iletişim teknikleri hakkında eğitim görmele-
ri iletişimin temel ilkelerini bilmesi, bunlara özen göstermesi ve uyması gerekir.

Hasta ile görüşmede kelimeler düzgün, açık ve tane tane telaffuz edilmelidir. 
Hasta ile görüşme sırasında sağlık çalışanlarının kendi aralarında kullandığı özel 
ifadelerden ve kısaltmalardan kaçınılmalıdır. Sözel mesajları desteklemek ve vur-
gulamak amacıyla mimikler, jestler ve el-kol hareketlerinden de yararlanılmalı-
dır. Bunlar yapılırken sağlanan iyi bir göz teması hastaya olan ilgiyi gösterecektir.

Hem sözlü, hem de sözsüz iletişimde uygulanan tekniklerin, seçilen yöntemlerin 
farklı sosyokültürel yapılarda farklı tepkiler doğurabileceği daima hesaba katıl-
malıdır. Bu nedenle sağlık personeli hastanın sosyokültürel analizini sağlıklı bir 
şekilde yapmalı onun değerleriyle çatışmayacak bir iletişim stratejisiyle hareket 
etmelidir.

Araştırmaya katılan sağlık personelinin (n:343) %84.2’si kadın ve %49.0’ı 18-32 
yaş grubundadır. Araştırmaya katılan sağlık personelinin ölçekten aldıkları puan 
ortalaması; kadınların 62.62_+9.44, erkeklerin ise 61.85_+12.33’tür. Cinsiyete 
göre iki grup ortalaması önemli farklılık göstermemektedir (p>0.005). Araştır-
maya katılan sağlık personelinin yaş gruplarına göre ölçekten aldıkları puan or-
talaması; 18-32 yaş grubundaki hekimlerin 61.20_+11.80, 33-47 yaş grubundaki 
hekimlerin 63.88_+7.60, 48 yaş ve üzeri hekimlerin 63.13_+7.49’tür. 33-47 yaş 
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grubunda olan sağlık personelinin ortalaması ile 18-32 yaş grubunda olan sağ-
lık personelini ortalaması önemli farklılık göstermektedir (p<0.005). 33-47 yaş 
grubundaki sağlık personelinin hastalara yönelik iletişim becerisi düzeyi daha 
yüksektir.

Hastalarla iyi iletişim kurabilmenin bazı püf noktaları vardır. Hasta güler yüzle 
karşılanmalıdır. İçten ve samimi bir ilgiyle dinlenmelidir. Sağlık personeli ken-
dini karşısındakinin yerine koymalıdır. Hastayla onun anlayabileceği bir dilden 
konuşulmalıdır. Önce hastanın konuşmasına izin verilmeli ve görüşlerine saygı 
göstermelidir. Asla yargılayıcı olunmamalıdır. İletişimin acele edildiği zaman, 
rahatsız edildiğinde, yanlış anlaşılmalarda, birden fazla kişi ile aynı anda görü-
şüldüğü zaman, sinirli olunduğu zaman yanlış gitmeye başlayacağı unutulmama-
lıdır.
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Mavi Kod Uygulama Deneyimlerimiz: 
Kazanımlar, Sorunlar ve Çözümler
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ÖZET
Mavi Kod, hastanelerde solunum ve kardiyak arrest gelişen hastalara profesyonel müda-
hale organizasyonudur. Bir çok unsuru ve detayı içinde barındırır. Bu uygulama hastanın 
hayati riski için önemli bir yere sahiptir.

Bu çalışma, ülkemiz hastanelerinde gelişen kalite çalışmaları ile hasta ve çalışan güvenli-
ği yönetmeliği kapsamında istenilen Mavi Kod uygulamalarının etkinliğini, verimliliğini, 
güvenliğini, önemini, uygulama neticesinde gerçekleşen kazanımları, uygulamada karşı-
laşılan sorun ve çözüm önerilerinin vurgulanması amacıyla yapılmıştır.

Bu çalışma 800 yataklı Malatya Devlet Hastanesinde aktif olarak uygulanmakta olan 
Mavi Kod sisteminde 2010 – 2011 yıllarında tutulan Mavi Kod Bildirim Formlarının 
ve kayıtlarının retrospektif olarak incelenmesi ile yapılmıştır. Mavi Kod uygulaması ile 
ortaya çıkan sorunlar ve çözümler için formlar, kalite ekip toplantıları, düzeltici-önleyici 
faaliyet kayıtları, hasta güvenliği komite toplantılarında kayıt altındaki bilgiler ve tecrü-
beler, elde edilen kazanımlar ve sorunlar değerlendirilmeye alındı. Çalışmada verilerin 
güvenirliği için özellikle Mavi Kod alarmı verilmiş olup, kayıtlar doğru ve eksiksiz tutul-
muş formlar baz alınarak sınırlandırılmıştır.

1 Malatya Devlet Hastanesi, Başhekim Y., Kalite Yönetim Direktörü dreminmurat@gmail.com, 0 533 371 60 67

2 Malatya Devlet Hastanesi, Tbb. Tek., Kalite Yönetim Birimi, msoylemez44@hotmail.com , 0 532 400 66 95

3 Malatya Devlet Hastanesi, Hemşire, Kalite Yönetim Birimi, deryaeylem1@hotmail.com, 0 533 359 49 50

4 Malatya Devlet Hastanesi, Hemşire, Kalite Yönetim Birimi, selime-toprak@hotmail.com, 0 505 613 95 69

5 Malatya Devlet Hastanesi, Hemşire, Kalite Yönetim Birimi, mordoğannurhak@hotmail.com, 0 535 984 43 16
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Bulgulara göre 180 hastanın 103’ü erkek 77’si kadındır. Mavi Kod uygulaması yapılan 
hasta yaşı ortalaması 72’dir. Ekibin hastaya ortalama ulaştığı zaman 2.7 dakikadır. Mavi 
Kod’un en çok uygulandığı zaman dilimi 22-23 saatleridir. Mavi Kodun uygulanması 
neticesinde hastaların % 53’ü ex, % 19 ileri yaşam desteğine sevk, % 28’inde genel du-
rumda düzelme sağlanmıştır.

Bu sonuçlara göre hastanelerde Mavi Kod uygulaması hasta güvenliği, yasal sorumluluk, 
tıp etiği ve hastane kalitesi için isabetli ve vazgeçilmez bir standarttır. Uygulama netice-
sinde kazanımların sayısı birçok yönden artmaktadır. Elde edilen veriler ve gözlemlerle 
önemi giderek daha iyi anlaşılmaktadır. 100 yatak üstü hastaneler için en ideal yöntemin 
kısa SMS ile çağrı alan pager sistemi olduğunu düşünmekteyiz. Uygulama ile ortaya 
çıkan sorunlar ve çözümler bu gibi çalışmalarla desteklenip paylaşıldıkça etkinlik ve ve-
rimliliği artacaktır.

Anahtar Kelimeler: Mavi Kod, Hasta Güvenliği, Kalite

ABSTRACT
The code blue is an organisation based system in which the patients with respiratory 
or cardiac arrest are recussitated by professional teams with start, maintain and ending 
procedures. It has many components and details. The application is very important for 
patients’ life.

We aimed to imply the efficiency, productivity, safety, importance, gains, problems and 
troubleshooting of the code blue applications which is required by the quality study regu-
lations in the hospitals.

This is a retrospective study by reviewing the code blue declaration forms and registries 
in 2010-2011 years in the 800 bed Malatya state hospital which is still code blue-active. 
Forms for the problems with the code blue applications and their solutions, the registries 
and experiences of the quality management meetings, corrective and preventive actions 
and the patient safety comittee meetings as well as the gains and problems emerging from 
the code blue applications were also taken into account. Only the fully completed forms 
with a code blue alarm were taken into study.

The study composed of 103 male and 77 female patients. The mean age of the code blue 
patients 72. The mean reaching time of code blue teams to the patient was 2.7 minutes 
and the most frequent application zone was 6-7 pm. With the code blue application 53 % 
of the patient were dead, 19 % of them required advanced life support and 28 % showed 
improvement in general status.

The study shows that the code blue application is an accurate and irrevocable standart 
in terms of hospital quality, medical ethics, legal responsibility and patient safety. The 
number of gains after the applications is increasing in many terms and its importance are 
well understood as we get more information and observations. We suggest that the pager 
system with short SMS is the ideal system for 100+ bed hospitals. Further studies on the 
problems and their solutions are requited fort he increased accuracy and productivity.

Key Words: Code Blue, Patient Safety, Quality
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GİRİŞ VE AMAÇ

Mavi Kod, hastanelerde solunum ve kardiyak arrest gelişen hastalara müdahale 
için profesyonel ekip dahilinde başlatma, gerçekleştirme ve sonlandırma amaçlı 
organizasyon temelli bir sistemdir. Bu uygulama hastanın hayati riski için önemli 
olup hayati fonksiyonlarının yerine gelmesinde veya geri dönmesinde zamanla 
yarışılan bir müdahale şeklidir. Başka bir ifade ile yitirilmiş temel yaşam deste-
ğinin kısa süre içinde (0-5 dk.) tekrar kazandırılması ve güvence altına alınma 
sürecidir. Bu süreçte yaşam riski açısından birçok unsur ve detay mevcuttur. Bu 
süreçte detaylarda oluşabilecek hata ve gecikmeler hasta güvenliği yönünden cid-
di risk teşkil etmektedir (Koltka, 2008:366-372).

Uygulama süreci genellikle teknolojik çağrı sistemini, profesyonel bir ekibin 
oluşturulmasını, hazır durumda tutulmasını, sevk edilmesini, ekibin hastaya 
ulaşıncaya kadar yapılacak ön hazırlıkları ve tedbirleri, ulaşma araç ve zamanı-
nı, hazır ekipmanı, etkin bir müdahaleyi, müdahale sonrası yönetimi ve kayıtla-
rı kapsamaktadır (Sağlık Bakanlığı, Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme 
Daire Başkanlığı, 2011:36). Uygulama ilk A.B.D de başlamış olup uluslararası 
renkli kod uygulamalarında mavi rengin ortak kullanıldığı tek koddur (Wikipe-
dia.org, 09.08.2012). Ülkemizde de yaygın olarak kullanılması 2008 yılından 
itibaren hizmet kalite standartları ile başlamıştır (Canural vd., 2009:525-540). 
Sağlık Bakanlığınca 2009 yılında resmi bir tebliğ ve 2011 yılında yayınlanan 
Hasta Ve Çalışan Güvenliği Yönetmenliğine göre hastanelerde uygulanılma-
sı zorunlu hale getirilmiştir (Resmi Gazete, 2011, sayı:27897). Ayrıca Sağlık 
Bakanlığının 2011 tarih 9489 sayılı Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi 
kapsamında hizmet kalite standartları içinde uygulama yer almakta ve değer-
lendirmeye tabii tutulmaktadır. Günümüzde Mavi Kod uygulaması hastaneler-
de önemli bir kalite ölçütü haline gelmiştir. Hatta ulusal terminolojinin gelişimi 
ve uygulamanın yerleşmesi için 2222 no’lu telefon çağrı sistemine ulusal bir 
uygulama boyutu kazandırılmıştır.

Son yıllarda literatür taramalarında uygulama sonuçları ile ilgili yayın ve bildi-
rilere ulaşmaya başlanmıştır. Uygulamanın bir sistem olması, birbiri ile bağlan-
tılı birçok karmaşık yapıyı içermesi, profesyonel yaklaşımı ve kısa süreli zaman 
yönetimini gerektirmesi, gecikme ve hata tolerabilitesinin düşük olması, hayati 
riskinin yüksek, yeni bir uygulama olmasından dolayı birçok sorunlarla beraber 
çözümlerinde oluşmasına neden olmaktadır.

Bu çalışma Mavi Kod uygulamalarının etkinliğini, verimliliğini, güvenliğini, 
önemini uygulama neticesinde gerçekleşen kazanımları, uygulamada karşılaşılan 
sorun ve çözüm önerilerinin vurgulanması amacıyla yapılmıştır.
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GEREÇ VE YÖNTEM

Bu çalışma 800 yataklı Malatya Devlet Hastanesinde aktif olarak uygulanmakta 
olan Mavi Kod sisteminde 2010 – 2011 yıllarında tutulan Mavi Kod Bildirim 
Formlarının ve kayıtlarının retrospektif olarak incelenmesi ile yapılmıştır. Mavi 
Kod Bildirim Formlarında tespitli bilgiler, hastanın yaşı, cinsi, olayın olduğu yer, 
ekibin hastaya ortalama ulaşma zamanı, Mavi Kodun uygulandığı zaman dilim-
leri ve uygulama sonuçları gibi verileri içermektedir. Veriler SPSS programında 
analiz edilerek istatistiksel ve oransal olarak belirlenmiştir. Ayrıca Mavi Kod uy-
gulaması ile ortaya çıkan sorunlar ve çözümler için formlar, kalite ekip toplantı-
ları, düzeltici-önleyici faaliyet kayıtları, hasta güvenliği komite toplantı kayıtları 
altındaki bilgiler ve tecrübeler, elde edilen kazanımlar ve sorunlar değerlendiril-
meye alındı. Uygulamada karşılaşılan sorunların çözüm önerileri çalışmaya ak-
tarıldı. Hastanemizde uygulama çağrı sistemi olarak kısa SMS’li PAGER, 2222 
no’lu telefonlu anons aktivasyonu ve direk ekip telefonuna ulaşım şeklinde olup 
2009 yılından beri uygulanmaktadır.

Sınırlılıkları: Acil servisler sağlık sunumlarından dolayı arrest gelişmiş hastala-
ra direk müdahale edebilen ve donanımlı hazır birimlerdir. Bu nedenle çalışmada 
acil servisimizin yoğunluğu, sık personel değişkenliği, farklı müdahale uygula-
masından dolayı istatistiksel oranlara dahil edilmemiştir. Ayrıca 2009 yılı uygu-
lamanın tam yerleşmemesinden dolayı çalışmaya dahil edilmemiştir. Çalışmada 
verilerin güvenirliği için özellikle Mavi Kod alarmı verilmiş olup, gerçekleşen 
uygulamadan sonra kayıtları doğru ve eksiksiz tutulmuş formlar baz alınarak sı-
nırlandırılmıştır.

BULGULAR

Bulgulara göre 180 hastanın 103’ü erkek 77’si kadındır. Mavi Kod uygulaması 
yapılan hasta yaşı ortalaması 72’dir. Hastaların en genci 27, en yaşlısı 92 yaşın-
dadır.

Hastanemizde Mavi Kod sisteminin kurulması ve doğru işleyişi için iki yıllık 
sürede yapılan faaliyetler aşağıya çıkarılmıştır. CPR eğitimine katılmayanların 
çoğu hastane destek hizmetlerinde çalışan görevli personel olup, eğitimde %100 
hedefine ulaşılamamıştır.

Mavi Kod ekibinin hastaya ortalama ulaştığı zaman 2.7 dakikadır. Hastaların bü-
yük çoğunluğuna 2 ile 3 dakika arasında müdahale edilmiştir. Az sayıdaki hasta-
ya (8) 6 ile 8 dakika arasında ulaşılmıştır.
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Tablo 1: Mavi Koda yönelik hastane çalışmalarımız
Konu Sayısı
Yapılan Tatbikat 12
Kod Eğitimi 8
CPR Eğitimine Katılım Oranı % 62
Açılan DÖF 13
Yanlış Çağrı 21

Grafik 1. Ulaşma zamanına göre hasta dağılımı (sayı/dakika)
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Mavi Kod ’un en çok uygulandığı zaman dilimi 22-23 saatleridir. Hastalar 24 sa-
ate göre saatlik zamana göre dağılım yapıldığında homojen ize görünmemektedir. 
Mesai dışı saatlerde uygulama oranı %56 dır.

Grafik 2. Saatlik zaman dilimine göre hasta dağılımı (hasta sayısı/saat)
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Mavi Kod’un en çok gerçekleştiği servis cerrahi yoğun bakım, en az ise FTR ser-
visidir. Kritik ve riskli hasta bakımının yapıldığı alanlarda Mavi Kod uygulaması 
yüksektir. Servis dışında Mavi Kod uygulaması toplam 7 kez gerçekleşmiş ve 
poliklinik adı altında gösterilmiştir.

Grafik 3. Mavi Kod hastalarının servis bazında dağılımı (hasta sayısı / servis)
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Mavi Kodun uygulanması neticesinde hastaların % 53’ü ex kabul edilmiş, % 
19’u ileri yaşam desteğine sevk edilmiş, % 28’inde ise genel durumda düzelme 
gözlemlenmiştir.

Grafik 4. Mavi Kod uygulama sonuçları

Mavi Kod uygulaması toplam 7 kez gerçekleşmiş ve poliklinik adı altında gösterilmiştir.
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Grafik 3. Mavi Kod hastalarının servis bazında dağılımı (hasta sayısı / servis) 

 

Mavi Kodun uygulanması neticesinde hastaların % 53’ü ex kabul edilmiş, % 19’u ileri yaşam 
desteğine sevk edilmiş, % 28’inde ise genel durumda düzelme gözlemlenmiştir.  
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Hastanelerde Mavi Kod uygulaması hasta güvenliği için önemli bir standarttır. 
Mavi Kod hastanelerin kaliteli sağlık hizmeti sunumunda zamanlı bir ölçüt haline 
getirilmiştir. Elde edilen veriler ve gözlemlerle önemi giderek daha iyi anlaşıl-
maktadır.
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Bu çalışma ve diğer benzer çalışmaların sonuçlarına bakıldığında hastanelerde 
Mavi Kod ihtiyacı, uygulanan hasta sayılarından anlaşılmaktadır. Bu sonuçlara 
göre arrest durumundaki hastalara etkili Mavi Kod uygulaması ile yaklaşık ola-
rak hastaların üçte birinde düzelme sağlandığı ve gözleme alınarak takip edildi-
ği görülmektedir. Takipteki zorluktan dolayı bizimle birlikte diğer çalışmaların 
önemli bir eksikliği bu hastaların uzun dönem (taburcu seviyesi) sağ kalım oran-
larının bilinmemesidir. Gözleme dayalı tahminlerimizde genel durumda düzelme 
sağlanıp, gözleme alınan bu hastaların önemli bir kısmının taburcu seviyesine 
getirildiği şeklindedir.

Aşağıdaki tabloda ülkemizde yapılan benzer çalışmaların ortak sonuçları özetlen-
miştir. Bazı veriler birbiri ile tam örtüşmese de bundan sonraki çalışmalarda ortak 
hedefler için katkı sağlayacaktır.

Tablo 2. Yapılan çalışmalarda Mavi Kod uygulama sonuçları

Yazar ve Hastaneler Sayı

Ortalama 
Ulaşma 
Süresi
(Dakika)

Mavi Kod Sonucu (%)

Ex
İleri Yaşam 
Desteğine 
sevk

Durumda 
Düzelme 
(Gözlem)

F.T. Yılmaz ve Arkd.(2011), 
Süreyyapaşa Göğüs ve Göğüs 
Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi 

65 1,81 % 5 % 33 % 62

R. Canural ve Arkd. (2009), 
Denizli Devlet Hastanesi 23 8 ? % 26 % 74

D. Mehel ve Arkd.(2010), 
Çarşamba Devlet Hastanes 164 1,34 % 38 % 58 ?

N. Koltka ve Arkd. (2008), 
Göztepe Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi
CPR Uygulama Sonuçları

610 4,02 % 66 % 19 % 15

A. Bal ve Arkd. (2010), Giresun 
Devlet Hastanesi 137 2,17 % 33 % 67 ?

E. Murat ve Arkd. (2012), 
Malatya Devlet Hastanesi 180 2,72 % 53 % 19 % 28

Bu çalışmada iki yıllık bir periyotta 180 hastaya yapılan uygulama ile % 
19’unun(34) ileri yaşam desteğine sevk edilmesi ve %28’inde(50) düzelme-göz-
leme alınması tek başına Mavi Kod uygulamasının başarısını açıkça göstermek-
tedir. Ayrıca Mavi Kod çağrılarının çoğunluğunun (%56) mesai dışı saatte olması 
hastanede profesyonel sağlık personelinin en az olduğu zaman dilimini göster-
mektedir. Bu da uygulamanın 24 saati kapsayıcılığı ve önemini artırmaktadır.
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Mavi Kod uygulamasında en önemli başarı kriterlerinden biri ulaşma ve müda-
haleye başlama zamanının 3 dakikanın altında olmasıdır. Hastanemiz birbirinden 
ayrı binalarda hizmet vermesine rağmen 2.72 dakikalık bir ortalama ulaşma za-
manı başarı olarak kabul edilmiştir. Diğer çalışmalara bakıldığında uygulamanın 
başladığı ilk yıllara göre ulaşım zamanı kısalmıştır. Bu da uygulamanın zamanla 
benimsendiğini ve istenen hedeflerin sonucuna başarıyla ulaştığını kanıtlamak-
tadır.

Uygulama neticesinde edinilen kazanımları ve uygulama ile ortaya çıkan sorun-
lar ve çözüm önerileri hususunda konunun öneminden dolayı başlıklar halinde 
belirtmeye ihtiyaç hissedilmiştir. Bu konudaki bilimsel çalışmalar az olduğundan 
konu içindeki iddialar ve görüşler çalışmalar ve uygulama sürecinde yapılan ana-
litik ve gözlemsel yorumlara dayanmaktadır.

Kazanımlar

• Mavi kod uygulaması ile hastanelerde en önemli evrensel mesleki etik kuralı-
mız olan insan vasfına gösterilen saygı ve ihtimam öne çıkarılmıştır.

• Ulusal ve uluslararası hukukta insanlara tanınan sağlık ve yaşam hakkına du-
yulan saygı ve önemi artırmıştır.

• Yasal mevzuatça düzenlenmiş hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması gö-
revlerimizden önemli biri yerine getirilmiştir.

• Hastanelerde bulunmanın oluşturduğu yüksek ölüm riskinin azaltılmasına 
yardımcı olarak çalışanların, hasta ve yakınlarının kuruma olan güvenlerini 
artırmıştır.

• Uygulama kapsamında yapılan kod ve CPR eğitimleri ile sürekli yenilenme 
ihtiyacı içinde olan personelin bilgi ve tecrübe gereksinimi giderilmiştir. Pro-
fesyonel ve bilinçli müdahaleyi yaygınlaştırmıştır.

• Hastaya etkili ve geriye döndürülebilir bir müdahale için gereken kısa zaman 
aralığında (0-5dk) ulaşım hedefine ulaşmayı sağlamıştır (ortalama 3 dk altın-
da).

• Kısa zaman aralığında ve profesyonel müdahale ile sağ kalım oranları artmış 
ve bedensel kalıcı hasarların oranı gözlemsel azalmıştır.

• Acil ve kriz durumundaki bir olay yönetimi hata payı az ve kolay uygulanabi-
lir bir sistem haline getirilmiştir.

• Uygulama ile birlikte yaşanabilecek bazı adli ve güncel olaylar (şikayet, şid-
det, olumsuz medya yansımaları vb.) engellenmiştir.

• Uygulama ile sağlık iş gücü kayıpları ve fazla personel istihdamı önlenmiştir.
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• Uygulama çalışanların, hasta ve yakınlarının memnuniyetini olumlu etkile-
mektedir.

• Uygulamanın başarılı olması, kalite ölçütlerinden süreç yönetimi, sürdürüle-
bilir hizmet, etkinlik, kontrol ve kayıtları içermesi hastaneler için prestij ve 
kaliteli sağlık sunumunun göstergesi kabul edilmektedir.

Sorunlar ve Çözümler

• Mavi kod uygulamasında önemli sorunların başında hatasız, fonksiyonel bir 
çağrı sisteminin kurulması gelmektedir. SMS’li Pager sisteminde teknik arı-
zalar (telefonla veya butonla aktivasyonun devreye girmemesi, hastanedeki 
tüm dahili telefonların sisteme tanımlı olmaması ve güncellenmemesi, santral 
tipinin uygunsuzluğu, çağrı butonlarının yetersizliği, birbirine yakın pagerle-
rin sinyal almaması, uzak ve kör alanlarda pager sinyallerinin çekim dışında 
kalması, pillerin sık bitmesine bağlı çalışmama, yazılım ve otomasyon prog-
ramına ait sorunlar vb.) sık çıkmaktadır. Anons sistemi büyük hastanelerde ve 
özellikle gece istirahat vakitlerinde hastalar üzerinde olumsuz etki yapmakta, 
gürültü, rahatsız edici ve panik havası oluşturmaktadır. Ekibe direk telefonla 
ulaşımda ise ek görevlerden dolayı sabit telefonda bekleyememe, işitmeme 
gibi sorunlar yaşanmaktadır.

√ Çözüm olarak 100 üzeri yataklı hastanelerde SMS’li pager sistemini önermek-
teyiz. Pager sistemi kurulurken telefon santralinin uyumu gözlenmeli, yedekli 
olmak üzere yeterli sayıda pager olmalı, pager pilleri sık kontrol edilmeli, 
çekim alanlarının dışına çıkılmamalı, pagerler birbirine en az 1-2 metre uzak-
lıkta tutulmalı, haftalık bir çizelge ile sistemin tam çalıştığı varsa butonlar da-
hil kontrol edilmeli, sistemin bakım ve onarımı sık aralıklarla takip edilmeli, 
yazılım ve otomasyon güncellemeleri sık yapılmalı, arızalar ivedilikle gideril-
meli ve bu süre zarfında anonsla kurum çalışanları bilgilendirilerek alternatif 
çağrı sistemleri oluşturulmalı, sistemde elektrik kesintilerine karşı aralıksız 
çalışacak şekilde önlemler alınmalı, sistem hastanenin tüm alanlarında çekim 
sinyali alacak şekilde tasarlanmalı, sistemi sürekli takip eden bir teknik servis 
elemanları görevlendirilmeli, pagere giden SMS’ de mavi kodun gerçekleştiği 
yerin adresinin doğru yansıması için tedbirler alınmalı, pagerlerin görevli ki-
şilerce sürekli yanlarında taşımaları ve birbirlerine devirleri konusuna önem 
verilmelidir. 100 ve altı yataklı hastanelerde çağrı için anons sistemini öner-
mekteyiz. Anons, ekibin duyabileceği özellikte anlaşılır, vurgulayıcı ve panik 
oluşturmayacak şekilde tekrarlanabilir olmalıdır.

• Mavi kod uygulamasında 24 saat ve 365 gün boyunca ekip kurma ve çalıştır-
ma önemli sorunlar içermektedir. Ekip oluşturma hastane ölçeğine ve perso-
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nel durumuna göre değişmektedir. Uygulamanın yeni olması, görev ve sorum-
luluk tanımının tam belirlenmemesi, personel yetersizliği, yüksek riskli ve her 
an hazır durumdaki görev beklentisi, döner sermaye ödemesine ek katkı ola-
rak yansımaması, yüksek düzeyde bilgi ve beceri gerektirmesi gibi nedenlerle 
profesyonel ekipler oluşturulması zorlaşmaktadır. Birçok hastanede mevcut 
görevli bir personele ek görev olarak verilmektedir. Örneğin ameliyathane, 
acil servis veya yoğun bakımda görevli bir hekime ve teknisyene ek görev 
olarak verilmektedir. Acil bir ameliyatta olan ekip üyelerinin Mavi Kod uygu-
lamasına katılması ve ameliyattaki kritik hastayı bırakması sorun oluşturmak-
tadır. Bu mavi koda katılan tüm ek görevli personel için geçerli bir durumdur.

√ Çözüm olarak sağlık iş gücü yüksek ve yeterli personeli olan büyük ölçekli 
hastanelerde Mavi Kod ekibi ek görevlerden bağımsız oluşturulmalıdır. Bu-
nun mümkün olmadığı hastanelerde ekibin iş yükü ve çalışması kod uygu-
lamasına göre risk ve kriz durumları hesaplanarak düzenlenmelidir. Ekipte 
görevli personele hastanenin diğer yüksek riskli alanlarında çalışan personel 
gibi döner sermaye ek katkı payı ödemeleri için yasal düzenlemeler yapılma-
lıdır. Ekip listeleri idare onaylı olmalı ve üyelere görev, sorumluluk, yetki ve 
çalışma listeleri duyurulacak şekilde tebliğ edilmelidir. Ekipler nitelikli per-
sonellerden oluşturulmalı veya sık CPR eğitimleri ile bilgi ve beceri düzeyi 
artırılmalıdır.

√ Gerçekleşme ihtimali düşük fakat olasılık dahilinde olan aynı andaki iki Mavi 
Kod durumu için çözüm olarak alternatif bir ekip veya destek yönetimi belir-
lenmelidir.

• Mavi kod uygulamasında hasta fenalaşması, bilinçsiz ve yetkisiz kişilerce 
kullanımı, teknik arızalar gibi nedenlerle yanlış çağrılara sık rastlanmaktadır. 
Bu durum ekibin motivasyonu ve iş gücü kayıplarına neden olmaktadır. Çalış-
mamızda kayıtlı 21 yanlış çağrı, Mehel ve ark. ise % 6 yanlış çağrı bildirmiş-
lerdir (Mehel vd., 2010:614-616).

√ Çözüm olarak Mavi Kod eğitimleri artırılmalıdır. Eğitimlerde uygulamanın 
sadece arrest durumundaki hastalar için profesyonel destek amaçlı bir organi-
zasyon olduğu vurgusu yapılmalıdır. Ayrıca yanlış çağrı kök analizleri yapı-
larak düzeltici-önleyici faaliyet başlatılmalıdır. İki yıllık dönemde uygulama-
mızda 13 adet DÖF açılmıştır.

• Mavi Kod uygulamasında ilk çağrı zamanı kayıt altına alınabilmekte fakat 
ulaşma zamanının doğru tespitinde hastanın servis dışında olması, oluşan pa-
nik ortamından dolayı unutma ve kayıt almama, ekipteki üyelerin hangilerinin 
gelmesi durumunda ulaşım zamanını kabul etme, kimin zamanı kayıt altına 
alacağı gibi sorunlar mevcuttur.
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√ Çözüm olarak ulaşım zamanı ekip sorumlu hekiminin gelmesi ve ekipmanla 
müdahaleye başlama noktası kabul edilmelidir. Zamanın kayıt altına alınma 
görevi oluşan panik ortamda görevi en az olan personele verilmelidir (Terci-
hen güvenlik personeli).

• Mavi Kod uygulamasında hazır ekipman bulundurma ve eksiksiz ekipmanla 
müdahale, kontrol oluşturma gibi kişisel görev kusuru ve iletişimsizliğe bağlı 
nedenlerle sorunlar görülmektedir.

√ Çözüm olarak hastanenin ölüm riski yüksek alanlarında özellikle servis katla-
rında acil müdahale için yeterli miktarda ve donanımda hazırda ekipman (acil 
müdahale arabası, defibrilatör, aspiratör, ilaç vb.) oluşturulmalı, kontrol listesi 
ve sorumlular belirlenmeli, kullanım durumuna göre belli kontrol aralıkları ile 
kontrolleri yapılarak kayıt altına alınmalıdır. Diğer alanlar için ekip içinden 
birinin sorumluluk ve kontrolünde acil müdahale çantası oluşturulmalı ve kod 
çağrısına göre beraberinde olay yerine taşınmalıdır.

• Ekip gelinceye kadar arrest durumundaki bir hastada imkanlar dahilinde yapı-
lan ön hazırlıklar ve tedbirler, Mavi Kod sürecinde önemli bir yere sahiptir. Bu 
sürece bağlı eksik uygulama ve gecikmeler hastanın geri döndürülebilir hayati 
fonksiyonları için ciddi sorunlar oluşturmaktadır.

√ Çözüm olarak sık eğitimlerle profesyonel, bilinçli, özgüven sahibi, sorumlu 
sağlık personelinin yetiştirilmesine önem verilmelidir. Ekiple müdahale ön-
cesi solunumun desteklenmesi, pozisyonun ayarlanması, damar yolunun açık 
tutulması, aspirasyon, ekipmanının kullanıma hazırlanması vb. uygulama ve 
önlemler önemle yapılmalıdır.

• Mavi Kod uygulama sonrası kayıtların tutulmasında eksiklik ve görev, sorum-
luluk yetki, sorunları sık çıkmaktadır.

√ Çözüm olarak oluşturulan formlarda kayıtların eksiksiz doldurulmasına ve 
iki nüsha hazırlanarak birinin hasta dosyasına diğerinin de kalite birimine 
ulaşması sağlanmalıdır. Form kayıtları için görev tanımları yapılmalıdır. Adli 
olaylar ve ileri yaşam desteğine sevk edilen hastalar için kullanılan ilaçlar ve 
müdahale bilgileri ayrıntılı yazılmalıdır.

• Mavi Kod sonrası yönetimde ex olan hastaların defin ve çıkış işlemlerinde, 
ileri yaşam desteğine alınan hastaların sevk ve işlemlerinde yetki ve sorumlu-
luk sorunları olmaktadır.

√ Çözüm olarak yetki ve sorumluluk yatan hasta ise hastanın yattığı servis heki-
minde, değilse acilden resmi giriş yapılarak Mavi Kod ekip sorumlu hekimin-
de olmalıdır.



468  IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Sözel Bildiriler - Cilt: II

SONUÇ

Hastanelerde bulunmanın yüksek risk kabul edildiği ve hasta ve çalışan güvenli-
ğinin önemli bir öncelik haline geldiği günümüzde, Mavi Kod uygulaması hasta 
güvenliği, çalışan güvenliği, yasal sorumluluk, tıp etiği ve hastane kalitesi için 
isabetli ve vazgeçilmez bir standarttır. Uygulama neticesinde kazanımların sa-
yısı birçok yönden artmaktadır. Uygulama ile ortaya çıkan sorunlar ve çözümler 
bu gibi çalışmalarla desteklenip paylaşıldıkça etkinlik ve verimliliği artacaktır. 
Ayrıca etkinlik ve verimliliğinin ölçülmesi için uzun dönem takipli ve detaylı 
çalışmalara ihtiyaç vardır.
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Hasta Güvenliğinde Hasta Katılımı

Aynur ÇALIŞ1

ÖZET
Hastalar için Hasta Güvenliği” taraf olma ve açık iletişim yolu ile bütün seviyelerde, has-
ta güvenliği inisiyatifleri içerisinde hastaların liderlik etme ve katılımını arttırmak gerek-
mektedir. Katılım bir hizmetin sunumu, karar verme sürecine dâhil edilme, hatta bir konu 
ya da sorun üzerinde karar verici olan sağlık ekibinin bir üyesi olmaya izin verilmesidir. 
hasta ve yakınlarının; hasta güvenliğine yönelik bildirimleri incelenerek hatalara yönelik 
algılamalarını belirlemek ve hasta güvenliğini geliştirmede iyileştirme alanlarını belirle-
mek amacı ile yaptığımız bu çalışmada güvenlikle ilgili algılamalarının %10,25 olduğu 
tespit edilmiştir. İyileştirme alanları olarak hasta ve yakınlarının bilgilendirmesi ve ba-
kım hizmetlerinin geliştirilmesi olarak belirlenmiştir. Hasta ve yakınlarının sağlık okur-
yazarlığının yükseltilmesi ile farkındalık ve bildirimlerin yükseleceği aynı zamanda tıbbi 
süreçlere katılımları sağlanarak hasta güvenliği kültürünün geliştirilmesi sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Hasta Güvenliği, Katılım, Olay Bildirim

ABSTRACT
Being patient safety for patients “party and open communication via all levels, patient safety 
initiatives to increase the participation and leadership within the patients. Participation in 
the process of being, including a service report, decision making, or even a topic or problem 
to be a member of the health team on a allow decision makers. patients and relatives; patient 
security notifications, and the patient to detect errors by examining the security objective of 
determine areas of improvement in developing determine we in This study was determined 
low level patient safety-related attitudes. Areas of improvement and the development of care 
services as patients and relatives to notify. Patients and relatives should be the development 
of a culture of patient safety by providing the medical process participation.

Key Words: Patient Safety, Attendance, Event Notification

1 Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi, aynurcalis@gmail.com
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1. GİRİŞ

1.1 Hasta güvenliği ve katılım

Çağdaş sağlık hizmetinin özellikleri tanımlanırken; güvenli, etkili, hasta odaklı, 
zamanında verilen, verimli ve eşit dağılımlı olarak sunulması ortak kabul görmüş 
durumdadır.

Hastalara ve tüm sağlıklı kişilere daha güvenli bir sağlık hizmeti sunulması, bi-
rinci öncelik haline gelmiş durumdadır (TTB Raporları, 2010: 23).
1 Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi, aynurcalis@gmail.com

Hasta odaklı sağlık hizmetleri,’’hasta ile ilgili kararları hastanın isteklerine, ihti-
yaçlarına ve tercihlerine uygun olmasını sağlamak amacıyla, hizmet sunucuları, 
hastalar ve gerektiğinde hasta yakınları arasında işbiriliğinin kurulduğu; hastala-
rın kendi bakımları hakkındaki kararlarda söz sahibi olabilmeleri için, gereken 
bilgilendirme ve eğitim desteğinin sağlandığı sağlık hizmetleri’’şeklinde tanım-
lanmaktadır (Hayran, 2009: 20).

Hasta odaklı sağlık hizmeti kapsamında hasta ve yakınlarının tedavi proramına 
dâhil edilmesinin; ilaç, zaman ve para israfı, tedavinin gecikmesi sebebiyle orta-
ya çıkan olumsuzlukları azaltmanın yanında;

• Tabipler hastaların gerçek duygularını öğreniyor,
• Hastaların içinde biriktirdiği gerginlik ve korkuları dışarı vurmaları kolaylaşı-

yor,
• Hastalar hekimine daha çok güveniyor,
• Hastalar her türlü soruyu sorabiliyor (teşhis ve tedavi ücretlerini tedavi sıra-

sında çekeceüği sıkıntıları oluşabilecek komplikasyonları... vb.),
• Hastayla diğer sağlık personeli arasında olumsuz davranış ve özler azalıyor,
• Hastanın istekleri belirlendiği için hekim ve sağlık personeli daha iyi donatı-

lıyor.
• Hastalara yardım ulaşmada daha etkili olunuyor,
• Hekim tavsiyelerini dinleyen hasta sayısı artıyor,
• Hekime gitmekten memnun olan hasta sayısı artıyor,
• Tedavide başarı nispeti yükseliyor (Atıcı, 2007).
Yakın zamana kadar hastaların iyileşme sürecinde pasif kalmaları beklenmekte, 
hemsire ve diger saglık ekibi de, hasta bakımı konusunda ataerkil bir yaklaşım 
izlemekteydi Ancak saglık bakımı ile ilgili konulardaki bilgi birikiminin ve has-
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talara sunulan bakım seçeneklerinin artması, hastaların bakıma katılımında aktif 
rol alması fikrini güçlendirmektedir. Sutherland ve arkadasları (1989) bu değişi-
min oluşumunda sosyal, ahlaki ve yasal nedenlerin bulunduğunu belirtmektedir. 
Ahlaki olarak “ataerkil bakım düsüncesinden otonominin ve hastanın kendi başı-
na karar vermesinin desteklendigi bir anlayışa dogru bir degişim olmuştur”, yasal 
olarak “belirli bir alanda bilgiyle hem fikir olmak”, sosyal olarak “hasta, bilgi 
alışverişi ve katılım hakkına sahip olan bir sağlık bakımı tüketicisidir” düşün-
cesini savunan gittikçe yaygınlasan bir hareket bulunmaktadır (TTB Raporları, 
2010: 24).

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre hastanın bakıma katılımı, sadece istenilen bir du-
rum değil, aynı zamanda sosyal, ekonomik ve teknik bir gerekliliktir. Brownlea 
hastanın bakıma katılımını şöyle tanımlamıştır: Katılım bir hizmetin sunumu, ka-
rar verme sürecine dâhil edilme, hatta bir konu ya da sorun üzerinde karar verici 
olan sağlık ekibinin bir üyesi olmaya izin verilmesidir. Hastaların bakım konu-
sunda kendi kararlarını vermeleri temel haklarıdır ve bu hak tüm dünyada giderek 
yaygınlaşan otonomi ilkesinin de temelini oluşturmaktadır. Bu ilkenin yaşama 
geçirilmesi için birçok ülkede ve ülkemizde yasal önlemler alınmaya başlanmış-
tır (Güler ve Eşer, 2008:105).

Karşılıklı katılım temeline dayalı ilişki hastanın konumunu sorgulamaya açık du-
ruma getirmiştir. Bu tür ilişki hastaya bazı olanaklar tanır ve onun özerkliğini 
korurken, ona şimdiye kadar üstlenmediği bazı görev ve sorumluluklar da yük-
lemektedir. Bunların başında bilgiyi isteme ve verilen bilgiyi işlemleme konu-
sundaki görevleri gelmektedir. Özellikle bilgiyi işlemleme hastanın çok temel bir 
görevidir. Bu görev, bilgiyi algılamak, anlamak, uygun biçimde yorumlamak ve 
kullanmak, geri bildirimde bulunmak gibi öğeleri içerir. Hastanın ikinci önemli 
görevi, sahip olduğu bilginin ve dolayısıyla kendi sağlığının sorumluluğunu ta-
şımasıdır. Bu, yalnızca hekimin önerilerini ya da “komutlarını” yerine getirmek 
demek değildir; aynı zamanda koruyucu sağlık hizmetlerinden yararlanmak, sağ-
lıklı bir yaşam biçimini benimsemek ve tedaviyle ilgili uygun kararlar almaya 
çalışmak demektir. Hastanın bir başka önemli görevi ise, sahip olduğu hakları 
savunması ve bunların çiğnenmesi durumunda, değişebilecek biçimlerde tepki 
göstermesidir (Oğuz,1995:59).

Bu amaçla gerek hastaların kendileri, gerek yakınları, gerekse onların içinde yer 
aldığı hastalıklara ilişkin gönüllü yapılanmalar hizmetin sunumunda görev ya-
pan ekibin doğal bir üyesi olarak kabul edilmeli ve işbirlik böyle sağlanmalıdır. 
Hasta ve aileleri, hastalıkları, önerilen tedaviler ve tedaviyi sağlayacak olanlar 
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hakkında yeterli bilgi almalı ve böylece bakım ile ilgili kararlara katılabilmeleri 
sağlanmalıdır (İzmen, 2009:55).

Hasta güvenliği ve tıbbi uygulama hataları, sağlık sisteminin en önemli konula-
rından birisi olmuştur. Institute of Medicine hasta güvenliği konusunu, 21. Yüzyıl 
Sağlık Sunumu önceliklerinin en başına almıştır (IOM 2000). Sağlık hizmetleri-
nin özellikleri arasında yer alan “güvenli” sıfatı, sunulan hizmetin hastaya yarar 
yerine zarar vermesinin, yaralanma, sakatlık ve ölüme yol açmasının, hata yapıl-
masının önüne geçilmesi olarak tanımlanmaktadır (Akgün ve 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 sektö-
rü yöneticilerinin asli görevlerinden birisi, hasta güvenliğini artırmak olmalıdır 
(Graham vd.,2007).

Hasta güvenliğini iyileştirebilmek için Hasta Güvenliği Kültürünün geliştirilmesi 
gereklidir. Hasta güvenliği kültürü, hasta güvenliğinin kurumun en öncelikli ko-
nusu ve ortak değeri olarak kabullenilmesidir. Hasta güvenliği kültürü organizas-
yonel (kurumsal) kültürün tüm organizasyonu bir arada tutan tutkalın, kompleks 
değerler manzumesinin en önemli yapı taşı olmalıdır (Tütüncü, 2007:9).

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, bi-
reye ya da gruba ait değerler, tutumlar, algılamalar, yetenekler ve davranış biçim-
lerinin ürünüdür” şeklinde ele alınmaktadır. tütüncü

Hasta güvenliği kültürünün sahiplenilmesi ve başarılı olmasını sağlayacak en 
önemli faktörlerden birisi de hasta ve hasta yakınlarını bu kültürün gelişmesine 
yardımcı olmaya davet etmek ve hasta güvenliği ve kalite iyileştirme programla-
rının bir parçası olmalarını sağlamaktır. (TTB Raporları, 2010: 24).

Sağlık hizmetlerinde hasta güvenliği programlarında sıklıkla hasta perspektifi 
göz ardı edilmektedir. Hâlbuki sağlık hizmetlerinde hastaların aktif rolü kabul 
edilmeli ve desteklenmelidir. Çünkü hastalar, doğru tanıya ulaşma, tedaviye ka-
rar verme, güvenli ve tecrübeli bir hizmet sağlayıcı seçme, tedavinin doğru bir 
şekilde verilmesi, takip edilmesi, olumsuz olayların tanımlanması ve gerekli ey-
lemlerin alınmasında anahtar role sahiptir. (Altındiş,2009:87)
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Institute of Medicine’nın (IOM) hazırladığı “Hata insana özgüdür” raporunda”, 
hastaların tıbbi bakım süreçlerine aktif katılımcı ve sağlık hizmetlerini sunan ta-
kımın üyesi olarak görülmesi gerektiğini önerir (Altındiş, 2009:87).

Entwistle ve arkadaşlarının yapmış olduğu bir çalışmada, hasta güvenliği için 
aktif olarak çalışmış oldukları bilinen organizasyonların web siteleri araştırılmış 
ve bu konuda geliştirilmiş ve ulusal düzeye yayılmış olan uyarılar ya da öne-
riler gözden geçirilmiştir. Araştırılan bu organizasyonlar sırasıyla;Agency for 
Healthcare Research and Quality (AHRQ), Department of Health and Human 
Services(HHS) in partnership with the American Hospital Association and Ame-
rican Medical Association, Joint Commission on Accreditation of Healthcare Or-
ganizations (Joint Commission),National Patient Safety Foundation (NPSF). Bu 
organizasyonlar, hastaların kendi güvenliklerinin sağlanmasında katılımcı olma-
larını sağlayacak önerilerde bulunmaktadır. Bu öneriler kitapçıklar ve broşürler 
şeklinde yayınlanmışlardır. Ayrıca bu organizasyonlar, bu önerilerin lokal ve ulu-
sal düzeyde uygulanmalarını da desteklemişlerdi (Altındiş, 2009:89).

Hastalar, güvenlik konularındaki başarısızlıkların ve hataların kurbanı olarak gö-
rülürler. Fakat uygun ve efektif sağlık hizmetlerinin sağlanmasında, hastaların 
kendi güvenliklerini temin etme ve hataların önlenmesinde, aktif bir rol oyna-
ması mümkündür. Hatta hastalar ciddi bir şekilde hasta olduğu zaman bile, ya 
direk olarak kendilerinin ya da ailelerinin katılımlarıyla dilek ve görüşlerinin 
dikkate alınması, hasta güvenliğine katkı açısından oldukça önemlidir (Altındiş, 
2009:90).

Hasta güvenliğini sağlamaya yönelik hastalar tarafından yönlendirilmekte olan 
“Hastalar için Hasta Güvenliği” taraf olma ve açık iletişim yolu ile bütün se-
viyelerde, hasta güvenliği inisiyatifleri içerisinde hastaların liderlik etme ve ve 
katılımını arttırmak gerekmektedir (TTB Raporları, 2010: 68).

Hasta güvenliği ve tıbbi uygulama hatalarının en aza indirilebilmesi için toplu-
mun da bilinçli bir hale getirilmesi gerekmektedir. Bu süreçte toplumun hasta 
güvenliği ve tıbbi uygulama hatalarını nasıl algıladığının değerlendirilmesi çok 
önem taşımaktadır (TTB Raporları, 2010: 69).

2. AMAÇ

Çalışmamızda hasta ve yakınlarının; hasta güvenliğine yönelik bildirimleri ince-
lenerek hatalara yönelik algılamalarını belirlemek ve hasta güvenliğini geliştir-
mede iyileştirme alanlarını belirlemektir.
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3. YÖNTEM

Tanımlayıcı tipteki bu çalışmada, 2011 yılı ve 30 Mayıs 2012 tarihleri arasındaki, 
şikayet ve öneri kutularına hasta ve yakınları tarafından doldurulan 1477 şikayet 
öneri ve memnuniyet formları retrospektif incelenmiştir. İncelemede; hasta gü-
venliğini ilgilendiren alan ve konular sınıflandırılmış ve tüm bildirimler içerisin-
deki dağılımları ele alınmıştır.

4. BULGULAR

Hasta ve yakınları ile iletişim kanalı olarak kullanılan, hasta ve yakınlarının her 
türlü görüş ve önerilerini iletebilmelerini sağlamaya yönelik, kolay ulaşılabilen 
yerlerde, 9 adet şikayet ve öneri kutusu ve formları bulunmaktadır. Bu kutular 
15 günlük sürelerde tutanak ile açılmakta ve yönetim kademesinin de bulunduğu 
bir ekip tarafından değerlendirilerek iyileştirme çalışmaları başlatılmakta, adresi 
olan bildirim sahiplerine de geri bildirimde bulunulmaktadır.

Şikayet ve öneri kutusu ve formlarının durumu tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1. Aylara Göre Şikayet ve Öneri Durumu
Aylara Göre Şikayet ve Öneri Durumu

 
Toplam 
Form 
Sayısı

Şikayet 
Sayısı

Memnuniyet 
Sayısı

Öneri 
Sayısı

İletişim Bilgisi Durumu

Adres Sayısı Telefon Sayısı

Ocak 164 92 128 65 91 25
Şubat 124 101 80 60 70 21
Mart 137 113 94 63 78 24
Nisan 153 121 115 38 78 30
Mayıs 95 58 66 47 50 19

Haziran 95 78 60 46 49 8
Temmuz 149 138 81 68 59 30
Ağustos 134 98 77 50 60 21

Eylül 91 75 55 30 47 17
Ekim 119 97 63 52 44 11
Kasım 83 65 55 27 30 15
Aralık 133 96 105 59 64 26
Toplam 1477 1132 979 605 720 247

2011 yılında toplam 1477 Form değerlendirilmiştir. Bu formların konularına göre 
incelenmesinde;1132 şikayet (% 77), 979 memnuniyet (% 66) ve 605 öneri (% 
41) vardır. Tüm formlarda iletişim bilgileri olanların oranı % 65’dir.
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Şikayet bildirimlerinde güvenlik bildirimlerinin durumu Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 2. Şikayetler bildirimlerinde güvenlik bildirimleri

Şikayetler bildirimlerinde güvenlik bildirimleri

 
Şikayet 
Bildirim 

Sayısı

Güvenlik Bildirimleri
Toplam 
Bildirim 

%

Hasta 
Güvenliği 
Bildirim 

%

Hasta 
Güvenliği 
Bildirim 

Sayısı

Tesis 
Güvenliği 
Bildirim 

Sayısı

Toplam 
Bildirim 

Sayısı 

Ocak 92 8 11 19 20,65 8,7

Şubat 101 10 15 25 24,75 9,9

Mart 113 11 9 20 17,70 9,7

Nisan 121 10 19 29 23,97 8,3

Mayıs 58 6 6 12 20,69 10,3

Haziran 78 3 8 11 14,10 3,8

Temmuz 138 4 6 10 7,25 2,9

Ağustos 98 15 4 19 19,39 15,3

Eylül 75 15 3 18 24,00 20,0

Ekim 97 6 2 8 8,25 6,2

Kasım 65 4 9 13 20,00 6,2

Aralık 96 6 15 21 21,88 6,3

Toplam 1132 98 107 205 18,11 8,7

Tüm bildirimler içerisinde güvenlikle ilgili (205 bildirim) bildirim oranı 
%18,11’dir. Bu oranın % 8,7’si (98 bildirim) hasta güvenliği, %9,5’i ise (107 
bildirim) tesis güvenliği alanındadır.

Tüm şikayetlerin, hasta güvenliği konularına göre incelenmesinde; 98 adet form 
ile 116 hasta güvenliği bildirimi vardır. Bu bildirimlerin oranı %10,25’dir. Türk 
Tabipler Birliği raporlarında yayınlanan bir çalışmaya göre, toplumda tıbbi uygu-
lama hatası yapılma algılaması %10 olarak bulunmuştur. Bu oran çalışmamızla 
uyumludur. Aynı çalışmada; toplumun daha iyi bilgilendirildiği veya bilinçlen-
dirildiği toplumlarda, tıbbi uygulama hatası yapıldığına inananların (% 21) ciddi 
sonuçlarla karşılaştıklarını ve %8’i de ölüm ile sonuçlanan hataların yapıldığını 
belirtmişlerdir.

Şikayet Bildirimlerinin, Hasta Güvenliği Konularına Göre Dağılımları Tablo 
3’de gösterilmiştir.
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Tablo 3. Şikayet Bildirimlerinin Hasta Güvenliği Konularına Göre Dağılımları
Hasta Güvenliği Konularına Göre Dağılımları
Hasta Güvenliği Konuları N %
Hasta Transferi 6 5,17
Güvenli Cerrahi 4 3,45
Enfeksiyon Kontrolü ve -El Hijyeni 10 8,62
Tetkik ve cihaz yetersizliği 4 3,45
Bilgilendirmeme 26 22,41
Yanlış tanı, tedavi ve uygulama 9 7,76
Muayene olamama İlgisizlik 15 12,93
Tetkik karışması ve gecikme 8 6,90
Düşme riski 2 1,72
Bakım hizmeti alamama 25 21,55
İlaç uygulamaları 7 6,03
Toplam 116 100,00

Hasta güvenliği şikayetlerinin konularına göre dağılımlarının incelenmesinde; 
Bilgilendirmeme % 22,41, Bakım hizmeti alamama % 21,55, Muayene olama-
ma-ilgisizlik %12,93 ve Enfeksiyon Kontrolü -El Hijyeni konusu % 8,62 olduğu 
görülmektedir. Bu alanlar aynı zamanda iyileştirmede önceliklendirilmesi gere-
ken alanlar olarak belirlenmiştir.

Şikayet Bildirimlerinin, Tesis Güvenliği Konularına Göre Dağılımları Tablo 4’de 
gösterilmiştir.

