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ÖNSÖZ

Seçici Kurul değerlendirmesi sonucu ilk 3 (üç) dereceye giren ve Jüri Özel Ödülü’nü kazanan
katılımcıların Kongre ile ilgili tüm masrafları Bakanlığımızca karşılanacak ve dereceye giren
çalışmalar “V.Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri” adı altında kitaplaştırılacaktır.
Bu kitabımızda ise V. Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri kapsamında SKS En İyi Uygulama
Ödülü’ne başvuran çalışmalardan Ön Değerlendirmeyi geçen birbirinden değerli 31 (otuz bir)
adet çalışmanın tam metni yer almaktadır. SKS En İyi Araştırma ve Bilimsel Yayın Ödülünde
başarılı olan ilk 31 çalışma ise Kongre Bilimsel Kitabında yer aldığından bu kitapta ilgili
çalışmalara yer verilmemiştir.
Bu süreçte katkılarından dolayı bilim kurulu ve seçici kurul üyelerine kamu-özel-üniversite
sağlık kurum ve kuruluşlarından başvuruda bulunan çok sayıda katılımcıya teşekkür eder; bu
çalışmanın ülkemizde sağlık hizmetlerinin daha iyi noktalara gelmesine katkıda bulunmasını
gönülden dilerim.

01-04 Mart 2016, Antalya

“Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri”nin her geçen yıl, gerek başvuru yapılan çalışma sayısı
gerekse çalışmaların içeriği açısından oldukça nitelikli bir noktaya geldiği görülmektedir.
Değerli Kongre Bilim Kurulu üyelerimiz, bu yıl da birbirinden kıymetli yüzlerce çalışmayı
hakkıyla değerlendirme noktasında büyük çaba sarf etmişlerdir. Bilim Kurulu üyeleri
tarafından gerçekleştirilen ön değerlendirmenin ardından her iki kategoride başarılı olan
ilk 31 çalışma belirlenmiştir. Her kategori için akademisyenlerden oluşan 9’ar üyeli iki Seçici
Kurul oluşturulmuştur. Seçici Kurullar kongreye kadar gerekli değerlendirmeleri yaparak 2
Mart 2016 tarihinde yapılacak “Seçici Kurul Toplantısı”nda ilk 3 (üç) dereceye giren çalışmalar
ile Jüri Özel Ödülü’nü kazanan çalışmaları belirleyecektir.
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Bilindiği üzere Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongreleri kapsamında
gerçekleştirilen “Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri” yarışması “Sağlıkta Kalite Standartları
(SKS) En İyi Uygulama Ödülü” ve “Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) En İyi Araştırma ve Bilimsel
Yayın Ödülü” olmak üzere 2 kategoride yapılmaktadır. Bu yıl 5.’si düzenlenmekte olan
yarışmaya“SKS En İyi Uygulama Ödülü” kategorisinden 197, “SKS En İyi Araştırma ve Bilimsel
Yayın Ödülü” kategorisinden 281 adet olmak üzere toplam 478 adet başvuru yapılmıştır.

Prof. Dr. Doğan ÜNAL
Kongre Başkan Yardımcısı
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SAĞLIKTA TÜM ENGELLERİ KALDIRIYORUZ PROJE
UYGULAMASI
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Engelli bireylerin sağlık kurumlarında muayeneleri beş evrede değerlendirilmiştir.
İlk evre; sağlık kurumlarına müracaattır. Uygulamamız ile öncelikle engelli bireylerin rahatça internet üzerinden veya telefonla
ulaşabilecekleri bir çağrı merkezi kurulmuştur.
İkinci evre; hastaların meskenlerinden sağlık kurumlarına erişimleridir. Proje kapsamında engelli taşıma araçları satın alınarak
personel refakatinde gidecekleri sağlık kurumlarına erişimleri sağlanmıştır.
Üçüncü evre; sağlık kurumlarında muayene sürecidir. Engelli bireylerin yanına muayene sürecinde tarafımızdan “refakatçi
personel” desteği verilmektedir. Personel tedariki proje kapsamında hizmet veren çalışanlarımızdan veya sağlık kurumlarında
oluşturulan engelli birimlerinden sağlanmaktadır.
Dördüncü evre; hastaların ilaç ve tıbbi malzemelerinin teminini sağlayarak tekrar meskenlerine ulaşmalarıdır. Ulaşım Birimimiz
tarafından engelli araçlarımız ve personelimizle hastalarımız tekrar evlerine bırakılmaktadır.
Beşinci evre ise engelli hastalarımızın muayene sonrası tedavi süreçlerinin takibidir. Çağrı merkezimize başvurup hizmet alan
engelli vatandaşlarımızın daha sonraki tedavi süreçleri projemiz uygulamasında çalışmakta olan sağlık personelimiz tarafından
evlerinde ziyaret edilerek ve/veya telefonla görüşülerek takibi sağlanmaktadır.
Kurumumuz, ülkemizde ilk defa gerçekleştirilen bu uygulama ile yeni bir hizmet modeli ortaya çıkarmıştır. Model; engelli
bireylere pozitif ayrımcılık yaparak, devletin sunduğu sağlık hizmetinden normal vatandaşlarla eşit şartlarda yararlanmasını
sağlamaktadır.
Engellilere verilen bu hizmet ile sağlığı teşvik edici ve geliştirici bir sunum gerçekleştirilmekte ayrıca toplumun sağlık düzeyinin
yükseltilmesine de katkıda bulunmaktadır.
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Kurumumuz “Sağlıkta Tüm Engelleri Kaldırıyoruz “adı altında yapmış olduğu bu proje uygulaması ile devletin engelli bireylere
sunduğu sağlık hizmetlerinde farkındalık oluşturarak bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirmiştir. Proje bölgemizde bulunan
engelli bireylerin tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına (Kamu, Özel, Üniversite, Tedavi merkezi, Aile hekimi ) erişimlerini ve poliklinik
muayene süreçlerini ele alarak çözüm yolları sunmaktadır.
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ÖZET

Anahtar Kelimeler: Engelli birey, Erişim, Yeni bir hizmet modeli

WE REMOVE ALL THE BARRIERS TO HEALTH
SUMMARY
We, as an institution, carried out a social responsibility Project named “We remove all the barriers to health” by raising awareness
of the health services provided by the government for the handicapped. The project provides ways of solution by considering not
only the clinical examination processes for handicapped individuals in our region but also their access to all health institutions
(Public, Private, University Hospitals, Medical Treatment Centers and Family Doctors).
The medical examinations of handicapped individuals in health institutions were evaluated in five phases.
The first phase included application to a health institution. In our study, first of all, a call center was established to allow
handicapped individuals to reach easily via the Internet or phone.
The second phase was related to patients’ access to health institutions from their residential places. Within the scope of the project,
transportation vehicles for the handicapped were purchased to transport them to health institutions accompanied by staff.
The third phase was related to the examination process in the health institution. We provide handicapped individuals with
“accompanying staff” in the medical examination process. Within the scope of the project, the staff is selected among our own
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health-service workers or from the units established for the handicapped in health institutions.
In the fourth phase, patients are provided with medicine and/or medical materials and with the opportunity to turn back to
their residential places. Thus, we help our patients to return their homes with the help of our vehicles for the handicapped
accompanied by our staff.
The fifth phase involves monitoring the post-examination medical treatment processes of our handicapped patients. In the
following treatment processes of our handicapped citizens who applied to our call center and received health services, our
health staff visit the patients in their homes and/or reach them via phone.
Thanks to this application put into practice for the first time in our country, our institution has put forward a new health service
model. With positive discrimination in favor of handicapped individuals, this model allows handicapped individuals to receive
health services with equal opportunities provided for other citizens.
This service provided for the handicapped is believed to contribute positively to social health.
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Keywords: Handicapped individuals, Access, A new health service model

GİRİŞ

Tüm insanlar eşit doğar ve topluma katılımda eşit haklara
sahiptir. Çağdaşlığın temeli olan bireyler arası eşitlik ilkesi
göz önüne alındığında, çağdaş bir devlet tüm yurttaşlarına hiçbir ayrım gözetmeksizin insanca yaşayabilecekleri
olanaklar sunmak zorundadır. Bu nedenle toplumsal yaşamın ayrılmaz bir parçası olan engellilerin sorunları gerçekçi bir şekilde ele alınarak çözümler ortaya konulmalı ve
toplumla bütünleştirilmesi sağlanmalıdır.
Devletin sosyal anlayış içerisinde sunduğu sağlık hizmetinden faydalanan, doğuştan veya daha sonradan belirli
oranda fonksiyon kaybına neden olan organ yokluğu ve
bozukluğu sonucu, (görme, işitme, bedensel, dil-konuşma veya ortopedik) engelleri mevcut bireyler, toplumsal
rolünü gerçekleştirebilmesi için destek hizmetlerine ihtiyaç duymaktadır. (27.0S.1983 tarih ve 2828 sayılı Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu;m.3 c)
Bireylerin engellerine ek olarak mesken, kurum ve ulaşım vasıtalarında fiziki düzenlemelerin yetersizliği ihtiyaç duyulan destek hizmetinin önemini bir kat daha
artırmaktadır.
Ülkemizde sağlık kurumlarına başvuran engelli
vatandaşlarımızı mevcut engelleri dışında daha başka
sıkıntılarda beklemektedir. (SB Sağ. Krm. Özürlü bir.
Ulaşılabilirlik reh. Haz. 2012) Engelli bireyler muayene
öncesi veya sonrası resmi prosedür, tahlil ve tetkik işlemleri için poliklinikle birimler arasında defalarca gidiş geliş
yapabilmektedirler. Bu işlemler sırasında kısa veya uzun
mesafeleri yürümek, merdiven inip çıkmak, ayakta ya da
oturarak beklemek zorunda kalabilmekte, tuvalet ziyareti gerekebilmektedir. Ayrıca, muayene sırasında kısmen
veya tamamen soyunup giyinmek, muayene masasına
uzanmak durumunda kalabilmektedirler. Tüm bunlar
“sağlam” insanı yoran, “hasta” insanı zorlayan, “engelli”
hastayı büsbütün yıpratan işlerdir.
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Dezavantajlı grup içerisinde olan bedensel engelli vatandaşlarımıza yönelik yapılan “engellilerin sorun ve beklentileri” ile alakalı yapılan araştırmada ana sıkıntılarının
tespiti yapılmıştır. (Başbakanlık Öz. Sor. ve bekl.arşt.2010)
Tespit edilen sıkıntılar; meskenlerinden sağlık kurumlarına erişim, işlemlerinde yardımcı olacak personel desteği
ve sağlık alanında bilgilendirme ile aynı zamanda yönlendirme konularıdır. (Başbakanlık Top.Eng. nasıl anlıyor
arşt.2010)
İl Sağlık Müdürlüğümüz engellilerin sorun ve beklentileri
çerçevesinde aldıkları sağlık hizmeti sunumunda eşit
imkân ve fırsatlar sağlamak amacıyla yenilikçi yaklaşımlar
ortaya konulması gerekliliğini ortaya koymuştur. Yeni bir
hizmet modeli olan çözümlerimiz projeye dönüştürülerek
bedensel engelli vatandaşlarımıza yönelik “Sağlıkta
Tüm Engelleri Kaldırıyoruz” Projesi hazırlanarak hibe
programları çerçevesinde finansman sağlayan BEBKA
(Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı)’na gönderilmiştir.
Projemiz onaylanarak 28.05.2014 tarihinden itibaren
uygulama safhasına geçilmiştir.
Proje süresi 18 ay olup uygulama şehrimizdeki tüm sağlık kurumlarını kapsamaktadır. (özel, devlet, üniversite
hastaneleri, tedavi merkezleri, poliklinikler ve aile hekimleri) Proje uygulamasının ilk 6 aylık dönemi hazırlık süreci
olarak değerlendirilmiştir. Bu süreçte sağlık kurumlarıyla
koordinasyon toplantıları, uygulamanın tanıtım reklam
çalışmaları, engelli sivil toplum kuruluşlarıyla irtibat kurulması, şehrimizde yaşamakta olan engelli bireylerin sorun ve beklentilerinin yerelde tespiti için anket çalışması
yapılmıştır.
Yapılan anket sonuçları bu proje uygulamasının sağlık
hizmetlerinde insan merkezlilik, sürekli kalite ve sürdürülebilirlik, sağlık sistemini destekleyici hizmet ve erişimi
kısaltmak konularında engelli bireylere destek olmasından dolayı gerekliliğini ortaya koymuştur. Aynı zamanda uygulamamız hekimlerin engelli hastalara yönelik
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3.

UYGULAMANIN SAĞLIKTA KALİTE
STANDARTLARI İLE İLİŞKİSİ

3.1.

Kurumsal Hizmetler /sosyal Sorumluluk

me yapılmış ve gerekli onay alınmıştır.

2.

UYGULAMANIN AMACI

Kurumumuz tarafından uygulanan proje kapsamında bedensel engelli bireylere yönelik sağlık ve sosyal alanlarda
altyapının güçlendirilerek yeni bir hizmet modelinin oluşturulması ve geliştirilmesi genel olarak amaçlanmıştır.
Uygulamanın diğer amaçları;
■■ Sağlık sistemine destekleyici hizmet vermek.
■■ Sağlıkta

kaliteli

bir

hizmet

sunumuna

KSS01 Hastane, toplumun sağlık yapısı ve genel sağlık sorunlarını dikkate alarak sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile
ilgili programlar düzenlemelidir.
Hizmet verilen engellilerin demografik bilgileri ve hastalık
bilgileri de dahil olmak üzere kayıt altına alınıp tedavi sorası takipleri yapıldığından sağlığın teşviki ve geliştirilmesi
ile ilgili programlar düzenlemede katkı sağlayacaktır.

3.2.
katkıda

bulunmak.
■■ Sağlık sunumunda hasta memnuniyetini artırmak.
■■ Engelli bireylerin sağlık kurumlarına erişim sorunlarını
çözmek.
■■ Engelli bireylerin sağlık kurumlarında muayene süreçlerinde yardımcı olmak.
■■ Refakatçi personel desteği sağlamak.
■■ Muayene sonrası gerekli ilaç ve ortopedik malzemenin
temin edilmesini sağlamak.
■■ Engelli bireylere sağlık danışmanlığı yaparak doğru
branşlara yönlendirmek.
■■ Muayene sonrası tedavi sürecinin takibini yaparak
hasta memnuniyetini artırmak.
■■ Kamunun sunduğu sağlık hizmetinden tüm vatandaşlarımızın eşit şartlarda yararlanmasını sağlamak.
■■ Sağlık alanında Eskişehir’in engelsiz bir şehir olmasına
katkı sağlamak.
■■ Bedensel engelli birey bulunan ailelerin günlük yaşamlarındaki olumsuz yönde etkilenmeyi azaltarak hayat

Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler /Hasta
Deneyimi

HHD07 Hastaların hekim seçme hakkına yönelik uygulama etkin olarak yürütülmelidir.
Proje uygulaması gereği çağrı merkezimiz randevu öncesi sağlık danışmanlığı hizmeti vermektedir. Sunulan hizmet gereği bölgemizde bulunan Kamu, Özel ve Üniversite
Hastanelerinde görev yapan hekimler ve ihtisas alanlarının
bilgisi merkezimizde mevcuttur. Müracaat eden engelli
hastamız hekim seçme hakkı konusunda bilgilendirmemiz
tüm hastaneleri içine aldığından hastaya hekim seçimi açısından daha kapsamlı bilgi sağlamaktadır. Uygulamanın
denetimi için telefon konuşmaları kayıt altına alınmaktadır.
HHD13 Tıbbi sosyal hizmet sunumuna yönelik düzenleme
yapılmalıdır.
Sunulan hizmetle ayakta yada yatarak tedavi gören engelli hastalar tıbbi tedaviden daha etkin faydalanmaktadır.
Ailesinin refakati olmadan hastaneye gidemeyen engelli
bireyler personel desteğimiz ile bu imkânı elde edebilmektedirler. Dolayısıyla tüm sosyal yaşantısını evinde yaşayan engelliye göre dizayn eden diğer aile bireyleri personel desteğimiz ile rahatlamakta, ailesine bir ömür boyu
yük olduğunu düşünen engelli hasta ise kendisini daha
rahat hissetmektedir. Uygulama Sosyal sağlığın korunması ve tedavi sürecini etkileyen psiko – sosyal sorunların
çözümlenmesine katkıda bulunmaktadır.
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manın sürdürülebilirliği için Sağlık Bakanlığına bilgilendir-
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duyarlılıklarını arttırmaktır. Proje süresi sonunda uygula-

standartlarına katkıda bulunmak.
■■ Toplumundaki engelli vatandaşlara devlet tarafından
gerekli yardımın ve kolaylıkların sağlanmadığı düşüncesini olumlu yönde değiştirmek.
■■ Sosyal Devlet Anlayışı içerisinde engelli vatandaşlarımızın aldıkları sağlık hizmetlerini ayaklarına kadar götürerek verilen sosyal hizmet vurgusunu güçlendirmek.
■■ Bedensel engelli vatandaşlarımıza verilen bu hizmetle
devlete ve topluma olan güvenlerinin artması.

3.3.

Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler /
Hizmete Erişim

HHE05 Yaşlı ve engelli kişilerin sağlık hizmetine erişimlerini kolaylaştırmaya yönelik Düzenlemeler bulunmalıdır.
Sağlanan refakatçi personel desteği engelli kişilerin öncelikli kayıt yaptırmalarına, poliklinik alanlarında öncelikli oturabilmelerine, muayene, tanı ve tedavi işlemlerinde öncelikli sırada olmalarının sağlanmasına katkıda
bulunmaktadır.
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3.4.

Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler /Hasta
Bakımı

DTY06 Yaşlı ve engelli kişiler için işlevsel düzenlemeler
bulunmalıdır.
Engelli vatandaşımızın hastane içindeki ulaşımını kolaylaştırmak için yardımcı personel desteği sağlanmaktadır.

■■ Çağrı merkezi oluşturulmuş olup merkezimizle irtibat
için 220 60 60 nolu telefon bağlanmıştır. Konuşma ve
duyma engelli vatandaşlarımızın müracaatlarını sağlamak amacıyla www.sagliktaengelyok.net adresinde
WEB sayfası açılmıştır.
■■ Uygulama sürecinde faaliyet gösterecek birimlerin kurulması sağlanmıştır.
Kurulan birimlerimiz;

“Sağlıkta Tüm Engelleri Kaldırıyoruz” uygulaması BEBKA
kalkınma ajansının mali destek programı çerçevesinde
oluşturulan bir proje olup proje süresi 18 aydır. Proje bitiminde sürdürülebilirlik için Sağlık Bakanlığından onay
alınmıştır. Proje uygulaması 2 dönem halinde ele alınmıştır. İlk 6 aylık dönem “hazırlık süreci”, ikinci 12 aylık
dönem ise “uygulama süreci “ dönemidir.
01-04 Mart 2016, Antalya
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4. UYGULAMA SÜRECİ

4.1.

Proje Hazırlık Süreci

Hazırlık süreci uygulama faaliyetlerine başlanması için yapılması gereken işlem ve faaliyetleri kapsamaktadır.
Hazırlık sürecinde;
■■ Proje bilgilendirmesi için şehrimizde bulunan tüm
kamu, üniversite ve özel hastane yöneticileri ile koordinasyon toplantısı yapılmıştır.
■■ Proje uygulaması için gerekli araç, mal ve hizmet alım
süreçlerinin hazırlanarak sonuçlandırılmıştır..
■■ Bedensel engelli bireylerimizin üye oldukları veya faaliyet gösterdikleri STK lar ve kuruluşlar ziyaret edilerek
bilgilendirme yapılmıştır.
■■ Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ziyaret edilerek
bilgilendirme yapılmıştır. Müdürlüklerinde bulunan
bedensel engelli vatandaşlarımızın kayıtları alınmıştır.
■■ STK lar dan ve kurumlardan alınan listelerde bulunan
1500 engelli vatandaşımızla telefonla iletişim kurularak, engel durumları, sağlık konusunda sıkıntıları,
rahatsızlıkları konularında bilgi alınarak engelli hasta
portföyü oluşturulmuştur.
■■ Telefonla aranan Engelli vatandaşlarımızın sağlık hizmeti sunumunda sorun ve sıkıntılarını tespit amacıyla
ankete dâhil olmak isteyen 450 vatandaşımızla anket
yapılmıştır.
■■ Görünürlük ve tanıtım amacıyla 15.000 adet broşür,
100 adet afiş, 10 adet bez afiş bastırılmış, şehrimizde
bulunan AVM lerde stant açılarak broşürler dağıtılmış,
tüm sağlık kuruluşlarına ve şehrin merkezi yerlerine
afişlerimiz asılarak bilgilendirme yapılmıştır.
■■ Refakatçi olacak personele “ilk yardım, güvenli hasta
taşıma, işaret dili” eğitimleri alması sağlanmıştır.
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•

Çağrı Merkezi

•

Sağlık Danışmanlığı Birimi

•

Ulaşım Merkezi Birimi

•

Yönlendirme ve Yardımcı Personel Desteği Birimi

•

Görünürlük, Tanıtım ve Anket birimi

•

Sağlık kurumları engelli birimleri

4.2.

Proje Uygulama Süreci

Uygulama aşaması için engelli vatandaşlarımızın rahatsızlandığında “220 60 60 nolu” çağrı merkezimizi telefonla
aramaları veya www.sagliktaengelyok.net internet adresinden müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat eden
engelli vatandaşlarımıza rahatsızlığı konusunda sağlık
danışmanlığı yapılarak bilgilendirme ve gerekli yönlendirmelerde bulunulup, hekim seçme hakları doğrultusunda
doktor seçenekleri sunularak randevuları alınmaktadır.
Söz konusu randevunun alınmasıyla çağrı operatörümüz
tarafından hastaya geri dönüş yapılarak randevunun tarih ve saati ile evlerinden alınacakları saatlerin bildirimi
yapılmaktadır.
Bedensel engelli vatandaşımızın refakatçi personel desteği ile engelli araçlarımızla sağlık kurumlarına ulaşmaları
sağlanmaktadır.
Sağlık kurumlarında hastamızın poliklinik muayenesi için
gerekli tüm işlemleri personelimiz eşliğinde bekletilmeden, gerekli en kısa sürede ve öncelikli olarak bitirilmektedir. Poliklinik Muayene, tahlil ve tetkikler sonrasında hastamızın tedavi sürecinde kullanması gereken ilaç ve tıbbi
malzeme ekibimiz ile temin edilip hastamız tekrar evine
bırakılmaktadır.
Hizmet verilen engelli vatandaşlarımızın muayene
sonrasında tedavi süreçlerinin takibi telefonla veya
evleri ziyaret edilerek sağlık personelimiz tarafından
yürütülmektedir.
Çağrı Merkezimiz günlük olarak randevusu alınmış ulaşımı
sağlanacak engelli hastalar hakkında sağlık kurum ve
kuruluşlarına bilgilendirmede bulunur. Hasta yoğunluğu
dolayısıyla personel sayımız yetmediği takdirde kurumlarla görüşülerek kendi hastaneleri içerisinde ek personel
desteği talebinde bulunulur.
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Çağrı merkezimiz hafta içi her gün 8.oo–17.oo saatleri arasında tüm engelli vatandaşlarımıza hizmet vermektedir.

■■ İleri tetkik yapılacak bedensel engelli vatandaşlarımıza
pozitif ayrımcılık yapılması,

4.3.

■■ Muayeneleri biten bedensel engelli vatandaşlarımızın
ulaşımları sağlanıncaya kadar kısa süreli misafir edebileceğimiz bekleme alanlarının oluşturulması,

■■ Sağlık danışmanlığı
■■ Sağlık kurumlarından tedavileri için randevu alınması,
■■ Evlerinden sağlık kurumlarına refakatçi eşliğinde gelişlerinin sağlanması,
■■ Sağlık kurumlarında refakatçi eşliğinde doktor muayenelerinin yaptırılması,

■■ Proje sürecinde özel sağlık kurumlarının dezavantajlı
gruba giren bedensel engelli vatandaşlarımızdan katkı
payı almaması,

4.5.

Proje Kapsamında Temin Edilen Mal ve
Hizmet Alımları

■■ 2 Engelli santral operatörü, 1 sağlık personeli, 1 ulaşım
sorumlusu, 2 şoför, 6 yönlendirme sekreteri, toplam
12 personel istihdamı sağlanmıştır.
■■ 2 Adet 9+1 Engelli Aracı

■■ İleri tahlil ve tetkiklerde öncelik sağlanması,

■■ 2 Adet Araç Takip Sistemi

■■ Yatarak tedavi görecek engelli vatandaşlarımızın işlemlerinin takibi,

■■ 1 Adet Santral

■■ Yatarak tedavi gören engelli vatandaşlarımızın taburculuk sonrası evlerine ulaştırılması,

■■ 1 Adet Yazıcı

■■ Tedavileri için gerekli ilaç ve tıbbi malzemelerin alınarak engelli vatandaşlarımıza ulaştırılması,

■■ Mobilya, Demirbaş ve Büro Malzemesi vb.

■■ İşlemleri bittiğinde tekrar refakatçi eşliğinde evlerine
götürülmesi,
■■ Sağlık kurumlarına tedavileri için getirilen bedensel
engelli vatandaşlarımızın muayeneleri esnasında yönlendirme personeli desteği,
■■ Sağlık kurumlarında muayeneleri biten bedensel engelli vatandaşlarımızın ulaşımları sağlanıncaya kadar
kısa süreli misafir edebileceğimiz bekleme alanlarının
oluşturulması,
■■ Proje sürecinde özel sağlık kurumlarının dezavantajlı
gruba giren bedensel engelli vatandaşlarımızdan ilave
katkı payı almaması,
■■ Engelli hastaların muayene sonrası çağrı merkezindeki
sağlık personelimiz tarafından telefonla veya evlerinde ziyaret edilerek, tedavi süreçlerinin takip edilmesi.

4.4.

Proje Uygulama Sürecinde Sağlık
Kurumlarının Engelli Vatandaşlara Verdiği
Hizmetler

Şehrimizde bulunan kamu, özel ve üniversite hastaneleri,
tedavi merkezleri, aile hekimleri proje kapsamına dahil olmak üzere;
■■ Sağlık kurumlarına tedavileri için getirilen bedensel
engelli vatandaşlarımızın muayeneleri esnasında yönlendirme personeli desteği

■■ 4 Adet Bilgisayar
■■ Çağrı Merkezi Bürosu
■■ İnternet WEB Sayfası

5.

UYGULAMANIN YAPILDIĞI
BÖLÜMLER VE TAKİBİ

Proje uygulaması Eskişehir ili merkezimizde bulunan tüm
kamu, özel ve üniversite hastaneleri, diyaliz merkezleri,
tedavi merkezlerini ve aile hekimlerini kapsamaktadır.
Sağlık kuruluşlarında hasta kabul, poliklinik muayene,
tahlil, tetkik ve hasta yatış işlemleri bölümlerinde hizmet
verilmektedir.
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Şehrimizde bulunan kamu, özel ve üniversite hastaneleri, tedavi merkezleri,aile hekimleri proje kapsamına dahil olmak üzere;
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Proje Uygulama Sürecinde Engelli
Vatandaşlara Verilen Hizmetler

Uygulamanın takibi uygulayıcı kurum olan Eskişehir
Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Proje
Koordinatörü Başkanlığında kurulan proje ekibi verileri
aylık olarak toplamaktadır. Toplanan veriler ve çıkan aksaklıkların tespiti yapılarak çözümü ile birlikte rapor halinde İl Sağlık Müdürüne sunulur. Bildirim neticesi çıkan
sonuca göre uygulama sürecine devam edilir.

6. UYGULAMANIN BULGULARI
Proje başlangıcından uygulama süreci içerisinde 01
Aralık 2014 – 30 Eylül 2015 tarihleri arasında hizmet verilen engelli hastalara ait uygulama bulguları aşağıda
gösterilmiştir.
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■■ Toplam Engelli hasta sayısı 405
■■ Hastaların Sağlık Kurumlarına götürülüş sayısı 2536

YÜZDE
HESAPLARI

SAYISI

DİABETES MELLİTÜS

%22.9

70

HİPERTANSİYON

%29.1

88

KALP / KAN HASTALIKLARI
(damar tıkanıklığı - lenfoma anemi)

%13.3

40

■■ Hizmet verilen engelli vatandaşlarımızın %75 inde kronik rahatsızlık bulunmaktadır.

GÖĞÜS HASTALIKLARI
(koah- astım – bronşit vb.)

%6.2

19

KANSER (tümör / mesane c/a vb)

%4.5

14

■■ Poliklinik muayenesi sonucunda takibi yapılarak tedavi sonunda iyileşen hasta oranı %53’tür. Geriye kalan
%47 lik bölüm müteakip kereler veya sürekli sağlık kurumlarına giderek tedavileri devam eden hasta kısmını
oluşturmaktadır.

NÖROLOJİK HASTALIKLAR (zatüre- alzheimer vertigo- down sendromu vb.)

%2.5

8

SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI(epilepsi- als - ms
- çocuk felci vb)

%7.9

24

İÇ HASTALIKLARI(böbrek yetmezliği- gastrit tiroid - guatr – ülser vb)

%7.4

22

KEMİK/ KAS HASTALIKLARI(frederic ataxi cam kemik hastalığı- polio sekeli- burger
- ataxi telenjektazi- kemik erimesi- romaotid
artrit - romatizma - sol hemipleji vb)

%6.2

19

TOPLAM

%100

304

Hizmet verilen hastaların engel durumları ve yüzdeleri

HASTALIK TÜRÜ

ENGELLİ
YÜZDESİ

HASTA
SAYISI

ORTOPEDİK ENGELLİ

%82.7

335

GÖRME ENGELLİ

%6.2

25

GİDİLEN POLİKLİNİK

İŞİTME ENGELLİ

%0.9

4

GÖRME / İŞİTME ENGELLİ

%0.3

ENGEL DURUMU
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■■ Hizmet verilen 2536 vatandaşın %49,8 ini oluşturan
1263 Kişi Devlet Hastanelerinden, %29 nu oluşturan
735 kişi Özel Hastanelerden %21,2 sini oluşturan 538
Kişi Üniversite Hastanesinden hizmet almıştır.

Engelli hasta poliklinik muayene dağılışı
GİDİLME
SAYISI

GİDİLEN
POLİKLİNİK

GİDİLME
SAYISI

DAHİLİYE

129

DİYALİZ

386

1

SGK

11

GÖZ

90

CİLDİYE

27

PSİKİYATRİ

65

NÖROLOJİ

93

ENDOKRİNOLOJİ

47

GENEL CERRAHİ

70

JİNEKOLOJİ

24

ONKOLOJİ

58

ALGOLOJİ

19

BEYİN CERRAHİ

43

KBB

52

ORTOPEDİ

207

ÇOCUK ALLERJİ

7

GASTROENTEROLOJ

26

ENJEKSİYON

31

HEYET

81

PLASTİK CERRAHİ

7

DİŞ

109

ENFEKSİYON
HASTALIKLARI

5

ÜROLOJİ

56

AİLE HEKİMİ

4

ANESTEZİ

1

GÖRME/ORTOPEDİK ENGELLİ

%0.6

2

İŞİTME/ORTOPEDİK ENGELLİ

%1.2

5

ZİHİNSEL ENGELLİ

%1.8

7

ZİHİNSEL/ORTOPEDİK ENGELLİ

%6.3

26

TOPLAM

%100

405

Hizmet verilen engelli hastaların yaş aralığı sayı ve
oranları
YAŞ ARALIĞI

HASTA YÜZDESİ

HASTA SAYISI

0-18

%8,75

35

HEMATOLOJİ

18

18-45

%24,10

98

MEDİKAL

65

SEVK

33

ROMATOLOJİ

19

ÇOCUK
NÖROLOJİ

4

FİZİK TEDAVİ

202

NEFROLOJİ

9

KALP DAMAR CERRAHİ

26

ÇOCUK
HASTALIKLARI

11

GÖĞÜS HASTALIKLARI

41

ÇOCUK
PSİKİYATRİ

3

OKSİJEN TEDAVİ

258

DİLKOM

5

TAHLİL TETKİK

117

ALERJİ
HASTALIKLARI

1

NEFROLOJİ

20

DİĞER

12

KARDİYOLOJİ

44

45-65

%41,25

167

65 YAŞ+

%25,90

105

TOPLAM

%100

405

İkamet yerlerine göre hasta yüzde tablosu
ŞEHİR MERKEZİ
MAHALLERİNDE
İKAMET % / Kişi
%36,80
149

ŞEHİR DIŞ (KENAR)
MAHALLERİNDE
İKAMET % / Kişi

DİĞER İKAMET
% / Kişi

%62,20

%1

252

4

Hizmet verilen engelli hastaların %75 inde kronik rahatsızlık bulunmaktadır.

6

Engelli hastalarımızın kronik rahatsızlık türleri ve
yüzdeleri

TOPLAM
POLİKLİNİKLERE
GÖTÜRÜLEN
HASTA SAYISI

2536

V. SAĞLIKTA KALİTE ve GÜVENLİK ÖDÜLLERİ
Sağlıkta Kalite Standartları En İyi Uygulamalar

sağlanmadığı konusunda toplumun düşüncesi tablosundaki ankette;

UYGULAMADAN ÖĞRENİLEN
DERSLER

Hastalık süreçlerinin tedavi sonrası telefonla ve evlerinde
ziyaretle takibi kendilerinde kaliteli sağlıklı bir yaşam vurgusu güçlendirmiştir. Engelli bireylerde güçlenen sağlık
vurgusu muayene için başvuru sayısını artırmıştır.
Sağlık kurumların engelliler için yaptığı fiziki düzenlemelerin ve işlemsel önceliklerin işlevsel olup olmadığı konularında değerlendirilmeleri gerekmektedir.

- Devletin engelli bireylere gerekli desteği konusunda toplumun yargısı faktörü ele alınmıştır.
Anket: 4
•

Engelli bireylerin aldıkları hizmet sonrası mevcut uygulamadan ne düzeyde memnun olduklarının belirlenmesi tablosundaki ankette;
-

Proje uygulamasının faydaları

-

Tedarik etme

-

Ulaşım faktörleri ele alınmıştır.

Anket 1 tablosuna bakıldığında 4,5,6,7,12,17 ve 18 numaralı soruların engelli bireyler için ilk faktör olacağı görülmektedir. Genel olarak tüm sorular incelendiğinde bu
faktörü “ Sağlık kurumlarındaki engellilere yönelik düzenlemeler ” faktörü olarak adlandırabiliriz.
İkinci faktöre atanacak sorular ise 13,14 ve 16’dir. Buradaki
yargılar incelendiğinde ikinci faktörümüz “Muayene
Sonrası İşlemler” faktörü olarak adlandırılabilir.
Üçüncü faktöre atanacak sorular 1.2.3 ve 15 numaralı
sorulardır. Buradaki yargılara bakıldığında üçüncü faktör
“Sağlık Kurumlarına Ulaşım ” faktörü olarak adlandırılabilir.

8.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR

Proje uygulamasından elde edilen sonuçlara ulaşılmasında anket sistemi uygulanmıştır. Ankette sorunlara
ulaşmada faktörler belirlenmiş, yargılara göre analizleri
yapılmıştır.
Anketler sunduğumuz hizmetten faydalanan engelli hastalarla bire bir gerçekleştirilmiştir. Engelli bireylerin sağlık
kurumlarında yaşayabilecekleri sıkıntılar göz önüne alınarak faktörler belirlenmiş ve analizleri yapılmıştır.
Anket :1
•

Engellilerin Sağlık hizmetlerine erişim ve sunumlarında yaşadıkları sorunlar tablosundaki ankette;
-

Sağlık kurumlarına ulaşım

-

Sağlık kurumlarındaki engellilere yönelik
düzenleme

-

Muayene sonrası işlemler

-

Sağlık erişim ve hizmetlerinde yaşanan ekonomik
sıkıntılar

-

Sağlık çalışanlarıyla iletişim faktörleri ele
alınmıştır.

Dördüncü faktöre atanacak sorular 10 ve 19’inci sorulardır. Bu sorular incelendiğinde dördüncü faktör “Ekonomik
Sıkıntılar” olarak adlandırılabilir.
Son faktör olan beşinci faktör ise 8,9 ve 11’inci sorularla
“Sağlık Çalışanlarıyla İletişim” olarak adlandırılmaktadır.
Yapılan araştırma sonucunda en fazla problemi engelli
bireylerin tedavi için gerekli ilaç ve tıbbi malzeme tedarik
sorunu ile sağlık kurumlarına ulaşmada yaşadıkları belirlenmiştir. Bu durumu tedavi sırasında sağlık çalışanları
tarafından engellilere tanınmayan öncelik problemi takip etmektedir. Diğer bir faktör incelendiğinde bireylerin
ulaşımda toplu taşıma araçlarının ve sağlık kurumlarında
engelliler için yapılan düzenlemelerin yetersizliği ve sağlık
çalışanlarının sağlık problemi ile ilgili yetersiz bilgi vermesinden şikayetçi oldukları gözlemlenmiştir. Ayrıca sağlık
kurumunda ilgili bölüme ulaşım ve özel hastanelerde tedavi gereken durumlarda tedavi ücreti probleminin de
önemli olduğu saptanmıştır.
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Hizmet verilen hastalarımız engelli olmaları nedeniyle genellikle kendilerini mutsuz ve reddedilmiş olarak görmektedirler. Kısıtlamalarından dolayı çok zorunlu olmadıkça
sağlık kurumlarına müracaat etmemektedirler. Kamusal
alanda engelli kişilerin hareket serbestîsini sağlayacak bu
tür uygulamalar oldukça önemlidir. Engellilere yönelik düzenlenecek proje ve hizmet modelleri, dezavantajlı sınıfa
giren vatandaşlarımızda umut, özgüven ve devletin verdiği sosyal hizmet vurgusunu güçlendirmektedir. Sonuçta
bu tür düşünceler tedavilerine yönelik pozitif katkı sağlayarak iyileşme sürecini kısaltmaktadır.

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

7.

Anket: 2 - 3
•

Engelli bireylere devlet tarafından sağlık alanında gerekli yardımın ve kolaylıkların sağlanıp

7

V. SAĞLIKTA KALİTE ve GÜVENLİK ÖDÜLLERİ
Sağlıkta Kalite Standartları En İyi Uygulamalar

Anket 1: Engellilerin Sağlık hizmetlerine erişim ve sunumlarında yaşadıkları sorunlar,
ANKET SORU VE CEVAP DAĞILIMI

CEVAP
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SORU
1

Sağlık kurumlarına ulaşımda mesafenin uzak olması konusunda sıkıntı yaşarım

2

Sağlık kurumlarına ulaşımda toplu taşıma araçları yetersizdir

3

Yaşadığım meskenler engelim için yeterli donanıma sahip değildir

4

Sağlık kurumlarında ilgili bölümlere ulaşmada zorluk çekerim.

5

Fiziki muayene sırasında sıkıntılar yaşıyorum

6

Sağlık kurumlarında bürokratik işlemlerin yapılması konusunda sıkıntılar
yaşarım

7

İleri tetkikler yapılması gerektiğinde (tomografi mr ultrason) engellilere öncelik
sağlanmamaktadır

8

Sağlık personelinin engellilere karşı olan tutum ve davranışları olumludur

9

Sağlık çalışanları ile iletişim sıkıntısı çekiyorum

10

Sağlık hizmetlerinden yararlanmam gerektiğinde ekonomik yönden sıkıntı
yaşıyorum

11

Sağlık çalışanları sağlık sorunlarımla ilgili yeterli bilgi vermiyor

Nadiren

Ara
Sıra

1

-

-

%1

Çoğu
Zaman

Her
Zaman

TOPLAM

39

64

104

% 37,5

% 61,5

%100

1

4

11

88

104

%1

%3,8

%10,6

%84,6

%100

1

1

37

30

35

104

%1

%1

%35,6

%28,8

%33,6

100 %

2

9

70

23

104

%2

%8,6

%67,3

%22,1

%100

1

5

36

40

22

104

%1

%4,8

%34,6

%38,5

%21,1

%100

2

7

44

51

104

%2

%6,7

%42,3

%49

%100

5

68

13

18

104

%4,8

%65,4

%12,5

%17,3

%100

9

40

45

8

2

104

%8,6

%38,4

%43,3

%7,7

%2

%100

13

22

46

19

17

104

%21,2

%44,2

%18,3

%16,3

%100

3

12

27

62

104

%2,9

%11,5

%26

%59,6

%100

20

58

6

7

104

%5,8

%6,7

%100

%19,2
%55,8

%12,5
20

27

31

26

104

%19,2

%26

%29,8

%25

%100

12

Sağlık kurumlarındaki fiziki düzenlemeler engelliler için yeterli değildir

13

Tedavim için gerekli ilaçların tedarik edilmesi konusunda sıkıntı çekerim

14

Tedavim için gerekli tıbbi malzemelerin tedarik edilmesi konusunda sıkıntı
çekerim

15

Bağımsız olarak refakatçisiz tedavi öncesi işlemleri yapmak konusunda
zorlanırım

2

13

89

104

%1,9

%12,5

%85,6

%100

16

Bağımsız olarak refakatçisiz tedavi sonrası işlemleri yapmak konusunda
zorlanırım

2

11

91

104

%1,9

%10,6

%87,5

%100

17

Muayene için beklerken engellilere sağlık çalışanları tarafından gerekli öncelikler
sağlanmıyor

18

Sağlık hizmetlerinden yararlanmam gerektiğinde randevu alabilirim

19

Özel hastanelerde tedavi olmak istediğimde ek tedavi ücretleri konusunda
sıkıntı çekerim

Anket 2: Devletin sunduğu sağlık hizmetinde engelli bireylere
gerekli desteği sağlayıp sağlayamadığı toplumundaki
bireylerin görüşleri,
ANKET SORU VE
CEVAP DAĞILIMI
SORU

Hiçbir
Nadiren
zaman

Ara
sıra

6

17

52

29

104

%5,8

%16,3

%50

%27,9

%100

5

11

61

27

104

%4,8

%10,6

%58,6

%26

%100

3

58

24

19

104

%2,9

%55,7

%23,1

%18,3

%100

7

7

13

63

14

104

%6,7

%6,7

%12,5

%60,6

%13,5

%100

3

7

10

84

104

%2,9

%6,7

%9,6

%80,8

%100

Anket 3: Uygulama sonrası Devletin sunduğu sağlık
hizmetinde engelli bireylere gerekli desteği sağlayıp
sağlayamadığı toplumundaki bireylerin görüşleri
ANKET SORU VE
CEVAP DAĞILIMI

CEVAP

Vatandaş olarak
57
engelli bireylere
devlet tarafından
sağlık alanında
gerekli yardımın
1
ve kolaylıkların
%47.5
sağlanıp
sağlanmadığı
konusunda
görüşünüz nedir.

8

Hiçbir
Zaman

Çoğu
Her
TOPLAM
Zaman zaman

19

16

11

17

120

%15.8

%13.3

%9.2

%14.2

%100

SORU

CEVAP
Hiçbir
Nadiren
zaman

Vatandaş olarak
12
engelli bireylere
devlet tarafından
sağlık alanında
gerekli yardımın
1
ve kolaylıkların
%10,1
sağlanıp
sağlanmadığı
konusunda
görüşünüz nedir.

14

%11,8

Ara
sıra

15

Çoğu
Her
TOPLAM
Zaman zaman

20

%12,4 %16.5

59

120

%49,2

%100
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Anket 4 Tablosuna bakıldığında 1,2,5,7,9,11,12,14,16 ve
17 numaralı soruların ilk faktöre atanacağı görülmektedir.
Genel olarak tüm yargılar incelendiğinde bu faktörü “proje

İkinci faktöre atanacak sorular ise 6,8,10 ve 33’dür.
Buradaki yargılar incelendiğinde ikinci faktörümüz
“Tedarik etme” faktörü olarak adlandırılabilir.
Üçüncü faktöre atanacak sorular 3,4 ve 15 numaralı sorulardır. Buradaki yargılara bakıldığında üçüncü faktör
“Ulaşım ” faktörü olarak adlandırılabilir.
Araştırmanın amacı Eskişehir il sınırları içerisindeki İl
Sağlık Müdürlüğü’ne başvuru yapan engelli bireylerin aldıkları hizmet sonrası mevcut uygulamadan ne düzeyde
memnun olduklarının belirlenmesidir.
Yapılan araştırma sonucunda bireylerin uygulama sonrası
uygulamayı tercih etmelerindeki en önemli neden çalışmanın ilaç ve tıbbi malzemeleri tedarik etmesi ve özel hastanelerde tedavi olunması gereken durumlarda tedavi ücreti konusundaki sıkıntıları çözmesi yani ekonomik açıdan

Anket 4: Engelli bireylerin aldıkları hizmet sonrası mevcut uygulamadan ne düzeyde memnun olduklarının belirlenmesi.
ANKET SORU VE CEVAP DAĞILIMI
SORU

CEVAP
Hiçbir
Zaman

Nadiren

Ara
Sıra

Çoğu
Her
Zaman Zaman

TOPLAM

1

2

58

79

140

%0,7

%1,4

%41,4

%56,5

%100

1

Hizmet aldığım ekip hizmet ile ilgili yeterli bilgiyi verdi.

2

Hizmetin, benim yerime randevu alması sistemi iyi bir uygulamaydı.

3

Hizmet,sağlık kurumlarına ulaşımım konusundaki sorunlarımı çözdü.

4

Hizmet,sağlık kurumlarında ilgili bölüme ulaşmam konusunda bana yarar
sağladı.

5

Hizmet, bana bürokratik iş lemlerde öncelik tanınmasını sağladı.

6

Hizmet, ilaçlarımı tedarik etme konusunda bana kolaylık sağladı.

7

Bu hizmet sağlık hizmetlerinden yararlanmamda bana kesinlikle fayda
sağladı.

8

Hizmet, tıbbi malzemeleri tedarik etme konusunda bana kolaylık
sağladı.

9

Hizmet çalışanları tedavim sırasında (refakatçi) hep yanımdaydı.

10

Hizmet, özel hastanelerde tedavi olmam gerektiğinde tedavi ücreti
konusundaki sıkıntılarımı çözdü.

6

101

10

23

140

%4,3

%72,2

%7,1

%16,4

%100

11

Hizmetin tedavi sonrasında da hastalığımın takibini yapması iyi bir
uygulamaydı.

3

7

52

78

140

%2,2

%5

%37,1

%55,7

%100

12

Bu hizmet sayesinde sağlık kurumlarında bana öncelik sağlandı.

13

Bu hizmet (sağlık hizmetlerinden yararlanmam gerektiğinde) bana ekonomik
açıdan fayda sağladı.

14

Genel olarak hizmet bana fayda sağladı.

15

Hizmet çalışanları beni araca kadar taşıyarak yaşadığım meskendeki engelleri
ortadan kaldırdı.

1

3

30

106

140

%0,7

%2,2

%21,4

%75,7

%100

16

Hizmet engellilerin sağlık hizmetlerinden yararlanması konusundaki sıkıntıları
kesinlikle çözer.

1

48

91

140

%0,7

%34,3

%65

%100

17

Hizmetin sosyal faaliyetler düzenlemesi, engellilerin sosyal hayata
kazandırılması konusunda olumludur.

3

27

54

56

140

%2,2

%19,3

%38,5

%40

%100

3

50

39

48

140

%2,1

%35,7

%27,9

%34,3

%100

1

27

112

140

%0,7

%19,3

%80

%100

1

1

41

97

140

%0,7

%0,7

%29,3

%69,3

%100

1

10

55

74

140

%0,7

%7,1

%39,3

%52,9

%100

10

54

34

42

140

%7,1

%38,6

%24,3

%30

%100

2

24

114

140

%1,4

%17,2

%81,4

%100

11

101

13

15

140

%7,9

%72,1

%9,3

%10,7

%100

2

4

64

70

140

%1,4

%2,8

%45,8

%50

%100

1

12

48

79

140

%0,7

%8,6

%34,3

%56,4

%100

3

3

31

103

140

%2,2

%2,2

%22,1

%73,5

%100

1

27

112

140

%0,7

%19,3

%80

%100
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Gerçekleştirilen birinci ankette proje uygulamaya geçmeden toplumdaki bireylerin görüşleri ölçülmüştür. Çıkan
sonuçlara göre %64’e yakını devletin bu konuda yetersizliği görüşünde bulunmuştur. Uygulanan ikinci anket
proje uygulama sürecine geçtikten altı ay sonra gerçekleştirilmiştir. Bu anketten çıkan sonuç bir önceki araştırmaya göre değişerek % 65 oranında devletin engellilere
gerekli yardım ve desteği verdiği görüşünde olmuştur.
Devletin sağlık alanındaki sosyal sorumluluk projeleri,
toplum bireylerini görüş ve davranışlarında farkındalık
oluşturmaktadır.

uygulamasının faydaları” faktörü olarak adlandırabiliriz.
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Anket 2 ve 3 de 1 soru sorularak Devletin sunduğu sağlık
hizmetinde engelli bireylere gerekli desteğin sağlanıp sağlanmadığı faktörü ele alınmıştır.

9

fayda sağlamasıdır. Bu durumu sağlık hizmetlerine ulaşım
konusunda sorunları çözmesi durumu takip etmektedir.
Yapılan analizler sonucu bireyler için en önemli çözümlerin bu faktörler olduğu saptanmıştır. Bu tutumlardan
sonra en çok katılım “Bu hizmet sağlık hizmetlerinden
yararlanmamda bana kesinlikle fayda sağladı.” yargısıdır.
Bireylerin ikinci önemli faktör olan “Hizmetin Faydaları”
faktöründeki tutumları incelendiğinde, hizmetin sağlık kurumlarında ilgili bölüme ulaşılması, tedavi sonrası hastalığın takip sistemi ve sağlık kurumlarında öncelik sağlaması
konusunda memnuniyetlerini ön planda tuttukları görülmektedir. Bunların yanı sıra hastanın araca kadar taşınarak yaşadığı meskendeki engelleri ortadan kaldırılması ve
düzenlenen sosyal faaliyetlerle engellilerin sosyal hayata
kazandırılmasının bireylerin memnuniyetini belirlemede
önemli bir etkisi olduğu belirlenmiştir

9.
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KURUM VEYA KURULUŞLARDA
UYGULANABİLME DURUMU

Eskişehir Sağlık Müdürlüğü tarafından engelli bireylerin
sağlık kurumlarına erişimlerinin kolaylaştırılması ve aldıkları sağlık hizmet kalitesinin artırılması amacıyla uygulamaya konan projemiz 1 (bir) yıldır başarı ile yürütülmektedir.
Projemiz Sağlık Bakanlığına sunularak sürdürülebilirliğin
sağlanması için gerekli onay ve yetkiler alınmıştır. Sağlık
Bakanlığından alınan onay projenin kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanabileceğini göstermektedir.

■■ Uygulamayla ayaktan tedavi olan ve ailesinin refakati
olmadan hastaneye gidemeyen engelli bireyler personel desteği ile bu imkânı elde edeceklerdir. Dolayısıyla
tüm sosyal yaşantısını evinde yaşayan engelliye göre
dizayn eden diğer aile bireyleri personel desteğimiz
ile rahatlamaktadır. Ailesine bir ömür boyu yük olduğunu düşünen engelli hasta ise kendisini daha rahat
hissetmektedir. Engelli bireylere verilen destek kendilerindeki öz güveni artırarak, sosyal hayatına aynı
zamanda sağlıklı yaşamasına pozitif etkide bulunmaktadır. (SB. Sağlıkta Kalite Standartları SKS Hastane
Versiyon-5 2015)
■■ Projede sürecinde verilen sağlık hizmeti tüm kamu,
özel ve üniversite hastanelerini kapsamaktadır.
Muayene için çağrı merkezimize müracaat eden engelli bireylere tüm kurumlarda görev yapan hekim ve
ihtisas alanlarının bilgisi verilerek randevu alınmaktadır. Bu da vatandaşın hekim seçme daha kapsamlı kullanmasına katkıda bulunmaktadır.

11. UYGULAMANIN BÜTÇESİ VE
FİNANSMANI
Uygulamanın finansmanı proje haline getirilmiş olup toplam bütçesi: 860.773,oo TL dir.
Bütçenin %75 ini 645.579,75 TL’si BEBKA“Bursa Eskişehir
Bilecik Kalkınma Ajans” sı tarafından karşılanmaktadır.

10. SAĞLIK HİZMETLERİ ÜZERİNE
ETKİLERİ
Proje uygulamasının sağlık hizmetleri üzerinde etkileri;
■■ Yeni bir hizmet modeli olan proje, Sağlık Bakanlığı tarafından sürdürülebilirliğinin sağlanması ile uygulamanın çarpan etkisi oluşturarak yayılmasını sağlayacaktır.
■■ Hizmet verilen engellilerin demografik bilgilerinden
hastalık bilgileri dahil, tedavi sorası takipleri yapıldığından sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili programlar
düzenlemede katkı sağlayacaktır.
■■ Engelli bir vatandaşla normal vatandaşın sağlık hizmeti sunumundan eşit şartlarda yararlanmasını
sağlanmaktadır.
■■ Sağlık sistemini destekleyici kaliteli bir hizmet sunumuna katkıda bulunmaktadır.
■■ Sağlık kurumlarında engelli kişilere sağlanan refakatçi
personel desteği ile öncelikli kayıt yaptırmaları, poliklinik alanlarında öncelikli oturabilmelerine, muayene,
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tanı ve tedavi işlemlerinde öncelikli olmaları sağlanmasına katkıda bulunulmaktadır.

Eş finansman:
Bütçenin
% 25 ini oluşturan 215.193.25 TLsinin
161.193,25 TL si Eskişehir Valiliği Türk Dünyası Ajansı
tarafından 54.000Tlsi Eskişehir Sağlık Müdürlüğü tarafından karşılanmaktadır.
Not: Sağlık Müdürlüğü tarafından karşılanan 54.000
TL nakdi olarak olmayıp Proje koordinatörünün maaşı
gösterilmektedir.
FAALİYET BÜTÇESİ
Giderler
1. Proje
Koordinatörü
Maaşı
Alt Toplamı

Birim

Miktar

Birim
Maliyet
(TL)

Toplam
Maliyet (TL)

Aylık

18

3.000,00

54.000,00

54.000,00
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FAALİYET BÜTÇESİ
Giderler

Birim

Miktar

Birim Maliyet (TL)

Toplam Maliyet (TL)

2.1’ Minibüs Alımı 16+1

2

103.352,33

206.704,66

2.2 Bilgisayar “masa üstü”

1

1.684,85

1.684,85

2.3 Bilgisayar monitörü

1

268,86

268,86

2.4 Yazıcı

1

501,87

501,87

2.5 Çalışma koltuğu

4

352,34

1.409,36

2.6’ Misafir koltuğu

8

331,38

2.651,04

2.7 Masa

2

851,37

1.702,74

2.8’ Masa takımı

2

1.749,89

3.499,78

2

460,20

920,40

2.10 Santral

1

2.866,76

2.866,76

2.11 Fotoğraf makinesi

1

1.500,00

1.500,00

Adet

Alt Toplamı

223.710,32

3. Yerel ofis maliyetleri
3.1 Motorin

Aylık

13000

4,73

61.490,00

3.2 Ofis kirası “Çağrı merkezi “

Aylık

13

2.478,00

32.214,00

3.3 Ofis kırtasiye giderleri

756,00

3.4 İnternet bağlantısı

Aylık

12

72,00

864,00

3.5 Elektrik Gideri

Aylık

12

150,00

1.800,00

3.6 Isınma Gideri

Aylık

12

200,00

2.400,00

3.7 Su gideri

Aylık

13

25,00

325,00

3.8 Telefon konuşma ücreti

Aylık

13

700,00

9.100,00

Yerel Ofis Maliyetleri Alt Toplamı

108.949,00

4. Diğer maliyetler, hizmetler
4.1Dış denetim maliyeti

1

5.000,00

5.000,00

4.2 Afiş 33x48

50

1,18

59,00

10000

0,08

800,00

4.4 Bez afiş 3x1

10

59,00

590,00

4.5 Bilbord afiş basımı ve asılı kalma bedeli

5

472,00

2.360,00

4.6 Açılış Toplantısı

1

10.000,00

10.000,00

4.7 Kapanış Toplantısı

1

3.000,00

3.000,00

4.8 Personel Hizmet Alımı

12

36.108,75

433.305,00

4.9 Online Randevu Sistemi

1

9.999,79

9.999,79

4.10 KİK ilan bedeli

2

1.500,00

3.000,00

4.11 Gazetelere verilecek ihale ilan bedeli

2

3.000,00

6.000,00

4.3 Broşür

Diğer Alt Toplamı
Giderler

01-04 Mart 2016, Antalya
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2. Ekipman ve Malzeme

474.113,79
Birim

Miktar

Birim Maliyet (TL)

Toplam Maliyet (TL)
860.773,11
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Engelli hastalarımızın taşınmasında kullanılan 2 adet 9+1
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12. UYGULAMA GÖRSELLERİ

Sağlık danışmanlığı, santral operatörleri ve ulaştırma birimimizin bulunduğu çağrı merkezi
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V. SAĞLIKTA KALİTE ve GÜVENLİK ÖDÜLLERİ
Sağlıkta Kalite Standartları En İyi Uygulamalar

Engelli bireylerin personel refakatinde evlerinden sağlık kurumlarına götürülmesi, muayene ve tedavilerinin
yaptırılması
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Proje basın haberleri
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Engelli hastalara ev ziyareti hastane ziyareti ve ihtiyaç sahiplerine erzak yardımı

01-04 Mart 2016, Antalya

Sağlık Bakanı Dr Mehmet MÜEZİNOĞLU Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi AVCI proje ekibi ve engelli vatandaşlarımızı ziyareti
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Proje tanıtım faaliyetleri

Proje tanıtım toplantıları ve engelli STK lar tarafından müdürlüğümüze teşekkür plaketi verilmesi
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HASTANELERDE KULLANILAN AYDINLATILMIŞ ONAM
FORMLARININ MEVZUATA UYGUN DÜZENLENMESİ VE
UYGULAMANIN İYİLEŞTİRİLMESİ
Emin MURAT1 , Mehmet KOCA1, Hilmi ATASEVEN2, Erhan BERK1
Malatya Devlet Hastanesi, dreminmurat@gmail.com
Malatya İl Genel Sekreterliği, hilmiataseven@yahoo.com

1

Aydınlatma ve onam kelimeleri hasta hakları ve kaliteli sağlık sunum hizmetleri için önemli kavramlardır. Mevzuata göre istenen,
hastanın hem hastalık, tedavi ve yapılacak müdahale konusunda yeterli bir oranda bilgilendirilmesi hem de özgür iradesi ile
rızasının alınmasıdır. Bu amaçla yapılan uygulamalarda kullanılan Aydınlatılmış Onam Formlarının uygunluğu ve süreçteki
detayların niteliği başarı için önemlidir.
Bu çalışma ile Malatya İl Genel Sekterliğine bağlı kamu hastanelerinde kullanılan Aydınlatılmış Onam Formlarının mevzuata göre
uygunluğunun sağlanması ve süreç iyileştirilmesi hedeflenmiştir.
Uygulamada yapılan hatalar veya eksik bırakılan noktalar tespit edilerek düzeltici ve süreç iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
Çalışmada il bazında kamu hastanelerinde kullanılan ve tespit edilen kayıtlı ve kayıtsız form sayısı 364 dür. Mevzuata göre
uygunsuz bulunan form oranı % 89 (324) iken çalışma ile oran %48 (175) düşürülmüştür. Doküman yönetim rehberine göre
kayıtsız kullanılan formlarda azalma (%17-%6) ve doğru isimlendirme, kodlama gibi benzeri hatalarda azalma sağlanmıştır.
Özellikle hekimler başta olmak üzere ve diğer paydaşlarla beraber, uygulama süreci ve detayları hakkında daha fazla çaba
gösterilerek, sistemli bir bilgilendirme, örneklendirme ve rehberlikle uygulama başarısı için olumlu katkılar sağlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Aydınlatılmış Onam Formu, Tıbbi Onam, Bilgilendirilmiş Rıza Belgesi

USED IN HOSPITALS INFORMED CONSENT COMPLIANCE WITH THE LEGISLATION AND REGULATION OF THE REFORM
AND IMPLEMENTATION
SUMMARY
Lighting and her words are important concept for patient rights and quality health delivery services. According to the legislation
required, and the patient’s disease, at a rate sufficient to inform about treatment and intervention is taken with the consent
of both free will. For this purpose, the practices used in Informed Consent Form and the appropriateness of the nature of the
details of the process is critical to success.

01-04 Mart 2016, Antalya
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2

This study used in Malatya Provincial General sectarianism due to public hospitals to ensure compliance Informed Consent
Form according to legislation and process improvement is targeted.
The errors made in the application or left missing spots were identified corrective actions and process improvements were
carried out. The study used in public hospitals in some provinces and determined the number of registered and unregistered
form was 364. According to the legislation which forms the improper ratio was 89% (324) while working with the 48% rate (175)
is reduced. Reduction in indifferent form used by the document management guidelines (17% to 6%) and correct nomenclature,
the reduction has been achieved in similar errors such as coding.
Notably physicians and other stakeholders with showing more effort and details about the application process, a systematic
information, examples and guidance applications contribute positively to the success has been achieved..
Keywords: Informed Consent Form, Medical Consent, Informed Consent Document

1. GIRIŞ
Genel anlamda aydınlatılmış onam; hasta üzerinde planlanan tedavi ve cerrahi işlemlere ait yararları, riskleri, alternatifleri, benzeri başlıkları, hastanın bilinçli karar vermesi

için uygulayan kişi(ler) tarafından yeterli ve uygun şekilde
izah edilmesinden sonra hasta tarafından hiçbir tereddüde yer kalmayacak düzeyde anlaşılıp, uygulamaya gönüllülükle rıza göstermesi olarak bilinmektedir (Hakeri, 2007:
103). Uygulama pratiğinde çoğu zaman bilgilendirme ile
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aydınlatma ve onam ile rıza aynı anlamda kullanıldığından ülkemizde birçok aynı manayı ifade eden aydınlatılmış onam, tıbbi onam, bilgilendirilmiş hasta onamı, aydınlatılmış rıza belgesi gibi değişik terminolojik sözcükler
mevcuttur.
Hukuksal ve deontolojik boyutta aydınlatılmış onam, tıp
etiğinin temel ilkelerinden olan özerkliğe saygı ve hak ilkesi ile anılmaktadır. Tıp etiği ve hasta hakkının ilk çağlarda
başladığı söylenmektedir (Çakmut, 2003: 55-57). Günümüz
modern tıp dünyasına ise son yüzyılda gelişen insan hakları
ve evrensel hukuk değerleri neticesinde girmiş, uygulamanın önemi ilerleyen zaman içinde artmıştır. Uluslararası düzeyde birçok bildirge ve sözleşmelerde konu geçmektedir
(Tümer vd., 2015). Ülkemiz mevzuatında ilk olarak 1928’de
çıkarılan Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair
Kanun ve 1960 çıkarılan Tıbbi Deontoloji Tüzüğünde konu
belirtilmektedir (mevzuat.gov.tr, 2015; ttb.org.tr, 2015).
Türk Tabipler Birliğince 1998 de yayımlanan Hekimlik
Meslek Etiği Kuralları adlı düzenlemede de hekimin hastasını bilgilendirmesi, aydınlatması, müdahaleyi kabul veya
ret hakkı konusunda özen göstermesi gerektiği belirtilmektedir (mevzuat.gov.tr, 2015).
Günümüzde yürürlükte olan ulusal mevzuatın en önemlisi, 01.08.1998 tarih ve 23420 sayılı resmi gazetede ve daha
sonra 08.05.2014 tarih ve 28993 sayılı yayınla da değişiklik
yapılan Hasta Hakları Yönetmeliğidir (saglik.gov.tr, 2015).
Ayrıca 2003 Sağlıkta Dönüşüm Programı içinde çeşitli mevzuata bağlı uygulanan ve en son 27.06.2015 tarihli ve 29399
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalitenin Geliştirilmesi
ve Değerlendirilmesi Yönetmeliği ile son şekli verilen Sağlık
Kalite Standartları da (SKS) konuyu ciddi desteklemektedir.
Hatta uygulama ayrıntıları SKS ile başlamıştır.
Bilgilendirme ve rıza, onam uygulamasında önemli kavramlardır. Hasta Hakları Yönetmeliğine göre bilgilendirme;
yapılması planlanan her türlü tıbbi müdahale öncesinde
müdahaleyi gerçekleştirecek sağlık mensubu tarafından kişiye gerekli bilginin verilmesi, rıza ise; kişinin tıbbi müdahaleyi serbest idaresiyle ve bilgilendirmiş olarak kabul etmesi
olarak tanımlanmaktadır (saglik.gov.tr, 2015).
Uygulamayı ayrıntıları ile belirten Hasta Hakları Yönetmeliği
incelendiğinde; ilkeler bölümünün 5. maddesinin a fıkrasında sağlık haklarından, d fıkrasında da tıbbi zorunluluk hali
hariç, rızası olmaksızın kişinin vücut bütünlüğüne ve diğer
kişilik haklarına dokunulmayacağından bahsedilmektedir.
Yönetmeliğin 3. hükmü tamamen sağlık durumu ile ilgili
bilme hakkına ayrılmış olup, bilgilendirme kapsamı maddeler halinde madde 15’de belirtilmektedir. Yine yönetmeliğin
aynı bölümünde bilgilendirmenin usulünden de ayrıntıları
ile bahsedilmektedir. Esas olan öncelikli olarak sözlü ve
hastaya göre anlaşılabilir bir ölçüde, özel, isteğe bağlı,
mahremiyet dâhilinde, gerekirse tekrarlı ve yeterli anlatılmasıdır. Bununla beraber ispat kolaylığı ve kanıt açısından
da konu ile ilgili bilgilendirme formları hazırlanarak yazılı
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onayının alınması gerekmektedir. Aynı usulleri Sağlık Kalite
Standartları (SKS) da istemektedir. Bu amaç doğrultusunda
günümüzde hastanelerde Aydınlatılmış Onam Formları hazırlanmakta ve kullanılmaktadır. Bu formlar genellikle yapılan müdahaleye göre birçok sağlık sunucusunda ayrı hazırlanmakta ve pratikte bilgilendirme ile onam aynı formda
birleştirilerek kullanılmaktadır. Çoğu zaman hastane kalite
doküman sisteminden de geçirilerek resmiyet kazandırılmakta ve belli bir doküman formatıyla kullanılmaktadır.
Bu formlara Sağlık Kalite Standartları Doküman Yönetim
Sistemine göre logo verilmekte, dokümanın numarası,
tarihi, revizyon numarası ve sayfa sayısı gibi birçok kural
dahilinde tanımlanarak hazırlayan, kontrol eden ve hastane yöneticisi imzası ile yürürlüğe girmektedir. Bazen de dış
kaynaklı doküman yapısında veya gayri resmi olarak ta hekimler tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca yönetmelik gereği yapılan hastane öz değerlendirme ve Bakanlık merkezi
değerlendirmede de bu formların uygunluğu ve onam
süreci değerlendirilip puanlanmaya tabii tutulmaktadır.
Ancak değerlendirme zamanının kısa olmasından dolayı
(1-2 gün) sayıca fazla olan tüm bu formların ve sürecin sağlıklı değerlendirilmesi mümkün olmamaktadır. Genellikle
rastgele yöntemle değerlendirme yapıldığından gözden
kaçan formlar ve ayrıntılar olmaktadır.
Aydınlatılmış Onam Formları; genellikle müdahale öncesi
hekimlerce sözlü anlatımdan sonra, hastaya veya vekiline bilgilendirme amacı ile verilmektedir. Hastanın yeterli
bilgilendirilmesi ve onayının kurallara göre alınmış olması oluşacak adli süreçlerin ispatında büyük önem arz
etmektedir. Burada yeterli bilgilendirmeden bahsetmek
için de mevzuatta (Hasta Hakları Yönetmeliği, SKS) tanımlı
parametrelerin tamamı konusunda hastanın aydınlatılmış olması gerekir. Aydınlatılmış Onam Formlarının uygunluğu konusu tartışmaya çok açıktır (Namal, 2008: 108).
Mevzuatta (yönetmelik) belirlenmiş aydınlatma ve onam
içeriği parametreleri mevcuttur. Ancak mevzuatla belirlenmiş veya kabul edilmiş bir ideal form örneği yoktur.
Hatta aydınlatılmış onamda şekil serbestîsi de vardır denilmektedir (Hakeri, 2007: 134-135). Meslek örgütlerinin
yayınlamış olduğu örnek form ve kılavuzların da yeterliliği
tartışmalı ve uygulamada amaç birliği sağlamamaktadır.
Bu durumlardan dolayı hekim ve hastanelere göre çok
farklı formlar oluşmakta ve kullanılmaktadır. Belki de bu
çeşitlilik uygulama sürecinde, onam konusundaki hekim
ve hasta bilgi düzeyi, hukuksak baskı ve korku, anlaşılma
durumu, kurum politikaları, hekimin konuya bakışı ve yaklaşımı, hasta kaybetme endişesi gibi benzeri nedenlerin
çokluğundan kaynaklanan tabii bir durumdur. Genellikle
konu hakkındaki bilgi, uygulama ve standart detay
yetersizliği, uygulama kültür düşüklüğü, kişisel dirençler
amacına ulaşmayan çok farklı formlarında oluşmasına
neden olmaktadır. Bu formların hukuki süreçlerde ve
uygulama prosedüründe asıl ihtiyacı karşılaması için de
uygunlukların yeterli olması her açıdan büyük önem arz
etmektedir (Kayar, 2012: 28).
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Bu çalışma ile hastanelerin sağlık sunum hizmeti sürecinde, hasta tedavi ve müdahalelerinde birçok mevzuatla önemi ve zorunluluğu pekiştirilmiş aydınlatılmış
onam uygulamalarının iyileştirilmesi ve bu amaçla hastanelerde kullanılan Aydınlatılmış Onam Formlarının,
yürürlükteki mevzuat yönünden uygunsuzlukların tespit
edilerek uygunluklarının sağlanması amaçlanmıştır. Bu
çalışmada formların mevzuat yönünden uygunluğunun
tespiti, detaylarda unutulan ve eksik bırakılan noktaların
ortaya konulması, uygulama sonuçlarının tespit edilmesi, kalite standartları gereği oluşturulan doküman yönetim sistemindeki kullanımın ve uygunluğun irdelenmesi,
uygulama bilinç düzeyinin artırılması, çıkan sonuçların
literatür ve mevzuat yönünden tartışılması ve uygulama
sürecinde yapılacak iyileştirme faaliyetlerine katkı sağlaması hedeflenmiştir.

3.

UYGULAMANIN SAĞLIK KALITE
STANDARTLARI İLE İLIŞKISI

Aydınlatılmış onam uygulaması SKS ile direk ilişkilidir.
Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi Yönetmeliği
dayanak alınarak çıkarılan ve uygulanması istenen Sağlık
Kalite Standartlarının V. versiyonunda hasta ve çalışan
odaklı hizmetler bölümünün HHD05 kodlu standardında da uygulama tanımlanmış ve konu hakkında ayrıntılı
bilgi verilmektedir. Bu standartta göre bilgilendirme kapsamının parametreleri Hasta Hakları Yönetmeliğine göre
büyük çoğunlukta benzese de ayrı noktalarda mevcuttur.
Her iki farklı yasal mevzuata göre hastanın bilgilendirilmesini gerektiren kapsam maddeleri aşağıya çıkarılmıştır.
Sağlık Kalite
Standardında(HHD05)
Belirtilen Bilgilendirme
Kapsamı

Hasta Hakları Yönetmenliğinde
Belirtilen
Bilgilendirme Kapsamı

İşlemin kim tarafından
yapılacağı,
İşlemin tahmini süresi

Formun Üstü
Tıbbi müdahalenin kim tarafından nerede,
ne şekilde ve nasıl yapılacağı ile tahmini
süresi,Formun Altı

İşlemden Beklenen
faydalar

Formun Üstü
Reddetme durumunda ortaya
çıkabilecek muhtemel fayda ve
riskleriFormun Altı

İşlemin uygulanmaması
Formun Üstü
durumunda
Hastalığın muhtemel
karşılaşılabilecek sonuçlar sebepleri ve nasıl seyredeceğiFormun Altı

Varsa işlemin
alternatifleri

Formun Üstü
Diğer tanı ve tedavi seçenekleri ve bu
seçeneklerin
getireceği fayda ve riskler ile
hastanın sağlığı üzerindeki muhtemel
etkileriFormun Altı

İşlemin risklerikomplikasyonları

Formun Üstü
Muhtemel komplikasyonlarıFormun Altı

İşlemin tahmini süresi

Kullanılacak ilaçların önemli özellikleri

Hastanın adı-soyadı ve
imzası

Sağlığı için kritik olan yaşam tarzı önerileri

İşlemi uygulayacak
hekimin adı, soyadı,
unvanı ve imzası

Gerektiğinde aynı konuda tıbbî yardıma
nasıl ulaşabileceği, hususlarında bilgi
verilir

Rızanın alındığı tarih,
saat vb.

4.

UYGULAMA SÜRECI

Aydınlatılmış Onam Formlarının mevzuata uygunluğunun
sağlanması ve uygulamanın iyileştirilmesi süreci bir program şeklinde Malatya İl Genel Sekreterliğine bağlı tüm
kamu hastanelerinde başlatılmıştır. Program 5 aşamalı ve
1 yıl bir süre zarfında yapılması planlanmıştır. Programın
1, 2 ve 4. aşamaları 1 ay, 3. aşaması 2 ay ve 5. aşaması 7 ay olarak planlanmıştır. Program Temmuz 2015 ‘te
başlatılmıştır.
1. Aşama: Uygulamanın 1. aşamasında sahada gözlem
yapılarak başlandı. Uygulama bir program haline getirildi.
Yapılacak süreçler süreli olarak tanımlandı. İlk önce genel
sekreterlikçe genel sekreter imzası ile aydınlatılmış onam
konusunda bilgi ve deneyimi olan bir komisyon oluşturuldu. Komisyonda Dr. Emin MURAT (Malatya Devlet
Hastanesinde üroloji uzmanı, 8 yıldan beri kalite yönetim
direktörü, Bakanlık Değerlendiricisi, Sağlık Yönetimi yüksek lisans mezunu, sağlık hukukunda eğitimli), Mehmet
KOCA (kalite ve verimlilik birim çalışanı, kamu yönetimi
lisanslı, sağlık kurumları işletme yüksek lisans mezunu),
İlhan ULU (genel sekreterlikten tecrübeli avukat) ve Fatih
ÖZDEMİR (sekretaryayı yürütmek üzere kaliteden sorumlu genel sekreterlikten uzman) olmak üzere 4 personel görevlendirildi. Komisyon üyeleri kendi içlerinde konu hakkında eğitime tabii tutuldu. Aynı zamanda konu hakkında
birçok kaynak ve literatürden taramalar yapılarak bilgi ve
tecrübeleri artırıldı. Konu detayları öğrenildi. Bu süreçlerden sonra il genel sekreterliğine bağlı 8 kamu hastanesine
resmi yazı yazılarak ve aynı zamanda kalite yönetim direktörü ve yöneticilikleri ile görüşülerek hastanelerinde mevcut kayıtlı ve kayıtsız Aydınlatılmış Onam Formlarının genel sekreterliğe gönderilmesi istendi. Bir ay süre zarfında
toplanan tüm Aydınlatılmış Onam Formlarının incelenmesi için 2. aşamaya geçildi.
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2.

2. Aşama: 2. aşama toplanan tüm formların mevcut yürürlükteki mevzuat yönünden değerlendirilmesi yapıldı. 2 aşama süresi boyunca toplanmış ve arşiv havuzu
oluşturulmuş Aydınlatılmış Onam Formları ortak komisyon çalışması neticesinde oluşturulan değerlendirme
formları (Ek:1) aracılığı ile tek tek incelendi. İnceleme
yapılırken aynı zamanda excell üzerinden belirlenen
parametreler üzerinden istatistik amaçlı kayıtlar tutuldu. Değerlendirme kriterleri olarak mevcut yürürlükteki
Hasta Hakları Yönetmeliği ve Sağlık Kalite Standartları
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HHD05 standardı baz alındı. Bu iki mevzuatta tanımlanan aydınlatma kapsam maddeleri yönünden formlar
incelendi. İnceleme sırasında her iki mevzuatta benzeyen
parametreler birleştirildi. İnceleme sırasında yoruma açık
ve tartışmalı olan hallerde farklı uzman görüşleri alınarak
neticelendirildi. Uygunsuzluk kriteri olarak parametrelerden en az 1 maddenin eksik veya olmayışı yeterli kabul
edildi. Mevzuattaki işlemi yapacak personel için hekimin
adı soyadı kısmının olması yeterli kabul edildi. Yan dal uzmanlıkları ve yüksek riskli işlemlere ait onamlar işlemin
asıl yapıldığı branş da gösterildi. Genelde cerrahi branşlardaki onam sayısının fazla olmasından dolayı branşlar
tek tek, dahili branşlardaki onamların az olmasından dolayı birleştirilerek tek dahili grup yapıldı. Ayrıca iyileştirmeye
daha fazla katkı sağlaması açısından Aydınlatılmış Onam
Formları SKS ye bağlı Doküman Yönetim (DY) sistemine
göre de uygunlukları değerlendirildi. Yine onam formlarındaki olması gereken parametreler dışında içerik olarak hatalı, gereksiz, eksik olduğu düşünülen kısımlarda
not alındı. Çalışma neticesinde çıkan sonuçlar istatistiksel tablolara döküldü. Elde edilen sonuçlar uygulamanın
7. maddesindeki bölümde ayrıntılı olarak verilmiştir. Bu
değerlendirme sonuçları 1 ay sonunda hastanelere tekrar
resmi yazı ile düzeltici ve önleyici faaliyet (DÖF) yapılmak
üzere gönderildi. Sürecin iyileştirilmesi ve düzeltici faaliyetlerin nitelikli olması için yapılması gereken düzeltmeler yazıda belirtildi. Yazıda hekimlere ve yöneticilere konu
hakkında eğitim yapılması istendi. Ayrıca eğitim için özel
sunum (powerpoint) hazırlanıp örnek teşkil etmesi için de
hazırlanmış örnek Aydınlatılmış Onam Formu( Ek: 2, TURPROSTAT) ve konu ile ilgili geniş bilgilendirme notu (Ek:3
sadece 1. sayfası) beraberinde gönderildi. Özetle süreç
iyileştirmesi, formların mevzuata uygunlaştırılması ve

uygulamada amacı artıracak şekilde tüm iyileştirme faaliyetleri belirlenerek hastanelere yapmaları için gönderildi.

Resim 1: Online eğitiminden

Resim 2: Salon eğitiminden

3. Aşama: Bu aşamada 2. aşamada istenen uygulamaların yapılması için 2 ay bir zaman süresi verildi. Belirtilen
sürenin sonunda tekrar düzeltilmiş formların ve faaliyetlerin komisyona gönderilmesi istendi. Bu 2 aylık süre zarfında genel sekreterlik yönetimi ve komisyonca hastanelerin yönetimleri, kalite yönetim direktörleri ve hekimler
her türlü danışmanlık ve eğitim noktasında desteklendi.
Özellikle hekimlerin yaklaşım direncinin kırılması için ortak toplantılar, birebir görüşmeler yapıldı. Aktif eğitimle beraber hastanelerin Online Eğitim Modülünden de
eğitim sunusu tekrarlanarak eğitimlere katılımları sağlandı. Klinik birim sorumlu hekimleri ile de hastane üst
yönetimin katıldığı ortak toplantılar yapıldı. 3. aşama düzeltici faaliyetlerin yoğunlaştığı ve konu bilincinin artırılması için tüm gayretlerin gösterildiği aşamadır.
4. Aşama: Bu aşamada kamu hastanelerinin geri bildirimi ile düzeltilmiş onam formları ve iyileştirme faaliyetleri komisyonca tekrar aynı kriterlerle değerlendirildi.
Değerlendirme neticesinde bu program neticesindeki
olumlu değişiklikleri ve faaliyetler istatistiksel olarak belirlendi. Programa başlamadan önceki ve 4. aşama sonrasındaki uygunluk düzelmeleri ve süreç iyileştirmelerinin
katkısı istatistiksel olarak ölçüldü ve 7. bölümde belirttiğimiz elde edilen sonuçlar kısmına aktarıldı.
5. Aşama: Bu programda konuya olan hekim direncinden ve onam sayış fazlalığından dolayı programın hedefi 1 yıl olarak belirlendi. 5. Aşamada; 7 ay süresince her
ay düzenli olarak düzeltilmiş onam formlarının ve süreç
iyileştirme faaliyetleri geri bildirimle değerlendirilmesi,
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UYGULAMANIN YAPILDIĞI
BÖLÜMLER

Uygulama Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Malatya
İl Genel Sekreterliğine bağlı 8 kamu hastanesinde yapıldı. Bu hastanelerin 1’ i AII, 3’ü C, 4’ü D rol grubundadır. Hastanelerin içinde en büyük hizmeti AII rolündeki
Malatya Devlet Hastanesi yapmaktadır. Hastanelerin uzman hekim durumu ve ürettikleri bazı sağlık hizmet verileri aşağıdaki gibidir.
Tablo 1: 2015 yılının 6 aylığa ait kamu hastaneleri sağlık verileri
Tüm Kamu Hastaneleri
Poliklinik Sayısı

1520048

Yatan Hasta Sayısı

38903

Yapılan Ameliyat Sayısı(A,B,C,)

10789

Toplam Uzman Hekim Sayısı
Toplam İl Nüfusu

432
760 000

Uygulama İl Genel Sekreterliği tarafından organize edilerek merkezden yürütüldü. Tercih sebebimiz sekreterliğe
bağlı tüm hastanelerde aydınlatılmış onam sürecinde tespit edilen eksiklikler ve uygulamanın sağlık hizmeti sunulan tüm alanlarda iyileştirilmesi hedefindendir.

6.

UYGULAMANIN TAKIBI

Uygulama Genel Sekreterlik bünyesinde oluşturulan komisyon ve diğer görevli personel tarafından takip edildi. Takip üst yönetimin gözetiminde yapıldı. Formların
toplanması, değerlendirilmesi, sonuçların duyurulması,
eğitim organizasyonları, tekrar geri bildirim değerlendirmeleri ve diğer iyileştirme faaliyetleri oluşturulan bu komisyon aracılığı ile yapıldı. Uygulama devam ettiğinden
düzenli ve aylık olarak yapılan iyileştirme faaliyetleri geri
bildirimle takibi devam etmektedir. Ayrıca saha gezileri ile
sonuçlar yerinde gözlemle de izlenmektedir.

UYGULAMADA ELDE EDILEN
SONUÇLAR

Malatya İli Kamu Hastanelerinde tespit edilen ve aktif kullanılan Aydınlatılmış Onam Form sayısı 364 adettir.
Tablo 2: Uygulama öncesi mevzuat parametrelerine göre
kullanılan formların uygunluk dağılımları
Mevzuatta aydınlatılmış
onamda istenen başlıklar
(parametreler)

Kamu Hastaneleri
Uygun

Uygunsuz

Sayı

Yüzde

Sayı

Yüzde

İşlemin Kim, Nerede, Nasıl
Yapılacağı
Ad-soyadı, imzası

353

%97

11

%3

İşlemden Beklenen Faydalar

149

%41

215

%59

İşlemin Reddi durumunda
Fayda ve Riskler

116

%32

248

%68

İşlemin Varsa Alternatifleri

237

%65

127

%35

İşlemin Komplikasyonları

353

%97

11

%3

İşlemin Tahmini Süresi

55

% 15

309

%85

Hastalığın Muhtemel Sebepleri
ve Seyri

164

%45

200

%55

Kullanılacak İlaçların Özellikleri

44

%12

320

%88

Sağlık İçin Kritik Yaşam
Özellikleri

66

% 18

352

%82

Gerektiğinde Tıbbi Yardıma
Ulaşma

52

%15

312

%85

Hasta Adı-Soyadı, İmzası

364

%100

-

Rızanın Alındığı tarih ve Saat

197

%54

167

% 46

Formlarda genel olarak komplikasyon anlatılmış ve hekimin kendisini güvence altına almasına yönelik cümle kalıpları ön planda idi. Hastanın onam için ihtiyacı olan bilgilerin tamamını içeren başlıklar mevcut değildi. Bunların
iyileştirilmesine yönelik yaptığımız uygulama neticesinde
aşağıdaki tabloda belirtilen oranlarda değişimler elde
edilmiştir.
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gerektiğinde eğitim tekrarı isteyen hekim gruplarında da
bire bir grup eğitimleriyle ve danışmanlık şeklinde destek
verilmesi planlandı. Ayrıca yönetici ve kalite yönetim direktörü aracılığıyla da konunun toplantılarda gündeme
getirilmesi ve sonuçların burada değerlendirilmesi planlanmaktadır. Yedi ay süresince konu gündemde tutularak iyileştirmelere devam edilmesi hedeflendi. Uygulama
sonunda, uygulamadan duyulan memnuniyeti, formların
anlaşıla bilirliği, okunabilirliği, hasta güvenliğine katkısı,
hasta-hekim iletişimine katkısı gibi benzeri konularda literatür çalışmalarına benzer anketlerle ve gözlemlerle uygulamanın etkinliğinin ölçülmesi düşünülmektedir.

Başlangıç aşamasına göre formların %83’ü (302) kayıtlı,
% 17’si (62) kayıtsız iken uygulamanın 4. aşaması sonunda kayıtlıların oranı %94’e (389) yükselmiş ve kayıtsızların
oranı da %6’ya (21) düşmüştür. Böylelikle kayıtsız formların çoğunluğu kayıt altına alınmıştır. Hastanelerde kullanılan tüm formlarda da uygunsuzluk oranı % 89 (324) iken
4. aşama sonrasında %48 (175) düşmüştür. Böylelikle
totalde Aydınlatılmış Onam Formlarının başlangıçta %11’i
(40) uygun iken uygulama ile beraber %52‘inde (235) mevzuata göre uygunluk sağlanmıştır.
Uygulamada en önemli zorluk bazı hekimlerin konuya
olan ilgisizlik, değişim direnci, negatif tutum ve davranışları olmuştur. Bu nedenle uygulama süresi uzun tutulmuş
ve süreç devam etmektedir. Ayrıca uygulama ile konu bilincinin artması neticesinde bazı hekimlerde de duyarlılık
artmış ve pratik uygulamada olumlu yansımaları gözlemlenmiştir. Genel olarak hekimlerin yapmış olduğu tüm
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Tablo 3: Uygulama öncesi ve sonrası kayıtlı ve kayıtsız formların uygunluk dağılımı
Tüm Kamu
Hastaneleri

Kayıtlı Doküman(DY)
Uygunsuz

Sayı

Yüzde

Sayı

Yüzde

Uygulama
öncesi

36

%10

266

%73

Uygulama
sonrası

235

%52

154

%42

Toplam

Uygunsuz

Genel Toplam
Toplam

Yüzde

Sayı

Yüzde

302

4

%1

58

%16

62

364

389

-

-

21

%6

62

364

Uygulama başlangıcında formların %18 (66) doküman yönetim kılavuzuna göre doğru isimlendirme, logo, revizyon
no ve tarihi, sayfa sayısı ve diğer yönlerden uygun bulunmamıştır. Uygulama neticesinde yeni yayınlanan kalite
doküman yönetim sistemine göre revize edilen formlarda
bu eksiklikler giderilmiştir. Bu süreçte yeni formlar ilave
edilmiş fakat uygulama başlangıcındaki sayıya oluşan farkın vurgusu açısından yansıtılmamıştır.

8. UYGULAMADAN ÖĞRENILEN
DERSLER
■■ Aydınlatılmış onam formlarındaki bilgilendirme bilgilerinin anlaşılabilir seviyede ve yeterlilikte, mevzuatta
tanımlı kurallara uygun olması için ideale yakın formların düzenlenmesi gerektiği öğrenilmiştir.
■■ Aydınlatışmış Onam Form uygunluğunun adli süreçlerin ispat ve kanıtlanmasında önemli özellikte ve nitelikte olduğu öğrenilmiştir.
■■ Aydınlatılmış onam formlarında bilgilendirme ve onama ait yapılan hatalar veya eksik bırakılan noktalar detaylarıyla öğrenilmiştir.
■■ Aydınlatılmış onam uygulamalarında bilgilendirme
kapsam maddelerinin tamamının anlatılmış olması
etkili ve tereddüde bırakmayacak yeterlilikte bir hasta
onam kararı için önemli olduğu öğrenilmiştir.
■■ Hastanelerde aydınlatılmış onam uygulamaları hakkında bilgi ve bilinç düzeyinin düşük olduğu, uygulamalarda amaç birliğinin yeterince sağlanmadığı,
uygulama kültürünün yeterince oluşmadığı tespit
edilerek konu hakkında daha fazla çaba gösterilmesi
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Uygun
Sayı

cerrahi girişim işlem çeşitleri için onam formu düzenleme
talebi ve mevzuata göre uygunluk sağlama hassasiyeti kısmen de olsa artmıştır. Sağlık kalite uygulamalarında sürece dâhil olma ve uyum sağlama konusunda en zor grup
hekimlerdir. Bu nedenle elde edilen sonuçlar çok yoğun
bir çabanın neticesi olup hekim gurubu uygulamaları için
önemli bir başarı öyküsü olarak değerlendirmekteyiz.
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Uygun

Kayıtsız Doküman(DY)

veya yaptırımlarla desteklenmesi gerektiği öğrenilmiştir. Yapılan birçok bilimsel çalışmada da bu öğretiyi
desteklemektedir.
■■ Özellikle hekimler başta olmak üzere ve diğer paydaşlarla beraber uygulama süreci ve detayları hakkında
daha fazla bilgilendirme, örneklendirme ve rehberlik
yapılarak uygulama başarısı için olumlu katkıların sağlanacağı öğrenilmiştir.
■■ Aydınlatılmış Onam Formlarının doküman yönetimi ve
içeriği açısından eskilerin kontrolden geçirilmesi, yeni
formlarında hazırlanma aşamasında doküman yönetimi ve mevzuata göre bilgilendirme kapsam maddelerine dikkat edilerek kullanıma verilmesi gerektiği
öğrenilmiştir.
■■ Aydınlatılmış onam uygulamalarında genel sekreterlik
veya hastane bazında yapılacak benzer ve etkili ekip
çalışması ile süreç iyileştirme ve uygulama birliği sağlanacağı öğrenilmiştir.
■■ Özetle aydınlatılmış onam uygulamasının hasta hakkı bağlamında önemli bir kalite standardı olduğu
ve uygulamada amaca ulaşmak için tüm detaylara
dikkat edilerek gerçekleşebileceği ve bunun içinde ciddi çaba gösterilmesi neticesinde başarılacağı
öğrenilmiştir.

9.

UYGULAMANIN KURUM VE
KURULUŞLARDA UYGULANABILME
DURUMU

Uygulama tüm kurum ve kuruluşlarda oluşturulacak bir
etkili komisyonla ve benzer çalışma ile rahatlıkla yapılabilir özelliktedir. Uygulama hem genel sekreterlik bazında hem de lokal olarak hastane bazında yapılabilir
niteliktedir. Ayrıca uygulamanın Sağlık Bakanlığı, meslek
örgütleri, üniversiteler, özel hastaneler, sağlık hukuku
ile uğraşan paydaşlar arasında da yapılması tüm ülke
çapında iyileştirme faaliyetlerine olumlu katkı sağlar
düşüncesindeyiz.

V. SAĞLIKTA KALİTE ve GÜVENLİK ÖDÜLLERİ
Sağlıkta Kalite Standartları En İyi Uygulamalar

■■ Uygulamanın sağlık hizmetlerine olumlu etkisi oldukça
fazladır.
■■ Uygulama birçok mevzuatla belirlenmiş ve pekiştirilmiş hasta hakları uygulamasına olumlu katkı
sağlamaktadır.
■■ Uygulama ile birlikte hekim ve hasta ilişkisinde güven
ve etkili bir iletişim oluşmasına katkı sağlamaktadır.
■■ Uygulamanın
hasta
düşünülmektedir.

memnuniyetini

artırdığı

■■ Uygulama ile hasta tıbbi süreçler hakkında yeterli bilgi
edinerek, yapılacak işlemler konusunda daha sağlıklı
bir onam kararı imkânı bulmaktadır.
■■ Uygulama ile birlikte ilerleyen süreçte yaşanabilecek
adli süreçlerin sonuçlandırılmasında hekim ve hasta
yararına önemli bir ispat ve kanıt imkânı olmaktadır.

11. UYGULAMANIN BÜTÇESI VE
FINANSMANI
Uygulamanın günlük normal rutindeki kâğıt ve kırtasiye
gideri dışında herhangi bir maliyeti yoktur. Sadece kurum
öz kaynakları ve personel işgücü ile ek maliyete ihtiyaç duyulmadan yürütülmüştür.
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ile İlgili Sorunlar ve Çözümler, http://www.ulusalcerrahidergisi.org/
tammetin.951, Temmuz 2015
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(EK: 1)
AYDINLATILMIŞ ONAM FORMLARININ DEĞERLENDİRME FORMU
Formun Adı:
Formun Ait Olduğu Branş:
Formun Kullanımı:

Kayıtlı

Kayıtsız

Formun Doküman Yönetimince Uygunluğu:

uygun

uygunsuz

Formun Mevzuat Yönünden Değerlendirilmesi:

Uygun
İşlemin Kim, Nerede, Nasıl Yapılacağı
Ad-soyadı, imzası
İşlemden Beklenen Faydalar
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Mevzuatta aydınlatılmış onamda istenen başlıklar (parametreler)

İşlemin Reddi durumunda Fayda ve Riskler
İşlemin Varsa Alternatifleri
İşlemin Komplikasyonları
İşlemin Tahmini Süresi
Hastalığın Muhtemel Sebepleri ve Seyri
Kullanılacak İlaçların Özellikleri
Sağlık İçin Kritik Yaşam Özellikleri
Gerektiğinde Tıbbi Yardıma Ulaşma
Hasta Adı-Soyadı, İmzası
Rızanın Alındığı tarih ve Saat

Extra Notlar:
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Uygunsuz

V. SAĞLIKTA KALİTE ve GÜVENLİK ÖDÜLLERİ
Sağlıkta Kalite Standartları En İyi Uygulamalar

(EK: 2, ÖRNEKTİR)

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
*** *** Hastanesi
TUR-PROSTAT(KAPALI) AMELİYATI
AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
Doküman No :

Yayın Tarihi :

Revizyon Tarihi: -

Revizyon No : 00

Sayfa No:1/4

Bilgilendirme de öncelikli uygulamamamız yüz yüze sözlü anlatımdır. Anlamadığınız veya detay isteğiniz konularda tarafımıza
başvurmanız halinde yeniden anlatılacaktır. Bilgilendirme istemediğiniz (kayıtlı) takdirde, bilgilendirme yapılmasını istediğiniz
kanuni temsilcinize imza karşılığı anlatılacak veya işlemlere onay vermeniz yeterli olacaktır. Bilgilendirmede hedefimiz; yapılacak işlemlere özgür iradenizle onam kararı verip-vermemeniz için psikolojik durumunuz ve anlaşılma kapasitenizde göz önünde
bulundurularak yeterli bilgilendirmeyi yapmaktır.
Bu belge aydınlatılmış onam ile ilgili yürürlükteki mevzuatlar (Hasta Hakları Yönetmeliği, Sağlık Kalite Standartları vb.) çerçevesinde, bilgilendirme ve kapsamı konusundaki başlıkları içerecek şekilde belirlenmiş usul ve esaslara göre hazırlanmıştır. Kapsam
başlıklarına göre konu çok detaylı olduğundan ve teknik olarak bu belgeye sığamayacağından, hasta lehine olacak ve bilgilendirme ihtiyacını karşılayacak şekilde özetlenmiştir. Bu belge hastalığınızın süreç ve tedavi işlemleri konusunda yeterli oranda
bilgilendirildiğinize ve onamınızın (rıza) alındığına dair yasal ihtiyaçlarda ispat için geçerli olacaktır.
Form iki nüsha olarak düzenlenir, bir nüshası hastaya verilir. Onayınızdan sonrada olsa işlem başlamamış ve hayati riskinizle
ilgili bir durum söz konusu değilse onayınızı geri çekme hakkına sahipsiniz. Önemli olan bu sürece bilinçli bir biçimde ortak
olmanızdır.
Tanınız/ Ön tanınız:

…………………………………………………………………………………………………

Hastalığın Muhtemel Sebepleri ve Seyri: Bu ameliyat daha çok idrar yolunun tıkanıklığına neden olan prostat bezi
büyümelerinde yapılmaktadır. Nadiren de prosat bezi iltihaplarında tedavi amaçlı yapılmaktadır. Prostat bezi büyümeleri
genellikle 50 yaş üzeri çoğunlukla iyi ve nadiren de kötü huylu olmaktadır. Prostat bezi büyümeleri konusunda netleşmiş
sebep olmamakla beraber yaşa bağlı hormonal değişiklik, beslenme, genetik yatkınlık, enfeksiyonlar vb. birçok nedenler
sayılmaktadır. Bezin büyümesi neticesinde, idrar yolunun tıkanmasına ve sonuçta miksiyon (işeme) şikayetlerine neden
olmaktadır. Büyüme ile beraber tıkanıklık derecesi artmakta ve tamamen idrar yolunun tıkanmasına, mesane taşı oluşumuna, üriner kaynaklı enfeksiyonlara, idrar yolu fonksiyonlarının bozulmasına ve hatta böbrek yetmezliğine doğru bir
seyir göstermektedir.
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Sizden okuyup anlamanızı istediğimiz bu belge, sizi ürkütmek ya da yapılacak tıbbi uygulamalardan uzak tutmak için değil,
yapılacak tedavi ve tıbbi müdahalelere rıza gösterip göstermeyeceğinize yardımcı olmak amacıyla sizi bilgilendirerek onayınızı
almak için hazırlanmıştır.

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Sayın hasta / vekili / kanuni temsilcisi;

İşlemin Kim, Nerede, Nasıl Yapılacağı: Bu ameliyat aksi ve acil bir durum gelişmedikçe ve sizin onayınız (hekim ve işlem)
değişmedikçe, onamda ismi bulunan hekim(ler) tarafından Malatya Devlet Hastanesi ameliyathanesinde yapılacaktır.
Ameliyat öncesi günümüz bilimsel kurallarına ve ameliyat hazırlık prosedürlerine uygun olarak hazırlık için çeşitli tetkikler
ve konsültasyonlar yapılarak uygunluk ve riskleriniz değerlendirilecektir. Değerlendirme neticesinde anestezi hekimi tarafından ayrı olarak tekrar bilgilendirme yapılarak onamınız alınacaktır. Hazırlama sonrası tarafımızca belirlenmiş ve size
bildirilmiş günde ameliyathaneye alınarak işlem prosedürlerine uygun olarak ameliyat yapılacaktır. Ameliyatınız kapalı
yöntemle bir kesici elektrot ve kılıf tüple idrar yolundan girilerek yapılacaktır. Ameliyat sonrası çoğunlukla klinik yatağınıza veya nadiren de olsa genel durumunuzdaki oluşabilecek ciddi değişikliğe bağlı olarak yoğun bakıma alınacaksınız.
İşlemden Beklenen Faydalar: Bu ameliyatta beklenen faydalar idrar yolu tıkanıklığının açılarak normal miksiyon (işeme) fonksiyonlarına kavuşmanızdır. Ayrıca tıkanıklığa bağlı gelişebilecek olumsuz durumlardan korunmuş olacaksınız.
Bilimsel normlara göre bu ameliyatların büyük çoğunluğunda ameliyat öncesine göre hastalıkla ilgili şikâyetlerde düzelme ve faydalar sağlanmaktadır.
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İşlemin Reddi Durumunda Fayda ve Riskler: Bu ameliyatı olmadığınız taktirde veya idrar yolu tıkanıklığını giderecek alternatif bir tedavi olmadığınız zaman tıkanıklığa bağlı şikayetleriniz artarak devam edecektir. İlerleyen süreçte idrar yapamama,
idrar yolu fonksiyon kayıplarına, sık üriner enfeksiyon, sürekli sondalı yaşama ve böbrek yetmezliğine vb bilimsel kitaplarda
geçen daha başka risklerle karşı karşıya kalabilirsiniz. İşlemin reddi durumunda beklenen bir faydası bulunmamaktadır.
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İşlemin Varsa Alternatifleri: Bu işleme alternatif olarak medikal (ilaç, bitkisel) tedavi ve cerrahi yöntemler mevcuttur.
Genelde erken vakalarda ve hafif şikâyeti olanlarda ilaç tedavileri (alfa bloker, 5-alfa redüktaz inhibitörleri vb) kullanılmaktadır. Cerrahi yöntemlerden de dokuları kesmede elektrik akımı yerine lazer (greenlight, holmium vb.), yüksek
yoğunlukta odaklanmış ultrason dalgaları (HIFU), dondurma (cryotherapy), iğne yolu ile prostatı küçültme (TUNA) gibi
pek çok yöntemle prostatı küçültmek mümkündür. Diğer bir alternatif de açık prostatektomi ameliyatıdır. Bu tedavi ve
cerrahi yöntemlerin başarısı hastaya, teknik imkânlara ve cerrahın tecrübesine göre değişmektedir. Genellikle tedavi ve
yönteme hasta ile cerrah karar vermektedir. Bilimsel kitaplarda yöntemlerin birbirine olan üstünlükleri ve uygulama endikasyonları (amaç) konusunda çok geniş bilgiler mevcuttur. Bilimsel verilere göre 100 gr altı prostatlar için en ideal altın
standart yöntem TUR- Prostat olarak bilinmektedir.
İşlemin Komplikasyonları: Bu ameliyata direk bağlı olmasa da ameliyat sürecinde ve yatış süresince çeşitli enfeksiyonlar, kalp krizi, emboli (pıhtı atması) başta olmak üzere diğer birçok sağlık sorunları oluşabilir. Bu sorunlar genel durumunuzla ilgili risk faktörlerinin (sigara, kr.hastalık, obesite vb) mevcudiyetine göre değişmekle beraber genelde çok
az olasılıkla olmaktadırlar. Ameliyata bağlı komplikasyonlar (olumsuz ve istenmeyen durumlar) ameliyat esnasında
ve sonrasında şeklinde iki gruba ayrılabilir. Yazılan komplikasyonlar bilimsel kitaplarda geçen ve en sık görülenlerdir.
Literatürlerde çok nadir görülenler yazılmamıştır. Ameliyat ve sonrası ölüm oranı diğer risk faktörlerinizle değişmekle
beraber ortalama 1/200 olarak bildirmiştir.
Ameliyat esnasında:
■■ Kan transfüzyonuna neden olabilecek kanama oluşabilir. ( ortalama%2,5)
■■ Operasyon sırasında idrar yolu yaralanmaları olabilir. Buna bağlı idrar ve sıvının idrar yolu dışına çıkması(ekstravazasyon) olabilir. Bu durum bazen ek cerrahi müdahale gerektirebilir. (ortalama%2)
■■ Operasyon sırasında rektuma (bağırsağın son kısmı) veya mesane (idrar torbası) duvarına hasar verilebilir ve hasar
onarımı için ek cerrahi tedaviye ihtiyaç olabilir. Eğer barsak yaralanması cerrahi gerektirirse geçici yada kalıcı kolostomi (bağırsak çıkışının dışarı alınması) açılabilir. (çok nadir)
■■ TUR sendromu (kullanılan sıvıya bağlı elektrolit dengesizliği) görülebilir. (ortalama%2,5)
■■ İdrar yolu darlıkları veya başka tahmin edilemeyen sebeplere bağlı işlemin yapılamaması veya mecburen açık cerrahiye dönüş yapılabilir. (çok nadir)
■■ Ameliyat sonrasında:
■■ Prostatın alındığı yerden 3-4 haftaya kadar kanama olabilir. (ortalama%4) Bu idrarda kanamaya ve idrar akımında
engellenmeye neden olabilir ve ek açık yada kapalı girişimlere veya kan transfüzyonuna ihtiyaç duyulabilir.
■■ İdrar akımını sağlayacak mesane kasında zayıflıktan veya ödeme bağlı idrar yapamama olabilir. (ortalama%6,5) Bu
durum birkaç günlüğüne tekrar sonda takılmasını gerektirebilir. Bazen de nörolojik bir bozukluk varsa uzun süreli
veya daimi olarak hastanın idrar yapamama şikâyeti devam edebilir.
■■ İdrar yolu(%2,3) ve testisler(%0,18) başta olmak üzere çeşitli enfeksiyonlar olabilir. Tedavisi genellikle istirahat ve
antibiyotiklerdir.
■■ Üretra ve mesane arasında strüktür (daralmaya neden olan skar) oluşabilir. Bu bir başka operasyon ile onarılabilir.
( %4-10)
■■ Ejekulat (meni) üretradan(penis idrar kanalı) gelmesi gerekirken mesaneye geri kaçabilir ve idrarla birlikte atılabilir
veya hiç ejekülat gelmeyebilir. Bu durum seksüel aktiviteyi çok fazla etkilemeden infertiliteye( kısırlık) neden olabilir.
(ort.%50-95)
■■ Cerrahi sonrası çeşitli derecede ürinerinkontinans (idrar kaçırma) meydana gelebilir ve bu durumun kontrolü için ek
ilaç ya da cerrahi tedaviye ihtiyaç duyulabilir.(ort %1-3)
■■ Cerrahi sonrası ereksiyonda (iktidarsızlık, penis sertleşmesi, cinsel fonksiyonlar) değişik derecelerde sorunlar oluşabilir ve ilaç tedavisine ihtiyaç duyulabilir.(diğer risk faktörlünüzle ve geçici veya kalıcı ile beraber % 4-40)
■■ Ameliyat sonrası süreçte bezin tekrar büyümesine bağlı tekrar ameliyat gerekebilir.ort (%10)
■■ Ameliyat sonrası patolojik spesmende yapılan inceleme neticesinde kötü huylu değişiklikler çıkabilir ve ek tedavilere
ihtiyaç duyulabilir. (çok nadir)
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İşlemin Tahmini Süresi: Bu ameliyat olağanüstü durumlar hariç ortalama olarak 60 dakika sürmektedir. Anestezi hazırlık
ve uyandırma da geçen süre dahil değildir. Ameliyat sonrası yatış, olağan durumlar hariç ortalama 3-5 gündür.
Kullanılacak İlaçların Özellikleri: Bu ameliyatta anestezi, antibiyotik, ağrı kesici ve sizin diğer ek rahatsızlık, acil durum,
komplikasyon ve hastalıklarınızla ilgili ilaçlar haricinde özellikli ilaç kullanılmamaktadır. Özellikli ilaç kullanıldığında tarafınıza yeniden bilgilendirme yapılacaktır.

Hekimin Bilgilendirmesine Ait Özel ve Ekstra Notları:

Önemli Notlar ve Hatırlatmalar
1-

Bu formlardaki bilgilendirmeler bilimsel kitaplardan özetlenerek verilmiştir.

2-

Bu bilgilerin dışında hastaya özgü ve özellik arz eden başka bilgilendirme başlıkları çıkabilir. Bu durum anlatılarak
ekstra bölümünde el yazısı ile belirtilecektir.

3-

Ameliyat öncesi, sonrası, tedavileriniz ile ilgili kontrol ve önemli sağlık uyarıları bilgilendirmeleri (eğitim dahil) ayrı
yapılıp kayıtlandırılacaktır.

4-

Bilgilendirme istemediğiniz veya kısıtlama istediğiniz taktirde kendi el yazınızla sayfa sonunda kayıt altına alınarak
imzalanacaktır.

5-

Bilgilendirmede ihtiyaç halinde kayıtlı olarak tercüman ve hukuki vekaletçiniz bulunabilir.

6-

Kişisel verileriniz ilgili mevzuat doğrultusunda izinsiz paylaşılmayacaktır.

7-

Ameliyat ve tedavi süresince hayati riskinizle ilgili acil bir durum geliştiğinde veya öngörülmeyen ve planlanan
işlemin dışında değişik acil işlem gerektirecek farklı durumların ortaya çıkması esnasında hasta lehine olacak
şekilde onamınız alınmadan müdahale edilecektir.

8-

Ameliyat ve tedavi sürecinizle ilgili sağlık kayıtları ve görüntüler isminiz açıklanmadan ve mahremiyet hakkınıza
riayet edilerek eğitim ve bilimsel amaçlı kullanılabilecektir.

9-

Bu onam formunun tüm sayfaları paragraf anarak ve gerektiğinde kimlik kontrolü yapılarak imzalanacaktır.
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Gerektiğinde Tıbbi Yardıma Ulaşma: Bu ameliyat sonrası komplikasyon veya öngörülmeyen bir durum gelişmedikçe
rutin kontrol dışında tıbbi yardım almanız gerekmemektedir. Gerektiğinde bu konuda tıbbi yardıma hastanemize ve
bulunduğunuz yerdeki her hastanede ulaşabilirsiniz. Ancak öncelikli olarak ilk zamanlar (1-3 ay) tarafımızca kontrol edilmesi yararınıza olacaktır. Taburculuk sonrası verilen eğitim ve uyarı bilgilendirmelere dikkat ederek ve ameliyatınızla ilgili
sorun yaşadığınız taktirde hastanemize 24 saat boyunca ulaşabilirsiniz.
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Sağlık İçin Kritik Yaşam Özellikleri: Bu ameliyat sonrası komplikasyon veya öngörülmeyen bir durum gelişmedikçe
sağlık için kritik bir yaşam özellikleri bulunmamaktadır. Taburcu sonrası istirahat döneminden sonra normal yaşama devam edebilirsiniz. Komplikasyona ve durumunuzdaki gelişmelere (iktidarsızlık, idrar kaçırma, idrar yolu darlığı, kolostomi
vb) göre de değişik derecelerde yaşam özellikleri ile karşılaşabilirsiniz.

10- Hastanın yasal temsilcisi yürürlükteki yasal mevzuata uygun olacaktır.
Rızanın Alındığı Tarih : ……..../………../……………

Saat: ………../……….

SÖZEL VE YAZILI BİLGİLENDİRMEYİ YETERLİ BULUYORUM.
AYDINLATILMIŞ ONAM FORMUNU OKUDUM, ANLADIM ve ÖZGÜR İRADEMLE ONAYLIYORUM.
Hasta kendi el yazısı ile: ………………………………………………………………..
Hasta Adı-Soyadı

İmzası

Hekimin(ler) Adı-Soyadı/Kaşe

İmzası

Hastanın Yasal Temsilcisi
Adı-Soyadı

İmzası

TC Kimlik No
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(EK:3, Bilgilendirme Notlarından)
AYDINLATILMIŞ ONAM FORMLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
■■ Onamda uygulama önce yüz yüze ve sözlü anlatılmalı, sonra usule uygun formlarla onam alınmalıdır.
■■ Hastanelerde kullanılan formlar mümkün olduğunca kayıt altına alınmalıdır.
■■ Hastanelerde yapılan tüm yüksek riskli işlem, ameliyat ve tedavilerde işleme özgü spesifik onam formu hazırlanmalıdır.
■■ Yapılacak müdahale türlerine göre fazla gruplandırma yapılarak tek onamda birleştirilme yapılmamalıdır.
■■ Onam form başlığı yapılan müdahale ve form içeriği ile uyuşmalıdır.

■■ Formlardaki yazılar uygun anlaşılabilir ve görsel olarak okunabilir bir karakterde ve büyüklükte olmalıdır.
■■ Formlarda bilgilendirme kapsamının dışında aşırı ve gereksiz konular işlenmemelidir.
■■ Formlarda unutulmaya veya doldurmamaya neden olacak aşırı boşluk doldurma veya işaretleme yapılacak alanlar
olmamalıdır.
01-04 Mart 2016, Antalya
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■■ Formlar Kalite Standartları Doküman Yönetim Rehberine göre veya belirlenen bir doküman yönetim sistemine göre
hazırlanmalı ve kurallara uyumlu olmalıdır.

■■ Formlarda hastanın şikâyet hakkını kullanmamaya veya hekimin hiçbir şekilde işlemden sorumlu tutulmayacağına
dair ifadeler olmamalıdır.
■■ Formlarda aşırı şekilde işlem sonrası sürece dair öneriler olmamalıdır.
■■ Formlarda yüksek seviyede işlemin tüm teknik detaylarını içeren gereksiz anlatımlar olmamalıdır.
■■ Formlarda acil durumlarda onam alınmasına ihtiyaç yokken formla tezatlık oluşturan acil onam alınma bilgileri
olmamalıdır.
■■ Formlarda aşırı bir şekilde, şahit veya diğer ilgisiz sağlık personelinin adı, soyadı ve imzası hanesi olmamalıdır.
■■ Formlarda farklı tanılar için yapılan işlemlerde tanıya ait az bilgiler olmamalıdır.
■■ Formlarda hastanın anlayacağı bir şekilde düz sade anlatımdan ziyade tıp profesyonelleri seviyesinde bol Latince
kelime ve hatta akademik düzeyde anlatım olmamalıdır.
■■ Formlarda hastanın yerine konularak adeta onam hasta tarafından hekime verilmiş gibi bir dilekçe veya teminatı
andıran dil ifadeleri (ameliyatımın yapılmasını rica ederim vb) olmamalıdır.
■■ Aynı klinikte, aynı hekimlerce kullanılan, aynı işleme ait birden fazla formlar olmamalıdır.
■■ Formlar dernek, hastane, meslek odaları, şahsi vb yerlerden kopyalanarak hiçbir düzeltme işlemi yapılmadan, kendi
süreçleri ile tezatlık oluşturacak şekilde kullanılmamalıdır.
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U-146

SIVAS İLI AĞIZ VE DIŞ SAĞLIĞI MERKEZI GEBELIKTE AĞIZ
VE DIŞ SAĞLIĞI, KORUYUCU HEKIMLIK, GEBELIKTE DIŞ
SAĞLIĞI EĞITIMI VE TEDAVI UYGULAMALARI
Pınar ÜNAL ÇELİK1, Nuran ÇİFTÇİ2
Sivas İli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Kalite Yönetim Birimi
Sivas İli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Sağlık Bakım Hizmetleri Birimi

1

Hamilelik hem fizyolojik hem de fiziksel değişimlerin oldukça fazla görüldüğü hassas bir dönemdir. Diş ve diş eti sağlığı da
bu dönemde fazlasıyla önem arz etmesi gereken konuların başında gelmektedir. Kurulduğu ilk günden itibaren, yaptıkları ve
hedefledikleri ile, tıbbın bütün imkânlarını seferber ederek, yüksek standartlarda hizmet veren Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi,
gebe hastalarımızda ağız ve diş sağlığı için farkındalık oluşturmak ve koruyucu hekimliğin öneminin artırılması için yeni bir
uygulama projesi geliştirmiştir.
Bu uygulama projesi için 151 hastadan elde edilen veriler, SPSS 18.0 İstatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen
bulgular ışığında, merkezimiz gebe hastalarımızın da beklentileri göz önüne alınarak özel bir poliklinik uygulaması başlatılmıştır.
Samimi bir atmosferi ve alanlarında çok iyi hekimlerimizin de dahil olduğu bu proje çeşitli egitim faaliyetleri ile desteklenmiştir
Anahtar Kelimeler: Hamilelik, ağız ve diş sağlığı, koruyucu hekimlik

ORAL HEALTH CENTER PREGNANCY AND FOREIGN SIVAS PROVINCE IN MOUTH AND FOREIGN MEDICAL, PREVENTIVE
MEDICINE, OUTDOOR PREGNANCY HEALTH EDUCATION AND TREATMENT APPLICATIONS
SUMMARY
Pregnancy is a delicate period that witnesses both physiological and physical changes considerably. Peridontal health is one
of the main issues that need to be paid attention during this period. Sivas Dental Hospital, which has been servicing with high
standards. Providing all medical services with their high deeds and aims since the establishment, developed a new pactice
project to creating of peridontol health for pregnant and promote preventive medicine.
The data acquired from 151 patients for this practice project is analysized with SPSS 18.0 statistical program. In the light of the
findings, our hospital introduced a special clinic considering the expectations of pregnant patients. This project, including a
sincere environment and very good doctors in their specialties, is supported with multiple educational activities.
Keywords: Pregnancy, dentistry, periodontal health, preventive medicine

1. GIRIŞ
Ağız-diş hastalıkları ülkemizde en sık karşılaşılan sağlık sorunları arasında yer almakta, anne adayları ise bu sorunlar açısından çok özel bir risk grubunu oluşturmaktadır.
Gebelik boyunca gelişen hormonal ve vasküler değişikliklerin, özellikle de östrojen düzeyindeki artışın diş eti dokularında hiperemi, enflamasyon, kolay kanama ve artmış
duyarlılık ile karakterize bir tabloya yol açtığı ve bunun
sonucunda bakteriyel enfeksiyon riskinin, dolayısıyla da
diş eti hastalıklarına yatkınlığın arttığı bilinmektedir. Farklı
ülkelerde yapılan çalışmaların sonuçları değerlendirildiğinde, yaklaşık olarak her üç anne adayından ikisinde gebelik periodontitisi geliştiği görülmektedir. Gebelik dönemindeki ağız-diş sağlığı sorunları annenin yaşam kalitesini
ve genel sağlık düzeyini etkilemekte, ayrıca etkileri sadece
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anne ile sınırlı kalmamaktadır. Pek çok çalışma periodontal hastalığın erken doğum ve düşük doğum ağırlığı için
bir risk faktörü olduğunu göstermiş, Bogges ve ark. preeklampsi riskinde de bir artış olduğunu bildirmiştir(Usturalı
Mut vd:2014)
Ağız sağlığı her bireyin sağlığının önemli bir parçasıdır.
Bu nedenle ağız hastalıklarının önlenmesi gerekir. İnsan
sağlığında dişleri korumak ve iyi bir gülümseme için erken
teşhis ve diş eti hastalığının tedavisi varsa enfeksiyonun
önlenmesi diş kaybı olmadan yapılmalıdır.
Gebelik dönemindeki ağız-diş sağlığı sorunlarını kontrol
etmeye ve eşitsizlikleri azaltmaya yönelik çalışmaların en
önemli bileşeni diş hekimliği hizmetlerinden yararlanmanın sağlanmasıdır. Profesyonel plak temizliği ve ağız hijyeni eğitiminin gingival enflamasyon ve kanamayı azaltarak
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gebelikteki diş eti hastalığı riskini en düşük düzeye indirebildiği bildirilmekte ve bu nedenle gebelikleri boyunca
tüm kadınların ağız sağlığının en az bir kez diş hekimi tarafından kontrol edilmesi ve ağız hijyeni bakımı uygulanması önerilmektedir. (Usturalı Mut vd,2014)Diş eksikliği
konuşma durumunu kişiliği beden imajını görünümünü
etkilediğinden sosyal ve psikolojik sonuçlara yol açabilir. Gingivitis de ağız kokusuna sebep olduğundan sosyal
etkileşimi bozmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü de “Sağlıklı
Yaşam İçin Ağız ve Diş Sağlığını teşvik etmiştir. Gebelikte
ağız ve diş sağlığı çalışmaları gelecek nesiller için bilinçli olmayı ve koruyucu diş sağlığının oluşmasını ayrıca kurumlarda uygulanmasını sağlayacaktır.

UYGULAMANIN AMACI

Sağlık bakanlığının politikası olarak koruyucu ağız ve diş
sağlığı uygulamaları, anne adaylarından başlayarak gebelik döneminde annenin ve anne rahmindeki bebeğin
ergenlik dönemine kadar ağız ve diş sağlığının izlenmesi,
düzenli takibinin yapılarak sağlıklı bir birey olarak topluma kazandırılması ve periyodik diş hekimi kontrolünün
sağlanmasını kapsar.
Erken diş çürümelerini önlemek için anneden başlayan
koruyucu ağız ve diş sağlığının önemi eğitimle başlamaktadır ve bu eğitim faaliyetleri gebelikte dikkatle hayata geçirilmelidir. Çünkü bebeklerde ağız florası anneden aldığı
ağız florasına bağlıdır.
Gebelikte yanlış bilinen, diş tedavisi olunmaz, algısının değiştirilmesi amaçtır. Bu anlamda tedavilerin 1.trimester ve
3.trimester da yapılamayacağı en uygun tedavi zamanının
2.trimester olduğunun ve bu dönemde hastalara müdahale imkânın olduğunun düzenlenen eğitimlerle ve açılan
gebelere özel diş polikliniğiyle muayene aşamasında bilgilendirme ve muayene yapılmasıdır. Anne adayları yapılan
bu icraatlarla daha bilinçli hale gelmektedir. Bu projenin
amacı, gebelik döneminde daha da hassas bir ağız bakımına ihtiyaç duyan, artan dişeti kanamaları ve dişetlerinde
gebelik tümörü oluşması riskini taşıyan hastalar için bu
diş eti hastalıklarının oluşumunun engellenmesine dikkat
çekmektir.
Sağlık Bakanlığının koruyucu sağlık programıyla beraber
tedavi yapılabilmesi esastır. Gebelik döneminde karşılaşılan ağız içi enfeksiyonlar, periodental hastalıklar dâhil
anne ve fetüs için erken doğum ve düşük doğum adına
risk faktörüdür. Yaşanılması muhtemel bu olayları önlemenin yolu ağız hijyeninin sağlanarak risk faktörünü ortadan kaldırmaktır.
Bazı fizyolojik değişikliklerden dolayı gebelik hassas bir
dönemdir. Hormonal değişikliklerden dolayı dişetlerinde
hassasiyet olur ve dişeti hastalıkları artar. Mide bulantıları
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ve kusmalar nedeniyle, hem ağız bakımı aksar, hem de
ağız asidindeki artış nedeniyle diş çürüklerinde artış görülür. Ama gebelikteki diş kaybının sorumlusu bebek değil, bakımsızlıktır! Hamilelikte ayrıca şekerli gıdaların yenilmesi, kola ve benzeri asitli içeceklerin tüketilmesi çok
zararlıdır. Kusmalar sonrasında ağız yıkama ile çürüklerin
önlenebileceği ve daha sağlıklı bir beslenme programının
nasıl olabileceği, merkezimizde faaliyet gösteren gebe polikliniğinde gebe hastalarımıza anlatılması amaçlanmıştır.
Diş çürükleri ve periodontal hastalık evrensel yaygınlığı
olan tedavi edilmezse iyileşmeyen ve tedavisi için zaman
para kullanımı ve teknik destek gerektiren yaygın ve ilerleyici hastalıklardır.(dentistry.ankara.edu.tr:2015)
Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde kamu hizmetlerinin tamamına yakın bölümü 2. Basamak yani koruyucu olmayan
hekimliktir. Merkezimizde il geneli dahil olmak üzere 1.
Basamak koruyucu hizmetler gibi çalışmayı amaç edinmiş ve bu anlamda gebe diş polikliniğini 2 diş hekimiyle
beraber hastalarımıza kazandırarak koruyucu hizmetlerin
ilk önce anneden başladığının bilincinde olarak bu hizmeti
hem sağlamış hem de devamında sağlamayı hedef olarak
belirlemiştir.

3.

UYGULAMANIN SAĞLIKTA KALITE
STANDARTLARI İLE İLIŞKISI

“00 01 01 43 00 Koruyucu ağız diş sağlığı konusunda eğitici çalışmalar yapılmalıdır” standart maddesi gereğince
koruyucu ağız ve diş sağlığı konusunda eğitici çalışmalar
adına, gebe okulunda ve merkezimiz gebe polikliniğinde
eğitimler etkin olarak verilmiştir.

4.

UYGULAMA SÜRECI

Gebelikte ağız ve diş sağlığı uygulama amacına ulaşmak
için merkezimizde 2 diş hekimi ile 1 gebe polikliniği açılmıştır. Koruyucu ağız diş sağlığı için gebe hastalarımızın
rahat ve güvenle muayene ve tedavi olmaları, kaliteli sağlık hizmeti alınabilmesi adına bir model oluşturulmuştur.
Gebe polikliniği açılmadan kaç tane gebe hasta olduğu,
ne kadar muayene ve ne kadar tedavi yapıldığının belirlenemediği de görülmüştür. Bunu önlemek ve gelen gebe
hastalarımızın bilinçli olmasını sağlamak için görevlendirilen 2 diş hekimi hastalarımıza bu zor dönemde ağız ve
diş sağlığı açısından neler yapmaları gerektiği koruyucu
ağız ve diş sağlığının ne olduğunun anlatılması sağlanmıştır. Ayrıca gebe hasta kitlemizin kaçıncı trimester da
tedavilerinin(kanal tedavi, dolgu)daha uygun yapılabileceği konusunda da bilgi sahibi olmadıkları ya da yanlış bilgi
sahibi oldukları görülmüş bu yanlış bilginin devamlılığının
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sürdürülmemesi için gelen hastalarımıza eğitim verilerek
tedavileri de sağlanmıştır.

Gebe ve gebelik düşünen hastalarımıza koruyucu ağız ve
diş sağlığının her durumda olduğu gibi ilk annelerin eğitiminde başlaması hedeflenerek bu anlamda farkındalık
oluşturulmak ve daha özendirici olması adına,
■■ Merkezimizde gebe diş polikliniğinin açıldığının halkımıza duyurulması maksadıyla formlar hazırlanıp dağıtılmak üzere Sivas Devlet Hastanesi kadın doğum polikliniklerine bırakılmıştır.

Resim 2. Gebe Polikliniği Dış Görünüm

■■ Gebelikte diş sağlığı ile ilgili broşürler hazırlanıp gebe
polikliniğine ve bebek bakım odasına yerleştirilmiştir.
Muayeneye gelen hastalarımıza bu dönemlerinde ağız
ve diş sağlığı konusunda birebir eğitimlerle destek
olunmuştur.
■■ Koruyucu ağız ve diş sağlığının daha özendirici olması adına kurumumuz da bebek bakım malzemeleri
ve sürpriz hediyeler hazırlanmış gelen hastalarımıza
verilmiştir.
■■ Merkezimize gelen hastalarımıza istatistiki bilgileri verimli alabilmek için form düzenlenmiş ve gebe polikliniğinde veriler toplanmıştır.
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Kurumumuzu tercih eden gebe hastalarımızdan tedavi
için uygunluk verilmesi adına bu tedavi döneminde hastalarımızın gebelik takibini yapan kadın doğum uzmanından
konsültasyon istenerek tedavilere başlanılmış böylece kurumlar arasında hizmet birliği oluşturulmuştur.
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Kalite biriminin ve sağlık bakım hizmetlerinin öncülüğünde Sivas Devlet Hastanesiyle birlikte gebe okulunda
verilen eğitimlere, gebelikte ağız ve diş sağlığı eğitimiyle
destek olunmuştur. Karşılıklı olarak bilgi alış verişi sağlanmıştır. Merkezimizde gebe polikliniğinde görevli 2 diş hekimi 1 hemşireyle beraber gebe okulu katılımcılarına hem
eğitim verilmiş hem de diş taraması yapılarak tedavileri
için anlatılan uygun trimester da olan hastalarımız merkezimize davet edilerek tedavileri gerçekleştirilmiştir.

Resim 3. Gebe Polikliniği

GEBE POLİKLİNİĞİ VE UYGULAMA GÖRÜNTÜLERİ

Resim 1: Kayıt Formu

Resim 4. Hediyeler
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Resim 5, 6: Gebe Okulu Ağız ve Diş Sağlığı Uygulamaları
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Resim 7. Gebe Polikliniği

5.

UYGULAMANIN YAPILDIĞI
BÖLÜMLER

“Bilinçli annem çürüksüz dişlerim” uygulaması gebe diş
polikliniğinde görevli diş hekimleri ve gelen gebe hastalarla ve çalışan gebe personellerle yürütülmüştür. Bu uygulamaya ek olarak Sivas Devlet Hastanesinde faaliyet
gösteren gebe okulunda da 3 dönem olarak eğitim ve tarama uygulaması yapılmıştır. Ayrıca kontrollü tedavi için
bazı hastalarımıza Sivas Devlet Hastanesi kadın doğum
uzmanlarından konsültan onayı alınmıştır.

6.

UYGULAMANIN TAKIBI

Bu uygulama merkezimiz kalite yönetim birimi, sağlık
bakım hizmetleri ve Başhekiminin sorumluluğunda yürütülmüştür. Kurulan gebe diş polikliniği görevli 2 diş hekimi
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Resim 8. Gebeler İçin Broşür

gelen gebe hastaların muayenesini ve tedavisini planlamış
uygulama aşamalarını organize etmiştir. Tüm verilerin
takibini ise kalite yönetim direktörü yürütmüştür. Gebe
okulu organizasyonunu ve eğitim planlama aşamasını da
Sivas Devlet Hastanesi eğitim birimi ve ADSM kalite birimi
tarafından gerçekleştirilmiştir.

7.

UYGULAMADAN ÖĞRENILEN
DERSLER

Sivas Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Sivas Ağız ve Diş
Sağlığı Merkezi ile Sivas Devlet Hastanesi arasında başlayan uygulama kurumlar arasında birlik ve beraberliğin
artmasına olanak sağlamış ve karşılıklı hizmet akışı için
adım atılmıştır. Sivas Ağız ve Diş sağlığı merkezi gebeler
için belirlenemeyen istatistiki bilgileri hedef süre içerisinde toparlanmış veri akışı sağlanmıştır. Bu anlamda Devlet
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ELDE EDILEN SONUÇLAR

Tüm sağlık konularında olduğu gibi diş hastalıklarında
da tedaviden çok koruyucu hekimliğe ağırlık verilmesi
gerekliliği genel kabul görmektedir. Toplumun anne
adayından başlayarak, gebelik döneminde annenin
ve bebeğin ergenlik dönemi dâhil düzenli diş hekimi
kontrolleri, eğitim ve koruyucu sağlık hizmetleri yoluyla
ağız ve diş sağlığı bilgilerinin arttırılması, doğru tutum
ve davranış alışkanlıklarının oluşturulması sağlanarak
hastalıkların yaygınlığı ve şiddeti azaltılabilir. Böylece
tedavi edici diş hekimliğine başlama yaşı yükseltilerek
bireylerin yaşam kalitesi arttırılabilir.
Bütün hastalıklarda olduğu gibi ağız ve diş sağlığı ile ilgili
problemlerde de erken tanı konulup tedavi edilirse başarılı olma şansı artar. Çocukluk dönemi sağlık alışkanlıklarının geliştirilmesi için uygun bir dönemdir. Sağlıklı bilgi,
tutum ve davranışlarını geliştiren çocuklar çevrelerindeki
bireyler için de eğitici olabilirler. Bu anlamda gebelikte bu
eğitimlerin verilmesi de çok önemlidir.
Bu bağlamda ağız ve diş sağlığını korumak, diş çürükleri
ve dişeti hastalıklarından korunmak ve yaygınlığını azaltmak, küçük yaşlarda edinilen diş fırçalama alışkanlığı ile
mümkündür. Bebeklerde ağız ve diş bakımı, ilk süt dişlerinin ağız içerisinde görülmesi ile başlar. Bebekler ilk süt
dişleri sürmeye başladığında ilk diş hekimi muayenesi için
diş hekimine kontrole götürülmelidir. Bu bilincin anneye
kazandırılması da gebelik döneminde başlamalıdır.
Bebekle ilgilenen kişiler, diş çürüğü ve periodontal hastalıkların (dişeti ve dişleri destekleyen diğer dokuları
etkileyen iltihabi hastalık) bulaşıcı olabilmesi ve bu nedenle kendi ağızlarındaki mikropların kolayca bebeğe
geçirebilmesi nedeniyle bebeği beslediği kaşığı kendileri
kullanmamalıdır. Bu önemli bilgilerin merkezimize gelen
hastalara eğitim olarak verilmesi sağlanmıştır.( http://ailehekimligi.gov.tr/az-ve-di-sal/300-az-ve-di-salnda-admadm-.html:2015)

Tablo 1: Gelen Hasta Sayısı
Kaçıncı
Gebelik

Gebeliğin
Ayı

Yapılan
İşlem

Hamilelikte
Muayene Sayısı

151

151

151

151

Gebe Hasta
Sayısı

Tablo 2: Kaçıncı Gebelik
Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Toplanan
Yüzde

1.gebelik

52

34,4

34,4

34,4

2.gebelik

48

31,8

31,8

66,2

3.gebelik

37

24,5

24,5

90,7

4 ve üzeri gebelik

14

9,3

9,3

100,0

Toplam

151

100,0

100,0

Gebelik Sayısı

Tablo 3: Gebeliğin Ayı
Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Toplanan
Yüzde

1.ay

3

2,0

2,0

2,0

2.ay

8

5,3

5,3

7,3

3.ay

10

6,6

6,6

13,9

4.ay

25

16,6

16,6

30,5

5.ay

33

21,9

21,9

52,3

6.ay

19

12,6

12,6

64,9

7.ay

21

13,9

13,9

78,8

8.ay

25

16,6

16,6

95,4

9.ay

7

4,6

4,6

100,0

151

100,0

100,0

Gebelik Ayı

Toplam

Tablo 4: Yapılan İşlem
Yapılan İşlem

Frekans

Yüzde

Geçerli
Yüzde

Toplanan
Yüzde

Muayene edildi

103

68,2

68,2

68,2

Çekim

27

17,9

17,9

86,1

Dolgu

13

8,6

8,6

94,7

Kanal tedavisi

3

2,0

2,0

96,7

Detertraj

5

3,3

3,3

100,0

151

100,0

100,0

Toplam
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8.

Gebe hastalarımız için yapılan istatistiki çalışma tabloları
tedavi ve muayene parametreleri aşağıda verilmiştir.
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Hastanesi Gebe Okulunda da koruyucu ağız ve diş sağlığı
eğitimleriyle farkındalık oluşturulmuş şikâyetleri ve istekleri olan katılımcı gruba merkezimizde muayene ve tedavi olmaları imkanı sağlanmıştır. Kuruma kaç gebe hasta
gelmiş? Kaçına tedavi yapılmış? Kaçına koruyucu ağız ve
diş sağlığı eğitimi verilmiş? Sorularına yanıt aranırken başlanılmış olan bu uygulama projesi sonunda amacına ulaşmış ve tüm muayene hastalarına eğitim verilerek tedaviye
uygun dönem aralığında olanlara da tedavileri sağlanmıştır. Böylece gebelikte ağız ve diş sağlığı bakımı yapılamaz
algısı da ilgili grupta değiştirilmiştir gelecek nesiller için
de sağlam bir ağız diş sağlığı yakalama şansı sağlanmıştır.
Böylece gebelikte başlaması amaçlanan koruyucu ağız ve
diş sağlığı için büyük bir ilerleme sağlanmıştır.

Tablo 5: Hamilelikte Muayene Sayısı
Frekans

Yüzde

Geçerli
Yüzde

Toplanan
Yüzde

0

93

61,6

61,6

61,6

1

32

21,2

21,2

82,8

2

21

13,9

13,9

96,7

3

5

3,3

3,3

100,0

151

100,0

100,0

Muayene Sayısı

Toplam

151 gelen gebe hasta arasından 103 kişi muayene,27
kişi çekim,13 kişi dolgu,3 kanal tedavisi,5 detertraj işlemi
yapılmıştır. Muayeneye gelen tüm hastalarımıza da
ayrıca bu süreç için eğitimler verilmiştir. Hamilelikte ilk
muayeneye gelen hasta sayısı 93 daha önce gelenlerin
sayısı 32, 2 kez gelenlerin sayısı 21,3 kez gelenlerin sayısı
5 dir. Görüldüğü gibi ilk kez muayeneye gelen hasta sayısında bariz bir artış olmuştur.
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9.

KURUM VE KURULUŞLARDA
UYGULANABILME DURUMU

Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı uygulamaları 2. Basamak sağlık kuruluşları olan Tüm ADSM ve ADSH lerde uygulanabilir bir uygulamadır.

Merkezimizde gebelikte koruyucu ağız ve diş sağlığının
muayene ve tedavi hizmetleri için verilen eğitimler hamilelerin zorlu ve meşakkatli zamanlarında kolaylık sağlamış ayrıca başvuran hasta sayısında artış sağlamıştır.
Hazırlanan broşürler ile de farkındalık oluşturulmuş daha
fazla hasta kitlesine ulaşılmıştır. Ayrıca kurumumuz tarafından hazırlanan hediyelerde tedavi için özendirici faaliyet yapılmış olup hasta sayısında artışa neden olmuştur.
01-04 Mart 2016, Antalya
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10. SAĞLIK HIZMETLERI ÜZERINE ETKISI

Bütün bulgular gösteriyor ki koruyucu ağız ve diş sağlığı
için merkezimizde başlatılan bu çalışma gelecek nesiller ve anne adayları adına olumlu anlamda çok büyük
yol göstermiştir. Gebelikte ağız ve diş sağlığı projesi;
kolay ulaşılabilmesi için olanak sağlanması, farkındalık
sürecinde bu özel zor dönemlerinde olan gebe hastalar
için sağlık hizmetinde merkezimizde istedikleri zamanda
muayene olmaları uygun trimester da olduklarında da
tedavi olmaları gebelik okulunda ve muayene için geldiklerinde gebelik sürecinde ve sonrasında koruyucu ağız ve
diş sağlığına yönelik eğitim almaları sağlanmıştır.
■■ Diğer ADSM ler de de bu çalışmanın uygulanmasına
yönelik bir uygulamadır.
■■ Daha etkin ve kaliteli hizmet sunumunda bu uygulama
katkı sağlayacaktır.
■■ Gebe okullarında da ağız ve diş sağlığı eğitimi verilerek
kurumlar arasında hizmet işbirliği yapılarak hasta ve
çalışan memnuniyeti de artacağı düşünülmektedir.
■■ Uygulamanın gerçekleştirildiği sağlık tesislerinde gebe
hastaların daha da bilinçlenmesine katkı sağlanacaktır.
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11. UYGULAMANIN BÜTÇESI VE
FINANSMANI
Uygulamanın tüm bütçesi Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
tarafından karşılanmıştır.

12. SONUÇ
Yapılan bu program gösteriyor ki anne adaylarının ağız ve
diş sağlığı sorunları son derece yaygındır. Ayrıca gebelikteki ağız diş sağlığına yönelik bilgilendirmede yaşanılan
eksiklik çarpıcı bir düzeydedir. Gebelik dönemi boyunca
kadınların ağız ve diş sağlığı gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik hizmetler sunulmalı ve ağız ve diş sağlığı eğitimi doğum öncesi bakım hizmetlerinin bütüncül bir bileşeni olmalıdır. Gebelik öncesi dönemde eğitim alınmamışsa
eğitimler bu süreçte yapılmalıdır.
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DR. SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHISI
EĞITIM VE ARAŞTIRMA HASTANESINDE ARABULUCU
HEMŞIRE VE HEKIM PROJESI
Hicabi ATAŞ

Bu proje ile Müzakere ve Akran-Arabuluculuk Eğitim Programı’nın arabulucu olan hemşire ve hekimlerin, anlaşmazlık yaşayan
hemşire ve hekimlerin ortak sorunlarının çözümünde arabuluculuk yapmaları sağlanarak, “Müzakere ve Akran-Arabuluculuk”
modelinin hemşire-hemşire ve hekim-hekim anlaşmazlıklarının barışçıl ve sürdürülebilir çözüme kavuşturulması sonucunun
sağlık bakım hizmetleri üzerindeki etkisi test edilecektir. Bu etki hem arabulucu ve çatışan hemşire ve hekimler ile görüşmeler
yapılarak hem de arabuluculuk toplantılarının kayıt tutanakları üzerinden tespit edilecektir. Araştırmada hem nicel hem de
nitel veriler toplanacaktır. Bu verilerin toplanmasında anket, yarı yapılandırılmış görüşme formu ve arabuluculuk tutanakları
kullanılacaktır. Toplanan nicel ve nitel verilerin analizinde istatistiksel analizler ve nitel veri analiz yöntemleri kullanılacaktır.
Uygulama temel olarak üç aşamada gerçekleşecektir. Birinci aşamada T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma
Hastanesi hemşireleri ve hekimleri arasında yaşanan kişiler arası anlaşmazlıkları saptamak üzere “durum saptaması” çalışması
yapmak için bir anket geliştirilecektir. Bu anket ile hemşire-hemşire, hekim-hekim arasında yaşanan anlaşmazlıklar ve çözüm
yollarına ilişkin somut veriler elde edilecektir. Elde edilen sonuçlar göz önünde bulundurularak; Araştırmanın ikinci aşamasında
hemşire ve hekim düzeyine uygun bir “Müzakere ve Akran-Arabuluculuk Eğitim Programı” geliştirilecektir. Araştırmanın üçüncü
aşamasında, geliştirilen “Müzakere ve Akran-Arabuluculuk Eğitim Programı” hastane hemşireleri ve hekimlerine uygulanacak
anket sonucu hastanenin her biriminde hangi hekim ve hemşirenin arabuluculuk yapması istendiği test edilecek ve bu bulgular
ışığında arabulucu olmak isteyen hemşire ve hekimlere uygulanacaktır
Anahtar Kelimeler: Arabulucu, Müzakere, Sağlık Bakım Hizmetleri, Hemşire, Hekim, Hastane

MEDIATOR NURSES AND DOCTORS PROJECT IN DOCTOR SUAT SEREN CHEST DISEASES AND SURGERY THE EDUCATION
AND RESEARCH HOSPITAL

01-04 Mart 2016, Antalya

ÖZET
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T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel
Sekreterliği, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bakım
Hizmetleri İdari Birim Sorumlusu, cabiatas@gmail.com.tr

SUMMARY
With this application, Negotiation and Peer-Mediation Training Programme will be tested the effect in the hospital. İn other
world, “Negotiation and Peer Mediation” model of nurse-nurse and physician-physician disputes to be resolved peacefully
and sustainable impact on the outcome of health care services will be tested. Through, mediator of nurses and doctors use
mediation to solving the problems of nurses and doctors in conflict. This effect will be determined on mediators and conflicting
interviews with nurses and doctors and the minutes of the meeting record of mediation . In the study, both quantitative
and qualitative data will be collected.This data collection will be used surveys, semi-structured interview form and minutes
of mediation . In the analysis of the collected qualitative and quantitative data will be used statistical analysis and qualitative
data analysis methods. The application basically will take place in three stages. In the first stage, to be developed a situation
analysis survey to determine hospital nurses and physicians experienced interpersonal conflicts. This questionnaire, will be
obtained concrete data of solution ways related to the conflict between nurse-nurse and physician-physician. Taking into
account the results obtained, In the second phase of the study, will be developed a “Peer-Negotiation and Mediation Training
Program”, according to the level of nurses and doctors. In the third phase of the study, developed “Negotiation and PeerMediation Training Program” hospital nurses and physicians will be applied to the survey results of the hospital in each unit,
which physicians and nurses to mediate is desired to be tested, and these findings in the light of a mediator who want to
become nurses and doctors will be applied to.
Keywords: Mediator, Negotiation, Health Care Services, Nurse, Physician, Hospital
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GİRİŞ

İnsan yaşamının önemli bir kısmı sosyal ilişki ve etkileşim yumağı içinde geçer. Birey sosyal yaşamın kendisi üzerindeki
etkileri çerçevesinde, yaşamını önceden tahmin ettiği bazı
davranış kalıpları üzerine kurmaktadır. Ancak bireyin resmi
veya sosyal çevresi ile etkileşimlerinde bazen bu önceden
tahmin edilebilir kalıpların bozulduğu ve bireyin çevresindeki kişi / kişilerle uyuşmazlıklara girdiği görülür. Bu uyuşmazlıklar, aynı zamanda bireyin sosyal ve örgütsel yaşamı
üzerinde de önemli ölçüde etkili olur1. Sosyal bir yapı olan
ve insanlardan oluşan örgütlerde de kişisel ve ikili çatışmalar
ve anlaşmazlıklar hemen hemen günlük olağan olgulardır.
Çünkü insan olan her yerde, insan sorunları vardır; çatışma
vardır. Zira insanlar bir arada yaşadıkları sürece, ne kadar
iyi ve anlayışlı olurlarsa olsunlar, aralarında anlaşmazlıkların,
çatışmaların ve hatta kavgaların olması kaçınılmazdır.
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1.

Bu açıdan Özellikle hastaneler insan ilişkilerinin yoğun
olduğu ve insan kaynaklarının yoğun kullanıldığı örgütlerdir. Bu noktada hastane çalışanlarının büyük bir kısmını
oluşturan Hemşire ve Hekim mesleki guruplarının etkili
ve kaliteli bir sağlık bakım hizmeti verebilmeleri için etkin
bir ekip çalışması yürütülmesi zorunluluktur. Çünkü sağlık
bakım hizmetlerinde en son teknoloji kullanımı, fiziki şartların çok iyi olması gibi önemli basamaklar sağlansa bile
hizmet sağlayıcıların başka bir deyiş ile iş gücünün kalitesi
sağlanmadan doğru ve kaliteli bir hizmet sağlamak olası
gözükmemektedir. Bu nedenden kaynaklı hizmet sağlayıcıları arası iş barışının sağlanması ve çatışmasız bir iletişim
ağı kurulması önemlidir. Ancak hekim ve hemşire mesleki guruplarının motivasyonları üzerinde olumsuz etkileri
olabilecek hasta yoğunluğunun fazlalığı, fazla mesai, vardiyalı çalışma ve sağlık bakım hizmetlerinin hayati önem
arz etmesi gibi birçok önemli faktöre maruz kaldıkları göz
önüne alındığında çalışanlar arası çatışmalar kaçınılmazdır. Ancak bu çatışmalar yüzünden insanların birbirine
küsmesi, darılması, düşman olması, kavga etmesi ve ilişkilerin bozulması doğal ve normal değildir.
Tamda bu noktada bu proje ile arabulucu hemşire ve hekimler eğitilerek çalışanlar arası uyuşmazlıkları tarafsız bir
üçüncü kişinin gözetiminde barışçıl çözüm yolu olan arabuluculuk ile kalıcı çözümlere kavuşturmak ve bu şekilde
çalışanlar arası iş barışının sağlanması ve emeğin kalitesinin yükseltilmesi yolu ile daha etkin sağlık bakım hizmeti
sunulması amaçlanmaktadır.

2.

PROJENİN AMACI

Bu uygulama ile, arabulucu hemşire ve hekimler eğitilerek
çalışanlar arası uyuşmazlıkları tarafsız bir üçüncü kişinin
Halil Can, 1997 “Organizasyon ve Yönetim”, , Ankara: Siyasal Kitapevi, 4.
Baskı, s.330
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gözetiminde barışçıl çözüm yolu olan arabuluculuk ile kalıcı çözümlere kavuşturmak ve bu şekilde çalışanlar arası
iş barışının sağlanması ve emeğin kalitesinin yükseltilmesi yolu ile daha etkin sağlık bakım hizmeti sunulması
amaçlanmaktadır.

3.

PROJENİN SAĞLIK BAKIM
HİZMETLERİ İLE İLİŞKİSİ

Hastaneler toplumsal ilişkilerin ve kişiler arası iletişimin
en yoğun kullanıldığı sosyal örgütlerdir. Bu örgütlerde temel iş gücü kaynağı ise insan kaynaklarıdır. Bu noktadan
hareket ile hastanelerde daha etkin ve daha kaliteli sağlık
bakım hizmeti sunulmak isteniyorsa iş gücünün kalitesinin yükseltilmesi bir zorunluluktur. Hastanelerde temel
insan kaynaklarının büyük bir çoğunluğunu Hemşire ve
Hekim mesleki grupları oluşturmaktadır. Bu nedenden
kaynaklı hemşire ve hekim mesleki gruplarının daha etkili bir ekip çalışması yürütmeleri daha kaliteli bir sağlık bakım hizmetleri sunumu için anahtar öğedir. Etkili
bir ekip çalışması ise ekibi oluşturan bireyler arasında
sağlıklı bir iletişim ağının kurulması ile mevcut kılınabilir.
Ancak insan öğesinin bulunduğu her ortamda oluşa bilecek uyuşmazlıklar hastanelerde de kaçınılmazdır. Ancak,
bu uyuşmazlıklar fonksiyonel bir şekilde çözümlenemez
ise ekip üyeleri arasında çıkar çatışmalarına, motivasyon
düşüklüğüne, güven problemlerine, ayrışmalara, nefret
söylemlerine hatta şiddet eylemlerine dönüşebilmektedir. Bu olumsuz durumların oluştuğu bir ekip ise temel
sağlık bakım hizmetlerini bile sağlamakta yetersiz kalacak ve tıkanacaktır. Tamda bu noktada bu proje ile; hastanenin her biriminde yetiştirilen arabulucu hemşire ve
hekim arkadaşlar ekip içerisindeki bu uyuşmazlıkların
sağlık bakım hizmetlerini olumsuz etkileyecek boyutlara
ulaşmadan, taraflar arasında etkili bir iletişim ağı kurarak, barışçıl ve yapıcı çözümlerini arayacaklardır. Hastane
genelinde uyuşmazlıkların barışçıl bir çözüm atmosferinde tarafların üçüncü bir hemşire ve hekim arkadaşlarının
kolaylaştırıcılığı ile kendi problemlerine, yüz yüze kendilerinin çözüm aramaları tarafların empati becerilerini,
kendilik kavramlarını, uzlaşmacı kimliklerini geliştirecek
dolaysı ile empati geleneği gelişen hemşire ve hekim
mesleki grupları hem kendi aralarında hem de hasta ve
yakınları ile daha etkili bir iletişim sağlayabileceklerdir.
Bu durumun bir kazanımı olarak da son zamanlarda sıkça karşılaştığımız sağlık çalışanlarına yönelik uygulanan
şiddetin dolaylı çözümüne yaklaşılabilecektir. Dahası
hastane yöneticilerinin kişisel problemlerle dikkatlerinin
dağılması, gereksiz zaman kayıplarını ve tükenmişlikleri
önlenmiş olacak. Ayrıca bu uygulama sürecinde hastane
genelinde oluşacak uzlaşmacı atmosfer hastane genelinde sağlık sağlayıcıların motivasyonlarını güçlendirecek ve
daha etkin ve kaliteli sağlık bakım hizmetleri sunumuna
ulaşılacaktır.

TANIMLAMALAR

Uyuşmazlık, kıt olan kaynak, güç ya da statü üzerinde
hak iddia edilmesi, değerler üzerindeki anlaşmazlıklar sırasında tarafların, rakiplerine zarar vermeyi, onları dışta
bırakmayı veya etkisiz hale getirmeyi amaçladıkları bir durum, bir kişinin hareketlerinin diğer bir kişinin hareketlerine müdahale etmesi sırasında ortaya çıkan kişiler arası
bir süreç ve örgüt içerisinde, iki veya daha fazla kişi ya da
grup arasında kıt kaynakların paylaşılması veya faaliyetlerin dağılımı ile yine bu kişi veya gruplar arasındaki statü,
amaç, değer, yada algı farklılıklarından kaynaklanan anlaşmazlık veya çatışma şeklinde tanımlanabilir.
Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek
ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya
getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, arabuluculuk eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü
kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık
çözüm yöntemidir2.

5.

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

Araştırmada hem nicel hem de nitel veriler toplanacaktır.
Bu verilerin toplanmasında anket, yarı yapılandırılmış görüşme formu ve arabuluculuk tutanakları kullanılacaktır.
Toplanan nicel ve nitel verilerin analizinde istatistiksel
analizler ve nitel veri analiz teknikleri kullanılacaktır.

6.

PROJE SÜRECİ

Araştırma hem nicel hem de nitel araştırma yöntem ve
teknikleri kullanılarak gerçekleştirilecektir. Araştırma üç
aşamada gerçekleştirilecektir.
Birinci aşamada: T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliği Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve
Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi hemşireleri ve
hekimleri arasında yaşanan kişiler arası anlaşmazlıkları
saptamak üzere “durum saptaması” çalışması yapmak için
bir anket geliştirilecektir. Bu anket ile hemşire-hemşire,
hekim-hekim arasında yaşanan anlaşmazlıklar ve çözüm
yollarına ilişkin somut veriler elde edilecektir. Elde edilen
sonuçlar göz önünde bulundurularak;
Araştırmanın ikinci aşamasında hemşire ve hekim düzeyine uygun bir “Müzakere ve Akran-Arabuluculuk Eğitim
Programı” geliştirilecektir.
Law No. 6325 Date of Ratification: 7/6/2012 .Turkish Law on Mediation in
Civil Disputes. Official Gazzette. 22 June 2012 FRIDAY No : 28331

2

Araştırmanın üçüncü aşamasında, geliştirilen “Müzakere
ve Akran-Arabuluculuk Eğitim Programı” hastane hemşireleri ve hekimlerine uygulanacak anket sonucu hastanenin her biriminde hangi hekim ve hemşirenin arabuluculuk yapması istendiği test edilecek ve bu bulgular ışığında
arabulucu olmak isteyen hemşire ve hekimlere uygulanacaktır. Daha sonra “Müzakere ve Akran-Arabuluculuk
Eğitim Programı”nı alıp “arabulucu olan hemşire ve hekimlerin anlaşmazlık yaşayan hemşire ve hekimlerin ortak
sorunlarının çözümünde arabuluculuk yapmaları sağlanarak, “Müzakere ve Akran-Arabuluculuk” modelinin hemşire-hemşire ve hekim-hekim anlaşmazlıklarının barışçıl ve
sürdürülebilir çözüme kavuşturulması sonucunun sağlık
bakım hizmetleri üzerindeki etkisi test edilecektir. Bu etki
hem arabulucu ve çatışan hemşire ve hekimler ile görüşmeler yapılarak hem de arabuluculuk toplantılarının kayıt
tutanakları üzerinden tespit edilecektir.

7.

PROJE İLE HEDEFLENEN SONUÇLAR

Araştırmada verilerin toplanmasında anket, yarı yapılandırılmış görüşme formu ve arabuluculuk tutanakları
kullanılacaktır bu şekilde hem nicel hem de nitel veriler
toplanacaktır. Toplanan nicel ve nitel verilerin analizinde
istatistiksel analizler ve nitel veri analiz teknikleri kullanılarak ölçülebilir net sonuçlara ulaşılabilinecektir.

7.1.

Hedeflenen Sonuçlar

■■ Sağlık bakım hizmetlerinin temel sağlayıcıları olan
hemşire ve hekimler arasındaki problemlerin barışçı
çözümlere kavuşturulması ile çalışma ortamında iş barışı ve iş motivasyonu artacak bundan kaynaklı sağlık
bakım hizmetlerinde daha kaliteli hizmet sunulabilecektir.
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V. SAĞLIKTA KALİTE ve GÜVENLİK ÖDÜLLERİ
Sağlıkta Kalite Standartları En İyi Uygulamalar

■■ Ekip içerisindeki problemler sağlık bakım hizmetlerine
olumsuz etki yaratacak boyutlara ulaşmadan çözüme
kavuşturulabilecek.
■■ Hemşire ve hekimler hastane ortamında karşılaşacakları kişiler arası çatışmaları ve anlaşmazlıkları, yapıcı ve
barışçıl olarak yönetebileceklerdir.
■■ Hemşire ve hekimlerin etkili iletişim becerilerini, öfke yönetim becerisini ve kendilerini diğer bireyin yerine koyabilme (empati) becerisi gelişecektir. Dolayısıyla saldırgan
ve yıkıcı davranışlara daha seyrek yöneleceklerdir.
■■ Hemşire ve hekimler kişiler arası çatışmaları, daha pozitif ve yapıcı olarak yorumlayacaklardır, dolayısıyla da
çatışmaların daha işbirlikli yönetimine yöneleceklerdir. Buna bağlı olarak da yıkıcı çatışmaların ve şiddetin
miktarı da azalacaktır.
■■ Hemşire ve hekimlerin kendilik kavramları, akademik
performansları ve başarıları artacak, sorun davranışları azalacaktır.
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■■ Hemşire ve hekimlerin iletişim becerilerinin gelişmesi
ile ekip içerisindeki kişisel çatışmalar daha büyük boyutlara ulaşmadan çözümlenebilecek.
■■ Hemşire ve hekim gurupları arasındaki çatışmaların
barışçı çözümü ile daha etkin bir ekip çalışmasına ulaşılacaktır.
■■ Hemşire ve hekim guruplarının müzakere ve iletişim
becerileri geliştiği için sadece birbirleri aralarındaki
problemleri çözmenin yanında empati becerileri de
gelişmiş olacağından hatsa ve yakınları ile daha iyi bir
iletişim kurabilecekler.
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7.2.

Projenin Zorlukları

Değişim doğası gereği zor ve zaman alıcıdır. Özellikle bir
hastanede değişim yaratmak uzun bir süre devam edecek
olan çaba gerektirir. Hemşirelerin, hekimlerin ve yöneticilerin programı benimsemesi ve bir sorun çözme aracı olarak kullanmaları zaman alır. Benzer biçimde, programın
geliştirilmesi, yayılması ve başarıya ulaşması programa ve
sorun çözme gücüne güvenmeyi ve bu güveni başarılı bir
biçimde inançla ve sabırla sürdürmeyi gerektirir. Bu nedenle projenin en önemli zorluğu sürecin kabullenilmesinin hedef kitle tarafından zaman alacak olması ve projenin geniş bir zaman sürecine ihtiyacı olmasıdır.

7.3.

Projenin Kolaylıkları

■■ Proje ile son zamanlarda sıkça karşılaştığımız sağlık
çalışanları arasındaki şiddeti ve sağlık çalışanlarına
şiddetin dolaylı olarak çözümüne yaklaşılabilecektir.
Arabuluculuk eğitimi almış olan hekim ve hemşireler
iletişim becerilerini ve empati geleneklerini geliştirdikleri için hasta ve yakınları ile daha etkili bir iletişim kurabilecekler ve problemler karşısında barışçıl
çözümler arayacaklardır dahası proje süreci boyunca
hastane genelinde bir barış atmosferi gelişecek ve bu
atmosferin bütün çatışmaların şiddet eylemlerine dönüşmeden çözümüne katkısı olacaktır.
■■ Projenin eğitim aşaması için Dokuz Eylül Üniversitesi
İngilizce İşletme Anabilim Dalı Anlaşmazlık Çözümü
Master Programı öğrencileri ile iş birliği içerisinde çalışılacak olması.
■■ Projenin finansal yükünün çok büyük meblağalar olmaması.
■■ Hastane Yönetimi, hemşire ve hekimler aralarındaki
anlaşmazlıkları çözmek ve istenmeyen davranışları yönetmek için daha az zaman ve enerji harcayacaklardır.
Tükenmişlikleri azalacaktır.
■■ Çoğu hastanede hiyerarşik ilişkiler piramit biçiminde
yapılandırılmıştır. Birçok araştırma göstermiştir ki, bir
örgütte bir değişiklik yaratılmak isteniyorsa, başarı için
yönetici desteği anahtar öğedir. Bu noktada projemizin uygulanacağı hastane yönetimi projeye gerçek anlamda inanmış ve tam destek vermektedir.
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8.

HASTANEDE ARABULUCULUK
SÜRECİNİN ALT YAPI PLANLAMASI

8.1.

Hastanede Sürecin İşleyişi

Hastanemizde arabuluculuk uygulaması pilot uygulama
olarak ilk olarak Hemşire-Hemşire arasında başlanacaktır.
Sürecin sahada kullanılabilirliğini ve işe yararlığına yönelik
sonuçlar değerlendirilerek Hekim-Hekim arası uyuşmazlıklara da uygulanacaktır.
Hastane genelinde arabuluculuk talepleri birim arabulucularına şahsen yapılabileceği gibi hastana HBYS sistemi
üzerinden oluşturulan Arabuluculuk butonu üzerinden de
güvenli bir şekilde yapılabilecektir.
Arabuluculuk talebi geldiğinde taraflar öncelikle birimlerindeki arabulucuya yönlendirileceklerdir. Birimdeki arabulucu taraflarla görüşerek süreci başlatacaktır. Taraflar tüm
süreç boyunca arabuluculuk sürecinden vazgeçebilirler
çünkü süreç tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır.
Ancak taraflar mevcut birim arabulucuları ile çözüm bulamazlar ve talep ederlerse sürece arabulucu olarak proje
koordinatörü Hicabi ATAŞ dahil olacak ve süreci tekrardan
başlatacak ve çözüm arayacaklardır. Arabuluculuk süreci boyunca görüşmeler, hastane içerisinde oluşturulacak,
“Arabuluculuk odası” da yalnızca taraflar ve arabulucu arasında yapılarak çözüm aranacaktır. Arabuluculuk toplantılarında gizliliği ve güvenliği sağlamak ve süreç sonucunu
resmileştirmek adına arabuluculuk formu doldurularak taraflar ve arabulucunun imza sı ile tutanak altına alınacaktır.
TALEP

Arabulucu Talep Butonu- Birim Arabulucularına şahsen.

Sisteme gelen talepler otomatik olarak birim arabulucularının
maillerine yönlendirilmekte.

Birim arabulucularının tarafları arabuluculuk odasına daveti ve
karşılıklı görüşmeler.

Görüşmeler sonucunda uzlaşma sağlandı ise arabuluculuk
formu imzalanarak tutanak altına alınır.

Uzlaşma sağlanamadığı taktirde tarafların talebi üzerine Proje
koordinatörü Hicabi ATAŞ ile süreç tekrar başlatılacaktır
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Sağlıkta Kalite Standartları En İyi Uygulamalar

Hastane HBYS sistemi üzerinde “ARABULUCULUK” butonu
yapılandırılarak bütün hastane genelinde istendiği zaman
talep yapılabilecek bir platform sağlanmıştır. Kişi arabuluculuk talebini sistem üzerinden kolayca yapabilmektedir.
Sistem üzerinden yapılan talepler proje koordinatörüne
otomatik olarak e-mail yoluyla ulaştırılmakta ve gelen talepler okunmadan öncelikle talebi yapan kişinin çalıştığı
birimdeki arabulucuya yönlendirilmekte ve birimde ki arabulucu Hemşire taleple ilgili taraflarla görüşerek taraflar
arasındaki arabuluculuk sürecini başlatacaktır.

8.3.

Arabuluculuk Odası

Birimlerden arabuluculuk talebi gelmesi halinde tarafların karşılıklı oturup arabulucu eşliğinde problemlerine
çözüm arayabilecekleri tarafsız ve kendilerini güvende
hissedecekleri bir alan ihtiyacını karşılamak adına hastanede “Arabuluculuk Odası” planlanmış ve oluşturulma
aşamasındadır. Ayrıca hastanede arabuluculuk eğitimini
almış birim arabulucularının sürekli eğitimlerini sağlamak
ve deneyimlerini belirli aralıklarla paylaşıp beyin fırtınası
yapmalarına olanak sağlayacak güvenli bir alan olacaktır.
Odada tarafları ve arabulucuyu psikolojik olarak rahatlatmak ve güven hissi oluşturmak adına eş kenar üçgen
masalar kullanılacaktır. Üçgen masadan amaç, tarafları
birbirlerine ve arabulucuya eşit mesafede oturtarak tarafsızlık ve güven hissini geliştirmektir.

8.4.

“Arabuluculuk Süreç İşleyiş Prosedürü” ve
“Arabuluculuk Formu”

Taraflar arasındaki arabuluculuk sürecinin standardizasyonunu sağlamak ve arabulucuya süreci doğru yönetmesi adına yardımcı olacak “Arabuluculuk Süreç İşleyiş
Prosedürü” ve “Arabuluculuk Formu” oluşturulmuştur.

yaşanan kişiler arası anlaşmazlıkları saptamak üzere
“Durum Saptaması” çalışması yapmak için bir anket geliştirilmiş ve uygulanılmıştır.
Anket verilerinin istatistiksel analizlerinde;
■■ Anket, aktif çalışan 285 hemşire ve 175 hekim mevcutlu hastanede 209’u hemşire ve 101’i hekim olmak üzere toplamda 310 kişiye uygulanılmıştır.
■■ Aktif çalışan 285 hemşire ve 175 hekim bulunan hastanede ankete katılım hemşire grubunda 209 hemşire
ile %73.3 ve hekim grubunda 101 hekim ile % 57,7 oranında gerçekleşmiştir.
*Meslek Gruplarına göre dağılımları

*Katılımcıların cinsiyete göre dağılımları

Toplamda 310 kişi katılımlı anket katılımcılarının cinsiyete göre dağılımları %26,8 erkek, %73,2 ‘si bayan olarak
görülmüştür.

*Katılımcıların yaş gruplarına göre dağılımları.
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8.2.

Ayrıca sürecin sonuç olarak, gizliliğin ve güvenliğin sağlanması adına taraflar ve arabulucu süreç sonunda
“Arabuluculuk Formu” nu imzalayarak sürece resmi bir
boyut kazandıracaklardır.

9.
9.1.

PROJE BULGULARI
Proje Süreç Değerlendirmesi

*Katılımcıların medeni durumlarına göre dağılımları.

9.1.1. Birinci Aşama
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi hemşireleri ve hekimleri arasında
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*Katılımcıların eğitim durumlarına göre dağılımları.

meslekte

çalışma

yıllarına

göre

■■ Hekim-hekim arası uyuşmazlıklar her gün %12,87: haftada 3 ve üstü %20,79 : ayda 3 ve altı %52,47 ve hiçbir
zaman %13,86 olarak dağılmıştır. Bu veriler ışığında hekim- hemşire arasında en az ayda 3 ve üstü uyuşmazlık
oranı %85,54 olarak anlamlı bir oranda ortaya çıkmıştır.
*Katılımcıların uyuşmazlıkların en önemli organizasyon kaynaklı neden bildirimlerine göre dağılımları
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*Katılımcıların
dağılımları

■■ Hemşire-hekim arası uyuşmazlıklar her gün %7,65;
haftada 3 ve üstü %28,22 :ayda 3 ve altı %37,79 ve
hiçbir zaman % 26,31 olarak dağılmıştır. Bu veriler ışığında hemşire- hekim arasında en az Ayda 3 ve üstü
uyuşmazlık oranı %73,66 olarak anlamlı bir oranda ortaya çıkmıştır.

*Katılımcıların hemşire-hemşire ve hekim-hemşire
arası uyuşmazlık yaşama sıklıklarına göre dağılımları
■■ Hekimlerin organizasyon kaynaklı neden bildirimlerine göre iş yoğunluğu %22,7 ; Görev tanımların daki
belirsizlikler %21,78 ;yönetim biçimindeki farklılıklar
%13,86 :Performans ölçme, ödül ve ceza kriterlerin deki farklılıklar %24,75 ve kıt kaynakların temini
%16,83 Olarak ortaya çıkıştır.

■■ Hemşire-hemşire arası uyuşmazlıklar her gün %30,14;
haftada 3 ve üstü %20,09 ayda 3 ve altı %35.40 ve
hiçbir zaman %14,35 olarak dağılmıştır. Bu veriler ışığında hemşire- hemşire arasında en az ayda 3 ve üstü
uyuşmazlık oranı %85,63 olarak anlamlı bir oranda ortaya çıkmıştır.

■■ Hemşirelerin organizasyon kaynaklı neden bildirimlerine göre iş yoğunluğu %40,19; Görev tanımlarındaki
belirsizlikler %29,66 ;yönetim biçimindeki farklılıklar
%10,52 performans ölçme ödül ve ceza kriterlerindeki
farklılıklar %16,74 ve kıt kaynakların temini %2,87 olarak ortaya çıkıştır.
*Meslek gruplarına göre katılımcıların kişiler arası
uyuşmazlıkların en önemli nedenine yönelik bildirim
dağılımları

■■ Hekim-hemşire arası uyuşmazlıklar her gün %39,60:
haftada 3 ve üstü %28,71: ayda 3 ve altı %25,74 ve hiçbir
zaman %5,94 olarak dağılmıştır. Bu veriler ışığında hekim- hemşire arasında en az ayda 3 ve üstü uyuşmazlık
oranı %94,05 olarak anlamlı bir oranda ortaya çıkmıştır.
*Katılımcıların hemşire-hekim ve hekim-hekim arası
uyuşmazlık yaşama sıklıklarına göre dağılımları
■■ Hemşirelerin kişiler arası uyuşmazlıkların nedeni bildirimlerine göre iletişim problemleri %48,80; eğitim
yetersizliği 3,34 : karşılıklı güven eksikliği %7,65 : iş birliğini sağlama sorunu %24,40 : çalışma ortamı %15,78
olarak ortaya çıkmıştır.
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■■ Hekimlerin kişiler arası uyuşmazlıkların nedeni bildirimlerine göre iletişim problemleri %41,58; eğitim yetersizliği % 10,89 : karşılıklı güven eksikliği 17,82 :iş birliğini sağlama sorunu %14,85 : çalışma ortamı %14,85
olarak ortaya çıkmıştır.
*Meslek guruplarına göre katılımcıların en çok ne tür
uyuşmazlık yaşadıklarına yönelik bildirim dağılımları

■■ Hemşirelerin uyuşmazlıklarının ne sıklık ile şiddet eylemlerine dönüştüğüne dair bildirimlerine göre hiçbir
zaman %82,77; bazen %15,32: sık %0,47: her zaman
%1,43 olarak ortaya çıkmıştır.
■■ Hekimlerin uyuşmazlıklarının ne sıklık ile şiddet eylemlerine dönüştüğüne dair bildirimlerine göre hiçbir
zaman %90,09; bazen %7,92: sık %0,99: her zaman
%0,99 olarak ortaya çıkmıştır.

■■ Hekimlerin ne tür uyuşmazlık yaşadıkları bildirimlerine göre çıkar %14,85; değer 5,94: prosedür %20,79:
iletişim %50,49 ve yetki %7,92 olarak ortaya çıkmıştır.
*Meslek gruplarına göre katılımcıların en çok kullandıkları uyuşmazlık çözüm stratejisi
bildirim
dağılımları

■■ Hemşirelerin uyuşmazlıklarının ne sıklık ile nefret söylemlerine dönüştüğüne dair bildirimlerine göre hiçbir
zaman %56,93; bazen %37,79: sık %1,43: her zaman
%3,89 olarak ortaya çıkmıştır.
■■ Hekimlerin uyuşmazlıklarının ne sıklık ile nefret söylemlerine dönüştüğüne dair bildirimlerine göre hiçbir
zaman %64,35; bazen %31,68: sık %1,98: her zaman
%1,98 olarak ortaya çıkmıştır.
*Katılımcıların uyuşmazlıklarının çözümü için en çok
kimden yardım aldıklarına yönelik bildirimlerine
göre dağılımları

■■ Hemşirelerin ne tür uyuşmazlık çözüm yolu kullandıklarına dair bildirimlerine göre zorlama: %4,78; kaçınma %11: uyma %4,78: uzlaşma %37,79: işbirliği %41,62
olarak ortaya çıkmıştır.
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■■ Hemşirelerin ne tür uyuşmazlık yaşadıkları bildirimlerine göre çıkar %18,18; değer 6,69: prosedür %22:
iletişim %47,36 ve yetki %5,74 olarak ortaya çıkmıştır.
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*Meslek gruplarına göre katılımcıların uyuşmazlıklarının ne sıklık ile nefret söylemlerine dönüştüğüne
yönelik bildirim dağılımları

■■ Hekimlerin ne tür uyuşmazlık çözüm yolu kullandıklarına dair bildirimlerine göre zorlama: %5,94; kaçınma
%11,88: uyma %9,90: uzlaşma %39,60: işbirliği %32,67
olarak ortaya çıkmıştır.
*Katılımcıların uyuşmazlıklarının ne sıklık ile şiddet
eylemlerine dönüştüğüne yönelik bildirimlerine göre
dağılımları

■■ Hemşirelerin uyuşmazlıklarının çözüm için kimden
yardım aldıklarına dair bildirimlerine göre yönetimden
%14,83; birimdeki hemşire arkadaşımdan %52,15: birimdeki hekim arkadaşımdan %1,91: kimseden %31,10
olarak ortaya çıkmıştır.
■■ Hekimlerin uyuşmazlıklarının çözüm için kimden yardım aldıklarına dair bildirimlerine göre yönetimden
%29,70; birimdeki hemşire arkadaşımdan %2,97:
birimdeki hekim arkadaşımdan %39,60: kimseden
%27,72 olarak ortaya çıkmıştır.
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*Katılımcıların daha önce kişiler arası iletişim becerilerine yönelik herhangi bir eğitim aldıklarına yönelik
bildirimlerine göre dağılımları

Birimlerdeki arabulucu hemşire seçimleri her birim için
oluşturulmuş kapalı sandıklarda birimde çalışan hemşirelerin katılımı ve önceden oluşturulmuş arabulucu seçim
oy pusulası ile yapılmıştır.
Arabulucu Hemşire Seçim Oy Pusulası

*Katılımcıların daha önce akran arabuluculuğu ve
müzakere becerilerine yönelik herhangi bir eğitim aldıklarına yönelik bildirimlerine göre dağılımları

*Katılımcıların uyuşmazlıklarının çözümünde üçüncü
bir kişinin kolaylaştırıcılığını isteme bildirimlerine yönelik dağılımları

2: ...........................................................................................

Çalışanların yazmış oldukları “3” kişinin isimlerinin frekansı, birimde çalışanların gözü önünde alınarak, en
çok tercih edilen kişiler, kabul ettikleri ve gönüllü oldukları takdirde “birimin arabulucusu” olarak belirlenecektir. Daha sonra bu kişilere “anlaşmazlık çözümü, akran arabuluculuk eğitim programı” kullanılarak eğitim
verilecektir.

9.1.3. Üçüncü Aşama
Projenin üçüncü aşamasında Müzakere ve Arabulucu
Hemşire eğitimleri 7-10 Nisan 2015 tarihleri arasında
planlanarak gerçekleştirildi.
Proje eğitim içeriği 30 saat üzerinden aşağıdaki eğitimciler
tarafından verildi.
■■ Hemşirelerin uyuşmazlıklarının çözüm için üçüncü bir
kişinin kolaylaştırıcılığını isteme bildirimlerine göre
evet %63,6; hayır %36,4 olarak ortaya çıkmıştır.
■■ Hekimlerin uyuşmazlıklarının çözüm için üçüncü bir kişinin kolaylaştırıcılığını isteme bildirimlerine göre evet
%52,5; hayır %47,5 olarak ortaya çıkmıştır.
■■ Hemşire ve hekimlerin üçüncü bir kişinin kolaylaştırıcılığını isteme bildirimlerine göre evet %60: hayır %40
olarak ortaya çıkmıştır.
9.1.2. İkinci Aşama
Araştırmanın ikinci aşamasında hastanenin 17 biriminde hemşireler arasında arabulucu hemşire seçimi yapılarak, arabulucu hemşire adaylarının düzeyine uygun bir “Müzakere ve Arabuluculuk Eğitim Programı”
geliştirilmiştir.
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3: ...........................................................................................
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“Herhangi bir iş arkadaşınızla, aranızda yaşadığınız bir
anlaşmazlığı, kavgayı ya da çekişmeyi yapıcı ve barışçıl
olarak yönetmek için yardım almak istediğiniz ve güvendiğiniz 3 arkadaşınız kimdir?”

■■ Celal Bayar Üniversitesi Sağlık İletişimi Anabilim Dalı
başkanı Prof. Dr. Erol ÖZMEN
■■ Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesinden Yrd. Doc.
Dr. Gülsüm Gülnaz GÜLTEKİN
■■ Dokuz Eylül Üniversitesi Anlaşmazlık çözümü mastır
öğrencisi, Sosyolog Ersel Anıl SOLAK
■■ Dokuz Eylül Üniversitesi Anlaşmazlık çözümü mastır öğrencisi, Sağlık Bakım Hizmetleri İdari Birim
Sorumlusu Hicabi ATAŞ.
4 günlük eğitim video kameraya alınarak eğitim materyali
olması için kurgulanmakta,
Eğitime İzmir il sağlık müdürlüğünden tiyatro pasaport
ekibi davet edilerek psikodrama uygulamaları ve katılımcılarında katılımları ile rol play uygulamaları yapıldı.
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EĞİTİM PROGRAMI – 1. GÜN

13.0013.45

Anlaşmazlık çözüm sürecinde
öfkemi kontrol edebilirim.

7 NİSAN 2015 SALI

13:45
14:00

Kahve arası

14.0014.45

Senin öfkeni yönetebilirim.

14:45
15:00

Kahve arası

SBH. Hicabi ATAŞ

15.0015.45

Etkinlik ve Tartışma

Sosyolog Ersel Anıl
SOLAK

EĞİTİM PROGRAMI – 4. GÜN

Kahve arası

10.00
10.45

Anlaşmazlık çözümü, müzakere
ve akran arabuluculuk eğitim
programının tanıtımı.

10:45
11:00

Kahve arası

11.00-11.45

Anlaşmazlık nedenleri ve
çözüm yolları

12.00-13.00

Öğle Yemeği

13.00-13.45

Anlaşmazlık çözüm prensipleri

13:45
14:00

Kahve arası

14.00-14.45

Anlaşmazlık çözüm sürecinde
Kişiler arası müzakere becerisi

14:45
15:00

Kahve arası

15.00-15.45

Etkinlik ve Tartışma

10 NİSAN 2015 CUMA

Sosyolog Ersel Anıl
SOLAK

Sosyolog Ersel Anıl
SOLAK

EĞİTİM PROGRAMI – 2. GÜN
8 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
09.00-09.45

Akran arabuluculuğu ve barış
yapıcılık

09:45
10:00

Kahve arası

10.00
10.45

Akran arabuluculuk uygulaması

10:45
11:00

Kahve arası

11.00-11.45

Etkinlik ve Tartışma (Tiyatro
Pasaport)

12.00-13.00

Öğle Yemeği

13.00-13.45

Örgütlerde çatışma ve
Arabuluculuk

13:45
14:00

Kahve arası

14.00-14.45

Etkinlik ve Tartışma (Tiyatro
Pasaport)

SBH. Hicabi ATAŞ

09:45
10:00

Kahve arası

10.00
10.45

Kişiler arası anlaşmazlıklarda
iletişim (Öteki ile iletişim)

10:45
11:00

Kahve arası

11.0011.45

Etkinlik ve Tartışma

12.0013.00

Öğle Yemeği

Anlaşmazlık çözüm sürecinde
farklı algılamaların ve etkili
dinlemenin yeri.

09:45
10:00

Kahve arası

10.00
10.45

Anlaşmazlık çözüm sürecinde
empati ve etkin dinleme.

10:45
11:00

Kahve arası

11.0011.45

Etkinlik ve Tartışma

12.0013.00

Öğle Yemeği

13.0013.45

Arabuluculuk katılım belgelerinin
takdimi

Prof. Dr. Erol ÖZMEN

Prof. Dr. Erol ÖZMEN

10. SONUÇ,

SBH. Hicabi ATAŞ

SBH. Hicabi ATAŞ

9 NİSAN 2015 PERŞEMBE
Kişiler arası anlaşmazlıklarda
iletişim (Kendi ile iletişim)

09.0009.45

SBH. Hicabi ATAŞ

EĞİTİM PROGRAMI – 3. GÜN

09.0009.45

Yrd. Doc. Dr. Gülsüm
Gülnaz GÜLTEKİN

Yrd. Doc. Dr. Gülsüm
Gülnaz GÜLTEKİN

Yrd. Doc. Dr. Gülsüm
Gülnaz GÜLTEKİN

Anlaşmazlık çözüm becerilerinin öğretilmesinin öncelikli
ya da tek nedeni kişilerarası anlaşmazlıkları şiddet kullanmaksızın çözmek değildir. Kişilerarası anlaşmazlıkları
çözerken temel amaç, yalnızca uzlaşmak ve anlaşmak değildir. Kişilerin problem çözme ve müzakere becerilerini
ve anlaşmazlığın diğer tarafına ilişkin empati, merhamet,
şefkat ve sevgi duygularını yaşamalarını ve geliştirmelerini sağlamak diğer bir anlatımla bir tür ahlaki dönüşümün
gerçekleştirilmesi olduğu söylenebilir.
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10:00

SBH. Hicabi ATAŞ
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09.00-09.45

Arabulucu Hemşire Hekim
proje tanıtımı ve durum tespit
anketleri

Yrd. Doc. Dr. Gülsüm
Gülnaz GÜLTEKİN

Bush ve Folger (1994) kişilerin kendi aralarında yaşadıkları anlaşmazlıkları çözerken sosyalleştiklerini ve toplumsallaştıklarını vurgulamaktadır. Bu nedenle, toplumda barış ve uzlaşma kültürünün yaygınlaşması için kişiler arası
anlaşmazlıkların şiddetine ve yoğunluğuna bakılmaksızın
hastanelerde yaşanan anlaşmazlıkların çözümünde, müzakere ve akran arabuluculuk programı bir toplumsal sosyalleşme ve barış-uzlaşma kültürü diğer bir ifade ile farklılıklara ve çeşitliliklere rağmen birlikte yaşama ve yaşamı
sürdürme becerileri eğitim programı olarak kabul edilmeli, benimsenip uygulanmalıdır.3
Türnüklü, A., Kaçmaz, T., İkiz, E. & Balcı, F. (2009). Liselerde Öğrenci Şiddetinin Önlenmesi: Anlaşmazlık Çözümü, Müzakere ve Akran-Arabuluculuk
Eğitim Programı. Ankara: Maya Akademi.

3
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Bu amaçlarla yola çıkan proje belli seviyelerde proje süreçlerini tamamlamıştır. Genel olarak üç aşamada gerçekleşen proje süreci “Müzakere ve Arabuluculuk” eğitiminin
tamamlanması ile sahada aktif kullanıma hazır hale getirilmiş ve ilk uygulamaları başarı ile gerçekleştirilmiştir.

PROJEDE KULLANILAN FORMLAR

Projenin aktiflendiği 15.4.2015 tarihinden 15.10.2015 tarihine dek 18 başvuru yapılmış ve 15 başarılı uygulama
yapılarak taraflar uzlaştırılmıştır.

■■ Arabuluculuk Sürecinin İşleyişi

1. CİNSİYETİNİZ?
A) Erkek
B) Kadın
2. MESLEK GURUBUNUZ?
Hemşire
Hekim
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Bu anket hastanemizde uygulanacak “Arabulucu Hemşire, Hekim
Projesi” kapsamında durum saptama amaçlı hazırlanmış olup;
ankette 18 soru bulunmaktadır ve yaklaşık 10 dakikanızı alacaktır.
Proje ekibi tarafından hazırlanan bu anketi doldurmak için zaman
ayırdığınız için teşekkür ederiz.

3. YAŞINIZ?
A 20 ve altı
B) 21–30
C) 31–40
D) 41–50
A) 50 ve üstü
4. MEDENİ DURUMUNUZ?
A) Bekar
B) Evli
C) Ayrı
D) Boşanmış
5.

6.

7.

8.

9.

EĞİTİM DURUMUNUZ?
A) lise
B) ön lisans
C) lisans
D) yüksek lisans ve üstü
MESLEKTE ÇALIŞMA YILINIZ?
A) 2 ve altı
B) 3-10
C) 11-18
D) 19- 26
27 ve üstü
HEMŞİRE ARKADAŞLARINIZ İLE NE SIKLIKLA UYUŞMAZLIK
YAŞARSINIZ?
A) Her gün
B) Haftada üç ve üstü
C) Ayda üç ve altı
D) Hiçbir zaman
HEKİM ARKADAŞLARINIZ İLE NE SIKLIKLA UYUŞMAZLIK
YAŞARSINIZ?
A) Her gün
B) Haftada üç ve üstü
C) Ayda üç ve altı
D) Hiçbir zaman
MESLEK ARKADAŞLARINIZ İLE YAŞADIĞINIZ UYUŞMAZLIKLARIN
EN ÖNEMLİ ORGANİZASYON KAYNAKLI NEDENİ SİZCE NEDİR?
A) İş yoğunluğu
B) Görev tanımlamalarındaki belirsizlikler.
C) Yönetim biçimindeki farklılıklar
D) Performans ölçme, ödül ve ceza kriterlerinin farklılığından
kaynaklanan sorunlar.
E) Kıt kaynakların temini.

10. MESLEK ARKADAŞLARINIZ İLE YAŞADIĞINIZ KİŞİLER ARASI
UYUŞMAZLIKLARIN EN ÖNEMLİ NEDENİ SİZCE NEDİR?
A) İletişim problemleri
B) Eğitim yetersizliği
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■■ Durum Saptama Anketi
■■ Arabulucu Hemşire ve Hekimlerin Seçim Anketi
■■ Akran-Arabuluculuk Formu

C) Karşılıklı güven eksikliği
D) İşbirliğini sağlama sorunu
E) Çalışma ortamı.
11. MESLEK ARKADAŞLARINIZ İLE EN ÇOK NE TÜR UYUŞMAZLIK
YAŞARSINIZ?
A) Çıkar
B) Değer
C) Prosedür
D) İletişim
E) Yetki
12. MESLEK ARKADAŞLARINIZ İLE UYUŞMAZLIKLARINIZI ÇÖZMEDE
EN ÇOK HANGİ STRATEJİYİ KULLANIRSINIZ?
A) Zorlama (Karşı tarafın isteğinin tatmini önemli görülmez ve
dolayısıyla sadece kendi isteği doğrultusunda çözüm arar.)
B) Kaçınma (Bu strateji, genellikle, kenara çekilme, ilgilenmeme,
ihmal etme, kadere bırakma ya da olumsuz hiçbir şey duymak
istememe gibi durumlarla ortaya çıkar.)
C) Uyma (Birey isteklerini dile getirmenin sorunu daha da
büyüteceği düşüncesinden hareketle çözümü tümüyle karşıdakine
bırakır.)
D) Uzlaşma (Burada, temel ilke, karşılıklı olarak bazı isteklerden
vazgeçmeye dayandırılmıştır. Bireyler karşılıklı olarak
vazgeçebilecekleri ve vazgeçemeyecekleri isteklerin taramasını
yaparak çözüm ararlar.)
E) İşbirliği (Burada çatışma, bireyin hem kendisinin hem de
karşısındakinin isteklerine duyarlık göstermesi ile çözümlenmeye
çalışılır. )
13. MESLEK ARKADAŞLARINIZ İLE UYUŞMAZLIKLARINIZ NE SIKLIK
İLE ŞİDDET EYLEMLERİNE DÖNÜŞÜR?
A) Hiçbir zaman
B) Bazen
C) Sık
D) Her zaman
14. MESLEK ARKADAŞLARINIZ İLE UYUŞMAZLIKLARINIZ NE SIKLIK
İLE NEFRET SÖYLEMLERİNE DÖNÜŞÜR?
A) Hiçbir zaman
B) Bazen
C) Sık
D) Her zaman
15. MESLEK ARKADAŞLARINIZ İLE UYUŞMAZLIK YAŞADIĞINIZDA EN
ÇOK ÇÖZÜM İÇİN KİMDEN YARDIM ALIRSINIZ?
A) Yönetimden
B) Birimimdeki hemşire arkadaşlarımdan
C) Birimimdeki hekim arkadaşlarımdan
D) Kimseden
16. DAHA ÖNCE KİŞİLER ARASI İLETİŞİM VE İLETİŞİM BECERİLERİNE
YÖNELİK HER HANGİ BİR EĞİTİM ALDINIZ MI?
Evet (Süresi……………………………..)
Hayır
17. DAHA ÖNCE AKRAN ARABULUCULUĞU VE MÜZAKERE
BECERİLERİNE YÖNELİK HER HANGİ BİR EĞİTİM ALDINIZ MI?
Evet (Süresi……………………………..)
Hayır
18. MESLEK ARKADAŞLARINIZ İLE UYUŞMAZLIKLARINIZI ÇÖZMEDE
TARAFSIZ ÜÇÜNCÜ BİR KİŞİNİN KOLAYLAŞTIRILICILIĞINI İSTER
MİSİNİZ?
Evet
Hayır

V. SAĞLIKTA KALİTE ve GÜVENLİK ÖDÜLLERİ
Sağlıkta Kalite Standartları En İyi Uygulamalar

ARABULUCU HEMŞİRE VE HEKİMLERİN SEÇİM ANKETİ
“Herhangi bir iş arkadaşınızla, aranızda yaşadığınız bir anlaşmazlığı, kavgayı ya da çekişmeyi yapıcı ve barışçıl olarak yönetmek için yardım almak
istediğiniz ve güvendiğiniz 3 arkadaşınız kimdir?”

1: ..............................................................................................................................................................................................................

2: ..............................................................................................................................................................................................................

AKRAN-ARABULUCULUK FORMU
“Merhaba,
Benim adım……………….Aranızdaki sorunu çözmede size arabuluculuk yapacağım. Arabuluculuk, iki ya da daha
fazla kişinin aralarındaki anlaşmazlığı çözmek için üçüncü bir kişiden destek aldıkları bir sorun çözme yoludur.
Arabulucunun rolü, tarafların her ikisini de dinlemek ve “müzakere” sürecini kolaylaştırmaktır. Arabuluculuk sürecinde sorunun çözümünü sizler bulacaksınız. Ben sadece iletişimi kolaylaştıracağım.
Şimdi arabuluculuk sürecinde uyacağımız kuralları belirleyelim.
daki kurallar taraflara tek tek yöneltilir ve onay alınır.)

(Arabuluculuk sürecini kolaylaştırmak için, aşağı-

■■ Konuşanın sözünü kesmeyeceksiniz, herkes sırasını bekleyecek.
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Çalışanların yazmış oldukları “3” kişinin isimlerinin frekansı, birimde çalışanların gözü önünde alınarak, en çok tercih edilen kişiler, kabul ettikleri
ve gönüllü oldukları takdirde “birimin arabulucusu” olarak belirlenecektir. Daha sonra bu kişilere “anlaşmazlık çözümü, akran arabuluculuk eğitim
programı” kullanılarak eğitim verilecektir.
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3: ..............................................................................................................................................................................................................

■■ Birbirinize karşı aşağılayıcı, küçük düşürücü sözler kullanmayacaksınız.
■■ Olabildiğince dürüst ve samimi olacaksınız.
■■ Ulaşılan anlaşmanın gereklerini yerine getireceksiniz.
■■ Arabuluculuk sürecinde söylenen her şey gizli kalacaktır. Buna karşın anlaştığınızı ve barıştığınızı arkadaşlarınızla
paylaşabilirsiniz.
ANLAŞMAZLIK TARAFI 1		

ARABULUCU

ANLAŞMAZLIK TARAFI 2
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ARABULUCULUK SÜRECİNİN İŞLEYİŞİ
1. Arabulucu, çatışan taraflardan yaşadıkları olayı nedenleriyle birlikte anlatmalarını ister.
a. Ne oldu?Aranızda ne geçtiğini nedenleri ile birlikte anlatır mısınız?
b. Senin söylediklerinden anladıklarım şudur:……………………..Seni doğru anlamış mıyım?
2. Arabulucu , taraflardan yaşanılan olayda neler hissettiklerini nedenleriyle birlikte anlatmalarını ister.
a. Bu olay sana hangi duyguları yaşattı?Bu duyguların nedenleri nelerdir?
b. Senin söylediklerinden anladıklarım şudur:……………………..Seni doğru anlamış mıyım?

b. Seni doğru anlamış mı ?
4. Arabulucu, çatışan taraflardan sorunla ilgili isteklerini nedenleriyle birlikte anlatmasını ister.
a. Aranızdaki sorunla ilgili olarak ne istiyorsun nedenleri ile birlikte söyler misin?
b. Senin söylediklerinden anladıklarım şudur:……………………..Seni doğru anlamış mıyım?
5. Çözüm seçeneklerinin üretilmesi: Kazan-kazan ile sonuçlanması.
■■ Ortak sorununuzun yapıcı ve barışçıl bir şekilde ve kazan-kazan ile sonuçlanması için çözüm seçenekleriniz nelerdir?(En az iki çözüm seçeneği üretmeye çalışın.)
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3. Arabulucu,anlaşmazlığın taraflarının birbirlerinin söylediklerinden anladıklarını belirtmelerine yardımcı olur.
a. Arkadaşının söylemiş olduklarından,anladıklarını kendisine söyler misin?

6. Arabulucu,tarafların yapıcı ve barışçıl bir anlaşmaya varmalarına yardımcı olur.
a. Sizce ortak sorununuzun yapıcı ve barışçıl çözümü için en uygun seçenek hangisi?
b. Uygun bulduğunuz seçenek her ikinizin de isteğine ulaşmanızı sağlayacak mı?
7. Arabuluculuk formu, arabulucu ve anlaşmazlığın tarafları tarafından imzalanarak anlaşma resmileştirilir.
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Doğuma hazırlık kursunun, gebelerin doğum kaygısına, doğum sürecine ve doğum sonrası dönemde bebeğin anne yanında
kalma ve erken dönemde emzirilmesine etkisini belirlemektir. Yarı deneysel bir çalışmadır. Araştırma Eskişehir Devlet
Hastanesi’nde Nisan ve Eylül 2013 tarihleri arasında doğum yapan 920 gebe arasından, çalışmaya katılmayı kabul eden 166
gebe ile yapılmıştır. Bu gebelerden doğuma hazırlık kursuna katılmayı kabul eden 55 kişi deney grubuna, kursa katılmayı kabul
etmeyen 111 kişi ise kontrol grubuna dâhil edilmiştir. Doğuma hazırlık kursunun ilk günü gebeye kendisinden sorumlu bir
ebe atanmış ve kurs boyunca gebe ile aynı ebe ilgilenmiş ve doğumu da aynı ebe yardımıyla yaptırılmıştır. Doğuma Hazırlık
Kursu’nun kapsamı; alanında uzman kişiler tarafından (hemşire, ebe, hekim, psikolog) çeşitli konularda verilen seminerleri,
gebe egzersizlerini, gebenin doğum öncesi, doğum ve doğum sonrasına hazırlık eğitimlerini içermektedir. Veriler araştırmacılar
tarafından hazırlanan “veri toplama formu” ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS paket programı (SPSS 21.0)
kullanılmıştır. Kursa katılan grubun %49.1 (n=27)’inin, katılmayan grubun ise sadece %23.4 (n=26)’ünün doğum odasına yatış
yapıldıktan sonra 1-5 saat içinde doğum eyleminin gerçekleştiği belirlendi. Deney grubunun %100.0 (n=55)’ü “doğumda nasıl
bir süreç olduğunu, nelerle karşılaşabileceğimi bildiğim için herhangi bir korku yaşamadım” derken, bu oran kontrol grubunda
%15.3 (n=17) idi. Her iki grupta da normal doğum ve sezeryan oranları benzerdi (p=0.810). Buna karşın doğumdan sonra bebeği
ilk yarım saat içinde emzirme oranı deney grubunda kontrol grubuna oranla anlamlı derecede yüksek iken (p<0.001), doğum
sonrası prematüre veya yenidoğan yoğun bakımda bebeklerin yatma oranı kontrol grubunda deney grubuna oranla anlamlı
derecede daha yüksekti (p<0.001). Kursumuza katılan gebelerin doğuma ait düşünce ve kaygılarında olumlu yönde değişim
olduğu tespit edildi (p<0.001).
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Anahtar Kelimeler: Gebelik; Doğum Kaygısı; Yenidoğan

CONSCIOUS PREGNANCY-HEALTHY BABY
SUMMARY
The aim of this study is to assess the effect of labor preparation course on labor anxiety and type of labor. It’s a semi-experimental
study. The study includes 166 pregnant mothers who accepted participation to the study among 920 mothers, gave birth in
Eskişehir state hospital between April 2013 and September 2013. 55 mothers who accepted participation to the course were
classified as study group, 111 mothers who didn’t accept the course were classified as control group. On the first day of the
course each mother was given to a caregiver’s supervision ,each mother was followed by same caregiver on the course of
pregnancy and labor was performed by same caregiver. The course was given by specialists (caregiver, doctor, phsicologist)
and included seminaries on various subjects, pregnancy exercises and antepartum and postpartum preparation trainings. Data
was collected by data collection forms prepared by researchers. Review of data was made by SPSS version 21.0 software. 49.1%
(n=27) of mothers who participated to the course and 23.4% (n=26) of mothers who didnt participate the course gave birth in
1-5 hours after admission of the hospital. 100% (n=55) of study group said “I knew the labor process and I didn’t ecperience any
anxiety” whereas only 15.3% (n=17) of control group said so. 80.0% (n=44) of study group gave vaginal birth whereas 82.9%
(n=92) of control group gave vaginal birth. Women who participated our study expressed positively changing thinking about
labor process and anxiety.
Keywords: Pregnancy; Labor Anxiety; Newborn
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GİRİŞ

Doğum öncesi bakım, doğuma yardım ve doğum sonu bakım multidisipliner bir ekip tarafından yürütülmesi gereken önemli bir dönemdir. Bu ekipte hemşire, ebe, doktor,
diyetisyen, psikolog ve hatta aile yer alır. Bununla birlikte
insanlığın varoluşundan bu yana tüm kültürlerde doğuma
yardım görevi özellikle ebelere verilmiştir. Ebeler, çoğu
doğal yöntemlerden oluşan farklı tekniklerle doğuma yardımcı olmuştur. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından
ebelik; “gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde gerekli
bakım ve danışmanlığı sağlamak, normal doğumları kendi
sorumluluğunda yaptırmak, yenidoğanın bakımını ve aile
planlaması danışmanlığını yapmak” olarak tanımlamıştır
(1). Gelişmiş ülkelerde optimal ebelik bakımı sunulmakta
ve gebe kadın prekonsepsiyonel dönemden doğum sonu
döneme kadar nitelikli ve kaliteli bakım, izlem, eğitim ve
danışmanlık hizmeti almaktadır (2).
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1.

Gebelik bir kadının en derin ve en kuvvetli isteğinin gerçekleşmesi, yaratılışını ve kendi benliğini kavramanın bir
ifadesidir. Gebeliğe bilgi yönünden kendini hazırlamış ve
çeşitli egzersizler ile doğuma hazırlanmış bir anne adayının travay ve doğum esnasında herkesten önde gelen yardımcısı kendisidir (3).
Ancak gebelikte ortaya çıkan fizyolojik değişimlerin yanı
sıra psikolojik ve sosyal değişimler annenin baş etme mekanizmalarını etkileyebilir. Bu nedenle gebelik sürecine,
kadın ve ailesi için gelişimsel bir kriz dönemi olarak bakılmaktadır. Gebelik kadın için başlı başına bir anksiyete kaynağıdır ve özellikle doğum ve yenidoğan ile ilgili endişeler
son tremesterde artmaktadır (4,5). Eğitim, derin solunum
ve gevşeme egzersizleri gibi girişimler kadının davranışlarını kontrol etme ve olumlu duygu hissetmesini sağlayabilir, kendine güvenini artırabilir, doğum korkusunu
azaltabilir, doğum sürecini ve sonuçlarını olumlu yönde
geliştirebilir. Ağrıyı azaltıcı nonfarmakolojik yöntemlerin
ebe ve hemşireler tarafından doğum eylemindeki kadınlara öğretilmesi ve uygulatılması da kadınların korku ve gerilimini azaltabilir. Doğum eylemindeki kadınlarla sakin bir
ses tonuyla konuşmanın, elle temasın ve sakral bölgeye
basınç uygulamanın gerilimin azaltılmasına yardımcı olduğu bildirilmektedir (6). Doğum eylemi süresince verilen
profesyonel destek, kadının kontrol duygusu ve doğum
ağrısı ile baş etmesini geliştirebilir ve olumsuz deneyim
yaşamasını önleyebilir. Destekleyici bakım ebe ve hemşirenin yanı sıra eş, akraba/ aile, bu konuda özel eğitim almış kişiler (doula: doğum koçu) tarafından da verilmektedir. Ülkemizde yapılan bir çalışmada kadınların %74.5’inin
doğum eyleminde destek olacak birine ihtiyaç duydukları,
bu kişinin de sırasıyla anneleri, eşleri, kardeşleri ve sağlık
personeli olmasını istedikleri belirtilmektedir (6, 7).
Günümüzde kadınlar doğumlarını yönetmek ve doğumlarının merkezinde olmak, doğum ağrıları ile ilaçlar dışında
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kendi yöntemleri ile baş etmek ve bu deneyimi eşleriyle
paylaşarak güzel bir doğum deneyimi yaşamak istemektedirler (8).
Günümüzde doğum öncesi sınıflar, anne ve baba adaylarını doğuma bilinçli bir şekilde hazırlamak, bebeğin sağlıklı gelişimi konusunda bilgilendirmek amacıyla gelişmiş
ülkelerde rutinde var olan, gelişmekte olan ülkelerde
ise yeni yeni rutine konulmaya başlanan bir hizmettir.
Ülkemizde bazı üniversite hastanelerinde, üniversitelerin
hemşirelik bölümlerinde, bazı özel hastanelerde ve Sağlık
Bakanlığı’na bağlı doğumevlerinde bu hizmet ebeveynlere ücretsiz olarak verilmektedir. Doğum öncesi eğitimde
amaç; doğum sırasında olacaklar, sağlık ekibinin yapacağı
işlemler hakkında anne adaylarını eğitmek ve ekibin bir
parçası olan gebeyi kendine düşenler konusunda bilgilendirip, bunları uygulayabilecek becerileri kazandırmaktır.
Doğuma hazırlık eğitim modelleri teorik felsefeleri, amacı,
hedefi, eğitmen nitelikleri, ders saati, uzunluğu ve öğrenci sayısına göre değişiklik gösterir. Bu eğitim sınıflarında
rahatlama, solunum teknikleri, dikkat odaklama, kadının
ve yardımcılarının doğum ağrısı döneminde ve doğumda başvurabilecekleri diğer nonfarmakolojik yöntemler
öğretilir.

2.

UYGULAMANIN AMACI

Bu çalışmanın amacı; doğuma hazırlık kursunun, gebelerin doğum kaygısına, doğum sürecine ve doğum sonrası
dönemde bebeğin anne yanında kalma ve erken dönemde emzirilmesine etkisini belirlemektir.

3.

UYGULAMANIN SAĞLIKTA KALİTE
STANDARTLARI İLE İLİŞKİSİ

•

KEY05 Hasta /hasta yakını eğitimine yönelik düzenlemeler bulunmalıdır.

•

KSS02 Bir program dahilinde hedef popülasyona yönelik sağlığı teşvik edici ve geliştirici faaliyetler planlanmalı ve uygulanmalıdır.

•

HHD04 Hasta ve/veya hasta yakını hastaya sunulabilecek teşhis, tedavi, bakım hizmetleri,hasta sorumlulukları ile diğer hizmetler hususunda bilgilendirilmelidir.

•

SDH07 Kurumda hasta/hasta yakınlarına yönelik gebelik ve doğum eylemine ilişkin sistemli bir eğitim
programı (gebe eğitim okulu) bulunmalıdır.

•

SDH05 Yenidoğan bebeğin izlemine yönelik düzenleme bulunmalıdır.
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Yarı deneysel bir çalışmadır. Araştırmaya başlamadan önce
kurumdan gerekli izin ve etik kurul izni alınmıştır. Araştırma
Eskişehir Devlet Hastanesi’nde Nisan ve Eylül 2013 tarihleri
arasında takibi devam eden 20-36 haftalık 920 gebe arasından, çalışmaya katılmayı kabul eden 166 gebe ile yapılmıştır. Bu gebelerden doğuma hazırlık kursuna katılmayı kabul
eden 55 kişi deney grubuna, kursa katılmayı kabul etmeyen
111 kişi ise kontrol grubuna dâhil edilmiştir.
Doğuma hazırlık kursunun ilk günü gebeye kendisinden
sorumlu bir ebe atanmış ve kurs boyunca gebe ile aynı ebe
ilgilenmiş ve doğumu da aynı ebe tarafından yaptırılmıştır.
Hastanın bu projede olduğunu ve hangi ebenin rehberliğinde olduğunu belirten mesaj hastanın hastane bilgisayar
sisteminde aktif olarak uyarı vermektedir. Bu sayede hastaneye giriş yaptığı andan itibaren, aynı ebeden rehberlik
alması sağlanmıştır. Doğuma Hazırlık Kursu’nun kapsamı;
alanında uzman kişiler tarafından (hemşire, ebe, hekim,
psikolog) verilen seminerleri (doğum korkusu, kemik yapı
ve kas yapı, doğum belirtileri, doğum, yenidoğan bakımı…
vb.), gebe egzersizlerini (endorfin masajı, ısınma egzersizi,
plates topu ile gebelik egzersizi, loğusa egzersizi ve kegel
egzersizi) ve gebenin doğum öncesi, doğum ve doğum
sonrasına hazırlık eğitimlerini içermektedir. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan “veri toplama formu” ile toplanmıştır. Veri toplama formunda sosyo-demografik özellikleri, doğuma ilişkin duygu ve düşünce ifadeleri ve doğum
sonrası bilgileri içeren toplam 31 tane soru bulunmaktadır.
Çalışmaya başlamadan önce, bilinçli gebe- sağlıklı bebek
eğitimin hedef grubu olan 20-36 hafta arasındaki gebelere
hastane web sayfası, tanıtıcı broşür, basın haberi, sözlü bildirim yoluyla duyuru yapılmıştır. Gebelerin kayıt yaptırabilmeleri için bir telefon numarası verilmiştir. Eğitime katılmak
isteyen gebelerden “Doğuma Hazırlık Kursu Bilgilendirilmiş
Rıza Formu” ile onam alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde Pearson Ki-Kare testi ve yüzdelikleri kullanılmıştır.
p<0.05 olasılık değerleri önemli olarak kabul edilmiştir.
Verilerin analizi SPSS 21.0 paket programında yapılmıştır.

(Şekil 1) beraber doğum albümü (Şekil 2) hediye edilmiştir.
Ayrıca normal doğum yapan gebelere özendirici olması
amacıyla cesaret belgesi (Şekil 3) verilmiştir.

6.

BULGULAR

Araştırmamız çalışmaya katılmayı kabul eden 166 gebe ile
yapılmıştır. Bu gebelerden doğuma hazırlık kursuna katılmayı kabul eden 55 kişi deney grubuna, kursa katılmayı
kabul etmeyen 111 kişi ise kontrol grubuna dâhil edilmiştir.
Tablo 1: Gebelerin tanıtıcı özellikleri
Kontrol grubu
(n:111)
n
%

Deney grubu
(n:55)
n
%

Kikare
Sd
p

Yaş
20 yaş ve altı

19

17.1

2

3.6

21-30 yaş

78

70.3

44

80.0

31 yaş ve üstü

14

12.6

9

16.4

6.130
2
0.047

Eğitim durumu
Okuryazar değil

4

3.6

1

1.8

İlköğretim

50

45.0

10

18.2

Lise

33

29.7

25

45.5

Önlisans- lisans

20

18.0

18

32.7

Yükseklisansdoktora

4

3.6

1

1.8

14.200
4
0.004

Gebenin çalışma durumu
Çalışmıyor (ev
hanımı)

82

73.9

39

70.9

Çalışıyor

29

26.1

16

29.1

8

7.2

0

0.00

103

92.8

55

100.0

5.801
4
0.204

Eşinin çalışma durumu
Çalışmıyor
Çalışıyor

21.153
1
p

Ailenin gelir durumu (TL)
0-750

10

9.0

1

1.8

751-1500

55

49.5

14

25.5

1501-3000

29

26.1

35

63.6

3001-5000

13

11.7

2

3.6

5001- Üzeri

4

3.6

3

5.5

100

90.1

55

100.0

İlçe merkezi

7

6.3

0

0.00

Belde-kasaba

1

0.9

0

0.00

Köy

3

2.7

0

0.00
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4.

24.381
1
p

İkamet edilen yer

5.

UYGULAMANIN YAPILDIĞI
BÖLÜMLER VE TAKİBİ

Eğitimler Gebe Eğitim Odasında verilmiş, doğumlar
Doğum Odasında yaptırılmış olup, doğum sonu takipleri
ise Doğum ve Jinekoloji Servisinde yapılmıştır. Eğitimler;
hafta içi 5 gün 13:30/16:30 saatleri arasında yapılmış ve
toplam 8 hafta devam etmiştir. Kursa katılan gebelerin
devam durumunu takip etmek amacıyla imza alınmış, gebeler ile kesintisiz telefon iletişimi sağlanarak programdaki değişiklikler konusunda haberdar olmaları sağlanmış ve
ihtiyaç duydukları sorular cevaplandırılarak bilgilendirilmişlerdir. Kursu tamamlayan gebelere katılım belgesiyle

İl merkezi

5.837
3
0.080

Toplam gebelik sayısı (şu anki gebeliği dahil)
1

94

84.7

52

94.5

2

15

13.5

2

3.6

3

2

1.8

1

1.8

3.910
2
0.116

Daha önce doğuma hazırlık ile ilgili eğitim alma durumu
Eğitim almamış

40

36.0

43

78.2

Eğitim almış

71

64.0

12

21.8

Toplam

111

100.0

55

100.0

26.408
4
p<0.001
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Tablo 2: Şu anki gebeliği ve doğumuna ait bilgiler
Kontrol grubu
(n:111)
n
%

Deney grubu
(n:55)
n
%

Kikare
Sd
p

Planlı bir gebelik
Evet

94

84.7

54

98.2

Hayır

17

15.3

1

1.8

6.930
1
0.018

Çalışmamızda deney grubunun %70.9’unun, kontrol
grubunun ise sadece %27.9’unun doğumdan sonra ilk
yarım saat içinde bebeğini emzirdiği saptandı (Tablo 2).
Çalışmamızda gebelerin doğuma hazırlık kursuna
katılması, doğuma ilişkin ifadelerini olumlu yönde
etkilediği saptandı (p0.001) (Tablo 3).

Doğum şekli (doğum sonrası) şuanki
Normal doğum

92

82.9

44

80.0

Sezeryan

19

17.1

11

20.0

0.058
1
0.810

Normal doğum

70

63.1

44

80.0

Sezeryan

41

36.9

11

20.0

4.148
1
0.042

Sezaryanla doğum yaptıysa sezaryan nedeni
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Tekrar doğum yapmayı düşünürseniz hangisini tercih edersiniz?

İlerlemeyen eylem
(doğum eyleminin
uzaması)

4

3.6

1

1.8

Fetal distress

7

6.3

1

1.8

Makat gelişi

3

2.7

5

9.1

İri bebek

5

4.5

4

7.3

7.138
5
0.211

Doğum Odasına yatışı yapıldıktan sonra kasılmaların (ağrıların)
başlamasından itibaren doğum yapana kadar geçen süre
0-59 dakika

1

0.9

25

45.5

60-259 dakika

26

23.4

27

49.1

300-539 dakika

36

32.4

2

3.6

600-779 dakika

20

18.0

1

1.8

13 saat ve üzeri

28

25.2

0

0.00

89.024
1
p

Doğum sonrasında bebeğini ilk emzirme süresi
İlk yarım saat içinde

31

27.9

39

70.9

İlk iki saat içinde

41

36.9

9

16.4

Emzirme il ilgili sorun
yaşadığım için ilk 24
saat içinde

18

16.2

3

5.5

Yenidoğan
yoğun bakım
gereksiniminden
dolayı 1-3 gün içinde

14

12.6

3

5.5

Diğer

7

6.3

1

1.8

28.024
4
p

Doğum sonrasında bebeğin yenidoğan yoğun bakım veya prematüre
yoğun bakıma yatırılma durumu
Evet

35

31.5

7

12.7

Hayır

76

68.5

48

87.3

Toplam

111

100.0

55

100.0

7.

5.922
1
0.015

UYGULAMADAN ÖĞRENİLEN
DERSLER

Gebelerin yaşları 17 ile 40 yaş arasında değişmektedir.
Daha önce doğuma hazırlık ile ilgili eğitim alanların eğitimi aile, akraba gibi yakın çevreden (kontrol grubu:25.2,
deney grubu: 10.9), internetten (kontrol grubu: 18.0, deney grubu: 5.5), doktorundan (kontrol grubu: 13.5, deney
grubu: 3.6) ve doğum kitaplarından (kontrol grubu: 7.2,
deney grubu: 1.8) (Kikare=26.408, Sd=4, p<0.001) aldığı
belirlenmiştir (Tablo 1).
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8.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR

Çalışmamızda gebelerin büyük çoğunluğunun ev hanımı
olduğu (kontrol grubu %73.9, deney grubu %70.9), il
merkezinde ikamet ettiği (kontrol grubu %90.1, deney
grubu %100.0) ve ilk bebeğine hamile olduğu (kontrol
grubu %84.7, deney grubu %94.5) belirlenmiştir ve bu
özellikler yönünden deney ve kontrol grupları birbirine
benzerdir. Gebenin yaşı, eğitim durumu, eşinin çalışma
durumu, aile gelir durumu ve daha önce doğuma hazırlık
ile ilgili eğitim alma durumu arasında ise her iki grup
arasında anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05) (Tablo 1).
Çalışmamızda gebelerin büyük çoğunluğu 21-30 yaş
aralığındadır (Tablo 1). Şeker ve Sevil’in (2015) çalışmasında
doğuma hazırlık sınıfına alınan gebelerin %70.0’i 26-35 yaş
aralığındadır. İşbir ve ark.’nın (2015) çalışmasında ise yaş
ortalaması 32±4.12 olarak bulunmuştur (9,10). Türkiye
Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) 2013 verilerine göre
ülkemizde ilk doğum yaşı 22.9’dur ve doğumlar en fazla
25-29 yaş aralığındadır (11). Türkiye’nin farklı yerlerinde
yapılan çalışmalarda (7,11,12,13,14,15,16,17,18,19) ortalama doğum yaşı 23.67 ile 28.7 arasında değişmektedir.
Yurtdışında doğuma hazırlık sınıfları ile ilgili yapılan çalışmalarda da (Okano ve ark., Spinelli ve ark.; Sturrock ve
Johnson) gebelerin yaş ortalaması 23 ile 29 arasında değişmektedir (20,21,22). Fabian ve ark.’nın çalışmasında da
gebelerin %94’ü 23-35 yaş aralığındadır (23). Sonucumuz
diğer çalışmalar ve TNSA verileri ile benzerdir.
Araştırmamızda kontrol grubunun büyük bir kısmı (%45.0)
ilköğretim mezunu iken deney grubunda bu oran sadece
%18.2’dir. Deney grubunun %45.5’i lise, %32.7’si önlisans/
lisans mezunudur (Tablo 1). Yapılan çalışmalarda (7, 16,
17, 18, 24) gebelerin %22.2 ile %71.6 oranlarında ilkokul
mezunu olduğu saptanmıştır. Buna karşın Şeker ve Sevil’in
(2015) çalışmasında doğuma hazırlık sınıfına katılan gebelerin %76.7’sinin, İşbir ve ark.’nın (2015) çalışmasında ise
%98.0’inin üniversite mezunu olduğu belirlenmiştir (9,10).
Bu iki çalışmaya benzer şekilde deney grubumuzdaki gebeler arasında lise ve önlisans/lisans mezunlarının sayısı
daha yüksek bulunmuştur. Bu sonuç eğitim durumu yükseldikçe gebelerin kendileri ve bebekleri için yararlı olabilecek doğum kursları gibi aktivitelere daha fazla yöneldikleri şeklinde yorumlanabilir.
Çalışmamızda deney grubunun %63.6’sında aile gelir
durumu 1501-3000 TL arasında iken kontrol grubunun
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Tablo 3: Gebenin doğuma ilişkin ifadeleri (N:111)
KATILMA DERECELERİ (n %)
GEBELERİN KATILMA İFADELERİ

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Kararsızım
Fikrim Yok

Katılmıyorum

Kesinlikle
Katılmıyorum

Kikare
Sd
P

Doğum yaparken ölmekten korktum ve hayatımdan endişe ettim.
Kontrol Grubu

17 15.3

57 51.4

5

4.5

32 28.8

0

Deney Grubu

0

0

0

0.00

21 38.2

34 61.8

0.00

0.00

0.00

108.770
4
0.001

Doğum odasında yalnız kalmaktan büyük endişe duydum.
Kontrol Grubu

18 16.2

57 51.4

4

3.6

32 28.8

0

Deney Grubu

0

0

0.00

0

0.00

24 43.6

31 56.4

17 15.3

4

3.6

76 68.5

13 11.7

0

0.00

0

0.00

0

0.00

1

1.8
0.00

0.00

0.00

104.098
4
0.001

Doğum sırasında psikolojik olarak kendimi rahat hissettim.
Kontrol Grubu

1

0.9

Deney Grubu

54 98.2

157.377
4
0.001

Doğum sırasında canımın çok yanmasından korktum.
Kontrol Grubu

12 10.8

66 59.5

6

5.4

27 24.3

0

Deney Grubu

2

0

0.00

0

0.00

34 61.8

19 34.5

3.6

90.335
4
0.001

Doğumun uzun sürmesinden ya da süreceğinden endişelendim.
Kontrol Grubu

12 10.8

70 63.1

8

7.2

21 18.9

0

Deney Grubu

0

0

0

0.00

29 52.7

26 47.3

0.00

0.00

0.00

111.023
4
0.001

Doğum yaparken bebeğimi kaybetme endişesi yaşadım.
Kontrol Grubu

11 9.9

56 50.5

7 6.3

37 33.3

0

Deney Grubu

0

0

1 1.8

32 58.2

22 40.0

8

7.2

49 44.1

0

0.00

0.00

0.00

84.598
4
0.001

Doğumum sırasında bebeğime yeterli müdahale yapılmamasından kaygılandım.
Kontrol Grubu

10 9.0

44 39.6

Deney Grubu

0

0

0.00

0.00

0.00

0

0.00

22 40.0

33 60.0

97.468
4
0.001

Doğum yaparken bebeğime bir şey olacak diye endişelendim.
Kontrol Grubu

10 9.0

53 47.7

5

4.5

43 38.7

0

Deney Grubu

0

0

0.00

0

0.00

23 41.8

32 58.2

0.00

0.00

98.363
4
0.001

Doğum sonrasında bebeğimi emzirememekten endişe duydum.
Kontrol Grubu

5

4.5

62 55.9

5

4.5

39 35.1

0

Deney Grubu

0

0.00

0

0

0.00

30 54.5

25 45.5

0.00

0.00

89.464
4
0.001

Doğumum sırasında sağlık personelinin hata yapmasından endişe duydum.
Kontrol Grubu

4

3.6

49 44.1

8

7.2

50 45.0

0

Deney Grubu

0

0.00

0

0

0.00

32 58.2

23 41.8

0.00

0.00
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1

Tamamen
Katılıyorum

77.928
4
0.001

Doğum yaparken sağlık personelinin beni ve yaşadığım acıyı anlamamasından endişe duydum.
Kontrol Grubu

7

6.3

54 48.6

15 13.5

35 31.5

0

Deney Grubu

0

0.00

0

0

0.00

31 56.4

24 43.6

0.00

0.00

91.798
4
0.001

Doğum yaparken sağlık personelinin bana kötü davranacağı endişesi duydum.
Kontrol Grubu

5

4.5

50 45.0

16 14.4

40 36.0

0

Deney Grubu

0

0.00

0

0

31 56.4

24 43.6

0.00

0.00

0.00

87.170
4
0.001

Doğumum sırasında gebe eğitimlerinde tanıdığım bir ebenin yanımda olması kaygılarımı azaltırdı veya azalttı.
Kontrol Grubu

20 18.0

61 55.0

20 18.0

10 9.0

0

0.00

Deney Grubu

52 94.5

3

5.5

0

0.00

0

0

0.00

0.00

87.896
4
0.001

Doğumum sırasında kendimi güvende hissettim
Kontrol Grubu

0

0.00

16 14.4

9

8.1

74 66.7

12 10.8

Deney Grubu

35 63.6

20 36.4

0

0.00

0

0

0.00

0.00

125.878
4
0.001

Doğumda nasıl bir süreç olduğunu, nelerle karşılaşabileceğimi bildiğim için herhangi bir korku yaşamadım.
Kontrol Grubu

2

1.8

15 13.5

4

3.6

Deney Grubu

37 67.3

18 32.7

0

0.00

80 72.1

10 9.0

0

0

0.00

0.00

120.505
4
0.001
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Çalışmamızda daha önce doğuma hazırlık ile ilgili eğitim
alma durumu kontrol grubunda %64.0 iken, deney
grubunda yalnızca %21.8’dir ve bu sonuç istatistiksel
olarak anlamlıdır (p. Yapılan farklı çalışmalarda (11, 17, 24,
25, 26) gebelerin doğum öncesi bakım ve eğitim alma oranı ise %51.6 ile %96.0 arasında bulunmuştur. Bizim çalışmamızda her iki grup arasındaki farklılık daha önce eğitim
almayan grubun eğitime daha fazla ihtiyaç duyması ve bu
nedenle projeye gönüllü katılmasına bağlanabilir.
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yaklaşık yarısı (%45.9) 751-1500 TL gelire sahiptir. Ayrıca
deney grubundaki gebelerin eşlerinin tümü bir işte çalışırken, kontrol grubunda 8 gebenin eşinin çalışmadığı belirlenmiştir ve bu sonuçlar istatistiksel olarak anlamlıdır (p.
Çalışmamızın sonucunu gebelerin gelir durumu arttıkça
projeye katılma oranlarının yükselmesi ile ilişkilendirebiliriz (Tablo 1).

Yine çalışmamızda eğitimlerin daha fazla oranda aile,
akraba gibi yakın çevreden (kontrol grubu:25.2, deney
grubu: 10.9), ve internetten (kontrol grubu: 18.0, deney
grubu: 5.5) alındığı belirlenmiştir (Tablo 1). Hawkins ve
ark.’nın (1998) yaptığı çalışmada ise kontroller ile eğitimlerin çoğunluğu hekim tarafından yapılmıştır (27).
Araştırmamızda deney grubunun %98,2’sinin şu anki gebeliği planlı iken, bu oran kontrol grubunda %84.7’dir ve
bu sonuç istatistiksel olarak anlamlıdır (p=0.018) (Tablo
2). Yapılan çalışmalarda (7, 18, 24) kadınların %76.0 ile
%95.5 oranlarında şimdiki gebeliğinin planlı olduğu
belirtilmektedir. Çalışma sonucumuz planlı gebeliklerde
eğitim isteğinin daha fazla olduğu şeklinde yorumlanabilir.
Bizim çalışmamızda kontrol grubundaki gebelerin
%82.9’unun, deney grubundaki gebelerin ise %80.0’inin şu
anki hamileliği normal doğum ile sonuçlanmıştır ve bu sonuç istatistiksel olarak anlamlı değildir (Tablo 2). Şeker ve
Sevil’in (2015) çalışmasında doğuma hazırlık sınıfına alınan
gebelerin %43.3’ünün, kontrol grubunun %39.4’ünün normal
doğum, İşbir ve ark.’nın (2015) çalışmasında deney grubunun
%94.1’inin, kontrol grubunun ise %46.8’inin normal doğum
yaptığı görülmektedir (9,10). Çalışmamızda annelere doğumdan sonra “tekrar doğum yapmayı düşünürseniz hangi
doğum şeklini tercih etmek istersiniz” diye sorulmuş, deney
grubunda normal doğum yapanların tümü (%80.0) “yine normal doğumu tercih ederim” cevabını vermişlerdir. Kontrol
grubunda ise normal doğum yapanlardan yine “normal doğumu tercih ederim” diyenlerin oranı %82.9’dan %63.1’e gerilemiştir. Bu sonuç projeye katılan grupta normal doğumun
anne açısından daha olumlu geçmesine bağlanabilir.
Çalışmamızda kontrol ve deney grubu arasında şu anki
doğum şekli sezeryan olanların, sezeryan endikasyonları
arasında anlamlı fark bulunmamıştır (p=0.211 ) (Tablo 2).
Deney grubunda en yüksek sezeryan endikasyonu makat
geliş iken, kontrol grubunda fetal distres nedenli sezeryan
oranları daha fazladır. Yapılan çalışmalarda (28, 13, 28,
30), fetal distres nedenli sezeryan oranları %11.9 ile %20
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.7, ilerlemeyen travay nedenli sezeryan oranları %3.11 ile
%37.7, prezentasyon anomalilerine bağlı sezeryan oranları %1.3 ile %14.1, iri bebek nedenli sezeryan oranları %3.3
ile %11.8 aralığında değişmektedir.
Çalışmamızda deney grubunda gebenin doğum odasına
yatışı yapıldıktan sonra %45.5’i ilk 1 saat içinde, %49.1’i ise
1-5 saat içinde doğum yapmıştır. İlk 1 saat içinde doğum
yapma oranı kontrol grubunda sadece %0.9, ilk 5 saatte
doğum yapma oranı ise sadece %23.4’tür ve bu sonuç
istatistiksel olarak ileri derecede anlamlıdır . Literatürde
travay süresi ile ilgili yapılmış bir çalışmaya ulaşılamamıştır. Ancak çalışma sonucumuz doğuma hazırlık kursunun
travay süresini önemli ölçüde kısalttığını göstermektedir.
Araştırmamızda deney grubunun %70.9’u doğumdan
sonra bebeğini ilk yarım saat içinde emzirirken, bu oran
kontrol grubunda sadece %27.9’dur ve bu sonuç istatistiksel olarak ileri derecede anlamlıdır (p (Tablo 2). Etkili
emzirme eğitimi ile ilgili yapılan çalışmalarda (31, 32) deney grubundaki annelerin %17.4 ile %100.0, kontrol grubundaki kadınların % 26.1 ile % 48.0’inin bebeklerini ilk
yarım saatte emzirdikleri bulunmuştur. Tüm bu sonuçlar doğuma hazırlık için gebeye verilen desteğin, doğum
sonrası dönemde bebeklerin erken dönemde emzirilmesi
ile sonuçlandığını göstermektedir. Ve bu sonuç yenidoğan
sağlığının korunması yönünden çok önemlidir.
Bizim çalışmamızda deney grubundaki bebeklerin yalnızca %12.7’si doğum sonrası Yenidoğan/Prematüre yoğun
bakıma yatırılırken bu oran kontrol grubunda %31.5’tir ve
bu sonuç istatistiksel olarak anlamlıdır (p=0.015) (Tablo
2). Literatürde bununla ilgili bir çalışmaya ulaşılamamıştır. Çalışma sonucumuz doğuma hazırlık kursunun doğum
sonrası bebeğin anne yanında kalma oranını arttırması
yönünden önemlidir.
Çalışmamızda doğuma hazırlık kursuna katılanların
doğum sonrası doğuma ilişkin ifadelerinin, katılmayanlara
göre daha olumlu olduğu ve bu sonucun ileri derecede
anlamlı olduğu saptandı (p‹0.001) (Tablo 3). Şeker ve
Sevil’in (2015) çalışmasında doğuma hazırlık sınıfına katılan gebelerin doğum sonunda bebeklerini olumlu algılama durumlarının deney grubunda %73.3 iken kontrol grubunda %60.6’ya düştüğü ve deney grubunun bebek bakım
sorumluğunun (3.767±0.281) daha yüksek olduğu saptanmıştır (9). İşbir ve ark.’nın (2015) çalışmasında doğuma
hazırlık eğitimi alan gebelerin doğum deneyimlerinden
(13.02±3.74) daha fazla memnun oldukları belirlenmiştir
(p‹0.05)(10). Stoll ve Hall’ın (2012) çalışmasında da eğitim
alan kadınlarda normal doğum oranının daha yüksek olduğu görülmüştür (p=0.041). Bunun nedeninin eğitim
alan kadınların doğum korkusunun azalması ve doğum
yapabileceklerine yönelik kendilerine olan güven duygusunun gelişmesi olduğu düşünülmüştür. Ayrıca eğitim
alan gebelerin doğum deneyimlerinden daha fazla memnun oldukları saptanmıştır (33). Fisher ve ark.’nın (2012)
yaptıkları kalitatif çalışmada ve Quine ve ark.’nın (1993)
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9.

KURUM VEYA KURULUŞLARDA
UYGULANABİLME DURUMU

Bilinçli Gebe - Sağlıklı Bebek projesi için eğitim verecek kişiler sertifikalandırılıp ekibin kurulması, eğitim yeri, eğitim
materyalinin belirlenmesi ile kadın doğum kliniği bulunan
tüm kurum ve kuruluşlarda uygulanabilir.

10. SAĞLIK HİZMETLERİ ÜZERİNE
ETKİLERİ
Bu proje doğum kaygısını azaltması, yenidoğan bakım
gereksinimini azaltması ve doğum sonrası ilk yarım saat
içinde emzirmenin gerçekleşmesi açısından anne - bebek
sağlığı ve hasta güvenliği açısından önemlidir.
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Tüm bu sonuçlar doğuma hazırlık kurslarının gebelerin
doğum kaygısına, doğum sürecine ve doğum sonrası dönemde bebeğin anne yanında kalma ve erken dönemde
emzirilmesine önemli katkılar sağladığını göstermektedir.
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çalışmasında da doğum eğitimi alan gebelerin kendilerini
doğumda güçlü hissettikleri, kontrollerini kaybetmedikleri, kendilerini daha hazır hissettikleri ve doğumdan memnuniyetlerinin daha fazla olduğu görülmüştür (34,35).
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Ülkemizde yapılan araştırmalar Türk toplumundaki çocukların %80-90’ının diş hekiminden korktuğunu göstermektedir.
Çocuklarda korku, dental kaygı ve davranış idaresi problemlerinin etiyolojik faktörleri; “bireysel faktörler, çevresel faktörler ve
dişsel faktörler” şeklinde 3 ana bölümde incelenebilir. Birinci başlıkta yer alan bireysel faktörler; çocuğun yaşı, cinsiyeti, iletişim
becerileri, kişilik özellikleri vb. konuları kapsamaktadır. Çevresel faktörler aileden, okuldan ya da çocuğun sosyal hayatında yer
alan diğer gruplardan aldığı yanlış duyumları kapsar. Olumsuz algıyı yaratan bir diğer faktör olan dişsel faktörlerin temelinde,
hatalı ya da eksik diş hekimi uygulamaları yer almaktadır. (Yetiş, 2013: 62-68 )
Bu çalışmada amacımız; Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında, kapasitemizi iki katına çıkararak daha çok çocuğa koruyucu ve
tedavi edici diş hekimliği uygulamalarında hizmet vermektir. Sadece çocuklara özel hazırlanmış eğlenceli bir ortamda çocukların
diş tedavilerini yaparak, çocuklarda diş hekimi korkusunu ve dental kaygıyı en aza indirmek, diş hekimliğini sevdirmek ve diş
hekimi korkusunda etiyolojik faktörleri azaltarak hasta memnuniyetini artırmaktır.
Anahtar Kelimeler: Çocuklarda Diş Hekimi Korkusu ve Dental Kaygı, Çocuklara Özel Semt Polikliniği, Hasta Memnuniyeti

FOR OVERCOMING DENTIST FEAR IN PEDIATRIC PATIENT AT ORAL AND DENTAL HEALTH CARE CENTER “TURKEY’S FIRST
PEDIATRIC ORAL AND DENTAL HEALTH CARE CLINIC’’ PROJECT
SUMMARY
Research made in our country show that 80-90% of children in Turkish society are scared of dentists. Children’s dental fear,
dental anxiety and behavioral response problem’s etiological factors can be examined in 3 main parts: “individual factors,
environmental factors and dental factors.” Standing at the first title, individual factors involve matters as the child’s age, gender,
communication skills, personal characteristic etc. Environmental factors comprise the incorrect expression of children’s family,
school and the other social life members. The other factor which causes negative perception is dental factors. Dental factors are
composed of defective and deficient dental application. (Yetiş, 2013: 62-68 )
In this study our aim is to serve preventive dentistry medicine and remandial dentistry by doubling our capacity for more children
treatment. By making dental treatment in a fun environment which is prepared specially for children we want to minimize the
children’s dental fear and dental anxiety also want to endear dentistry, by this way reducing dentist fear’s etiological factors, the
Patient Satisfactions within the Healthcare Quality Scope will increase
Keywords: Dentist Fear and Dental Anxiety in Children, The Clinic Special for Children,Patient Satisfaction

1.

GİRİŞ

Toplumda diş hekimi korkusuna çok sık olarak rastlanılmaktadır. Bu korkunun kaynağı geçmişte yaşanmış olan
kötü tecrübeler, kişilerin bu konudaki bilgisizlikleri, çevreden edinmiş oldukları yanlış bilgilerdir. Çocuklar bunlardan çok çabuk etkilenmekte ve bu etkilerin izleri bir ömür
boyu silinmeyip kişinin hayatı boyunca diş tedavilerinden
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kaçmasına ve randevuları işkence saatleri olarak görmesine sebep olmaktadır.
Diş hekimleri için, tedavilere verdikleri yanıtlarla en zor
iletişim kurulan hasta grubu çocuklardır. Çoğu hekim
çocuk hastanın tedavisiyle ilgilenmenin yetişkin hastaların tedavisinden çok daha zor ve yorucu olduğunu söylemekte ve çocukların tedavilerinden kaçmaktadırlar. Gerek
diş hekimleri gerekse diş hekimliği öğrencileri arasında
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Çocuklarda Dental Korku ve Kaygı

Dental korku; dental işlemler sırasında ortaya çıkan bir
takım korkutucu uyaranlara karşı meydana gelen normal
bir emosyonel reaksiyondur. Dental kaygı ise; diş tedavisi
sırasında korkunç olaylar gerçekleşeceği konusunda duyulan endişe ve ayrıca kontrolün yitirilmesi hissi olarak
tanımlanır. (Gustafsson vd.,2010 : 242-53)
Korku ve kaygı arasında üç önemli fark vardır:
■■ Kaynak: “Ben iğneden korkarım!” örneğinde olduğu
gibi korkunun kaynağı bilinir; ancak kaygının kaynağı
belirsizdir.
■■ Şiddet: Korku kaygıdan daha şiddetlidir.
■■ Süre: Korku daha kısa sürelidir, kaygı ise uzun süre devam eder .(Cüceloğlu, 2014)

1.2.

Çocuk Hastada Dental Korku ve Kaygının
Etiyolojisi

Dental korku ve kaygı, çocuk popülasyonunda oldukça
yaygındır. Diş tedavisinden kaçınma, diş sağlığı merkezlerine yeterli sıklıkta gidilmemesi ve ağrılı diş tedavileri nedeniyle oluşabilmektedir. (Yetiş, 2013: 62-68 )
Çocuklarda dental kaygı ve davranış idaresi problemlerinin etiyolojik faktörleri; “bireysel faktörler, çevresel faktörler ve dişsel faktörler” şeklinde 3 ana bölümde incelenebilir.( Yetiş, 2013: 62-68)
1.2.1. Bireysel Faktörler
1.2.1.1 Çocuğun Yaşı
Dental kaygı ve davranış idaresi problemlerinin oluşumunda önemi açık olan bir faktör “çocuğun yaşı” dır. Her
iki durum da küçük çocuklarda daha yaygındır. Çünkü psikolojik gelişimleri henüz diş tedavisine dayanabilecek yeterlilikte değildir. Bayrak ve ark.(2010) tarafından Türk çocuklarında yapılan bir çalışmada, 3-6 yaş grubu çocukların
% 30’unun, 7-12 yaş grubu çocukların ise % 11’inin dental
kaygılı oldukları belirlenmiştir. (Winer,1982:1111-336)
1.2.1.2. Çocuğun Cinsiyeti
Dental kaygı oluşumunda etkili faktörlerden biri de çocuğun cinsiyetidir. On dört farklı popülasyonda yapılan araştırma sonuçlarının incelendiği bir derleme çalışmasında,
10 popülasyonda kızların erkeklere göre daha fazla dental
kaygıya sahip olduğu, 2’sinde ise cinsiyete bağlı farklılık
görülmediği ortaya çıkmıştır.( Yetiş, 2013: 62-68)

Bireysel etiyolojik faktörlerden bir diğeri de çocuklardaki
eksik iletişim becerileridir. Kontrolünü kaybetme, ağrı duyusu ve yabancı insanlarla bir arada olmak, küçük çocuklarda korku reaksiyonlarının meydana gelmesinde önemlidir. (Gustafsson vd.,2010 : 242-53)
1.2.2. Çevresel Faktörler
1.2.2.1 Aile
Aileye ait dental kaygının, çocukların klinik davranışlarını
etkilediği oldukça iyi bilinmektedir. Berggren ve Meynert
(1984) ve Moore’nin (1991)ebeveynleri odontofobik olan
bireyleri inceledikleri çalışmalarında, ailenin negatif tutumunun çocukta odontofobi gelişmesinde en önemli etken
olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca bu konudaki çalışmalar,
dental korkunun emosyonel olarak ya da modellendirme
ile aile üyeleri arasında yayılabildiğini ve dental korkunun
temelinde genetik bileşenlerin birlikteliği olduğunu göstermektedir. (Yetiş,2013: 62-68 )
1.2.2.2 Diş Hekiminin Tutumu
Diş hekiminin tutumu da çocuğun dental tedavideki davranışını etkileyen önemli bir faktördür. İlk diş hekimi randevusu, çocuğun daha sonraki tedaviler için diş hekimi ve
diş tedavileri hakkında nasıl bir tutum sergileyeceği konusunda önemli bir etkendir. Pozitif bir diş hekimi hasta
ilişkisi; hastanın memnuniyeti, uyumu ve diş sağlığı kliniklerine gitme alışkanlığını, ayrıca evde yapacağı koruyucu
uygulamalar açısından motivasyonunu olumlu yönde
etkilemektedir. Diş hekiminin bu konuda dikkatli olması,
çocuğun dental davranış problemini negatif olaylar oluşmadan önce tahmin etmesi ve tanımlaması, ayrıca ilk randevu için etkili bir davranış idaresi stratejisi oluşturması
gerekmektedir.(Lee vd., 2007:36-41.)
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pedodonti sevilmeyen ek iş olarak görülmektedir; ancak bazı idealist diş hekimleri tarafından gerekli önem
verilmektedir.( Ashkenazi vd., 2002 : 297-305, Kirchhoff,
Richter 1983: 355-64 )

Çocuk asla iki büyük hasta arasında, vaktin dar olduğu
zamanlarda kabul edilmemelidir. Gerçekten de bir cerrahi
çekim, üst büyük azı kanallarını aramak, bir köprü ayağı
hazırlamak gibi güç çalışmalar arasına sıkışmış bir çocuğu
gerekli sabır ve rahatlıkla muayene ve tedavi etmek hemen hemen olanaksızdır. Bu nokta diş hekimlerinin pek
azının üzerinde durdukları önemli bir sorundur. (Kaliçoğlu,
2015: 31-32)
1.2.3. Dişsel Faktörler
Dental kaygı ya da korkunun oluşmasında yaygın olarak
bilinen, önemli faktörlerden biri “ağrılı diş tedavileri” dir.
Çocukların çoğu, yıllardan beri restoratif tedavileri anestezi olmadan yaptırdıkları için, bu gibi ağrılı durumlar çocuklar için kaçınılmazdır.( (Gustafsson vd.,2010 : 242-53 ,
Koch, 2009:17-43) Buna karşın; tekrarlayan asemptomatik
ziyaretler dental kaygıya dair profilaktik rol oynamakta ve
koruyucu programlara katılan çocuklar daha düşük seviyede dental korku belirtisi göstermektedirler. (Wogelius
vd., 2003:178-83.)
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2.

NEDEN ÇOCUKLARA ÖZEL AĞIZ VE
DİŞ SAĞLIĞI SEMT POLİKLİNİĞİ

1999-2000 yılları arasında İtalya’da yapılan bir çalışmada, ilk diş hekimi ziyaretini problemli geçirmenin, ailesel
dental kaygıdan sonra, en sık görülen ikinci dental kaygı
etkeni olduğu saptanmıştır. Bu çalışmada ayrıca, çok sayıda negatif diş tedavisi tecrübesi olan çocukların, diş hekimine gitmekten kaçındıkları ve ileride yalnızca diş ağrısı
çektiklerinde diş hekimine gidebilecekleri belirtilmiştir.
(Rantavuori vd., 2009:13-9) Bu bakımdan çocuğun diş kliniğini ilk ziyareti çok önemlidir.
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Çocuğun dental problemi olduğu düşünüldüğünde, ilk
dental randevusunda olumsuz davranış sergilemesi büyük olasılıkla yüksektir ki hekimler bunu çok iyi bilmektedirler. (Wright ve Alpern, 1971: 124-8)

Çocuk kendisi için hazırlanmış ortam içerisinde
karşılanmayı sever. Bu nedenle, bekleme alanları ve
klinikler buna göre hazırlanmalıdır. Çocuklar üzerinde
olumlu etki yaratması düşüncesi ile eğlenceli bekleme
alanları oluşturulmalıdır. Çocuklar ve hekimler için
durallık ve rahatlık içinde çalışma olanağı sağlanması
amacı ile muayene odaları sessiz ve sakin bir alanda
hazırlanmalıdır.( Kaliçoğlu, 2015: 31-32)
Yetişkinlerin ve çocukların aynı ortamda tedavi olması, çocuklarda dental korkunun yenilmesine engel

olduğu gibi dental kaygıyı da artırmaktadır. Bazı ADSM/
ADSH’lar içinde pedodonti klinik veya bina olarak ayrılmış
olsa bile yetişkinlerle ortak kullanım alanlarının olması
(Ameliyathane, Röntgen, Bekleme Alanları, WC vb.)
çocuklar üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır.
Tüm bu nedenleri göz önünde bulundurduğumuz zaman
günümüzdeki ve gelecekteki dental korku ve kaygıları en
aza indirmek, çocuklara diş hekimliğini sevdirerek ağız ve
diş sağlığı bilincini oluşturmak açısından çocuk poliklinikleri yetişkinlerden bina olarak ayrı, hizmet uygulamaları
bakımından ise farklı olmalıdır.

2.1.

Koruyucu ve Tedavi Edici Diş Hekimliği
Hizmetlerinde kapasitenin Artırılması

Mevcut merkez binada ki pedodoti kliniğinde 6 hekim ve 6
ünitle yaklaşık 160 m2 ‘lik alanda günlük ortalama 180 çocuk
hastaya hizmet verilmekteydi. Başta koruyucu diş hekimliği
olmak üzere, kapasite artırılarak daha çok çocuğa koruyucu ve tedavi edici diş hekimliği uygulamalarında hizmet vermek ve geleceğin ebeveynleri olacak çocuklara ağız ve diş
sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak hedeflenmiştir.

2.2.

Uygulama Süreci

2015 Ocak ayında çocuklara yönelik hazırlanan proje 2015
Ekim ayında tamamlanarak Çocuk Semt Polikliniği olarak
hizmet vermeye başlandı. Çocuk Semt polikliniği açılırken

Şekil 1. Çocuk Semt Polikliniği Mimari Projesi
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Diş hekimleri arasında pedodonti sevilmeyen ek iş olarak
görüldüğünden (Ashkenazi vd., 2002 : 297-305, Kirchhoff,
Richter 1983: 355-64 ) öncelikli olarak sürece doğru diş
hekimi seçilerek başlandı. Pedodonti uzman hekimi başta olmak üzere, çocuk kliniğinde çalışmak isteyen gönüllü
hekimler belirlendi. Pedodonti uzman hekimi tarafından
çocuk semt polikliniğinde çalışacak diş hekimlerine;
■■ Çocuklarla iyi iletişim kurmak için öncelikle onların ayrı
bir birey olduklarını kabul etmeleri,
■■ Fiziksel, psikolojik ve mental farklılıklar gösterebileceklerini düşünmeleri, iletişim temellerini buna göre
kurmaları,
■■ Çocuk için ilk izlenimin önemi, Klinikte çok iyi ve dostça
karşılanmaları, onlara çocuk gibi değil de yetişkin biri gibi
davranılması ve ismiyle çağırmaya özen gösterilmesi,
başını okşamaktansa elini sıkmak çocuğun kendisine
değer verildiğini hissetmesini sağlanması, (Yetiş, 2013:
62-68, Zafersoy ve Erten, 2009: 62-68)
■■ Her ne yapılacaksa çocuğu doğru şekilde bilgilendirmenin önemi, tedavi sırasında yapılacak işlemler ve
tedaviden sonraki iyileşme dönemi hakkında bilgi verilmesinin korkunun/kaygının azalmasında olumlu etkileri (Zafersoy ve Erten, 2009: 62-68, Kaliçoğlu, 2015:
31-32) konularında eğitim verildi.