Tablo 4. Şikayet Bildirimlerinin Tesis Güvenliği Konularına Göre Dağılımları
Tesis Güvenliği Konularına Göre Dağılımları
Tesis Güvenliği konuları N %
Güvenliğin sağlanmaması 19 16,24
Asansörlerin bozukluğu 14 11,97
Sedye- tekerlekli sandalyeye ulaşım 13 11,11
Ziyaret saatlerinin düzensizliği 9 7,69
Aydınlanmanın sağlanmaması 2 1,71
Isının uygun olmaması 9 7,69
Gürültü 13 11,11
Lavabo- tuvalet bozuklukları 8 6,84
Hemşire çağrı sisteminin çalışmaması 2 1,71
Havalandırmanın sağlanmaması 9 7,69
Su damlaması-birikmesi vb. 5 4,27
Atıkların toplanmaması 3 2,56
Yangın çıkışı-kroki yetersizliliği 2 1,71
Diğer 9 7,69
Toplam 117 100,00
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Şikayet Bildirimlerindeki tesis güvenliği şikayetlerinin konularına göre dağı-
lımlarının incelenmesinde; güvenliğin sağlanmaması % 16,24 en yüksek oranda 
olduğu görülmektedir. Bunu, asansörlerin bozukluğu % 12, gürültü ve sedye- te-
kerlekli sandalyeye ulaşım % 11 konuları takip etmekte, ziyaret saatlerinin dü-
zensizliği, ısının ve havalandırmanın sağlanmaması ve diğer konularının %7,69 
oranı olduğu görülmektedir.

Bu alanlar, aynı zamanda tesis güvenliğini geliştirmede, öncelikli iyileştirme 
alanları olarak belirlenmiştir.

3. SONUÇ

Hasta ve yakınlarının hasta güvenliğine yönelik yaptıkları bildirimlerin oranı 
(%10,25) oldukça düşüktür. Bu veriler daha önceki çalışmalarla uyum göster-
mektedir. Çalışmamızda iyileştirmede öncelikli alanlarımız, hasta ve yakınlarının 
bilgilendirmesi ve bakım hizmetlerinin geliştirilmesi olarak belirlenmiştir.

Hasta ve yakınlarının hasta güvenliği konularına katılımlarının sağlanmasına yö-
nelik ulusal politikaların oluşturulup uygulanması gerekmektedir. Hasta ve ya-
kınlarının, sağlık okuryazarlığının yükseltilmesi ile farkındalık oluşturulması ve 
bildirimlerin yükseltilmesi aynı zamanda tıbbi süreçlere katılımları sağlanarak 
hasta güvenliği kültürünün geliştirilmesi sağlanmalıdır.
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Çalışan Güvenliğinde Önemli Bir Tehdit: 
Tükenmişlik (Hastane Örneği)

Ümit ATMAN1

ÖZET
Tükenmişlik, çoğunlukla insanlarla yüz yüze ilişki kurulan mesleklerde görülen ve duy-
gusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı eksikliği boyutları ile tanımlanan bir send-
romdur. Önceki çalışmalar, sağlık çalışanlarının meslekleri gereği tükenmişlik yaşadığını 
göstermektedir. Tükenmişlik, bireylerin kişisel sağlığını olumsuz etkileyebilmekte, hiz-
met sunum kalitesini düşürmekte ve iş performansını azaltmaktadır.

Bu çalışma; hastanelerde tükenmişlik düzeyi ve etkileyen faktörleri analiz etmek amacıy-
la planlanmıştır. 2012 yılı Ocak ve Nisan aylarını kapsayan bir dönemde, iki devlet has-
tanesinde yapılmıştır. Çalışmaya hastanede görev yapan 184 kişi katılmıştır. Veriler bir 
anket yardımıyla toplanmış ve SPSS 16.0 Veri Analiz Programında değerlendirilmiştir.

Bu çalışmada; hastane personelinin tükenmişlik düzeylerinin, demografik değişkenlere 
ve ünvana göre tükenmişlik düzeylerindeki farklılaşmaları ve sonuçta çalışanların tüken-
mişliği önleme konusundaki önerileri saptanmıştır.

Bulgular “tükenmişlik veya tükenmişlik sendromunun” hastane yöneticilerince öncelikle 
ele alınması gereken bir konu olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Tükenmişlik, Tükenmişlik Sendromu, Çalışan Güvenliği

ABSTRACT
Job burnout is common among professionals who intensely contact with people and it 
is defined by three dimensions of emotional exhaustion, depersonalization, and sense 
of inefficacy. Previous studies indicate that health workers burnout because of their 
profession. Burnout can affect the individuals’ personal health, decrease the quality of 
services provided and job performance.

1 Uzm.Dr., ManisaToplum Sağlığı Merkezi, umitatman@hotmail.com 
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This study was performed to analyze level of burnout and effects factors in hospital. It 
was conducted between January-April 2012 in two public hospital. 184 persons, who 
work in hospitals, were participated the study. Data was collected by questionaire and 
analyzed by using SPSS 16.0 package program.

In this study, the burnout levels of hospital staff, the difference of burnout levels as 
to demografic variables and hospital status, and finally employees advise about the 
prevention on burnout are determined.

The results for “burnout / burnout syndrome” shows that this ıssues should be handled as 
a priority by hospital managers.

Key Words: Burnout, Burnout Syndrome, Employee Safety
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1. GİRİŞ

Son yıllarda hasta güvenliği kavramı ile birlikte ele alınması gereken konuların 
başında yer alan “Çalışan Sağlığı ve Güvenliği” kavramı; çalışma koşullarının 
iyileştirilmesi, çalışanların sağlığına duyarlılık gösterilmesi ve gereken güvenlik 
önlemlerinin alınmasını kapsamaktadır. Çalışan sağlığı ve güvenliği açısından 
önemli riskler taşıyan çalışma alanlarından biri de sağlık hizmetleridir. Sağlık 
hizmetlerinin sunulduğu birçok alanda özellikle de hastanelerde, çalışanların sağ-
lıklarını olumsuz yönde etkileyen pek çok risk faktörü bulunmaktadır

(Janowitz ve ark. 2005).

Bu tehlikeler; fiziksel çevre faktörleri (ses, sıcaklık, radyasyon…), kimyasal fak-
törler (anestezik gazlar, ilaçlar, dezenfektanlar…), hastane ortamı kaynaklı bi-
yolojik risk faktörleri (Hepatit B, C, HIV…vb. efeksiyonlar), olumsuz çalışma 
koşullarının yarattığı ergonomik (sırt, bel ağrısı…) ve psikososyal faktörler (iş 
doyumu, tükenmişlik, mobbing, darp-şiddet…) şeklinde karşımıza çıkmaktadır 
(Akkaya, 2007). Bu faktörler içinde belki de en sinsi olanı ve en göz ardı edileni 
tükenmişliktir.

Çalışanların tükenmişlik sorunlarının yoğun olarak ortaya çıktığı organizasyon-
larda, işine fazlasıyla bağlı olan bireylerde aşırı stres görülmekte ve bu kişiler 
doyumsuzluk nedeniyle işlerinden geri çekilmekte ve yabancılaşmaktadırlar 
(Çakmakçı ve Aycan, 2003:33). Bunların sonucunda; günümüz koşullarında “Tü-
kenmişlik” çalışan güvenliği için, bir tehdit olarak karşımıza çıkmaktadır.

1.1. Tükenmişliğin Tanımı

“Mesleki bir tehlike” olarak Tükenmişlik ilk kez 1974 yılında, Freudenberger 
tarafından uyuşturucu bağımlılarının tedavi edildiği bir klinikte gönüllü çalı-
şanlar arasında tanımlanmıştır (Suran ve Sheridan, 1985:741). Freudenberger 
(1974:159) tükenmişliği; “başarısız olma, yıpranma, enerji ve güç kaybı veya 
karşılanamayan istekler sonucu bireyin iç kaynaklarında tükenme durumu” şek-
linde ifade etmektedir (Sılığ, 2003:10).

Maher de tükenmeyi; psikosomatik hastalık, uykusuzluk, iş ve kriterlerine karşı 
negatif tutum, kötümserlik, ilgisizlik ve depresyonu içeren, karmaşık bir belirti 
olarak tanımlamaktadır. Bir başka tanıma göre ise tükenmişlik; fiziksel tükenme, 
kronik yorgunluk, çaresizlik ve ümitsizlik hisleri, negatif bir benlik kavramının 
gelişmesi ve iş, yaşam ve diğer insanlara yönelik olumsuz tutumlarla belirgin-
leşen fiziksel, duygusal ve zihinsel bir tükenme halidir (Barutçu ve Serinkan, 
2008:545). Cedoline ise; tükenmişliğin davranışsal ve fiziksel semptomlarını işe 
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gitmede isteksizlik, performansına ilişkin hayal kırıklığı, iş yerindeki sorunların 
özel hayata yoğun bir şekilde taşınması ve kişinin kendisini son derece değersiz 
hissetmesi olarak tanımlamıştır (Hogan ve McKnight, 2007;118-119).

Tükenmişlikle ilgili günümüzde en yaygın kabul gören tanım, bu konudaki en 
önemli isim olarak bilinen ve Tükenmişlik Envanterini geliştiren Christina Mas-
lach’a aittir. Maslach, tükenmişlik kavramını; duygusal tükenme (emotional ex-
haustion), duyarsızlaşma (depersonalizasyon) ve kişisel başarıya (personel ac-
complishment) ilişkin duygular (düşük kişisel başarı hissi) şeklinde üç ayrı bo-
yutta ele almaktadır (Ergin, 1992:143)

• Duygusal tükenme; kişinin kendini duygusal yönden aşırı yıpranmış, tü-
kenmiş, yüklenmiş olarak hissetmesidir. İşe gitme düşünüldüğünde kendini 
yorgun hissetme, uyku bozuklukları, baş ağrıları ve üşüme nöbetleri şeklinde 
kendini gösterir.

• Duyarsızlaşma; başkalarına karşı olumsuz tutumlar içerir. Kişi hizmet verdi-
ği kişilere bir insan değil de nesne gibi davranır. Meslektaşlarına karşı alaycı 
tutum, iş gereği ilişkide bulunduğu insanlar hakkında negatif duygular, kendi 
içine çekilme, güçlüklerden kaçma ve mümkün olduğunca az iş yapma şeklin-
de kendini gösterir.

• Düşük kişisel başarı hissi; yeterli olmadığını düşünme ve görevlerin üste-
sinden başarı ile gelemediğini zannetme gibi duyguları tanımlar ve kişinin 
kendisini olumsuz değerlendirmesiyle ilgilidir.

1.2. Tükenmişliğin Nedenleri

Tükenmişliğe neden olan faktörler; çevresel ve kişisel faktörler olmak üzere iki 
gruba ayrılabilir (Çam, 1998; 52; Öztürk,2003:19).

• Çevresel faktörler; işin niteliği, işteki haftalık çalışma saati, kurumun özel-
likleri, iş yükü, hizmet verdiği kişilerin doğrudan bakımıyla geçirilen zamanın 
miktarı, hizmet verilen kişilerden kaynaklanan problemler, iş gerilimi, mes-
lektaş desteğinin düşük olması, yükselme fırsatlarının olmaması, rol belirsiz-
liği, örgütsel desteğin olmayışı, ödüllendirici olmayan iş koşulları, başarının 
ne olduğunun net olmayışı, iş ilişkileri, çalışanlarla toplanma sıklığı, iş ara-
larının olup olmaması, hizmet verilen kişilerle doğrudan ilgilenip ilgilenil-
memesi, yönetimin yaklaşımı, idari baskı, yetersiz ücret, yetersiz hizmetiçi 
eğitim, hizmet verilenler ve yöneticiler tarafından gerekli takdiri görememe, 
kendisini ilgilendiren kararlara katılmayış, gereksinimlerin karşılanmaması, 
kötü ulaşım, uygulanan liderlik tarzı, iş ortamındaki iletişim, yetersiz araç-
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gereç ve fiziksel koşullar, açık ve net olmayan hiyerarşi, ailesel, ekonomik ve 
toplumsal etkenler olarak sıralanabilir.

• Kişisel faktörler; Cinsiyet, yaş, medeni durum, çocuk sayısı, eğitim durumu, 
işine aşırı bağlılık yani işkolik olma hali, bireyin ego gücü, kişisel beklentiler, 
kişilik özellikleri (yapılan çalışmalarda nevrotizm ve içedönüklük ile tüken-
mişliğin her üç boyutu arasında ilişki bulunmuştur. Buna göre içedönük birey-
ler daha fazla tükenmişlik yaşamaktadır), kişilerin diğer insanlarla ilişkileri, 
sorunları karşılama biçimleri, olaylara yaklaşımları, kendilerini kontrol ede-
bilme yetileri… kişisel etkenler olarak sıralanabilir.

1.3. Tükenmişliğin Belirtileri

Çalışan güvenliğinde önemli bir tehdit olan tükenmişliğin belirtileri fiziksel, dav-
ranışsal, sosyal ve örgütsel olmak üzere başlıca dört grupta sınıflandırılabilir (Ba-
rutçu ve Serinkan;2008:547-548):

• Fiziksel Belirtiler: Yorgunluk ve bitkinlik hissi, kolay kolay geçmeyen soğuk 
algınlığı ve grip hali, sık baş ağrıları, mide ve barsak bozuklukları, uykusuz-
luk, solunum güçlüğü, kilo kaybı, uyuşukluk, deri döküntüleri, genel ağrı ve 
sızılar, yüksek kolestrol, koroner kalp rahatsıuzlığı… gibi belirtiler şeklinde 
sıralanabilir.

• Davranışsal Belirtiler: Çabuk öfkelenme, işe gitmeyi istememe hatta nefret 
etme, birçok konuyu şüphe ve endişe ile karşılama, alınganlık, iş doyumsuzlu-
ğu, özgüven ve özsaygıda azalma, unutkanlık, hareketli olmayış, bazı şeyleri 
sürekli ertelemek, ani sinirlenme, kolay ağlama, önemsiz baskılar, işlerin ta-
şaıyabileceğinden fazlaymış gibi gelmesi, bağırma-çağırma, başarısızlık hissi, 
hastalara tek tip davranma, küçümseme ve alay etme, davranışta katı olma, 
benlik imajının bozulması… şeklinde ifade edilebilir.

• Sosyal Belirtiler: Çevresine karşı negatif duygu ve tavır içinde olma, her şeyi 
olumsuz değerlendirme, insanlara karşı ilgisiz, alaycı ve suçlayıcı olma, sü-
rekli gergin ve huzursuz olma, işlerini sürekli aksatma, geciktirme… olarak 
sıralanabilir.

• Örgütsel Belirtiler: Tükenmişliğin bireylerdeki olumsuz etkilerinin yanı sıra 
örgütlerede olumsuz belirtilerinin yansıdığı görülmektedir. Bu belirtiler dü-
şük bireysel performans, yüksek iş gücü devir oranı, düşük düzeyde örgütsel 
başarı, düşük iş tatmini, kurumdan ayrılma niyetinin oluşması, sağlık maliye-
lerinin artması ve bunun yanı sıra yaratıcılığın ve problem çözme yeteneğinin 
azalması şeklinde sıralanabilir (Halbesieben ve Buckley, 2004;859-858).
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Bu bulgulardan kurumdan ayrılma niyetinin oluşmasında, tükenmişlik sendro-
munun anlamlı düzeyde etkilili olduğu ve aralarında pozitif yönde bir korelasyon 
bulunduğu pek çok çalışmada gösterilmiştir. Kurumdan ayrılma niyeti; Rusbelt 
ve arkadaşları (1988) tarafından, çalışanların iş koşullarından tatminsiz olmaları 
durumunda göstermiş oldukları yıkıcı ve aktif eylemler şeklinde tanımlamakta-
dırlar. Kurumdan ayrılma niyetinin, örgütsel etkinliği etkilediği yönünde yay-
gın bir kanaat bulunmaktadır. Kurumdan ayrılma niyetini etkileyen unsurların 
belirlenmesiyle birlikte, araştırmacılar işten ayrılma davranışlarını önceden tah-
min etmekte ve açıklamakta, yöneticiler de potansiyel ayrılmaları önlemek için 
tedbirler geliştirmektedirler (Hwang ve diğerleri, 2006:254). Kurumdan ayrılma 
niyetini etkileyen unsurlar arasında; iş tatmini ve örgütsel bağlılık derecesi pek 
çok araştırmada en önemli unsur olarak gösterilmektedir.

Kurumdan ayrılma niyeti gerçek devamsızlığın bir ön belirtisidir ve işletmelere 
önemli ölçüde maliyetler getirmektedir. Kurumdan ayrılma niyeti pek çok en-
düstriyel ve örgütsel psikolog, yönetim bilimcisi ve sosyologun ilgi alanlarının 
merkezinde yer almaktadır. Bunun sebebi ampirik araştırmaların kurumdan ay-
rılma niyetinin bir örgütün etkinliğinin tamamını olumsuz yönde etkileyeceğine 
yönelik bulgular ortaya koymasıdır (Samad, 2006:113).

Richards’a göre(1989) tükenmişlik sendromuna en yüksek risk oluşturan mes-
lek grupları arasında sağlık çalışanları yer almaktadır. Hasta bakımının yarattığı 
kaygılar, hasta ve yakınları ile iyi bir iletişim kurulmasının ve sürdürülmesinin 
zorunluluğu, alandaki yenilikleri takip etme gereği, iş yükü, düzensiz ve uzun 
mesai saatleri, sıkıntıda olan insanlarla empati yapma ve belirsizlik karşısında 
sorumluluk alma zorunlulukları, ekip içi çatışmalar, rol belirsizliği, otonom çalı-
şamama ve zamana karşı yarış sağlık çalışanlarının karşılaştığı zorluklardır (Sa-
yıl ve ark. 1997;72). Bu zorluklar çalışanlarda tükenmişliğin yaşanmasına neden 
olmakta ve çalışan güvenliğinde bir tehdit olarak karşımıza çıkmaktadır. Öyle ki, 
tükenmişliği yaşayan çalışanlar, genellikle iş arkadaşları ve amirleri tarafından 
sevilmezler. Çözüm bulunmayan sorunlar, kısır döngüye dönüşen kurum içi ileti-
şimler işten ayrılmayla sonuçlanabileceği için; tükenmişlik ülke ekonomisini de 
etkilemektedir.

Pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de, sağlık personeli konusunda personel 
açığı olduğu bilinmektedir. Bu nedenle sağlık personelinin güvenliği, tükenmiş-
liği ve kurumdan ayrılma niyetleri konusu önemli bir araştırma konusu haline 
gelmektedir.
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2. MATERYAL METOT

2.1. Araştırmanın Türü ve Amacı

Devlet hastanesinde çalışan personelin tükenmişlik düzeylerini, ilişkili faktörleri 
saptamak ve ilişkisel boyutu analiz etmek için planlanmış, Tanımlayıcı tipte bir 
araştırmadır. Ayrıca araştırma verilerin yola çıkarak; tükemişlik ile kurumdan ay-
rılma niyeti arasındaki ilişkinin irdelenmesi ve gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.

2.2. Araştırmanın Yeri

Araştırmada Manisa da randomize yöntemle belirlenmiş, iki ilçe devlet hastane-
sinde yürütülmüştür. Hastanelerden biri merkeze 74 km, diğeri 118 km uzaklıkta-
dır. Her iki hastane de 100 yataklı olup, tüm dahili branşlarda hizmet vermektedir. 
Cerrahi branş olarak, her iki hastanede de “Genel Cerrahi” hizmeti verilmektedir.

2.3. Araştırmanın Örneklemi

Araştırmanın örneklemini Manisa’da iki ilçe devlet hastanesi çalışanlarından, 
araştırmaya katılmaya gönüllü 184 kişi oluşturmuştur.

2.4. Verilerin Toplanması

Araştırmanın yapılabilmesi için, öncelikle Manisa İl Sağlık Müdürlüğü’nden 
gerekli izin alındıktan sonra, çalışmanın yapılacağı iki ilçe devlet hastanesi ile 
irtibata geçilmiştir. Çalışmanın amacı, önemi, süreç ve çalışmadan beklenilen 
çıktılar ilgili hastane idaresine anlatıldıktan sonra, araştırma anketinin ön dene-
mesi yapılmıştır. Ön denemeden sonra yapılan geribildirimler dikkate alınarak, 
ankete son şekli verilmiş ve İl sağlık Müdürlüğü imkanları ile veri toplama 
materyelimiz olan anketlerin, basımı yapılmıştır. Anketler, ilgili hastane başhe-
kimliğinin desteği ile çalışan personele uygulanmıştır. Araştırma anketi ile bir-
likte, anketin ve ölçeğin nasıl yanıtlanacağına dair kısa bir yönerge hazırlanmış 
ve birebir açıklama yapılmıştır. Verilerin güvenilirliği ve doğruluğu açısından 
kimlik bilgilerine yer verilmemiştir. Araştırma veri toplama süreci hastanelerin 
ilçelerde olması nedeniyle, 1(bir) ay sürmüştür. Veriler üç bölümden oluşan bir 
anket yardımı ile toplanmıştır; I. Bölümde, katılımcıları tanımlamak amacıyla; 
cinsiyet, yaş, medeni durum, çocuk sayısı, görev, kurumdaki hizmet süresi ve 
çalıştığı kurum sorulmuştur. II. Bölümde, Hastane çalışanlarının tükenmişlik 
düzeyini ölçmek için; Maslach ve Jackson (1981) tarafından geliştirilen, 22 
maddeden oluşan, ve “Duygusal tükenme”, “Duyarsızlaşma”, “Düşük kişisel 
başarı” boyutlarının yer aldığı üç faktörlü “Maslach Tükenmişlik Ölçeği” kul-
lanılmıştır. Ölçeğin Türkiye’ye uyarlanması ve geçerlilik- güvenilirlik çalış-
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ması Ergin (1992:145) tarafından yapılmıştır. Yapılan güvenilirlik analizinde 
Cronbach Alfa katsayıları duygusal tükenme için 0.83, duyarsızlaşma için 0.65 
ve kişisel başarı hissi azalması için 0.72 olarak saptanmıştır. Bu çalışma için 
yapılan güvenilirlik analizinde ise, duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel 
başarı hissi azalması alt boyutları için Cronbach Alfa katsayısı sırasıyla 0.81, 
0.63, 0.73 olarak hesaplanmıştır.

Ölçeğin özgün formu “hiç bir zaman, yılda bir kaç kere, ayda bir, ayda bir 
kaç kere, haftada bir, haftada bir kaç kere, her gün” şeklinde yedi basamak-
lı cevap seçeneklerinden oluşmaktadır. Anketin uygulamasında ise, Türkçe 
uyarlamasında yer alan beş basamaklı likert tipi ölçek kullanılmıştır. Bu kap-
samda Likert ölçeğinde “0:Hiç bir zaman, 1:Çok nadir, 2:Bazen, 3: Çoğu za-
man, 4: Her zaman” ifadesine karşılık gelmektedir. Puanlama ölçeğin her alt 
boyutu için ayrı ayrı yapılmaktadır. Değerlendirmede, Duygusal Tükenme; 
18 puan ve üzeri “yüksek”, 6-9 puan arası “orta”, 0-5 puan arası “düşük” ola-
rak, Duyarsızlaşma; 10 puan ve üzeri “yüksek”, 12-17 puan arası “orta”, 0-11 
puan arası “düşük” olarak, Kişisel Başarı; 0-21 puan arası “yüksek”, 22-25 
puan arası “orta”, 26 puan ve üzeri “düşük” olarak değerlendirilmiştir (Avşa-
roğlu vd., 2005:120). Tüm alt boyutlardan alınacak yüksek puanlar daha fazla 
duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı hissi azalması yaşandığını 
göstermektedir. Duygusal tükenme ve duyarsızlaşma puanının yüksek, kişisel 
başarı puanının düşük olması tükenmeyi göstermektedir. III. Bölümde ise, 
hastane çalışanlarının kurumdan ayrılma düşünceleri sorgulanmıştır. Ayrıca 
en son kısımda hastane çalışanlarının tükenmişliğini önlemek için neler yapı-
labileceği konusunda katılımcıların görüş ve önerilerini belirtebileceği açık 
uçlu bir soruya yer verilmiştir.

2.5. Verilerin Analizi

Anketler, araştırmacı tarafından SPSS 16.0 Veri Analiz Programına girilmiş ve 
çıktılarda araştırmacı tarafından değerlendirilmiştir. Veriler tanımlayıcı ve çıka-
rımsal istatistik bazında ele alınmış, sonuçlar %95 ‘lik güven aralığında, anlam-
lılık p<0.05 düzeyinde irdelenmiştir.

2.6. Araştırmanın Kısıtlılığı

Araştırmanın yalnızca ilçe devlet hastanelerinde yürütülmesi ve sonuçlarının bu 
hastanelerde çalışan sağlık personelinin görüşlerini kapsaması araştırmanın kı-
sıtlılığıdır.
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3. BULGULAR

3.1. Tanımlayıcı özellikler

Katılımcıların % 60.9’u (112 kişi) kadın, %39.1’i (72 kişi) erkek olup, çoğu ev-
lidir (%70.1) ve çocuk sahibidir (% 67.9). Araştırma kapsamında yer alan hastane 
çalışanlarının hemen yarısını (%49.5’ini) yardımcı sağlık personeli (hemşire, sağ-
lık memuru, ebe, teknisyen gibi) oluşturmaktadır. Yaş dağılımlarına bakıldığında; 
örneklemin çoğunu (% 50’sini) 30-39 yaş grubundakilerin oluşturduğu görülmek-
tedir. Katılımcıların kurumda hizmet yaptıkları süre sorgulandığında ise, personelin 
% 33.2’sinin (61 kişi) 3-7 yıl arası hizmet süresine sahip olduğu saptanmıştır. 
Katılımcıların tanımlayıcı özellikleri ayrıntılı olarak Tablo 1 de sunulmuştur.

Araştırmaya katılan hastane çalışanlarının tanımlayıcı özelikleri ile tükenmiş-
liğin üç alt boyutu arasındaki ilişki analiz edildiğinde; alt boyutlardan sadece 
“Duygusal Tükenme” de kadınlarla-erkekler, yardımcı sağlık personeli(hekim, 
hemşire, ebe,sağlık memuru vb) ile diğer personel arasında istatistiksel bakımdan 
anlamlı fark gözlenmiştir (p<0.05). Öyle ki, Duygusal tükenme alt boyutu için 
bu fark irdelendiğinde; farkın, cinsiyet değişkeni için kadınlardan (%61, kika-
re:3.30), görev değişkeni için ise hastanede görev yapan sağlık personelinden 
(%59, kikare:4.54) kaynaklandığı saptanmıştır.

Tablo 1. Çalışmaya katılan hastane personelinin tanımlayıcı özellikleri.
ÖZELLİKLER Sayı (n) Yüzde %
Cinsiyet
Kadın 112 60.9
Erkek 72 39.1
Yaş
30 yaş altı 56 30.4
30-34 yaş 53 28.8
35-39 yaş 39 21.2
40-44 yaş 23 12.5
45 ve üzeri yaş 13 7.1
Görev
Hekim 17 9.2
Hemşire 44 23.9
Sağlık Memuru 16 8.7
Ebe 16 8.7
Teknisyen (lab,röntgen vb.) 15 8.2
İdari personel 11 6.0
Diğer* 65 35.3
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ÖZELLİKLER Sayı (n) Yüzde %
Hizmet Yılı
1 yıldan az 45 24.4
1-2 yıl 25 13.6
3-7 yıl 61 33.2
8-12 yıl 23 12.5
13-20 yıl 26 14.1
21yıl ve üzeri 4 2.2
Medeni Durumu
Evli 129 70.1
Bekar 45 24.5
Dul veya boşanmış 10 5.4
Çocuk Sayısı
Çocuğu yok 59 32.1
Bir 48 26.1
İki 69 37.5
Üç 8 4.3
TOPLAM 184

3.2. Maslach Tükenmişlik Ölçeği Değişkenleri ve Kurumdan Ayrılma 
Düşüncesi

Araştırmanın bu kısmında ilk olarak; hastane personelinin tükenmişlik düzeyi 
sorgulanmıştır. Bu kapsamda Maslach ve Jackson’ın geliştirdiği “Tükenmişlik 
Ölçeği”nden faydalanılmıştır. Ölçekteki değerlendirmeye göre; Duygusal Tü-
kenme; 18 puan ve üzeri “yüksek”, 12-17 puan arası “orta”, 0-11 puan arası “dü-
şük” olarak, Duyarsızlaşma; 10 puan ve üzeri “yüksek”, 6-9 puan arası “orta”, 
0-5 puan arası “düşük” olarak, Kişisel Başarı; 0-21 puan arası “yüksek”, 22-25 
puan arası “orta”, 26 puan ve üzeri “düşük” olarak değerlendirilmiştir (Avşaroğlu 
vd., 2005:120). Tüm alt boyutlardan alınacak yüksek puanlar daha fazla duygu-
sal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı hissi azalması yaşandığını göster-
mektedir. Duygusal tükenme ve duyarsızlaşma puanının yüksek, kişisel başarı 
puanının düşük olması tükenmeyi göstermektedir. Bu noktada; “tükenmiş” veya 
“tükenmemiş” bireyler yerine; düşük, orta ve yüksek tükenmişlik düzeyine sahip 
bireylerden söz etmek daha doğru olmaktadır. Çalışmada “Duygusal Tükenme”, 
“Duyarsızlaşma”, “Kişisel Başarı” alt boyutlarının kapsadığı her ifadenin aritme-
tik ortalaması ve standart sapması alınmıştır. Daha sonra bu ortalamalardan yola 
çıkarak, her alt boyut için genel ortalamalar hesaplanmıştır. Duygusal Tükenme 
ve Duyarsızlaşma alt boyutlarının puanları “Düşük”, “Kişisel Başarı” puanı ise 
“Yüksek” olarak saptanmıştır. Bu saptamalar doğrultusunda örneklemimizdeki 
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hastane personelinin tükenmişlik düzeyleri değerlendirildiğinde; personelin dü-
şük bir tükenmişlik düzeyine sahip olduğu görülmektedir (Tablo 2).

Çalışmada kısıtlılık olarak karşımıza çıkmaması adına, istatistiksel analizler her 
iki devlet hastanesi verileri için; ayrı ayrı tekrarlanmış ve aralarında fark olup 
olmadığı irdelenmiştir. Sonuç olarak; çalışmanın temelini oluşturan bağımlı de-
ğişkenler (Tükenmişlik Ölçeği Değişkenleri ve kurumdan ayrılma düşüncesi) 
bakımından hastane verileri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlen-
memiştir (p>0.05).

Tablo 2. Hastane çalışanlarının “Maslach Tükenmişlik Ölçeği” yanıtlarının ortalamalarının 
dağılımı.

Alt boyut 
ortalamaları

Standart 
sapma Ortalama

Duygusal Tükenme

İşimden soğuduğumu hissediyorum. 1.57 1.09

1.61

İş dönüşü kendimi ruhen tükenmiş hissediyorum. 1.81 1.20

Sabah kalktığımda birgün daha bu işi 
kaldıramayacağımı hissediyorum. 1.14 1.10

Bütün gün insanlarla uğraşmak benim için 
gerçekten çok yıpratıcı. 1.45 1.18

Yaptığım işten yıldığımı hissediyorum. 1.27 1.21

İşimin beni kısıtladığını hissediyorum. 1.47 1.26

İşimde çok fazla çalıştığımı hissediyorum. 2.47 1.30

Doğrudan doğruya insanlarla çalışmak bende çok 
fazla stres yaratıyor. 1.57 1.13

Yolun sonuna geldiğimi hissediyorum. 0.78 1.08

Duyarsızlaşma

İşim gereği karşılaştığım bazı kimselere sanki 
insan değillermiş gibi davrandığımı fark 
ediyorum.

0.38 0.87

0.89

Bu işte çalışmaya başladığımdan beri insanlara 
karşı sertleştim 1.04 1.09

Bu işin beni giderek katılaştırmasından 
korkuyorum. 1.13 1.17

İşim gereği karşılaştığım insanlara ne olduğu 
umurumda değil. 0.42 0.87

İşim gereği karşılaştığım insanların bazı 
problemlerini sanki ben yaratmışım gibi 
davrandıklarını hissediyorum

1.50 1.27
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Alt boyut 
ortalamaları

Standart 
sapma Ortalama

Düşük Kişisel Başarı
İşim gereği karşılaştığım insanların ne hissettiğini 
hemen anlarım. 2.86 0.95

2.92

İşim gereği karşılaştığım insanların sorunlarına 
en uygun çözüm yollarını bulurum. 3.07 0.99

Yaptığım iş sayesinde insanların yaşamına 
katkıda bulunduğuma inanıyorum. 3.32 0.89

Çok şeyler yapabilecek güçteyim. 3.09 0.94
İşim gereği karşılaştığım insanlarla aramda rahat 
bir hava yaratırım. 2.95 1.04

İnsanlarla yakın bir çalışmadan sonra kendimi 
canlanmış hissederim. 2.63 1.10

Bu işte birçok kayda değer başarı elde ettim. 2.62 1.13
İşimdeki duygusal sorunlara serinkanlılıkla 
yaklaşırım. 2.79 1.00

*n:184, ölçekte “ 1:Hiçbir zaman”, “2:Çok nadir”, “3:Bazen”, “4:Çoğu zaman” “5:Her zaman” 
anlamındadır

Çalışma kapsamında Maslach Tükenmişlik Ölçeğine ait veriler irdelenirken, ka-
tılımcıların Kurumdan ayrılma düşüncelerine ait veriler de gözden geçirilmiştir. 
Buna göre çalışma kapsamındaki personelin %15.8’i kurumdan ayrılmayı “her 
zaman” düşündüklerini, %34.2’si “bazen”, %50’si de “hiç bir zaman” düşünme-
diklerini ifade etmiştir.

Hastane çalışanlarının kurumdan ayrılma düşüncesine sahip olma durumu ile 
tükenmişlik alt boyutları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla Pearson Kore-
lasyon analizi yapılmış ve sonuçlar Tablo 3 de sunulmuştur. Sonuçlar incelendi-
ğinde kurumdan ayrılma düşüncesine sahip olma durumu ile Duygusal Tükenme 
alt boyutu ve Duyarsızlaşma alt boyutu arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki 
gözlenirken, kişisel başarı hissi azalması ile kurumdan ayrılma düşüncesine sahip 
olma durumu arasında anlamlı düzeyde bir ilişki saptanmamıştır (p>0.05).

Tablo 3. Hastane çalışanlarının “Kurumdan ayrılma düşüncesine sahip olma durumu” ile 
Tükenmişlik alt boyutları arasındaki ilişki.

Duygusal 
Tükenme Duyarsızlaşma Kişisel Başarı 

Hissinde Azalma
Kurumdan 

Ayrılma 
Düşüncesi

Pearson Korelasyon 
Katsayısı (r) -,339 -,225 ,073

Sig.(2-tailed) ,000 ,002 ,324
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Bundan sonraki aşamada; Tükenmişlik alt boyutlarının kurumdan ayrılma 
düşüncesi üzerindeki etkisi regresyon analizi ile incelenmeye çalışılmıştır. 
Başlangıçta Maslach Tükenmişlik Ölçeğinde yer alan tüm değişkenler, reg-
resyon modeline alınmıştır. Oluşturulan modelin özeti Tablo 4 de verilmiştir. 
Tabloda verilen değerlerden birincisi (r:0,480), kurumdan ayrılma düşüncesi 
ile Tükenmişlik alt boyutları arasındaki korelasyonu göstermektedir ve buna 
göre oluşturulan modelin orta düzeyde korelasyonu olduğu izlenmektedir. 
Tablodaki belirleyicilik katsayısı (R Square) ise, kurumdan ayrılma düşün-
cesindeki değişimin ne kadarının Tükenmişlik alt boyutlarından kaynaklan-
dığı göstermekte olup, değişimin % 21.8’inin Tükenmişlik alt boyutlarından 
kaynaklandığı saptanmıştır. Tablodaki Durbin-Watson katsayısı (1.813), 2’ye 
yakın bir değer olduğundan; oluşturduğumuz modelde bir sorun olmadığı an-
laşılmaktadır.

Tablo 4. Regresyon Modeli

Model R R Square Adjusted R 
Square

Std. Error of the 
Estimate

Durbin-
Watson

1 ,480a ,231 ,218 ,65194 1,813

Stepwise regresyon analizi sonucunda p<0.05 anlamlılık düzeyinde modele gi-
ren değişkenler ise, Tablo 5’de sunulmuştur. Modeldeki değişkenlerin dışında-
ki diğer değişkenler, bağımlı değişkeni açıklamada istatistiksel açıdan anlamlı 
bir katkı sağlamadığından, modelin dışında kalmıştır. Modeldeki bağımsız de-
ğişkenlerin, bağımlı değişkeni (kurumdan ayrılma düşüncesi) açıklama gücü 
.303 olarak saptanmıştır. F testi sonucunda (F:17.978) model bir bütün olarak 
önemli ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p:0.000).

Tablo 5 incelendiğinde; Kurumdan ayrılma düşüncesinin bağımlı değişken 
olarak alındığı modele giren değişkenler görülmektedir. Bunlar, Duygusal Tü-
kenme için; “İşimden soğuduğumu hissediyorum.”, “Yolun sonuna geldiğimi 
hissediyorum.”ve“İşimin beni kısıtladığını hissediyorum.”değişkenleri ile Du-
yarsızlaşma alt boyutu için; “İşim gereği karşılaştığım insanlara ne olduğu 
umurumda değil.”, “Bu işin beni giderek katılaştırmasından korkuyorum.” değiş-
kenleri olup, istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). Sonuç olarak bu değişkenler 
araştırmanın yapıldığı hastanelerde, çalışanların kurumdan ayrılma düşüncesini 
anlamlı bir şekilde belirleyen, Tükenmişlik Ölçeği değişkenleri olarak belirlen-
miştir.
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Tablo 5. Kurumdan ayrılma düşüncesi ile Maslach Tükenmişlik Ölçeği değişkenlerinin 
oluşturduğu modele giren değişkenlerin dağılımı*.

Modele giren Değişkenler β S.E t Sig.
Duygusal Tükenme

İşimden soğuduğumu hissediyorum. -,209 ,052 -2,680 ,008

Yolun sonuna geldiğimi hissediyorum. -,198 ,049 -2,702 ,008

İşimin beni kısıtladığını hissediyorum. -,210 ,048 -2,524 ,012

Duyarsızlaşma
İşim gereği karşılaştığım insanlara ne olduğu umurumda 
değil. ,194 ,057 2,884 ,004

Bu işin beni giderek katılaştırmasından korkuyorum. -,147 0,046 -1,986 ,049

*Regresyon modeli; β:bölümsel korelasyon katsayısı, S.E:Standart hata, Sig:Anlamlılık

3.3. Katılımcıların “Tükenmişliği önlemek ve personeli kurumdan 
ayrılma düşüncesinden uzaklaştırmak” için neler yapılabileceği” 
konusundaki görüş ve önerileri

Çalışmanın son kısmında yer alan, “Hastane ortamında Tükenmişliği önlemek 
ve çalışanları kurumdan ayrılma fikrinden uzak tutmak için neler yapılmalıdır?” 
şeklinde açık uçlu olarak bırakılan, görüş ve öneriler bölümüne, çalışmaya katı-
lan personelin %79’u (146 kişi) görüş bildirmiştir (Tablo 6). Görüş bildirenlerin 
çoğu hastanede görev yapan sağlık personelidir (%59). Genel dağılıma bakıldı-
ğında hastanedeki görev süresi 1(bir) yıldan az olanların, kadınların ve 30-39 yaş 
grubundakilerin görüş bildirmekten kaçındıkları izlenmektedir.

Görüş ve öneri bildiren katılımcıların önemli bir kısmı (% 43.8) kurum liderinin 
kişisel özelliklerinin ve davranışlarının, çalışanların tükenmişliği ve işten ayrılma 
düşüncesi üzerinde belirleyici olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca Kurum lideri-
nin ehliyet ve liyakat sahibi olmasının, kurumu için çalışmasının, herkese eşit 
mesafede yaklaşmasının, ulaşılabilir olmasının, sorunların farkında olup, çalışanı 
takdir etmesinin, yapıcı ve uzlaşıcı bir tavır sergileyebilmesinin “Çalışanın tü-
kenmişliğini önleme” ve “Kurumdan ayrılma fikrinden uzaklaştırma” konusunda 
olumlu etkilerinin olacağını belirtmişlerdir.

Görüşlerin %22.6’sını da çalışan personelin gelir düzeyi (maaş ve ek ödemeler) 
konusundaki ifadeleri oluşturmaktadır. Bu ifadelerde; çalışanların gelir düzeyinin 
arttırılması ve ek ödemelerin maaşa yansıtılması gerektiği, performans katsayı-
larının sık sık gözden geçirilerek eşit iş yapanların aralarındaki katsayı farkının 
giderilmesinin önemli olduğu vurgulanmaktadır. Görüşlerin kalan kısmında ana 
tema olarak çalışan memnuniyetini artıracak şekilde; katılımcı yönetim anlayı-
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şının belirlenmesi gerektiği, çalışma koşullarının gerek teknik gerekse alt yapı 
olarak daha elverişli hale getirilmesi gerektiği, birimlerde görev tanımlarının ya-
pılması ve çalışanların sosyal yönden ihtiyaçlarının karşılanması gerektiği be-
lirtilmiştir. Ayrıca hastanelerde tükenmişliği önlemek ve çalışanları kurumdan 
ayrılma düşüncesinden uzak tutmak için; “Hasta Hakları” birimleri gibi “Çalışan 
Hakları” birimlerinin kurulmasının önemli olduğu ifade edilmiştir.

Tablo 6. Çalışmaya katılan personelin “Tükenmişliği Önleme” konusundaki görüş ve 
önerilerinin genel dağılımı

GÖRÜŞ ve ÖNERİLER Sayı (n) Yüzde %
Liderlik- Kurum liderinin nasıl olması gerektiğine dair görüş ve 
öneriler
Kurum lideri ehliyet ve liyakat sahibi olmalı, tüm personele eşit 
yaklaşmalı, çalışmalı, çalışanı desteklemeli…

64 43.8

Ek ödeme ve gelir düzeyi-Maaşlar iyileştirilmeli,ek ödemeler 
maaşa yansıtılmalı, katsayılar düzenli olarak gözden geçirilmeli… 33 22.6

Personel Sayısı- İş yoğunluğu ile orantılı olarak personel sayısı 
arttırılmalı… 18 12.3

Çalışan Memnuniyeti- Çalışma şartları da daha iyi hale getirilmeli, 
teknik alt yapı ve çevre koşulları geliştirilmeli,çalışanların 
sorunları sahiplenmeli…

13 8.9

Çalışan saatlerinin planlanması- Fazla çalışma önlenmeli…
Kurum içi görev dağılımı ehliyet ve liyakata uygun, eşit yapılmalı, 
ekip çalışması olmalı

8 5.4

Ekip Çalışması- Çalışanların uyumu ve ekip olabilmesine dikkat 
edilmeli… 5 3.4

Şiddet-Çalışanlara yönelik şiddet önlenmeli… 5 3.4
TOPLAM 146 100.0

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Stresle uygun şekilde baş edememe sonucu ortaya çıkan tükenmişlik; hastaneler-
de verilen hizmetin kalitesini ve hizmeti veren personelin sağlığını, iş performan-
sını, kurumsal bağlılığını ve iş doyumunu olumsuz yönde etkilediği gibi insane 
gücünün hizmet alanından uzaklaşmasına da neden olabilmektedir. İngiltere’de 
her yıl 40 milyon iş günü stresle ilişkili hastalıklar nedeniyle kaybedilmektedir. 
Avustralya’da 1994 yılında iş stresi nedeniyle 30 milyon dolar harcandığı vurgu-
lanmaktadır. Yine A.B.D.’ de stresle ilişkili problemler yüzünden, her yıl çalışan-
ların toplam 550 milyon gün işe gitmediği belirtilmektedir (Hoel ve ark., 2002).

Bu doğrultuda ülkemizde sağlık çalışanlarının mesleksel ve özel yaşamlarına iliş-
kin “tükenmişlik” çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Çünkü tükenmişlikle 
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başedebilmek için, öncelikle ortaya çıkaran ve etkileyen faktörlerin bilinmesi ge-
rekir. Çalışmalardan elde edilen veriler sayesinde alınacak önlemler; çalışanların 
sağlığını olumlu etkileyecek ve sunulan hizmetin kalitesini artıracaktır. Bu çalış-
mada hastanelerde çalışan personelin tükenmişlik düzeyleri, tükenmişliği etkile-
yen değişkenler ve tükenmişlik ile kurumdan ayrılma düşüncesi arasındaki ilişki 
incelenmiştir. Araştırma kapsamına alınan hastanelerde çalışan personelin Duy-
gusal Tükenme ve Duyarsızlaşma alt boyutlarının puanları “Düşük”, “Kişisel Ba-
şarı” puanı ise “Yüksek” olarak saptanmıştır. Bu doğrultuda örneklemimizdeki 
hastane personellerinin tükenmişlik düzeyleri değerlendirildiğinde; düşük bir tü-
kenmişlik düzeyine sahip oldukları görülmüştür. Yapılmış benzer araştırmalar in-
celendiğinde; bulguların literatürle tutarlı olduğu izlenmektedir (Özdemir, 2001; 
Ergin, 1995). Ayrıca çalışma kapsamında hastane çalışanlarının tanımlayıcı öze-
likleri (yaş, cinsiyet, medeni durum, çocuk sahibi olma-olmama ve sayısı…) ile 
tükenmişliğin üç alt boyutu arasındaki ilişki analiz edilmiş olup; alt boyutlardan 
sadece “Duygusal Tükenme” de , cinsiyet ve hastanedeki görevin tükenmişlikle 
ilgili önemli birer değişken olduğu ve aradaki farkın istatistiki olarak anlamlı 
olduğu gözlenmiştir (p<0.05). Öyle ki, bu fark irdelendiğinde; farkın, cinsiyet 
değişkeni için kadınlardan, görev değişkeni için ise hastanede görev yapan sağlık 
personelinden kaynaklandığı saptanmıştır. Literatürde de benzer sonuçlar elde 
edilmiştir (Ergin, 1992; Pines, 1997: 28). Öte yandan, Barut ve Kalkan (2002), 
duygusal tükenme alt boyutunda, cinsiyetler arasında bir farklılığa rastlamamış-
lar ancak duyarsızlaşma ve kişisel başarı boyutlarında ise kadınların erkeklere 
göre tükenmişlik düzeyleri daha yüksek olduğunu bulmuşlardır. Bu durum, ka-
dınların cinsiyet rolleri ile ilişkilendirilip, kadınların iletişim kurdukları insanlara 
daha duyarlı olmaları ve onlara daha çok önem vermeleri, duygusal açıdan daha 
çok tükenmelerine neden olabilmektedir şeklinde yorumlanabilir. Yine hastanede 
görev yapan sağlık personelinin duygusal tükenmişlik düzeyinin, diğer personele 
(idari ve teknik personel) göre daha yüksek olarak saptanması; onların farklı hiz-
met talepleri ve beklentileri içinde olan hasta ve hasta yakınları ile birebir iletişim 
halinde olması ile açıklanabilir. Sürekli iletişim halinde olma; iletişim kazasının 
görülme ve bireyin duygusal yönden yıpranma riskini artıracaktır.

Bu çalışmada tükenmişlik ile kurumdan ayrılma düşüncesi arasındaki ilişki 
de incelenmiştir. Araştırma kapsamına giren, hastaneler de çalışan personelin 
%15.8’i kurumdan ayrılmayı “her zaman” düşündüklerini, %34.2’si “bazen”, 
%50’si de “hiç bir zaman” düşünmediklerini belirtmişlerdir. Kurumdan ayrılma 
düşüncesine sahip olma durumunu, tükenmişlik durumunun etkileme boyutu de-
ğerlendirildiğinde ise; Duygusal Tükenme için; “İşimden soğuduğumu hisse-
diyorum.”, “Yolun sonuna geldiğimi hissediyorum.”ve“İşimin beni kısıtladığını 
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hissediyorum.”değişkenleri ile Duyarsızlaşma alt boyutu için; “İşim gereği 
karşılaştığım insanlara ne olduğu umurumda değil.”, “Bu işin beni giderek ka-
tılaştırmasından korkuyorum.” değişkenlerinin araştırmanın yapıldığı hastane-
lerde, çalışanların kurumdan ayrılma düşüncesini anlamlı bir şekilde belirleyen, 
Tükenmişlik Ölçeği değişkenleri olduğu görülmüştür (p<0.05).

Yapılan analizler sonucunda belirlenen örneklem kütlesi için ilgili literatürü doğ-
rular bir şekilde, tükenmişliğin işten ayrılma niyetini pozitif yönde, performansı 
ise ters yönde etkilediği saptanmıştır. Sağlık sektöründe çalışanların tükenmiş-
lik, örgütsel bağlılık, tatmin ve işten ayrılma niyetlerinin ölçülmesi yöneticilere 
önemli veriler sunmaktadır. Bu veriler sayesinde yöneticilere, yönetim modelle-
rini değerlendirip tekrar gözden geçirme fırsatı sağlanılmaktadır. Rekabetin gide-
rek yoğunluk kazandığı günümüzde işletmelerin ayakta kalabilmeleri; mevcut in-
san kaynağının doğru ve sağlıklı bir biçimde yönetebilmelerine bağlı bulunmak-
tadır. Bu araştırma sonuçlarının da özellikle çalışmanın yapıldığı hastanelerde, 
insan kaynakları yönetimi noktasında yararlı olacağı düşünülmektedir. Böylece, 
örgütsel koşulları iyileştirmek adına alınabilecek her türlü önlem, tükenmişliği 
önleyici bir etki yaratabilecektir.

Zira iş tatmini ve örgütsel bağlılığı sağlanılmış, tükenmişliği önlenmiş çalışanla-
rın müşteri memnuniyetine, hizmet kalitesine ve işletmenin başarısına katkı sağ-
layacağı açıktır.

Bu yüzden tüm sektörlerde olduğu gibi, hastanelerde de tükenmişliği önleyici, 
örgütsel bağlılığı artırıcı uygulama ve politikalar geliştirilmelidir. Bu anlamda, 
hastane yönetimlerinde; hastane personelinin alınan kararlara ve yapılacak dü-
zenlemelere katılımı, personelin sosyo-ekonomik açıdan beklentilerinin karşı-
lanması, çalışan güvenliğinin sağlanması, demokratik yönetim anlayışı, hastane 
yönetimlerinin daha otonom olması, çalışanların teşviki ve ödüllendirilmesi, açık 
ve dürüst yönetim anlayışı, personel ihtiyaçlarına öncelik, hastane yöneticilerinin 
ehliyet ve liyakat sahibi kişiler arasından seçilmesi ve lider vasıflarını taşıması 
önem arz etmektedir.

Özetlenen tüm bu bilgiler dikkate alındığında, hastanelerde çalışan personelin 
tükenmişliğini önlemeye ve/veya iyileştirmeye yönelik şunlar önerilebilir;

• Tükenmişliği pozitif yönde etkilediği belirlenen değişkenlere ve çalışma ko-
şularına yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.

• Kurumda göreve ve/veya mesleğe yeni başlayan personele sektöre uyumları-
nı kolaylaştırmak ve karşılaştıkları sorunlarla baş edebilmeleri sağlayabilmek 
için oryantasyon eğitimleri verilmelidir.



496  IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Sözel Bildiriler - Cilt: II

• Tükenmişliğin sadece bireyi değil, hizmet verdiği kimseleri, çalışma arkadaş-
larını ve ekip performansını olumsuz etkilediği unutulmamalıdır. Bu bağlam-
da yöneticiler de dahil olmak üzere tüm personele tükenmişliğin ne olduğunu 
bilme, önleme ve tedavi etme konusunda eğitimler planlanmalıdır.

• Personelin tükenmişliğini tetikleyen sosyo-ekonomik faktörlerin (gelir düze-
yinin tatminkar hale gelmesi, çocuklarının bakımı için kreş sağlanması…gibi) 
düzeltilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

• Sağlık çalışanlarının tükenmişliğini arttırdığı ve anlamlı düzeyde etkilediği 
belirlenen mobbing(bezdiri) konusunda, önlemeye yönelik kurumsal eğitim-
ler ve düzenlemeler organize edilmelidir (Dikmetaş ve ark.,2011)

• Yapılan araştırmalar iş başında sahip olunan özerkliğin çalışan tükenmişlik-
lerini azalttığını göstermektedir (Abu-Bader, 2000; Lloyd ve King, 2004). 
Sağlık sektöründe sağlanabilecek böyle bir özerklik, bir yandan tükenmişliği 
azaltırken, diğer yandan hastane çalışanlarının motivasyonlarını artırabilecek-
tir. İş planlamaları bu doğrultuda yapılmalıdır.

• Tükenmişliğin bir süreç olduğu, bir anda ortaya çıkmadığı, bu nedenle sin-
yalleri doğru algılama, farkındalık ve zamanında müdahe etme konusunda, 
yöneticiler ve örgütlere önemli görevlerin düştüğü unutulmamalıdır.

Son olarak; bundan sonra yapılacak çalışmalarda, araştırmacıların aşağıdaki ko-
nuları dikkate almaları tavsiye edilmektedir:

• Tükenmişlik ve kurumdan ayrılma düşüncesini etkileyen farklı değişkenler 
modele ilave edilebilir. Böylece konunun farklı boyutlarıyla ele alınması söz 
konusu olabilecektir.

• Aynı model ve değişkenlerin farklı sektörlerden seçilen örneklemler üzerinde 
test edilmesi, sektörlerin iş tutum ve davranışları ile ilgili yapılarının belirlen-
mesine ve karşılaştırma yapılabilmesine zemin hazırlayacaktır.

• Sağlık sektöründe branş, özel, devlet ve üniversite hastanelerinde benzer ça-
lışmalar yapılarak, söz konusu değişkenlerin farklı sağlık kurumlarında farklı 
sonuçlar doğurup doğurmayacağı görülebilecektir
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Ameliyathane Masa Kullanım Oranlarının 
Değerlendirmesi

Hatice ORMAN1

Sevil ERKUŞ2

Meruşe MUMYAKMAZ3

Seval ÇİMEN MECİT4

ÖZET
Ameliyat masa kullanım oranlarının değerlendirilmesi, ameliyathane performansının bir 
göstergesi olmakla birlikte masaların etkin ve verimli kullanılmasını planlamakta önem-
li bir ölçüttür. Değerlendirme sonuçları, hasta bekleme süresinin azaltılmasına, hastane 
kaynaklarının, zaman, emek, maliyet açısından en uygun ve verimli şekilde kullanılması-
nı sağlamak için yol göstericidir. Bu çalışmamız ameliyat masalarının ne kadar süre kul-
lanıldığını analiz ederek etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını planlamak amacıyla 
yapılmıştır.

Bu çalışma sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmak amacıyla uygulamaya giren hizmet 
kalite standartları indikatör yönetimi verilerinin bir eğitim araştırma hastanesindeki so-
nuçları doğrultusunda yapılmıştır. Çalışmada ameliyat masalarının kullanım oranları 
çalışma gün ve saatine göre değerlendirilmiş olup klinik bazında da kullanım oranları 
hesaplanmıştır. Bu sayede hem masanın kullanımı hem de hangi kliniğin ne kadar süre 
ameliyat masasını kullandığı belirlenmiştir.

Ameliyat masa kullanım oranlarının tespitinin, ameliyathanenin işleyişinin planlanma-
sında olumlu yönde etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Bu veriler ışığında ameliyat ma-
sasını az kullanan kliniklerin tespit edilip sonuçlarının paylaşılmasıyla klinik kullanım 

1 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi (haticeorman@gmail.com)

2 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi (sevil.erkus@hotmail.com)

3 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi (merusemumyakmaz@hotmail.com)

4 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi (sevalcimen@hotmail.com)
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oranının arttığı, bazı kliniklerde ise planlamada kullanılmayan saatlerin diğer kliniklerle 
paylaşılması sonucu masaların daha efektif kullanımının sağlandığı gözlenmiştir.

Mevcut ameliyat masalarının tek bir kliniğin kullanımında olmaması, sadece masaların 
kullanım oranlarının değil aynı zamanda klinik bazında kullanımının da takip edilmesinin 
gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ameliyat, Masa, Kullanım

ABSTRACT
As well as, evaluating usage rates of surgery room tabe is an indicator of the surgery 
room’ performance, it also important criterion of planning to use tables efficiently and 
productively. Evaluation results are guideway in order to decrease patient waiting time, 
to provide the usage of hospital resources from the point of time, effort and owning cost, 
in an optimal and productive way. In this study, by analysing usage time of surgey room 
table, we wanted to define effective and efficient way of handling surgery room table so 
as to plannig.

This study has been made in accordance with the results of service quality standards 
indicator method data which has been put into practice, in a training research hospital, 
with intent to increase the quality of health services. In the study, the usage rates of 
surgery room tables are evaluated according to working days and hours and their usage 
rates have been calculated on the basis of clinical usage too. By this means, both the usage 
of table and time of usage of surgery room table by clinics , have been also determined.

It has been concluded that detection of usage rates of surgery room table, becomes 
influence in a positive way at the planning of running surgery room. As result of this, 
by sharing the results of detection of clinics which were sparing surgery room table, it 
has been observed that clinical usage rates have been increased, tables usage has been 
provided more effectively. And also effective usage of surgery room table has been 
observed by sharing unused hours by some clinics with the other clinics.

Because of the existing surgery room tables are not in using by a single clinic, it has been 
revealed that not only tables usage rates, but also the usage on the basis of clinical, needs 
to be followed.

Key Words: Surgery Room, Table, Usage
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1. GİRİŞ

1.1. İndikatör Kavramı

İndikatör, gösterici, belirtici, haber verici, kılavuz ve gösterge anlamlarını taşıyan 
Fransızca kökenli bir kelimedir.(turkcebilgi.com,2012) Kelime anlamıyla “gös-
terge” olarak tanımlanan indikatör kavramı, bir konunun sayısallaştırılması ve 
ölçülebilir hale getirilmesiyle, o konuda iyileştirme faaliyeti yapılmasına katkı 
sağlayan bir araç olarak tanımlanmaktadır. (kalite.saglik.gov.tr,2012)

1.2. Sağlıkta İndikatör Yönetimi

Sağlık hizmeti farklı yapılanmalarla ve farklı sistemler içinde sunulabilir. Ancak 
tüm sağlık hizmeti yapılanmalarında ortak amaç “doğru işlemleri, doğru kişilere, 
doğru zamanda uygulamak ve ilk defasında doğru yapmak.”tır. Bu da kaliteyi sü-
rekli iyileştirmek ve geliştirmekle mümkün olacaktır. Bu amaç doğrultusunda ha-
reket edebilmek ve kaliteli hizmet sunumunu sağlayabilmek için ilk önce sistemin 
nitelik ve nicelik olarak bu hedefin neresinde olduğunu görmek gerekmektedir.

Kalite yönetiminde kararlar kanıta (veriye) dayalı olmak durumundadır. Yani; 
hizmetin kalitesini, verimliliğini, etkinliğini, sonuçlarını izlemek, hesap verebi-
lirlik, ileriye dönük politikalar oluşturmak, planlama ve karşılaştırma yapabil-
mek; ölçmek ve ölçüm sonuçlarını değerlendirmekle mümkün olacaktır. İndika-
tör takibinde, kart ve formlar ölçme ve değerlendirme işlemi için birer araç olarak 
kullanılacaktır. Asıl hedef, ölçmek, değerlendirmek, iyileştirmek, bu aşamaların 
sağlıklı ve sürekli bir şekilde tekrarlanmasını sağlamak ve nihayetinde hizmet 
sunumunun kalitesini artırmaktır. (kalite.saglik.gov.tr,2012)

İndikatör aşağıda sıralanan faydaları bakımından önemlidir.

• Konuyla ilgili yönetimsel başarıyı ortaya koyar.
• Üzerinde çalışma yapılan bölümle ilgili başarı veya başarısızlık trendini orta-

ya koyar.
• Bölümler arasında kıyaslama yapılmasına imkan verir.
• Kıyaslamadan hareketle bir planlama yapılmasını sağlar.
• Kurumlarda ve süreçlerde iyileştirme yapılmasını sağlar.

2. YÖNTEM
2.1. Amaç

Bu çalışma ameliyat masalarının ne kadar süre kullanıldığını analiz ederek etkin 
ve verimli bir şekilde kullanılmasını planlamak amacıyla yapılmıştır.
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2.2. Örneklem

Bu çalışma sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmak amacıyla uygulamaya giren 
hizmet kalite standartları indikatör yönetimi doğrultusunda bir eğitim araştırma 
hastanesinde 01.07.2011-01.06.2012 tarihleri arasındaki ameliyat masası kulla-
nım saatlerinin değerlendirilmesi ile yapılmıştır.

2.3. Verilerin Toplanması ve Veri Toplama Araçları

Ameliyat masası kullanım saatleri hastane otomasyon sisteminden her ay verile-
rin alınması ile sağlanmıştır.

2.4. Verilerin Analizi

Masa Başına Kullanım Oranları = Masa Kullanım Saati / Aylık Mesai Saati
Klinik Masa Kullanım Oranları = Klinik Kullanım Saati / Klinik Mesai Saati

2.5. Bulgular

Ameliyat masası kullanım oranları Temmuz 2011-Haziran 2012 arasında aylık ola-
rak hesaplanmıştır. Elde edilen veriler ameliyathane sorumlu hemşiresi ve kalite bi-
rimi tarafından analiz edilerek ameliyathanedeki genel durum hakkında istatistiksel 
bir sonuca ulaşılmıştır. Bu sonuçlar Tablo1 ve Tablo 2’de görülmektedir.

Tablo 1.

TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK ORTALAMA 
KULLANIM ORANI 

AMELİYAT MASASI 1 86% 80% 82% 90% 60% 69% 78%
AMELİYAT MASASI 2 76% 68% 54% 64% 57% 63% 64%
AMELİYAT MASASI 4 45% 51% 57% 63% 55% 53% 54%
AMELİYAT MASASI 5 74% 71% 69% 73% 62% 65% 69%
AMELİYAT MASASI 6 56% 62% 60% 64% 44% 58% 57%
AMELİYAT MASASI 7 39% 58% 61% 94% 64% 65% 63%
AMELİYAT MASASI 8 63% 45% 52% 63% 44% 58% 54%
ACİL AMELİYATHANE  

MASA 2 8% 29% 16% 58% 72% 69%
42%

ORTALAMA KULLANIM 
ORANI 

56% 58% 56% 71% 57% 63% 60%

AMELİYAT MASASI AYLIK KULLANIM ORANI 2011

Ameliyat masası kullanım oranı 2011 yılının son altı aylık döneminde % 60 ola-
rak tespit edilmiş ve etkinliğin arttırılması amacıyla kliniklerle görüşmeler ya-
pılmıştır. Bu görüşmelerde, ameliyat masalarını birden fazla kliniğin kullanması 
nedeniyle ameliyat masa kullanım oranlarının ameliyathane etkinliğini belir-
lediği fakat tam olarak klinik etkinliğini belirlemediği ve her kliniğin ameliyat 
masalarını ne kadar kullanıldığının belirlenmesinin de faydalı olacağı kanaatine 
varılmıştır. 2012 yılında hem ameliyat masası kullanım oranı hem de kliniklerin 
ameliyat masası kullanım oranları hesaplanmaya başlanmıştır.
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Tablo 2.

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN ORTALAMA 
KULLANIM ORANI 

AMELİYAT MASASI 1 87% 88% 82% 77% 88% 96% 86%
AMELİYAT MASASI 2 71% 55% 52% 59% 68% 68% 62%
AMELİYAT MASASI 4 64% 59% 64% 73% 80% 63% 67%
AMELİYAT MASASI 5 66% 66% 66% 76% 77% 76% 71%
AMELİYAT MASASI 6 60% 55% 60% 73% 84% 16% 58%
AMELİYAT MASASI 7 70% 71% 69% 72% 85% 12% 63%
AMELİYAT MASASI 8 69% 61% 63% 69% 77% 81% 70%
ACİL AMELİYATHANE  
MASA 2 67% 71% 66% 59% 73% 77%

69%
ORTALAMA KULLANIM 

ORANI 
69% 66% 65% 70% 79% 61% 68%

AMELİYAT MASASI AYLIK KULLANIM ORANI 2012

Ameliyat masası kullanım oranı 2012 yılının son altı aylık döneminde % 68 ola-
rak tespit edilmiştir. Her iki dönemdeki ameliyat masa kullanım oranları karşı-
laştırıldığında % 8 oranında bir artış olduğu sonucuna varılmıştır. 2011 ve 2012 
dönemindeki ameliyat masalarının kullanım oranları grafiksel olarak Şekil 1’de 
görülmektedir

Şekil 1. Ameliyat Masası Kullanım Oranlarının 2011 -2012 Karşılaştırılması

Ameliyat masası kullanım oranı 2011 yılının son altı aylık döneminde % 60 olarak tespit 
edilmiş ve etkinliğin arttırılması amacıyla kliniklerle görüşmeler yapılmıştır. Bu 
görüşmelerde, ameliyat masalarını birden fazla kliniğin kullanması nedeniyle ameliyat masa 
kullanım oranlarının ameliyathane etkinliğini belirlediği fakat tam olarak klinik etkinliğini 
belirlemediği ve her kliniğin ameliyat masalarını ne kadar kullanıldığının belirlenmesinin de 
faydalı olacağı kanaatine varılmıştır. 2012 yılında hem ameliyat masası kullanım oranı hem 
de kliniklerin ameliyat masası kullanım oranları hesaplanmaya başlanmıştır.

Tablo 2.

Ameliyat masası kullanım oranı 2012 yılının son altı aylık döneminde % 68 olarak tespit 
edilmiştir. Her iki dönemdeki ameliyat masa kullanım oranları karşılaştırıldığında % 8 
oranında bir artış olduğu sonucuna varılmıştır. 2011 ve 2012 dönemindeki ameliyat 
masalarının kullanım oranları grafiksel olarak Şekil 1’de görülmektedir

Şekil 1. Ameliyat Masası Kullanım Oranlarının 2011 -2012 Karşılaştırılması

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN ORTALAMA 
KULLANIM ORANI 

AMELİYAT MASASI 1 87% 88% 82% 77% 88% 96% 86%
AMELİYAT MASASI 2 71% 55% 52% 59% 68% 68% 62%
AMELİYAT MASASI 4 64% 59% 64% 73% 80% 63% 67%
AMELİYAT MASASI 5 66% 66% 66% 76% 77% 76% 71%
AMELİYAT MASASI 6 60% 55% 60% 73% 84% 16% 58%
AMELİYAT MASASI 7 70% 71% 69% 72% 85% 12% 63%
AMELİYAT MASASI 8 69% 61% 63% 69% 77% 81% 70%
ACİL AMELİYATHANE  
MASA 2 67% 71% 66% 59% 73% 77%

69%
ORTALAMA KULLANIM 

ORANI 
69% 66% 65% 70% 79% 61% 68%

AMELİYAT MASASI AYLIK KULLANIM ORANI 2012

AMELİYAT MASASI AYLIK KULLANIM ORANI ORTALAMALARI 2011 ORTALAMA 

AMELİYAT MASASI AYLIK KULLANIM ORANI ORTALAMALARI 2012 ORTALAMA 

Tablo 3.

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN
ORTALAMA 

KULLANIM ORANI 
ORTOPEDİ 123% 144% 90% 82% 109% 118% 111%
KADIN DOĞUM 41% 34% 38% 43% 59% 61% 46%
GENEL CERRAHİ 67% 68% 77% 77% 88% 101% 80%
NÖROŞİRURJİ 68% 56% 50% 76% 60% 73% 64%
ÜROLOJİ1 61% 55% 62% 73% 73% 85% 68%
PLASTİKCERRAHİ 57% 55% 43% 62% 68% 0% 47%
KBB 67% 70% 75% 57% 74% 63% 68%
KLİNİK AMELİYAT 
MASASI 2012 
ORTALAMA 

69% 69% 62% 67% 76% 72% 69%
ORTALAMA 

KULLANIM ORANI 
69% 69% 62% 67% 76% 72% 69%

KLİNİK AMELİYAT MASASI KULLANIM ORANI 2012
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2012 yılında ameliyat masası kullanım oranı ve kliniklerin ameliyat masası kul-
lanım oranları birbirine paralel olarak analiz edilmiştir. 2011 yılı ile 2012 yılı 
arasındaki farkın oluşmasında kliniklerin önemli bir etkisi olmuştur. Klinikler bu 
konuda daha duyarlı davranmış, ameliyat listesinde bulunan hastaların ameliyat-
ları herhangi bir sebepten dolayı iptal edildiğinde hızlı bir şekilde ameliyathane-
ye bilgi aktarımında bulunulmuştur. Bu bildirimler diğer kliniklerle paylaşılarak 
vakaların ameliyathaneye kabulü daha hızlı sağlanarak gereksiz zaman kayıpları 
engellenmiştir. Kliniklerin 2012 yılındaki ameliyat masası kullanım oranları ay-
lık ortalamaları grafiksel olarak Şekil 2 ‘de görülmektedir.

Şekil 2. Kliniklerin Ameliyat Masa Kullanım Oranı 2012

Tablo 3.

2012 yılında ameliyat masası kullanım oranı ve kliniklerin ameliyat masası kullanım oranları 
birbirine paralel olarak analiz edilmiştir. 2011 yılı ile 2012 yılı arasındaki farkın oluşmasında 
kliniklerin önemli bir etkisi olmuştur. Klinikler bu konuda daha duyarlı davranmış, ameliyat 
listesinde bulunan hastaların ameliyatları herhangi bir sebepten dolayı iptal edildiğinde hızlı 
bir şekilde ameliyathaneye bilgi aktarımında bulunulmuştur. Bu bildirimler diğer kliniklerle 
paylaşılarak vakaların ameliyathaneye kabulü daha hızlı sağlanarak gereksiz zaman kayıpları 
engellenmiştir. Kliniklerin 2012 yılındaki ameliyat masası kullanım oranları aylık 
ortalamaları grafiksel olarak Şekil 2 ‘de görülmektedir.

Şekil 2. Kliniklerin Ameliyat Masa Kullanım Oranı 2012

3. SONUÇ

Ameliyat masa kullanım oranlarının tespitinin, ameliyathanenin işleyişinin planlanmasında 
olumlu yönde etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Bu veriler ışığında ameliyat masasını az 
kullanan kliniklerin tespit edilip sonuçlarının paylaşılmasıyla klinik kullanım oranının arttığı, 

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN
ORTALAMA 

KULLANIM ORANI 
ORTOPEDİ 123% 144% 90% 82% 109% 118% 111%
KADIN DOĞUM 41% 34% 38% 43% 59% 61% 46%
GENEL CERRAHİ 67% 68% 77% 77% 88% 101% 80%
NÖROŞİRURJİ 68% 56% 50% 76% 60% 73% 64%
ÜROLOJİ1 61% 55% 62% 73% 73% 85% 68%
PLASTİKCERRAHİ 57% 55% 43% 62% 68% 0% 47%
KBB 67% 70% 75% 57% 74% 63% 68%
KLİNİK AMELİYAT 
MASASI 2012 69% 69% 62% 67% 76% 72% 69%

ORTALAMA 
KULLANIM ORANI 

69% 69% 62% 67% 76% 72% 69%

KLİNİK AMELİYAT MASASI KULLANIM ORANI 2012

69% 69% 
62% 

67% 

76% 
72% 

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 

KLİNİK AMELİYAT MASASI 2012 ORTALAMA KULLANIM ORANI 

3. SONUÇ

Ameliyat masa kullanım oranlarının tespitinin, ameliyathanenin işleyişinin plan-
lanmasında olumlu yönde etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Bu veriler ışığında 
ameliyat masasını az kullanan kliniklerin tespit edilip sonuçlarının paylaşılma-
sıyla klinik kullanım oranının arttığı, bazı kliniklerde ise planlamada kullanılma-
yan saatlerin diğer kliniklerle paylaşılması sonucu masaların daha efektif kulla-
nımının sağlandığı gözlenmiştir.

Mevcut ameliyat masalarının tek bir kliniğin kullanımında olmaması, sadece ma-
saların kullanım oranlarının değil aynı zamanda klinik bazında kullanımının da 
takip edilmesinin gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

KAYNAKLAR
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı, İndikatör Yönetimi, (15/1)
www.kalite.saglik.gov.tr,(25.10.2012)
www.turkcebilgi.com,(25.10.2012)
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3. Basamak Yoğun Bakım Hastalarında 
Taburculuk Oranını Arttırmak ve Mortalite 
Oranını Azaltmak

Gaye AYDIN1

Hatice ERBEYİN2

Hakan DOĞAN3

Fatı ATİK4

Ayşe HARTKI5

Gülfidan DÜZGÜN6

ÖZET

Projemizde amacımız Yoğun Bakım Ünitelemizde Apachi II skorlaması olası mortalite 
oranı baz alınarak Mortalite Oranını azaltmak ve hasta taburcu sayısını arttırmaktır.

Temmuz 2011 – Temmuz 2012 tarihleri arasındaki çalışmamızda III. Basamak Yoğun 
Bakım Ünitelerinde tedavi gören hastaların yaş, cinsiyet, Apachi II Skoru, olası mortalite 
oranı, yoğun bakım endikasyonu, entübasyon süresi, yatış gün sayısı ve ex/taburculuk 
durumu aylık dokümantasyonu çıkartılmıştır. Kalite indikatörü olarak takip edilmektedir. 
Mortalite oranlarını azaltmak amacıyla balık kılçığı analizi yapılarak iyileştirme çalışma-
ları yapılmıştır. Bu iyileştirme çalışmaları içinde “Yoğun Bakım İzlem Formu” yeniden 
düzenlenmiş,“Hemşirelik Bakım Planı“ aktif hale getirilmiş, skorlama sistemleri hak-
kında eğitim verilmiş ve hastalara APACHİ II skorlaması, bası yarası skorlaması, sedas-
yon skorlaması, düşme skoru, ağrı skoru takipleri standart hale getirilmiş, “Yoğun Bakım 

1 Servergazi Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzm. Dr., drgayeaydin@hotmail.com

2 Servergazi Devlet Hastanesi, Kalite Yönetim Direktörü, erbeyin20@mynet.com

3 Servergazi Devlet Hastanesi YoğunBakımlardan Sorumlu Uzm.Dr., drhakandogan@yahoo.com

4 Servergazi Devlet Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hemşire fatiatik2004@windowslive.com

5 Servergazi Devlet Hastanesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hemşiresi, ayseharktı@hotmail.com

6 Servergazi Devlet Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi, gulfidan2005@hotmail.com
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Mortalite Oranları İndikatörü“ düzenlenmiş, Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından en-
feksiyon önlenmesi açısından önlemler alınmış ve eğitimler verilmiştir.

Temmuz 2011- Temmuz 2012 arasında yapılan ve standardize edilen çalışmamızda III. 
Basamak Yoğun Bakım Ünitelerinde yatan hasta sayısı 946, ex olan hasta sayısı top-
lam 226 olarak saptandı. Tahmini mortalite oranı ortalaması %27.14 olarak saptanırken 
mortalite oranı ortalaması %23.89 olarak bulunmuştur. Sonuç olarak; yapılan iyileştirme 
çalışmaları sonucunda mortalite oranımızın Apachi II olası mortalite oranı skorlamasının 
altında kaldığını saptadık. Çalışmalarımız standart hale getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yoğun Bakım Mortalite Oranı, Apachi II Skorlaması, Tahmini Mor-
talite Oranı

ABSTRACT
Aim of our project has been reduced the mortality rate that on the basis of APACHE II 
scoring system to and increase the number of discharged patients in intensive care units.

This study was been carrying out between July 2011 and July 2012. Age, gender, APACHE 
II score, the possible mortality rate, indication for intensive care, intubation time, number 
of days of hospitalization, and ex / discharge status of the patients who treated in the 
third step intensive care unit have been investigating with monthly documentation. As 
indicators of quality are followed. Fishbone analysis was performed in order to reduce 
mortality rates and improvements have carried out. For this purpose, “Intensive Care 
Monitoring Form” has been revised, “Nursing Care Plan” is activated, scoring systems 
have been trained in and APACHE II scoring system, pressure ulcers scoring, sedation 
score, falling score, pain score were standardized follow-up for patients, “Intensive Care 
Unit Mortality Rates Indicator” was prepared, measures have been taken for the infection 
by the “Infection Control Committee” and also trainings have been given.

This study which will be standardized will be carried out between July 2011 and July 
2012. The number of patients hospitalized was 946, the numbers of patients who died was 
226 between July 2011 and July 2012 in intensive care unit. While average of the possible 
mortality rate has been found as 27.14 % average of the mortality rate has been found 
as 23.89 %. As a result, we found out that rate of mortality after improvement has been 
stayed under the APACHE II possible mortality rate. Our studies have been standartized.

Key Words: Intensive Care Unit Mortality Rate, APACHE II scoring system, possible 
mortality rate.
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1. GİRİŞ

1.1. Genel Bilgi ve Amaç

Yoğun Bakım Üniteleri yaşamı tehdit eden patolojileri bulunan olguların ba-
kımının ve sağaltımının sağlandığı, yüksek teknolojik olanakların bulunduğu, 
yakın gözlem ve hızlı müdahalenin yapıldığı birimlerdir (Uysal vd., 2010:1). 
Ventilatör, hemşire sayısı, hastanın hastalık durumu vb gibi bazı kriterlere göre 
Yoğun Bakım Üniteleri I., II. ve III. Basamak olmak üzere sınıflandırılmış-
tır (resmigazete.gov.tr, 2012). III. Basamak Yoğun Bakım Ünitelerinde çoklu 
organ hastalığı bulunan hastalar yatmakta olup mortalite oranları diğer yoğun 
bakım ünitelerine ve genel hastane mortalite oranlarına gore oldukça yüksek-
tir. Yoğun bakım üniteleri hastane masraflarının %20’sinden fazlasını tüketir. 
Yoğun bakım masraflarının azaltılmasının yollarından biri de erken taburculu-
ğun kolaylaştırılmasıdır. Yoğun bakım üniteleri’nde gerçek etkinliği saptamak 
için dikkatle planlanmış çalışmalara ihtiyaç vardır (Elar vd., 1999: 33, 542). 
Bu çalışmalardan biri de “Acute Physiology and Chronic Health Evaluation 
(APACHE) skorlamasıdır. Yoğun Bakım üniteleri’nde 1985’ten beri APACHE 
II Skorlaması kullanılmaktadır. Bu skorlama Yoğun Bakım Üniteleri’nde mor-
talite hızının belirlenmesi ve tedavi etkinliğinin değerlendirilmesinde kullanı-
lan sistemlerden biridir. APACHE II skorlamasında 12 fizyolojik değişkenin 
yoğun bakım ünitesine hastanın kabulünün ilk 24 saatindeki en kötü değerleri 
ile yaş ve kronik sağlık derecelendirmesi kullanılır. Bu sistem kısa zamanda 
Yoğun Bakım Ünite’sine kabulde, planlamada, kaliteyi değerlendirmede kulla-
nılan skorlama sistemi haline gelmiştir ve olası mortalite oranını belirler (Ulus 
vd.,2006:168 ve kalite.gov.tr,2011) Sağlık Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu 
Hizmet Kalite Standartları Kitabı (HKS)’na göre III. Basamak Yoğun Bakım 
Üniteleri’nde olası mortalite oranını ölçmek amacıyla APACHE II veya SAPS 
skorlaması kullanılması gerektiğini bildirmiş ve gerçekleşen mortalite oranının 
skorlama sistemi sonuçlarına göre olası mortalite oranının 0.10 üzerinde yüksek 
çıkması durumunda Düzeltici Önleyici Faaliyet açılması gerektiği bildirilmiştir 
(T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Performans Yö-
netimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, 2011:114 ve kalite.gov.tr,2011).

Yoğun Bakım Üniteler’ndeki Mortalite oranı dünya çapında değişkenlik göster-
mekle birlikte birçok yapılan çalışmada oldukça yüksek olarak saptanmıştır. An-
cak sadece III. Basamak Yoğun Bakım Üniteleri’nin mortalite oranlarına yönelik 
çalışma az bulunmaktadır. Yapılan literature taramasında Yoğun Bakım Ünite-
leri’nin basamakları bildirilmemiş olup Gunning&Rowan’ın yapmış oldukları 
çalışmada mortalite oranını %20.6 olarak saptamışlardır (Gunning and Rowan, 
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1999:242). Uluslararası çok merkezli bir çalışmada Yoğun Bakım Üniteleri’nde 
mekanik ventilator tedavisi gören hastalarda mortalite oranı %31 olarak bildi-
rilmiştir (Esteban et all., 2002:349). Nevin Uysal ve ark’nın yapmış olduğu ça-
lışmada III. Basamak Dahili Yoğun Bakım Ünitesi mortalite oranı %43 olarak 
bulunmuştur (Uysal vd., 2010:3).

Projemizde amacımız III. Basamak Yoğun Bakım Ünitelerimiz (YBÜ)’ de kalite 
standartları doğrultusunda yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda, APACHE 
II skorlama sistemi baz alınarak mortalite oranını olası mortalite oranı altında 
tutmak ve hasta taburcu sayısını arttırmaktır.

2. YÖNTEM

2.1. Ekip Oluşturulması

Hastanemiz Kalite Yönetim Birimi işbirliği ile daha önceki yıllarda enfeksiyon 
oranını azaltmak amacıyla Yoğun Bakım Ünitelerimizde Ventilatör İlişkili Pnö-
moni Oranının Azaltılması ile ilgili ve yine Yoğun Bakım Ünitelerimizde Bası 
Yarasının azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılmış ve Sağlıkta Kalite ve Per-
formans Kongrelerinde bildiri olarak sunulmuştu (Aydın vd., 2009:405 ve Ay-
dın vd., 2010:577). Bu konularla ilgili iyileştirme çalışmaları da göz önünde bu-
lundurularak ve çalışmaların devamını sağlamak amacıyla bu yıl Yoğun Bakım 
Ünitelerimizdeki mortalite oranları ile ilgili bir çalışmayı Yoğun Bakım Ünitesi 
çalışanları ile birlikte Haziran 2011 tarihinde planladık. Ekip hastanemiz Yoğun 
Bakım Üniteleri Kalite Sorumlusu, Kalite Yönetim Direktörü, Yoğun Bakımlar 
Sorumlu Hekimi ve Yoğun Bakımların sorumlu hemşirelerinden oluşturuldu. 
Hastanemiz Başhekimi’ne sunum yapılıp onay alındıktan sonra Temmuz 2011 
tarihinden itibaren ölçümlere başlandı.

2.2. Metod Seçimi

Projemizde III. Basamak YBÜ hastalarında mortalite oranını azaltmak amacıyla 
Balık Kılçığı (Sebep- Sonuç Diaframı) yöntemini kullandık. Balık Kılçığı Diaf-
ramı süreç ve sistemlerde ortaya çıkan sonuçları ve onlara etki eden temel sebep-
leri bulmaya yardımcı olur. Daha etkili planlama yapmak için kullanılır. Böylece 
istenilen sonucun girdileri kontrol ederek elde edilmesi sağlanır (asq.org, 2012). 
Balık Kılçığı Diaframı oluşturulurken proje katılımcıları arasında Beyin Fırtınası 
Yöntemi kullanılarak III. Basamak YBÜ’de mortaliteyi arttıran nedenler saptan-
mıştır (Tablo 1).
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Tablo 1. Balık Kılçığı Diaframı Yöntemiyle III. Basamak YBÜ’de Mortaliteyi Arttıran 
Nedenler

Hastaya Bağlı Nedenler Hastaneve Çalışanlara Bağlı Nedenler 
III. Basamak 
YBÜ’de 
Mortaliteyi 
Arttıran 
Nedenler

• Apache II 
Skorlaması’nın 20’nin 
üzerinde olması

• Yaş 40 üzerinde olması
• Dış merkezde sevk 

edilmiş olması
• Mekanik Ventilatör 

ihtiyacının bulunması
• Ek kronik hastalıklarının 

bulunması

• Enfeksiyon gelişmesi
• Tekrar Entübasyon
• Bası Yarası gelişmesi
• Ventilatör İlişkili Pnömoni gelişmesi
• Stres ülseri kanaması
• Beslenme hatası
• Derin Ven Trombozu proflaksisi 

yapılmaması
• Pulmoner Emboli proflaksisi 

yapılmaması
• Uzun süreli mekanik ventilasyonda 

kalması
• Mortalite oranları takibinin yapılmaması
• Hasta takip formunda eksikler olması

Nedenler saptandıktan sonra ekip tarafından değelendirilmiş hastaya yönelik ne-
denler ortadan kaldırılamayacağı için Beyin Fırtınası Yöntemi kullanılarak has-
tane ve çalışanlara bağlı nedenlere yönelik çözümler oluşturulmuş ve tüm çözüm 
önerilerinin YBÜ’mizde zaten standart hale getirilmiş olduğumuz uygulamalar 
olduğu görülmüştür (Tablo 2).

Tablo 2. Beyin Fırtınası Yöntemi Kullanılarak Mortaliteyi attıran  
Nedenlere Yönelik Çözüm Önerileri

Hastane ve Çalışanlara 
Bağlı Nedenler Çözüm Önerileri

Enfeksiyon

• Hastane Enfeksiyon Komitesi tarafından çalışanlara eğitimler 
verilmesi

• Aylık Yoğun Bakım Enfeksiyon Verileri çıkartılması
• YBÜ’de enfeksiyon oranlarının yüksek çıkması durumunda 

Enfeksiyon Komitesi tarafından önlemler alınması

Tekrar Entübasyon

• Hastaya pozisyon verilirken entübasyon tüpüne dikkat 
edilmesi

• Kapalı sistem aspirasyon kullanılması
• Entübasyonun 14. Gününde trakeostomi açılması

Bası Yarası

• Hastalara 2 saat aralarla pozisyon verilmesi
• Monitör kabloları vb yabancı cisimleri vücuttan 

uzaklaştırılması
• Havalı yatak kullanılması
• Tansiyon manşonunun 2 saat aralarla yer değiştirilmesi
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Hastane ve Çalışanlara 
Bağlı Nedenler Çözüm Önerileri

Ventilatör İlişkili 
Pnömoni 

• Kapalı sistem aspirasyon kullanılması
• Entübasyonun 14. Gününde trakeostomi açılması
• Hastane Enfeksiyon Komitesi tarafından çalışanlara eğitimler 

verilmesi
Stres Ülser Kanaması • Tüm YBÜ hastalarına stres ülser proflaksisi uygulanması

Beslenme hatası
• Hastaların günlük kalori ihtiyaçlarının hesaplanması
• YBÜ hastaları için beslenme talimatı oluşturulması

Derin Ven Trombozu 
ve Pulmoner Emboli

• YBÜ hastalarına Düşük Molekül ağırlıklı heparin proflaksisi 
uygulanması

Uzun Süreli Mekanik 
Ventilasyon

• Günde en az 2 kez kan gazı takibi yapılarak Anesteziyoloji ve 
Reanimasyon Uzman Doktor’ları tarafından değerlendirilmesi

• Ventilatöre bağlı hastaların Anesteziyoloji ve Reanimasyon
• Uzm.Dr’ları tarafından weaning uygulanması

Mortalite oranı 
takibinin yapılmaması

• APACHE II skorlamasının standart hale getirilmesi, indikatör 
oluşturulması

YBÜ İzlem Formunda 
eksiklikler • YBÜ İzlem formu tekrar düzenlenmesi

Yukarıdaki çözüm önerileri doğrultusunda Yoğun Bakım Mortalite oranları ile 
ilgili indikatör kartı oluşturulmuştur (Şekil 1). Yoğun Bakım Üniteleri ile ilgili 
Yoğun Bakım Bası Ülseri Oranları indikatör kartı ve Yoğun Bakım Ünitesinde 
Hastane İnfeksiyon Hızları indikatör kartı oluşturuldu. Yoğun Bakımların Süreç 
Performans karnelerinde aylık mortalite oranı, yatan hasta sayısı, ex olan hasta 
sayısı, bası yarası oranı, enfeksiyon oranları vb durumlar 2010 yılından itibaren 
takip edilmekte olup olası mortalite oranları temmuz 2011 tarihinden itibaren 
performans karnelerine eklenmiştir. Tüm bu verilerin aylık takibi yapılmaktadır.
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Şekil 1. Yoğun Bakım Mortalite Oranları İndikatör Kartı

Yoğun Bakımlardaki hasta takip formu APACHE II skorlaması eklenmesi ama-
cıyla Mayıs 2011’de tamamen değiştirilip tekrar düzenlenmiş ve hareket kısıt-
lılığı takibini eklemek amacıyla Ağustos 2012 tarihinde tekrar revize edilmiştir 
(Şekil 2).
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Şekil 2. YBÜ Hasta Takip Formu

Hemşirelik Bakım Planı hastanemiz tarafından intranet ortamına aktarılarak ye-
niden düzenlenmiş ve aktif hale getirilmiştir (Şekil 3).



Sağlıkta İndikatör Yönetiminde Uygulama Örnekleri

IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi  515

Şekil 3. Hemşirelik Bakım Planı

Skorlama sistemleri hakkında tüm çalışanlara eğitimler verilmiş ve skorlama sis-
temleri Yoğun Bakım İzlem Formu’na ve Hemşire Bakım Planı’na kaydedilmesi 
standart hale getirilmiştir. Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından enfeksiyonla-
rın önlenmesi amacıyla 2008 yılından itibaren eğitimler verilerek çalışan farkın-
dalığı oluşturulmuştur (Şekil 4).

Şekil 4. Enfeksiyon Eğitimi’nden Bir Görüntü
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2.3. Bulgular

Projemizin sonuçları hastanemizde bulunan 18 yatak kapasiteli III. Basamak 
YBÜ hastaları üzerinde tarama yapılarak elde edilmiştir. Verilerin toplanma-
sı amacıyla Temmuz 2011- Temmuz 2012 tarihleri arasında aylık III. Basamak 
YBÜ hastalarının yaş, cinsiyet, APACHE II Skoru, Olası Mortalite Oranı Sko-
ru, YBÜ endikasyonu, Entübasyon durumu, Yatış gün sayısı ve ex/taburculuk 
durumu aylık dökümantasyonu yapılmıştır. İstatistiksel veriler ortalama olarak 
saptanırken, mortalite oranı ex olan hasta sayısı/ex olan hasta sayısı+taburcu olan 
hasta sayısı+sevk olan hasta sayısı formülüne göre hesaplanmış ve yüzde oranını 
elde etmek için 100 ile çarpılmıştır. İlk 24 saatini doldurmadan ex olan hastalar 
çalışmaya dahil edilmemiştir.

1Temmuz 2011-31 Temmuz 2012 tarihleri arasında III. Basamak YBÜ’ne toplam 
946 hasta yattı. Bu hastaların 458’i kadın, 488’i erkek hastaydı. Yaş ortalaması 
66.77 (18-96 yaş arası) idi. III. Basamak YBÜ’de yatan hastaların YBÜ’e yatış 
endikasyonlarına bakıldığında ise 209 (%22) hasta çeşitli Santral Sinir sistemi 
hastalıklarına ek patolojiler eklenmesi nedeniyle yatırılmış olduğunu gördük. 224 
(%23) hasta akut batın nedeniyle büyük cerrahi girişim yapılması sonrası takip 
ve tedavi amacıyla yatırılırken çeşitli sebeplerle oluşan solunum yetmezliği ne-
deniyle yatan hasta sayısı 122 (%13) idi. Trafik kazası nedeniyle yatırılan hasta 
sayısı 110 (%11), çeşitli kanser operasyonlarından sonra yatırılan hasta sayısı 48 
(%5), intoksikasyon nedeniyle yatırılan hasta sayısı 31 (%3), multi organ yetmez-
liği nedeniyle yatırılan hasta sayısı 24 (%2.5), böbrek yetmezliği nedeniyle yatı-
rılan hasta sayısı 19 (%2), subaraknoid kanama nedeniyle yatırılan hasta sayısı 18 
(%1.9) ve sepsis nedeniyle yatırılan hasta sayısı 10 (%1) olarak saptandı. Diğer 
hastalar beyin tümörü, postoperatif takip, kardiyopulmoner resusitasyon sonrası 
bakım, kas hastalığı, dissemine intravasküler kuagulopati, ilerleyici tip nöropati, 
derin ven trombozu ve metabolik hastalıklar nedeniyle yatırılmıştı.

Diğer verilerden APACHE II Skoru ortalaması 16.68 (4-40 arası) olarak sap-
tandı. Hastaların III. Basamak YBÜ’de yatış gün sayısı ortalaması 6.75 gün 
(1-90 gün arası) idi. Olası mortalite oranı ortalaması %27,14 (%4-85 arası) 
bulunurken ex olan hasta sayısı 226 hasta olup, gerçekleşen mortalite oranı 
%23.89 olarak bulundu. Taburcu edilen hasta sayısı 720 (%76.11) idi. Tabur-
cu edilen hastalardan eve taburcu olan hasta sayısı 9 (%0.9), ileri merkeze 
sevki yapılan hasta sayısı 12 (%1.2) iken geri kalan hastalar servislerine sevk 
edilmiş ve takip ve tedavisi tamamlandıktan sonra hastaneden taburcu edil-
mişlerdir (Tablo 3).
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Tablo 3. 1 Temmuz 2011-31 Temmuz 2012 tarihleri arasındaki III: Basamak YBÜ’de yatan 
hasta verilerinin ortalaması

Yatan 
Hasta 
Sayısı

Yaş
Cinsiyet

Kadın Erkek

Yatış 
Gün 

Sayısı

Olası 
Mortalıte 

Oranı 

Ex Olan 
Hasta 
Sayısı

Taburcu 
Olan Hasta 

Sayısı

946 66.77 458 488 6.75 %27.14 226 
(%23.89)

720 
(%76.11)

III. Basamak YBÜ’de aylık olarak gerçekleşen mortalite oranı ile olası mortalite 
oranı karşılaştırıldığında çoğunlıkla gerçekleşen mortalite oranının olası morta-
lite oranı altında kaldığını ve gerçekleşen mortalite oranının olası mortalite ora-
nından yüksek olduğu aylarda bu oranın %10 altında kaldığını saptadık (Şekil 5).

Şekil 5. III . Basamak YBÜ’de yatan hastalarda gerçekleşen mortalite oranı ile olası 
mortalite oranının aylık dağılımı
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3. SONUÇ

Hastane bünyesinde dolayısıyla YBÜ’ndeki kalite iyileştirme çalışmalarının 
yapılması hasta bakım kalitesini yükseltmekte, mortalite oranını azaltmakta ve 
dolayısıyla YBÜ sağlık harcamaları miktarını düşürmektedir. Bu projede kalite 
iyileştirme çalışmaları ile mortalite oranının azaldığı ve taburculuk oranının art-
tığı sonucuna varılırken takım çalışmasının da bu konuda etkili olduğu kanısına 
varıldı.



518  IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Sözel Bildiriler - Cilt: II

KAYNAKLAR
Uysal N, Gündoğdu N, Börekçi Ş, Dikensoy Ö, Bayram N, Uyar M, Bayram H, Filiz A, 

Ekinci E, Mutlu GM (2010), “Üçüncü Basamak Merkezde Dahili Yoğun Bakım Has-
talarının Prognozu”, Yoğun Bakım Dergisi, Cilt 1, Sayfa 1-5.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/02/02120218-12htm, (18.02.2012).
Elar Z, Kara A, Öztekin S (1999), Klinik Anestezi El Kitabı, Logos Yayıncılık AŞ, İstan-

bul.
Ulus F, Sazak HG, Tuna M, Şavkılıoğlu E, Şiğit T, Karlılar B, Telatar A (2006), “APAC-

HE II Skorlama Sistemi Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesinde Mortalite Hızını Belir-
lemede Başarılı mıdır?”, Solunum Hastalıkları, Cilt 17, Sayfa 167-171.

http//www.kalite.gov.tr/content/files/duyurular, (11.08.2011).
TC Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi ve Kalite 

Geliştirme Daire Başkanlığı (2011), Hizmet Kalite Standartları Kitabı, Ankara.
Gunning K, Rowan K (1999), “ABC of Intensive Care: Outcome data and scoring sys-

tems”, BMJ, vol.319, No 7204, July, pp.241-244.
Esteban A, Anzueto A, Frutos F, Alia I, Brochard L, Stewart TE, Benito S, Ebstein SK, 

Apezdeguia C, Nightingale P, Arroliga AC, Tobin MJ: Mechanic Ventilation Interna-
tional Group (2002), “Characteristics and Outcomes in Adult Patients Receiving Me-
chanical Ventilation: a 28-day International Study”, JAMA, Vol. 287, No.3, January, 
pp. 345-355.

Aydın G, Doğan H, Özdemir DA, Toker F, Göçer F, Bican S, Atik F, Girgin Y (2009), 
“Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde Ventilatöre İlişkin Pnömoni Hızının Düşürülme-
si”. Uluslararası Sağlıkta Kalite ve Performans Kongresi, 19-21 Mart, Antalya.

Aydın G, Doğan H, Küçükkaya D, Genç F, Atik F, Ayaz A, Gülcan Z, Erdem İ, Bican S 
(2010), “Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde Bası Yarası Oranının Düşürülmesi”. II. 
Uluslar arası Sağlıkta Kalite ve Performans Kongresi, 28 Nisan-1 Mayıs, Antalya.

http://asq.org/learn-about-quality/cause-analysis-tools/overview/fishbone.htlm, 
(06.10.2012).



IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi  519

Gaye AYDIN1

Hatice ERBEYİN2

Durmuş Ali ÖZDEMİR3

Meral GÜRHAN4

Altınay ÖZBAY5

ÖZET
Amacımız mavi kodun ölçülebilir bileşenlerini oluşturmak, Temel Yaşam Fonksiyonları 
risk altında olan veya durmuş bulunan hastalara en kısa sürede müdahale etmek, hasta 
sağ kalımını güvence altına almak ve iyileştirme çalışmaları yaparak hastalar için iyi bir 
sağlık hizmeti sunmaktır.

Mavi kod olay yeri ulaşım süresi 2011 yılı ortalaması 3,27 dk olduğu ve mevzuata uy-
gun olmadığı için kök neden analizi yapılarak 3 dk’nın altına düşmeme nedenleri tespit 
edilmiştir. Bunun üzerine düzeltici önleyici faaliyetler hastanemizde başlatılmıştır. Has-
tanemizde Ocak 2012 /Temmuz 2012 tarihleri arasında meydana gelmiş olan mavi kod 
bildirimlerinin ölçülebilir bileşenleri ve olay yeri ulaşım süreleri aylık olarak değerlendi-
rilmesi planlanmıştır.

Projemizde aylık olarak mavi kod sayısı, mavi kod çağrı endikasyon uyum oranı, olay 
yerine ulaşım süresi, 3 dakikada ulaşılamayan vaka sayısı, ex sayısı,“Mavi Kod Olay 
Bildirim Formu“ doldurulma sayısı gibi mavi kod bileşenleri oluşturulmuş ve aylık takibi 
yapılmaktadır. Ocak- Temmuz ayları arasında toplam mavi kod sayısı 174 olarak bulun-
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muş olup mavi kod olay yerine ulaşım süresi aylık ortalaması 02.38 dakikaya indirilmiş-
tir. Sonuç olarak; 2011 tarihindeki mavi kod olay yerine ulaşım süresi yıllık ortalaması 3 
dk üzerinde iken ölçülebilir bileşenler tespit edilerek çalışan farkındalığı oluşturulmuş ve 
yapılan iyileştirme çalışmaları ile bu süre 3 dk altına indirilmiştir. Çalışmalarımız stan-
dardize edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: “Mavi Kod Uygulaması”, “Mavi Kod Ölçülebilir Bileşenleri”, 
“Mavi Kod Olay Yerine Ulaşım Süresi”

ABSTRACT
Aim of the present study has been created to measurable components of the Code Blue, 
to intervene as soon as possible at basic life functions of the individuals who are at risk 
or stopped, ensure to overall survival and with improving works to provide good health 
services for patients.

“The arrival time of cases of Code Blue” was found 3.27 minutes in 2011. Because this 
time is not appropriate legislation, root cause analysis was performed and the reasons 
were detected why the average of “the arrival time of cases of Code Blue” period was 
decreased less than 3 minutes. For this purpose the hospital was started on the corrective 
and preventive actions. “Measurable components of the Code Blue” and “The arrival time 
of cases of Code Blue” were monthly planned by Code Blue announcement occurred in 
hospital between January and July in 2012.

Our project has been carrying out between the months of January to July 2012. 
Components of the Code Blue have created with “the number of Code Blue,” “Code 
Blue compliance with a call rate indication,” “the arrival time of cases of Code Blue”, 
“the number of cases could not be reached in 3 minutes”, “the number of died”, “ Code 
Blue Event Notification Form” during the study measured monthly. Total “number of 
Code Blue” is found to be 174 and “The arrival time of cases of Code Blue” was detected 
as 2.38 minutes of the monthly average between the months of January and July. As a 
result, “The arrival time of cases of Code Blue” was found to be higher than 3 minutes 
from the annual average. Therefore, “ Code Blue Measurable Components” was created 
and awareness of employees was provided and this time reduced to 3 minutes under with 
improvement works. Our work has been standardized.

Key Words: “Code Blue implementation”, “Code Blue Measurable Components”,” “The 
Arrival Time of Cases of Code Blue”
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1. GİRİŞ

1.1. Genel Bilgi

“Mavi Kod Uygulaması”; temel yaşam fonksiyonları risk altında olan veya dur-
muş bireylere gerekli müdahalelerin yapılması için oluşturulmuş bir uygulamadır 
(resmigazete.gov.tr, 2009). Kardiyak arrest olgularında yeniden canlandırmanın 
başarılı olabilmesi için en önemli faktör “zaman”’dır. Kardiyak atımların durması 
ile canlandırma girişimlerinin başarılı olabilmesi için süre ne kadar kısa olursa 
sonuç o kadar başarılı olur. Temel yaşam desteğinin başlatılması için gerekli olan 
süre 2-3 dakika ile sınırlıdır. Ancak bu taktirde yaşamsal fonksiyonlar için kritik 
sayılan 4-5 dakikalık süre aşılmadan solunum ve dolaşım resüsite edilebilmekte-
dir (Günay, 2002:33). Sağlık Bakanlığı bu konuda çalışmalar başlatmış ve “Mavi 
Kod Olay Yerine Ulaşım Süresi”nin 3 dakika altına indirilmesini öngörmüştür 
(T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Performans Yöneti-
mi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, 2011:36). Bu sürenin 3 dakika altında 
kalması için iyi bir organizasyon olması gereklidir. İlk girişimleri başlatan ser-
vis doktoru ve hemşirelerinin eğitimli ve deneyimli olması başarı şansını arttırır. 
Organizasyon bu işle görevlendirilen ve “Mavi Kod Ekibi” olarak isimlendiri-
len bir ekip tarafından yapılır. Sürekliliği ve etkinliği devamlı ve planlı eğitim 
programları ile sağlanır. Amaç gereksiz zaman kayıplarının önlenmesidir (Günay, 
2002:34). Bu uygulamanın uygun şekilde gerçekleştirilmesi için tüm dünyada 
birçok merkezde “mavi kod ekipleri” sağlık merkezinin daha kuruluş aşamasında 
standart hale getirilmektedir (Möhnle et all, 2012:1).

Projemizdeki amacımız temel yaşam fonksiyonları risk altında veya durmuş bu-
lunan hastalara en kısa sürede müdahale etmek, hasta sağkalımını güvence altına 
almak, mavi kod uygulamasının ölçülebilir bileşenlerini oluşturmak ve iyileştir-
me çalışmaları yaparak hastalar için iyi bir sağlık hizmeti sunmaktır.

YÖNTEM

2.1. Ekip Oluşturulması

Hastane Kalite Yönetim Birimi işbirliği ile geriye yönelik tarama yaptığımızda 
“Mavi Kod Olay Yerine Ulaşım Süresi”’nin 2011 yılı bazı aylarında 3 dakikanın 
üzerinde olması ve 2011 yılı “Mavi Kod Olay Yerine Ulaşım Süresi” ortalaması-
nın 3 dakika üzerinde saptanması üzerine bu konuyla ilgili iyileştirme çalışmaları 
yapmamız gerektiği konusunda fikir birliğine varıldı. Aynı zamanda bu iyileştir-
me çalışmalarının standart hale getirilmesi için bu konuyu proje haline getirmeyi 
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planladık. Proje ekibi Mavi Kod Sorumlu Hekimi, Kalite Yönetim Direktörü, 
Mavi Koddan Sorumlu Başhekim Yardımcısı, Mavi Koddan Sorumlu Başhemşi-
re Yardımcısı ve Teknik Servis Sorumlusu Hastane Mühendisi’nden oluşturuldu. 
Ocak 2012 tarihinde projemiz Başhekim’e sunulup onay alındıktan sonra Ocak-
Temmuz 2012 tarihleri arasını kapsayacak şekilde çalışmalara başlandı.

2.2. Metod Seçimi

Kök-neden analizi kuruluşun uygulamalarını ve alışkanlıklarını tespit edip tar-
tışmayı amaçlayan yapısal bir sorgulama metodudur. Neden olmuş sorusuna ce-
vap vermeyi ve soruna değil sebebe yönelik çözüm üretmeyi amaçlar (Timlioğlu, 
2010). “Mavi Kod Olay Yerine Ulaşım Süresi” 2011 yılı ortalaması 3.27 dakika 
olup öngörülen sürenin üzerindeydi. Kök-Neden Analizi yöntemi kullanılarak 
2011 yılı içinde “Mavi Kod Olay Yeri Ulaşım Süresi”nin neden 3 dakika üzerinde 
olduğu ve çözüm önerileri oluşturuldu (Tablo1).

Tablo 1. Mavi Kod Olay Yeri Ulaşım Süresi’nin 3 dakika üzerinde olmasının Kök-Neden 
Analizi ile değerlendirilmesi

Problem Neden Çözüm Önerisi

Mavi kod olay 
yeri ulaşım 
süresinin 3 
dk üzerinde 
olması

Mavi Kod aktifleştirme 
sisteminde yenilik 
yapılması

• Eğitim verilmesi.
• Mavi kod telefon numarasının “2222” 

olduğunun tüm hastaneye duyurulması
• Mavi kod uygulama talimatının revizyonu 

yapılması

Mavi Kod çağrı 
cihazlarının sık 
arızalanması

• Satın alınan firma ile görüşülüp yazılımın 
yenilenmesi

• Yedek cihaz bulundurulması

Mavi kod çağrısını 
sonlandırmada 
gecikme

• Tüm hastane personeline eğitim
• Mavi Kod Uygulama Talimatı revizyonu

Yanlışlıkla mavi kod 
alarmı verilmesi

• Eğitim düzenlenmesi
• Mavi Kod Günlük Takip Defteri 

Oluşturulması
• Mavi Kod Sorumlu Hekimi tarafından mavi 

kod çağrılarının bilgisayar ortamından takibi 

“Mavi Kod Olay Yeri Ulaşım Süresi”nin 3 dk üzerinde olmasına yönelik nedenler 
ve çözümler Kök-Neden analizi ile oluşturulduktan sonra ekip üyeleri arasında 
Beyin Fırtınası Yöntemi kullanılarak mavi kod uygulaması için iyileştirme çalış-
maları yapılmıştır (Tablo 2).
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Tablo 2. Mavi Kod uygulamasına yönelik iyileştirme çalışmaları
İyileştirme Çalışmaları Gerçekleştirilme Tarihi
“Mavi Kod Ölçülebilir Bileşenleri Formu” oluşturulması 19.03.2012
“Mavi Kod Günlük Takip Defteri” Oluşturulması 16.01. 2012
“Mavi Kod Ulaşım süresi İndikatör Kartı” oluşturulması 16.05.2012

“Mavi Kod Uygulama Talimatı” revizyonu 03.12.2008, revizyon 
08.03.2012

Mavi Kod Sorumlu Hekimi tarafından günlük mavi kod çağrı 
takibi bilgisayar çıktısı 16.01.2012

Bu iyileştirme çalışmaları ile “Mavi Kod Ölçülebilir Bileşenleri” oluşturulmuş ve 
aylık takibi yapılması için hastane intranetinde yayımlanmaya başlamıştır (Şekil 1).