Bütçe

Polikliniğimizde çocukların kaygı ve korkularını en aza
indirmek için hazırlanan oyun odası, bekleme alanlarının
dizaynı ve kliniklerde çocukları rahatlatmaya yönelik hizmetler (dental ekranlarında oynatılan eğitici çizgi filmler,
oyuncaklar, renkli hasta önlükleri ve farklı tasarımlı hekim
maskeleri vb) için bütçemizden 542,500.00TL kullanıldı.
Tablo 1. Gider Tablosu
Gider

Açıklama

TL

%

292,060.00

54%

Birimin Fiziki
Oluşumu

500 m2 lik alanda 7 Klinik,
Personel dinlenme odaları, Oyun
Odası, Çocuk ve Bebek emzirme
odası, Röntgen, Boya ve Görseller,
1 yıllık kira bedeli vb.

222,960.00

41%

Çocuklara
Özgü
Malzemeler

Renkli hasta önlükleri (Mavi,
Pembe), Farklı tasarımda hekim
maskeleri, Oyuncak vb.

27,480.00

5%

542,500.00

100%

9 ünit, Işınlı Dolgu Cihazı,
Tıbbi ve Tıbbi
Amalgamatör, Endodontik
Olmayan
Mikromotor, Röntgen Cihazı,
Cihazlar
Televizyon, Dental Ekranlar vb.

Toplam

2.4.

Uygulama Sonucunun ve Hasta
Memnuniyetinin Değerlendirilmesi

Uygulama sonucunda, uygulamanın çocuklar üzerinde etkisini ve hasta memnuniyetini ölçmek amacı ile
02.11.2015-20.11.2015 tarihleri arasında Beyhekim Ağız
ve Diş Sağlığı Merkezi Çocuk Semt polikliniğine başvuran çocuk hastaların yakınlarına “Çocuk Semt Polikliniği
Memnuniyet Anketi” uygulandı. Anket uygulanırken polikliniğin etkinliğinin ölçülebilmesi amacı ile daha önce diş
tedavisi görmüş çocuk hastaların yakınları tercih edildi.
8 (sekiz) sorudan oluşturulan anket 200 kişiye uygulandı.

Ek 1. Çocuk Semt Polikliniği Memnuniyet Anketi

No Anket Soruları

Cevap Kategorisi
(Kişi Sayısı)

Cevap Kategorisi
(Oransal Dağılımı)

Evet

Biraz/
Kısmen

Hayır

Evet

Biraz/
Kısmen

Hayır

1

Çocuk Semt Polikliniğine ulaşım kolay ve rahat mıydı?

161

28

11

80.5%

14.0%

5.5%

2

Sadece çocukların tedavi edildiği bir birim olması çocuk üzerinde olumlu etki yaptı
mı?

188

8

4

94.0%

4.0%

2.0%

3

Bekleme salonlarındaki ve tedavi alanlarında ki görseller (çizgi film karakterleri,
resimler) çocuğun dikkatini çekti mi hoşuna gitti mi?

169

27

4

84.5%

13.5%

2.0%

4

Oyun odası çocuk için rahatlatıcı oldu, diş hekimine gelme korkusunu azalttı mı?

160

36

4

80.0%

18.0%

2.0%

5

Muayenesinde kullanılan tasarımlı hekim maskeleri, renkli önlükler ve muayene
küvetleri çocuğun kaygısını yenmesine yardımcı oldu mu?

166

34

0

83.0%

17.0%

0.0%

6

Tedavi sırasında izletilen eğitici ve eğlendirici filmler çocuğun tedaviyi
kabullenmesini kolaylaştırdı mı?

160

34

6

80.0%

17.0%

3.0%

7

Çocuğun kendine özel böyle bir ortamda tedavi olması, Diş hekimi korku ve
kaygısını azaltmada faydalı oldu mu?

178

18

4

89.0%

9.0%

2.0%

8

Bir daha çocuğun benzer şikâyetleri olursa bu polikliniği tercih eder misiniz?

199

1

0

99.5%

0.5%

0.0%

1381

186

33

Her Kategoride Verilen Toplam Cevap Sayısı (Evet Toplamı, Biraz/Kısmen Toplamı, Hayır Toplamı)
Tüm Kategorilerde Verilen Toplam Cevap Sayısı (Anketteki Soru Sayısı X Anket Uygulanan Kişi Sayısı)
Kategori Bazında Karşılanma Oranı
(Her Kategoride Verilen Toplam Cevap Sayısı/ Tüm Kategorilerde Verilen Toplam Cevap Sayısı) x100
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çocuk hasta popülasyonunun en yoğun olduğu Kadın
Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin karşısı öncelikli
tercih edilerek daha çok çocuğa hizmet verilmesi hedeflendi. Çocuklara yönelik bu proje kapsamında hastalara
kullanılan tüm malzemelerin çocuklara özgü ve ilgilerini
çekecek şekilde olması sağlandı (Şekil 1).

1600
86.3

11.6

2.1
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Anket uygulamasında yüz yüze görüşme yöntemi seçildi.
Anket; 0-2 yaş grubunda 4 hasta, 3-5 yaş grubunda 32 hasta, 6-9 yaş grubunda 90 hasta, 10-12 yaş grubunda 44 hasta ve 13-15 yaş grubunda 30 çocuk hasta olmak üzere 91
kız, 109 erkek çocuk hasta yakınına uygulandı. Uygulanan
anket soru ve sonuç oranları Ek 1’ de gösterilmiştir:

olmadığı bir ortamda tedavi edilmesinin, çocuk hastalarda
diş hekimi korkusu ve dental kaygının en aza indirilmesi,
tedaviyi kabullenmesi ve hasta memnuniyetinin sağlanması açısından anlamlı olduğu görülmüştür.

KAYNAKLAR
SONUÇ

Bekleme alanları ve klinikler çocuklara uygun şekilde düzenlenmiştir. Çocukların üzerinde olumlu bir etki yaratacağını düşündüğümüz çizgi karakterlerin bulunduğu bekleme ve tedavi alanları oluşturulmuştur. Çocuklarımızın
tedavi sıralarını beklerken canlarının sıkılmaması, dental
korku ve kaygının oluşmasında etken olan bireysel ve çevresel faktörlerin en aza indirilmesi ve hasta memnuniyetinin artırılması amacı ile çocuk oyun odası kurulmuştur.
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3.

Sadece çocuk hastalara hizmet veren semt polikliniğinde,
yetişkinlerin hasta olarak alınmaması, çocuklara özel tedavi amaçlı alet ve malzemelerin kullanılması ile diş hekimi korkuları en aza indirilerek çocukların tedaviyi kabullenmeleri sağlanmıştır. Ayrıca, hem çocuk oyun odasında
hem de tedavi sırasında dental ekranlardan sürekli eğitici
ve eğlendirici filmler izletilerek gerek hekim gerekse çocuk
için tedavi süreci rahat ve eğlenceli bir hale getirilmiştir.
Çocuk Diş Semt Polikliniğinde kapasite artırılarak 9 diş hekimi 9 ünit ile 500 m2’lik bir alanda, 0-14 yaş aralığında ortalama günlük 400 çocuğa koruyucu ve tedavi edici diş hekimliği uygulamalarında hizmet verilmesini sağlanmıştır.
Tablo 1.’de gösterilen anket sonuçlarının oransal
dağılımına göre; çocuk hastaların yetişkin hastaların

Yetiş C. , Küçükeşmen Ç. , Çocuk hastalarda ‘Dental Kaygı Ve Davranış
İdaresi Problemlerinin’ görülme sıklığı ve etiyolojik faktörleri,
Balıkesir Sağlık Bil Derg, 2013, 2-1, 62-68

2.

Ashkenazi M, Faibish D. Sarnet H.Deental Fear and Konowledge
of Children Treated by Certifred Pediatric Dentists and General
Practitioners ASCD J Dent.Chhild.2002 Sep-Dec:69(3):297-305

3.

Kirchhoff VW, Richter G. Psychologische und kurative Aspekte der
Kinderund Jugendzahnheilkunde.Zahnarz Prax, 1983; 9: 355-64

4.

Gustafsson A, Broberg A, Bodin L, Berggren U, Arnrup K. Behaviour
management problems: the role of child personal characteristics. Int
J Ped Dent 2010, 20, 242-53.

5.

Cüceloğlu D. ,İnsan ve Davranışı, Remzi Kitabevi, 2014

6.

Winer GA, A review and analysis of children’s fearful behavior
indental settings. Child Dev 1982, 53, s:1111-33

7.

Lee CY, Chang YY, Huang ST :Prevalence of Dental Anxiety among
5-to 8-Year-Old Taiwanese Children. Am Assoc Pub Health Dent.
2007,67, 36-41.

8.

Kaliçoğlu T. Alpöz A.Ege Üniversitesi Diş Hekimliğiİ Fakültesi
Pedodonti Anabilim Dalı Çocuklarda Diş Hekimi İmajının Belirlenmesi
Bitirme Tezi: İZMİR-2015: 31-32

9.

Koch G, Poulsen S: Pediatric Dentistry: a clinical approach, Blackwell
Publishing Ltd., 2.ed.,UK 2009, s:17-43

10.

Wogelius P, Poulsen S, Toft S. Prevalence of dental anxiety and
behaviour management problems among six to eight years old
Danish children. Acta Odontol Scand. 2003, 61, 178-83.

11.

Wright GZ, Alpern GD, Variables influencing children’s cooperative
behavior at the first dental visit, J Dent Child, 1971; 38: 124-8

12.

Rantavuori K, Tolvanen M, Hausen H, Lahti S, Seppa L. Factors
associated with different measures of dental fear among children at
different ages. J Dent Child. 2009;76:13-9

13.

Zafersoy Akarslan Z. ,Erten H. ,Diş hekimliği korkusu ve kaygısı,
Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi,2009; 33(1): 62-68

Ek 2. Uygulamadan Görüntüler

Karşılama Yönlendirme

60

1.

Çocuk Oyun Odası

Çocuk Hasta Muayene Küveti ve Çocuk Hasta Önlüğü
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AKILCI YÖNETİMLE İLAÇ TÜKETİMİNDE AKILCI AZALMA
Ahmet Emin ERBAYCU1, Özgür USLU1, Gülnur GÜL1, Pınar BOL1
İzmir Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, afumetsu67@gmail.com

1

Yüzyılımızda teknolojik gelişmelere bağlı olarak piyasadaki ilaç sayısının hızlı artışı, ilaç kullanımına bağlı risklerin çoğalması,
gittikçe yükselen ilaç harcamaları, ilaçların akılcı olmayan kullanılışları ve bireylerin gitgide artan otonomisi gibi bir dizi gelişmekte
olan eğilimlere paralel olarak, akılcı ilaç kullanımı üzerinde önemle durulması gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Sağlığın korunması ve geliştirilmesi insani bir hak olarak tanımlanmaktadır ve ülkelerin bu amaçla yaptıkları sağlık harcamalarında
ilaçlar önemli paya sahiptir. Bakanlığımızın yayınladığı sağlık istatistiği yıllığına göre 2007 yılında Toplam İlaç Tüketimi 1.481,9
iken her yıl artarak 2013 yılında 1.912,2 milyon kutuya ulaşmıştır.
Çalışma Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2012-2014 yılları arasında gerçekleştirilen
akılcı ilaç yönetim politikaları ve faaliyetlerinin sürece etkileri ve elde edilen büyük iyileşme anlatılmaktadır.
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ÖZET

2012’de hastane yönetimi tarafından ilaç yönetimi ile ilgili mevcut sürecin değerlendirilmesi adına veri toplama çalışmaları
başlatılmıştır. Bu kapsamda akılcı ilaç kullanımı ile ilgili sorumlu bir ekip oluşturulmuş ve mevcut durumun tespiti ile temel
sorunlar tespit edilmiştir. Sorunlar ile ilgili; İlaçların zamanında kliniklere ulaşması için kapalı ilaç taşıma araçlarının alınması, birim
bazında kullanılan tüm ilaçların 3’er aylık periyodlar halinde analizleri, analizlerin eğitim görevlilerin üst yazı ile gönderilmesi,
hekimlere akılcı ilaç eğitimini Başhekimin vermesi, enfeksiyon hastalıkları uzmanı onayı gerektirmeyen enjektabl antibiyotiklerin
kullanımı ile ilgili “5 günü geçtiğine dair” Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS)’ye uyarı konulması, çoklu doz ilaçların ortalama
bitiş süreleri ile ilgili olarak eczacılar tarafından gün bazında düzenleme yapılıp HBYS’ye entegre edilmesi, orderlar için «bir
önceki günden kopyala butonu»nun inaktive edilmesi vb… iyileştirmeler yapılmıştır.
2 yıllık çalışma sonunda;
2012 yılında 320 334 adet olan antibiyotik tüketim miktarının 2014 yılında 183 623 e düştüğü, hasta başına günlük ortalama
antibiyotik kullanım adedinin 2.42 den, 1.98 e gerilediği tespit edilmiştir.
2012 yılında hastanemizde 1 796 135 adet ilaç tüketilirken, 2014 yılında 852108 adet ilacın tüketildiği, hasta başına günlük
ortalama ilaç kullanım adedinin 13.57 den, ilaç kullanım adedinin 9.21 e düştüğü tespit edilmiştir.
2012, 2013 ve 2014 yılları karşılaştırıldığında antibiyotik kullanım oranının % 18 oranında azaldığı, ilaç kullanım oranının % 32
oranında azaldığı görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Akılcı Yönetim, Akılcı İlaç, İlaç Tüketim Oranı

RATIONALISTIC REDUCTION ON DRUG CONSUMPTION WITH RATIONALISTIC MANAGEMENT
SUMMARY
Rationalistic drug using meets with us as an issue that must been overemphasized in parallel with a serial of ongoing tendencies
like quick increment of drug quantity in the market, increased risks on drug using, increasingly rising drug expenses, drugs’ non
rationalistic usings and gradually increased autonomy of individuals committed to technologic developments in our century.
To protect and improve the health is described as a human right and drugs have an important share on countries’ health
expenses in this aim. As per health statistic annual published by our ministry, while total drug consumption is 1.481,9 in 2007,
reached 1912,2 million box in 2013 by increasing every year.
Effects of rationalistic drug management policies and activities to the process in 2012-2014 at Dr. Suat Seren Gogus Hastaliklari
ve Cerrahisi Egitim ve Arastirma Hastanesi and acquired big improvement is being explained in the study.
Data collection studies have been started by hospital management in 2012 to review existing process about drug management.
In this context, a responsible team was created for rationalistic drug using and basic issues have been identified with determine
of default situation. Redevelopments have been made for the issues, like to get covered drug transportation vehicles to arrive
clinics on time, three month periodic analysis of all drugs which are being used unit based, to sent analysises with over script to
training staffs, doctors to receive training from head doctors, To place caution on HBYS for “to go out of date 5 days” about using
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of injectable antibiotics which are not in need of approval from infection sicknesses specialist, to entegrate average of multiple
dose drugs’ expiry dates by pharmacists daily on HBYS, to make inactive «copy from previous day button» for orders...etc
At the end of a 2 year study,
While antibiotic consumption quantity was 320 334 in 2012, is decreased to 183 623. Established that daily antibiotic using
quantity per patient fell back to 1.98 from 2.42
While drug consumption was 1 796 135 in 2012, it was 852108 in 2014 at out hospital, and established that daily drug consumption
per patient was reduced to 9.21 from 13.57
When we compare 2012, 2013 and 2014 years, found that antibiotic usage rate decreased 18% and drug usage rate decreased
32%.

GİRİŞ

Akılcı ilaç kullanımı(AİK) Hastaların ilaçları klinik ihtiyaçlarına uygun şekilde kişisel gereksinimlerini karşılayacak
dozlarda, yeterli zaman diliminde, kendilerine ve topluma
en düşük maliyette almalarını gerektiren kurallar bütünüdür(WHO, 1985:78).Kısaca;
■■ Doğru tanı
■■ Bireysel tedavi
■■ Etkinliği ve güvenliliği kanıtlanmış ilaç, doğru veriliş
yolu, yeterli doz ve kullanım süresi, uygun maliyet,
doğru reçetelendirme
■■ Yeterli bilgilendirme ve kesintisiz izlem
■■ İlaç yan etkileri, hasta uyumu, ilaç etkileşimleri
■■ Güncelleme-değiştirme olarak tanımlanmaktadır(Dabak, 2014:21).
İlaç kullanımına karar veren hekim, ilacı uygun şartlarda
sağlayan eczacı, ilacı uygulayan hemşire ve tedavi uygulanan hasta, AİK da sorumluluk taşıyan taraflardır. AİK
basamakları; doğru tanının konması, prognozun belirlenmesi, tedavi amaçlarının saptanması, tedavi seçeneklerinin gözden geçirilmesi, uygun tedavinin seçimi, ilaç
tedavisi gerekli ise reçetenin doğru biçimde yazımı ve takiptir. Tüm bu süreçte ilaç dışı tedavi seçeneklerinin dikkate alınması, ilaçlar için etkililik, uygunluk, güvenlilik ve
maliyet analizinin yapılması, risklerin en aza indirilmesi,
doğru bilgilendirme ve hasta katılımının sağlanması esastır(Maxwell, 2009:483) Akılcı olmayan ilaç kullanımı(AOİK),
akılcı ilaç kullanımının gerektirdiği kurallara uyulmaması
olarak bilinmektedir ve tüm ülkelerin üzerinde önemle
durduğu ortak sağlık sorunları arasında yer almaktadır.
AOİK ile ilgili temel sorunlar arasında gereğinden fazla
sayıda ilaç reçetelenmesi, gereksiz yere antibiyotik kullanılması, ilaçların yanlış şekilde kullanılması, gereksiz yere

pahalı ilaçların kullanımı, oral alım daha uygun olacakken
gereksiz yere ilaçların enjeksiyon formlarının reçetelenmesi, hastaya ilaçları/tedavisi konusunda açık ve anlaşılır
bilgilerin verilmemesi, tedavisi konusunda hastayla yeterli iletişimin kurulmaması gibi sorunlardır (Akıcı,Ulupınar,
2013:7) Ülkelerin AOİK’in temel nedenlerini tespit etmesine rağmen bu sorununun çözümü oldukça güç ve karmaşıktır. Dünya genelinde tıbbi amaçla kullanılan ilaçların yarısından fazlasının akılcı olmayan yolla tüketildiği
bilinmektedir. Bu tespitler, sağlık hizmetinin en önemli
bileşenleri arasında yer alan ilaçların kullanımı konusunda gerektiği ölçüde titiz davranılmasının önemini ortaya
koymaktadır.
AOİK sorununun eğitim eksikliğinden, yeterli bilgi kaynaklarına ulaşılamamasına; yönetsel ve düzenleyici mekanizmalar kaynaklı alt yapı eksikliklerinden, maddi imkânsızlıklara; hasta baskısından, kötü performans sahibi
meslektaşların taklit edilmesine ve daha birçok başka
unsura bağlı olarak ülkeler ve bölgeler arasında oldukça
çeşitlilik gösteren birçok nedeni vardır. Çoğu durumda bu
nedenler birbirlerini tetiklemekte ve sorunu daha da karmaşık hâle getirmektedir(Akdağ,2011:12). İlaçların akılcı
olmayan kullanımının sonuçları ise tedaviden yarar görülmemesi, istenmeyen ilaç etkilerinde artış, uygunsuz antibiyotik kullanımına bağlı
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gelişen antibiyotik direnci, ilaçların enjeksiyon biçiminde
fazla ve steril olmayan biçimde kullanımına bağlı komplikasyon ve kan yolu ile bulaşan hastalık riskinde artış,
ilaçların aşırı kullanımının ortaya çıkardığı uygunsuz hasta
talepleri, ilaç stoklarının azalmasına bağlı ilaca erişim güçlüğü ve hastaların sağlık sistemine güveninde azalma, ilaç
bağımlılığı ve ilaç maliyetinde artıştır(Aydın,Gelal,2012:59).
Tüm bu süreçlerin sonunda da hem ölümle sonuçlanabilen sağlık sorunları oluşabilmekte hem de yüksek ilaç harcamaları sosyal güvenlik kurumuna ağır ekonomik yük
oluşturmaktadır.
Dünya Sağlık Örgütü ülkelere akılcı ilaç kullanımı için 12
maddeden oluşan tavsiyede bulunmuştur;
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1.

İlaç kullanımı ile ilgili politikalarını koordine etmek için
ulusal bir multi disipliner kurumun kurulması

2.

Klinik ilaç kullanım kılavuzların kullanılması

3.

Ulusal temel ilaç listesinin geliştirilmesi ve kullanılması

4.

Sağlık kurumlarında akılcı ilaç ve tedavi komitelerinin
kurulması

5.

Lisans programlarında
konulması

6.

Hizmet içi akılcı ilaç eğitimlerinin yapılması

7.

Denetleme, denetim ve geri bildirimlerin yapılması

8.

İlaç uygulamalarında ilaçlarla ilgili tarafsız bilgilerin
kullanılması

9.

Toplumun eğitilmesi

11. Kamuda yeterli bütçenin ayrılması
12. Uygun olmayan finansal
sı(WHO, 2002).

2.

UYGULAMANIN AMACI

Hastane yönetimi, eczacılar, akılcı ilaç komitesi ve diğer
sağlık çalışanlarının holistik yaklaşımla çalışarak akılcı ilaç
uygulamasını hizmet sunumunun tüm basamaklarında
uygulaması, ilaca bağlı istenmeyen yan etkilerin azaltılması ve ekonomik yükün azaltılması amaçlanmıştır.

farmakoterapi eğitiminin

10. Yönetmeliklerin oluşturulması
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teşviklerden kaçınılma-

Ülkemizde AİK çalışmaları yaklaşık 20 yıldır devam etmektedir. Ekim 2010’da İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü’nde
AİK Şube Müdürlüğü kurulmuş, Mart 2012’de Türkiye
İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun kurulması ile Akılcı İlaç
Kullanımı ve İlaç Tedarik Yönetimi Daire Başkanlığı kurulmuştur. “Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı 20142017”nin uygulamaya konulmasının ardından 81 İlde AİK
İl Koordinatörlükleri kurulmuştur.
Ayrıca 2011 yılında yayınlanan Hasta Ve Çalışan
Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik kapsamında
oluşturulan hizmet kalite standartlarında sağlık kurumlarında akılcı ilaç yönetimi ile ilgili standart maddesine
yer verilmiş Hastane işleyişinin akılcı ilaç kullanımı ilkeleri çerçevesinde yürütülmesinin sağlanabilmesi ve akılcı
ilaç kullanımı ile ilgili [sağlık çalışanlarında ve hastaneye
gelen vatandaşlarda] farkındalık oluşturulmasına yönelik çalışmaların planlanması” için “Hastane Hizmet Kalite
Standartları; Akılcı İlaç Kullanımı ile İlgili Kılavuz, yayımlanmıştır. Bu kılavuz doğrultusunda öncelikle akılcı ilaç
kullanımı ile ilgili bir ekip oluşturmaları, sağlık kuruluşlarının akılcı ilaç politikalarını belirleyerek faaliyetlerini planlamaları, ekibin düzenli aralıklarla toplanıp politikaya uygun planlanan faaliyetlerin uygulama sürecini yürütmesi/
kontrol etmesi gerekmektedir.

3.

UYGULAMANIN SAĞLIKTA KALITE
STANDARTLARI ILE İLIŞKISI

Hastanede verilen tüm tıbbi hizmet süreçlerinin hasta
ve çalışan güvenliği, etkin-etkili ve verimli hizmet sunulması hedefleri kapsamında verilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmış standartlar içeren bölümlerden oluşan
“Sağlık Hizmetleri Boyutu” nda aşağıdaki maddeler yer
almaktadır.
Hastanede ilaç
bulunmalıdır.

yönetiminden

sorumlu

bir

ekip

■■ Ekip üyeleri, ilaç yönetim süreçlerinde görev alan çalışanlar arasından belirlenmelidir.
Ekibin sorumlulukları tanımlanmalıdır.
Ekibin
sorumlulukları
kapsamalıdır:

asgari

aşağıdaki

konuları

■■ İlacın dahil olduğu tüm süreçlerin düzenlenmesi ve
denetimi
■■ Hastane formülerinin hazırlanması ve formüler ile ilgili
gerekli güncellemelerin yapılması
■■ Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili ilkelerin belirlenmesi ve uygulanması
■■ Akılcı antibiyotik kullanım ilkelerinin belirlenmesi ve
“Antibiyotik Kullanım Kontrolü ve Antibiyotik Profilaksi
Rehberi” hazırlanması

4.

UYGULAMA SÜRECI VE BULGULARI

2012’de hastane yönetimi tarafından ilaç yönetimi ile ilgili
mevcut sürecin değerlendirilmesi adına veri toplama çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda akılcı ilaç kullanımı
ile ilgili sorumlu bir ekip oluşturulmuş ve mevcut durumun tespiti başlatılmıştır. İlk elde edilen verilerle iyileştirme çalışmaları başlatılmıştır. 2012 yılında toplam 320 334
adet antibiyotiğin, 1 796 135 adet ilacın tüketildiği, hasta
başına günlük ortalama antibiyotik kullanımının yatılan
gün başına 2.42 adet, ilaç kullanımının yatılan gün başına
13.57 adet olduğu tespit edilmiştir (Tablo 1).
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ANTİBİYOTİK

İLAÇ

Adet

Adet/
gün

Adet

Adet/gün

GÖĞÜS 1 SERVİSİ

19 205

2,59

105 307

14,2

GÖĞÜS 2 SERVİSİ

30 518

2,45

161 323

12,96

GÖĞÜS 3 SERVİSİ

33 704

2,71

161 726

12,99

GÖĞÜS 4 SERVİSİ

35 605

2,68

180 843

13,61

GÖĞÜS 5 SERVİSİ

35 874

2,79

179 803

13,97

GÖĞÜS 6 SERVİSİ

35 558

2,79

181 747

14,27

GÖĞÜS 7 SERVİSİ

32 131

2,6

148 897

12,03

GÖĞÜS CER. 1 SERVİSİ

13 285

3,06

61 862

14,24

GÖĞÜS CER. 2 SERVİSİ

14 766

2,45

64 377

10,67

GÖĞÜS CER. 3 SERVİSİ

15 582

3,26

70 785

14,8

MAHKUM SERVİSİ

2 253

1,45

18 317

11,82

TBC SERVİSİ

15 975

1,07

180 741

12,12

YOĞUN BAKIM
SERVİSİ

27 845

2,84

220 474

22,47

YAN DALLAR SERVİSİ

8 033

1,1

59 933

8,2

320 334

2,42

1 796 135

13,57

GENEL TOPLAM

Kliniklerde var olan ilaç stokları ve 2012 yılı birim bazlı ilaç,
antibiyotik kullanım oranları (Tablo 1) akılcı ilaç komisyonu tarafından değerlendirilip kök neden analizi yapıldığında 3 temel sorun tespit edilmiştir. Bunlar;
■■ Eczanenin 24 saat hizmet vermemesi,
■■ Eczaneden hasta bazlı ilaç çıkışının olmaması,
■■ Servislerde cep depoların olması,
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Tablo 1: 2012 Yılı Birim Bazlı İlaç, Antibiyotik Kullanım Oranı

Tespit edilen bu sorunlar için 2013 yılı faaliyet planı hazırlanarak iyileştirme çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda;
■■ Eczanenin 24 saat hizmet vermesi sağlandı.
■■ Eczane tarafından hasta bazlı ilaç hazırlanması ve hazırlanan ilaçların servislere imza karşılığında ilgili birim
tarafından sayılarak teslim edilmesi sağlandı.
■■ İlaçların eczaneden güvenli şekilde ilgili kliniklere gönderiminin sağlanması için her hasta için ilaç kutusu
temin edildi.
■■ Hastanenin kampüs tipi hastane olma özelliğinden dolayı ilaçların zamanında kliniklere ulaşması için kapalı
ilaç taşıma araçları (golf aracı tipinde) temin edildi, aracın kasasının 3 tarafı akılcı ilaç görselleri ile kaplatıldı.
■■ Tüm birimlerde her hasta için kapalı ilaç dolapları
oluşturuldu. Tüm ilaç formları doğrudan gözetimli ilaç
uygulaması şeklinde hastanın hemşiresi tarafından ve
saatinde verilmeye başlandı.

■■ Birim bazında kullanılan tüm ilaçların 3’er aylık periyodlar halinde analizleri yapılmaya başlandı.
■■ Elde edilen veriler doğrultusunda eğitim görevlilerine
kendi kliniklerinin ilaç, sarf, antibiyotik kullanım sayıları üst yazı ile gönderilmeye başlandı.
■■ HBYS giriş ekranına ‘akılcı ilaç kullanımı’ ile ilgili mesajlar konuldu. Çalışanların(hekim- hemşire) şifre ile
ekranların açtıklarında mesajı okumadan diğer sayfaya
geçişleri engellendi.
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■■ Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili hekimlere eğitimin başlanması, ilk eğitimin başhekim tarafından verilmesi sağlandı.
■■ Ayrıca haftada bir gün yapılan hekim seminerlerinde
2 konu arasında akılcı ilaç kullanımı ile ilgili sunum yapıldı.
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Örnek: HBYS Giriş Ekranına ‘Akılcı İlaç Kullanımı’ İle
İlgili Mesaj/Eğitim Görevlilerine Resmi Yazı Örneği

Özellikle enfeksiyon hastalıkları uzmanı onayı gerektirmeyen enjektabl antibiyotiklerin kullanımı ile ilgili “5 günü
geçtiğine dair” HBYS’ye uyarı konuldu.
Örnek: HBYS Uyarı Ekranı/ TPN Uyarı Ekranı

Tablo 2: 2013 Yılı Birim Bazlı İlaç, Antibiyotik Kullanım Oranı
ANTİBİOTİK 2013

İLAÇ 2013

SERVIS_ADI

Adet

Adet/gün

Adet

Adet/
gün

GÖĞÜS 1 SERVİSİ

15.868

2,91

63.348

11,62

GÖĞÜS 2 SERVİSİ

23.097

2,47

96.993

10,38

GÖĞÜS 3 SERVİSİ

26.259

2,69

116.813

11,96

GÖĞÜS 4 SERVİSİ

26.184

2,52

119.312

11,50

GÖĞÜS 5 SERVİSİ

24.170

2,39

101.495

10,05

GÖĞÜS 6 SERVİSİ

24.836

2,62

108.157

11,41

GÖĞÜS CER. 1
SERVİSİ

8.137

1,84

49.512

11,22

GÖĞÜS CER. 2
SERVİSİ

8.799

1,56

48.775

8,65

MAHKUM SERVİSİ

1.725

1,40

12.079

9,80

TBC SERVİSİ

10.839

1,07

66.969

6,59

YAN DALLAR SERVİSİ

2.967

0,52

24.318

4,30

YOĞUN BAKIM
SERVİSİ

4.754

0,62

40.551

5,32

GENEL TOPLAM

177.635

1,99

848.322

9,51

Tablo 3. Antibiyotik Yıllık Değişim Oranı
2012

GENEL
TOPLAM

2013

Antibiyotik

Antibiyotik/
Gün

Antibiyotik

Antibiyotik/
Gün

320 334

2,42

177 635

1,99

Değişim
%
17%

Tablo 4. İlaç Yıllık Değişim Oranı
2012

GENEL
TOPLAM

2013

İlaç

İlaç/Gün

İlaç

İlaç/Gün

1 796 135

13,57

848 322

9,51

Değişim %

29.9

Antibiyotik Kullanım oranının yıllık %17 oranında, ilaç tüketim oranının yıllık %29.9 oranında azaldığı görülmektedir.

■■ Total parenteral nutrisyon preparatları ile ilgili belirli
bir süreyi geçtiğinde HBYS’ de uyarı başlatıldı.
■■ 1 yıllık çalışma sonunda; 2013 yılında hastanemizde
177635 adet antibiyotiğin, 848322 adet ilacın tüketildiği, hasta başına günlük ortalama antibiyotik kullanım
adedinin 1.99, ilaç kullanım adedinin 9.51 olduğu tespit edilmiştir (Tablo 2).

Akılcı ilaç komisyonu tarafından yukarıdaki tablolar (Tablo
2,3,4) değerlendirildi. Ayrıca tüm paydaşlardan(Hekim,
eczacı, hemşire) geri bildirimler alınarak iyileştirmeye açık
alanlar tespit edildi iyileştirme sürecine devam edilmesine
karar verildi. Bu bağlamda tespit edilen sorunlar;
■■ Çoklu doz ilaçların (İnhaler, şurup, insülin…) her gün
order edilmesi ve hastaya gönderilmesi sonucu kliniklerde ilaç stoğunun artması veya bu ilaçların eczaneye
iadesi nedeni ile iş yükünün artması
■■ İlaç iadelerinin düzenli yapılmaması sonucu servislerde stokların artması
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■■ Özellikle hafta içi mesai sonrası verilen orderlar için
«bir önceki günden kopyala butonu» inaktive edildi.
■■ 1 yıllık çalışma sonunda; 2014 yılında hastanemizde
183 626 adet antibiyotiğin, 85 210 adet ilacın tüketildiği, hasta başına günlük ortalama antibiyotik kullanım
adedinin 1.98, ilaç kullanım adedinin 9.82 olduğu tespit edilmiştir (Tablo 5).

Servis Adı

Adet

Adet

5.

UYGULAMADAN ÖĞRENILEN
DERSLER

Uygulamamızdan elde edilen sonuçlar; sağlık kurumlarında ilaç kullanımı ile ilgili mevcut durum tespitinin yapılarak politika ve hedeflerin belirlenmesi, sonrasında da
eylem planlarının harekete geçirilerek sürecin yürütülmesinin yararlarının net bir şekilde alınabileceğini, toplum
sağlığı ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlanabileceğini göstermektedir.

6.

Tablo 5: 2014 Yılı Birim Bazlı İlaç, Antibiyotik Kullanım Oranı
ANTİBİYOTİK 2014

2012, 2013 ve 2014 yılları karşılaştırıldığında antibiyotik
kullanım oranının %18 oranında azaldığı, ilaç kullanım
oranının % 32 oranında azaldığı görülmektedir(Tablo, 6-7)

ELDE EDILEN SONUÇLAR

İLAÇ 2014
Toplam
Miktar

Adet/Gün

GÖĞÜS 1 SERVİSİ

19.084

3,34

66.144

11,59

GÖĞÜS 2 SERVİSİ

25.857

2,69

97.692

10,15

GÖĞÜS 3 SERVİSİ

26.245

2,65

109.009

11,01

GÖĞÜS 4 SERVİSİ

27.049

2,65

116.997

11,45

GÖĞÜS 5 SERVİSİ

19.689

1,90

104.600

10,11

GÖĞÜS 6 SERVİSİ

23.937

2,52

119.863

12,63

GÖĞÜS CER. 1 SERVİSİ

9.270

2,07

59.067

13,20

GÖĞÜS CER. 2 SERVİSİ

10.102,00

1,77

49.546

8,68

MAHKUM SERVİSİ

2.381,00

1,59

15.823

10,59

TBC SERVİSİ

13.403,00

1,06

89.051

7,06

YAN DALLAR SERVİSİ

3.739,00

0,65

21.446

3,72

YOĞUN BAKIM

2.870,00

0,40

2.870

0,40

GENEL TOPLAM

18 3626

1,98

852 108

9,21

2012, 2013 ve 2014 yılları karşılaştırıldığında antibiyotik
kullanım oranının %18 oranında azaldığı, ilaç kullanım
oranının % 32 oranında azaldığı görülmektedir.

7.

KURUM VEYA KURULUŞLARDA
UYGULANABILME DURUMU

Tüm kurum ve kuruluşlarda uygulanarak toplum sağlığı
ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlanabilir.

8.

2 yıllık çalışma sonunda;
2012 yılında 320 334 adet olan antibiyotik tüketim miktarının 2014 yılında 183 623 e düştüğü, hasta başına günlük
ortalama antibiyotik kullanım adedinin 2.42 den, 1.98 e
gerilediği olduğu tespit edilmiştir.(Tablo 6)
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■■ Tespit edilen bu sorunlar için 2014 yılı faaliyet planı
hazırlandı ve iyileştirme çalışmaları başlatıldı. Bu kapsamda; Çoklu doz ilaçların ortalama bitiş süreleri ile
ilgili olarak eczacılar tarafından gün bazında düzenleme yapıldı. (İnhaler, şurup, insülin vb.) Bu liste HBYS’ye
entegre edildi. Hekim hastaya 2. gün inhaler order ettiğinde sistemde bu ilacın hastanın elinde olduğuna dair
uyarı sistemi oluşturuldu. Örneğin inhaler ilacın bitiş
süresi ortalama 10 gün olarak belirtildi.

2012 yılında hastanemizde 1 796 135 adet ilaç tüketilirken,
2014 yılında 852 108 adet ilacın tüketildiği, hasta başına
günlük ortalama ilaç kullanım adedinin 13.57 den, ilaç kullanım adedinin 9.21 e düştüğü tespit edilmiştir.(Tablo 7)
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■■ E-order şeklinde verilen orderlarda «önceki günden
kopyala» butonu olması nedeni ile stoplanması gereken ilaçların sabah order edilmesi, gün içinde ilaçların
stoplanması sonucu eczaneye iade işlemlerinin artması

SAĞLIK HIZMETLERI ÜZERINE
ETKILERI

Tüm dünyada akılcı olmayan ilaç kullanımı çeşitli boyutlarda sorunlara neden olmaktadır. Bu etkiler arasında
hastalık ve ölüm oranlarında artış olması, ilaçların yan etki
riskinin artması, kaynakların yanlış tüketilmesiyle sonuçta
temel ilaçlara bile ulaşılabilirliğin azalması, acil ve temel

Tablo 6: 2012, 2013 ve 2014 Antibiyotik Değişim Oranı
2012

Genel Toplam

2013

2014

Antibiyotik

Antibiyotik/gün

Antibiyotik

Antibiyotik/gün

Antibiyotik

Antibiyotik/gün

320334

2,42

177635

1,99

183626

1,98

2012-2014
Değişim %
18%
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Tablo 7: 2012, 2013 ve 2014 Antibiyotik Değişim Oranı
2012

68

2014

İlaç

İlaç/gün

İlaç

İlaç/gün

İlaç

İlaç/gün

1 796135

13,57

848322

9,51

852108

9,21

ilaçlara karşı gelişebilecek dirence dayalı olarak, tedavinin ekonomik ve sosyal maliyetinin artması sayılabilir. Bu
nedenlerden dolayı dünyada çeşitli çözüm yolları üretilmeye, geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda ülkemizde
de “Akılcı İlaç Kullanımı” çalışmaları başlatılmıştır. AİK ile
ilaç ve tedavi harcamaları, sağlık hizmetlerinde kaliteyi
düsürmeden azalmakta, morbidite ve mortalite azalmakta; hastanede yatıs süreleri kısalmakta; insan kaynakları
daha ekonomik ve kaliteli biçimde kullanılabilmektedir.
(Ezgi,2015:40)

2012-2014
Değişim %
32%
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Genel toplam

2013

9.

UYGULAMANIN BÜTÇESI VE
FINANSMANI

Uygulama hastane öz kaynakları ile yapılmış, yazılım modül ve sunumlar için herhangi bir şekilde bütçe ve finansman kaynağı ayrılmamıştır.
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SAĞLIK KURUMLARINDA HEDEFLERLE YÖNETİM
ANLAYIŞI İLE HİZMET KALİTESİNİN ARTTIRILMASI:
İZMİR KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL
SEKRETERLİĞİ WEB HARİTASI ÖRNEĞİ
Pınar BOL1, Gülnur GÜL1, Sevcan PAŞAOĞLU1, Ahmet Emin ERBAYCU1, Özgür USLU2,
Mehmet İZCİ2
Kamu Hastaneler Birliği, İzmir Kuzey Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği, pinarbol@yahoo.com
İzmir Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ozguruslu1972@yahoo.com

ÖZET
Sağlık kurumlarının, günümüz koşullarında teknolojik gelişmeleri takip ederek etkin, hızlı, doğru ve hasta beklentilerini
karşılayacak düzeyde hizmet vermesi, maliyet etkin uygulamalar yapması, insan kaynaklarını etkili yönetmesi gerekmektedir.
Genel Sekreterlikler bağlı sağlık kuruluşlarındaki hizmetlerin en iyi şekilde verilmesini sağlamak ve iyileştirmede etkili olmak
durumundadır. Bu çalışmada Genel Sekreterliğe bağlı kurumların hedeflere yönelik etkin yönetilmesi ve uygulamalarının
standart hale getirilmesine Web Hedefler Haritası Uygulaması’nın katkısı araştırılmıştır.
Sağlık Bakanlığı hedefleri ve bağlı kurumlarda tespit edilen eksiklikler doğrultusunda İzmir Kuzey Genel Sekreterliği tarafından
2015 yılı uygulama hedefleri belirlenmiştir. On altı adet hedef web sitesinde “2015 Hedefler Haritası” başlığı altında ilan edilmiş
ve hedeflere ulaşıldıkça harita her ay güncellenmiştir.
Uygulama ile kurumlarda bazı temel uygulamalarda standartlaşmaya gidilmiş, durağan bir yapıdan çıkarak hedefleri
doğrultusunda çalışan aktif bir yapıya dönüşmesi sağlanmıştır. Kurumlar birbiri ile kıyaslama yapabilmiş, hedeflerin
gerçekleştirilmesi için belirlenen süre sayesinde yöneticiler motive olmuştur. Hedeflerini gerçekleştirme konusunda geride
kalmak istemeyen kurumlar daha fazla çaba sarf etmiş, hedefleri gerçekleştiren kurumların diğer kurumlara örnek ve yol
gösterici olması sağlanmıştır. Başlangıçta sadece 6 kurum hedefleri %50 ve üzerinde gerçekleştirirken, 8 ayın sonunda bu sayı
16 kuruma çıkmıştır.
Ulaşılan her hedef daha iyi hizmet sunmak ve kaynakları (insan kaynağı, maddi kaynaklar) doğru yönetmek adına basamak
oluşturmuştur. Kurumlar arası ve kurumlar ile Genel Sekreterlik arasındaki iç iletişim artmıştır. Kısa zamanda birçok kurumda
iyileştirmeye gidilmiş ve hasta memnuniyeti arttırılmıştır.

01-04 Mart 2016, Antalya

2

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

1

“Web Hedefler Haritası” uygulaması, Genel Sekreterlik çatısı altında yer alan 19 kurumun tıbbi ve idari hizmetlerinin standart
hale getirilmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. Yönetici motivasyonu ve iletişim önemli ölçüde artmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hedeflerle yönetim, hizmet kalitesi, sürekli iyileşme, web sitesi

THE IMPROVEMENT OF SERVICE QUALITY IN HEALTH INSTITUTIONS USING MANAGEMENT SYSTEM WITH TARGETS
SUMMARY
It is required at the present that health institutions should serve effective, rapid, accurate and at a good level of meeting
patients’ need, use cost effective applications and manage human resources effectively by following technical improvements.
General Secreterias should have the health service in associated institutions in best situation and should be effective in
improvement. In the study, the contribution of the application “Website Targets Map” to reach standard applications in General
Secreteria associated institutions and to manage by targets effectively.
The 2015 targets were decided by Izmir North General Secreteria according to the defects defined and the aims of the Health
Ministry. Sixteen targets were declared at the website with the tittle of “Targets Map – 2015” and it was updated every month
that the targets have been reached.
Using the method, reaching a standard had been achieved and the institutions had been changed to a active structure those are
working towards the targets incontrast to a stationary one. The institutions had the possibility to compare between each other
and the managers had the motivation by the declared time option to realise every target.
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Those would not like to stay behind for reaching the targets worked more, while those successed to reach targets directed and
lead by example to others. While the number of hospitals reached the targets 50 percent or over was only 6 in starting, it was
16 at the end of 8 months.
Every target reached had a step role to manage the sources accurately and serve best (human and financial sources). The
communication between institutions and with General Secreteria were improved. In a short time, improvements had been
realised and the patient satisfaction increased.
The application “Website Targets Map” has a major role on getting standard medical and management service in 19 health
institutions associated to General Secreteria. The motivation and communication of the manager were significantly increased.

1.
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Keywords: Management with targets, quality of service, continueing improvement, website.

GİRİŞ

Sağlık kurumlarının başlıca hedefleri, sağlık hizmet sunumunu iyileştirmek, hakkaniyeti, ulaşılabilirliği ve verimliliği
arttırmak, hizmet kalitesini ve hasta memnuniyetini yükseltmek ve sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Bugün birçok ülkede sağlık sektörü, önemli ölçüde
sınırlı kaynaklarla artan hizmet talebini karşılayabilme sorumluluğuyla karşı karşıyadır. Bu nedenle, sağlık yöneticileri mevcut kaynakları olabildiğince verimli ve etkili bir
biçimde kullanmalıdırlar. Kaynakların optimal kullanılabilmesi, kaynak akışı ile kaynakların sağlık hizmetlerinin kalite ve performansı üzerindeki etkisi hakkında açık ve doğru
bilgiye sahip olmakla mümkün olabilecektir.
Kamu sağlık tesislerinde mali sürdürülebilirliğin sağlanması yönünde atılacak her adım ülkemizin sağlık geleceğinin inşasında önem arz etmektedir. Kamu sağlık tesislerinde mali sürdürülebilirliğinin sağlanması sürecinde
kaynakların maksimum seviyede etkin, verimli ve ekonomik kullanımını ve gelir gider dengesini sağlamak etkili
bir hizmet sunumunu da beraberinde getirecektir.(TKHK,
stratejik plan,2014 s:46)
Sağlık kurumları, günümüz koşullarında verdikleri hizmetin etkin, etkili, hızlı, doğru ve hasta beklentilerini karşılayacak düzeyde vermekle yükümlüdür. Bu özelliklerin
yanında gelir ve giderlerini dengede tutma, insan kaynaklarını etkili yönetme, gereksiz maliyetlerden kaçınma, israfı önleme gibi yönetimsel süreçlerini de takip etmek ve
iyileştirmek zorundadır.
Sağlık kurumlarında hasta/çalışan güvenliği ve memnuniyetinin arttırılması için sürekli iyileştirilme yapılması esas
hale gelmiştir. Bu bağlamda 663 sayılı Sağlık Bakanlığı
Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurulan Genel
Sekreterliklere büyük görevler düşmektedir. Genel sekreterlikler bağlı sağlık kuruluşlarındaki hizmetlerin en iyi
şekilde verilmesinden sorumlu olmakla birlikte hizmetlerin iyileştirilmesinde de etkin rol oynamak durumundadır. Bu kapsamda etkili, hakkaniyetli günümüz şartlarına uygun hızlı, eşit hizmet verilmesi için kurumların
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verdikleri hizmetin kalitesini arttırmaları, kısa ve uzun vadeli planlar yapmaları, bu planlar dahilinde uygun hedefler belirleyerek, hedeflerine ulaşma yönünde çalışmaları
gerekmektedir.
Amaçlara göre yönetim, yöneticilerin ve astların amaçlarını birlikte belirledikleri, sorumluluk alanlarını ve ulaşacakları sonuçları birlikte kararlaştırdıkları ve belirli
dönemlerde bu amaçlar ve sonuçların gerçekleşip gerçekleşmediğini birlikte inceledikleri bir süreçtir. Sonuçların
değerlendirilmesi aşamasında astlar bir araya gelerek
ortaklaşa kararlaştırılan bireysel amaçların ne derece gerçekleştirildiğini saptamaya çalışırlar. Amaçlar, işgörenlerin performans ölçütü olarak kullanılır. Değerlendirmede
personelin bu amaçları ne ölçüde gerçekleştirdiğine bakılır ( Balcı, 2000:150).
Amaçlara göre yönetimin, amaçlarının belirlenmesine astların katılımını sağladığı için bir planlama tekniği, onlara
bir yönelim kazandırdığı ve nesnel geri bildirim sağladığı
için güdüleme tekniği, yönetici ve astların bir araya gelerek ortaklaşa belirledikleri amaçlar yönündeki gelişmeyi
birlikte değerlendirdikleri için bir başarı değerlendirme
tekniği olarak değişik kullanım alanları bulunmaktadır.
(Woods, 1997: 209).
Hedeflerle yönetim, organizasyonel hedeflerin konulmasını, iletişimini, üst yönetim tarafından geliştirilmesini, bu
hedeflere göre organizasyonun alt kademelerine hedefler
verilmesini ve hedeflerden sorumlu kişilerin değerlendirilmesini içerir. ‘‘Hedeflerle yönetim yaklaşımının temel
noktası her bir çalışan veya yöneticinin performansını
gelecekte yapacağı işe göre geliştirmek ve hazırlamaktır.
Bu durumun gerçekleştirilmesinde ideal olan, hedefler
üzerinde çalışan ve yöneticinin karşılıklı kabulünün olması
ve objektif olarak ölçülebilir hedeflerin belirlenmiş olmasıdır’’ (Dilsiz, 2006: 88)
Organizasyonel hedefler, bir yöneticinin dolayısıyla da bir
kurumun başarısında çok önemli rol oynar. Yöneticilerin
en önemli görevlerinden biri de organizasyonun ana hedeflerini açıkça tanımlaması, çalışanların işleriyle entegre
olmuş hedefler hiyerarşisini organizasyonel bir amaç olarak ortaya koymasıdır (Ergin, 1994:1).
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Yöneticiler almaları gereken kararları yukarıdan gelen bir
emirle değil, tepe yönetimi ile ortaklaşa belirlenecek hedeflere göre alırlar ve daha sonra bunları astları ile paylaşırlar. Bu yüzden hedeflere göre yönetim, yöneticilerin
karar verme ve inisiyatif kullanma yeteneklerinin gelişmesini güçlendiren bir tekniktir ve yöneticiler için hedeflere
ulaşacak kararları kendilerinin vermesini sağladığından
temel bir motivasyon unsurudur.
Hedeflere göre yönetim süreci 4 temel safhadan oluşur.
Bunlar
1. Hedeflerin belirlenmesi
2. Faaliyetlerin planlanması
3. Oto kontrol
4. Periyodik değerlendirmeler ( Özdemir, 2002)

KDY05 Dokümanlar ilgili mevzuat çerçevesinde arşivlenmeli ve imha edilmelidir.
SPS10 Hasta ve yakınlarına, tedavi ve takip sürecine yönelik gerekli eğitimler verilmelidir.
SİY06.01 İlaçların eczaneden çıkışına yönelik düzenleme
bulunmalıdır.
SİY06.02 İlaçlar eczanede her hasta için ayrı olacak şekilde
paketlenmelidir.
SBL11.02 Hasta ve ilgili çalışanlar sonuç verme süreleri
hakkında bilgilendirilmelidir.
Bilgilendirmenin
belirlenmelidir.

4.

UYGULAMANIN AMACI

Daha kaliteli hizmet sunma, kaynakları doğru kullanma
amacıyla yola çıkılan bu uygulamada Genel Sekreterliğe
bağlı kurumlarımızda yapılacak iyileştirmeleri, hedef ve
zaman koyarak planlayıp, bağlı kurumlarımızın aynı hedefler, doğrultusunda çalışmasını sağlayarak birlik ve beraberliğin arttırılması, bunun yanında hasta odaklı ve tıbbi
etiğe uygun hizmet anlayışından ayrılmadan, hızlı, eşit ve
modern hasta bakım hizmeti için sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi benimseyerek, değişen koşullara göre geliştirilmiş sağlık kurumları olma, bu amaçla kısa ve orta vadeli
hedeflerle, kaliteli sağlık hizmeti sunma, tercih edilen sağlık kurumları olma amaçlanmıştır.

3.

UYGULAMANIN SAĞLIKTA KALİTE
STANDARTLARI İLE İLİŞKİSİ

KKU05 Çekirdek Kurumsal amaç ve hedefler belirlenmelidir
DMC01 Malzeme ve cihazların etkin şekilde yönetilmesi
sağlanmalıdır.
DMC04 Tıbbi cihazların izlenebilirliği sağlanmalıdır.
DMC06 Cihaz arızaları, arıza bildirim ve onarım süreçleri
kayıt altına alınmalıdır.
KDY01 SKS’de yer alan dokümanlara yönelik düzenleme
bulunmalıdır.

yapılacağı

kurum

tarafından

UYGULAMA SÜRECİ

Uygulama süreci Şubat
2015 yılında başlamıştır.
Uygulamanın süreci hedeflerle yönetimin safhaları dikkate alınarak kurgulanmıştır.

4.1.

2.

nasıl

Hedeflerin Belirlenmesi Aşaması

Genel Sekreterliğimize bağlı 19 kurum ( 4 ADSM, 2 Eğitim
Araştırma Hastanesi, 1Ceza İnfaz Kurumu Hastanesi,
Hastane, 12 devlet hastanesi) Genel Sekreterin de içinde bulunduğu bir ekiple (Tıbbi Hizmetler Başkanı, İdari
Hizmetler Başkanı, Mali Hizmetler Başkanı ve her başkanlıktan en az bir uzman ile Genel sekreterliğe Bağlı
Verimlilik ve Kalite Birimi uzmanları) Şubat 2015 tarihi
itibarı ile tam gün ziyaret edildi. Ziyaret sırasında kurumlarda yapılan uygulamalar ve hizmetler yerinde değerlendirildi. Değerlendirme sırasında kurumlarımızın sorunları dinlendi. Ziyaretler sırasında kurumlarımızda farklı
uygulamalar olduğu, hasta/çalışan ihtiyaçlarına karşılık
vermeyen, maliyeti ve israfı arttıran uygulamaların olduğu tespit edildi. Tüm kurumların ziyaretleri bittikten sonra tespit edilen sorunlarla ilgili neler yapılması gerektiği
Genel Sekreterlik ekibi ile tartışıldı. Yapılan istişare sonucunda tüm kurumlarımızın yöneticilerinin katılacağı bir
toplantı düzenlendi. Toplantıda, Genel Sekreterliğimize
Bağlı Tüm Kurumlarımızda hangi hedeflerin gerçekleştirilmesi gerektiği belirlendi. Hedefler belirlenirken SMART
tekniğinden yararlanıldı.
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S : Specific : Belirli
M : Measurable : Ölçülebilir
A : Agreed : Kabul edilen, mutabık kalınan
R : Realistic : Gerçekçi
T : Time related : Zamanla ilişkili ( özdemir, 2002)

KDY04 Üst yönetim tarafından onaylanmış tüm orijinal
dokümanlar muhafaza edilmelidir.
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İyi bir hedef tanımlayabilmek için hedefin temel özellikleri,
bazı kurumlar ve yazarlar SMART kısaltmasını kullanarak
açıklamaktadırlar. SMART kelimesinin açılımı ise,

S: Specific : hedefler kurumların verdiği hizmete uygun
olarak iyileştirmeyi hedef alan uygulamalar olarak açık ve
net şekilde belirlendi
M: Measurable : hedefleri gerçekleştirme durumunda
ölçülebilir sonuçların neler olduğu belirlendi. (ör: sms ile
sonuç bildirimi hedefinde aylık/3 aylık poliklinik hasta başvurusu ile SMS giden hasta sayısının karşılaştırılması vb)
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A: Agreed : Tüm hedefler Genel Sekreterlik ve kurum yöneticileri tarafından benimsenerek kabul edildi.
R: Realistic : hedeflerin gerçekçi olmasına önem verildi.
Katma değeri olmayan hedefler belirlenmedi.
T: Time related : hedeflerin gerçekleştirilmesi için bir zaman aralığı belirlendi. 2015 yılı sonuna kadar hedeflerin
gerçekleştirilmesine karar verildi.
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4.2.

Faaliyetlerin Planlanması

Genel Sekreterlikte bir birimin, bağlı kurumların hedeflere ulaşma düzeylerini düzenli olarak takip etmesine karar
verildi. Genel sekreterliğimiz tarafından kurumlara hedeflerin ilanının Web sayfasından yapılması kararlaştırıldı.
Kurumlarımızda verilmesi planlanan ve hedefler içerisinde yer alan uygulamaların halka duyurulması için hedefler web sayfasında herkese açık olarak ilan edildi. Genel
sekreterlik ekibi olarak her ay hedeflere ulaşma durumu
takip edilirken, tüm kurumların birbirini de takip edebileceği bir sistem kurulmasına karar verildi. Böylelikle her
kurumun, kendini diğer kurumlarla kıyaslayabilmesine
olanak sağlanacaktı. Ayrıca oluşturulacak sistem ile her
kurum kendi hedeflerini gerçekleştirme oranını da sistemden takip edebilecekti. Genel sekreterlik bilgi işlem birimi ile görüşülerek web sitesi üzerinde hedefler haritası
oluşturulmasına karar verildi. Haritada her kurum için belirlenen hedefler yer alacak, hem kurumlar hem de Genel
Sekreterlik toplu olarak hedeflere ulaşma oranının takip
edebilecekti. Bu amaçla hedefler haritası oluşturuldu.
Mart 2015 tarihi itibarı ile hedefler haritası Web sitesinde
yayınlanmaya başladı. Her ay kurumlardan alınan verilerle harita güncellenmeye başladı.

4.3.

Periyodik Değerlendirmeler

Her ay düzenli veri toplamanın yanında 6 ayda bir Genel
Sekreterimizin ve Başkanlarımızın katılımı ile yöneticilerle toplantı yaparak hedefleri gerçekleştirme oranları görüşülmekte ve gerçekleştirilmeyen hedefler için yapılan
planlar tartışılmaktadır. Hedefleri gerçekleştirmek için verilen zaman dilimi hatırlatılmaktadır.

72

UYGULAMANIN YAPILDIĞI
BÖLÜMLER VE TAKİBİ

Uygulama Genel Sekreterliğimize bağlı tüm kurumlarımızda uygulanmaktadır. Uygulamanın takibi hem kurumların kendileri hem de Genel Sekreterlik tarafından
yapılmaktadır.

6.

UYGULAMANIN BULGULARI

Genel Sekreterliğimiz ve kurum yöneticilerimizle yapılan
toplantı sonucunda toplamda 15 hedef belirlendi. Mayıs
ayında Genel Sekreterliğimiz tarafından 1 hedefin daha
haritaya eklenmesine karar verildi. Hedefler ve hedeflerin
belirlenme nedenleri tablo 1 de gösterilmektedir.
Tablo 1: Hedefler
Sağlık
Bakanlığı
kalite
akreditasyon
belgesi

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlıkta Kalite ve
Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından yürütülen
akreditasyon çalışmaları konusunda kurumlarda farkındalık
yaratılması ve tüm kurumlarımızda Sağlıkta Kalite
Standartlarına uygun çalışma prensibinde hareket edilmesi

24 saat açık
eczane

Tüm yataklı kurumlarımızda eczanelerin 24 saat hizmet
vermesi, hasta-ilaç mağduriyetinin önlenmesi, ayrıca
birimlerde stoklanan ilaç miktarın minumuma düşürülmesi,
maliyetin,israfın önlenmesi

Hasta
bazlı ilaç
hazırlanması

Tüm yataklı kurumlarımızda hasta bazlı ilaç çıkışının
sağlanarak, hasta ve ilaç güvenliğinin sağlanması, israfın ve
maliyetin düşürülmesi

Tetkiklerin
hekimler
tarafından
kodlanması

Tüm polikliniklerde hastaya ait tetkiklerinin hekim
tarafından HBYS’den istenmesi, poliklinik odalarında var
olan bilgi işlem personellerinin odalardan çıkarılarak daha
aktif kullanılması, iş gücü ve insan kaynaklarının doğru
kullanılması

E-reçete

Polikliniklerde e-reçete kullanımına tamamen geçilmesi

E-order

Tüm yataklı kurumlarımızda tedavi orderlarının HBYS
üzerinden e-order şeklinde verilmesi, hasta ve ilaç
güvenliğinin arttırılması, ilaç güvenliği kapsamında orderda
olması gereken tüm parametrelerin karşılanması(kısaltma
kullanılmaması, ilacın veriliş süresi, hızının vb. yazılması ve
dolayısıyla ilaç hatalarının önüne geçilmesi

Oto Kontrol

Webteki hedefler haritasından kurumlar kendileri takip
etmelerinin yanında diğer kurumlarının hedeflerini de
takip edebilmektedir. Ayrıca düzenli olarak her ayın ilk
haftası genel sekreterlik ekibi kurumlardan, hedef haritasında yer alan tüm hedefler için gerçekleştirilme durumunu gösteren verileri talep etmektedir. Kurumlar hem
aylık veri gönderirken hem de hedefler haritasından oto
kontrollerini sağlamaktadırlar.

4.4.

5.

Hemşirelik hizmetleri kapsamında yapılan tüm
Hemşirelik
uygulamaların (sistem tanılama, bası yarası takibi, ağrı,
hizmetlerinin düşme riski değerlendirme, tedavi kayıtları, hemşirelik
dijital kayıtları bakımları, vb.) HBYS üzerinde dijital olarak kayıt altına
alınması
Poliklinik
alanlarında
ilaç/medikal
cihaz
danışma
birimleri

Tüm hastanelerimizde poliklinik alanlarında hastaların direk
danışabileceği, hekimlerimizin hastaları yönlendirebileceği,
hastaların evde kullanacakları ilaç ve tıbbi cihazlar ile ilgili
her türlü bilgiyi alabilecekleri bir birim oluşturulması,
hastaların evdeki tedavilerinin etkinliğinin arttırılması

Wi-fi hizmeti

Tüm kurumlarımızda hastalarımızın internete ulaşımının
sağlanması, günümüz teknolojilerinin kurumlarımızda
sağlanması ile hasta memnuniyetinin arttırılması (özellikle
yatan hastalar için)

Dijital
tıbbi cihaz
yönetimi

Kurumlarımızdaki tüm tıbbi cihazların kayıtlarının HBYS
üzerinde düzenli olarak tutulması (hizmete giriş tarihi,
yapılan tamir, arızada kalma süresi, arızalanma sayısı,
genel/bölüm bazlı bakım ve kalibrasyonların takibi, uptime
süreleri, vb) ve gerektiğinde uyarı mekanizmalarının olması

E-imza
uygulaması

Günümüz teknolojilerine uygun olarak tüm kurumlarımızda
e- imza uygulamasının yagınlaştırılması
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Dijital
memnuniyet
anket
uygulaması

Tüm kurumlarımızda polikliniklerden hizmet alan
tüm hastalarımıza ulaşmayı hedefleyerek ilgi çekici,
bağımsız, kısa, hızlı veri toplamaya yarayan duvara monte
dokunmatik ekran yada KIOKS larda oluşturulan bir
geribildirim sistemi oluşturarak, hasta memnuniyetinin
arttırılması için çalışma yapılması

Tüm poliklinik hastalarına yaptırdıkların tetkiklerin
sonuçlarının çıktığını belirten sistem kurulması, tetkik
sonuçları onaylandığında hastaların cep telefonlarına SMS
SMS ile sonuç
gönderilmesi, böylelikle gereksiz hasta personel iletişimin
bildirimi
engellenmesi hasta memnuniyetinin arttırılması, ayrıca aynı
sistemin sağlık kurulu heyet sonuçlarının bildirimi, patoloji
ve kültür sonuçlarının bildiriminde de kullanılması
Android
telefonlar ile
kayıt

Hastaların kurumlara gelmeden evinden,
bulunduğu ortamdan istediği kurumun istediği
hekiminden(polikliniğinden) cep telefonundan kayıt
almasını sağlayan sistemin oluşturulması, hasta
memnuniyetinin sağlanması, hastanın gereksiz yere
erkenden kuruma gelmesinin engellenmesi

Dijital
doküman
yönetimi
(mayıs ayı
itibarı ile
eklenmiştir)

Sağlıkta kalite standartları kapsamında kurumlarımızda
bulunan tüm dokümanların talep aşamasından başlayarak,
hazırlanması, kontrol edilmesi, onaylanması, yayınlanması,
revizyonları, arşivlenmesi basamaklarının HBYS üzerinde
dijital olarak yürütülmesi, tüm bu süreçlerdeki insan
işgücü, kağıt ve dosya kullanımın azaltılması

Yukarıda belirtilen hedeflerin bir bölümü Genel Sekreterlik
ve/veya üst kurumlar tarafından alt yapısı hazırlandıktan
sonra gerçekleştirilmesi gereken hedefler, bir kısmı da kurumların kendi çabaları ile gerçekleştirmesi gereken hedefler olarak belirlenmiştir. Kurumlardan gerçekleştirmesi

beklenen hedefler, 24 saat açık eczane, hasta bazlı ilaç hazırlanması, tetkiklerin hekimler tarafından kodlanması, Dijital
memnuniyet anket uygulaması (sistemin alt yapısı Genel
Sekreterlik tarafından oluşturulacak), E-reçete, E-order, poliklinik alanlarında ilaç/medikal cihaz danışma birimlerinin
kurulması, SMS ile sonuç bildirimi, Wi-fi hizmetidir.
Genel Sekreterlik ekibi ve bağlı üst kurumların çalışmaları sonrasında kurumların uygulama aşamasında devreye
gireceği hedefler ise, Sağlık Bakanlığı kalite akreditasyon
belgesi(Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
tarafından akreditasyon başvuru usül ve esaslarının belirlenmesi), HIMMS stage-6 sertifikası (kurumlar, Genel
Sekreterlik bilgi işlem ekibi ile çalışmalarını birlikte yürütmektedir, HIMSS’e başvuru belirli dönemlerde yapılmaktadır), dijital tıbbi cihaz yönetimi (HBYS yazılımı ile ilgili alt
yapı ihtiyacı Genel Sekreterlik ekibi tarafından desteklenecek olup, uygulanması kurumlar tarafından yapılacaktır), E-imza uygulaması (Tübitaktan e-imza tokenlarının
temininin yaşanan sıkıntılar- kurum dışı faktörler var),
Hemşirelik hizmetlerinin dijital kayıtları (sistemin alt yapısı
Genel Sekreterlik tarafından oluşturulacak), Android telefonlar ile kayıt (sistemin alt yapısı Genel Sekreterlik tarafından oluşturulacak, Dijital doküman yönetimi (sistemin alt
yapısı Genel Sekreterlik tarafından oluşturulacak) hedefleridir. Hedefler belirlendikten sonra web sitesinde hedef
haritası oluşturuldu ve ana sayfaya eklendi. Resim 1’de
web sayfasında yer alan hedefler haritası görülmektedir.

Resim 1. Genel Sekreterlik Web sayfasında hedefler haritasının yeri

01-04 Mart 2016, Antalya

Dijital hastane kapsamında tüm hastanelerimizin HIMMS
stage 6 düzeyine getirilmesi ve kağıtsız hastane olarak
hizmet verilmesinin sağlanması, hastaya sunulan hizmetin
hızlandırılması için kurumlarda farkındalık yaratılarak bu
belgeyi almak için çalışmalar yapması
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HIMMS
stage-6
sertifikası

Haritanın üzerine tıklandığında açılan ekranda İzmir’in uydu görüntüsü üzerinde “H” harfi ile kurumlarımızın yeri gösterilmektedir. Ekrandaki harita mouse ile büyültülüp küçültülme özelliğine sahiptir. Ekranda sağ köşede kurumlarımızın
hedef listesi yer almaktadır.
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Resim 2: Haritanın ve kurumların görüntüsü

“H” harflerinin üzerine tıklandığında o kurum ile ilgili bilgiler gelmektedir.

Resim 3: Kurumların haritada seçilmesi
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Resim 5. İlgili hedeflerin gerçekleşme oranları ve gerçekleştiren kurumlar

01-04 Mart 2016, Antalya

Sağ tarafta bulunan hedef listesinden bir hedef işaretlendiğinde sol tarafta hedefi gerçekleştiren kurumların (kurumların
tüm hedeflerini gerçekleştirme oranı) listesi ile genel sekreterliğin o hedef için hedefi gerçekleştirme oranı görülmektedir. Örneğin; Wifi hizmeti sunulması hedefini 19 kurumdan 8 tanesinin gerçekleştirdiği, Genel sekreterliğin bu hedef için
başarı yüzdesinin %42 olduğu, hedefi gerçekleştiren bu 8 kurumun hangi kurumlar olduğu haritadan takip edilebilmektedir. Aynı zamanda harita üzerinde, sadece o hedefi gerçekleştiren kurumlar “H” harfi ile gösterilmektedir.
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Resim 4: Kurumların bilgileri ve hedefleri gerçekleştirme oranları

Harita üzerinde sağ tarafta bulunan hedefler listesi üzerinden birden fazla hedef seçilebilmekte ve seçilen bu hedeflerin hepsini gerçekleştiren kurumların listesi de harita üzerinden takip edilebilmektedir. Örneğin; 24 saat açık eczane,
hasta bazlı ilaç hazırlanması, e-order ve HIMMS stage 6 belgesi hedeflerini gerçekleştiren kurum sayısının 1 tane, Genel
Sekreterliğin bu hedefi birlikte karşılama düzeyi %7 olarak haritadan takip edilebilmektedir.
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Resim 6. Birden fazla hedefin haritada analizi

7.

UYGULAMADAN ÖĞRENİLEN
DERSLER

Bu uygulama sayesinde toplamda 19 kurumda yapılması
hedeflenen uygulamaların takibi kolaylaşmış, kurumlarda
bazı temel uygulamalarda standartlaşmaya gidilmiş, hedeflerin gerçekleştirmesi için koyulan zaman dilimi yöneticileri aktive ederek hedeflerin gerçekleştirilmesi için motive
eden itici güç oluşturmuş, kurumların birbiri ile kıyaslama
yapabilmesi nedeni ile hedef gerçekleştirme konusunda
geride kalmak istemeyen kurumlar daha fazla çaba sarf
etmeye başlamış, hedefleri gerçekleştiren kurumlar diğer
kurumlara örnek ve yol gösterici olmuştur. Dolaylı olarak
gerçekleşen her hedef daha iyi hizmet sunmak ve kaynakları(insan kaynağı, maddi kaynaklar) doğru yönetmek adına
basamak oluşturmuştur. Bunun yanında kurumların kendi
arasındaki ve kurumlar ile Genel Sekreterlik arasındaki iç
iletişim artmıştır. Kısa zamanda birçok kurumda iyileştirmeye gidilmiş, hasta memnuniyeti arttırılmıştır.

8.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR

Uygulamaya başlandığı Mart 2015 tarihinde Genel sekreterliğe ve üst kurumlara bağlı hedeflerin karşılanma oranı
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incelendiğinde, sadece 1 kurumun hedeflerini %50 oranında karşıladığı görülmektedir.
Uygulamanın başlandığı Mart 2015 tarihinde kurumların
kendilerinin başarması gereken hedeflerinin karşılanma
oranı değerlendirildiğinde, 6 kurumun hedeflerini %50 ve
üzeri oranda karşıladığı görülmektedir.
Uygulamanın başladığı Mart 2015 tarihinde tüm hedefler
bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sadece 1 kurumun
hedeflerini %50’nin üzerinde karşıladığı görülmektedir.
Web sayfasında ilan edilen ve her ay düzenli yapılan takipler sonrası, ekim ayı sonunda gerçekleşen hedefler
incelendiğinde, Genel sekreterliğe ve üst kurumlara bağlı
hedeflerin karşılanma oranında yükselme olduğu, 2 adet
hedefin (genel sekreterlik tarafından alt yapısı hazırlanıp
kurumların uygulayabilmesi için uygun şartların hazırlandığı) gerçekleştirildiği görülmektedir. Hedeflerin içerisinde yer alan dijital doküman yönetimi hedefinin alt yapı
çalışmaları Genel Sekreterliğimiz tarafından bitirilmiş olup
henüz kurumlarda uygulanmaya başlamadığı için hedefin
karşılanma durumu “hayır” olarak belirtilmiştir. Bu hedef
kasım ayı içinde tüm kurumlarda uygulanmaya başlayacaktır. Karşıyaka DH ve Çiğli DH kasım ayı içinde yeni
açılmış olan Çiğli EAH’ne taşınacağı için, eylül ayı itibarı
ile maddi kaynak gerektiren hedeflerini gerçekleştirmek
için çaba sarf etmemektedirler. Bu iki kurumda Android
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Resim 8: Kurumların başarması gereken hedeflerinin karşılanma oranı (Mart 2015)
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Resim 7: Genel sekreterliğe ve üst
kurumlara bağlı hedeflerin
karşılanma oranı (Mart 2015)

Resim 9: Web haritasında yer alan tüm hedeflerin karşılanma oranı (mart 2015)
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Resim 10: Genel sekreterliğe ve üst kurumlara bağlı hedeflerin karşılanma oranı (Ekim 2015)

telefonla kayıt hedefi için Genel Sekreterliğimiz tarafından
çalışma yapılmamıştır. Karşıyaka DH’nin yıkılması söz konusu olduğundan bu kurumda hedefler askıya alınmıştır.
Dijital tıbbi cihaz yönetimi ile ilgili olarak HBYS firması ile
çalışmalar devam etmektedir, yıl sonuna kadar HBYS üzerinde modülün tamamlanması sağlanacaktır. 2016 yılı itibarı ile bu hedefin gerçekleşmesi sağlanacaktır.

hedeflerinin %50 ve üzerinde gerçekleştirdiği görülmek-

Ekim 2015 tarihinde kurumların kendi çabaları ile başarmaları gereken hedefler incelendiğinde, 16 kurumumuzun

çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Tetkiklerin hekimler

tedir. 2015 yıl sonuna kadar hedeflerini gerçekleştirmek
için zamanı olan kurumlarımızın büyük oranda başarı
sağladıkları görülmektedir. Hedefler içinde yer alan Wifi hizmeti için daha önceden kurumlar kendi çabaları ile
bu hizmeti sağlarken, daha sonra Genel Sekreterliğimiz
tarafından genel bir ihale ile bu hizmetin verilmesi için
tarafından kodlanması hedefi için tüm polikliniklerde bu

Resim 11: Kurumların başarması gereken hedeflerinin karşılanma oranı (ekim 2015)
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Genel olarak ekim ayında tüm hedeflerin başarılma oranına bakıldığında 9 kurumumuzun hedeflerinin%50 ve üzerinde gerçekleştirdiği görülmektedir.

9.

KURUM VEYA KURULUŞLARDA
UYGULANABİLME DURUMU

Tüm kurumlar kendi kurumlarının özelliğine uygun hedefler belirleyip bu sistemi uygulayabilirler.

bağlı tüm yataklı kurumlarımızda eczaneler 24 saat hizmet vermeye başlamış, tüm kurumlarımızdaki polikliniklerimizde e-reçetenin uygulanması, tüm yataklı servislerimizde e-order sisteminin kurulması ve uygulanması,
yataklı hizmet veren 13 kurumuzdan 10 tanesinin ayaktan
hastaya hizmet verecek ilaç/medikal cihaz danışma birimini kurması vb. gibi hizmet kalitesini arttıran hedeflerin
başarıldığı görülmektedir. Uygulanan web haritası yöntemi ile hedeflerin başarı oranının yükseldiği resim 12’deki
tabloda da görülmektedir.

01-04 Mart 2016, Antalya

hedefin başarılması ön koşul olduğundan en az bir polikliniğinde bile hekimin kodlamadığı tetkiki olan kurumlar
bu hedefi gerçekleştirememiş olarak kabul edilmektedir.
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Resim 12. Web haritasında yer alan tüm hedeflerin karşılanma oranı (Ekim 2015)

11. UYGULAMANIN BÜTÇESİ VE
FİNANSMANI
Herhangi bir bütçeye gereksinim duyulmamıştır.

10. SAĞLIK HİZMETLERİ ÜZERİNE
ETKİLERİ
Sağlık hizmetlerinde verilen hizmetin algılan kalitesi bazı
hizmetlerin hastaların beklentileri doğrultusunda verilmesi ile arttırılabilmektedir. Bu kapsamda hedef haritası
üzerinde yer alan ve hizmetin kalitesini artıracak hedeflerin toplamda 19 kurum tarafından gerçekleştirilmeye
çalışılması Genel Sekreterliğe bağlı kurumlarda hem standartlaşmaya gidilmesi hem de Sekreterliğe bağlı tüm kurumlarda eşit hizmet kalitesinin olması ve hizmet kalitesini arttıracak hedeflerin başarılması için kurumların çaba
göstermesi bu uygulamanın olumlu etkileri olarak değerlendirilmiştir. Bu uygulama sayesinde sekreterliğimize

KAYNAKLAR
1.

Balcı, Ali (2000), Örgütsel Davranış, Pegem A Yayıncılık, Ankara.

2.

Woods, RH(1997), Human Resources Management America,
American Hotel and Motel Association. Educational Institute,Second
Edition.

3.

Ergin, Rasim Levent(1994), Hedeflerle Yönetim ve Çokuluslu Bir
İşletmede Uygulamasının İncelenmesi, (Yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi), İstanbul, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

4.

Dilsiz, Yıldırım(2006), İnsan Kaynakları Yönetiminde Performans
Değerlendirme Yöntemleri, Ankara İli Mobilya Sektöründe Bir
Uygulama’’, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,

5.

Özdemir, Erkan(2002), Hedeflere Göre Performans Değerleme
Yöntemi, İs güç dergisi Cilt: 4 Sayı: 2 Sıra: 3 / No: 50

79

V. SAĞLIKTA KALİTE ve GÜVENLİK ÖDÜLLERİ
Sağlıkta Kalite Standartları En İyi Uygulamalar

U-279

İNDİKATÖR TAKİBİNDE FARKLI BİR ÇALIŞMA:
ECZANEDE BİLGİ EKSİKLİĞİ OLAN ORDER TESPİT ÖRNEĞİ
Nevin ŞAHİN¹, Sami CEBELLİ², Kamile ÖZEL³, Nezahat ARSLAN4
Denizli Devlet Hastanesi Kalite Yönetim Direktörü, nevinsahin20@hotmail.com
Denizli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı, samicebelli@yahoo.com
3
Denizli Devlet Hastanesi Başeczacı, ecz.kamile@hotmail.com
4
Denizli Devlet Hastanesi KYB.Hemşiresi, nezahat¬_0771@hotmail.com
1

ÖZET
İndikatör Yönetim Sisteminin bize kazandırdığı sistematiği kendi hastanemiz için uyarlayınca takip edebileceğimiz ve sonucuna
müdahale edebileceğimiz bir çok konu başlığı çıktı.Bunlardan Hasta Güvenliği ve ilaç yönetim sistemini birlikte inceleyebileceğimiz
“Eczane / Bilgi eksikliği olan order oranı indikatörü”nü oluşturduk.
01-04 Mart 2016, Antalya
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2

DDH olarak 2011 yılı ilk 6 aylık döneminde eczaneye gelen hekim orderları ile eczaneye HBYS üzerinden hemşire tarafından yapılan
ilaç istemleri arasında çok fazla uyumsuzluk olduğunu tespit ettik. Bunun üzerine SHKS kapsamında hasta ve çalışan güvenliği
açısından ilaç güvenliğini sağlamak ve ilaç hatalarını en aza indirmek için 01.07.2011 tarihinde Denizli Devlet Hastanesine özel
“Eczane / Bilgi eksikliği olan order oranı indikatörü” oluşturuldu. Bu indikatörle ölçülen “hatalı order-işlem sayısı” eczane birim
hedefleri arasında 2011 yılı 2.dönemden itibaren takip edilmeye başlandı. 2012 yılı eylül ayından itibaren DDH eczanesinde
hasta bazlı ilaç uygulamasına geçildi. Projemizin de başlangıç tarihi olan 2012 ekim ayında eczane bilgi eksikliği olan order oranı
%1,71 olarak tespit edildi. Ekibimiz bu hataların hekim ve hemşire hataları olmak üzere 2’ye ayrılarak takip edilmesi kararı aldı.
Süreç sonunda, 2012 Ekim ayında tespit edilen %1,71 düzeyini %50 azaltmak hedeflenmiştir. Günde ortalama 750 orderın
işlem gördüğü, yaklaşık 4000 kalem ilacın hazırlandığı eczanemizde çalışma sonucu hata oranın %50 azaltarak 0.855 düzeyine
düşürmesi hedeflenmiştir
Anahtar Kelimeler: İndikatör Yönetimi, İlaç, Order

FOLLOW-UP STUDY OF DIFFERENT INDICATORS: IN PHARMACY ORDER TO DETERMINE THE CASE OF MISSING
INFORMATION
SUMMARY
When we applied the systematic that Indicator Management System got us earned for our hospital, a lot of topic titles we can
follow and interfere in its result have emerged. From these topic titles, we created “Order ratio indicator which is Pharmacy
Information deficiency” with which we can examine Patient Safety and Medicine Management System together.
As DSH, we detected that there were so many inconsistencies between physician orders coming to pharmacy and medicine
requests made to pharmacy by the nurse over HBYS system in the first 6 month period in 2011. Thereupon, for the purpose of
ensuring medicine safety in terms of patient and employee safety under the scope of SHKS (Health Service Quality Standards)
and minimizing medicine errors, “order ratio indicator which is Pharmacy / Information deficiency” was createdprivately for
Denizli State Hospitalon 01.07.2011. “Incorrect order-transaction number” measured with this indicator was started to be
followed between pharmacies and unit targets as 2nd period of 2011. As of September of 2012, practice of medicine on the
basis of patient was started to be carried out in DSH.
In October 2012 which is also the beginning date of our project, order ratio which is pharmacy information deficiencywas
detected as 1.71%. Our team took a decision that these errors are followed by separating them into 2 parts as physician and
nurse errors. At the end of the process, it was aimed to reduce the level of 1.71% which was detected in October 2012 at a rate
of 50%. In our pharmacy where averagely 750 orders are processed and approximately 4000 pieces of medicine are prepared,
it was aimed to reduce error ratio at a rate of 50% and lower it down to the level of 0.855.
Keywords: Indicator Management, Medicine, Order
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Bakanlığımızın Sağlıkta Kalite Standartları(SHKS) yapılanması çerçevesinde ilaç güvenliği ile ilgili önlemlerin
alınması hasta ve çalışan güvenliği kapsamında sağladığı
destek açısından oldukça büyük bir önem taşımaktadır.
İlaç kullanım alanlarının fiziksel, teknolojik ve sistematik
varyasyonları sebebiyle hiçbir zaman tek ve mükemmel
bir ilaç güvenlik sistemi bulunmamakla birlikte her kurumun kendi ideal düzenlerini oluşturmaları gerekmektedir.
İlaç güvenliği bir beşeri tıbbi müstahzarın üretiminden uygulama sonrası gözlem aralığına kadar tüm süreçleri içeren, ilacın hastaya ve çalışanlara zarar vermesini önlemek
amacıyla yapılan önleyici faaliyetler ile ilaç kullanımından
dolayı meydana gelmiş olaylarla ilgili yapılan düzeltici faaliyetlerin tamamını ifade etmektedir.
Denizli Devlet Hastanesi olarak 2011 yılı ilk 6 aylık döneminde eczaneye gelen hekim orderları ile eczaneye
HBYS üzerinden hemşire tarafından yapılan ilaç istemleri arasında çok fazla uyumsuzluk olduğu tespit edildi.
Bunun üzerine SKS kapsamında hasta ve çalışan güvenliği açısından ilaç güvenliğini sağlamak ve ilaç hatalarını
en aza indirmek için 01.07.2011 tarihinde Denizli Devlet
Hastanesine özel “Eczane / Bilgi eksikliği olan order oranı indikatörü” oluşturuldu. Bu indikatörle ölçülen “hatalı
order-işlem sayısı” eczane birim hedefleri arasında 2011
yılı 2.dönemden itibaren takip edilmeye başlandı. 2012 yılı
eylül ayından itibaren DDH eczanesinde hasta bazlı ilaç

uygulamasına geçildi. Projemizin de başlangıç tarihi olan
2012 ekim ayında eczane bilgi eksikliği olan order oranı
%1,71 olarak tespit edildi. Ekibimizin bu tarihlerde yaptığı
toplantıda EBE projesi kapsamında bu hataların hekim ve
hemşire hataları olmak üzere 2’ye ayrılarak takip edilmesi
kararı alındı.
EBE projesinin Kasım 2012, Nisan 2013 tarihleri arasında
yapılması planlandı. EBE projesinin hedefi olarak 2012
Ekim ayında tespit edilen %1,71 düzeyini, süreç sonunda
%50 azaltmak hedeflenmiştir. Günde ortalama 750 orderın işlem gördüğü, yaklaşık 4000 kalem ilacın hazırlandığı
eczanemizde hasta bazlı ilaç uygulaması ile birlikte, öncelikle hemşirelerle başlayan daha sonra ezacıların da sisteme dahil olduğu order kontrol sürecinde tespit edilen
hataların gerçek hata oranları olduğu düşünüldüğünden
süreç sonunda hata oranın %50 azaltarak 0.855 düzeyine düşürmesi hedeflenmiştir. Bu hedef belirlenirken
DDH bulunduğu hizmet sınıfındaki Ankara İstanbul İzmir
Eskişehir Bursa Adanadaki hastaneler araştırılmış ancak
bu konuda kayıt altında olan paylaşabilecek verilere ulaşılamamıştır. EBE projesi kapsamında yaptığımız bu çalışma ile ilgili litaratür araştırmalarında herhangi bir veriye
ulaşılamamıştır.
Bu indikatör kapsamında 2011 7. ay ile 2012 9. ayları
arasında hastanemiz verileri incelendiğinde tespit edilen
düşük hata oranlarının eczanede çalışan eczacı ve hemşire sayısının yetersizliğine bağlı olarak order kontrolünün
tam olarak yapılamadığı görüldü.

01-04 Mart 2016, Antalya

UYGULAMANIN AMACI VE
HEDEFLERİ
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1.

Şekil 1: Hastane Eczanesi ve Kalite Yönetim Birimi Proje çalışması izlem süreci
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Şekil 2: Hastane Eczanesi ilaç hazırlama ünitesi
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Şekil 4: Kliniklerde hasta bazlı ilaç dolapları

Şekil 3:

Hasta bazlı ilaç hazırlama süreci;Eczane girişi
hazırlanan transfer arabaları ve nakil

Şekil 5: İlaçların kabul ve kontrol aşaması
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VERİMLİLİK DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA YÖNERGE
VE/VEYA SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI İLE İLGİSİ:

PROJE ÖNCESİ DÖNEMİN ORDER SAYILARI

01/03/2011 tarih-9489 sayılı “Sağlıkta performans ve
kalite yönergesi” ne göre yayınlanan “Sağlıkta Kalite
Standartları rehberinin Yönetim hizmetleri bölümünün
00.01.01.22.00-H başlayan 22-25.-00-H standartlarda,
klinik hizmetleri bölümünün 00.01.01.23.00-H maddesinde, Yoğun bakım ve psikiyatri hizmetleri bölümünün
00.01.01.23-25 00-H, İlaçlar, Eczane Hizmetleri bölümünde yer almaktadır.

MEVCUT DURUM ANALİZİ

1.07.2011- 10-2012 tarihleri arasında bilgi eksikliği olan
order sayıları indikatör kapsamında düzenli takip edilmekteydi eczanede bu takiplerin yetersiz sayıda hemşire
yapmaktaydı. Bu nedenle bu dönemlerdeki EBE oranları
yaklaşık 0.40 düzeyindeydi.
2012 ekim ayında uygulamaya başladığımız hasta başı ilaç
uygulaması ile birlikte eczanemizde hemşire sayısında artış sağlayarak ve eczanede düzenli bir iş planı uygulayarak
orderlar daha detaylı daha organize ve daha hatasız bir
şekilde kontrol edilmeye başlandı. EBE projesi başlangıç
tarihi olan ekim-2012 döneminde eczanede yapılan yukarıda bahsedilen titiz çalışma sonrasında EBE oranı %1.71
olarak tespit edildi. Bu oranın titiz ve detaylı çalışma sonrasında ortaya çıkan gerçek hata oranımız olduğu görüldüğünden bu oran üzerinden proje hedefi belirlenmiştir.
EBE projesi kapsamında yaptığımız çalışma Eczane tüm
klinikler ve Kalite birimini kapsamıştır.
Bu hedef belirlenirken DDH bulunduğu hizmet sınıfındaki
Ankara İstanbul İzmir Eskişehir Bursa Adana’daki hastaneler araştırılmış ancak bu konuda kayıt altında olan paylaşabilecek verilere ulaşılamamıştır. EBE projesi kapsamında yaptığımız bu çalışma ile ilgili litaratür araştırmalarında
herhangi bir veriye ulaşılamamıştır.
PROJE ÖNCESİ DÖNEMİN ORDER HATALARI

Grafik 1

3.

UYGULAMA SÜRECİ

Eczane Sürecimizde; Hekim orderından sonra hemşire tarafından bilgisayar üzerinden talebi yapılan ilaçların listesi
ilgili hekim ve hemşire imzası ve kaşesi ile eczaneye gelir.
Eczanede eczacı tarafından hekimin tabelaya yazdığı ilaçlar ile hemşirenin bilgisayara girdiği ilaçlar karşılaştırılır.
İlaçların verilmesi ile ilgili SUT hükümlerinin gerektirdiği
belgeler ve onaylar (EHU onayı, İlaç raporu, Konsültasyon
Formu) kontrol edilir. Bu indikatörümüzle eczanede İlaç
hataları 4 grupta incelenmekte olup 2’si hemşire diğer ikisi de hekim hataları olarak belirlenmiştir.
■■ Hemşire hataları: 1-Orderden farklı isim veya adette ilaç istemi yapılması 2-EHU vb. formların eczaneye
hasta tabelası ile birlikte gönderilmesi.
■■ Hekim hataları: 1-İlaçların okunaklı yazılmaması veya
kısaltmalar yapılması 2-İlaçların farmasotik formlarının ve dozlarının belirtilmemesi.
Eczanede ilgili indikatör dahilinde tespit edilen hatalar,
hatalı order ile birlikte “Hatalı Order Bildirim Notu” ile ilgili
servise bildirilir. Gerekli düzeltmeler hekim veya hemşire
tarafından yapıldıktan sonra order tekrar eczaneye gönderilir. Eczane tarafından son kontrolleri yapılan ilaçların
bilgisayar üzerinde onayları yapılarak hasta bazında hazırlanması sağlanır. Hasta bazında kutulara hazırlanan ilaç
ve serumlar servislere ait ilaç taşıma arabalarına yerleştirildikten sonra ilgili servis hemşiresi tarafından kontrol
edilerek, imza karşılığı teslim alınır.
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Grafik 2

2011 temmuz ayında oluşturulan bilgi eksikliği olan order
oranı indikatör kartı ve formları proje çalışma dönemi olan
kasım 2012’de yeniden gözden geçirilip eczanede yeni uygulamaya geçilen hasta bazında ilaç hazırlanması sistemi
dahilinde daha fazla hemşire tarafından daha etkin, daha
düzenli, daha organize kontrol edildi. Çalışma süresince
Bölüm kalite Sorumlusu olan Başeczacı tarafından hazırlanan “Bilgi eksikliği olan order oranı indikatörü” veri toplama formu ve aylık veri analiz formu Kalite birimine her
ay teslim edildi. Kalite Birimi tarafından aylık olarak takip
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edilen eczane indikatörümüzde yer alan order ve ilaç istem hataları analizi hekim, hemşire ve

EBE projesi ekibi tarafından Kasım 2012- Nisan 2013 dönemlerinde her ayın ilk haftası bir önceki ayın verilerinin
analizlerinin değerlendirildiği toplantılar yapılmıştır.

01-04 Mart 2016, Antalya
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servis bazında yapıldı. Hata oranları vb. eksiklikler ile ilgili
DÖF ve analiz raporları, ilgili komite olan Hasta Güvenliği
Komitesinde görüşüldü ve kararlar alınarak ilgililere resmi yazı ile bildirildi. Yapılan analizlerde tespit edilen hata
oranı yüksek servislerde çalışan hekim ve hemşirelere
eczacılarımız tarafından yerinde eğitimler verildi. Ayrıca
Kalite İndikatörleri ile ilgili eğitimlerde eczane indikatörü
hata oranları anlatılıp, ayrıca birimlerde yerinde eğitimler
yapılarak yüz yüze birebir eğitimlerde hata oranları azaltılmaya çalışıldı.

Yapılan dönemsel incelemeler ve eczanede yapılan yerinde gözlem ve denetimler sonrasın da 2013 şubat ayından
itibaren order kontrollerinin eczacı tarafından yapılması
kararı verildi. Mart 2013 tarihinde yapılan ekip toplantısında Bilgi eksikliği olan orderlarda iliştirilerek servise
gönderilen küçük notların kaybolduğu ve dikkat çekmediği tespit edildiğinden; bu notların kırmızı renkte “hatalı
order bildirim notu” şeklinde gönderilmesi kararı alındı.
Bu düzenlenen bildirim notunda, indikatör dahilinde takip
edilen 4 hata türüne yer verilmiştir.
Şekil 6: Hatalı order tespit kartı
HATA YAPAN
MESLEK

HATANIN ADI

HEMŞİRE

ORDERDEN FARKLI
İSİMDE VEYA ADETTE İLAÇ
İSTENMESİ OLAYI

TARİH VE HASTA ADI

EHU VE KONSÜLTASYON
FRM VB. BELGELERİNİN
EKSİK GÖNDERİLMESİ OLAYI
İLAÇLARIN OKUNAKLI
YAZILMAMASI VEYA
KISALTMALAR YAPILMASI

HEKİM

İLAÇLARIN FARMASÖTİK
FORMLARININ
VE DOZLARININ
BELİRTİLMEMESİ
ECZACI

4.

TARİH / SAAT

ADI SOYADI / İMZA

KULLANILAN TEKNİKLER VE
YÖNTEMLER

EBE projesi ekip üyeleri Ekim 2013 tarihinde beyin fırtınası yöntemiyle tespit ettikleri güçlü yönleri ve geliştirmeye
açık alanları belirleyerek SWOT analizi çalışması yaptı.
Ekibimizin yapmış olduğu EBE projesi ülke genelinde benzeri olmayan, daha önce çalışılmamış yenilikçi ve yaratıcı bir proje olup, ülke genelinde diğer kurumlara örnek
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olabilecek bir uygulamadır. Bu kapsamda SİYÖS hastaneleri arasında yer alan kurumumuz, II. SİYÖS ÇALIŞTAYINDA
EBE projesi ile ilgili indikatör çalışmalarını Sağlık Bakanlığı
yetkililerine sunmuştur.

5.

UYGULAMANIN İZLENMESİ VE
GÖZDEN GEÇİRİLMESİ:

EBE projesi ekibi ay sonunda toplanan indikatör verilerini
takiben, her ayın ilk haftasının uygun bir gününü toplantı periyodu olarak belirledi. Çalışmalar iş planı ile uyumlu
olarak yürütüldü. Ekip ilk toplantısında görev paylaşımı
yaparak sorumluluk dağılımında bulundu. Yapılacak olan
eğitimlerde, eğitim birimiyle konferans salonu ve yerinde
eğitimler için iş birliğine gidildi.
İndikatör takibi noktasında eczane biriminde orderların
kontrolü görevi Kasım 2012-Ocak 2013 tarihleri arasında
eczanede çalışan hemşirelerin sorumluluğunda iken, eczanede yerinde tespit edilen orderlardaki eksik ve hatalı
kontrollerden dolayı, proje ekibinin almış olduğu karar
doğrultusunda yöntem değişikliğine gidilerek, orderların
kontrolü görevi Şubat 2013 tarihinden itibaren eczacılara verildi. Eczacı sayısındaki yetersizlik nedeniyle Kamu
Hastaneler Birliği ile de görüşülerek, hastanemize eczacı
takviyesi sağlandı. Kontrolün eczacılara geçmesiyle birlikte 2013 Şubat ayında oran yeniden %1.71’e yükseldi.
Ekibimizin Mart ayının ilk haftasında yapmış olduğu toplantıda Şubat ayı verileri ışığında eczanede yapılan kontrollerin bundan sonra sadece eczacılar tarafından yapılmasına karar verildi. Yine aynı toplantıda indikatör veri
toplama formlarında meslek grupları ve kliniklere göre
tespit edilen hataların sık olduğu kliniklere yerinde eğitimler verilmesi kararı alınarak, bu kliniklere yönelik yerinde
eğitimler verildi.
Ayrıca order hatalarında telefonla ve gayri resmi not kâğıtlarıyla geri bildirim yapılırken, 2013 Mart ayından itibaren EBE proje ekibi tarafından oluşturulan kırmızı renkli
‘’Hatalı Order Bildirim Notu’’ ile ilgili servislere geri bildirimler yapıldı.
Bu üç yöntemin etkin ve kontrollü uygulanması sonucunda EBE Projesi çalışması güçlendirilmiş oldu.
Kaynak ihtiyaçları noktasında Kalite birimi ile yeni form
oluşumu aşamasında (Hatalı order bildirim notu) ortak çalışma yürütüldü ve satın alma biriminden formun talebi yapıldı. Kalite yönetim direktörlüğü aracılığı ile Hasta güvenliği ve Akılcı ilaç komisyonlarında konunun takip edilmesi
sağlandı. Kalite yönetim biriminde takip edilen “eczane
birimi hedef kartı” ve indikatör kartı her ay verilerle incelendi. Hekim orderlerindaki hatanın tespitinde çalışanların GRS ve DÖF formlarını doldurarak ilaç güvenliği noktasında kalite yönetim birimine bildirimde bulunmaları üst
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PERFORMANS

Çalışma sürecimiz olan Ekim 2012-Nisan 2013 tarihleri
arasında eczanemize aylık olarak yaklaşık 14000 ile 17000
arası order gelmekte iken, bu orderlardaki hata sayısı ve
hata oranı grafik 3-4’te verilmiştir.
EBE projesi çalışmamızda 2012 Ekim ayında tespit edilen
%1,71 düzeyini, süreç sonunda %50 azaltarak %0.855’e
ulaşılması hedeflendi. 2012 ve 2013 yıllarını kapsayan 6
aylık çalışma sonucunda %50 düşürme hedefini aşarak,
%0.74’e ulaşılmıştır.

YAKLAŞIMDAN KAYNAKLANMA
(ELDE EDİLEN SONUÇLARA
UYGULAMA SÜRECİNİN ETKİSİ)

2011 temmuz ayında oluşturulan bilgi eksikliği olan order oranı indikatör kartı ve formları proje çalışma dönemi olan kasım 2012’de yeniden gözden geçirilip eczanede
yeni uygulamaya geçilen hasta bazında ilaç hazırlanması
sistemi dahilinde daha fazla hemşire tarafından daha etkin, daha düzenli, daha organize kontrol edildi. Çalışma
süresince Bölüm kalite Sorumlusu olan Başeczacı tarafından hazırlanan “Bilgi eksikliği olan order oranı indikatörü” veri toplama formu ve aylık veri analiz formu Kalite
birimine her ay teslim edildi. Kalite Birimi tarafından aylık
olarak takip edilen eczane indikatörümüz de yer alan order ve ilaç istem hataları analizi hekim, hemşire ve servis bazında yapıldı. Hata oranları vb. eksiklikler ile ilgili
DÖF ve analiz raporları, ilgili komite olan Hasta Güvenliği
Komitesinde görüşüldü ve kararlar alınarak ilgililere resmi yazı ile bildirildi. Yapılan analizlerde tespit edilen hata
oranı yüksek servislerde çalışan hekim ve hemşirelere
eczacılarımız tarafından yerinde eğitimler verildi. Ayrıca
Kalite İndikatörleri ile ilgili eğitimlerde eczane indikatörü
hata oranları anlatılıp, birimlerde yerinde eğitimler yapılarak yüz yüze birebir eğitimlerde hata oranları azaltılmaya
çalışıldı.
SKS 4. Dikey boyutunda yer alan indikatör yönetimi 19
temel İndikatör olarak belirlenmiş olmasına rağmen,
hastanemizde yaptığımız bu çalışmayla 20. İndikatör olarak tüm ülke geneline yayılmasına “ hasta ve ilaç güvenliği” yönetimi açısından çok büyük katkı sağladığını düşünmekteyiz. İndikatör takibi yaptığımız aylık verilerimiz
bizi bu noktada haklı çıkarmıştır. Ekibin konuyu indikatör
bazında ele alıp takip etmesi ile, 224 hata çalışma sonrasında 100’ e düşürülmüştür. Bu sonuç bizim hastane
olarak hasta ve ilaç güvenliği kapsamında ne kadar anlamlı yol aldığımızın göstergesidir. Bu konudaki çalışmamızın başka sağlık kurumlar için de örnek teşkil edeceğini düşünmekteyiz.
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yönetim tarafından teşvik edildi. İndikatörle ilgili DÖF’ler
ilgili komitelere gönderilerek iyileştirme anlamında kararlar alındı. İş planında, planlanan eğitim faaliyetleri ile
uyumsuzluk olduğu dönemlerde, eğitim planımızda değişiklikler yapıldı. Tüm çalışma faaliyetlerimiz boyunca üst
yönetim desteklerini esirgemedi. Ekim 2012- Nisan 2013
tarihleri arasında baş eczacımız, Hasta Güvenliği Komitesi
başkanımız, Kalite birimi sorumlularımız ve eğitim birimi
hemşirelerimiz tarafından 41 farklı tarihte gerek konferans
salonunda, gerekse de yerinde eğitimlerde olmak üzere
toplam 1191 sağlık çalışanına ‘’İlaç güvenliği, Akılcı ilaç ve
Bilgi eksikliği olan orderlarla’’ ilgili eğitimler verilmiştir.

Grafik-3

8.

FAYDA MALİYET ANALİZİ

Bilgi eksikliği olan hatalı order indikatörü takibi ile yanlış hastaya, yanlış ilaç, yanlış doz, vb. hatalar önlenerek,
hasta güvenliği teminat altına alınmakta ve ilaç yönetimi
tamamen kontrol altına alınmış olmaktadır. Hatalı order
tespiti ile bir hastanın hayatının kurtarılması veya hastanın zarar görmesinin engellenmesinin maddi karşılığı
yoktur.
Grafik 4

EBE projesi kapsamında kullandığımız ‘’Hatalı Order
Bildirim Notu’’ kırtasiye gideri için 15 tl harcanmıştır.
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9.

İL VE ÜLKE GENELİNDE KENDİ
HİZMET SINIFI SONUÇLARI İLE
KARŞILAŞTIRMA
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Hizmet sınıfımıza eş değer hastaneler aranarak EBE projesi konusu ile ilgili yaptıkları çalışma olmadığı yapılan
görüşmeler sonucunda saptanmıştır.Bu hastaneler ilaç
hatalarını sadece GRS ve DÖF formlarıyla izlediklerini ifade etmişlerdir. Bu noktada çalışmamızın sadece bize özel
olduğu görülmektedir. Ayrıca Tübitak-Ulakbim bilimsel
yayın araştırma sitesi de incelendiğinde EBE projesi kapsamında yaptığımız çalışmalara benzer proje ve yayınlara
ulaşılamamıştır
EBE projesi konusu ile ilgili Antalya Eğitim Araştırma
Hastanesi (Başeczacı, Kalite Birimi), Antalya Atatürk
Devlet Hastanesi (Başeczacı), Eskişehir Yunus Emre
Devlet Hastanesi (Eczane ve Kalite Birimi), Isparta Devlet
Hastanesi (Eczane, Kalite birimi Hemşiresi), Tekirdağ
Devlet Hastanesi (Eczane), Bursa Şevket Yılmaz Eğitim
Araştırma Hastanesi (Eczane Birimi), İstanbul Haydar
Paşa Numune Hastanesi (Eczane Birimi), Samsun Eğitim
Araştırma Hastanesi (Eczane, Kalite Birimi) ile görüşülerek
bilgilerine başvurulmuş, ancak konumuz ile ilgili benzer
çalışma ve verilere ulaşılamamıştır.

10.1. İlgili Alanlarda Uygulama ve Örnek Alma
Ekibimizin yapmış olduğu EBE projesi ülke genelinde benzeri olmayan, daha önce çalışılmamış yenilikçi ve yaratıcı
bir proje olup, ülke genelinde diğer kurumlara örnek olabilecek bir uygulamadır. Bu kapsamda SİYÖS hastaneleri
arasında yer alan kurumumuz, II. SİYÖS ÇALIŞTAYINDA
EBE projesi ile ilgili indikatör çalışmalarını Sağlık Bakanlığı
yetkililerine sunmuştur.
Çalışmamızın diğer kurumlar tarafından örnek alınacak en
temel özelliği İndikatör yönetimi kapsamında ‘’Kurumun
Ölçüm Kültürünü’’ yansıtan bir çalışma olmasıdır.
Uygulamanın temel özelliği Eczanede ortaya konan orderların eczacı tarafından hem bilgisayardan, hem de hekim
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orderından eşzamanlı kontrolü ile başlayan çalışmanın,
kliniklere yazılı uyarı notu ile hatanın en kısa sürede hasta zarar görmeden düzeltilmesi ile devam etmesi ve tüm
bu sürecin kalite birimi tarafından SKS İndikatör yönetimi
standartlarında kayıt altına alınması ile sonuçlanmaktadır.
2011 Temmuz ayında başlayan ve yaklaşık 21 aydır devam eden EBE indikatörü dört hata türünde izleme devam
ederken, EBE indikatörüne önümüzdeki süreçte iki farklı
hata türü ilave edilerek toplam 6 hata türü ile takip edilmesi planlanmaktadır.

10.2. İnovasyon Yenileşim ve Yaratıcılık
Çalışmamızın diğer kurumlar tarafından örnek alınacak en
temel özelliği İndikatör yönetimi kapsamında ‘’Kurumun
Ölçüm Kültürünü’’ yansıtan bir çalışma olmasıdır.
Uygulamanın temel özelliği Eczanede ortaya konan orderların eczacı tarafından hem bilgisayardan, hem de hekim
orderından eşzamanlı kontrolü ile başlayan çalışmanın,
kliniklere yazılı uyarı notu ile hatanın en kısa sürede hasta zarar görmeden düzeltilmesi ile devam etmesi ve tüm
bu sürecin kalite birimi tarafından SKS İndikatör yönetimi
standartlarında kayıt altına alınması ile sonuçlanmaktadır.
Bu yönleriyle EBE projesi ülke genelinde benzeri olmayan, yenilikçi ve yaratıcı bir proje olup, Hasta güvenliğinde
objektif delil niteliği taşıyan yeni bir İndikatör çalışması
olmasından dolayı, diğer kurumlara örnek olabilecek bir
uygulamadır.
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PROTEZ HİZMETLERİNDE AŞAMA TAKİP SİSTEMİ
Battal GÜL1, Seydi Ahmet GÜLLÜ1, Emine ÇIRAY1, Arif AZBENT1, İlyas BAYRAK1
Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, battalgul_26@hotmail.com

1

ÖZET

Bu çalışma, Kasım 2012 tarihinde itibaren alt yapı çalışmaları süren ve son olarak bugünkü haliyle Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı
Hastanesinin bütün kliniklerinde protezin başlandığı anda oluşturulan protez barkodu yardımı ile her aşamanın nerede
olduğunun takibi ve uygunluk değerlendirmelerinin yapıldığı ve kayıt altına alınması ve değerlendirmesi ile sürmektedir.
Çalışma, yazılım firmamız METASOFT’un katkıları ile ilk 6 ayda yüzeysel, Temmuz ayından itibaren de daha ayrıntılı şekilde 2015
yılı boyunca klinikten alınan ve protez laboratuarına gelen tüm ölçülerin ve ara aşamaların incelenerek kayıt altına alınmasıyla
tamamlanmıştır. Veriler, HBYS ‘de kayıt altına alınmış ve aylık olarak elde edilen veriler analiz edilmiştir.
Elde edilen veriler ışığında klinik tarafından en çok, diş diziminin anatomik olarak düzgün yapılmamasından, laboratuar kısmında
ise ölçünün süresinde kabul edilmemesinden dolayı red edildiği tespit edilmiştir
Anahtar Kelimeler: Verimlilik, Protez Barkodu, Protez Kabul, Protez Yenileme, Protez Takip

MILESTONE TRACKING SYSTEM SERVICE IN PROTHESIS
SUMMARY
Increasing the efficiency of health care institutions, as well as reducing the cost thereof among the primary targets.
We standards of efficiency and quality of health services in the receipt of the said measure and loss, we organized the
infrastructure required to determine the last time. Prosthetic services instead of the introduction of the agreed-renewal criteria
to be determined in the evaluation process, we describe the clinical and laboratory portion of both. To identify the causes of
failures in the process and we also did a study that could give direction to give our healing if you have troubles with the system.
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Bizde verimlilik ve sağlıkta hizmet kalite standartlarında adı geçen ölçünün alınması ve dökülmesi arasında geçen zamanın
tespiti için gerekli alt yapıyı düzenledik. Protez hizmetinin yerine getirilmesi sürecinde belirlenmesi gereken kabul-yenileme
kriterlerinin değerlendirmesini hem kliniğe hem de laboratuar kısmına tanımladık. Süreçteki aksaklıkların nedenleri tespit
etmek ve ayrıca sistem ile ilgili aksaklık varsa iyileştirmelerimize yön vermesi için veri alabilecek bir çalışma yaptık.
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Tüm sağlık kurumlarında verimliliğin arttırılması bunun yanı sıra maliyetin düşürülmesi temel hedefler arasında yer almaktadır.

In this study, Nov. infrastructure work time since 2012 and which finally made the present state Eskisehir Oral and Dental Health
Hospital of all clinics and prosthesis barcode support generated at the time of prosthesis started tracking of where each stage
and conformity assessment and recording continues with the under taking and evaluation.
Study software, our company metasoft contributions with superficial first 6 months, was completed with the formalization
examining all measures and intermediate stage from the and prosthetic lab from the clinic during 2015 as well as further since
July. Data HBYS were taken to record the data obtained and analyzed monthly.
Clinical data obtained by most of the light, the sequence of anatomical teeth done properly, in the laboratory of time due to the
adoption of the measure has been found to be rejected
Keywords: Productivity, Barcode dentures, prosthesis admission, Prosthetic Restoration, prosthetic Tracking

1.

GİRİŞ

Tüm sağlık kurumlarında verimliliğin arttırılması bunun
yanı sıra maliyetin düşürülmesi temel hedefler arasında
yer almaktadır.
Bizde verimlilik yerinde değerlendirme ve sağlık hizmet
kalite standartlarında ölçünün alınması ve dökülmesi

arasında geçen zamanın tespiti ve protez hizmetinin aşamalarının gerçekleşme sürecinde belirlenmesi gereken
kabul ve yenileme kriterlerinin değerlendirmesini hem
kliniğe hem de laboratuar kısmına tanımladık. Süreçteki
aksaklıkların nedenleri tespit etmek ve ayrıca sistem ile
ilgili aksaklık var ise iyileştirmelerimize yön vermesi için
veri alabilecek bir çalışma yaptık.
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2.

AMAÇ

Kalite ve verimlilik açısından verileri ölçme, izleme, değerlendirme ve analiz çalışmaları artık tüm kurumların
vazgeçilmezidir. Verilen hizmetlerin sürekli izlenmesi,
yapılan izlemler ile hedeflerin planlanması iyileştirme
çalışmalarının yapılması sağlık hizmetlerinin verimliliğini
artırmaktadır.
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3.

KAPSAM VE YÖNTEM

Çalışma, Aralık 2012 yılında sadece Protez Laboratuarında
Barkod Okuyucuların kurulması ve protez barkodu ile
laboratuara gelen işlerin kabulü ile başlamış, ilerleyen
yıllarda yerine getirilmesi gereken kriterlerinde yayınlanması ile Temmuz 2015 yılında bütün kliniklere Barkod
Okuyucuların kurulmasıyla son halini almıştır. Çalışma iki
farklı dönemi kapsamaktadır. Son aşamada elde edilen
veriler Temmuz 2015- Ekim 2015 tarihlerini kapsayan 4
aylık periyodu kapsamaktadır.
Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi polikliniklerine diş
protezi yaptırmak amacıyla başvuran hastaların verileri
kullanlmıştır. Çalışma laboratuara gelen tüm ölçüler üzerinden yürütüleceğinden,ayrıca herhangi bir örneklem
yapılmadan ilgili dönem aralığında yapımına başlanan bütün ölçüler incelenerek ve kayıt altına alınarak tamamlanmıştır. Veriler, HBYS üzerinden aylık olarak gözlemlenmiş
elde edilen veriler 3(üç) ay sonunda analiz edilmiştir.
Çalışmada veri toplama gereci, Eskişehir Ağız ve Diş
Sağlığı Hastanesinde oluşturulan bir komisyon tarafından oluşturulan Ölçü Yenileme - Kabul Kriterlerinin
METASOFT Firması tarafından HBYS ‘ye entegrasyonu ve
bu Kriterlerin Değerlendirme Rapor Ekranlarından alınan
verilerle gerçekleştirilmiştir.

4.

PROTEZ HİZMETLERİNDE AŞAMA
TAKİP SİSTEMİNİN KALİTE
STANDARTLARIYLA İLİŞKİSİ

Sağlık Hizmet Kalite Standartlarında;
a. Ölçü, model ve protezin yönetimine yönelik yazılı
düzenleme bulunmalıdır.
■■ Yazılı düzenleme;
■■ Ölçünün alınması ve teslimini
■■ Modelin oluşturulması ve teslimini,
■■ Protezin teslimini,
■■ Dezenfeksiyonu,
■■ Transferin çalışan tarafından yapılmasını kapsamalıdır.
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b. Ölçü kabul ve red kriterlerine yönelik yazılı düzenleme
bulunmalıdır.
c. Protez
yapım
sürecine
yönelik
düzenleme
bulunmalıdır.
■■ Ölçülerin alındığı tarih ve saat,
■■ Ölçülerin laboratuara kabul edildiği tarih ve saat,
■■ Protezin teslim tarih ve saati kayıt altına alınmalıdır.
■■ Tüm kayıtlar HBYS üzerinde kayıt edilmelidir.
d. Protezlerin teslimine yönelik düzenleme yapılmalıdır.
■■ Protez teslim süreleri belirlenmelidir.
■■ Protez teslim süreleri değerlendirilmelidir.
■■ Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatılmalıdır.
■■ Hastalara ait protezler kayıt altına alınmalıdır.
■■ Protezlerin karışmamasına yönelik tanımlayıcı kullanılmalıdır. (Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire
Başkanlığı, 2011, s. 51)
Verimlilik
Gözlemcisi
Rehberinde ise;
•

Poliklinik
alanında
değerlendirilmesinde

Yerinde

Değerlendirme

verilen

hizmetlerin

a. Yapılan protezlerin safhaları (özellikle ölçüler) HBYS’ye
zamanında ve eksiksiz kaydediliyor mu?
b. Protez işlemlerinin safhaları (özellikle ölçü safhaları)
HBYS’ye zamanında eksiksiz kayıt edilmelidir.
Bu kriterlerin yerine getirilmesi sırasında protez yapılan
ünitelerde, protezin safhası ve HBYS üzerindeki saatler
doğrulanmalıdır. Burada özellikle ölçü safhalarının zamanında girilip girilmediği kontrol edilmelidir. Bu husus ölçü
güvenliği için son derece önemlidir. Daha sonra protez laboratuarı bölümündeki verilerle kontrol edilmelidir.
Diş eksikliği tedavisi gören hastanın çenesinin ölçüsü alınır
ve bu ölçüler hastanın adı soyadı, istenilen protetik tedavi
detayları, hastanın varsa enfeksiyon bilgileri, gönderilen
birim ve hekim adını kapsayan bir form ile, öncelikle laboratuar personeli tarafından ilgili diş protez laboratuarına
ulaştırılır.
•

Diş Protez Laboratuarında
değerlendirilmesinde

verilen

hizmetlerin

a. Protez ölçülerinin laboratuara kabul -yenileme kriterleri belirlenmelidir.
b. Yenilenecek ölçüler kayıt altına alınmalı, analiz edilmeli
ve DÖF’ler uygulanmalıdır.
Protez vb. apareylerin yapımında ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önlenmesi amacıyla ölçü kabul ve yenileme kriterleri belirlenmelidir. Konuya ilişkin bir yazılı
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c. Ölçü alımı ile model oluşturmak amacıyla alçı dökümü
arasında geçecek azami süre sağlık tesisi tarafından
belirlenmelidir.
d. Ölçü alımı ile model oluşturmak amacıyla alçı dökümü
arasında geçecek azami süreye uyum HBYS’ de
izlenebilmelidir.
e. Ölçü alımı ile model oluşturmak amacıyla alçı dökümü
arasında geçecek azami sürenin aşılması durumlarında
gerekli DÖF’ ler uygulanmalıdır.
Örneğin aljinat ölçüler bekletilmeden mümkün olan en
kısa sürede alçı dökülmeli ve model elde edilmelidir.
f. Protezlerin ara safha ve teslim süreleri belirlenmelidir.
g. Protezlerin ara safha ve teslim sürelerine uygun
çalışılmalıdır.
h. Protezlerin teslim
bilgilendirilmelidir.

süreleri

konusunda

hastalar

i.

Protezlerin teslim sürelerindeki gecikmeler takip edilmeli ve kayıt altına alınmalıdır.

j.

Protezlerin teslim sürelerindeki gecikmeler analiz edilmeli ve DÖF’ler düzenlenmelidir.

Protezlerin ara safha ve teslim süreleri sağlık tesisi yönetimi tarafından belirlenmelidir. (Türkiye Kamu Hastaneleri
Kurumu, İzleme Ölçme ve Değerlendirme Başkan
Yardımcılığı, Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı,
2015, s. 46)
Bu kriterleri yerine getirmek için yaptığımız çalışmada
kurumumuzda yapılan protezlerin teslim öncesi aşama veya ölçü tekrarı gerekçeleri ve zamanları sürekli kayıt altına alınmakta ve istendiği zaman bu verilen
sorgulanabilmektedir.
Hastaya teslim edilen protezlerde hasta şikayetini takiben
bir aksaklık görülmesi durumunda protezi yapan hekim
veya Başhekim Yardımcısı tarafından hasta Protez Bilir Kişi

Hasta ağzındaki protez bu heyet tarafından değerlendirilmektedir. Uygunsuzluk giderilebilecek bir durumsa heyet
uygunsuzluğun ne olduğunu ve düzeltme için gerekli uygulamayı karar formuna yazarak düzeltme işleminin yapılması adına protezi yapan hekime yönlendirir.
Eğer uygunsuzluk protezin yenilenmesini gerektiriyorsa
karar ilgili forma yazılarak Hastane Yöneticiliği onayına
sunulur. Hasta Yöneticiliği de onaylı Bilirkişi Heyet
Kararlarını Performans İnceleme Komisyonuna ve ilgili
Başhekim Yardımcısına sevk eder.
Başhekim Yardımcısı tarafından hasta ve hekim talepleri
değerlendirilerek yeni protezi aynı hekim mi yoksa başka
bir hekimin mi yapacağına karar verilir.
Hekim hatası tespit edilen durumlarda genellikle hasta
ve/veya hasta tarafından aynı eşleşme kabul görmediğinden hekim değişikliği yolu seçilmektedir.
Yenileme kararı verilen protezler de uygunsuzluk durumunun devam etmemesi ve tekrar hasta mağduriyeti
ortaya çıkmaması için heyete giren iki hekimin işlerinde
karşılıklı değişiklik yapılması yoluna pek gidilmemektedir.
Uygulamada Değerlendirme Ekranlarından elde edilebilen bilgiler hekim hataları değerlendirme sürecinde
kullanılabilmektedir.
Tanımlanan Teslim ve Yenileme-Kabul Kriterleri uygulama
basamakları bir zincirin halkaları gibidir. Sistem sıralamada önceki veri girilmeden sonraki aşamaya girişler yapılamayacak şekilde tanımlanmıştır.
Bütün bu kriterlerde göstermektedir ki; protez hizmeti
başladığı andan hastaya teslim edilip bitinceye hatta hasta tarafından yapılan geri bildirimlerin değerlendirilerek
yeni işlere ışık tutması anlamında sürekli takip ve kontrol
gerektiren bir işlemler toplamıdır.

5.
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Yazılı düzenleme asgari bu kriterleri içermelidir. Ölçü
hatasız ve üzerinde işlem yapılabilir nitelikte olmadır. Diş
çekim yerleri mutlaka iyileşmiş olmadır. Sabit protez ölçüsünün kesim yapılan dişlerinin koleleri net bir şekilde
çıkmış olmalıdır. Hareketli protez ölçülerinde protez bitim
sınırları frenulum bölgeleri, A hattı bölgesi, retromolar
bölge net çıkmış olmalıdır. Ölçü üzerinde özellikle işlem
yapılacak bölgelerde ve kapanışı etkileyen bölgelerde hava
kabarcığı ve deformasyon olmamalıdır. Ölçü maddesi
kaşıktan ayrılmamış olmalıdır. Klinikte ölçü alınması ile
laboratuara ölçülerin teslim edildiği zaman aralığı sağlık
tesisi yöneticileri tarafından belirlenen süreyi aşmamış olmalıdır (Özellikle aljinat ölçülerde).

Heyetine sevk edilmektedir. Bu heyet Protez Uzmanları ve
diğer diş hekimleri tarafından oluşturulmuştur.

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

düzenleme bulunmalı ve uygulanmalıdır.