Şekil 1. Mavi Kod Ölçülebilir Bileşenleri
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Yeni bir Nöbet Defteri alınarak “Mavi Kod Günlük Takip Defteri” yapıldı. Mavi 
kod çağrıları günlük olarak bu deftere kaydedilmiş ve Mavi Kod sorumlu Hekimi 
tarafından günlük kontrolleri yapılmış ve yanlışlıkla verilen mavi kod çağrıla-
rı istatistik verilerine dahil edilmemiştir. Yanlış verilen alarmlar mavi kod çağrı 
numarası “2222” olduktan sonra artmış ve önlem olarak hastanedeki “2222” nu-
maralı poliklinik telefon numarası değiştirilmiş ve hastane içine mavi kod akti-
vasyon numarasının “2222” olduğu bildirilmiştir (Şekil 2).

Şekil 2. Mavi Kod Günlük Takip Defteri’nden görüntü

Mavi Kod Ulaşım Süresi İndikatör Kartı oluşturulmuş ve hastanemiz intranetinde 
yayınlanmıştır (Şekil 3).
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Şekil 3. Mavi Kod Ulaşım Süresi İndikatör Kartı

Sağlık Bakanlığı’nın acil olay bildirim çağrılarının tüm hastanelerde standart 
hale getirilmesi sonrası mavi kod uygulama talimatı revize edilmiştir.
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Hem Mavi Kod uygulaması sırasında çağrı aktivasyon sistemleri ile ilgili hem 
de hekim ve yardımcı sağlık personeline kardiyopulmoner resusitasyon eğitimi 
vererek çalışan farkındalığı oluşturulmuştur (Şekil 4).

Şekil 4. Mavi Kod Eğitiminden bir görüntü

2.3. Bulgular

Hastanemizde 2009 yılı ortalarından itibaren mavi kod uygulamasına Sağlık Ba-
kanlığı tebliği’nin öngördüğü üzere başlanmıştır (resmigazete.gov.tr, 2009). 2010 
yılı mavi kod uygulamasında “Mavi Kod Olay Yerine Ulaşım Süresi” ortalaması 
04:10 dk olarak saptanırken yıllık toplam “Mavi Kod Çağrı Sayısı” 375 ve ex 
olan hasta oranı %12 olarak tespit edilmişti. 2011 yılı “Mavi Kod Olay Yerine 
Ulaşım Süresi” 03:27 dk, yıllık toplam yapılan “Mavi Kod Çağrı Sayısı” 377 ve 
ex olan hasta oranı %10 olarak tespit edilmişti. Kalite standartları çerçevesinde 
yapmış olduğumuz iyileştirme çalışmaları sonrasında 2012 Ocak-Temmuz ayları 
arasında “Mavi Kod Olay Yerine Ulaşım Süresi” ortalaması 02:38 dk’ya düştü-
ğünü gördük.” Mavi kod çağrı sayısı “ toplam 174 adet idi ve ex olan hasta sayısı 
oranı %18 olarak saptandı. Mavi kod ex olan hasta sayısı oranının diğer yıllara 
oranla yüksek olduğunu gördük ancak yapılan eğitimler ve çalışan farkındalığı 
oluşturulduğundan gerçek anlamda yani endikasyonu doğru mavi kod çağrısı ve-
rildiğinden bu oranın gerçek ex olan hasta sayısı oranını gösterdiğini düşünmek-
teyiz. Ayrıca literatürlere bakıldığında bu ex olan hasta sayısı oranının benzer 
oranlarda olduğunu gördük (Möhnle et all, 2012:5).

Mavi Kod Ölçülebillir bileşenleri “Mavi Kod Sayısı”, “Mavi Kod Çağrı Endi-
kasyon Uyum Oranı”, Mavi Kod Olay Yerine Ulaşım Süresi”, “3 dk’da Ulaşıla-
mayan Vaka Sayısı”, “Ex Olan Hasta Sayısı”, “Mavi Kod Olay Bildirim Formu 
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Doldurulma Sayısı” oluşturuldu, aylık dökümantasyonları yapıldı ve istatistiksel 
olarak değerlendirildi (Tablo 3).

Tablo 3. Mavi Kod Ölçülebilir Bileşenleri ile aylık ortalama ve % oran değerleri

Aylar
(2012 Yılı)

Mavi 
Kod 
Sayı

Mavi Kod Çağrı 
Endikasyonuna 

Uyum Oranı

Mavi Kod 
Olay Yerine 

Ulaşım 
Süresi

3 dk’da 
Ulaşılamayan 
Vaka Sayısı

Ex Olan 
hasta 
sayısı

Mavi Kod 
Olay Bildirim 

Formu 
Doldurulma 

Sayısı

Ocak 41 20 (%48) 02:57 13 (%31) 11(%26) 29 (%70)

Şubat 8 2 (%25) 02:08 2 (%25) 0 (%0) 8 (%100)

Mart 24 8 (%33) 02:55 6 (%25) 1 (%4) 10 (%42)

Nisan 21 15 (%71) 02:48 6 (%28) 4 (%19) 14 (%67)

Mayıs 29 27 (%93) 02:51 7 (%24) 5 (%17) 28 (%97)

Haziran 24 23 (%95) 02:38 4 (%16) 4 (%16) 19 (%79)

Temmuz 27 23 (%85) 02:14 6 (%22) 7 (%25) 25 (%93)

TOPLAM 174 118 (%68)
16:71 (Ort:

02:38)
44 (%25) 32 (%18) 133 (%76)

“Mavi Kod Çağrısı”nın geldiği servislere gore dağılımı çok çeşitlilik göstermek-
teydi. Ocak-Temmuz 2012 tarihleri arasında 62 çağrı ile Acil Servisten en çok 
çağrı yapılırken, 23 çağrı polikliniklerden, 18 çağrı Nöroloji Servisi, 13 çağrı 
Kan Alma Birimi, 11 çağrı Koroner Yoğun Bakım Ünitesi ve diğer servisler ola-
rak dağılmaktaydı (Şekil 5).

Şekil 5. Mavi Kod çağrısının geldiği servislere gore aylık dağılımı

3. SONUÇ

2012 yılında Ocak-Temmuz Ayları arasında “Mavi Kod Uygulaması”nda yapmış olduğumuz 
iyileştirme çalışmaları sonucunda “Mavi Kod Olay Yerine Ulaşım Süresi”’ni 3 dk altına 
indirmeyi sağlarken, eğitimler yaparak çalışan farkındalığını kazandırmış ve yanlış veya 
endikasyonu olmayan “Mavi Kod Çağrısı”’nın sayısının azalmasını sağladığımızı 
düşünmekteyiz.  Yapmış olduğumuz çalışmalar standart hale getirildi. Sonuç olarak; kalite
çalışmaları doğrultusunda yapılan iyileştirme çalışmaları sonucunda “Mavi Kod Olay Yerine 
Ulaşım Süresi”’ni 3 dk altına indirerek hasta güvenliğine katkıda bulunduğumuz kanısına 
varıldı.
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3. SONUÇ

2012 yılında Ocak-Temmuz Ayları arasında “Mavi Kod Uygulaması”nda yapmış 
olduğumuz iyileştirme çalışmaları sonucunda “Mavi Kod Olay Yerine Ulaşım 
Süresi”’ni 3 dk altına indirmeyi sağlarken, eğitimler yaparak çalışan farkındalı-
ğını kazandırmış ve yanlış veya endikasyonu olmayan “Mavi Kod Çağrısı”’nın 
sayısının azalmasını sağladığımızı düşünmekteyiz. Yapmış olduğumuz çalışma-
lar standart hale getirildi. Sonuç olarak; kalite çalışmaları doğrultusunda yapılan 
iyileştirme çalışmaları sonucunda “Mavi Kod Olay Yerine Ulaşım Süresi”’ni 3 dk 
altına indirerek hasta güvenliğine katkıda bulunduğumuz kanısına varıldı.
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ÖZET

Çalışmada; Burdur Devlet Hastanesi Karma ve Nöroloji Yoğun Bakımların 2011 yılı 
sürveyans verilerinin 2011 yılı Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı (UHESA) 
Rapor verileri ile kıyaslanarak hasta güvenliği açısından değerlendirilmesi amaçlandı. 
Yöntem olarak, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi tarafından yoğun bakımlarda hastaya ve 
laboratuvara dayalı aktif prospektif sürveyans yapılmıştır. Ulusal Hastane Enfeksiyonları 
Sürveyans Rehberi doğrultusunda tanılar konulmuştur ve formlar doldurulmuştur. Veri-
ler internet üzerinden Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı’na kaydedilmiş ve 
raporlar aynı sistem üzerinden alınmıştır. Yoğun bakımların verileri alet kullanım oran-
ları ve alet kullanımına bağlı enfeksiyon hızları 2011 Yılı UHESA Raporundaki Sağlık 
Bakanlığı’na bağlı hastanelerde yoğun bakım tiplerine göre enfeksiyon hızları ve alet 
kullanım oranlarının ağırlıklı genel ortalaması ve persentil değerleri ile karşılaştırılmıştır.
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ABSTRACT
At this study, we aimed to evaluate 2011 survaillance data of Common and Neurology In-
tensive Care Units of Burdur State Hospital in terms of patient safety by comparing them 
with Report data of 2011 National Hospital Infections Surveillance Net (UHESA). The 
method was active prospective surveillance depending on patient and laboratory at inten-
sive care units by Infection Control Nurse. Diagnoses were made according to National 
Hospital Infections Surveillance Guideline and forms were filled. Data were recorded 
online to National Hospital Infections and reports were received over the same system. 
Device usage rates of intensive care units and infection rates due to device usage were 
compared with weighted overall mean and percentile values of infection rates and device 
usage rates according to intensive care types at hospitals of Ministry of Health at 2011 
UHESA report.

Key Words: İntensive Care, İnfection Rate, Patient Safety, Percentile
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GİRİŞ

Hastane enfeksiyonları, tüm dünyada ve ülkemizde önemli mortalite ve morbi-
dite nedeni olmakla birlikte, hastanede yatış süresini ve maliyetini arttırması yö-
nünden de oldukça fazla öneme sahiptir. Tıpta önemli gelişmelere rağmen hala 
hastane enfeksiyonlarının riski büyüktür ve istenmeyen sonuçlara neden olabil-
mektedir.(Saçar ,2008:22)

Gelişmiş ülkelerde 1950’li yıllarda başlayan enfeksiyon kontrol çalışmaları yıllar 
içinde giderek daha organize olmuş enfeksiyon kontrol programları halini almış 
ve birçok ülkede ulusal hastane enfeksiyonu sürveyans sistemleri oluşturularak, 
hastaneler arası kıyaslama yapılmış ve hastane enfeksiyon hızlarında azalma 
sağlanmıştır. (Türk dağı ve Mert ,2011;25) Hastane enfeksiyon kontrolü hasta 
bakımını iyileştirmeye ve sağlık çalışanlarının sağlığını korumaya odaklanmış 
bir kalite iyileştirme aktivitesidir. İnfeksiyon kontrol programlarının amaçları; 
Hastayı koruma, sağlık çalışanı, hasta yakını, ziyaretçileri ve sağlık kuruluşu 
içindeki diğer kişileri koruma olarak tanımlandığında; bu iki amaca ulaşmak için 
gerekenleri “verimli” bir şekilde uygulamaktır.

Bu çalışmanın amacı 2011yılı hastanemiz yoğun bakımları invaziv alet kullanım 
oranlarının ve invaziv alet kullanımına bağlı enfeksiyon hızlarının 2011 Türkiye 
ortalaması verileri ile karşılaştırarak iyileştirme alanlarını belirlemektir.

GEREÇ VE YÖNTEM

Burdur Devlet Hastanesi’nde 2011 yılında Karma Yoğun Bakım’da(KYB) ve 
Nöroloji Yoğun Bakım’da(NYB) enfeksiyon kontrol hemşireleri tarafından 
hastaya ve laboratuvara dayalı aktif prospektif sürveyans yapılmıştır. Hastane 
enfeksiyonlarının tanımlanmasında “Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans 
Rehberi” doğrultusunda belirlenen kriterler esas alınmıştır. Hastane infeksiyonu 
geliştiği düşünülen tüm hastalardan kan kültürü ve infeksiyon olduğu düşünülen 
sistemlerden de uygun örnekler (idrar, trakeal aspirat, püy vs.) alınarak laboratu-
var tarafından da desteklenmesi sağlanmıştır. Enfeksiyon kontrol hemşirelerinin 
sürveyans sonuçları hafta da bir kez enfeksiyon kontrol hekimi tarafından değer-
lendirilmiştir. E.K. Hekimi tarafından da tanı almış hastalar ve verileri internet 
üzerinden Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı’na(UHESA) kaydedil-
miştir. İnvaziv alet kullanım oranları ve invaziv alet kullanımına bağlı enfeksi-
yon hızları aynı sistem üzerinden alınmıştır. Sistem üzerinden alınan veriler T.C. 
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmet Standartları 
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Sözel Bildiriler - Cilt: II

Dairesi Başkanlığı tarafından Mayıs 2012 de yayınlanan Ulusal Hastane Enfek-
siyonları Sürveyans Ağı (UHESA) Raporu Özet veri,2011 içindeki veriler ile kı-
yaslanmıştır.

BULGULAR

1 Ocak-31 Aralık 2011 tarihleri arasında ikinci basamak yataklı tedavi hizmeti 
veren 300 yataklı Burdur devlet hastanesinde hastane enfeksiyonları sürveyansı 
yapıldı. KYB’da 415 hasta, NYB’da 173 hasta olmak üzere toplamda 588 hasta-
nın verileri incelenerek sürveyans çalışması yapıldı. 2011 yılında yapılan sürve-
yans verileri aşağıya çıkarılmıştır.

KYB’da Yeni hasta sayısı  415

 Hasta günü  2636

 Üriner kateter gün sayısı  2464

 Ventilatör gün sayısı  1355

 Santral venöz kateter günü sayısı  1245

Tespit edilen Hastane enfeksiyon sayısı  53

 NYB’da Yeni hasta sayısı  173

 Hasta günü  1342

 Üriner kateter gün sayısı  1330

 Santral venöz kateter günü sayısı  410

 Ventilatör kullanılmamıştır.

Tespit edilen Hastane enfeksiyon sayısı  31

Sürveyans sonuçlarına göre KYB’da hastane enfeksiyonu hızı 12.77, insidans 
dansitesi 20.11 gün, NYB’da hastane enfeksiyonu hızı 17.92, insidans dansitesi 
23.1 gündür.

KYB’ın ve NYB’ın İnvaziv alet kullanım oranları, invaziv alet kullanımına bağlı 
enfeksiyon hızı ve 2011 yılı UHESA raporundaki Sağlık Bakanlığına bağlı has-
tanelerde yoğun bakım tiplerine göre enfeksiyon hızları ve alet kullanım oranla-
rının ağırlıklı genel ortalaması ve persentil değerleri ile kıyaslamalar Tablo 1 ve 
tablo 2’de gösterilmiştir.
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Tablo 1. Karma Yoğun Bakım Ünitesi 2011 Verilerinin 2011 Yılı UHESA Raporundaki 
Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastanelerde Yoğun Bakım Tiplerine Göre Enfeksiyon Hızları 

ve Alet Kullanım Oranlarının Ağırlıklı Genel Ortalaması ve Persentil Değerleri ile 
Kıyaslanması (2011, Burdur)

2011 
KarmaYB 

Verileri

Türkiye 2011
ortalaması

Karşılık gelen 
persentil 
yüzdesi

Karşılık gelen 
persentil değeri

ÜK bağlı ÜSE hızı 5.28 3.2 %75-90 4.3-6.8
ÜK kullanım oranı 0.93 0.87 %25-50 0.81-0.94
VİP hızı 12.55 11.5 %50-75 9.0-16.4
Vent. Kullanım oranı 0.51 0.33 %75-90 0.50-0.62
Kİ-KDE hızı 7.23 4.0 %75-90 4.7-10.2
SVK kullanım oranı 0.47 0.30 %75-90 0.46-0.57

Tablo 1’e göre KYB’da üriner kateter kullanım oranına karşılık gelen persentil 
aralığı %25-50 iken üriner kateter kullanımına bağlı üriner sistem enfeksiyon hı-
zına karşılık gelen persentil aralığı %75-90 dır. Ventilatör kullanım oranına karşı-
lık gelen persentil aralığı %75-90 iken Ventilatör ilişkili pnömoni hızına karşılık 
gelen persentil değeri %50-75 dir. SVK kullanım oranı ve Kİ-KDE hızına karşı-
lık gelen persentil aralığı %75-90 olarak bulunmuştur.

NYB içinde aynı şekilde kıyaslama yapılmış olup sonuçlar tablo 2 de gösteril-
miştir.

Tablo 2. Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi 2011 Verilerinin 2011 Yılı UHESA Raporundaki 
Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastanelerde Yoğun Bakım tiplerine göre Enfeksiyon Hızları 

ve Alet Kullanım Oranlarının Ağırlıklı Genel Ortalaması ve Persentil Değerleri ile 
Kıyaslanması (2011, Burdur)

2011 NYB 
verileri

Türkiye 2011 
ortalaması

Karşılık gelen 
persentil 
yüzdesi

Karşılık gelen 
persentil 

değeri
ÜK bağlı Ü.S.E hızı 3,76 4.9 %25-50 2.6-4.0
Ü.K. kullanım oranı 0,99 0.98 %50 0.99
VİP hızı --- --- --- ---
Vent. Kullanım oranı --- --- ---
Kİ-KDE hızı 7,32 5.0 %75-90 5.9-14.0
SVK kullanım oranı 0,31 0.23 %75-90 0.29-0.50

Tablo 2’e göre NYB’da üriner kateter kullanım oranına karşılık gelen persentil 
aralığı %50 iken üriner kateter kullanımına bağlı üriner sistem enfeksiyon hızına 
karşılık gelen persentil aralığı %25-50 dir. SVK kullanım oranı ve Kİ-KDE hızı-
na karşılık gelen persentil aralığı %75-90 olarak bulunmuştur.
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Sözel Bildiriler - Cilt: II

TARTIŞMA VE SONUÇ

Hastane enfeksiyon hızları verilen sağlık hizmetlerinin kalitesini göstermektedir. 
Hastane enfeksiyonları hem klinik sonuçları hem de maliyetleri açısından kalite 
iyileştirme çalışmalarının temel yapı taşlarını oluşturmaktadır.

Tablo 1’e göre KYB’da üriner kateter kullanım oranına karşılık gelen persentil 
aralığı %25-50 iken üriner kateter kullanımına bağlı üriner sistem enfeksiyon 
hızına karşılık gelen persentil aralığı %75-90 olması üriner katetere bağlı üriner 
sistem enfeksiyon hızının yüksek olduğunu bu alanda enfeksiyon kontrol önlem-
lerinin yeniden gözden geçirilerek, iyileştirme çalışmalarının ivedilikle uygula-
maya geçilmesi gerektiğini göstermektedir.

Ventilatör kullanım oranına karşılık gelen persentil aralığı %75-90 iken Ventila-
tör ilişkili pnömoni hızına karşılık gelen persentil değeri %50-75 dir. Ventilatör 
kullanım oranı yüksek iken VİP hızının yüksek olmaması enfeksiyon kontrol ön-
lemlerinin iyi uygulandığını veya tanı koymakta sıkıntı olabileceğini düşündür-
mektedir.

SVK kullanım oranı ve Kİ-KDE hızına karşılık gelen persentil aralığı %75-90 
olması hem kullanım oranı hem de enfeksiyon hızının yüksek olduğu, bu bağlam-
da hem kullanım oranının düşürülmesi hem de enfeksiyon kontrol önlemlerinde 
iyileştirme çalışmalarının yapılması gerektiğini göstermektedir.

Tablo 2’e göre NYB’da üriner kateter kullanım oranına karşılık gelen persentil 
aralığı %50 iken üriner kateter kullanımına bağlı üriner sistem enfeksiyon hızına 
karşılık gelen persentil aralığı %25-50 olması; enfeksiyon kontrol önlemlerinin 
iyi uygulandığını veya tanı koymakta sıkıntı olabileceğini düşündürmektedir.

SVK kullanım oranı ve Kİ-KDE hızına karşılık gelen persentil aralığı %75-90 
olması hem kullanım oranı hem de enfeksiyon hızının yüksek olduğu, bu bağlam-
da hem kullanım oranının düşürülmesi hem de enfeksiyon kontrol önlemlerinde 
iyileştirme çalışmalarının yapılması gerektiğini göstermektedir.

Sonuç olarak;

Hastane enfeksiyonları hasta güvenliği açısından , sağlık hizmeti sunumu sırasın-
da hastaları ek risklere açık hale getiren hataların yapılması şeklinde tanımlanabi-
lir. Enfeksiyon kontrol programları hasta güvenliği alanında belirgin iyileşmelere 
neden olabilirler. Enfeksiyon kontrol programlarının başarı veya başarısızlıkları 
bu amaçları etkilemektedir. Bu çalışmadan da yola çıkarak hastanemiz yoğun ba-
kımlarında iyileştirme alanlarını belirleyerek hastane enfeksiyon hızının mutlak 



Sağlıkta İndikatör Yönetiminde Uygulama Örnekleri

IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi  535

sıfır olması hedeflenmiştir. İlerleyen yıllarda da aynı çalışmaları yaparak yoğun 
bakımlarda iyileştirme çalışmalarına yön vermeyi planlamaktayız.
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Yoğun Bakım Ünitesinde  
Bası Ülseri Oranları

Hatice ESEN1

Ayten DEMİREL2

Nurten EVCİL3

Serkan ERTUĞRUL4

ÖZET
Bu çalışmada Temmuz 2011–Haziran 2012 dönemleri arasında Antalya Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi yoğun bakımlar bası yarası ülseri oranları indikatör verileri değerlendi-
rilmiştir. Bu dönemde yoğun bakımlara yatan 2701 hastanın 87’inde bası yarası olgusu 
tespit edilmiştir. Olgular yaş, cinsiyet, etyolojik faktörler, bası yarasının anatomik lokali-
zasyonu ve evresi dikkate alınarak incelendi. Bası yarası oluşma oranı %31olarak tespit 
edilmiştir. Olguların% 54’ü bayan, % 46’sı erkek, hastaların ortalama yaşı erkeklerde 
61.8, kadınlarda 68.1 olarak tespit edilmiştir. Norton skalası kullanılarak yapılan değer-
lendirmede, evre I %52, evre II %37, evre III %9, evre IV % 0,2 olarak ölçülmüştür. Bası 
yarası bölgeleri değerlendirildiği zaman %44 koksix, %31 sakrum bölgesi, % 6 sakrum 
topuk, , %7 koksix alt exremite, %4 topuk bölgesi, %5 skapula, %3 Oksiput, olarak tespit 
edildi. Bası yaraları multifaktöriyel etyolojiye sahip olsada, en sık karşılaşılan etyolojik 
faktör; nörolojik vakalar (%29) 1.sırada yer almaktadır. Olguların %50’den fazlası enteral 
olarak beslenmektedir. Bası yarası mevcut hastaların %41‘i ex olmuştur .

Bası yaralarını azaltmak için, nütrisyon timi kurularak günlük yoğun bakım vizitleri ya-
pılmış, yoğun bakım hemşirelerine eğitim verilerek sertifikasyon sağlanmış, hastaların 
bakım kalitesini artırmak için banyo odası yapılarak hemşirelik hizmetleri bakım kalitesi 
artırılmıştır. Veri toplama formu revize edilerek geliştirilmiş, hemşire gözlem formuna 

1 Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hatice.esen@gmail.com

2 Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, demirelduran@gmail.com

3 Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, nevcil15@hotmail.com

4 Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, serkan09031903@hotmail.com
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braden çarkı ve braden risk tanımlaması konulmuş, hasta pozisyon değişikliği 2 saatte bir 
olacak şekilde düzenlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bası Yarası, İndikatör, Bakım

ABSTRACT
This study considers the data indication of the rate ratios for pressure ulcer between July 
2011 and June 2012 in Intensive Care Unit at Antalya Training and Research Hospital. 
It is seen in this study that the pressure ulcer was ascertained in 87 out of 2701 patients 
whom stayed in intensive care unit in defined period. The cases were examined with the 
consideration of age, sex, etiological factors and anatomic localization of pressure ulcer. 
It is determined that the rate of coming into existence of pressure ulcer was %31. Whilst 
% 54 of patients was women, it is also found that %46 was men and the avarage age for 
men was 61.8 and for women was 68.1. With the help of The Norton Scale, phase I was 
measured as %52, phase II %37, phase III %9 and phase IV % 0.2. When the areas of 
pressure ulcer is examined, it is determined that %31 of whole disribution of pressure 
ulcer was sacrum area, % 6 was sacrum heel, %44 was coccyx, %7 was coccyx lower 
extremity, %4 was heel area, %5 was scapula and %3 was occiput. In spite of the fact 
that the pressure ulcer has an multifactorial etiology, it was seen that the most common 
etiological factor was neurological episode (%29) that comes first. %50 of the cases was 
enteral feeding. %41 of the patients of the pressure ulcer had died.

To reduce the pressure ulcer, daily intensive care visits were made by using nutrition team. 
Intensive care nurses were trained and given certificates. There were new bathrooms that 
were constructed for patients to inrease the nursing quality. The form of date collection 
was improved by overhauling it. Braden Scale and Braden Risk Description were put 
on the nurse’ observation form and the period of changing position of patients was 
interchanged as every two hours.

Key Words: Pressure Ulser, İndicator, Care
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1. GİRİŞ

1.1. Genel Bilgiler

Bası yaraları, dokuların uzun süre basınç altında kalmasına bağlı olarak gelişen 
ve daha çok vücudun kemik çıkıntılarının üzerinde ortaya çıkan iskemi, hücre 
ölümü ve doku nekrozu olarak tanımlanır(Gürçay 2009:22). Bası yaraları, yüksek 
morbidite ve mortalitesi ile, hareket yeteneği kalmayan yatma, oturma zorunlu-
luğu olan hastalarda gelişen, bakımı zor ve maliyeti yüksek bir patolojidir. Sık 
karşılaşılan bu patoloji tedavi edilmezse enfeksiyon ve sepsis’e, daha sonra da 
ölüme neden olabilir(Özgenel vd.,2002).

Bası yaralarının etiyolojisi çok boyutludur, bir veya daha fazla faktörün katkısı 
vardır. Eksternal faktörler (basınç, makaslama kuvveti, sürtünme ve nem) etiyo-
lojiye direkt katkıda bulunurken, internal faktörler (ateş, malnutrisyon, anemi ve 
endoteliyal disfonksiyon) dolaylı olarak katkı sağlar(Gürçay 2009:22).

Bası yarası oluşumunda yağ oranı az vücut kütlesi, protein ve vitamin eksikliği, 
ileri yaş, nem, anemi, eşlik eden hastalıklar (Diabetes mellitus (DM), renal has-
talıklar vb.) başlıca etiyopatolojik etmenler olarak sayılabilir(Özdemir vd.2007).

Bası yaraları “National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP)” in önerdiği 
klinik görünümlerine göre dört evrede sınıflandırılmaktadır.

Evre-1’de deri bütünlüğü bozulmamıştır ancak, basınç kaldırıldıktan sonra bir 
saatten fazla kızarıklık sürmektedir.

Evre-2’de deri bütünlüğü bozulmuştur ve bül oluşumu vardır.

Evre-3’de derialtı dokuların tutulumu kasa kadar ilerler.

Evre 4’te ise kemik ve eklem tutulumu vardır (Kierney vd. 1998). En sık görülen 
nedenler yatak pozisyonlamasının yapılmaması, derinin nemli kalması, hemoglo-
bin ve albümin değerlerinin normal değerlerin altında olmasıdır(Terekeci vd 2009).

1.2. Bası Yaralarında Tedavi

Tedavi, sistemik ve yerel olmak üzere iki ana başlık altında toplanabilir. Sistemik 
tedavide, ilk önce hastanın beslenmesi düzeltilmelidir. Burada amaç, hastanın nit-
rojen balansını pozitif hale getirerek doku yıkımını durdurmak, dokuların yeni-
lenme gücünü ve travmalara karşı direnicini artırmaktır. Bu amaçla hastalara bol 
proteinli yüksek kalorili gıdalar ve multivitamin preperatlar verilir. Hastanın kan 
miktarı ve değerleri de çok önemlidir. Bu hastaların, girişim öncesi hemoglobin 
düzeyini 12-15 gr/100 ml.nin üzerine çıkartmak gerekir. Konkomitan infeksiyon-
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lar, bası yaralı hastalarda sıktır. Mesane kateteri veya hastanın kendi kendine ka-
teter uygulaması, paraplejik hastaların 1/3’inde üriner sistem infeksiyonu oluştu-
rabilir. Bu infeksiyonlar tedavi edilmezse sepsis ve bakteriyemi kaynağı olabilir. 
Yüksek seviyeli omurilik yaralanmalarında, kötü diyafram fonksiyonu nedeniyle 
akciğer infeksiyonu gelişebilir. Akciğer rehabilitasyonu bu hastalarda gereklidir.

Yerel tedavi, konservatif ve cerrahi olmak üzere 2 kısma ayrılır. Konservatif te-
davide ilk önce, basıncın kısa sürede hastadan uzaklaştırılması gerekir. Amaç, 
yaranın daha fazla genişlemesini önlemektir. Basıncın kaldırılmasında en basit 
yöntem, hastanın belirli aralıklarla çevirilmesidir. Her 2 saatte bir, 5 dakika süre 
ile basınç kaldırılması yeterlidir. Felçli hastada, basıncı en aza indirmek amacı ile 
birçok destek sistemi geliştirilmiştir. Bu sistemler dinamik ve statik cihazlar ola-
rak ikiye ayrılır. Statikler içerisinde, çeşitli destekleyici pansuman malzemeleri 
ve yastıklar(sünger, ya da silikon jel gibi maddelerden yapılmış) yer alır. Dinamik 
cihazlar arasında güncel olarak kullanılanlar, hava akımlı yataklardır. Tekerlekli 
iskemle kullanan hastalara, her yarım saatte bir kollarından güç alarak kendilerini 
kaldırmaları ve böylelikle doku perfüzyonuna izin vermeleri öğretilmeli, 2 saat-
ten uzun süreli iskemle kullanımından kaçınmaları öğütlenmelidir. Bunların yanı 
sıra, derinin nem oranının düşürülmesi, yara çevresi hijyeni ve dolaşım artırıcı 
masajların yapılması önemlidir. Çarşaf değiştirirken ya da hastanın transportu 
sırasında sürtünmeye neden olacak kaba hareketlerden kaçınılmalıdır. Bu önlem-
lerin dikkatli ve özenli bir şekilde uygulanması gerekmektedir. Bası yaralarının 
tedavisinde koruyucu hekimlik çok önemlidir.

Bası yaralarının cerrahi tedavisinde debridman, tedavinin ilk basamağıdır(Özgenel 
vd.(2002),Staas vd.(1991), Ortak vd.(2003).

Ayrıca hasta bakımının düzenli ve etkin yapılabilmesi için, hasta ve yakınları bu 
konuda eğitilmelidir.

Hasta taburcu olurken hasta/ hasta yakınları;

• En fazla risk altında olan bölgeler
• Basıncı azaltan vücut mekanikleri
• Deri temizliği
• Yara bakımı
• Pansuman uygulama
• Beslenme
• Pozisyon vermenin önemi
• Sistemik ve lokal enfeksiyon belirtileri hakkında eğitilmelidir(Alcan vd.,2011).



Sağlıkta İndikatör Yönetiminde Uygulama Örnekleri

IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi  541

2. GEREÇ VE YÖNTEM

2.1. Araştırmanın Amacı

Araştırma, yoğun bakım hastalarında, klinik evrelemeye göre bası ülseri gelişen 
hastaların saptanması, yoğun bakım hemşirelerinin bu hastalara uyguladıkları 
önleyici ve tedavi edici bakımın değerlendirilmesi amacıyla yapıldı. Kesitsel ve 
tanımlayıcı nitelikte bir araştırmadır.

2.2. Araştırmanın Yapıldığı Yer

Araştırma, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımlarında (Cer-
rahi, Dahiliye, Reanimasyon, Kalp Damar Cerrahi, Koroner) 01/07/2011 ile 
01/06/2012 tarihleri arasında “yoğun bakım ünitesinde bası ülseri oranları” indi-
katörü verileri değerlendirilerek yapılmıştır.

2.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi

Araştırmanın evrenini, Temmuz 2011 ile Haziran 2012 tarihinde yoğun bakım 
ünitelerinde yatan ve yattıktan sonra bası ülseri oluşan tüm hastalar (n: 87) oluş-
turmuştur.

2.4. Verilerin Toplanma Araçları

Verilerin toplanmasında; yoğun bakım bası ülseri veri toplama ve analiz formu 
kullanılmıştır. Veriler elde edildikten sonra, bası ülseri indikatör kartında yer alan 
alt indikatörlere göre analizi yapılmıştır.

2.5. Verilerin İstatistiksel Analizi

Yoğun bakım ünitesinde bası ülseri oranları indikatörü verileri, SPSS 13.0 de 
değerlendirilmiştir. İstatistiksel analizde frekans, ortalama ve yüzdelik testler 
kullanılmıştır.

2.6. Bulgular

Çalışmamızda yaş ortalaması 64,67±19,11 (min:2, max:88) olarak tespit edilmiş-
tir. Bası ülseri veri toplama formu ile 278 adet bası ülseri oluşan hasta tespit 
edilmiştir. Ancak bu olguların 191 tanesinde yoğun bakım ünitelerine kabul edil-
diği zaman bası ülseri mevcuttur. Sadece 87 hastada yattığı süre içerisinde bası 
ülseri oluşmuş ve çoğunluğu 1. Evrede kalmıştır. Tüm bası ülserleri içerisinde 
bası ülseri oranı %31 iken, hastanemizde yattıktan sonra oluşan bası ülseri oranı 
%3 olarak tespit edilmiştir. Yoğun bakımlarda ortalama kalış süresi 3.8 gündür.
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Tablo 1. Tanımlayıcı Özellikler
Tanımlayıcı Özellikler n %
Cinsiyet 
Kadın 46 %54
Erkek 41 %46
Yaş 
0-14 yaş 2 %2,3
15-29 yaş 4 %4,6
30-44 yaş 6 %6,9
45-59 yaş 11 %12,6
60-74 yaş 34 %39,1
75 yaş ve üstü 30 %34,5
Klinik
Dahiliye Yoğun Bakım 23 %26,4
Cerrahi Yoğun Bakım 23 %26,4
Reanimasyon Yoğun Bakım 30 %34,5
KVC Yoğun Bakım 11 %12,6

Çalışmamızda, olguların %54’ünü kadınlar, %46’sını erkekler oluşturmaktadır. 
Yaş grubuna göre incelendiğinde olguların %39,1’i 60-74 yaş arasında yer al-
maktadır. Bası ülserinin en fazla (%34,5) reanimasyon yoğun bakımda olduğu 
tespit edilmiştir. Tespit edilen sonuç Reanimasyon yoğun bakımın hasta popülas-
yonu açısından değerlendirildiğinde oldukça anlamlıdır.

Tablo 2. Bölgelere Göre Dağılım
Bölge n %
Sacrum 27 %31
Koksix 38 %43,7
Koksix +alt ekstremite 6 %6,9
Sacrum +topuk 5 %5,7
Kafa 3 %3,4
Sırt 4 %4,6
Alt ekstremite 4 %4,6

Tablo 2’de bası bölgelerine göre dağılım incelenmiştir. En çok bası ülseri oluşan 
bölge %43,7 koksix ve %31 sacrum bölgesi olarak tespit edilmiştir.

Tablo 3. Evrelere Göre Dağılım
Evre n %
Evre 1 45 %51,7
Evre 2 32 %36,8
Evre 3 8 %9,2
Evre 4 2 %2,3



Sağlıkta İndikatör Yönetiminde Uygulama Örnekleri

IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi  543

Tablo 3’de oluşan bası ülserlerinin %51,7’sinin 1. Evrede, %36,8’inin 2. Evrede 
olduğu görülmektedir. Bası ülseri oluştuktan sonra evresinin ilerlememesi, bası 
ülseri bakım ve tedavisi ile doğru orantılıdır.

Tablo 5. Beslenme Durumuna Göre Dağılım
Beslenme Durumu n %
Enteral Beslenme 52 %59,8
Parenteral Beslenme 9 %36,8
Enteral + Parenteral Beslenme 26 %2,3

Çalışmamızda bası ülseri oluşan hastaların % 59,8’i enteral yol ile beslenmektedir.

Tablo 6. Bası Ülserine Göre Durum Dağılımı
Mevcut Durum n %
Bası ülserinde değişiklik yok 3 %3,4
Hasta Ex olması 36 %41,4
Kliniğe devir 30 %34,5
Başka yere sevk 1 %1,1

Tablo 6’da bası ülseri oluşan hastaların %41,4’ünün ex olduğu; %34,5’inin klini-
ğinde tedavisinin devam ettikleri tespit edilmiştir.

Tablo 7. Yaşa Göre Durum Dağılımı
Yaş
Durum

0-14
yaş

15-29 
yaş

30-44 
yaş

45-59 
yaş

60-74
yaş

75 yaş 
üstü Toplam

Bası ülserinde değişiklik yok 0 0 1 0 1 1 3
Tedaviye devam 1 1 5 4 16 9 36
Ex 1 2 0 5 10 12 30
Kliniğe devir 0 1 0 1 7 8 17
Başka hastaneye sevk 0 0 0 1 0 0 1
Toplam 2 4 6 11 34 30 87

Tablo 7’de yaşa göre durum değişikliği değerlendirilmiştir. 75 yaş üstü olguların 
%34,5 inin ex olduğu tespit edilmiştir.

Tablo 8. Tanıya Göre Dağılım
Tanı n %
Nörolojik hastalıklar 26 %29,9
Post-op dönem 15 %17,2
Kanser 3 %3,4
Kardiyak Hastalıklar 6 %6,9
Sepsis 6 %6,9
Elektrik yanığı 2 %2,3
Diyabetik ayak 1 %1,1
GİS hastalıkları 4 %4,6
Yüksekten Düşme 1 %1,1
Metabolik Sendrom 8 %9,2
Kazalara bağlı travmalar 7 %8
Solunum yolu hastalıkları 8 %9,2
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Bası ülseri oluşan hastaların %30 u’nun, nörolojik hastalıklardan dolayı yoğun 
bakım ünitesinde yattığı tespit edilmiştir. Ayrıca hastaların ölüm nedenlerinin ço-
ğunluğunu nörolojik hastalıklar (SVH vb) oluşturmaktadır.

3. SONUÇ VE ÖNERİLER

Çalışmamızda elde edilen bulgulara göre; bası ülseri açıldıktan sonra, evresinin 
ilerlememesi ve daha kısa sürede iyileşmesi için önlemler alınmıştır. Yapılan iyi-
leştirmeler;

• Nutrisyon timi kurulması ve günlük yoğun bakım vizitlerinin yapılması
• Yoğun bakımda çalışan sertifikalı hemşire sayısının artırılması
• Yoğun bakım içerisinde hasta banyosu yapılması, hemşire eşliğinde hastaların 

düzenli yıkanması
• Veri toplama formunun revize edilmesi
• Yoğun bakım hasta takip formuna braden skalası ve braden çarkı konularak 

bası ülseri risk gruplarının tespit edilmesi yapılmıştır.
Bası yaralarının önlenmesinde en büyük sorumluluk, 24 saat hizmet veren hem-
şirelere düşmektedir. Hasta başına düşen hemşire sayısının yetersiz olduğu göz 
önünde bulundurulduğunda, bası yarası gelişme riski daha fazladır. Bu nedenle 
yoğun bakımlarda 2 hastaya 1 hemşire olması bakım kalitesi açısından zorunlu 
ve önemlidir.

Sonuçta, bası yaralarının tedavisinde koruyucu hekimlik çok önemlidir. Bası ya-
rasını önleyici gerekli girişimler yapılmalıdır. Hasta bakımının, düzenli ve etkin 
yapılıp yapılmadığı takip edilmelidir. Taburcu olan hasta yakınları bu konuda 
eğitilmelidir.

Bası yarasını önlemek için, yoğun bakımda çalışan personelin eğitimi, bir hemşi-
reye düşen hasta sayısı, risk grubundaki hastaların tespit edilerek gerekli önlemle-
rin alınması, hastanın maruz kaldığı basınç süresi ve şiddetinin azaltılması, derinin 
kuru tutulması, riskli bölgelerde basıncın azaltılması ve bölgenin enfekte malzeme-
lerden uzak tutulması, beslenme desteğinin artırılması önem taşımaktadır.

Aile hekimliği ya da halk sağlığı ile senkronize çalışılarak, koruyucu hekimlik 
veya evde sağlık hizmetleri kapsamında, bası ülseri oluşma riski olan hastalar 
tespit edilerek, gerekli önlemlerin alınması için öncü çalışmalar başlatılabilir. 
Bası ülserli olup, hastaneden taburcu edilen hastaların aile hekimliği veya koru-
yucu hekimlik tarafından takibi yapılmalıdır.

Bası ülserlerinin takibi sadece yoğun bakımlarda değil kliniklerde de yapılmalıdır.
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Sağlık Kurumlarında Kalite ve  
İndikatör Yönetimi

Cemile YILMAZ1

Ayşegül YILDIRIM KAPTANOĞLU2

ÖZET

Hastaneler, sağlık hizmeti üreten birer hizmet işletmesidir. Hizmet sektöründe yer alan 
tüm işletmeler gibi hastane işletmeleri de, hizmet üreten, ürettiği hizmeti sunan ve hiz-
met kalitesini en önemli rekabet unsurlarından biri haline getirmek durumunda olan iş-
letmelerdir. Tüm işletmelerde olduğu gibi çalışanların hizmet kalitesi üzerindeki önemi 
büyüktür.

Hastanelerde kalite yönetiminde süreklilik yaklaşımı, tüm hastalara ihtiyaç duydukları 
bakım ve hizmeti hastaneye girdiklerinden çıktıkları ana kadar vermeyi güvence altına 
almalıdır.

Kalite Yönetim Sistemlerinde sürekli iyileştirme çalışmaları, hastane işletmelerine ayrıca 
ek bir maliyet yüklemektedir. Bu sebeple sunulan hizmetin etkinliğinin, faydasının öl-
çülmesi, çalışmaların bu ölçümler sonucunda yönlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. 
Bu çalışmalara ışık tutacak ölçüm aracı uygun şekilde, doğru olarak belirlenmiş indika-
törlerdir.

Bu çalışmanın amacı; Karamürsel Devlet Hastanesi’nde çalışan sağlık personelinin in-
dikatörler konusundaki algı düzeylerini ölçmek, indikatörlerin algılanmasında çalışanlar 
arası farkları tespit edebilmek ve etkin bir İndikatör Yönetimi sağlayabilmek için yapıla-
cak çalışmalara yön verebilmektir.

Anahtar Kelimeler: Kalite, İndikatör, Sağlık Hizmeti

1 Karamürsel Devlet Hastanesi/KOCAELİ, cemileturker@gmail.com

2 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi-İSTANBUL, sagyon@gmail.com
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ABSTRACT
The main function of hospitals is to provide service to its customers. Like any other service 
industry, hospitals produce service products, provide these products to their customers 
and compete to maintain the quality of their products. Hospitals, too, use the quality of 
their products to achieve critical advantage over their competitors. The employee’s of the 
hospitals are key to the quality of service they produce and provide.

According to the sustainable management perspective, hospitals must provide quality 
service to their customers throughout; must start from patients’ acceptance to the facility 
and last until they are released from the hospital.

In quality management systems, continuous improvement to the facilities and services 
adds additional financial burden to the hospitals. Therefore, continuously evaluating the 
effectiveness and impact of the services and making new investments in new facilities 
and services based on the results of these evaluations is critically important. The main 
measurement tool that can be used for these studies are correctly and appropriately 
identified indicators.

The purpose of this study was to measure Karamursel State Hospital personnel’s perception 
of these indicators, to identify the differences between perceptions of employees and to 
guide new studies focusing on the indicator management systems.

Key Words: Quality, İndicator, Health Services.
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1. GİRİŞ

Dünyada kalite konusundaki çalışmalar değerlendirildiğinde, ülkemizde kalite 
yönetim sistemi gerekliliğinin geç kavrandığı ve özellikle sağlık sisteminde ça-
lışmaların geç başladığı görülmektedir. Ancak son 10-15 yıldaki çalışmalar ve 
sağlık sektöründe kalite yönetim sistemlerinin ülke çapında uygulanmaya başla-
ması ile önemli gelişmeler yaşanmıştır. Sağlık Bakanlığının oluşturduğu ve tüm 
hastanelerde uygulanmasını istediği Sağlıkta Kalite Standartları Uygulamaları ve 
bu uygulama sonuçlarının performansa yansıması kaliteyi her hastane işletmesi 
için bir zorunluluk haline getirmiştir.

Kaliteli hizmet sunumunu sağlamak kadar verilen hizmetin etkinliğinin ve verim-
liliğinin ölçülmesi, ölçümler sonucunda sağlanan sonuçların analizi ile kalitede 
sürekli iyileştirme çalışmalarına yön verilmesi gereklidir.

1.1. Kalite Ve Sağlık Hizmetleri

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi’nin (National Health Service) sağlık hizmetlerin-
de kalite için yaptığı tanım “…doing the right things to the right people at 
the right time, and doing things right-first time” “..doğru işleri doğru kişilere 
doğru zamanda uygulamak ve ilk defasında doğru yapmak” tır (Akalın, 2010) .

Amerika Tıp Enstitüsü’nün (Institute of Medicin) tanımı “The degree to which 
health services for individiuals or populations increase the likelihood of de-
sired health outcomes and are consistent with current knowledge” “bugünkü 
bilgilere uygun olarak, kişilerin veya toplumun sağlık hizmetleri düzeyini arzu 
edilen sağlık sonuçlarına ulaştırmak” şeklindedir (Akalın, 2010) .

Roemer ve Montoya-Aguilar sağlık hizmetlerinde kaliteyi “kullanılan kaynakla-
rın ve yapılan faaliyetlerin spesifik bir göstergesi” olarak tanımlamaktadır (Ön-
süz vd.. 2008: 33) .

Roemer ve Montoya-Aguilar’a göre kalite, sağlık hizmetlerinde kullanılan kay-
nakların ve yapılan faaliyetlerin spesifik bir göstergesidir ve klasik üretim şeması 
(Girdi--> Süreç--> Ara Çıktı--> Son Çıktı) göz önünde tutulduğunda iki şekil-
de ölçülebilir (Hayran ve Uz, 2011) .

İlk yaklaşımda bir sağlık hizmetinin üretimi sırasında her bir basamakta kalite 
düzeyi ölçülmelidir. Örneğin, bir sağlık evindeki aşılama hizmetinin üretiminde 
gerekli olan kaynaklardan sağlık insan gücünün kalitesinin iyileştirilebilmesi için 
ebe/hemşirenin eğitim, bilgi, beceri, tutum ve uygulamalarının tek tek kalitesinin 
ölçülüp geliştirilmesiyle ancak “Girdi”nin bir bölümünün kalitesi iyileştirilmiş 
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olabilir. Benzer şekilde takip eden diğer üç basamakta da kalite düzeyi alt sistem-
lere inilerek ölçülmelidir (Hayran ve Uz, 2011) .

Sağlık hizmeti veren kurumların temel sorumluluğu mesleki etik ilkeler ışığın-
da, sağlık hizmetlerinde kalite ve verimlilik hedeflerini gerçekleştirmek suretiyle 
“kurumsal performansı” sağlamak ve idame ettirmektir (Atalay, 2006) .

1.2. Donabedian ve Sağlık Hizmetlerinde Kalite

Avedis Donabedian Sağlık Hizmetlerinde kaliteyi ‘’Sağlık Hizmeti sunumu sü-
recinde kurumu oluşturan birimlerin ortaya koyduğu yarar ve zarar dengelerinin 
yargısı neticesinde varılan maksimum bir iyileşme beklentisidir’’şeklinde tanım-
lamıştır.

Yaptığı çalışmalar ve ortaya koyduğu eserlerle kalite değerlendirmelerinin kav-
ramsal temellerini oluşturmuştur. Donabedian’ın çalışmalarının çerçevesin-
de’’Kaliteli sağlık hizmeti verip vermediğinizi nasıl anlarsınız?’’sorusu yer al-
maktadır.

‘’Şimdiye değin, savurgan ve müsrif bir tedavi biçimini geliştirdik, öğrettik, uy-
guladık. Artık son derece tutumlu, hatta cimrice bir sağlık bakımı bilimini keş-
fetmenin ve öğretmenin zamanı gelmiştir. Bu yeni bilimin ilkeleri öylesine kök-
leşmelidir ki ‘’Yetersiz bakım (tedavi), etkisiz bakım kadar kınansın” görüşünü 
savunan Donabedian’a göre kalite ve hasta güvenliğinin sağlanması için 3 önemli 
direk bulunmaktadır.

Şekil 1. Donabedian Hasta Güvenliği Modeli

1.YAPI (structure): Fiziksel, teknolojik, mekanik yapı, çalışanların bilgi yete-
nek ve profesyonellikleri,yönetim felsefesi,hizmet verilen toplumun demografik 
özellikleri yapının kalitesini etkiler.

2.SÜREÇLER (processes): Süreç içindeki tüm uygulamaların bilimsel ve tek-
nolojik doğrulara uygunluğu, hasta ile olan iletişim- etkileşimler hizmet kalitesini 
etkileyen önemli faktörlerdir.
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3. SONUÇLAR (outcomes): Süreçler sonucu elde edilen çıktıların değerlendi-
rilmesi ve iyileştirmelerin yapılması ancak kalitenin ölçülmesi ile mümkündür 
(Akalın, 2010) .

2. KALİTE ÖLÇÜMÜ VE İNDİKATÖRLER

2.1. Ölçmeden Yönetmek Mümkün Olabilir mi?

Günümüz rekabet koşullarındaki iş dünyasında, karar vermede verilere ve gerçek-
lere dayalı yaklaşımlara başvurulması, alınacak kararların etkinliğinin artmasına 
neden olur. Bu işlem karar verilecek konuların sayısallaştırılması ve olayların 
doğru ve güvenilir araçlarla ölçülmesi anlamına gelir. İstatistiksel bir çalışmanın 
yapılabilmesi için,birimlerin mutlaka ‘’sayılabilir’’, ’’ölçülebilir’’, ’’değerlendi-
rilebilir’’ özelliklere sahip olması gerekir (Işığıçok, 2011: 61) .

Kalite yönetimini bütünleyen 6 Sigma yaklaşımında 5 kural;‘’Tanımlayamadığınızı 
ölçemezsiniz, ölçemediğinizi analiz edemezsiniz, analiz edemediğinizi iyileştire-
mezsiniz, iyileştiremediğinizi kontrol edemezsiniz, kontrol edemediğinizi yöne-
temezsiniz’’ (Işığıçok, 2011: 4) .

P.B.Crosby kalite ölçümünü’’Kalite ücretsizdir ancak ölçme sistemine herkes 
katılmazsa hiç kimse sistemin nereye gideceğini bilemez’’ diye ifade eder.

Joint Komisyonuna göre indikatör bir sonuçtur ve genelde oranla ifade 
edilir.’’Kalite ölçümünde belirleyici noktalara İNDİKATÖR denilmektedir. İn-
dikatörler, hasta, sistem ya da personel çıktılarını etkileyen önemli fonksiyonları 
değerlendirme ve iyileştirme amacıyla kullanılır. Değişimin olumlu ya da olum-
suz işaretleri olarak her zaman bulunabilir ve ölçülebilirler’’(Alcan, 2001: 41)

2.2. İndikatör Grupları

Hastanelerde takip edilebilecek indikatörleri 4 grupta toplayabiliriz.

1. Demografik Verilerin Ölçülmesi: Ancak başka veriler ile birlikte değerlendi-
rildiğinde anlamlı olacak ölçümlerdir.

2. Klinik ve Bakım Süreçlerinin Ölçülmesi: Hastaların klinik durumu hakkında 
bilgi sağlayan ölçümlerdir.

3. Yönetim Süreçlerinin Ölçülmesi: Hastanelerin idari yapısını, süreç ve çıktıları 
izlemek için yapılan ölçümlerdir.

4. Karşılaştırmalı Ölçümler: Kurum performansının başka kurumlarla karşılaştı-
rılmasını ve kurumun nerede olduğunun gösterilmesini sağlayan ölçümlerdir 
(qps-antalya.org, 2010) .
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Tüm dünyada kalite ile ilgili gelişmelere bakıldığında ve kalite önderlerinin gö-
rüşleri incelendiğinde, Ölçme ve Değerlendirmenin kalite kavramının en önemli 
ayaklarından biri olduğu görülmektedir ve bu yaklaşımlar çerçevesinde indika-
törlerin kalitenin ayrılmaz bir parçası olduğu söylenebilir. İndikatörler tek başla-
rına kaliteli hizmet sunumunu sağlayamazlarsa da takip edilmeleri ve sonuçları-
nın izlenmesi ile sağlık hizmetlerinde, hasta bakım hizmetlerinde, sağlık kurum-
larının yönetiminde çalışanların doğru kararlar alması ve hizmet kalitesini her 
seferinde daha ileriye götürmeleri açısından olmazsa olmaz araçlardır. Hizmet 
kalitesi ölçümünün nasıl yapılması gerektiği konusunda, literatür incelendiğinde 
ortak bir yaklaşımın benimsenmediği, önceden öne sürülen yaklaşımların sürekli 
güncellendiği ve yeni yaklaşımlar ortaya çıktığı görülmektedir. Her hizmet türü 
için, hizmet ve hizmete ait özelliklerin kalite ölçümünde kullanılacak tekniklere 
etki edeceği unutulmamalıdır.

2.3. Hastanelerde İndikatör Yönetimi

Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları yapılan son değişiklikleri ile Ma-
yıs 2011 tarihinde yayınlanmış ve yeni güncellemede İndikatör Yönetimine yer 
verilmiştir. 01.07. 2011 tarihinden itibaren belirlenen tüm indikatörlerin sağlık 
kurumlarında kullanılması gerektiği belirtilmiştir. T.C Sağlık Bakanlığı Tedavi 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlı-
ğı tarafından hazırlanan İndikatör Yönetimi Kılavuzu’nda İndikatörler ve örnek 
uygulamalar tanımlanmıştır. Tüm bu gelişmeler ışığında, daha önceleri hasta ba-
kımı ve sağlık hizmeti sunumunda her kurumun kendi istek ve ihtiyaçları doğrul-
tusunda takip ettiği indikatörler dışında mutlaka takip edilmesi gerekli indikatör-
lerin takibi, indikatörlerin analizi sonucunda yapılacak iyileştirmeler her Sağlık 
Kuruluşu için bir zorunluluk halini almıştır.