DİŞ PROTEZİ VE YAPIM
AŞAMALARININ UYGULAMA SÜRECİ
VE TAKİBİ

Eskişehir Ağız Ve Diş Sağlığı hastanesinde, üç çeşit protez
yapılmaktadır.
Kron-köprü : Az sayıda diş eksikliğinde ve/veya mevcut diş
üzerine uygulanan destek dişlerin kesilerek yerine laboratuarda hazırlanıp dişlere yapıştırılan protezlerdir.
Parsiyel protezler: Bölgesel diş eksikliğinde akrilik ve metal alt yapının kombinasyonu ile yapılan kroşe adı verilen
metal kollar ile dişe tutunmayı sağlayan protezlerdir.
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Total protezler: Hasta ağzında tüm dişleri olmadığı durumlarda eksik dişlerinin yerine yapılan tam protezlerdir.
Diş protez uygulamalarında amaç kişinin yüzü ile uyumlu,
çiğneme ve konuşma işlevini yerine getirebilecek yapay
dişler yapmaktır. Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde hasta
memnuniyeti en zor sağlandığı alan protez hizmetleridir.
Bundan dolayı her aşamanın titizlikle yürütülmesi gerekir.

Ölçünün Alınması ve Teslimi

■■ Protez kliniklerde daha önceden planlanarak hastaya
bilgisi verilen protezin diş hekimleri tarafından ölçüsü
alınarak başlar. Ölçü alındığı an hasta dosyasına HBYS
üzerinden kayıt edilir.
■■ Alınan ölçüye bir sonraki aşamada ne yapılacağı HBYS
üzerinden işaretlenerek Laboratuar veya teknisyenden talep edilir.
Şekil 1: Parça Oluşturma Ekranı
01-04 Mart 2016, Antalya
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5.1.

■■ Temizlenen ölçüler hızlı dezenfektanlar ile dezenfekte
edilir(bu işlem hemşire/ diş klinik -destek personeli tarafından yapılır).
■■ Bu işlemlerin gerçekleşmesi sırasında kurumumuz tarafından uygulamaya konulan HBYS klinik ekranları ile
entegre çalışan ölçü bildirim ekranlarına girilen protez
ve teknisyen bilgileri düşer. Böylece ölçü alındığı an taşıma personeline durum bildirilmiş olur.
■■ Bildirimi yapılan ölçü klinikten transfer personeli tarafından alınır.
■■ Klinikte daha önceden tanımlanan ve çalışan ve hastalara ilan edilen protez aşama sürelerine göre hastaya
randevu verilir.
■■ Tranfer personeli kliniğe geldiği an hekim ekranına entegre çalışan barkod okuyucuya kendine tanımlı yaka
kartını ardından protez barkodunu okutarak protezi
teslim alır.
■■ Teslim alınma anı HBYS ‘ye kayıt edilmiş olur.
■■ Tranfer personeli işi laboratuara getirdiği an kapı
önünde bulunan kioksa yaka kartını ve protez barkodunu okutarak işi laboratuara getirdiği anı HBYS ‘ye
kaydeder.
■■ Laboratuarda işi yapacak teknisyene işi teslim eder.
■■ Teknisyen ölçüyü aldığı an hızlı yüzey dezenfektanı ile
ölçüyü dezenfekte eder.

Şekil 2: Protez Detay Bilgileri

■■ Teknisyen ölçü dökmeden önce HBYS ‘de oluşturulan “Protez Soruşturma Ekranında” Protez Barkodunu
okutarak o aşama için tanımlanan ölçü “Yenileme ve
Kabul Kriterleri Anketi” yardımı ile ölçüyü değerlendirir.
Şekil 3: Ölçü Değerlendirme Ekranı

■■ Açılan ekranda yapılacak proteze dair renk, yüz tipi vb.
bilgilerde kayıt altına alınır.
■■ Ölçü alındığı anın kaydı ile kurum tarafından belirlenen
ölçü dökümü için gerekli max. sürede devreye girmiş
olur. Bu süreyi aşan işlerin ölçü dökümü bir gerekçeye
dayandırılmadan dökülmez ve yenileme talep edilir.
■■ Kayıt yapıldığı an HBYS ‘den işin içeriğine ve önceden
tanımlanan teknisyen ve laboratuar iş sayılarına göre
otomatik olarak teknisyen seçimi de gerçekleşmiş olur.
■■ Kayıt anında o protezin takibinde kullanmak üzere
oluşturulan Protez Barkodu oluşturulur. Bu barkotta
yapılacak protezin içeriği, hasta bilgileri, protezi yapacak hekim ve teknisyen bilgileri, ölçünün alındığı an
yazmaktadır.
■■ Alınan ölçüler, ölçü netliğini bozacak kan ve tükürükten su yardımı ile arındırılır.
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5.2.

Modelin Oluşturulması Ve Teslimi

Şekil 6: Teslim Değerlendirme Ekranı

■■ Değerlendirme sonrası ölçü eğer uygun değilse HBYS
üzerinden yenileme talep edilir. Bu bilgi klinik ekranına
bilgi notu şeklinde düşer.

■■ Dökülen ölçüden elde edilen alçı model alçı kesme
motorunda kesilir.
■■ Elde edilen model üzerine HBYS de kayıtlı bir sonraki
aşama talebi ne ise yapılarak hazırlanır.
■■ Hazırlanan model ve aşama gereği yapılan materyal
tranfer personelinin tanıtım kartını ve protez barkodunu
HBYS ‘ye okutarak kayıt etmesi sağlanarak teslim edilir.
■■ Tranfer personeli teslim aldığı modeli kliniğe götürür.
Klinik destek Personeli yardımıyla açılan protez takip
ekranında tanıtım kartını ve protez barkodunu barkod
okuyucuya okutur ve teslim eder.
■■ Protez hastası randevusuna gelmeden önce tespit
edilebilecek bir aksaklık varsa o an yoksa hasta randevusuna geldiğinde yapılacak model ve kaşık-kaide
değerlendirmesi hekim tarafından yapılır.
Şekil 5: Klinik Dişli Prova Değerlendirme Ekranı

■■ Değerlendirme sonucu uygun ise bir sonraki aşama
gerçekleştirilir. Eğer uygun değilse yenileme talep edilen gerekçe anket üzerinde işaretlenerek gerekli ise
ölçü alınarak veya gerekli değil ise model iade edilerek
süreç başa alınır.
■■ Yenileme gerekçesi ölçü almayı gerektiriyor ise ilk aşamada olduğu gibi ölçü döküm anı HBYS ye kayıt edilir.
Bu an aynı zamanda tranfer personelinin ekranına bilgi olarak düşer ve ilk ölçüdeki işlemler tekrarlanır.
■■ Ölçü gerekmeyen durumlarda veya bir sonraki aşama
için eğer devam eden aşamada ölçü yok ise tranfer
personeli Telefonla ilgili kliniğe davet edilir.
■■ Tranfer personeli bütün aşama takiplerinde kliniğe
geldiği zaman tanıtım kartını ve protez takip barkodunu okutarak teslim zamanları HBYS ‘ye kaydeder.
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■■ Uygun olan ölçüye alçı döküm odasında ölçü dökülür.
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Şekil 4: Yenileme talep edilen işin bilgi notu

Protez başlangıcından teslimine kadar olan bütün süreç
aşama kabul ve yenileme gerekçeleri ile HBYS ‘ye kaydı
sağlanır.
Tüm ölçü ve modeller bu iş ile görevlendirilen tranfer personelleri ile taşınır. Bu işlem kesinlikle hastalar aracılığı ile
yaptırılmaz.

6.

BULGULAR

Hastanemizde yapımına başlanan bütün protezler HBYS
‘ye kayıt edilmiştir. Yapılan çalışmada kullanılan ekran
yardımı ile protezin bütün aşamaları takip edilebilmekte,
protezin hangi aşamada ve klinik mi yoksa laboratuarda
mı olduğu kolaylıkla gözlemlenebilmektedir.
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Şekil 7: Aşama Takip Ekranı

Çalışma kapsamında ki bu süre zarfında HBYS ‘den alınan değerlendirme raporları klinik ve laboratuar sürecini ayrı ayrı
değerlendirme imkanı sağlamıştır.
Klinik tarafından yapılan yenileme talepleri değerlendirildiğinde 76 defa yapılan Total protezlerde diş dizimleri anatomik olarak doğru yapılmamış, özellikle alt çenede kret tepesine dizilmemiş, buccal veya linguale taşmış kriteri en çok
işaretlenmiştir.

Şekil 8: Protez Değerlendirme Ekranı
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Ayrıca yapılan bu taleplerin en çok hangi hekim veya teknisyenin işi olduğu ayrıntısına da ulaşılabilmektedir.
Şekil 10: Protez Değerlendirme Ekranı
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Laboratuar tarafından yapılan yenileme talepleri değerlendirildiğinde en çok (3 defa) “Süresinde kabul edilmedi” kriterinin işaretlenmiş olduğu görülmektedir.
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Şekil 9: Protez Değerlendirme Ekranı

Herhangi bir hastanın şikayetini değerlendirmek adına hasta dosya numarası üzerinden değerlendirme sonuçları kontrol edilebilmektedir.
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Şekil 12: Protez Değerlendirme Ekranı

Şekil 13: Protez Değerlendirme Ekranı

94

V. SAĞLIKTA KALİTE ve GÜVENLİK ÖDÜLLERİ
Sağlıkta Kalite Standartları En İyi Uygulamalar

Yenileme kriterlerinin kendi içinde yüzdelik oranları
tespit edilebilmekte ve odaklanılacak konu daha kolay
gözlenebilmektedir.

sağlamaktadır. Protez yapım sürecinde işin nerede olduğunu HBYS ‘ye kaydolması sayesinde yapım sırasında sıklıkla başa gelen iş kaybolmalarının önüne geçilmiştir.

Değerlendirme boyutunu derinleştirmek istenir ise;
Yenileme kriterinin hangi iş, hangi hekim ve hangi teknisyen ile yapılırsa daha çok aksaklık meydana geleceğine
dair ön bilgi verebilecek durumdadır.

İşi sahiplenme ve kaybolmaması için gerekli tedbirlerin
alınması yönünde motivasyonu artırmış,bulunamaması
durumunda ise nerede aranacağı bilgisine daha kolay ulaşılabilirliği sağlamıştır.

Kaliteli sağlık hizmeti verebilmenin en temel kuralı verdiğimiz hizmeti öncelikle kendimiz tarafından değerlendirmek ve meydana gelebilecek aksaklıkları daha hızlı tespit
edip, yerinde çözüm üretmektir.
Mevcut kaynakların yanlış yönlendirilmesinin ve gereksiz
harcamaların önüne geçmek için doğru tespitler yapmak
gerekir.
Protez hizmeti vermenin başlangıç anı olan ölçü alındığı
zamandan teslim sonrası süreçte doğru değerlendirmeler
ve bu değerlendirmeleri kayıt altına alarak geleceğe yön
vermek daha kolay olacaktır.
“Ölçü Döküm Süresinde Gecikme” nedeniyle meydana
gelen hizmet aksaklıklarının önüne geçilebilmek için öncelikle ölçünün alındığı ve model elde edilmesi için alçı döküm zamanlarının bilinmesi gerekir. Bu süreler kayıt altına alınmalı ve aksaklık meydana geldiğinde ise bu verilere
ulaşılarak aksaklık nedenleri iyi analiz edilmelidir.
Çalışmamız sayesinde protez hizmetinin her aşaması liyakat sahibi sağlık çalışanları tarafından çapraz sorgulanabilmekte, kendi çalışma alanlarında işin uygunluğu değerlendirilebilmektedir. Böylece yanlış iş bir sonraki aşamaya
taşınmamaktadır.
Yanlışa doğru yerde müdahale ederek kaynak ve zaman
israfının önüne geçilebileceği, kaliteli hizmetin hasta ve çalışan memnuniyetine artıracağı öngörüsü kesinleşmiştir.

8.

SONUÇ

Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde Verimlilik Yerinde
Değerlendirme ve SHKS Kriterlerini uygulayabilmek adına
çıkılan yolda kurumumuzda yapılan protezlerin başlangıçtan teslime kadar bütün aşamaları rahatlıkla değerlendirilebilmektedir. Değerlendirme sonuçlarına bakılarak yapılan iyileştirmeler sayesinde hem en kıymetli değer olan
zamandan hem de maddi olarak kazanç elde edilebilmiştir.
Sonuçlar ışığında eksiklikler daha net ve çabuk tesbit edilebilmekte ileriye dönük hedeflerin belirlenmesinden,
gerekli eğitimlerin planlanmasına kadar büyük avantajlar

9.

UYGULANABİLİRLİĞİ VE SAĞLIK
HİZMETLERİNE ETKİSİ

Sağlık Kalite Standartlarının yer alan kriterlerin yerine getirilmesi için Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti veren bütün kurumlarda uygulanabilir ve gerekli bir çalışmadır.
Kurumların işleyişi nasıl değerlendireceğine klavuz olmaktadır. Uygulayıcıların işlemleri yaparken özellikle nelere
dikkat edeceği kullanıcıların önüne bir çeklist şeklinde “
kabul ve yenileme kriterleri” adıyla gelmekte bu sayede
protez hizmetinin minimum hata payı ile sunulmasına imkan sağlanmaktadır.

10. UYGULAMANIN BÜTÇE VE
FİNANSMANI
Protez hizmetinin verilmesi sürecinde uygulamanın kurumuza ilave herhangi bir yükü olmamıştır. Aktif olarak
kullandığımız yazılım firmamız Metasoft’la takip işini yapabilmemiz için gerekli modül tasarlanmış ve HBYS de
kullanılır hale gelmesi sağlanmıştır. Kurumumuz koridorlarında bulunan kioksların kullanım amacını değiştirerek
protez laboratuarlarına entegrasyonu sağlanmıştır. Klinik
alanlarında steril edilmiş el aletlerinin okutulması için kullanılan barkod okuyucular protez takip barkodlarının da
okutulabilmesi sağlanmıştır. Böylece kurumda var olan
donanımla süreç başlatılmıştır. Bu uygulama için bir yatırım yapılsa dahi hatalı yapılmış bir protezi baştan sona
yenilemeden aşamalarda yapılan aksaklık tespitleri ile
zamandan, malzemeden ve iş gücünden edinilen kazanla
kıyaslandığında daha düşük çıkacaktır.
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7.

Bütün bunlara ilave olarak protez hizmetinde olumsuzlukların daha çabuk giderilmesine vesile olarak Hasta
Memnuniyetimizin artmasına yardımcı olmuştur.
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ORGAN BAĞIŞI ORANLARINI ARTTIRMADA:
DENİZLİ DEVLET HASTANESİ ÖRNEĞİ
Kadir Gökhan SAÇKAN1, Fatma AYDENİZ OZANSOY1, Nevin ŞAHİN1, Sedefnur TOKKAYA1,
Yusuf HAZAR1, Ayşenur ÇOLAK1
Denizli Devlet Hastanesi

ÖZET
Bu çalışmanın amacı, hastanemizdeki beyin ölümü tespit oranının arttırmak ve beyin ölümünü gerçekleşen hastalardan organ
bağış sayısını arttırarak yeni hayatlar kazandırmaktır.
Ülkemizde organ bağış sürecinde tüm bileşenlerin doğru izlenmesi ve yönlendirmesi gerekmektedir. Bu açıdan hastanemizde
beyin ölümü Gerçekleşmiş, organlarını bağışlamayan hasta yakınlarına ev ziyaretlerine gidilmiştir. Sürecin psikolojik ve dini
açıdan desteklenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu verilerden yola çıkılarak psikolojik destek timi oluşturulmuştur.
01-04 Mart 2016, Antalya
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1

Psikolojik Destek Timi: Başhekim Yrd., Organ Nakli Koordinatörü, Psikolog, Hastane İmamı
Proje kapsamında toplam 888 personel ve öğrenciye eğitim verilmiştir. Hastanemize mali açıdan 2015 yılı için 60.000 TL. katkı
sağlamıştır. Çalışma sonunda 2014 yılında %22,2 olan organ bağış oranımız %36,36 ulaşmıştır
Anahtar Kelimeler: Psikolojik Destek Timi, Beyin Ölümü Tespit Oranı, Organ Bağışı Oranı

AN EXAMPLE OF INCREASING ORGAN DONATION RATES : DENIZLI STATE HOSPITAL
SUMMARY
The aim of this study is to increase the amount of confirmation of brain death cases and by doing so, to save lives by increasing
organ donations. During this course, all of the factors have to be watched and conducted properly. For this purpose, home
visits to the relatives of non-donor brain death cases were performed. It was seen that donation process must be conducted
with psychological and religious supports. Based on this data, psychological support team (vice head doctor, organ donation
coordinator, psychologist and imam) was created.
Within this project, 888 personnels and students took education. 60.000 TL income provided in 2015. With this project, organ
donation rates rised to %36.36 from %22,20.
Keywords: Psychological support team, rate of brain death confirmation, rate of organ donation

1.

GİRİŞ

Denizli Devlet Hastanesi 2005 yılında başladığı kalite yolculuğunda ilke edindiği hizmette etkinliğin sağlanması
ve sürekli iyileşme gereği verimlilik, kalite gibi konularda
iyileştirme çabalarını desteklemekte ve teşvik etmektedir.
Bu ilke doğrultusunda, 2015 yılında hastane başhekimlik-üst yönetimi ülkemizin genel sağlık politikalarına paralel ve ulusal çalışmalara daha aktif katılımı desteklemek
amacıyla kurum hizmet alanlarımız ile ilgili çalışmalar yapılmasına karar vermiştir.
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1.1.

Uygulama Konusunun Seçimi

Başhekimlik üst yönetimi her hafta Kalite Konseyi toplantısı yapmakta ve bu toplantılarda kurum politikası yönünde
iyileştirmeye yönelik kararlar almaktadır. 13 Kasım 2014
Kalite Konseyi Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısında, kurum hizmet alanlarımız ve iyileştirmeye açık yönlerimiz
değerlendirilmiştir. Bu toplantıda üst yönetim, her başhekim yardımcısının kendi sorumluluk alanları ile ilgili bir
proje önerisi getirmesine karar vermiştir. Bu doğrultuda
18 Aralık 2014 tarihinde yapılan Kalite Konseyi toplantısında ‘‘Beyin ölümü tespiti ve organ bağışı sayılarının
arttırılması’’ konulu proje ile ilgili çalışma başlatılması
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Hastanemiz konuyla ilgili olarak 2011 yılında da bir iyileştirme çalışması yaptığı için konuyu yakından takip
etmektedir.

1.2.

Proje, kurum içinde yoğun bakım hizmetlerini ve acil servis hizmetlerini etkileyeceğinden, bu birimler uygulama
alanı içine alınmıştır. Kurum dışında ise 112 Acil Komuta
Merkezini, Milli Eğitime bağlı okulları, Müftülüğe bağlı
camileri, ilimizde yaygın olan bu kurumlar da uygulama
alanı içine dahil edilmiştir. İyileştirme çalışmaları ve sonuç
izlem için de Ocak 2015 - Kasım 2015 arası proje süresi
olarak belirlenmiştir.

1.3.

Grafik 1: 2004-2014 Yılları Beyin Ölümü ve Organ Bağışı
Durumu

Ekibimiz Grafik 1’ i değerlendirdiğinde; yıllar içinde kurumun yoğun bakımlarında solunum cihazı olan yatak sayısında bir artış olurken, organ bağışı sürecinin başlangıç
ayağı olan beyin ölümü tespitinde göreceli bir düşme olduğu ve organ bağışı sayısında ise anlamlı bir değişiklik
olmadığını görmüştür.

Grafik 2: 2010-2014 Yılları Beyin Ölümü ve Organ Bağışı
Oranları

Tedavisi sadece organ ve doku nakli ile mümkün olan hastalıklar dünyada olduğu gibi, ülkemizde de önemli sağlık
sorunlarından biridir. Organ bağışları milyon nüfusa düşen kadavra (beyin ölümü gerçekleşen kişi) verici sayısı
ile değerlendirilmektedir. Ülkemizde milyon nüfus başına
düşen kadavra verici sayısı 4,6 iken, AB ortalaması 19,6dir.
(2012 yılı verileri www.usaksaglik.gov.tr) 2014 yılında ise
Türkiye geneli milyon nüfus başına düşen kadavra verici
sayısı 5,3’tür. https://organ.saglik.gov.tr
Ülkemizde 60.000 kronik böbrek yetmezliği (KBY) nedeniyle diyaliz tedavisi uygulanan hasta bulunmakta iken,

Uygulama Konusunun Kapsamı

Uygulamanın Amacı

Organ nakillerinin her geçen gün daha da gündeme gelerek güncelliğinin artmasının sebebi, kronik böbrek yetmezliği, karaciğer, kalp, akciğer gibi organların yetmezliğinin nakil dışında kalıcı bir tedavi şansının olmayışındandır.
Organ nakli, nakil olan iki kişi arasında kişileri yaşam hakkı olarak çok yakından ilgilendirmektedir. Bunun yanında
etik, yasal, dini gibi cevaplanması gereken birçok konuyu
da beraberinde getirmektedir.
Organ naklinde ileri olduğu düşünülen Ülkelerde bile nakil
seviyesi istenilen düzeyde değildir. Dünya’da ve Türkiye’de
organ naklinde yaşanan en büyük sıkıntılardan biri kadavra organ temini azlığıdır. Gelişmiş ülkelerde organ vericilerin %80’i kadavra, %20’si canlı vericiler iken ülkemizde bu
oran tam tersine dönmektedir. Organ naklinde nakil için
yapılabilecek her şey mükemmel olsa da unutulmaması
gereken dönor olmadan naklin olamayacağıdır. Bağışın
özendirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli kurum ve
kuruluşların harekete geçirilmesi, halkın bilgi eksikliği,
medyanın gerekli tanıtımı yapması, koordinasyon merkezlerinin tanıtılması gibi çalışmalar yapılmalıdır.
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Yönetim karar mekanizması olan Kalite Konseyi, Yataklı
Tedavi Kurumları Hizmet Kalite Standartları ve Sağlık
Bakanlığı 2013-2017 Stratejik planı kriterlerinden olan
Proje ekibi durum tespitini incelediğinde 2004-2014 yılları
arasında grafik 1 (2004-2014 Yılları Beyin Ölümü ve Organ
Bağışı Durumu) ve grafik 2 (2010-2014 Yılları Beyin Ölümü
ve Organ Bağışı Oranı)’de belirtilen verilerle karşılaşmıştır.
Beyin ölümü tespiti ve organ nakli konusunda, hastanemizin giderek düşüşe geçen bir performans göstermesi (Grafik
2) nedeniyle çalışma konusunu destekleme kararı almıştır.

bu hastaların yaklaşık 28.000 ’i organ nakli bekleme listesinde yer almaktadır. Diyaliz tedavisi gören bir KBY hastasının yıllık tedavi maliyeti yaklaşık olarak 25.000 Dolar
iken, böbrek nakli yapılan bir hastanın yıllık tedavi maliyeti yaklaşık olarak 60.000 Dolar’ dır. Bir diyaliz hastasının
ortalama 10-15 yıl olan kalitesiz yaşam ömrü, organ nakli
sonrası yüksek yaşam standardı ile 35-40 yıla çıkabilmektedir. Bu veriler ışığında, ülke kaynaklarının daha etkin
kullanımı amacıyla organ nakli konusunda atılım gerekliliği kaçınılmazdır.
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ve yapılacak bu proje çalışmasıyla da 6. Ulusal Sağlıkta
Kalite ve Güvenlik Ödülleri yarışmasına başvurulması
kararlaştırılmıştır.

İlk etapta uygulama konusu içinde belirlenen “beyin ölümü” ve “organ bağışı” konusunda ulusal ve uluslararası
düzeyde kabul görmüş başarı hedeflerini incelemiştir. Bu
incelemede;
■■ Her solunum cihazlı yoğun bakım yatağı başına yılda
en az bir beyin ölümü vakası bildirilmesi
■■ Milyon nüfusa 5’den fazla organ bağışı
■■ Organ vericisi başına 3’ ten fazla organ kullanılması
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■■ Potansiyel donör olabilecekken aile yakınlarının onayı olmadığı için bağışlanmayan kadavra donörlerinin
oranını psikolojik destek timi ile yükseltmek.
Hedeflerin gerek ulusal, gerekse uluslararası otoriterlerce
kabul gören hedefler olduğu tespit edilmiştir. Ülkemize,
2014 yılı verilerine göre nakil bekleyen hasta sayıları
Grafik 3’te verilmiştir.

nakil koordinatörü başhekimliğe bağlı olarak çalışır.
İhtiyaç halinde verici adayı ailesinden bağışın alınmasında tabip dışı sağlık personeli, psikolog, imam ve
gönüllü kişiler görevlendirilir). www.saglik.gov.tr/.../
organ-ve-doku-nakli-hizmetleri-yönetmeliği
2- Hastanemizde bulunan 55 yoğun bakım yatağı/ventilatör sayısına karşılık yıllar içinde düşüş gösteren beyin
ölümü tespit ve organ bağışı sayılarını arttırmak,

4- Ailelerle görüşme yapılan alan hakkında fiziki iyileştirme çalışması yapmak ortamın daha uygun bir hale
getirilmesi,
Grafik 3. Ülke Genelinde Nakil Beklenen Organlar
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3- Organ bağışında bulunmayan ailelerle iletişime geçerek (ev ziyaretleri)bağışta bulunmama nedenlerini
araştırmak ve saptanan problemlere yönelik girişimlerde bulunmak,

Eldeki tüm veriler ışığında ekip üyeleri proje hedeflerini
belirlemişlerdir.
PROJE HEDEFLERİ
■■ Hastanemizin (son on yıllık ) 2005 yılından itibaren takip edilen organ bağışı verilerimiz incelendiğinde 2005
%21.43, 2012 %18.18 ve 2013 yılında ise 9 beyin ölümü
tespitine karşılık hiç organ bağışı olmadığı bulgularına
ulaşılmıştır. Öncelikle;
■■ Projenin 1.hedefi olarak tüm potansiyel donör ailelerini ziyaret edip neden organ bağışını düşünmedikleri
noktasında veri tespit etmeyi hedefledik, burdan yola
çıkarak hastane ve çalışanları olarak yapılabilecek ne
varsa iyi uygulamaya örneği olarak çalışmayı ve organ
bağışı noktasındaki kötü gidişi döndürmeyi hedefledik
■■ 2014 yılındaki %22,22 yi % 40 arttırarak,%31 seviyelerine ulaşmak.
■■ Organ bağışı gibi hem birincil mevzuat hem de sosyal
sorumluluk projesi olan bu konuda toplumdaki farkındalığı arttırmak.
■■ Hastane çalışanları ve topluma yönelik eğitim çalışmaları kapsamında “Beyin Ölümü ve Organ Bağışı” konusuyla ilgili bilgi ve farkındalığı arttırmak için mümkün
olan en fazla kişi sayısına ulaşmak, ayrıca eğitim öncesi
ve sonrası bilgi ve farkındalığı ölçmek için ön test-son
test anket uygulaması yapmak.
HEDEFLER
1- Psikolojik destek timi “içinde psikolog ve hastane
imamında bulunduğu tim” aileyi ilk adımdan itibaren yakın destek ve danışmanlık hizmeti vererek sürecin sağlıklı ilerlemesini sağlamak ilgili mevzuatın
19/3 maddesi gereğince oluşturuldu (Organ ve doku
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5- Beyin ölümü tespit (potansiyel donör) ün tespitinin de
112 hasta nakli esnasında başladığının bilinciyle bu konuda il 112 merkez komuta ile yakın işbirliği yapmak.
UYGULAMANIN SKS İLGİSİ
Bu bilgiler ışığında “Denizli Devlet Hastanesinde tespit
edilen beyin ölümü vakalarının ve buna bağlı olarak organ bağışı sayılarının arttırılması ” konusunda çalışma
yapılmasına karar verilmiştir. Seçilen bu konu, Kurumun
sürekli iyileşme ve gelişme ilkesiyle paralellik göstermektedir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanmış
Yataklı Tedavi Kurumları Hizmet Kalite Standartları rehberindeki (madde 24–24.1–24.2–25) kriterler ve yine Sağlık
Bakanlığının 2013–2017 Stratejik Planındaki (stratejik hedef 2.1.3 / 14,15 ve17. alt maddeler syf.85) hedefleri, belirlenen çalışma konusuyla örtüşmektedir.
Hastanemiz 2011 yılında başlattığı proje ile (DONOR
ACTİON) ülkemizde potansiyel organ vericisi takip ve izlem
sürecinde örnek olmuş ve kriterlerin HKS Kitabında yer almasına katkıda bulunmuştur.

2.
2.1.

UYGULAMA SÜRECİ
Uygulamanın Yapıldığı Bölümler

Çalışma konumuzun önemi ve kapsamı değerlendirildiğinde, tüm yoğun bakımlar ve hastane eğitim birimi, psikolog ve hastane imamı ile dış faktörler olarak da il 112
acil ambulans komuta merkezi il müftülüğü ve il genel
sekreterliğimiz olarak belirlendi.

2.2.

Çalışma Süreci

Öncelikle 2014 yılında beyin ölümü gerçekleşerek organ bağışında bulunmayan ailelerin neden bu konuyu

V. SAĞLIKTA KALİTE ve GÜVENLİK ÖDÜLLERİ
Sağlıkta Kalite Standartları En İyi Uygulamalar

düşünmediklerini araştırma kararı alındı. Bu sebeple hasta ailelerini evinde ziyaret ederek yakın diyalog ile sağlık
kurumu olarak üzerimize düşen gereklilikleri karşılamayı
hedefledik.

Ev ziyaretlerinden de çıkan sonuçlar incelendiğinde;
1.

Konunun öncelikle hastanın 112 ambulans transferi
esnasında başladığı potansiyel donörün uygun sağlık
kuruluşuna nakledilmesinin önemi vurgulandı.

Tablo 1: Hasta Yakını Görüşlerini Değerlendirme Tablosu

2.

Hasta yakınları, genel tablo itibariyle hem süreç hem
de hastaları hakkında yaşadıkları belirsizliği kurum,
sağlık personeli tedavi süreci ve seyri konularındaki
temel problemlerini ifade etmişlerdir.

3.

Hasta yakınlarından elde edilen görüşmeler ışığında;

%63,7

Konunun dini açıdan yetkili kişilerce anlatılmadığı fikri

%12

Aile ziyaretlerinde bakanlığımızın “Yakınımın organlarını
bağışlıyorum” formuna ek olarak hazırladığımız anket sorularını paylaşarak hasta yakınlarını değişen bilgi ve şartlar ışığında tekrar aynı soru sorulsa (bağışlar mıydınız?)
fikirlerinin değişeceğini öğrenmiş bulunmaktayız.
1.

Hastanemizde Başhekim önderliğinde Başhekim Yrd.,
Organ Nakli Kor., Kalite yönetim Direktörü, Psikolog,
Hastane İmamından oluşan ekiple; 2014 yılına ait (organ bağışında bulunmayan) 20 aileye ev ziyaretinde
bulunup 2 form soruları sorulmuştur (Ek1-Ek2).

2.

Başhekim önderliğinde yapılan ev ziyaretlerinde konunun önemi dini psikolojik etik ve yaşamsal zorunluluğu açılarından ele alınmış olup, organ bağışının
yaşamsal etkinliliği ve konforu yükseltmeye yönelik
farklılığı hasta yakınlarına detaylı olarak anlatılmıştır.

3.

Proje kapsamında 20 bağış gerçekleştirmeyen, 20
bağışta bulunan hasta yakınları 8 Organ nakli olmuş
hasta ve çevreleri ile görüşülerek projenin toplumsal
sorumluluk ve sağlık kuruluşu görevlerimizin tam anlamıyla yerine getirilmesinde alt yapı oluşturmuştur.

HASTANE SÜRECİNDE;
1.

Öncelikle ekip üyelerine organ nakli koordinatörü tarafından çalışma konusu hakkında eğitim verildi.

2.

Acil servis hekim ve hemşireleri olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına organ nakli koordinatörü tarafından
eğitim verildi.

3.

Güvenlik elemanlarına eğitim verildi.

4.

Yoğun bakımların tamamını kapsayacak şekilde eğitimler verildi.

5.

Genel Sekreterliğimiz ile iletişime geçerek il müftülüğü ile olan yazışma ve izin onaylarının alınması konuları görüşüldü.

6.

Anestezi sorumlu hekimi ile görüşülerek yoğun bakımlarda tespit edilen beyin ölümü vakalarının süreç
izlem ve takibinde yaşanan sıkıntıları paylaşıldı.

7.

Beyin cerrahi uzman hekimleri ile süreç ve izlenecek psikolojik yol açısından bilgilendirme toplantıları
yapıldı.

■■ Başhekim Yrd., Organ nakli koordinatörü, Psikolog,
Hastane İmamından oluşan Psikolojik destek timi
oluşturuldu.
■■ Hasta yakınlarına hastalarının beyin ölümünün gerçekleşmesi durumunda primer hekimi tarafından
konuyla ilgili bilgilendirme yapılması organ nakli bilgilendirmesini ise; psikolojik destek timi tarafından yapılması kararı alınmıştır.
■■ Konunun tüm faktörleri ele alınarak bilgilendirme ve
aile ile görüşme işleminin özel bir alanda sessiz ve sakin ortamda yapılması hasta yakınlarının psikolojilerinin mümkün olduğunca desteklenerek bu sürecin ifade edilmesi gerekliliği kararı alınmıştır. Bu bağlamda
hastanemiz B/blok 5. Kat kütüphane odası hem yoğun
bakımlara yakınlığı hem de ortam itibariyle uygunluğu
açısından değerlendirilmiştir.
■■ Glaskow Koma skalası 7 ve altında olan hastanın 112
transferi ile acil servisimize kabul edilmesi ile sürecin
başlaması gerekliliği göz önüne alınarak bu andan itibaren hasta yakınları ile iletişime geçilmiştir.
■■ Özellikle yoğun bakımlarda hastası olan uzman hekimlere konuyla ilgili farkındalık eğitimleri verilerek
sürecin psikolojik işleyişi ve hasta yakınları üzerindeki
etkileri anlatılmıştır.
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Hastalarını kaybettiklerini öğrendikleri anda “Organ
Bağışında Bulunur musunuz?” sorusuyla karşılaştıkları ve bu %24,3
durumun onlarda rahatsızlık uyandırdığı
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Hasta yakınlarının konu ile ilgili olarak yeterli bilgiye sahip
olmadıkları

■■ Beyin ölümü gerçekleşen potansiyel donörlerin aile
bilgilendirmesi esnasında hasta yakınlarına sadece
hastanın beyin ölümü ve son izlem bulgularının paylaşılması organ bağışı konusunun “uzman time” bırakılması kararı alınmış hemen uygulamaya başlanmıştır.
■■ Hasta yakınlarının acil servisten yoğun bakıma transferi ile başlayan zorlu süreçte organ nakli koordinatörü başkanlığında yakın destekle izlenmesi ve her türlü
soru ve sorunları ile yakın olarak ilgilenilmesi kararı
alınmıştır.
■■ İl bazında genel sekreterliğimiz ile yapılan görüşmeler de il müftülüğünün çalışma konumuza aktif destek vermesi amacıyla Cuma hutbesinde organ naklini
özendirici uyarılarda bulunulması istendi.
■■ İl bazında 112 acil ambulans komuta başhekimi ile
görüşülerek proje konumuz ve hedeflerimiz hakkında
bilgilendirme yapıldı ve destek istendi.
■■ İl milli eğitim müdürlüğü ile iletişime geçerek okullarda
özellikle 9. ve 10. Sınıflara eğitim verildi.
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■■ Kalite konseyi toplantılarında, ekip lideri tarafından
üst yönetime sürekli bilgi verilmiştir. Üst yönetim Acil
servis ve Yoğun bakım birimlerine proje konusunda
tam desteğin verilmesi hususunda bilgilendirmelerde
bulunmuştur.
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■■ Proje çalışmaları kapsamında Ekip tarafından kurulması önerilen “Organ Nakli Destek Timi” Üst Yönetimin
desteğiyle hayata geçirilmiştir.
■■ Kurum içinde Acil servis, Yoğun bakım çalışanları ve
konuyla ilgili tüm hekimlere yapılması önerilen eğitimler, üst yönetimce uygun görülmüş ve eğitim birimince
plan dışı eğitimler olarak gerçekleştirilmiştir.
■■ Proje konusuyla ilgili Sağlık Müdürlüğü, 112 Komuta
Merkezi, İl Müftülüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği ve iletişim konusunda, üst yönetim ekibin ihtiyaç
duyduğu desteği sağlamıştır.

2.3.

Çalışma Sisteminin takibi ve Gözden
Geçirilmesi

Uygulamaya koyduğumuz projemizin temel taşı olan
Potansiyel Donör Takibi olay yerinde 112 Acil sistemiyle
başlamaktadır. 112 Acil komuta merkezi ile donör takip
merkezi olan hastanemizin iletişime geçmesi sonrası
Glaskow Koma Skalası 7 ve altındaki hastalar Acil servisimize kabul edilmektedir. Bu kritik hastaların ilk değerlendirilmesi ve tetkikleri yapıldıktan sonra en kısa sürede
Potansiyel Donör Takip Formu doldurularak yoğun bakımlara transferi gerçekleştirilmektedir. Bu hastaların günde
iki kez olmak üzere takiplerine yoğun bakımlarda hergün
devam edilip, günlük takipler sırasında beyin ölümü gerçekleşen hastaların tespiti yapıldıktan ve aile görüşmeleri
de tamamlandıktan sonra sonuç Sağlık Bakanlığına bağlı
Bölge Koordinasyon Merkezine bildirilmektedir.
Çalışmanın başlangıcında, Glaskow Koma Skalası 7 ve altındaki hastalara doldurmak için ‘Potansiyel Donör Takip
Formu’ oluşturulmuştur. Bu formda sadece hastanın Acil
servisteki durum tespiti yapılmakta iken, ekip toplantısında mevcut formun yetersizliği nedeniyle revizyona gitme
kararı oy birliği ile alınmıştır. Yapılan revizyon sonrası
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beyin ölümü tespiti ve takibini kolaylaştıracağı gerekçesiyle aynı form üzerinde yoğun bakım günlük izlemlerinin
yapılmasını sağlayacak düzenlemeler getirilmiştir. Bu yeni
uygulamayla yoğun bakım biriminin daha etkin bir şekilde
katılımı sağlanmıştır.
Organ nakli koordinatörü tüm yoğun bakım birimlerini
her gün düzenli olarak sabah/akşam ziyaret ederek, potansiyel organ vericisi tespiti amacıyla Glaskow koma değeri 7 ve altı olan hastaları değerlendirmiştir.
Neticede yoğun bakım birimlerinin tecrübeli ve sertifikalı
kişilerce takip edilmesinin, potansiyel organ vericisi tespiti açısından gerekliliği ve bu çalışma için doku ve organ
nakli koordinasyon birimi çalışanlarının uygun olacağı üst
yönetime önerilmiştir. Üst yönetim, ekibin önerisini olumlu karşılamış ve organ nakli birimi çalışanlarının, bu çalışmayı sürdürebilmeleri için yetki ve görevlendirmelerini
yapmıştır.
Ekibimizin Eğitim sorumluları tarafından hastane içi, 112
Acil servis ve diğer kurumlara yapılması planlanan eğitimler iş planı dahilinde üst yönetime sunulmuş ve ilgili
eğitimlere ilişkin gerekli hastane içi onayı ve il onayı alınmıştır. Eğitim birimimizde görevli üyelerimiz tarafından,
eğitim materyalleri (eğitim sunumları, el broşürleri, anketler) hazırlanmış olup, hazırlanan materyaller önce ekip
toplantısında değerlendirilmiş ve gerekli son düzenlemeler yapıldıktan sonra üst yönetimin onayına sunulmuştur.
Yine üst yönetimin, İl Müftülüğü ile yapmış olduğu işbirliği
doğrultusunda ‘beyin ölümü ve organ bağışı’ konusunda
toplumun ön yargılarını gidermek amacıyla Cuma hutbelerinde vaaz verilmesine karar verilmiştir. Bu bağlamda Organ Bağışı Haftasının yer aldığı 2015 Kasım ayının
Cuma hutbelerinde konuyla ilgili vaazlar verilmiştir.
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Ana konumuz olan beyin ölümü tespit oranlarındaki düşüşün nedenlerinin belirlenmesi amacıyla, öncelikle beyin
fırtınası ve balık kılçığı yöntemleri kullanılmıştır. Bu yöntemlerle tespit edilen iyileştirme maddeleri önem sırasına
göre proje sürecine alınmıştır. Bu maddeler kullanılarak
SWOT analizi de yapılmış, kurumun konuyla ilgili güçlü
yönlerinden ve fırsatlarından ekibin en üst düzeyde yararlanması, engellerden ve zayıf yönlerden ise en alt düzeyde etkilenmesi amaçlanmıştır. Buna örnek olarak SWOT
analizi sonucu kurumun malzeme, metot, çevre-insan konularında öne çıkan zayıf yönler üst yönetime sunularak
ihtiyaç duyulan destek sağlanmıştır.

izlenmiştir. Yapılan bu anketlerin etkinliği aşağıdaki grafiklerde (Grafik 4-5) değerlendirilmiştir.

Grafik 4: Konuyla İlgili Sağlık Çalışanları Eğitim Anketi

Çalışma konumuzun da çıkış noktasını oluşturan hasta
yakınları ile yapılan görüşmeler ve psikolojik desteğin donör ailesi üzerindeki etkilerine ölçmek için 27 ev ziyareti
ve 52 görüşme yapılmış olup “Donör Ailesi Ziyaret Formu”
na işlenmiştir. Aile görüşmelerinden çıkan fikirler çalışma
konumuza ışık tutmuştur.

Grafik 5: Denizli Devlet Hastanesi Personel Eğitim Anketi

Proje ekibimiz yapılan toplantılarda elde ettiği verileri, istatistiki yöntemlerle analiz etmek için Excel programı ile
betimleyici istatistiki yöntemleri kullanmıştır.

■■ Çalışma konusunun çok bileşenli bir konu olması itibariyle (yaşamsal, dini, sosyolojik, etnik vb.) hasta
yakınlarının kararlarını birçok etmen olumsuz yönde

Beyin ölümü tespiti ve organ bağışı ile ilgili ülkemizdeki
ve ilimizdeki geçmişe ait veriler Sağlık Bakanlığı Tedavi
Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Organ Nakli İstatistik
Şube Müdürlüğünden ve İl Sağlık Müdürlüğümüzden temin edilmiştir.
Ekibimiz planladığı eğitimler ve anket çalışmaları doğrultusunda öncelikle hedef grupları belirleyip, daha sonra bu
gruplara yönelik verilecek olan farklı eğitim sunumları ve
anketler hazırlamıştır. Öğrencilere ve hastanedeki şirket
personeline Toplum Eğitim Sunumu ve anketleri verilmiş
olup; 112 Komuta Merkezi, Acil Servis ve Yoğun bakım çalışanları, yardımcı sağlık personeli ile Uzman Hekimlere
ise Sağlık Çalışanları Eğitim Sunumu ve anketleri verilmiştir(Ek 3). Tüm gruplara verilen eğitim öncesi ve sonrası tekrarlanan anketlerle bilgi ve farkındalık değişimi

PROJENİN SINIRLILIKLARI
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etkilemektedir. Özellikle dini inanışlar ve vücut bütünlüğüne zarar verilmesi noktasında bilgilendirme eksiği
yaşanmaktadır.

3- Birebir ayrı bir ortamda hekimle karşılıklı tıbbi terimlerden arındırılmış şekilde eğitim verilmesi talep
edilmiştir.

■■ Beyin ölümü ve koma durumlarının geri dönüşüm açısından farklılıkları ciddi kaygılara yol açmakta, donör
yakınlarının anksiyete durumlarını yükseltmektedir.

4- Yakınlarının yaşarken organ bağışı konusundaki fikrinin esas alınması

■■ Hastanın yoğun bakım izlem sürecinin uzamasıyla birlikte geri dönüşüm beklentisinin yükselmesi durumu
ortaya çıkmaktadır.
■■ Beyin ölümü gerçekleştiği anda izin alınması halinde
yapılacak olan işlemlerin ailenin ölüm anksiyete ve süreci kabulleniş aşamalarını güçleştirmesi
■■ Organ bağışı bulunulması durumunda sağlık kurumunun hastalarına tıbbi bakımı bırakacağı izlenimi
■■ Potansiyel donörün yaşarken organ bağışı hakkındaki
olumsuz fikirlerinin aile üyeleri tarafından vasiyet niteliği taşıması
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■■ Halk arasında edinilen yanlış bilgi paylaşımı

2.5.

Sağlık Hizmetleri Üzerine Etkisi

Konunun hassasiyeti ve önemi incelendiğinde görülmektedir ki; potansiyel organ vericisinin 112 nakil süreci ile
başlayan yolculuğu doğru izlenir ve her aşama uygun psikolojik şartlar altında işlenirse son derece olumlu çıktılar
alınabilir,toplum bilinci yükseltilebilir.
Bu bağlamda;
1- uygun hastane ve 112 komuta yakın işbirliği
2- donanımlı eğitimli acil servis ve uygun yoğun bakım
şartları
3- sürecin her aşamasını takip eden organ nakil
koordinatörü
4- sağlık kurumunda beyin ölümü tespit komitesi ve primer hasta hekiminin yakın iş birliği ve uyum içinde
çalışması
5- hasta yakınlarının her süreçte yetkili bölüm tarafından
anlayabileceği şekilde bilgilendirilmesi
6- Hizmetin tamamen bir ekip uyumu işleyişi şeklinde
verilmesi her adımda yetkili birimlerin desteğinin alınması (hastane idaresi, uzman hekim, psikiyatrisi, hastane imamı, organ nakli koordinatörü vb.)
7- beyin ölümü gerçekleştikten sonraki kritik sürenin
doğru kontrol edilmesi
Proje çalışması kapsamında görüşülen aile üyelerinin
ortak özelliği
1- Eğitim eksikliği (konu ile ilgili olarak yeterli bilgiye sahip
olmadıkları)
2- Zaman ve ortamın uygunsuzluğu (beyin ölümü gerçekleştiğini öğrendikleri anda organ bağısı yapmalarının
istenmesi)
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5- Çalışma sonucu “şimdiki fikriniz ne olurdu?” sorusuna
karşılık “hastamızın onayı olması durumunda organ
bağışında bulunurdum” ifadesi alınmıştır.
Eğer bu aşamalar doğru koordine edilir ve yönetilirse; kurum, il, bölge ve ülke genelinde organ bağışı toplum bilinçlendirme verileri artarak hem oran yükselecek hem de
nakil bekleyen yüzlerce hasta tedavi edilmiş olacaktır.
Ayrıca sağlık kurumu hizmet sunumu temel şartları sağlanması yanı sıra çok önemli bir sosyal sorumluluk projesi
de yerine getirilmiş olacaktır.
Kurum ve Kuruluşlarda Uygulanabilme Durumu:
Hastane web sitesinde organ bağışı ile ilgili bir alan oluşturulması kurum içi ve kurum dışı iletişimi güçlendirmiştir. İzlem süresi sonunda web sitesinde oluşturulan alan
aracılığı ile çalışma sonuçları kullanıcılarla paylaşılmıştır.
Yürürlüğe konulan uygulamaların ve sonuçlarının sürdürülebilmesi için Kalite Yönetim Sistemi içinde (HBYS)
Potansiyel Organ Vericisi Tespit ve Takip Talimatı, Organ
Vericisi bakım kriterleri ve Beyin ölümü tespit kriterleri oluşturularak, sistem içinde yayımlanmıştır. Ek olarak
Potansiyel Organ Vericisi Takip formu uygulamasıyla Acil
servis ve Yoğun bakım birimlerinde işleyişe ve sonuçların
takibine süreklilik kazandırılmıştır.
Ekip liderimiz 112 Komuta Kontrol Merkezi yöneticilerine
ve çalışanlarına beyin ölümü tespiti ve organ bağışı konulu
bilgilendirme eğitimi vermiştir. Bu eğitimden beklentimiz:
Potansiyel Organ Vericisi hastalarının 112 acil sistemi ile
olay yerinde tespiti ve hızlı bir şekilde hastanemize transferi konusunda işbirliği artışının sağlanması olmuştur. Bu
sayede Potansiyel Organ Vericisi takibinin olay yerinde
başlaması ve Yoğun bakımlarda yer olması halinde de bu
tip hastaların hastanemize yönlendirilmesi sağlanmıştır.
Projenin gerçekleşme aşamalarında:
■■ İç paydaş olarak; Denizli Kamu Hastaneler Birliği Genel
Sekreterliği, beyin ölümü tespit komitesi, özellikle beyin cerrahlar olmak üzere tüm hekimler, organ bağışı
koordinatörü,psikolog,hastane Acil servis ve Yoğun
bakım çalışanları ile çalışılmıştır.
■■ Dış paydaş olarak; Sağlık Bakanlığı Organ Nakli İstatistik
şubesi ihtiyaç duyulan verilerin sağlanması boyutuyla,
112 komuta merkezi potansiyel Organ Vericisi hastalarını Denizli Devlet Hastanesine yönlendirmesi ve İl
Müftülüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü de eğitim ve farkındalık yaratma boyutuyla destek vermiştir.
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■■ Proje ekibimizin ihtiyaç duyacağı mali kaynak, hastane
yönetimince karşılanmıştır. Bu nedenle projenin başlangıç aşamasından itibaren çalışma konusunun boyutları, kaynak ihtiyacı ve tahmini maliyeti konularında
ön çalışma yapılarak Başhekimliğimiz ve üst yönetimin
onayına sunulmuştur. Proje süresince planlanan ve
gerçekleşen toplam mali tablo şu şekildedir:
Tablo 2: Proje Maliyet Tablosu
Harcama Kalemleri

Planlanan
Giderler

Gerçekleşen Giderler

1- Kırtasiye giderleri
(anket,broşür)

1.000 TL

900 TL

200 TL

100 TL

1.200 TL

1.000 TL

2- Ulaşım giderleri
TOPLAM

■■ Üst yönetime teklif olarak götürülen Organ Nakli
Koordinasyon birimi kurulması aşamasında ortaya çıkan birimin çalışacağı mekan, bilgisayar, kırtasiye malzemeleri ve personel görevlendirilmesi gibi ihtiyaçlar,
uygun görülüp başhekimlikçe yerine getirilmiştir.
■■ Ev ziyaretleri ve eğitimlerle ilgili ulaşım-iletişim-kırtasiye maliyetleri hesaplanıp, üst yönetime sunulmuş ve
onayları alınmıştır.

3.
3.1.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR
Uygulamadan Öğrenilen Dersler

■■ Organ nakli yapan ekiplerin yeterliliğiyle ilgili onlara,
yapılan nakiller ve başarı oranları, hastaların nakil öncesi yaşan düzeyleriyle nakil sonrası yaşam düzeyleri
hakkında bilgilendirilmelidir.
■■ İnsanların doktorlara olan güvensizlikleri nedeniyle
hastanelerde, doktorlara halkın güvenini kazanmak
amacıyla ilişki ve güven üzerine eğitim verilmelidir.
Sonuçlara bakıldığında, organ nakline yönelik tutumda
en çok aileden etkilenildiği görülmektedir. Organ nakliyle ilgili algılarda aile de bilinç düzeyi arttırılmaya çalışılmalı, çocuklara okullar da organ nakliyle ilgili eğitimler
verilmelidir.
Proje çalışması tamamlandıktan sonra ekip üyeleri bir
araya gelerek belirlenen hedeflere ne derece ulaşıldığını
değerlendirmiş ve gelinen noktanın hedeflenen nokta ile
kıyaslaması yapılmıştır. Proje çalışmasının sonuçları:
■■ Hastanemizin 2015 yılı beyin ölümü tespit oranı
%36.36 olmuştur.
■■ Beyin Ölümü ve Organ Bağışı konusunda toplam 888
kişiye bilgilendirme eğitimi verilmiştir (Tablo 3). Eğitim
öncesi ve sonrası bilgi ve farkındalığı ölçmek için yapılan anket uygulamasında; ön test farkındalık oranı %
31.32 iken, son test farkındalık oranı % 74.38’e yükselmiştir.(Grafik 6)
Tablo 3: Eğitim Verilen Gruplar ve Sayıları
EĞİTİM VERİLEN GRUPLAR

EĞİTİM VERİLEN
KİŞİ SAYISI

Hasta yakını ve aile görüşmeleri

124

Tüm Hastane çalışanları

544

Yoğunbakım çalışanları

57

Acil servis ve Yoğun Bakım

112

112 Acil Komuta Merkezi

25

Beyin Ölümü Tespit Komitesi

26

TOPLAM

888
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■■ Potansiyel dönor aileleri ile görüşmede görsel materyallerin aktif olarak kullanılması gerekliliği
■■ Organ naklinde insanların farkındalık ve bilinç düzeyini arttırmak için sağlık bakanlığı ve sağlık kuruluşları
tarafından eğitim, broşür gibi yayınlarla kamu spotu
oluşturulmalıdır.
■■ Aile hekimliğinde organ nakli üzerine eğitim verilmelidir.
■■ Halka medya, basın-yayın organlarıyla organ nakli tanıtılmalı ve organ nakli üzerine düşünmeleri sağlanmalıdır.

Grafik 6: Hastane Çalışanları ve Eğitim Anketi

Beyin ölümü/organ bağışı tespiti uzun, zor ve meşakkatli
bir süreç olup, hastanelerdeki sürecin dışında bu süreci etkileyen birçok faktör de bulunmaktadır. Bu zorlu süreçler
içinde proje kapsamında ulaşmış olduğumuz değerlerin
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anlamı büyüktür. BİR ORGAN BİR HAYAT sloganıyla çıktığımız bu yolda, ana hedefimiz ‘her ventilatörlü yoğun bakım
yatağı başına bir beyin ölümü tespiti’ oranına ulaşmaktır.
Esas hedefimiz ise Türkiye’de ilk kez uygulanan bu projenin, ilimizden başlayarak ülke geneline yaygınlaşmasına
öncülük etmektir. Bu doğrultuda kurulan “psikolojik destek timi” nin hem mevzuata uygun işleyişi sağlaması hemde toplumsal bilinci arttırarak organ bağışı verilerini yükseltmesi esastır. Projenin takibi ve izlemleri halen devam
etmekte olup, çalışmalarımız devam etmektedir.

Fayda/Maliyet Analizi

TEDAVİ ŞEKLİ

TEDAVİ SÜRESİ

TEDAVİ MALİYETİ

YAPAY KALP

1 YILLIK

200.000 DOLAR

KALP NAKLİ

1 YILLIK

30.0000 DOLAR

DİALİZ TEDAVİSİ

5 YILLIK

300.000 DOLAR

BÖBREK NAKLİ

5 YILLIK

60.000 DOLAR

Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı 2015 yılında başlayan yeni
uygulamayla hastanelere her kadavradan organ bağışı
için 15000 TL ödeme yapmaktadır. 2015 yılında 4 donör ve
10 organ bağışı tespit ederek, Denizli Devlet Hastanesine
60000 TL kazandırılmıştır.
Ekibimizin çalışmalarıyla 2015 yılında gerçekleştirilen 4
organ bağışı ile 6 Böbrek, 1 Kalp, 3 Karaciğer nakliyle ülke
ekonomisine yaklaşık olarak 1.500.000 Dolar/Yıl katkı sağlanmıştır. Bu sonuçlar Maliyet tablosunda gösterilen tedavi
masraflarından, nakil masrafları çıkarılarak elde edilmiştir.

KAYNAKLAR
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Tablo 4: Organ Nakli Fayda - Maliyet Tablosu
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Projeye fayda- maliyet açısından bakıldığında ise hiç kuşku yok ki gerçekleştirilen organ nakli sonrası kurtarılan
veya kalitesi arttırılan her yaşam ödenen maliyetle karşılaştırılamazdı. Yinede kronik böbrek yetmezliği nedeniyle
haftada 3 gün diyalize girmek zorunda olan bir hastanın,
tüm sağlık sistemine yıllık maliyeti 60.000 Dolar iken, aynı
hastaya Böbrek nakli gerçekleştirmenin 5 yıllık toplam
maliyeti 60.000 Dolar olduğu göz önüne alındığında elde
edilen kazanç proje giderlerinin çok üstündedir.
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U-360

ORGAN BAĞIŞI ORANLARINI ARTTIRMADA:
DENİZLİ DEVLET HASTANESİ ÖRNEĞİ
Ceyhan ÖZKAN1, Fatma DİKYURT1, Osman HİMMETOĞLU1, Pınar BOL2,
Nurdan ÇAMLIBEL2, Gülnur GÜL2
Dr. Faruk İlker Devlet Hastanesi, Bergama, metcey@hotmail.com
İzmir Kuzey Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği, pinarbol@yahoo.com

1

ÖZET
Sürekli gelişme felsefesiyle hareket eden sağlık kurumlarında çalışan memnuniyetinin üretkenliği arttırdığı ve kalite geliştirmenin
ana unsurlarından biri olduğu bilinmektedir. Çalışmamızın amacı Bergama Dr. Faruk İlker Devlet Hastanesi çalışan memnuniyetini
artırmak için çalışanlarının performansını ölçerek, ödüllendirmek ve çalışanlarının gelişimini sağlamak için geri bildirim esaslı bir
performans sistemi oluşturmaktır.
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Sağlık sektörü işletmelerinde performans yönetimi ve personel ödüllendirmeleri ile ilgili literatür araştırması yapılmış olup;
yetkinlik bazlı ile 360 derece performans değerlendirme yöntemleri kullanılarak bu çalışma hazırlanmıştır. Hastanemiz hedef,
vizyon –misyon ve değerleri doğrultusunda yetkinlik bazlı anket soruları kullanılarak kişinin kendisinin, birim sorumlularının,
şef-idari amirlerinin değerlendirmelerine tutulmuştur. Araştırmada kullanılan veri toplama formu mesleki yeterlilik, davranışsal
yeterlilik, bireysel yeterlilik ve diğer kriterleri içeren 4 bölümden oluşmakta olup toplam 20 sorudur. Bu çalışma hastanemizde
2015 yılı Mart ayı içinde veri giriş personellerine pilot olarak uygulanmıştır. Çalışmada kullanılan veri toplama formu; Marmara
Üniversitesi Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme İç Yönergesinden (marmara.edu.tr;2011) uyarlanarak hazırlanmıştır.
Performans Değerlendirme Formunda yer alan kriterlerin her biri 1-5 puan arasında puanlandırılmaktadır. Çalışanların
durumuna göre en az 1 (Bir) ve en çok 5 (Beş) puan verilmiştir.
Kişinin kendisinin, birim sorumlularının ve şef-idari amirlerinin değerlendirmesinin ortalaması alınarak en yüksek(4,5 ve üstü)
ve en düşük (3,5 ve altı) puan ortalamaları olan kişiler belirlenmiştir. Yüksek puan alan ilk 5 kişi maddi olarak ödüllendirilmiş 3,5
ve altı puan alan toplam 10 kişiye iş zenginleştirme ve iletişim eğitimleri verilmiştir. Çalışanın yetersiz yönlerinin geliştirilerek
performansının ve memnuniyetinin arttırılması dolayısıyla kurumun verimliliğinin ve hizmet kalitesinin arttırılması amaçlandığı
için cezalandırma yöntemi uygulanmamıştır.
Sonuç olarak çalışanın işinde ne ölçüde başarılı olduğunun belirlenerek gereksinimi olan çalışana ideal bir gelişme planını
hazırlanmış, mesleki-kişisel ve davranışsal gelişimi için eğitimler planlanmış, başarılı olan çalışanlara da ödüllendirme yapılarak
başarıya verilen önem çalışanlara hissettirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Performans, Ödüllendirme, Çalışan memnuniyeti

REWORDING PERSONNELS AND BOOSTING PRODUCTIVITY WITH 360 DEGREE PERFORMANCE EVALVOTIONMETHOD
SAMPLE OF DR. FARUK İLKER BERGAMA PUBLIC HOSPITAL
SUMMARY
In health institutions moving philosophy of continious development, it is know that personnel satisfaction increases productivity
and it is one of the main elements of improving quality. The aim of our study is the reward the personnels by measuring their
performances to increase the personnel satisfaction in Bergama Dr. Faruk İlker Public Hospital and tocreate a performance
system based of feedback to provide development of the personnels.
Literatur research about performance management and personnel rewarding in health instituation admhistrations has been
done and this study has been prepored by using 360 degree performance evaluation method with competency based. Our
hospital has been subjected to evalvation of himself, responsibles of the unit and chief administrative authorities by using
survey questions which are competency based in accordance with target, vision-mission and value . Data- gathering from used
in survey consists of 4 sections including Professional competence, behavioral competence, individual competence and other
criterions. This study has been applied to data gathering personnels in our hospital as a pilot in March, 2015. The data gathering
form used in this study has been prepared by adapting from Marmara University Competency Based Performance Evaluation
İnternal Guidelines. Each of the criterions involved in this Performance Evaluation Form has been rated between 1-5 degree.
According to the situations of the personnelsi it has been rated, minumum 1 and maximum 5
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The people having the average score maximum (4,5 and upper) and minumum (3,5 and lowwer) have been determined by taking
the average of evaluation of himself, responsibles of the unit and chief administrative authorities. The first 5 people having the
maximum scores have been supported financially, totally 10 people having 3,5 and lower scores have been educated about
communication and work development. Punishment method hasn’t been applied because of purposing to improve personnel
satisfaction by improving the personnel’s insufficient parts there by to improve productivity of the instution and service quality.
As a result, an ideal impravement plan has been prepared by specifying the degree of personnel’s success at work, educations
for Professional personal and behavioral competence have been planned, the importance of success has been felt to the
personnels by rewarding the successful ones.

1.1.

GİRİŞ
Performansın Kavramı

Performans; bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nice ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.
Organizasyonda sorumluluk taşıyan bireylerin performanslarının değerlendirmesi ise; organizasyon amaçlarına ne ölçüde katkıda bulunduklarının tespit edilmesi anlamına gelir.(SKS-Hastane,2015:11) Performans seviyesinin
belirlenebilmesi için, gerçekleştirilen etkinliğin sonucunun
bir şekilde değerlendirilmesi gereklidir. Değerlendirmeye
esas alınan ölçünün anlaşılabilir, anlatılabilir, somut ve objektif olması gerekir. Değerler ölçüm sistemi sonucunda
belirlenir ve bu değerlerin her biri iyi-kötü, yeterli-yetersiz,
başarılı-başarısız gibi birer performans göstergesidir
Yapılan literatür taramalarında, performans ölçüm siteminin uygulandığı kamu kurumlarında bu sistemin performansın sadece sicil amirleri tarafından ölçüldüğü ve personele sicil notu vermek için kullandıkları görülmüştür.
Özel sektörler de ise 360 derece performans uygulamaları
ödüllendirme için kullanıldığı anlaşılmıştır.
Performans ve yönetim sözcükleri askerlik mesleğiyle
doğrudan ilişkili olarak gündeme gelmişlerdir. 16. yüzyılda Avrupa’da performans kavramı, emir ya da görevleri
yerine getirmek anlamında kullanılırken, yönetim ise,
askeri amaçla kullanılacak olan atların manejde eğitilmesi anlamına gelmekteydi. Bugün ise her iki kavramın
anlamlarında önemli değişimler olmuştur. Bugün performans kavramı kuruluş yönetiminde daha çok performans
değerleme kapsamında kullanılmaktadır. Kuruluşun nereye yöneldiği, yönelen yere nasıl ulaşılacağı, ilerlemenin
doğru yönde olup olmadığı ve kaynakların etkin kullanılıp
kullanılmadığı performans bilgisi ile ortaya konur. (Akın,
2001: 153). Modern performans anlayışında salt denetimi
değil, aynı zamanda çalışanların gelişimini sağlayacak ve
potansiyellerini açığa çıkaracak girişimleri de içermektedir. Bunun için performans değerlendirme sisteminin geri
bildirimli olması son derece önem arz etmektedir(Murat
ve Bağrıaçık, 2011:2).

Başarıyı hedefleyen kurumlarda insan en önemli sermayedir. Etkin bir performans yönetim sistemi kurarak kurumlarına küsmeleri engellenerek çalışanlar motive edilebilir
ve daha etkili bir şekilde bu kişilerden faydalanılabilinir.
“İnsan”dan daha etkin olarak faydalanabilmenin yollarını
araştırmak ve bu yolda performans değerlendirmenin nasıl daha etkili olacağı konusunda çalışmaların sayı ve niteliklerini artırmak organizasyonlar açısından büyük fayda
sağlayacaktır (Arslan, 2003:2). Sahip oldukları insan kaynağından etkin bir şekilde faydalanmayı başaran örgütler
çalışanlarının; beklentilerini, duygularını, problemlerini
anlamaya çalışarak, onların potansiyellerini ortaya çıkarmak için araçlar geliştirerek bir adım öne çıkmaktadırlar.
Bu noktada, çalışanların performanslarının değerlenmesi
ön plana çıkmaktadır(Halil, 2012:141).
Çok kaynaklı performans değerlendirme yaklaşımlarının
temel unsurundan birisi öz değerlendirmeleridir. Çok
kaynaklı değerlendirme sistemleri içinde öz değerlendirmelerinin amacı, kişinin performansına yönelik algılarıyla,
diğer kaynakların kişi için yaptıkları değerlendirmeler
arasındaki farka dikkat çekerek, değişim ve gelişim için bir
farkındalık ve motivasyon yaratmaktır (Arslan;2013).
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Etkin ve bir performans değerlendirmede üst yönetimin
desteği, amaçların açık ve iyi tanımlanmış olması, işletmenin bu sitem için hazır olması, iyi araştırılmış olmalı ve her
şeyden önce geri bildirimin sağlanmasıdır. Performans
sisteminin öncelikle bir ödüllendirme sistemi olmasının
yanında, çalışanların bu uygulamayı kendisi ve kurumu
için gelişime katkı sağlayacağı açıklanmalıdır.
Yetersizlikleri, gelişime açık alanları, gizli kalmış olan potansiyelleri tespit ederek geribildirim vermek, bu bilgiler
doğrultusunda kolektif olarak ortaya konacak irade ve
sergilenecek çabalar sonucunda performansı geliştirmek,
360 derece performans değerleme sisteminin ana felsefesini oluşturmaktadır(Halil, 2012:141).
360 derece performans değerlendirmenin en önemli yararı sadece yöneticilerin değil, çalışanların da karar
süreçlerinde söz sahibi olmalarının sağlanması ve şirket
içi hiyerarşinin en alt seviyeye indirilmesidir. Böyle çok
yönlü bir değerlendirme ile tüm çalışanların yönetim
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360 derece performans değerlendirme sistemi tek kaynaktan geri bildirim yapmak yerine, çalışanın ilişkide bulunduğu ve performansını değerlendirebilecek bütün
kaynaklardan veri toplayarak, daha doğru ve güvenilir bir
performans değerlendirme gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır(Arslan, 2003,17).

1.2.
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surecine katılımları sağlanmış olur. Dikkatli uygulandığında, çalışanlar arasında güven ve memnuniyeti yükseltip
iletişimi güçlendirmektedir (Akdoğan, Demirtaş, 2009,51).
Ayrıca çalışanın kendisini değerlendirmesi onun kişisel
gelişme amacına büyük katkıda bulunmakta ve bireyin
kendini değerlendirebilecek düzeyde sorumluluk taşıdığı hissi ile motivasyonunu artırmaktadır (Akdoğan ve
Demirtaş,2009,56). Çalışan bireyin kendisine bir hedef
saptaması ve o hedefe olan motivasyonunu artırması nedeniyle olumlu bir etkiye sahiptir (Ergin, 2002:139).

Performansın Hedefleri

Bir örgütün performansının gelişmesinde en önemli ve
belirleyici unsur insandır. Örgütün vazgeçilmezliği rekabet ve kaliteli üretim, iyi eğitilmiş, örgütle özdeşleşmiş, katılımcı, yaratıcı ve sürekli bir iş gücünü gerektirmektedir.
Ayrıca örgütlerde karşılaşılan en önemli sorunlardan bir
diğeri de, çalışanlara verilen görevlerin ne ölçüde gerçekleştirildiğinin veya iş görme yeteneklerinin ne olduğunun
belirlenmesidir. Bu sorun özellikle günümüz örgütlerinde performans ve performans yönetimi kavramlarının
hızla önem kazanmasına yol açmıştır.(tasep.org;2015)
Performans yönetim sisteminde 2 temel süreci ele alacak
olursak; bunlar;
■■ Kurumsal hedefler: Örgütler, performans yönetiminden; hangi işlerin nasıl yapılacağını belirlemesini, çalışanlarla birlikte bunları planlanmasını, terfi ve ücret
konularında verilecek kararlara yardımcı olmasını,
çalışanlar için eğitim, geliştirme ve destek gibi çeşitli
konularda verilecek kararlar için bilgi sağlamasını ve
örgütün misyonuyla vizyonunu oluşturmasını bekler.
Performans yönetimi bunları belirlediği kurumsal hedeflerle gerçekleştirir.
■■ Bireysel hedefler: Performans yönetimi sürecinde sadece kurumsal olarak değil, tek tek çalışanlar için de
belli hedefler saptanmalıdır. İş tanımlarıyla ve analizleriyle belirlenen bu hedefler, yapılan her işte performansla ilgili beklentilerin saptanmasıyla ilgilidir.
Böylece çalışanlar kendilerinden ne beklendiğini anlarlar ve kendileri hakkında yapılacak değerlendirmenin
hangi temelde yürütüleceğini de bilirler.(Özer, 2013:
47)

2.

UYGULAMANIN AMACI VE KAPSAMI

2.1. Amaç
Bergama Dr. Faruk Devlet hastanesi vizyon-misyon, hedef ve değerlerinin, kalite hizmet ve verimlilik standartlarının yürürlükteki tüm mevzuatlar çerçevesinde hastane çalışanları tarafında benimsenip benimsenmediğinin
ölçülerek;
■■ Ödüllendirilmesi
■■ Çalışan ile çalışmayan arasındaki farkı ayırt etmek
■■ Çalışanların motivasyonuna pozitif etki sağlayarak kişisel yeteneklerinin gelişimini sağlamak
■■ Çalışanların kendilerinin değerlendirme fırsatı sunmak
ve çalıştığı kurumun kendisinden ne beklediğini bilmesini sağlamak
■■ Bireysel ve kurumsal eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek
■■ İnsan kaynakları planlamasında kullanmak
■■ Çalışan ile yönetim arasındaki ilişkiyi arttırmak vb.
amaçlanmıştır.

2.2.

Kapsam

Bu çalışma hastanemizde yeni bir uygulama olup; bu
uygulamanın eksikliklerin ve hatalarını olup olmadığını
değerlendirme ve bunu bir gelişim aşaması gibi kullanma
amacıyla, 2015 Mart ayı içinde veri giriş personellerine pilot olarak uygulanmıştır.

3.

UYGULAMANIN SAĞLIKTA KALITE
STANDARTLARI İLE İLIŞKISI

Hastane organizasyonlarına çalışan perspektifinden bakılarak, sağlık çalışanları için ideal ve güvenli bir çalışma
ortamı ve altyapısının sağlanması amacıyla oluşturulan
“sağlıklı çalışma yaşamı” boyutunun “Hasta ve Çalışan
Odaklı Hizmetler” bölümünde “Çalışanların görevlerine
ilişkin performans kriterleri belirlenmelidir” ifadesi yer almaktadır. Bu standart maddesinin alt standart maddeleri
olarak;
“Çalışanların görevlerini başarı ile yerine getirip
getirmediğinin ölçüsü olarak ifade edilen performans kriterleri belirlenmelidir”
■■ Performans kriterleri belirlenirken çalışanlara yönelik
iş tanımları dikkate alınmalı, hizmet sunum alanları,
meslek grupları gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.
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■■ Çalışan performansını arttırmaya yönelik eğitimler
planlanmalıdır.
■■ Çalışan performans arttırmaya yönelik hangi eğitimlerin verilmesi ve ve bu eğitimlerin hangi kapsamda
olması gerektiği, çalışanların farklı niteliklerine ve ihtiyaçlarına bağlı olarak belirlenmelidir ifadesi yer almaktadır.
“Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler” bölümünde ayrıca
“Çalışan memnuniyeti anketleri uygulanmalıdır” şeklinde
standart maddesi yer almaktadır.

4.

UYGULAMANIN SÜRECI

Literatür tarama, anket verilerinin hazırlanması, geri bildirim yapmak için gerekli doküman ve çalışmaların yapılması, yöneticiye sunulması, eğitim uygulama, değerlendirme
ve ödüllendirme süreci yaklaşık 6 ayı almıştır. Hazırlanan
anket modülü ve gerekli dokümanlar sonucunda pilot uygulama yapılacak çalışanlar ile toplantı yapılarak bu çalışma tanıtılmış, çalışmanın amacı ve uygulanmanın ne için
yapıldığı ile ilgili süreç anlatılmıştır. Uygulama aşamasında
kişi kendisini değerlendirmiş, aynı zamanda, kişinin birim
sorumlularının ve şef-idari amirlerinin değerlendirmeleri
gerçekleştirilmiştir. Bu kişilerden puanları eşit olanlar var
ise; yıl içinde yapılan hasta –çalışan görüş öneriler, komite
kararları incelenmiş, bağlı bulunduğu hastane yöneticisi
de ek bir değerlendirme gerçekleştirmiştir.

4.1.

Performans Değerlendirme Formlarının
Dağıtılması

Uygulamada kullanılan anket hizmet satın alma personellerinin şefleri aracılığı ile kişilere tek tek ve gizli olarak dağıtılmış ve kişiler tarafından doldurulduktan sonra Müdür
yardımcısı Ceyhan Özkan’a teslim edilmiştir.

4.2.

Performans Değerlendirme Formlarının
doldurulması

Performans Değerlendirme Formunda yer alan kriterler,
çalışanı mesleki, davranışsal, bireysel yeterlilikleri ve diğer
kriterler olarak 4 aşamada değerlendirir.
Performans Değerlendirme Formunda yer alan kriterlerin her biri 1-5 puan arasında puanlandırılmaktadır.
Değerlendirilen çalışanın, değerlendirilen kriteri en az

Performans değerlendirme formları kişinin kendisi, birim
sorumlusu ve kişinin disiplin amiri olmak üzere bir kişiyi
3 kişi değerlendirmektedir. Değerlendiriciler, performans
değerlendirme formunu kullanarak, kendilerini ve çalışanları mesleki, davranışsal ve bireysel tüm özelliklerini
değerlendirir. Puanları eşit olan personelin; Sabim-Bimerşikâyet-teşekkür kutuları- Hasta İletişim biriminden çıkan teşekkür, şikayetler baz alınarak değerlendirmeleri
yapılmıştır.

5.

UYGULAMANIN YAPILDIĞI
BÖLÜMLER VE TAKIBI

Uygulama Bergama Dr. Faruk Devlet hastanesinde veri
giriş personeli olarak görev yapan 69 çalışana gerçekleştirilmiştir. Analizler ve takibi Sağlık Bakım Hizmetleri
Müdürlüğü tarafından yapılmıştır.

6.

UYGULAMANIN BULGULARI

Her bir kriterin nispi ağırlığı eşit varsayılarak, temel anketteki 20 sorunun kişinin kendi algısı ile 1 ve 2 derecede
amirlerin algılarının aritmetik ortalaması hesaplanmıştır(Tablo 1).
Bu değerlendirmede amaç değerlendirilen kişinin tutum
ve davranışlarının kendi algısı ile 1 ve 2 derecede amirlerin algıları arasında fark gösterip göstermediğini tespit
etmektir.
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■■ Hastane tarafından belirlenen performans kriterleri
esas alınarak çalışan performansına yönelik ölçümler
yapılmalıdır.

bulundurma durumunda aldığı puan 1 (Bir) iken; çok
başarılı bir çalışanın da alacağı puan en çok 5 (Beş) tir.
Çalışanların durumuna göre en az 1 (Bir) ve en çok 5 (Beş)
puan verilmiştir.
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■■ Çalışanlar performans kriterleri hakkında bilgilendirilmelidir.

Çalışmada kişinin kendisinin, 1. Amirin ve 2. Amirin değerlendirmesi sonucu verilen puanların ortalamalarına
bakıldığında, en yüksek 4,8 (1 kişi), en düşük ise 3,5 (2
kişi) olarak tespit edilmiştir. Araştırmamızdan elde edilen
bulgular performans değerlendirme yazınında belirtilen,
çalışanların kendi performanslarını daha yüksek puanla
değerlendirme eğiliminde (cömertlik etkisi) oldukları bulgusu ile paralellik göstermiştir (Sümer ve Bilgiç ,2006:27).
Ayrıca çalışanların kendi performans değerlendirmelerinin yönetici değerlendirmeleriyle yüksek korelasyon göstermediği bilinmektedir.
Ortalama puanı düşük olan kişiler değerlendirildiğinde kişilerin kendilerine yüksek puan verdikleri (4,9) görülmektedir. Ancak her iki kişinin amirleri tarafından ortalama 2,8
puan olarak değerlendirildiği tespit edilmiştir. 1. Kişinin,
1. Amir tarafından 3,1, 2. Amir tarafından 2,6 gibi orta
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derecede bir puan verdiği görülmektedir. Ortalama puanı
en düşük olan 2. Kişi, 1. Amir 3,8 gibi iyi bir puan verirken,
2. Amir tarafından 1,8 gibi düşük derecede bir puan verdiği görülmektedir. 1. Amir ve 2.amir arasında büyük bir
oranda değerlendirme farkı bulunmaktadır. Üst yöneticinin alt yöneticiye oranla çalışanlar ile uzun süre bir arada olmaması, çalışma ortamında çok gözlemleyememesi,
farklı nedenler ile gözlemleme şansının olduğu durumlarda daha kesitsel olarak değerlendirerek çalışanlara yönelik yüksek ya da düşük puan verdiği düşünülebilir.

Tablo genel olarak değerlendirildiğinde toplam puanların
ortalamaları, çalışanların kendisine verdiği puanda “4,7”, 1.
amirin verdiği puanda “4,2”, 2. amirin verdiği puanda “3,5”
olarak tespit edilmiştir. Puan ortalamalarına bakıldığında
çalışanların kendilerini çok iyi, 1. amirin ve 2. amirin iyi
olarak değerlendirdiği görülmektedir. Değerlendirmede
1. amir ile 2. amir arasında fark olduğu, çalışanlara çalışma zamanlarında daha yakın olan, daha çok gözlemleme
imkânı olan 1. amirlerin daha yüksek olarak değerlendirdiği, 2. amirlerin daha düşük olarak değerlendirdiği tespit
edilmiştir.
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Tablo 1: Kişi Bazlı Ortalama
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Kişi

1. Amir

2. Amir

3 kişinin
ortalaması

Amirler
Ortalaması

36. kişi

4,5

4,3

3,0

3,9

3,6

37. kişi

5,0

4,2

3,1

4,1

3,7

1. kişi

4,9

4,3

4,8

4,7

4,6

38. kişi

4,7

4,4

3,3

4,1

3,8

2. kişi

4,9

4,3

3,2

4,1

3,8

39. kişi

4,7

4,0

3,2

3,9

3,6

3. kişi

4,6

4,4

3,9

4,3

4,1

40. kişi

4,9

4,0

2,7

3,9

3,3

4. kişi

4,7

4,3

4,0

4,3

4,1

41. kişi

5,0

4,1

3,0

4,0

3,5

5. kişi

4,9

4,3

3,2

4,1

3,7

6. kişi

4,4

4,3

3,0

3,9

3,6

42. kişi

4,8

4,2

3,0

4,0

3,6

7. kişi

5,0

4,3

3,0

4,1

3,7

43. kişi

5,0

4,3

3,6

4,3

4,0

8. kişi

4,9

4,3

3,2

4,1

3,7

44. kişi

4,5

4,3

3,0

3,9

3,6

9. kişi

4,8

4,4

4,0

4,4

4,2

45. kişi

5,0

4,0

3,0

4,0

3,5

10. kişi

5,0

4,0

3,4

4,1

3,7

46. kişi

5,0

4,2

4,0

4,4

4,1

11. kişi

5,0

4,3

4,0

4,4

4,2

47. kişi

4,5

4,1

3,3

3,9

3,7

12. kişi

5,0

4,3

3,3

4,2

3,8

48. kişi

4,9

4,0

4,9

4,6

4,5

13. kişi

5,0

4,3

3,7

4,3

4,0

49. kişi

4,7

3,4

3,0

3,7

3,2

14. kişi

4,8

4,2

3,2

4,1

3,7

50. kişi

4,8

4,3

4,1

4,4

4,2

15. kişi

5,0

4,2

3,4

4,2

3,8

51. kişi

4,0

4,0

3,0

3,7

3,5

16. kişi

4,9

4,3

3,2

4,1

3,7

52. kişi

3,0

4,3

4,0

3,8

4,1

17. kişi

5,0

4,3

3,5

4,3

3,9

53. kişi

5,0

4,5

5,0

4,8

4,7

4,3

4,0

3,3

3,8

3,6

18. kişi

4,0

4,1

3,2

3,8

3,6

54. kişi

19. kişi

4,9

4,4

3,2

4,1

3,8

55. kişi

5,0

4,4

4,0

4,5

4,2

20. kişi

5,0

4,2

3,2

4,1

3,7

56. kişi

5,0

4,1

3,8

4,3

4,0

21. kişi

5,0

4,3

3,1

4,1

3,7

57. kişi

4,3

4,2

3,0

3,8

3,6

5,0

3,8

1,8

3,5

2,8

22. kişi

5,0

4,1

3,3

4,1

3,7

58. kişi

23. kişi

4,7

4,0

2,8

3,8

3,4

59. kişi

5,0

4,3

3,9

4,4

4,1

24. kişi

5,0

4,2

3,9

4,4

4,0

60. kişi

4,8

4,1

3,0

4,0

3,5

25. kişi

5,0

4,2

3,2

4,1

3,7

61. kişi

4,1

4,2

3,9

4,0

4,0

26. kişi

4,9

3,1

2,6

3,5

2,8

62. kişi

4,7

4,3

4,0

4,3

4,1

27. kişi

4,3

4,3

5,0

4,5

4,6

63. kişi

4,9

4,3

4,0

4,4

4,1

28. kişi

4,1

4,1

3,2

3,8

3,6

64. kişi

4,0

4,3

4,6

4,3

4,5

29. kişi

4,8

4,4

3,2

4,1

3,8

65. kişi

4,8

4,2

3,3

4,1

3,7

30. kişi

4,9

4,5

4,0

4,4

4,2

66. kişi

5,0

4,3

4,9

4,7

4,6

31. kişi

4,8

4,3

3,2

4,1

3,7

67. kişi

4,2

4,3

4,2

4,2

4,2

32. kişi

5,0

4,0

4,0

4,3

4,0

33. kişi

5,0

4,4

3,0

4,1

3,7

68. kişi

4,6

4,3

3,2

4,0

3,7

34. kişi

5,0

4,4

3,2

4,2

3,8

69. kişi

4,4

4,3

3,4

4,0

3,9

35. kişi

5,0

4,2

2,8

4,0

3,5

ORTALAMA

4,7

4,2

3,5

4,1

3,8

V. SAĞLIKTA KALİTE ve GÜVENLİK ÖDÜLLERİ
Sağlıkta Kalite Standartları En İyi Uygulamalar

1.
amir

2.
Üç Kişinin
Amirlerin
amir Ortalaması Ortalaması

İş bilgisi

4,7

4,7

3,6

4,3

4,2

Verimlilik

4,8

4,7

3,6

4,4

4,1

İş kalitesi

4,7

4,7

3,5

4,3

4,1

Sorumluluk

4,8

4,6

3,5

4,3

4,0

Problem
çözme ve
üretkenlik

4,6

4,0

3,5

4,0

3,8

İnsan ilişkileri

4,7

4,7

3,6

4,3

4,2

Organizasyon
becerisi

4,7

4,0

3,5

4,1

3,7

Öğrenmeye
yatkın olma

4,7

4,0

3,5

4,1

3,7

Girişimcilik
ve yeniliklere
yatkın olma

4,5

4,0

3,5

4,0

3,7

Takım
çalışması

4,7

4,0

3,4

4,0

3,7

Hasta ve
çalışan
odaklılık

4,7

4,0

3,5

4,1

3,7

Karar alma

4,7

4,0

3,5

4,0

3,7

Programlı
çalışma

4,8

4,0

3,5

4,1

3,7

İşe bağlılığı

4,8

4,1

3,5

4,1

3,8

Esneklik

4,8

4,3

3,4

4,2

3,9

Temsil
yeteneği

4,7

4,0

3,4

4,0

3,7

İletişim
becerisi

4,7

4,0

3,5

4,0

3,7

Kullandığı
araç ve gereci
koruma
ve güvenli
kullanma

4,8

4,0

3,4

4,1

3,7

Çalışma
mekânını
temiz ve
tertipli tutma

4,8

4,0

3,4

4,0

3,7

Kendisine
verilen
görevleri
yerine
getirebilme
becerisi

4,8

4,0

3,3

4,0

3,6
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Kendisi
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Çalışanlar mesleki yeterlilik boyutu ile değerlendirildiğinde (Tablo 3) kendisine ve 1. amirine göre çok iyi, ikinci
amire göre iyi olarak değerlendirilmektedir. Genel olarak
çalışanların mesleki boyutunun kurumda iyi olarak kabul edildiği söylenebilir. Mesleki yeterlilik boyutunda 1.
amir ve 2. amir tarafından “Karşılaştığı problemleri hızlı
ve doğru biçimde çözme, fikir geliştirme, araştırma, farklı
düşünceler ortaya koyma becerisi” en düşük puan verilen parametredir. Aynı parametre çalışanlar tarafından
da ortalama “4,6” olmasına rağmen diğer parametrelere
göre en az ortalamaya sahiptir. Bu doğrultuda kurumda çalışanlara problem çözme, fikir geliştirme, araştırma
becerilerinin geliştirilmesine ilişkin destek olunması, bu
yönünün güçlendirilmesi gibi uygulamalar yapılabilir.
Tablo değerlendirildiğinde iş bilgisi ve verimlilik ifadelerine hem kişinin kendi değerlendirmesinde hem de 1.
ve 2 amirinin değerlendirmesinde yüksek puan verildiği
görülmektedir.

Davranışsal Yeterlilik

Çalışmada soru bazlı ortalamalar değerlendirildiğinde
(Tablo 2) çalışanların verdiği puana göre ortalama en yüksek “4,8”, 1. amirin verdiği puana göre en yüksek “4,7”, 2.
amirin verdiği puana göre en yüksek “3,6” olarak tespit
edilmiştir. Araştırma kapsamında 3 kişinin de aynı soruya
verdikleri puanların ortalaması alındığında en yüksek “4,4”
en düşük “4” olduğu, 1. ve 2. amirin ortalaması alındığında; en yüksek “4,2” en düşük “3,6” tespit edilmiştir.

Bireysel Yeterlilik

Karşılaştırmalı sonuçlar, değerlenen bireyin kendini nasıl
algıladığının ve farklı statüdeki amirlerce nasıl algılandığının görülmesi açısından önemlidir. Kendisi ile amirler
arasındaki bir uzlaşma, değerlendirme sonucunun gerçekliğini pekiştirirken, herhangi bir statünün diğerlerine kıyasla oldukça farklı değerlendirmede bulunması,
bu değerlendirmenin sübjektif olabileceğini akıllara
getirmektedir.

Tablo 2: Soru Bazlı Ortalama

Diğer

Çalışanlardan sadece 1 tanesi kendisine “3 puan” verirken, onun dışında tüm çalışanlar “4 ve üstü puan” vermişler, yirmi yedi kişi ise kendine “5 puan” vermiştir. Bu
doğrultuda çalışanlar kendilerini iyi ve çok iyi olarak değerlendirmektedir. Çalışanlara 1. Amir tarafından en düşük “3.1” en yüksek ise “4.5” puan verdiği görülmektedir.
Genel olarak değerlendirildiğinde 1. Amir tarafından çalışanların orta, iyi ve çok iyi derecede performansa sahip
olduğu söylenebilir. Bu durum çalışanlara ilişkin çok fazla
ayrım olmaksızın, duygusal yaklaşım ile değerlendirilme
yapıldığı ihtimalini düşündürebilir. Çalışanlara 2. Amir tarafından en düşük “1.8”, en yüksek “5” puan verildiği tespit
edilmiştir. Puan dağılımı genelleme yapıldığında 2. amirin
puan dağılımının daha geniş bir yelpazeye sahip olduğu
görülmektedir.
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2.
amir

Üç Kişinin
Ortalaması

Amirlerin
Ortalaması

İş bilgisi

4,7

4,7

3,6

4,3

4,2

Verimlilik

4,8

4,7

3,6

4,4

4,1

İş kalitesi

4,7

4,7

3,5

4,3

4,1

Sorumluluk

4,8

4,6

3,5

4,3

4,0

Problem
çözme ve
üretkenlik

4,6

4,0

3,5

4,0

3,8

Davranışsal boyutta yer alan insan ilişkileri ifadesinin
amirler tarafından yüksek puanla değerlendirilmesi çalışanların iş ortamında ekip üyeleri ve hasta/hasta yakınlarıyla iletişiminin iyi algılandığı sonucunu ifade edebilir.
Tablo 4: Davranışsal Yeterlilik Boyutu
Kendisi

1.
2.
Üç Kişinin
amir amir Ortalaması

Amirlerin
Ortalaması

İnsan ilişkileri

4,7

4,7

3,6

4,3

4,2

Organizasyon
becerisi

4,7

4,0

3,5

4,1

3,7

Öğrenmeye
yatkın olma

4,7

4,0

3,5

4,1

3,7

Girişimcilik
ve yeniliklere
yatkın olma

4,5

4,0

3,5

4,0

3,7

Takım
çalışması

4,7

4,0

3,4

4,0

3,7

Hasta ve
çalışan
odaklılık

4,7

4,0

3,5

4,1

3,7

Bireysel yeterlilik boyutu değerlendirildiğinde (Tablo 5)
1.amirin ortalamasının diğer parametrelere göre en yüksek olduğu(4,3), 2. amirin ortalamasının ise en düşük
olduğu(3,4) parametre “Yöneticisinin bilgi ve izni doğrultusunda kendisine verilen diğer görevleri de yerine getirebilme becerisi” dir. 1. Amir tarafından bu parametre iyi
olarak değerlendirilirken, 2. Amir tarafından orta olarak
değerlendirilmiştir. Aradaki fark yönetici bakış açısından
kaynaklanabilir.
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Tablo 5: Bireysel Yeterlilik Boyutu

Bireysel Yeterlilik

1.
amir

Kendisine verilen görevleri yerine getirebilme becerisi
ifadesine çalışanların en yüksek puan olan 4,8’ i verirken
hem 1. Hem de 2. Amirin en düşük puanlarını vermesi dikkatle üzerinde durulması gereken bir ayrıntıdır.

Kendisi

1.
amir

2.
amir

Üç Kişinin
Ortalaması

Amirlerin
Ortalaması

Karar
alma

4,7

4,0

3,5

4,0

3,7

Programlı
çalışma

4,8

4,0

3,5

4,1

3,7

İşe
bağlılığı

4,8

4,1

3,5

4,1

3,8

Esneklik

4,8

4,3

3,4

4,2

3,9

Temsil
yeteneği

4,7

4,0

3,4

4,0

3,7

Çalışmanın diğer boyutu olarak değerlendirilen parametrelere bakıldığında (Tablo 6); 1. Amirin ortalaması tüm
parametrelerde aynı(4,0), 2. amirin ortalaması “3,3-3,5”
arasında az bir farkla değişmektedir. Bu boyutta tüm boyutlarda dâhil olmak üzere 2. amir tarafından verilen puanların en düşük ortalamasının olduğu “kendisine verilen
görevle ilgili beklentileri karşılayabilme becerisi” parametresi “3,3” ortalamaya sahiptir. 2. Amir tarafından bu parametre çalışanalar için en yetersiz bulunan özellik olarak
değerlendirilebilir.
Tablo 6. Diğer Yeterlilik Boyutu
Kendisi

Diğer

Kendisi

Davranışsal yeterlilik boyutunda(Tablo 4) “üstleri, astları,
çalışma arkadaşları ve çevresiyle uyumlu ilişkiler ve sağlıklı
iletişim kurma» parametresi dışında diğer parametrelerde
anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. 1. Amir ortalaması
diğer parametrelerde “4,0” değere sahipken, bu parametrede “4,7” ortalama ile çok iyi olarak değerlendirilmiştir.

Davranışsal Yeterlilik
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Mesleki Yeterlilik

Tablo 3: Mesleki Yeterlilik Boyutu

1.
2.
amir amir

Üç Kişinin
Ortalaması

Amirlerin
Ortalaması

İletişim
becerisi

4,7

4,0

3,5

4,0

3,7

Kullandığı
araç ve
gereci
koruma
ve güvenli
kullanma

4,8

4,0

3,4

4,1

3,7

Çalışma
mekânını
temiz ve
tertipli
tutma

4,8

4,0

3,4

4,0

3,7

Kendisine
verilen
görevleri
yerine
getirebilme
becerisi

4,8

4,0

3,3

4,0

3,6

Verilen puanlara göre boyutların genel ortalamalarına bakıldığında (Tablo 7), boyutların genel ortalamasının 3,7 ile
4,0 arasında olduğu görülmektedir.
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1.amir
(Ortalama)

2.amir
(Ortalama)

Üç Kişinin
Ortalaması

Amirlerin
Ortalaması

Mesleki Yeterlilik

4,7

4,5

3,5

4,3

4,0

Davranışsal Yeterlilik

4,7

4,1

3,5

4,1

3,8

Bireysel Yeterlilik

4,8

4,1

3,5

4,1

3,8

Diğer

4,8

4,0

3,4

4,0

3,7

7.

UYGULAMADAN ÖĞRENILEN
DERSLER

360 derece performans değerleme sistemi kişileri yöneticilerin yanı sıra iş arkadaşları ve kendileri tarafından da
değerlenerek çok yönlü geribildirim sağladığından günümüzde daha adil ve güvenilir bir sistem olma özelliği
kazanmıştır. Ayrıca performans değerlemenin yanı sıra
eğitim gereksinimlerinin belirlenmesinde de önemli rol
oynamaktadır. Kişiye çok yönlü bir ayna görevi gören 360
derece performans değerleme sistemi, kurumlarda adil
ve objektif bir ortam sağlayacağından, çalışanlar da kendilerini huzur ve güvende hissedeceklerdir. Böylece beraberinde motivasyon, iş tatmini, bireysel ve örgütsel bağlılığı
ve memnuniyeti getirecektir.
Çalışanların farklı gözle değerlendirilmesi, daha objektif
bulgular elde edilmesini sağlayarak, insan kaynaklarının
etkin ve verimli kullanılmasında anahtar rol oynayabileceği sonucuna varılmıştır.
Verimlilik ve başarı ile fark yaratmanın formülü insana
verilen önemde gizlidir. Hastanemizde uyguladığımız performans değerlendirme sistemi ile çalışanlarımıza verdiğimiz önemi çalışanların kendilerinin algılaması sağlanmış,
elde edilen önemli geribildirimlerle uygulamanın diğer
meslek gruplarında da uygulanmasına karar verilmiştir.

8.

ELDE EDILEN SONUÇLAR

Araştırmamızda, bireylerin kendileri için yaptıkları değerlendirmelerde yüksek puanlara yöneldikleri(4,7 ve üstü
puan) kendilerini mesleki-davranışsal-bireysel ve diğer yeterlilikler konusunda ortalama değerin üstünde algıladıkları görülmektedir. Ve en düşük performans puanlarının
2. amirler tarafından verildiği görülmektedir.
Değerlendirme yapan amirler arasında anlamlı farklılıklar
olduğu tespit edilmiştir. Özellikle değerlendirmeye tabi
olan kişinin iş ortamında sürekli olarak birebir çalıştığı birinci derece amirinin değerlendirme puanı yüksek iken kişi
ile birebir çalışmayan, yönetici pozisyonunda olup kişinin

performansını daha uzaktan değerlendiren, gözlemleyen
ikinci derece amirin düşük puan verdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu noktadan hareket ile amirlerin çalışanlardan
farklı beklentilerinin olduğu, çalışanların düşüncelerini
de içine alan ortak bir beklenti haritası oluşturmakta yarar olabileceği düşünülmüştür. 2016 yılı için bu haritanın
oluşturulması planlanmıştır.
2006 yılında yapılan bir çalışmada, tepe yöneticilerin ilk
amirlerden daha yüksek değerlendirme yapma eğiliminde olduğu gözlemlenmiştir. Bu durum, ilk amirin çalışan
hakkında üst yöneticilere oranla daha fazla bilgiye sahip
olması seklinde yorumlanmıştır (Sümer ve Bilgiç, 2006:
37). Çalışmamızdan elde edilen bulgular bu çalışmanın
verileriyle desteklenmemektedir.
İletişim becerisi, Kullandığı araç ve gereci koruma ve
güvenli kullanma, Çalışma mekânını temiz ve tertipli
tutma ve Kendisine verilen görevleri yerine getirebilme
becerisini içeren diğer yeterlilik boyutunun hem iki amir
tarafından hem de toplamda mesleki, davranışsal ve bireysel yeterlilik boyutundan düşük puanla değerlendirildiği tespit edilmiştir. Çalışanlar ile küçük gruplar halinde
toplantılar düzenlenerek belirtilen parametrelere ilişkin
beklentiler ifade edilmiş, çalışanların bu konuda neler
yapabileceği üzerinde tartışılmıştır. Tüm çalışanlar genelinde kendisine verilen görevle ilgili beklentileri karşılayabilme becerisinin yetersiz olduğu sonucuna varılmıştır.
Çalışanlara verilen görevlerde daha açık ve net ifadeler
kullanılması gerekliliği konusunda diğer kurum çalışanları
bilgilendirilmiştir.
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Kendisi
(Ortalama)

Boyutlar
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Tablo 7: Boyutların Genel Ortalaması

3,5 ve altı puan alan toplam 10 kişiye iş zenginleştirme ve
iletişim eğitimleri verilmiştir. Çalışanın yetersiz yönlerinin
geliştirilerek performansının ve memnuniyetinin arttırılması dolayısıyla kurumun verimliliğinin ve hizmet kalitesinin arttırılması amaçlandığı için cezalandırma yöntemi
uygulanmamıştır.
Sonuç olarak; çalışanın işinde ne ölçüde başarılı olduğunun belirlenerek gereksinimi olan çalışana ideal bir
gelişme planını hazırlanmış, mesleki-kişisel ve davranışsal
gelişimi için eğitimler planlanmış, başarılı olan çalışanlara
da ödüllendirme yapılarak başarıya verilen önem çalışanlara hissettirilmiştir.
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9.

KURUMDA UYGULANABILME
DURUMU

Çalışanlara Performans ölçümünün amaç ve hedeflerinin
iyi açıklanması durumunda tüm kamu hastanelerinde
uygulanabilir.

01-04 Mart 2016, Antalya

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

10. SAĞLIK HIZMETLERI ÜZERINDE
ETKILERI
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Sağlık kurumları diğer hizmet kurumlarından farklı bir yapıya sahiptir. Değişik meslek gruplarından oluşan ekip ile
farklı basamak ve alanda hizmet sunan hastaneler, birçok
farklı kurum ve insanın birbirleriyle uyumlu ve etkin şekilde çalışmasını gerektiren özelliği nedeni ile karmaşık
ve zor işletmelerdir. Bu yapı içerisine insan olgusu eklendiğinde, hizmet etkinliğini sağlamak gerekmektedir.
Çalışanların performans değerlendirmesi yapılarak yeterli ve yetersiz olduğu alanlar tespit edilir. Bu doğrultuda yetersiz olma nedenlerine araştırılarak, çalışanların
etkinliğinin arttırılması, yeterli olduğu alanda hizmet
sunması, insan kaynakları planlamasının bu perspektiften
yapılması sağlanmaktadır. Çalışanlara verilebilecek eğitim, geliştirme ve destek konularında yol gösterici olarak,
zaman ve maliyet tasarrufu sağlamaktadır. Çalışanların
kendilerinden beklenenleri fark etmeleri neticesinde hizmet kalitesi artmaktadır. Çalışanların kişisel yeteneklerinin geliştirilmesine neden olmaktadır. Çalışan ve hastalar
için güvenilir bir çalışma ve hizmet sunum ortamı oluşturmanın ilk basamağı çalışanların performanslarının optimal düzeyde sağlanmasını gerektirmektedir. Aynı zamanda ödüllendirme ile çalışanların motivasyon ve doyumuna
katkı sağlamaktadır. İnsan olgusu üzerine hizmet veren
sağlık kuruluşlarında hastaya değer veren güler yüzlü
hizmet anlayışı çok önemlidir. Çalışan memnuniyetini arttırılması, performası düşük olanların etkin yönetiminin
sağlanması neticesinde çalışan ve hasta güvenliği pozitif
yönde etkilenmektedir. Aynı zamanda hasta memnuniyetine çok büyük yarar sağlamaktadır.
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EVDE KULLANILAN GLUKOMETRELERİN KONTROLÜ
Hicran ÇAY1, Gamze CAN1, Sermin ŞEVKAN1, İlknur APA1, Meral KABAK1, Feyza BARBAK1,
Ayşe BİLGİLİ1
Denizli Acıpayam Devlet Hastanesi

1

Glukometreler, hastabaşı test cihazları olup, evlerde, iş yerlerinde, muayenehane, ambulans, acil servisler, polikliniklerde ve
yatan hastalarda kullanılmaktadır. Genellikle kapiller kan alınarak ve strip denilen küçük çubuklarla ölçüm sağlanır. Kısa sürede
sonucun alınmasını sağladıkları için oldukça pratiktir. Bu ölçüm aletlerini kullanarak hasta kendi glukoz düzeyini ölçebilir. Eğitimli
bir hasta ise insülin dozlarını da ayarlayabilir. Kan glukoz ölçümü takibi ve kontrolü esnasında tedaviyi yönlendiren tek bir hatalı
ölçüm bile, geri dönüşü mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir.
Sağlık hizmeti sunumunun hasta ve çalışanların beklentileri göz önüne alınarak güncel teknolojilerin de kullanımı ile verilmesi
gerekmektedir. Bu bağlamda yapmış olduğumuz çalışmada glukometre sonuçlarını hastane laboratuvarı ile karşılaştırarak,
evlerde kullanılan cihazların durumlarını saptamaya karar verdik. Bu amaçla 3 aylık süreçte dâhiliye polikliniklerine başvuran
400 diyabetik hastadan çalışmamıza katılmayı kabul eden, 218 hastanın glukometresini kontrol ettik.
Anahtar Kelimeler: Diabetes Mellitus, Glukometre, Kontrol, Kendi Kendine Kan Glukoz İzlemi

CONTROL OF GLUCOSE METERS USED AT HOME
SUMMARY
Diabetes Mellitus is a metabolic disorder consists of insülin deficiency or insülin resistance and characterized by high blood
glucose. If left untreated, life quality will decline, life span will shorten. Diabetes, as a globular health problem, growing up beyond
the predicted levels in Turkey. Avoiding from all complications of diabetes and for planning the treatmemt, right measurement
of blood glucose at home is very important. Therefore, glucometer results should be certain. We assume glucometers’ results
accurate and do not control the instruments during usage.
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Diabetes Mellitus (DM) insülin eksikliği ya da insülinin direnci sonucu ortaya çıkan, yüksek kan şekeri ile karakterize metabolik bir
hastalıktır. Tedavi edilmediği takdirde yaşam kalitesini önemli ölçüde azaltır ve yaşam süresini kısaltır. Küresel bir sağlık sorunu
olan diyabet, Türkiye’de hesap edilenin ötesinde bir hızla yaygınlaşmaktadır. Diyabetin tüm komplikasyonlarından korunmak ve
tedaviyi planlamak adına evde kan glukoz düzeyinin doğru ölçülmesi önemlidir. Bu nedenle glukometre sonuçlarının güvenilir
olması gerekmektedir. Bütün diyabetik hastaların en az bir tane glukometresinin olması gerekir. Bu glukometrelerin doğru
sonuç verdiği varsayılmakta ve kullanım sürecinde cihaz kontrolleri yapılmamaktadır.
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ÖZET

Glucometers are point of care devices used at home, at work, at clinics, ambulance, emergency services, inpatient clinics etc.
Typically capillary blood is used and measurements made by strips. They are so practical towards poviding the results in a short
time. Patients can measure their own glucose level by glucometers and if educated, be able to regulate the insülin dosage. Even
if just one erroneous result, guiding the treatment during blood glucose monitoring and control, will bring irreversible results.
So, health service should be presented by current technologies according to expectations of patient and the staff. In this respect,
we decided to determine the status of home usage glucometers by comparing the glucometer results with hospital laboratory
results in our study. Within 3 months a total of 400 diabetic patients visited the outpatient clinic of Internal Medicine Department.
For his purpose we tested 218 patients’ glucometers whom accepted to participate our study.
Keywords: Diabetes Mellitus, glucometer, control, self blood glucose monitoring

1.

GİRİŞ

Diabetes Mellitus (DM) insülin eksikliği ya da insülinin direnci sonucu ortaya çıkan, yüksek kan şekeri ile karakterize metabolik bir hastalıktır. İyi takip ve tedavi edilmediği
takdirde yaşam kalitesini önemli ölçüde azaltır ve yaşam

süresini 5-10 yıl kısaltır. Tüm dünyada hızla yayılmaktadır. Hemen hemen tüm yaş gruplarında görülmektedir.
Akut ve kronik komplikasyonlarla ilerlemesi, tüm yaşamsal organlarda kalıcı bozukluklara yol açabilmesi, yüksek
maliyetli tedavisi ve ilk sekiz ölüm nedeninden birisi olması nedeniyle küresel bir halk sağlığı sorunudur. (TDÖKP,
2014: 1) Ülkemizde 1997-1998 yıllarında 20 - 79 yaşları
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Diyabet Dünya’daki en yaygın kronik hastalıklardan biridir
ve prevalansı obezite ve yaşlanma ile giderek artmaktadır.
Modern tıp olanaklarına rağmen diyabetin radikal tedavisi
halen mümkün değildir. Ancak hastalığın risk faktörlerine
odaklanarak ortaya çıkması önlenebilir ya da erken aşamalarda tanısı konarak organ hasarları kontrol altına alınabilir ve bireylerin yaşam kalitesi artırılabilir. (TDP, 2014:
25)
Hastalığın son yıllardaki artış hızı nedeniyle, Dünya Sağlık
Örgütü (DSÖ), diyabeti salgın hastalık (epidemi) olarak
tanımlamıştır.
Diyabet iyi takip ve tedavi edilmediği takdirde birçok
komplikasyona yol açabilmektedir. Bu komplikasyonlar
akut ve kronik olabilir.
Diyabet, körlüğe neden olan ilk 3 hastalık içeresinde yer
almaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde diyabetik retinopati prevalansı gelişmiş ülkelere oranla daha yüksektir. %
35’e ulaşmaktadır.
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arasındaki yaklaşık 25 bin kişinin taranması ile yapılan ilk
geniş kapsamlı prevalans çalışması olan; Türkiye Diyabet,
Hipertansiyon, Obezite ve Endokrinolojik Hastalıklar
Prevalans Çalışmasında (TURDEP I) diyabet prevalansı
%7,2 olarak bulunmuştur. Bu oran erkeklerde %6,2 kadınlarda % 8 olarak bildirilmiştir. TURDEP I çalışmasının
devamı niteliğinde olan ve aynı yöntem kullanılarak 12 yıl
sonra yapılan TURDEP II çalışması da 2010 yılında gerçekleştirilmiş ve diyabet sıklığının % 90-100 artarak % 13,7’ye
ulaştığı görülmüştür. Bu oran Avrupa ve dünya prevalans
ortalamasının 2 katıdır. Küresel bir sağlık sorunu olan diyabet, Türkiye’de hesap edilenin ötesinde bir hızla yaygınlaşmaktadır. (TDÖKP, 2014: 13)

Diyabet, kronik böbrek yetmezliğinin de en sık nedenidir.
Diyaliz ünitelerinde tedavi gören hastaların %50’si diyabetlidir. Diyabetli bireylerin %20-40’nda diyabetik nefropati gelişir. Diyabetik nefropatili bireylerin %10-20’si böbrek yetersizliği nedeniyle kaybedilir.
TURDEP-II ÇALIŞMASI GENEL SONUÇLARI

Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre;
toplam sağlık harcamaları arasında diyabet 2008 yılında %
16,4 gibi bir orana sahipken, 2012 yılında % 23’e çıkmıştır.
2008 yılında 27 milyon Türk lirası diyabet tedavisi için harcanırken 2012 yılında bu miktar 44 milyon Türk Lirası’na
çıkmıştır. (SGKBAD; 2013: 12)
Genel olarak toplumun % 7,5’inde bilinen diyabet varken, % 6,2’si diyabet hastası olduğunu bilmemektedir.
(Satman, 2013: 174)
TÜRKİYEDE 2012 YILI YAŞ GRUPLARINA VE CİNSİYETE
GÖRE DİYABETLİ BİREY SAYILARI
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Diyabetlilerde periferik nöropati, periferik arter hastalığı
ve enfeksiyona yatkınlık nedeniyle ayak ülserleri ve amputasyonlar sık görülür. Travmatik nedenler dışında ayak
amputasyonuna yol açan sebeplerin % 60’ı diyabetten
kaynaklanmaktadır. (51. Ulusal Diyabet Kongresi Program
ve Özet Kitabı, 2015: 65)
Diyabetin tüm komplikasyonlarından korunmak ve komplikasyonlarının olma olasılığını da en aza indirmek için diyabetin takip ve tedavisi çok önemlidir. Bu nedenle evde
kan glukoz düzeyinin doğru ölçülmesi, kan glukoz ölçüm
cihazlarının (glukometre) sonuçlarının güvenilir olması gerekmektedir. Hastanın kullandığı insülinlerin ve oral anti-diyabetiklerinin (OAD) düzenlenmesi insülin dozlarının
ayarlanması açısından evde kan glukoz ölçümü önemlidir.
Bu nedenle bütün diyabetik hastaların en az bir tane glukometresinin olması gerekir. Kendi kendine kan glukoz
izlemi (Self-Monitoring of blood glucose-SMBG) hastadan
beklenen temel becerilerden biridir. (51. Ulusal Diyabet
Kongresi Program ve Özet Kitabı, 2015: 136)
Türkiye Diyabet Vakfı’nın 2015 yılında en son yayınladığı
Diyabet Tanı ve Tedavi Rehberinde diyabet hastalarının
evde kan glukozu ölçüm sıklıkları şu şekilde önerilmektedir.
1.

Tip 1 DM’lilerde ve insülin kullanan gebelerde günde
3 ve daha fazla sayıda,

2.

Tip 2 DM, insülin ve OAD kullanan diyabetlilere (ilaç
ve yaşam tarzından kaynaklanan ve araya giren
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Gestasyonel diyabette açlık ve öğünlerden 1 veya 2
saat (tercihen 1 saat) sonra,

4.

Akut hastalık durumlarında 4-6 saatte bir kan glukoz
takibi önerilmektedir.

Kan glukoz ölçüm eğitimi, yeni tanı konmuş tüm diyabetlilere mutlaka verilmelidir. Ölçümler üç öğünü yansıtacak
şekilde açlık ve tokluk ve özel durumlarda sabaha karşı
değerleri yansıtacak şekilde planlanmalıdır. Hastanın glukoz ölçüm becerileri, elde edilen sonuçların yorumlanması ve pratiğe yansıtılması eğitimi yılda bir kez yenilenmelidir. (51. Ulusal Diyabet Kongresi Program ve Özet Kitabı,
2015: 21)
Ülkemizde çok sayıda değişik markalarda glukometreler
bulunmaktadır.
Glukometre ile kan glukoz ölçümünde hata kaynakları:
1. Ölçüm yöntemleri ve araçlar (glukometreden kaynaklı olabilir)
2. Hastadan kaynaklanan nedenler
3. Diyabet ekip üyeleri
4. Kullanım miadı geçmiş stripler

2.

UYGULAMANIN AMACI

Glukometrelerin güvenilir olabilmesi için; her yeni strip
kutusu açıldığında, glukometrenin pili değiştirildikten,
ölçüm penceresi temizledikten sonra, kan glukoz ölçümünün doğruluğundan şüphelenildiği durumlarda; kalibrasyon ve iç kalite kontrol solüsyonu ile kontrollerinin yapılması ve ayrıca gerekli görüldüğü hallerde doğru ölçüm
kontrolünün (izlenebilirlik, validasyon, tekrarlanabilirlik,
yöntem karşılaştırma, vb.) yaptırılması gerekmektedir.
Glukometrelerin hatalı ölçtüğü düşünüldüğünde, hasta
sağlığı ciddi risk altına girmektedir.
Biz uygulamamızda, hastaların evde ölçüm yaptıkları kan
şeker ölçüm cihazlarının da tıpkı laboratuvarlardaki diğer
ölçüm cihazları gibi biz profesyoneller tarafından takip ve
kontrollerinin yapılması gerekliliğinden yola çıkarak; hastaların kullandığı glukometrelerden elde edilen sonuçları
kullanıcı hatalarından bağımsız olarak hastane laboratuvarı ile karşılaştırarak, evlerde kullanılan cihazların doğru
ölçme yetilerini tespit etmeyi amaçladık.

5. Sağlık sisteminden kaynaklanan sınırlılıklar gibi nedenler yanlış glukoz sonuçlarına sebep olmaktadır.
Örneğin, kodlama özelliği ile kalibre edilen glukometreyi
kullanan hastaların bir kısmının (%16-18) kodlamayı yapmadıkları, cihaz üzerinde hangi kod ile geldiyse o kodu
kullanmaya devam ettikleri saptanmıştır. Basit gibi görünen bu hata gerçekten düşük ve yüksek sonuçlar bulunmasına sebep olur. İnsülin dozlarının yanlış planlanması
sonucu, ciddi hipoglisemilere ve hiperglisemilere sebep
olabilir.
Amerikan Gıda Ve İlaç Dairesi – Food And Drug
Administration (FDA), glukometreler için yılda 25.00030.000 şikâyet aldıklarını bildirmiştir. (Biçer, 2015)
Cihazlar alındığında, şeker ölçüm stripleri ile bir adet kalibratör (kod çubuğu) ile birlikte verilir. Striplerin ölçümleri bu kalibratör ile ayarlanır. Bu işlemle cihazın elektronik yönden doğru çalıştığı kontrol edilmelidir. Test
sonucunun doğru olması için cihazın elektronik açıdan
doğru çalışması yetmez, Test stribi de doğru çalışmalıdır. Glukometreler glukoz düzeyi bilinen ve her strip kutusu üzerinde kontrol aralıkları açıkça belirtilen iç kalite
kontrol solüsyonları ile düzenli olarak kontrol edilmelidir. Bu kontroller kan örneği gibi ölçülüp, sonuçlarının
ilgili aralıklarda olup olmadığına bakılmalıdır. Hastaların
kullandıkların cihazlar veya stripler ile birlikte iç kalite

3.

UYGULAMANIN SAĞLIKTA KALİTE
STANDARTLARI İLE İLİŞKİSİ

Hasta Güvenliği, Sağlıkta Kalite Standartlarında yer alan
hedeflerin en başında yer almaktadır ve “Hizmet alan tüm
paydaşların zarar görmelerine yol açabilecek ve önceden
öngörülebilen tüm tehlikeleri, kabul edilebilir bir düzeyde
risk seviyesinde tutmak için alınabilecek tedbir ve iyileştirme faaliyetleri” olarak tanımlanmıştır. Diyabet hastalarının evde kullandıkları glukometrelerin kontrolleri yapılarak, hastaların daha sağlıklı, daha güvenilir, daha doğru ve
daha kaliteli ölçüm yapmaları sağlanarak hasta güvenliği
hedeflenmiştir.
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3.

kontrol solüsyonları temin edilmediği ve/veya bu cihazların yönetimi ile ilgili ülkemizde böyle bir standart uygulama bulunmadığı için hastaların cihazlarının kontrolleri
yapılmamaktadır.
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hastalıklar sırasında meydana gelen değişiklikleri izlemek amacıyla) düzenli olarak haftada en az birer
kez üç ana öğün açlık ve tokluk kan glukozu olacak
şekilde,

Çalışmamız SKS HASTANE VERSİYON 4 de bulunan hastane glukometreleri için uygulanan aşağıdaki standartlar ile
uyumludur.
00 01 01 10 00 Hasta Başı Test Cihazlarının (HBTC) kullanımı düzenlenmelidir.
00 01 01 10 04 HBTC için kalibrasyon ve kalite kontrol testleri çalışılmalı ve kayıt altına alınmalı. Kalite kontrol sonuçlarında uygunsuzluk tespit edilmesi halinde düzeltici önleyici faaliyet başlatılmalıdır.
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4.

UYGULAMA SÜRECİ

16.02.2015 tarihinde ilk toplantımızı yaparak çalışmamız
başlamıştır. İlk 2 toplantıda alınan kararlara göre;
■■ 3 aylık süreçte, Dahiliye polikliniklerine başvuran, evde
glukometre kullanan diyabet hastalarından çalışmaya
katılmayı kabul edenlerin tamamının çalışmaya dâhil
edilmesine,

■■ Glukoz ölçümlerinin otoanalizörde ve glukometrede
venöz kanla çalışılmasına,
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■■ Bir çalışma planı yapılmasına, planın nasıl işleyeceğine, kimlerin takibinde olacağına

■■ Rutin kontrol için gelen diyabet hastalarından kan şeker ölçüm cihazlarına kontrol ettirmek isteyenler, test
istemleri sonrasında, diyabet hemşiresi tarafından bilgilendirilerek,

■■ Glukometre ile yapılan çift tekrarlı ölçümlerin arasındaki varyasyon kat sayısının % 5’in üzerinde olması,
glukometre - otoanalizatör arasındaki sapma oranının
% 20‘nin üzerinde olması halinde cihazların hatalı kabul edilmesine,

■■ Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu okutularak onamları alındı.

■■ Çalışmada kullanılacak Hasta Glukometre Kontrol
Formu / Poliklinik.Form (PLK.FR 28) (hasta adı, kimlik
numarası, telefon, kullandığı ilaçlar, HbA1c, glukometre, otoanalizatör ve sapma oranlarını içeren), laboratuvar da kullanılmak için hasta strip kontrol formu
(tarih, hasta adı, kimlik no, barkod no, 1. ve 2. ölçüm,
otoanalizatör sonuçlarını içeren) hazırlanmasına,

■■ Hastalar glukometreleri ile birlikte laboratuvara yönlendirildi.

■■ Hastane Bilgi İşlem birimine çalışmamızı koordineli
yürütebilmemiz için bilgisayarlar arasında ağ paylaşım
sayfası açtırılmasına,
■■ Acıpayam Belediyesinden destek alınarak, SMS ile hastalara cep telefonundan duyuru yapılmasına karar verildi.
■■ Çalışma kayıtlarının yapılması ve saklanması için
diyabet hemşiresi İlknur Apa görevlendirildi.
■■ Laboratuvarda farklı kişilerle çalışmayı yürütmekten kaynaklanabilecek hataları ortadan kaldırmak
için biyolog Meral Kabak ve laboratuvar teknisyeni
Feyza Barbak çalışmanın araştırmacıları olarak seçildi.
Sürecin sadece bu 2 kişi tarafından yürütülmesi planlandı. Aralarında görev dağılımı yapıldı.
■■ Çalışmaya başlamadan önce hastaları detaylı olarak
bilgilendiren onam formu hazırlanmasına karar verildi.
■■ Dahiliye polikliniğine başvuran diyabet hastalarına,
diyabet eğitim hemşiresi tarafından glukometrelerin
kontrol edilme nedenlerinin açıklanmasına, glukometrelerini kontrol ettirmek isteyenlere kontrole cihazları
ile birlikte gelmelerinin söylenmesine karar verildi.
■■ Çalışmaya katılan hastaların, diyabet takibi amacıyla
hastaneye başvurduklarında laboratuvardan kan
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glukoz düzeyi istenmesine, ardından hastaların
diyabet
hemşiresine
yönlendirilmesine
karar
verildi. Burada hastalara çalışma sürecinin detaylı
olarak anlatılmasına, onam formunun okutulup
onaylanmasına, son olarak onaylayan hastaların
çalışmaya dâhil edilmesine karar verildi. Ardından
laboratuvara yönlendirilen hastalardan venöz kandan
testlerin çalışılıp oluşturulan formlara kaydedilmesine
karar verildi. Yaptığımız plan dâhilinde çalışmalarımız
26.02.2015 tarihinde başladı.

■■ Hasta Glukometre Kontrol Formuna (PLK.FR.28), diyabet hastasının kişisel bilgileri yazıldı.

Proje kapsamında laboratuvara başvuran hastalar biyolog Meral KABAK tarafından karşılandı, cihazları ve stripleri teslim alındı. Hastalardan EDTA’lı vakumlu kan alma
tüpüne kan alındıktan sonra hastalara, 15 dakika sonra
glukometrelerini alabilecekleri söylendi.
EDTA’lı vakumlu kan alma tüpüne alınan tam kan, zaman kaybetmeden 2 tekrarlı olarak glukometrede Meral
KABAK tarafından çalışıldı. Yine zaman kaybetmeden
numune Feyza BARBAK’a teslim edildi. Feyza BARBAK tarafından alınan numune 3500 rpm’de 5 dakika santrifüj
edilerek plazma ayrıldı.
Plazma ile Konelab Prime 60i klinik kimya otoanalizöründe, ThermoScientific marka Glukoz kiti ile 2 tekrarlı olarak
glukoz testi çalışıldı.
Otoanalizöre yeni lotlu glukoz kiti yüklendiğinde, kontrol sonuçları kabul edilebilir aralık dışında çıktığında, vb.
kite kalibrasyon yapıldı. Glukoz kitine günlük olarak saat
07.30-08.30 arasında 2 seviyeli (normal – abnormal) internal kalite kontrol çalışıldı. Kontrol sonuçlarının ±2
standart sapma içerisinde olması kabul edilebilir kriterdi. ±2 SD olduğunda testler çalışılmaya başlandı. İç ve dış
kalite konrol sonuçlarının laboratuvar kayıtları yazılı çıktı
olarak alındı.
Hastanın glukometre sonucu ve otoanalizör sonuçları bilgisayara ve forma ayrı ayrı kaydedildi.
Glukometrelerin sonuçlarının kendi arasındaki varyasyon
katsayısı % 5’in üzerinde olduğunda ve/veya test sonuçlarının ortalaması arasındaki fark oranı (bias), % 20’nin
üzerinde olduğunda, cihaz hatalı kabul edildi. Hastaya
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cihazı değiştirebileceği veya daha yakın izleme alabileceğimiz söylendi. Hatalı kabul edilen cihaz sahibi hastaların
tamamı firmalara başvurduklarında cihazlarını kolaylıkla
değiştirdiler.
Otoanalizör sonuçları arasındaki varyasyon katsayısı da
aynı şekilde izlendi. % 5’in üzerinde herhangi bir sonuç
saptanmadı.

Glukometre kontrolünde tüm eğitim grubundaki diyabet hastaları ilgili olup Diyabet hastalarının çoğu ilkokul
mezunuydu. Çalışma ile ilgili grafikler aşağıda verilmiştir.
Çalışmaya katılan hastaların cinsiyetleri: 87 erkek, 131 kadın hasta

Varyasyon katsayısı = Hesaplanan SD / [(Glukoz 1.
Ölçüm + Glukoz 2. Ölçüm)/2] *100

Çalışmaya katılan hastaların eğitim durumu:

Ortalama Glukoz = (Glukoz 1. Ölçüm + Glukoz 2. Ölçüm)
/2
Fark = Ortalama Glukoz (Glukometre) - Ortalama Glukoz
(Otoanalizör)
Fark oranı (Bias) = [Fark / Ortalama Glukoz
(Otoanalizör)]*100
■■ Laboratuvar kayıtları Hasta Glukometre Strip Kontrol
Formuna Biyolog Meral Kabak tarafından işlendi,
HBYS’ye kaydedildi.
■■ Hasta glukometre ve otoanalizör sonuçları, diyabet
hemşiresi tarafından takip edilerek Hasta Glukometre
Kontrol Formuna işlendi.(PLK.FR.28)

Çalışmaya katılan 218 hastadan 37 kişi insülin tedavisi, 62
kişi insülin+oralantidiyabetik tedavisi, 117 kişi oral antiyabetik tedavisi, 2 kişi diyet ve egzersiz tedavisi almaktaydı.

■■ Çalışma süresince yapılan tüm faaliyetlerin kaydı
bilgisayar ortamında ve yazılı evrak olarak ayrı ayrı
tutuldu.

5.

UYGULAMANIN YAPILDIĞI
BÖLÜMLER VE TAKİBİ

Uygulamamız, dâhiliye poliklinikleri, diyabet eğitim birimi
ve biyokimya laboratuvarında yapılmış olup, takibi, ekip
sorumlusu Dr. Hicran Çay tarafından yapılmıştır.

6.
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2 test sonucu arasında standart sapma hesaplandı.
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Hesaplamalar yapılırken aşağıdaki formüller kullanıldı.

Hatalı Cihaz Oranı
218 hastanın glukometresi 222 adet glukometresi kontrol
edildi. 52 glukometrenin hatalı ölçüm yaptığı kabul edildi.

UYGULAMANIN BULGULARI

Çalışma sonucundaki verilerimize göre:
Kadın diyabet hastalarımızın kan glukoz ölçümlerini daha
düzenli yaptıklarını ve cihaz kontrolü için de daha duyarlı
oldukları görüldü.
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7.

UYGULAMADAN ÖĞRENİLEN
DERSLER
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Uygulamamızın sonunda aldığımız
aşağıdaki çıkarımlar elde edilmiştir.

sonuçlara

göre

218 hastanın 222 glukometresi kontrol edildi. 52 glukometrenin sapma oranları %20’nin üzerinde olduğu için
hatalı kabul edildi. Hatalı ölçüm yapan glukometre oranı
%24 olup, bu oran bize Acıpayam Devlet Hastanesi’ne
başvuran diyabet hastalarına ait her 4 glukometrenin 1
tanesine ait verilerin kullanıcı hatalarından bağımsız olarak hatalı olduğunu ve buna bağlı olarak tedavi ve takibin
hatalı yürütülmüş olabileceğini gösterdi. Bu oran göz ardı
edilemeyecek kadar yüksek olup, klinik açıdan etkileri düşünüldüğünde ürkütücü bulunmuştur.

Uygulama çalışmamızı bitirdikten sonra, hastanemizin
tüm birimlerinde kullanılan glukometre kontrolleri de
çalışmamızda kullanmış olduğumuz teknikle, EDTA’lı tam
kandan, glukometre ile aynı anda ve laboratuvar ortamında yapılmaya başlanmıştır.

Hastaların glukometrelerinin kontrol edilmesi ile ilgili bilgi
sahibi olmadıkları anlaşıldı.

Bu uygulama için herhangi bir finansal desteğe gereksinim olmaması ve sadece küçük bir iş gücü desteği ile yürütülebilmesi sebebiyle uygulanabilirdir.

Glukometre temini yapan firmaların strip kutuları ile birlikte iç kalite kontrol solüsyonu vermelerinin sağlanması
gerektiği düşünüldü.
Hastane dışında kullanılan glukometrelerin iç kalite
kontrollerinin
yapılmadığı,
ölçüm
sonuçlarının
doğrulamasının yapılmadığı ve bu cihazların tamamen
kontrolsüz kullanıldıkları gözlendi. Saptadığımız yüksek
hata oranı göz önüne alınarak, insan sağlığı açısından büyük önem arz eden bu cihazların hastane ortamlarında
aylık olarak iç kalite kontrolüne, yılda en az 2 kez sonuç
doğrulamasına ve ölçüm sonuçlarının izlemine yönelik
ulusal politikaların oluşturulması gerektiği öngörüldü.

8.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR

3 aylık uygulama süresinde, dâhiliye polikliniklerine 400
diyabet hastası başvurduğu, bunlardan 218’inin (%55)
glukometrelerininin kontrolü için uygulamaya katıldıkları
görüldü.
218 hastadan, 4 hastanın 2’şer glukometresinin olması
nedeniyle, 222 glukometrenin kontrolü yapıldı ve 52 glukometrenin (%23,4) hatalı ölçüm yaptığı tespit edildi. Bu
glukometreler firmalar tarafından değiştirildi. Yeni glukometreler de aynı şekilde kontrol edildi.

9.

KURUM VE KURULUŞLARDA
UYGULANABİLME DURUMU

Hastanemizde kullanılan glukometrelerin kontrolü için,
birimlerde, venöz kan ile glukometrede kan glukozu
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çalışıldıktan sonra, vakumlu düz tüpe alınan kanın laboratuvara gönderilmesi sonucunda kan glukozu karşılaştırması yapılmaktaydı. Kanın birimlerde beklemesi, laboratuvardaki çalışılma süresi ve sürecin rutin çalışma
içerisinde yer alması gibi preanalitik nedenlerle cihazlardaki hata oranları yüksek saptanmaktaydı.

Çalışmamızı bitirdikten sonra da, hastalarımızın glukometrelerine ait sonuçlarının karşılaştırmalı izlemine devam etmekteyiz. Hastaların talebi halinde glukometre kontrolleri
yapılmaktadır. Hastalar konu ile ilgili bilgilendirilmektedir.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı’nın desteği ile tüm kamu hastanelerinde, hastanemizce oluşturulan sistemin kurulması sağlanarak, hasta güvenliği üzerine iyileştirmeler sağlanabilir.

10. SAĞLIK HİZMETLERİ ÜZERİNE
ETKİLERİ
Diyabet hastasının tedavisinin düzenlenmesinde, doktoru
tarafından önerilen yemek yeme alışkanlıklarının, fiziksel
aktivitelerinin ve günlük alması gereken insülin ve diğer
ilaç miktarlarının belirlenmesinde temel olarak kan şekerini doğru ölçmek, hastalığın takibi ve kontrolü için önemli
yere bir sahiptir. Ama sonuçların güvenilirliğini etkileyen
bir çok kriter vardır ve bunlar klinik tempo içinde göz ardı
edilmektedir.
Kan glukoz ölçümü takibi ve kontrolü esnasında tek bir
ölçümün bile hatalı olması, belki de verilecek insülin veya
ilaç dozunun ayarlanmasında hata oluşturacak, daha sonraki ölçüm ve tedavileri de yanlış etkileyecektir. Kişinin
kendisinde, tedaviye cevap veremediğini düşünerek moral bozukluğu oluşturması, yanlış ilaç kullanımı, klinisyene
karşı güvensizlik gibi birçok maddi ve manevi sıkıntılara,
en önemlisi kişinin sağlığına olumsuz etkide bulunacaktır. Hastaların kullandıkları glukometrelerin düzenli olarak
kontrollerinin yapılması gerekir.
Bilimsel yayınların taranması sonucunda glukometre standardizasyonuna yönelik çalışmaların oldukça fazla olduğu
ancak hastaların evlerinde kullanmış oldukları glukometrelerin kontrollerine yönelik herhangi bir çalışma, araştırma, yayın, metaanaliz vs yapılmadığı görüldü. Kişilerin
ölçüm sonuçları değerlendirilirken cihazların doğru ölçüm
yaptıklarının varsayıldığı görüldü.
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Uygulama kapsamında hastane özkaynaklarından sadece A4 fotokopi kâğıdı kullanılmıştır. Diyabet hastalarının
normal muayene ve kontrol muayenelerinde rutin glukoz
tetkikleri yapılmaktadır. Çalışma için ek bir tetkik istenmemiştir ve ek bir ücret alınmamıştır. Glukometrelerde
hastalara ait test stripleri kullanılmıştır. Hastaların konu
ili ilgili onayı onam formunda bulunmaktadır. SMS’ler
Acıpayam Belediyesinin desteği ile ücretsiz atılmıştır.

1.
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2.
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3.

Satman I, Omer B, Tutuncu Y, Kalaca S, Gedik S, Dinccag N, Karsidag
K, Genc S, Telci A, Canbaz B, Turker F, Yilmaz T, Cakir B, Tuomilehto
J; TURDEP-II Study Group (2013), Eur J Epidemiol, Vol.28, No 2,
February, pp. 169-180.

4.

Türkiye Diyabet Programı 2015-2020 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu,
Ankara 2014.
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51. Ulusal Diyabet Kongresi Program ve Özet Kitabı, Antalya 2015

6.

Biçer, Cemil, (2015), “Glukometrelerin Ulusal Standardizasyonu”,
http://www.turkbiyokimyadernegi.org.tr/dosyalar/belgeler/panel/
hastabasitestler_2014/glukometrele-ulusal-std%20konusmasi.pdf ,
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11. UYGULAMANIN BÜTÇESİ VE
FİNANSMANI

KAYNAKLAR
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Bu nedenle kan glukoz ölçümünde hatalı ölçüme sebep
olabilmesi nedeniyle, hastaların glukometre kullanımı konusunda eğitilmesinin yanında, hastaların kullandıkları
glukometre cihazlarının düzenli olarak kontrollerinin yapılması ve bunun hasta güvenliği açısından sağlık politikası haline getirilmesi gerektiği düşünülmektedir.
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SAĞLIKTA KALITE STANDARTLARINA YÖNELIK
TEKNOLOJI ILE ETKIN EĞITIM: SAĞKAL MOBİL OYUNU
Hicabi ATAŞ1, Orçun AKYOL1, Feriha BİROL ÖZ1, Samet BURGUCU1, Sibel ARABACI1,
Elvan SONER1, Sevil UZUN1, Nurdan ÇAMLIBEL2
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir
İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği, Tıbbi Hizmetler Başkanlığı, Sağlık Bakım Hizmetleri Birimi

1

ÖZET
Sağlık kurumlarında Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülmekte olan “Sağlıkta
Kalite Standartları’nın hizmet sunumunda en üst düzeyde kaliteli hizmet sunumunun sağladığı bilinmektedir. Uygulamanın
amacı “Sağlıkta Kalite Standartları” nın tüm sağlık çalışanına ulaştırmak, bu konuda etkin bir eğitim sağlayarak, uygulanmasını
sağlamaktır.
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2

Uygulama Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başlatılmıştır. Mobil bir oyun
uygulaması olan SağKal, Akıllı telefona sahip tüm sağlık çalışanları tarafından Play Store üzerinden ücretsiz bir şekilde telefonuna
indirebilir. Oyunda Sağlıkta Kalite Standartlarına göre 11 birim, her birimde soru testleri oluşturulmuştur. Oyunda “Sağlıkta
Kalite Standartları” doğrultusunda hazırlanan toplam 195 soru bulunmaktadır. Kullanıcı oyunda yer alan soruları çözer, soruları
çözerken kullanıcı yanlış cevabı seçer ise eğitici olması adına sistem doğru cevabı kullanıcıya gösterir. Test sonunda sistem
kullanıcının puanını hesaplar ve sıralamada ki yerini gösterir.
Uygulamanın sahadaki etkisini ölçmek için uygulama öncesi ve sonrası olmak üzere sorular test şekline getirilmiş, gönüllü
katılan 40 kişiye ön test son test uygulaması yapılmıştır. Analiz sonucuna göre oyunun %31 oranında doğru cevabı artırdığı
görülmüştür. Uygulama ulusal boyutta bir ilk olarak teknolojik gelişmelerin avantajlarından faydalanmaktadır.
“SağKal,” oyun uygulaması ile çalışma alanında çalışanlardaki psikolojik baskı, kalite direktörleri ve kurum yöneticilerinin iş
yükü azaltılarak, eğlenceli bir eğitim ile “Sağlıkta Kalite Standartları”nın öğrenilmesi ve uygulanması sağlanacaktır. Uygulama
sağlık çalışanları tarafından aktif bir şekilde kullanılması sonucunda kalite standartlarına ilişkin bilgi düzeyinde artış olduğunu
ortaya koymaktadır. Eğitici nitelikteki oyunun sağlık çalışanları tarafından kullanılmasının; etkili öğrenme ve öğretinin davranışa
dönüşmesini sağlamada etkin rol oynayacağı düşünülmektedir. Uygulama, kurumların başarıya ulaşmasında, kaliteli sağlık
hizmeti sunumunda etkili bir araç olarak değerlendirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Sağlıkta kalite standartları, etkin eğitim, kalite oyunu, Sağ Kal

QUALITY STANDARDS FOR HEALTH TECHNOLOGY AND EFFICIENT TRAINING: SURVIVAL MOBILE GAME
SUMMARY
The ultimate aim with this application is creating corporate culture of “ Hospital service quality standards “ between hospital
staff and providing more effective health care service. This application has been started in Research hospital of Chest Diseases
and Surgery Dr. Suat Seren .The mobile game application Sag Kal can be downloaded from Google Play Store as free by smart
phone owners of health care workers.
In this game 11 units are included and test questions are created according to health care quality standards.Totally 195
questions are included. Player answers questions in this test while answering if user gives a wrong answer,application shows
the correct one for educational purposes.At the end of test, application calculates the point of player and shows within ranking.
For measuring the effect of application in working field some test questions are prepared as before and after the application
usage.On 40 volunteer users these test questions are asked.
According to the analysis results ,using application increases the correct answers given to test questions.Application converts
technological developments into advantage as a first in nation wide. With this application of Sag Kal ‘health care quality standards
education and application’ will be completed by field health care workers in a funny way,repression on workers and work load
of managers with quality directors will be decreased.
As a result of active usage of application by health care workers the knowledge level of quality standards will improve.If this
educational application is used by related staff ,it will develop effective learning and transformation of doctrine to natural
behavior. Application must be appreciated by organizations to achieve success and must be used as an effective tool for serving
quality health care.
Keywords: Sagkal, qualityon health care, quality game health care quality standards, effective learning
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Sağlık kurumlarının istendik hedeflere ulaşmasında ve
başarı sağlamasında son yıllarda en etkin olgu kalite kavramıdır. Sağlık hizmetlerinde kalite kavramı, öncelikle
klinik uygulamalarda dikkate alınan bir husustur. Hizmet
sektöründe, hizmetten yararlananların yüksek teknoloji
kullanılan ve daha kaliteli bir hizmet beklentisi içinde
olmaları sağlık hizmetlerinde de kalite odaklı modern
bir yönetim anlayışının uygulanmasını gerekli kılmıştır
(Toktamışoğlu, 1995:177). Bu doğrultuda gerek kurumların kendileri gerek ise Sağlık Bakanlığı tarafından çalışmalar yapıldığı bilinmektedir. Sağlık Bakanlığı’na bağlı
kurumların hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaları ve hizmet kalitesini belirlemeye yönelik dönemsel
olarak belirledikleri bir dizi standartlar kalitenin artırılması yönündeki çalışmaların en önemli boyutunu oluşturmaktadır (Güden vd, 2010: 146). Sağlık hizmetinin ve bu
hizmet sonucunda elde edilen sonuçların kalitesinin geliştirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini esas olan sağlıkta
kalite standartları, sağlık hizmetinin tüm aşamalarında kaliteyi değerlendiren ve bu anlamda kalitenin iyileştirilmesi
ve geliştirilmesi için sağlık çalışanlarına rehberlik görevi
yapmayı amaçlayan bir araç olarak uygulama alanı bulmuştur (Güler, 2012: 12).
Sağlık hizmetlerinin başarısı, bu alana verilen önemin
artışına paralel olarak, daha kaliteli hizmet sunulması
için standartların uygulanmasına bağlı olarak artmaktadır. Sağlık hizmetlerinde kalite durağan bir konum
değil, hizmetlerde en iyi sonucu alabilmek yolunda sürekli çaba göstermeyi, sağlık politikalarını da bu amaca
yönelik olarak geliştirmeyi amaçlayan dinamik bir süreçtir
(Çilingiroğlu, 1995: 167). Sağlık kurumları tarafından, bu
dinamik süreç içerisinde sağlık çalışanlarının kalite standartlarına yönelik bilgilendirilmesi, eğitilmesi ve kurumda
uygulanmasının sağlanması gerekmektedir. Bunun gerçekleşebilmesi için farklı eğitim yöntemleri kullanılması
gerekliliği bulunmaktadır. Sağlık çalışanları üzerinde yoğun iş yükü, personel azlığı gibi nedenler ile eğitime karşı direnç gelişebileceği unutulmamalıdır. Yetişkin eğitimi
olarak değerlendirilen bu gruplara yönelik farklı bir eğitim
şekli olarak, bilgi teknolojileri ile eğitim etkinliği arttırabileceği düşünülmektedir.
İyi örgütlenmiş bir sağlık sistemi ve bu doğrultuda sağlık kurumu oluşturulmasında sağlık bilişim sistemlerinin
önemi büyük olduğu bilinmektedir. Bilgi teknolojileri diğer bütün sektörleri etkilediği gibi sağlık alanını da büyük
ölçüde etkileyerek, her alanda kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Teknoloji ve sağlık bilişim sistemlerinin her
alanda uygulanabilirliğinden yola çıkılarak sağlık kalite
standartlarından oluşan SağKal mobil oyun uygulaması
hazırlanmıştır.

2.

AMAÇ

Uygulamada Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite ve
Akreditasyon Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülmekte
olan “Sağlıkta Kalite Standartları” nın tüm sağlık çalışanına ulaştırmak amaçlanmıştır. Kalite standartlarının daha
etkin olarak öğrenilmesi ve uygulanır olmasını sağlayacak “SAĞ KAL” oyun uygulamasıyla kalite standartlarının
kurum eğitimlerine paralel olarak öğrenilmesi, sağlık
çalışanları tarafından zaman, mekân sınırı olmaksızın
stres ortamı olmadan istedikleri anda akıllı telefonları aracılığı ile kolayca ulaşıp, eğlenirken öğrenmeleri
sağlanmıştır. Bu noktadan hareket ile sağlık çalışanları
arasında kalite standartlarının bir kurum kültürü haline
gelmesi ve daha etkili sağlık hizmeti sunumunun gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

3.

UYGULAMANIN SAĞLIKTA KALİTE
STANDARTLARI İLE İLİŞKİSİ

Uygulama, hasta bakım kalitesinin en üst düzeye getirilmesi, hasta güvenliğinin sağlanması, hasta ve çalışanlara
yönelik risklerin en aza indirilmesi, iyileştirme sürecini
ve oluşturulan güvenli ortamın sürekliliğinin sağlanması
amacıyla oluşturulmuş olan tüm kalite standartları ve boyutları ile ilişkilidir.

4.

UYGULAMA SÜRECİ

Uygulama dört aşamadan oluşmaktadır.
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1.

Birinci aşamada; 15.06.2015-01.08.2015 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığının “Sağlıkta Kalite Standartları” ile ilgili
son yayınları incelenmiştir. İnceleme sonucu standartlara
yönelik uygulamada kullanılmak üzere birim bazlı çoktan
seçmeli sorular oluşturulmuştur. Birimler kurumsal hizmetler, yoğun bakım, acil servis, ameliyathane, görüntüleme, poliklinikler, sterilizasyon, laboratuvarlar, servisler, eczacılık hizmetleri, gösterge yönetimi olmak üzere
toplamda 11 birimden oluşmaktadır. Her testte15 soru
bulunmaktadır. Uygulama için toplam olarak 195 soru
oluşturulmuştur.
İkinci aşamada; 01.08.2015-15.08.2015 tarihleri arasında
akıllı telefonlarda kullanılmak üzere oyun uygulamasının
yazılımı yapılarak, hazırlanan sorular uygulamaya yüklenmiştir. Uygulama için Kültür Bakanlığına telif hakkı tescil
belgesi başvurusu yapılmış ve 07.09.2015 tarihinde tescil
belgesi alınmıştır.
Üçüncü aşamada; 08.09.2015 - 25.09.2015 tarihleri arasında pilot uygulama için kurumda çalışan 40
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kişiye uygulamada yer alan sorular test halinde uygulandı. Ardından google play store’da uygulama sadece test
uygulanan kişilerin erişebileceği şekilde oyun olarak yayınlandı,15 gün boyunca uygulamanın 40 kişi tarafından
kullanılması sağlanarak son test uygulandı ve verilen doğru cevapların analizi yapılmıştır.

Resim 1’de görüldüğü gibi uygulama https://play.google.
com/store/apps/details?id=saglikta.kalite linkinden akıllı
cep telefonlarına indirilerek kullanılır.
Resim 2: Oyuna Giriş Ekranı

Dördüncü aşamada; 01.11.2015 tarihi itibari ile son düzenleme yapılarak sağkal oyunu tüm sağlık çalışanı kullanıcılarına sunulmuştur.
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5.

UYGULAMANIN YAPILDIĞI
BÖLÜMLER VE TAKİBİ

Uygulama ilk olarak Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve
Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. basamak yoğun
bakım ünitesinde sağlık bakım hizmetlerine bağlı çalışanlara uygulandı. Uygulamada yer alan sorular test olarak
hazırlandı ve dağıtıldı çözülmesi istendi. Daha sonra testin
uygulandığı kişilerin telefonlarına uygulamanın indirilmesi sağlandı ve 15 gün süreyle oyunu oynamaları istendi.
Bu süre sonunda kişilere aynı test uygulanarak aradaki
fark tespit edildi. Uygulama tüm hastanelerde sağlık çalışanları tarafından kullanılabilir özelliktedir. Uygulama
kalite standartlarına verilen doğru ve yanlış cevapları
gösterebilir özelliği ile kişilerin kendilerini takip etmesini
mümkün kılmaktadır.

6.

UYGULAMANIN BULGULARI

Uygulama google play store’da Sağ Kal adı altında oyun
olarak yer almaktadır.
Resim 1: Uygulama Yükleme Ekranı
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Resim 2’de görüldüğü gibi ekran açıldığında görünen
menü ekranından kullanıcı, oyna butonuna basarak oyuna giriş yapar.
Resim 3: Kategori Ekranı(Toplam 11 Birimden Oluşuyor)
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Resim 3’de görüldüğü gibi birimlere ait kategori ekranı açılır. Kullanıcı bu ekranda bütün birimleri görebilmektedir.
Kullanıcı çalıştığı birime ait kategoriyi seçerek devam eder.
Resim 4.:Seviye(Level) Ekranı

Resim 5’de görüldüğü gibi kullanıcının karşısına soru ekranı gelir. Her soru için sol üst köşede süre, orta kısımda
ise kaçıncı soruda olduğu ve alt kısımda joker hakları görünmektedir. Her testte 15 soru ve her soru için 25 saniye
süre vardır. Test süresince kullanılabilecek 2 adet yarı yarıya, 2 adet soru atlama ve 2 adet süre uzatma joker hakkı
bulunmaktadır.

Resim 5: Ameliyathane Soru Ekranı

Resim 6’da görüldüğü gibi kullanıcı sorunun cevabını yanlış cevabı seçerse doğru cevap eğitici olması açısından sistem tarafından yeşil renk ile gösterilir ve sıradaki soruya
geçer.
Resim 7: İsim Ekranı
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Resim 4’de görüldüğü gibi ilgili bölüme giriş yapan kullanıcı açılan ekrandan birimine ait testleri(levelleri) görür ve
seçerek oyuna başlar.
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Resim 6: Güvenli Cerrahi Sorusu
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Resim 7’de görüldüğü gibi tüm sorular bittikten sonra
sistem skorunuzu hesaplar ve kaydetmeniz için isminizi
girmenizi ister.

Resim 10: Kullanıcıya Ait Skor Ekranı

Resim 8: Skor Ekranı

Resim 10’da görüldüğü gibi kullanıcının kendine ait olan
skoru ekrana gelir. Bu ekranda kullanıcı oynadığı tüm
skorları tek tek görebilmektedir.
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Resim 11: Genel Sıralama Ekranı

Resim 8’de görüldüğü gibi bu ekranda kullanıcının aldığı
skor ve sıralamaya bakmak için “Yüksek Puanlar” adlı buton bulunmaktadır.
Resim 9: Puan Sıralaması Ekranı

Resim 11’de görüldüğü gibi kullanıcı Resim 9’ da ki “Genel
sıralamadaki yerin” adlı butona bastığında oyunu oynayan tüm kullanıcılar arasındaki sırasını görmektedir.

7.

Resim 9’da yer alan “Yüksek Puanlar” butonuna bastıktan sonra “Genel sıralamadaki yerin” ve “Sadece sana ait
skorlar” ekranı açılır. Kullanıcı kendine ait skorları görmek
isterse “Sadece sana ait skorlar” butonuna tıklar.
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UYGULAMADAN ÖĞRENİLEN
DERSLER

Uygulama ile “Sağlıkta Kalite Standartları”nın farklı bir ortam oluşturularak, eğlenceli bir şekilde öğrenilebileceği
ortaya konmuştur. Eğitimde farklı bir yöntem olan uygulama ile sağlık çalışanlarının standartlara ilişkin bilgi düzeyinin artacağı görülmektedir. Bu doğrultuda kalite uygulamalarının sürdürülebilirliği, devamlılığı sağlanabilecektir.
Aynı zamanda kurumlarda kalite ve kalite süreçleri kurum
kültürü içerisinde yer alabilecektir.
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Pilot uygulama amacı ile gönüllülük esasına dayalı olarak
belirlenen 40 kişiye uygulama öncesi ve sonrası olarak ön
test son test uygulanmıştır. Ön test sonucuna göre verilen
testi doğru yanıtlama oranı % 55 iken, 15 gün uygulamayı
kullanıp, akıllı telefonlarından oyunu oynayan katılımcılara uygulanan son test sonucuna göre testi doğru yanıtlama yüzdesi % 86 olarak tespit edilmiştir. Ön test son test
farkı %31 oranında artış olarak saptanmıştır. 30.11.2015
tarihi itibari ile 178 kişi uygulamayı kullanıp, oyun oynamaktadır. Uygulamanın yaygınlaşması ile 800 bin olarak
ifade edilen sağlık çalışanı tarafından kullanılması kalite
standartlarına ilişkin bilgi düzeyinde gerçekleştirilecek artış yüksek bir oran olarak değerlendirilmelidir.

9.

KURUM VEYA KURULUŞLARDA
UYGULANABİLME DURUMU

Akıllı telefona sahip her sağlık çalışanı uygulama kullanılabilir özeliktedir. Tüm hastane ve birimlerinde kendilerine
uygun birimler seçilerek oyunu oynanabilir.

10. SAĞLIK HİZMETLERİ ÜZERİNE
ETKİLERİ
Sağlık hizmetlerinin sunumunda kalite standartlarına ilişkin bilgi düzeyinde artış aynı zamanda uygulanma oranında artışı beraberinde getirecektir. Bu doğrultuda temelde

hasta güvenliği ve alt parametrelerini, hasta memnuniyeti, çalışan güvenliğini sağlayacaktır. Olası hataların önüne
geçilmesi, gerçekleşen hataların raporlanması ve analizlerin yapılarak iyileştirmelerin yapılmasına olanak sağlayacaktır. Kalite standartlarını tam olarak bilen ve uygulayan
sayısındaki artış doğrudan sağlık hizmetlerinin kaliteli, etkin sunulmasını olumlu yönde etkileyecektir.

11. UYGULAMANIN BÜTÇESİ VE
FİNANSMANI
Uygulama için herhangi bir bütçe kullanılmamıştır ve kullanıcıların edinmesi gibi işlemler içinde herhangi bir bütçeye ihtiyaç yoktur.
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YOĞUNBAKIM HASTALARIYLA GÜVENLİ İLETİŞİM
SİSTEMİ (YOGİS)
Fatih METE1, Ali Fuat TATLIMAVUK1, Fatih TALAS1, Ahmet ERGİN1, M. İshak MAZI1
Konya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, fatih.mete@saglik.gov.tr

1

Yoğun Bakım Hastalarıyla Güvenli İletişim Sistemi (YOGİS); Yoğun bakımda yatan bir hastanın, hasta yatağına monte edilecek
Dokunmatik Panel PC (All in One PC) ve üzerinde var olan kamera, mikrofon, hoparlör ile hastanın görüntüsünün ve sesinin,
%100 yerli bir yazılım aracılığıyla hastane içerisinden (intranet) ve hastane dışından (internet) hasta yakınına iletilmesini\karşılıklı
görüşülmesini sağlayan sistemdir. Bu sistem, Yoğun Bakım’da yatan hastanın/hasta yakınının en temel ihtiyaçlarını giderecek ve
hastanın iyileşme sürecine çok ciddi katkı sağlayacak olup, özlem giderme ve güven oluşturma duygusuna imkan vermektedir.
Aynı zamanda hasta için de dışarıdan gelebilecek enfeksiyon riski minimize edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Görüntülü Görüşme, Yoğun Bakım, Canlı Yayın, Hasta Ziyareti
01-04 Mart 2016, Antalya

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

ÖZET

SECURE COMMUNICATION SYSTEMS WITH INTENSIVE CARE PATIENTS (YOGIS)
SUMMARY
Secure Communication System with ICU (intensive care unit - Yogis); This is a %100 domestic software system which provides
communication between ICU patients and their relatives by using a touchscreen pc which has a microfon, speaker and camera
(mounted on their bed) from inside(via intranet) or outside (via internet) of hospital. The system allows occurring the sense of
trust, troubleshoots craving and communication which is the most basic requirement of patient and his/her relatives so it will
provide a very significant contribution to the patient’s healing process. At the same time it is minimizing the threat of exterior
infection for patient.
Keywords: Video Calling, Intensive Care Unit, Live Broadcast, Patient Visiting

1.
1.1.

GİRİŞ
Yoğun Bakım, Hayatımızdaki Yeri ve
Önemi

Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ); Bir ya da birden fazla organın
geçici olarak yetersizliği nedeni ile vücudun aksamış olan
fonksiyonlarının, esas neden ortadan kalkıncaya kadar
desteklenmesi ve bu süreç içerisinde hastanın hayatta
kalmasının sağlanmasına yönelik faaliyetleri kapsayan,
hastaya multidisipliner bakım ve tedavi yapılan özel bir
ünitedir (Taşdemir ve Özşaker, 2007: 27). Yaşam süresince
bireyler, zaman zaman sağlıklı olma durumundan uzaklaşarak tedavi ve bakımı gerekli kılan hastalık durumu ile
karşı karşıya gelmektedirler. Durumu kritik olan hastaların
tedavi ve bakımı yoğun bakım ünitelerince sağlanmaktadır. Yoğun bakım üniteleri fiziksel ortamı, kullanılan teknik
donanımı ve işleyiş biçimi nedeniyle hastanenin diğer ünitelerinden tamamen farklılık gösterir. Hastalar, daha önce
karşılaşmadığı bir ortam olan ve kendisine bağlı kullanılan
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monitör sistemleri, ventilatörler, ilaç infüzyon pompaları
v.b. cihazların sesleri nedeniyle korkuya kapılarak anksiyete yaşamakta ve değişik derecelerde psikolojik desteğe
ihtiyaç duymaktadırlar (Akkaş, 2005: 241).
Uzun yıllar aile üyelerinin ek bir enfeksiyon kaynağı olabileceği ve hastada fizyolojik değişikliklere neden olabileceği gibi nedenlerle hasta ziyareti kısıtlı tutulmuş veya
tamamen yasaklanmıştır. Hasta bireyin aile üyeleri ve
arkadaşları ile birlikte olamaması, alışkanlıklarını sürdürememesi, yalnızlık ve izolasyon duygularının gelişmesine
neden olabilmektedir. Benzer şekilde, sevdiği bireyi kaybetme korkusu, rol değişiklikleri ve diğer aile üyelerinden
ayrılma, aile üyelerinde strese ve kaygıya neden olmaktadır (Taşdemir ve Özşaker, 2007: 27).
Bütüncül sağlık yaklaşımında bireyin fiziksel, mental,
ruhsal, sosyo-kültürel bir varlık olduğu ve daima çevresiyle etkileşim içerisinde olduğu kabul edilmektedir. Bu
yaklaşımın uygulanabilmesi için hasta ve hasta ailelerinin gereksinimlerinin bilinmesi ve karşılanması önemlidir. Hastayı ve ailesini bir bütün olarak kabul eden görüş
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Yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin sorumluluğu, hastalara bakım vermenin yanı sıra hasta ailelerinin gereksinimlerini karşılamayı da içerir. Hasta yakınları
yoğun bakımda yatan hastası ile ilgili bir bilgi almak için
yer yer saatlerce hastane içerisinde sağlık görevlilerine
ulaşmak için beklemektedirler. Bu bekleyiş süresinde hastasını görememesinden dolayı, hastası ile ilgili zihinlerde
tekerrür eden hayati endişe ve korku ile bütünleşen bekleme süreleri hasta yakınında yer yer depresif durumların
gelişmesine ve ruh sağlığının olumsuz yönde etkilenmesine neden olmaktadır. Hastaneye yatan birey fiziksel ve
duygusal kriz yaşarken aile de dış ortamda duygusal bir
kriz yaşayabilmektedir. Kurum tarafından belirlenen ya
da ünite çalışanları tarafından iş yoğunluğu nedeniyle uygulanan ziyaret yasağı ve kısıtlı ziyaret saatleri hasta yakınlarında olumsuz duygulara neden olabilmektedir.
Yapılan çalışmalarda aile üyesinin/üyelerinin ziyaretinin
hasta üzerine olumlu sonuçları olduğu belirtilmektedir.
Sevdiği bir kişi ile birlikte olma, hastaya umut ve güç
vererek hayata bağlanmasına ve hastalık ile mücadele etmesine yardım eder (Taşdemir ve Özşaker, 2007: 29).

1.2.

Yoğun Bakım Ünitesine Açık Ziyaretin
Hemşireler Üzerine Etkileri

Ziyaret politikası uygulanan yoğun bakım ünitelerinde
hemşireler, hastayı daha fazla stresten korumak ve dinlenmelerini sağlamak için genellikle kapı bekçisi rolü üstlenmektedirler. Ayrıca yoğun bakım ünitelerinde kısıtlı
veya esnek ziyaret saatlerine izin verildiğinde, hasta ve
ziyaretçilerin kontrolü hemşirenin iş yükünü artırabilmekte ve hastanın bakımı için ayrılan zamanda azalmaya neden olabilmektedir. Diğer taraftan kısıtlı ziyaret saatleri,
ailenin gereksinimlerinin karşılamasında hemşireler için
olumlu bir adım olarak görülmektedir. Yoğun bakım ünitesinde çalışan sağlık personelinin ailelere yardımcı olma
niyetleri bulunmasına rağmen, genellikle işlerinin yoğunluğu nedeniyle aile üyelerin gereksinimlerini göz ardı

Amerika Birleşik Devletleri’nde Carlson, Riegel, Thomason
ve arkadaşlarının (1998), yoğun bakım ünitesinde çalışan
hemşirelerin ziyaret saatleri konusundaki düşüncelerini
değerlendirdikleri çalışmada; hemşirelerin %53,5’i belirlenmiş bir ziyaret saati (2 saatte bir, 10 dakika) uygulanması gerektiğini belirtmişlerdir (Carlson vd, 1998: 40-47).

1.3.

Hastane Enfeksiyonu

Yapılan tüm araştırmalarda yoğun bakım hasta ziyaretinin
hastanın tedavisine katkı sağladığı, moral ve motivasyonunun artmasında ciddi faydalar sağladığı ve hasta yakını
için olumlu sonuçlar verdiği gözükmektedir. Bu ziyaretlerin en büyük risk hastanın / hastaların yapılan ziyaret
sırasında enfeksiyon kapması, tedavi sürecinin olumsuz
etkilenmesi ve hatta tedavinin kötü giderek ölümle sonuçlanmasıdır. Değişik nedenlerle hastaneye yatan bir hastada, hastaneye 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.
Hastane enfeksiyonları, hastanede kalış süresini, tedavi
maliyetini ve işgücü kaybını artırmakta, hastaları olduğu
kadar sağlık çalışanlarını da tehdit etmektedir. İleri vakalarda ise, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan hastalarda
(Yoğun bakımda yatan hastalar, yeni doğan, prematüre
bebekler, yaşlı hastalar, vb.) ölümlere de yol açabilmektedir. Ülkemizde yapılan araştırma sonuçlarına göre hastane enfeksiyonları ölüm sebepleri sıralamasında kalp hastalıkları, kanser ve beyin kanamalarından sonra dördüncü
sırada yer almaktadır.
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Yaşamın kurtarılması ve yaşamsal faaliyetlerin sürdürülmesinin yanı sıra hastaya ve ailesine destek olmak yoğun
bakım ekibinin temel görevleri arasındadır. Hasta ve ailesinin desteklenmesi büyük oranda yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşireler tarafından üstlenilmektedir.Bu
nedenle ziyaretle ilgili yapılan uygulamalarda hemşirenin
bu uygulamayı desteklemesi önemlidir. Ancak yapılan bir
çalışmada, hastasını istediği zaman ziyaret etme gereksiniminin aile için önemli, hemşireler için önemsiz olduğu
bulunmuştur (Taşdemir ve Özşaker, 2007: 28).

edebilmekte ya da unutabilmektedirler. Ziyaret ve ziyaret
saatleri konusunda hemşirelerin görüş ve davranışlarını
belirlemeye yönelik olarak yapılan çalışmalarda olumlu
ve olumsuz görüşler belirlenmiştir(Taşdemir ve Özşaker,
2007: 29).
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doğrultusunda, bireyin iyileşme sürecinde aile de yakından incelenmelidir. Çünkü; hastaneye yatan birey, fiziksel
ve duygusal kriz yaşarken aynı şekilde aile de duygusal bir
kriz yaşayabilmektedir. Hastanın yaşadığı bu krizi aşabilmesi için çoğu kez ailesinin anlayış ve desteğine ihtiyacı
vardır (Ünver ve Öztürk, 1998).

1.3.1. Hastane Enfeksiyonlarının Nedenleri
■■ Merkezi sterilizasyon ve dezenfeksiyon sisteminin olmaması
■■ Servisler bölümler klinikler arası personel hareketliliği
■■ Yoğun bakım ortamına yapılan izinli\izinsiz girişler
■■ İzolasyon tekniklerinin yetersizliği
■■ Hastanede bazı bölgelerde (yoğun bakım, yenidoğan
v.b.) trafiğin yoğun olması
■■ Bilinçsiz antibiyotik kullanımı v.b.
Hastane enfeksiyonları, uygulanan enfeksiyon kontrol önlemlerine karşın önemli bir sağlık sorunu olma
özelliğini günümüzde de sürdürmektedir. Hastane enfeksiyonlarının görülme sıklığı ülkeden ülkeye, hatta aynı
hastanenin farklı birimlerine göre değişebilmektedir.
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2.

UYGULAMANIN AMACI

edinme isteği minimize edilerek çalışanların iş yükünün azaltılarak, çalışanların moral motivasyonunun
arttırılması

2.1.		 Hasta ile İlgili Amaçları
■■ Yoğun bakım ünitesinin hijyen kurallarını ihlal etmeden herhangi bir enfeksiyon kaynağı oluşturmadan,
hasta ve hasta yakınının iletişiminin sağlanılması,

■■ Hastanın kendini güvende hissetmesi ve moral, motivasyonu yükseltilerek tedavi sürecinin hızlandırılması
■■ Sevdiği bir kişi ile birlikte olma duygusu ile, hastaya
umut ve güç vererek hayata bağlanmasına ve hastalık
ile mücadele etmesine yardım edilmesi
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■■ Yoğun Bakımda yatan hastanın, tedavi süresince enfeksiyon riski nedeniyle yakınları ve çevresindeki bireylerden izole edilmesinden dolayı hastada gelişebilecek
yalnızlık, anksiyete bozukluğu gibi psikolojik travmaların engellenmeye çalışılması,

■■ Esnek ziyaret politikası uygulanan hastanelerde, hasta
ziyaretlerinde yeni bir alternatif sistem sunularak\kullanılarak YBÜ de yatan hastalara dış ortamdan gelebilecek enfeksiyon riskinin ortadan kaldırılması

2.2.

Hasta Yakını İle İlgili Amaçları

■■ Hasta ve hasta yakınlarının hastane içerisinden ve internet üzerinden birbirleri ile sesli ve görüntülü iletişim sağlayarak, hasta yakınının hastasının durumunu
görerek bilgi sahibi olmasını sağlanılması,
■■ hasta yakınının hastasını görememesinden kaynaklanan yersiz endişelerden kurtulmasını sağlayarak hasta
yakınındaki moral motivasyonun yükseltilmesi
■■ Hasta yakınlarının hastane koridorlarında gereksiz ve
tedirgin bekleyişleri sonlandırılarak, zamandan tasarruf sağlanılması

2.3.

Hizmet Eksikliği ve Sağlık Çalışanı İle İlgili
Amaçları

■■ Yakınlarının tedavi süresince hastasını görememesinden kaynaklanan yersiz endişe ve korkular engellenerek, hasta ile hasta yakınları arasındaki iletişimsizlikten
kaynaklanan hizmet eksikliğinin giderilmesi,
■■ Bu alanda var olan hizmet eksikliği giderilerek internet üzerinden hasta ve hasta yakını şehirler arası hatta
milletler arası mesafelerde bile rahatça görüşebilmesi
■■ Hastane ortamına gelmeden, dış ortamdan (şehir içi\
şehirler arası) hasta ile görüşme yapılarak zamandan
tasarruf sağlanması
■■ Aynı zamanda ziyaret sistemi ile hasta yakınlarının
sürekli olarak yoğun bakım çalışanlarından ve doktorlarından, yoğun bakımda yatan hastası hakkında bilgi
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3.

UYGULAMANIN SAĞLIKTA KALİTE
STANDARTLARI İLE İLİŞKİSİ

Bu uygulama sağlıkta Kalite Standartlarının;
■■ Hasta/hasta yakınlarının hastanede bulundukları süre
boyunca güvenli ve konforlu bir ortamda bulunmalarını sağlayarak moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak,
■■ Bilimsel kurallar ve mevcut ulusal mevzuat çerçevesinde, çalışanları ve hastaları tehdit eden sağlık hizmetleri
ile ilişkili enfeksiyonlara yönelik riskleri tespit etmek,
önlemek, gerçekleşmesi durumunda kontrol altında
tutmak,
■■ Kalitenin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
■■ Yoğun bakım hizmeti alan hasta grupları ve bu gruplara hizmet verilen bölümlere özgü bakım uygulamalarının, bilimsel kurallar ve kabul görmüş yaklaşımlar
çerçevesinde standardize edilerek mümkün olan en iyi
klinik sonuçlara ulaşmak,
■■ Hastaların, hastane tarafından sunulan hizmetlere zamanında, etkin, etkili ve yeterli şekilde ulaşabilmelerine yönelik gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,
■■ Hastaneden hizmet alan tüm hastaların, hasta bakım
sürecinin her aşamasında hasta güvenliğini ve memnuniyetini sağlayacak şekilde ve bilimsel kurallar çerçevesinde aynı standartta bakım hizmeti almalarını
sağlamak,
■■ Hasta, hasta yakınları ve çalışanlar için sürekli, güvenli
ve kolay ulaşılabilir nitelikte hastane fiziki koşulları ve
teknik altyapısını oluşturmak,
■■ Hasta, hasta yakını, ziyaretçi, çalışan ile tesis ve çevre
güvenliği kapsamında, hastane ve hastanede sunulan
hizmetlere ilişkin risklerin önlenmesi veya en alt düzeye indirmek,
■■ Hastanede sunulan hizmetlere hasta perspektifinden
bakılarak, temel hasta haklarının ve hasta memnuniyetinin sağlanması ile hizmet alınan tüm süreçlerde;
hasta/hasta yakınının saygı görmesi ve özenle hizmet
almasını temin etmek,
■■ Hastane organizasyonlarına çalışan perspektifinden
bakılarak, sağlık çalışanları için ideal ve güvenli bir çalışma ortamı ve altyapısını sağlamak,
hedefleri ile ilişkilidir.
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Yoğun Bakım Hastalarıyla Güvenli İletişim
Sistemini (YOGİS) Unsurları

4.1.1. Dokunmatik Panel PC (All in One PC)
Hasta ile hasta yakınının iletişimini gerçekleştirecek, yoğun
bakım hasta yatağına monte edilecek olan Dokunmatik
Panel PC (All in one PC).
Teknik özellikleri;
■■ Dokunmatik ekranlı, kamerası, mikrofonu ve hoparlörü olmalı
■■ İşletim sistemi kurulabilmeli
■■ Panel PC şeklinde (bütünleşik kasa ve monitör) olmalı
4.1.2. Monitör Montaj\Asma Aparatı
Dokunmatik Panel PC’leri yatağa sabitleyen ve hastanın
durumuna göre PC’lerin konumunu ve açısını ayarlayabilen bilgisayar asma aparatıdır.
4.1.3. Görüşme Odası
Yoğun bakım yakınında müsait bir odanın görüşme
odası olarak seçilerek, hasta ve hasta yakınının hastane içerisinden görüşebilmesini sağlamak amacıyla oda
içerisine Dokunmatik Panel PC’nin montajının yapılması
gerekmektedir.
4.1.4. YOGİS Yazılımı
İnternet ve intranet (iç network) üzerinden hasta ile hasta
yakınının görüşmesini sağlayacak bilgisayar yazılımıdır.
4.1.4.1 Web (İnternet) Modülü
Hasta yakının internetten hastası ile sesli ve görüntülü görüşebilmesini sağlayan modüldür.
Hasta yakınına, hastasının yoğun bakıma yatması sırasında HBYS’den (Hastane Yönetim Bilgi Sistemi) kullanıcı adı
ve şifre verilecektir. Hasta yakını hastanenin web adresinden kullanıcı adını ve şifresini girerek kısa bilgiler içeren
bir görüşme talebi formu dolduracaktır. Bu form HBYS
veri tabanına kayıt edilerek, en az 30 sn içerisinde yoğun
bakımdaki sağlık memurunun HBYS programında bir uyarı vererek (yanıp sönme veya sesli) bu talebi iletecektir.
Görevli, hasta müsaitse izin vererek görüşmeyi başlatacaktır. Hasta sağlık olarak veya herhangi bir nedenden dolayı müsait değilse görüşme talebi reddedilecek ve reddedilen hasta yakını ekranında niçin reddedildiğine dair bilgi
notu yazacaktır. Bir hasta hakkında birden fazla görüşme
talebi gelirse ilk 3 talep işleme alınarak, sırası ile görüşmeler başlatılacak ve hangi kullanıcının kaçıncı sırada
beklemeye alındığı ekranda gösterilecektir. Görüşmenin

her türlü izni ve yetkilendirilmesi görevli sağlık memuru
tarafından yapılacaktır. Görüşme sırasında hasta sağlığında olumsuz bir değişiklik meydana geldiğinde görüşme
sağlık memuru tarafından hemen sonlandırılacaktır.
4.1.4.2 Hastane İçi Modülü (İntranet) Modülü
Görüşme odasına konuşlandırılan Dokunmatik Panel
PC üzerinden hastası ile sesli ve görüntülü iletişim
kurabilmesini veya sadece görebilmesini sağlayan
modüldür. Hasta, sağlık anlamında ve diğer hususlarda
müsait ise görüşme başlatılacaktır. Hasta yakını görevli
sağlık memuruna görüşme talebini ilettiğinde görevli memur HBYS üzerinden ilgili hasta ve hasta yakınının görüşmesini başlatacaktır. Görüşme bitince sırayla diğer yataktaki hastalar ve yakınlarının görüşmeleri yapılabilecektir.
Görüşme odasına konan monitörden yetkili sağlık memuru kullanıcı adı ve şifre ile istenildiği zaman istenilen hastaya veya yatağa bağlanarak görüşme başlatabilecektir.
4.1.4.3 Hemşire Modülü \ Sağlık Memuru Modülü
Hasta yakınının Web ten ve Yoğun bakım yakınına konumlandırılan YOGİS cihazından gelen görüşme taleplerini hastanın müsaitlik durumuna göre kabul etmesini
veya reddetmesini sağlayan, görüşme taleplerini sıraya
koyan, görüşme başladıktan sonra her hangi bir problem
durumunda görüşmelere müdahale etmesini sağlayan
modüldür.

4.2.

Yoğun Bakım Hastalarıyla Güvenli İletişim
Sisteminin (YOGİS) Algoritması

4.2.1. Çatı Algoritma
Web’den Talep Geliyor

Hasta Yakını Web’den
Giriş Yapacak
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4.

Hasta TC No
Şifre
Yakınlığı
Gönder

1 Yatak

Annesi
Görmek İstiyor

2 Yatak

Babası
Görmek İstiyor

3 Yatak

Kardeşi
Görmek İstiyor

4 Yatak

v.s.

Gelen Talepler Sağlık
Memurunun Ekranına
Düşecek

Talep Web’den Alınınca Görevli Hastanın
Müsaitliğine Göre İzin Verecek
Talepler Sıralamaya Konulacak
Örnek: Şuan Bekleyen 2. Kişisiniz
Her Hasta İçin Maksimum 5 Talep Kabul
Edilecek.
Her Görüşme 2 Dakika Sürecek.
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4.2.4 Sağlık Memuru Ekranı
Sağlık Memuru Ekranı
1 Yatak

İzin Ver

2 Yatak

Reddet (Bakım v.s.)

3 Yatak

Bağlantıyı Kes.
Hasta Fenalaştı

Sağlık Memuru İzin
Verirse Görüşme
Başlayacak

Görüşmeye Kapalı. (Sağlık
Durumu Elverişli Değil vb.)

4 Yatak

Reddet

Görüşmeye
Kapalı

Bağlantıyı
Kes

2 Yatak

Beslenme
Yapılıyor

Sağlık Durumu
İyi Değil

Hasta
Fenalaştı

3 Yatak

Bakım Yapılıyor

4 Yatak

v.s.

1 Yatak

İzin
Ver

5 Yatak

İzin Verirse Görüşme Başlayacak

6 Yatak

Ret ederse Nedeni
Web’deki Kullanıcıda
Gözükecek

Ret ederse Nedeni İşaretlenerek Hasta
Yakınına Geri Dönüş Yapılacak

7 Yatak
8 Yatak
10
Yatak

4.2.2. Web Giriş Ekranı
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9 Yatak

Yoğun Bakım
Görüntülü
İletişim Sistemi
İçin Tıklayınız

Hasta T.C.
No:
Şifre:
Yakınlığınız:
Gönder:
(Tuş)

4.2.3.		 Hasta Ekranı
Kamera

Kendi
Görüntüsü

Kalan Süre

1

Sırada Bekleyen Kişiler (Kendi Yakını)

2

Sırada Bekleyen Kişiler (Kendi Yakını)

3

Sırada Bekleyen Kişiler (Kendi Yakını)

4

Sırada Bekleyen Kişiler (Kendi Yakını)

Mikrofon
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Web’den Görüşme talebi Geldiğinde Program Sağlık Memurunun
Bilgisayarında yanıp Sönme veya Sesli Uyarı Şeklinde Uyarı Verecek

2

Hasta Müsaitse İzin Verilecek

3

İzin Verilmez İse Nedeni İşaretlenerek Bilgi Verilecek

4

Görüşme Yapılan Yataklar Farklı Renkli (Yeşil-Kırmızı) Olacak.

5.

YOGİS Kuralları Veya Uymanız Gereken Kurallar
Şeklinde Uyulması Gerekenleri Hatırlatan Bir
Düğme Konulabilir.

Karşı Tarafın Görüntüsü

1

Kulaklık

1

İlk Hasta Yakını Görüşmesini Yapıp Bitirince, Sırada Bekleyen
Diğer Hastanın Görüşmesi Otomatik Başlayacaktır.

2

Kalan Süre Kısmında Görüşmenin Bitmesine Ne Kadar Kaldığı
Yazacaktır.

UYGULAMANIN YAPILDIĞI
BÖLÜMLER VE TAKİBİ

■■ Çukurova Devlet Hastanesinde, Yoğun Bakım
Ünitelerine kamera sistemi kurulmuştur.Yoğun Bakım
Ünitelerine Kurulan Kameralardan alınan görüntüler
yoğun bakım yakınında bir odaya konuşlandırılan 82
ekran LCD TV ile hasta yakınları ile paylaşılmaktadır.
Bu sistem sadece görüntü olarak izlenmekte ve hastane içerisinde çalışmaktadır.
■■ Ankara Yüksek İhtisas Hastanesinde benzer bir çalışma yer almaktadır. Yapılan çalışmanın detayı hakkında
bilgiye ulaşılamamıştır. Basında Hastane yönetiminin
proje üzerinde çalışmaların devamı ve projenin önemi
hakkında bilgilendirme açıklamaları yer almaktadır
■■ Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma
Hastanesinde, Çukurova Devlet Hastanesinde Kurulan
benzer bir sistemle, yoğun bakım ünitelerine kurulan
kamera sistemi ile hasta görüntüleri yoğun bakım yakınında bir odaya konuşlandırılan LCD TV ile hasta yakınları ile paylaşılmaktadır. Bu sistem sadece görüntü
olarak izlenmekte ve hastane içerisinde çalışmaktadır.
Buradaki sistemin Çukurova Devlet Hastanesinden
farkı kullanılan kameraların yakınlaştırılabilir ve hareketli olarak kullanılmasıdır.

5.1.

Projenin Diğer Uygulamalardan Farkı

■■ YOGİS kompleks bir ürün olarak, sadece yoğun bakım
hastalarının görüntüsünü değil aynı zamanda sesini de
hasta yakını ile paylaşılmasını sağlayan bir sistemdir.

hissetmek % 85, özlemlerini gidermek % 76.7, bazı bireysel gereksinimlerini karşılamak % 73.3, evinden ve ailesinden haberdar olmak % 55 olarak sıralanmıştır.

■■ YOGİS hasta yakınının hastane ortamına gitmesine
gerek kalmadan, dünyanın her noktasından hasta ile
görüşebilmesine olanak sunmaktadır.

Hastaların % 86.7’sinin yakınlarının kendisini ziyaret etmesini istediği görülmüştür. 7-14 gündür klinikte yatmakta
olanların %72’si , 15 ve daha çok gündür yatan hastaların
tamamına yakınında (% 97.0) yakınlarının ziyareti istenilmiştir. Bu da yatış süresinin uzaması hastanın yakınlarına
olan özleminin ve yakınları ile görüşme isteğinin gün gün
arttığını ortaya koymaktadır (Doğan ve Kol, 1997:34).

■■ Hastaneye gitmeye imkan bulamayan ve / veya gidemeyecek engelli hasta yakınlarının da rahatlıkla görüşme imkanı bulmaktadır.

6.

UYGULAMANIN BULGULARI

Yoğun bakım ünitelerinde ziyareti hakkında Literatürde,
ziyaret saatlerinin hasta ve ailesine yardımcı olacak şekilde ayarlanmasının önemi vurgulanmış, fizyolojik ve teknik
bir yoğun bakım ortamından öte, daha insani ve kişisel
yaklaşıma önem veren bir yoğun bakım ortamı oluşturmaya değinilmiştir (Holl, 1993: 70).

6.1.

Yoğun Bakımda Yatan Hastanın Durumu
ve Yoğun Bakım Ziyaretinin Hasta
Üzerindeki Etkileri

Hasta, yoğun bakım servisine yattığı andan itibaren daha
önce karşılaşmadığı bir ortam olması, ortamda bulunan
cihazlar v.b. nedenlerle kendisini zayıf, yalnız, güvensiz
hissederek korkuya kapılmaktadır. Hastanın yaşadığı bu
krizi aşabilmesi için çoğu kez ailesinin anlayış ve desteğine
gereksinimi vardır. Çünkü, aile üyeleri/üyesi hastanın en
temel destek kaynağıdır. Yapılan çalışmalar neticesinde,
ziyaretlerin genel olarak hastalar üzerinde olumlu etkilerinin bulunduğunu, bireylerin böylece yalnızlık, terk edilmişlik, değersizlik gibi olumsuz duygulardan kurtularak
rahatladıklarını ve yakınlarını görmesinin kendisini önemsenmiş, değerli, güvende hissetmesini sağladığını, Sevdiği
bir kişi ile birlikte olma duygusunun hastaya umut ve güç
vererek hayata bağlanmasına, hastalık ile mücadele etmesine yardımcı olduğunu ortaya koymaktadır.
Hastaların Ziyaret Edilmeyi İsteme Gerekçeleri
(n=60)
Yalnız olmadığımı hissediyorum

Sayı

%

51

85.0

Yakınlarımla özlem gideriyorum

46

76.7

Giyecek, ilaç gibi bazı gereksinimlerimi karşılıyorum

44

73.3

Ailem ve çevrem hakkında bilgi alıyorum

33

55.0

Diğer hastaların yanında mahcup olmaktan
kurtuluyorum

26

43.3

(Doğan ve Kol, 1997:34)

Hastalar, yakınlarının ziyareti konusunda genellikle olumlu duygu ve düşünceler taşımaktadır. Hastaların, yakınları
ile görüşmek istemelerinin nedenleri ; yalnız olmadıklarını

Yapılan bir diğer çalışmada; yataklı servislerde ziyaret edilen tüm hastaların anksiyete düzeyleri ziyaret sonrasında
ziyaret öncesine göre düştüğünü göstermiştir. Klinikte
15 gün ve daha uzun süredir yatan hastaların anksiyete
düzeyleri ziyaret sonrasında anlamlı oranda daha düşük
bulunmuştur. Diğer taraftan hemen her ziyaret saatinde
ziyaret edilen hastaların ziyaret öncesi anksiyete düzeyleri (44.69), seyrek ziyaret edilen hastaların anksiyete düzeylerine (52.0) göre oldukça düşük bulunmuş, sık ziyaret
edilen hastaların ziyaret sonrasında anksiyeteleri daha da
düşmüştür. Buna karşılık seyrek ziyaret edilen az sayıdaki
hastanın ziyaret sonrasında anksiyete düzeylerinin daha
da yükseldiği (55.0) belirlenmiştir.
Hastaların çoğu yakınları tarafından sık sık ziyaret edilmekte ve bu durumdan hoşnut görünmektedir. Literatürde de
hastaların hastanede ziyaret edilmekten mutlu oldukları
ve anksiyetelerinin azaldığı, ziyaretlerin hastalarla yakınlarının etkileşimlerinin sürmesi açısından önemli olduğu
vurgulanmaktadır. Ziyaret sonrasında, öncesine göre moral ve motivasyon düzeylerinin artması, aile desteğinin
önemli olduğunu ve ziyaret edilmenin hastaları rahatlattığını göstermektedir.

6.2.

Hasta Yakının Durumu ve Yoğun Bakim
Ünitesine Ziyaretin Hasta Yakını Üzerinde
Etkileri
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■■ YOGİS sadece kapalı devre bir kamera sistemi değildir.
Hasta yakının, hastası ile internet olan her ortamdan
sesli ve görüntülü görüşmesini sağlayan bir sistemdir.
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Kritik bir hastalık nedeniyle yoğun bakım ünitesine kabul, hasta kadar hasta ailesi için de krize neden olan
durumlardan biridir. Ailede kriz durumunu hazırlayıcı
faktörlerden biri de yoğun bakım ünitesinin yabancı bir
ortam oluşu, ünitenin kurallarını bilmeme ve kısıtlı ziyaret
saatleridir. Hasta yakınının hastasını görememesi ve konuşamamasından dolayı, çoğunlukla hastasıyla ilgili yersiz endişelere kapılmakta, kötü senaryolar düşünmekte,
korkuya kapılmakta ve engellendiği için öfkelenmektedir.
Hasta yakınları yoğun bakımda yatan hastası ile ilgili bir
bilgi almak için yer yer saatlerce hastane içerisinde sağlık
görevlilerine ulaşmak için beklemektedirler. Bu bekleyiş
süresinde hastasını görememesinden dolayı, hastası ile
ilgili zihinlerde tekerrür eden hayati endişe ve korku ile
bütünleşen bekleme süreleri hasta yakınında yer yer depresif durumların gelişmesine ve ruh sağlığının olumsuz
yönde etkilenmesine neden olmaktadır. Hastaneye yatan
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birey fiziksel ve duygusal kriz yaşarken aile de dış ortamda
duygusal bir kriz yaşayabilmektedir.
Yapılan araştırmalar neticesinde;
Hasta yakınları, hastanın durumu hakkında bilgi almak
% 76.7, yalnız bırakmama % 73.3, özlemini giderme
% 58.3, gibi nedenlerle hastalarını ziyarete gittiklerini
göstermektedir.
Sayı

%

Hastamın giyecek, ilaç gibi bazı gereksinimlerini
karşılıyorum

47

78.3

Görevlilerden hastamın durumuyla ilgili bilgi
alıyorum

46

76.7

Hastamı yalnız bırakmamak için geliyorum

44

73.3

Özlemimi gideriyorum

35

58.3

Hastamı dış ortamdan haberdar ediyorum

14

23.3

(Doğan ve Kol, 1997:34)

6.3.
01-04 Mart 2016, Antalya

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Hasta Yakınlarının Ziyaret Etmeyi İsteme
Gerekçeleri (n=60)

Hasta Ziyaretlerinde Enfeksiyon Riski

Hastane enfeksiyonları, hastanede kalış süresini, tedavi
maliyetini ve işgücü kaybını artırmakta, hastaları olduğu kadar sağlık çalışanlarını da tehdit etmektedir. İleri
vakalarda ise, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan hastalarda ( Yoğun bakımda yatan hastalar, yeni doğan,
prematüre bebekler, yaşlı hastalar vb.) ölümlere de yol
açabilmektedir. Ülkemizde yapılan araştırma sonuçlarına
göre hastane enfeksiyonları ölüm sebepleri sıralamasında
kalp hastalıkları, kanser ve beyin kanamalarından sonra
dördüncü sırada yer almaktadır.
Hastane enfeksiyonları, uygulanan enfeksiyon kontrol önlemlerine karşın önemli bir sağlık sorunu olma
özelliğini günümüzde de sürdürmektedir. Hastane enfeksiyonlarının görülme sıklığı ülkeden ülkeye, hatta
aynı hastanenin farklı birimlerine göre değişebilmektedir.
Gelişmiş ülkelerde %5-10, gelişmekte olan ülkelerde %25
oranında hastane enfeksiyonu görülür. Ülkemizde bu
oran % 10 - 15 seviyelerinde olduğu kabul edilmektedir.
Tüm hastane enfeksiyonlarının yaklaşık % 25’i Yoğun bakım ünite (YBÜ)’lerinde ortaya çıkmaktadır. Diğer bir ifade
ile Yoğun bakım ünitesi (YBÜ) enfeksiyonları hastane genelinde ortaya çıkan enfeksiyon oranları ile karşılaştırıldığında 5-10 kat daha fazla\sıklıkla görülmektedir. Bu oran
üzerinden hesaplandığında ülkemizde hastanelerde yatarak tedavi gören toplam hastaların %4’ü Yoğun bakım
ünitelerinde hastane enfeksiyonu kapmaktadır.
Hastane enfeksiyonlarının kontrolüne ilişkin çabaların en
önemli gerekçelerini; enfeksiyon gelişen hastalarda hastanede yatış sürelerinin uzaması, maliyetlerin önemli miktarlarda artması ve daha önemlisi hastaların yaşamsal riski
oluşturmaktadır. Hastanelerde Yoğun bakım ortamları
hijyene en çok riayet edilen ortamlardır ve bundan dolayı
yoğun bakım ünitelerine enfeksiyon riski nedeni ile hasta
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ziyareti yasaklanmıştır. Hasta ve yakınların aynı ortamı
paylaşarak ve yüz yüze yapacağı görüşmelerde hasta\hastalar için enfeksiyon riski kaçınılmazdır. Hastanın yanına
dış ortamdan alınacak veya alınması gerekebilecek hasta
yakınları, YBÜ de yatan tüm hastalar için enfeksiyon riski
oluşturmaktadır.
Son yıllarda bütüncül sağlık yaklaşımı bu durumun değişmesine neden olmuş, aile üyeleri yoğun bakım ünitelerine
kabul edilmeye başlanmış, hasta ve hasta yakının yüz yüze
görüşmeleri kısıtlı imkanlarla sağlanılmaya başlanmıştır.

7.

UYGULAMADAN ÖĞRENİLEN
DERSLER

YOGİS sisteminin, yoğun bakımı bulunan sağlık tesislerine kurulumunun yapılması ile hem sağlık sektöründe bir
hizmet kolaylığı sağlanacak hem de sağlık tesislerinden
hizmet alan vatandaşlarımızın alacağı hizmet kalitesinde
çok ciddi bir artış sağlanacaktır. Ayrıca, hasta yakınları
sürekli olarak hastane koridorlarında, yoğun bakım yakınlarında hastası hakkında bilgi almak için saatlerce hatta
günlerce beklemektedir. Bu bekleyişleri sırasında hastasını göremediği için , korkuya kapılmakta ve engellendiği
için öfkelenmekte, agresif ve hırçın tavırlar sergileyebilen
hasta yakını çalışanlarla sözlü münakaşalara girebilmektedir. Hastanın yakını ile görüşebilmesi sağlanılarak bu
gibi durumların engellenmesi hedeflenmektedir. Hasta
yakınlarının % 25’i zaman yetersizliği, nedeniyle ziyarete
gidemediklerini belirtmişlerdir. Hasta yakınlarının bulunduğu ortamdan\şehirden hastane ortamına gitmelerine
gerek kalmadan zaman ve parasal anlamda tasarruf sağlanılması hedeflenmektedir.

8.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR

Hastane Enfeksiyonları (HE), hastanede kalış süresini,
tedavi maliyetini 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.
Hastane enfeksiyonlarının doğurabileceği sonuçlar /
problemler;
■■ Hastanın ölümü,
■■ İlave tedavi maliyetleri,
■■ Yeni bir hastalık,
■■ İşgücü kayıpları

V. SAĞLIKTA KALİTE ve GÜVENLİK ÖDÜLLERİ
Sağlıkta Kalite Standartları En İyi Uygulamalar

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de HE önemli bir
sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Sağlıklı verilere ulaşılmasında birtakım sıkıntılar bulunmakla birlikte, Türkiye’de
günümüzde HE oranının % 5-15 arasında değiştiği kabul
edilmektedir. Öte yandan, ortaya çıkan HE nedeniyle özellikle son yıllarda peş peşe yaşanan bebek ölümleri ve eski
bir bakanın HE’den ölümü, yazılı ve görsel basında geniş
şekilde yer almıştır.
HE, ölümler dışında, neden olduğu ilave maliyet açısından da önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.
Zira HE’ye bağlı olarak bazen ağır bazen de hafif hastalık
tablosunun eklenmesi, esas hastalığın iyileşme sürecini
uzatmakta, tanı iş- lemlerini artırmakta ve tedavi yöntemini değiştirebilmektedir. HE nedeniyle ortaya çıkan ilave maliyet, ülkenin sosyo-ekonomik özelliklerine, hastanenin büyüklüğüne, tedavi süresine, servisin türüne ve
benzer bazı başka etmenlere göre değişebilmektedir. Ek
maliyetlerde ilk sırada hastanede kalış süresinin uzaması
(ortalama 2-8 gün arası) bulunmaktayken ikinci sırada da
antibiyotik tedavisi harcamaları yer almaktadır. Ayrıca HE
gelişen her hasta için çok sayıda ilave tetkik yapılması da
harcamaları artırmaktadır. Dikkate alınabilecek diğer bir
etken ise personel maliyetleridir. Bütün bu durumlar çalışan personelin işgücü kaybına neden olmakta, hastalarda
sakatlık risklerini artırmakta, hasta ve ailesine de maddi ve
manevi yönden büyük zararlar vermektedir (T.C.Sayıştay
Başkanlığı Performans Denetimi Raporu, 2007: 31).
Hastane enfeksiyonu ile ilgili yapılan araştırmalar;
Ülkemizde Hacettepe Üniversitesinde yapılan bir çalışmada, HE görülen hastaların hastanede yaklaşık 20 gün
daha fazla kaldığı ve hasta başına yapılan harcamanın
1.582 ABD Doları arttığı gösterilmiştir. İki farklı hastaneyi karşılaştıran bir başka çalışmada ise Sivas Cumhuriyet
Üniversitesi Araştırma Hastanesinde vaka başına maliyet 1.304 ABD Doları iken, Hacettepe Üniversitesi
Hastanesinde 2.280 ABD Doları olarak hesaplanmıştır.
Hastane Enfeksiyonlarından Doğan Sorumluluk Hastane
enfeksiyonlarını önlemenin temelini, dezenfeksiyon, sterilizasyon, temizlik, el hijyeni, sürveyans, hasta izolasyonu gibi kontrol yöntemleri oluşturmaktadır (T.C.Sayıştay

Enfeksiyon gelişen hastaların yatış süresinin enfeksiyon
gelişmeyenlere göre 6.99±9.85 gün daha fazla olduğu
saptanmıştır. Enfeksiyon gelişen hastaların YBÜ’de yattıkları süre daha da uzamış, bu süre içindeki ortalama yatış
maliyetlerinin ortalama değeri 9.776 TL (5432 $) olarak
hesaplanmıştır. Enfeksiyon gelişmeyenlerde ise bu rakam 3.671TL (2040 $) olarak hesaplanmıştır (T.C.Sayıştay
Başkanlığı Performans Denetimi Raporu , 2007: 32).
Ülkemizde hastane enfeksiyonundan;
■■ Hastanede kalış süresinin hasta başına 10 - 20 gün
uzatmakta olduğu,
■■ Yılda yaklaşık 500 milyon dolar ek maliyet getirdiği tahmin edilmektedir.
ABD’de;
■■ Yılda 2 milyondan fazla insanın HE’ye yakalandığı ve en
az 30.000 kişinin yaşamını yitirdiği,
■■ Hastanede kalış süresinin hasta başına 7-10 gün uzattığı,
■■ Yılda en az 4,5 milyar dolar ek maliyet getirdiği görülmektedir.
İngiltere’de;
Her yıl ortalama 100.000 hastane enfeksiyonu vakası görülmekte ve tüm ölümlerin % 1’inin (Yaklaşık 5.000) doğrudan, % 3’ünün ise dolaylı olarak hastane enfeksiyonu
ile ilgili olduğu düşünülmektedir. (T.C.Sayıştay Başkanlığı
Performans Denetimi Raporu , 2007: 32)
Mart 2003 tarihinde Yeni Zelanda’da yapılan bir çalışmaya
göre, 21 hastanede HE’nin medikal ve cerrahi tedavilerinin
maliyeti yaklaşık 137 milyon ABD Dolarıdır. İngiltere’de ise
söz konusu rakamın 1 milyar Pound civarında olduğu hesaplanmıştır. Bu ve buna benzer rakamlar ışığında HE oranının bir puan bile düşürülmesinin milyonlarca ABD Doları
tasarruf anlamına geldiği açıktır (T.C.Sayıştay Başkanlığı
Performans Denetimi Raporu , 2007: 32).
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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 (T.C.Sayıştay Başkanlığı Performans
Denetimi Raporu, 2007: 31).

Başkanlığı Performans Denetimi Raporu , 2007: 31).
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Farklı ülkelerde yapılan çalışmalarda, hastanede yatan
hastalarda % 3,1- 14,1 aralığında değişen oranlarda HE
geliştiği tespit edilmiştir. Dünya Sağlık Örgütünün (WHO)
verilerine göre de hastanelerde yatan her on hastadan birinde HE gelişmektedir.

Hastane enfeksiyonlarının hiç olmaması olanaklı değildir.
Önemli olan, hastane enfeksiyonlarını kontrol altında tutmak, salgınları önlemek ve olabildiğince azaltmaktır. Dış
ortamlardan yoğun bakım ortamına enfeksiyon riskine
neden olabilecek bir sebebiyet vermemek için, hasta ve
hasta yakınlarının görüşmelerinin dijital ortam üzerinden
gerçekleşmesi daha hijyenik ve sağlıklı olacaktır.
HE, hastanın iş gücü kaybı ve tedavi maliyeti nedeniyle
hastalar, sosyal güvenlik kuruluşları ve toplumun hak ve
menfaatleriyle çatışmaktadır. Yasalarla güvence altına
alınmış olan bu çıkarların bozulması durumunda zararın
tazmini ve ceza gündeme gelebilmektedir. Nitekim ülkemizde HE nedeniyle Sağlık Bakanlığı aleyhine son 10 yıl
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içinde toplam 28 dava açılmış olup, Bakanlık lehine sonuçlanan birisi dışında, davalar halen devam etmektedir.
Yukarıda da bahsedildiği üzere HE, hastanede edinilen
enfeksiyon olup, birçok sebebi olabilmektedir. Bu sebepler çerçevesinde vakanın durumuna göre, bazı enfeksiyonlar tıbbi kurallar çerçevesinde normal komplikasyon
olarak kabul edilebilir ise de, bazıları çalışanların ve hastane kurumunun ihmal ya da hatalı uygulamalarından da
kaynaklanabilecektir. Ancak ortaya çıkan enfeksiyonların
nedenleri çoğu zaman kesin olarak belirlenememektedir.
Hatta ölümle sonuçlanan vakalarda bile, ölüm nedeninin
HE olup olmadığı bazen tam olarak anlaşılamamaktadır.
Bu belirsizliğin temel nedenleri arasında; hastane yönetimi veya çalışanların çeşitli nedenlerle HE’yi gizleme refleksi göstermesi, hastanede etkili ve objektif bir sürveyans
sisteminin bulunmaması, hasta ve hasta yakınlarının şikâyette bulunmamaları, mevzuatımızda otopsi yapma zorunluluğunun bulunmaması ve otopsiye halkımızın soğuk
bakması veya otopsi yapmakta idarelerin ihmali, kusur ile
zarar arasında nedensellik bağının kurulamaması, vs. sayılabilir. Bütün bunlar, HE ile ilgili resmî ve gerçek verilerin
kayıtlara geçirilmesi konusunda olumsuz uygulamalara
neden olabilmektedir.
HE, tamamen önlenememekte, fakat azaltılabilmekte ve
kontrol altına alınabilmektedir. WHO tarafından yapılan
araştırmalarda ise, gelişmekte olan ülkelerde çeşitli yöntemlerle, HE’nin % 40’dan fazlasının önlenebileceği tespit
edilmiştir. Bir ülkede HE’nin kontrolüne verilen önemin
derecesi, ülkenin sosyo-psikolojik ve ekonomik gelişimi ve
buna bağlı olarak da büyük ölçüde genel sağlık hizmetlerinin düzeyi ile yakından ilişkilidir. Gelişmiş ülke kategorisinde yer alan bütün ülkeler HE’nin azaltılmasına yönelik
sistemli çalışmalar yürütmekte ve bu alana önemli kaynaklar ayırmaktadır. Günümüzde, HE’yi 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 araştırmalara dayandırılarak tecrübe edilmek suretiyle geliştirilmiş ve sürekli güncellenmektedir. Ancak bir hastanede
bunlar hep birlikte, bütüncül bir anlayışla ve sürekli olarak
uygulanmadığı takdirde zincirin halkalarından birisi eksik
kalacak ve dolayısıyla, HE’nin kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalarda başarı oranı düşecektir.
Amerikan Yoğun Bakım Hemşireleri Birliği (American
Association of Critical-Care Nurses, AACN)’nin yaptığı
araştırmada, yetişkin yoğun bakım ünitelerinin; %14’ünün
bütün zaman dilimlerinde esnek (kısa süreli), %44’ünün
belirlenmiş bir zaman diliminde (kısıtlı), % 31’inin ise vizit
ve nöbet değişimi dışındaki zamanlarda açık ziyaret uyguladıkları saptanmıştır (Sims ve Miracle, 2006:175).
Esnek ziyaret politikası uygulamasında, belirlenen engeller ziyaret saatlerinin hastayı yorabileceği, hastanın nabız
ve kan basıncı değerlerini yükseltebileceği, fizyolojik zarar
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oluşturabileceği, hayati risk bulunduracağı; ziyaretçi varlığının hemşirelik bakımını ve hastalara uygulanan tıbbi
tedaviyi engelleyebileceği unutulmamalıdır. Ayrıca yoğun
bakım ünitelerinde kısıtlı veya esnek ziyaret saatlerine izin
verildiğinde, hasta ve ziyaretçilerin kontrolü, hemşirenin
iş yükünü artırabilmekte ve hastanın bakımı için ayrılan
zamanda azalmaya neden olabilmektedir.

9.

KURUM VE KURULUŞLARDA
UYGULAMA DURUMU

YOGİS özelliklerini taşıyan bir sistem Sağlık Bakanlığına
bağlı sağlık tesislerinde ve üniversite hastanelerinde mevcut değildir. YOGİS Sistemi, Türkiye’de bulunan hastanelerin toplam potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda
çok ciddi bir hizmet eksikliğini tamamlayacağı öngörülmektedir ve daha önemlisi ülkemiz insanları için kolaylaştırıcı bir hizmet olacağı beklenmektedir.
Türkiye’de Yataklı Tedavi Kurumlarının Kuruluşlara Göre
Dağılımı
Sağlık Bakanlığı - İstatistik ve Analiz Daire Başkanlığı - 02.11.2015
Hastane
sayısı

Yatak
Sayısı

Yatak
Dağılım

Sağlık Bakanlığı Hastaneleri

690

113.045

58,0%

Sağlık Bakanlığı ile
Üniversite Ortak Hast.

19

9.606

4,9%

Sağlık Bakanlığı Entegre İlçe
Hastaneleri(E2+E3)

177

1.778

0,9%

Sağlık Bakanlığı Toplamı

886

124.429

63,8%

Üniversite Hastaneleri

70

36.920

18,9%

Milli Savunma Bakanlığı
Hastaneleri

35

5.667

2,9%

Kuruluşun Adı

Özel Hastaneler

560

43.929

22,5%

TOPLAM

1551

210.945

100,0

10. SAĞLIK HİZMETLERİ ÜZERİNE
ETKİLERİ
YOGİS ile hasta ve hasta yakınının görüşmelerinde herhangi bir enfeksiyon riski oluşmayacaktır. YOGİS ile
HE’lerinin %1 oranında düşürüldüğünde bile aşağıda belirtilen avantajları sağlayacağı öngörülmektedir.
■■ Yılda en az 1000 vatandaşımızın hastane enfeksiyonlarından yaşamını yitirmelerini engellenmesi,
■■ YBÜ’de ortaya çıkan enfeksiyonların hastaların yatış
süresini uzattığı ve beraberinde maliyette önemli bir
artışa yol açmasından dolayı, Yılda en az 50 milyon
Dolar ülke kaynaklarının boşa harcanması engellenerek kamuda tasarruf sağlanması,
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ladan ortalama 10-20 gün tedavi hizmeti verilmesi
gerektiğinden, bu sürenin kısaltılması ve sağlık çalışanlarının iş yükünün kısaltılması,
hedeflenmektedir.
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KALITE EĞITIMLERINDE YENI BIR YAKLAŞIM: YARATICI
DRAMA
Elif TUNA1, Saadet PEKUSLU SANAR1, Sabri TAŞÇIOĞLU1
Manisa Turgutlu Devlet Hastanesi, saadetpekuslu45@hotmail.com

1

Günümüzün değişen sosyal, ekonomik ve teknolojik koşullarına uyum sağlayarak kendi çalışma alanı içinde varlığını koruyabilmek
için, sektörlerin dinamik bakış açısına sahip çalışanlara ihtiyaçları vardır.
Sağlık sektörü içinde de kurum ve kuruluşların hizmet sundukları alanlar dahilinde kendilerini bir adım daha öne çıkarabilmek,
etkin ve etkili bir sağlık anlayışının ulaşılabilirliğini sağlamak ve en önemlisi verilen sağlık hizmetini sürdürülebilir kılmak amacıyla
yürüttükleri kalite yönetim sistemi çalışmalarında kilit rol oynayan tümü yetişkin olan çalışanlarının eğitimi sürecinde, onların
gelişmelere ayak uydurması için kullanılan eğitim yöntemlerinin değişime açık olarak yönetilmesi büyük önem taşımaktadır.
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ÖZET

Kurum ve kuruluşlarda verilmekte olan eğitim hizmetinde genel olarak temel amaç değişmemekle birlikte sonuca ulaşmada
kullanılan yöntemler ve gereçler gelişen teknolojiyle birlikte farklılaşabilmektedir. Özünde sürekli yenilenmeyi içeren kalite
kavramının uygulanmasıyla eğitim birimi ,üst yönetim ile birlikte uygulamalarını güncellemekte ve yeniden gözden geçirerek
iyileştirmeler için fırsatlar yaratabilmektedirler. Bu sayede eğitim alanına yeni giren yöntemlerin sahadaki kullanıcılar ile uyumu
sağlanmakta, çalışanların da kurum içindeki eğitimlere farkındalık ve katılım sürecini arttırabilmektedir. Eğitim biriminin,
her çalışanın her eğitim için uyum sürecinin benzer olamayacağını göz önünde tutarak süreçlerinde çalışanlara yol gösterici
olabilmek için farklı yöntemleri uygulayabilmesi önemlidir.
Bu çalışmanın amacı; kalite yönetim sistemi içerisinde verilen eğitimlerde çalışan personelin eğitime ilgisinin artmasını
sağlamak, çalışanların eğitim sürecinde yer alma isteklerini arttırmak , eğitimin her aşamasında edilgen olmaktan çok etken
olma yolunda cesaretlendirmek, verilen mesajların zihinlerde daha fazla yer etmesini sağlayarak hasta ve çalışan güvenliğinin
sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, Drama, Hasta Kimliklendirme

A NEW APPROACH TO QUALITY EDUCATION: DRAMA
SUMMARY
In order to maintain their presence within their own field of work by accommodating themselves to today’s ever-changing social,
economic and technological circumstances, industries need employees that have a dynamic point of view.
Training of all-adult employees plays a key role in quality management system exercises that are conducted by healthcare
institutions and organizations in order to become prominent within their field of service; provide accessibility to a more active
and efficient sense of healthcare; and most importantly, ensure that the healthcare service provided is sustainable. It is of
capital importance that during this training, the training methods conducted in order to allow employees to keep up with
improvements are open to change.
While the primary goal in the training services offered in institutions and organizations generally remains unchanged, methods
and the equipment utilized in order to attain results may vary in accordance with advancing technology. Along with executives,
the training unit is able to update its practices and create opportunities to improve by making revisions as the concept of quality,
which embodies continuous innovation at its very core, is implemented. This allows the users within the field to adapt to the
new methods in training, as well as increase the employees’ rates of awareness of and participation to the trainings conducted
in the organization. It is important that the training unit is able to implement various methods in order to offer guidance to
employees during the processes while keeping in mind that each employee’s adaptation process to each training may differ.
The purpose of this work is to help increase the staff’s interest in the trainings offered as part of the quality management
system; to increase the employees’ eagerness to participate in the training process, and encourage them to become active
rather than passive during every step of the training; and to provide the sustainability of both patient and employee safety by
ensuring that the teachings are better stuck to the employees’ minds.
Keywords: Education, Drama, Patient İdentification
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GIRIŞ

Çalışanların uyum içinde iş yapmaları, takım çalışması
yapmaları ve iletişim becerilerini geliştirmeleri, kuruma aidiyet duygularının güçlendirilmesi, iş süreçlerine
hâkim olmaları, zamanı ve kaynakları etkin kullanmaları, yaptıkları işle ilgili olarak yetkinlik ve bilgilerini
artırmaları gibi konularda yapılan eğitimler kurumların
bir adım ileriye taşınmasını sağlayan önemli bir araç
olarak görülmektedir.
Bu noktada hizmet içi eğitim ve yetişkin eğitimi kavramları gündeme gelmekte, gerçekleşecek eğitimlerin
hangi yöntemlerle yapılmasının daha etkili olacağı düşünülmektedir. Buradan hareketle kavramların doğru
tanımlanmaları, ihtiyaçların belirlenip uygun yöntemlerin tespiti gerekli hale gelmektedir.
Malcolm Knowles (1984) tarafından gündeme getirilen
“yetişkin öğrenmesi bilim ve sanatı” olarak adlandırılan
andragojik eğitim modeli, yetişkinlerin eğitiminin, ergen
ve çocukları eğitmekten farklı olması gerektiği fikri üzerine kuruludur. Taylor, Marienau ve Fidler’e (2000) göre,
25 yaşın üstündeki yetişkin öğreniciler, genç bireyler için
uygun olanlardan daha farklı eğitim teknikleri talep eder.
Yetişkin öğrenicilerin farklı deneyimleri, yetenekleri ve bilgi zenginlikleri, eğitim ortamına değerli kaynaklar sunar.
Yetişkin katılımcıların kolektif bilgisinden yararlanmak
ve yetişkin öğrenicilerin bazı temel özelliklerini anlamak,
başarılı eğitim sonuçları almak için çok önemlidir. Sağlık
kurumlarında çalışanların profesyonel eğitim sahibi olan
yetişkinlerden oluştukları göz önüne alındığında eğitim
biriminin, eğitim programlarını planlar ve sunarken yetişkinlerin öğrenmesini etkileyen özelliklerinden haberdar
olmaları önemlidir.
Eğitim biriminin, yetişkin öğrenmesi ile ilgili bazı temel
prensiplerin ve teorilerin farkında olması, hem eğitim deneyimini zenginleştirir hem de eğitim sonuçlarının iş ortamlarına daha hızlı transfer edilmesini sağlar.
Yetişkin öğrenicilerin özellikleri
1. Yetişkinler kendi kendilerini yönlendirmeyi sever.
2. Yetişkinlerin, eğitim için bir kaynak olarak kullanılabilecek zengin bir deneyim hazinesi vardır.
3. Yetişkinlerin öğrenmeye hazırlanması genellikle bir
şey bilmek ya da yapmak ihtiyacından etkilendiği için,
içerik / kapsam odaklı değil problem merkezli öğrenmeye açıktırlar.
4. Yetişkinler genellikle dış faktörlerden değil, iç faktörlerden motive olurlar.
Yetişkin öğrenicilerin ihtiyaçlarına yanıt veren bir eğitim
ortamı yaratmak, yetişkin eğitim programlarının başarılı

olması için kilit bir etkendir. Malcolm Knowles, öğrenme
iklimi fikrini ortaya attığından beri, eğitmen ve öğretmenler, ortamın eğitimi nasıl etkilediğinin farkında olarak eğitim konusundaki sorumluluğunu paylaşmalarını da beklemektedirler.Bu nedenle eğitimcinin birincil sorumluluğu,
diyaloğun sürebileceği ve öğreniciye başkalarının bakış
açısını değerlendirme fırsatı sunan ve kendi deneyimlerini de paylaşabilecekleri tehditkar olmayan bir atmosfer
oluşturmaktır.Öncelikle, eğitim sürecinin yetişkin öğrenciyi kendine bağlayabilmesi gerekir. İkinci olarak da, eğitmen yetişkin öğreniciye öğrenme sürecinde aktif bir rol
vermelidir. Örneğin Taylor, Marienau ve Fiddler (2000) bu
konudaki temel unsurun, diyalog süreci olduğunu belirtir. Yazarlara göre, yetişkin eğitiminin etkili olabilmesi için
kendi kendini yönlendiren öğrenci ile eğitmen ve diğer öğrenciler arasında gelişimsel bir diyalog olmalıdır. (http://
www.hrdergi.com/tr/dergi/mart-2012/yetiskin-ogrenme-teorisini-egitim-yontemlerine-entegre-etmek/2118.
aspx)
Drama, İnci San’a göre doğaçlama, rol oynama vb.
tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanılarak bir
grup çalışması içinde, bireylerin bir yaşantıyı, bir olayı, bir
fikri, bir eğitim ünitesini, kimi zaman da bir soyut
kavramı ya da davranışı, eski bilişsel örüntülerin yeniden düzenlenmesi yoluyla ve gözlem, deneyim, duygu
ve yaşantıların gözden geçirildiği “oyunsu” süreçlerde
anlamlandırılması canlandırılmasıdır (San, 1996:152). Bu
“oyunsu” süreçler insana eski yaşantıları, deneyimleri yeniden belirli kurallar dahilinde yaşanması, gözden geçirilmesi ve kişinin kendi kendisini değerlendirme fırsatını
sağlamaktadır (Özşenler, 2013).
Drama, insanın yaptığı tüm eylemlerdir. Daha açık bir
tanımlama ile insanın insanla kurduğu her türlü doğrudan ilişki ve etkidir. İnsanlar arası oluşan en ufak etki ve
tepki alışverişi dramatik bir anı ve dramatik bir durumu içermektedir. Bu dramatik durumlar yalnızca gerçek
yaşamda değil, televizyonun icadıyla birlikte kurgusal anlamda da bizlerle yaşam sahnesinde hastane içinde tüm
alanlarda (ve hemşire odalarında) olmaktadır. Hayatın
içine giren drama insanın yaşamını da biçimlendirmeye
başlamaktadır. Dram kelimesi eylem anlamına gelirken,
drama da yaşam biçimi anlamına gelmekte ve bu anlam
gerçek yaşamda insanların yaşamını şekillendirmesini
sağlamaktadır (Özşenler, 2013).
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Drama birçok alanda kullanılabilen bir yöntemdir.
Türkçe, tarih, coğrafya, matematik, psikoloji gibi temel
derslerden ekonomi, politika, endüstri, insan ilişkileri gibi
alanlara kadar çok geniş bir yelpazede drama çalışmalarına yer verilmektedir. Drama sanat eğitimi, öğretmen
eğitimi, drama öğretmeninin eğitimi, polis eğitimi, asker
eğitimi, aşçı eğitimi gibi alanlarda ve ayrıca problem
çözme yöntemlerinin eğitiminde de kullanılmaktadır
(Levent, 1999:8).
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Eğitimde yaratıcı drama; her hangi bir konuda, doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak, bir grupla
ve grup üyelerinin birikimlerinden, yaşantılarından yola
çıkarak canlandırmalar yapmaktır. Herhangi bir olay,
olgu, soyut-somut bir durum, bir gazete haberi, bir karikatür, yazının (edebiyatın) tüm türleri, yarım bırakılmış herhangi edebi bir metin, bir yaşantı, anı, fotoğraf, bir ders
konusu, yaratıcı dramada işlenecek konuyu rahatlıkla
oluşturabilir.
Dramada gerçek dünya ile kurgusal dünya arasında bir
etkileşim vardır. Katılımcı tarafından drama, gerçekmiş
gibi duyumsanmakta ve gerçek duygular yaşanmaktadır.
Bu açıdan bakıldığında, dramada gerçekle kurgu iç içedir. Katılımcılar gerçeğin içinden kurgusal durumların
içine girip çıkmaktadırlar . Drama çalışmalarına katılan
bireyler, drama sürecinde durumları, olayları, ilişkileri keşfederek öğrenmektedirler. Katılımcılar gerçek dünyadaki bilgi ve deneyimlerini dramada hayalî bir dünya
yaratmak için kullanmakta ve dramada tasarladıkları
durumları ve rolleri tanımlarken olayları ve ilişkileri
incelemeyi öğrenmektedirler
Drama, bireylerin kendilerinde varolan yaratıcılıklarının
gelişimini desteklemekte, hayal güçlerini geliştirmekte,
gelişimsel özelliklerine ilişkin beceriler kazandırarak
çok yönlü gelişim göstermelerine olanak vermektedir. Bireysel gelişim için yararlı olan bir yöntemdir.
Drama yardımıyla insanların kendilerini ve çevrelerini
yüzeysel değil derinlemesine ve evrensel boyutlarda görmesi sağlanmaktadır (http://www.narsanat.com/
wp-content/uploads/2011/09/DRAMA-VE-DRAMANIN
%C3%96NEM%C4%B0-AYSEL-K%C3%96KSAL-AKYOL.pdf
Yaparak ve yaşayarak öğrenme olarak da tanımlanan
yaratıcı dramanın genel amaçları; Sosyal gelişim ve birlikte çalışma , iletişim ,problem çözme, dinleme becerilerini geliştirme, bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretmeye teşvik etme olarak
özetlenebilir.
Drama, yüzeydeki gerçekliği yaşamaya, müdahale
edilmeden sunmaya izin verildiğinde ortaya çıkan tüm
yaratıcı hareket ve davranışlardır. Katılımcılara durumun
arka planı verildiğinde veya bunu tahmin etmelerine izin
verildiğinde, bireylerin duruma bakışları derinleşmekte
yaratıcılıkları gelişmekte ve birçok farklı bakış açısı kazanmaya başlamaktadır. Bireylere bu sırada ne hissettikleri, nasıl hissettikleri, ne düşündükleri sorulmaktadır
çünkü çalıştığı insan ya da durum hakkındaki kendi
hisleri bilinememektedir. Örneğin, bireylerin zekalarını
kullanmaları istediğinde bir hikayenin devamını tahmin
ederek geliştirmesi katılımcılara bırakılır ya da buna ilişkin bir giriş yapmaları istenir. Dramada ilgi ve dikkati yüksek tutmak esastır bu sebeple drama “Kalkın
ve Yapın!” parolasını daima kullanmaktadır. Dramanın
insanlara kazandırdığı en temel ödül yapmaktan haz
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duymak aynı zamanda da yaparken eğlendirerek
öğretmektir.
Yetişkin öğrenicilerin ihtiyaçlarını ve arzularını; eğitimin
gerçekleştiği içerikle birlikte anlamak, eğitim başarısının
kritik belirleyicisi olabilir. Buna ek olarak, diyaloğu destekleyen, rahat ve eşit katılıma dayalı bir atmosfer de
önemlidir. Yetişkin öğrenme teori ve yöntemlerinin temel prensiplerini, eğitim seansları ile entegre etmek hem
eğitim sürecini hem de eğitim sonuçlarını verimli hale
getirecektir.

2.

UYGULAMANIN AMACI

Kalite yönetim sistemi içerisinde verilen eğitimlerde çalışan personelin eğitime ilgisinin artmasını sağlamak, çalışanların eğitim sürecinde yer alma isteklerini arttırmak
, eğitimin her aşamasında edilgen olmaktan çok etken
olma yolunda cesaretlendirmek, verilen mesajların zihinlerde daha fazla yer etmesini sağlayarak hasta ve çalışan
güvenliğinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır.

3.

UYGULAMANIN SAĞLIKTA KALITE
STANDARTLARI İLE İLIŞKISI

Sağlıkta Kalite Standartları sunulan sağlık hizmetinin hasta- çalışan güvenliğini ön planda tutarak sürdürülebilir bir
güvenlik iklimi içinde verilebilmesini sağlamak amacıyla
proaktif bir yaklaşım ile eğitim komitesinin oluşturulmasını ve eğitimleri planlamasını ön görür. Eğitimlerin ana
başlıklarını standartlar içinde belirlemekle birlikte hizmet
sunum sürecinde işleyen dinamiklerin sonuçlarının da
değerlendirilmesini, eğitim süreçleri için birer fırsat olarak
tanımlar. Konulan hedeflerin değerlendirilmesi, güvenlik
raporlama sistem verileri, uygunsuzluk, düzeltici önleyici
faaliyetlerin kök neden analiz sonuçları da birer eğitim
materyalidir.
Eğitimin uygulanması aşamasında eğitimin verileceği
meslek gruplarına yönelik planlanması gereken eğitimde
kullanılacak metot ve materyallerin seçimi de eğitim komitesinin sorumluluğunda olduğu unutulmamalıdır.
Yapılan eğitimlerin etkinliğinin değerlendirilmesi de eğitim komitesinin görevleri arasındadır. Eğitim konusunun
çalışma hayatında uygulanabiliyor olması, alınan eğitimin
çalışan üzerinde oluşturduğu davranış değişikliği ve olgunlaşacak kültür düzeyi yapılacak gözlemler, geri bildirimler ile desteklenecektir. Eğitimlerin veriliş yönteminin,
eğitimlerin etkinliği üzerindeki etkisi de yadsınamaz bir
gerçektir.
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- Turgutlu Devlet Hastanesi Hasta ve Çalışan Güvenliği
Komitelerinin , Güvenlik Raporlama Sistemi formlarına
yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Hasta ve Çalışan
güvenliğinin sağlanma sürecinde ilk aşamada önemli bir
yere sahip olan “Hasta Kimliklendirme” konu başlığının
Eğitim Komitesince farklı bir eğitim metodu ile işlenmesine karar verilmiştir.
Eğitim komitesi daha önce uyguladığı katılımcıların edilgen olduğu masa başı eğitimleri ve çalışma alanlarında
görsel uyarıcılar ile uyguladığı hatırlatma eğitim metodlarının etkinliğini değerlendirerek “Hasta Kimliklendirme”
başlığını farklı bir metod ile işlemeye karar vermiştir.
Eğitim metodu olarak drama ile eğitim seçilmiştir.
-Dramada rol alacak çalışanların belirlenmesine yönelik
tüm meslek gruplarından çalışan seçilmesine karar verilmiş ve gönüllülük esasına dayanarak bilgilendirme yapılmıştır. Katılımcıların değerlendirilmesi eğitim komitesince
yapılmıştır. Sonuç olarak idari birimde yer alan çalışanlar,
sağlık profesyonelleri, veri hazırlama, temizlik, yemek sunumu ve güvenlik personellerinden oluşan 12 lik bir ekip
belirlenmiştir.
-Belirlenen ekibin eğitim konu başlığı hakkında bilinçlenmesine yönelik eğitim kalite yönetim direktörü tarafından 2 gün içinde toplam 3 saatte teorik olarak verilmiştir.
Eğitimin etkinliği soru cevap metodu ile alınmış ve “Hasta
Kimliklendirmesi” süreçleri konusunda bilgi düzeylerinin
kabul edilebilir düzeyde arttığı izlenmiştir.
-İkinci aşamada belirlenen ekibin, eğitimin metodu
konusunda bilgilendirilmesine yönelik planlama yapılmış
ve drama konusunda eğitim alan ve bu konuda sertifikası bulunan Psikiyatri uzmanı Dr. Firdevs Seyfe Şen hastanemize davet edilmiştir. Eğitim için belirlenen ekibe
verilen 1 saatlik eğitim dışında bu eğitime seyirci olarak
katılması planlanan hastane çalışanlarına da her eğitim
sunumu öncesinde drama konusunda bilgilendirme
de Psikiyatri uzmanı Dr. Firdevs Seyfe Şen tarafından
verilmiştir.
-Drama uygulamamız, 12-15-16/06/2015 tarihlerinde saat
15.30’da 3 oturum şeklinde hastanemiz Konferans salonunda gerçekleştirilmiştir.
-Tüm hastane personelini kapsayacak şekilde uygulamanın 2 hafta öncesinden başlayarak yazılı ve görsel duyurular ile birlikte drama eğitimine davet süreci
tamamlanmıştır.
-Eğitim yerine eğitimden önce uygun ekipmanlar getirilerek ve drama eğitimi için uygun ortam hazırlanmıştır.
-Drama uygulamamız ekip lideri Kalite Yönetim Direktörü
Dr.Elif Tuna ve Uz.Dr.Firdevs Seyfe Şen önderliğinde

toplam 1 saat sürmüş olup, dramanın aşamaları yürütülmüştür.Hazırlık aşamasında Drama yöntemlerinin
tanımlanması Psikiyatri uzman hekimi Firdevs Seyfe
Şen tarafından verilmiş, konu seçiminin gerekçesi ekip
üyesi tarafından vurgulanmış,uygulama esnasında hatalı uygulama süreci devamında doğru uygulama süreci
dramatize edilmiş ve Değerlendirme-Tartışma- Paylaşım
Aşaması bölümünde bilgi ve deneyim paylaşımları
yaşanmıştır.
-Uygulama sonrasında tüm katılımcılara sosyodemografik özelliklerini ve drama eğitim etkinliğini değerlendirmeye yönelik olarak bir anket formu düzenlenerek
uygulanmıştır.

5.

UYGULAMANIN YAPILDIĞI
BÖLÜMLER

Uygulamada hasta kimliklendirme konulu drama, tüm
hastane personelini kapsayacak şekilde sağlık profesyonellerine ve hizmet satın alımı yöntemiyle hastanemizde hizmet veren çalışanlara yönelik olarak
Kalite Yönetim Direktörü Dr.Elif Tuna ve Uz.Dr.Firdevs
Seyfe Şen liderliğinde hastane konferans salonunda
gerçekleştirilmiştir.

6.

UYGULAMANIN TAKIBI

Uygulama
hastanemiz Kalite Yönetim Direktörünün
sorumluluğunda yürütülmüştür. Eğitim komitesi adına Eğitim hemşireliği tarafından organize edilmesi ve
takibi sağlanmıştır. Katılımcılarından her seansta imza
alınmıştır.

01-04 Mart 2016, Antalya

UYGULAMA SÜRECI

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

4.

Eğitimin devamında üç aylık süreç içinde birim hedef analizleri, Hasta ve Çalışan Güvenliği komite çıktıları, güvenlik
raporlama sistemi verileri ve uygunsuzluk düzeltici önleyici faaliyet kök neden analizlerinin kalite yönetim birimi
tarafından değerlendirilmesi ile “Hasta Kimliklendirme”
süreci ile ilgili olumsuz geri dönüş verisi ile karşılaşılmamış olduğu görülmüştür.

7.

UYGULAMADAN ELDE EDILEN
SONUÇLAR

Uygulama sonrasında katılımcılar tarafından doldurulan
anket sonuçlarına göre; eğitime 315 kişi katılmış olup,
%57.4’ü 20-35 yaş grubunda, %44.1’i üniversite mezunu,
%56.8’i kadın, %43.8’i ebe-hemşiredir.
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Tablo 1: Katılımcı sağlık personelinin sosyo-demografik özelliklerine göre dağılımı
ÖZELLİKLER

n

%

181
134

57.4
42.6

Eğitim Durumu
İlköğretim
Lise/ Önlisans
Lisans
Yüksek Lisans/Doktora

30
84
139
62

9.5
26.7
44.1
19.7

Cinsiyet
Kadın
Erkek

179
136

56.8
43.2

Meslek
Bilgi işlem/temizlik personeli
Ebe/hemşire
Doktor
Diğer sağlık personeli

133
138
29
15

42.2
43.8
9.3
4.7

Toplam

315

100

Yaş
20-35 yaş grubu
36-55 yaş grubu

Tablo 2: Katılımcı sağlık personelinin verilen drama eğitiminin etkinliğini değerlendirme durumu
Mükemmel
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Yaş ortalaması: 35.27±7.26

Orta

Ortanın Altı

Kötü

Toplam

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Eğitim İçeriği

224

71.1

45

14.2

39

12.3

4

1.2

3

0.9

315

100

Eğitim İşime ve Fikirlerime katkıları

219

69.6

43

13.7

35

11.2

3

0.9

5

1.6

315

100

Eğitimde kullanılan örnekler

211

66.9

33

10.4

51

16.2

8

2.6

12

3.9

315

100

Eğitimin süresi

79

25

171

54.3

45

14.3

10

3.2

10

3.2

315

100

Eğitimin yöntemi

238

75.6

39

12.4

28

8.9

3

0.9

7

2.2

315

100

Drama eğitiminde işlenen konuların günlük hayatınızda
yardımcı olacağını düşünüyormusunuz?

230

73

45

14.3

20

6.3

13

4.2

7

2.2

315

100

“Hasta Kimliklendirme” konusundaki eğitimi drama etkinliği ile eğitim alan personel eğitim sonunda işlenen
konuyla ilgili olarak, %71.1’i eğitim içeriğini “mükemmel”,
%66.9’u eğitimin işime ve fikirlerime katkısını “mükemmel”,
%54.3’ü eğitime ayrılan süreyi “iyi”, %75.6’sı eğitim yöntemini “mükemmel”, %73’ü drama eğitiminde işlenen konuların
günlük hayatınızda yardımcı olacağını düşünüyor musunuz sorusuna “mükemmel” yanıtlarını vermişlerdir.

8.

UYGULAMADAN ÖĞRENILEN
DERSLER

Çalışma alanlarında bilgi ve teknik etkinliğin artırılması
düşüncesinin yerleştirilmesine destek olunması, Hizmet
içi eğitim, yaşam boyu eğitim ve kendini geliştirme
kavramlarının bütünleştirilmesi, Hizmet içi eğitim,verimlilik ve meslekte ilerleme bağının kurulması, Hizmet içi
eğitim faaliyetlerinin süreklilik göstermesi, Hizmet içi eğitim programlarının değerlendirilmesi, Hizmet içi eğitimde
maliyet etkililiğinin sağlanması esastır.
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İyi

Eğitimlere ilginin artması ve katılımcı bir öğrenici grubunun oluşturulması ile sağlık kurumlarında hasta ve çalışan
güvenliğine yönelik uygulamalar artacak, personel şikayetleri azalacak, Sosyal ilişkiler gelişecek, çalışanlar arasında
iletişim artacak, güven duygusu gelişecek, çalışma alanına
yönelik memnuniyet artacaktır. Çalışanın ortama uyumu
kolaylaşacak, ufku genişleyecek, kendini geliştirmeyi öğrenecek ve isteyecektir. Süreç içinde kendini değerli hissedecek, insan ilişkileri gelişecek, iş doyumu artacak, üstüne
düşen rolü yerine getirecek ve saygınlık kazanacaktır.

9.

KURUM VE KURULUŞLARDA
UYGULANABILME DURUMU

Türkiyede’ki tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında, eğitim
komitesinin belirleyeceği Hizmet Kalite Standartları içerisinde verilmesi gereken eğitimler drama yoluyla verilebilir. Kısıtlı zaman ve maddi kaynaklarla gerçekleştirilen
yetişkinlerin hizmet içi eğitimleri, yetişkin eğitiminde ve
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Hizmet içi eğitimlerinde yaratıcı drama yöntemini kullanılması eğitimin genel etkisini yüksek oranda artırmaktadır. Özgüven, iş motivasyonu, rahatlama, güdülenme, aidiyet ve önyargılardan uzaklaşmada etkili
bir yöntemdir. Takım çalışması yapabilme, çalışma arkadaşlarına karşı olumlu tutum edinme gibi kazanımlar
da yaratıcı drama yönteminin uygulandığı eğitimlerde
desteklenmektedir. Bu anlamda verilen eğitimlerin anlaşılırlığı ve kalitesi arttığı gibi hastaya verilen bakım kalitesi de artacak, hasta ve çalışan güvenliği desteklenmiş
olacaktır.

11. UYGULAMANIN BÜTÇESI VE
FINANSMANI
Uygulamanın tüm bütçesi ve finansmanı Turgutlu İlçe
Devlet Hastanesi yöne timi tarafından karşılanmıştır.
Gider

Açıklama

Personel Maliyeti

Eğitimciler hastanemiz
çalışanlarından
oluşturulduğu için
personel harcaması
yapılmamıştır.

Kırtasiye Giderleri

TL

-

A4 kağıdı, Fotokopi
Eğitim biriminin kırtasiye
malzemeleridir

%

-

-

Sahnede kullanılan çalışma
ortamını tanımlayan tüm
Sahne Ekipmanları
materyaller hastanemiz
tarafından karşılanmıştır.
Toplam

-

-

Yetişkinlerin hizmet içi eğitimde kullanılan yaratıcı drama yöntemi bu alanda daha etkili ve doğru uygulamalarla
yer almalı ve kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. Hem eğitim
içeriğinin aktarımı, hem de diğer kurumsal ihtiyaçların
karşılanmasında (takım ruhu, motivasyon vb.) eğitimde
yaratıcı drama yöntemi etkili bir yol olarak dikkat çekmekte,
bu bağlamda hizmet içi eğitim alan kurumlar bu yöntemin
kullanıldığı eğitimleri tercih etmelidir. Özellikle insan ilişkilerinin yoğun olduğu , iletişim becerilerinin yüksek olması
beklenen hasta bakım ve tedavisinde görev alan sağlıkçıların eğitimde drama yönteminin kullanıldığı eğitimler daha
uygun olabilir. Takım çalışması, motivasyon ve aidiyetin
güçlenmesi, demokratik ortamın gelişmesi ve problem
çözme, dönüşümlü düşünme becerileri gibi kişisel gelişimi amaçlayan eğitimlerde yaratıcı drama etkili bir yöntem
olarak eğitimlere dahil edilmelidir. Eğitim profesyonelinin
rolünü Rogers (1989) “Eğitim, bir döngünün parçası, yaşamın temel zevklerinden biridir. Eğitmenin rolü, mevcudun
akışını sağlamaktır”şeklinde özetlemiştir (Rogers 1989:7).
Günümüzün değişen koşullarına uyum sağlamak ve verilen hizmetin sürdürülebilirliğini hasta ve çalışan güvenliğini sağlayan bir iklimde yürütmek için sağlık kurum ve
kuruluşlarının eğitim sürecini de proaktif bir yaklaşım ile
yönetmesi, çalışanlarının da eğitim sürecine edilgen değil
etken olarak katılımını sağlaması gereklidir.
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ETKILERI
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yaratıcı dramada gördüğümüz katılım ve bilgi birikimlerin paylaşılmasını önemser. Bu noktada yaratıcı drama
yöntemi zamandan tasarruf sağlar, daha çok bilgi
üretilmesini ve bilgilerin açığa çıkarılmasını destekler.
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Ek 1. Drama Eğitim Duyurusu

SHKS HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ
EĞİTİMLERİ
“HASTA KİMLİKLENDİRME”
Tarih:12-15-16 Haziran 2015
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YARATICI DRAMAYA DAVET
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Saat:15.30
Yer: Konferans Salonu

Ek 2. Eğitimden Görünümler
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İSTANBUL ANADOLU KUZEY KAMU HASTANELERİ
BİRLİĞİ MERKEZİ LABORATUVAR UYGULAMASI
Pınar EKER1, Fatma KANTAŞ YILMAZ1, Ebru ELÇİ SOLAK1
İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, pinareker@yahoo.com

1

Anahtar Kelimeler: Merkez Laboratuvar, Biyokimya Laboratuvarı, Mikrobiyoloji Laboratuvarı

A NEW APPROACH TO QUALITY EDUCATION: DRAMA
SUMMARY
Laboratory service is so crucial in the diagnosis and treatment of diseases to support physicians in clinical decision making
process. The examples of implementation of clinical laboratory services with a consolidated system has been seen in many
countries along with technological developments in health care services. Association of Public Hospitals Northern Anatolian
Region of Istanbul aimed to carry out the laboratory testing needs of their 21 centers which include 7 training and research
hospitals, 4 public hospitals and local clinics of these hospitals with a consolidated system. Consolidated Laboratory System was
aimed to higher quality outcome in a timely manner to provide homogeneous access by reducing total cost. Labor savings are
obtained by provided the effective and efficient management of pre-analytical, analytical and post-analytical period regarding
to fully automated technological devices which used in implementation process.
Keywords: Consolidated Laboratory, Biochemistry laboratory, Microbiology laboratory

1.

GİRİŞ

Laboratuvar tıbbı hastalardan alınan materyallerin test
edildiği ve testleri isteyen klinisyenlerle konsülde edildiği tıp dalıdır ve hastalıkların teşhis ve tedavisinde büyük
öneme sahiptir. Klinik karar verme sürecinde klinisyen
hekime katkıda bulunmakta (Forsman, 2002: 370-373)
ve dolayısıyla hastanın sağlığına kavuşmasına yardım
etmektedir.
Klinik karar süreçlerinde etkinliği %70’ler olarak belirtilen
(Forsman, 2002: 370-373)laboratuvar test sonuçları yoluyla hizmet sunan laboratuvarcılık tıbbı, son 10 yılda büyük
değişikliklerle karşı karşıya kalmıştır. Değişimlere örnek
olarak otomasyon, enformasyon sistemleri, kuru kimyanın kullanıma girmesi ve hasta başı test sisteminin kullanıma girmesinden bahsedilebilir (Guidi ve Lippi, 2006:
913-917).
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Laboratuvar hizmetleri, hastalıkların teşhis ve tedavisinde büyük önem arz etmekte olup; klinik karar verme sürecinde klinisyen
hekime destek olmaktadır. Sağlık hizmetlerinde yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte klinik laboratuvar hizmetlerinin konsolide
bir sistemle uygulanmasına dair örnekler birçok ülkede görülmektedir. İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Merkez
Laboratuvar Uygulaması ile birlik bünyesinde bulunan 7 Eğitim Araştırma Hastanesi, 4 Devlet Hastanesi ve bu hastanelere
bağlı bulunan semt poliklinikleri olmak üzere 21 merkezin laboratuvar test ihtiyaçlarının konsolide bir sistemle yürütülmesi
amaçlanmıştır. Merkez Laboratuvar Uygulaması ile toplam maliyet düşürülerek daha standart sonuçlara, zamanında ve homojen
bir şekilde ulaşım sağlanmıştır. Uygulamada kullanılan tam otomatize teknolojik cihazlar sayesinde de pre-analitik, analitik ve
post-analitik dönemin etkili ve etkin yönetimi sağlanarak iş gücü tasarrufu yapılmıştır.
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ÖZET

Günümüzde “Klinik Kaynak Yönetimi” tabiri büyük önem
kazanmıştır. “Klinik kaynak yönetimi” bakış açımızı belirli
hastalık durumunda gerekli olan laboratuvar testi ve dijital görüntüleme açısından neyi test ettiğimiz konusunda
sorgulayıcı olmaya yönlendirmektedir (Jocelyn, 1999:6667). Kanıta dayalı tıp uygulamaları ve gereksiz olandan
arınma politikası sağlık alanında da son 10 yıl içerisinde
büyük önem kazanmıştır.
Kaynakların verimli kullanılması bakış açısı tüm sektörlerde olduğu gibi laboratuvarcılık alanında da önem kazanmıştır. Günümüzde genel olarak iş modellerinde etkinlik
artışı amaçlandığında yatay ve /veya dikey entegrasyonlar
önerilmektedir. (Herzlinger, 2006:58-66).
Friedman (2001:1526-1535) klinik laboratuvar hizmetlerinin sunumu için bir iş modeli önermiştir ve bu modelde
laboratuvar hizmetlerinin sunumu için iş birliği esasına
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Pek çok laboratuvar esoterik testlerini (uç test) diğer referans laboratuvarlara “outsource” etmektedir, ancak
“outsource” kavramı “nonesoterik” (rutin) testler açısından da ele alınmalıdır görüşü ayrıca tartışılmaktadır
(Friedman, 2001:1526-1535). Outsource kavramına yönelmenin itici gücünün kaynaklandığı alanlar aynı çalışmada
şu şekilde tanımlanmıştır: Spesifik bir test external bir
merkezde daha iyi yapılabilir, daha sık yapılıyor olabilir,
daha uygun bir maliyete gerçekleşiyor olabilir. Bir başka
ifadeyle bir dış merkez daha yüksek seviyede bir uzmanlık deneyimine sahip olabilir, daha etkin olabilir ve daha
büyük ölçekliliğin ekonomik avantajlarına sahip olabilir
(Friedman, 2001:1526-1535).
01-04 Mart 2016, Antalya
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dayalı geliştirilmiş “meta network”lerin kullanılması esaslıdır. Laboratuvarlar koopere ve konsolide olmalı etkinliği
arttırmak ve harcamaları düşürmek için stratejik birliktelikler oluşturmalıdır. Enformasyon teknolojilerindeki gelişmeler ve internet uygulamaları entegre olan laboratuvarlar arasında etkin iletişime imkân tanımaktadır (Friedman,
2001:1526-1535).

Bütüncül laboratuvar sistemlerinin değişik variantlarının
özellikle USA’de mevcut olduğunun belirtildiği çalışmalar
mevcuttur. Pek çok hastane temelli laboratuvar referans
laboratuvar hizmetleri için yarış karşısında karlılık amaçlı
olarak dış kaynak programlamıştır (Xaviervd., 2007:17301733). Örneğin, Jersey Shore University Medical Center
(NJ) ayaktan hasta, klinisyen ofisleri, hemşire evleri destekli yaşam üniteleri ve yönetilen bakım kuruluşları için
hizmet temin etmektedir (Catarella, 2004:32-35). Mayo
Klinik birleşik hizmet ulaşımı programını 35 yıl önce geliştirmiştir (Forsman, 1996:813-816). Merkezi bir çekirdek laboratuvarı implemente ederek North Shore–Long Island
Health System (NY)bölgesel bir laboratuvar ağı kurmuş ve
13 tane birbirine bağlı hastanesinde laboratuvar hizmet
etkinliğini arttırırken tüm laboratuvar maliyetlerini düşürmüştür (Seaberg, 2000:751-756). “Laboratory Corporation
of America” tüm Amerika genelinde 20 klinik laboratuvar
ve yaklaşık 900 hasta hizmet merkezi arasında bir ağa sahiptir. Bu merkez esoterik test merkezi olarak çalışmaktadır (Communications News, 2002;40-41).
Konsolidasyon Çalışmalarına Dünyadan Örnekler
Yayınlar bazında laboratuvar konsolidasyon çalışmaları
incelendiğinde alttaki sonuçlara ulaşılmaktadır:
Jocelyn M. Hicks (Jocelyn M. Hicks, PhD, FRC Path,
Department of Laboratory Medicine, Children’s National
Medical Center and Departments of Pediatrics and
Pathology, The George Washington University Medical
Center, Washington, DC, USA) 1999 yılında konsolide laboratuvara geçiş aşamasında ki karar ve hedeflerini şu
şekilde ifade etmektedir (Guidi ve Lippi, 2006: 913-917):
“Maliyet azaltımı konusunda konsolide hizmetlerin hedefe
oturduğu çok hızlı netlik kazandı ve laboratuvarımızı konsolide ederken hedeflerimiz hasta hizmetlerini ve çapraz
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eğitimleri geliştirmek, flebotomi hizmetleri için yeni bir
planlama yapmak ve beraberinde akademik misyonumuzu gerçekleştirerek yayın sayımızı arttırmak ve araştırma
fon desteklerimizi bu yolla yükseltmek olmuştur”.
Yapılan bir diğer laboratuvar konsolidasyon çalışmasında
(Fattal, 1995;701) United Health Services Hastanelerinde
(Binghamton General, Wilson Memorial, and Ideal
Hospitals, New York State) 1988 ve 1992 tarihleri arasında gerçekleştirilen hastane hizmetlerinin konsolidasyonu kapsamında laboratuvar testlerinin Wilson Memorial
Hastanesinde merkezileştirilmesi şeklinde gerçekleştirilen çalışmada yapılan operasyonel ve finansal çıktılar (laboratuvar iş yükü, personel ve personel dışı harcamalar,
analitik hata oranları, turn around time-TAT- ve yeterlilik
test skorları) karşılaştırılmış ve şu sonuçlar elde edilmiştir:
Merkezileşme sonrası ayaktan hastada %51, yatan hastada %10’luk iş yükü artışı, test etkinliğinde %24 artış, maaş
giderlerinde % 26 düşüş sağlanmıştır. Total gerçek maliyet
kazanım oranları da 1.544.000 Dolarla (%11.6) 2.500.000
Dolar (%21.9)arasında gerçekleşmiştir. Merkezileşme
analitik hata oranlarında düşüş sağlamış ve TAT sürelerinde gelişme saptanmıştır (Fattal, 1995;701).
Konsolidasyon gerçekleştirilen bir diğer çalışma da laboratuvar otomasyonu ve konsolidasyonu “riskli ve göz korkutucu” olarak değerlendirilmiş ve büyük bir yeniden yapılanma mühendislik projesi olarak değerlendirilmiş ancak
doğru yapıldığında işçilik harcamalarında düşüş, yerden tasarruf sağlaması, artan test hacmi ve personelin daha etkin
kullanımını da beraberinde getirdiğinden bahsedilmiş ve iyi
tanımlanmış 7 basamaklı bir plan dâhilinde nasıl gerçekleştirildiğinden söz edilmiştir (Seaberg, 1999:46-52).
Bir diğer çalışmada üç hastanenin Mikrobiyoloji hizmetlerinin yüksek kalitede laboratuvar hizmeti sağlayan konsolidasyonu sonrasında maliyet etkinliği çalışması gerçekleştirilmiş ve ayrı laboratuvarlar ile konsolide laboratuvar
dönemleri karşılaştırılmıştır. Mali yılı başına net 100.000
dolarlık bir kazanım saptanmıştır. Bu veri artan kurye
hizmet bedeli ve personel kazanımlarını da içermektedir.
Aynı çalışmada mali kazanımlar her ne kadar laboratuvar
konsolidasyon planının parçası olsa da son değerlendirmelerin hizmet kalitesi ile dengelenmesi gerektiği üzerinde durulmuştur. Aynı çalışmada konsolidasyon öncesi
dönemde klinisyenlerin TAT uzaması ve laboratuvar bilgisine daha kısıtlı ulaşım nedenleri ile yaşadıkları korkulardan bahsedilmiş ancak geçiş sürecinin yumuşak olduğu
ve sınırlı klinisyen şikayeti yaşandığından bahsedilmiştir
(Carter; 2004:211).