Hastaneler zorunlu indikatörler dışında da kendi yapılarına ve işleyişlerine, sık 
karşılaştıkları sorunların çözümünde karar vermelerine destek olacak çok çeşitli 
indikatörler tanımlayabilirler. Her kurum hasta bakım süreçlerinde, yönetim süre-
cinde öncelikle hedeflerini belirleyerek neredeyim ve nerede olmak istiyorum so-
rularına yanıt verebilmek için kendine özgü ölçütlerle belirleyeceği indikatörleri 
takip edebilir. Ölçme, değerlendirme ve sonucunda verilecek doğru kararlar ile 
kalite olmazsa ayakta kalmanın mümkün olmayacağı günümüzde önemli atılım-
lar sağlayabilirler. İndikatörlerin belirlenmesi ve takibinde;

- Öncelikle bakım sürecinde oluşturulan yazılı standartlar doğru olmalı ve ya-
zıldığı şekilde uygulanmalıdır. Doğru olmayan standartla ilgili belirlenecek 
indikatör doğru sonuca götürmeyecektir.
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- İyileştirme istenen süreç belirlenmeli
- Verilerin hangi yolla, kim tarafından toplanacağı belirlenmeli
- Hedef değerler belirlenmeli
- Toplanan verilerin hangi sıklıkla analizinin yapılacağı ve kim tarafından yapı-

lacağı belirlenmeli
- Analiz sonuçlarına göre mutlaka iyileştirme faaliyetleri planlanmalı.
Örneğin; Bir diyaliz ünitesinde her ay düzenli olarak hastaların diyaliz yeterlilik-
leri KT/V ve URR değerleri ile ölçülmekte, hastaların diyaliz yeterliliği ortala-
maları istenen düzeyde ancak bazı hastalarda KT/V ve URR değerleri düşük. Di-
yaliz yeterliliği ortalaması istenen düzeyde olsa da yeterliliği düşük olan hastalar 
için mutlaka tedavi planı gözden geçirilmeli, gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

Bir kliniğin işleyişi ile ilgili tüm standartlar belirlenmiş, hasta bakımının nasıl 
verileceği uygun şekilde tanımlanmış ancak hasta başına düşen hemşire sayısı 
yetersizse ya da sayı yeterli fakat bakım verecek personel bakım konusunda ye-
terli donanıma sahip değilse standartların doğru olarak tanımlanmış olması tek 
başına anlamlı olmayacaktır.

Sadece ölçmek sonucu görmek yeterli değildir, ölçümler sonucunda doğru karar-
lar alınarak hizmet kalitesi iyileştirilmelidir. En iyi sağlık hizmetini sunarak kali-
teyi yakalamak, sürekli kılmak gerektiğinde iyileştirme yapmak için indikatörler 
önemli birer araçtır.

3. YÖNTEM

3.1. Araştırmanın Amacı

Bu çalışmada Karamürsel Devlet Hastanesi’nde çalışan sağlık personeline uygu-
lanan anket sorularına alınan cevaplardan yola çıkılarak, algı düzeylerinin tespit 
edilmesi ve farklılıkların ortaya konulması amaçlanmıştır. Ortaya çıkan tablonun 
yorumlanması, yorumlar sonucunda gereken iyileştirmelerin yapılması ile hasta-
nede etkin bir İndikatör Yönetimi sağlanması hedeflenmiştir.

Araştırma için ‘’yüz yüze anket yöntemi’’ kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında 
‘’İndikatör Yönetimi’’konulu, beş bölümden oluşan 28 soruluk anket uygulan-
mıştır. 1.Bölümde Sosyo-Demografik özellikler, 2.bölümde Kalite ve İndikatör 
Yönetimine Çalışanların Algısal Bakış Açısı,3.bölümde indikatör Takibinde Ça-
lışanların Tutumu, 4.bölümde İndikatörlerin Kaliteli Hizmet Sunumundaki Etki-
sini ölçmeye yönelik sorular yer almaktadır. 5.bölümde katılımcılardan ‘’Kaliteli 
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hizmet sunumuna katkısı olacak, takip edilmesini önerebilecekleri indikatörler 
konusunda görüşlerini belirtmeleri’’istenmiştir.

Anket formunda çalışanların indikatörlere ilişkin algılarını ve değerlendirmele-
rini içeren sorularda 5’li Likert ölçeği kullanılmıstır. (5-Kesinlikle katılıyorum, 
4-Katılıyorum, 3-Kararsızım, 2-Katılmıyorum, 1- Hiç katılmıyorum).

3.2. Araştırma Ölçeğinin Güvenilirliği

Ölçeğin yapı geçerliliği faktör analiziyle belirlenmiştir. Güvenirlik analizi için madde 
toplam korelasyon, alt korelasyon ve ölçek puan stabilliği hesaplanmıştır. Ölçeğin 
Cronbach Alpha katsayısı 0.95 tir. Ölçekte 21 olumlu, 7 olumsuz soru vardır.

3.3. Araştırma Evreni ve Örneklem

Araştırma evrenini, Karamürsel Devlet Hastanesi’nde Sağlık Hizmetleri Sınıfın-
dan çalışan 140 kişilik çalışan grubu oluşturmaktadır. Örneklem sayısı 90’dır.

3.4. Problem Cümlesi

Hastanede Sağlık Hizmetleri Sınıfında çalışan personelin, indikatör algı düzey-
lerinin belirlenmesi ve indikatörler konusunda önerilerinin tespit edilmesi isten-
mektedir.

3.5. Verilerin Toplanması ve Analizi

Anketin hastane çalışanlarına uygulanacak olması sebebi ile öncelikle Karamür-
sel Devlet Hastanesi Başhekimliği’nden izin alınmıştır. Ankete katılmak isteyen 
çalışanlara uygulanan anket sonucu 90 anket cevaplanmış ve analizlerde kulla-
nılmıştır.

Verilerin analizinde SPSS 11.5 (Statistical Packages for the Social Sciences- Sos-
yal Bilimler için İstatistik Paketi) programı kullanılmıştır.

3.6. Araştırmanın Sınırları

Araştırma izin kısıtı nedeni ile Karamürsel Devlet Hastanesi’nde çalışan sağlık 
hizmetleri sınıfı personel ile yapılmıştır. Kamu hastane birlikleri oluşumundan 
sonra tekrar gerekli izinler ve örneklem alınarak daha geniş hastane birliklerinde 
yapılması genellenebilir sonuçlar verecektir.

3.7. Araştırmanın Hipotezleri

1- H0: Çalışanların bulunduğu görev indikatör algı düzeylerini etkilememektedir.
 H1: Çalışanların bulunduğu görev indikatör algı düzeylerini etkilemektedir.
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2- H0: Hekim ve hemşirelerin indikatör algı düzeyleri düşüktür.
 H1: Hekim ve hemşirelerin indikatör algı düzeyleri yüksektir.
3- H0:Çalışma süresinin çalışanların indikatör algı düzeyi üzerinde etkisi yoktur.
 H1:Çalışma süresinin çalışanların indikatör algı düzeyi üzerinde etkisi vardır.
4- H0:Çalışma süresi arttıkça indikatör algı düzeyi artmaz
 H1: Çalışma süresi arttıkça indikatör algı düzeyi artar.

4. BULGULAR

Tablo 1. Çalışanların Sosyodemografik Özelliklerine Ait Frekans ve Yüzde Dağılımları 
(Karamürsel DH, 2012 ŞUBAT)

Katılımcıların Cinsiyeti(n=90) Frekans Dağılımı Yüzde Dağılımı
Kadın 66 73,3
Erkek 24 26,7
Katılımcıların Yaş Dağılımları (n=90) 
23-27 7 7,8
28-32 27 30
33-37 20 22
38-42 17 18,9
43-47 10 11,1
47 üzeri 9 10
Katılımcıların Eğitim Durumu (n=90)
Lise 16 17,8
Önlisans-Lisans 65 72,2
Yüksek Lisans 1 1,1
Doktora 8 8,9
Katılımcıların Meslek Dağılımı(n=90) 
Hekim 11 12,2
Hemşire 53 58,9
Diğer 26 28,9
Katılımcıların Çalışma Süresi(n=90)
0-5 7 7,8
6-10 22 24,4
11-20 40 44,4
20 üzeri 21 23,3

Ankete cevap verenlerin tanımlayıcı bilgileri incelendiğinde Tablo 1’de görül-
düğü şekilde çalışma grubunun % 73.3’ü kadınlardan, % 26.7’si erkeklerden , % 
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12.2’si hekim,% 58.9’u hemşire ve 28.9’u diğer sağlık çalışanlarından((anestezi, 
röntgen, laboratuvar teknisyeni, tekniker ve memurlar) oluşmaktadır. % 30’u 28-
32 yaş,% 22’si 33-37 yaş,% 19’u 38-42 yaş,% 11’i 43-47 yaş,% 10’u 47 yaş ve 
üzeri,% 8’i 23-27 yaş grubundadır. % 72’si ön lisans-lisans mezunu,% 18’i lise 
mezunu,% 9’u doktora mezunudur.% 44’ü 11-20 yıl,% 24’ü 6-10 yıl,% 23’ü 20 
yıl üzeri,% 8’i 0-5 yıldır çalışmaktadır.

Yapılan KMO testi sonucunun 0,703 olması örneklem büyüklüğünün yeterli ol-
duğunu göstermektedir.

Tablo 2. Varyans Analizi

 
Toplam 
Squares df Ort.Skor F Sig.

indikatör algı * 
4.Göreviniz?

Between Groups 690,722 2 345,361 4,854 ,010

Within Groups 6189,893 87 71,148   

Total 6880,615 89    

indikatör algı

4.Göreviniz? Ortalama N Std. Sapma

hekim 56,5989 11 8,28171

hemşire 62,7780 53 8,71138

Mesleklere göre indikatör algısı arasında anlamlı fark yoktur .

p=0.010 p< 0.05 küçük olması gerekmektedir.

Tek yönlü varyans analizi sonucunda hekim ve hemşirelerin indikatör algı düzey-
leri arasında anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır.

1-  H0: Çalışanların bulunduğu görev indikatör algı düzeylerini etkilememektedir 
hipotezi kabul edilmiştir.

 H1: Çalışanların bulunduğu görev indikatör algı düzeylerini etkilemektedir 
hipotezi red edilmiştir.

2- H0: Hekim ve hemşirelerin indikatör algı düzeyleri düşüktür hipotezi kabul 
edilmiştir.

 H1: Hekim ve hemşirelerin indikatör algı düzeyleri yüksektir hipotezi red 
edilmiştir.

Hekimlerin Ortalama Algı Düzeyi= 56,59 Hemşirelerin Ortalama Algı Düze-
yi=62,77
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Tablo 3. Tanımlayıcı İstatistikler
Bağımlı Değişken: İndikatör Algı

4.Göreviniz? 5.Meslekte calisma süreniz? Ortalama Std. Sapma N
hekim 0-5 55,2353 . 1

6-10 50,6078 4,47884 3
11-20 56,7353 9,37154 4

20 üzeri 62,8627 8,80200 3
Total 56,5989 8,28171 11

hemşire,ebe 0-5 59,7157 7,80776 6
6-10 59,0637 7,83935 12
11-20 63,3690 9,14269 22

20 üzeri 66,6199 8,10669 13
Total 62,7780 8,71138 53

diğer 6-10 63,4118 7,17398 7
11-20 64,5882 6,94520 14

20 üzeri 73,6941 7,92465 5
Total 66,0226 7,89390 26

Total 0-5 59,0756 7,32589 7
 6-10 59,2941 8,07878 22
 11-20 63,1324 8,53425 40
 20 üzeri 67,7675 8,54308 21
 Total 62,9601 8,79263 90

Tablo 3 te Çalışma süresinin indikatör algı düzeyini etkilediği görülmektedir.

3-  H0:Çalışma süresinin çalışanların indikatör algı düzeyi üzerinde etkisi yoktur 
hipotezi red edilmiştir.

 H1:Çalışma süresinin çalışanların indikatör algı düzeyi üzerinde etkisi vardır 
hipotezi kabul edilmiştir.

Tablo 4. Değişkenler Arasında Etki Testi
Bağımlı Değişken:İndikatör Algı

Source Type III Sum 
of Squares df Mean 

Square F Sig. Partial Eta 
Squared

Intercept Hypothesis 147303,076 1 147303,076 697,323 ,000 ,995
 Error 744,461 3,524 211,241(a)    
Görev Hypothesis 769,424 2 384,712 12,971 ,002 ,716
 Error 305,299 10,294 29,659(b)    
Çalışma 
Süresi Hypothesis 803,016 3 267,672 7,757 ,002 ,566

 Error 616,722 17,872 34,509(c)    
Görev* 
Çalışma 
Süresi

Hypothesis 119,339 5 23,868 ,365 ,871 ,023

 Error 5170,410 79 65,448(d)    
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İndikatör algı düzeyi üzerinde en çok etki görev değişkenine aittir.

Tablo 5. Çalışma Süresine Göre Çalışanların Algı Düzeyi
Bağımlı Değişken:İndikatör Algı

4.Göreviniz? 5.Meslekte 
calisma süreniz? ortalama Std. Error

95% Confidence Interval
Lower Bound Upper Bound

hekim
6-10 50,608 4,671 41,311 59,905
11-20 56,735 4,045 48,684 64,787

20 üzeri 62,863 4,671 53,566 72,160
hemşire,ebe

6-10 59,064 2,335 54,415 63,712
11-20 63,369 1,725 59,936 66,802

20 üzeri 66,620 2,244 62,154 71,086
diğer . . .

6-10 63,412 3,058 57,325 69,498
11-20 64,588 2,162 60,285 68,892

20 üzeri 73,694 3,618 66,493 80,895

Tablo 5 te çalışma süresi arttıkça indikatör algı düzeyinin de arttığı ve çalışma 
süresi ile indikatör algı düzeyi arasında pozitif bir ilişki olduğu görülmektedir. 
Sağlık profesyonelinin hizmette çalışma süreleri ile indikatör bilgi ve algı düzeyi 
puanları arasında pozitif bir korelasyon saptanmıştır (r= 0.84; p<0.05) .

4-  H0:Çalışma süresi arttıkça indikatör algı düzeyi artmaz hipotezi red edilmiştir.
 H1: Çalışma süresi arttıkça indikatör algı düzeyi artar hipotezi kabul edilmiştir.

Tablo 6. Meslekler Arası Algı Düzeyi Farkı

 (I) 4.Göreviniz? (J) 4.Göreviniz?
Ortalama 
Fark (I-J)

Std. 
Error Sig.

95% Güven Aralığı
Lower 
Bound

Upper 
Bound

hekim hemşire,ebe -6,1791 2,68043 ,061 -12,5818 ,2236
diğer -9,4237(*) 2,90982 ,005 -16,3743 -2,4731

hemşire,ebe hekim 6,1791 2,68043 ,061 -,2236 12,5818
 diğer -3,2446 1,93704 ,221 -7,8716 1,3824
diğer hekim 9,4237(*) 2,90982 ,005 2,4731 16,3743
 hemşire,ebe 3,2446 1,93704 ,221 -1,3824 7,8716

Tablo 6 da;

- Hekimlerin, indikatör algı düzeylerinin hemşire, ebe ve diğer çalışanlara göre 
düşük, 
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- Hemşire ve ebelerin indikatör algı düzeylerinin, hekimlere göre yüksek, diğer 
çalışanlara göre düşük, 

- Diğer çalışan grubunun indikatör algı düzeylerinin, hekim, hemşire ve ebelere 
göre yüksek olduğu görülmektedir.

İndikatör bilgi ve algı düzeyi puanı ile cinsiyet arasında anlamlı bir fark saptan-
mıştır

(t= 11.32; p<0.05). Kadınların indikatör bilgi ve algı düzeyleri 67.82±1.24; er-
keklerin 58.31±1.43 dür.

Cross Tablo ile bazı değişkenler arasındaki farklılıklar incelenmiştir.

Tablo.7

4.Göreviniz?
Totalhekim hemşire,ebe diğer

1.İndikatörler 
birer ölçme 
değerlendirme 
aracıdır.

kesinlikle 
katilmiyorum  3,8%  2,2%

katilmiyorum 18,2% 1,9%  3,3%
kararsizim  5,7% 3,8% 4,4%
katiliyorum 36,4% 49,1% 30,8% 42,2%
kesinlikle katılıyorum 45,5% 39,6% 65,4% 47,8%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

İndikatörler birer ölçme değerlendirme aracıdır değişkeni çalışanların verdiği ce-
vaplar ile karşılaştırıldığında en belirgin farkın hekim grubu çalışanlarda olduğu 
görülmektedir.

Toplamda katılmıyorum cevabı veren çalışan oranı % 3.3 iken,bu oranın hekim-
lerde % 18.2 olduğu görülmektedir.

Tablo 8.

4.Göreviniz?
Totalhekim hemşire,ebe diğer

2.Bir hizmet 
sunumunda iyileştirme 
yapılmak isteniyorsa 
hizmetin her aşaması 
ölçülmelidir.

kesinlikle 
katılmıyorum  1,9%  1,1%

kararsızım  1,9%  1,1%
katılıyorum 27,3% 41,5% 23,1% 34,4%
kesinlikle 
katılıyorum 72,7% 54,7% 76,9% 63,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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‘’Bir hizmet sunumunda iyileştirme yapılmak isteniyorsa hizmetin her aşa-
ması ölçülmelidir’’ değişkeni çalışanların verdiği cevaplar ile karşılaştırıl-
dığında, hekimlerin ve diğer çalışan grubunun bu görüşe % 100 oranında 
katıldıkları, hemşire-ebe çalışan grubunun % 96,2 oranında katıldıkları gö-
rülmektedir.

Tablo 9.
4.Göreviniz?

Totalhekim hemşire,ebe diğer
4.Hasta 
memnuniyet oranı 
önemli bir kalite 
göstergesidir.

kesinlikle katılmıyorum  3,8%  2,2%
katılmıyorum 36,4% 7,5% 7,7% 11,1%
kararsızım 36,4% 13,2% 15,4% 16,7%
katılıyorum 18,2% 30,2% 30,8% 28,9%
kesinlikle katılıyorum 9,1% 45,3% 46,2% 41,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

‘’Hasta memnuniyet oranı önemli bir kalite göstergesidir’’ değişkeni çalışanların 
verdiği cevaplar ile karşılaştırıldığında, toplamda kesinlikle katılıyorum cevabı 
veren çalışan oranı

% 41,1 iken, hekimlerde bu oranın % 9,1 ile düşük olduğu görülmektedir.

Tablo 10.

4.Göreviniz?

Totalhekim hemşire,ebe diğer

5.Acile başvuran 
hastanın aynı gün 
içinde tekrar aynı 
şikayetle acile 
başvurma oranı bir 
kalite göstergesidir.

kesinlikle 
katılmıyorum 27,3% 17,0% 30,8% 22,2%

katılmıyorum 45,5% 20,8% 3,8% 18,9%

kararsızım 9,1% 22,6% 19,2% 20,0%

katılıyorum 18,2% 32,1% 23,1% 27,8%

kesinlikle 
katılıyorum  7,5% 23,1% 11,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

‘’Acile başvuran hastanın aynı gün içinde tekrar aynı şikayetle acile başvurma 
oranı bir kalite göstergesidir’’ değişkeni çalışanların verdiği cevaplar ile karşı-
laştırıldığında, toplamda kesinlikle katılmıyorum ve katılmıyorum cevabı veren 
çalışan oranı % 41,1 iken % 72,8 ile en yüksek oranın hekim grubu çalışanlarda 
olduğu, görülmektedir.
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Tablo 11.
4.Göreviniz?

Totalhekim hemşire,ebe diğer
6.Ameliyat 
masası kullanım 
oranı bir kalite 
göstergesidir.

kesinlikle katılmıyorum  3,8% 3,8% 3,3%
katılmıyorum 54,5% 28,3% 19,2% 28,9%
kararsızım 9,1% 11,3% 15,4% 12,2%
katılıyorum 9,1% 35,8% 19,2% 27,8%
kesinlikle katılıyorum 27,3% 20,8% 42,3% 27,8%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Ameliyat masası kullanım oranının bir kalite göstergesi olduğunu düşünen ça-
lışan oranı toplamda % 55,6 iken hekim grubu çalışanlarda bu oranın % 36,4 
olduğu görülmektedir.

Tablo 12.

 
4.Göreviniz? Total

hekim hemşire,ebe diğer  
9.Eksiksiz doldurulan hasta 
dosyası oranı verimlilik 
açısından bir kalite 
göstergesidir.
 

kesinlikle 
katılmıyorum 18,2% 1,9%  3,3%

katılmıyorum  1,9%  1,1%
kararsızım 18,2% 11,3% 11,5% 12,2%
katılıyorum 45,5% 45,3% 34,6% 42,2%
kesinlikle 
katılıyorum 18,2% 39,6% 53,8% 41,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

‘’Eksiksiz doldurulan hasta dosyası oranı verimlilik açısından bir kalite göster-
gesidir’’ değişkeni çalışanların verdiği cevaplar ile karşılaştırıldığında en belirgin 
farkın hekim grubu çalışanlarda olduğu görülmektedir. Toplamda kesinlikle ka-
tılmıyorum cevabı veren çalışan oranı % 3.3 iken,bu oranın hekimlerde % 18.2 
olduğu görülmektedir.

Tablo 13.
4.Göreviniz?

Totalhekim hemşire,ebe diğer
1.Çalıştığım 
hastanede, 
indikatör yönetimi 
etkin olarak 
uygulanmaktadır.

kesinlikle katılmıyorum   3,8% 1,1%
katılmıyorum 9,1% 9,4% 3,8% 7,8%
kararsızım 63,6% 15,1% 11,5% 20,0%
katılıyorum 18,2% 60,4% 46,2% 51,1%
kesinlikle katılıyorum 9,1% 15,1% 34,6% 20,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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‘’Çalıştığım hastanede, indikatör yönetimi etkin olarak uygulanmaktadır.’’değişkeni 
çalışanların verdiği cevaplar ile karşılaştırıldığında hastanede etkin bir indikatör 
yönetimi uygulandığını düşünen çalışan grubu toplamda 71,1 iken, hekim grubu 
çalışanlarda bu oranın % 27,3 olduğu görülmektedir.

Tablo 14.
4.Göreviniz?

Totalhekim hemşire,ebe diğer
4.Çalıştığım birimde 
indikatörlerin 
sağlıklı takibi için 
gereken hassasiyeti 
gösteriyorum.

katılmıyorum 9,1% 7,5%  5,6%
kararsızım 27,3% 3,8%  5,6%
katılıyorum 54,5% 47,2% 53,8% 50,0%
kesinlikle katılıyorum 9,1% 41,5% 46,2% 38,9%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

‘’Çalıştığım birimde indikatörlerin sağlıklı takibi için gereken hassasiyeti göste-
riyorum.’’ değişkeni çalışanların verdiği cevaplar ile karşılaştırıldığında, indika-
törlerin takibinde gerekli hassasiyeti gösterdiğini düşünen çalışan grubu toplam-
da % 88,9 iken, diğer çalışan grubunda bulunan çalışanların % 100 oranında in-
dikatör takibi konusunda hassasiyet gösterdiklerini düşündükleri görülmektedir.

5. SONUÇLAR

Sağlık Hizmeti sunumunda, üretilen hizmet çıktısını ölçme ve değerlendirmede 
araç olarak kullanılan indikatörlerin önemi her geçen gün artmaktadır. Sunulan 
hizmetin, etkinliğinin ve verimliliğinin ölçülmesi her kurum için gereklidir.

Bu ölçümler sonucunda, hizmetin ne oranda hatasız verildiği, sağlanan çıktının 
verimli olup olmadığı, hangi konularda iyileştirme yapılması gerektiği belirle-
necek ve çalışmalar bu doğrultuda yönlendirilebilecektir. Hizmet çıktısında sağ-
lanan her iyileştirme faaliyeti, hasta ve çalışan memnuniyetine aynı oranda yan-
sıyacak, hastanenin marka değerinin artmasında, tercih edilmesinde önemli bir 
etken olacaktır.

Sağlık hizmeti sunumu konusunda talebi belirleyici olan hekimlerin, indikatör 
yönetimi konusundaki bilgi ve algı düzeyleri puanları yüksek bulunmamıştır. 
Hemşirelerin ve yöneticilerin bilgi ve algı düzeyleri puanı hekimlere göre daha 
yüksek olmakla birlikte aralarında anlamlı fark bulunmaması ise konunun ülke-
mizde yeni uygulanmaya başlaması ile açıklanabilir.

Hem meslek öncesi hem de mesleki eğitim programlarına sağlık yönetimi ve has-
tane işletmeciliği esasları vb. dersler eklenmesi ile sağlık yönetimi konularının 
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sağlık profesyonelleri tarafından anlaşılması kolaylaşacaktır. Aktif çalışanların 
ise kısa fakat sürekli hizmet içi bilgilendirme eğitimleri ile bilgi ve algı düzeyle-
rinin yükseltilmesi mümkün olabilecektir.

Sağlık hizmetleri yönetiminde süreçlerin iyileştirilmesini, denetlenmesini, aksak-
lıkların tespit edilmesini, hasta ve çalışan güvenliğini sağlama ve ileriye dönük 
planlama yapmayı sağlayan indikatör yönetimi konusu henüz ülkemizde istenil-
diği şekilde uygulanamamıştır. Kamu hastane birlikleri sürecinde indikatör yöne-
timi etkin bir denetim aracı olarak karşımıza çıkacaktır.
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Bir Devlet Hastanesinin Dahili ve Cerrahi 
Servislerinde Düşme Riski, Alınan 
Önlemlerin Belirlenmesi ve Yönetimi
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ÖZET
Yataklı Tedavi kurumlarında teşhis ve tedavi süreçleri boyunca hastaların güvenliğinin 
sağlanması tüm sağlık çalışanı ve yöneticilerinin en büyük isteğidir. Kurumsal güveni-
lirliğin ve tercih edilebilirliğin bir etkeni olan hasta güvenliğinin sağlanmasında alınacak 
yönetsel kararlar ve uygulamalar büyük önem taşımaktadır. Hastanelerde güvenli ortamın 
sağlanması, hastayı ikincil yaralanmalardan korumak için önemlidir. Güvenli çevrenin 
sağlanması ve sürdürülmesi özellikle hareket ve denge sorunları olan hastalarda önem 
kazanır. Hastanelerde en sık görülen ikincil yaralanmaların nedeni kaza ile düşmelerdir.

Bu çalışma yataklı tedavi kurumlarında hasta güvenliğini sıklıkla tehdit eden düşme olay-
larının ve nedenlerinin analiz edilerek, hasta düşmelerinin önlenmesine yönelik çalışma-
ların değerlendirilmesi amacıyla planlanmıştır.

Çalışma tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Örneklem seçimine gidilmemiş, 1 Ekim-31 
Aralık 2011 tarihleri içerisinde Manisa Turgutlu Devlet Hastane yatan toplam 2378 ye-
tişkin hastanın tamamına İtaki Düşme Riski Ölçeği doldurulup ve düşme riski açısından 
yüksek risk grubunda olan tüm yetişkin hastalar örneklememizi oluşturmuştur (n:165). 
Araştırma verilerinin toplanmasında 3 ayrı araç kullanılmıştır. Birincisi, hastaların tanıtı-
cı özelliklerinin yer aldığı (yaş, cinsiyet, tanı, yattığı servis) “Hemşire Ön Değerlendirme 
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2 Doç.Dr, Yeni Yüzyıl Üniversitesi SHMYO
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Formu” dur, ikincisi yetişkin hastalara uygulanan düşme risk skorunu belirleyen “İtaki 
Düşme Riski Ölçeği”, üçüncüsü ise alan “Düşme Olay Bildirim” formu’dur.
Elde edilen veriler SPSS 11.0 paket programında değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde 
yüzdelik, ortalama, independent samples t test ve one way Anova testleri kullanılmıştır.
Araştırmaya katılan hastaların yaş ortalaması 69.16±12.60 olup, %50.9’u kadındır. 
Yüksek risk grubunda bulunan hastaların İtaki Düşme Riski Ölçeği puan ortalaması 
10.89±5.91 olarak bulunmuş olup tüm yatan hastalar içerisindeki düşme olayı gerçekleş-
me dağılımlarına bakıldığında %0.3’ünde düşme olayı gerçekleştiği belirlenmiştir. Düş-
me olayı gerçekleşen hastaların %41.9’unda hasta ve refakatçi eğitimi yapılmıştır. Top-
lam ölçek puanı ile yaş arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05).

Anahtar Kelimeler: İtaki Düşme Riski Ölçeği, Yatan Hasta, Hemşirelik.

ABSTRACT
It is the greatest wish of all medical staff and administrators that sufficient safety is secured 
for patients while their diagnosis and treatment process. Administrative decisions and 
implementation is of great importance in securing patient safety which takes a notable 
part in institutional credibility and preferability. Securing of safe environment in hospitals 
is important in order to prevent secondary injuries. Securing and maintenance of safe 
environment is particularly important for patients with movement and balance impediments.
The most frequent reason of secondary injuries in hospitals is accidental falling-down.

This study has been conducted to analize the cases and reasons of falling-down in inpatient 
hospitals and for the evaluation of preventive efforts.

The study is a descriptive research. There has been no sample survey. A total of 2378 adult 
patients who were in treatment in Manisa Turgutlu Devlet Hastanesi between 1 October- 
31 December 2011 were handed Itaki Risk of Falling-Down Scale and all adult patients 
who were in the group of high risk of falling-down constituted our samples. (n:165). 
Three different tools were utilised to collect the research data. The first tool is “Nurse 
Pre-Evaluation Form” on which the introductory characteristics of patients are presented 
(age,sex,diagnosis,department). The second tool is “Itaki Scale of Risk of Falling-down” 
which determines the score of risk of falling-down among adult patients. The third tool is 
“Falling-down Incident Notification” form.

The data obtained has been evaluated in SPSS 11.0 package program. In the analysis of 
the data, the tests of percentage, average, independent samples t test and one way Anova 
have been used.

The average age of patients taking part in the research is 69.16±12.60, 50.9% of them 
being female. Average score of Itaki Scale of Risk of Falling-down of patients in high risk 
group has been determined to be 10.895.91 and 0.3 % of them have been reported to fell 
down after all the cases were analized.

41.9% of the patients who suffered of falling-down have been provided with patient and 
attendant training. Statistically, meaningful difference has been determined between total 
scale score and age of the patients (p<0.05).

Key Words: Itaki Scale of Risk of Falling-down, Inpatient, Nursing.



Teşhiste - Tedavide ve Bakımda Güvenlik

IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi  569

1. GİRİŞ

1.1. Düşme ve Hasta Güvenliği

Yataklı Tedavi kurumlarında teşhis ve tedavi süreçleri boyunca hastaların güven-
liği’nin sağlanması tüm sağlık çalışanı ve yöneticilerinin en büyük isteğidir. Ku-
rumsal güvenilirliğin ve tercih edilebilirliğin bir etkeni olan hasta güvenliği’nin 
sağlanmasında alınacak yönetsel kararlar ve uygulamalar büyük önem taşımak-
tadır. Hastanelerde güvenli ortamın sağlanması, hastayı ikincil yaralanmalardan 
korumak için önemlidir. Güvenli çevrenin sağlanması ve

sürdürülmesi özellikle hareket ve denge sorunları olan hastalarda önem kazanır. 
Hastanelerde en sık görülen ikincil yaralanmaların nedeni kaza ile düşmelerdir 
(Savcı vd., 2009:19).

Düşme, bireyin durduğu, bulunduğu, tutunduğu yerden ayrılarak veya dayanağı-
nı, dengesini yitirerek yukardan aşağıya inmesidir (tdk.gov.tr, 2011).

Gerçekleştirilmesi zor veya alışılmadık aktiviteler sırasındaki düşmelerden zi-
yade olağan günlük aktiviteler sırasındaki düşmeler daha sık dikkate alınmakta 
ve incelenmektedir (Kaymak ve Maral, 2001:152). Yaşlı bireyler arasında başta 
kalça olmak üzere çeşitli kemiklerin kırılması ile sonuçlanan düşmeler, hareket-
sizliği arttıran ve yatağa bağımlılığa neden olan majör bir faktördür (Yıldırım ve 
Karadakovan, 2004:78). Düşmeler; kalça kırıklarına travmatik beyin hasarına, 
düşme korkusuna bireyin bağımsızlığının azalmasına yol açmaktadır. Kalça ve 
femur kırıklarında mortalite oranının %20-30 arasında olabileceği belirtilmekte-
dir (Işık, 2006).

Değişik birimlerde farklı düşme oranlarından söz edilmektedir. Savcı ve arkadaş-
larının belirttiğine göre; Çapacı (2007) çalışmasında ,yoğun bakım merkezlerinde 
%14, rehabilitasyon biriminde %24, yaşlı rehabilitasyon biriminde %39 oranında 
düşme görüldüğü ve rehabilitasyon merkezlerinde 100 gün hastanede yatan hasta 
için saptanan düşme insidansının % 15,9 olduğunu belirtilmektedir. Yapılan bir 
başka çalışmada da hastanelerde, hastaların düşme oranının yaklaşık %2-15 ara-
sında olduğu ifade edilmektedir (Savcı vd.,2009:19, Canpolat,2001:524). Düş-
melerin dörtte birinden fazlasının berelenme, kesik ya da kırık gibi fiziksel yara-
lanma ile sonuçlandığı vurgulanmaktadır. Kırıklar düşme sonucu en sık görülen 
komplikasyondur. Nyberg ve Gustafson (1995), 153 düşme olgusunda yaptıkları 
incelemede, hastaların %24’ünde küçük, %4’ünde ise ciddi yaralanmalar ortaya 
çıktığını bildirmiştir. Küçük yaralanmaların, çürük, yumuşak doku yaralanma-
sı, sütur gerektirmeyen yaralanmalar oluştururken; ciddi yaralanmaların kalça, 
pelvis, radyus kırığı, sütur gerektiren yaralanma, intraserebral hematom ya da 
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ölümle sonuçlanabildiği görülmektedir (Savcı vd., 2009:19). Düşmelerin yakla-
şık %60-70’inde yaralanma olmadığı, %30-40’ında küçük ya da orta, %3-6’sında 
ise ciddi yaralanmaların olduğu bildirilmektedir (Williams vd., 2007:317, Szum-
las vd., 2004:296, Kannus vd., 2006:184).

Yapılan araştırmalarda kliniklere göre düşme oranları incelenmiş (her 1000 has-
tada) ve dahiliye kliniğinde 6.12, nöroloji kliniğinde 6.12, genel cerrahi kliniğin-
de 2.18, ortopedi kliniğinde 0.8 olarak bulunmuştur. Hastanelerde düşmelerin en 
çok hasta odasında görüldüğü, transferler sırasında (%37), sandalyede oturma-
da (%20), yürüme esnasında da (%15) düşmelerin olduğu saptanmıştır (Çapacı, 
2007:7, Çeçen ve Özbayır, 2011:11).

Sağlık Bakımı Organizasyonları Akreditasyonu Birleşik Komisyonu 2005 yılın-
daki raporunda 271 düşme vakası bildirmiştir (Deniz, 2009).

Hastanelerde güvenli ortamın sağlanarak sürdürülmesi ile hastayı ikincil yara-
lanmalardan korumak hemşirenin en önemli yasal ve etik sorumluluklarından 
biridir. Sağlık kurum ve kuruluşlarında hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması 
ve korunmasına yönelik usul ve esaslar hakkında tebliğ yayınlanmıştır. Hasta 
güvenliği hedefleri kapsamında düşmelerin önlenmesine yönelik işlemler belir-
lenmiştir. Bunlar;

• Düşme riski bulunan hastalar Hemşirelik Hizmetleri Hasta Değerlendirme 
formunun doldurulması esasında belirlenir.

• Risk alanlarının belirlenmesi,
• Düşmelerin takibinin ve belirli aralıklarla analizinin yapılması,
• Personellerin hasta transferleri konusunda eğitilmesi,
• Gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılması (27214 Sayılı Resmi Gazete, 

2009).

1.2. Düşmenin Değerlendirilmesi

Düşme etiyolojisi multifaktöriyel olduğu için predispoze ve presipite eden faktörler 
tespit edilmeli, gerekli durumlarda uygun müdahaleler yapılmalıdır. Yaşlı hastalar 
genellikle düşme konusunda kendiliğinden bilgi vermedikleri için her yaşlı hastaya 
en az yılda bir kez düşme öyküsü sorulmalı, hasta denge ve yürüme problemleri 
açısından değerlendirilmelidir (Işık, 2006). Düşme için hangi yaştan itibaren tara-
ma yapılması konusunda net bir fikir birliği yoktur. Yapılan çalışmalarda düşmenin 
ve düşmeye neden olan risk faktörlerinin 70 yaştan itibaren artmaya başladığı tespit 
edilmiştir. Düşme riskindeki artış nedeniyle 65 yaşından itibaren hastaların taran-
masının uygun olacağı yaklaşımı daha çok kabul görmektedir.
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Değerlendirmede skorlama geçerlilik ve güvenirliliği çalışılmış bir skala ile ya-
pılmalıdır. Çıkan puanlama sonucuna göre değerlendirme tekrarlanmalıdır. Düş-
me için risk faktörleri tespit edilmeli ve gerekli durumlarda uygun müdahaleler 
yapılmalıdır. Daha önceki düşmenin değerlendirilmesi: Düştüğü (çevre kaygan 
ya da düz olmayan yürüme yüzeyleri, zayıf aydınlatma) dönemde hastanın yar-
dımcı cihaz kullanıp kullanmadığı, düşme öncesi baş dönmesi olup olmadığı, 
yaralanmanın tipi sorgulanmalıdır (Işık, 2006).

Hastaların hastane ortamında düşmesinin tamamen önlenemeyeceği ancak uygu-
lanacak etkin koruyucu önlemler ile en aza indirilebileceği belirtilmektedir. Bu 
anlamda, en yaygın yaklaşımın, öncelikle hastalarda düşmeye eğilimi belirleyen 
risk düzeyinin tanımlanması olduğu görülmektedir. Risk faktörlerini araştıran 
çalışmalar incelendiğinde, düşmeye neden olan çok sayıda risk faktörü olduğu 
görülmektedir. Aynı zamanda, son 20 yıl içinde düşme riskini tanılayan farklı 
model, ölçekler ya da skorlama sistemleri geliştirilmiştir. Hastanın kabulü ile 
başlayan tanılama aşamasında bir model, ölçek ya da skorlama sisteminden ya-
rarlanılarak düşme riskinin belirlenmesi, gerekli bakım girişimleri ve koruyucu 
önlemlerin zamanında alınmasını sağlarken aynı zamanda hastanın zarar görme-
sini de engelleyecektir (Savcı vd., 2009:19).

2. GEREÇ VE YÖNTEM

2.1. Araştırmanın Amacı ve Tipi

Yataklı tedavi kurumlarında teşhis ve tedavi süreçleri boyunca hastaların güven-
liğinin sağlanması, tüm sağlık çalışanı ve yöneticilerinin en büyük isteğidir. Ku-
rumsal güvenilirliğin ve tercih edilebilirliğin bir etkeni olan hasta güvenliğinin 
sağlanmasında alınacak yönetsel kararlar ve uygulamalar büyük önem taşımak-
tadır.

Bu çalışmada, yataklı tedavi kurumlarında hasta güvenliğini sıklıkla tehdit 
eden düşme olaylarının nedenlerinin analiz edilerek hasta düşmelerinin ön-
lenmesine yönelik çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla tanımlayıcı tipte 
planlanmıştır.

2.2. Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman

Araştırma, Manisa Turgutlu Devlet Hastanesinde, 1 Ekim-31 Aralık 2011 tarih-
leri arasında, hastaneye yatan ve düşme riski yüksek bulunan yetişkin hastaların 
verilerinin incelenmesi yoluyla gerçekleştirilmiştir.
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2.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi

Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş, 1 Ekim-31 Aralık 2011 tarihleri içe-
risinde Manisa Turgutlu Devlet Hastane’sinde 2378 yetişkin hasta yatışı olmuş 
ve tamamına İtaki Düşme Riski Ölçeği doldurulmuş olup, düşme riski açısından 
yüksek risk grubunda olan tüm yetişkin hastalar örneklememizi oluşturmuştur 
(n:165) .

2.4. Veri Toplama Araçları ve Uygulanması

Araştırma verilerinin toplanmasında 3 ayrı araç kullanılmıştır. Birincisi, hasta-
ların tanıtıcı özelliklerinin yer aldığı (yaş, cinsiyet, tanı, yattığı servis) “Hemşire 
Ön Değerlendirme Formu” dur.

İkincisi, yetişkin hastalara uygulanan düşme risk skorunu belirleyen “İtaki Düş-
me Riski Ölçeği”dir. Türk bilim insanı Şirvanlı Şemseddin-i İtakî’nin anısına, 
“İtaki Düşme Riski Ölçeği”, Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite 
Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından 2011 yılında yayınlanmıştır. Ölçek 11 mi-
nör ve 8 majör olmak üzere 19 risk faktöründen oluşmakta olup, toplam puan 
üzerinden değerlendirilmektedir. Minör risk faktörlerinin her biri 1 puan, majör 
risk faktörlerinin her biri 5 puandır. Hastanın düşme riski düzeyi, toplam puanı 
5’in altında ise düşük risk, 5 ve 5’in üzerinde ise yüksek risk olarak değerlendi-
rilmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır.

Üçüncüsü ise, Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme 
Daire Başkanlığı’nın 2011 yılında yayınladığı ve tüm yataklı tedavi kurum-
larında uygulanan Hizmet Kalite Standartlarında yer alan “Düşme Olay Bil-
dirim” formu’dur. Düşen hastalara doldurulan ve 6 bölümden oluşan “Düş-
me Olay Bildirim” formlarında düşme olayının gerçekleştiği servis, servis 
içindeki yer, düşme öncesi ve sonrasındaki genel durumu, düşme risk skoru, 
düşme nedeni ve olay sonrası alınan önlemler bulunmaktadır. Araştırmada 
kullanılan formlar, servise yatışı kabul edilen hastalara, servis hemşireleri 
tarafından uygulanmıştır.

2.5. Verilerin İstatistiksel Analizi

Elde edilen veriler, SPSS 11.0 paket programında değerlendirilmiştir. Verilerin 
analizinde yüzdelik, ortalama, independent samples t test ve one way Anova test-
leri kullanılmıştır.
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3. BULGULAR
Tablo 1: Hastaların Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı

ÖZELLİKLER n %
Yaş
64 yaşa kadar
65 yaş ve yukarısı 

46
119

27.9
72.1

 Yaş ortalaması: 69.16±12.60
Cinsiyet
Kadın
Erkek

84
81

50.9
49.1

Toplam 165 100

Araştırma kapsamına alınan hastaların, %72.1’inin 65 yaş ve üzerinde , 
%50.9’unun kadın olduğu saptanmıştır. Araştırmaya alınan hastaların yaş ortala-
ması 69.16±12.60 olarak saptanmıştır (Tablo 1).

Tablo 2: Hastaların Tanı ve Yattığı Servislere Göre Dağılımı
ÖZELLİKLER n %
Tanı
SVH
Kalp yet.+Ht+Diabet+KOAH
Kafa trav.+Beyin tm.+İnt.disk boz
Yaralanma+Herni+Safra taşı
Katarakt+kırıklar

87
45
19

14

52.7
27.3
11.5

8.5

Servis
Nöroloji
Dahiliye
Cerrahi

91
46
28

55.2
27.8
17.0

Toplam 165 100

Hastaların tanılarına göre dağılımları incelendiğinde, %47.3’ünün SVH tanısına 
sahip olduğu saptanmıştır. Araştırmaya alınan hastaların %55.2’si nöroloji servi-
sinde yatmaktadır (Tablo 2).

Tablo 3: Hastaların İtaki Düşme Riski Ölçeği Değerlendirme Zamanına Göre Dağılımı

İtaki Düşme Riski Ölçeği Değerlendirme Zamanı n* %
İlk değerlendirme
Postoperatif dönem
Hasta düşmesi
Bölüm değişikliği
Durum değişikliği

133
6
10
6
10

80.6
3.6
6.1
3.6
6.1

Toplam 165 100
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İtaki Düşme Riski Ölçeği, hastaneye yatan tüm hastalara uygulanmakta olup, 
değerlendirme aşamaları içerisinde yüksek risk grubunda bulunan hastaların 
%80.6’sının hastaneye ilk yatışı esnasında yüksek risk grubunda olduğu saptan-
mıştır (Tablo 3).

Tablo 4: Yüksek Risk Grubunda Bulunan Hastaların Düşme Olayı Gerçekleşme  
Durumuna Göre Dağılımı

Düşme Gerçekleşme Durumu n* %
 Evet
Hayır

9
156

5.5
94.5

Toplam 165 100

Yüksek risk grubunda bulunan hastaların düşme olayı gerçekleşme dağılımları 
incelendiğinde, %5.5’inde düşme olayı gerçekleştiği saptanmıştır (Tablo 4).

Tablo 5: Tüm Yatan Hastalar İçerisindeki Düşme Olayı Gerçekleşme Durumu

Düşme Gerçekleşme Durumu n* %
 Evet
Hayır

9
2369

0.3
99.7

Toplam 2378 100

Tüm yatan hastalar içerisindeki düşme olayı gerçekleşme dağılımlarına bakıldı-
ğında, %0.3’ünde düşme olayı gerçekleştiği belirlenmiştir (Tablo 5).

Tablo 6: Düşme Olayı Gerçekleşen Hastaların Düştüğü Yer ve Düşme  
Nedenine Göre Dağılımı

 ÖZELLİKLER n %
Düştüğü yer
Koridor
Servis

5
4

55.6
44.4

Düşme nedeni
Hasta kaynaklı
Bakım kaynaklı
Tesis kaynaklı
Hasta ve tesis kaynaklı

6
1
1
1

66.7
11.1
11.1
11.1

Toplam 9 100

Düşme olayı gerçekleşen hastaların düştüğü yer ve düşme nedenine göre dağılım-
ları incelendiğinde, %55.6’sının koridorda düştüğü, %66.7’sinin düşme nedeni-
nin hasta kaynaklı olduğu saptanmıştır (Tablo 6).
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Tablo 7: Yüksek Risk Grubunda Bulunan Hastaların İtaki Düşme Riski Ölçeği Puan 
Ortalamalarının Dağılımı

İtaki Düşme Riski Ölçeği Puan Ortalaması n X±Ss

TOPLAM 165 10.89±5.91

Yüksek risk grubunda bulunan hastaların İtaki Düşme Riski Ölçeği puan ortala-
ması 10.89±5.91 olarak bulunmuştur (Tablo:7).

Tablo 8: Yüksek Risk Grubunda Bulunan Hastaların Sosyo-Demografik Özellikleri ve 
Yattığı Servise Göre İtaki Düşme Riski Ölçeği Puan Ortalamalarının Dağılımı

Sosyo-Demografik Özellikler n X±Ss t
Yaş Grubu
64 yaşına kadar
65 yaş ve yukarısı

46
119

9.00±3.99
11.65±6.35

0.00 P:0.002*

Cinsiyet
Kadın
Erkek

84
81

10.71±5.24
11.12±6.54

0.53 P:0.05*

Yattığı Servis
Nöroloji
Dahiliye
Cerrahi

91
46
28

11.25±6.30
10.91±5.83
9.82±4.57

0.05 F:0.62**

Toplam 165 10.89±5.91

* Student t testi p değeri
** One way ANOVA Varyans Analizi

Araştırma kapsamın alınan hastaların yaş gruplarına göre itaki düşme riski ölçeği 
puan ortalamalarına bakıldığında; 64 yaş ve altı yaş grubunda olan hastaların 
puan ortalamaları 9.00±3.99 , 65 yaş ve üzeri yaş grubunda olan hastaların puan 
ortalamaları 11.65±6.35 olup yaş grupları arasındaki puan farkı istatistiksel ola-
rak anlamlı bulunmuştur (t:0.00, p<0.05), (Tablo 8).

Hastaların cinsiyetlerine göre puan ortalamaları incelendiğinde; kadınların puan 
ortalamaları 10.71±5.24, erkelerin puan ortalamaları 11.12±6.54 olarak saptan-
mış olup puan ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (t:0.53, p:0.05) 
(Tablo:8).

Nöroloji servisinde yatmakta olan hastaların puan ortalamaları 11.25±6.30, 
dahiliye servisinde yatmakta olan hastaların puan ortalamaları 10.91±5.83, 
cerrahi servisinde yatmakta olan hastaların puan ortalamaları 9.82±4.57 ola-
rak bulunmuş ve aralarındaki puan farkı anlamlı bulunmamıştır (t:0.05, p:0.62) 
(Tablo:8).
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Tablo 9: Düşme Olayı Gerçekleşen Hastalarda Alınan Önlemlerin Dağılımı
Alınan Önlemler n* %
Refakatçi kalması sağlandı.
Hasta ve refakatçi eğitimi yapıldı.
Servis hemşirelerine temel güvenlik eğitimi tekrarlandı.
Hekimine hasta kısıtlama orderı hakkında hatırlatma eğitimi verildi, 
kenarlıklar arasına yastık uygulaması yapıldı.
Hasta yakını eğitimlerine refakatçilerin bilgi vermeden servisten 
ayrılmaması konusu eklendi.
Hastanın düştüğü yatağın ayakları normal yatak yüksekliğinden 
fazla olması nedeniyle tüm hastane yatakları gözden geçirildi,12 
adet benzer yatak tespit edildi,tekerlekleri kesildi, normal yükseklik 
sağlandı.

2
5
2
1

1

1

16.6
41.9
16.6
8.3

8.3

8.3

Toplam 12 100

Düşme olayı gerçekleşen hastaların %41.9’unda hasta ve refakatçi eğitimi yapıl-
mıştır.

4. TARTIŞMA

Araştırma kapsamına alınan hastaların, %72.1’inin 65 yaş ve üzerinde , 
%50.9’unun kadın olduğu saptanmıştır. Araştırmaya alınan hastaların yaş ortala-
ması 69.16±12.60 olarak saptanmıştır (Tablo 2).

Savcı ve arkadaşlarının , nöroloji ve nöroşirürji kliniklerinde hastaların düşme 
riski ve alınan önlemlerin belirlenmesi amacıyla yaptıkları çalışmada yaş orta-
laması 58.93 ±17.05 iken Salık ve arkadaşlarının parkinson hastalarında düşme 
riskini etkileyen faktörlerin incelenmesi amacıyla yaptıkları çalışmada yaş ortala-
ması 70.83±12.76 olarak bulunmuş olup çalışmamızla benzerlik göstermektedir 
(Salık vd., 2007:39). Düşme sıklığı yaşla birlikte artar ve yaşamsal faktörlere 
bağlı olarak değişir. 65 yaş üstünde, sağlıklı ve toplum içinde yaşayanlarda kişi 
başı yıllık düşme oranı %30–40 iken, uzun dönem bakım merkezlerinde yaşayan-
larda %50’lere çıkmaktadır. Literatürde, yaşlılık ve yaşın ilerlemesi ile artan fi-
ziksel yetersizliğin düşme riskini artıran bir faktör olduğu belirtilmektedir (Çapa-
cı, 2007:9). McFarlane-Kolb (2004), hastanede düşen hastalarda yaşın önemli bir 
faktör olduğunu ve bu hastaların yaş ortalamasının düşmeyen hastalardan anlamlı 
olarak yüksek olduğunu bildirmektedir (Çapacı, 2007:8). Evans ve arkadaşlarının 
(2001) hastanede düşme risk faktörlerinin belirlenmesine yönelik literatür ince-
lemesinde, 60-65 yaş grubunun yüksek risk, 80 yaş ve üzerinin çok daha yüksek 
risk oluşturduğu vurgulanmaktadır (Çapacı, 2007:9). Araştırma kapsamın alınan 
hastaların yaş gruplarına göre itaki düşme riski ölçeği puan ortalamalarına bakıl-
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dığında; 64 yaş ve altı yaş grubunda olan hastaların puan ortalamaları 9.00±3.99 
, 65 yaş ve üzeri yaş grubunda olan hastaların puan ortalamaları 11.65±6.35 olup 
yaş grupları arasındaki puan farkı istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (t:0.00, 
p<0.05), (Tablo 9). Chu ve ark. yaptığı çalışmada düşme insidansının yaşla bir-
likte arttığı ve insidansın 75-79 yaş grubunda %36,3, 80-84 yaş grubunda %38,7, 
85 yaş ve üstü grupta %46,8 olduğunu, Çeçen ve ark. (2011), yaş arttıkça düşme 
riski puanının arttığını, Mülayim ve ark (2011), düşen hastaların %34.4’ünün 61-
75 yaş grubunda olduğunu saptamıştır (Çeçen vd., 2011:20, Chu vd., 2005:70, 
Mülayim vd., 2001:211). Savcı ve arkadaşlarının çalışmasında kullanılan risk 
düzeyinin belirlenmesinde yaşın bir kriter olarak alınmadığı Hendrich II Düşme 
Riski Modelinde, yüksek düşme riskine sahip olma açısından yaş grupları arasın-
da anlamlı bir ilişkinin olmadığı görülmüştür (Savcı vd., 2009:19).

Araştırmada, hastaneye yatan tüm hastalara İtaki Düşme Risk Ölçeği uygulan-
mış, ölçeğin değerlendirme aşamaların içerisinde yüksek risk grubunda bulunan 
toplam 165 hastanın hastaneye ilk yatışı sırasında yüksek risk grubunda olduğu 
saptanmıştır (Tablo 2). Savcı ve ark (2009)’nın nöroloji ve nöroşirurji klinikle-
rinde yatan hastaların düşme riskini belirlemeye yönelik yaptıkları çalışmada, 
hastaların %56.52’sinde, Çeçen ve Özbayır (2011), hastaların %38’inde düşme 
riskinin yüksek olduğunu saptamışlardır. Çalışma sonuçlarının ile literatürlerle 
benzerlik gösterdiği görülmektedir. Hastane ortamında görülen düşmelerin ta-
mamen önlenemeyeceği ancak uygulanacak etkin koruyucu önlemler ile en aza 
indirilebileceği belirtilmektedir. Bu bağlamda, öncelikle hastalarda düşmeye eği-
limi belirleyen risk düzeylerinin tanımlanması, risk tanılamalarında farklı model, 
ölçekler ya da skorlama sistemlerinin kullanılması, düşme riskinin belirlenerek, 
gerekli bakım girişimlerin planlanması ve koruyucu önlemlerin alınması gerek-
mektedir (Mc Carter vd., 2005:25, Kerzman vd., 2004:223, Fonda vd., 2006:37).

Tüm yatan hastalar içerisindeki düşme olayı gerçekleşme dağılımlarına bakıl-
dığında, %0.3’ünde düşme olayı gerçekleştiği belirlenmiştir (Tablo 6). Savcı 
ve arkadaşlarının çalışmasında düşme oranı %0.9 olarak bulunmuştur ve bizim 
çalışmamızla benzerlik göstermektedir (Savcı vd., 2009:19). Çalışmada, yüksek 
riskli olan 165 hastanın 9’unda (%5.5) düşme olayı gerçekleşmiştir (Tablo 3). 
Alcee&Mather (2000), yaptığı çalışmada 8 aylık period arasında aylık düşme 
oranını 4.43, Mc Carter- Bayer ve ark (2005), her 1000 hastada 4 düşme olduğu-
nu, Tingle (2007), her yıl 1260 hastanın düştüğünü, her hafta ise yaklaşık 24 hasta 
düşmesi ile karşılaşıldığını, Sherrod ve Good (2006), dahili ve cerrahi servislerde 
her 1000 hasta için 5.75, Krauss ve ark.(2005), her 1000 hastanın 2.2 ile 9.1 ara-
sında düşme olayı ile karşılaştığını saptamışlardır (Kraus vd., 2005:116, Alcee 
vd., 2000:43, Sherood vd., 2006:25, Mc Carter vd., 2005:25). Ülkemizde konu-
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ya ilişkin yapılan sınırlı sayıda çalışma olmasına karşın, Mülayim ve İntepeler 
(2011), yaptığı çalışmada hastanede düşme oranının %0.33 olduğunu bulmuştur 
(Mülayim vd., 2011:21). Literatürlerde yer alan çalışma sonuçları ile düşmeye 
ilişkin bulgu karşılaştırıldığında, elde edilen oranın yüksek olduğu söylenebilir. 
Bu bağlamda, uzun süreli düşme izlem çalışmasında daha yüksek oranlarda hasta 
düşmelerinin olabileceği öngörülmektedir. Çalışmada, kesin olarak değerlendi-
rilememekle beraber 1000 hastaya oranlandığında, yaklaşık bu oran %5.5 ola-
bilecektir ve bu sonuç azımsanmayacak bir orandır. Düşmeler hastane kaynaklı 
travmalardır. Düşmeler, hastalarda minör yaralanmalardan, ölüme kadar giden 
olumsuz sonuçlardan; konfor bozukluğuna, yatağa bağımlılığa, hareketsizliğe, 
uzun süre hastanede yatmaya, kişinin ailesinden ve sevdiklerinden ayrı kalmasına 
neden olmakla birlikte, hastanın ailesini de maddi ve manevi açıdan etkilemek-
tedir (Hendrich vd., 2003:9, McFarlane vd., 2004:199, Lee vd., 2002:5024,32). 
Düşme sıklığının, yerinin ve nedenlerinin bilinmesi hasta güvenliği çerçevesinde 
gerekli önlemlerin alınması için önemlidir.

Çalışmada kadın hastaların puan ortalamaları 10.71±5.24, erkek hastaların ise 
puan ortalamaları 11.12±6.54 olarak saptanmış, puan ortalamaları arasındaki fark 
anlamlı bulunmamıştır (t:0.53, p:0.05) (Tablo 4). Literatürlerde, nedeni tam ola-
rak belirlenememesine karşın, erkeklerin daha fazla düştüğü ve cinsiyetin risk 
faktörü olduğu belirtilmektedir (Savcı vd., 2009:24). Savcı ve ark. erkek hastala-
rın düşme oranı %55, Çeçen ve ark (2011), erkek hastaların kadın hastalara oran-
la daha fazla düştüğünü buna karşılık Karataş ve Maral’ın çalışmasında (2001), 
65 ve üzeri yaş grubunda düşme oranının erkeklerde %1.5, kadınlarda %8.4 ol-
duğunu saptamışlardır (Savcı vd., 2009:24, Karataş vd., 2001:152, Çeçen vd., 
2011:11). Çalışma sonucumuz yapılan çalışmalarla benzerlik göstermemesine 
karşın, Mülayim ve İntepele (2011), çalışmasında gruptaki düşen kadın sayısının 
(%52.5), erkeklere (%47.5) yakın sayıda bulunmuş olması, araştırmamızdan elde 
ettiğimiz her iki cinsiyetin düşme oranlarının yakın olması sonucu ile benzerlik 
göstermektedir(Mülayim vd., 2001:211)

Çalışmada hastaların %55.6’sı koridorda, %44.4’ü ise hasta odasında düşmüştür 
(Tablo 3). Mülayim ve ark (2011), düşmelerin %54.1’inin, Hitcho et al. (2004), 
Krauss et al. (2005), düşmelerin yaklaşık %80-%84.7’sinin, Sherrod ve Good 
(2006), dahili ve cerrahi servislerde düşmelerin %70’inin hasta odasında gerçek-
leştiğini bulmuşlardır (Hitcho vd., 2004:732, Kraus vd., 2005:116, Sherood vd., 
2006:25). Çalışma sonucunun literatürlerle benzerlik göstermemesine karşın, ça-
lışmada hasta odasında düşen hasta oranı koridorda düşen hasta oranına yakın-
dır. Bu sonuçtan yola çıkarak, düşmelerin en çok hasta odasında görülmesinin 
nedeni, odada yatan hasta sayısının fazla olması, mobilyaların ve yatakların buna 
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bağlı olarak karmaşıklığa ve sıkışıklığa yol açması, hastaların bunlara takılarak 
ya da çarparak düşmeleri ile açıklanabilir.

Çalışmada hastaların %66.7’sinin düşme nedeninin hasta kaynaklı olduğu sap-
tanmıştır (Tablo 3). Mülayim ve İntepele (2011), yaptığı çalışmada %45 oranla 
düşmelerin hastaya bağlı faktörler nedeniyle gerçekleştiğini bulmuştur. Diğer 
literatürlerde çoğunlukla düşmelerin hasta kaynaklı olduğu, hareket durumu, zi-
hinsel durum, boşaltımla ilgili problemler ve ilaçların en önemli risk faktörleri 
olduğu belirtilmektedir (Hitcho vd., 2004:732, Tingle 2007:510, Schwendiman 
vd., 2008:342, Kraus vd., 2005:116, Mc Carter vd., 2005:25). Araştırmada da 
hastaya ait kişisel faktörlerin ön planda düşme nedeni olarak karşımıza çıkması 
literatürle uyumlu bir sonuçtur.

Çalışmada, nöroloji servisinde yatmakta olan hastaların puan ortalamala-
rı 11.25±6.30, dahiliye servisinde yatmakta olan hastaların puan ortalamala-
rı 10.91±5.83, cerrahi servisinde yatmakta olan hastaların puan ortalamaları 
9.82±4.57 olarak bulunmuş ve aralarındaki puan farkı anlamlı bulunmamış, an-
cak nöroloji servisinin puan ortalamasının daha fazla olduğu görülmüştür (t:0.05, 
p:0.62) (Tablo 4). Mülayim ve İntepe (2011), düşme oranı yüksek olan ilk beş kli-
nik sırasıyla, nöroloji (%1.54), dahiliye (%1.10), beyin cerrahisi (%0.82), göğüs 
hastalıkları (%0.66) ve çocuk cerrahisinde (%0.66) gerçekleştiğini bulmuş olup 
(Mülayim vd., 2001:211), diğer literatürlerde de en çok düşme yaşanan klinikle-
rin fizik tedavi ve rehabilitasyon, dahiliye, geriatri ve nöroloji klinikleri olduğu 
belirtilmektedir (Hitcho vd., 2004:732, Schwendiman vd., 2008:342). Araştırma-
lardan elde edilen sonuçların literatür sonuçları ile uyumlu olduğu görülmektedir. 
Düşme oranları hastanelere veya aynı hastanedeki farklı birimlere göre değişe-
bilir. Yaşlı hasta sayısının, toplam hasta sayısına oranlandığında yüksek olması, 
o hastane ya da birimde daha yüksek düşme oranı belirlenmesine yol açabilmek-
tedir.

Çalışmada düşme olayı gerçekleşen hastaların %41.9’unda hasta ve refakat-
çi eğitimi yapılmıştır. Savcı ve ark. (2009) nöroloji ve nöroşirurji kliniklerin-
de yatan ve düşme riski olan hastalar için alınan önlemleri değerlendirdikleri 
çalışmalarında, düşme riski yüksek hastaların yataktan düşmelerini önlemek 
üzere, hemşirelik önlemleri arasında ilk sırayı %74.5 oranı ile hastanın yanın-
da sürekli refakatçi bırakmak, %60 oranında yatak kenarlığının yükseltilmesi 
olduğunu saptamışlardır. Literatürlerde, düşmelere refakatçi olmamasının ne-
den olduğu ile ilgili bir bilgiye ulaşılamamasına karşın, ülkemizde ve çalışma 
yapılan hastanenin kültüründe refakatçi bulundurulmasına izin verilmesi ola-
rak düşünülebilir. Refakatçi yokluğunun düşme nedenleri arasında yer alması, 
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hemşire ve personel sayısındaki yetersizliğe bağlı olarak bakımla ilgili bazı 
işlevleri refakatçinin üstlenmesi şeklinde açıklanabilir. Çalışmada, alınan yön-
temlerin bu çalışmalardakilerle benzerlik gösterdiği görülmektedir. Yapılan di-
ğer çalışmalarda daha detaylı önlemlerin alınması gerektiği vurgulanmaktadır. 
Bu önlemler arasında düşme riskini azaltmaya yönelik; riskli hastaların özel-
likle tuvalette izlenmesi ve yanlız bırakılmaması, hastanın sıklıkla kullandığı 
eşyaların ulaşılabilir yere konulması, alarm sisteminin kullanılması, konfüze 
hastaların hemşire istasyonuna yakın olması, her hastaya bir hemşire düşmesi, 
gece sensor ışıkların kullanılması, daha iyi bir aydınlatma sisteminin bulunma-
sı, yatak kenarlarının yerden 12 cm yukarısında olan elektrikli yatakların kul-
lanılması, kaygan olmayan terliklerin kullanılması, hastane zemininin kaygan 
ve ıslak olmaması (Mc Carter vd., 2005:25, Huda vd., 1998:55, Barnett vd., 
2002:1), hasta ve ailesini bilgilendirme ve eğitimin yapılması, yeni başlayan 
sağlık çalışanları, hasta ve ailelerine oryantasyon programlarının yapılması, ko-
nuya ilişkin broşürlerin hazırlanması (Schwendiman vd., 2008:342, Fonda vd., 
2006:37) önerilmektedir. Gowdy ve Godfrey’in (2003), çalışmasında düşme 
nedenlerinin tanımlanması, önlem alınması ve bakımda uzmanlaşma ile binde 
6.1 olan düşme oranının binde 2.6’ya düştüğü ve düşmelerde azalma oranının 
%43 olduğunu saptamıştır (Gowdy vd., 2003:363). Düşmelerin önlenmesinde 
hemşirelerin bilgi ve önleyici stratejilerin kullanımının arttırılmasının önemli 
olduğunu belirten çalışmalar da bulunmaktadır (Krauss vd., 2008:539, Tzeng 
vd., 2008:179). Hasta düşmelerini önlemek için sağlık bakım ekibinin hasta 
ve ailesi ile işbirliği içerisinde olmasında, bilgi ve becerilerinin arttırılmasında 
anahtar kişilerdir. Bu nedenle düzenli eğitimlerin yapılması düşmelerin engel-
lenmesi için önemlidir (Dykes vd., 2009:399).

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Yaşlı popülasyondaki düşmeler yüksek mortalite ve morbiditenin yanısıra, uzun 
süreli immobilizasyon ve buna bağlı komplikasyonlardan sorumludurlar. Düş-
meye bağlı gelişen zedelenme ve kırıkların yanısıra kişide gelişen yeniden düş-
me korkusu ambulasyonu olumsuz yönde etkileyerek fonksiyonel kayıp, bağım-
sızlıkta azalma, depresyon ve sosyal izolasyona neden olabilir. Yaşlıda düşme 
nedeni olabilen çeşitli predispozan faktörlerden bir kısmı önlenebilir özellikte 
olduğundan risk faktörlerinin saptanması, bunlara dikkat edilmesi veya ortadan 
kaldırılması düşme insidansını azaltacaktır (Canpolat vd., 2011:524, Çırpı vd., 
2009:26).
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• Hemşirelerin düşme riski yüksek olan ve düşme gelişen hastalarda, düşmeyi 
önlemek için hasta kabulünden taburculuğa kadar bir risk tanılama ölçeği ile 
hastaları değerlendirerek, doğru, uygun ve hasta bireye özgü önlemleri alması,

• Hasta ve ailesinin düşme olasılığına karşı alacağı kişisel önlemler hakkında 
bilgilendirilmesi,

• Yıllık eğitim planında sağlık personeline düşmeler ve önlenmesine yönelik 
olarak yılda iki defa eğitim verilmesi,

• Hasta ve hasta yakınına verilen bölüm uyum rehberine hastaların güvenli or-
tamının sağlanması ve sağlık personeline bilgi verilmeden hastaların odada 
yalnız bırakılmamasına yönelik bilgilendirmenin eklenmesi önerildi.

• Düşme riski yüksek olan servislerde çalışan hemşire sayısının arttırılması ve 
yüksek riske sahip hastalara hareket ve diğer aktivitelerini gerçekleştirmede 
yardım edilmesi önerildi.

• Düşmelerin önlenmesine yönelik bilgilendirme broşürü oluşturulması ve yatı-
şı yapılan hastalara broşürün sağlık personeli tarafından anlatılarak verilmesi 
önerildi.

Bununla birlikte, düşme riskinin yüksek olduğu hastaların bulunduğu farklı ku-
rumlarda, hizmet içi eğitim programlarında konuya yer verilerek düşme riski 
tanılama ölçeklerinin kullanımının yaygınlaştırılmasının ve benzer çalışmaların 
daha büyük örneklem grupları ile tekrarlanmasının yararlı olacağı düşünüldü.

Her ne kadar hasta transferi sırasında ya da pre-operatif hazırlık dönemi sonrasın-
da hastaların düşme risklerinin yüksek olduğu bilinse de yapılan bu araştırmada 
saptanan vakaların hiçbirinde düşme nedeni belirtilen sebeplerden olmamıştır. 
Bunun bir nedeni hastanede düzenli yapılan güvenli hasta transferi eğitimleri ve 
preoperatif hazırlığın cerrahi servislerde yapıldıktan sonra hastanın mobilizasyo-
nunun sağlık çalışanı eşliğinde yapılmasının kontrol altına alınmış olması olabi-
lir. Düşme olaylarının önlenmesine yönelik güvenli hasta transferi eğitimlerinin 
yaygınlaştırılması ve uygulamalı olarak tekrarlanması önerilir.

Elde edilen sonuçlara göre yatış yapılan hastaların tümünün değişik düzeylerde 
düşme riskine sahip olduğu söylenebilir. Hastaların aldığı tanıya bakılmaksızın 
olası risklere yönelik bireysel ve çevresel önlemler alınması önerilmektedir.

Hasta ve çalışan güvenliğinin ön planda tutulduğu sağlık sektörü çalışmalarında 
hastane kapısından giriş anından itibaren tedavinin sonuçlanma ve binanın terk 
ediliş dönemine kadar “güvenli hastane “ kavramının sürdürülebilirliği için düş-
melerin izlenmesi ve yönetilmesi gerekliliği önerilmektedir.
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ÖZET
Son günlerde HbA1c, ADA (American Diabetes Association) tarafından diabet tanısı 
için önerilen kriterlerin arasına alınmıştır. Toplam test süreci, doğru, zamanında teşhis 
ve tedavi kararlarının sağlanabilmesi için tasarlanmış prosedürler, ekipman, teknoloji ve 
insan becerilerini de içeren karmaşık bir süreçtir. Klinik laboratuvarlarda analizi etkile-
yen hataların en önemli kısmı preanalitik süreçte gerçekleşmektedir. Kit prospektüsünde 
HbA1c çalışması için antikoagülan olarak lityum-heparinli veya K2EDTA içeren tüpler 
önerilmektedir. Çalışmamızda sodyum florid içeren tüplerin uygunluğunun araştırılması 
amaçlanmıştır. Polikliniğe başvuran hastalardan (N=77) aynı kişi tarafından, eş zamanlı 
olarak iki farklı tüpe alınan tam kan örnekleri aynı gün Advia 2400 Siemens (Healthcare 
Diagnostik Tic. Ltd. Şti.) analizöründe lateks aglütinasyon inhibisyon yöntemi ile çalı-
şıldı. Karşılaştırması yapılan tüplerden 3,0 mg sodyum florid ve 6,0 mg sodyum-EDTA 
içeren (Ref No:368520) ve 3,6 mg K2EDTA’lı tüp (Ref No:368841) 2 mL dolum hacmine 
uygun olarak kan alımı gerçekleştirildi. İstatiksel analiz için Microsoft Excel 2003 office 
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proğramı kullanıldı. K2EDTA ve sodyum florid içeren tüp ile yapılan HbA1c ölçümün-
de ortalama±standart sapma değerleri sırasıyla 6,57±1,52 ve 6,54±1,51 olarak bulundu. 
Yapılan pearson korelasyon analizinde korelasyon katsayısı; r=0,9957 bulundu. Regres-
yon denklemi y=0,9876x±0,0597 olarak bulundu. Çalışmamız, laboratuarımız şartlarında 
Advia 2400 analizöründe Na florürlü tüplerle HbA1c çalışmanın uygun olduğunu gös-
termiştir.

Anahtar Kelimeler: HbA1C, Preanalitik hata, Antikoagülanlı tüp
Abstract

Recently HbA1c has been considered to be a diagnosis criterion by ADA (American 
Diabetes Association). Total test process is a combination of procedures devised to provide 
correct, prompt diagnosis and treatment, equipment, technology and abilities. Most errors 
occur in preanalytic phase. Advia 2400 assay instructions suggest that full blood be 
withdrawn into anticoagulant containing tubes of either Lithium-Heparine or K2EDTA 
for HbA1c analysis. We aimed to investigate if tubes containing Sodium-Fluoride would 
prove reliable for use in this assay. Full blood samples have been withdrawn in to the two 
types of tubes from outpatient clinics (N=77) by the same phlebotomist consecutively and 
run on the same day in ADVIA 2400 autoanalyzer utilizing latex agglutination inhibition 
method. 2 ml of blood was withdrawn into both tubes, one containing 3.0 mg Sodium-
fluoride and 6.0 mg Sodium-EDTA (Ref No:368520) and another containing 3.6 mg 
K2EDTA (Ref No:368841). Statistics were done using Microsoft Excel 2003 software. 
K2EDTA and Sodium-Fluoride tubes had mean±SD of 6.57±1.52 and 6.54±1.51 
respectively. Pearson corellation coefficient was found as r=0.9957 which yields the 
regression equation: y=0.9876x±0.0597. Our study proves that, quantitating HbA1c 
from full blood withdrawn into sodium fluoride containing tubes using ADVIA 2400 
autoanalyzer is reliable.

Key Words: HbA1c, Preanalytical Error, Anticoagulated Tube
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1. GİRİŞ

Diyabet sık görülen bir hastalıktır. Dünyada 280 milyon kişi diyabet tanısı al-
mıştır. Prevelansı hızla artmaya devam etmektedir. Uzmanlar 2030 yılına kadar 
diyabetli kişi sayısının 439 milyona yükseleceğini tahmin etmektedirler (aacc.
org, 2011). Diyabet hastalarında kan glukoz düzeyinin kontrol altında tutulma-
sı mikrovasküler ve makrovasküler komplikasyonların gelişme riskini azalttığı 
bildirilmektedir. Glisemik durumun izleminde kan glukoz düzeyi dışında en sık 
kullanılan belirteç, HbA1c’dir (Uysal, 2011:105).

1.1. Kan HbA1c düzeyleri

Hemoglobin A1c (HbA1c), hemoglobin (Hb) yapısındaki β-zincirinin N-terminal 
(valin) amino grubuna enzimatik olmayan bir reaksiyon ile glikozun geri dönü-
şümsüz olarak bağlanmasıyla oluşmaktadır. HbA1c, özellikle diyabetes melli-
tuslu hastaların kan glikoz düzeyinin geriye dönük olarak izlenmesinde yaygın 
olarak kullanılmaktadır (Sacks, 2011: 520).

1.2. HbA1c Ölçümünün glukoz ölçümüne üstünlükleri

HbA1c düzeyi, kan glukoz düzeyindeki akut dalgalanmalardan etkilenmez. Bu-
nunla birlikte yaş, ırk gibi nedenlerle farklılaşabileceği bildirilmiştir. Otuz ya-
şından sonra her on yılda bir HbA1c düzeylerinde % 0,1 artış olabilmektedir 
(Sacks, 2011: 77). Ayrıca ortalama eritrosit ömrünün azaldığı her durum (akut 
kan kaybı, hemolitik anemi) HbA1c sonuçlarında yanlış düşük ölçümlere neden 
olabilir (American Diabetes Association 2004: 93) Toplam glisemik maruziyet 
ile uzun dönem komplikasyon riski arasındaki ilişki yüksektir. Preanalitik stabi-
litesi daha fazladır. Ayrıca açlık gerektirmemesi ve biyolojik değişkenliğinin az 
olması glukoz ölçümüne en önemli üstünlükleridir (International Expert Com-
mittee, 2009:1329).

1.3. Amacımız

Toplam test süreci, doğru, zamanında teşhis ve tedavi kararlarının sağlanabilmesi 
için tasarlanmış prosedürler, ekipman, teknoloji ve insan becerilerini de içeren 
karmaşık bir süreçtir. Klinik laboratuarlarda analizi etkileyen hataların en önemli 
kısmı preanalitik süreçte gerçekleşmektedir. Hemoglobin A1c kit prospektüsünde 
antikoagülan olarak lityum-heparinli veya K2EDTA içeren tüpler önerilmektedir; 
sodyum floridin antikoagülan olarak kullanımıyla ilgili bilgi bulunmamaktadır. 
Poliklinik kan alma ünitelerinde sodyum florid içeren tüpler, glikolizi inhibe edici 
özellikleriyle ‘tokluk kan glukozu’ ve ‘Oral Glukoz Tolerans Testi’ uygula-
malarında kullanılmakta olup, çalışmamızda aynı tüpün antikoagülan özelliğiyle 
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HbA1c için uygunluğunun araştırılması, K2EDTA içeren tüplerle sodyum florür-
lü tüplerde çalışılan HbA1c sonuçları karşılaştırılması amaçlanmıştır

2. HBA1C ÖLÇÜMÜNDE SODYUM FLORÜRLÜ TÜP KULLANIMI

2.1. Sodyum Florürlü Tüpün Özellikleri

Klinik laboratuvarlarda glukoz analizi ile ilgili en sık karşılaşılan sorun, tüpler oda 
sıcaklığında bekletildiği sürece glukoz değerlerindeki düşüştür. Laboratuvar pratiği 
içerisinde zaman zaman tüplerin bekletilmesi gerekebilmektedir. Bu nedenle glu-
koz ölçümü için uygun koruyucuların kullanımı bir avantajdır. Aksi takdirde gli-
koliz sonucu glukoz düzeyleri yalancı düşük çıkmaktadır. Glukoz konsantrasyonu, 
glikoliz nedeniyle saatte %5-7 oranında azalmaktadır. Sodyum florür, glikolizi üre-
az basamağında inhibe ederek glukoz tüketimini engellemektedir. Ancak sodyum 
florürün kan alındıktan sonraki ilk 1 saat içerisinde kan glukoz konsantrasyonunda-
ki azalma üzerine etkisi yoktur. Glikoliz, florür içeren tüplerde 4 saat kadar devam 
etmektedir (Sacks, 2011:519). 1. saat boyunca konsantrasyon hızla azalmaktadır. 
Sonra düşüş yavaşlamakta ve 4. saat’den sonra 3 gün boyunca oda sıcaklığında 
stabil kalmaktadır. Bu durumun önüne geçebilmek için ADA 2011 kılavuzunda 
tüplerin ilk 30 dk içerisinde santrifüj edilmesi önerilmektedir (Sacks, 2011: 65). 
Sodyum florürlü tüplere genellikle K oksalat veya EDTA eklenmektedir. Bunun 
nedeni sodyum florürün zayıf bir antikoagülan olması ve sonradan pıhtılaşma gö-
rülebilmesidir. Sodyum florür tek başına kullanıldığında ikili kullanımın üç, beş 
katı kadar miktara çıkmak gerekmektedir. Bu miktarları ise enzimlerde, özellikle de 
üreazda inhibisyona yol açtığından klinik biyokimya testlerinde tek başına sodyum 
florür kullanımı tercih edilmemektedir (Taneli, 2003:78).

2.2. Gereç ve Yöntem

Çalışma grubu, polikliniğe başvuran 77 hastadan oluşturuldu. Hemoglobinopatili 
hastalar çalışmadan dışlandı. Kan örnekleri; merkez poliklinik kan alma ünitesin-
de sabah aç karınla, aynı kişi tarafından, eş zamanlı olarak iki farklı tüpe alındı. 
3,0 mg sodyum florid ve 6,0 mg sodyum-EDTA içeren (Ref No:368520) ve 3,6 mg 
K2EDTA’lı tüp (Ref No:368841), 2 mL (Becton Dickinson Diagnostics, Franklin 
Lakes, USA) dolum hacmine uygun olarak Clinical and Laboratory Standards 
Institute (CLSI) H3-A6 kılavuzuna göre kan alımı gerçekleştirildi.Transport ele-
manı ile laboratuvara ulaştırılan tam kan örnekleri aynı gün Advia 2400 (Siemens 
Healthcare Diagnostik Tic. Ltd. Şti.) analizöründe lateks aglütinasyon inhibisyon 
yöntemi ile çalışıldı. Varyasyon katsayısı (% CV) değerleri kit insert bilgilerine 
göre (04182020, Rev. C, 2008-04) şu şekildedir; çalışma-içi: % 5,12 düzeyinde 
1,2, % 9,8 düzeyinde 0,8; toplam: % 5,12 düzeyinde 2,0, % 9,8 düzeyinde 1,8’dir. 
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Laboratuar şartlarında kendi bulduğumuz değerler ise şu şekildedir; günler-arası: 
% 5,7 düzeyinde 2,27, % 9,4 düzeyinde 1,5’dir.

2.3. İstatistiksel Analiz

İstatistiksel analiz için Microsoft Excel 2003 office program ve SPSS 11.5 ista-
tistik paket programı kullanıldı. Sodyum florid ve K2EDTA içeren örnekler ara-
sındaki karşılaştırma, Pearson korelasyon analizi ile yapıldı. P<0.05 istatistiksel 
olarak anlamlı kabul edildi.

2.4. Sınırlılık

Her numune bir kez çalışılmıştır, çift çalışılarak ortalamanın alınması daha uygun 
bir yöntem olabileceği halde, maliyet arttırıcı etkisi nedeniyle uygulanmamıştır.

SONUÇ

Sodyum florür ve K2EDTA’lı kan HbA1c değerlerinin istatistiksel değerlendir-
mesi sonucu ortalama±standart sapma değerleri sırasıyla 6,54±1,51 ve 6,57±1,52 
olarak bulunmuştur (p>0,05). İki farklı antikoagülan içeren tüpe alınan numu-
nelerdeki HbA1c sonuçları arasında pozitif yönde güçlü bir ilişki bulunmuştur 
(r2=0,9915, p<0,001) (Tablo 1). Glikolizi inhibe edici özellikleriyle kullanmakta 
olduğumuz tüpleri, antikoagülan özelliğiyle HbA1c için de kullanabileceğimizi 
laboratuvarımız koşullarında gözlemiş olduk. Aynı kan örneğinin, hem plazma 
glukozu hem de HbA1ctestlerinde kullanılabilmesi, her iki testin eş zamanlı is-
teminde maliyet ve iş gücü açısından avantaj sağlayacaktır. Bu durumda K2ED-
TA’lı tüplere poliklinik kan alma ünitelerinde ihtiyaç duyulmaması ve dolayısıyla 
tüp çeşitliliğinde azalma; kan alma elemanlarının uygunsuz tüpü seçimiyle ilgili 
hata olasılığını düşürebileceği gibi, laboratuar stok takibi (miyad ve miktar) açı-
sından da kolaylık sağlayacaktır.

TARTIŞMA

Çalışmamız Sodyum florür ve K2EDTA’lı kan örneklerinde HbA1c sonuçlarının 
uyumlu olduğunu göstermiştir. Chusongsang ve arkadaşlarının 212 kan örne-
ği ile yaptıkları çalışmada Sodyum florür ve EDTA’lı kan örneklerinde HbA1c 
düzeyleri karşılaştırılmış anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür (Chusongsang, 
2005:75). Çalışmanın verileri sonuçlarımız ile uyumludur. Literatürde bu konuda 
yapılmış çalışma sayısının az olduğu görülmektedir. HbA1c istemi yapan hekim-
ler, beraberinde genellikle glikoz istemi de yapmaktadırlar. Çalışmamızın sonuç-
ları, Sodyum Florürlü tüplerde glikozun yanısıra HbA1c testinin de çalışılabile-
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ceğini göstermiştir. Bu durum alının tüp sayısını azaltacağı gibi olası preanalitik 
işlem sayısını da azaltacağı için olası hatalar önlenmiş olacaktır.

Tablo 1. Sodyum florür ve K2EDTA içeren tam kan örneklerinden elde edilen HbA1c 
değerleri

Test Sodyum florür içeren tüp K2EDTA içeren tüp Pearson korelasyon testi
HbA1c (%) 6.54±1.51 6.57±1.52 p<0.001, r=0.9957

Veriler, mean±SS olarak verilmiştir.

Şekil 1. Sodyum florid ve K2EDTA içeren örneklerde elde edilen HbA1c sonuçları 
arasındaki ilişki grafiği
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Hasta Bakım Planlamasında Hemşirelik 
Bilgi Sistemlerinin Uygulanması ve 
Hasta Güvenliğine Etkileri

Nazan YOLCU1

Engin DURUKAN2

Neslihan GÖKÇE3

Ahmet YOLCU4

ÖZET
Temmuz 2011de yayınlanmış olan hizmet kalite standartları rehberine göre her hasta için 
günlük hemşirelik bakım planının yapılması gereği doğrultusunda hemşirelik kayıt siste-
mine ihtiyaç duyulmuştur. HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) üzerinden oluşturulan 
hemşirelik tanılama sisteminin zaman yönetimine, hasta ve çalışan güvenliğine etkileri 
değerlendirilmiştir.1

Hemşirelik bilgisini uygulamaya aktarmada en önemli araçlardan biri olan hemşirelik sü-
reci otomasyon sistemine aktarılarak hizmetin daha hızlı, erişebilir ve profesyonel yapıl-
ması sağlanmıştır. Hasta ve çalışan güvenliğinde kanıta dayalı tıbbi uygulamalar açısın-
dan ele alındığında da hemşirelik bakımının kayıt altına alınması önem kazanmaktadır.2

Günümüzde uluslararası platformda yaygın olarak kullanılan hemşirelik tanılama termi-
nolojisi NANDA (The North American Nursing Diagnosis Association) ele alınarak; tanı, 
girişim, uygulama ve hemşirelik bakım sonuçlarını içeren bilgiler hastanemizin bilgi iş-
lem veri tabanına aktarıldı.3 Her sonuç için beş adet değerlendirme butonu oluşturuldu. 
Hemşirelik tanılamasının geçmişe dönük yapılmaması için sistem aynı gün için sınırlan-
dırıldı. Hastanemizde çalışan 285 hemşirenin tamamına hizmet içi eğitim verildi. Ayrıca 
göreve yeni başlayan sağlık personeli uyum eğitim programına da dâhil edildi.

1 Nazan YOLCU Konya Beyhekim Devlet Hastanesi Eğitim Hemşireliği/ nazanyolcu59@hotmail.com/ 
tel:05052672211

2 Engin DURUKAN Konya Beyhekim Devlet Hastanesi Eğitim Hemşireliği/ engince_112@hotmail.com/ 
tel:05072084816

3 Neslihan GÖKÇE Konya Beyhekim Devlet Hastanesi Başhemşireliği /nes-go@hotmail.com/05447938011

4 Ahmet YOLCU Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi / ahmetydr@hotmail.com/05424514492
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Konya Beyhekim Devlet Hastanesi Eğitim Hemşireliği olarak oluşturduğumuz program, 
hastanemizdeki yataklı klinikler ve yoğun bakımlarda Eylül 2011 den itibaren uygulan-
maktadır. Çalışmanın sonuçlarını değerlendirmek için, invaziv girişimlerin en sık yapıldı-
ğı ve personel devir oranının en az olduğu 5 yoğun bakım (YB) ünitesi seçilmiştir.

Yoğun bakımlarda görevli 40 hemşireye en çok kullanılan 5 tanıdan oluşan formlar veri-
lerek hasta bakım planı oluşturmaları istenmiştir. Aynı tanılamanın HBYS sisteminden de 
yapılması istenerek sonuçlar zaman ve nitelik açısından değerlendirilmiştir. YB larda bu 
tarihten itibaren yatan 743 hastaya 4028 defa hemşirelik tanılaması yapılmış idi. Sonuç 
olarak oluşturulan bu sistemin bu hastalarda 40 saatlik bir zaman tasarrufu sağladığı, tanı-
lamanın daha nitelikli yapıldığı ve hemşirelik hizmetlerinin de ölçülebildiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: HBYS, Hemşirelik Tanılaması, Zaman Yönetimi, Hizmetin Ölçü-
lebilirliği

ABSTRACT
A new record system was needed in nursing in order to set daily nursing care plan for 
each patient, according to service quality standards guideline which was published in 
July 2011. The aim of this study is to evaluate the impact of nursing diagnostic program 
which is created through the Hospital Information Management System on patient’s and 
employee’s safety.

The most important tools to transfer knowledge to implement in the nursing service is 
transferred to the automation system, by this professional and faster access has been car-
ried out. Recording of nursing care is important in terms of evidence-based medical pra-
ctices for patient’s and employee’s safety.

Widely used international platform NANDA (The North American Nursing Diagnosis 
Association) nursing diagnostic terminology by considering the diagnosis, intervention, 
implementation and results of nursing care was transferred to the hospital information 
process database. Five evaluation entries have been created for each result. The system 
was limited to the same day to prevent entry of retrospective diagnostics. Service training 
was given to all 285 nurses working in hospital. This training course was included to 
compliance training program for newly recruited nurses.

The program has been generated by Konya Beyhekim State Hospital Education Commit-
tee Nursing and is in use since September 2011. Five intensive care services -where the 
turnover of staff was minimal and invasive procedures most frequently performed- were 
chosen for evaluation.

Forty nurses working in the intensive care unit were given 5 most commonly encountered 
diagnosis and asked to build forms of patient care plan in handwriting, and were also 
asked to build forms on the HIMS system. The results were evaluated based on time and 
quality. During the study period, 4028 nursing services were provided for 743 inpatients 
in the intensive care units. As a result, nursing diagnostic terminology was more efficient 
when using the HIMS and the measurability of nursing services were optimized.

Key Words: Hospital Information Management System, Nursing Diagnostics, Time Ma-
nagement, Service Measurability
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1. GİRİŞ

Toplam Kalite Yönetimi (TKY), tüm organizasyon süreçlerinin sürekli gelişti-
rilmesi, iyileştirilmesi için çalışan, müşteri ve hizmet alanların memnuniyetinin 
sağlanmasına yönelik çağdaş, katılımcı bir yönetim anlayışıdır. Hizmet kalite-
sinin iyileştirilmesi, hasta ve çalışan memnuniyetinin artması, kaynak israfının 
azalması, verimliliğin artması, süreç içi işlem sayısının azalması, kurum ve çalı-
şan ilişkilerinin düzeltilmesi gibi faktörlerin yanı sıra TKY kurumun kendini ge-
liştirmesini ve geleceğe hazırlanabilmesini de kolaylaştırmaktadır. Günümüzde 
teknolojinin gelişimiyle beraber bilgisayar alanındaki hızlı gelişmeler TKY nin 
vazgeçilmez kullanım araçlarından olmuştur (Esatoğlu AE, Ersoy K. 1997. s. 61-
71).

Bilimsel bilgi hızla artarken, sağlık bakım alanında hizmetin yönetilmesi, bilgi-
nin kayıt edilmesi, saklanması, paylaşılması ve yönetiminde bilgi teknolojisi git-
tikçe artan ve gelişen role sahiptir. Bilgisayar teknolojisi, kaynakların bütünleşti-
rilmesine yardım etmekle birlikte, bilgisayar ortamına uyarlanmış bilgi sistemleri 
aracılığı ile, hasta hakkındaki bilginin hızlı ve doğru bir şekilde paylaşılmasını, 
mesleğe özel bilginin kodlanmasını ve ilgili veri tabanları ile ilişkilendirilmesini 
sağlar. Bilgisayarların çok süratli işlem yapması, bilgileri uzun süre saklayabil-
mesi Hemşirelik tanılamasının da bilgisayar destekli kaydını zorunlu hale getir-
miştir.

Temmuz 2011 de yayınlanmış olan hizmet kalite standartları rehberine göre her 
hasta için günlük hemşirelik bakım planının yapılması gereği doğrultusunda 
hemşirelik kayıt sistemine ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda hastanemiz Bil-
gi İşlem Merkezi çalışanlarıyla oluşturduğumuz hemşirelik tanılama sistemi ile 
HBYS ye entegre kayıt modülü oluşturulmuştur.

1.1.Hemşirelik Süreci ve Tanılama

Sağlık bakımında kaliteyi sağlama ve değerlendirmenin karmaşık bir süreç oldu-
ğu kabul edilmektedir. Sağlık bakımının kalitesinin değerlendirilmesinde başlıca 
iki yaklaşım izlenmektedir. Bunlardan birincisi, bakım standartlarının belirlen-
mesi ve uygulamaların bu standartlara göre değerlendirilmesidir. Öte yandan 
hemşirelik model ve kuramları, hemşirelik süreci ve sınıflama sistemleri, hemşi-
reliğin bilgi bütününün bir parçasıdır.

Hemşirelik bilgisini uygulamaya aktarmada en önemli araçlardan biri olan hem-
şirelik süreci; sağlıklı/hasta bireyin sağlık bakımı gereksinimlerinin belirlenmesi 
ve bireye özgü bakım verilmesinde kullanılan sistematik, bilimsel bir sorun çö-
zümleme yöntemidir. Standardize edilmiş hemşirelik tanılama terminolojisi kul-
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lanılmaya başlandığında, tüm sağlık kurumlarındaki bakım/hemşirelik doküman-
tasyonları karşılaştırılabilecektir. Bunun anlamı, hemşireler arasında, hemşireler 
ve hastalar arasında daha iyi iletişim ve hasta bakımının kalitesi ve sürekliliğinde 
iyileşme demektir.

1.1.2. NANDA Hemşirelik Tanıları Sınıflaması

Hemşirelik sürecinin çok önemli ve tüm aşamalarına temel olan ilk aşaması 
veri toplamanın doğru, objektif ve eksiksiz yapılması gerekir. Hemşirelik tanı-
larının doğru saptanması, sağlıklı veri toplamaya bağlı olup, sürecin planlama, 
uygulama ve değerlendirme aşamaları için önemlidir(KaradakovanA,Yeşilbalka
nÖU.2004;7:1-7).Günümüzde uluslar arası platformda yaygın olarak kullanılan 
hemşirelik tanılama terminolojisi The North American Nursing Diagnosis Asso-
ciation’dır (NANDA).

Lopes ve ark.’nın (2009) çalışmasında NANDA hemşirelik tanılarının kullanışlı, 
geçerli ve önemli olduğu vurgulanmaktadır.(Lopes Jde L, de Barros AL, Michel 
JL. 2009;20.76 88). Staub- Müler, NANDA hemşirelik tanılarının hemşirelikte 
dil birliğini sağlamada önemli olduğu ve hemşire kayıtlarında, hemşirelik giri-
şimlerinde ve hasta sonuçlarında kaliteyi sağlayacağını belirtmiştir.(Müller-Sta-
ub M. 2009;20,9-15.)

1.1.3. Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması

Günümüzde, hemşirelik girişimleri sınıflaması Sağlık Kurumları Birleşik Akre-
ditasyon Komitesi (Joint Commission on the Accreditation of Healthcare Organi-
zations- JCAHO) tarafından bilgisayarda kullanılabilen bir hemşirelik sınıflama 
sistemi olarak kabul edilmiştir. Hemşirelik girişimleri sınıflamasında 514 hemşi-
relik girişimi vardır. Bu girişimler 7 alan ve 30 sınıf altında sınıflanmıştır.

1.1.4. Hemşirelik Sonuçları Sınıflaması

Hemşirelik Sonuçları Sınıflaması (Nursing Outcomes Classifıcation- NOC), kap-
samlı ve standardize edilmiş bir hemşirelik sonuç sınıflama sistemidir. Hemşire-
lik sonuç sınıflamasının taksonomik yapısını oluşturmak için 1996-1997 yılla-
rında taksonomik yapı ve klinik test çalışmaları yapılmıştır. Taksonomik yapı-
nın oluşturulmasında, hemşirelik girişimleri sınıflamasına benzer, üç düzeyli bir 
taksonomik yapı temel alınmıştır. 1998-2002 yıllarında hemşirelik sonuçlarının 
değerlendirilmesi amacıyla ölçüm aracı (ölçekler) geliştirilmiş ve ölçeklerin ge-
çerlilik çalışmaları yapılmıştır(Yılmaz, Hanoğlu (2003; 53-60).
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1.1.5. Hemşirelik Sınıflama ve Bakım Sisteminin Önemi

Hemşirelik uygulamalarının sistemli ve bilimsel bir özellikte gerçekleştirile-
bilmesi için hemşirelik sürecinin bir hemşirelik modeli ile birlikte kullanılma-
sı önemlidir ve bu şekilde verilen bakım, bireyin gereksinimlerini karşılamaya 
uygun olacaktır. Ortak bir dilin kullanılması ve bu dilin sağlık bilişim sistemle-
ri aracılığıyla yapılması hasta bakımında ve diğer hemşirelik uygulamalarında 
hemşirelere karar destek sistemi sağlayacaktır. Bugün birçok ülkede hemşirelik 
terminolojisini geliştirme, hemşirelik verilerinin standardizasyonu, hemşirelik 
veri tabanının oluşturulması ve hastane bilgi sistemlerinde, elektronik sağlık ka-
yıtlarında hemşirelik verilerinin yer almasına yönelik önemli adımlar atılmıştır. 
Ülkemizde de kanıta dayalı tıp uygulamaları çerçevesinde sağlık bilişim sistem-
leri hastanelerimizde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.

2. GEREÇ VE YÖNTEM

2.1. Araştırmanın tipi

Bu araştırma HBYS üzerinden oluşturulan hemşirelik tanılama sisteminin zaman 
yönetimine, hasta ve çalışan güvenliğine etkilerini değerlendirmek üzere oluştu-
rulan, tanımlayıcı, kesitsel bir alan araştırmasıdır.

2.2. Araştırmanın yeri, evreni ve örneklemi

Araştırmanın evrenini Konya Beyhekim Devlet Hastanesi hemşireleri oluştur-
maktadır. Çalışmanın sonuçlarını değerlendirmek için, invaziv girişimlerin en sık 
yapıldığı ve personel devir oranının en az olduğu 5 yoğun bakım (YB) ünitesi 
seçilmiştir. Yoğun bakımlarda görevli 40 hemşireye hizmet içi eğitimler veri-
lerek hemşirelik tanılama sürecini bilme ve kullanma düzeylerini tespit etmek 
için demografik faktörlerin de yer aldığı anket uygulanmıştır. Daha sonra en çok 
kullanılan 5 tanıdan oluşan formlar verilerek hasta bakım planı oluşturmaları is-
tenmiştir. Aynı tanılamanın HBYS sisteminden de yapılması istenerek sonuçlar 
zaman ve nitelik açısından değerlendirilmiştir. Araştırmanın örneklem grubunu 
yoğun bakımda görevli hemşireler oluşturmuştur. Ayrıca Eylül 2011-Eylül 2012 
tarihleri arasında yoğun bakım ünitelerinde yatan 2059 hastanın hemşirelik ba-
kım planları da çalışmaya dâhil edilmiştir.

3. BULGULAR

Hemşire Tanıtım Formunda; kurum, cinsiyet, yaş, medeni durum gibi bireysel 
özelliklerin yanı sıra eğitim durumu, mesleki deneyim süresi, çalıştığı ünite, ça-
lışma şekli ve görevi gibi meslek ile ilgili veriler bulunmaktadır(Tablo 1).
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Hemşirelerin “hemşirelik model ve kuramlarını, hemşirelik sürecini ve sınıf-
lama sistemlerini bilme ve uygulama durumlarını” belirlemeye yönelik anket 
formu literatürden yararlanılarak (Birol 2005; Craven ve Hirnle 2000; Kaya 
2004; Potter ve Perry 2005; Velioğlu 1999) geliştirilmiştir. Bu anket formu; hem-
şirelerin “bakımda hemşirelik sürecinin kullanılması gerektiğine inanma ve uy-
gulama durumu”, “hemşirelik model ve kuramı, hemşirelik sınıflama sistemleri-
ni bilme durumu” konularındaki beş sorudan meydana gelmiştir. Anket soruları 
katılımcıların ifadelerine göre değerlendirilmiş, bu konuda herhangi bir gözlem 
yapılmamış ve ayrıntılı bir ölçme aracı kullanılmamıştır(Tablo 2).

Tablo 1. Hemşirelerin Bireysel ve Mesleki Özellikleri (n:40)

Bireysel ve Mesleki Özellikler n %

Cinsiyet Kadın 32 80

Erkek 8 20

Yaş Grupları (Yıl) 18-25 15 37.5

26-33 11 27.5

34-41 12 30.0

42 ve ↑ 2 5.0

Yaş Yılı Ortalaması (Ort.±SS) 34.29±7.74

Eğitim Durumu SML 1 2.5

Önlisans 11 27.5

Lisans 26 65.0

Lisansüstü 2 5.0

Mesleki Deneyim Yılı 5 yıl ve altı 16 40.0

6-11 10 25.0

12-17 8 20.0

18-23 4 10.0

24 yıl ve üstü 2 5.0

Mesleki Deneyim Yılı Ortalaması (Ort.±SS) 13.49±8.06

Çalıştığı Ünite Genel YB 10 25.0

Göğüs YB 10 25.0

Kardiyoloji YB 6 15.0

Yenidoğan YB 6 15.0

Nöroloji YB 8 20.0
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Tablo 2. Hemşirelerin Hemşirelik Sürecini, Hemşirelik Model/Kuramlarını Bilme, İnanma 
ve Uygulama Durumları (N=40)

n %
Evet 36 90.0

Hemşirelik Süreci Kullanılmalı mı? Hayır 2 5.0
Fikrim Yok 2 5.0

Hemşirelik Sürecini Kullanıyor musunuz?      Evet 40 100.0
Hayır

Cevapsız
Hemşirelik Model veya Kuramlarını Evet 8 20.0
Biliyor musunuz? Hayır 32 80.0

Tablo 3. Hemşirelerin Hemşirelik Sınıflama Sistemlerini Bilme Durumları * (N=40)

Tablo 3. Hemşirelerin Hemşirelik Sınıflama Sistemlerini Bilme Durumları * (N=40) 

    

Hemşirelikte Kullanılan Sınıflama Sistemleri                             n                        %              

                         

  NANDA-I  38            95.0 

  Hemşirelik Tanıları Sınıflama Sistemi  

 
 Hemşirelik Bakımı Sonuçları Sınıflaması Sistemi                            10                     25.0 

 (Nursing Outcomes Classification-NOC)  

 

  Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması Sistemi                                         11                        27.5 

  (Nursing Interventions Classification-NIC)  

 
Hemşirelik Uygulamalarının Uluslararası Sınıflaması (ICNP)            13                         32,5           

 

  Hiçbir fikrim yok                                                                                  34                         85.0 

 
 

 

 * Birden fazla seçenek işaretlenmiş ve yüzdeler “n” üzerinden hesaplanmıştır

Araştırma kapsamında hemşirelerin; %95 ünün (n=38) Uluslar arası Kuzey Ameri-
kan Hemşirelik Tanıları Birliğinin (North American Nursing Diagnosis Associati-
on-International [NANDA-I]) Hemşirelik Tanıları Sınıflama Sistemini, %32,5’inin 
(n=13) Hemşirelik Uygulamalarının Uluslararası Sınıflamasını (ICNP), %27,5’inin 
(n=11) Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması Sistemini (Nursing Interventions Clas-
sification-NIC), %25’inin (n=10) Hemşirelik Bakımının Sonuçları Sınıflaması 
Sistemini (Nursing Outcomes Classification-NOC) bildiği saptanmıştır (Tablo 3). 
Günümüzde hemen hemen her ülke hemşirelik tanıları, hemşirelik girişimleri ve 
hemşirelik sonuçlarına ilişkin kavramları adlandırmada ortak bir terminoloji ve 
sınıflama sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması üzerine çalışmaktadır. Bu ça-
lışmada, yaygın olarak kullanılan NANDA-I, NOC, NIC, ICNP sınıflama sistem-
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lerinin bilinme sıklığı beklenenden düşük bulunmuş ve hemşirelerin %85’i (n=34) 
hemşirelik sınıflama sistemleri konusunda hiçbir fikri olmadığını ifade etmiştir.

Sonuç olarak araştırma kapsamına alınan hemşirelerin önemli bir çoğunluğu, ba-
kım verirken hemşirelik sürecini kullanmakta ve kullanılması gerektiğini düşün-
mektedir. Fakat hemşirelerin, hemşirelik model ve kuramları, hemşirelikte kullanı-
lan sınıflama sistemleri konusundaki bilgilerinin desteklenmesi gerekmekte idi. Bu 
amaçla ilk olarak hastanemizde tüm hemşirelerimize vermiş olduğumuz hizmet içi 
eğitimi örneklem grubumuzu oluşturan yoğun bakım hemşirelerimize tekrarladık.

Daha sonra hastane otomasyon sisteminden hemşirelik tanı, girişim, sonuç ve değer-
lendirme kısımlarının yer aldığı veri tabanı oluşturuldu. Hemşirelik tanılama sistemi 
için NANDA tanıları, hemşirelik girişimleri için NIC, hemşirelik bakımlarının so-
nuçları için NOC ve her sonuç için 5 li değerlendirme butonu oluşturularak, “oldukça 
iyi, önemli derecede iyi, orta derecede iyi, az derecede iyi, hiç iyi değil” şeklinde 
ölçek hazırlandı. Hasta ekranında “Hemşire Tanılama Formu” olarak yer alan form 
için hemşirelere kullanıcı tanımlı yetki verildi. Sistemin kullanışını kolaylaştırmak 
amaçlı veri tabanındaki tanılar alfabetik sıralamaya göre filtrelendi. Günlük yapılması 
gereken tanılamanın geçmiş tarihte yapılmasını engellemek amacıyla güvenlik duva-
rı oluşturuldu. Hasta taburculuğunda yapılan hasta bakım planının hasta dosyasına 
konulabilmesi için sisteme “yazdır” butonu eklendi. (Tablo 4.5.6.7.8)

Tablo 4
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Tablo 5.

Tablo 6.

 



600  IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Sözel Bildiriler - Cilt: II

Tablo 7.

Tablo 8.
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Çalışmaya dahil edilen yoğun bakım ünitelerinde Eylül 2011-Eylül 2012 tarihleri 
arasında yatan hasta sayısı Yenidoğan YB da 625, Genel YB da 506, Koroner YB 
da 563, Nöroloji YB da 187, Göğüs YB da 178 dir. Hastane otomasyon sistemin-
den Hasta Bakım Planları incelendiğinde tanılama sayısının Yenidoğan YB da 
67710, Genel YB da 37252, Koroner YB da 80461,Nöroloji YB da 74030,Göğüs 
YB da 200104 olduğu görülmüştür.(Tablo 9)Yatan hasta sayısı ile tanılama ara-
sında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Tanılama sayısı ile ortalama hasta yatış 
süresi ve invaziv girişim sıklığı arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır.

Tablo 9.
Yeni 

doğan YB
Genel 

YB
Koroner 

YB
Nöroloji 

YB
Göğüs 

YB
YATAN HASTA SAYISI 625 506 563 187 178
ORTALAMA HASTA YATIŞ 
SÜRESİ(gün) 3 5 4 9 12

TANI 67710 37252 80461 74030 200104
GİRİŞİM 67710 37252 80461 74030 200104
SONUÇ 67710 37252 80461 74030 200104

Yoğun bakımlarda görevli 40 hemşireye en çok kullanılan 5 tanıdan oluşan form-
lar verilerek hasta bakım planı oluşturmaları istenmiştir. Aynı tanılamanın HBYS 
sisteminden de yapılması istenerek sonuçlar zaman ve nitelik açısından değer-
lendirilmiştir. (Tablo10) Buna göre Eylül 2011-Eylül 2012 tarihleri arasında Yeni 
doğan YB da 33,8 st, Genel YB da 18,6 st, Koroner YB da 40,2 st, Nöroloji YB 
da 37,0 st ve Göğüs YB da 100,5 st zaman tasarrufu sağlamıştır.