2.

UYGULAMANIN AMACI

İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Birliği Merkez Laboratuvar
Uygulaması ile birlik bünyesinde bulunan 7 Eğitim
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3.

UYGULAMANIN SAĞLIKTA KALİTE
STANDARTLARI İLE İLİŞKİSİ

Bir hastaneye başvuruda bulunan hastaların %75-80’inin
laboratuvarlarda test yaptırdığı göz önüne alındığında, bir
bütün olarak laboratuvar sürecinin kalitesinin kontrol altında tutulması sağlık hizmeti açısından bir gereklilik haline gelmiştir. Bir günde çok sayıda testin çalışıyor olması,
kalite kontrolün her test bazında farklılık arz etmesi ve her
testin çok sayıda değişken altında bulunması toplam laboratuvar performansının kontrolünü zorlaştırmaktadır.
Ancak sağlık alanında yaşanan teknolojik ilerlemeler ve
bilgi yönetiminin kolaylaşması birçok olanaklar sunmaktadır (Aslan vd.,2005;296-305).
The Institute of Medicine (IOM) tarafından yayınlanan (1999) “To Err Is Human” isimli rapora göre; Utah,
Colarado ve New York’ta 1997 yılında hastanelere yapılan
33.6 milyon üzerinde başvuru değerlendirildiğinde 44.000
– 98.000 arasında kişinin tıbbi hatalar sonucu öldüğü ifade
edilmektedir. Bu ölümlerin trafik kazaları, meme kanseri
ve AIDS’in neden olduğu ölümlerden daha fazla olduğu
belirtilmektedir (Kohn vd., 2000;1). Bu nedenle Hipokrat’ın

“Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine
Dair Yönetmelik” 27.06.2015 tarih ve 29399 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda
Bakanlığımızca Sağlıkta Kalite Standartları (SKS)-Hastane
(Versiyon-5) Seti hazırlanarak 1 Temmuz 2015 tarihi itibari ile ülkemizde sağlık hizmeti sunan kamu, üniversite
ve özel tüm hastanelerin kullanımına sunulmuştur. (SKS)Hastane (Versiyon-5) Seti içerisinde yer alan Biyokimya
ve Mikrobiyoloji alanında sunulan laboratuvar hizmetlerine ilişkin tüm süreçlerde hasta güvenliğini ve çalışanlar
için sağlıklı bir laboratuvar çalışma ortamını sağlanması
amaçlanmıştır. Ayrıca hasta güvenliği, sağlıklı çalışma yaşamı, hasta odaklılık, etkinlik, etkililik, verimlilik, uygunluk,
süreklilik ve zamanlılık hedeflenmiştir (kalite.saglik.gov.
tr;2015). Merkez laboratuvar Uygulaması ile pre-analitik
süreçten, post-analitik süreç sonuna kadar hasta güvenliğini sağlayarak yaşanabilecek hataların ortadan kaldırılması planlanmaktadır. Merkez Laboratuvar Uygulaması
ile tüm laboratuvar sürecinde kalite standartlarını yerine
getirerek, bütüncül bir bakış açısıyla, bağlı sağlık tesislerinde standardizasyonu sağlayarak, izlenebilirlik ile ölçüm
kültürünü oluşturarak tam otomatize teknolojik cihazlarla
laboratuvar hizmeti verilerek uluslararası standartlarda
laboratuvar hizmeti sunulması amaçlanmaktadır.

4.
4.1.
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“önce zarar verme (Premium non nocere)” prensibinden
yola çıkılarak laboratuvar sürecinde yerine getirilen kalite
kontrol metotları ve standartlar ile hasta güvenliği yerine
getirilmeye çalışılmaktadır. Laboratuvar sürecinde hasta
güvenliğini sağlamak, hataları minimuma indirmek için laboratuvarların ruhsatlandırma aşamaları, iç ve dış kalite
kontrol testleri, çeşitli kalite kontrol programları, akreditasyon çalışmaları ve çeşitli eğitim programları gibi çok
çeşitli metotlar kullanılmaktadır (Stroobants vd., 2003;
169-176).
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Araştırma Hastanesi, 4 Devlet Hastanesi ve bu hastanelere bağlı bulunan semt poliklinikleri olmak üzere 21 merkezin laboratuvar testleri ile ilgili ihtiyaçlarının konsolide bir
sistemle yürütülmesi amaçlanmıştır. Sistem, merkez bir
laboratuvar ile birlikte her hastanede acil test ihtiyaçlarını
karşılayacak bir çekirdek laboratuvar ile çözecek şekilde
planlanmıştır. Mikrobiyoloji ve biyokimya disiplinleri açısından aynı hastanın aynı anda alınan materyalinin yönetimi söz konusu olduğundan bu iki laboratuvar işleyişinin
merkezi ve bütüncül bakış açısıyla yönetimi gerekliliği
düşüncesi Merkez Laboratuvar Uygulamasının çıkış noktası olmuştur. Merkez Laboratuvar Uygulaması ile toplam maliyetin düşürülerek daha kaliteli sonuca daha az
maliyetle uygun zamanda homojen ulaşımın sağlanması,
analitik - post analitik dönemin etkili ve etkin yönetiminin
sağlanması ve tam otomatize daha teknolojik cihazlarla
hizmet sunumu sağlanarak iş gücü tasarrufu yapılması
amaçlanmıştır. Hastanelerdeki acil test ihtiyacının çekirdek bir laboratuvar ile sağlanması ile acil laboratuvarcılık konsepti kazanılması ve laboratuvarcılık vizyonu ve
farkındalığının oluşması ile toplam kalite yönetimi ve ölçüm kültürünün yerleştirilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca her
hastane laboratuvarı ve merkez laboratuvar arasında ve
hastanelerin kendi aralarında çift yönlü iletişimin anında
ve sürekli sağlanabilmesi hedefi ve laboratuvarcılığın klinik disiplinler tarafından farkındalığının arttırılması amaçlanmıştır. Merkez Laboratuvar Uygulaması ile laboratuvar
hizmeti sunulan tüm klinisyenlerin laboratuvar süreçlerinden memnun olmaları sağlanarak, dolayısıyla da hasta
memnuniyetinin arttırılması hedeflenmiştir.

UYGULAMA SÜRECİ
Hazırlık Süreci

Merkez Laboratuvar Uygulamasının planlaması Birlik kapsamında her hastaneden laboratuvar uzmanlarının katılımıyla gerçekleşen bir dizi değerlendirme toplantıları ile
başlamıştır. Mevcut durum analizleri yapılarak her hastanenin laboratuvar ihale durumları, mevcut cihaz ve test
cins miktarları ekip çalışması yapılarak tespit edilmiştir.
Başlangıç aşamasında tüm hastanelerin tek bir hastane
gibi merkezi bakış açısıyla değerlendirilmesi ve kaynakların en verimli şekilde kullanımının sağlanması hedeflenmiştir. Organize bir şekilde çalışmalar planlanarak,
kaynaklar teknik ve yasal mevzuat çerçevesinde mümkün
olan en optimize şekilde kullanılmıştır. Kurulan komisyonlarda merkez laboratuvar konsepti çeşitli açılardan
değerlendirilmiş ve ortak kabul gören model üzerinde
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çalışmalar başlatılmıştır. Üst Yönetim tarafından görevlendirilen Biyokimya ve Mikrobiyoloji uzmanları komisyonu aracılığı ile teknik şartname yazılım süreci başlamış ve
28. versiyon ile tüm uzmanların onay ve değerlendirmesine sunulduktan sonra satın alma süreçleri başlatılmıştır.
11.06.2013 tarihinde ihalesi yapılarak, takip eden 3 aylık
zaman diliminde muayene komisyonu detaylı çalışması tamamlanarak ilgili yüklenici firma belirlenmiştir. Eş
zamanlı olarak Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistem ihalesi
tamamlanmış ve ilgili firma yasal süreçler sonunda belirlenmiştir. Bundan sonra hem uzman komisyonları hem
laboratuvar yüklenici firması ve hem de yazılım firması
işbirliği ile teknik detaylandırmaların yapıldığı toplantılar dizisi başlamıştır. Birlik bünyesinde her laboratuvar
disiplininden uzmanların katılımıyla oluşturulan küçük
alt komisyonlar kurulmuştur. Merkez laboratuvar işleyiş
planlaması doğrultusunda bir koordinatör ve koordinatör yardımcılarının görevlendirmeleri yapılmış çalışma alt
yapısı organize edilmiştir. Her komisyonun görev tanımları yapılarak her alt komisyon kendi içerisinde toplantı
planlamasını kendisi yaparak bağımsız organlar şeklinde
çalışmış ortak katılımlı ara toplantılarda gelinen noktanın
sunulması yoluyla ve revize iş planlarının yapılması şeklinde ilerleyen özel bir çalışma modeli uygulanmıştır.
Ana iş planı başlıkları
oluşturulmuştur.

altında

çalışma

grupları

■■ Süreç haritalarının çıkarılması
■■ Barkod içeriğinin belirlenmesi ve barkodla numune
yönetimi planlaması
■■ Personel planlaması

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Laboratuvar rehberlerinin hazırlanması
İnşaat planlarının hazırlanması
Loinc kod çalışması grubu
Pre-analitik dönem ve genel laboratuvar işleyiş eğitim
materyallerinin hazırlığı
İstem ekranlarının hazırlanması
Kan bankalarının organizasyonu
Kalite kontrol yönetim planlaması
Hastane laboratuvar planlarının hazırlanması ve yerinde değerlendirilmesi
Mikrobiyolojik işleyiş kurgusu planlaması
Numune transfer, ret ve panik değer yönetimi gibi ana
süreçlerin planlanması

Bu ve benzeri pek çok spesifik konuda alt komisyonlar oluşturularak, iş planlaması yapılmış ve komisyonlar
çalışmalarına devam etmişlerdir.

4.2.

Uygulama Süreci

Merkezi Laboratuvar inşaat çalışmaları 1 Mart 2014 tarihinde tamamlanarak, 13 Mart 2014 tarihinde biyokimya laboratuvarı çalışmasının başlaması ile aktif çalışma
sürecine girmiştir. Önce belirli grup testler ile bir süre
sistemin stres testleri yapılmış, bu süre içerisinde hasta
mağduriyetinin yaşanmaması için hastane laboratuvarlarında mevcut sistemlerde eş zamanlı çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Birlik kapsamında klinisyenlerin yaptığı test
istemleri 6 ayrı HBYS firması ve 2 ayrı LBYS firmasının yazılımsa lentegresyonu yoluyla merkez laboratuvar LBYS
sistemine yansımakta ve bir “middleware” aracılığı ile 24
ayrı oto-analizörün bağlı olduğu bir online preanalitik
Şekil 1:

Merkez Laboratuvar
Planı (Mikrobiyoloji
ve Destek Birimler)
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4.2.1. Teknik Özellikler
Çalışma departmanları aşağıdaki birimlerden oluşmakta
ve her bir birim birlik bünyesinde uzmanlar tarafından
yönetilmektedir.

•
•
•
•
•
•
•
•

Biyokimya ve Immunoloji Laboratuvarı
Hematoloji Laboratuvarı
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
IFA Laboratuvarı
PCR Laboratuvarı
Kültür Laboratuvarı
TBC ve Mantar Laboratuvarı
LC-MS/MS Laboratuvarı

4.2.2. Tek Tüpten Çalışan Online Preanalitik Sistem
Özellikleri
Yükleme kapasitesi 1800 tüp/saat olan 16 immunassay
ve 8 klinik kimya analizöründen oluşmuş bir sistemdir. Bu
sistem saatte 15200 test klinik kimya ve 3200 immunassay
testi çalışabilecek özelliktedir. Ayrıca sistemde ülkemizde
bir ilk olarak post-analitik ünite kullanılmakta olup bu sistem ile tam otomatize bir şekilde çalışılması tamamlanan
numunelerin ilave ya da tekrar testler açısından yönetimi sağlanmaktadır. Bu ünitede olası ilaveler için 30 saat
boyunca 15.360 tüp 2-8 C derecede saklanabilmektedir.
Ayrıca bu sistemde saatte 1000 tüp yüklenebilmesini saplayan hızlı yükleme sistemi denilen “bulkinput” modülü
bulunmaktadır. Aynı sistemde kapak açma, kapakoluşturma, santrifüj üniteleri de mevcuttur.
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sistem yardımıyla çalışılması sağlanmaktadır. Klinik kimya immunassay testleri ve Macro eliza testleri bu sistemde çalışılmaya başlanmadan önce her gün ilave bir yeni
hastane sisteme dahil edilerek kademeli bir şekilde test
volüm ve çeşitliliği arttırılarak geçişin minimum sorunla
yönetilmesi amaçlanmıştır. Mikrobiyoloji laboratuvar çalışmalarının kurgulanması sonuçlanarak örnekler merkez
laboratuvara gelmeye başlamıştır. 9 Mayıs 2014 tarihinde bilgisayar mühendisleri, tarafımızdan belirlenen kurgu
kapsamında yazdıkları yerli “middleware” kullanımına başlanmıştır. 13 Mart 2014 tarihinden itibaren 5 ayrı versiyon
şeklinde testlerin cihazlarda dağılım çalışmaları (test mapping) deneysel olarak gerçekleştirilmek yoluyla “turnaround time” (testlerin çalışma tamamlanma süreleri) %47
oranında kısaltılmıştır. Test istem ekranlarının kontrolü
Web servis üzerinden gerçekleştirilen “Merkezi yönetim
modeli” ile HBYS teknik çalışanlarının herhangi bir müdahalesine gerek kalmadan Merkez Laboratuvar tarafından
yeni test tanımlanması ya da kaldırılması, referans aralığı
tanımlanması gibi teknik özelliklerin yönetilmesi sağlanmaktadır. Her geçiş döneminde olduğu gibi bu süreçte de
sistemde sıkıntılar yaşanmış ancak bu süreç hastanelerde
gerçekleştirilen sistemin ve aşamaların anlatıldığı eğitim
programları yoluyla klinisyen ve diğer sağlık çalışanlarını
bilgilendirmek amaçlı “süreç eğitim programları” yoluyla
aşılmaya çalışılmıştır ve bu eğitim çalışmaları halen devam etmektedir.

Merkez Laboratuvar
Planı (Biyokimya
Laboratuvarı ve
Uzman Çalışma
Alanları)
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Şekil 2:

4.2.3. Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarında
Otomasyon Süreci
Kültür ekimi, gram boyama, bakteri ve mantar tanımlama; anti-mikrobiyal duyarlılık testleri merkez laboratuvar
yapılanması içerisinde tam otomatize sistemlerle yapılabilmekte bu sistemlerin kullanımı daha erken dönemde
klinisyenin bilgilendirilmesini sağlamaktadır. Kültür ekiminde otomasyon ile standart ekim gerçekleştirilmektedir.
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4.2.4. Merkez Laboratuvar Destek Hizmetler
■■
■■
■■
■■
■■

■■
■■
■■
■■
■■
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Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi,
6 ayrı Hastane Bilgi Yönetim Sistemi,
Çanta Transfer Yönetim Yazılımı,
Tüp ısı ve süre takip sistemi yazılımı,
Wireless olarak özel sensörler aracılığı ile yönetilen
Buzdolabı ve soğuk oda ısı takip sistemi,
Türkiye’de bir ilk olarak uygulamaya konmuş olan
Merkezi Kimyasal Atık Yönetim Sistemi (yazılım aracılığıyla dinamik olarak pH ve dezenfeksiyon amaçlı serbest Klor ölçümü takip yönetimi),
Merkezi Su Sistemi (Reverse Osmosis ),
Yazılımsal Stok ve Miat Takip Sistemi,
Cihaz Yönetim Takip Sistemi,
Otomatik Kontrollü Giriş Çıkış Sistemi,
24 Saat Kamera İle Takip Sistemi

Merkez Laboratuvar yapılanması içerisinde destek
sağlayan sistemlerdir. Her gün yapılan ölçümlerin yeniden
değerlendirilmesi sonucu doğan yeni ihtiyaçlar kapsamında ilave programların işleyiş kazanması için girişimler gerçekleştirilmektedir. Süreç dinamik olup ilave yenilikler ve
değişimler gerçekleştirilmektedir.

4.3.

Sistemin İşleyişi

Sistem iki ana eksende işlemektedir.
1. Hastanelerde kurulan laboratuvarlar yatan hasta, acil
hasta, yoğun bakım acil hastası testleri ve taşınması
uygun olmayan materyallerin çalışılması fonksiyonunu gerçekleştirir. Bu sistem yazılımsal olarak klinisyen
Şekil 3:

Kurye Sistemi Yönetimi İş Akış Şeması

hekimin test istemini yaptığı bölgeye paralel olarak
üretilen barkod istemi ile yönetilmektedir. Klinisyen
ayaktan bir hastanın istemini acilden isteyemez. Bu
tüp acilde kurulmuş olan cihaz tarafından çalışılmayacaktır. İstemi yapılan numune hemşire tarafından oluşturulan hasta barkodu ve kendi barkodunun “el terminal”lerine okutulması eşliğinde alınır. Laboratuvar test
rehberinde tüm süreçler ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Burada el terminallerinin kullanımı gerçek numune
alım zamanı hakkında bilgi vermesi bakımından can
alıcı öneme sahiptir.
2. Merkez Laboratuvara 1. madde kapsamı dışında kalan
ayaktan hasta numuneleri ve uç testleri olan numuneler yine hastane numune alma merkezlerinde rehberde tanımlı kurallar eşliğinde ve her hemşire önünde
kurulu monitörlerde tüp tipleri kontrol edilerek alınır.
Burada da barkod okutularak hastanın ekrana yansıyan bilgileri doğrultusunda kontroller gerçekleştirilir
ve numune alım zamanı da bu esnada sisteme kaydedilmiş olur. Alınan numuneler hastanelerde kabul ret
talimatları doğrultusunca değerlendirilir ve kuryelere
teslimi sağlanarak merkez laboratuvara gelir. Dış laboratuvarda çalışılacak olan numuneler tekrar tasniflenerek ve kabul ret işlemleri yapılarak kurye aracılığı ile
yönlendirilir. Diğer numuneler yine kabul ve ret işlemi
sonrasında ayrılarak (sort edilerek) ilgili departmana
yönlendirilir ve çalışılması sağlanır.

4.4.

Kurye Sistemi

Kurye sistemi her hastanenin çalışma programına en
uygun şekilde tasarlanmış saat ve seferde hizmet verir
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(hastaneye göre 5 ile 6 sefer/gün). Kurye araçları RFID sistemi ile merkezden izlenmekte ve olası gecikme nedeninde yedek araçlar ile anında müdahale edilmektedir.

Kurye Taşıma Çantası

Şekil 5:

Soğuk zincir kontrolünde kullanılan “data logger”

Hastanelere merkez laboratuvar işleyişini yürütmek amacıyla yerleştirilmiş “operasyon sorumluları” mevcuttur.
Operasyon sorumluları eğitim ve araştırma hastanelerinde 2 kişi, diğer hastanelerde 1 kişi olarak çalışmaktadırlar. Her hafta Perşembe günleri rutin eğitim programına
katılan bu kişiler uygun saatteki kuryeye tüm tüpleri hazırlayarak (santrifüj)özel bir yazılım olan“çanta doldur-boşalt” sistemi ile teslim ederler. Tüpler “datalogger” olarak
adlandırılan küçük bilgi kaydedici sistemler ile ısı ve süre
kontrolüne tabi tutularak merkeze kadar gelirler. Burada
resepsiyon kabul teknisyeni tarafından bu ısı ve süre kaydedici cihazlar durdurularak içlerindeki data sisteme aktarılır. Çantalar ve içerikleri barkodların eşleşmesi yoluyla
kontrol edilirler. Kabul ve ret işlemi sonrası numuneler
“sorter” (tasnifleyici) cihazı aracılığıyla tasniflenir ve ilgili
departmana çalışılmak üzere yönlendirilirler.
Kurye tarafından kullanılan özel tasarlanmış altta görülen buz kaşeleri ile iç kısımdan desteklenen çantalar
(Şekil 4) numunelerin soğuk zincir kapsamında transferini
sağlamaktadır.

Şekil 6:

Merkez Laboratuvar Numune Kabul/Red Yönetimi İş Akış Şeması
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Şekil 4:
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Tablo 1: Merkez Laboratuvar İnsan Kaynakları (2015)

Merkez Lab.

Mikrobiyoloji
Uzmanı

Biyokimya
Uzmanı

Lab. Teknisyeni

Temizlik

Destek
sistem

Total

2 (bir kişi
koordinatör)

8 (bir kişi
koordinatör,
yardımcısı

10 (bir kişi
koordinatör
yardımcısı)

68

3

16 (IT, depo,
lojistik, teknik
servis vs.)

107 kişi

Sağlık Bakanlığı Laboratuvar
Ruhsatlandırma Süreci

İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Merkezi
Laboratuvar Uygulaması ile birlik bünyesinde bulunan
toplam 21 merkezin laboratuvar testlerinin merkezi bir
laboratuvar tarafından yürütülmesi amacıyla başlatılan
hizmetin ruhsatlandırma aşaması seri denetimler sonrasında sonuçlanarak “Eğitim Hizmet Laboratuvarı” olarak onaylanmış ve “Tıbbi Laboratuvar Çalışma Ruhsatı”
alınmıştır.
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Akademisyen
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Şekil 7:

Merkez Laboratuvar Görüntüsü

Şekil 8:

Merkez Laboratuvar Görüntüsü

5.

UYGULAMANIN YAPILDIĞI
BÖLÜMLER VE TAKİBİ

İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Birliği Merkez Laboratuvar
Uygulaması ile birlik bünyesinde bulunan 7 Eğitim
Araştırma Hastanesi, 4 devlet Hastanesi ve bu hastanelere bağlı bulunan semt polikliniklerinin laboratuvar testleri
ile ilgili ihtiyaçları karşılanmaktadır. Merkez laboratuvar
uygulaması ile laboratuvar işleyişi her açıdan standardizasyona kavuşmuştur ve tüm birlik bünyesinde yöntem
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ve referans aralığıstandardizasyonu sağlanmıştır. Her
hastane aynı istem ekranlarını kullanarak bu sistem merkezi olarak yönetilir hale getirilmiştir. Ayrıca Dashboard
ekranları ile hizmet sunulan tüm sağlık tesislerimizin numune transfer sürelerinden, merkez laboratuvar cihaz
çalışma sürelerine, hastane tetkik durumundan, çanta
alınma-cihaz çalışma sürelerine, haftalık tüp sayılarından,
ret ve kabul edilen numune sayısına kadar birçok veri“real
time” olarak dinamik bir modelde takip edilmekte ve hizmet sürekli izlenerek kalite ölçüm kültürü oluşturulmaya
çalışılmaktadır.

mevcut olup acil hasta test istemlerine cevap vermektedirler. Merkezi laboratuvar sistemi perifer laboratuvarları
ile bir bütündür ve tüm birlik laboratuvar asistan,uzman,akademisyenlerinin hizmetine yönelik kurgulanmıştır.
Merkez laboratuvar uygulaması birçok yönden sağlık hizmetlerine kazanım sağlamıştır. Bu kazanımları şu şekilde
özetleyebiliriz.
99 Online Preanalitik sistem
99 Online Postanalitik sistem
99 İleri teknoloji laboratuvar cihazları
99 Yüksek hasta volümü ve olgu zenginliği
99 Test menüsü zenginliği

6.

UYGULAMANIN BULGULARI VE
ELDE EDİLEN SONUÇLAR

99 Yüksek volümlü laboratuvar yöneticiliği
99 Misafir Hasta Uygulaması
99 Loinc Kod uygulaması

Merkezi Laboratuvar yapılanması merkez bir laboratuvar
beraberinde bütün ve uyumlu çalışan bir perifer laboratuvar sistemi şeklinde düşünülmüş ve hizmetine bu şekilde
devam etmektedir. Merkezde çalışılan testlerin çalışılabileceği çekirdek laboratuvarlar perifer hastanelerimizde
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Şekil 9:

99 Ulusal laboratuvarcılıkalanına katkıları
99 Kalite kontrol çalışmaları ve sonuç standardizasyonu:
99 Bilişimsel ve yazılımsal alt yapı ve bigdata yönetimi
99 Referans aralık çalışmaları için gerekli büyük evren

Şekil 10: Merkez Laboratuvar Dashboard Ekran Örnekleri
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99 Otoverifikasyon, biyolojik varyasyon ve delta check
çalışmaları için gerekli büyüklükte ve izlenebilir veri
99 İleri laboratuvar süreç yönetim modelleri uygulanması
için imkân
99 Multidisiplinerlaboratuvarcılık uygulamaları
99 İletişim argümanlarının uygulanabilmesi açısından
uygun zemin:
99 Araştırma amaçlı
kapasitesi:

kullanılabilecek

geniş

cihaz

99 Farklı tıp disiplinleri ile ortak çalışma üretme imkanı
99 Farklı disiplinlerin laboratuvarcılık alanına uygulanma
imkanı (işletme,biyoinformatik gibi):
99 Etkin ve etkili laboratuvar yönetimi
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99 Uygun eğitimsel alt yapı desteği (konferans salonu)

Merkez Laboratuvar Uygulaması ile daha fazla sayıda
test daha düşük toplam kapasitede cihaz ile sonuçlandırılabilmektedir. Toplam cihaz kapasitesi olarak merkez laboratuvar sistemi uygulaması ile bir önceki sisteme göre
(2013 verileri baz alındığında) % 33 kazanım sağlandığı
görülmektedir.
Tablo 2: Merkez laboratuvar sisteminin önceki yıla göre
performans karşılaştırması
2013
Toplam cihaz
test kapasitesi

2014

2015*

39.945 test/
26.710 test/
saat (tüm birlik saat Merkez
hastaneleri)
Laboratuvar
Sistemi (perifer
hastaneler
dâhil)

26.710 test/
saat Merkez
Laboratuvar
Sistemi (perifer
hastaneler
dâhil)

Açıklama: Yapılmış olan ihale süreci devam etmektedir. Dolayısıyla
aynı cihaz kapasitesiyle çalışılmaya devam etmektedir.

Merkez laboratuvar uygulaması ile 4 büyük eğitim ve araştırma hastanesi verileri baz alınarak 2014 yılında yapılan
maliyet analizi çalışması sonucunda laboratuvar harcamaları kapsamında % 27 oranında kazanım sağlandığı
tespit edilmiştir.
Tablo 3: Maliyet karşılaştırması
Laboratuvar hizmeti
Puan Başına Birim Fiyatı
Merkezi Laboratuvar Hizmet Alımı Öncesi

0.2584

Merkezi Laboratuvar Hizmet Alımı

0.1896

Tablo 4: Laboratuvar Günlük Kapasitesi
(1 Eylül 2014 – 5 Eylül 2014 arasındaki ortalama sayılar)
Tüp sayısı
(ortalama)

Parametre
sayısı
(ortalama)
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Rutin/ biyokimya,
hormon ve
makro-eliza

Kan sayımı

Mikrobiyolojik
numune

7.457 tüp

5.123tüp

423

Klinik kimya

Immunassay
(Hormon +
Makro Eliza)

Hemogram
Test sonucu

48.345

16.435

5.123

Tablo 5: Merkez Laboratuvar Hedef Sonuç Verme Süreleri
Beklenen
(dakika)

Gerçekleşen
(dakika)

Klinik Kimya testleri

240

96

İmmunokimya testleri

360

138

Kan Sayımı testi

180

89

1 Eylül 2014 – 5 Eylül 2014 arasındaki TAT dk cinsinden median
değerleridir.

Merkez Laboratuvar Uygulaması ile birlikte laboratuvar
süreçlerinin klinisyen bakış açısıyla değerlendirilmesi
amacıyla 3 Kasım 2014’de klinisyenlere yönelik bir anket
çalışması yapılmıştır. Çalışmada; klinisyenlerin referans
aralığı standardizasyonundan memnuniyet oranı % 91,
uç test açısından hasta konforunun oluştuğunu düşünen
klinisyenlerin oranı %88, acilin gerçek misyonunu kazanmasından duyulan memnuniyet % 83, klinisyen test metot
standardizasyonundan memnuniyet oranı %80, klinisyen
uç test hizmetinden memnuniyet oranı da %73 olarak tespit edilmiştir. Bu veriler Merkez Laboratuvar Uygulaması
hedeflerinden biri olan klinisyen memnuniyetinin sağlanması yönünde olumlu bir bakış açısı oluştuğunu göstermektedir. Değişimin karşısındaki direnç bu çalışmada da
yaşanmış olmasına karşın iplemantasyon aşamasındaki
sorunlar zamanla aşılmaya çalışılmış ve hızla eksik ve aksayan süreçler için iyileştirme yapılmıştır.
Tablo 6: Klinisyenlere Yönelik Memnuniyet Anket Çalışması
Sonuçları
Soru

Memnuniyet
Oranı

Birliğimiz bünyesinde tüm hastanelerde aynı testler
için aynı referans değerlerin tanımlanabiliyor olması
hastanın başka hastanemizde yapılmış olan testini
yorumlamam açısından yararlı bir uygulamadır.

% 91

Hastamın numune vermeden önce sevk vs. işlemlerle
uğraşmak zorunda kalmaması ben ve hastam için
önemli bir yarar sağlamaktadır.

% 88

Hastanemde gerçek acil testlerin acil laboratuvarında
çalışılıyor olması acil olmayan kolesterol gibi
parametreleri çalışmak için acilin meşgul edilmiyor
olması ben ve hastam için zaman kazandırıcı yararlı
bir uygulamadır.

% 83

Birliğimiz bünyesinde tüm hastanelerin aynı test
metotları ile çalışması sonuçların değerlendirilmesi
aşamasında olumlu bulduğum bir özelliktir.

% 80

Hastanemde gerçek acil testlerin acil laboratuvarında
çalışılıyor olması acil olmayan kolesterol gibi
parametreleri çalışmak için acilin meşgul edilmiyor
olması ben ve hastam için zaman kazandırıcı yararlı
bir uygulamadır.

% 73

UYGULAMADAN ÖĞRENİLEN
DERSLER

Merkez laboratuvar uygulaması ile hizmet sunulan sağlık tesislerimizde incelemelerde bulunarak laboratuvar
süreci mercek altına alınmıştır. Tespit edilen aksaklıklara yönelik yazılımsalvedonanımsaliyileştirmeçalışmaları yapılarak süreç yeniden gözden geçirilmiştir. Bu
bağlamdaTAT (Turn Around Time) verileri örnek olarak
bu bölümde ele alındığında Birliğimize bağlı Medeniyet
Üniversitesi Göztepe EAH’debarkod basma zamanı ile
çalışma zamanı arası süreleri rutin biyokimya testleri için
eski sistemde (Şubat 2014) ve yeni sistemde Temmuz
2014) aşağıdaki grafikte karşılaştırılmıştır. Transfer süresi farkı olmasına rağmen ilave olarak eski sistemle
konsolide arasında median değerler açısından iyileşme
olduğu görülmektedir.
Şekil 11: Merkez Laboratuvar TAT verileri Örneği

laboratuvar harcamaları kapsamında % 27 oranında kazanım sağlamıştır. Laboratuvar işleyişi her açıdan standardizasyona kavuşmuştur.Tüm birlik bünyesinde yöntem ve
referans aralığı standardizasyonu sağlanmıştır. Hastadan
az sayıda tüp yeterliliği ile daha az kan alımı gerçekleşmektedir. Örnek arşivlenebilmesi mümkün olabilmekte sonuç
karşılığı bir ihale olduğu için test kaybı yaşanmamaktadır
Kit ve sarf lojistiğinde kolaylık sağlanmıştır.Her hastane
aynı istem ekranlarını kullanmaktadır ve bu sistem merkezi olarak yönetilir hale getirilmiştir. İlgili hekimin hasta
onayı ile tüm laboratuvar sonuçlarına, birlik bünyesindeki her hastaneden ulaşmasını sağlayacak sistem yazılımı
pilot olarak uygulanmaya başlamıştır. Tüm laboratuvar
süreçleri ile ilgili birlik bünyesinde yaygın bir eğitim programı uygulanmış, laboratuvarcılık süreci ile ilgili temel farkındalık gelişimi sağlanmıştır. Yazılımsal olarak hazırlanan
destek programları ile süreç ölçüm kültürü yerleşmiştir.
Bu sayede izlenebilirliğin sağlanabildiği karar destek sistemleri geliştirilmiş, dash-boardlar yardımıyla süreçlerin dinamik takipleri sağlanmıştır. PUKO (planla, uygula,
kontrol et ve ölç) bakış açısı geliştirilmiş ve geri dönüşleri
değerlendirmek amaçlı anket çalışmaları uygulanmış ve
eğitim programları planlanmıştır. Test istem optimizasyonunu sağlama hedefine yönelik olarak uluslararası laboratuvar test tanımlama dili olan LOINC kod uygulaması
pilot çalışması başlatılmıştır.
Asistan eğitimleri ileri teknoloji sistemleri tanımak ve kullanmak açısından zenginlik kazanmış ve preanalitik süreç
donanımı yüksek uzmanlar yetişmesine olanak sağlayacak bir sistem ulaşılabilir durumdadır.

Not: 13 Şubat grafik verilerinin alınmış olduğu hastanemizde HBYS kaynaklı sistemik bir hata yaşanmıştır.

8.

KURUM VEYA KURULUŞLARDA
UYGULANABİLME DURUMU

Merkezi laboratuvar çalışması sürdürülen,ölçümlenen bir
çalışma olarak tüm Bakanlığımız ve ülkemiz hastaneleri
tarafından yakından izlenmekte ve örnek proje olarak yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçi tarafından yerinde değerlendirilmektedir. Planlanan yeni projelerde örnek çalışma
olarak izlenmektedir.

9.

SAĞLIK HİZMETLERİ ÜZERİNE
ETKİLERİ

Tüm Biyokimya-Hormon ve Makro Eliza testleri tek tüpten
çalışılarak, kaynakların etkin kullanımı ile verimlilik artışı
sağlanmıştır. Maliyet analizi sonucunda Merkez laboratuvar uygulaması 4 büyük eğitim ve araştırma hastanesi

Birlik içerisinde laboratuvar alanındaki meslektaşların
birbirleri ile ilişki kurmaları sağlanmış işbirliği ortamı
geliştirilmiştir.
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Laboratuvar sonuçlarına tüm hastanelerimizden erişimin
sağlanacak olması test istemlerini optimize edecek ve tüm
ülke genelinde arzulanan çalışmanın model uygulaması olarak laboratuvarcılık tarihimizde bir dönüm noktası
oluşturacaktır.

10. UYGULAMANIN BÜTÇESİ VE
FİNANSMANI
İki farklı laboratuvar modeli karşılaştırması 2013 ve
2014 yılları bazında uygulanan laboratuvar hizmetleri
modellerinin karşılaştırılması yoluyla yapılmıştır ve bu
hizmetler ihale usulü gerçekleştirilmiştir. Ayrıca başkaca
bir kaynak kullanımı söz konusu değildir. Ancak her iki
modelin finansal açıdan maliyetlerinin de karşılaştırılması uygundur fikri doğrultusunda alttaki çalışmaya yer
verilmiştir.
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11. SONUÇ
Klinik laboratuvar tıbbının misyonu laboratuvar testleri yaparak hasta bakımını geliştirmektir. Eğer bu disiplin
gelecekte stratejik olarak pozisyon almak istiyorsa etkinliğini konsolidasyon yoluyla birliktelikler, ortaklıklar ve
(yatay/dikey) entegrasyonlar gerçekleştirerek güçlendirmek zorundadır. Etkinlik başarı için ön şarttır ancak garanti edici değildir. Amaca en uygun standart “değer”dir
(Porter, 1985;12-14). Değer katmak için laboratuvar profesyonelleri invitro diagnostik hizmetlerle ilişkili ilave bilgi hizmetleri sağlamaya yeniden odaklanmalıdır (Xavier,
2007;1730-1733). Bu süreç esas olan hastaya kaliteli
sonucu vermek amacıyla sistemin sürekli iyileştirilmesi
metoduyla ve PUKO mantığıyla tekrar tekrar ölçülmeli,
iyileştirilmeli ve yeniden değerlendirilmelidir. Esas olan
değişime karşı ön yargılı olmadan sürekli iyileştirme bakış
açısından kopmamaktır.

156

12. Seaberg RC, Statland BE, Stallone RO. (1999), “Planning and
implementing total laboratory automation at the North ShoreLong Island Jewish Health System Laboratories”, MLO MedLabObs.,
31(6):46-8,June, 50, 52-4.

V. SAĞLIKTA KALİTE ve GÜVENLİK ÖDÜLLERİ
Sağlıkta Kalite Standartları En İyi Uygulamalar

U-436

HASTA DOSYALARININ ARŞİVE EKSİKSİZ TESLİMİ İÇİN
BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE ARŞİV
MODÜLÜ UYGULAMASI
Emine Elvan ÇİFTLİK1, Serpil KAYALI1, Meral KURT DURMUŞ1, Özgür YİĞİT1
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, eeciftlik@hotmail.com

Arşiv birimleri kurumların hafızasını oluşturur. Bu nedenle tutulan kayıtların doğru ve eksiksiz olması ve muhafazası sağlık
hizmetinin süreklilik özelliği nedeni ile çok önemlidir.
“Arşiv Modülü Uygulama” fikri için hastanede uygulanmakta olan kalite çalışmaları kapsamında Sağlıkta Kalite Standartları
indikatörlerinden olan “hasta dosyalarının eksiksiz olarak arşive teslim oranı” standart maddesinden yola çıkılmıştır.
Daha önceki yıllarda hasta dosyalarının içerik kontrollerinin yapılması için hazırlanmış olan ve 2015 yılına kadar manuel olarak
kullanılan “hasta dosyası içeriği kontrol formu” hastane bilgi sistemi üzerinde bulunan arşiv modülüne entegre edilmiştir. Bu
sayede hasta dosyasının teslimi sırasında önceleri formlar ile yapılan uygulama elektronik ortamda yapılmaya başlanmıştır.
Hasta dosyalarının ilgili birimlerde hazırlanarak arşiv birimine tesliminden sorumlu bilgi sistemi kullanım elemanlarıyla arşiv
birimi çalışanlarına eğitimler verilerek kurgulanan sistemin etkin ve etkili şekilde kullanımına geçilmiştir. Fiziki olarak dosyalarda
bulunan hastaya ait tüm dokümanlar içerik olarak da kontrol edilerek hastane bilgi sisteminde oluşturulan arşiv modülünde
birimler arasında devir teslim ve sorgulama yapılmak sureti ile elektronik ortamda kayıtlar oluşturulmuştur.
Uygulama öncesi ancak yıllık 1000-1200 hasta dosyası örneklem usulü seçilerek manuel olarak içerik kontrolü yapılmakta iken,
arşiv modül uygulamasına geçişten sonra aylık yaklaşık 7000 dosya aynı sayıda kriterle elektronik ortamda değerlendirilerek
arşive kabul edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Arşiv, hastane, elektronik kayıt

ARCHIVE MODULEAPPLICATION IN AN EDUCATION & RESEARCH HOSPITAL FOR PATIENT FILES TO BE ARCHIVED
COMPLETE

01-04 Mart 2016, Antalya

ÖZET
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1

SUMMARY
Archive units are the memory of organizations. Because of the continuity feature of healthcare service, completion of records
and registrations are really important.
For the Project of “Application of the Archive Module’’, it’s evolved out of an indicator of ‘Standarts of Healthcare Quality’ which
is rate of delivering patient files to archive completely’. “Control form of patient file content”which was prepared for controlling
patient file contents in the previous years and used manually till 2015, was integrated to the archive modüle on the information
management system. Thus the application for the delivery of the patient files was started to be done electronically which used
to be done by forms.
The information management personel which is responsible for preparing and delivery of the patient files and archive unit
personel were educated and the designed system started to work in the most efficient way. Alli nformation and documents
which were on files physically werec ontrolled again and their registrations and records have been transferred to virtual platform
via archive module and hand-over system.
Before this application there were 1000-1200 patient file per year, being controlled manually by sample method. After the
archive module application, the number rised up to 7000 per month which are being evaluated electronically then transferred
to archive.
Keywords: Archive, hospital, electronical registration
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1.

GIRIŞ

“Tıbbi doküman” insan sağlığı ile ilgili yapılan çalışmalardan elde edilen tüm bilgilerin düzenlenmesi sonucu oluşan kayıtlardır. Bilimsel kurallar ışığında toplanan bu belgelerin düzenlenerek, saklanması, ihtiyaç halinde yeniden
düzenlenmesi ile ilgili işlemlere ise “tıbbi dokümantasyon”
adı verilir. (Ezel ve Adil, 2000:13-19)
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Tıbbi kayıtlar hastayla ilgili bilgileri içeren dokümanlardır.
Daha kapsamlı bir ifadeyle; tıbbi kayıtlar; nerede ve nasıl kaydedildiğine ve saklandığına bakılmaksızın hastayla
ilgili herhangi bir zamana ait biyopsikososyal bilgilerdir.
Bunlar kağıt üzerinde kayıtlı olabileceği gibi bilgisayar verisi, ses veya görüntü kayıtları şeklinde de olabilir(Özmen
Ö., 2010:3).

“Arşiv, bütün dünyada kurumların gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri sonucunda meydana gelen, idari, hukuksal,
tanıklık, kurumsal değeri olan ya da tekrar kullanılmak
üzere üretilen her türlü görsel, yazılı ve data bilgilerinin
muhafaza edildiği yerdir”(tr.wikipedia.org,2015)
Hastane arşivleri sağlık kuruluşlarına tetkik ve tedavi amacı ile gelen hastaların tetkik, tedavi, teşhis ve takiplerinde
kullanılacak her türlü bilginin ilgili mevzuat doğrultusunda belirli bir sistemde düzenli ve sıra ile tasnif edilerek
uygun koşullarda muhafaza edildiği, gerektiğinde yine
mevzuatla belirlendiği şekli ile ilgili kişi/kişilerle paylaşıldığı yerler olup, arşivleme konusunda günümüzde pek çok
yöntem ayrı ayrı veya birlikte kullanılmaktadır. Belgelerin
arşivde belli bir düzen ve sırada olması belgelere doğru
ve hızlı ulaşımı kolaylaştıracaktır. Aranan belgeye erişim
sağlamak en önemli amaç olarak ortaya çıkmaktadır. Bu
da tıbbi arşivleme ile sağlanabilir(Megep, 2008). Hastane
arşivleri için ulaşılabilirlik yanında belgelerin sağlık çalışanlarınca etkin doldurulmasının önemi de kaçınılmazdır.
Sağlık kurum ve kuruluşlarında ayaktan ya da yatarak
hizmet alan hastalar için üretilen her türlü sağlık verisinin hangi ortamda üretilmiş olursa olsun, zamanında, eksiksiz ve içerik olarak tam oluşturulması yanında gizliliği,
güvenliği ve ihtiyaç halinde kolay ulaşılabilir olması kaliteli
sağlık hizmet sunumunun gereklerindendir.
Sağlık kurumlarında hasta dosyalarındaki dokümanların
toplanması ve daha sonraki kuruma başvurularında ya
da adli bir süreç için ihtiyaç duyulduğunda ulaşılabilirliği
sağlamak için merkezi kurulan bir tıbbi arşivde dosyaların
düzenlenmesi ve korunması hakkındaki usûl ve esaslar
mevzuatça belirlenmiştir(Yataklı Tedavi Kurumları İşletme
Yönetmeliği, 2001).
Her alanda olduğu gibi sağlık hizmet sunumu sırasında da
zamanla yaşanan yenilikler ve değişimler hasta dosyaların arşivlenmesi konusundaki mevzuatta da değişiklikleri
beraberinde getirmiştir. Hastalara ait bilgi ve belgelerin
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çoğunun artık elektronik ortamda üretilmesi sayesinde
ihtiyaç halinde hasta bilgilerine ulaşım hızı da artmıştır.
Artık hastalara ait bilgilere daha önceki yıllarda olduğu
gibi dosyaların arşivden çıkarılarak incelenmesinden ziyade, elektronik ortamdan ulaşılabilmektedir. Hasta bilgilerinin(tetkik, tanı ve tedavi kayıtları) elektronik ortamda
tutulması bilgilerin muhafaza edilmesi gereğini de beraberinde getirmiştir. Bu amaçla 21/05/2015Yataklı Tedavi
Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönergesi yayınlanmıştır. Bu
yönerge sayesinde kağıt üzerinde tutulma ve ıslak imza
zorunluluğu olmayan bazı belgelerin sadece elektronik
ortama kaydedilmesi, ihtiyaç halinde istenilen içerik ve
formatta çıktıların alınması şartı ile mümkün hale gelmiştir. Bu durumda belgelerin gizliliğinin, bütünlüğünün ve
erişilebilir olmasının gerekleri sağlanmış olmalıdır(saglik.
gov.tr,2015).
Arşivlik malzemenin tespiti, korunması, gerektiğinde
ulaşılabilirliğinin ve imhasının sağlanması konusundaki
şartlar “Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik”te
tanımlanmıştır(tkhk.gov.tr,2015).
Uygulamaya konulan arşiv modülünde yukarıda bahsi geçen tüm mevzuatlar incelenmiş ve düzenleme mevzuatlar
çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

2.

UYGULAMANIN AMACI

“Arşiv Modülü Uygulaması”nın temel amacı; hastanede
kağıt üzerinden yürütülen arşiv için dosya oluşturma,
dosya içerik kontrolü, arşivleme, arşiv istek, arşiv istek
karşılama, arşiv takip ve arşiv dosya takip fonksiyonlarının
hastane bilgi sistemi üzerinden yapılması ile, tüm hasta
kayıtlarının eksiksiz olarak doldurulmasını, arşive alınmasını ve muhafazasını sağlamaktır. Aynı zamanda hastanedeki kalite yönetim sistemi çalışmalarına rehberlik
eden Sağlıkta Kalite Standartları’nın indikatörlerinden biri
olan “eksiksiz doldurulan hasta dosyası oranı” verilerinin
sistem üzerinden alınabilmesini sağlayarak kaliteli sağlık hizmeti sunumunun vazgeçilmezlerinden olan hasta
ve çalışan güvenliğine katkıda bulunmaktır. Hastanedeki
tüm süreçlerde konuya azami özen gösterilmekte olup,
sağlık hizmet sunumu sırasında her türlü faaliyette hasta güvenliği ve çalışan güvenliği kurallarına uyulmaktadır.
Hastaların hastaneden ayrılmaları halinde geride kalan
onlar için oluşturulmuş tüm tıbbi dokümanların hastane
tarafından güvence altına alınması hizmetin sürekliliği açısından son derece önemlidir.
Hasta güvenliği hastalarla birlikte onlara ait kayıtların da
güvenliğinin sağlanması ile mümkün olabilir. Hastalara
ait her türlü bilgi ve belgenin güvenliğini sağlamak üzere hasta dosyalarının eksiksiz olarak arşiv birimine teslim
edilmesi gerekir.
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Hastanede 2015 yılında uygulamaya geçilen arşiv modülü
ile; Sağlıkta Kalite Standartları Hastane (Versiyon 5)’de yer
alan “Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri” bölümünün amacı
olan “hastalara ait tıbbi kayıtların etkin, doğru ve zamanında
oluşturulması, sistematik bir arşivleme sistemi ile güvenli muhafazası ve hastaların bakım sürecine ilişkin her türlü bilgi ve
belgeye zamanında ulaşılabilmesinin sağlanması” konusuna
katkı sağlaması hedeflenmiştir.
Sağlıkta Kalite Standartları’ndaki pek çok standart maddesindeki içerikler incelendiğinde hasta ve çalışan güvenliğinin direkt veya dolaylı yolla birbiri ile ilişkide olduğu görülmektedir. Hastaneye başvuran hastalar için hastanede
bulundukları sürede oluşturulan her türlü yazılı ve/veya
elektronik kaydın bulunabilirliği yanında bu kayıtların eksiksiz ve doğru şekilde tutulmuş olmasının sağlanması ile
hasta güvenliği yanısıra çalışanların da hukuki güvenliğinin sağlanması çalışmanın hedefleri arasındadır.

5.
3.

UYGULAMANIN SAĞLIKTA KALITE
STANDARTLARI İLE İLIŞKISI

Sağlıkta Kalite Standartları Hastane(Versiyon 5) incelendiğinde arşiv konusunun “Doküman Yönetimi” başlığından
“Yaşam Sonu Hizmetler” başlığına kadar birçok alanda ele
alındığı görülmektedir. Bunlar;
■■ HYS04.01 Morg işleyişi kapsamında gerçekleştirilen
tüm işlemler kayıt altına alınmalı ve arşivlenmelidir.
■■ SBL13 Test işlemi tamamlanmış analiz örnekleri, test
verileri ve sonuçların arşivlenmesine yönelik kurallar
belirlenmelidir.
■■ SPL12 Laboratuvar arşivleme süreçlerine yönelik düzenleme bulunmalıdır.
■■ DTA04.04 Hasta dosyaları içerik, kayıtların tam ve tutarlı olması gibi hususlar açısından kontrolleri yapılarak arşivlenmelidir.
■■ DTA07.02 Arşiv planı, hasta dosyalarına kolay erişimi
sağlayacak ve izlenebilir şekilde oluşturulmalıdır.
Tüm bu standartların yanı sıra arşive hasta dosyalarının
teslimi ile ilgili yapılan bu uygulamada “Sağlıkta Hizmet
Kalite Standartları”nın hasta ve çalışan güvenliği gözönünde bulundurulmuştur. Standardın “İndikatör Yönetimi”
bölümünün “eksiksiz doldurulan hasta dosyası oranı izlenmelidir” göstergesine ait verilerin alınması ve değerlendirme yapılarak eksikliklerin giderilmesi amaçlanmıştır.

UYGULAMA SÜRECI

Hastanede uygulanmakta olan kalite yönetim sistemi gereği hastanede sunulan her türlü hizmette hasta bilgilerinin özenli oluşturulması kadar koruma altına alınması ve
istenildiğinde ulaşılabilirliğinin sağlanması da gereklilikler
arasındadır.
Hasta kayıtlarının eksiksiz tutulması ve uygun koşullarda saklanması için son 10 yıl içinde bazı düzenlemeler
yapılmıştır. Bunlardan biri, hasta kayıtlarının fiziki güvenliğinin sağlanması amacı ile 2007 yılında kurulan
“kompakt arşiv sistemi”dir. Kompakt arşiv sayesinde
hasta dosyalarının dış etkenlere karşı daha iyi muhafaza
edilmesi ve planlı bir yerleşim ile erişimlerin kolay olması
gerçekleştirilmiştir.
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Arşive teslim edilen dosyaların içerik kontrolleri uygulama
öncesi sınırlı sayıda dosyanın manuel kontrolü ile yapılmakta iken uygulama sayesinde arşive teslim edilen tüm
hasta dosyalar bilgi sisteminde oluşturulan ekrana veriler
zamanında ve doğru girilmek sureti ile tüm arşive alınacak dosyalar için kullanılmaya başlamıştır. Böylece süreç
boyunca oluşan olumsuzlukların takip edilerek gerekli durumlarda düzeltici faaliyetlerin yapılmasına katkı sağlanması da çalışma amaçlarındandır.

4.		 UYGULAMANIN HEDEFI
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Hastaneden hizmet alan ve dosya açılan hastalar için
oluşturulan her türlü belgenin hastane bilgi sistemi üzerinden arşive teslim edilmesi sırasında izlenmesi gereken
yöntem ve dikkat edilecek kurallar belirlenmiştir. Dosya
tesliminin hastane bilgi sistemi üzerinden yapılması sayesinde tüm bu süreç boyunca sorumluluğu bulunan çalışanların yaptıkları işlemler de izlenebilir hale gelmiştir.
Arşive teslim edilen dosya içeriklerinin kontrollerinin de
sistem üzerinden yapılması ve eksik olan dosyaların redlerinin de yine sistem üzerinden izlenebilmesi sayesinde
veri analiz ve değerlendirmeleri daha objektif yapılır hale
gelmiştir.

2009 yılında hastalara ait tüm kayıtların elektronik ortama
aktarılmak ve bir çeşit yedeklenmek sureti ile yine güvenliğini sağlanmak üzere “dijital arşiv sistemi” kurulmuştur.
Dijital arşiv sitemine geçiş ile birlikte 650.000 civarında
dosya 70 kişi ile iki yıl içinde taranarak elektronik ortama
kaydedilmiştir. Dijital arşiv sistemine geçiş sayesinde eğitim ve araştırma hastanesi olarak hizmet verilen hastanede sınırlı yetkilerle hasta dosyalarına elektronik ortamda
ulaşım sağlanabilmesi sayesinde bilimsel çalışmaların
sistem üzerinden yapılmasına olanak sağlanmıştır. Bu
durum hem dosyaların arşivden çıkarılmaması sayesinde
kayıpları engelleyerek hasta güvenliğini sağlamış hem de
çalışanlarımızın vakit kaybetmeden ve fiziki olarak dosyaları ele almadan çalışma yapmalarına olanak verdiğinden
çalışan memnuniyetine olumlu katkıda bulunmuştur.

159

V. SAĞLIKTA KALİTE ve GÜVENLİK ÖDÜLLERİ
Sağlıkta Kalite Standartları En İyi Uygulamalar

01-04 Mart 2016, Antalya

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Tüm bu yapılan düzenlemelerle sağlanmış olan hasta
dosyalarına kolay ulaşım kadar önemli ve gerekli olan
bir durum da dosyalardaki bilgilerin eksiksiz ve zamanında doldurulması konusunda da çalışmalar yapılmış ve
hasta güvenliği yanında çalışanlar için de hukuki güvenlik anlamına gelen hasta dosyalarının fiziki olduğu kadar
içerik olarak da tam olması konusundaki prosedür belirlenmiştir. Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları Hastane
Seti Versiyon 4’de “Destek Hizmet Yönetimi”ndeki “Hasta
Dosyası ve Arşiv Hizmetleri” bölümünün 1, 2, 3 ve 4 numaralı standartları ile ilgili düzenleme yapılarak hasta
dosyaları içeriklerinin kontrolü sağlanmıştır.
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Hastanedeki kalite uygulamaları kapsamında süreçlerin
takibi açısından indikatörlerin takibinin etkin bir şekilde
yapılması sürekli iyileştirme açısından son derece önemlidir. Etkin yapılan indikatör takibi ile süreç işleyişindeki
olumsuzluklar zamanında fark edilip, gereken düzeltici ve
önleyici çalışmalar ile önlemler alınabilir. Uygulamanın yapılmasına arşive teslim edilen hasta dosyalarının fiziki olduğu kadar içerik açısından da kontrol edilerek alınması,
eksiklik tespit edilen hasta dosyaları yeniden düzenlemek
üzere ilgili birime iadesinin sağlanması, eksikliklerin giderilmesinin ardından arşiv birimine kabul edilmesi eksiksiz
dosya takip indikatörü için yapılan çalışmalar sonucunda
karar verilmiştir.
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hastalara ait
dosyaların arşive eksiksiz ulaştırılması amacı ile 2009 yılından itibaren, ilgili birimde hazırlama ve arşive teslim
etme sırasında kontrol formları kullanılmıştır. Manuel
olarak doldurulan bu formaların kullanımı sırasında da
görülmüştür ki ne kadar dikkat edilse de arşive ulaştırılan dosyaların içerikleri ile ilgili bir takım eksiklikler olmaktadır. Bu eksikliklerin tespiti 2010 yılında kalite yönetim sistemi çalışmalarına dahil edilen, 19 başlık ile 95
sorudan oluşan “Hasta Dosyası İçeriği Kontrol Formu” ile
yapılmaya çalışılmıştır. Arşiv biriminden örneklem usulü seçilen klinik bazlı belirlenen sayıdaki hasta dosyasının görevlendirilmiş kişiler(kalite yönetim birimi çalışanı,
asistan doktor) tarafından ilgili form ile kontrol edilmesi
ile dosya eksikleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Daha sonra eksik bulunan dosya bilgileri ilgili klinik sorumlularına
ulaştırılmak sureti ile hazırlayacakları dosyalarda hangi
konulara özen göstermeleri gerektiği bildirilerek dosya
eksiklikleri tamamlanmaya çalışılmıştır. Arşiv birimine
teslim edilen dosyaların içeriklerinin tam olması konusunun önemi hakkında hekim ve hemşire grupları ile toplantılar yapılmıştır. Dosya eksiklerinin çalışanlar açısından
anlaşılmasının eksiklerin giderilmesi için yeterli olmadığı
yapılan yönetimin değerlendirmesi toplantılarında da görüşülmüştür. Yapılan toplantılar sonucunda ortaya çıkan
tablo incelendiğinde hasta dosyasını kontrol ve teslimi
ile görevli kişilerin işyükünün mazereti ile ilgili prosedürü
uygulamakta gerekli özeni göstermedikleri, arşiv birimine
teslim için getirilen dosyaların içeriklerinin ilgili sekreter
tarafından dikkatli yapılmadığı, dosyayı içerik formunu

kontrol etmek sureti ile alması gereken arşiv görevlisinin
ise bu hizmetini geciktirerek yerine getirdiği anlaşılmıştır.
Bu toplantılar sonucunda hasta dosyalarının teslim sürelerinin oldukça fazla geciktirildiği de görülmüştür. Tüm bu
çalışmalar sonucunda farklı bir teslim yapılmasının uygun
olacağı anlaşılmıştır.
Hasta dosyalarının arşiv birimine teslim edilmesi ile ilgili hastanemizde 2011 yılında yapılmış olan bir çalışmada
da kullanılmış olan “hasta dosyası içeriği kontrol formu”nun
manuel olarak ve sınırlı sayıda hasta dosyası için doldurulması yerine, hastane bilgi sisteminde tasarlanarak, tüm
hasta dosyalarının teslim sürecinde hastane bilgi sistemi
üzerinden yapılması için çalışma başlatılıp, kısa sürede tamamlanarak ve uygulamaya geçirilmiştir. Bu sayede tüm
hasta dosyalarının klinik bazlı tesliminde hazırlayan klinik
çalışanı ile arşiv görevlisinin kontrolü elektronik ortamda
gerçekleştirilmiş ve aylık olarak hastane bilgi sisteminden rapor alınmak sureti ile kontrolü gerçekleştirilmiştir.
Dosya içeriklerin kontrolü ile eksikliklerin hangi birimlere
ait olduğu, hangi konularda daha çok hata yapıldığının
elektronik ortamda izlenebilmesi dosyaları dolduran ve
teslim sırasında kontrolü yapan kişilerin işlerini daha ciddi
yapmaları konusunda da özenli davranmalarını beraberinde getirmiştir.
Dosyaların elektronik ortamda teslimi gündeme geldiğinde ilgili birimlerde çalışan bilgi sistemi kullanım elemanlarına ve dosyayı arşiv biriminde teslim alan personele
eğitimler verilmiş olup, eksik dosya tespiti halinde ilgili
kliniğin görevlisine dosya gönderilmek sureti ile eksiklerin
tamamlanmasının ardından fiziki olarak dosyanın arşive
kabulü sağlanmıştır.
Yeni kurgulanan arşiv modülünden sonra hasta dosyalarının arşive teslim süresi hastane bilgi sistemi üzerinden
takip edilebilir hale gelmiştir. Bu durum dosyanın hazırlanması ve tesliminden sorumlu bilgi sistemi kullanım
elemanı çalışanları için işlerini zamanında ve eksiksiz yapmaları konusunda uyarı niteliğinde olmuş ve hastaların
taburcuğundan itibaren üç işgünü içinde dosyanın arşive
teslim edilmesi zorunluluğu karşısında işlerini zamanında
ve daha dikkatli yapmaya başladıkları gözlenmiştir. İlgili
birimde hastanın işleminin bitip taburculuğunun ardından arşiv birimine teslim edilmesi gereken dosyalar daha
önce etkin izlenmeye çalışılmasına rağmen bu konuda
başarılı olunamamış, elektronik ortamda kurgulanan yeni
modülün uygulamaya geçirilmesi sayesinde hastanın taburculuğunun ardından belirlenmiş olan iki işgünü olan
içerisinde arşiv birimine teslim edilmeyen dosyalar sistem
üzerinde izlenebilir hale gelmiştir. Bu da dosyaların takibinde ciddi bir kolaylık sağlamıştır.
Arşive dosya teslimi ile ilgili olarak kullanıma geçirilen “arşiv modülü” işleyişi sırasında hastane bilgi sistemi programındaki iş akışı aşağıdaki tablolar aracılığı ile
incelendiğinde:
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Öncelikle dosyayı hazırlayan birimde görevli kullanıcı tarafından sistem üzerindeki “dosya teslim listesi”ne ulaşılır.
Hasta dosyası içeriği kontrol edilerek liste doldurulur.
Şekil 1: Arşiv Takip Modülü

İlgili birim tarafından teslim edilecek dosyalar arşiv modülü üzerindeki “teslim formu” doldurulduktan sonra arşiv
birimine en geç üç işgünü içinde teslim edilmek üzere getirilir. Dosyaları arşiv birim çalışanı sistem üzerindeki ilgili
kabul durumunu(dosya teslim alındı, dosya bulunamadı,
arşiv memuru kontrolü yapmadığı durumda istek bekliyor
vb.) belirleyip işaretledikten sonra teslim alır. İş yğunluğu
gibi nedenlerle dosya kontrolü yapılamadan fiziki olarak
dosyanın alındığı özellikli durumlarda “durum” bölümüne “istek kabul bekliyor” sekmesi işaretlenir ve ilgili dosya
içeriğinin kontrol edilmeden alındığı kullanıcı ile kontrol
eden tarafından anlaşılır. raporlamada da görülür. Şekil 4

Şekil 2: Arşiv Dosya Belgeleri

Şekil 3: Dosya İçerik Kontrol

Hastane bilgi sistemi üzerinden doldurulan “dosya teslim
formu” ile arşiv görevlisi tarafından teslim alınan hasta
dosyaları yapılan içerik kontrolü sonucunda herhangi bir
eksiklik tespit edilmemesi durumunda “arşiv kabul numarası” verilerek, arşivdeki yeri ve “evrak durum bilgileri” yazılmak sureti ile arşiv birimine hem elektronik ortamda hem
de fiziki olarak kabul edilmiş olur. (Şekil 5, Bölüm 1-2)
Hasta dosyası içerik kontrolünde herhangi bir eksiklik
tespit edilmesi durumunda Şekil 5’te belirtilen 3. Bölüme
eksik belge ve/veya belgelerin adı ve eksiklik ile ilgili açıklama yazılarak dosya “ilgili birime iade” sekmesi işaretlendikten sonra ilgili birime en geç iki işgünü içerisinde teslim
edilmek koşuluyla iade edilir. İade edilen dosyalar ve iade
nedenleri günlük olarak arşiv birim sorumlusu tarafından
Şekil 6’da yer alan “arşiv dosya hareketleri” bölümünden
takip edilir.
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İlgili klinik bilgi sistemi işletim elemanı tarafından hasta
dosyası içeriği kontrol edilmek sureti ile dosya içinde bulunan evraklar “Arşiv Belgesi” içinde bulunan “dosya içerik
kontrol” bölümüne kaydedilir. Şekil 2 ve Şekil 3
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Şekil 5: Arşiv Dosya Hareketleri

Şekil 6: Arşiv Dosya Hareketleri

Şekil 4: Arşiv Teslim Takip Formu

Arşive teslim edilmek üzere getirilen ve arşiv birimi tarafından yapılan dosya içerik kontrolünde eksiklik tespit edilen dosyalarda hangi evrakta hangi bilgilerin eksik olduğu
yine sistem üzerindeki ilgili bölüme not edilir. Bu bilgiler
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sayesinde birim bazlı olarak dosya hareketleri, eksik dosya sayıları ve nedenleri, arşivde çalışan her personelin
günlük olarak teslim aldıkları dosya sayıları vb. istatistiki
verilere ulaşmak mümkündür. Bu bilgiler kişilerin performansının değerlendirilmesi açısından da yöneticilere yol
gösterici olarak kullanılabilir. Şekil 7
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Şekil 7: Arşiv Birimi Raporlama Modülü

6.

UYGULAMANIN YAPILDIĞI
BÖLÜMLER VE TAKIBI

Hastane arşivine teslim edilen hasta dosyalarının içeriklerinin eksiksiz olmasını kontrol amacı ile kurulan “Arşiv
Modülü” hastanın tetkik ve tedavisinin yatış yapılarak yapıldığı tüm birimler tarafından kullanılmaktadır.
Hasta dosyalarındaki bilgiler dahil eksiksiz dosya tesliminin amaçlandığı arşiv modülü uygulamasının takibi,
uygulamanın başarısı için arşivden sorumlu başhekim
yardımcısı, müdür yardımcısı ve arşiv birim sorumlusu
tarafından oluşan bir komisyon tarafından, Hastane Bilgi
Sistemi üzerinden alınan raporlama ile yapılmaktadır.
Kurulan sistemin etkin olarak kullanılmaya başladığı 3 aylık süre boyunca hastane bilgi yönetim sistemi üzerinden
her gün düzenli olarak rapor alınmıştır. Bu raporlama ile
dosyaların teslim zamanı, içerik eksiklikleri, telsim eden ve
teslim alan çalışan bilgileri, dosya iadeleri ile iade sonucu işlemler gibi pek çok kriterin izlenmesi mümkün hale
gelmiştir.
Arşiv modülünün kullanımı ile görevli bilgi sistemi kullanım elemanları ve arşiv çalışanlarının sorumlusu olan
yöneticiler de hastane bilgi yönetim sisteminden arşiv
modül kullanımı ile ilgili alınan raporları değerlendirmek
sureti kontrol ederek insan kaynağı planlamasını, işyükü
ve çalışma usullerini de gözden geçirmektedirler.

7.

UYGULAMANIN BULGULARI

Hastaneden hizmet alan hastaların güvenliği ile birlikte
çalışanların da hukuki güvenliği için hasta dosyalarının
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eksiksiz olarak arşive kabul edilmesi için elektronik ortamda tüm hasta dosyalarının kabulünün yapılması
sağlanmıştır.
Hastanedeki işleyiş sırasında hasta bilgilerinin bir kısmı
sadece hastane bilgi yönetim sistemi üzerinde tutulurken,
özellikle ıslak imza gerektiren “hasta bilgilendirme”, “rıza
formu”, “hasta ve yakını eğitim formu” gibi bazı dokümanlar manuel olarak doldurulmakta ve hasta dosyasında
muhafaza edilmektedir. Tıbbi kayıtların tutulması sadece hasta yararı için değil aynı zamanda herhangi bir hata
veya ihmal iddiasında bulunulduğunda sağlık çalışanının
hakkını aramasında, sağlık kurumunun haklarının korunmasında önem kazanan belgelerdir.(Sürer,E.,2015) Yeni
kurgulanan ve elektronik ortamda işletime geçilen arşiv
modülü uygulaması sayesinde hastalara ait her türlü belgenin uygun koşullarda muhafaza edilme ve gerektiğinde belgelere ulaşma zorunluluğu yanı sıra dosyalarındaki
tıbbi dokümanların içeriklerinin de reddedilmek sureti ile
yeniden düzenlenmesi ve arşive kabul kriterlerine uygun
olması sağlanmıştır.
Hastanede bilgi sistemi üzerinde arşiv modülü kullanımından önce hasta dosyaları her ne kadar içerik olarak kontrol edilerek arşive teslim edilse de, yatan hasta
sayısı ve işyükünün fazla olması mazeretleri ile dosyayı
hazırlayanlarca tüm dosyaların içerik kontrollerinin yapılması mümkün olamıyordu. Ancak kısıtlı sayıda örneklem usulü seçilen dosyalar içerik açısından değerlendiriliyor ve bu değerlendirme süreci de insan kaynağı
ve zaman gerektiriyordu. Manuel dosya kontrolleri ilk
zamanlar kalite yönetim birimi çalışanlarınca yapılmış,
daha sonra asistan hekimlerce farklı bir kliniğin dosya
içeriğini ilgili form ile kontrol etmesi şeklinde yapılmıştır. Böylece hasta dosyalarından sorumlu olan asistan
hekimlerin kendi hasta dosyalarını da özenli ve dikkatli
doldurmalarını sağlamak amaçlanmıştır. Ancak dosya
kontrollerinde zaman zaman kişisel kaynaklı hata ve eksiklikler yaşanmıştır.
Kurgulanan arşiv modül uygulamasındaki dosya teslimi
sayesinde tüm hasta dosyaları arşiv birimine alınmadan
önce içinde bulunan tıbbi dokümanların içerik kontrolleri
de yapılmaya başlanmıştır. Sistemin kuruluşundan bugüne kadar aylık ortalama 7000 hasta dosyası kontrol edilerek arşive alınmış, aylık 500 dosya eksiklikleri nedeni ile
ilgili birimlere geri gönderilmek sureti ile eksik bilgilerin
tamamlanması sağlanmıştır.
Yine kurulan sistem ile arşive “dosyaların teslim süresi”
daha önceki uygulamada ortalama 10 gün olduğu halde,
son üç ay itibarı ile bu süre üç güne gerilemiştir. İstenen
düzeye inmemiş olmasına rağmen sistemin elektronik
ortamda takip edilebilmesi sayesinde dosya teslim süresinin kısa bir zamanda iki güne gerileyeceği öngörülmektedir. Aylara göre yapılan takipler de bu bulguyu
desteklemektedir.
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8.

UYGULAMADAN ÖĞRENILEN
DERSLER

“Arşiv modülü uygulaması”nın işlevselliğinin takibi hastane
bilgi sisteminden her ay düzenli olarak alınan raporlar ile
yapılmaktadır. Verilerin elektronik ortama kaydedilmesi
sonucu daha önce manuel olarak örneklem usulü ile belirlenen sınırlı sayıdaki hasta dosyasının incelenmesi için
harcanan insan gücü ve zaman kaybının önüne geçilmiştir. Tüm hasta dosyaları için titizlikle dosyalar gözden geçirilerek arşi birimine kabul edilmeye başlanmıştır.

ELDE EDILEN SONUÇLAR

Hastane bilgi sistemi üzerinden “arşiv modülü”nün tasarlanarak hasta dosyalarının teslimi ve arşive kabulü aşamasında kullanıma başlaması ile birlikte daha önce Sağlıkta
Hizmet Kalite Standartları indikatör yönetiminde belirlenmiş olan “hasta dosyalarının eksiksiz teslim oranı” takibi
daha güvenilir ve sistem üzerinde kaydedilmek sureti ile
ölçülebilir veriler ile yapılmaya başlandı.
Hasta dosyalarındaki eksik bilgilerin kontrolünün etkin
yapılması bilgi sistemi kullanım elemanı ile arşiv görevlilerinin birden çok kez uygulamalı eğitim almaları sayesinde arşive kabul edilen ve aylık ortalama 7000 civarında
olan tüm hasta dosyalarının içerikleri daha objektif olarak
değerlendirilebilir duruma geldi. 2011 yılında Çoban ve
arkadaşları tarafından aynı kurumda yapılan çalışmada,
hastane bilgi sistemlerinin sağlık kurum ve kuruluşlarında
etkin olarak kullanıma geçilmesinin ardından tıbbi kayıtların bilgi sistemleri üzerinden alınmasının önemi vurgulanmıştır.(Coban ve ark., 2010:522)
Hasta dosyalarının tesliminde yapılan bu düzenleme sayesinde, hastane yönetimi açısından ihtiyaç halinde hasta
bilgilerine ulaşılarak çalışanlar açısından hukuki güvenlik,
hasta açısından ise bilgi güvenliği sorumluluğu yerine getirilmiş oldu.
Hasta dosyalarının arşive tesliminde içerik kontrolünün
de otomasyon sistemi üzerinden yapılabilmesi sayesinde
ilgili birimde dosyaların hazırlanması aşamasında eksik
yapılan iş ve işlemlerin tespiti kayıtlara dayalı olarak tespit
edilip, henüz dosya arşive alınmadan gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.

Dosya hazırlanma ve tesliminde sorumluluğu bulunan
çalışanların yaptıkları işlerin sistem üzerinden takip edildiğini bilmeleri sayesinde hasta dosyalarında eksiklik olmaması konusunda sağlık profesyonelleri, bilgi sistemi
kullanım elemanları ve dosyanın arşive kabulünden sorumlu arşiv çalışanları azami dikkati göstermeye başlamıştır. Takip ediliyor olmak çalışanlar açısından personelin işlerini daha fazla özen ve dikkate yapmalarına olumlu
katkı sağlamıştır.

Hastane bilgi sistemi üzerinde kurgulanan arşiv modülü
kullanımı sayesinde dosya tesliminden sorumlu bilgi sistemi kullanım elemanı ile arşivde dosyaların kabulünden
sorumlu çalışan personelin iş yapabilme beceri ve kabiliyetleri ile performansları izlenebilir duruma geldi. Hasta
dosyalarının elektronik ortamda teslim ve kabul işlemlerinin yapılması, hastane yönetimince belirlenmiş olan
dosyayı arşive ulaştırma süresine çalışanların riayet etme
oranını arttırdı.

Yine uygulamanın başladığı üç aylık süre içinde arşiv kayıtları hastane bilgi sistemi üzerinden alınan raporlama
ile takip edilerek, dosya tesliminden sorumlu personelin
dosyaların zamanında ve eksiksiz olarak arşiv birimine
teslim etmesi konusunda geçmiş döneme nazaran daha
özenli davrandıkları ilgili birim sorumlularında alınan geribildirimlerde teyit edilmiştir.

Birim bazlı dosya eksikliklerinin elektronik ortamdan alınarak ilgili klinik sorumlularına yapılan geribildirimler
sayesinde, dosya eksiklerinin tamamlatılması sağlanması yanısıra daha sonraki dosyaların dikkatli hazırlanması
aşamasında da yol gösterici olduğu yapılan değerlendirmelerde görüldü. Sistemin kuruluşundan bugüne kadar
aylık ortalama 7000 hasta dosyası kontrol edilerek arşive
alınmış, aylık 500 dosya eksiklikleri nedeni ile ilgili birimlere geri gönderilmek sureti ile eksik bilgilerin tamamlanması sağlanmıştır.
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Çalışanların yaptıkları iş ve işlemlerin sistem üzerindeki
kayıtlardan takip edilebilmesi, teslim edilmeyen ya da içerik olarak eksiklik tespit edilen hasta dosyaları hakkında
yine sistem üzerinden alınan raporlama ile ilgili birim sorumlularına kısa sürede geribildirim yapılması sayesinde
uygulamanın başladığı ilk üç aylık sürede arşive eksik dosya teslim oranında ciddi düşme sağlanmıştır.

9.
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Hasta dosyalarının arşive tesliminden sorumlu bilgi sistemi kullanım elemanlarının kurulan yeni sistem ile birlikte
aldıkları eğitimlerin ardından konu ile ilgili hassasiyetlerinin arttığı gözlenmiştir. Daha önce hasta dosyalarının hazırlanması konusunda dikkatli olmaları ile ilgili sık
sık hizmetiçi eğitimler düzenlenmiş olduğu halde, ancak
elektronik ortamda dosya teslimi ve içerik kontrolü yapılmaya başlanmasının ardından hasta dosyalarını daha
dikkatli hazırladıkları dikkat çekicidir. Bu süreçte klinik
idari ve eğitim sorumluları ile yönetimin yapmış olduğu
toplantılarda asistan ve uzman hekimlere kalite yönetim
direktörü tarafından verilen eğitimlerin de etkili olduğu
düşünülmüştür.
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Günümüzde sağlık kuruluşlarında “dijital hastane” ve
“sağlık bilişimi” kavramları gündem maddeleri arasındadır. Hastalara ait tıbbi kayıtların oluşturulması kadar, bu
kayıtların doğru ve uygun koşullarda muhafaza edilerek
güvenliğinin sağlanması ve gereğinde ulaşılması son derece önemlidir. Bilgi teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanmak üzere hastanedeki tüm süreçlerde sağlık bilgi sistemlerinin kullanımı ve verilerin değerlendirilmesinde bu
sistemden faydalanılması, hizmet güvenliğini arttıracaktır.
(shmyo.uludag.edu.tr) Hasta dosyaları ister elektronik ortamda, ister basılı ve/veya yazılı doküman üzerinde olsun,
mevzuat gereği uzun yıllar saklanma zorunluluğu vardır.
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10. KURUM VE KURULUŞLARDA
UYGULANABILME DURUMU

Yoğun hizmet sunulan sağlık kuruluşlarında herhangi
bir nedenle dosyalardaki belgelerin uygunsuz doldurulması ancak yapılacak etkin dosya kontrolleri ile eksikliklerin ilgililerle paylaşılması neticesinde azaltılıp ortadan
kaldırılabilir. Bu amaçla sağlık hizmeti verilen tüm sağlık
kuruluşlarında mevcutta bulunan hastane bilgi sistemlerinde yapılacak düzenlemeler ile hasta dosyalarının teslimi ve arşive kabulü sırasında etkin ve etkili bir şekilde
içerik kontrolleri yapılması mümkün olacaktır. Sağlık kuruluşlarına ek olarak hiçbir maddi yük getirmeden kullandıkları bilgi sistemi bu amaçla yeniden düzenlenmesi
sağlanabilir.

11. UYGULAMANIN SAĞLIK HIZMETLERI
ÜZERINE ETKISI (ÖLÇÜLEBILIR)
Hastalara ait her türlü verinin oluşması kadar zaman içerisinde bu verilerden yararlanılarak karar alınacağının
gerçeği ile hastane arşivlerinde muhafaza edilen pek çok
dokümanın içerik olarak doğru doldurulması ve eksiksiz
bir şekilde muhafaza edilmesi sağlanmalıdır. Hasta güvenliğine olumlu katkısı yanında sağlık hizmeti sunanların yaptıkları iş ve işlemlerle ilgili kayıtların eksiksiz olması
herhangi bir hukuki süreçte çalışanların kendisini daha
güvende hissetmelerini sağlayacaktır.
Arşive eksiksiz teslim edilen dosya oranı ile ilgili yapılmış
çalışmalar bakıldığında incelenen dosya sayısının az olmasının dosya eksikliği oranını arttırıcı bir etken olduğu
vurgulanmaktadır. (İncesu, E., 2014:6) Bununla birlikte uygulaması sayesinde dosyaların eksiksiz teslimi hedeflenirken bu değerlendirmenin arşive alınacak olan tüm hasta
dosyalarında yapılması son derece önemli ve gereklidir.
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12. UYGULAMANIN BÜTÇE VE
FINANSMANI
Hasta dosyalarının ilgili birimden arşiv birimine teslimine
kadar olan tüm süreçler hastane bilgi sistemi üzerinde
oluşturulan “Arşiv modülü uygulaması” herhangi bir ek
bütçe tahsisi gerektirmemiştir. Sağlık hizmeti sunan tüm
sağlık kurum ve kuruluşlarının bilgi sistemi kullanımı göz
önünde bulundurulduğunda ek bir maddi kaynak ayırmak gerekmeksezin sistemin uygulanması mümkündür.

KAYNAKLAR
1.

Özmen Özgür (2010), Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile
Hekimliği Ana Bilim Dalı Polikliniğinin 2007 Çalışmalarının
Değerlendirilmesi Uzmanlık Tezi sayfa 3

2.

Esatoğlu Afsun Ezel, Artukoğlu Adil. Tıbbi Dokümantasyon Tarihi
ve Tıbbi Dokümantasyon ile İlgili Melekleşmenin Gelişimi, Ankara
Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yıllığı,
2000, Cilt 1, Sayı 1, 13-19

3.

https://tr.wikipedia.org(30.10.2015) saat: 20.16

4.

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Megep (Mesleki Eğitim Ve Öğretim
Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi) Büro Yönetimi Ve Sekreterlik
Tıbbi Arşivleme Ankara 2008

5.

Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbî Kayıt Ve Arşiv Hizmetleri
Yönergesi( Sağlık Bakanı’nın 06.11.2001 Tarih Ve 10588 Sayılı)

6.

http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-4688/yatakli-tedavi-kurumlaritibbi-kayit-ve-arsiv-hizmetler-.html, 31.10.2015, saat 10.12

7.

http://www.tkhk.gov.tr/ saat: 22.31

8.

T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Tubbi
Kayıtlar, Kayıtların Tutulması ve Saklanması, Bitirme Tezi, Stj.Diş
Hekimi Ebru Sürer, Danışman Öğretim Üyesi: Yrd.Doç.Dr.Ender
Şenol, İzmir 2015

9.

T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Iıı.
Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Sözel Bildiriler
Kitabı, Bir Eğitim Araştırma Hastanesindeki Tıbbi Kayıtların
Etkinliğinin Değerlendirilmesi, 2010, Sayfa 582,

10.

http://shmyo.uludag.edu.tr/Ders_Notlari/HBYS-2015.pdf (Sayfa 3,6)

11.

İndikatör Yönetiminde Yatan Hasta Dosya Kayıtlarının İncelenmesi,
Emrullah İncesu, 2014, s.6

12.

https://tr.wikipedia.org(30.10.2015) saat: 20.16

13.

http://shmyo.uludag.edu.tr/Ders_Notlari/HBYS-2015.pdf (Sayfa 3,6)

14.

T.C.Uludağ Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu, Hastane Bilgi
Yönetim Sistemleri Ders Notları, Öğr.Gör.Fikret CEYLAN

V. SAĞLIKTA KALİTE ve GÜVENLİK ÖDÜLLERİ
Sağlıkta Kalite Standartları En İyi Uygulamalar

U-442

ÇOCUK SERVİSLERİNDE TERAPÖTİK OYUN ETKİNLİKLERİ
ESKİŞEHİR DEVLET HASTANESİNDE ÇOCUK SERVİSİNDE
YATAN HASTA VE AİLELERİNE YÖNELİK UYGULAMA
H. Seyhan FİDAN1, Çetin AVCI1, Nefize ÇİMEN1, Füsun BANAZ1, Gizem ALPASLAN2,
Ebru ER2, Ülker İFEK2
Eskişehir Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği, hsfidan@gmail.com
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, gizemalpaslan26@gmail.com

1

Bu çalışma tıbbi veya tıbbi olmayan hizmetlerden faydalanmak için hastaneye yatırılan çocuk hasta ve ailelerini terapötik oyun
uygulamaları ile tanıştırmak, kaliteli vakit geçirmelerini sağlayarak memnuniyetini araştırmak için yapılmıştır. Oyun çocuğun
duygularını dışa vurma aracıdır. Uygun etkinlik ve oyunlarla çocukların üzücü deneyimlerin üstesinden kolaylıkla gelebilme
özelliği vardır. Bu özelliklerinden faydalanıp dikkatini farklı konulara odaklamak, hastalık sürecini eğlenerek ve etkinliklerle
geçirmesini sağlamak amacıyla “Akıllı Çocuklar Hastanede Etkinlik Var” (AÇHEV) kitabı oluşturulmuştur. Osmangazi Üniversitesin
Eğitim Fakültesinden üç gönüllü öğrencinin desteği ile Çocuk-1 servisinde yapılan çalışmada otuz üç ebeveynin görüşleri yazılı
olarak alınmıştır. Yazılan notlarda kişiler yapılan çalışmadan memnun olduklarını belirtmişlerdir. Uygulama yapıldığı dönem
içerisinde; çocukların hastaneye daha kolay uyum sağlayarak bu dönemi atlattıkları, annelerinde daha huzurlu ve kendilerine
vakit ayıracak zamanı buldukları çocukları ile daha kaliteli zaman geçirdikleri gözlenmiştir. Hazırlanan AÇHEV kitabı, hastaneye
yatışın çocuk üzerindeki olumsuz etkilerin hafifletilmesine ve hediye almanın güzelliğini yaşatarak, üzücü deneyimlerin (kan alma,
enjeksiyon, ameliyat vs.) üstesinden gelinmesine yardımcı olmuştur. Yapılan çalışmalar 22 Nisan 2015 te çocuk polikliniğinde
yapılan etkinlikle sergilenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Terapatik oyun, çocuk hastalar, AÇHEV kitabı

THERAPEUTIC GAME ACTIVITIES IN CHILDREN’S WARD AN APPLICATION FOR THE PATIENTS HOSPITALIZED IN THE
CHILDREN’S WARD IN ESKİŞEHİR STATE HOSPITAL AND THEIR FAMILIES
SUMMARY
This study was conducted to introduce therapeutic game activities to pediatric patients and their families who were hospitalized to
receive medical or non-medical services, and to provide them spend quality time, and to search for their satisfaction. A game is a
way for a child to express his/her feelings. Children can easily get over saddening experiences through appropriate activities and
games. The book “Akıllı Çocuklar Hastanede Etkinlik Var” (Smart Kids – Activity in Hospital – AÇHEV) was formed for the purpose
of driving the focus of children to different subjects and providing them to spend the process of illness by having fun and doing
activities. The views of 33 parents were received in writing at the study carried out in Children’s Ward 1 with the support of 3
volunteer students from the Faculty of Teaching in Osmangazi University. The people expressed on the written notes that they
were satisfied with the conducted study. It was observed that children could adapt to the hospital more easily and get over
this process, and mothers were more peaceful, had spare time for themselves and spent higher quality time with their children
during the period of application. The prepared AÇHEV book helped attenuating the negative impacts of being hospitalized over the
children, giving the experience of receiving a gift, and getting over saddening experiences (blood sampling, injection, operation,
etc.). The conducted studies were exhibited by an activity carried out in the children’s ward on 22nd April 2015.
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Keywords: Therapeutic Game, Pediatric Patients, AÇHEV book

1.

GİRİŞ

İlk çağlardan bugüne kadar oyun, insanların kendilerini
dışa vurmak için kullandıkları bir yöntemdir ve kişilerin
hoş vakit geçirmelerine, oyalanmalarına yarayan, bedensel ve zihinsel yeteneklerini geliştirme amacı güden, hesap,

dikkat, rastlantı ve beceriye dayanan, aynı zamanda tat veren, tamamen menfaatsiz bir tür yarıştır. (Sel, 1993; Seyrek
ve Sun, 1991).Bireyin hayatının her döneminde var olan
oyun özellikle oyun çağındaki bir çocuk için yeri ayrıdır.
Hastaneye yatış, sosyal ortamdan ve birçok yönden kısıtlanma çocuğun agresyonu nu, güvensizliğini, korkusunu ve
öfkesini artarak tedavi sürecinin sıkıntılı geçmesine ve hatta
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Okul öncesi dönem (3-6 yaş): Bu dönemdeki çocuklar bebek evleri ve plastik legolarla oynamayı severler. Kil kum
ve benzeri yaratıcı materyale ilgi duyarlar. Okul öncesi çocuğun hayal gücünü kullanarak bağlantılı oyunlar önerilmektedir. Örneğin yapılacak işlemden önce büyük resimli
kitaplar üzerinden çocuğun işlem hakkında korku fantezileri öğrenilebilir. Kuklalar ve gerçek tıbbi malzemeler kullanılarak planlanan terapötik oyun aracılığıyla ya da sözel
olarak çocuğun işlem hakkında duygularını ifade etmesi
sağlanmalıdır (Çavuşoğlu, 2008; Kyle, 2008; Wong, 1996).
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uzamasına sebep olabilir. Oyunun, çocuğun duygularını
dışa vurmasında önemli bir aracı olduğunu ve hastane ortamında sosyal ve fiziksel açıdan kısıtlandığını düşünürsek,
hastane ortamındaki önemi ve yerini daha iyi anlayabiliriz.

Hastane ortamında çocuğa oynayacağı bir yer ve oyun
fırsatının sağlanması, onun kendisini güven içinde hissetmesini ve enerjisini harcamasını sağlamaktadır. (Kyle,
2008) Günümüzde sağlık bakımı veren birçok kuruluş çocuk kliniklerinde çocuklar için oyun alanları, oyun odaları
bulundurmaktadır. Ancak ailenin kaygıları ve enfeksiyon
riski gibi sıkıntılarla çoğu çocuk zamanını odasında ve yatakta geçirmektedir. Çocuğun katılımının sağlanması ve
etkinliklerin daha verimli yapılabilmesi için her yerde kullanılabilecek ve kişiye özel uygun bir kaynak ve eğitmene
de ihtiyaç hissettirmektedir. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda Eskişehir Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği
(EKHBGS) tarafından AÇHEV etkinlik kitabı oluşturulmuş,
etkinlik odasında katılımının yanında kendi odasında ve
hatta yatağında da etkinlik yapmasına olanak sağlanmıştır.

2.

UYGULAMANIN AMACI

3.

UYGULAMA SÜRECİ

Uygulama Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinden,
Topluma Hizmet Uygulamaları dersi için kurumumuza başvuran 3 gönüllü öğrencinin desteği ile Mart 2015 – Nisan
2015 tarihleri arasında Eskişehir Devlet Hastanesi Çocuk 1
kliniğinde yapılmıştır. Olumlu geri bildirim alınan çalışmanın devamlılığı sağlanarak yatan okul öncesi dönemdeki
çocuklara etkinlik kitabı verilmiş, ailesi ve sağlık çalışanlarının da katılımı ile faaliyetleri yapması sağlanmıştır.

UYGULAMANIN YAPILDIĞI
BÖLÜMLER VE TAKİBİ

Çocuk 1 Kliniğinde uygulamaya alınıp değerlendirilen çalışma da, AÇHEV kitabı etkinliklerinin çocukların yattığı
tüm birimlerde kullanılabilir olduğu gözlenmiştir. Çocuk
1 kliniğindeki katılımcı isimleri ve yapılan aktiviteler günlük olarak formlara yazılmış ve aynı zamanda katılımcılara
duygu ve düşüncelerini aktarmaları için defter verilmiştir.
Etkinliklerde görevli arkadaşlar gözlem tekniğini kullanarak servis genelindeki tespitlerini not etmişlerdir. Aşağıda
belirtilen uygulama adımları izlenmiştir.
■■ Proje ekibinin oluşturulması
■■ 04-07 yaş dönemine hitap edebilecek, oyun ve okul
çağı çocuğu özelliklerine uygun olarak planlanan kitapçığın hazırlanması,
■■ Hastaneler ile görüşülerek çocuk hastaların yattığı birimlerin belirlenmesi ve uygun birimin seçilmesi,
■■ AÇHEV kitapçığının basılarak kurumlara tanıtımının yapılması,
■■ AÇHEV kitapçığının uygun birimlere ve çocuk hastalara
ulaştırılmasının sağlanması ve devamlılığının getirilmesi.
■■ Uygulama memnuniyetinin değerlendirilmesi ve ürünlerin sergilenmesi

4.1.

EKHBGS’ne bağlı olarak çalışan sağlık kurumlarında yatan çocuk hastaları AÇHEV kitabı ile tanıştırarak, terapötik
oyun uygulamalarının geliştirilmesi, hastane kaygılarının
azaltılması, eğitim ve gelişim dönemine katkıda bulunulması, boş zamanlarını eğlenerek ve dolu dolu geçirmesini
sağlayarak hastanede yatış sürecinin, hasta ve ailesi için
kaliteli ve verimli değerlendirilmesinin sağlanmasıdır.
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4.

Proje Ekibinin Oluşturulması

EKHBGS Tıbbi Hizmetler Başkanlığınca başlatılan çalışma, Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri,
Çocuk Gelişim Uzmanları ve Çocuk 1 Sorumlu hemşiresi
ve servis hemşirelerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

4.2.

AÇHEV Kitapçığının Hazırlanması

Çocuk Psikiyatristi ve çocuk gelişim uzmanlarının desteğiyle, okul öncesi çocuğun özelliklerine uygun, yönlendirici özelliğiyle ebeveynin de katılımına olanak sağlayan
kitapçık Genel Sekreterliğimizce tasarlanıp basılmıştır.

4.3.

Kurumlar ile Görüşülerek Çocuk
Hastaların Yattığı Birimlerin Belirlenmesi,
Dağıtımı ve Devamlılığının Sağlanması

EKHBGS ne bağlı kurumlarla görüşülerek çocuk hastaların yattığı birimler tespit edilmiş olup kitapların ulaştırılması sağlanmıştır. Basılan kitap örneği pdf formatında
hastanelere teslim edilerek, kendi imkânlarıyla ve ihtiyaçları doğrultusunda çoğaltıp uygulamanın devamlılığı
sağlanmıştır.
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Uygulama memnuniyetinin değerlendirilmesi için bölüme
özel defter oluşturulmuş, çocukların el izleri ve tarih atılarak ebeveynlerinin uygulama ile ilgili görüşlerini yazmaları
istenmiştir. Çocuk 1 servisinde yatan çocuk hastalarca hazırlanan ürünler 22 Nisan 2015 tarihinde Çocuk polikliniğinin önünde kendilerinin de davet edildiği bir etkinlikle
sergilenmiştir.

5.

UYGULAMANIN BULGULARI

AÇHEV kitap etkinlikleri çocukların yattığı tüm birimlerde
aile katılımı ile yapılmış ancak terapötik oyun etkinlikleri
eğitmenler gözleminde Çocuk 1 servisinde yapılmıştır.
Tablo 1. de görüldüğü gibi haftada 1 gün ve 2 aylık süreyle yapılan çalışmamızda; etkinlik odasında toplamda 70
çocuk, etkinlik odasına gidemeyip odasında ve yatağında
etkinliklere katılan çocuk sayısı 93 kişidir. Çalışma gözlem
yöntemiyle takip edilmiş olup, katılımcılardan 33 ebeveynin çalışma ile ilgili görüşleri yazılı olarak alınmıştır.
Resim 1-2-3-4-5-6-7 Ebeveynlerin Çocuk 1 servisinde yapılan etkinliklerle ilgili görüşlerinden bazı örnekler.
Hazırlanan ürünler üzerine etkinlik sahibinin adı yazılarak
iletişim bilgileri alınmış ve sergiden önce kendilerine bilgi
verilerek sergiye katılanlara ürünleri hediye edilmiştir.

Resim 1-2-3-4-5-6-7: Ebeveynlerin Çocuk 1 servisinde yapılan
etkinliklerle ilgili görüşlerinden bazı örnekler.
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Tablo 2: 22 Nisan 2015 sergisi katılan çocuk sayısı ve yapılan etkinlikler
01-04 Mart 2016, Antalya
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Tablo 1: 2015 yılı mart-mayıs dönemi terapatik oyun etkinlikleri

Tablo 2. de Çocuk bayramına özel sergiye davetli çocuklar ve poliklinik hastalarından 67 kişi katılmış olup, 40 kişi yatağında
ziyaret edilerek etkinliklere dahil edilmiştir.

Resim 8-9-10-11-12: Sergi etkinliklerinde yapılan faaliyetlerden seçilmiş görseller
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6.

UYGULAMADAN ELDE EDİLEN
SONUÇLAR VE ÖĞRENİLEN DERSLER

Resim 13-14: Dergi kapağı ve başarı belgesi
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Etkinlik günleri ve sergi programına katılım ile ilgili alınan
geri dönüşler olumlu yönde olmuş, bu tür program ve
faaliyetlerin özellikle çocuk hastalar için önemini bir kez
daha vurgulamıştır. Verilen etkinliklerde çocuk ve ailenin
hastane ortamdaki süreci endişelerinden uzak daha kolay atlattıkları, faaliyetler eğitmen eşliğinde yapıldığında
daha etkili olduğu gözlenmiştir. Taburculuk esnasında
verilen AÇHEV başarı belgesi ile çocukların onure olduğu
hastaneden çok daha mutlu ayrıldığı gözlenmiştir. (Resim
13-14)

Resim 15-16-17-18: AÇHEV etkinliklerinde yapılan faaliyetlerden
seçilmiş görseller

Hastalık ve hastaneye yatışın psikolojik etkileri çocuktan
çocuğa değişse de kaygı vericidir. Hazırlanan AÇHEV kitapçığı uygun zamanda verilip küçük bir hediyenin olumlu
etkisinden faydalanarak çocuk hastaların üzerinde oluşan
kaygıyı azaltılmıştır.
Kan alma, enjeksiyon, ameliyat vs. gibi işlemler travmatik
olabilmektedir. Yapılan etkinliklerle dikkatleri farklı konulara odaklanan çocuk hastaların üzücü deneyimlerin

üstesinden gelmesine katkı sağlanmış, süreci kabullenerek daha kolay atlattıkları gözlenmiştir.
Çocuklar, hastalığın nedeni yeterince açıklanmadığında
kendilerine göre açıklamalar bulurlar; örneğin, hastalığın
yanlış davranışları nedeniyle kendine verilmiş bir ceza olduğuna inanabilirler. Yapılan etkinlikler çocuk hastaların
bu gibi yanlış düşüncelere takılmasını engelleyerek duygularını resim ya da yazıyla ifade edebilmesine olanak
sağlamıştır. (Resim 21-22)
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Resim 19-20: AÇHEV etkinliklerinde yapılan faaliyetlerden seçilmiş görseller

Resim 21-22-23: Kitapta yer alan etkinlik örnekleri

Kitaptaki etkinlikler, çocukların hayal gücünün gelişmesine de katkı sağlayacak şekilde hazırlanmıştır. Bu proje ile çocuklarımız, tedavi sürecinde uzak kaldıkları okul
ve sosyal çevrelerine bir nebze olsun yakınlaşmışlar,

Resim 24-25-26: Kitapta yer alan etkinlik örnekleri
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masal dinlerken veya okurken kısa süreliğine de olsa farklı duygular yaşayıp, hastane ortamından uzaklaşmışlardır.
(Resim 24-25-26)

Kitap içerisinde ki hemşirene ve doktoruna resim çiz gibi
yönlendirici etkinlerle çocuğun kaygısı azaltılmış hatta tedavi sürecine de katkıları ve uyumu gözlenmiştir. (Resim
27-28-29)
Çocuk servislerinde verilen sağlık hizmeti aile merkezli
olmakta aile katılımı sağlanamadığı sürece tam bir sağlık
hizmetine ulaşılamamaktadır. Ebeveynin huzuru çocuğunun mutluluğu ile doğru orantılıdır. Bu proje sayesinde
anne baba sıkıntılı dönemi daha rahat atlatmış, daha huzurlu bir süreç geçirmiş, etkinlik saatlerine katılan çocukların ebeveynlere kendine vakit ayırabilmiştir. Bu pozitif
etki sayesinde sağlık çalışanlarının görevini daha huzurlu
bir ortamda ve verimli bir şekilde yerine getirdikleri gözlenmiştir. (Resim 30-31-32)
Dönem içerisinde yapılan etkinlikler Çocuk Bayramı dönemine getirilerek 22 Nisan 2015’te Çocuk Poliklinikleri
önünde sergilenmiş, faaliyetleri ile etkinliğe destek

sağlayan çocuklar sergiye davet edilmiş ve sergi sonunda yaptıkları kendilerine ve diğer çocuklara hediye
edilmiştir.

7.

KURUM VEYA KURULUŞLARDA
UYGULANABİLME DURUMU

Çocuğun hastaneye yatması, çocuk ve ailenin yaşam tarzında önemli değişiklikler meydana getirir. Bu değişiklikler, tüm aile bireylerinin stres ya da kriz yaşamasına
neden olur. Çocuk için hastalık ve buna bağlı olarak hastaneye yatma onu korkutan, rahatsız eden ve hoş olmayan birçok deneyimi içerir. (Çavuşoğlu 1992, Jackson et al
1993, Betz et a1.1994, Anat 1996, Çavuşoğlu 2001, Neyzi
ve ark. 2002).
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Resim 19-20-21-22 AÇHEV 22 Nisan etkinliklerinde yapılan faaliyetler ve çocuk sergisi açılışı ile ilgili örnek görseller

Ülkemizde çocuk sağlığı alanında büyük ilerlemeler sağlanmasına karşın, çocuk hastanın hastaneye yatışı, tedavileri ve tıbbi girişimleri gerek çocuk hastalar, gerekse aileleri için, acı ve endişe verici olup travmatik olmaktadır.
Aile hastaneye yatarken tek kaygısı hastalık ve çocuğun
birincil ihtiyaçları olmakta ancak etkinlik ve faaliyet gibi aktiviteler düşünememektedir. Oysaki kliniğe yatışı yapılan
ve akut süreci atlatıp durumu stabilleşen çocuk hasta için
hastanede yatmak daha sıkıntılı bir hal almakta bu durum
ailesini ve hatta sağlık çalışanlarının işlerini etkilemektedir. Terapötik oyun etkinlikleri uygun zaman ve uygun
etkinliklerle verildiğinde çok faydalı olduğu, aile ve sağlık
çalışanı için olumlu bir ortam yarattığı yapılan çalışma ile
gözlenmiştir.

Eğitimci desteği ile çok daha etkin yapılan aktiviteler için
eğitmen desteği sağlanabilir ya da çocuk hemşirelerine terapötik oyun etkinlikleri eğitimi verilebilir. Terapötik oyun
çalışmaları yapılacak düzenleme ve eğitimler sayesinde
tüm pediatrik birimlerde kullanılabilir, AÇHEV etkinlikleri
için herhangi bir düzenlemeye yapmaya gerek yoktur. Ek
1 de gönderilen dergi örneği çoğaltılarak boya kalemleri
ile birlikte çocuğa hediye edildiğinde etkinliklere uygun
yönlendirmeler yapmak yeterli olmaktadır.

AÇHEV kitabı çocuk hastanın yattığı her birimde rahatlıkla
kullanılabilir olmakla birlikte boya kalemleri de içine koyularak kendilerine hediye edildiğinde çok daha etkin ve
kullanılabilir olmaktadır. Hatta okul öncesi döneme ait hazırlanan kitap geliştirilerek diğer dönemler için de hazırlanabilir. Her pediatrik birim içinde oyun malzemelerinin
koyulabileceği oyun alanı ya da oyun odası düzenlenebilir.

Çocuğun yaşına göre oyun, sağlık eğitiminde de yararlı bir
araç olarak kullanılır. Amerika Birleşik Devletleri’nde hastanelerde çocuğu tıbbi tedavilere hazırlamak için Çocuk
Hayat Uzmanı (ÇHU) bulunmaktadır. ÇHU; özel olarak çocukları hastaneye yatış, ameliyat, ağrılı veya acı verici bir
işlem yapılmadan önce işleme hazırlayan kişilerdir. Kyle
(2008) göre; ÇHU’nun görevleri; girişim, ameliyat ve diğer

8.

SAĞLIK HİZMETLERİ ÜZERİNE
ETKİLERİ
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Literatür bilgilerinin de desteklediği özellikle çocuk servislerinde verilen her türlü sağlık hizmeti terapötik oyun etkinlikleri ile birlikte sunulduğunda çok daha etkili olmakta,
hasta yakınları ve sağlık personeli için olumlu ve pozitif bir
ortam hazırlanmasına olanak sağlamaktadır.

9.

UYGULAMANIN BÜTÇE VE
FİNANSMANI

Tablo 3: Bütçe ve finansman giderleri tablosu
Gider ismi
AÇHEV Kitabı +
Boya Kalemi

Etkinlik
Malzemeleri

Etkinlik
gözlemcileri

Adet

Açıklama

Maliyet

1000

3-7 yaş etkinlik kitabı,
12 renk küçük boy boya
kalemi

6950 TL

-

Oyun hamuru, yüz
boyama kalemi, keçe,
çeşitli boncuk ve
süsleme malzemeleri,
makas, yapıştırıcılar, vs.

400 TL

3 kişi

OGÜ öğrenci, Kadrolu
personel

Gönüllü katılım
ve kadrolu
personel ek
görev olarak
almıştır.
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Oyunun terapötik etkisini ise Dr. Rise Vanfleet şöyle açıklıyor; biz yetişkinler olarak zorlayıcı bir sorunla karşılaştığımızda, genellikle bir süre bu konu hakkında düşünür, ona
farklı açılardan bakar, seçeneklerimizi belirler ve bazen de
bu konuyu güvendiğimiz biriyle konuşuruz. Bizim için işler
yolunda gitmediği zaman, aklımızı kullanarak neler olduğunu ve gelecekte bu durumla nasıl başa çıkabileceğimizi
gözden geçiririz. Çocuklar da aynı şeyi oyun terapisinde
yaparlar, oyun terapisi bu tip bir öğrenmeyi, ifadeyi, canlandırmayı, kendini keşfetmeyi ve gelişimi desteklemek
için uygun materyalleri ve ortamı sağlar.

KAYNAKLAR
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tıbbi işlemlerden önce çocukları işleme hazırlamak, işlem
esnasında çocuğun yanında durarak çocuğa destek olmak,
terapötik oyun oynatmak, çocuğun normal büyüme ve
gelişmesini sürdürebilmesi için aktivitelerle destek olmak,
kardeş desteği, üzüldüklerinde destekleyici, cesaretlendirici olmak, çocuklar ve ailelerine acil odasında yapılacak
işlemlerde yardımcı olmak, hastanenin tanıtımını yapmak,
ayaktan tedavi alan çocukların ailelerine hastalık hakkında bilgi vermektir. Eğer kurumda ÇHU yoksa bu görevi
hemşire üstlenmektedir. Burada önemli nokta terapötik
oyunla çocuğu işlemlere hazırlamaktır (Kyle, 2008).

Tablo 3. te gösterilen maliyetlerden, AÇHEV kitabı ve boya
kalemleri maliyetleri EKHBGS tarafından temin edilmiş
olup, etkinlik malzemelerinin alımı EDH yönetimi tarafından karşılanmıştır.
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STERİLİZASYON PAKETLERİNDE BARKOD SİSTEMİ
Battal GÜL1, Seydi Ahmet GÜLLÜ1, Kadir GÖRDELİ1, Emrah KAHRAMAN1,
Murat DEMİRTAŞ1
Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, battalgul_26@hotmail.com

1

ÖZET

Bizde sağlık hizmeti verirken insan sağlığını en üst seviyede tutan bir anlayışla kurumumuza gelen hastalarımızın kurumumuzdan
kaynaklı bir sağlık problemi yaşamaması ve şifa için geldiği kurumumuzdan başka bir sekelle ayrılmaması için sterilizasyon
hizmetini en iyi şekilde vermeye kendimize destur edindik.
Bu çalışma, sayesinde kurumumuzda çalışmakta olan hekimlerimiz sekonder bir etki ile hastaya zarar vermeyeceği rahatlığında
ve gelecekte oluşabilecek adli vakalarda kendini garanti altına alabilmektedir. Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin bütün
kliniklerinde muayene ve tedavi hizmetinin başlandığı anda kullanılan ekipman barkod yardımı ile hasta dosyasına kayıt altına
alınmaktadır.
01-04 Mart 2016, Antalya
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Tüm sağlık kurumlarında verimliliğin arttırılması bunun yanı sıra maliyetin düşürülmesi temel hedefler arasında yer almaktadır.

Çalışma, yazılım firmamız METASOFT’un katkıları ile Bilgi İşlem ve Sterilizasyon Birimimizin koordineli ve öz verili çalışması ile
aksaklıkların yerinde çözümleri ile hızlı ve verimli bir yol almıştır.
Hekim tarafından kullanılan bütün el aletleri HBYS ‘de kayıt altına alınmış ve belirli aralıklarla kayıtlar kontrol edilmektedir.
Uygulamadaki yöntemimiz sayesinde barkod yapıştırma ve/veya yanlış etiketleme sorunları ortadan kalkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Verimlilik, Barkod, Sterilizasyon Paketleri, Yasal Yükümlülük

BARCODE STERILIZATION SYSTEM IN PACKAGE
SUMMARY
Increasing the efficiency of health care institutions, as well as reducing the cost thereof among the primary targets.
Us health care, while health at the highest level in keeping with an understanding of our patients who come to our company to
experience a health problem for us and sterilization services for the separation of another sequel to our organization came for
healing to give in the best way we conduct ourselves destur.
In this study, thanks to our doctors who work in our institution are recorded in the judicial case in itself guarantee alabilmektedir.
eskişeh Oral and Dental Health Hospital of patients with currently used equipment barcode assist the initiation of the examination
and treatment services in all clinical file may occur comfort in the future will not harm the patient with a secondary effect .
Study software, our company has taken a fast and efficient way to process the information and Sterilization Unit metasoft the
contributions of our co-ordinated and timely solutions given the troubles with self-study.
All tools used by physicians HIS ‘were recorded and the records are checked at regular intervals.
With our barcode paste application method and / or incorrect labeling issues are resolved.
Keywords: Productivity, Barcode, sterilization packages, Legal

1.

GİRİŞ

Ağız ve diş sağlığı hizmeti veren Ağız ve Diş Sağlığı
Hastaneleri son yıllarda daha yoğun olarak kullanılmaya
başlanmıştır. Hasta sayısındaki artış kullanılan malzemelerin daha hızlı sirkülasyonuna ve aktif olarak kullanımına
neden olmuştur. Bu hızlı sirkülasyonda malzeme temini
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ve temin edilen malzemenin de kullanıma uygun steril
edilmiş olma şartı sterilizasyon birimin iş yoğunluğunu
artırmıştır. Bu yoğun iş temposunda oluşabilecek aksaklık
ve hataların önleminin alınması gerekir. Bu çalışmamızda
bu düşünce ile yola çıkılarak bulunan bir uygulamadan söz
edeceğiz.
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Sağlık hizmeti sunumunda kullanılacak malzemenin uygun şartlarda steril edilmesi en az doğru tedavinin uygulanması kadar önemlidir. Kullanılan el aletinin içeriği ve
hangi hastaya kullanıldığının kaydı ise ilerleyen süreçte
meydana gelebilecek adli ve idari soruşturmalarda kullanıcının kendini savunabileceği tek dayanaktır.
Steril edilen malzemelerin içeriğinin paket üzerinde kayıtlı olması gereği ve kalite standartları için bulundurulması
gereken diğer bilgilerde bir araya gelince paket üzerine
yapıştırılan etiketlerde gözle okunması imkansız iç içe geçmiş doğruluğundan emin olunamayan bir veri topluluğu
meydana gelmektedir.
Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde yapılmakta olan
uygulama sayesinde hem olması gereken bilgiler göz ile
de kolayca okunabilir büyüklükte kayıt altına alınmakta,
hem de ilave bir barkod maliyeti getirmemektedir.
Hem standartlar yerine getirilebilmekte hem de maliyet
düşürülmektedir.

3.

STERİLİZASYON PAKETLERİNDE
BARKOD SİSTEMİNİN KALİTE
STANDARTLARIYLA İLİŞKİSİ

Verimlilik Gözlemcisi Yerinde Değerlendirme Rehberinde ;
■■ Steril malzemeler üzerinde sterilizasyon tarihi, sterilizasyonu yapan cihaz, hangi döngüde yapıldığı, son
kullanma tarihi vb. bilgiler istenmesi,
■■ Sterilizasyon koşulları uygun olarak tamamlanan malzeme steril depoya aktarılır.
■■ Steril olarak kullanılması planlanan her malzeme bir
kontrol numarası ile belirlenmeli ve kaydı tutulmalıdır.
Bu kontrol numarasında malzemenin hangi sterilizatörde steril edildiği, sterilizasyon tarihi, çevrim sayısı
belirtilmelidir.
■■ Steril depoda ilk giren ilk çıkar yöntemi kullanılarak
malzeme sirkülasyonu sağlanmalıdır.
Depolanmış olan maddelerin sıvılardan etkilenmemesi,
poşetlerin ve bohçaların bekleme esnasında zarar görmemesi için depolama ona göre yapılmalıdır. Steril edilen
malzemenin paketi ıslanır, yırtılır, delinir veya bekleme
süresi belirlenen sürelerden fazla ise tekrar sterilizasyona
gönderilmelidir.
Cihaz üzerindeki program döngüsü çizelge kaydedicileri-bilgisayar çıktıları, sıcaklık ve basınç ölçme cihazları,
nem ölçer göstergelerin kontrollerini kapsar. Elektronik

kontrol cihazları ile buhar penetrasyonu (Bowie&Dick),
vakum kaçağı, hava kalıntısı ile sıcaklık, zaman basınç parametrelerini test edebilen elektronik test sistemleri, sterilizasyon döngüsü sırasındaki fiziksel parametreleri kayıt
altına alır.
Sağlık Hizmet Kalite Standartlarında;
■■ Sterilizasyon ünitesinin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır.
Yazılı düzenleme;
■■ Aletlerin; Üniteye transferini,
■■ Ön-temizlik ve dekontaminasyonunu,
■■ Hazırlık ve bakım alanına taşınmasını,
■■ Sayımı-bakımı ve kontrolünü,
■■ Paketlenmesi, steril edilmesi ve depolanmasını,
■■ Kullanım alanına transferine kadar sterilitenin korunmasını,
■■ İndikatör kullanımını,
■■ Cihazların günlük bakımını kapsamalıdır. (Türkiye
Kamu Hastaneleri Kurumu, İzleme Ölçme ve
Değerlendirme Başkan Yardımcılığı, Verimlilik ve Kalite
Yönetimi Daire Başkanlığı, 2015)
Bu kriterleri yerine getirmek için yaptığımız çalışmada
kurumumuz sterilizasyon ünitesinde steril edilen bütün
el aletlerinin içeriği ve uygulanan testler etiket ile paket
üzerine yapıştırmak yerine paketin direk üzerine yazılarak
yapıştırma etiketlerde meydana gelen hataların önüne
geçilmektedir.

4.
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2.

STERİLİZASYON PAKETLERİNDE
BARKOD SİSTEMİ UYGULAMA
SÜRECİ VE TAKİBİ

Sağlık hizmetlerinde kullanılan el aletlerinin hasta ve çalışan güvenliği açışından steril olarak kullanılması ve bu
uygunluğunun kanıtlanması için süreç takip edilmeli ve
kayıt altına alınmalıdır.
Süreçte meydana gelen bir aksaklığın tespiti durumunda
ise aksaklık tespit edilen el aletleri hastaya kullanılmadan
önce müdahale edilmeli ve olası risklerin önüne geçilmelidir. Bu işlem için el aletleri barkodla takip edilmektedir.
Genel olarak kurumlarda uygulanmakta olan bu yöntem
sayesinde güvenli bir çalışma alanı oluşturulmuştur.
Çapraz enfeksiyonu önlemek ne kadar önemli ise bu süreci kayıt altına almakta bir o kadar önemli olduğundan bu
sürece dikkat çekilmiştir.
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Ancak barkodla takip işleminde el aletlerinin paketlenmesinden sonra yapıştırılan barkod etiketlerinin akıbeti süreçte hatalara neden olmaya başlamıştır.

Şekil 3: Uygulamadaki Barkod Örneği

Şekil 4: Barkod Bilgileri Örneği
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Şekil 1: Ayrılan Etiket Örneği

Şekil 2: Yapışan Etiket Örneği

Etiketlerin kullanıcı dikkatsizliği nedeniyle yanlış paketlere
yapıştırılma riski, yapıştırılan etiketlerin düşmesi ve/veya
birden fazla pakete yapışarak paketlerin deforme olmasına sebep olması gibi görülen olumsuzlar uygulamada
güvensizlik meydana gelmesine neden olmuştur.
Bununla birlikte sterilizasyon paketlerine yapıştırılan barkodların ısı ve su buharından etkilenmemesi için ısıya dayanıklı kağıt kullanılması gerekmekte buna bağlı olarak da
kağıt ve baskı masrafı artmaktadır.
Bu yöntemle kullanılan barkodlama yöntemindeki bir
diğer sakıncada barkod üzerindeki bilgilerin gözle görülmesinin zor olması sadece barkod okutucuyla okutulduğu zaman gerekli bilgilerin öğrenilmesidir. Buda uygulama esnasında hekim ve hasta tarafından kullanılan
aletin sterilizasyonu konusunda gerekli bilgilerin alınmasını zorlaştırmaktadır.
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Bütün bu dezavantajlar takip yönteminin nasıl yapılması
gerektiği sorunu daha çok sormamıza neden olmuştur.
Değerlendirmelerimiz ve görüşmelerimiz sonrasında ise
el aletlerine ait bilgileri etiketlere yapıştırmak yerine el
aletinin konulduğu paketin üzerine gerekli bilgilerin yazılması fikri ortaya çıkmış ve uygulanmaya başlanmıştır.
Bu şekilde yapılacak barkodlama da steril paketler üzerinde gerekli bilgilerin girilerek hem zaman açısından hem
de iş gücü anlamında büyük kolaylık yapılmıştır.
Sisteme entegre bir yazıcı yardımıyla gereken sayıda
steril kağıda baskı yapılarak ilgili alete ait barkodlar basılarak kısa zamanda yeterli sayıda çıktı alınabilmektedir. Barkodların uzun süre dayanması ve otoklav içinde
bozulmaması için pigment mürekkep kullanılmaktadır.
Bunun nedeni normal mürekkeplerin otoklav içerisindeki
ısı ve su buharından etkilenmesidir. Pigment mürekkepler otoklav içinde oluşacak ısı ve su buharında steril paket üzerindeki barkodun bozulmasını engellemektedir.
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Maliyeti de yüksek olmayan pigment mürekkepler yapıştırma barkodların ısıya dayanıklı yazıcı kağıdı masrafını da
ortadan kaldırmıştır. Maliyet zaman ve iş gücü açısından
oldukça kullanışlı olan steril paket üzerine basılan barkodlar istenilen sayıda ve çeşitte çıkarılabilmektedir.

Şekil 6: Bilgi Giriş Ekranı

MSÜ’ye gelen aletlerin yıkamaya alınmadan önce ne kadar sayıda ve ne çeşitte basılacağı, ilgili personele iletilerek otoklava giriş döngüsüne göre basımı yapılarak günlük olarak basımı sağlanmaktadır.

Ayrıca yapıştırma barkodların otoklav içerisinde oluşan su
buharından dolayı birbirine yapışma ve silinme ihtimali
ortadan kalkmıştır.
Steril paketlere otoklavdan çıktıktan sonra barkodlama
yapılamayacağından dolayı¸ ısıya dayanıksız barkod kağıdı kullanılan yöntemlerdeki gibi otoklavdan çıkan aletlere
sonradan yapıştırma yapılamayacak ve bu sorunun önüne
önceden geçilmiş olacaktır. Ayrıca paket içerisinde herhangi bir sorundan şüphelenildiğinde sistemden o pakete ait
barkod iptal edildiğinde paketin kullanılması engellenebilmektedir. Böylece herhangi bir karışıklığa neden olmadan
o paketin kullanılması önlenmiş olur. Bir diğer hususta hekimin klinik aşamasında kullanacağı alete ait paketi barkod
okutucuyla okutmadan işleme başlamasının önlenmesidir.
Bu sayede hekim açılmış veya steril olmayan bir paket kullanamayacaktır. Hekim paketteki barkodu barkod okutucuyla okuttuğunda o hastaya bu paket işlenmiş ve gerekli
bilgiler bu sayede girilmiş olacaktır. Sistemden barkod okutulmak suretiyle işlem teyit edilmiş olur.
Şekil 5: Barkod Okutma İşlemi

Okutulan barkod sayesinde el aletine ait sterilzasyon bilgileri (okuttuğunda kullanılan aletin hangi otoklavda, kim
tarafından, ne zaman yapıldığı,son kullanma tarihi,otoklav döngüsü gibi bilgiler) hasta dosyasına işlenmektedir.
Hekim paketi okutmadan tedaviye başlayamamaktadır.
Geçmişe dönük olarak bilgilerin öğrenilmesi istenildiğinde hasta kendisine ne zaman hangi tedavinin hangi aletle
yapıldığını T.C. kimlik numarası sayesinde öğrenebilmektedir. Hasta kendisini şüpheye düşürecek bir işlemle karşılaştığında bunun geçmişe dönük bilgilerini öğrenebilir.
İmplant yaptırmak isteyen bir hasta kendisinde kullanılacak olan aletlerin implant için gerekli olan testlerden geçip
geçmediğini paket üzerindeki otoklav döngüsü sayesinde
öğrenebilir.O gün o döngüde kullanılan aletlere ilişkin
kayıtlar sterilizasyon merkezinde muhafaza edilmektedir.
Yapılan bütün testler kayıt defterlerine kaydedilmektedir.
Resimde görüldüğü gibi implant için gerekli olan biyolojik
indikatör testi ve kimyasal indikatör testi yapılmış ve
kayıtlara geçirilmiştir.Hasta kayıt defterindeki otoklav
ve döngü sayısı sayesinde kendisinde kullanılacak olan
paketin sterilitesini öğrenebilir.
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Steril paket üzerindeki bilgiler istenilen büyüklük ve çeşitte olabileceğinden etiket yapıştırmadaki gibi yetersiz alan
sorunu yoktur. İlgili alete ait bilgileri içeren barkod istenilen büyüklükte olabileceğinden barkod bozulmalardan
etkilenmeyecek ve klinik safhasında hekim steril paket
üzerindeki barkodu rahatlıkla barkod cihazı kullanarak
okutabilmektedir.

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Ayrıca paket üzerine istenilen bilgilerin girilmesi kolaylaşmış ve basılan paket kadar otoklava malzeme girmesi
sağlanmıştır.

Şekil 7: Kayıt Defteri 1
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Ayrıca hekimin çalıştığı ünite bağlanan bir dokunmatik ekran sayesinde hekim ve hasta kullanılacak olan paketin ve
yapılacak olan işlemlerin ayrıntısını ekran sayesinde görebilmektedir. Hekim kullanacağı paketi ekrana bağlı olan
barkod okutucuya okutup gerekli işlemi kolay bir şekilde
yapabilmektedir.
Hekim uygun tedavi paketini barkod okutucuya okutmadan sistem uygulanmak istenen tedaviye izin vermemektedir. Böylece sistemin güvenilirliği ortaya
çıkmaktadır.

Şekil 9: Kayıt Defteri 2

UYGULAMADAN ÖĞRENİLENLER

Önceden uygulanmakta olan etiketleme yönteminde
steril paketler üzerine yapıştırma işlemi düzenli ve
doğru şekilde yapılamamaktaydı. Paket içindeki aletin
şekline bağlı etiket kaymaları, tam yapışmama, etiketin
bazen paketin önünde bazen arkasında olması kullanıcılarda sisteme girme aşamasında zorluk çekmelerine sebep olmaktaydı. Uygulamamız sayesinde barkod
bilgileri bütün aletlerin arka yüzünde bulunduğundan
kullanıcılara barkod okutmada ve HBYS kaydı girmede
standart uygulama kolaylık sağlamıştır. Edinilen uygulama alışkanlığı sayesinde bu kadar sade bir çözüm bile
çalışanların işleyişe katkılarını artırmış ve motivasyonlarını güçlendirmiştir.

7.

Şekil 10: Kayıt Defteri 3

BULGULAR

Steril paket üzerine baskı yapılarak yapılan barkodlama yöntemi maliyet, zaman ve iş gücü kaybını yarıya
indirmektedir. Ayrıca görsel olarak da hem hekim hem de
hasta tarafından rahatlıkla görülebilmektedir. Bu sayede
kullanılan paket hakkında gerekli bilgiler hasta tarafından
da öğrenilebilmektedir. Paketlere belirtilen sayıda barkod
yapıldığından fazla kâğıt tüketiminin önüne geçilmiştir. Ne
kadar alet varsa o kadar baskı yapılır. Barkod bilgileri kâğıt üzerinde de olduğundan istenilen aletlerin hekim tarafından kullanılması ve gruplanması kolaylaşmıştır. Ayrıca
paketlerin otoklavdan çıktıktan sonra barkod yapıştırmak
için el ile temasının önüne geçilmiştir. Otoklavdan çıkan
paket direkt olarak steril depoya alınmaktadır.

6.
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Şekil 8: İşlem Geçmişi Sorgu Ekranı

5.

SONUÇ

Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde Verimlilik
Yerinde Değerlendirme ve SHKS Kriterlerini uygulayabilmek adına çıkılan yolda kurumumuzda MSÜ’de steril edilen tedavi aletleri ve el aletlerinin sterilizasyon süreci ve
indikatör sonuçları HBYS‘ye kaydedilebilmektedir. Steril
edilen aletlere ait bilgilerinin tamamı paket üzerinde yer
aldığından dışarıdan oluşabilecek bir müdahalenin önüne
geçilmektedir. Yanlış etiket yapıştırılması etiket ile içerik
uyumsuzluğu ve/veya steril edilmeden etiket değişikliği ile
oluşabilecek bütün riskler ortadan kalmıştır. Dış kaynaklı bir gerekçe ile pakette meydana gelen deformasyonda
kullanıcı paketi sterilizasyon birimine iade etmektedir.
Sterilizasyon döngüsünde meydana gelen bir hatada o döngüye ait bütün aletler sistem üzerinden hatalı ürün olarak tanımlanmakta ve hastalara kullanımı
engellenmektedir.
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Kayıtların doğru bir şekilde tutulmasında güvenli bir yol
izlenmesi sayesinde oluşabilecek adli bir soruşturmada
elimizde sağlam kanıtlara dayalı delillerimiz ve kayıtlarımız mevcuttur.

8.

UYGULANABİLİRLİĞİ VE SAĞLIK
HİZMETLERİNE ETKİSİ

KAYNAKLAR
1.

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi ve Kalite
Geliştirme Daire Başkanlığı. (2011). ADSM Hizmet Kalite Standartları
. Ankara.

2.
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Başkan Yardımcılığı, Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı.
(2015). VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ
ADSM / ADSH. Ankara.

UYGULAMANIN BÜTÇE VE
FİNANSMANI

Sterilizasyon hizmetlerinin takibi kalite standartları gereği yapılması gereken bir uygulamadır. Bu kriterleri yerine
getirmek adına oluşturulan alt yapıda her klinikte hekim
ünitine bağlı bir dokunmatik ekran, bir barkod okuyucu
yer almaktadır. Uygulamamız için var olan sisteme hiçbir
donanım eklenmemiştir. Hatta sterilizasyon biriminde önceden kullanılmakta olan barkod yazıcılar yerine daha uygun püskürtmeli bir yazıcı ve zaten kullanılacak olan sterilizasyon paket kağıdı ile ilave barkod etiketi masrafından
kar edilmiştir.
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Sağlık Kalite Standartlarının yer alan kriterlerin yerine getirilmesi için Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti veren bütün kurumlarda uygulanabilir ve gerekli bir çalışmadır. Verimli
ve uygulanabilir ekonomik bir çalışmadır.
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ACİL SERVİS SEVKLERİNİN AZALTILMASINDA YOĞUN
BAKIM VİZİTLERİNİN ETKİSİ
Davut KAPLAN1, Füsun GÖNEN DEDE1, Memet Erşan BİLGİLİ1, Özlem AYDIN1
Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, davkap21@hotmail.com

1

Acil servise başvuran ve yoğun bakım endikasyonu olan hastaların yoğun bakım ünitesinde etkin tedavilerinin başlatılabilmesi,
uygun yoğun bakım yatağının mümkün olan en kısa sürede bulunmasıyla yakından ilişkilidir. Yoğun bakım ünitesinde yer
olmadığı için bir başka merkeze sevk edilme gerekçesi, acilden yapılan tüm sevkler arasında ilk sırayı almaktadır.
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ÖZET

Bu çalışmada, günlük yoğun bakım vizitleri ile ihtiyaç halinde yoğun bakım ünitesinden kliniğe çıkartılabilecek hastaların tespiti,
yoğun bakımda yer açılması ve acil servisten sevklerin azaltılması amaçlanmıştır. Bu amaçla başhekim yardımcısı, acil tıp sorumlu
hekimi ve süpervizör hemşirenin katıldığı üç kişilik bir yoğun bakım vizit ekibi oluşturulmuştur. Bu ekip, iki ay boyunca her mesai
gününde 14:45-15:30 saatleri arasında yoğun bakımlara vizit yapmış ve ünitede yatan hastaları takip eden hekimlerle görüşerek
gerektiğinde kliniğe nakledilebilecek hastaları belirlemişlerdir. Acil servise başvuran ve yoğun bakım yatış endikasyonu olan
bir hasta olduğunda ilgili yoğun bakım ünitesinde yer açılarak yeni hastanın yatırılması sağlanmıştır. Çalışma boyunca elde
edilen veriler, çalışmadan önceki iki aylık veriler ile karşılaştırılmıştır. Çalışma öncesi %0,16 olan acilden sevk oranının (61 hasta)
çalışma yapılan dönemde %0,09 sevk oranına (33 hasta) gerilediği gözlenmiştir. Bu dönemde yoğun bakımda yer açılarak acilden
yatırılan hasta sayısı 26 olmuştur.
Sonuç olarak acil servisten sevk oranları azaltılırken kritik hastaların daha kısa sürede yoğun bakım tedavisine erişmesi ve
böylece yoğun bakım yataklarının etkin kullanımı sağlanmıştır
Anahtar Kelimeler: Acil Servis, Başka Merkeze Sevk, Yoğun Bakım Viziti

THE EFFECT OF INTENSIVE CARE UNIT VISITS ON DECREASING OF SHIPPING FROM EMERGENCY ROOM
SUMMARY
To start of active treatment of patients who are treated in the emergency room and with the intensive care indication closely
related with as soon as possible the appropriate intensive care bed. The reasons to another center shipped due to lack of beds
in the intensive care units first place among all shipped from the emergency department.
In this study was aimed to identify the patients will be transferred to the clinics from intensive care units with daily intensive
care visits so providing intensive care bed and to reduce shipping to another center from the emergency room. For this purpose,
it was created a three person intensive care visiting team consisting of assistant of chief physician, responsible physician of
emergency medicine and nurse supervisor. The visiting team made visiting rounds to the intensive care unit for two months
each working day 2:45-3:30 p.m. and cooperate the physicians of inpatients. They have determined when necessary the patients
will be transferred to the clinic.
In the emergency, when a patient who intensive care unit with indication is provided receiving intensive care of new patient. The
data obtained during the study, compared with two months ‘data before the study period. The ratio of shipping from emergency
was determined as 0,16% (61 patient). It was observed reducing the ratio of shipping from emergency (0,09% and 33 patient).
During this period, 26 of patient received intensive care from the emergency department.
In conclusion, it was reduced the shipping rates to another center and provided access to intensive care treatment of critical
patient in less time so have been provided that effective use of intensive care beds.
Keywords: Emergency Department, Shipping to the Another Center, Intensive Care

1.

GİRİŞ

Kronik hastalık prevalansı, yaşlı nüfus ve sepsis insidansında artış ve teknolojik gelişme ile birlikte, yoğun bakım ünitesinde tedavi görmesi gereken hasta sayısı da
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artmaktadır (Angus et al., 2000:2764). Bu hastaların erken tanı ve tedavisiyle sağ kalım oranlarında önemli bir
artış olduğu görülmüştür (Simchen et al., 2004:1656).
Bununla birlikte, kritik hastaların acil servis kalış süresinin
uzaması ve yoğun bakım ünitesine kabulünün gecikmesi
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Hastanemizde 2014 yılında toplam yoğun bakım yatış sayısı 5008 hasta ve acil servisten yoğun bakıma yatış sayısı
ise 2135 hasta olmuştur. Hastanemizde yoğun bakıma yatışların yaklaşık % 42’si acil servisten olmuştur.

2.

UYGULAMANIN AMACI

Bu çalışmada, acil servise başvuran ve yoğun bakım yatış
endikasyonu olan hastalara mümkün olan en kısa sürede
kendi hastanemizde uygun yoğun bakım yatağının bulunabilmesi (yoğun bakım yataklarımız dolu iken) amacıyla
yoğun bakımlara düzenli vizitler yapılarak hastaların yoğun bakımda yatış endikasyonlarının değerlendirilmesi ve kliniğe nakledilebilecek hastaların tespit edilmesi
amaçlanmıştır.

UYGULAMANIN SAĞLIKTA KALİTE
STANDARTLARI İLE İLİŞKİSİ

Sağlıkta Kalite Standartları rehberinin İndikatör Yönetimi,
Kalite İndikatörleri bölümünde “Bir Başka Sağlık Merkezine
Sevk Edilen Hasta Sayısı, Oranı ve Teşhis Dağılımı” standardı ile ilgili olarak başka merkeze sevk oranları izlenmektedir. Yoğun bakım ihtiyacı olan hastaların yoğun
bakım yatakları dolu olduğu için bir başka merkeze sevk
edilmeleri, sevk nedenleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Yoğun bakım yatış endikasyonu olan hastaların yoğun bakım ünitesindeki tedavilerine mümkün olan en kısa
sürede ulaşması hasta güvenliği açısından olduğu kadar
hasta memnuniyeti açısından da önemlidir.

4.

UYGULAMA SÜRECİ

Bu uygulama, 01 Kasım-31 Aralık 2014 arasındaki iki aylık
dönemde yapılmıştır. Çalışmada, uygulamanın yapıldığı
iki aylık dönemin verileri ile ondan önceki 01 Eylül -31
Ekim 2014 arasındaki iki aylık dönemin verileri karşılaştırılmıştır. Daha sonraki süreçte bazı yoğun bakımlarımızda
yapılacak tadilat çalışmaları, yeni yoğun bakım ünitesinin
açılması ve bazı yoğun bakım ünitelerinin yer ve yatak sayısı değişiklikleri nedeniyle çalışmaya ara verilmiştir.
Uygulama, mesai günlerinde saat 14:45-15:30 arasında
başhekim ya da başhekim yardımcısı, acil tıp sorumlu
hekimi ve nöbetçi süper vizör hemşireden oluşan üç kişilik ekip tarafından tüm yoğun bakımlara vizit yapılarak
yoğun bakımda yatan hastaların yatış endikasyonları ve
hastaların servise çıkarılabilme durumlarının hastaları
takip eden hekim ile de görüşülerek değerlendirilmesi ve
boşaltılabilecek yoğun bakım yataklarının tespit edilmesi
şeklinde yürütülmüştür. Vizit sonrası yoğun bakım tedavisi sonlandırılarak kliniğe çekilebileceği tespit edilen hastalar listelenmiştir.

01-04 Mart 2016, Antalya

3.

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

hasta sağ kalımını olumsuz etkilemektedir (Sprung et al.,
2012:128). Yoğun bakım ünitelerinde yer olmaması durumunda hastaların başka bir merkeze sevk edilmeleri,
hastaların yatış süresini uzatacağından hastaların mortalitesinde artış olması da kaçınılmaz bir sonuçtur (cdc.
gov, 2010). Acil servisler, birçok hastalık grubunun aynı
anda görülebileceği yerlerdir. Çok farklı ön tanıların çok
kısa aralıklarla ekarte edilmesi gerekir ve acil servis, kritik hastaların hızlı tanı alması ve etkin tedavilerinin başlamasında hayati öneme sahiptir (cdc.gov, 2010- Aydın
et al., 2010]. Amerika Birleşik Devleti (ABD) istatistiklerine göre acil servise yıllık hasta başvuru oranı yüz milyonun üzerindedir ve bu hastaların %27.1’i kritik hasta
grubundandır (cdc.gov, 2010). 1990-1999 yılları arasında
Kaliforniya’da kritik hastaların acil servis başvurusunda
%59 artış olduğu görülmüştür (Lambe et al. 2002). 20012009 yılları arasında Amerikan Ulusal Sağlık İstatistikleri
Araştırması (National Hospital Ambulatory Medical Care
Survey) verilerine göre ise ABD’de kritik hastaların acil
servise başvuru oranı %79 (1.2 milyondan 2.2 milyona)
artış göstermiştir. Yoğun bakım yatışı ile sonuçlanan tüm
acil servis başvuruları oranının ise %0.9’dan %1.6’ya yükseldiği gözlenmiştir. Yine 2001- 2009 yılları arasında kritik hastaların acil serviste kalış sürelerinin 195 dakikadan
245 dakikaya çıktığı saptanmış ve bu yükselişin anlamlı
olduğu vurgulanmıştır. Kritik hasta grubunun 1/3’nün ise
acil serviste 6 saatten fazla kaldığı görülmüştür. Bu hastaların acil servis kalış süreleri saatler hatta günler sürebilmektedir. Üstelik bu süre, yıllar içinde artmaya devam
etmektedir (Nguyen et al. 2000). Yine 2001-2009 yılları
arasında acil serviste uygulanan kritik hasta bakımı süresinin %217 arttığı saptanmıştır (Herring et al. 2013). Bu
duruma rağmen ABD’de 2000- 2005 yılları arasında yoğun bakım yatak sayısı %6.5 artış göstermiştir (Halpern
and Pastores, 2010).

Tablo 1: Karşılaştırmanın yapıldığı iki döneme ait acil
servisten yoğun bakım ünitelerine yatırılan hasta
sayıları
Acil Servisten Yatan Hasta
Sayısı
Yoğun Bakım Ünitesi

01 Eylül31 Ekim
2014

01 Kasım31 Aralık
2014

1. Basamak Koroner Yoğun Bakım

63

73

2. Basamak Koroner Yoğun Bakım

189

210

Beyin Cerrahi Yoğun Bakım

34

34

Cerrahi Yoğun Bakım

19

20

Dahiliye Yoğun Bakım

28

20

Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım

14

29

Reanimasyon Yoğun Bakım

17

23

Toplam

364

409
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01 Eylül31 Ekim 2014

01 Kasım31 Aralık 2014

Acile başvuran toplam hasta sayısı
(A)

39159

37462

Acilden yatışı yapılan hasta sayısı

1642

1588

Acilden yoğun bakıma yatışı yapılan
hasta sayısı

364

409

Acilden Başka Merkeze Sevk Edilen
Hasta Sayısı (B)

61

33

Acilden Başka Merkeze Sevk Edilen
Hasta Oranı (B/A*100)

% 0,16

% 0,09

Mesai sonrası acil servise başvuran bir hastanın yoğun
bakım ihtiyacı olduğunda ihtiyaç duyulan yoğun bakım
ünitesinden ekibin önceden belirlemiş olduğu listeye göre kliniğe nakledilebilecek hasta, kliniğe çekilerek
yoğun bakımda yer açılması planlanmıştır. Böylece acil
servise başvuran ve yoğun bakım tedavisi gereken hastaya kısa sürede yatak ayarlanarak bir an önce yoğun
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VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Tablo 2: Çalışmanın yapıldığı dönemlere acil servise başvuran
toplam hasta, acilden yatışı yapılan hasta ve başka
merkeze sevke edilen hasta sayıları ile sevk oranı

Süpervizörler, acil servisten yoğun bakıma bu şekilde yer
açılarak yatırılan ve kliniğe çekilebileceği tespit edilen hastalara ait verileri toplamışlardır. Toplanan bu verilere göre
uygulamanın yapıldığı iki aylık dönemde toplam 26 hasta
için yoğun bakım ünitesinde yer açılmış ve 26 hasta da yoğun bakımdan kliniğe nakledilmiştir. Tablo 3, Kasım-Aralık
2014 döneminde acil servisten yatışı yapılan 26 hastaya
ait verileri, Tablo 4 ise yine bu dönemde acil servisten yatacak hastaya yer açmak için yoğun bakım ünitesinden kliniğe nakledilen hastalara ait verileri içermektedir.
Tablo 1 ve 2’de karşılaştırılan iki dönemde acil servisten
yoğun bakım ünitesine yatışı yapılan hasta sayıları, acile
başvuran toplam hasta sayısı, acilden yatışı verilen hasta
sayısı ile başka merkeze sevk edilen hasta sayıları ve oranları verilmiştir.

Tablo 3: Kasım-Aralık 2014 döneminde acil servisten yatışı yapılan hastalara ait veriler
ACİL SERVİSTEN
YATIŞI YAPILAN
HASTA

YAŞ

CİNSİYET

TANI

YATTIĞI BİRİM

ACİL SERVİSE
YATIŞ TARİH VE
BAŞVURU TARİH VE
SAATİ
SAATİ

ACİLDE
BEKLEME
SÜRESİ (saat)

A1

62

E

KOAH

BEYİN CERRAHİ YBÜ

04.11.2014-22:09

05.11.2014-00:25

2sa 26 dk

A2

78

K

SVH

BEYİN CERRAHİ YBÜ

05.11.2014-20:00

05.11.2014-22:18

2sa 18 dk

A3

27

E

DALAK YARALANMASI

CERRAHİ YBÜ

06.11.2014-00:39

06.11.2014-01:52

1sa 13 dk

A4

23

E

PNÖMOTORAKS

DAHİLİYE YBÜ

06.11.2014-01:19

06.11.2014-02:55

1 sa 36 dk

A5

63

E

ASTIM

KORONER 2YBÜ

06.11.2014-22:10

07.11.2014-02:13

3 sa 05 dk

A6

62

E

AĞRI

KVC YBÜ

11.11.2014- 16:20

11.11.2014-18:57

2 sa 37 dk

A7

62

E

KAFA TRAVMASI

CERRAHİ YBÜ

11.11.2014-18:43

11.11.2014-20:17

1 sa 34 dk

A8

78

K

SAK

BEYİN CERRAHİ YBÜ

11.11.2014-20:39

11.11.2014-22:10

1 sa 31 dk

A9

76

E

GİS KANAMA

KORONER 2 YBÜ

11.11.2014-19:13

11.11.2014-21:03

1 sa 40 dk

A 10

17

K

İLAÇ ALIMI

KORONER 1 YBÜ

13.11.2014-19:59

13.11.2014-21:30

1 sa 31 dk

A 11

51

E

KAH

KVC YBÜ

17.11.2014-17:58

17.11.2014-18:33

35 dk

A 12

63

E

KARDİYAK ARREST

BEYİN CERRAHİ YBÜ

24.11.2014-20:58

24.11.2014-21:40

42 dk

A 13

18

E

UYUŞTURUCU ALIMI

KORONER 2 YBÜ

25.11.2014-22:33

25.11.2014-23:52

1,19

A 14

79

E

SAK

BEYİN CERRAHİ YBÜ

26.11.2014-22:55

26.11.2014-22:59

4 dk

A 15

74

K

PULMONER EMBOLİ

KORONER 2 YBÜ

02.12.2014-16:29

02.12.2014-21:12

4 sa 43 dk

A 16

86

K

SVH

BEYİN CERRAHİ YBÜ

03.12.2014-20:36

04.12.2014-00:04

3 sa 28 dk

A 17

86

K

ASTIM

BEYİN CERRAHİ YBÜ

10.12.2014-22:20

10.12.2014-23:44

1 sa 24 dk

A 18

59

K

SAK

KVC YBÜ

15.12.2014-20:11

15.12.2014-20:27

16 dk

A 19

70

E

KARDİYAK ARREST

REANİMASYON YBÜ

17.12.2014-17:55

17.12.2014-18:25

30 dk

A 20

76

K

KARDİYAK ARREST

REANİMASYON YBÜ

18.12.2014-21:49

18.12.2014-22:18

29 dk

A 21

82

E

PNÖMONİ

BEYİN CERRAHİ YBÜ

19.12.2014-17:46

19.12.2014-20:20

2 sa 34 dk

A 22

76

E

KOAH

BEYİN CERRAHİ YBÜ

19.12.2014-21:52

19.12.2014-23:00

1 sa 8 dk

A 23

63

E

GİS KANAMA

KVC YBÜ

24.12.2014-20:01

24.12.2014-20:53

52 dk

A 24

81

K

ASTIM

KORONER 2 YBÜ

26.12.2014-03:54

26.12.2014-07:55

3 sa 59 dk

A 25

87

K

İNTRAKRANİYAL
HEMORAJİ

KVC YBÜ

27.12.2014-15:56

27.12.2014-16:28

32 dk

A 26

83

K

SVH

KVC YBÜ

29.12.2014-20:36

26.12.2014-21:55

1 sa 19 dk

Ortalama Bekleme Süresi
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bakım tedavisi başlatılmaktadır. Aynı zamanda yoğun
bakımda yer olmadığı için acil servisten sevk edilmek zorunda kalınmadığı için başka merkeze sevk oranları da
azalmaktadır.

1 sa 40 dk
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Bu uygulama, hastanemizin acil servisini ve yoğun bakım
ünitelerini kapsamaktadır. Yoğun bakım vizit ekibi acil tıp
sorumlu hekimi, başhekim ya da başhekim yardımcısı ve
süpervizör hemşireden oluşmaktadır.

6.

UYGULAMANIN TAKİBİ

Uygulama, hastanemiz Başhekimliğinin sorumluluğunda yürütülmüştür. Mesai günlerinde 14:45-15:30 saatleri arasında başhekim ya da başhekim yardımcısı, acil tıp
sorumlu hekimi ve nöbetçi süpervizör hemşireden oluşan
üç kişilik ekip tüm yoğun bakımları gezerek ve hastayı takip eden hekimle de görüş alışverişinde bulunarak yatak
ihtiyacı olduğunda servise nakledilebilecek hastaları belirleyip listelemişlerdir.

7.

TARTIŞMA

Bu çalışma bulguları göstermiştir ki acil servise başvuran
ve yoğun bakım yatış endikasyonu olan hastaların yoğun
bakımlarda yer olmadığı için sevk edilme oranları, yoğun
bakım vizit ekibinin yaptığı çalışmayla azaltılabilir. Ekibin
yaptığı vizitler sırasında bazı yoğun bakımlarda serviste
takip edilebilecek hastalar olduğu halde bu hastaların yoğun bakım yatışlarının devam ettiği belirlenmiştir. Ekibin
mesai günlerinde periyodik olarak yaptığı vizitlerin hastaları takip eden hekimle görüş alışverişini de içerdiğinden
yoğun bakıma hasta yatıran hekimler için hem yatırdığı
hastasını daha iyi takip etmesi hem de yatıracağı hasta
için yoğun bakım endikasyonunu tekrar gözden geçirmesini sağlaması bakımından bir denetim mekanizması oluşturduğu düşünülmektedir.
Burada sonuçları verilmemekle beraber yapılan bu çalışmayla aynı zamanda serviste yatmakta olan hastaların
ihtiyacı olduğunda da yoğun bakımda kolay yer bulunabilmesi mümkün olmuştur.

Tablo 4: Kasım-Aralık 2014 döneminde acil servisten yatacak hastaya yer açmak için yoğun bakım ünitesinden kliniğe nakledilen
edilen hastalar
YOĞUN BAKIMDAN NAKLEDİLEN HASTA
T1

YATTIĞI YOĞUN BAKIM

NAKLEDİLDİĞİ BİRİM

ÇIKIŞ TARİH VE SAATİ

BEYİN CERRAHİ YBÜ

DAHİLİYE SERVİSİ

05.11.2014-00:48

T2

BEYİN CERRAHİ YBÜ

BEYİN CERRAHİ SERVİSİ

05.11.2014-21:26

T3

CERRAHİ YBÜ

GENEL CERRAHİ SERVİSİ

06.11.2014-02:14

T4

DAHİLİYE YBÜ

DAHİLİYE SERVİSİ

06.11.2014-03:39

T5

KORONER 1 YBÜ

KARDİYOLOJİ SERVİSİ

07.11.2014-02:09

T6

KVC YBÜ

NÖROLOJİ SERVİSİ

11.11.2014-20:09

T7

CERRAHİ YBÜ

GENEL CERRAHİ SERVİSİ

11.11.2014-20:37

T8

KORONER 2 YBÜ

NÖROLOJİ SERVİSİ

11.11.2014-21:40

T9

BEYİN CERRAHİ YBÜ

NÖROLOJİ SERVİSİ

11.11.2014-21:57

T 10

KORONER 2 YBÜ

KARDİYOLOJİ SERVİSİ

13.11.2014-21:40

T 11

KVC YBÜ

KVC SERVİSİ

17.11.2014-18:10

T 12

BEYİN CERRAHİ YBÜ

KARDİYOLOJİ SERVİSİ

24.11.2014-14:50

T 13

KORONER 1 YBÜ

DAHİLİYE SERVİSİ

25.11.2014-14:53

T 14

BEYİN CERRAHİ YBÜ

NEFROLOJİ SERVİSİ

26.11.2014-15:16

T 15

KORONER 2 YBÜ

ORTOPEDİ SERVİSİ

02.12.2014-21:39

T 16

BEYİN CERRAHİ YBÜ

BEYİN CERRAHİ SERVİSİ

03.12.2014-15:36

T 17

BEYİN CERRAHİ YBÜ

GÖĞÜS HAST. SERVİSİ

10.12.2014-20:39

T 18

KVC YBÜ

KVC SERVİSİ

15.12.2014-16:02

T 19

REANİMASYON YBÜ

GÖĞÜS HAST. SERVİSİ

17.12.2014-21:33

T 20

REANİMASYON YBÜ

DAHİLİYE SERVİSİ

18.12.2014-14:54

T 21

BEYİN CERRAHİ YBÜ

BEYİN CERRAHİ SERVİSİ

19.12.2014-14:54

T 22

BEYİN CERRAHİ YBÜ

DAHİLİYE SERVİSİ

19.12.2014-19:31

T 23

KVC YBÜ

ORTOPEDİ SERVİSİ

24.12.2014-15:15

T 24

KORONER 2 YBÜ

KARDİYOLOJİ SERVİSİ

26.12.2014-07:49

T 25

KVC YBÜ

KVC SERVİSİ

27.12.2014-15:34

T 26

KVC YBÜ

KVC SERVİSİ

29.12.2014- 15:29

01-04 Mart 2016, Antalya

UYGULAMANIN YAPILDIĞI
BÖLÜMLER

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

5.

183
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Sağlıkta Kalite Standartları En İyi Uygulamalar

Acil servisten sevk oranları azaltılırken yoğun bakım ihtiyacı olan kritik hastaların kendi yoğun bakım ünitelerimizde yer açılarak daha kısa sürede yoğun bakım tedavilerinin başlatılması sağlanmıştır.

UYGULAMADAN ÖĞRENİLEN
DERSLER

Oluşturulan ekibin yoğun bakım vizitleri sonucunda, ihtiyaç halinde kliniğe çıkaralıbilecek hastaların mevcut
olabileceği gözlenmiştir. Yoğun bakımdan kliniğe çekilen
hastaların tespitiyle yeni, yoğun bakım tedavisine ihtiyacı
olan hastalara yer açılabileceği ve yoğun bakım ünitelerinin daha verimli kullanılmasının sağlanabileceği görülmüştür. Yoğun bakım ünitesinde yer olmadığı için başka
merkeze sevk edilmesi gereken hastaların yoğun bakıma
yatırılmasıyla acilden sevk oranlarının azaltılabileceği tespit edilmiştir.
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8.

Ayrıca yoğun bakıma hasta yatıran hekimlerin endikasyonlarını tekrar gözden geçirmelerini sağlaması ve hekimin yoğun bakımdaki hastası ile daha yakından ilgilenmesi bakımından denetleyici olduğu görülmüştür.

9.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR

Bu çalışmada uygulama öncesindeki iki aylık dönemde
acil servisten başka merkeze sevk edilen hasta sayısı 61 ve
sevk oranı % 0,16 iken uygulama yapılan iki aylık dönemde hasta sayısının 33’e ve sevk oranının % 0,09’a indiği belirlenmiştir. Acil servisten yoğun bakım ünitesine, yoğun
bakımdan yer boşaltılarak yapılan yatışlar için acil serviste
ortalama bekleme süresi hesaplanmıştır. Yoğun bakıma
yatışı yapılan 26 hastanın acil servise başvurduktan sonra
yoğun bakıma yatışı yapılana kadar geçen ortalama bekleme süresi 1 saat 40 dakika olarak hesaplanmıştır (Tablo
3). Hastaların bekleme sürelerinin azaltılarak kritik hastaların yoğun bakım tedavilerine erken dönemde başlanması sağlanmıştır.
Yoğun bakım ünitelerinde böyle bir uygulamanın yapılmasının yoğun bakıma hasta yatıran hekimler için de bir
denetim mekanizması oluşturduğu düşünülmektedir ki
yoğun bakım vizitini takiben bazı hastaların kliniğe nakledilerek o gün acilden yatma potansiyeli olan hasta için
yer açılması bunu düşündürmektedir. Ayrıca vizit ekibiyle
beraber hastanın yatış endikasyonunu değerlendirecek
olmasının hekim için hastasıyla daha fazla ilgilenmesine
neden olduğu ve yoğun bakıma hasta yatırırken yoğun
bakım endikasyonunu tekrar gözden geçirmesini sağladığı gözlenmiştir.
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10. KURUM VE KURULUŞLARDA
UYGULANABİLME DURUMU
Yoğun bakım hizmeti veren kurumlar, benzer bir ekip
oluşturarak mesai dışı saatlerde acil servisin ihtiyacı olduğunda yoğun bakımdan kliniğe çıkarılabilecek hastaları
tespit edebilir ve gerektiğinde bu yatakların yoğun bakım
ihtiyacı olan hastalar için kullanılmasını sağlayabilirler.
Ayrıca Sağlık Bakanlığı’nın konuyla ilgili oluşturacağı bir
yönetmelik ile tüm kamu hastanelerinde, bu uygulama
hayata geçirilerek acil servisten yoğun bakım yatak yokluğu nedeniyle yapılacak sevkler azaltılabilir, hastaların acil
serviste bekleme süreleri kısaltılarak yoğun bakım tedavisine daha kısa sürede başlanması sağlanabilir.

11. SAĞLIK HİZMETLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
Acil servise gelen ve yoğun bakım tedavi endikasyonu
olan hastaların yakınlarının beklentisi bir an önce hastalarının yoğun bakım ünitesine yatırılması ve gerekli tedavinin başlatılmasıdır. Bu nedenle hastaların başvurdukları
hastanede, başka hastanelerde yoğun bakım yatağı aranmadan, başka kuruma sevk etmek zorunda kalınmadan
yatırılması ve kritik bakımlarının bir an önce başlaması
mortalite ve morbiditeyi azaltacaktır.
Üstelik bir kurumda tetkik ve tedavisi başlatılan hastanın
başka bir merkeze sevk edilmesi durumunda gittiği merkezde tekrarlanan tetkikler nedeniyle hem maliyet artışı
yaşanmakta hem de hastanın tedavisinin başlama süresi
uzamaktadır.
Ayrıca hasta yakınlarının memnuniyetinde artış sağlayacak ve belki de daha önemli olarak acil servis personeline
yönelebilecek öfke ve şiddeti azaltma noktasında da etkili
olacaktır.

12. UYGULAMANIN BÜTÇESİ VE
FİNANSMANI
Bu uygulama için herhangi bir mali bütçeye ya da finansman desteğine ihtiyaç olmamıştır.
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PANİK DEĞER SONUCUNUN HBYS ÜZERİNDEN
RAPORLANMASI SÜRECİNİN DÜZENLENMESİ: SMS İLE
PANİK DEĞER SONUCU BİLDİRİMİ
Fatma KEBABÇI1, Zeynep ÖLÇERLER GÖNEN1,Hülya KURTULAN BULUT1
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalite Yönetim Birimi, kayraeren@gmail.com

ÖZET
Tıbbi laboratuarlar; insanlarda, sağlığın değerlendirilmesi, hastalıkların önlenmesi, tanısı, takibi, tedavinin izlenmesi ve prognoz
öngörüsü amacı ile insana ait biyolojik numunelerin veya dolaylı olarak ilişkili olduğu numunelerin incelendiği, sonuçların
raporlandığı, gerektiğinde yorumlandığı ve ileri incelemeler için önerileri de içeren hizmetlerin sunulduğu birimlerdir.
Her klinik laboratuvar hayatı tehdit eden laboratuvar test sonuçlarını veya panik değerleri raporlamak ve bunun için yazılı
prosedürleri uygulamak zorundadır. Ayrıca, her laboratuvar panik değerde çıkan test sonuçlarını testi isteyen ya da klinikte
kullanan sorumluya hemen bildirmek zorundadır.
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Çalışmamızda Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde panik değer bildirimlerinin daha hızlı ve etkin yapılabilmesi için HBYS
üzerinden hekime iletilmesinin düzenlenmesi ve panik değer bildirimlerinin SMS ile yapılması amaçlanmıştır
Anahtar Kelimeler: Panik değer, SMS, Laboratuvar

ORGANIZATION OF REPORTING PANIC VALUED RESULT BY HBYS: PANIC VALUED RESULT SMS NOTIFICATION
SUMMARY
Medical laboratories are units where human related examples are examined, result are reported or commented and services
including further analyzes are offered in the aim of human health evaluation, disease or treatment and prediction of prognosis.
Every clinical laboratory is obligated to apply protocols in order to report life threatening laboratory test results or panic values.
Also test result of panic values should be immediately informed to the practician who referred the patient and is in charge of
clinical usage of the results.
In our trial, we aimed to organize the HBYS system for notification of the panic valued results to the clinicians more rapid and
effectively.
Keywords: Panic value, SMS, Laboratory

1.

GİRİŞ

Tıbbi laboratuarlar; insanlarda, sağlığın değerlendirilmesi,
hastalıkların önlenmesi, tanısı, takibi, tedavinin izlenmesi
ve prognoz öngörüsü amacı ile insana ait biyolojik numunelerin veya dolaylı olarak ilişkili olduğu numunelerin incelendiği, sonuçların raporlandığı, gerektiğinde yorumlandığı ve ileri incelemeler için önerileri de içeren hizmetlerin
sunulduğu birimlerdir (RG, 2013:2).
Sağlık kurumlarına başvuran hastalara yapılan birçok işlem laboratuar verilerine dayanmaktadır. Yapılan çalışmalar verilen tıbbi kararların %70’inden fazlasının laboratuar
verilerine dayandığını göstermektedir (Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire
Başkanlığı, 2012: 33).
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Kritik değerler kavramı ilk kez Lundberg tarafından “ laboratuvar test sonucunun, acil müdahale edilmediği taktirde hastanın hayati tehlikesi olabileceğini işaret eden sınır
değerleri” şeklinde tanımlanmıştır (Lundberg,1972:47).
Sağlıkta Hizmet Kalite Standartlarının beşinci versiyonunda da, Panik/Kritik Değer; bir klinik laboratuvar testinde,
hastanın sağlığı için risk oluşturabilecek, en kısa zamanda hastanın hekiminin bilgilendirilmesini ve ileri tanısal,
terapötik ve/veya koruyucu tıbbi müdahalenin yapılmasını gerektiren sonuç değerleridir şeklinde tanımlanmıştır (Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve
Akreditasyon Daire Başkanlığı, 2015: 11).
Her klinik laboratuvar hayatı tehdit eden laboratuvar
test sonuçlarını veya panik değerleri raporlamak ve bunun için yazılı prosedürleri uygulamak zorundadır. Ayrıca,
her laboratuvar panik değerde çıkan test sonuçlarını
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2015’te yayınlanan Sağlıkta Kalite standartları versiyon 5
ile laboratuar hizmetlerinde panik değer bildirimleri daha
da ayrıntılandırılarak panik değerlerin zamanında ve etkin şekilde bildiriminin sağlanması istenmiştir. Bu amaçla panik değer tespiti durumunda Hastane Bilgi Yönetim
Sistemi (HBYS) üzerinde çalışanı uyarıcı sistem bulunmalı,
uyarı sistemi; bilgi yönetim sistemi üzerinde ve laboratuar çalışanı tarafından hasta sonucu onaylanmadan önce
fark edilebilecek biçimde geliştirilmelidir. Ayrıca klinisyenin gördüğü ekranda da, panik değere yönelik bir uyarıcı
(farklı bir renk veya şekil gibi) düzenlenmelidir.
Hastanemizde yaptığımız uygulamayla HBYS üzerinden
bildirilen panik değer raporlama sistemi yeniden düzenlenmiş ve bildirim sistemine ek olarak panik değer sonucunun istemi yapan hekime SMS ile bildirimi sağlanmıştır.

1.1.

■■ Hangi testler için panik değer uygulaması yapılacağı,
■■ İlgili testler için hangi değerlerin panik değer olarak
kabul edileceği,
■■ Sonuçların panik değer düzeyinde olması durumunda
bildirim kurallarının ne olacağı,
■■ Panik değer düzeyinde çıkan test sonuçlarına ilişkin
ilgili testin tekrar çalışılıp çalışılmayacağı ve numune
materyalinin tekrar istenip istenmeyeceği,
■■ Aynı hastada tekrarlayan panik değer sonuçları ile ilgili olarak test bazında süreçlerin nasıl kurgulanacağı
belirlenmelidir (Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı, 2015:
287).

1.2.

Karar Destek Sistemleri

Klinik karar destek sistemleri (KKDS); hekimlere veya diğer
sağlık personeline alacağı klinik kararlarda destek sağlayan bilgisayar programlarıdır. Bu sistemler bir bakıma
karar desteği sağlamak için klinik veri yada medikal bilgiyle ilgilenen bilgisayar sistemleridir (Özdemir, 2011: 4).
Bugün hekimler tıbbi bilginin miktarında meydana gelen
artış nedeniyle bu bilginin yönetimiyle başa çıkmak ve uzman yokluğunda uygun seçenekler arasında karar verebilmek için karar desteğine ihtiyaç duymakta ve bu amaçla klinik konularda akıl yürütme özelliğine sahip karmaşık
bilgisayar programları olan KKDS’leri kullanmaktadırlar
(Özdemir, 2011: 4).
Hastanemizde klinik karar destek sistemleri tüm birimlerde kullanılmaktadır. Laboratuarlarımızda panik değer tespiti durumunda hasta sonucu onaylanmadan önce laboratuvar hekimi tarafından fark edilebilecek biçimde HBYS
üzerinde hekimi uyarıcı sistem bulunmaktadır. Panik değer bildirimini alan klinisyen hekim ekranında panik değere yönelik farklı renkte uyarıcı düzenleme bulunmaktadır.
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Ülkemizde 2008 yılında Sağlık Bakanlığı Performans
Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından
yayınlanan alt yapı ve süreç değerlendirme rehberinde
panik değer listeleri sorgulanmış, laboratuarda çalışılan
testlerden belirlenen referans aralığı dışında ve kişi için
riskli olabilecek değerlerinin belirlenmesine ilişkin panik
değer listelerinin hazırlanması istenmiştir. Listenin amacı
hasta güvenliğini tehlikeye atabilecek sonuçlar elde edildiğinde ilgili hekime bildirilmesi sürecinin işletilmesinin
sağlanmasıdır. Ayrıca rehberde; hasta güvenliği açısından
önem arz eden ve ilgili branş hekimine bildirilmesi gereken testler listesi laboratuar personelince görülebilecek
yerlerde asılı bulundurulması, laboratuar personeline ilgili konularda öngörülen periyotlarla eğitim verilmesi ve
buna ilişkin kayıtların tutulması ve panik değer listelerinin ilgili branş uzmanlarınca hazırlanması gerektiği belirtilmiştir (Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite
Geliştirme Daire Başkanlığı, 2008: 19).

değişebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Panik değer listesi oluşturulurken;
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testi isteyen ya da klinikte kullanan sorumluya hemen
bildirmek zorundadır (CDC, 1988). The Joint Commission
National Patient Safety 2014’te de kritik testler ve kritik
test değerleri tanımlanması istenmiş dökümantasyon ve
geri bildirim zorunlu kılmıştır.

Kritik/Panik Değer

Panik/Kritik Değer; bir klinik laboratuvar testinde, hastanın
sağlığı için risk oluşturabilecek, en kısa zamanda hastanın
hekiminin bilgilendirilmesini ve ileri tanısal, terapötik ve/
veya koruyucu tıbbi müdahalenin yapılmasını gerektiren
sonuç değerleridir (Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı, 2015: 11).

Panik değer fark edildiğinde, belirlenen kurallara göre,
hastanın sorumlu hekimi ya da hemşiresine en kısa zamanda bilgi verilmesi sağlanmalıdır.

Panik değerin tespiti kadar zamanında ve etkin şekilde
bildirimi büyük önem taşımaktadır. Panik değer bildirim
süreci ile ilgili kurallar mutlaka belirlenmelidir. Panik değerler belirlenirken klinik branş bazında değişebileceği
göz önünde bulundurularak klinik branşların görüşleri
alınmalıdır. panik değer listesinin klinik branş bazında

Hastanemizde panik değer bildirimleri HBYS üzerinden
tetkiki isteyen hekime uyarıcı sistemle ve telefon ile hekime ya da hemşireye ulaşılarak yapılmaktadır. Ancak hasta güvenliği komite toplantıları, düzeltici önleyici faaliyet
raporları, çalışan görüş önerileri ve laboratuvar süreçlerinin kalite yönetim birimi tarafından gözden geçirilmesi

2.

AMAÇ
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sonucunda tespit edilen sıkıntılara göre düzeltici faaliyetler planlanmıştır. Çalışmamızda panik değer bildirimlerinin daha hızlı ve etkin yapılabilmesi için;
Muayene olduktan sonra istenen tetkik sonuçlarına tüm
tetkikleri tamamlandıktan sonra ulaşabilen ve bu nedenle
hastaneden ayrılan poliklinik hastalarının, istenen tetkiklerinden herhangi birinde panik değer tespit edildiğinde
hastaya ulaşılabilmesinde yaşanan sıkıntıların çözümü,

3.
3.1.
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Tetkiki isteyen hekime hafta içi 12.00-13.00 saatleri arasında ve nöbetlerde ulaşılmasında yaşanan sıkıntıların çözümü amaçlanmaktadır.
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UYGULAMA
Laboratuvar İşleyişi

Çalışmanın yapıldığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma
Hastanesi biyokimya, mikrobiyoloji ve patoloji laboratuarları ile hizmet vermektedir. Hastanemizdeki laboratuvar
işleyişi ve panik değer bildirim süreci aşağıda belirtilmiştir;
■■ Tetkik istemi yapılması hekim tarafından HBYS’ye girilmesi
■■ Numunenin alınması

Şekil 1: LBYS Panik Değer Sonucu Örneği

■■ Kabul red kriterleri göz önüne alınarak laboratuara
kabul
■■ Tetkikin çalışılması
■■ Tetkikin onaylanması
■■ Panik değer bildirimi
Panik değer bildirimi
Hastanemizde hastadan istenen tetkik sonucu çıktığı zaman Laboratuar Bilgi Yönetim Sistemi (LBYS) üzerinden
ilgili laboratuar hekiminin ekranına gelir. Ekranda hasta kimlik bilgileri, istemin yapıldığı birim, istemi yapan
hekimin adı soyadı, tetkik sonucu ve panik değer olarak
karar destek sistemine tanımlanan değerlerde sapma
durumunda mor renkle belirtilen panik değer sonucu
görülmektedir.
Hastanın tetkik sonucu laboratuvar hekimi tarafından değerlendirilir. LBYS’de panik değer olarak bildirilen sonuç,
hasta geçmiş tetkikleri ile kıyaslanır. Eğer ilk kez istenen
tetkikte panik değer görüldüyse test tekrarı yapılır. Tetkiki
isteyen hekime telefonla test tekrarı yapılacağı bilgisi verilir. Tekrarlanan test sonucu LBYS ekranına “çift çalışılmıştır” uyarı ile aktarılır. Laboratuvar hekimi tarafından panik
değer olduğu kesinleştirilen sonuç onaylanır. Tetkiki isteyen hekime LBYS üzerinden ve telefon ile aranarak panik
değer bildirimi yapılır. Panik değer bildirimi için LBYS ekranında “panik sonuç değeri bildir” butonu tıklanır.
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Şekil 3: LBYS Panik Değer Sonucu Bildirim Ekranı

Telofonla panik değer sonucu bildirilen hekim tetkik sonuçlarına HBYS üzerinden hasta tetkik sonuçlarından ulaşır. Panik değer sonucunu mor renkle işaretlenmiş olarak
görür.
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Açılan panik değer bildirim ekranına tetkik örnek numarası, bildirim tarihi, bildiren laboratuvar hekimi, bildirilen
servis, bildirilen testlerin sonuçları ve açıklama kısmı otomatik olarak aktarılır. Panik değer bildirimi yapan laboratuvar hekimi tarafından tetkiki isteyen hekimin adı soyadı
ekrana yazılır ve kaydedilir.
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Şekil 2: LBYS Panik Değer Sonucu Bildirim Butonu
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Şekil 4: HBYS Laboratuvar Sonucu

3.2.

Panik Değer Sürecinin Düzenlenmesi

Hastanemizde panik değer bildirimleri HBYS üzerinden
tetkiki isteyen hekime uyarıcı sistemle ve telefon ile hekime ya da hemşireye ulaşılarak yapılmaktadır. Ancak hasta
güvenliği komite toplantıları, düzeltici önleyici faaliyet raporları, çalışan görüş önerileri ve laboratuar süreçlerinin
kalite yönetim birimi tarafından gözden geçirilmesi sonucunda tespit edilen sıkıntılara göre düzeltici faaliyetler
planlanmıştır. Çalışmamızda panik değer bildirimlerinin
daha hızlı ve etkin yapılabilmesi için;
■■ Muayene olduktan sonra istenen tetkik sonuçlarına
tüm tetkikleri tamamlandıktan sonra ulaşabilen ve
bu nedenle hastaneden ayrılan poliklinik hastalarının,
istenen tetkiklerinden herhangi birinde panik değer
tespit edildiğinde hastaya ulaşılabilmesinde yaşanan
sıkıntıların çözümü,
■■ Tetkiki isteyen hekime hafta içi 12.00-13.00 saatleri
arasında ve nöbetlerde ulaşılmasında yaşanan sıkıntıların çözümü amaçlanmaktadır.
Süreci iyileştirme çalışmaları için, öncelikle hastanemizde
laboratuar tetkikleri sonuçlarının hastalara bildirilmesi
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amacıyla kullanılan SMS uygulamasının, panik değer bildirimi için kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bilgi işlem ile görüşülerek panik değer bildirimlerinin SMS ile bildirimi için
HBYS’de alt yapı çalışmalarına başlanmıştır. Bu çalışmalar
devam ederken hastanemize başvuran hastaların cep telefonu güncellemelerinin yapılabilmesi için ilk kayıtta çalışan bilgi işlem personellerine eğitim verilmiştir. Eğitim
sonrası hastanemize başvuran her hastanın cep telefonu
numaraları güncellenmeye başlanmış ve hastalara konu
ile ilgili açıklama yapılmıştır. Ayrıca uygulama süreci başlamadan önce hastanemiz hekimlerinin cep telefonları
güncellemesi yapılmıştır.
HBYS’de panik değer bildiriminin SMS ile yapılması için alt
yapı oluşturulduktan sonra SMS içeriği ile ilgili çalışma yapılmış ve mesajın içeriğinde tarih, saat, hasta protokol no,
hasta adı, soyadı panik değer bildirimi tespit edilen tetkik
adı ve sonucunun bulunması kararı verilmiştir. Örnek mesaj içeriği aşağıda gösterilmektedir.
Böylece laboratuarlarda hastanın tetkik sonucunun LBYS
üzerinden onayının yapılmasından sonra panik değer sonucu SMS olarak klinisyen hekimin cep telefonuna otomatik olarak sistem tarafından gönderilmesi sağlanmıştır.
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Şekil 5: Cep Telefonuna Gelen SMS Panik Değer Sonucu

Ayrıca poliklinik hastalarının tetkiklerinde saptanan panik
değerler hekime iletildiğinde güncellenen hasta telefonlarıyla hastaya hemen ulaşılması ve hastaneye davet edilmesi sağlanmıştır.

Uygulamanın başlamasının ardından iyileştirme süreci
kalite yönetim birimi tarafından takip edilmiş ve hekimlerden yüz yüze görüşme yöntemi ile alınan geri bildirimlerle iyileştirme değerlendirilmiştir. Değerlendirmede
mesai dışında bildirilen panik değer sonuçlarının hastaya
yatış kararı veren hekime gittiği ve hekimin tetkik istemini
yapan hekime ulaşmak zorunda kaldığı tespit edilmiştir.
Bilgi işlem birimi ile yapılan çalışma sonucu panik değer
sonuçlarının tetkiki isteyen hekime SMS ile bildirilmesi
sağlanmıştır.

4.

SONUÇ

Panik değer fark edildiğinde, belirlenen kurallara göre,
hastanın sorumlu hekimi ya da hemşiresine en kısa zamanda bilgi verilmesi sağlanmalıdır. Amaç tetkik sonucunda hastalık lehine bir bulgu varsa tedaviye geç kalınmadan başlamaktır. İyileştirilen panik değerlerin SMS
ile tetkiki isteyen hekime bildirilmesiyle özellikle hafta içi
12.00-13.00 saatleri arasında ve nöbetlerde hekime hızlıca ulaşılmış ve tedaviye geç kalınmadan başlanmıştır.

Hastanelerde maliyeti az, basit güncel teknolojilerin (cep
telefonu-SMS) kullanılması ile sağlık hizmeti daha kolay ve
hızlı gerçekleşmekte, gereksiz iletişimler ortadan kaldırılmakta ve tedaviye geç kalınmadan başlanılmasına olanak
sağlamaktır.
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Panik değer bildirimlerinin HBYS’ye entegre edilerek otomatik olarak SMS gönderilebilmesi, ek işgücüne ihtiyaç
duyulmaması nedeni ile tüm kurumlarda rahatlıkla uygulanabilmesi mümkündür.
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Uygulamanın maliyeti incelendiğinde, panik değer bildiriminin SMS ile bildirilmesi için harcanacak ücret, hastanemizde laboratuvar tetkikleri bildirimi için satın alınmış
olan SMS paketine dahil edileceği için hastanemize ek bir
maliyet getirmemiştir.
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SAĞLIK HİZMETLERİNDE İŞ ANALİZİ UYGULAMASININ
VERİMLİLİK VE ETKİNLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ:
KAYSERİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÖRNEĞİ
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1

ÖZET
Sağlık kurumları insana hizmet veren örgütler olduğundan, hedeflerine ulaşabilmeleri ve amaçlarını gerçekleştirebilmeleri
personel sisteminin başarısına bağlıdır. İşin sınırlarının ne olduğunu tam anlamıyla bilmemek, yaptığı işin bütün içinde ne
anlam taşıdığından haberdar olmamak çalışanlarda gerginliğe ve isteksizliğe sebep olmaktadır. Kişinin sorumluluk sınırlarının
iyi çizilmemiş olması, görevin kişiden beklediklerinin açık olmaması çalışanları çelişkiye düşürmektedir. Bu nedenle sağlık
kurumları, iş analizi yöntemi ile doğru, ayrıntılı ve güncel iş bilgisini elde etmelidirler.
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2

İş analizi sonucu elde edilen bilgiler, yalnız insan kaynakları için değil, bütün bir yönetim süreci için gereksinim duyulan temel
bilgileri sağlayan bir kaynaktır. İş analizi bilgileri, yöneticiler kadar diğer çalışanların da yararlanabileceği işi öğrenme, doğabilecek
karışıklıkları çözümleme gibi durumlar için rehber niteliği taşımaktadır.
Klinikler hastaların yatarak tetkik, tedavi ve hasta bakımlarının yapıldığı yataklı servisleridir. Kliniklerin işleyişleri aynı olmakla
beraber dahili klinikler ile cerrahi kliniklerin iş akışlarında hasta teşhis ve tedavilerinde iş akış süreçleri açısından farklılıkları
bulunmaktadır. İş akış şemalarının, klinik işleyiş prosedürlerinin ve klinik çalışan görev yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi
için iş analizi en önemli ilk adımdır. Bu nedenle Kayseri İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği olarak, birliğimize bağlı
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinden, hasta sirkülasyonunun çok olduğu ve çalışanların yer değişikliği talebinde bulunduğu
bir dahili bir cerrahi klinikte iş analizi yapılarak; sorunları tespit etmek, sorunlara yönelik kök neden analizi yapıp, düzenleyici
önleyici faaliyet başlatılmasını sağlamak amacıyla, bu uygulama yapılmıştır.
Örnekleme seçilen kliniklerde yapılan iş analizi uygulamamız, sağlık bakım hizmetlerine yönelik insan kaynakları planlamasının
yapılabilmesi için örnek oluşturmuş, meslek bazlı görev yetki ve sorumlulukların belirlenmesinde fayda sağlamıştır.
Anahtar Kelimeler: İş Analizi, İş Gücü Planlaması, Zaman Yönetimi

THE BUSINESS ANALYSIS OF APPLICATION IN HEALTH SERVICES EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS EVALUATION OF:
KAYSERI TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL CASE
SUMMARY
Health Institutions are organizations that to serve to people so that achieve to goals connected to system of employee success.
Do not know completely line of job and important of mission are cause of stress and disinclination to employee. Do not specify
to personal responsibility and the task is not clear that they expect from the person reduce conflict to employees. Therefore
health institutions gets to right, detailed and actuel information about job with work analysis method.
Work analysis as result of information obtained are not only for human resources, it is a source of basic information needed
for the entire management process. Work analysis’s results are nature guide for employee as manager can take advangates to
learning job and analysising of confusion arising.
Clinical services where patients are care and treatment of patients that were examined services. Its working of clinic same but
some differences between built in clinic and surgical clinic workflow processes in patient diagnosis and treatment in the clinical
workflow is located. Work analysis is the most importent first step to determining of flowchartings, clinical operation procedures
and workers duties, powers and responsibilities. Therefore, Kayseri Province Public Hospital Association as General Secretary,
from depends on our unity Kayseri Training and Research Hospital to perform work analysis between a internal clinic and a
surgical clinic where are a lot of patient circulation and requested the relocation of employees, and identifing promlems and
doing cause analysis for problems with the aim of initiating preventive actions, this application is made.
Our work analysis application is, conducted in the selected sample clinic, be made an example of planning to human resources
for health care services, and it is gained benefit to determine based professional duties, powers and responsibilities
Keywords: Work Analysis, Workforce Planning, Time Management
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Günümüzde yaşanan toplumsal ve ekonomik dönüşüm
süreci, bilim araştırma-teknoloji üretiminden, her düzeydeki bilginin kullanımına kadar nitelikli insan kaynaklarını gerektirmektedir. Bu bağlamda, bilişim ve iletişim çağı
olarak nitelendirilen sanayi-ötesi çağın aynı zamanda “insan kaynakları çağı” olduğu konusunda kuşku bulunmamaktadır (Öğüt, 2001: 73).
İş analizi, insan kaynakları yönetiminin en temel bilgi
toplama aracıdır ve doğru yerde, doğru insanla ve doğru
hedeflere ulaşma sürecinde ilk ve en önemli adımdır. Etkili
bir biçimde yürütüldüğünde, iş analizinin sonuçlarından
geniş ölçüde yararlanılabilir (Sabuncuoğlu, 1997: 22).
Günümüzde, imalat sektöründe olduğu kadar sağlık
sektöründe de verimlilik ve etkinlik kavramları ön plana
çıkmaktadır. Buna rağmen birçok verimlilik arttırma tekniği hastanelerde tam olarak bilinmemekte ve dolayısıyla
uygulamada güçlük çekilmektedir.
Sağlık hizmetlerinin temel amacı; toplumun ihtiyacı olan
sağlık hizmetlerini, hastanın istediği kalitede, istediği zamanda ve mümkün olan en düşük maliyetle sunmaktır.
Sağlık hizmetleri sunumunda en önemli kaynaklardan
biri insan gücüdür. Sağlık kuruluşlarında hemşireler, bu
kaynağın büyük bir bölümünü oluşturur. Hastanelerde
hemşirelik hizmetlerinin etkin ve verimli kullanılması,
kaliteli hemşirelik hizmeti sunumunun sağlanması ve iyi
yönetilmesi, hastanelerin verimliliklerinin artırılmasında
büyük önem taşır. Hemşirelerin bir yandan etkin ve verimli çalışması, diğer yandan yüksek kalitede sağlık hizmeti verilmesi, ancak etkin bir kaynak yönetim sistemi ile
gerçekleştirilebilir (Ekici, 2013).
Bütün hizmet sektörlerinde olduğu gibi sağlık hizmetleri
de yoğun işgücünün olduğu bir sektördür (Siddiqui ve
Kleiner, 1998:143-147). Sağlık kurumları insana hizmet
veren örgütler olduğundan, hedeflerine ulaşabilmeleri
ve amaçlarını gerçekleştirebilmeleri personel sisteminin
başarısına bağlıdır. İşin sınırlarının ne olduğunu tam
anlamıyla bilmemek, yaptığı işin bütün içinde ne anlam
taşıdığından haberdar olmamak çalışanlarda gerginliğe
ve isteksizliğe sebep olmaktadır. (Öztek,1995) Kişinin sorumluluk sınırlarının iyi çizilmemiş olması, görevin kişiden
beklediklerinin açık olmaması çalışanları çelişkiye düşürmektedir. Bu nedenle sağlık kurumları, iş analizi yöntemi
ile doğru, ayrıntılı ve güncel iş bilgisini elde etmelidirler
(Kavuncubaşı ve Yıldırım, 2012: 339). “İş analizi; bir örgütte yapılacak her bir işin niteliği, işin genel durumu ve özellikleri ile işin yapılacağı çevre ve çalışma koşulları hakkında bilgi toplanması, toplanan verilerin sistematik şekilde
incelenmesi, değerlendirilmesi ve bunlara ilişkin bilgilerin
yazılı hale getirilmesini kapsayan faaliyetler bütünüdür”
(Barutçugil, 2002: 177).

İş analizi sonucu elde edilen bilgiler,
yalnız insan
kaynakları için değil, bütün bir yönetim süreci için
gereksinim duyulan temel bilgileri sağlayan bir kaynaktır.
İş analizi bilgileri, yöneticiler kadar diğer çalışanların da
yararlanabileceği işi öğrenme, doğabilecek karışıklıkları
çözümleme gibi durumlar için rehber niteliği taşımaktadır.

2.

UYGULAMANIN AMACI

Sağlıklı ve dengeli bir insan kaynakları yönetim sisteminin
etkin bir şekilde işleyebilmesi için belli alt sistemlerin birbiri ardına uygulanması gerekmektedir. Bu alt sistemler,
iş etüdü, iş analizi, iş değerlemesi, personel değerlendirilmesi, ücret yapısı, özendirici ücret sistemleri ve verimlilik
ölçme teknikleridir. İş analizi, bu zincirin önemli bir halkasını oluşturmaktadır. İş analizi çalışmalarında oluşabilecek en ufak bir hata, insan kaynakları yönetim sisteminin
işleyememesine neden olacaktır.
Eğitim, çalışanlara iş için gerekli nitelikleri, bilgi ve becerileri kazandırmak için yapılan bir çalışma olduğundan, işin
özelliklerini ortaya koyan iş analizleri, çalışanların eksik
yönlerini saptamayı ve eğitim gereksinimlerinin belirlenmesini kolaylaştırır.
İş analizi yapılması planlanan klinikler; sürekli personel
eksikliğinden yakınan, yoğunluğun fazla olduğu, personelin yer değişikliği istediği bir dâhili, bir cerrahi servis seçildi. Amaç iki klinikteki sorunları tespit etmek, sorunlara
yönelik kök neden analizi yaparak, düzenleyici önleyici faaliyet başlatılmasını sağlamaktır.
İş analiz çalışmaları ile ilgili literatür taraması yapıldığında,
bu alanda Cumhuriyet Üniversitesinin, sadece endoskopi
ünitesi ile ilgili yaptığı İş Ölçümü Tekniklerinden Zaman
Etüdü Üzerine Bir Uygulama örneği bulunmaktadır. Bu
örnek, sağlık hizmetlerinde rutin işleyişin olduğu özellikli
ünitede yapılmış olup, klinik işleyişlerine yönelik bir çalışmanın yapılmadığı tespit edilmiştir.
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1.

Klinikler hastaların yatarak tetkik, tedavi ve hasta bakımlarının yapıldığı yataklı servislerdir. Genellikle hastane
büyüklükleri kliniklerin yatak sayısı ile belirlenmektedir.
Hastalar kliniklere poliklinik, acil ve diğer kliniklerden
transfer şeklinde olmak üzere üç şekilde yatırılmaktadır.
Kliniklerin işleyişleri aynı olmakla beraber dâhili klinikler
ile cerrahi kliniklerin iş akışlarında hasta teşhis ve tedavilerinin iş akış süreçleri açısından farklılıklar bulunmaktadır. İş akış şemalarının, klinik işleyiş prosedürlerinin ve klinik çalışan görev yetki ve sorumluluklarının yapılabilmesi
için iş analizi en önemli ilk adımdır.
İş analiz sonucunda oluşturulacak olan görev tanımları ve klinik işleyiş prosedürleri ile doktor, hemşire, diğer
yardımcı ve destek personelin verimlilikleri artacağı gibi
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hastanede yaşanan tıbbi olumsuzluklarında ortadan kaldırılması sağlanacaktır.

standart, hastanenin yönetimine dahil olan konular üzerinden değerlendirilir ve uygulanır.

Bu uygulama ile hemşirelerin gündüz ve gece mesaisinde
zamanlarını nasıl kullandıklarını, hasta bakımına, servis
işlerine ne kadar zaman ayırdıklarının tespiti ve yeniden
iş ve personel planlamasına temel oluşturması amacıyla
yapılmıştır.

HSÇ 03.01 İhtiyaç duyulan birimlerde önceden tanımlanan işler için istihdam edilmesi planlanan personelin nasıl
ve ne şekilde temin edileceği belirlenmelidir.

3.
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Kliniklere yönelik yapılan iş analiz çalışmamızla; çalışanların ihtiyacını saptayarak insan kaynakları planlamasına
yardımcı olmak, bu dönemde veya gelecekte ortaya çıkabilecek eğitim ihtiyacını tespit ederek, iş paketi oluşturmak.

UYGULAMANIN SAĞLIKTA KALITE
STANDARTLARI İLE İLIŞKISI

HSÇ 01 İnsan kaynaklarının planlanması, çalışanların ve
çalışma yaşamının geliştirilmesi amaçlarına yönelik gereklilikleri yerine getirecek bir yönetim yapısı oluşturulmalıdır.
HSÇ 01.01 Yönetim yapısının diğer yönetim kademeleri ile
ilişkisi tanımlanmalıdır.
HSÇ 01.02 Yönetim yapısı içinde yer alanların görev, yetki
ve sorumlulukları ile bu görevlerde çalışacakların hangi niteliklere sahip olmaları gerektiği tanımlanmalıdır.
HSÇ 02 Hastanenin insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda, personel temin planı oluşturulmalıdır.
Rehberlik
Kamu ve üniversite hastaneleri gibi, personel temin süreci resmi bir üst merci tarafından yönetilen kurumlarda,
standart, hastanenin yönetimine dahil olan konular üzerinden değerlendirilir ve uygulanır.
HSÇ 02.01 Bölüm ve süreçler bazında iş tanımları yapılarak personel ihtiyacı düzenli aralıklarla takip edilmelidir.
HSÇ 02.02 Personel temin planında, sunulacak hizmetlere
ilişkin ihtiyaçları karşılayabilecek farklı disiplinler ve meslek grupları göz önünde bulundurularak ihtiyaç duyulan
personel sayısına ve niteliğine (eğitim, bilgi, beceri gibi)
yer verilmelidir.
HSÇ 02.03 İşe başvuru ve işe alım süreçlerinde hangi bilgi
ve belgelerin gerektiği, değerlendirme ve onay süreçlerine
ilişkin basamaklar belirlenmelidir.
HSÇ 03 Personel
tanımlanmalıdır.

istihdamına

yönelik

süreçler

Rehberlik
Kamu ve üniversite hastaneleri gibi, personel istihdam süreci resmi bir üst merci tarafından yönetilen kurumlarda,
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HSÇ 03.02 İşe alım süreçleri ile ilgili ilkeler ve süreçler ilan
edilmelidir.
- İlkelerin Bakanlık genel politikaları ve modern insan
kaynakları yönetimi prensiplerine uygun olmasına dikkat
edilmelidir.
HSÇ 03.03 Personel, kurum ihtiyaçları ve personelin
yetkinlikleri dikkate alınarak ilgili birimlerde istihdam
edilmelidir.
HSÇ 03.04 Hastanede gerçekleştirilen her türlü faaliyet,
ülke sağlık politikaları ve mevzuatı ile diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde yetkilendirilmiş (diploma, sertifika,
özel alan yetki belgesi gibi) kişilerce sunulmalıdır.
HSÇ 04 Çalışanların görevlerine ilişkin performans kriterleri belirlenmelidir.
HSÇ 04.01 Çalışanların görevlerini başarı ile yerine getirip
getirmediğinin ölçüsü olarak ifade edilen performans kriterleri belirlenmelidir.
-Performans kriterleri belirlenirken, çalışanlara yönelik hazırlanan iş tanımları dikkate alınmalı, hizmet sunum alanları, meslek grupları gibi faktörler göz önünde
bulundurulmalıdır.
HSÇ 04.02 Çalışanlar, performans kriterleri hakkında
bilgilendirilmelidir.
HSÇ 04.03 Hastane tarafından belirlenen performans kriterleri esas alınarak çalışan performansına yönelik ölçümler yapılmalıdır.
HSÇ 04.04 Çalışan performansını artırmaya yönelik eğitimler planlanmalıdır.
-Çalışan performansını artırmaya yönelik hangi eğitimlerin verilmesi ve bu eğitimlerin hangi kapsamda olması gerektiği, çalışanların farklı niteliklerine ve ihtiyaçlarına bağlı
olarak belirlenmelidir.
-Eğitimler, hizmetin aksamasına yol açmayacak şekilde ve
nitelikli bir biçimde tasarlanmalıdır.
Belirttiğimiz kalite standart maddesinin altına toplanması
mümkün olmamakla birlikte sağlıkta kalite standartlarının
olmazsa olmazı iki parametreyi içermektedir. Bu parametreler çalışan ve hasta güvenliğidir. Yapılan bu çalışma ile
çalışan ve hasta güvenliğinin artmasına katkı sağlanacağı
gibi önleyici faaliyetleri de içinde barındırmaktadır.
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UYGULAMA SÜRECI

Tablo 2: Ankete Katılan Kişilerin Yaş Grubuna Göre Dağılımı

Çalışmanın evrenini, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Merkez Klinikleri oluşturmaktadır. Evrendeki klinik sayısı
toplam 20 olup, ana kütlenin tamamının araştırma
kapsamına alınması zaman ve maliyet kısıtlamasından
dolayı mümkün olmadığından örnekleme yöntemiyle 1
dâhili (nöroloji), 1 cerrahi (ortopedi) olmak üzere 2 klinik
belirlenmiştir.

Ortopedi

Sayı

%

Sayı

%

2

16,67

3

11,11

26-30

4

33,33

13

48,15

31-35

1

8,33

5

18,52
22,22

21-25

36-40

2

16,67

6

41-45

3

25

0

0

Toplam

12

100

27

100

Verilerin Toplanması

Veriler üç aşamada toplanmıştır. Bu aşamalarda yapılan
işlemler şöyledir:

İş analizi çalışmasının yapılabilmesi için Kayseri Eğitim
ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü,
müdür yardımcısı, belirlenen kliniklerin sorumluları ve
Kayseri İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekterliğinden
üç kişinin katılımıyla ekip oluşturulmuştur.
Ekip üyelerine iş analizi öncesi “iş etüdü’’ konulu eğitim
yapıldı ve yapılacak olan iş analizi planıyla ilgili görüşleri
alındı ve İş Analiz Anketi oluşturulmaya başlanmıştır.

Lise

Yüz yüze yapılan görüşme sonrasında hastane sağlık bakım hizmetleri müdürünün de görüş ve önerileri alınarak,
araştırma kapsamına alınan dâhili ve cerrahi klinik için
ayrı İş Analiz Anketi (Ek-1) oluşturulmuştur. Oluşturulan
anket, araştırma kapsamına alınan klinik çalışanlarının tamamına (Ortopedi kliniği 27 kişi, Nöroloji 12 kişi) dağıtılarak uygulanmıştır. Anket aracılığıyla klinik çalışanlarından
toplanan verilerden faydalanılarak gözlem formu oluşturulmuş ve çalışan anket verileri daha sonra gözlem ekibi
tarafından yapılacak gözlemlerle kıyaslanmak üzere veri
setine dâhil edilmiştir.
İş Analiz Anketi 39 kişiye yapılmış olup, katılımcılarının
%83,33’ünü kadın, %48,15’ini 26-30 yaş grubu, 77,78’ini
lisan mezunlarının oluşturduğu tespit edilmiştir. Katılan
Kişilerin Hizmet Yılına Göre Dağılımında 50,0’ını 0-5 yıl arası
çalışanların oluşturduğu ve kişilerin şimdiki birimdeki çalışma süreni göre dağılımı baktığımızda Nöroloji kliniğinde
%91,67’sini, Ortopedi kliniği çalışanlarının%40,74’ünü 0-1
yıl arası çalışanlar oluşturmaktadır. Oranlardan da anlaşıldığı üzere çalışanların sürekli yer değişikliği istediği klinikler oldukları tespit edilmiştir. Demografik özelliklerin
dağılımı Tablo-1, 2, 3, 4 ve 5’de verilmiştir.
Tablo 1: Ankete Katılan Kişilerin Cinsiyete Göre Dağılımı
Nöroloji

Ortopedi

Sayı

%

Sayı

%

10

83,33

19

70,37

Erkek

2

16,67

8

29,63

Toplam

12

100

27

100

Nöroloji

Ortopedi

Sayı

%

Sayı

%

0

0

1

3,70

Ön Lisans

3

25

2

7,41

Lisans

5

41,67

21

77,78

Yüksek Lisans

4

33,33

3

11,11

Toplam

12

100

27

100

Tablo 4: Ankete Katılan Kişilerin Hizmet Yılına Göre Dağılımı
Hizmet Yılı Dağılımı

İkinci Aşama (Anket)

Cinsiyet Dağılımı

Tablo 3: Ankete Katılan Kişilerin Eğitim Durumuna Göre
Dağılımı
Eğitim Durumu
Dağılımı

Birinci Aşama (Görüşme)

Kadın

Nöroloji

0-5 Yıl

Nöroloji

Ortopedi

Sayı

%

Sayı

%

6

50

13

48,15

6-10 Yıl

1

8,33

7

25,93

11-15 Yıl

1

8,33

6

22,22

16-20 Yıl

1

8,33

0

0

21-25 Yıl

3

25

1

3,70

Toplam

12

100

27

100

Tablo 50 Ankete Katılan Kişilerin Şimdiki Birimdeki Çalışma
Süreni Göre Dağılımı
Birimde Çalışma
Süreleri Dağılımı

Nöroloji
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4.

Ortopedi

Sayı

%

Sayı

%

0-1 Yıl

11

91,67

11

40,74

1-2 Yıl

0

0

9

33,33

2-3 Yıl

1

8,33

7

25,93

Toplam

12

100

27

100

İş Analiz Anketi toplandıktan sonra, excel formatındaki İş
Analiz Anketi Değerlendirme Formu oluşturularak, gözlem
öncesinde, çalışanların belirlenen işlere ne kadara süre
ayırdıkları, kliniğe özel işlerin neler olduğu belirlenmiştir.
İş analiz anketi değerlendirildiğinde, klinik çalışanlarının
demografik özellikleri, çalışma ortamının fiziksel özellikleri, klinikte yapılan iş ve işlemler, çalıştığı kliniklerle ilgili
memnuniyet düzeyleri ile ilgili veriler iş analizi öncesi ön
bilgi niteliğinde olmuştur. Ancak ankette işe ayrılan süre
bölümünde çalışanların verdiği süre ile iş analiz sonucunda ölçülen süre arasında anlamlı veriler elde edilmediğinden değerlendirilmemiştir.

195

V. SAĞLIKTA KALİTE ve GÜVENLİK ÖDÜLLERİ
Sağlıkta Kalite Standartları En İyi Uygulamalar

Üçüncü Aşama (Gözlem)

İş Analiz Anketi Değerlendirme Raporu sonuçlarına istinaden ekibin gözlemde yaptığı ölçümlerin kayıt edebilmesi amacıyla, İş Analiz Gözlem Formu (Ek-2) oluşturuldu.
12.03.2015 / 20.05.2015 tarihleri arasında ortopedi kliniği 08-16 vardiyasında 10, 16-08 vardiyasında 10 ve hafta
sonu nöbeti olan 08-08 vardiyasında 10 olmak üzere toplam 30 gözlem, nöroloji kliniği 08-16 vardiyasında 5, 16-08
vardiyasında 4 ve hafta sonu nöbeti olan 08-08 vardiyasında 4 olmak üzere toplam 13 gözlem yapılmıştır.
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İşin nasıl, ne zaman, kim tarafından ve ne kadar sürede
yapıldığının tespit edilebilmesi amacıyla; Genel Sekreterlik
tarafından görevlendirilen 3 kişi, hastane çalışanı olarak
gözlemcilere refakat edilmesi ve ölçümlerde yardımcı
olunması amacıyla hastane idaresince görevlendirilen 3
kişi tarafından gözlem yapılmıştır.

Gözlemler tamamlandıktan sonra toplanan verilerden
yararlanılarak her bir işin kapsamına giren eylemlerin, işlemlerin, sorumlulukların, görevlerin ve çalışma koşulları
yazılı olarak açıklanmıştır. Yapılan İş Analiz uygulamasının
amacı; işin temel nitelikleriyle ortaya konması, yani işin
“kimliğinin” ortaya çıkarılmasıdır. İş tanımlarında dikkat
edilmesi gereken önemli bir nokta da iş tanımının, işi yapan kişiyi değil, işin kendisini tanımlaması ve bu tanımlamaların açık ve anlaşılır ifade ile yapılmasıdır.
Gözlemler tamamlandıktan sonra gözlemden elde edilen
veriler (her gözlem ayrı ayrı olarak) hesaplama yapmak
için rapor haline getirilmiştir.
Her gözlem ayrı ayrı olarak İş Analiz Ölçümleri
Değerlendirme Formuna aktarılmıştır (çalışan hemşire sayısına göre sütun eklenmiştir). Tespit edilen işler ve iş için
ayırdığı süre her hemşire için ayrı belirtilmiştir, bu şekilde
iş paketi oluşturulması hedeflenmiştir. İş paketi oluşturulabilmesi için gerekli olan veriler gözlem gününde ilgili
klinikte yatan hasta sayısı, taburcu olan hasta sayısı, takipli hasta sayısı belirlenmiştir. Gözlem sonuçları İş Analiz
Ölçümleri Değerlendirme Formuna aktarıldıktan sonra,
hesaplama yapmak için, İş Analiz Formu (dâhili klinik için
tabla.7 ve cerrahi klinik için tablo.6) oluşturulmuştur.
Excel formatında hazırlanan İş Analiz Formuna her bir klinik için gözlemler ayrı ayrı veri girişi yapılarak, her iş paketi için toplam süreler tespit edilmiştir.

5. UYGULAMANIN YAPILDIĞI
BÖLÜMLER VE TAKIBI
Bu çalışma, Kayseri İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel
Sekreterliğine bağlı, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
74 yataklı 27 hemşirenin görev yaptığı ortopedi kliniği ve
31 yataklı 12 hemşirenin görev yaptığı nöroloji kliniğinde
yapılmıştır.
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İş analiz ölçümleri sonucunda cerrahi ve klinik tabanlı iş
paketlerine ortalama ayrılan süre bulunmuştur. Bundan
sonraki süreçte çalışmanın hastanenin diğer kliniklerinde
uygulanabileceği, gözlem ve ölçümler sonucunda tespit
edilen eksikliklere yönelik kök neden analizleri ile gerekli
kararlar alınarak iyileştirmeler devam etmiş, düzeltici- önleyici faaliyetlerle takipleri sağlanmıştır.

6. UYGULAMANIN BULGULARI
İş analiz ölçümleri gerçekleştikten sonra, ölçüm sonuçlarını
değerlendirmek üzere iş analiz ekibi tarafından iş ölçüm
süreleri değerlendirilmiştir. Gözlemler sırasında tespit
edilen ve hastane sağlık bakım hizmetleri müdürünün de
konu hakkında yardımı alınarak bir iş paketinin bir hemşire tarafından her vardiyadaki tekrar sayısı bulunmuş ve
her vardiyadaki iş paketinin tekrar sayısı ayrı ayrı olmak
üzere, her iş paketinin bulunan birim süresi ile tekrar sayısı çarpılarak bir hemşirenin o iş paketi için bulunduğu vardiyadaki harcadığı süre yatak doluluk oranı göz önünde
bulundurularak hesaplanmıştır. Ulaşılan bu süreler toplanarak bir vardiya içindeki bir hemşirenin toplam işi yükü
bulunmuş ve bulunan toplam iş yükü ile o vardiyadaki
hemşire sayısı çarpılarak o vardiyadaki toplam iş yükü dakika cinsinden hesaplanmıştır.
Sorumlu hemşirenin tek başına yaptığı işler, bulunan
toplam sürelerden düşülmüş ve düşülen süreler, sorumlu hemşirenin toplam zamanına oranlanarak tek başına
yaptığı işlemlerden artan süre (servis hemşiresi hesaplamada da oransan olarak sorumlu hemşire eklenmiştir)
diğer klinik hemşirelerine dâhil edilerek toplam iş yükü
hesaplanmıştır.
İş analizinin önemli çıktılarından bir tanesi olan iş gücü
planlamasına temel oluşturması nedeniyle çalışmamız
da; her vardiya için toplam hemşire (hemşire sayısı x
vardiyadaki bir hemşirenin toplam çalışma süresi) zamanı
bulunarak toplam iş yükü hemşire zamanından çıkarılmış,
çıkan sonuç negatif ise negatif sayı değerince hemşire iş
gücü ihtiyacını, pozitif ise pozitif sayı değerince hemşire iş
gücü fazlalığını ifade etmektedir.
08-16 vardiyası;
10 kişinin görev yaptığı klinikte, her bir iş adımının bir
hemşire tarafından tekrar sayısı gözlem ve sağlık bakım
hizmetleri müdürünün görüşü alınarak bulunduktan
sonra ayın 22 gününde hizmet verilen vardiyada, iş tekrarı sayısı birim iş zamanıyla çarpılarak her bir iş paketi
için o vardiyada harcanan toplam süre bulundu. Her iş
paketi için bu işlem tekrarlandıktan sonra her bir iş paketinin o vardiyadaki toplam süreleri toplanarak o vardiya da gerekli olan hemşire iş gücü belirlendi. Belirlenen
zaman, vardiyadaki toplam hemşire iş gücü dakikasından
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Tablo 6: Cerrahi Klinik İş Analizi Özet Tablosu
16 08
16 08
İş Tekrar Zaman
Sayısı
Dk.

08 08
İş
Tekrarı

08 08
Zaman
Dk.
Hafta
Sonu
Nöbeti
8 Gün

22 Gün

22 Gün

22 Gün

Hafta
Sonu
Nöbeti
8 Gün

Percent Percent Percent
8 16
16 08
08 08

1

Deskte nöbet teslimi (hasta bazlı)

0,50

2,00

1,00

2,00

1,00

2,00

1,00

0,21

0,16

0,09

2

Hasta başı hemşire vizite

0,80

2,00

1,60

2,00

1,60

2,00

1,60

0,33

0,25

0,14

3

Hemşireler ve stajyer öğrencilerin
servis içi koordinasyonu, planlamasının
yapılması

4,00

1,00

4,00

0,00

0,00

1,00

4,00

0,66

0,00

0,35

4

Hasta odasının düzeninin kontrolü

3,10

1,00

3,10

1,00

3,10

2,00

6,20

0,51

0,49

0,54

5

Hekim vizitene eşlik ( sabah ve öğleden
sonra)

3,51

2,00

7,03

2,00

7,03

4,00

14,05

1,47

1,11

1,22

6

Tedavi planının hemşire gözlem
formuna kaydedilmesi, takip
formlarının kayıtlarının yapılması(sıvı
takip, aks takibi, mayi takibi vb.)

3,02

2,00

6,03

1,00

6,03

2,00

12,07

1,26

0,96

1,05

7

Tedavi planına istinaden hasta bazlı
HBYS den ilaç istemi yapılması, hasta
bazlı stok girişlerinin yapılması

9,26

1,00

9,26

1,00

18,51

2,00

37,03

1,53

2,93

3,22

8

Eczaneden diğer ilaç, sarf malzeme
istemi yapılması ve temini, dış reçete
temini,

16,65

1,00

16,65

0,00

0,00

1,00

16,65

3,48

0,00

1,45

9

Narkotik ilaçların HBYS’ den hasta bazlı
düşümünün ve isteminin yapılması ve
eczaneden teslim alınması

2,95

1,00

2,95

1,00

5,89

2,00

11,78

0,49

0,93

1,03

10

Hastanın tetkikleri için organizasyonun
sağlanması,(HBYS’ den istem
yapılması),personel ayarlanması,
hastanın tetkik için hazırlanmasına
yardımcı olmak vs.(endoskopi,
ultrasonografi, eko vb.)

5,30

1,00

5,30

1,00

5,30

1,00

10,60

1,11

0,84

0,92

11

Tetkik sonuçlarının hasta dosyasına
yerleştirilmesi

3,49

2,00

6,97

1,00

3,49

3,00

10,46

1,46

0,55

0,91

12

İM Tedavilerinin yapılması (narkotik
ilaçların),Narkotik defterine kayıt
yapılması

3,46

2,00

6,92

1,00

6,92

3,00

20,76

1,44

1,10

1,81

13

Durumu bozuk olan hastanın MR,
Tomografisine eşlik etmek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

Konsültasyon için gelen hekimlere eşlik
etmek, Konsültasyon istemi yapmak,
koordine etmek ve gözlem formuna
kayıt yapmak

8,24

1,00

8,24

1,00

8,24

2,00

32,97

1,72

1,31

2,87

15

Hekim vizite sonrası taburculuğuna
karar verilen hastaların taburculuk
işlemlerinin yapılması(taburculuk
eğitiminin yapılması, eşyaların
toparlanması, yanında getirdiği ilaçların
teslimi vs.)

8,26

1,00

8,26

0,00

0,00

0,00

0,00

1,72

0,00

0,00

16

Taburculuğu yapılan hastaların evlerine
nakli için ambulans ayarlanması ve
transferinin sağlanması

12,58

1,00

12,58

0,00

0,00

0,00

0,00

2,08

0,00

0,00

17

Hemşire bakım planlarının
düzenlenmesi, hasta dosyalarının
kontrolü

2,39

1,00

2,39

1,00

2,39

2,00

9,54

0,50

0,38

0,83

18

Damar yollarının kontrolü ve değişimi,
uygulamaların hemşire gözlem formuna
kayıt edilmesi

4,61

2,00

9,22

1,00

9,22

3,00

27,66

1,92

1,46

2,41

19

Diyetlerin, yemek sayılarının sisteme
girilmesi, asyönün düzenlenmesi

18,50

1,00

18,50

1,00

37,00

2,00

74,00

3,05

5,86

6,44

20

Eczaneden gelen ilaçların yerleştirilmesi

40,50

1,00

40,50

0,00

0,00

0,00

0,00

6,69

0,00

0,00

21

İstenilen tetkikler için numunelerin
alınması (kan tetkikleri için), desk
hazırlık dâhil

3,04

1,00

3,04

1,00

6,08

2,00

12,16

0,63

0,96

1,06
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KLİNİKTE YAPILAN İŞ
VE İŞLEMLER

8 16
İş Tekrar
Sayısı
Ortalama
İş Süresi
Dk.
22 Gün
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Tablo 6: Cerrahi Klinik İş Analizi Özet Tablosu
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22

10.00/ 14.00 /16.00 Tedavilerin
hazırlanması ( Tedavi arabasına
ilaçların yerleştirilmesi ve tedavi sonrası
temizlenmesi düzeninin sağlanması)

18,67

2,00

37,34

2,00

74,68

5,00

186,70

7,80

11,83

16,25

23

10.00 /14:00/16:00 Tedavilerinin
uygulanması

10,35

2,00

20,70

3,00

62,10

5,00

103,50

4,32

9,84

9,01

24

ANT ve Oksijen Santraysan takiplerinin
yapılması (10.00 ve 14.00) gözlem
formuna kayıt edilmesi ve rutin dışı
takipler

1,74

2,00

3,47

2,00

6,94

4,00

13,88

0,72

1,10

1,21

25

Tedavi planına istinaden kan şekerleri
ölçümlerinin yapılması, takiplerinin
forma kaydedilmesi, İnsülinleri olan
hastaların tedavilerinin yapılması
hemşire gözlem formuna kayıt edilmesi

2,79

2,00

5,59

2,00

11,17

4,00

22,35

1,17

1,77

1,95

26

Medikal amaçlı yatış yapılan veya
diğer servislerden transfer olan
(farklı saatlerde olabilir)hastanın yatış
işlemlerinin yapılması(dosyasının
hazırlanması, klinik oryantasyonun
sağlanması, eğitimlerin verilmesi,
formların doldurulması, evden getirdiği
ilaçların teslim alınması vs.)

19,95

1,00

19,95

1,00

19,95

2,00

39,90

4,17

3,16

3,47

27

Medikal amaçlı yatış yapılan hastanın
damar yolunun açılması ve tedavilerinin
yapılması

7,00

1,00

7,00

1,00

14,00

2,00

28,00

1,46

2,22

2,44

28

Ameliyat için yatış yapılan hastanın
yatış işlemlerinin yapılması, dosyanın
hazırlanması, kimlik bilekliğinin
takılması, ameliyat için yatış yapılan
hastanın klinik oryantasyonunun
sağlanması eğitimlerinin verilmesi,
formların doldurulması (düşme risk
değerlendirmesi),izinli hastaların
dönüşleri, Ameliyat için yatış yapılan
hastanın evden getirdiği ilaçların teslim
alınması vs.

26,00

1,00

26,00

1,00

26,00

1,00

26,00

5,43

4,12

2,26

29

Ameliyat için yatış yapılan hastanın
istenen tetkik ve materyallerin alınması
ve tedavisinin yapılması ( izinli dönen
hastalar ve diğer servislerden transfer
olan hastalar dâhil)

8,83

1,00

8,83

1,00

8,83

1,00

8,83

1,84

1,40

0,77

30

Medikal amaçlı veya ameliyat için yatış
yapılan hastalar için yer ayarlanması,
oda düzeninin sağlanması, yatan hasta
listesinin düzenlenmesi, izinli olan
hastaların ameliyat günleri hakkında
bilgi verildi ( telefonla koordinasyon
sağlanması)

9,18

1,00

9,18

1,00

9,18

1,00

9,18

1,51

1,45

0,80

31

Hasta ameliyata gidecek ise hastanın
son takiplerinin alınması, hastanın
ameliyat öncesi hazırlığı(ameliyat
önlüğünün giydirilmesi, eşyalarının
hasta yakınına teslim edilmesi
vs. Hastanın ameliyat öncesinde
cerrahi güvenlik kontrol listesinin
düzenlenmesi, taraf işaretlemesinin
kontrol edilmesi)

12,45

2,00

24,89

1,00

12,45

1,00

24,89

5,20

1,97

2,17

32

Ameliyata girecek hastanın sedye veya
tekerlekli sandalye ile ameliyathane
girişine kadar götürülmesi ve teslim
edilmesi (gidiş dönüş teslim dâhil)

9,91

2,00

19,83

1,00

9,91

1,00

19,83

4,14

1,57

1,73

33

Ameliyattan çıkan hastanın kabul
edilmesi, ilk saat 15dk arayla, 2.saat
30dk arayla takiplerinin alınması, sonda,
mayi, AÇT takibi, hastanın giyinme ve
mobilizasyonuna yardım. (post-op takip
sadece ant’si)

7,77

6,00

46,60

6,00

93,20

6,00

93,20

9,73

14,76

8,11

34

Sözel istem ve kayıtları

4,00

0,00

0,00

0,50

2,00

0,50

2,00

0,00

0,32

0,17

35

Tedavi planında kan takılması
isteniyorsa, takılması (istem, kabul,
kontrol, kayıt ve takip)

7,67

1,00

(hemşire sayısı x vardiyadaki bir hemşirenin çalışma dakiçıkarılarak
hemşire
7,67 kası)1,00
7,67 o vardiyadaki
1,00
7,67
1,60zamanı
1,21ihtiyacı
0,67ya
da fazlalığı belirlenmiştir.
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32,18

1,00

32,18

0,01

0,32

0,01

0,32

6,72

0,05

0,03

37

Ziyaret saatlerinde ziyaretçilerin
koordinasyonunu ve bilgilendirme,
Hasta ve hasta yakınlarına hastanın
durumu, tedavi süreci ve ameliyat
olacaksa ameliyat süreci hakkında
bilgilendirilmesi

5,95

1,00

5,95

1,00

5,95

2,00

11,91

1,24

0,94

1,04

38

Yemek dağıtımına eşlik etmek

8,72

1,00

8,72

1,00

8,72

2,00

34,87

1,82

1,38

3,04

39

Sonda takılması/ çıkarılması /
pansuman

6,50

0,50

3,25

0,50

3,25

1,00

13,00

0,68

0,51

1,13

40

Atıkların kontrolü

12,00

1,00

12,00

0,00

0,00

1,00

12,00

1,98

0,00

1,04

41

Tedavi takibi (tedavisi biten hastaların
mayilerinin sonlandırılması, tedavi
takibinin yapılması,500cc mayilerin
ekleme yapılması vb.)

2,32

4,00

9,29

2,00

9,29

6,00

27,87

1,94

1,47

2,43

42

Servis düzeninin sağlanması (eksik
evrakların temini, dosyaların
düzenlenmesi, temizlik kontrolleri,
bozulan malzemelerin tamiri, vb.)
Narkotik ilaçların devir tesliminin
yapılması sıcaklık takiplerinin kontrolü,
Acil çantasının kontrolü tıbbi cihazların
kontrolü

36,50

1,00

36,50

1,00

36,50

2,00

73,00

6,03

5,78

6,35

43

Molalar ve kişisel ihtiyaçlar

87,33

1,00

87,33

1,00

87,33

1,00

87,33

18,23

13,84

7,60

TOPLAM

491,94

1.148,74

100

100

100

Sorumlu Hemşirenin harcadığı zaman dâhil toplam
zaman
Servis sorumlusunun yaptığı işlerin oransal
indirilmiş halinden sonra hemşire sayısı

478,98

631,24

605,78

9,74

4.641,32

5

3.156,20

5

5.743,72

4.651,20

4.800,00

7.200,00

9,88

1.643,80

1.456,28

16-08 vardiyası
5 kişinin görev yaptığı klinikte, her bir iş adımının bir hemşire tarafından tekrar sayısı, gözlem ve sağlık bakım hizmetleri müdürünün görüşü alınarak bulunduktan sonra
ayın 22 gününde hizmet verilen vardiyada, iş tekrarı sayısı
birim İş zamanıyla çarpılarak her bir iş paketi için o vardiyada harcanan toplam süre bulundu. İş zamanlarının
belirlenmesinde; 08-16 vardiyasında görev yapan hemşire sayısı 10 ve 16-08 vardiyasında görev yapan hemşire
sayısı 5 olduğundan iş paketinin yapıldığı anda tüm görevlilerin hizmet verdiği 6, 7, 9, 12,18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27,
33, 41 inci iş paketleri biriminin zamanları 16-08 vardiyasında 2 katı alınarak hesaplanmıştır. Gerekli olan artırımlar yapıldıktan sonra iş tekrar sayıları ile birim iş zamanları
çarpılarak her bir iş paketi için o vardiya da harcanan süre
bulundu. Her iş paketi için bu işlem tekrarlandıktan sonra
her bir iş paketinin o vardiyadaki toplam süreleri toplanarak o vardiya da gerekli olan hemşire iş gücü belirlendi belirlenen zaman, vardiyadaki toplam hemşire iş gücü
dakikasından (hemşire sayısı x vardiyadaki bir hemşirenin

çalışma dakikası) çıkarılarak o vardiyadaki hemşire zamanı ihtiyacı ya da fazlalığı belirlenmiştir,
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36

Durumu bozulan hastaya acil
müdahalenin yapılması, hasta
transferinin yapılması (Durumu bozulan
hastanın yoğun bakım ünitelerine
transfer edilmesi) Koordinasyonunun
yapılması

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Tablo 6: Cerrahi Klinik İş Analizi Özet Tablosu

08-08 vardiyası
5 kişinin görev yaptığı klinikte, her bir iş adımının bir hemşire tarafından tekrar sayısı, gözlem ve sağlık bakım hizmetleri müdürünün görüşü alınarak bulunduktan sonra
ayın 22 gününde hizmet verilen vardiyada, iş tekrarı sayısı
birim İş zamanıyla çarpılarak her bir iş paketi için o vardiyada harcanan toplam süre bulundu. iş zamanlarının
belirlenmesinde; 08-16 vardiyasında görev yapan hemşire sayısı 10 ve 16-08 vardiyasında görev yapan hemşire
sayısı 5 olduğundan iş paketinin yapıldığı anda tüm görevlilerin hizmet verdiği 6, 7, 9, 12,18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27,
33, 41 inci iş paketleri biriminin zamanları 16-08 vardiyasında 2 katı alınarak hesaplanmıştır. Gerekli olan artırımlar yapıldıktan sonra iş tekrar sayıları ile birim iş zamanları çarpılarak her bir iş paketi için o vardiya da harcanan
süre bulundu. Her iş paketi için bu işlem tekrarlandıktan
sonra her bir iş paketinin o vardiyadaki toplam süreleri
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Tablo 7: Dâhili Klinik İş Analizi Özet Tablosu
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Klinikte Yapılan İş
Ve İşlemler

200

8 16
İş Tekrar
Ortalama Sayısı
İş Süresi
Dk.
22 Gün

8 16
Zaman
Dk.

16 08
İş Tekrar
Sayısı

16 08
08 08
Zaman
İş Tekrarı
Dk.

22 Gün

22 Gün

22 Gün

Hafta
Sonu
Nöbeti
8 Gün

08 08
Zaman
Dk.
Hafta
Sonu
Nöbeti
8 Gün

Percent Percent Percent
08-16
16-08
08-08

1

Deskte nöbet teslimi (hasta bazlı)

0,50

2

1,00

2

1,00

2

1,00

0,25

0,21

0,11

2

Hasta başı hemşire vizite

0,85

2

1,69

2

1,69

2

1,69

0,42

0,36

0,19

3

Hasta odasının düzeninin kontrolü

4,29

1

4,29

1

4,29

2

8,57

1,07

0,91

0,96

4

Hekim vizitene eşlik ( sabah ve
öğleden sonra)

3,86

2,4

9,26

1

3,86

1

3,86

2,31

0,82

0,43

5

Tedavi planının hemşire gözlem
formuna kaydedilmesi, takip
formlarının kayıtlarının yapılması

2,64

1

2,64

0

0,00

1

5,27

0,66

0,00

0,59

6

Hemşire bakım planlarının
düzenlenmesi, dosyaların kontrolü

1,96

1

1,96

0

0,00

1

3,92

0,49

0,00

0,44

7

Hastanın tetkik için hazırlanmasına
yardımcı olmak

4,33

1

4,33

1

4,33

1

4,33

1,08

0,92

0,49

8

Hastanın tetkikleri için
organizasyonun sağlanması,(HBYS’
den istem yapılması),personel
ayarlanması ilaç temini
vs.(endoskopi, ultrasonografi, vb.)

2,31

1

2,31

1

4,63

1

4,63

0,58

0,98

0,52

9

Tetkik sonuçlarının hasta dosyasına
yerleştirilmesi

1,40

1

1,40

1

1,40

2

2,80

0,35

0,30

0,31

10

Durumu bozuk olan hastanın MR,
Tomografisine eşlik etmek

3,00

1

3,00

1

3,00

1

3,00

0,75

0,64

0,34

11

Konsültasyon için gelen hekimlere
eşlik etmek, konsültasyon istemlerini
koordine etmek ve gözlem formuna
kayıt yapmak

4,94

1

4,94

1

4,94

1

4,94

1,23

1,05

0,55

12

Hekim vizite sonrası taburculuğuna
karar verilen hastaların taburculuk
işlemlerinin yapılması(taburculuk
eğitiminin yapılması, eşyaların
toparlanması, yanında getirdiği
ilaçların teslimi)

8,25

1,65

13,61

0

0,00

0

0,00

3,39

0,00

0,00

13

Eczaneden ilaç, sarf malzeme istemi
yapılması ve temini, dış reçete temini

7,25

1

7,25

0

0,00

0

0,00

1,81

0,00

0,00

14

Tedavi planına istinaden hasta bazlı
HBYS den ilaç istemi yapılması, hasta
bazlı stok girişlerinin yapılması

1,36

1

1,36

1

2,73

2

5,46

0,34

0,58

0,61

15

Damar yollarının kontrolü ve
değişimi, uygulamaların hemşire
gözlem formuna kayıt edilmesi

4,57

2

9,14

2

18,29

3

27,43

2,28

3,89

3,07

16

Diyetlerin sisteme girilmesi

17,07

1

17,07

1

34,13

2

68,27

4,25

7,26

7,65

17

Eczaneden gelen ilaçların
yerleştirilmesi

15,14

1

15,14

0

0,00

0

0,00

3,77

0,00

0,00

18

İstenilen tetkikler için numunelerin
alınması (kan tetkikleri için)

8,00

2

16,00

1

8,00

2

32,00

3,99

1,70

3,59

19

10.00, 14.00, 18.00 ve 22.00
Tedavilerin hazırlanması

19,23

2

38,47

2

76,93

4

153,87

9,59

16,36

17,24

20

10.00, 14.00, 18.00 ve 22.00
Tedavilerinin uygulanması

6,33

2

12,65

2

25,31

4

50,62

3,15

5,38

5,67

21

Oral ilaçların uygulanması

0,88

1

0,88

1

1,75

2

3,50

0,22

0,37

0,39

22

ANT takiplerinin yapılması (10.00 ve
14.00) gözlem formuna kayıt

2,05

2

4,09

2

8,19

4

16,37

1,02

1,74

1,83

23

Tedavi planına istinaden kan
şekerleri ölçümlerinin yapılması,
takiplerinin forma kaydedilmesi,
İnsülinleri olan hastaların
tedavilerinin yapılması hemşire
gözlem formuna kayıt edilmesi

2,28

2

4,56

2

9,12

4

18,24

1,14

1,94

2,04
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18,17

1

18,17

1

18,17

2

36,33

4,53

3,86

4,07

25

Medikal amaçlı yatış yapılan hastalar
için yer ayarlanması, oda düzeninin
sağlanması

6,14

1

6,14

1

6,14

2

12,28

1,53

1,31

1,38

26

Medikal amaçlı yatış yapılan
hastanın damar yolunun açılması ve
tedavi planına istinaden tedavilerinin
yapılması

10,12

2

20,24

2

20,24

2

20,24

5,04

4,31

2,27

27

NG kontrol ve değişimi

3,00

1

3,00

1

3,00

2

6,00

0,75

0,64

0,67

28

Tedavi planında kan takılması
isteniyorsa, kan ve kan ürünlerinin
temini ve takılması (istem, kabül,
kontrol, kayıt ve takip)

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

29

Narkotik ilaçların devir tesliminin
yapılması sıcaklık takiplerinin
kontrolü, Acil çantasının kontrolü,
tıbbi cihazların kontrolü

8,17

1

8,17

1

8,17

2

16,33

2,04

1,74

1,83

30

Durumu bozulan hastaya acil
müdahalenin yapılması

12,33

1

12,33

1

12,33

1

12,33

3,07

2,62

1,38

31

Hasta transferinin yapılması
(Durumu bozulan hastanın yoğun
bakım ünitelerine transferi)

33,33

1

33,33

1

33,33

1

33,33

8,31

7,09

3,73

32

Ziyaret saatlerinde ziyaretçilerin
koordinasyonunu ve hasta
yakınlarının bilgilendirilmesi
Hastanın bilgilendirilmesi

12,36

1

12,36

1

12,36

2

24,73

3,08

2,63

2,77

33

Yemek dağıtımına eşlik etmek

4,43

1

4,43

1

4,43

2

8,86

1,10

0,94

0,99

34

Sonda takılması

0,00

1

0,00

0

0,00

1

0,00

0,00

0,00

0,00

35

EKG çekilmesi

13,70

1

13,70

1

13,70

2

27,40

3,41

2,91

3,07

36

Atıkların kontrolü

6,50

1

6,50

0

0,00

1

6,50

1,62

0,00

0,73

37

Tedavi takibi (tedavisi biten
hastaların mayilerinin
sonlandırılması, tedavi takibinin
yapılması,500cc mayilerin eklenmesi,
damar yolu kontrollerinin yapılması,
mama dağıtımı, vb.)

2,19

2

4,38

2

8,77

4

17,53

1,09

1,86

1,96

38

Öğrencilerin serviste
koordinasyonunun sağlanması

7,00

1

7,00

0

0,00

1

7,00

1,74

0,00

0,78

39

Servis düzeninin sağlanması (eksik
evrakların temini, dosyaların
düzenlenmesi, temizlik vb.)

14,00

1

14,00

0

0,00

2

28,00

3,49

0,00

3,14

40

LP (Lumber fonksiyon)hazırlığı ve
doktoru asiste etmek

6,00

1

6,00

1

15,00

1

15,00

1,50

3,19

1,68

41

EX olan hasta için yapılan işlemler

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

42

Çay molaları, yemek arası ve kişisel
ihtiyaç

91,69

1

91,69

1

91,69

1

91,69

22,85

19,50

20,55

TOPLAM

371,62

798,99

100

100

100

401,26

Sorumlu hemşirenin harcadığı zaman dâhil
toplam zaman

447,35
1.966,19

Servis sorumlusunun yaptığı işlerin oransal
indirilmiş halinden sonra hemşire sayısı

470,13
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24

Medikal amaçlı yatış yapılan (farklı
saatlerde olabilir)hastanın yatış
işlemlerinin yapılması (dosyasının
hazırlanması, klinik oryantasyonun
sağlanması, eğitimlerin verilmesi,
formların doldurulması, evden
getirdiği ilaçların teslim alınması vs.)

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Tablo 7: Dâhili Klinik İş Analizi Özet Tablosu

2

940,26

2

1.597,98

2.352,00

1.920,00

2.880,00

385,81

979,74

1.282,02

4,9
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toplanarak o vardiya da gerekli olan hemşire iş gücü belirlendi belirlenen zaman, vardiyadaki toplam hemşire iş
gücü dakikasından (hemşire sayısı x vardiyadaki bir hemşirenin çalışma dakikası) çıkarılarak o vardiyadaki hemşire zamanı ihtiyacı ya da fazlalığı belirlenmiştir.

5 kişinin görev yaptığı klinikte, her bir iş adımının bir hemşire tarafından tekrar sayısı gözlem ve sağlık bakım hizmetleri müdürünün görüşü alınarak bulunduktan sonra
ayın 22 gününde hizmet verilen vardiyada, iş tekrarı sayısı
birim iş zamanıyla çarpılarak her bir iş paketi için o vardiyada harcanan toplam süre bulundu. Her iş paketi için bu
işlem tekrarlandıktan sonra her bir iş paketinin o vardiyadaki toplam süreleri toplanarak o vardiya da gerekli olan
hemşire iş gücü belirlendi belirlenen zaman, vardiyadaki
toplam hemşire iş gücü dakikasından (hemşire x vardiyadaki bir hemşirenin çalışma dakikası) çıkarılarak o vardiyadaki hemşire zamanı ihtiyacı ya da fazlalığı belirlenmiştir.
16-08 vardiyası
01-04 Mart 2016, Antalya
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08-16 vardiyası;

2 kişinin görev yaptığı klinikte, her bir iş adımının bir hemşire tarafından tekrar sayısı, gözlem ve sağlık bakım hizmetleri müdürünün görüşü alınarak bulunduktan sonra
ayın 22 gününde hizmet verilen vardiyada, iş tekrarı sayısı
birim İş zamanıyla çarpılarak her bir iş paketi için o vardiyada harcanan toplam süre bulundu. İş zamanlarının
belirlenmesinde; 08-16 vardiyasında görev yapan hemşire
sayısı 10 ve 16-08 vardiyasında görev yapan hemşire sayısı
5 olduğundan iş paketinin yapıldığı anda tüm görevlilerin
hizmet verdiği 6, 7, 9, 12,18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33,
41 inci iş paketleri biriminin zamanları 16-08 vardiyasında 2 katı alınarak hesaplanmıştır. Gerekli olan artırımlar
yapıldıktan sonra iş tekrar sayıları ile birim iş zamanları
çarpılarak her bir iş paketi için o vardiya da harcanan süre
bulundu. Her iş paketi için bu işlem tekrarlandıktan sonra
her bir iş paketinin o vardiyadaki toplam süreleri toplanarak o vardiya da gerekli olan hemşire iş gücü belirlendi belirlenen zaman, vardiyadaki toplam hemşire iş gücü
dakikasından (hemşire sayısı x vardiyadaki bir hemşirenin
çalışma dakikası) çıkarılarak o vardiyadaki hemşire zamanı ihtiyacı ya da fazlalığı belirlenmiştir.
08-08 Vardiyası
2 kişinin görev yaptığı klinikte, her bir iş adımının bir hemşire tarafından tekrar sayısı, gözlem ve sağlık bakım hizmetleri müdürünün görüşü alınarak bulunduktan sonra
ayın 22 gününde hizmet verilen vardiyada, iş tekrarı sayısı
birim İş zamanıyla çarpılarak her bir iş paketi için o vardiyada harcanan toplam süre bulundu. iş zamanlarının
belirlenmesinde; 08-16 vardiyasında görev yapan hemşire sayısı 10 ve 16-08 vardiyasında görev yapan hemşire
sayısı 5 olduğundan iş paketinin yapıldığı anda tüm görevlilerin hizmet verdiği 6, 7, 9, 12,18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27,
33, 41. iş paketleri biriminin zamanları 16-08 vardiyasında
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2 katı alınarak hesaplanmıştır. 08-08 Vardiyası içinde yukarıda anlattığımız işlemler gerçekleştirilmiştir.

7.

UYGULAMADAN ÖĞRENILEN
DERSLER

Bu uygulama ile kurumumuz için insan kaynakları yönetim sisteminin alt yapısının temelini oluşturan iş analiz datamızın oluşturulmasında, görev yetki ve sorumlulukların
belirlenmesinde, orta ve uzun vadedeki iş geliştirme süreçlerimizde, performans yönetim sistemimizde, motivasyon ve yeniden yapılandırma vb. süreçlerimizde önemli
bir altyapı oluşturacaktır.

8.

ELDE EDILEN SONUÇLAR

Toplumların geleceğe güvenle bakmasını sağlayan ve
beklentilerine uygun bir yaşam düzeyinin gerçekleştirilmesinde büyük katkı sağlayan sağlık hizmetleri alanında
etkinlik ve verimliliğin sağlanabilmesi, rasyonel hareket
edilebilmesi hastane yönetimi ve medikal çalışanlar arasında aktif olarak sağlık hizmetlerine katılımın sağlanması
ve bu konuda çift yönlü bir iletişim ağının kurulmasıyla
mümkün olacaktır. Sağlık hizmetleri alanında çalışanların
etkin bir rol oynamaları, koruyucu ve tedavi edici sağlık
hizmetlerinin birbirlerini tamamlayıcı şekilde yerine getirilebilmesi için insan kaynakları yönetimi arasında önemli
bir rol oynayan iş analizinin planlama safhasından uygulama aşamasına kadar başarıyla uygulanması gerekmektedir (Ofluoğlu, 1996).
Bu uygulamamızın sonucunda;
Sağlık Bakım Hizmetlerine yönelik insan kaynakları planlamasının yapılabilmesi için örnek oluşturmuştur. Meslek
tabanlı görev yetki ve sorumlulukların belirlenmesinde
fayda sağlamıştır.
Bir kliniğin işleyişindeki en önemli etkenlerinden birisi
zaman yönetimidir. Önemli olan işi yapmak değil,
doğru zamanda, doğru işi uygun bir plan çerçevesinde
gerçekleştirmektir. İş analiz ölçümleri değerlendirmesinde,
klinik arasında karşılaştırma yapıldığında iş planlamasının
iş yükünü azalttığı gözlemlenmiştir.
Uygulamamızda örneklem seçilen kliniğin birinde, klinik
sorumlusu tarafından, işe başlamadan önce görev dağılımı yaptığı ve yapılan rutin işleri planladığı, diğer klinikte
ise iş dağılımı ve planlama yapılmadan işlerin yapıldığı gözlemlenmiştir. Planlama yapılan klinikte iş yükünün azaldığı ve hizmette aksaklılara sebebiyet vermeden işlerin
devam ettiği, hasta başında hastaya ayrılan sürenin fazla
olduğu tespit edilmiştir. Planlama yapılmayan klinikte ise

V. SAĞLIKTA KALİTE ve GÜVENLİK ÖDÜLLERİ
Sağlıkta Kalite Standartları En İyi Uygulamalar

Kuşkusuz sağlık kurumlarında iş analizi çalışmaları bir
kere yapılmakla kurum bünyesi içerisindeki insan kaynakları yönetimindeki bütün problemler giderilmez. Belli zaman aralıklarıyla iş analizi çalışmalarının yeniden gözden
geçirilmesi gerekmektedir.
Mesleki eğitime duyulan ihtiyaç; insanların eğitim düzeylerinin yükselmesi, iletişim olanaklarının gelişmesi, artan
ihtiyaçlara yanıt verilebilmesi amacıyla daha ileri teknolojilerin kullanılması gibi nedenlerle artmaktadır. Bu bakımdan sağlık kurumları, çalışanlarını geliştirmenin öneminin
farkındadırlar. Eğitim ve geliştirme ihtiyaçlarını bireysel
olarak belirlemeden çok, örgütsel bir bakış açısından bu
ihtiyaçları belirlemek gerekmektedir. Kayseri Eğitim ve
Araştırma Hastanesinde yapılan bu çalışmada, iş analizi
sonucunda elde edilen bilgilerin personel eğitimi ve geliştirilmesinde kullanıldığı görülmektedir.
9. Kurum ve Kuruluşlarda Uygulanabilme Durumu
Bir işin kapsamında yer alan, görev ve sorumlulukların ya
da sistemli faaliyetlerin, bunları gerçekleştirebilmek için
gerekli bilgi, becerilerin ve işin yapıldığı koşulların araştırılması için kullanılan teknik olan iş analizi her kurum ve
kuruluşta uygulanabilir.
Bu uygulamamız, uygulama kapsamına alınan dâhili ve
cerrahi kliniklerin iş ve işlem prosedürleri ülke genelindeki uygulamalarla yüksek oranda uyuşacağından araştırma
sonuçları bu kliniklere yaygınlaştırılabilecektir.

Sağlık hizmetlerinde iş analizinin önemini aşağıdaki gibi
sıralayabiliriz (Bayraktaroğlu, 2003; Lee, 1979; Scarpello,
1988).
■■ Sağlık hizmetleri çalışanlarının görevlerini, sorumluluklarını ve kendisinden beklenenleri daha iyi anlayıp
işi hakkında bilinçlenmesinde yardımcı olur.
■■ Sağlık hizmetlerinde çalışanın; performansı, işi doğru
ve standartlara uygun olarak yapıp yapmadığı, yetki ve
sorumluluklarının derecesi ve iş koşulları hakkında gerekli bilgileri sağlar.
■■ Verimlilik açısından yeniden ele alınması gereken noktalar saptanarak, iş basitleştirme yönteminin geliştirilmesini sağlar.
■■ Eğitim programlarının daha rasyonel hazırlanmasını
sağlar.
■■ Sağlık hizmetleri çalışanları ile yöneticiler arasında, görevler açısından sorunların çözümüne yardımcı olur.
■■ Sağlık hizmetleri çalışanlarının performansını ölçen
standartların belirlenmesini sağlar.
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Bir kuruma Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları uygulamalarının yerleştirilmesinde en önemli adımlardan biri
dokümantasyon sistemidir. Dokümantasyon sistemi hazırlarken kurumda icra edilen işlerin gözden geçirilerek
çalışanlar ve hastalar için en uygun şekilde düzenlenmesi
gerekmektedir. İş analiz gözlemleri, hasta ve çalışan güvenliğinin temeli oluşturan dokümanların kullanım sırasında etkinliği ve etkililiğinin değerlendirilmesine yönelik
fırsat oluşturmuştur.

faaliyetlerinin etkinliği açısından bu grupların sınırlarının
çizilmesi, özelliklerinin bilinmesi ve görevlerinin tanımlanması ve kurumların hedeflerine ulaşmaları, insan kaynakları sistemlerinin bu doğrultuda yapılandırılmalarında kritik bir önem taşımaktadır. Bunun için her birimde
gerçekleştirilen işlerin, gereklilikleri ve birbirleri ile olan
ilişkilerinin ortaya konması gerekmektedir. Bu nedenle iş
gücü yoğun bir sektör olan ve başarı şansı büyük ölçüde
medikal personelin çabasına bağlı olan sağlık hizmetleri
alanında görev, yetki ve sorumlulukların iş analizi çalışmalarıyla belirlenmesi gerekmektedir (Milkovich, 2005;
Miner,1973).
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hastalara ayrılan sürenin azaldığı ve mükerrer kayıtların
olduğu, hangi işin kimin yapacağının bilinmemesi gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Özellikle cerrahi klinikte tıbbi
hatalara sebebiyet vermemek için iş planlaması en önemli
etkendir. Sonuçlardan da anlaşılacağı üzere, klinik birim
sorumlularına ve çalışanlara, etkin zaman yönetimi ve iş
planlaması hakkında eğitim verilip, uygulamaya konulmasının gerekliliği tespit edilmiştir.

■■ İşgücünün standartlara uygun olarak gelişimini sağlar.
■■ Sağlık sektöründe olumsuz çalışma koşullarını iyileştirilmesini sağlayarak, çalışma hayatının kalitesinin geliştirilmesine katkıda bulunur.

11. UYGULAMANIN BÜTÇESI VE
FINANSMANI
Uygulamamızda kurumun öz kaynakları kullanılarak
yürütülmüştür.

10. SAĞLIK HIZMETLERI ÜZERINE
ETKILERI
Bununla birlikte Sağlık hizmetleri alanında iş analizi
çalışmaları insan kaynakları yönetiminin en önemli aşamalarından birisini oluşturmaktadır. Sağlık kurumlarının
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V. SAĞLIKTA KALİTE ve GÜVENLİK ÖDÜLLERİ
Sağlıkta Kalite Standartları En İyi Uygulamalar

Bu analiz formu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun “İş Etüdü Projesi” kapsamında Kayseri İli Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliği tarafından iş analizinin yapılması için düzenlenmiş olup, analiz sonucunda klinik bazlı insan kaynakları
yönetim sisteminin oluşturulması amaçlanmaktadır.
Bu nedenle İş Analiz formunun hassasiyet gösterilerek doldurulmasını rica ederiz.
Analiz Formunun Doldurulma Tarihi
Yaşınız
Cinsiyetiniz
Göreviniz/ Unvanınız
Evli / Bekar
Evli İse Çocuk Sayısı
Eğitim Düzeyi
Çalıştığınız Bölümün Adı
Çalışma Yaşamındaki Toplam Kıdeminiz
Şimdiki Birimdeki Kıdeminiz
Nöbet Sisteminde Çalışıyorsanız Aylık Nöbet Sayısı
Fazla Mesai Varsa Süresi Sıklığı
Bağlı Olduğunuz İlk Amirin Adı ve Unvanı
Sertifika (Yoğun Bakım Hemşireliği, Stoma Bakım Hemşireliği vb.)

1. YAPILAN İŞ HANGİ FİZİKSEL ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR?

Çalışma
Ortamı
Klinik
Diğer Açıklayınız
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FİZİKİ ORTAMDA MARUZ KALINAN FAKTÖRLER
Gürültü

Kötü Aydınlatma

Sıcak

Soğuk

Nem

Havalandırma

Kötü Koku

V. SAĞLIKTA KALİTE ve GÜVENLİK ÖDÜLLERİ
Sağlıkta Kalite Standartları En İyi Uygulamalar

2. İŞİN AYRINTILI AÇIKLAMASI
2.1 Yapılan işler : ( Günlük olarak yapılan işlerin bazıları aşağıdaki tabloda maddeler halinde verilmiştir. Sizin de aşağıda
belirtilen işlerden yaptığınız varsa evet, yapmıyorsanız hayır işaretleyiniz.)

1

Deskte nöbet teslimi

2

Hasta başı hemşire viziti

3

Hasta odasının düzeninin kontrolü

4

Hemşire gözlem ve takip formlarının, hasta bakım planının
düzenlenmesi

5

Hekim vizitine eşlik

6

Hekim viziti sonrası taburculuğuna karar verilen hastaların
taburculuk işlemlerinin yapılması(taburculuk eğitiminin yapılması,
eşyalarının toparlanması, yanında getirdiği ilaçların teslimi vs

7

Vizit sonrası tedavi planının HBYS’ye kaydedilmesi ve eczaneden ilaç
istemi yapılması

8

Diyetlerin sisteme girilmesi,

9

Eczaneden gelen ilaçların yerleştirilmesi

10

Vizit sonrası istenilen tetkikler için numunelerin alınması

11

ANT takiplerinin yapılması

22

Tedavi planında kan takılması isteniyorsa, kan ve kan ürünlerinin
temini ve takılması, kan tranfüzyon prosedürünün yerine getirilmesi
(istem, kabul ,kontrol, kayıt)

24
25

İş Ve İşlem İçin Ayrılan Süre (dk.)

Tedavilerin hazırlanması ve uygulanması (damar yollarının kontrolü
ve değişimi, uygulamaların hemşire gözlem formuna kayıt edilmesi
Tedavi planına istinaden kan şekeri takiplerinin yapılması, (insülin
yapılması gerekli olan hastaların tedavilerinin yapılması)

12

23

Hayır

Medikal amaçlı yatış yapılan (farklı saatler olabilir) hastanın
yatış işlemlerinin yapılması(dosyasının hazırlanması, klinik
oryantasyonunun sağlanması, eğitimlerinin verilmesi, formların
doldurulması, evden getirdiği ilaçların teslim alınması vs)
Medikal amaçlı yatış yapılan hastanın damar yolunun açılması
tedavi planına istinaden tedavilerin yapılması
Ex olan hasta için yapılan işlemler

26-Kliniğe Özel Yapılan İş ve İşlemler (Yukarıdaki tabloda belirtilen işlerden farklı yaptığınız işleri lütfen belirtiniz)
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Yapılan İşler

26-a
26-b

3. İŞİN ANALİZİ
3.1 Sizin tarafınızdan YERİNE GETİRİLEN ancak sizce YAPILMAMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ işler var mı? Varsa
işlerin yapılma nedeni ve hangi kadro unvanı tarafından yapılması gerektiğini belirtiniz?
Yapılmaması Gerektiğini Düşündüğünüz İş ve
İşlemler

Yapılma Nedeni

Hangi Kadro Tarafından
Yapılması Gerekir

İş Ve İşlem İçin
Ayrılan Süre (dk.)

3.2 Biriminizde şu ana kadar yapılamayan fakat yapılmasında fayda gördüğünüz YENİ HİZMETLER YA DA FAALİYETLER
olduğunu düşünüyorsanız lütfen yazınız.
Yeni Hizmetler /Faaliyetler

Nedeni
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3.3 Yaptığınız işle ilgili memnuniyet dereceniz aşağıdaki 5’li ölçeğe göre işaretleyiniz.
1

2

3

4

5

Memnun Değilim

Çok Memnunum

3.4 Siz çalışma programına göre her şiftte kaç kişinin çalışmasını istersiniz? Nedeni
08:00-16:00=

16:00-08:00=

3.5 Varsa çalışma ortamınızda yaşadığınız sosyal sorunlar var mı? ( Ayrımcılık, v.s)

3.7 Hastanenizde uygulanan hizmet içi eğitimlerin verimli olduğunu düşünüyor musunuz?

3.8 Biriminizde işlerin daha etkili, verimli, kaliteli, daha az maliyetle gerçekleştirilmesi için önerileriniz var mı? Varsa
belirtiniz.
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3.6 Klinik işleyişinizde kullandığınız tıbbi cihaz ve ekipmanların sayısının, kullanım kolaylığının yeterliliği hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?
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3.9 Görüş ve Önerileriniz

ANKETİMİZE ZAMAN AYIRDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

EK-2 İŞ ANALİZİ GÖZLEM FORMU
Gözlem Tarihi

Gözlem Şifti (Saati)

Toplam Hasta Sayısı
(…………...Gözlemlenen Hemşire)
Her Hasta İçin Ayrılan Süre

Klinikte Yapılan İş Ve İşlemler
Hasta Sayısı
1

Deskte nöbet teslimi (hasta, ilaç ve tıbbi cihazların)

2

Hasta başı hemşire viziti

3

Hemşireler ve stajer öğrencilerin servis içi koordinasyonu, planlamasının
yapılması

4

Hasta odasının düzeninin kontrolü

5

Hekim vizitine eşlik ( sabah ve öğleden sonra)

6

Tedavi planının hemşire gözlem formuna kaydedilmesi, takip formlarının
kayıtlarının yapılması(sıvı takip, akş takibi, mayi takibi vb.)