Tablo 10.
Yeni doğan 

YB
Genel 

YB
Koroner 

YB
Nöroloji 

YB
Göğüs 

YB
HBYS üzerinden yapılan 
tanılama ile formlar 
kullanılarak yapılan 
tanılama arasındaki zaman 
tasarrufu(saat)

33,8 18,6 40,2 37,0 100,5

4. SONUÇ VE SAĞLIK SİSTEMİNE ETKİLERİ

Hemşirelik model/kuramları, klinik çevredeki belli değişkenlerin hemşirelik ba-
kımı üstündeki etkilerini önceden tahmine olanak sağlayan bir dizi ifade olarak 
tanımlanabilir. Öte yandan hemşirelik süreci uygulamasında, hemşireler arasında 
ortak bir terminoloji gereklidir ve bu dil birliği ancak hemşirelik sürecinde hem-
şirelik sınıflama sistemlerinin kullanılması ile sağlanabilir.
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Son yıllarda ulusal ve uluslar arası alanda hemşirelik sınıflama sistemleri ile ilgili 
birçok çalışma yapılmıştır (Cho ve Park 2003; Erdemir ve Yılmaz 2003; Hyun 
ve Park 2002; Killen ve King 2007; Müller-Staub, Lavin, Needham, ve Achter-
berg 2006; Saba 2001). Oysa bu çalışmada, yaygın olarak kullanılan NANDA-I, 
NOC, NIC, ICNP sınıflama sistemlerinin bilinme sıklığı beklenenden düşük bu-
lunmuş ve hemşirelerin %85.0 (n=34) hemşirelik sınıflama sistemleri konusunda 
hiçbir fikri olmadığını ifade etmiştir. Bu bağlamda hemşirelerin hizmet içi eğitim 
programlarında, hemşirelik model ve kuramları, sınıflama sistemleri konularına 
yer verilmesinin bu boşluğu gidermede yarar sağlayacağı düşünülmektedir. Bu-
nun üzerine hastanemiz Genel Uyum Eğitimlerine “Hemşirelik Tanılama Sistemi 
ve Hemşirelik Süreci” programı eklenmiştir.

O’Brien bilginin kalitesinden bahsederken şu üç ana başlığa değinmiştir:

1. Zaman boyutu:
a) Anındalık: bilgi ihtiyaç duyulduğunda hazır olmalı;
b) Güncellik: bilgi sunulduğu güne ait olmalı;
c) Sıklık: bilgi ihtiyaç duyulan sıklıkta ve güncel olarak hazırlanmalı;
d) Süresi: bilginin istenilen dönemine (güncel, geçmiş ve gelecek) erişilebilme-

lidir.
2. İçerik boyutu:
a) Doğruluk: bilgi hata içermemeli;
b) İlgililik veya Yerindelik: bilgi ihtiyaç duyanın bulunduğu konum ve içinde 

bulunduğu durum ile ilgili olmalı;
c) Tamlık: ihtiyaç duyulan tüm bilgi eksiksiz yöneticiye sunulmalı;
d) Kısalık: sadece ihtiyaç duyulan bilgi yöneticiye verilmeli;
e) Kapsamı: bilgi geniş veya dar kapsamlı, kurum içi veya dışı ile alakalı olabilir 

ve bu kapsamında belirtilmeli;
f) Başarı: bilgi kaynak kullanımını, tamamlanan işleri ve ilerlemeleri ölçerek 

başarıyı ortaya çıkarabilmelidir.
3.  Biçim boyutu:
a)  Açıklık: bilgi kolay anlaşılabilir bir biçimde hazırlanmalı;
b)  Detay: bilgi isteğe göre detaylı veya özet biçiminde sunulabilmeli;
c)  Düzen: bilgi daha önceden belirlenmiş bir sıra içinde sunulmalı;
d)  Sunum: bilgi ihtiyaca göre sözel, sayısal, grafiksel veya daha değişik biçim-

lerde de sunulabilmeli;
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e)  İletişim: bilgi basılı kağıt, görsel sunum, elektronik ortam veya ihtiyaca bağlı 
daha değişik iletişim ortamlarında da sunulabilmelidir (O’Brien, J. A. 2001).

Söz konusu tanılama sistemi kanıta dayalı tıp uygulamaları kapsamında sağlık 
kayıtlarının geçmişe dönük incelenmesini, girişimin kim tarafından uygulandığı-
nın takibini ve dolayısıyla hasta ve çalışan güvenliğini sağlamaktadır. Hemşirelik 
hizmetlerinin kalitesinin ölçülebilirliğini ve hemşirelerin performansının ölçül-
mesini de sağlayacak bir zemin oluşturmaktadır.
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E. Esin İLHAN2

ÖZET
Sağlık hizmetlerinde hasta ve yakınlarının memnuniyeti, hizmet kalitesinin göstergelerin-
den ve sağlık hizmetinin temel hedeflerden birisidir. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından, 
anketler ile hasta ve çalışan memnuniyeti; Sağlıkta Kalite Standartları ile kalite iyileştirme 
ve güvenlik alanında yapılan çalışmalar ve belirlenen indikatörler ile sunulan sağlık hizmeti 
ve sonuçları izlenmekte ve sürekli geliştirilmektedir. Bu çalışmada Diş Hekimliği’nde kul-
lanılan bir tedavinin (kanal tedavisi) kliniğimizde klinik sonuçlarının izlenmesi, ölçülmesi 
ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Kanal tedavisinin başarısı çeşitli faktörlerin etkisi 
altındadır. Bununla birlikte yine de klinik başarı ve performans için bir gösterge olabilir.

Anahtar Kelimeler: Kanal Tedavisi, Kalite, Klinik Başarı ve Performans

ABSTRACT
In healthcare services, gratification of patients and their relatives is both one of the 
indicators of service quality and one of the main objectives of healthcare service. In our 
country, Ministry of Health considers surveys in patients’ and employees’ gratification; 
standarts of health and quality in quality improvement and definite indicators in given 
health services and their results to monitor and develop those subjects constantly. In this 
study, monitoring, measuring, and evaluating the clinic results of a treatment that is used 
in dentistry (root treatment) in our clinic. Clinic results of root treatment is under the effect 
of various factors. Nevertheless it might be a indicator for clinic success and performance

Key Words: Root Treatment, Quality, Clinic Success and Performance..

1 Denizli Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi, okanilhan@hotmail.com 

2 Denizli Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi, eesinilhan@hotmail.com

Diş Hekimliğinde Kullanılan  
Bir Tedavinin Klinik Sonuçlarının 
İzlenmesi, Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
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1. GİRİŞ

Sağlık hizmetlerinde kalite, hasta ve yakınlarının ihtiyaç ve beklentilerini kar-
şılayacak hizmetlerin çağdaş tıp bilgisine uygun olarak sunulmasıdır (Bilçin 
2009:335).

Sağlık hizmetlerinde kalite 3 temel direk üzerinde oturur. Donabedian’ın 1980 
yılında tanımladığı bu direkler şunlardır (Donabedian, 1980).

1.  Sağlık kuruluşunun yapısı (structure): Sağlık kuruluşunun fiziksel, teknolo-
jik ve mekanik yapısı, çalışanlarının bilgi, yetenek, profesyonel karakterleri, 
yönetim felsefesi ve hizmet verdiği toplumun demografik özellikleri yapının 
kalitesini etkiler.

2.  Sağlık kuruluşunda olagelen işlemler (processes): Tanı ve tedavide izlenilen 
yolun, karar verme işlevinin o gün için geçerli olan bilimsel ve teknolojik doğ-
rulara uygunluğu, bu teknik öğelerin uygulanmasında hasta ile olan iletişim ve 
etkileşmeler hizmetin kalitesini etkileyen diğer önemli faktörlerdir.

3.  Sağlık hizmetinden elde edilen sonuçlar (outcomes): Alınan sonuçların klinik, 
ekonomik ve insani açıdan değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi hizmet sonucu 
elde edilen kalitenin ölçülmesi ile mümkün olabilir.

Sağlık hizmetinin sonuçları (outcomes) 3 şekilde değerlendirilmelidir (Nelson 
1996).

1.  Klinik sonuçlar: Verilen tedavi veya hizmetler ile alınan sonuçların değerlen-
dirilmesi,

2.  Ekonomik sonuçlar: Alınan sonuçlarla maliyetin değerlendirilmesi,
3.  İnsanla ilgili sonuçlar: Hasta memnuniyeti, yaşam kalitesinde iyileşme, genel 

sağlık indekslerinde düzelmenin değerlendirilmesi.
Donabedian, sağlık hizmetlerinde kalitenin bazı özelliklerini; etkililik, verimlilik, 
optimallık, kabul edilebilirlik, yasallık, eşitlik gibi başlıklar altında sıralamıştır 
(Donabedian, 1995: 200).

Etkililik aslında kaynakların hangi etkenlikte tüketildiğiyle kıyaslamalı olarak, 
hangi çıktının üretilebileceğinin bir ölçüsüdür. Etkililik daha çok şu soruların ce-
vabı gibi gözükmektedir:

• Gerçekten ihtiyaç duyulan, yararlı mal ve hizmetler üretildi mi?
• Çıktı üretiminde ne sağlanmak isteniyorken ne sağlandı?
• Sonuç olarak dönem başındaki planlarımızın % kaçı gerçek oldu?(Yaldız,2008)
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Gerek değerlendirme sistemleri, gerekse protokol ve rehberler aracılığı ile top-
lanacak klinik, ekonomik ve insanla ilgili verilerin belli bir sistem ile toplanıp 
değerlendirilmesi şarttır. Sonuçların değerlendirilmesi (outcomes management) 
ve kıyaslama (benchmarking) yapılması gerekli bir uygulamadır (Akalın 2001).

Ülkemizde standart anket setleri aracılığı ile hasta ve çalışan memnuniyeti, Sağ-
lıkta Kalite Standartları aracılığı ile kalite iyileştirme, ve güvenlik alanında ya-
pılan çalışmalar, Sağlıkta İndikatör Yönetim Sistemi sağlık hizmeti sonuçları 
izlenmekte ve sürekli geliştirilmektedir.

2. AMAÇ

Bu çalışmada kliniğimizde (Denizli Ağız Diş Sağlığı Merkezi 311 nolu klinik) 
2009-2010-2011 yıllarında uygulanan kanal tedavilerinin sonuçları izlenmiş ve 
analiz edilmiştir. Amacımız klinikte kalite açısından Diş Hekimliği’nde uygula-
nan bir tedavi türünün sonuçlarını kalite indikatörü olarak izlemek ve değerlen-
dirmektir. Literatürde benzer çalışmalar kanal tedavilerinin başarısını etkileyen 
faktörleri incelemek amacıyla yapılmıştır.

2.1 Kanal Tedavisinin Önemi:

Diş hekimliğinin temel amaçlarından biri kişinin dişlerinin hayat boyunca sağ-
lıklı, fonksiyonel ve estetik bir şekilde ağızda kalmasını sağlamaktır. Bu nedenle 
kök kanal tedavisi diş tedavileri içinde önemli bir yer tutmaktadır. Kök kanal te-
davisi ile doğal diş yapısı bozulmaz. Dişler fonksiyonel şekilde ağızda kalır. Çene 
kemiğinde rezorbsiyonlar en aza indirgenir. Yüksek maliyetli diş protezlerinin 
yapılmasına gereksinim azalır.

Günümüzde hem hasta beklentileri hem de tedavi ve protez maliyetinin yüksek 
olması nedeniyle yapılan kanal tedavilerinin (endodontik tedavilerin) başarısı ol-
dukça önemli hale gelmiştir (Loftus, Keating, McCartan 2005).

Dişin içinde, sert dokularının (mine ve dentin) altında canlılığını sağlayan kan 
damarları ve sinir liflerinden oluşan yumuşak yapıda pulpa vardır. Çürüğe ne-
den olan mikroorganizmalar dişin sert dokularını parçalayıp pulpaya yaklaştığı 
zaman soğuk ve sıcağa duyarlılık başlar. Tedavi edilmeyen diş çürükleri ilerledi-
ğinde mikroorganizmalar pulpa içindeki damar ve sinirleri harap ederek iltihabın 
oluşmasını sağlarlar. Çürüğün pulpaya kadar ulaştığı ama tedavi edilmeyen diş-
lerde, enfeksiyon kök ucundan çene kemiğine çıkar. Çene kemiğinde enfeksiyo-
na, ağız içinde ve yüzde küçük veya büyük şişliklere neden olabilir. Bu aşamada 
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enfeksiyon odağı olan dişin çekilmesi yada kanal tedavisi yapılması gereklidir. 
Kanal tedavisi; dişi çekmeden ağızda tutmayı amaçlayan bir tedavi yöntemidir.

Kanal tedavisi yapılırken lokal anestezi ile dişlerde anestezi sağlanarak çürük 
temizlenir. Pulpaya ulaşılır. Pulpa ve diş köklerinin içindeki kanallar temizle-
nir. Özel dezenfektan solüsyonları ile kanallar yıkanır. Kök kanalları eğeler ile 
genişletilir ve pansuman yapılır. Temizlendikten sonra kök kanallarının içi özel 
patlarla doldurulur.

2.2. Kanal Tedavisinin Başarısı:

Kanal tedavisinin başarı ya da başarısızlığı histolojik, klinik ve radyolojik bulgu-
lar ile ortaya konması gereken bir durumdur. Histolojik olarak başarı periapikal 
(kök ucu çevresi) dokularda enflamatuvar hücre yokluğu olarak tanımlanmaktadır 
(Şahinkesen, 2005). Pratikte genellikle histolojik inceleme kullanılamadığından 
kanal tedavisi sonuçları radyolojik ve klinik bulgulara göre değerlendirilmek-
tedir. Klinik olarak başarılı olan tedavisi sonunda palpasyonda ve perküsyonda 
ağrı olmaması, spontan ağrı ve şişliğin olmaması, varsa fistül yolunun kapanmış 
olması, bölgede herhangi bir yumuşak doku yıkımının ve fonksiyon kaybı olma-
masıdır (Şahinkesen, 2005).

Kanal tedavisi sonrasında diş kök uçları çevresindeki (periapikal) yapıların duru-
munun değerlendirilmesi ve kök uçlarında görülen değişikliklerin (apikal perio-
dontitisin) farklı toplumlardaki görülme sıklığının belirlenmesi önemlidir. Bu so-
nuçlar tedavi ihtiyacını ve sonuçlarını değerlendirmede hekimlere yardımcı olur 
(Ridao-Sacie, Segura-Egea, Fernandez-Palacin, Bullon-Fernandez, Rios-Santos. 
2007).

Radyografide diş kök uçlarında izlenen kemik yoğunluğu değişimleri, iltihabın 
varlığı, ilerlemesi ve iyileşmenin değerlendirilmesinde en doğru kanıttır. (Ridao-
Sacie, Segura-Egea, Fernandez-Palacin, Bullon-Fernandez, Rios-Santos. 2007).

2.3. Kanal Tedavisi Sonrası Düzenli Kontrollerle İzlemenin Önemi:

Endodontik tedavi en yüksek standartta yapılsa bile, bazı vakaların uzun dönem 
takiplerinde periapikal (kök ucu çevresi) radyolusent alanların bulunduğu veya 
geliştiği görülmektedir (Dumani 2008). Bu radyolusent alanlar kimi zaman ağrı, 
şişlik, hassasiyet vb. belirtiler verir. Kimi zamanda hiç belirti vermeden kök 
ucunda gelişimini sürdürür ve hastaya zarar verir.

Kanal tedavisinin başarısız olduğu durumlarda ilgili dişin çekimi gerekebilir ya 
da uygun durumlarda diş çekimi yerine kanal tedavisi yenilir. Bazı durumlarda 
ise yenilenen kanal tedavisi ile birlikte apikal rezeksiyon yapılarak diş ağızda 
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tutulmaya çalışılır. Apikal rezeksiyon, diş kök ucunun cerrahi yöntemlerle kesilip 
alınmasıdır.

Başarısızlık eksik doldurulmuş bir kök kanal tedavisinden kaynaklanıyorsa te-
davisinin yenilenmesi sonrasında başarı şansı yüksektir. Ancak başarısızlık zor 
vakalardan ya da kontrol edilemeyen faktörlerden kaynaklanıyorsa tedavinin ye-
nilenmesi güçleşir. Eğri, kalsifiye ve dallanan kanalların, kök perforasyonları, 
kanalda alet kırılmaları, basamak oluşumu gibi komplikasyon riskinden dolayı 
kanal tedavisi başarılı olmayabilir (Özkeser; 2004).

Kanal tedavilerinde başarı ya da başarısızlık değerlendirmesi için postoperatif 
gözlem süresinin minimum 6 ay-5 yıl arası olması gerekir (Alaçam 2000). Te-
davinin tamamlanması ile iş bitmiş değildir. Bu dişlerin her sene radyografile-
ri alınarak sürekli kontrolü gerekir. Kanal tedavisi sonrası takip sorunu dikkat 
çekmektedir. Şikâyetleri kaybolan ya da azalan hastaların kontrollere gelmekten 
kaçındığı gözlenmektedir.

Ege Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş Cerrahisi Anabilim Dalı’nda 
1 yıllık süre içerisinde yapılan radyolojik ve klinik değerlendirme doğrultusunda, 
çekilmesine karar verilmiş 1.426 hastanın, toplam 2.843 dişi (1,99±0,11 hasta 
başına diş) incelenmiştir. Endodontik tedavilerdeki başarısızlıklar ve kanal teda-
visinin yenilenmesinin mümkün olmaması diş çekiminin ana nedenleri (%31,2) 
olarak saptanmıştır. Onları, sırasıyla periodontal kayıplar ve aşırı çürük lezyonla-
rının bulunması (%23,3 ve %22,6) izlemiştir. Endodontik tedavilerin başarısızlık 
nedenlerinin başında erişilemeyen kanal varlığı (%32,3) ilk sırada yer alırken, 
yetersiz kök kanal dolgusu (%16,4) ve kök kanalında veya bifurkasyonda perfo-
rasyon varlığı (%15,5) istatistiksel olarak anlamlı değerlere sahip bulunmuştur 
(Peşkersoy vd. 2012:186).

3. YÖNTEM
Çalışma kapsamında 01.07.2009 - 01.10.2010 tarihleri arasında kanal tedavisi 
uygulanan hastalar yer aldı. Kanal tedavisi uygulanan hastalar telefonla arandı. 
Şikâyetleri olup olmadığı soruldu ve kontrole çağrıldı. İkinci aşamada ise 2011 
yılında kanal tedavisi uygulanan hastalar değerlendirme kapsamına alınarak ça-
lışma sürdürüldü.

Çalışma kapsamına alınan hastaların kanal tedavisi sonuçlarının değerlendiril-
mesi için kanal tedavisi uygulanma tarihinden itibaren en az altı ay geçmiş ol-
masına gözen gösterildi. Kontrole gelen hastaların klinik muayeneleri yapıldı ve 
röntgenleri çekildi. Kanal tedavileri dijital panoramik veya periapikal röntgenleri 
çekilerek değerlendirildi.
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3.1. Periapikal İndex Skorlama Sistemi:

Kanal tedavisi sonuçları “Periapikal İndeks Skorlama Sistemi (PAI)” kullanılarak 
değerlendirildi. “Periapikal İndeks Skorlama Sistemi (PAI)” olarak ifade edilen 
bir skorlama sistemi kanal tedavisi görmüş dişlerin kök uçları çevresindeki de-
ğişikliklerin (periapikal lezyonların) sınıflamasını yapmak üzere Ørstavik-1986 
tarafından geliştirilmiştir. Kanal tedavisi sonuçlarının değerlendirildiği birçok 
epidemiyolojik ve klinik çalışmada bu sistem kullanılmaktadır (Orstavik, Kere-
kes, Eriksen. 1986).

Periapikal indeks; kök ucundaki değişikliklerin artan radyografik görüntüsüne 
göre 1’den 5’e kadar bir skala kullanılarak değerlendiren bir sistemdir. (Bkz Tab-
lo 1)

Tablo 1. Periapikal İndeks (PAI):

Periapikal İndeks (PAI)

PAI 1 Normal apikal periodonsiyum

PAI 2 Kemikte bazı yapısal değişiklikler vardır ancak apikal periodontitis teşhisi için 
yeterli radyografik görüntü yoktur.

PAI 3 Apikal periodontitise özgü, mineral kaybı ile gözlenen, kemikteki yapısal 
değişiklikler.

PAI 4 Belirgin ve sınırları kesin bir radyolüsensi.

PAI 5 Kemikte belirgin bir yıkım ile karakterize radyolüsensi.

Kanal tedavisi görmüş dişlerin kök ucu ve çevresi “periapikal durum” değer-
lendirilirken PAI skoru (PAI) “1” olarak belirlenen dişlerin kök ucu ve çevresi 
(periapikal bölgesi) “sağlıklı”, PAI 1’den büyük değerlendirilen dişlerin “apikal 
periodontitisli” olarak değerlendirildi. Kök ucundaki radyolusent görüntünün 
büyüklüğüne ve hasta şikayetlerine göre ilgili dişin çekimine, kanal tedavisinin 
yenilenmesine, apikal rezeksiyon uygulanmasına veya dişin düzenli kontrollerle 
izlenmesine karar verildi.

4. BULGULAR

Denizli ADSM bilgisayar programı kayıtlarından (2009-2010 yılları) 425 hasta-
ya kanal tedavisi uygulandığı belirlendi. 261 hastaya (% 61,4) telefonla ulaşıldı. 
Ulaşılamayan hastalar en az iki kere arandı. Ulaşılamayan hastaların nedenleri 
Tablo 2 de gösterildi.
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Tablo 2. Telefonla Ulaşılma Durumu (2009-2010-2011 Yılları)
(2009-2010) 2011
n % N %

Telefon Numarası Yok 6 1,4 5 2,9
Verilen Telefon Kullanımda Değil 15 3,5 7 4,1
Telefon Numarası Yanlış 24 5,6 16 9,3
Cevap Vermiyor 69 16,2 35 20,3
Telefon Sürekli Meşgul 36 8,5 24 14,0
Ulaşılamıyor 14 3,3 5 2,9
Görüşüldü 261 61,4 80 46,5 
Toplam 425 100,0 172 100,0

Telefonla ulaşılan 261 hastadan 102 si (% 39.08) kontrole geldi. 13 hasta il dı-
şından olduğu için 2 hastada sağlık sorunları nedeniyle kontrole gelemeyeceğini 
bildirdi. Çalışmada kanal tedavisi görmüş 102 hastada 117 adet diş değerlen-
dirildi. Kanal tedavili dişlerin dişteki kanal sayısına göre dağılımı Tablo 3 de 
sunulmuştur.

Tablo 3. Kanal Tedavili Dişlerin Dağılımı (2009-2010):
Dişteki Kanal Sayısı N %
Tek Kanal Dişler 48 41,02
İki Kanal Dişler 10 8,54
Üç Kanal Dişler 59 50,42
Toplam 117

Birinci Büyük Azı 43 36,75
İkinci Büyük Azı 14 11,96
Üçüncü Büyük Azı 2 1,7

Tablo 4. Kanal Tedavili Dişlerin Periapikal İndekse Göre Dağılımı  
(Tek Köklü, 2009-2010):

DİŞ NO

PERİAPİKAL 
İNDEX 15 13 12 11 21 22 23 25 35 33 32 31 41 42 43 45 n %

1 8 3 1 1 3 1 2 4 4 1 1 2 3 6 40 83,33

2 1 1 2 4,16

3 1 1 2,08

4

5 1 2 2 5 10,41

48 100
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Tek köklü dişlerin periapikal (kök ucu çevresi) indekse göre dağılımı Tablo 4 de 
sunulmuştur. Periapikal indeks sonuçlarına göre kanal tedavisi görmüş dişlerin 
40’ı (% 83,33) sağlıklı iken 8’inde farklı şiddetlerde apikal periodontitisin mev-
cut olduğu saptanmıştır.

Tablo 4. Kanal Tedavili Dişlerin Periapikal İndekse Göre Dağılımı (2009-2010 İki Köklü):
DİŞ NO

PERİAPİKAL İNDEX 14 24 34 44 N %
1 2 2 3 2 9 90
2
3
4
5 1 10
 10 100

Kanal tedavisi görmüş iki köklü dişlerin periapikal indekse göre dağılımı Tablo 4 
de sunulmuştur. Periapikal indeks sonuçlarına göre kanal tedavisi görmüş dişlerin 
9’u (% 90) sağlıklı iken bir dişin çekilmesine karar verilmiştir.

Tablo 5. Kanal Tedavili Dişlerin Periapikal İndekse Göre Dağılımı (Üç Köklü 2009-2010)
DİŞ NO

PERİAPİKAL 
İNDEX 18 17 16 26 27 28 38 37 36 46 47 48 N %

1 1 3 6 7 1 1 2 9 6 4 40 67,79
2 1 1 2 4 6,77
3 1 1 2 3,38
4 1 4 1 6 10,16
5 1 3 3 7 10,25

59 100

Kanal tedavisi görmüş üç köklü büyük azı (molar) dişlerin periapikal indekse 
göre dağılımı Tablo 5 de sunulmuştur. Periapikal indeks sonuçlarına göre kanal 
tedavisi görmüş dişlerin 40’ı (% 67,79) sağlıklı iken 19’unde (%32,21) farklı 
aşamada apikal periodontitisin mevcut olduğu saptanmıştır.

5. SONUÇLAR
Kanal tedavisi gören dişlerin zaman içerisinde düzenli aralıklarla izlenmesi önem 
taşımaktadır. Bu çalışmada kanal tedavisi gören hastalar en az altı ay sonra yeniden 
kontrole çağrılarak kanal tedavisi sonuçları değerlendirilmiş, kanal tedavisi başarı 
oranları ölçülmüş ve benzer çalışmaların yapıldığı yayınlarla karşılaştırılmıştır.
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Kliniğimizde (Denizli ADSM 311 nolu klinik) kanal tedavisi tedavi görmüş has-
taların (2009-2010 yılları için) sonuçlarının değerlendirildiği çalışmada, kanal te-
davisi görmüş dişlerin 89 u (% 76,06) sağlıklı iken, 28 i (% 23,94) farklı aşamada 
apikal periodontitisin mevcut olduğu saptanmıştır.

Kanal tedavi sonrasında dişlerin değerlendirildiği, farklı ülkelerde yapılan ça-
lışmalarda kanal tedavisi sonrasında dişlerin kök ucunda çekim gerektiren so-
nuçların (apikal periodontitis) görülme sıklığının % 25-64,5 arasında değiştiği 
bildirilmektedir (Sidaravicius, Aleksejuniene, Eriksen HM. 1999).

Türkiye’de yapılmış çalışmalarda ise % 18,2-53,5 arasında değişiklik gösteren 
sonuçlar bildirilmiştir (Sunay, Tanalp, Dikbas, Bayirli. 2007).

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde yapılan bir çalışmada kök kanal 
tedavili dişlerin % 57,5’i sağlıklı iken, % 42,5’inde farklı şiddette apikal perio-
dontitis mevcut olduğu saptanmıştır (Peker, Toraman 2009).

Kanal tedavilerinde başarı ve başarısızlık klinik ve radyografik bulgularla incele-
nir. (Crump 1979) Dişte hiçbir rahatsızlık olmaması, dişin normal fonksiyonunu 
yapabilmesi, radyografik değerlendirmede periodontal (diş çevresindeki) ve peri-
apikal (kök ucu çevresi) dokuların sağlıklı görünümü, destek yumuşak dokuların 
normal görünümü, kanal tedavisinin başarısının bir göstergesidir (Weiger, Ax-
mann-Kromar, Lost, 1998).

Çalışma kapsamında, kanal uygulanmış dişlerin (2009-2010 yıllarında) 89 u (% 
76,06) sağlıklı iken, 28 i (% 23,94) farklı aşamada apikal periodontitisin mevcut 
olduğu saptanmıştır. Röntgen sonuçlarına göre farklı aşamada apikal periodonti-
tisin mevcut olduğu saptanan 28 dişin (% 23,94) klinik muayenesinde; 17 sinde 
(% 14,53) hiçbir rahatsızlık olmadığı, hastanın rahatça dişini kullanabildiği, kli-
nik muayenede (dikey ve yatay perküsyonda) hassasiyet olmadığı saptanmıştır.

Benzer çalışmaların en önemli dezavantajlarından biri, tespit edilen bir periapikal 
lezyonun iyileşme periyodunda olup olmadığını belirleyememektir. Çünkü rönt-
genler bu konuda sadece statik bir bilgi verebilir (Lupi, Bertrand, Muller, Rocca, 
Bolla. 2002).

Radyolojik inceleme sonucu tek köklü 4 dişin kanal tedavisi yenilerek apikal 
rezeksiyon uygulanmıştır. 13 diş hastalarında onayı ile altı aylık kontrollerle iz-
lenmeye alınmıştır. Klinik muayene ve radyolojik inceleme ile birlikte değerlen-
dirilen hastalarda 12 dişin çekilmesine karar verilmiştir. 8 adet üç köklü diş, 1 
adet iki köklü diş, 3 adet tek köklü diş çekilmiştir.
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Klinik muayene ve röntgen sonuçları birlikte incelendiğinde kanal tedavileri son-
rasında ağızda fonksiyon görmeye devam eden diş sayısı 105 iken (% 89,74); 
çekilen diş sayısı 12 (% 10.25) dir. Kanal tedavisi uygulanan üç köklü 59 dişin 8 
i (% 13,5) çekilmiştir.

2011 Yılı Kanal Tedavileri Sonuçları:

Çalışmanın ikinci aşamasında 2011 yılı kanal tedavi sonuçları değerlendirilmiş-
tir. 2011 yılında kliniğimize başvuran 213 hastanın 287 dişine kanal tedavisi uy-
gulanmıştır. 2009-2010 yılı sonuçlarının değerlendirilmesi sonucu kliniğimizde 
(2011 yılında) kanal tedavisi uygulanan her hastaya hiç şikâyeti olmasa bile bir 
yıl sonra kontrole gelmesi istenmiştir. 213 hastadan 41 hasta çağrılmadan bir 
sonraki yıl kontrole gelmiştir. Kontrole gelen hasta oranının istenen düzeyde ol-
madığı gözlenmektedir (% 19,2). Kontrole gelmeyen hastalardan 80 hastaya (% 
46,5) telefonla ulaşılarak kontrole çağrılmıştır. Telefonla ulaşılamayan hastaların 
ulaşılamama nedenleri tabloda gösterilmiştir. (Bkz Tablo 2)

Telefonla ulaşılan hastalara yapılan kanal tedavilerinden bir şikâyeti olup olma-
dığı ve ilgili dişini çektirip çektirmediği sorulmuştur. Kontrole gelen hastalar ve 
telefonla çağrılarak kontrole gelen hastaların sayısı incelendiğinde 2011 yılında 
kanal tedavisi uygulanan hastalardan % 56,8 nin kontrolleri yapılmıştır. 2009- 
2010 yılı döneminde kanal tedavisi uygulanan hastalardan tedavi sonrası kontrol-
leri yapılanların oranı % 25 idi.

Telefon görüşmelerinden ya da kontrole gelen hastaların muayene ve radyolojik 
kontrolleri sonucu kanal tedavisi yapılan 11 dişin çekildiği saptanmıştır. Bunlar-
dan 7 si üç köklü, 3 ü tek köklü, 1 i ise iki köklü dişlerden oluşmaktadır.

Kontrole gelen hastalardan dört dişte kök ucunda lezyon oluşumu gözlendiğin-
den kanal tedavisi yenilerek (retreatment) apikal rezeksiyon uygulanmıştır. İki 
dişteki lezyonun ise düzenli kontrollerle izlenmesine karar verilmiştir.

6. YORUM VE ÖNERİLER

6.1. Kalite İndikatörü

SKS setinin dikey boyutlarından biri olan İndikatör Yönetimi ile kurumlarımızda 
ölçüm kültürünün geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Sağlık hizmetine özgü çıktıları 
izlemek için ulusal bir ölçme ve değerlendirme sistemi olan Sağlıkta İndikatör 
Yönetim Sistemi oluşturulmuştur. Sistemin ülke geneline yayılımı, bilgi birikimi 
ve deneyim kazanılması, kurumlar arası kıyaslamalar yapılması, deneyimlerin 
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paylaşılması, ulusal bir veri tabanı oluşturulması ve birlikte öğrenme sürecine 
katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Sağlık hizmetlerinde teşhis ve tedavi süreçlerinin çıktılarını ölçmek, değerlendir-
mek ve analizini yaparak sürekli iyileştirmek ön plana çıkmaktadır. Ancak sağlık 
hizmeti sunumunda uygulanan tedavinin başarısını ölçmek ve değerlendirmek 
zordur. Her uzmanlık dalı ve her tedavi türü için ayrı ayrı çıktıları izlemekle bir 
dereceye kadar mümkün olabilir. Çünkü ortaya çıkan sonuçları; sunulan sağlık 
hizmetinin performansının ve kalitesinin yanı sıra hastaya bağlı faktörler de et-
kilemektedir. Buna rağmen kalite indikatörleri belirlemeden, ölçüm yapılmadan 
etkili iyileştirme planları yapamayız. Doğru stratejiler belirleyemeyiz. Tıp ve diş 
hekimliğinin her uzmanlık alanında klinik uygulamalara uygun kalite indikatör-
leri belirleyerek izlemek, klinikte kalite çalışmalarına katkı sağlayacaktır.

Sağlıkta Kalite Standartlarında izlenmesi istenen başlıkların belirlenmesinde aşa-
ğıdaki hususlar göz önünde bulundurulmuştur. Bunlar sorunun önemi, görülme 
sıklığı, ülke öncelikleri, ölçülebilirlik, etkin müdahalelerin mümkün olma du-
rumudur. (SKS Okulu Ders Notları) Bu düşünceler doğrultusunda sağlık hiz-
metlerinde uzmanlık dallarına ve tedavi türlerine özgü kalite indikatörleri tanım-
lamaya ve izlemeye başlanmıştır. Aşağıda bu kapsamda değerlendirilebilecek 
örnek indikatörlerden bir kaçı sıralanmıştır.

• Sitolojik ve patolojik tanı arasındaki uyumun izlenmesi,
• Acil servise 24 saat içerisinde aynı şikâyetle tekrar başvuran hasta sayısı ve 

oranı izlenmesi,
• Cerrahi alan enfeksiyon hızları izlenmesi,
• Yoğun bakım ünitesinde hastane enfeksiyon hızları izlenmesi vb.
Diş hekimliğinin bazı tedavi türlerinde kalite indikatörleri belirlenmesi, ölçül-
mesi ve değerlendirilmesi bu kapsamda ele alınabilir. Çalışma kapsamında kanal 
tedavisi uygulanan hastaların izlenmesi ve sonuçların değerlendirilmesi bir kalite 
indikatörü olarak önerilmektedir. Önerilen kalite indikatörünün çıkış noktası kli-
nik etkililiktir.

Etkililik, bir kuruluşun belirlediği politika, proje ve aldığı önlemlerle, önceden 
belirlenmiş amaçlara, ne ölçüde ulaştığını ve bu amaçlarının ne kadarını gerçek-
leştirdiğini tespit etmesi anlamına gelmektedir (Bilgin, 2004: 36).

Uygulanan kanal tedavilerinin başarısında birçok faktör etkili olmaktadır. Buna 
rağmen hastaların kontrole çağrılarak izlenmesinin faydalı olacağı düşünülmek-
tedir.
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6.2. İletişim Bilgilerinin Kontrolü

Çalışma sonuçları değerlendirilirken ilgi çeken noktalardan biri hastaların ileti-
şim bilgilerinde yaşanan eksikliklerdir. Denizli ADSM de telefonla randevu ala-
rak gelen hastaların iletişim bilgileri vb. kayıtları klinik çalışanları tarafından, 
randevusuz başvuran hastaların kayıtları ilk kayıt birimi çalışanları tarafından 
yapılmaktadır. Kurumumuzda iletişim bilgileri açısından yaşanan bu eksikliğin 
giderilmesi için hastalar her geldiğinde telefon numaraları gözden geçirilmekte 
değişiklik veya yanlışlık varsa düzeltilmektedir.

6.3. Kanal Tedavisinin Düzenli Kontrollerle İzlenmesi

Kanal tedavisi uygulanan hastaların diş hekimleri tarafından kontrole çağrılarak 
sonuçlarının izlenmesi klinikte kaliteyi destekleyen bir faaliyet olacaktır. Böyle-
ce hem kanal tedavisi başarısız olan hastalara erken müdahale olanağı, hem de 
sonuçların izlenmesi ve nedenlerin saptanması ile hekimlerin sunulan hizmette 
iyileştirme sağlama fırsatı olacaktır.

Kanal tedavisi sonrasında kök ucunda hastada hiç belirti vermeden kök ucunda 
patoloji varlığını gösteren geniş radyolusent alanlar gelişmesi olasılığı vardır. Bu 
nedenle yapılan kanal tedavilerinin tedavi sonrasında (en az altı ay sonra) düzen-
li kontrollerle izlenmesi hastaya zarar vermeden gerekli önlemlerin alınmasını 
sağlar.

6.4. Aile Diş Hekimliği

Ağız ve diş sağlığı ülkemizdeki nüfusun % 90 nın dan fazlasını etkilediği için 
önemli bir halk sağlığı sorunudur. Düzenli kontroller sonucu, erken teşhis ve 
müdahale ile önlenebilir. Erken müdahale ile bireylerin ağır sağlık sorunları ile 
karşılaşması; dişlerini erken yaşta kaybetmesi ve protez maliyetleri açısından de-
ğerlendirildiğinde yüksek ekonomik maliyetler önlenebilir. Bu sağlık sorunları 
ve maliyetler ancak küçük yaşlardan itibaren düzenli aralıklarla bireylerin diş 
hekimini ziyaret etmesi ve koruyucu diş hekimliği hizmeti alması ile mümkün 
olabilir. Bireylerin düzenli aralıklarla kontrolü koruyucu diş hekimliği açısından 
olduğu gibi uygulanan tedavilerin izlenmesi, başarısızlık durumunda erken mü-
dahale olanağı sağlaması açısından da önemlidir.

Kliniğimizde kanal tedavilerinin yanı sıra başka tedavi türleri içinde hastalar (tam 
protezler, fissür sealant vb.) tedavi sonrası düzenli kontrollerle izlenmeye çalı-
şılmaktadır. Çalışmamızda hastaların tedavi sonrasında telefonla aranmasına ve 
kontrole çağrılmasına rağmen kontrole gelme oranının istenen düzeyde olmadığı 
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görülmüştür. Ayrıca ADSM lerde yaşanan hasta yoğunluğu; benzer çalışmaların 
gerçekleştirilmesi ve sürdürülmesinde en önemli engel olarak ortaya çıkmaktadır.

Aile diş hekimliği vb. bir uygulama ile diş hekiminin kendisine bağlı nüfusu dü-
zenli kontrollerle izlemesinin daha etkili ve sürdürülebilir olacağı düşünülmek-
tedir. Bu model ağız ve diş sağlığı bilincinin geliştirilmesi, önlenebilir rahatsız-
lıkların erken teşhis ve müdahaleyle önlenmesini sağlayabileceği gibi uygulanan 
tedavilerin izlenmesine ve erken müdahaleye olanak sağlayacaktır. Böylece has-
taların diş kayıpları ve ileri düzey tedavilerin gerektirdiği daha yüksek maliyetle-
rin önlenmesi mümkün olacaktır.
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Hasta Güvenliği ve Çalışan Güvenliği 
Açısından Enfeksiyon Kontrol 
Programlarının Etkinliği
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ÖZET
Hastane enfeksiyonları (HE) yataklı tedavi kurumlarının hizmet kalitesinin göstergesi-
dir. Çalışmamız kadın doğum klinikleri ve yenidoğan yoğun bakımlarda gelişen hastane 
enfeksiyonlarının dağılımını ve uygulanan enfeksiyon kontrol programlarının hasta ve 
çalışan güvenliği kriterleri üzerine etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Araştırmamız İstanbul Anadolu yakasında bulunan Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk 
Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yenidoğan yoğun bakım ünitesi ve ka-
dın doğum kliniklerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmamızın örneklemini beş yıllık süre 
boyunca değişik nedenlerle ilgili servislere yatırılarak teşhiş-tedavisi yapılan ve burada 
hastane enfeksiyonu gelişen olgular (YYBÜ 1345 olgu, Kadın doğum kliniklerinde 383 
olgu) oluşturmuştur. Hastane enfeksiyonu tanıları CDC: Center for Disease Control and 
Prevention kriterleri esas alınarak konulmuştur. İstatistik analizlerinin hesaplanmasında 
SPSS programı dahilinde yüzdelik hesaplama ve t test kullanılmıştır.

Hastanemizde hastane enfeksiyonlarının kontrolü ve önlenmesine yönelik, aktif, iyileş-
meye açık ve etkin bir koruma programı yürütülmüştür. Her yıl daha yeni uygulamaların 
eklendiği bu başarılı enfeksiyon kontrol programının önemli uygulamaları arasında, el 
hijyenine uyum çalışmaları, aktif prospektif ve hasta odaklı sürveyans programının sür-
dürülmesi, düzenli EKK toplantılarının yapılması, her yıl tüm çalışanlara zorunlu eğitim-
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lerin gerçekleştirilmesi, etkin atık yönetimi, koruyucu malzemelerin temini ve kullanımı, 
uygulama standardizasyonu ve çevre düzenlemesi, hasta-hemşire oranı, temizlik-dezen-
feksiyon ve sterilizasyon işlemleri, antibiyotik kullanım politikaları, klinik enfeksiyon 
kontrol sorumlularının belirlenmesi, düzenli servis denetim-geribildirimleri, iş başı eği-
timler, talimatlar-rehberlerin oluşturulması, klinik değerlendirme toplantılarının yapılma-
sı, sürveyans sonuçlarının takip edilerek normalden sapma durumlarında düzeltici önle-
yici çalışmaların yapılması, değerlendirme raporlarının idareye ve kliniklere bildiriminin 
yapılması gibi uygulamalar yer almıştır.

Hastanemizde yürütülen etkin enfeksiyon kontrol programı sayesinde, hasta ve çalışan 
güvenliği risk faktörlerinin azaltıldığı, atık yönetiminin iyileştirildiği, personel yaralanma 
oranlarının azaltıldığı, el hijyeni uyum oranlarının arttırıldığı, enfeksiyon kontrol uygu-
lamalarına çalışanların uyumunun arttırıldığı ve böylelikle tüm kliniklerimizde yıllar ba-
zında belirlenen hastane enfeksiyon oranlarında anlamlı düşüşlerin olduğu (p<0.05), so-
nuç olarak hasta ve çalışan güvenliği kriterlerine anlamlı katkılar sağlandığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hasta ve Çalışan Güvenliği, Hastane Enfeksiyonları, Enfeksiyon 
Kontrol Programı

ABSTRACT
Hospital acquired infections (HAI) are the indicators of the service quality provided by 
inpatient health institutions. Our study has been carried out to determine the distribution 
of hospital acquired infections developed in the gynaecology and newborn intensive care 
units and the effect of these infections on patient and employee safety criteria.

Our study was carried out in the newborn intensive care and gynaecology units of Zeynep 
Kamil Gynaecology and Paediatrics Education and Research Hospital on the Asian side 
of Istanbul. The sampling of our study comprised of the cases who were diagnosed and 
treated in the above mentioned units for various reasons within a period of five years and 
developed hospital acquired infections (1345 cases in NICU and 383 in the gynaecology 
unit). Hospital acquired infections were diagnosed in accordance with the CDC: Centre 
for Disease Control and Prevention criteria. Percentage calculation in the SPSS program 
and t-test were used for statistical analysis

An active, open to improvement and effective protection program has been used to 
control and prevent hospital acquired infections in our hospital. Developing measures for 
compliance with hand hygiene, implementing an active prospective and patient oriented 
surveillance program, Organising regular ICC (Infection Control Committee) meetings, 
compulsory training on the subject for employees each year, effective waste management, 
supply and use of protective materials, implementation standardisation and environmental 
planning, patient-nurse ratio, sanitation-disinfection and sterilisation procedures, policies 
for antibiotics use, identification of people in units responsible for infection control, 
regular unit inspection feedbacks, on job training programs, developing instructions-
guidelines, organising clinical evaluation meetings, taking corrective preventive measures 
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in the event of anomalies by monitoring surveillance results, notifying evaluation reports 
to the administration and clinical units were among the important achievements of this 
successful infection control program which continues to include new procedures and 
policies every year.

With this effective infection control program in our hospital, it was concluded that the risk 
factors related with patient and employee safety have been reduced, waste management 
has been improved, staff injury rates have been lowered, compliance with hand hygiene 
has been increased, compliance of the employees to the infection control programs have 
also been increased and thus statistically significant decrease (p<0.05) in annual hospital 
acquired infection rates in all of our units has been achieved and in conclusion this 
program has made significant contributions to the patient and employee safety criteria.

Key Words: Patient and Employee Safety, Hospital Acquired Infections, Infection 
Control Program,
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1. GİRİŞ

Hastane enfeksiyonu, kısaca hastanede edinilen enfeksiyon olarak ifade edilebi-
lirse de, 11.08.2005 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ya-
taklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliğinde hastane enfeksiyonu 
(HE), “Yataklı Tedavi Kurumlarında, Sağlık Hizmetleri Ile Ilişkili Olarak Gelişen 
Tüm Enfeksiyonlar” şeklinde tanımlanmıştır. Ancak tıp literatüründe ve uygula-
mada ise yaygın olarak; değişik nedenlerle hastaneye yatan bir hastada, hasta-
neye başvurduğunda kuluçka döneminde olmayan ve hastaneye yattıktan 48-72 
saat geçtikten sonra gelişen veya taburcu olduktan sonra 10 gün içinde ortaya 
çıkan enfeksiyonlar olarak tanımlanmaktadır. Bir enfeksiyonun HE olarak nite-
lendirilebilmesi için genellikle hastaneye yatıştan sonra belirli bir zaman geçme-
si gereklidir. Bu süre, enfeksiyonun türüne göre değişiklik göstermekle birlikte, 
bakteriyel enfeksiyonlarda 48-72 saat olarak kabul edilir (Dilek, 2005:2).

Farklı ülkelerde yapılan çalışmalarda, hastanede yatan hastalarda % 3,1-14,1 
aralığında değişen oranlarda HE geliştiği tespit edilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü 
(DSÖ)’nün verilerine göre de hastanelere yatan her 10 hastadan 1’inde hastane 
enfeksiyonu gelişmektedir (French, 1991:68). ABD’de 1980’li yılların başları 
itibarıyla yatan hastaların % 5-6’sında HE ortaya çıkmıştır ve toplam HE vaka 
sayısı yılda 2,1 milyondur. HE’ye bağlı ölüm sayısı ise yılda yaklaşık 90.000’dir. 
İngiltere’de her yıl ortalama 100.000 HE vakası görülmekte ve tüm ölümlerin 
% 1’inin (Yaklaşık 5.000) doğrudan, % 3’ünün ise dolaylı olarak HE ile ilgili 
olduğu düşünülmektedir. Diğer yandan hastane infeksiyonları ile ilgili üzerinden 
çok durulan bir noktada hastanede yatış süresinin uzaması ve tedavi maliyetlerini 
ve işgücü kaybını artırmakta, hastaları olduğu kadar sağlık çalışanlarını da tehdit 
etmektedir. İleri vakalarda ise, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan hastalarda 
(yenidoğan, prematüre bebekler, kanser ve AIDS hastaları, yaşlı hastalar, vb.) 
ölümlere de yol açabilmektedir (Willke,1998:6).

İzlem ve tedavisi oldukça pahalı olan hastane infeksiyonlarının önlenmesi büyük 
ekonomik yararlar sağlamaktadır (Freeman,1984:287). Son yıllarda mikroorga-
nizmaların antibiyotiklere direncinde görülen hızlı artış, kanser kemoterapisinde-
ki ilerleme nedeniyle immün düşkün hastaların sayısının artması ve ileri teknoloji 
sayesinde hastanede gelişen enfeksiyonların gelecekte daha da artması beklen-
mektedir. Buda hastane enfeksiyonları konusunun öneminin ve dolayısıyla ilgili 
çalışmaların giderek artmasına neden olacaktır (Hayran,1997:93).

Hastane enfeksiyonlarının kontrolü amacıyla sistematik olarak verilerin toplan-
ması, tablolaştırılması, analizi ve yorumu olarak tanımlanan hastane enfeksiyo-
nu sürveyansı hastane enfeksiyonları probleminin büyüklüğünün bilinmesini, 
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zaman boyutu içerisinde eğilim ve değişimlerin izlenmesini, hastaneler arası 
karşılaştırmalar yapılmasını ve sağlık personelinin sürekli eğitimini sağlar (Ed-
mond,1995:3).

Hastanelerde hizmet sunumuna yönelik kalitenin arttırılmasına yönelik hazırla-
nan Hizmet Kalite Standartlarının temelinde hasta ve çalışan güvenliği yatmak-
tadır. Güvenlik, kalitenin önemli bir alt grubudur. Bir diğer tanıma göre ise hasta 
ve çalışan güvenliği, sağlık hizmetinin sunum aşamalarında görülebilecek ‘basit 
hatalar’ nedeniyle, hastalar, yakınları ve sağlık kuruluşunda çalışanlar için zarar-
la sonuçlanabilecek süreçleri öngörmek, zarar ve hataları engellemek çabasıdır. 
Sağlık hizmetine bağlı hataların önlenmesi ve sağlık hizmetine bağlı hataların 
neden olduğu hasta hasarlarının eliminasyonu veya azaltılmasına yönelik tedbir-
ler alınmasıdır.

Tüm sağlık kurumlarında; Hasta ve Çalışan Güvenliği Ortak Uygulamalarından 
biride enfeksiyon risklerinin azaltılmasıdır. Hastane enfeksiyonları kontrolü, has-
ta bakımını iyileştirmeye ve sağlık çalışanlarının sağlığını korumaya odaklanmış 
bir kalite iyileştirme aktivitesidir. Günümüzde, Hastane enfeksiyonlarını önleme 
ve kontrolünün temelini, başta sürveyans olmak üzere el hijyeni, dezenfeksiyon, 
sterilizasyon, hasta izolasyonu, temizlik gibi kontrol yöntemleri oluşturmaktadır. 
HE ile mücadelede kullanılan söz konusu yöntem ve araçlar, bilimsel araştır-
malara dayandırılarak tecrübe edilmek suretiyle geliştirilmiş ve sürekli güncel-
lenmektedir. Ancak bir hastanede bunlar hep birlikte, bütüncül bir anlayışla ve 
sürekli olarak uygulanmadığı takdirde zincirin halkalarından birisi ek sık kalacak 
ve dolayısıyla, hastane enfeksiyonlarının kontrol altına alınmasına yönelik çalış-
malarda başarı oranı düşecektir.

Sağlık Bakanlığının tedavi hizmetleri ile ilgili temel politikası; topluma kalite-
li, erişilebilir, sürekli, etkili ve hasta haklarına saygılı hizmet sunmaktır. Devlet 
hastanelerinin vizyonunu değiştirerek, kamuoyunda yerini yeniden oluşturmak 
ve hizmet sunumunda rekabet unsurunu ön plana çıkarmak ise temel ilke ola-
rak benimsenmiştir. Bu temel ilkeden hareketle; hastaların, modern tıp teknolo-
jisinin imkânlarından faydalanarak en iyi şekilde teşhis ve tedavi edilmeleri ve 
hasta haklarına uyularak hasta memnuniyetinin sağlanması; mevcut hastane ya-
pılanmasının modernize edilerek, hastanelerin idari ve mali açılardan özerk hale 
getirilmeleri, kalite ve verimlilik esaslarına dayalı bir yönetim ve organizasyon 
anlayışıyla idare edilmeleri, çağdaş ve katılımcı yönetim anlayışının hastanelerde 
yerleştirilmesi ve hastane yönetiminde etkin bir işbirliği ve iş bölümünün sağlan-
ması hedeflenmiştir.
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Hastane enfeksiyonları (HE) yataklı tedavi kurumlarının hizmet kalitesinin gös-
tergesidir. Çalışmamız kadın doğum klinikleri ve yenidoğan yoğun bakımlarda 
gelişen hastane enfeksiyonlarının dağılımını ve uygulanan enfeksiyon kontrol 
programlarının hasta ve çalışan güvenliği kriterleri üzerine etkisini belirlemek 
amacıyla gerçekleştirilmiştir.

2. MATERYAL VE METOD

Araştırmamız İstanbul Anadolu yakasında bulunan Zeynep Kamil Kadın ve Ço-
cuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yenidoğan yoğun bakım üni-
tesi ve kadın doğum kliniklerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma Ocak 2010 ve 
Aralık 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş, araştırmanın evrenini bu tarihler 
arasında hastanenin yenidoğan yoğun bakımına tedavi amacı ile yatırılan (8948 
hasta) ve kadın doğum kliniklerinde sezaryen sonrası yatarak tedavi gören hasta-
lar (24094 sezaryen, 2181 TAH, 4848 diğer obstetrik ameliyatlar = toplam 31123 
hasta) oluşturmuştur.

Araştırmamızın örneklemini ise beş yıllık süre boyunca değişik nedenlerle ilgili 
servislere yatırılarak teşhiş-tedavisi yapılan ve “Aktif, Prospektif Hastaya Dayalı 
Sürveyans Programı”

dahilinde incelemesi yapılarak Center for Disease Control and Prevention 
(CDC)’nin kriterleri dahilinde hastane enfeksiyonu tanısı konan hastalar (YYBÜ 
1345 olgu, Kadın doğum kliniklerinde 383 olgu) oluşturmuştur. 5 yıl süresin-
ce hastane enfeksiyonu gelişen örneklem grubunun bireysel özellikleri, hastane 
enfeksiyonları risk faktörleri, antibiyotik kullanım durumları, enfeksiyon etken 
durumları, tedavi süreci, klinikler bazında hastane enfeksiyon oranları ve enfek-
siyon kontrol programlarının etkinliği değerlendirilmiştir. Tüm değerlendirmeler 
ışığında, hastaların hastane enfeksiyonları bazında yapılan ek tedavi yaklaşım-
larının (ilaç, invazif uygulama, cerrahi uygulama, sarf malzeme vb.) maliyetleri 
hasta bazında belirlenmiş ve hastane enfeksiyonu gelişmeyen aynı hasta grupları 
ile karşılaştırılarak hastane enfeksiyonlarının ek maliyetleri belirlenmiştir. Has-
tane enfeksiyonlarının yatış günü üzerine etkisi benzer bir hesaplama ile belir-
lenmiş, hastane enfeksiyonu nedeni ile hastaların ek yatış günleri hasta bazında 
belirlenmiş ve aynı tanı grubunda enfeksiyon gelişmeyen diğer hasta gruplarının 
yatış günleri ile karşılaştırılarak ek yatış günleri belirlenmiştir. Elde edilen yatış 
günü ve yatış maliyetlerinin ortalaması belirlenerek çalışma verileri saptanmıştır. 
İstatistik analizlerinin hesaplanmasında SPSS programı dahilinde yüzdelik he-
saplama ve t test kullanılmıştır.
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3. BULGULAR

Hastanemizde standartlara yönelik enfeksiyon kontrol program çalışmalarına, 
11.08.2005 tarihli Resmî Gazete’de yürürlüğe giren Yataklı Tedavi Kurumları 
Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği dahilinde başlanmıştır. 2005 yılında başlatılan 
çalışmalar yıllar bazında daha sistematik bir özellik kazanmıştır. Bu sistematik 
başlatılan çalışmalar hastanemiz kalite çalışmaları ve değerlendirme kriterleri 
dahilinde daha istendik ve etkin hale dönüştürülmüştür. Hastanemizde Hizmet 
Kalite Standartları dahilinde yapılan enfeksiyon kontrol çalışmalarına Şekil 1’de 
yer verilmiştir.

Hastanemizde aktif, hasta kaynaklı ve prospektif izleme dayanan bir hastane en-
feksiyonları sürveyans programı uygulanmaktadır. Sürekli ve aktif yapılan sür-
veyans çalışmalarında öncelikle hastanemiz genelini kapsaması, verilerin düzenli 
analiz edilmesi, geribildirimlerinin

yapılması, iyileştirici çalışamların planlanması amaçlanmıştır. Ayrıca sürve-
yans sonuçları düzenli olarak Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı’na 
(UHESA) kayıt edilmektedir. Üç ayda bir bölüm bazında hastane enfeksiyon 
hızları, etkenleri ve direnç paternlerini içeren sürveyans raporu hazırlanmak-
tadır.

Şekil 1. HKS Enfeksiyon Kontrol Kriterleri ve Hastanemiz Uygulamaları
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Grafik 1. Kadın Doğum Klinikleri 5 Yıllık Sürveyans Sonuçları

Çalışmamız kapsamında beş yıllık süre boyunca kadın doğum kliniklerinde yatan 
ve cerrahi girişim uygulanan toplam 31123 (24094 sezaryen, 2181 TAH, 4848 
diğer obstetrik ameliyatlar) hasta incelenmiş ve bu hastaların %1.23’ünde (383 
hasta) hastane enfeksiyonunun geliştiği belirlenmiştir. Hastane enfeksiyonlarında 
%86.1 ile cerrahi alan enfeksiyonlarının ilk sırayı aldığı saptanmıştır. Çalışma 
dahilinde CAE oranlarının ortalaması % 2.13 olarak belirlenmiştir. Beş yıl içinde 
standartlar dahilinde yürütülen enfeksiyon kontrol çalışmaları ile tüm kliniklerin 
enfeksiyon oranlarında ciddi azalmaların olduğu saptanmıştır (Grafik 1). Has-
tane enfeksiyon oranları arasındaki fark istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur 
(p<0.05).
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Grafik 2. Kadın Doğum Kliniklerinde CAE’larının Yatış Gününe Etkisi

Grafik 3. Kadın Doğum Kliniklerinde CAE’larının Yatış Maliyetine Etkisi

Araştırmamızda kadın doğum kliniklerinde (sezaryen olan hastalarda) cerrahi 
alan enfeksiyonlarının hastaların yatış günlerini ortalama 6.5 gün arttırdığı ve 
yatış maliyeti üzerinde ise hasta başına ortalama 426 TL ek bir maliyet getirdiği 
belirlenmiştir (Grafik 2-3).

Grafik 4. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi 5 Yıllık Sürveyans Sonuçları
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Beş yıl içerisinde yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatmış teşhis ve tedavisi 
yapılan tüm bebeklerin 1345’inde (ortalama binde 10’unda) hastane enfeksiyonu 
geliştiği belirlenmiştir. Hastanemiz YYBÜ’nde beş yıl süre ile belirlenen hastane 
enfeksiyon oranlarında ortalama binde 6,97 oranında güzel bir azalma olduğu 
saptanmıştır (Grafik 4). Hastane enfeksiyon oranları arasındaki fark istatistiki 
olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05).

Grafik 5. YYBÜ’inde Hastane Enfeksiyonlarının Yatış Gününe Etkisi

Grafik 6. YYBÜ’inde Hastane Enfeksiyonlarının Yatış Maliyetine Etkisi
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Çalışmamızda yenidoğan yoğun bakım ünitesine prematüre tanısı ile yatmış teş-
his ve tedavisi yapılan tüm bebeklerin yatış sürelerinin ortalaması 25.8 gün iken 
aynı tanı ile yatmış hastane enfeksiyonu gelişen bebeklerin yatış sürelerinin orta-
laması 40.2 gün olarak belirlenmiştir. Bebeklerin yatış süreleri içerisinde toplam 
maliyetleri hastane enfeksiyonu gelişmeyen bebeklerde ortalama 18 bin civarın-
da iken hastane enfeksiyonu gelişen bebeklerde bu oran ortalama 29 bin olarak 
bulunmuştur (Grafik 5-6). Hastane enfeksiyonları gelişen bebeklerde enfeksiyon 
teşhis ve tedavi uygulamaları içerisinde sadece kültür ve antibiyotik tedavisinin 
bebek başına için ortalama 1000 TL ek bir maliyet oluşturduğu belirlenmiştir.

4. TARTIŞMA

Eski tanıma göre hastane enfeksiyonları veya nozokomiyal enfeksiyonlar, yeni 
ifade şekliyle sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlar (healthcare-associated infec-
tions) hastaneye yatan hastaların en sık karşılaştığı komplikasyonlardır. Centers 
for Disease Prevention and Control (CDC) verilerine göre Amerika Birleşik Dev-
letleri’nde (ABD) hastaneye yatan hastaların yaklaşık %5-10‘unda sağlık hizmeti 
ilişkili enfeksiyon gelişmekte ve bu enfeksiyonlar her yıl yaklaşık 100.000 hasta-
nın ölümüne neden olmaktadır. Harvard Medical Practice Study II’nin sonuçları-
na göre tek başına cerrahi alan enfeksiyonları, hastanelerde en sık meydana gelen 
istenmeyen olaylar arasında ikinci sırada yer almaktadır. Sağlık hizmeti ilişkili 
enfeksiyon ve buna bağlı komplikasyon gelişme riski özellikle yoğun bakım üni-
tesinde (YBÜ) yatan hastalarda yüksektir. Bu nedenle enfeksiyon kontrolü hasta 
güvenliğini yakından ilgilendiren kritik bir başlıktır. Uzun yıllardır hastanelerde 
enfeksiyon kontrol programları kalite iyileştirme programları ile entegre edilerek 
hastane enfeksiyonu hızları izlenmekte ve hastane içi yayılımın önlenmesine ça-
lışılmaktadır (Burke, 2003:652, Yokoe and Classen, 2008:6).

Hastanelerde Enfeksiyon Kontrol ve Epidemioloji Programlarının Amaçları; 
Hastayı koruma, sağlık çalışanı, hasta yakını, ziyaretçileri ve sağlık kuruluşu 
içindeki diğer kişileri koruma, bu iki amaca ulaşmak için gerekenleri “costeffec-
tive” “verimli” bir şekilde uygulama olarak değerlendirilir. Uygulanan bir enfek-
siyon kontrol programı; hastanede yatış süresini kısaltır, morbidite ve mortalite-
yi azaltır, maliyeti düşürür, ilaç ve diğer sarf malzemelerinin uygun kullanımını 
en üst düzeye çıkarır, hasta memnuniyetini arttırır. Temelde hastane enfeksiyon 
kontrolü hasta bakımını iyileştirmeye ve sağlık çalışanlarının sağlığını korumaya 
odaklanmış bir kalite iyileştirme aktivitesidir (Weinstein, 1998:416).

Bir kalite iyileştirme süreci olan ve hasta-çalışan güvenliği kriterlerinin temelini 
oluşturan hastane enfeksiyon kontrol programlarının önemi dahilinde gerçekleş-
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tirilen çalışmamız kapsamında beş yıllık süre boyunca kadın doğum kliniklerinde 
ve YYBÜ’nde yatarak tedavi gören ve bu süreçte hastane enfeksiyonu gelişen 
olgular (YYBÜ 1345 olgu, Kadın doğum kliniklerinde 383 olgu) incelenmiştir. 
Değerlendirme süreci dahilinde hastane enfeksiyon oranlarının değişimi bu deği-
şim üzerine enfeksiyon kontrol programlarının etkinliği saptanmıştır.

Çalışmamız kapsamında beş yıllık süre boyunca kadın doğum kliniklerinde yatan 
ve cerrahi girişim uygulanan toplam 31123 (24094 sezaryen, 2181 TAH, 4848 
diğer obstetrik ameliyatlar) hasta incelenmiş ve bu hastaların %1.23’ünde (383 
hasta) hastane enfeksiyonunun geliştiği belirlenmiştir. Hastane enfeksiyonların-
da %86.1 ile cerrahi alan enfeksiyonlarının ilk sırayı aldığı saptanmıştır. Beş yıl 
içinde standartlar dahilinde yürütülen enfeksiyon kontrol çalışmaları ile tüm kli-
niklerin enfeksiyon oranlarında ciddi azalmaların olduğu saptanmıştır (Grafik 1). 
Hastane enfeksiyon oranları arasındaki fark istatistiki olarak anlamlı bulunmuş-
tur (p<0.05).

Nozokomiyal infeksiyonların (Nİ) en sık ikinci nedeni cerrahi alan enfeksiyon-
ları (CAE)’dır. Her yıl Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde yapılan yakla-
şık 30 milyon ameliyatın %2’sinden fazlasında CAE gelişmektedir. Temiz karın 
dışı ameliyatlar geçiren hastaların %25’inde, karın ameliyatları geçirenlerin %20
’sinde CAE gelişmektedir (Mangram vd., 1999:75). Bakır ve Sabır’a göre 1991 
yılında hastanelerinde CAİ %19.1 ile üçüncü sırada yer almaktadır (Bakır ve Sa-
bır,1991:40). Yine İsviçre’ de 4 Üniversite hastanesinde 1996 yılında bir haftalık 
dönem içinde CAİ %30’ luk oran ile en sık gözlenen Nİ olmuştur (Pittet vd., 
1999:37).

Yaralar: temiz, temiz-kontamine ve kirli olmak üzere üç kategoriye ayrıldıktan 
sonra en fazla infeksiyon oranının %5.2-12.8 ile kirli yara kategorisinde gözlen-
diği, temiz yara kategorisinde

ise bu oranın %0.8-2.3 arasında değiştiği bildirilmektedir. Cruse ve Foord, Ka-
nada’ da Foothills Hastanesi’ nde 23649 cerrahi yaradan %4.8’ inin infekte oldu-
ğunu, yine en yüksek CAİ oranının %38 ile kirli yara kategorisinde gözlendiğini 
bildirmişlerdir. CAİ insidansı hastaneden hastaneye değişmekle birlikte %4.7 
ile %17 arasında olduğu bildirilmektedir (Bakır ve Sabır 1991:42, Yalçın vd., 
1995:30). Bu oranlar dikkate alındığında hastanemizde gözlenen ortalama %2.1’ 
lik CAİ insidansı literatür bilgileri ve diğer çalışma sonuçlarına göre düşüktür. 
Bunun yanında sürdürülen etkin enfeksiyon kontrol programı sonucunda beş yıl 
sonunda CAE oranlarında anlamlı düşüşlerin olması dikkati çeken diğer bir bul-
gu olmuştur.
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Araştırmamızda beş yıl içerisinde yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatmış teş-
his ve tedavisi yapılan tüm bebeklerin 1345’inde (ortalama binde 10’unda) has-
tane enfeksiyonu geliştiği belirlenmiştir. Hastanemiz YYBÜ’nde beş yıl süre ile 
belirlenen hastane enfeksiyon oranlarında ortalama binde 6,97 oranında güzel bir 
azalma olduğu saptanmıştır (Grafik 4).

Hastane kaynaklı enfeksiyonlar Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde (YYBÜ) 
mortalite ve morbiditeye neden olan önlenebilir etkenlerdendir. Doğum ağırlığı, 
gebelik haftası, hastalığın şiddeti, hastanede kalış süresi, invaziv girişimler gibi 
bilinen risk faktörlerine bağlı olarak gelişen YYBÜ hastane enfeksiyonları oran-
ları %7-24 arasında değişmektedir (1). Enfeksiyonlar hastanede kalış süresinin 
uzamasına ve sağlık harcamalarının artışına yol açar. Medikal teknolojide ilerle-
meler çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerin mortalitesinde iyileşmeye yol açtı-
ğından sağlık çalışanları YYBÜ’lerindeki hastane kaynaklı enfeksiyonları azalta-
cak önlemleri tanımlamaya çalışmaktadır. Bu stratejiler; el hijyeni uygulamaları, 
santral venöz katater kaynaklı kan akımı enfeksiyonlarının önlenmesi, tedavide 
ve proflakside akılcı antibiyotik kullanımı, konakçının immun sisteminin gelişti-
rilmesi, cilt bakımı ve erken anne sütü ile beslenme konularını içermektedir (Uslu 
vd.,2010:1). Standartlar baz alınarak temeli oluşturulan hastanemiz enfeksiyon 
kontrol programı sayesinde beş yıllık süreçte YYBÜ görülen hastane enfeksiyon 
oranlarımızda güzel bir iyileşme süreci yaşanmıştır.

Çalışmamızda kadın doğum kliniklerinde ve YYBÜ görülen hastane enfeksiyon-
larının yatış gününe ve yatış maliyetine etkisi incelenmiştir. Kadın doğum klinik-
lerinde (sezaryen olan hastalarda) cerrahi alan enfeksiyonlarının hastaların yatış 
günlerini ortalama 6.5 gün arttırdığı ve yatış maliyeti üzerinde ise hasta başına 
ortalama 426 TL ek bir maliyet getirdiği belirlenmiştir (Grafik 2-3). Yenidoğan 
yoğun bakım ünitesinde ise prematüre tanısı ile yatmış teşhis ve tedavisi yapılan 
tüm bebeklerin yatış sürelerinin ortalaması 25.8 gün iken aynı tanı ile yatmış 
hastane enfeksiyonu gelişen bebeklerin yatış sürelerinin ortalaması 40.2 gün ola-
rak belirlenmiştir. Bebeklerin yatış süreleri içerisinde toplam maliyetleri hastane 
enfeksiyonu gelişmeyen bebeklerde ortalama 18 bin civarında iken hastane en-
feksiyonu gelişen bebeklerde bu oran ortalama 29 bin olarak bulunmuştur (Grafik 
5-6). Hastane enfeksiyonları gelişen bebeklerde enfeksiyon teşhis ve tedavi uy-
gulamaları içerisinde sadece kültür ve antibiyotik tedavisinin bebek başına için 
ortalama 1000 TL ek bir maliyet oluşturduğu belirlenmiştir. Çalışma sonucumuz-
da hastane enfeksiyonlarının yatış günü ve yatış maliyeti üzerine ciddi artışlara 
yol açtığı belirlenmiştir.
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Literatürde hastane enfeksiyonlarının yatış günü ve yatış maliyeti üzerine etkisi, 
ile ilgili bir çok kaynak vardır. Örneğin CAE gelişen hastaların, gelişmeyenlere 
kıyasla %60 oranında daha fazla olasılıkla yoğun bakıma yattıkları, tekrar hasta-
neye yatma olasılıklarının beş kat daha fazla olduğu ve ölüm riskinin iki kat art-
tığı vurgulanmaktadır [8]. Ayrıca CAE gelişen hastalarda sağlık harcamalarının 
belirgin olarak arttığı, CAE’nin, hastanede kalış süresini ortalama yedi gün uzat-
tığı ve yaklaşık 3000 dolar maliyet artışına neden olduğu da ifade edilmektedir 
(Dilek, 2005:4).

ABD’inde yılda hastane enfeksiyonlarının 2002 yılı fiyatları ile 6,7 milyar do-
lar, Birleşik Krallık’ta ise 1,7 milyar dolar ve Norveç’te ise 132 milyon dolar 
ek maliyet getirdiği bildirilmektedir. Hastane enfeksiyonları yatış günleri üze-
rine de etkili olduğu belirlenmiştir. Ek yatış süresi değişik çalışmalarda 4-33 
gün olarak bildirilmektedir, ortalama olarak 10-20 gün arasında değişmektedir 
(Yalçın,2008:15). Çalışma sonuçlarının hastane enfeksiyonlarının yatış günü ve 
maliyeti üzerine olan negatif etkisi konusunda bizim sonuçlarımızı desteklediği 
görülmektedir.

Hasta ve çalışan güvenliği temelinde HKS ile daha fazla şekillendirilen hasta-
ne enfeksiyon kontrol programı sayesinde çalışma bulgularında belirtildiği gibi 
güzel ve anlamlı sonuçlar elde edilmiştir. Hastanemizde hastane enfeksiyonları-
nın kontrolü ve önlenmesine yönelik, aktif, iyileşmeye açık ve etkin bir koruma 
programı yürütülmüştür. Her yıl daha yeni uygulamaların eklendiği bu başarılı 
enfeksiyon kontrol programının önemli uygulamaları arasında, el hijyenine uyum 
çalışmaları, aktif prospektif ve hasta odaklı sürveyans programının sürdürülme-
si, düzenli EKK toplantılarının yapılması, her yıl tüm çalışanlara zorunlu eği-
timlerin gerçekleştirilmesi, etkin atık yönetimi, koruyucu malzemelerin temini 
ve kullanımı, uygulama standardizasyonu ve çevre düzenlemesi, hasta-hemşire 
oranı, temizlik-dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemleri, antibiyotik kullanım po-
litikaları, klinik enfeksiyon kontrol sorumlularının belirlenmesi, düzenli servis 
denetim-geribildirimleri, iş başı eğitimler, talimatlar-rehberlerin oluşturulması, 
klinik değerlendirme toplantılarının yapılması, sürveyans sonuçlarının takip edi-
lerek normalden sapma durumlarında düzeltici önleyici çalışmaların yapılması, 
değerlendirme raporlarının idareye ve kliniklere bildiriminin yapılması gibi uy-
gulamalar yer almıştır.
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5. SONUÇ VE ÖNERILER

Çalışamamız sonucunda hastanemizde yürütülen etkin enfeksiyon kontrol prog-
ramı sayesinde, hasta ve çalışan güvenliği risk faktörlerinin azaltıldığı, atık yöne-
timinin iyileştirildiği, personel yaralanma oranlarının azaltıldığı, el hijyeni uyum 
oranlarının arttırıldığı, enfeksiyon kontrol uygulamalarına çalışanların uyumu-
nun arttırıldığı ve böylelikle tüm kliniklerimizde yıllar bazında belirlenen hastane 
enfeksiyon oranlarında anlamlı düşüşlerin olduğu, sonuç olarak hasta ve çalışan 
güvenliği kriterlerine anlamlı katkılar sağlandığı saptanmıştır.

Hasta ve çalışan güvenliği kapsamında tüm sağlık kurumlarının hastane enfek-
siyonlarının kontrolünde; hasta odaklı bakım yaklaşımı belirlemeleri, Ulusal ve 
Uluslararası standartlar baz alınarak her kurumun kendine özgü enfeksiyon kon-
trol programlarını hazırlamaları, yeterli kaynak sağlanması, eğitim ve becerilerin 
gözden geçirilmesi, hesap verebilirlilik, şeffaflık gibi konuların yerleştirilmesi, 
teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması ve güncellenmesi, kaliteli sürveyansın 
sağlanması, kanıta dayalı uygulamalara uyumun sağlanması, etkin bildirim ve 
düzeltici önleyici faaliyet geliştirilmesi, sürekli iyileştirmeyi hedefleme, etkin de-
ğerlendirme ve geribildirim sürecinin aktif tutulması önerilir.
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ÖZET
Bu çalışmada Ankara Ulucanlar Göz Hastanesi ameliyathane hemşirelerinin katarakt 
ameliyatı sırasında karşılaşılan hataya yakın durumlara ilişkin görüşlerinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Araştırma niteliksel desende tanımlayıcı bir araştırma olup, odak grup gö-
rüşmeleri yapılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunda 13 ameliyathane 
hemşiresi yer almıştır. Verilerin betimsel analizi sonucunda; hemşireler tarafından öne 
sürülen hataya yol açabilecek durumlar beş ana temada toplanmıştır. Bu temalar, ameliyat 
öncesi, ameliyat sırasında, sterilizasyon ile ilgili, ameliyat araç-gereçleri ve personelle il-
gili olarak gruplandırılmıştır. Bu beş ana temanın altında ise 25 adet kod tespit edilmiştir. 
Araştırma bulguları; mikrocerrahi yöntemlerle yapılan katarakt ameliyatlarında özellikle 
sterilizasyon konusunda yaşanan ihmal ve kusurlarla sıkça karşılaşıldığına ve bu yönde 
gerekli eğitim programlarının başlatılmasına işaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Katarakt ameliyatı, Ameliyathane, Kusurlar, Tıbbi Hatalar

ABSTRACT
This study aimed to identify nurses’ opinions about “near miss” that they encounter du-
ring cataract surgeries in Ulucanlar Eye Hospital. This study is a descriptive and qualita-
tive research and was carried out by using focus groups interviews. It contained a total of 
13 surgery nurses. As a results of data analysis, “near miss” put forward bu nurses were 
collected under five main categories. These categories were defined as preoperating, ope-
ration process, sterilization process, surgical equipments, and human resources. Also, 25 
codes were identified under five categories. This results indicated that defects regarding 
sterilization process was encountered most in cataract surgeries based on micro surgery, 
so training programs for surgical staff should be started to remove these problems.
Key Words: Cataract Surgery, Operating Room, Near Miss, Defect, Medical Errors
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1. GİRİŞ

Hasta güvenliği kültüründe; hataların azaltılması ve hasta güvenliğinin yük-
seltilmesi, öncelikli konuların başında gelmektedir. Bir sağlık kurumuna hasta 
güvenliği kültürünü yerleştirmek ve bu kültürün gelişmesini sağlamakzaman al-
maktadır (Etchegaray ve Thomas, 2012:491).Güvenlik kültürü içerisinde hasta 
güvenliğini tehdit eden başlıca kavramlardan birisi tıbbi hatalardır. Tıbbi hata 
kavramı JCAHO (Joint Commission Accreditation of Health Care Organizati-
ons) tarafından sağlık hizmeti sunan kişilerin uygun ve etik olmayan davranışta 
bulunmasısonucunda hastanın zarar görmesi şeklinde tanımlanmaktadır (Barron 
ve Kuczewski, 2003:555).Tıbbi uygulamalar tüm dünyada belirli standartlara uy-
mayı gerektirmesine rağmen hekimler başta olmak üzere sağlık personellerinin 
büyük çoğunluğu tıbbi hatalar ile karşılaşmanın önlenemez olduğunu belirtmek-
tedir. Bu görüşe göre önemli olan hatalardan dersler alarak bunları önlemeye ça-
lışmaktır (Leape, 1994:1852).

Tıbbi hatalar konusunda yapılmış olan araştırmalardan çıkarılan genel sonuç, 
başta hastanelerde yatan hastalar olmak üzere çok sayıda hastanın bu hatalardan 
zarar gördükleri yönünde bulgular ortaya koymaktadır. Hekimler ve diğer sağlık 
personelleri çoğu zaman cezalandırılmaktan korkmakta ve hatalı durumlar konu-
sunda sorumluluk almaktan kaçınmaktadırlar. Araştırmacılar hatalı durumları bil-
dirmenin yarattığı cezalandırılma korkusunun hataların raporlanması konusunda 
isteksizliği beraberinde getirdiğini belirtmektedirler (Leape, 1997:213). Bu ce-
zalandırma korkusu tüm sağlık çalışanları üzerinde etkili bir duygu olmakla bir-
likte hemşireler tarafından tıbbi hataların nasıl algıladığı ile ilgili olarak yapılan 
araştırmalarda hataya yakın durumların çoğu zaman tıbbi hataların başlıca nedeni 
olduğu belirtilmektedir (Hackel vd., 1996:33).

Bu çalışmada bir göz hastanesinde çalışmakta olan ameliyathane hemşirelerinin 
katıldıkları katarakt ameliyatlarında karşılaştıkları hasta güvenliğini tehdit eden ve 
hataya ‘ramak kala’ olarak isimlendirilen durumlar hakkındaki görüşlerinin belir-
lenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla öncelikle katarakt ameliyatlarında karşılaşılan 
hataya yakın durumlar hakkında kısa bir literatür bilgisi verilmiş daha sonra nitelik-
sel desendeki araştırmanın yöntem ve bulguları ile sonuç ve öneriler sunulmuştur.

1.1. Sağlık Hizmetlerinde Hataya Yakın Durumlar

Tıbbi hatalar nedeniyle hastaların zarar görmesini engellemek ve tıbbi hataları 
azaltmak için hataların bildirilmesi ve nedenlerinin analiz edilmesi gerekir (İn-
tepeler ve Dursun, 2012:131).Genel olarak bakıldığında hastalara yanlış tanı ve 
teşhis uygulanması ve tıp teknolojilerinin etkin olmayan kullanımı tıbbi hatalar 
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ile karşılaşılmasının başlıca nedenleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu neden-
ler sonucunda ciddi tıbbi hatalar ile karşılaşmak kaçınılmaz hale gelebilmektedir 
(Margo, 2003:416).

Sevindirici olan tıbbi hatalar ile ilgili tartışmaların bu konudaki problemlerin far-
kına varmayı sağladığı ve tıbbi hataların nasıl önleneceği konusunda bir işbirliği 
oluşumuna katkıda bulunduğudur. Bu konu ile ilgili olarak hem hataların daha 
doğru bir şekilde tanımlanacağı hem de doğru bir şekilde raporlanacağı sistem-
lerin geliştirilmesine duyulan ihtiyaçgün geçtikçe daha belirgin hale gelmektedir 
(Margo, 2003:417).

Tıbbi hataların raporlanacağı sistemlerin geliştirilmesinde mevcut hata bildirim-
lerinin yanı sıra “ramak kala” (near miss) olarak adlandırılan olayların bildirimi 
de hayati bir rol oynamaktadır. “Ramak kala”lar hataya çok yakın olduğu halde 
herhangi bir zarara sebebiyet vermeyen olaylardır. Bu tip hatalar sağlık kuruluş-
larında sıklıklayaşanmaktadır. Bu olayların saptanması, bildirilmesi ve düzeltici 
faaliyetlerin uygulanması önem taşımaktadır. Tıbbi hataların öncüsü olabilecek bu 
olayların ciddi bir yaralanma veya ölümle sonuçlanmadan önce yaklaşık 300 kez 
gerçekleştiği yönünde bilgiler mevcuttur. Bu yüksek rakamlar hata bildirimlerinde 
ramak kalaların önemini ortaya koymaktadır (İntepeler ve Dursun, 2012:131).

Şekil 1.1. Kaza Üçgeni
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Yukarıdaki şekilde (Şekil 1.1) görülen kaza üçgeni incelendiğinde kaza üçgeninin en altında 
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almaktadır. Dışarıdan bakıldığında hataya yakın durumlar küçük ölçekli, analiz etmesi ve başa 
çıkılması son derece kolay, üstesinden gelmesi basit olaylarmış gibi görünse de aslında bu 
olayların öğrenme ve ders alma maliyetleri oldukça yüksektir (Ritwik, 2002:93). 
 
Hataya yakın durumların pek çok nedeni bulunmakla birlikte öncelikli nedenler arasında; 
güvenlik ile ilgili değişen yaklaşımlar, hasar verme potansiyeli olan durumlar, güvenli 
olmayan davranışlar, güvensiz koşullar ve küçük hatalar yer almaktadır.Hataya yakın 
durumların üstesinden gelebilmek için önerilen başlıca yöntemlerin başında tüm çalışanlar 
arasında iletişimin güçlendirilmesi gelmektedir. Hataya yakın durumların üstesinden gelmek 
uzun zaman almaktadır ve bu durumun üstesinden gelmek için tüm çalışanlar arasında büyük 
ölçüde bir bilgi paylaşımına ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışanlar arasındaki bu bilgi paylaşımı 
sürecinde hastalar ile en fazla iletişim halinde olan çalışan gruplarının başındahemşireler 
bulunmaktadır (Ritwik, 2002:96). 
 
Hataların önlenmesi konusunda hemşirelerin en başta gelen katkısı tıbbi hataların hastayı 
etkilemesini önlemektir. Yapılan pek çok araştırmada hemşirelerin hataya yol açacak 
durumların hastaya vereceği zararın çoğu zaman önüne geçtikleri belirtilmiştir (Henneman ve 
Gawlinski, 2004:196). 
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karşı dikkatli davranması gerektiği üzerinde özellikle durulmaktadır. Ancak uygulamada 
hemşirelerin görevlerini yerine getirirken karşılaşmış oldukları hataların çoğu zaman bir 
dedikodu olarak hastane genelinde yayıldığına şahit olunmaktadır (Rosenthal ve Sutcliffe, 
2002:86). Bu bilgi hataların saklanması ve raporlanmasından kaçınılması konusundaki 
tutumun beklenen bir yansımasıdır. 
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Yukarıdaki şekilde (Şekil 1.1) görülen kaza üçgeni incelendiğinde kaza üçgeni-
nin en altında karşılaşılan hataya yakın durumların sayı olarak fazlalığı dikkat 
çekmektedir. Bu üçgende yukarı doğru çıkıldıkça daha az sayıda görülen küçük 
ölçekli hatalar, kaza üçgeninin en tepesinde ise en az sayıda karşılaşılan ancak 
ölümle sonuçlanan çok ciddi durumlar yer almaktadır. Dışarıdan bakıldığında 
hataya yakın durumlar küçük ölçekli, analiz etmesi ve başa çıkılması son derece 
kolay, üstesinden gelmesi basit olaylarmış gibi görünse de aslında bu olayların 
öğrenme ve ders alma maliyetleri oldukça yüksektir (Ritwik, 2002:93).



638  IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Sözel Bildiriler - Cilt: II

Hataya yakın durumların pek çok nedeni bulunmakla birlikte öncelikli nedenler 
arasında; güvenlik ile ilgili değişen yaklaşımlar, hasar verme potansiyeli olan 
durumlar, güvenli olmayan davranışlar, güvensiz koşullar ve küçük hatalar yer 
almaktadır.Hataya yakın durumların üstesinden gelebilmek için önerilen başlıca 
yöntemlerin başında tüm çalışanlar arasında iletişimin güçlendirilmesi gelmek-
tedir. Hataya yakın durumların üstesinden gelmek uzun zaman almaktadır ve bu 
durumun üstesinden gelmek için tüm çalışanlar arasında büyük ölçüde bir bilgi 
paylaşımına ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışanlar arasındaki bu bilgi paylaşımı süre-
cinde hastalar ile en fazla iletişim halinde olan çalışan gruplarının başındahemşi-
reler bulunmaktadır (Ritwik, 2002:96).

Hataların önlenmesi konusunda hemşirelerin en başta gelen katkısı tıbbi hataların 
hastayı etkilemesini önlemektir. Yapılan pek çok araştırmada hemşirelerin hataya 
yol açacak durumların hastaya vereceği zararın çoğu zaman önüne geçtikleri be-
lirtilmiştir (Henneman ve Gawlinski, 2004:196).

Hemşirelerin bu hayati rolleri nedeniyle tüm dünyada hemşire yetiştiren okullar-
da hatalara karşı dikkatli davranması gerektiği üzerinde özellikle durulmaktadır. 
Ancak uygulamada hemşirelerin görevlerini yerine getirirken karşılaşmış olduk-
ları hataların çoğu zaman bir dedikodu olarak hastane genelinde yayıldığına şahit 
olunmaktadır (Rosenthal ve Sutcliffe, 2002:86). Bu bilgi hataların saklanması ve 
raporlanmasından kaçınılması konusundaki tutumun beklenen bir yansımasıdır.

Tıbbi hatalar ile en fazla karşılaşan çalışan grubu olan hemşirelerin bu hataların 
raporlanması konusundaki tutumları genel olarak incelendiğinde hemşirelerin 
hastaların yaşamlarını tehdit eden durumlar ile ilgili hataların raporlanmasına 
önem verdikleri ancak hataların raporlanmasında kendi isimlerinin geçmesinden 
dolayı rahatsızlık duydukları belirtilmektedir. Bu durum hataların raporlanması 
konusunda yalnızca hemşireler için değil diğer tüm sağlık personeli için geçerli 
olan genel bir isteksizlik haline işaret etmektedir (Walker ve Lowe, 1998:97). 
Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin hata bildirimlerine nasıl 
yansıdığı ile ilgili yapılmış araştırmalarda teknolojik gelişmeler sayesinde tıbbi 
hataların büyük ölçüde azaltılabileceği, bunun bildirimlerin sayı ve hızında bir 
artışa neden olabileceği öngörülmektedir (Ulanimo vd., 2007:28).

Rosenthal vd. (2002) yaptıkları araştırmada sağlık personelinin %65.2’sinin 
meslek hayatı boyunca hasta güvenliğini tehdit eden bir durumla karşılaştığını, 
%42’sinin ise hatayla karşılaştığında hataya neden olan kişiyi sözlü olarak uyar-
dığını bulmuşlardır. Ameliyathanede meydana gelen hatalar ile ilgili olarak ise 
bu hataların sıklıkla personel sayısı ve niteliğindeki yetersizlikler (%73.9), ileti-
şim bozuklukları (%59.4), zaman kısıtlılıkları ve hızlı çalışma temposu (%46.4) 
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nedeniyle meydana geldiği bildirilmiştir. Aynı araştırmada hemşirelerin işten 
duydukları memnuniyetsizlik ve strese maruz kalma durumları ile tıbbi hatalar 
arasında büyük ölçüde bir ilişki olduğubelirtilmiştir.

Tıbbi hataların raporlanması konusundaki çekingenlikler ile ilgili araştırmalar 
arasında bulunan Osborne vd. (1999:33) hemşirelerin tıbbi hataları raporlamak 
konusundaki çekingenliklerinin büyük ölçüde alacakları olumsuz geri bildirim-
lerden kaynaklandığını belirtmişlerdir. Clarke vd. (2002:207) ise hemşire per-
sonelin çekingenliğinin nedenleri arasında örgütsel iklim ve güvenli bir çalışma 
ortamından yoksunluk olduğunu belirtmiştir. Hemşireler ile karşılaştırıldığında 
hekimler hataların raporlanması konusunda çoğu zaman gönüllü davranmaktadır. 
Hekimlerin büyük çoğunluğu hatalı durumlar ve hataya yakın durumlar konu-
sunda mevcut hata raporlama sisteminde yanlışlıklar olduğunu belirtmekte ve bu 
konuda eleştiride bulunmaktadırlar (Garbutt vd., 2008:246).

Ameliyathaneler, sağlık bakım hizmetlerinin sunulduğu en karmaşık çalışma or-
tamlarından birisidir. Ameliyathanede hasta güvenliği uygulamalarına yönelik 
planlama yapılırken sağlık personelinin konuya ilişkin görüşlerinin alınması ve 
yaklaşımlarının belirlenmesi önem taşımaktadır (Uğur vd., 2011:279).

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de katarakt cerrahisi, en sık uygulanan cer-
rahi türlerinden birisidir (Mete vd., 2003:209).Katarakt ameliyatları hasta bek-
lentilerinin yüksek olması ve mikro cerrahi işlemler gerektirmesi nedeniyle hasta 
güvenliğinin ön planda olduğu uygulamalar içermektedir. Katarakt ameliyatların-
da hasta güvenliğinin sağlanması cerrahi takımlar, cerrahlar, hemşireler ve tekni-
kerler olmak üzere pek çok çalışanın öncelik verdiği ve işbirliği içinde çalıştığı 
konular arasında yer almaktadır (Liu, 2006:274).

2. YÖNTEM

2.1. Araştırmanın Amacı

Bu araştırmada Ankara Ulucanlar Göz Hastanesi ameliyathane hemşirelerinin 
katarakt ameliyatı sırasında karşılaştıkları hataya yakın durumlar hakkındaki gö-
rüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

2.2. Araştırma Evreni ve Veri Toplama Yöntemi

Araştırma evrenini Ankara Ulucanlar Göz Hastanesinde çalışmakta olan toplam 
13 ameliyathane hemşiresi oluşturmuştur.Araştırma katarakt ameliyatında kar-
şılaşılan hataya yakın durumların bu ameliyatlarda görev yapan hemşirelerden 
öğrenildiği niteliksel desende tanımlayıcı bir çalışmadır.
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Araştırmada katarakt ameliyatlarında görev alan hemşireler ile ‘odak grup gö-
rüşmesi’ gerçekleştirilmiş, katılımcılardan katarakt ameliyatlarında karşılaştık-
ları hataya yakın durumlar hakkındaki deneyimlerini grup ortamında anlatmaları 
istenmiştir.

Odak grup görüşmelerinin sohbet niteliğinde, her üyeye eşit konuşma fırsatının 
tanındığı ve katılımcıların kendilerini ifade etme fırsatının verildiği bir şekilde 
yapılmasına dikkat edilmiştir. Grup görüşmelerine başlanmadan önce tüm ka-
tılımcılara çalışmanın amacı ve katılımcıların kimlik bilgilerinin saklı kalacağı 
bilgisi verilmiştir. Görüşmeler konu hakkında bilgi sahibi olan bir uzman yönetici 
(moderatör) ile bir gözlemci tarafından yürütülmüştür.Görüşme toplam 150 da-
kika sürmüştür. Yapılan görüşme tüm katılımcıların izni doğrultusunda ses kayıt 
cihazı ile kayıt altına alınmıştır. Görüşme sırasında gözlemcinin aldığı notlar ve 
ses kayıtları birleştirilerek görüşme raporları hazırlanmıştır.

Görüşmelerde katılımcılara yöneltilen sorular aşağıdaki gibidir;

• Katıldığınız katarakt ameliyatlarında karşılaştığınız hataya yakın durumlar 
nelerdir?

• Katarakt ameliyatında karşılaştığınız hataya yakın durumları nasıl sınıflandı-
rırsınız?

• Katarakt ameliyatında karşılaşılan hataya yakın durumları önlemek için neler 
yapılabilir?

Odak grup görüşmeleri ile toplanan veriler araştırmacılar tarafından en az iki kez 
okunmuş ve ses kayıtları dinlenerek çözümleme yapılmıştır. Niteliksel betimsel 
analiz yapmak amacıyla görüşme sorularına verilen yanıtlar tek tek incelenerek 
anlamlı temalar oluşturulmuş, bu temaların altında yer alan kodlar tespit edilmiş-
tir. Temalar ve kodların oluşturulmasında konu ile ilgili literatürden de yararlanıl-
mıştır (Mandal vd., 2005:1566).

3. BULGULAR

3.1. Katılımcılara Ait Tanımlayıcı Bilgiler

Odak grup görüşmesi başlamadan önce katılımcıların bireysel ve mesleki özel-
likleri hakkında toplanan bilgiler Tablo 3.1’de sunulmuştur. Buna göre katılımcı-
ların %77 gibi büyük bir çoğunluğunun lisans mezunu, %62’sinin evli oldukları 
görülmüştür. Diğer taraftan katılımcıların yaş ortalamasının 34.3 (±4.2), meslek-
teki çalışma süresinin 15.2 (±5.1) yıl, halen görev yapmakta oldukları hastanede 
çalışma sürelerinin ise 8.6 (±6.1) yıl civarında olduğu bulunmuştur.
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Tablo 3.1. Katılımcılara İlişkin Tanımlayıcı Bilgiler

Sayı Yüzde (%)

Medeni Durum

Evli 8 %62

Bekâr 5 %38

Eğitim Durumu

Önlisans 2 %15.3

Lisans 10 %77

Lisans Üstü 1 %7.7

Ort. s.s.

Yaş 34.3 4.2

Meslekteki Çalışma Süresi (Yıl) 15.2 5.1

Bu hastanedeki çalışma süresi (Yıl) 8.6 6.1

3.2. Katarakt Ameliyatı Sırasında Karşılaşılan Hataya Yakın Durumlar 
Hakkında Odak Grup Görüşmelerine İlişkin Bulgular

Yapılan betimsel analiz sonuçlarına göre hemşireler tarafından belirtilen hata-
ya yol açacak durumlar 5 ana temada toplanmıştır. Bu temalar; ameliyat öncesi, 
ameliyat sırasında, sterilizasyon ile ilgili, ameliyat araç-gereçleri ve personelle il-
gili olarak tanımlanmıştır. Bu beş ana temanın altında ise 25 kod tespit edilmiştir. 
Aşağıda bu tespit edilen temaların kapsamı katılımcıların ifadelerinden alıntılar 
yapılarak sunulmuştur.

3.2.1. Ameliyat Öncesi

Bu tema, katarakt ameliyatına başlamadan önce yapılan hazırlık işlemleri sıra-
sında karşılaşılan hataya yakın durumları içermektedir. Bu tema altında yer alan 
kodlar incelendiğinde ameliyat öncesinde ameliyat edilecek olan gözün ameliyat 
bölgesi hazırlığı ile ilgili ve bir önceki ameliyat işleminin süresinin uzamış olma-
sı nedeniyle bekleyen hastaların takibinin zorlaşması ile ilgili kodların ön plana 
çıktığı görülmektedir. Aşağıda bu yönde ifade edilen hataya yakın durumlara yer 
verilmiştir.

“ Ameliyat öncesinde ameliyat bölgesi hazırlığı kapsamında ameliyat edilecek 
göz batikon ile yıkanıyor ve batikonun bir iki dakikalık bir süre içerisinde kuru-
masının beklenmesi gerekiyor. Ancak sirkülasyonun çok fazla olduğu günlerde 
hastaların hiç bekletilmeden ameliyata alındıkları oluyor, doktorlar bu bekleme 
süresine katlanmak istemiyorlar.” (3 Numaralı Katılımcı)
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“..........nadiren de olsa işlem yoğunluğu nedeniyle hastanın bize ameliyat olacak 
gözü yerine diğer gözünün işaretlenmiş olarak geldiği durumlar ile karşılaşı-
yoruz. Bu durumu hasta önceden farketmişse bizi uyarıyor, biz de bu yanlışlığa 
anında müdahale ediyoruz.” (5Numaralı Katılımcı)

“Bir önceki ameliyat süresinin uzadığı durumlarda sıradaki hastada fazla bekle-
mekten kaynaklanan tansiyon ve şeker yükselmeleri vb yaşanabiliyor, uzun süre 
beklemenin yarattığı stres nedeniyle bekleyen hastanın değerlerindeki değişiklik-
ler ameliyat öncesi takibi zorlaştırıyor, çalışanların iş yükü artıyor.” (10Numa-
ralı Katılımcı)

3.2.2.Ameliyat Sırasında

Bu tema, katarakt ameliyatı sırasında yaşanan hataya yakın durumlar ile ilgilidir. 
Bu tema altında ön plana çıkan kodlar arasında ameliyat süresinin uzaması, bina-
nın fiziki, teknik imkan ve olanaklar nedeniyle yaşanan sorunlar gibi başlıkların 
yer aldıkları dikkat çekmektedir.

“Aynı ameliyat odasında katarakt ameliyatından önce yapılan göziçi vakalarda 
bazı doktorlar aynı ameliyatı 1,5 saatte bitirirken, bazıları 4 saatte bitirebiliyor.
Bu durumameliyattaki hemşireler ve sıradaki ameliyatı yapacak olan diğer dok-
torların yorulmalarına neden oluyor. Uzun süren ameliyatlarda ayakta durmak-
tan kan şekerimiz düşüyor, bazı ameliyatlar mesai saatini bile geçebiliyor. Bun-
ların hepsi dikkat dağınıklığının en büyük nedenive bu da hata riskini artırıyor.” 
(7Numaralı Katılımcı)

“Ameliyathanenin fiziki ve teknik bazı eksiklikleri var, hasta yoğunluğunun çok 
fazla olduğu bir hastanede 6 tane ameliyat masasının olması yeterli değil.Aynı 
zamanda ameliyathanelerin tavanları çok basık ve bunaltıcı, uzun süren ameli-
yatlarda bu da ilave bir stres nedeni.” (10Numaralı Katılımcı)

3.2.3. Ameliyatlarda Kullanılan Araç-Gereçler

Bu tema, katarakt ameliyatına sırasında kullanılan araç-gereçler ile ilgilidir. Bu 
tema altında ön plana çıkan kodlar arasında fako cihazı ve otoklav cihazından 
kaynaklanan sorunların ön plana çıktığı görülmektedir.

“Doktor ameliyat sırasında maskesini fazla yukarıda tutmuşsa ya da bazı kadın 
doktorlarınsaçlarının şeklibozulmasın diyemaskeyi gevşek bırakmaları duru-
munda da mikroskopbuharlaşıyor ve mikroskobun buharının silinmesi gerekiyor. 
Bu hem zaman kaybı oluyor hem de dikkati dağıtarakhata yapma olasılığını artı-
rıyor.” (11Numaralı Katılımcı)
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“Otoklav cihazının çalışmadığı durumlarla karşılaşıyoruz.Bu da steril malzeme-
nin az olduğu ve yedek malzeme olmadığı anlamına geliyor. Yedek olmayınca da 
insan geriliyor, bir şeylerin sterilitesi bozulsa işlemler aksayabilir.Ayrıca aynı 
gün ardardaçok sayıda hasta ameliyata alındığında irigasyon kanülünde tıkanma-
lar oluyor” (5Numaralı Katılımcı)

“Fako probunun otoklavdan ıslak gelmesi, gecikmelere neden oluyor. Fako 
makinası ile ilgili bir başka konu da fako makinasında kullanılan kartuşlar ile 
ilgili.Normalde her hasta için ayrı kartuş kullanılması gerekirken bizde bite-
ne kadar aynı kartuş kullanılıyor.Yani kartuşu yenilemek yerine sürekli doluma 
gidiliyor.”(12Numaralı Katılımcı)

“Ameliyat araç-gereç sayısı yeterli değil, forsepsler az, yalnızca iki tane var.Bir 
sonraki hastaya yetişebilmesi için sterilizasyona gidip diğer hastaya yetiştirilme-
si gerekiyor, bu arada zaman kaybediliyor.”(4Numaralı Katılımcı)

3.2.4. Sterilizasyon

Bu tema, katarakt ameliyatlarında karşılaşılan sterilizasyon ile ilgili hataya yakın 
durumlara işaret etmektedir. Bu tema altında ön plana çıkan kodlar arasında ame-
liyat işleminden sonra yapılan enjeksiyon işlemi sırasında yaşanan aksaklıklar, 
ameliyat örtülerinin ve cerrahi masanın sterilizasyonu konusunda yeterli eğitimin 
olmaması bulunmaktadır.

“Ameliyathanede uygulanan başka hastalıklarla ilgili göz enjeksiyonlarında gün-
de 30-40 hastaya enjeksiyon yapılması sterilizasyon sorunlarına neden oluyor. 
Yeterli sayıda set bulmak ve cerrahi sterilizasyonu tam olarak sağlamak için bu 
sayının günde 10-15›i geçmemesi gerekiyor. Hastane yönetimi bu konuda daha 
önce bir karar alınmış olmasına rağmen maalesef hasta yoğunluğu nedeniyle bu 
karar uygulanamıyor.» (3 Numaralı Katılımcı)

“............ameliyat örtülerinde sterilizasyon ile ilgili koşullara yeterince dikkat 
edilmiyor. Yeşillerde bir ara kıl görmüştük, çamaşırhanede battaniyelerin de aynı 
çamaşır makinasında yıkanmasından kaynaklanan çok fazla sorun vardı. Ame-
liyat örtüsü yetiştirmek için yeni yıkanmış örtülerin nemliyken steril edildikleri 
oluyordu.” (12 Numaralı Katılımcı)

3.2.5. Personelden Kaynaklanan Nedenler

Bu tema, katarakt ameliyatlarında personel nedeniyle karşılaşılanhataya yakın du-
rumlara işaret etmektedir. Bu tema altında ön plana çıkan kodlar arasında yardımcı 
sağlık personelinin eğitimsiz olması, doktorların ameliyat sırasında aşırı stresli ol-
maları, ameliyatı yapan ekipte takım ruhunun eksik olması bulunmaktadır.
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“Ameliyathane yardımcı personelinin hizmetiçi eğitim dışında hiçbir eğitimden 
geçmemiş olması büyük sorun.Bu personel en fazla lise mezunu. sterilizasyon 
eğitimi olmadığı gibi hiç bir sağlık eğitimi de yok. Bunlar hizmetli kadrosunda 
işe alınmışlar. Daha önce buradaki getir-götür işlerine, mikroskobun silinmesi, 
ameliyat cihazlarının bir yerden başka bir yere taşınması gibi işleri bu personel 
yapıyor. Yani hasta güvenliğini etkileyecek önemli işler yapıyorlar ama ne iş yap-
tıklarını gerçek anlamda bilmiyorlar. “ (5 Numaralı Katılımcı)

“Göz ameliyatlarında mikro cerrahi işlemler uygulandığı için doktorlar çoğu za-
man çok fazla sinirli oluyorlar. Bu durumda doktorun stresi diğer çalışma grup-
larına yansıyor.” (7 Numaralı Katılımcı)

“Ameliyatı yapan ekipte ekip ruhu iyi ise zaten fazla sorun yaşanmıyor. Zaman 
zaman asistan ile hemşire uyumsuzluğu istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasına 
neden olabiliyor. Uyumsuzluk varsa stresli bir ortam oluşuyor ve bu durum hata 
olasılığını artırıyor.” (2 Numaralı Katılımcı)

4. SONUÇ

Sağlık personelleri içerisinde hasta güvenliğinden kimin sorumlu olması gerek-
tiği konusunda yapılmış birçok araştırmada hasta güvenliğinden öncelikle hem-
şirelerin sorumlu olmaları gerektiği belirtilmektedir. Bu soru hemşirelerin ken-
disine sorulduğunda da benzer şekildehemşireler kendilerinin hasta güvenliğin-
den birinci derecede sorumlu olmaları gerektiğini ifade etmektedirler (Ramsey, 
2005:20).Ancak hataya yakın durumların hemşireler tarafından yeterince bildiril-
memesinin pek çok nedeni bulunmakla birlikte bu nedenlerin başında hemşirele-
rin herhangi bir misilleme ile karşı karşıya kalmaktan çekinmeleri bulunmaktadır 
(Osborne vd., 1999:33).

Katarakt ameliyatına özel olarak düşünüldüğünde bu ameliyatlarda hataya yakın 
durumlar büyük ölçüde hemşireler tarafından kayıt altına alınmaktadır. Hemşi-
reler hataya yakın durumların önlenmesinin akıllı sistemler kurulması yolu ile 
mümkün olabileceğini belirtmektedirler (Mandal vd., 2005:1565).Katarakt ame-
liyatlarında hataya yakın durumlar ile nasıl başa çıkılabileceği konusunda çalı-
şan Kelly ve Astbury (2006:275) bu ameliyatlarda sunulan bakım hizmetlerinin 
kalitesini artırmak için detaylara önem vermek, risk değerlendirme metodlarını 
iyi kullanmak gerektiğini belirtmektedirler. Klinik hatalar, hataya yakın durumlar 
ve komplikasyona neden olan durumlar tekrar etme potansiyeli olan olaylardır. 
Hataları azaltmak için kadrolama ve eğitim konusunda yapılacak yatırımlar, gü-
venlik kültürünün gelişmesine katkıda bulunabilecektir.
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Benzer öneriler sunan bir diğer araştırmacı olan Goh (2009:535) katarakt ameli-
yatlarının çoğunlukla başarılı, komplikasyon oranının az olduğu, maliyet etkin-
liği oldukça yüksek ve hasta beklentilerine büyük ölçüde yanıt veren ameliyatlar 
olduklarını belirtmiştir. Aynı araştırmada katarakt ameliyatlarında hasta güvenli-
ğini artırmaya yönelik cerrahi eğitim programı düzenlenmiş ve bu uygulamanın 
hasta güvenliğinde büyük ölçüde iyileştirmeler sağladığı görülmüştür.

Başta yardımcı sağlık personeli olmak üzere tüm çalışanların hataya yakın du-
rumlar hakkında bir eğitimden geçmeleri gerektiğinin belirtildiği bu araştırmanın 
sonuçları hataya yakın durumların önlenmesi için tüm çalışanların işbirliği için-
de çalışması gerektiğine işaret etmektedir. Bunun için Henneman ve Gawlisnki 
(2004:200)’e göre tüm çalışanların işbirliği içinde oldukları ve hataların raporlan-
masının ciddiye alındığı bir iş ortamına ihtiyaç vardır. Pierson vd., (2007:207)’e 
göre ise uzun vadede oluşturulabilecek olan hata raporlama sistemleri sayesinde 
hataların etkili bir şekilde raporlanması sağlanabilmektedir.

Bu araştırmada elde edilen tüm temalar ve kodlar birlikte değerlendirildiğinde bu 
kod ve temalar içerisinde sterilizasyon sorunları ve yardımcı sağlık personelinin 
eğitim ihtiyacının ön plana çıktığı dikkat çekmektedir. Bu eğitim ihtiyacına yanıt 
vermek üzere yardımcı sağlık personeline özel olarak ameliyathane sterilizasyo-
nu ile ilgili bir eğitim programı hazırlanmış ve bunun ilk uygulaması yapılmıştır. 
Bu eğitimlerin güncellenerek üç aylık periyotlarla yapılmasına karar verilmiştir.

Mikrocerrahi yöntemler ile yapılan katarakt ameliyatlarında başarı oranının yük-
seltilebilmesi ve hasta memnuniyetinin artırılabilmesi için hem hastaların hem 
de konu ile ilgilenen tüm sağlık çalışanlarının hasta güvenliği kültürünü ciddiye 
almaları gerekmekte ve tıbbi hataların en aza indirilebilmesi için tüm kademeler-
deki çalışanların bu sürece katılımlarının sağlanması önerilmektedir.
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