7

Tedavi planına istinaden hasta bazlı HBYS den ilaç istemi yapılması,

8

Eczaneden diğer ilaç, sarf malzeme istemi yapılması ve temini, dış reçete
temini,

9

Narkotik ilaçların HBYS’ den hasta bazlı düşümünün ve isteminin
yapılması ve eczaneden teslim alınması

10

Narkotik ilaçların devir tesliminin yapılmasısıcaklık takiplerinin kontrolü,
Acil çantasının kontrolü, tıbbi cihazların kontrolü

11

Hastanın tetkikleri için organizasyonun sağlanması,(HBYS’ den istem
yapılması),personel ayarlanması, hastanın tetkik için hazırlanmasına
yardımcı olmak vs.(endoskopi, ultrasonografi, eko vb.)

Hasta Başında
Ayrılan Süre

Deskte
Ayrılan Süre

Toplam

Tetkik sonuçlarının hasta dosyasına yerleştirilmesi

13

İM Tedavilerinin yapılması (narkotik ilaçların)
,Narkotik defterine kayıt yapılması

14

Durumu bozuk olan hastanın MR, Tomografisine eşlik etmek

15

Konsültasyon için gelen hekimlere eşlik etmek

16

Konsültasyon istemi yapmak, koordine etmek ve gözlem formuna kayıt
yapmak

17

Hekim viziti sonrası taburculuğuna karar verilen hastaların taburculuk
işlemlerinin yapılması(taburculuk eğitiminin yapılması,eşyaların
toparlanması,yanında getirdiği ilaçların teslimi vs.)

18

Taburculuğu yapılan hastaların evlerine nakli için ambulans ayarlanması
ve tranferinin sağlanması

19

Hemşire bakım planlarının düzenlenmesi,
hasta dosyalarının kontrolü

20

Damar yollarının kontrolü ve değişimi, uygulamaların hemşire gözlem
formuna kayıt edilmesi

21

Diyetlerin, yemek sayılarının sisteme girilmesi, rasyonun düzenlenmesi

22

Eczaneden gelen ilaçların yerleştirilmesi

23

İstenilen tetkikler için numunelerin alınması (kan tetkikleri için)

24

10.00 Tedavilerin hazırlanması ( Tedavi arabasına ilaçların yerleştirilmesi
ve tedavi sonrası temizlenmesi düzeninin sağlanması)

25

10.00 Tedavilerinin uygulanması

26

Oral ilaçların uygulanması

27

ANT ve Oksijen Saltrasyon takiplerinin yapılması (10.00 ve 14.00) gözlem
formuna kayıt edilmesi ve rutin dışı takipler

28

Tedavi planına istinaden kan şekerleri ölçümlerinin yapılması,
takiplerinin forma kaydedilmesi

29

İnsülinleri olan hastaların tedavilerinin yapılması hemşire gözlem
formuna kayıt edilmesi

30

Medikal amaçlı yatış yapılan veya diğer servislerden transfer olan
(farklı saatlerde olabilir)hastanın yatış işlemlerinin yapılması(dosyasının
hazırlanması, klinik oryantasonun sağlanması, eğitimlerin verilmesi,
formların doldurulması, evden getirdiği ilaçların teslim alınması vs.)

31

Medikal amaçlı yatış yapılan hastanın damar yolunun açılması ve tedavi
planına istinaden tedavilerinin yapılması

32

Ameliyat için yatış yapılan hastanın yatış işlemlerinin yapılması, dosyanın
hazırlanması, kimlik bilekliğinin takılması, ameliyat için yatış yapılan
hastanın klinik oryantasyonunun sağlanması eğitimlerinin verilmesi,
formların doldurulması (düşme risk değerlendirmesi),izinli hastaların
dönüşleri, Ameliyat için yatış yapılan hastanın evden getirdiği ilaçların
teslim alınması vs.

33

Ameliyat için yatış yapılan hastanın istenen tetkik ve materyallerin
alınması ve tedavisinin yapılması ( iznli dönen hastalar ve diğer
servislerden transfer olan hastalar dahil)

34

Medikal amaçlı veya ameliyat için yatış yapılan hastalar için yer
ayarlanması, oda düzeninin sağlanması

35

Hasta ameliyata gidecek ise hastanın son takiplerinin alınması, hastanın
ameliyat öncesi hazırlığı(ameliyat önlüğünün giydirilmesi, eşyalarının
hasta yakınına
teslim edilmesi vs. Hastanın ameliyat öncesinde cerrahi güvenlik kontrol
listesinin düzenlenmesi, taraf işaretlemesinin kontrol edilmesi)

36

Ameliyata girecek hastanın sedye veya tekerlekli sandalye ile
ameliyathane girişine kadar götürülmesi ve teslim edilmesi (gidiş dönüş
teslim dahil)

37

Ameliyattan çıkan hastanın kabul edilmesi, ilk saat 15dk arayla, 2.saat
30dk arayla takiplerinin alınması, sonda, mayi, AÇT takibi, hastanın
giyinme ve mobilizasyonuna yardım. (post-op takip sadece ant’si)

38

Sözel istem ve kayıtları

39

14.00 Tedavilerinin hazırlanması(gözlem formunun ve tedavi arabasının
hazırlaması ve tedavi sonrasında temizlenip düzenlenmesi)
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40

14.00 Tedavilerin uygulanması

41

Post-op hasta için kan isteminin yapılması

42

Tedavi planında kan takılması isteniyorsa, takılması (istem, kabul,
kontrol, kayıt ve takip)

43

Durumu bozulan hastaya acil müdahalenin yapılması, hasta transferinin
yapılması (Durumu bozulan hastanın yoğun bakım ünitelerine transfer
edilmesi)

44

Ziyaret saatlerinde ziyaretçilerin koordinasyonunu ve bilgilendirme

45

Hasta ve hasta yakınlarına hastanın durumu, tedavi süreci ve ameliyat
olacaksa ameliyat süreci hakkında bilgilendirilmesi

46

Yemek dağıtımına eşlik etmek

47

Sonda takılması/ çıkarılması

48

Atıkların kontrolü

49

Tedavi takibi (tedavisi biten hastaların mayilerinin sonlandırılması, tedavi
takibinin yapılması,500cc lik mayilerin eklenmesi vb.)

50

Servis düzeninin sağlanması (eksik evrakların temini, dosyaların
düzenlenmesi, temizlik kontrolleri, bozulan malzemelerin tamiri, vb.)

51

EX olan hasta için yapılan işlemler

52

Çay molaları, yemek arası ve kişisel ihtiyaç
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U-532

UZMAN HEKİM BRANŞ TOPLANTILARI KAZANIMLARI
Emel KARACA
Kütahya Kamu Hastaneleri Kurumu Genel Sekreterliği, emelkaraca2006@hotmail.com

Bu çalışma ile 663 nolu kararname kapsamında Genel Sekreterlik olarak birliğinize bağlı 6 hastanede görev yapan uzman
hekimlerin koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, hekimlerimizin taleplerini değerlendirmek, malzeme, cihaz ve personel
planlamasını yapmak, Sağlıkta Kalite Standartları gerekliliklerini uygulamak amacıyla, uzman hekim branş toplantıları
planlanmıştır. Birbirleri ile ilgili branşları gruplandırarak düzenli ve gündemli toplantılar yapılmış, elde edilen sonuçlar Genel
Sekreter, Başkanlar ve tüm hastane yönetimleri ile birlikte değerlendirilmiştir.
Toplantılar sonucunda multi disipliner yaklaşım ile hizmet sunumu sağlanmış olup, İl ve İlçelerde çalışan Hekimlerimizim
birbirleri ile tanışarak iletişimlerinin artması sağlanmıştır. Birliğimize bağlı hastanelerimizin ve hekimlerimizin ihtiyaçları tespit
edilerek giderilmiş ve Yeni hizmet birimlerimiz açılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Uzman hekim branş toplantıları

SPECIALISTS IN THE BRANCH MEETINGS ACHIEVEMENTS
SUMMARY
Within the context of the Transformation Programme in Health which was started in 2009 by the Ministry of Health, as required
by the decree law, the number with 663, about the Ministry of Health and the Establishment and the task of the foundations
which was published on 2nd November, 2011 Public Hospitals were established in cities in order to use the sources both
efficiently and effectively. The General Secretary aims to ensure effective and efficient service delivery, to meet the needs of the
staff and resources, to plan employment and to perform the personal mobility and to ensure the cooperation and coordination
among hospitals. (Ministry of Health, 2011/28103)
With this study under the decree number 663, as the General Secretary, we planned specialist physician branch meetings in
order to ensure the coordination and cooperation among the doctors who work in 6 hospitals depending on our union to assess
the demands of the physicians, to plan materials, equipment and staff, to implement quality standards and requirements.
Regular and current meetings were held by grouping the related branches and the outcomes were assessed by General
Secretary, Chairmen and all the hospitals managements together.
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Sağlık Bakanlığının 2009 yılında başlayan Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında, 02.11.2015 tarihinde yayınlanan 663 nolu
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereği kaynakların etkili
ve verimli kullanılması amacıyla, (Sağlık Bakanlığı, 2011/2810) il düzeyinde Kamu Hastaneleri Birlikleri kurulmuştur. Genel
Sekreterliklerin Birlik bünyesindeki sağlık kurumlarında etkili ve verimli hizmet sunumunu sağlamak, bu amaçla kaynak ve
personel ihtiyaçlarını tespit etmek, istihdam planlaması yapmak ve personel hareketlerini gerçekleştirmek. ve hastaneler arası
koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak görevleri bulunmaktadır. (Sağlık Bakanlığı, 2011/28103)
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ÖZET

As a result of the meetings, Service Delivery has been achieved with multidisciplinary approach, thus it has been provided
an increase in communication among our physicians working in cities and towns. The needs of our hospitals and physicians
depending on our union have been both determined and supplied and new service units have been opened.
Keywords: Specialist physician branch meetings

1.

GİRİŞ

“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi / Olmaya
devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.” Zamanın bütün zenginliklerine ve Osmanlı İmparatorluğunun tahtına sahip
olan Kanuni Sultan Süleyman; sağlığın elde edilen tüm nimet ve zenginliklerden daha üstün olduğunu çok anlamlı
bir biçimde bu şiirle dile getirmiştir. Gerçekten de sağlık,
mutlu bir hayatın parçasıdır. (bilimvesaglik.com, 2015)

Sağlığımızı kaliteli bir biçimde yaşamamızda en önemli
unsurlarından biri ise hekimlerdir. Hekimlik mesleği insan odaklı bir uğraşıdır. Hekimler, mesleklerini icra ederken hasta ve hasta yakınlarıyla, meslektaşlarıyla, birlikte
hizmet ürettikleri sağlık çalışanlarıyla ve diğer taraflarla
(finasman kurum görevlileri, aracı kişiler, idari görevliler,
vb) sürekli bir ilişki içerisindedirler. Tanı, tedavi ve tıbbi bakım sürecinin en temel öğesi hastayla hekim arasında optimum bir ilişkinin kurulmasıdır. İlişkinin doğru
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kurgulanmasında profesyonel taraf olması hasebiyle hekime daha fazla bir sorumluluk düşmektedir. Hekim, mesleki pratiğini sürdürmek için mesleki bilgi ve becerisi yanında, iletişim konusunda da yeterli bilgi, beceri ve doğru
tutum sahibi olmalıdır. (toraks.org.tr)

(DPÜ EÇ EAH), Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet
Hastanesi, Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet
Hastanesi, Gediz Devlet Hastanesi, Emet Devlet Hastanesi,
Yoncalı Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesinde çalışan
tüm Uzman hekimleri kapsayacak şekilde planlanmıştır.

Sağlık hizmeti sunulurken çalışanlardan beklenen, uyum,
ahenk, koordinasyon, anlayış, yardımlaşma ve etik değerlere bağlılık içinde çalışmadır. Bunlar aynı zamanda bir
kalite gerekçesidir, dahası hasta hakları açısından da zorunluluktur. (Altındiş, 2001-20015:22-27)

■■ 1900 kişi kadrolu, 1200 kişi hizmet alım toplam 3000
kişinin çalıştığı birliğimiz kapsamında 210’u Uzman
toplam 350 Hekimin görev yapmaktadır. Yaptığımız
bu uygulama ile hastanelerimizin lokomatifi olan hekimlerimizi tüm hastane hizmetleri uygulamalarımıza
dahil etmek amaçlanmaktadır.

Dolayısı ile toplumun sağlık kalitesini arttırmak için verdiğimiz sağlık hizmetinde hekim, hemşire, hizmetli vb. tüm
çalışanların ekip ruhu içerisinde hizmet vermesi, multidisipliner sağlık hizmeti başarıya götüren en önemli adımlardandır. Sağlık hizmetlerinde lokomotiflik görevi yapan
hekimlerimizin branşlar arası iletişim ve bilgi akışının niteliği ve verimliliği verdiğimiz hizmet kalitesini ve hasta
memnuniyetini etkilemektedir.
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İletişim, iletilen bilginin hem gönderici hem de alıcı tarafından anlaşıldığı ortamda bilginin bir göndericiden bir alıcıya aktarılma sürecidir. Organizmaların çeşitli yöntemlerle bilgi alışverişi yapmalarına olanak tanıyan bir süreçtir.
İletişim tüm tarafların üzerinden bilgi alışverişi yapılacak
ortak bir dili anlamalarına ihtiyaç duyar. (Vikipedi, özgür
ansiklopedi) Hekimler arası iletişimi arttırmak için toplu,
bireysel görüşmeler, yazılı bilgilendirmeler, sanal ortamdan yapılan paylaşımlar yer almaktadır. Meslekler arası
iletişim, bilgi paylaşımı ve yardımlaşmayı sağlamakla verilen hizmet kalitesi ve çalışan memnuniyetleri artmaktadır.

2.

AMAÇ

Çalışmamızda Sağlık Bakanlığı 663 nolu Sağlık Bakanlığı
ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnameden yola çıkarak, Birliğimize
bağlı Sağlık Tesislerinde çalışan hekimler arası iletişimi
arttırmak, hekimlerimizin ilimizde verilen sağlık hizmetleri konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak, hastane
içi ve hastaneler arası hasta nakilleri ve bilgi paylaşımını
sağlamak, etkili ve verimli sağlık hizmeti sunmak, personel ihtiyacını tespit ederek, istihdamı planlamak, ihtiyaç ve
önerileri belirleyerek gidermek amaçlanmıştır.
Genel Sekreterlik Tıbbi Hizmetler Başkanlığı planlaması kapsamında, Birliğimize bağlı Sağlık Tesislerimizde
çok sayıda uzman Hekim çalışmasından dolayı, tümüyle
görüşmek, kendileriyle bire bir iletişim kurarak talep ve
önerileri değerlendirmek amacıyla, Uzman Hekim Branş
toplantıları planlanmıştır.
Bu çalışma Birliğimize Bağlı Kütahya Dumlupınar
Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi
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■■ İlçeler ve merkezde çalışan hekimlerimizin birbirleri ile
tanışarak iletişim hatalarını gidermek, ilişkileri güçlendirmek ve koordineli çalışmayı sağlamak,
■■ En büyük ve afiliye hastanemiz olan DPÜ EÇ EAH görev
yapan hekimlerimizin arasında yaşanan, Üniversite ve
Sağlık Bakanlığı Hekimleri sınıflandırması sorunlarının,
çalışma süreçlerinin, asistan çalışma planlarının, vb.
sebep olduğu sıkıntıları gidermek,
■■ Bir sene önce yapılan branş toplantılarında belirtilen
konuların takibi,
■■ Sağlıkta Kalite Standartlarının (SKS) uygulanabilmesi
ve uygulamalara hekimlerin bizzat rehberlik etmesi,
■■ Hastane hasta bakım hizmetlerinde eksik alanlarımızı
tespit ederek, gerekli planlamaları yapmak,
■■ Cihaz planlamalarının etkin ve zamanında yapılabilmesi için gerekli cihaz ve malzemeleri tespit ederek eksiklikleri gidermek,
■■ Hekimlerimizin talep ve önerilerini almak amaçlanmıştır.

3.

UYGULAMANIN KALİTE
STANDARTLARI İLE İLİŞKİSİ

Branş toplantıları yapılması planlanırken en önemli konunun, hasta ve yakınlarına sağlık hizmetlerin verilmesi
esnasında SKS’na uygun hizmet vermeyi hekimlerimize
benimsetmek olmuştur.
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve
Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan SKS
Hastane Versiyon-5’te Sağlık çalışanlarının ve kalite değerlendiricilerinin bilgi ve farkındalıklarının arttırılmasına
yönelik sempozyum, kongre, okul, kurs gibi eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. (SKS Hastane Versiyon-5;
Revizyon-00, 2015) Bilgisi kapsamında; Toplantı sunumuna hekimlerimizi SKS konusunda, son revize olan sağlık
hizmetleri konularında bilgilendirmek için standartlardan
faydalanılmıştır.
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Tablo 1: Branş Toplantı Planı
BRANŞ

8 Eylül 2015 Salı

Kadın Hastalıkları, Yeni
Doğan, Nöroloji

9 Eylül 2015 Çarşamba

Genel Cerrahi, Üroloji

■■ İlaç Yönetimi ve Güvenliği (Özellikle tedavi planlarının
hazırlanması)

15 Eylül 2015 Salı

İç Hastalıkları, Endokrin
Hastalıkları, Romatoloji,
Nefroloji

■■ Enfeksiyonların Önlenmesi

16 Eylül 2015 Çarşamba

■■ Acil Servis

29 Eylül 2015 Salı

■■ Ameliyathane

DPÜ EÇ EAH
Ortopedi ve Travmatoloji,
Ana Bina
Plastik Cerrahi
Toplantı Salonu
Beyin Cerrahi
Saat 15.00

30 Eylül2015 Çarşamba

Çocuk Hastalıkları

6 Ekim 2015 Salı

Göz Hastalıkları, KBB

7 Ekim 2015 Çarşamba

Göğüs Hastalıkları, Göğüs
Cerrahisi, Kardiyoloji,
Kalp Damar Cerrahisi

13 Ekim 2015 Salı

Psikiyatri, Çocuk
Psikiyatrisi

14 Ekim 2015 Çarşamba

Dermatoloji, Fizik Tedavi

21 Ekim 2015 Çarşamba

Anestezi ve Yoğun Bakım
Sorumluları

10 Kasım 2015 Salı

Laboratuvar,
Görüntüleme

■■ Güvenli Cerrahi Uygulamaları
■■ Güvenli Doğum Uygulamaları

■■ Yoğun Bakım hizmetlerinde süreçlerinin tanımlanması, hekimler tarafından doldurulması gerekli form ve
belgelerin uygun ve eksiksiz olarak doldurulması,
■■ Hastalardan gerekli Rıza belgelerinin alınması
■■ Konsültasyon Süreçlerinin etkin ve güvenli şekilde yürütülmesi konuları belirlenmiştir.
Toplantı Programı ve gündemi hazırlanır iken Hastane
SKS incelendiğinde Sağlık Hizmetlerinde toplam 71 standart 192 değerlendirme ölçütü sayısından çoğunluğunun
hekimlerimizi ilgilendirdiği, ayrıca gösterge yönetiminden
68 bölüm bazlı ve 82 klinik göstergeden en az 15 tanesi
direk hekim uygulamaları ile ilgili olduğu saptanmıştır.

YER-SAAT

Genel
Sekreterlik
Toplantı Salonu
Saat 15.00
DPÜ EÇ EAH
Ana Bina
Toplantı Salonu
Saat 15.30

■■ Genel bilgilendirme
• İl Geneli, Hastaneler, Faaliyetler

4.

UYGULAMA SÜRECİ

■■ Branş faaliyetleri sunum
■■ Önemli konu başlıkları

4.1.

Toplantı Planının Oluşturulması:

Branş Toplantılarının yapılması gerekliliği ortaya çıkmasından sonra Genel Sekreter ve Başkanlardan oluşan bir ekip
tarafından birbirleri ile ilgili branşlar 13 ayrı grupta belirlenerek, en çok hekimin bulunduğu yer toplantı yeri olarak
belirlendi ve hizmetin aksamaması göz önüne alınarak
Branş Toplantı Planı hazırlandı. (Bkz. Tablo 1) Hazırlanan
toplantı planı ve toplantıya ilgili hekimlerin gerekli hazırlıkları yaparak gelmeleri konusunda yazı, birliğimize bağlı
Sağlık Tesislerine gönderildi. Sağlık tesislerimizde ilgili hekimlere ve yöneticilere tebliğ edilerek katılım konusunda
bilgilendirildi.

4.2.

Toplantı Gündemi Belirlenmesi ve
Dökümanların Hazırlanması:

Branş toplantılarını ilk olarak Genel sekreterliğimiz 2014
yılında başlatmıştı. Yapılan toplantılar değerlendirildiğinde
birliğimize ve hastanelerimize, ayrıca çalışan hekimlerimize faydalı olduğu tespit edilerek 2015 yılında tekrar planlamaya alındı.
Tıbbi Hizmetler başkanlığında Tıbbi Hizmetler Başkanı ve
bir Uzman tarafından Gündem belirleme toplantısı yapıldı. Yapılan toplantı sonucunda Gündem:

■■ Branş değerlendirme
■■ Talepler
■■ Öneriler olarak belirlendi.
Belirlenen gündem doğrultusunda toplantı dökümanı hazırlanması için sunum içeriği belirlendi. Sunum içerisi belirlenmesinde toplantı:
1.

Kütahya İli fiziki ve demografik özellikleri ve il genelinde verilen sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi

2.

Önemli konuların paylaşılması

3.

İlgili Branş Hizmetlerinin değerlendirilmesi

4.

Önceki toplantı kararlarının takibi olarak 4 kısma
ayrıldı.
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SKS Hastane 5 boyutundan birisi olan Sağlık Hizmetleri(S)
boyutunda yapılması geren tüm konularda hekimlerimizi
ilgilendirmektedir. Özellikle:

Birinci kısımda Kütahya İli Kamu- Özel, 1 ve 2. Basamak
Sağlık hizmetleri kapsamında yapılan çalışmalar:
■■ Personel bilgisi, nüfusu, yüzölçümü ve mesafe cetvelleri
■■ Ayaktan, acil muayene ve toplam müracaat sayıları
■■ Yatan hasta sayıları ve oranları
■■ Ameliyat sayıları ve özellikli ameliyat oranları
■■ Doğum ve sezeryan sayıları ve oranları
■■ Yatakların etkin ve verimli kullanılması (Yatak devir
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hızı, yatak doluluk oranı, ortalama yatış günü vb.)

■■ Branş MHRS verileri

■■ Sevk analizleri

■■ Branşların özellikli hizmetleri

■■ Yoğun Bakım Hizmetleri değerlendirildi
İkinci kısımda önemli konu başlıkları tek tek değerlendirildi
■■ SKS-Hastane Versiyon-5
Kalite Standartları)

Revizyon-00

Son olarak dördüncü kısımda önceki toplantı kararları
değerlendirildi
■■ Önceki sene
görüşülmesi

(Sağlıkta

■■ Laboratuvar, görüntüleme tetkik istem, değerlendirme
■■ Gerekli formların doldurulması, hasta tabelaları,
onam formları
■■ Konsültasyonlara zamanında gelinmesi (Acil de)
01-04 Mart 2016, Antalya
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■■ Yoğun bakımlar, palyatif bakım hizmetleri

■■ TİG (Teşhis ilişkili gruplar)
■■ İletişim
Üçüncü kısımda ilgili branş hizmetleri değerlendirildi
■■ Branş hekim sayıları, muayene, randevulu ve randevusuz hasta sayıları ve uzman başı günlük hasta
sayıları
■■ Branş yataklarının etkin ve verimli kullanılması
(Yatak devir hızı, yatak doluluk oranı, ortalama yatış günü vb.)
■■ Poliklinik ve yatan hasta başı ilaç ve hizmet maliyet
bilgileri

4.3.

kararlarının

Toplantıların gerçekleşmesi:

Toplantıların 11 tanesi DPÜ EÇ EAH’de 2 tanesi Genel
sekreterlik toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantı
tarihinden önce Tıbbi Hizmetler Başkanlığında, Tıbbi
Hizmetler İzleme ve değerlendirmeden sorumlu uzman
tarafından ve Tıbbi Hizmetler Başkanının kontrolünde
branş sunumu hazırlandı. Toplantılara Genel Sekreter,
Tıbbi Hizmetler Başkanı, İdari Hizmetler Başkanı, Mali
Hizmetler Başkanı, DPÜ EÇ EAH yönetimi ve ilgili branş
hekimleri katıldı. Toplantıda motivasyonu arttırmak amacıyla katılımcılara ikramlarda bulunuldu.
Toplantılara Genel Sekreterin açılış konuşması ile başlanıp, Tıbbi Hizmetler Başkanının toplantı sunumunu ile
devam etmiştir. Sunum sonrasında ilgili branş hekimlerinin varsa sunumlarını yapmaları, yoksa talep ve önerilerini sunmaları, önceki toplantıda alınan kararların
gerçekleşme durumu, varsa yaşadıkları sıkıntıları söyleyip gerekli çalışmaların planlanması ile devam etmiştir.
Toplantıya katılan hekimlere toplantı katılım formu imzalatılarak katılımları kayıt altına alınmıştır. Toplantılara ait
resimler aşağıda eklenmiştir.

Resim 1,2: Genel Sekreterlik Toplantı Salonunda Branş Toplantılarından

Resim 3,4: DPÜ EÇ EAH Toplantı Salonunda Yapılan Branş Toplantılarından
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toplantı

■■ Talep ve öneriler (Personel, mekan, cihaz, uygulama, hizmet vb) şeklinde her bir branş için ayrı ayrı
sunum hazırlandı.

■■ Poliklinik hizmetleri (randevu alamama, hasta bilgilendirme, tıbbi sekreterlerin davranışları), acil hizmetleri, sevkler
■■ Yatan hasta hizmetleri (tabela doldurma, epikriz,
rıza-onam), yatak doluluk oranı, yatak devir hızı,
ortalama kalış günü

yapılan

4.4.

Toplantı Kararlarının Raporlanması ve
Sağlık Tesislerine Gönderilmesi:

Toplantılara 195 kişi ile % 89,86 oranında (Bkz. Tablo 2)
katılım sağlanmış olup, alınan kararlar Tıbbi Hizmetler
Başkanlığında çalışan Branş toplantılarından sorumlu
Uzman tarafından toplantı esnasında gerekli raporları
tutmuştur. Toplantı bitiminde her bir toplantıya ait alınan kararlar yazılarak Birliğimize bağlı Sağlık Tesislerine
gönderilmiş ve toplantıda alınan kararlar ile ilgili gerekli
çalışmaları yapmaları bildirilen yazı ekinde gönderilmiştir.
Toplantı kararları 3 ana bölünden oluşmuştur.

Tablo 2: Toplantıya katılan hekim sayısı
Ünvan

Toplantıya
Katılması
Planlanan Hekim
Sayısı

Toplantıya
Katılan Hekim
Sayısı

Hekim

Toplantıya
Katılan Hekim
Oranı

210

190

90,47

Yönetici

7

5

71,72

Toplam

217

195

89,86

4.5.

Toplantıların Değerlendirmesi:

Üçüncü bölümde ise hekimlerin talep ve önerileri yer
almaktadır.

Yapılan tüm branş toplantı kararları Sağlık Tesislerimize
gönderildikten sonra, elde edilen sonuçların Genel sekreterlik ve Hastane Yöneticileri tarafından değerlendirilmesi
amacıyla Genel Sekreterlik tarafından her ay düzenlenen
Yöneticiler toplantısında değerlendirilmesi planlanmıştır.
Tüm Branş Toplantılarında alınan kararlar Tıbbi Hizmetler
Başkanlığında değerlendirilerek elde edilen çıkarımlar ortak bir sunum haline getirildi. Veriler tüm yöneticiler ile
birlikte değerlendirildi.

Resim 7: Toplantı tutanağı örneği

Resim 8: Toplantı sunum örneği

Birinci bölümde tüm hastaneleri ilgilendiren ve genel konularla ilgili alınan kararlar,
İkinci bölümde ilgili branşlar hakkında alınan kararlar
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V. SAĞLIKTA KALİTE ve GÜVENLİK ÖDÜLLERİ
Sağlıkta Kalite Standartları En İyi Uygulamalar
5.1.

Genel Değerlendirme Sonuçları:

1.

Toplantıya katılan tüm hekimlerimize İlimizin fiziki
durumu, nüfus yapısı, ulaşım mesafeleri ve koşulları
hakkında bilgi verildi. Böylece il merkezinde çalışan
bir hekimiz ilçelerde çalışan hekimlerin hasta müracaat potansiyelleri, hasta sevklerinde, hekim görevlendirmelerinde vb. ulaşımın yeri hakkında bilgi sahibi olmaları sağlandı.

2.

İlimizde yaşayan nüfusun 1. ve 2. Basamak olarak,
ayrıca 2. Basamakta kamu ve özel olarak sağlık
hizmetlerinden yararlanma ve müracaat oranları,
özellikli sağlık hizmetlerinden (Yoğun Bakım
hizmetleri, Evde Bakım Hizmetleri, Doğum, Sezeryan
ve ameliyat oranları vb.) faydalanma oranları değerlendirilerek İlimizde Kamu Hastaneler Birliği Genel
sekreterliğinin payı değerlendirildi.

3.

İlimizde bulunan hastanelerdeki hasta yataklarının
ve yoğun bakım yataklarının kullanım oranları
değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda;

Resim 10. Toplantı sunum örneği

01-04 Mart 2016, Antalya

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Resim 9. Toplantı sunum örneği

■■ Kamu Hastaneler Birliği Genel sekreterliğinin
erişkin yoğun bakım yataklarının Sağlık Bakanlığı
planlamasına ulaştığı ve yeterli olduğu, ancak yenidoğan özellikle çocuk yoğun bakım yataklarının yetersiz olduğu, bu konuda yatak sayılarını arttırmak
için planlamaların yapılacağı,
■■ Ayrıca yeni yapılan Gediz Devlet Hastanesi, Emet
Devlet hastanesi ve yapımına başlanan Simav devlet Hastaneleri tamamlandığında sıkıntıların giderileceği,

Resim 11. Toplantı sunum örneği

■■ Yoğun bakım yatak sıkıntısı yaşanmaması için ilimizde palyatif bakım merkezlerinin açıldığı ve yatakların arttırılması için halen çalışmalar yapıldığı,
■■ Hasta yataklarının daha efektif kullanılması için
hastaların 2014 yılı hastanede ortalama kalış günlerinin Sağlık Bakanlığı:4,3 gün (Sağlık İstatistikleri
yıllığı 2014, 2015:114), Kütahya:6,1 gün olduğu
görülerek toplantılara katılan hekimlere bu konuda daha dikkatli davranmaları bildirildi. En büyük
hastanemiz olan EÇ EAH ortalama kalış günü Eylül
Ayında 5,1 güne kadar düşmüştür.
1.

5.

SONUÇLAR

Yapılan bu branş toplantıları Genel Sekreterliğimize ve
birliğimize bağlı Sağlık Tesislerimize oldukça fayda sağlamıştır. Yapılan son değerlendirmede toplantı sonuçlarını
genel değerlendirme ve branş değerlendirmesi olarak 2
gruba ayırdık.

214

Yoğun Bakım Yataklarının daha efektif kullanılması ve
yoğun bakım ihtiyacından dolayı yaşanan hasta sevklerinin önlenmesi için Sağlık Bakanlığının 16.08.2015
tarihinde yayınlanan yönetmelik hakkında bilgi verildi. Yönetmelik gereği hastanemize müracaat eden ve
yoğun bakım endikasyonu olan hastaların ilgili branş
yoğun bakımında yer yoksa diğer branş yoğun bakımlarında yer olması halinde yatırılarak tedavi edilebileceği ve çalışmaların bu konuda devam etmesi gerektiği bildirildi.

Toplantıya katılan hekimlerimize SKS-Hastane
Versiyon-5 Revizyon-00 (Sağlıkta Kalite Standartları)
hakkında hekimlerimiz bilgilendirildi.

3.

Hasta ve çalışan güvenliği, bilgi güvenliği ve hasta
çalışan memnuniyetini ve SKS-Hastane sağlamak
amacıyla hekimlerin dikkat etmesi gereken konular
hakkında bilgilendirme yapılarak daha hassas davranmaları bildirildi.

Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde; 50 klinisyene
(dahili ve cerrahi farklı branşlardan uzman veya öğretim üyesi), konsültasyon pratiğini ve uygulama sorunlarını irdelemeyi amaçlayan bir anket araştırması
yapılmış, sorulara yanıt yüzdesi aşağıya çıkarılmıştır; Klinisyenlerin %90’ı konsültasyonda iyi diyalog ve
iletişimin halen çok gerekli olduğunu, %20’si konsültasyon için hasta yanına gittiğinde genellikle kimsenin
bilgilendirme ve destek olmadığını, %36’sı konsültasyonların hasta paslama davetleri olduğunu, %65’i konsültasyonların yeterinde efektif çalışmadığını, %50’si
konsültasyon ile hasta sorumluluğunun konsultan
hekime devredilme eğiliminin var olduğunu, %64’ü
hasta konsültasyonu ve sevkinde sürekli dirençle karşılaştığını bildirmiştir. (Altındiş, 2001-20015:22-27)

■■ Hasta rızalarının usulüne uygun alınarak
doldurulması ve hastaların bilgilendirilmesi,
■■ Hasta tabelalarının açık, net, okunaklı, zamanında
ve kısaltmalar kullanılmadan doldurularak, imzalanması ve kaşelenmesi,
■■ Hasta dosyalarının düzenli tutulması (bulgular,
ameliyat notları, tanılar vb.),

3.

Araştırmada görüldüğü üzere branş hekimlerimiz
arasında konsültasyon istemleri ve karşılanmasında
sıkıntıların yaşandığı, tüm hekimlerimizin konsültasyon taleplerinin zamanında ve gereklilik durumuna
göre yerinde hizmet vermeleri bildirildi. Hekimler arası iletişime dikkat edilmesi ve konsültasyon hizmetleri uygulaması hakkında EÇ EAH yönetimi tarafından
iç yönerge hazırlanarak hekimlere tebliğ edilmesi
gerektiği,

4.

Acil muayene oranlarının 2015 ilk 6 ay ortalaması
30,75 iken Sağlık Bakanlığı 2014 yılı %30 olduğu görülmüş olup, bu oranın azaltılması için polikliniklerin
ve MHRS randevu yönetiminin hekimler ile birebir
çalışarak daha aktif hale getirilmesi için hastane yönetimleri tarafından çalışma yapılmasına karar verildi
ve çalışmalar başlatıldı.

■■ Epikrizlerin açık, anlaşılır ve zamanında doldurularak imza karşılığı hastalara verilmesi,
1.

Hastalara yapılan laboratuvar ve görüntüleme tetkiklerinin gereklilik durumlarının sorgulanması, tekrar
eden tetkiklerin azaltılması hakkında bilgilendirildi.

2.

Konsültasyon; sağlık profesyonelleri arası en önemli ilişki nedeni olarak görüldüğünden, Konsültasyon;
tanı ve tedavi amacı ile bir sağlık kuruluşuna başvuran hastalardan sorumlu hekimlerin, hastasının tanı/tedavi ve takibi için ihtiyaç duyduğu diğer
anabilim dalları/bilim dalları ile görüş alış verişinde
bulunması durumudur olarak tanımlanmış olup,
Bunların bir kısmı cezai müeyyide de gerektirir.

5.2.

Branş Değerlendirme Sonuçları:

Tablo 3: Genel sekreterliğimce belirlenen plan dahilinde tüm branş toplantı sonuçları:
BRANŞ

KONU

SONUÇ

Nöbet yoğunluğu ve asistan hekimlerin Sağlık
Bakanlığı (Sağ. Bak.) hekimleri ile çalışmamaları

Nöbetlerde ve diğer zamanlarda asistan hekimlerin hem üniversite hem
de Sağ. Bak. hekimleri ile çalışmasına karar verildi.

Emet Devlet Hastanesi Histerektomi cihazi talebi

Alındı

adın Hastalıkları ve Gebe Okulları açılması
Doğum
Keyifli Doğum Odalarının Hazırlanması

Genel Cerrahi,
Üroloji

Genel Cerrahi,
Üroloji
İç Hastalıkları,
Endokrinoloji,
Romatoloji,
Nefroloji,
Tıbbi Onkoloji,
Hematoloji
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Hastanelerimizde gebe okulları açılıyor. (2015 yılında 4 hastanemizde
(DPÜ EÇEAH, Gediz, Tavşanlı ve Simav) 9 okul açılmış, okula 90 gebe
katılmıştır.)
DPÜ EÇ EAH 4 Oda Tavşanlı DH 3 Oda hazırlandı

DPÜ EÇ EAH, Tavşanlı DH 6 kanallı NST cihaz talebi

DPÜ EÇ EAH: 2 Adet Tavşanlı DH:1 Adet alındı

DPÜ EÇ EAH, Tavşanlı DH, USG cihaz talebi

DPÜ EÇ EAH, 1 adet alındı ve Merkezi alım ihalesinde 2 adet DPÜ EÇ EAH,
1 adet Tavşanlı DH alınması aşamasında

Organ nakli merkezi açılması

1 hekim böbrek nakli eğitimi aldı, 1 genel cerrahi 1 üroloji hekimi daha
eğitime gönderilmesi planlanıyor. Çalışmalar devam ediyor.

Güni birlik servis talebi

Tavşanlı DH 19 yataklı günibirlik servis açıldı, EÇEAH 8 yataklı günibirlik
servis yetersiz geliyor, servis ilavesi için yeni planlama yapılıyor.

Ligasüre cihaz malzemeleri talebi

15.10.2015’te ihale yapılacağı, ihale öncesi 10.09.2015’te saat 15.00’da
DPÜ EÇ EAH’de Genel Cerrahi, Üroloji hekimleri ve Genel Sekreterlik Mali
Hizmetler Başkanlığı ile toplantı planlanmış ve alıma çıkılmıştır.

Tavşanlı, DPÜ EÇ EAH, Simav ve Gediz Hastaneleri
Stapler cihazı talebi

Ekim ayında ihalenin yapılacağı ve DPÜ EÇ EAH:3000, Tavşanlı:500,
Simav:200, Gediz:100 adet talep yaptığı ve yapılacak ihalede alınacağı
bildirildi

Diabet polikliniği açılması

DPÜ EÇ EAH, Tavşanlı DH; Simav DH açıldı

DPÜ EÇ EAH Diabet Ayak Konseyi oluşturulması

Diabet Ayak Konseyi oluşturuldu ve ilk toplantı Eylül ayında yapıldı
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İç Hastalıkları,
Endokrinoloji,
Romatoloji,
Nefroloji,
Tıbbi Onkoloji,
Hematoloji

Beyin Cerrahi,
Nöroloji
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Ortopedi
Beyin Cerrahi,
Nöroloji

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları, Çocuk
İmmünolojisi ve
Alerji Hastalıkları,
Çocuk Kardiyoloji

Erişkin ve Yeni
Doğan Yoğun
Bakım

KBB

DPÜ EÇ EAH Ana Binada Hemodiyaliz ünitesi talebi

DPÜ EÇ EAH Ana Binada 5 makinalı Hemodiyaliz ek ünitesi kurulabileceği
için, hastane yönetiminin çalışma başlattı.

Emet DH hasta sevklerinde sıkıntı yaşıyor.

İlgili hekimler yüz yüze görüştü ve sorunlar değerlendirilerek çözümlendi

Alerji polikliniği açılması

Alerji polikliniği açıldı (DPÜ EÇ EAH)

Ameliyatlara 8,30’da başlanmış olması

Ameliyatlara 8,30’da başlanması sağlandı. (DPÜ EÇ EAH)

Hekimlerin geçici görevlendirilmelerinde ücret
kesilmesi

Hekimlerin geçici görevlendirilmelerinde ücretleri hakkında Genel Sek.
Mali Hiz. Başkanlığı araştırma yapıyor.

DPÜ EÇ EAH shewer cihazı, artroskopi cihazı ve el
aletlerinin talebi

2015 merkezi alım cihaz planlamasına alındı.

DPÜ EÇ EAH kriyotomi dil uçlarının eksik olduğu,

Şu anda 1 adet erişkin, 2 adet pediatrik kullanılmış uç bulunduğu ve yeni
alım için talep hazırlanmasına karar verildi.

Tavşanlı DH Beyin Cerrahi Ameliyat mikroskobu
talebi

Merkezi alım ihalesine alındı

Asistan hekim çalışma planı eksikliği

Hastane yönetimi tarafından asistan hekim çalışmaları hakkında iç
yönerge hazırlanıyor.

Beyin Cerrahi ameliyat malzemesi eksikliği

Malzeme alımı için ihale aşamasında.

Anne Oteli açılması

DPÜ EÇ EAH: 9 Yataklı Tavşanlı DH:5 Yataklı, Simav DH:5 Yataklı Anne Oteli
açıldı

DPÜ EÇ EAH randevusu olmayan çocuk hastaların
polikliniklere kayıt işlemlerinin yapılması ve
hastalara kolaylık sağlanması, bekleme süresinin
kısaltılması için çocuk dış kayıt birimi açılması

Hastane Yönetimi tarafından Çocuk Polikliniklerinin bulunduğu poliklinik
koridoruna dış kayıt birimi açılması çalışmaları devam ediyor.

Acil çocuk polikliniği ve gözlem odasının
oluşturulması (DPÜ EÇ EAH)

Acil çocuk polikliniği açıldı ve 10 yataklı çocuk gözlem odası oluşturuldu.

3. seviye yoğun bakım açılması

13 yataklı 3. Seviye yenidoğan yoğun bakım açıldı.10.08.2015

Ventilatör sayısının arttırılması

Çalışma devam ediyor

Palyatif Bakım Merkezlerinin açılması

DPÜ EÇ EAH:13, Tavşanlı DH:15, Gediz DH:4, Emet DH:8, Toplam:40 yataklı
Palyatif Bakım Merkezleri açılmıştır.

Denge laboratuvarının kurulması

VNG, vHIT cihazlarının bulunduğu denge laboratuvarı ve ses laboratuvarı
(Videastroboskopi) kuruldu,

KBB için Cerrahi endovizyon sistemi(DPÜ EÇ EAH)

2015 Merkezi alım ihalesi kapsamında

Lokal Ameliyatlar için ayrı lokal ameliyat odası talebi

Hastane yönetimi Lokal Ameliyatlar için ayrı lokal ameliyat odası
planlamakta

Kalp damar cerrahi servisi hizmetleri hakkında
halkı bilgilendirilmek amacıyla sağlık okuryazarlığı
kapsamında değerlendirilerek tv programı,
gazete yazısı veya konferans şeklinde tanıtımların
yapılmasına,

Göğüs Hastalıkları
ve Tbc, Göğüs
Cerrahi,
Kardiyoloji, Kalp ve Acil servis hekimlerinin kardiyak aciller ve göğüs
Damar Hastalıkları hastalıkları konularında eğitim eksikliği

Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları, Çocuk
Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları

Birliğimize bağlı tüm hastanelerde çalışan Acil Hekimlerine 13.10.2015 ve
20.10.2015 tarihinde eğitim yapıldı

Bronkoskopi cihazı talebi (DPÜ EÇ EAH)

Cihaz talebi alındı.

DPÜ EÇ EAH psikiyatri servisinde kısıt gereken
hastalar için kapalı koğuş talebi

Hastane yönetimi oda, malzemeler ve gerekli donanım için çalışma
başlattı

TRS ve psikiyatri hastaları için Halk Eğitim Merkezi
ile ortak sosyal kurs planlanması

Genel Sekreterlik Eğitim birimi Halk eğitim Merkezi ile görüşüldü, hasta
talepleri alındı, işlemler devam ediyor. Gençlik ve Spor müdürlüğü ile
ortak Kayıtlı hastalara haftada 3 gün spor aktivitesi planlanıyor.

Psikiyatri servis hastalarının kullanabileceği açık
alan talebi

Diyaliz ve psikiyatri binası arasına açık alan planlandı, çalışmalar devam
ediyor.

Behçet hastalığı polikliniği açılması

Behçet hastalığı polikliniği açıldı ve konsey kuruldu

Yoğun Bakım Personelinin yara bakım hakkında
FTR, Deri ve
bilgi eksikliği
Zührevi Hastalıkları
Yama testi ihtiyacı
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Kalp Damar Cerrahi servisi hekimlerinden 2 Uzman Hekimimiz TV
Programı yaptı.

Eğitim planlandı Dr. Gülben SARICA tarafından eğitim verilecek
Yama testi ihtiyacının olduğu, ancak talebinde hata olduğundan ihalenin
iptal edildiği, düzenlemelerin yapılarak tekrar ihaleye çıkılacak
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Yapılan Hekim Branş Toplantıları sonuçları yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi oldukça fazladır. Bunlardan en önemlileri ise; birliğimize bağlı hastanelerde çalışan hekimler
ve genel sekreterlik arasında karşılıklı verimli toplantılar
yapılarak iletişim sağlandı, hastaneler arasında hekim,
malzeme ve personel dağılımları değerlendirilerek, planlamalar yapıldı.
Hastanelerimizde yeni uygulamalar ve yeni birimler kazandırıldı. ( Diyabet, sağlıklı yaşam poliklinikleri, anne oteli, refakatçi oteli, uyku laboratuvarı, Behçet polikliniği, organ nakil merkezi çalışmaları vb.) Hastanelerimizde eksik
olan cihaz ve malzemeler belirlenerek gerekli çalışmalar
yapıldı. Ayrıca aynı cihaz ve malzemeden fazla olan hastanelerimizden olmayan hastanelerimize verilerek verimlilik
sağlandı.
SKS ve yönetmelikler gereği yapılması gerekli işlemler, kayıtlar ve uygulamalar değerlendirilerek önemi anlatıldı ve
uygulamaya geçildi.
Genel Sekreterlik olarak elde ettiğimiz fayda ve kazanımları değerlendirdiğimizde, 2014 yılında başlanan ve 2015
yılında devam eden toplantılara 2016 yılında da devam
edilmesi planlanmaktadır.
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ÖZET
Eskişehir Devlet Hastanesi AMATEM 12 yatak kapasiteli olup, aylık ortalama 36 hasta yatarak tedavi olmak amacıyla başvuru
yapmaktadır. Her bir hasta için tedavi süresi ortalama 30 gün olduğundan yatak sayısı başvuran hasta sayısını karşılayamamaktadır.
Bu sebeple randevu sistemi uygulanmaktadır. Bekleme süresinin uzun olması sebebiyle başvuran hastaların %70 i çeşitli
sebeplerle yatarak tedavi görmekten vazgeçtiklerini belirtmektedir. Bu çalışmada 1Mayıs-1 Kasım tarihleri arasında 6 ay
süresince AMATEM de yatarak tedavi olmak için başvuran 58 hastanın demografik özellikleri ortaya konmuş, madde ile ilgili
sorular sorularak çalışma desteklenmiş, AMATEM’de tedavi görmeleri ve tedaviden vazgeçmeleri ile ilgili sonuçlar belirtilmiştir.
Ek olarak ilk defa uygulamaya konulan haftalık telefonla bilgilendirme görüşmeleri ile hastaların tedavi sürecinde kalmaları,
bekleme sürecinde kullandıkları madde miktarını azaltmaları, tedavi olma konusunda motivasyonlarının arttırılması ve AMATEM
den taburcu olduktan sonra sosyal entegrasyonlarının kolaylaştırılması hedeflenmiştir. Bu sayede görevli sağlık personelinin iş
yükünün azalması, verimliliğin artması amaçlanmıştır. Tanımlayıcı bir çalışmadır. Telefonla bilgilendirme görüşmeleri ile ilgili
olarak çeşitli sorular sorulmuş ve ilgili istatistik analizlerine yer verilmiştir. Bireylerin %60’ı AMATEM’in bilgilendirme hizmeti
sayesinde önemsendiklerini ,%41’i tedavi olmayı bekledikleri süre boyunca AMATEM personelinin kendileri ile kurduğu sürekli
ilişkinin madde kullanımını azaltmayı sağladığını,%39’u bekleme süresince kurulan iletişimin tedaviye uyumu arttırdığını, %46’sı
AMATEM personelinin iletişiminin hastaların iyileşmeye olan umutlarını arttırdığını belirtmişlerdir. (Tablo 15)
Sonuç olarak; Madde bağımlılığı dünyada ve ülkemizde çağın hastalığı olarak görülmekte ve her geçen gün artış göstermektedir.
Madde bağımlılığı tedavisindeki başarı oranı % 3 tür.( ntv.com.tr, 2015) Bu bağlamda kişiyi tedavi sürecinde tutmak ve AMATEM’le
ilişkisinin devam etmesini sağlamak için yapılan haftalık telefonla bilgilendirme görüşmeleri büyük önem kazanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: AMATEM, Bağımlılık, Eskişehir, Motivasyon, Telefon

LET’S CALL, RESTORE THEM TO LIFE
SUMMARY
Eskişehir State Hospital AMATEM has a capacity of 12 beds, to which 36 patients apply for inpatient treatment on average
monthly. Since the treatment period for each patient is 30 days on average, number of beds cannot meet the number of
patients who applied.
Therefore, appointment system is applied. Due to the long waiting period, seventy percent of the patients, who applied, state
that they abandon to have inpatient treatment due to various reasons. In this study, demographic features of 58 patients who
applied to have inpatient treatment in AMATEM for 6 months were revealed, questions about the drug were asked and the study
was supported, and the results about having treatment in AMATEM and abandoning the treatment were determined between
1 May and 1 November.
In addition, it is aimed to provide the patients to remain in the treatment process with the weekly phone conversations
for informing which is applied for the first time, to reduce the amount of drug used in the waiting period, to increase their
motivations about being treated and to facilitate their social integrations after discharged from AMATEM. In this manner, it is
aimed to reduce the workload of the health personnel in charge and to increase efficiency. It is a descriptive study. In regard
to the phone conversations for informing, various questions were asked and relevant statistical analyses were included. Sixty
percent of the individuals stated that they were considered important thanks to the informing service of AMATEM, 41% of them
stated that the continuous communication with them provided by AMATEM personnel reduced the drug use during the period
they wait for being treated, 39% of them stated that the communication provided during the waiting period increased the
compliance to treatment, 46% of them stated that communication of AMATEM personnel increased the hopes of the patients
for the improvement. (Table 15)
In conclusion; drug addiction is regarded as the disease of the time in the world and in our country and is increasing day by
day. The success rate in the treatment of drug addiction is 3 %. ( ntv.com.tr, 2015) . In this respect, weekly phone conversations
for informing made for keeping the person in the treatment process and continuing his/her relationship with AMATEM become
very important.
Keywords: AMATEM, Addiction, Eskişehir, Motivation, Phone
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Bağımlılık kişinin beden ve ruh sağlığını, aile yaşantısını
etkileyecek düzeyde madde ya da alkol alması ya da alkol veya madde alma isteğini durduramaması ile karakterize ömür boyu süren bir beyin hastalığıdır. Bağımlılığın
gelişimi maddenin cinsine, saflık oranına, kullanma süresine ve kullanan kişinin kişilik özelliklerine göre değişir.
Bu nedenle bağımlılığın ne zaman gelişeceği belli olmaz.
Bağımlılık tansiyon hastalığı gibidir tamamen iyileşmez
ancak düzelir. Kişi eğer madde kullanmazsa yaşamı normale döner. Bağımlı kişi madde kullanmayı bıraktıktan
bir süre sonra tekrar madde kullanmaya başlarsa çok
kısa zamanda eski kullandığı miktarlara ulaşır. ( Ögel K.,
2014:39-40 ). Madde kullanımı, dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda artış göstermektedir ve bağımlılık
yapan maddelere her yeni gün yenileri eklenmektedir. Bu
maddeler şu şekilde sınıflandırılabilir;
Sigara: Tütün

Bağımlılığın Evreleri sırası ile hazırlık, ilk kullanım/karşılaşma, kullanım/eylemi sürdürme, ilerleme, bırakma, tekrar
kullanmayı yapmayı düşünme, tekrar kullanma/yapma,
tekrar başlamadır (Ögel K.,1997).
Bağımlılık kavramı insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır.
Tarihsel süreçte bahsi geçen bağımlılık yapıcı olarak tanımlanan ilk madde olan alkolün ilk kullanımının fermente edilmiş bal veya meyvelerin tüketimi şeklinde olduğu
düşünülmektedir. Bilinçli alkol üretiminin ise üzüm fermantasyonu ile yapıldığına dair ilk veriler M.Ö 6000’lerde
bugünkü Ermenistan bölgesinden elde edilmiştir(McKim
MW. Durug and Behavior. 2000)
Bağımlılığın tedavisi ve önlenmesine yönelik çalışmaların 1980’lerde artış gösterdiği göze çarpmaktadır.
Ülkemizde ilk AMATEM 1983 yılında Bakırköy Ruh Sağlığı
ve Hastalıkları Hastanesi bünyesinde açılmıştır (tfd.org.tr,)
2015 yılında ülkemizdeki Sağlık Bakanlığına bağlı AMATEM
sayısı 40 olmuştur.Eskişehir Devlet Hastanesi AMATEM
21.05.2015 tarihinde hizmete açılmıştır.

Alkol
Opiyatlar: Eroin, Morfin, Kodein, Metadon, Meperidin
Uyarıcılar: Amfetamin, Kafein, Kokain, Ecstasy
Merkezi Sinir Sistemini Baskılayanlar: Barbitüratlar,
Meprobomat, Benzodiazepinler (diazem, xanax, akineton,
rivotril vb) Akineton,Alkol
Halüsinojenler: LSD(Liserjik Asid Dietilamid) Meskalin,
Psilocybin, DMT dimetiltriptamin), DET (dietil triptalmin),
DOM (dimetoksimetil amfetamin), MDA (metilendioksi
amfetamin)
Uçucu maddeler (Volatile hydrocarbons):
Benzen, Gazolin, Glue (Bali gibi yapıştırıcılar)

Tiner,

Esrar ve benzerleri
Fensiklidin (PCP) (Bağımlılık Yapan Maddeler – Prof.Dr.
Kültegin Ögel)
Bağımlılık ölçütlerine göre aşağıda yer alan maddeleden
yalnızca üçü tanı koymak için yeterlidir.
1- Tolerans gelişmesi
2- Madde kesildiğinde ya da azaltıldığında yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması.
3- Maddeyi sağlamak, kullanmak ya da bırakmak için büyük çaba harcaması.
4- Madde kullanımı nedeniyle sosyal, mesleki ve kişisel
etkinliklerin azalması ya da tümüyle bırakılması.
5- Maddenin tasarlandığından daha uzun süre ve yüksek
miktarda kullanılması.
6- Madde kullanımını denetlemek ya da bırakmak için yapılan sürekli boşa çıkan çabalar.
7- Fiziksel ve ruhsal sorunların ortaya çıkmasına ya da
artmasına rağmen madde kullanımının sürdürülmesi

2.

UYGULAMANIN AMACI

■■ AMATEM’e yatış için kararı verilen hastayı randevu süreci boyunca haftalık telefon görüşmeleri ile bilgilendirmek ve tedavi sürecinin içinde tutmak.
■■ Tedavi süreci ve AMATEM le ilgili hastanın korku ve
kaygılarını en aza indirgemek.
■■ Yatarak tedavi olmak, taburcu olduktan sonra ayık (alkol kullanmamak) ve temiz kalmak (madde kullanmamak) konularında hastanın motivasyonunu arttırmak.
■■ Hastaya önemsendiğini hissettirmek ve yeniden özgüvenini kazanmasını sağlamak.
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1.

■■ Hastanın taburcu olduktan sonra sosyal entegrasyonunu desteklemek.
■■ AMATEM de çalışan personelin ve hastane idaresinin iş
yükünün azalmasını ve işle ilgili verimliliğin artmasını
sağlamak.

3.

UYGULAMANIN SAĞLIKTA KALİTE
STANDARTLARI İLE İLİŞKİSİ

Uygulamanın Hizmet Kalite Standartlarının aşağıda
belirtilen ilgili maddeleri ile ilişkisi bulunmaktadır.
■■ KEY05 Hasta /hasta yakını eğitimine yönelik düzenlemeler bulunmalıdır.
■■ KSS02 Bir program dahilin de hedef popülasyona yönelik sağlığı teşvik edici ve geliştirici faaliyetler planlanmalı ve uygulanmalıdır.
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■■ HHD04 Hasta ve/veya hasta yakını hastaya sunulabilecek teşhis, tedavi, bakım hizmetleri, hasta sorumlulukları ile diğer hizmetler hususunda bilgilendirilmelidir.
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4.

UYGULAMA SÜRECİ

Eskişehir Devlet Hastanesi AMATEM’e 1 Mayıs-1 Kasım
2015 tarihleri arasında 6 aylık süre boyunca yatarak tedavi görmek amacıyla başvuran 58 hastaya 45 sorudan
oluşan bir anket uygulanmıştır. (Ek 1 ) Ankette çeşitli
demografik özellikleri ile ilgili sorular sorulmuş, gelen
cevaplar derlenmiş ve analiz edilmiştir. Sonraki kısımlarda, hastaların AMATEM’de tedavi görmeleri ve tedaviden
vazgeçme sebepleri istatistik çalışma ile ortaya konulmuştur. Çalışmanın en önemli kısmı olan son kısımda ise, her
hafta Cuma günü AMATEM sorumlu hemşiresi Abdullah
Şanlı tarafından hastane idaresince ‘dış hat’ tanımlanan
AMATEM telefonundan hastalar aranılarak tedavi süreci,
tahmini bekleme süresi, poliklinik kontrol zamanı, doktoru tarafından verilen ilaçların düzenli kullanımının önemi
hakkında motivasyonel görüşmeler yapılmıştır. Hastalara
sormak istedikleri ya da paylaşmak istedikleri herhangi
bir konu olduğunda 0 222 237 48 00 numaralı telefondan
2391 ve 2324’ü arayabilecekleri söylenmiştir.

6.

UYGULAMANIN BULGULARI

Tablo 1. Cinsiyet Frekans Dağılımı(n=58)

Geçerli

Frekans

Yüzde

Bay

52

89,6

Bayan

6

10,4

58

100,0

Toplam

Grafik 1. Cinsiyet Frekans Dağılımı Grafiği

Arayalım, yeniden hayata bağlayalım uygulamasını gerçekleştiren ekibimiz aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır;
■■ Osmangazi üniversitesi istatistik bölümü hocalarından
Doç. Dr. Arzu ALTIN YAVUZ yapılan anketlerin istatistiksel değerlendirilmesini ve verilerin analizini yapmıştır.

Anket çalışmasına 58 kişi katılmıştır. Anket çalışmasına katılanların %89,6’sı bay, %10,4’i bayandır.

■■ Akıl ve Ruh Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Dr. Berkant
YELKEN, hastaların tıbbi tedavi ve motivasyonel görüşmesini desteklemiştir.

Tablo 2. Yaş Frekans Dağılımı (n=58)

■■ Eskişehir Devlet Hastanesi AMATEM Sorumlu
Hemşiresi Abdullah Şanlı ve Kalite Bölüm Sorumlusu
Şenay Kızılkum telefonla bilgilendirme görüşmelerini
yapmıştır ve anketleri uygulamıştır.

5.

UYGULAMANIN YAPILDIĞI
BÖLÜMLER VE TAKİBİ

Bu uygulama 1 Mayıs-1 Kasım tarihleri arasında Eskişehir
Devlet Hastanesi AMATEM polikliniğine maddeyi bırakmak
için başvuran ve bununla birlikte yine Denetimli Serbestlik
kapsamında polikliniğe gelen hastalar arasından yatarak
tedavi olmak isteyen ve hekimi tarafından yatışı uygun
görülen 58 hastayla çalışılarak yapılmıştır. Hastaların yatış
randevuları AMATEM kliniğinde verildikten sonra kendilerine uygulama ile ilgili süreç anlatılmıştır.
Randevusu oluşturularak uygulama kapsamına alınan 58
hastanın her hafta Cuma günü telefonla aranılarak bilgilendirilmeleri yapılmıştır.
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Hastanemizin Psikiyatri uzmanı Berkant YELKEN tarafından poliklinik kontrollerinde tıbbi tedavileri düzenlenmiş
ve motivasyonel görüşmeleri yapılmıştır.

Geçerli

15-25
25-35
35-45
45-55
55 ve üstü
Toplam

Frekans

Yüzde

24
14
5
9
6
58

41,4
24,1
8,6
15,5
10,3
100,0

Anket çalışmasına katılan kişilerden %41,4’ü 15-25,
%24,1’ü 25-35 yaş aralığındadır.
Grafik 2. Yaş Frekans Dağılımı Grafiği
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Tablo 3. Medeni Durum Frekans Dağılımı (n=58)
Geçerli

Tablo 5. Meslek Frekans Dağılımı (n=58)

Frekans

Yüzde

Evli

19

32,8

Frekans

Yüzde

İşsiz

37

Bekar

28

63,8

48,2

Çiftçi

1

Boşanmış

1,7

11

19,0

İşçi

6

10,3

Toplam

58

100,0

Memur

2

3,4

Esnaf

4

6,9

Emekli

8

13,8

Toplam

58

100,0

Geçerli

Grafik 3. Medeni Durum Frekans Dağılımı Grafiği

Anket çalışmasına katılanların %63,8’i işsiz, %13,8’i emekli
ve %10,3’ü işçidir.

Tablo 4. Eğitim Durumu Frekans Dağılımı (n=58)
Geçerli

Frekans

Yüzde

İlköğretim

29

50,0

Lise

19

32,8

Üniversite

10

17,2

Toplam

58

100,0

Grafik 4. Eğitim Durumu Frekans Dağılımı Grafiği

Tablo 6. Gelir Frekans Dağılımı (n=58)
0-1000

Geçerli
1000-2000
2000-3000
3000-+

Frekans

Yüzde

39

67.3

12

20.7

6

10.3

1

1,7

Toplam

58

100,0

Anket çalışmasına katılanların %67,3’ü 0-1000 TL ve %20
,7’si 1000-2000 TL aralığında gelire sahiptir.
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Anket çalışmasına katılanların %32,8’i evli, %48,2’ü bekâr
ve %19’u boşanmış kişilerden oluşmaktadır.
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Grafik 5. Meslek Frekans Dağılımı Grafiği

Grafik 6. Gelir Frekans Dağılımı Grafiği

Anket çalışmasına katılan kişilerden %50’si ilköğretim
mezunu, %32,8’i lise mezunu ve %17,2’si de üniversite
mezunudur.
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Tablo 7. Madde Tanışma Yaşı Frekans Dağılımı(n=58)
Geçerli

Tablo 9. Madde İlk Kullanma Yaşı Frekans Dağılımı(n=58)

Frekans

Yüzde

15 ve altı

13

22,4

15-25

37

25-35
35-45
Toplam

Frekans
Geçerli

Yüzde

Farkında Olmadan

3

5,2

63,8

Merak

13

22,4

6

10,3

Arkadaş Etkisi

24

41,4

2

3,4

Kabul Görme

4

6,9

58

100,0

Sıkıntı

9

15,5

Grafik 7. Madde Tanışma Yaşı Frekans Dağılımı Grafiği

Diğer

5

8,6

Toplam

58

100,0

Grafik 9. Madde ilk kullanma Nedeni Frekans Dağılımı Grafiği
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Anket çalışmasına katılan kişilerden %41,4’ü maddeyi ilk
olarak arkadaş etkisi ile %22,4’ü de maddeyi ilk olarak merak ettiğinden dolayı kullandığını söylemiştirler.

Anket çalışmasına katılan kişilerden %63,8’i 15-25 yaş
Aralığında, %22,4’ü 15 ve altı yaş aralığında madde ile
tanışmıştır.
Tablo 8. Madde Kullanma Sıklığı Frekans Dağılımı(n=58)

Geçerli

Tablo 10. Madde Temin Yöntemi Frekans Dağılımı(n=58)

Frekans

Yüzde

Her gün

53

91.4

Haftada bir kaç kez

4

6,9

Ayda bir kaç kez

1

1,7

Total

57

98,3

58

100,0

Toplam

Anket çalışmasına katılanların %91,2’si maddeyi her gün
kullandığını belirtmiştir.

Frekans
Geçerli

Yüzde

Arkadaş

6

10,3

Sokak Satıcısı

28

48,3

Üretim Yapanlardan

2

3,4

Diğer

22

37,9

Toplam

58

100,0

Anket çalışmasına katılanların %48,3’ü maddeyi sokak satıcılarından temin ettiğini, %37,9’u da maddeyi diğer yollardan temin ettiklerini belirtmişlerdir.

Grafik 8. Madde Kullanım Sıklığı Frekans Dağılımı Grafiği
Grafik 10. Madde Temin Yöntemi Frekans Dağılımı Grafiği
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1

1,7

Toplam

58

100,0

Anket çalışmasına katılanların %58,6’sı maddeyi arkadaşları ile kullandıklarını, %39,7’si de maddeyi yalnız kullandıklarını söylemişlerdir.

Araştırmaya katılan bireylerin
AMATEM’de tedavi olmaktan
vazgeçmesi konusundaki
görüşleri

1

Madde kullanmak için aşırı
istek olması.

5,2

10,3

8,6

48,3

27,6

2

Daha önceki madde
bırakma girişimlerinin
başarısız olması.

8,6

8,6

13,8

36,2

32,8

3

Eş ve/veya çocukların evi
terk etmesi.

8,9

30,4

8,9

39,3

12,5

4

AMATEM’de tedavi görmek
için bekleme süresinin uzun
olması.

7,0

14,0

10,5

45,6

22,8

5

AMATEM’de konulan
kuralların hastaları
zorlaması.

10,3

22,4

20,7

29,3

17,2

6

Maddeyi bırakacağına olan
inancın tam olmaması.

8,6

10,3

6,9

46,6

27,6

7

Düzenli iş sahibi olma
durumunun madde
kullanımından vazgeçirme
sebebi olması.

6,9

13,8

27,6

37,9

13,8

8

Tedaviyi tamamlama
konusunda hasta
yakınlarının hastaya güven
duygusunun olmaması.

8,6

8,6

8,6

37,9

36,2

Grafik 11. Maddeyi Kim ile Kullanma Frekans Dağılımı Grafiği

46,6

Hayır

31

53,4

Toplam

58

100,0

Anket çalışmasına katılanların %53,4’ü daha önce
AMATEM’e başvuru yapmadıklarını, %46,6’sı da daha önce
AMATEM’e başvuru yaptıklarını belirtmişlerdir.
Grafik 12. AMATEM’e Başvuru Frekans Dağılımı Grafiği

Diğer sorular için frekans tabloları yüzde cinsinden aşağıda gösterildiği gibidir:

Tamamen Katılıyorum

27

Katılıyorum

Evet

Kararsızım

Yüzde

Katılmıyorum

Geçerli

Frekans

Kesinlikle Katılmıyorum

Tablo 12. AMATEM’e Başvuru Frekans Dağılımı(n=58)

1

Aile ilişkilerinde sorun
yaşama.

10,3

8,6

6,9

24,1

50,0

2

Arkadaş ve çevre
ilişkilerinde sorun yaşama.

12,1

25,9

15,5

22,4

24,1

3

Toplum baskısından
kurtulma.

8,6

8,6

6,9

31,0

44,8

4

Maddenin ruhsal ve fiziksel
zararlarının olması.

5,2

3,4

5,2

25,9

60,3

5

Madde kullanmanın başını
derde sokması.

3,4

20,7

5,2

44,8

25,9

6

Yasal zorunluluklar.

14,0

24,6

14,0

24,6

22,8

7

Ekonomik sorun yaşama.

5,2

3,4

0,0

37,9

53,4

8

Maddeyi bırakma isteme
(Pişmanlık duyma).

3,4

1,7

8,6

24,1

62,1

Araştırmaya katılan bireylerin
AMATEM’de tedavi olma
konusundaki görüşleri
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34

Tamamen Katılıyorum

39,7

Arkadaş

Katılıyorum

Yüzde

23

Kararsızım

Frekans
Yalnız

Katılmıyorum

Geçerli

Tablo 13. AMATEM’de Tedavi Olma Konusunda Görüşler için
Frekans Dağılımı
Kesinlikle Katılmıyorum

Tablo 11. Maddeyi Kim ile Kullandığı Frekans Dağılımı(n=58)
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7.

UYGULAMADAN ÖĞRENİLEN
DERSLER

■■ Telefonla bilgilendirme uygulamasında çalışmaya katılan hastaların %48,3 ünün hasta ile irtibat kurulması ailenin hastaya ve tedaviye olan inancını arttırdığı
görülmüştür.

■■ Hastaların %59,6 sı bu uygulama sayesinde önemsendiğini hissettiğini ifade etmiştir.
■■ Uygulama
kapsamındaki
hastaların
%49,1’inin
AMATEM personelinin telefonla bilgilendirme hizmetinin tedaviye olan inancını arttırdığını ifade etmiştir.
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■■ Telefonla bilgilendirme uygulamasında çalışmaya katılan hastaların %48,3 ünün tedavi olma isteğini arttırdığını görülmüştür.

■■ Yatarak tedavi olmayı beklediği süre boyunca çalışma
kapsamındaki hastaların %41,1 inin kullandığı madde
miktarını azalttığı görülmüştür.
■■ AMATEM e başvurarak uygulama sürecine alınan bazı
hastalar yatak sayısının arttırılarak hastaların randevu süresinin kısaltılmasını istediklerini söylemişler, bu
önerileri hastane idaresi ile paylaşılmıştır.
■■ Uygulama kapsamına alınan hastalardan gelen talep
doğrultusunda hastanenin web sayfasından duyuru
yapılarak kitap toplama kampanyası başlatılmış, hastane idaresinin desteğiyle mini bir kütüphane oluşturulmuştur. Bununla birlikte AMATEM Haftalık Çalışma
Programına hafta içi her gün 18.00 -18.30 saatleri kitap okuma saati olarak eklenmiştir. (Ek 2, Ek-3)
■■ Uygulamaya katılan 58 hastanın %41,4 ü ilk madde
ile tanışma yaşının 15-25 yaş arasında olduğunu ifade etmiştir. Bu bağlamda öğretmen ve ailelere madde
bağımlılığı ve koruyucu önlemler ile ilgili eğitim verilmesi, bu eğitimlerin özellikle lise dönemindeki bütün
gençleri kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması önem
kazanmaktadır.
■■ Uygulamaya katılan hastaların %50’si ilköğretim mezunudur bu sebeple toplum olarak eğitim seviyemizin
arttırılması önem kazanmaktadır.
■■ *Araştırmaya katılan bireylerin %60’ı AMATEM’in bilgilendirme hizmeti sayesinde önemsendiklerini, %41’i
Tedavi olmayı beklediğim süre boyunca AMATEM personelinin benimle kurduğu sürekli ilişki madde kullanımını azaltmayı sağladığını, %39’u bekleme süresince
kurulan iletişimin tedaviye uyumu arttırdığını söylemiştir.
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Ülkemizde açılacak yeni AMATEM’ler ve mevcut
AMATEM’lerin fiziksel şartlarının iyileştirilmesi, sosyal aktivite alanlarının genişletilmesi ve el sanatları atölyeleri ile
meslek edindirme kurslarının açılması
Bağımlılığın olmadığı bir toplum asla hayal değildir
(ids-istanbul.com, 2014). Bağımlılık gelişmeden önlenmesi gereken bir beyin hastalığıdır. Birçok bağımlı kendisinde ‘hayır’ deme gücünü bulamamaktadır. Bunun
için ebeveynlerin çocuk yetiştirirken tutarlı davranışlar
sergilemeleri ve özgüveni yüksek çocuklar yetiştirmeleri
önemlidir.Toplumun madde bağımlıları üzerindeki cezalandırıcı tutumu,özellikle korunması ve bilinçlendirilmesi gereken genç kuşaklar üzerinde tepki yaratmış,onları
bağımlılıktan kurtaracağına,bağımlılıklarını sürdürecek
yeni ruhsal ve toplumsal sorunların ortaya çıkmasına yol
açmıştır.Bireyleri bağımlılıkları nedeniyle cezalandırmak
onları topluma kazandırmanın aksine toplumdan uzaklaşmaları ile sonuçlanmaktadır.Onlara sosyal statülerinin
geri kazandırılması için sürekli rehabilitasyon önemlidir
(ds-istanbul.com, 2014). Bağımlılığın bir hastalık olduğunun unutulmadığı,hasta ile iletişimin devam ettirildiği ,etik
değerlerin önemsendiği,aile bağlarının güçlendiği, sosyo
kültürel etkinliklerin arttırıldığı ve işsizlik sorununun çözüldüğü güçlü bir toplum ile AMATEM’lerde yapılan tedavi
sürdürülebilir olacaktır.

8.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR

Telefon hizmeti ile aranma bakımından sorulara verilen cevapların ortalamaları Bağımsız örneklemler t testi ile analiz edilmiş ve sonuçlar aşağıdaki tablodaki gibi
bulunmuştur:
AMATEM Telefon görüşmeleri hakkındaki görüşler:
1: Kesinlikle Katılmıyorum
2: Katılmıyorum
3: Kararsızım
4: Katılıyorum
5: Kesinlikle Katılıyorum
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Telefon hizmeti ile aranma bakımından farklılık gösteren
sorular aşağıdaki gibidir.

Tablo 15. AMATEM’de Telefon Görüşmeleri Konusunda
Görüşler için Frekans Dağılımı
T TEST
3

4

5

S.D.
P.

1

Amatem personelinin
telefonla bilgilendirme
hizmeti tedaviye olan
inancımı arttırdı.

2

Amatem’in uygulamaya
koyduğu telefon ile hasta
bilgilendirme sistemi tedavi
olma isteğimi arttırdı.

3

Tedavi olmayı bekleme
sürecinde Amatem
yetkililerinin benimle irtibat
kurması ailemin bana ve
tedaviye olan inancını
arttırdı.

4

Amatem’in bilgilendirme
hizmeti sayesinde
önemsendiğimi hissettim.

5

Tedavi olmayı beklediğim
süre boyunca Amatem
personelinin benimle
kurduğu sürekli ilişki madde
kullanımını azaltmamı
sağladı.

8,9

6

Bekleme süresinde benimle
kurulan iletişim tedaviye
uyumumu kolaylaştırdı.

12,3 12,3 12,3 24,6 38,6

7

Telefon ile hasta
bilgilendirme hizmeti
tedaviye ilişkin duygularımı
ifade etmemi sağladı.

12,5 8,9 17,9 41,1 19,6

8

Tedaviyi bekleme sürecinde
benimle hiçbir irtibat
kurulmaması eski sosyal
19,3 14,0 15,8 43,9 7,0
çevreme geri dönüp madde
kullanımına devam etmeme
neden oldu.

9

Amatem personelinin
benimle irtibat halinde
olması iyileşebileceğime
olan umutlarının olduğunu
gösterir.

16,4 3,6 10,9 20,0 49,1

2,403
53
0,020

17,2 5,2

6,9 22,4 48,3

2,032
56
0,047

10,3 6,9 13,8 20,7 48,3

2,466
56
0,017

7,0

4,017
29,869
0,000

1,8

8,8 22,8 59,6

8,9 10,7 30,4 41,1

12,3 1,8 14,0 26,3 45,6

3,350
41,779
0,002

Telefon ile bilgilendirme
hizmeti sayesinde hastaların
13 tedavi ile ilgili korku ve
kaygıları önemli derecede
azaltılır

7,0

Beklemekte olan
hastalar için Amatem’de
düzenlenecek haftalık
14
bilgilendirme toplantısı
hastaların maddeye
dönüşünü azaltır.

5,3

Hasta bilgilendirme
hizmetinin olmayışı
15 hastaların bekleme
sürecindeki ekonomik
arayışlarını engeller.

12,3 3,5 19,3 50,9 14,0

3,5

Amatem personelinin telefonla bilgilendirme hizmeti tedaviye olan
inancımı arttırdı.
Amatem’in uygulamaya koyduğu telefon ile hasta bilgilendirme sistemi
tedavi olma isteğimi arttırdı.
Tedavi olmayı bekleme sürecinde Amatem yetkililerinin benimle irtibat
kurması ailemin bana ve tedaviye olan inancını arttırdı.
Amatem’in bilgilendirme hizmeti sayesinde önemsendiğimi hissettim.
Tedavi olmayı beklediğim süre boyunca Amatem personelinin benimle
kurduğu sürekli ilişki madde kullanımını azaltmamı sağladı.
Amatem personelinin benimle irtibat halinde olması iyileşebileceğime
olan umutlarının olduğunu gösterir.
Telefon ile bilgilendirme hizmeti sayesinde hastaların tedavi ile ilgili
korku ve kaygıları önemli derecede azaltılır
Beklemekte olan hastalar için Amatem’de düzenlenecek haftalık
bilgilendirme toplantısı hastaların maddeye dönüşünü azaltır.

Gelir bakımından anket sorularına verilen cevapların ortalamalarının karşılaştırılmasında Tek Yönlü Varyans Analiz
kullanılmış ve anket sorularına verilen cevaplar arasında
fark bulunan sorular aşağıdaki gibi bulunmuştur:

Maddeyi bırakma isteği

2,398
55
0,020

Madde tanışma yaşı bakımından anket sorularına verilen cevapların ortalamalarının karşılaştırılmasında Tek
Yönlü Varyans Analiz kullanılmış ve anket sorularına verilen cevaplar arasında fark bulunan sorular aşağıdaki gibi
bulunmuştur:
Arkadaş ve çevre ilişkilerinde sorun yaşama
Yasal zorunluluklar
Tedavi olmayı bekleme sürecinde Amatem yetkililerinin benimle irtibat
kurması ailemin bana ve tedaviye olan inancını arttırdı.

Bekleme sürecinde hasta ile
irtibat kurulmaması hastanın
11
19,3 10,5 12,3 40,4 17,5
sağlık personeline olan
güvenini azaltır
10,5 5,3 15,8 29,8 38,6

Maddeyi bırakma isteği

Maddenin ruhsal ve fiziksel zararlarının olması

Bekleme sürecinde
telefon ile bilgilendirme
10 sistemi olmaması ailem ve
14,8 12,5 21,4 41,1 10,7
arkadaşlarım ile ilişkilerimin
iyileşmesini olumsuz etkiledi.

Tedaviyi bekleme süresi
uzadığında hasta ile irtibat
12 halinde olunması hastanın
madde kullanımına karşı
direncini korur.

Yasal zorunluluklar
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1

Tedavi olmayı beklediğim süre boyunca Amatem personelinin benimle
kurduğu sürekli ilişki madde kullanımını azaltmamı sağladı.
3,005
55
0,004

Bekleme süresinde benimle kurulan iletişim tedaviye uyumumu
kolaylaştırdı.
Telefon ile hasta bilgilendirme hizmeti tedaviye ilişkin duygularımı
ifade etmemi sağladı.

8,8 40,4 40,4

Beklmeme sürecinde telefon ile bilgilendirme sistemi olmaması ailem
ve arkadaşlarım ile ilişkilerimin iyileşmesini olumsuz etkiledi.
3,5 10,5 36,8 43,9

3,633
32,881
0,001

Bekleme sürecinde hasta ile irtibat kurulmaması hastanın sağlık
personeline olan güvenini azaltır.
Tedaviyi bekleme süresi uzadığında hasta ile irtibat halinde olunması
hastanın madde kullanımına karşı direncini korur.
Telefon ile bilgilendirme hizmeti sayesinde hastaların tedavi ile ilgili
korku ve kaygıları önemli derecede azaltılır.
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Eğitim, meslek, madde kullanım nedeni ve maddeyi kullandığı kişi bakımından anket sorularına verilen cevapların ortalamalarının karşılaştırılmasında Tek yönlü Varyans
analizi kullanılmış ve anket sorularına verilen cevaplar
arasında fark bulunmamıştır.
Madde kullanma sıklığı bakımından anket sorularına verilen cevapların ortalamalarının karşılaştırılmasında Tek
Yönlü Varyans Analiz kullanılmış ve anket sorularına verilen cevaplar arasında fark bulunan sorular aşağıdaki gibi
bulunmuştur:

Toplum baskısından kurtulma
Maddenin ruhsal ve fiziksel zararlarının olması
Ekonomik sorun yaşama

10. UYGULAMANIN SAĞLIK HİZMETİ
ÜZERİNE ETKİLERİ
Bu uygulama AMATEM kliniğinde tedavi olmayı bekleyen
hastaların tedaviye olan inancını, tedavi olma isteğini, kendine olan özgüvenini artırmış, bekleme sürecinde madde
kullanımını azaltmasını sağlamıştır. Bu nedenle madde bağımlılığının tedavisinde hastalarla iletişim halinde olmak %
3 olan tedavi başarı oranının artırılmasını sağlayacağı için
büyük önem arz etmektedir. ( ntv.com.tr, 2015)
Ayrıca hastaların motivasyonlarının artması ile sağlık personelinin ve hastane idaresinin iş yükü azalmaktadır.

Maddeyi bırakma isteği
Daha önceki madde bırakma girişimlerinin başarısız olması
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Aile ilişkilerinde sorun yaşama

personelin ve hastane idaresinin iş yükünü azaltan, verimliliği artıran bir uygulamadır.

Tedaviyi tamamlama konusunda hasta yakınlarının hastaya güven
duygusunun olmaması
Tedavi olmayı beklediğim süre boyunca Amatem personelinin benimle
kurduğu sürekli ilişki madde kullanımını azaltmamı sağladı.

Madde temin yöntemi bakımından anket sorularına verilen cevapların ortalamalarının karşılaştırılmasında Tek
Yönlü Varyans Analiz kullanılmış ve anket sorularına verilen cevaplar arasında fark bulunan sorular aşağıdaki gibi
bulunmuştur:

Gider

Açıklama

TL

%

Kırtasiye Giderleri

Anketler için kullanılan
kağıt ve bilgisayar
maliyetleri-Resmi
yazışmalar için
kullanılan kağıt
maliyeti.

58

100

Personel Gideri

Anketin dağıtılması,
toplanması amacıyla
kadrolu personellere
ek görev verilmiştir.
Analiz aşamasında
EOGÜ İstatistik
bölümünden
gönüllülük esasına göre
destek alınmış olup ek
bir ücret ödenmemiştir.

Aile ilişkilerinde sorun yaşama
Tedaviyi tamamlama konusunda hasta yakınlarının hastaya güven
duygusunun olmaması

Daha önce AMATEM’e başvuru yapma bakımından sorulara verilen cevapların ortalamaları Bağımsız örneklemler
t testi ile analiz edilmiş ve anket sorularına verilen cevaplar arasında fark bulunan soru/sorular aşağıdaki gibi
bulunmuştur:
Tedavi olmayı beklediğim süre boyunca Amatem personelinin benimle
kurduğu sürekli ilişki madde kullanımını azaltmamı sağladı.

9. K URUM VE KURULUŞLARDA
UYGULANABİLME DURUMU
Arayalım, yeniden hayata bağlayalım uygulaması, bünyesinde AMATEM kliniği olan bütün hastanelerde uygulanabilir. Bu uygulama madde bağımlısı hastalarının yatarak
tedavi olmayı bekledikleri süre içerisinde onların motivasyonlarını artıran, hastayı tedavi süreci içinde tutan, kendisi ve tedavi ekibine güven duymasını sağlayan, çalışan
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11. UYGULAMANIN BÜTÇESİ VE
FİNANSMANI

Toplam

58

-

100
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EK-1
ANKET FORMU
Değerli katılımcı;
Bu anket formu, ‘’AMATEM’de tedavi görme nedenleri’’ adlı çalışmaya veri toplamak için hazırlanmıştır. Bunun için
görüşlerinize ihtiyaç duyulmaktadır. Sorulara içtenlikle cevap vereceğinizi umar, teşekkür ederiz.
ANKET SORULARI
( ) Bay

( )Bayan

2)

Yaşınız?

( ) 15 ve altı

( ) 15-25

( ) 25-35

( ) 35-45

3)

Medeni durumunuz?

( ) Evli

( ) Bekâr

( ) Boşanmış

4)

Eğitim durumunuz?

		

( ) Eğitimsiz

( )İlköğretim ( )Lise

( )Üniversite

( )Çiftçi

( ) Memur

5)

Mesleğiniz?

( )İşsiz

6)

Gelir?

( ) 0-1000 TL ( ) 1000-2000 TL

7)

Madde ile ilk defa kaç yaşınızda tanıştınız?

		
8)

( ) 15-25

( ) 25-35

( ) 55-+

( )Yüksek Lisans/ Doktora
( )Esnaf

( ) Emekli

( ) 2000-3000 TL

( ) 3000-+ TL

( ) 35-45

( ) 55-+

( ) 45-55

Madde kullanma sıklığınız?

		
9)

( ) 15 ve altı

( )İşçi

( ) 45-55

( )Her gün

( )Haftada birkaç kez

( )Ayda birkaç kez

Maddeyi ilk kez kullanma nedeni?
( )Farkında olmadan ( )Merak

( )Arkadaş etkisi

( )Kabul görme

( ) Sıkıntı

( )Üretim yapanlardan

( )Diğer

( ) Diğer (…………………………………………..)
11)

Maddeyi nasıl temin ediyorsunuz?

		
12)

( )Sokak satıcısı

Maddeyi kimlerle birlikte kullanıyorsunuz?

		
13)

( )Arkadaş

( )Yalnız

( )Arkadaş

( )Aile

( )Diğer

Daha önce tedavi amaçlı olarak AMATEM’e başvurdunuz mu?

Araştırmaya katılan bireylerin AMATEM’de tedavi olma
konusundaki görüşleri
1

Aile ilişkilerinde sorun yaşama.

2

Arkadaş ve çevre ilişkilerinde sorun yaşama.

3

Toplum baskısından kurtulma.

4

Maddenin ruhsal ve fiziksel zararlarının olması.

5

Madde kullanmanın başını derde sokması..

6

Yasal zorunluluklar.

7

Ekonomik sorun yaşama.

8

Maddeyi bırakma isteme (Pişmanlık duyma).

Kesinlikle
Katılmıyorum

01-04 Mart 2016, Antalya

Cinsiyetiniz?
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1)

Katılmıyorum

( ) Evet
Kararsızım

( ) Hayır
Katılıyorum

Tamamen
Katılıyorum
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1

Madde kullanmak için aşırı istek olması.

2

Daha önceki madde bırakma girişimlerinin başarısız olması.

3

Eş ve/veya çocukların evi terk etmesi.

4

AMATEM’de tedavi görmek için bekleme süresinin uzun
olması.

5

AMATEM’de konulan kuralların hastaları zorlaması.

6

Maddeyi bırakacağına olan inancın tam olmaması.

7

Düzenli iş sahibi olma durumunun madde kullanımından
vazgeçirme sebebi olması.

8

Tedaviyi tamamlama konusunda hasta yakınlarının hastaya
güven duygusunun olmaması.

Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Tamamen
Katılıyorum

AMATEM Telefon görüşmeleri hakkındaki görüşler:
01-04 Mart 2016, Antalya
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Araştırmaya katılan bireylerin AMATEM’de tedavi olmaktan
vazgeçmesi konusundaki görüşleri
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1: Kesinlikle Katılmıyorum 2: Katılmıyorum 3: Kararsızım 4: Katılıyorum 5: Kesinlikle Katılıyorum
1

Amatem personelinin telefonla bilgilendirme hizmeti tedaviye olan inancımı arttırdı.

2

Amatem’in uygulamaya koyduğu telefon ile hasta bilgilendirme sistemi tedavi olma isteğimi
arttırdı.

3

Tedavi olmayı bekleme sürecinde Amatem yetkililerinin benimle irtibat kurması ailemin bana
ve tedaviye olan inancını arttırdı.

4

Amatem’in bilgilendirme hizmeti sayesinde önemsendiğimi hissettim.

5

Tedavi olmayı beklediğim süre boyunca Amatem personelinin benimle kurduğu sürekli ilişki
madde kullanımını azaltmamı sağladı.

6

Bekleme süresinde benimle kurulan iletişim tedaviye uyumumu kolaylaştırdı.

7

Telefon ile hasta bilgilendirme hizmeti tedaviye ilişkin duygularımı ifade etmemi sağladı.

8

Tedaviyi bekleme sürecinde benimle hiçbir irtibat kurulmaması eski sosyal çevreme geri
dönüp madde kullanımına devam etmeme neden oldu.

9

Amatem personelinin benimle irtibat halinde olması iyileşebileceğime olan umutlarının
olduğunu gösterir.

10

Beklmeme sürecinde telefon ile bilgilendirme sistemi olmaması ailem ve arkadaşlarım ile
ilişkilerimin iyileşmesini olumsuz etkiledi.

11

Bekleme sürecinde hasta ile irtibat kurulmaması hastanın sağlık personeline olan güvenini
azaltır

12

Tedaviyi bekleme süresi uzadığında hasta ile irtibat halinde olunması hastanın madde
kullanımına karşı direncini korur.

13

Telefon ile bilgilendirme hizmeti sayesinde hastaların tedavi ile ilgili korku ve kaygıları önemli
derecede azaltılır

14

Beklemekte olan hastalar için Amatem’de düzenlenecek haftalık bilgilendirme toplantısı
hastaların maddeye dönüşünü azaltır.

15

Hasta bilgilendirme hizmetinin olmayışı hastaların bekleme sürecindeki çalışmayla ilgili
arayışlarını engeller.

16

AMATEM’den alacağınız hizmet hakkında başka görüş ve önerilerinizi kısaca yazınız.

1

2

3

4

5
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EK- 3
SAAT

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

07:00-08:00

KAHVALTI

KAHVALTI

KAHVALTI

KAHVALTI

KAHVALTI

08:00-09:00

ÖZBAKIM VE TANSİYON ÖZBAKIM VE TANSİYON ÖZBAKIM VE
ÖLÇÜMÜ
ÖLÇÜMÜ
TANSİYON ÖLÇÜMÜ

ÖZBAKIM VE TANSİYON ÖZBAKIM VE TANSİYON
ÖLÇÜMÜ
ÖLÇÜMÜ

09:00-10:00

VİZİT VE TEDAVİ SAATİ

VİZİT VE TEDAVİ SAATİ

10:00-10:30

GÜNAYDIN TOPLANTISI GÜNAYDIN TOPLANTISI GÜNAYDIN TOPLANTISI GÜNAYDIN TOPLANTISI GÜNAYDIN TOPLANTISI

10:30-11:30

SAMBA

SAMBA

SAMBA

SAMBA

SAMBA

11:30-12:00

SERBEST ZAMAN

SERBEST ZAMAN

SERBEST ZAMAN

SERBEST ZAMAN

SERBEST ZAMAN

12:00-14:00

ÖĞLEN YEMEĞİ VE
İSTİRAHAT

ÖĞLEN YEMEĞİ VE
İSTİRAHAT

ÖĞLEN YEMEĞİ VE
İSTİRAHAT

ÖĞLEN YEMEĞİ VE
İSTİRAHAT

ÖĞLEN YEMEĞİ VE
İSTİRAHAT

14:00-17:00

İŞ UĞRAŞ ZAMANI

İŞ UĞRAŞ ZAMANI

İŞ UĞRAŞ ZAMANI

İŞ UĞRAŞ ZAMANI

İŞ UĞRAŞ ZAMANI

17:00-18:00

AKŞAM YEMEĞİ VE
İSTİRAHAT

AKŞAM YEMEĞİ VE
İSTİRAHAT

AKŞAM YEMEĞİ VE
İSTİRAHAT

AKŞAM YEMEĞİ VE
İSTİRAHAT

AKŞAM YEMEĞİ VE
İSTİRAHAT

18:00-18:30

OKUMA SAATİ

OKUMA SAATİ

OKUMA SAATİ

OKUMA SAATİ

OKUMA SAATİ

18:30-20:00

VİZİT VE TEDAVİ SAATİ

SERBEST ZAMAN
SERBEST ZAMAN

20:00-22:00

VİZİT VE TEDAVİ SAATİ

01-04 Mart 2016, Antalya

VİZİT VE TEDAVİ SAATİ

SERBEST ZAMAN
SERBEST ZAMAN

BANYO ZAMANI
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SERBEST ZAMAN
BANYO ZAMANI
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U-557

SAMSUN KAMU HASTANELERI BIRLIĞINE BAĞLI
HASTANELERDE DIJITAL EKG UYGULAMALARI
Murat YILMAZ1, Arzu KESKİN GÖKSEL1, Ömer SEL1, Hüsrev YILMAZ1, Sevgi YAZAR1
Samsun Kamu Hastaneleri Birliği, arke08@hotmail.com

1

Amaç: Günümüzde hızla gelişen teknoloji ile birlikte, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler her alanda olduğu gibi sağlık
alanında da zaman ve mekân kavramı olmadan, ihtiyaçların hızlı bir şekilde karşılanmasını hedeflemekte ve çoğunlukla buna
olanak sunmaktadır. Bu olanaklardan faydalanarak; Samsun Kamu Hastanelerine Bağlı Sağlık Tesislerinde çekilen EKG’ lerin
Dijital EKG yöntemi ile çekilmesini sağlayan ve ilçelerde çekilmiş olan EKG sonuçlarının herhangi bir sağlık tesisimizde bulunan
Kardiyoloji Uzmanı tarafından görüntülenerek değerlendirmesini sağlayan sistem kurulmuştur.

01-04 Mart 2016, Antalya
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ÖZET

Dijital EKG uygulaması ile; hastaların dijital ortamda EKG kayıtlarının tutulması, arşivlenmesi ve istenildiğinde geriye dönük
olarak raporlanmasına imkan sağlaması, ilçelerden merkeze yapılan sevklerin aynı zamanda da tedavide zaman ve iş gücü
kaybının önüne geçerek, konsültasyon hizmetlerindeki kalitenin artırılması hedeflenmektedir. Dijital EKG yöntemi ile; hasta
güvenliğini tehlikeye atabilecek olası zaman kayıpları ve tıbbi hataların da önüne geçilmesi oldukça önem taşımaktadır.
Dijıtal EKG uygulamasının; hekim ve hemşirelerin hastanın EKG görüntülerine her yerden kolayca erişebilmesini sağlayarak doğru
tedavinin yapılmasına yardımcı olması, hasta/ hasta yakınının hastane içerisindeki gereksiz ve uzun süre beklemelerinin aza
indirilmesi ve aynı zamanda kâğıtsız işlem yapıldığından kırtasiye maliyetlerini düşürerek; hastanelerde verimlilik, ekonomiklik
sağlaması açısından avantajları vardır
Anahtar Kelimeler: Dijital EKG, Konsültasyon Hizmetleri, Verimlilik

DUE TO THE PUBLIC HOSPITAL ASSOCIATION SAMSUN ECG DIGITAL APPLICATIONS IN HOSPITAL
SUMMARY
Purpose: With today rapidly evolving technology, information and communication developments in the health field as well as
in all fields of technology without the concepts of time and space, the needs and aims to meet quickly and usually offers this
possibility. Taking advantage of these opportunities; Under Public Health Facility Hospital in Samsun The ECG ‘s of enabling
the withdrawal method Digital ECG and ECG is taken in the district system that has been established by any health assessment
appears Cardiology Specialist at our facility.
Digital ECG application; Keeping ECG recordings in the digital environment of the patient, archiving and allows the reported
request retroactively district of the referral made to the center at the same time avoiding the waste of time and labor, the
treatment aims to increase the quality of their consultation services. Digital ECG method; in time to prevent the potential loss
that could jeopardize patient safety and medical errors it is of considerable importance.
Digital ECG application; physicians and nurses to help make the right treatment by enabling easy access from anywhere on the
patient’s ECG images, patient / patient redundant and be reduced to less than the long wait in the hospital in the near and at
the same time reducing stationery costs because paperless transactions made; efficiency in hospitals, there are advantages in
terms of providing very economical.
Keywords: Digital ECG, Consultation Services, Efficiency

1.

GIRIŞ

Günümüzde sağlık bakım hizmetleri giderek karmaşık
hale gelmektedir. Sağlık bakım kurumlarında teknolojinin
kullanımı ile birlikte hızla değişen çevrede sağlık bakım
profesyonelleri tarafından birçok karar baskı altında verilmektedir. Bu durum klinik karar ya da uygulamalarda yanlış ya da hataya, sonuç olarak hastanın zarar görmesine
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yol açabilmektedir. Hastanın yaşadığı zarar ciddi yaralanmalara, hastanede kalış süresinin uzamasına, sakatlığa
hatta kişinin ölümüne neden olabilmektedir.(1)
Sağlık hizmetleri alanında hasta güvenliği, bugün dünya
genelinde öncelikli konu haline gelmiştir. Sağlık hizmetlerinin giderek karmaşık bir yapıya dönüşmesi, gelişen ve
değişen sağlık gereksinimleri ve sağlık teknolojisindeki
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Ani gelişen ritim problemleri ile karşımıza çıkan tabloda
erken müdahale, EKG değişikliklerini erken tanıma ve
eleştirel düşünme becerisi ile sağlanabilmektedir.(3)
Hasta güvenliğinin bu denli önemli olduğu ve hata yapmaya yakın olduğumuz bu iş dünyamızda hatanın önüne
geçilmesi için birçok uygulamalar gerçekleşmiş geliştirilmiştir. Bunlardan biride Dijital EKG uygulaması-sitemidir.
Sağlık tesislerimizde kullanılan EKG cihazları ve işleyişi açısından bir değerlendirme yapıldığından hasta güvenliğini
tehdit edebilecek olan unsurlara ne kadar yakın olduğumuzu görmekteyiz. EKG kâğıdı üzerinde hasta isminin yazılı olmaması, kaydının dijital ortamda kayıt altına alınamaması bunlardan bir kaçıdır.
Dijital EKG uygulaması ile ulaşılması beklenen diğer hedefler arasında ise ilçelerde ki EKG sonuçlarının herhangi

2.

DIJITAL EKG SISTEMI

Dijital EKG sisteminin oluşturulmasındaki en önemli faktör; kardiyoloji uzmanı olmayan ilçelerdeki sağlık tesislerimizden, EKG sonuçlarının hasta transferi yapılmadan
nasıl değerlendirebileceği sorusuydu. Bunun yanında ayrıcalıklı bir öneme sahip olan bir diğer soru ise; aynı tetkiklerin farklı uzmanlar tarafından nasıl değerlendirilebileceği idi. Dijital ortamdaki kayıt gerekliliği ve EKG sonuçlarının
transferi konusundaki tartışmalar sürecinde bu ihtiyaçlara uygun yazılımlar araştırılmaya başlanmış oldu. Bunun
sonucunda ihtiyaçlar doğrultusunda yeterli görülen dijital
EKG sisteminin kurulması ve uygulanmasına karar verildi.
Dijital EKG sistemi; yüklenici firma tarafından temin edilen Dijital –EKG cihazları ve bu cihazların haberleştiği özel
yazılım aracılığı ile ilimizdeki tüm EKG cihazları sonuçlarını
bir havuza atmakta ve bu havuzdaki sonuçlar kurumumuz
tarafından geliştirilen web sayfası aracılığı ile görüntülenebilmektedir. Web sayfasına Genel Sekreterliğimizin kurumsal Web sayfasında bulunan link “ WEB EKG ” ile ulaşılabilmektedir. (Şekil 1)

Şekil 1: Web EKG ye Giriş

01-04 Mart 2016, Antalya

Kardiyak problemler dünyada ve Türkiye’ de en önemli ani
ölüm sebebidir. Avrupa’da 75 yaş altı ölümlerin kadınlarda %45’inden, erkeklerde %38’inden kardiyovasküler hastalıklar sorumludur. Ani ölümlerin ise hemen yarısını kalp
kaynaklı problemler oluşturmaktadır. Ventiküler taşiaritmi ritimlerinden biri olan ventriküler fibrilasyon (VF) bu
problemlerin başını çekmektedir. Türk Erişkinlerinde Kalp
Hastalıkları ve Risk Faktörleri (TEKHARF-2008) taramasına göre, nedeni bilinen ölümler arasında kalp hastalıkları
%42.5’lik bir pay ile başı çekmekte, onu kanser %24’lük ve
de serebrovasküler olay %12’lik oranla izlemektedir.(2)

bir Sağlık Tesisimizdeki Kardiyoloji uzmanı tarafından tetkik edilmesinin sağlanması olacaktır. Bu işlem sayesinde
ilçelerden merkeze veya diğer sağlık tesislerine sevkin
önüne geçilmiş olacak ve hastanın tedavi ve bekleme süreci kısalacaktır.
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hızlı gelişmeler, hizmet sunan ve hizmet alanlar açısından
riskleri de beraberinde getirmektedir.
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On sekiz Sağlık Tesisimizde kullanılmakta olan bu sistem
altyapısında Sağlık Tesislerimizin birbirleriyle haberleşmesi için Eğitim ve Araştırma Hastanemizdeki ana EKG
sunucusuna tüm hastanelerimiz daha güvenli olması nedeniyle sanal özel ağ (VPN) sistemiyle bağlanmakta ve bu
yapı ile haberleşmektedir.
Çekilen EKG sonuçları PDF formatında üretilmekte sonuçlar açılan bilgisayarda istenirse kaydedilebilmekte
sisteme erişim cep telefonu tablet gibi cihazlardan da
yapılabilmektedir.

EKG çekildikten sonra grafik ağa düşmekte ve ilgili hekimler barkodunu sisteme girerek bilgisayardan, cepten veya
tabletle görüntüyü almaktadır. Görüntüyü yine web EKG
den girerek daha önce tanımlanmış olan şifrelerle görüntüyü almaları kolaylaştırılmıştır.
01-04 Mart 2016, Antalya
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Şekil 2

Sisteme giriş için EKG çeken personelimiz HBYS ile entegrasyonu tamamlanmış olan EKG cihazına hastanın barkod
bilgilerini girdikten sonra probların sisteme otomatik tanıtılması sonrasında çekim yapılmaktadır.
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Şekil 3: Web EKG ye TC.Kimlik no veya Hasta İsmi ile giriş
Şekil 4: Web EKG Giriş Modülü ekran görüntüleri
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Dijital EKG uygulamasının faydalarına baktığımızda
pek çok açıdan değişik alanlarda artı değerler kattığını
görmekteyiz.

Özellikle sağlık hizmeti veren kurumlarda kurulan bütünleştirilmiş elektronik kayıt sistemlerinin kurulması, hastanın tıbbi kayıtlarını güncelleştirmenin yanında her bir hastaya özel şartların tam bir resmini ortaya koymaya imkan
verir. Güvenli bir bakımın sağlanması için enformasyon
teknolojileri, her bir hastanın şartlarına ve problemlerine ilişkin kapsamlı tıbbi bilginin, tanımlanmasını, oluşturulmasını sağlamanın yanında, zaman içinde hastaların
tedavilerini, hastalık etkilerini izlemeye imkân veren, hastalara zarar verecek hataların belirlenmesi ve önlenmesi
gibi önemli işlevleri yerine getirmede önemli kolaylıklar
sunar. (5)
Sonuç olarak sağlık kurumlarında enformasyon teknolojilerinin varlığı, bazı işlerin gerçekleşmesini kolaylaştırarak
ve hızlandırarak hatalara neden olabilecek uygulamaları
önleyebilme potansiyeline sahip olması nedeniyle hasta
güvenliğini desteklemektedir

Şekil 5:

■■ Hasta Güvenliği ve Veri Depolama
■■ Hasta Güvenliği Açısından EKG Çekimlerinin Kişi Adına
Çıkarak Depolanması
■■ Tedavi Süresinin Kısaltılması
■■ Uzak -Yakın İlçelerdeki Hastaların EKG Den Dolayı
Sevkinin Önüne Geçilmesi
■■ Kâğıtsız Ortam
■■ Konsültasyon Hizmetleri
Süreci ve sonrasındaki problemler düşünüldüğünde yukarda saydığımız başlıklar kapsamında Dijital EKG çapında
küçük ama işlevselliği ve doldurduğu boşluk açısından
önemli bir tıbbi uygulamadır. Bakanlığımızın Dijital
Hastanelere verdiği önem açısından da Dijital EKG uygulaması dijital hastanelere bir adım olarak ayrı bir önem
taşımaktadır.

3.1.

Hasta Güvenliği ve Veri Depolama

Sağlık hizmeti uygulayıcıları tarafından onaylanmış, bakım
planını oluşturmak ya da uygulanacak tedaviler için bazı
yeni teknolojilerin kullanımı, hasta güvenliği açısından
önemlidir. Örneğin doğru ve zamanında tanı ve tedavi için
klinik bilgilere daha hızlı erişim ve dağıtılmasını destekleyen ve eş zamanlı elektronik ortamda iletişimi kolaylaştıran araçlar, yöntemler, standart tıbbi terminolojiler ve
elektronik sağlık kayıtları gibi teknolojiler bunlara örnektir. (4)

Sağlık hizmetlerinde hasta merkezli olma, maliyet etkinliği, takım çalışması, bakım kalitesi ve hasta güvenliğinde
yüksek düzeylere ulaşmada sağlık hizmeti uygulamaları,
bilginin zamanında ve yerinde kullanımıyla sağlanabilir.
Çok daha önemlisi de, bilginin yetersiz kullanımına sebep
olan unsurları ortadan kaldırarak hasta güvenliğini geliştirmede sağlık hizmetlerinde bilginin tam ve doğru kullanılabilirliğini çeşitlilik yöntemler aracılığı ile sağlamak,
önemli bir stratejik değerdir. (6)
Acil servis kayıtlarının tutulması yükümlülüğü Acil olguların tanı ve tedavileri sırasında elde edilen bilgilerin özenli
bir şekilde kayıt altına alınması yasal bir 88 Klinik Gelişim
zorunluluk olmakla birlikte ileride doğabilecek tıbbi uygulama hatası iddialarına karşı hekim lehine en önemli delili
oluşturacaktır. (7)
Yapılan değerlendirmeler sonucunda uygulanmaya başlayan Dijital EKG uygulaması ile Hasta Güvenliği konusundaki bu tedavi alanında sahada ortaya çıkan problemlerin en aza indirilebileceği tespit edilmiştir. EKG çekimi
sonrasında çıktının değerlendirme sonrasında dosyaya
veya hasta kartına eklenmesi ile arşivlenmesi, yapılan işlem yerinin acil servis olması nedeniyle bazı karışıklıklara
neden olduğu ve bu çıktıların kaybolduğunu bilmekteyiz.
Dijital EKG sayesinde çıktıların güvenli bi şekilde depolanması hasta güvenliği açısından ne kadar önemli olduğunu
göstermektedir.

3.2.
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3.

Hasta Güvenliği Açısından Ekg
Çekimlerinin Kişi Adına Çıkarak
Depolanması

Ekg çıktılarının kişi adına çıkmaması (Şekil 5) önemli bir
hasta güvenliği sorunudur. Çıktı sonrasında kağıt üzerine yazılan hasta ismi ve sonrasında dosyaya bu şekilde
konulması sağlık Tesislerimiz de kullanılan HBYS sitemleri
ve teknolojiler düşünüldüğünde EKG nin dijital olmaması
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hem maliyet hem tıbbi açıdan bir sorundur. Dijital EKG
uygulaması sayesinde kişi adına giriş yapılması barkod
veya kimlik bilgilerine giriş yapılması tehdit altındaki hasta
güvenliğini de sağlama almaktadır. Hekimin hastayı muayene sürecinde önceki EKG çıktılarını bilgisayar ortamında
rahat ulaşması oturduğu yerden bu bilgilere bakarak değerlendirme yapması hem hastanın kuruma olan güvenini artıracak hem de muayenenin hızını artıracak ve iş gücü
kaybını önleyecektir.

Tedavi süresinin kısaltılması

Hasta memnuniyetinde en önemli süreçler yönlendirme,
bilgilendirme, ilgi ve nezaket, empati, psikososyal destek,
hizmet hızı, zamanlamanın uygunluğu, hizmet sunanların
yetkinliği, tıbbi sonuçların uygunluğu ve genel kalite olarak özetlenmektedir. (8)
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3.3.

Hasta memnuniyeti verilen sağlık hizmetinin teknoloji ile
olan yakınlığının hasta üzerindeki verdiği etki tartışılmazdır. Hekimin EKG sonuçlarına ekrandan bakarak cevap
vermesi ve hastanın bulunduğu yerden ayrılmadan görüntülerin başka hastanede bir uzman tarafından tetkik
edilmesini bilmesi hem memnuniyet hem de tedavinin
hızlı halledilmesi açısından önemli bir yer tutmaktadır.
Sağlık tesislerimizde özellikle acil servislerinde memnuniyet düzeylerine baktığımızda memnuniyeti aşağı çeken
en önemli unsurlardan birisi tedavi hızıdır. EKG yapılan tedavi sürecindeki işlemlerden bir tanesi olmasına rağmen
çıktının değerlendirilmesi için çoğu zaman konsültasyona
ihtiyaç duyulmasından dolayı tedavi hızı açısından Dijital
EKG elzem bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır.

3.4.

Uzak -Yakın İlçelerdeki Hastaların EKG den
Dolayı Sevkinin Önüne Geçilmesi

Ülkemizde acil sağlık hizmetleri Sağlık Bakanlığınca
yayınlanmış olan yönetmeliklerce düzenlenmiştir. Söz
konusu yönetmelikte acil bakım hizmetlerinin yanı sıra,
hastaneler arası hasta nakli konusu da “Yataklı Tedavi
Kuruluşları Bünyesinde Yer Alan Acil Servisler” başlığı altında yer alan madde 15’de açıklanmıştır (Şekil 6)
Ancak yönetmeliğin açık ifadelerine rağmen uygunsuz
sevkler devam etmektedir. Ülkemizde bu konu ile ilgili olarak daha önce yapılmış olan çalışmalar da uygunsuz sevklerin süreğen bir sorun olduğunu ortaya koymaktadır.
Yönetmeliğin ilgili maddesinde hastayı ilk kabul eden hastanenin, bakımda yetersiz kalması söz konusu ise hastayı
koordinasyon sağlayarak bir diğer hastaneye nakledebileceği ifade edilmektedir. Ancak çalışma grubunu oluş- turan hastaların tamamına yakınının karşı taraf ile görüşülmeksizin gönderildiği görülmektedir. Sevklerin bu şekilde
yapılması hastaların acil serviste bekleme sürelerinde
uzamalara ve dolayısıyla meydana gelen yoğunluk hem
sevk edilen hastanın, hem de diğer hastaların bakım
kalitesinde azalmaya yol açmaktadır.(9)
Madde 15’ de belirtildiği gibi acil servise ilk başvuran hastanın genel değerlendirilmesi yapıldıktan sonra sağlık tesisinde tıbbi donanım ve hekim durumuna bağlı kontrollerden
geçmesi gerektiği belirtilmiştir. Tüm Türkiye sağlık tesislerimizin hemen hepsinde sorun olan bu sevk sorununun
en aza indirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda Sağlık Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta

“ Madde 15 ”
(1)
Acil servise başvuran hastaların ilk değerlendirmesi yapıldıktan sonra, ilgili sağlık tesisinin uzman tabip, tıbbi donanım ve boş yatak
bakımından hastanın tıbbi durumunun gerektirdiği tetkik, müdahale, bakım ve tedaviyi sağlayabilecek şartları taşıması hâlinde hastanın başka bir sağlık tesisine sevk edilmemesi ve gerekli sağlık hizmetinin ilgili sağlık tesisinde verilmesi esastır.
(2)
Durumu stabil olmayan hastalar, nakil şartlarında, hemodinamik durumlarını sabit tutacak düzeye gelmedikleri sürece sevk edilmez.
Ancak hastanın acil tedavi işlemleri kurumca sağlanamıyor ve mutlak surette sevki gerekiyor ise uygun koşullar sağlanarak ilgili sağlık
tesisine sevki sağlanır. Hasta sevk ve nakil kararının ilgili dal uzmanı veya acil servis sorumlu tabibi veya nöbetçi uzman tabibince
verilmesi ve onaylanması zorunludur.
(3)
Yeterli şartların sağlanamadığı ve ileri tetkik ve tedavi için başka bir sağlık tesisine sevk gerektiren hâllerde hastanın sevk edileceği
sağlık tesisinin belirlenmesi, sağlık tesisleri arasındaki hasta sevk ve nakil işlemlerinin koordinasyonundan ve yürütülmesinden 112
KKM yetkili ve sorumludur. Sağlık tesisleri arasındaki hasta sevk ve nakil işlemlerinde Ek-9’daki Sağlık Tesisleri Arası Vaka Nakil
Talep Formu kullanılır.
(4)
Sevki yapılan hasta, hastanın tedavisinin gerçekleştirileceği bir sağlık tesisine kabulü sağlanana kadar sevki yapan sağlık tesisinin
sorumluluğundadır. Hastanın sevk edildiği sağlık tesisi, hastanın kabulü için gerekli tedbirleri almak ve bekletmeksizin tedavisini
başlatmak ile yükümlüdür.
“2009 yılında yayınlanan “YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE ACİL SERVİS HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI
HAKKINDA TEBLİĞ”İN ikinci bölümünde yer alan ve acil sağlık hizmetlerinde sevk esas ve usullerini tanımlayan 15’inci Madde.[1]”
Şekil 6:
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Dijital EKG uygulaması EKG çıktılarının değerlendirmesinde kardiyoloji uzmanına ihtiyaç duyulması durumunda
yaşanan sevklerin önüne geçmek için ideal bir süreçtir.
İlçede çekilen EKG nin merkezdeki nöbetçi uzman kardiyolog tarafından anında değerlendirmeye tabi tutulması
olası birçok tedavi problemlerinin önüne geçmesine ve gereksiz olabilecek sevke engel olmasına neden olmaktadır.
Şekil 7
SAMSUN KAMU HASTANELERİ
BİRLİĞİ
SAĞLIK TESİSLERİ

KARDİYOLOJİ
UZMANI OLMAMASI
SEVK SAYISI

ANJİO
İÇİN SEVK
SAYISI

2015 EKİM AYI VERİLERİ
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ
KADIN DOĞUM VE ÇOCUK
HASTANESİ
DR KAMİL FURTUN GÖĞÜS
HASTALIKLARI HASTANESİ

4

RUH SAĞLIGI VE HASTALIKLARI
HASTANESİ
GAZİ DEVLET HASTANESİ

45

ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ

47

BAFRA DEVLET HASTANESİ

12

HAVZA DEVLET HASTANESİ

18

TERME DEVLET HASTANESİ
LADİK DEVLET HASTANESİ

4

KAVAK DEVLET HASTANESİ

19

19 MAYIS İLÇE DEVLET
HASTANESİ

1

AYVACIK DEVLET HASTANESİ

1

ALAÇAM İLÇE DEVLET
HASTANESİ

9

VEZİRKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ
SALIPAZARI İLÇE DEVLET
HASTANESİ

6

ASARCIK İLÇE DEVLET
HASTANESİ

10

TOPLAM

70

Kâğıtsız olarak çalışan sistem, sağlık personellerinin iş
süreçlerini etkilileştirmektedir. Hastane içindeki tüm bilgi sistemlerinden veya WEB EKG den rahatça ulaşılabilmesinden dolayı kolay ve güvenilir veri akışı sağlanmaktadır. Gereksiz işgücü kullanımı olmayacağı için daha az
zaman ve enerji harcanarak, erişim sağlanabilmektedir.

3.6.

Konsültasyon Hizmetleri

Konsültasyon hastadan birinci derecede sorumlu hekimin, hasta izlemi sırasında değişik uzmanlık alanlarının
görüş ve uygulamalarına gereksinim olduğuna karar vermesi durumunda ya da hastanın isteği üzerine başka bir
uzmanlık dalından meslektaşına danışması olarak tanımlanmaktadır. (10)
Konsültan hekim, hastanın ikincil hekimidir ve hastayı sahiplenmesi, önerdiği tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulanmasını ve sonuçlarını izlemesi ve hastanın birincil hekimi ile sürekli iletişim içinde olması gerekir.(11)
Hastaların acil serviste bekleme süresi, laboratuar incelemeleri, görüntüleme incelemeleri, konsültasyon istenmesi, yatış ya da taburculuk işlemlerinin yapılması ve en
sonunda hastanın acil servisten çıkışına kadar tüm bekleme sürelerini içine alır. Hasta bekleme sürelerindeki artış, hasta bakım kalitesindeki düşmenin yanında, güvenlik
sorunları ve çalışma verimindeki düşmeyi de beraberinde
getirir. Acil servislerdeki kesintisiz ve hızlı hizmet sunma
zorunluluğu, bekleme süresindeki uzamasına neden olabilecek her durumun belirlenip düzeltilmesine yönelik çalışmalara önem verilmesini gerektirmektedir. (12)
Dijital EKG uygulaması ile sisteme gönderilen bilgilerle
merkezde Sağlık tesislerinden alınacak konsültasyon hizmetleri ile tedavinin hızlı gerçekleşmesi ve gereksiz olabilecek olan sevklerin önüne geçilmesi sağlanmış olacaktır.
Bu hizmet ile çalışanların, hizmet sunumunu kolaylaştırılmakta, hastasına ayırabildiği vakit artmaktadır.

5.

15

Kâğıtsız Ortam
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Samsun Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı on sekiz sağlık tesisinde kardiyoloji uzmanı olmamasından dolayı sevk sayısı yıllık ortalama tabloda gösterilmiştir. (Şekil 7) Kardiyoloji
uzmanı olmamasından dolayı sevk edilen hastalarımızın
sayısı yıllık yaklaşık 850 civarında seyretmektedir.

3.5.
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Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Sağlıkta Kalite Standartlarında gösterge kartlarından
“hasta sevk oranı” ile değerlendirmeye tabi tutulmakta
takip edilmektedir.

SONUÇ

Güvenli bir hastane yapısı; sağlık hizmeti sunumunda, kişilerin yaşam kalitesini ve mutluluğunu doğrudan etkileyen bir alan olarak görülmelidir. Bu etkili olan içerisinde
teknolojiyi kullanarak hasta güvenliği çerçevesinde vereceğimiz bu dijital EKG hizmeti bu yaşam kalitesine katkı
sağlayacak bir uygulama olarak görülmelidir.
Hastanelerimizde verdiğimiz sağlık hizmetlerindeki kaliteyi sorguladığımızda verilen bu hizmetlerin hasta ve çalışan
güvenliği ile olan ilgisi önemlidir. Hasta güvenliğini hiçe
sayan veya güvenliği tehdit edebilecek olan uygulamalar
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gözden geçirilmeli ve bu konularda dijital EKG yöntemi
gibi yöntemler oluşturulmalıdır.
Dijital EKG yöntemi ile sonuçların hekimlerimize daha hızlı
ve net iletilmesi, bunların kayıt altında alınması ve istenildiğinde geri dönüp tekrar bakılabilmesi hasta güvenliği ile
beraber birçok kolaylık ve artılar kazandırmıştır.
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SAMSUN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL
SEKRETERLİĞİNE BAĞLI TOPLUM RUH SAĞLIĞI
MERKEZLERİNDE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİM VE DİŞ
TARAMA VE TEDAVİ PROGRAMLARI
Dursun MEHEL1, Mehmet ÇELEBİ2, Arzu YALÇINKAYA2
Samsun Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği, doktormehel@gmail.com
Samsun Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı, drmehmetcelebi@hotmail.com

1

1960 yıllarında İtalya’dan başlayarak tüm dünyaya yayılan, ağır ruh sağlığı olan hastaların yaşadığı ortamda tedavilerinin
yapıldığı, toplum temelli ruh sağlığı modeli benimsenmiştir. Ruh Sağlığı Hizmetlerini geliştirmek ve kalitesini artırmak amacıyla
ülkemizde de birtakım faaliyetler yapılmaya başlamıştır. Sağlık Bakanlığı 2006 yılında “ Ulusal Ruh Sağlığı Politika Metni”
kabulü sonrasında, 2011 yılında “Ulusal Ruh Sağlığı Eylem planı “ile Ruh Sağlığı Hizmetleri yeniden yapılandırılmıştır. Bu modelin
ilk basamağı olarak da Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri (TRSM) açılmış, ülke genelinde yaygınlaşmış ve sayıları artmıştır.
Ağır psikiyatrik bozukluğu olan kişiler bakıma ihtiyaç duymaktadır. Hayatlarını sürdürmede ailelere bağımlı olarak yaşamak
zorunda kalmaktadır. Bu da aileye ekonomik ve sosyal yük getirmektedir. Hastaların çevresiyle iletişimde güçlük yaşamaları
toplumdan dışlanmalarına neden olmaktadır. Uygun rehabilitasyon teknikleriyle desteklendiklerinde toplumsal ilişki, sosyal
becerileri, öz-bakımlarını sürdürmelerinde olumlu gelişmeler gözlenmektedir.
TRSM’lerden hizmet alan ağır psikiyatrik bozukluğu olan kişilerin topluma uyumunu, kendi öz bakım farkındalıklarını ve fiziksel
sağlıklarına dikkatlerini artırmak amacıyla 2015 yılı Şubat ve Mart aylarında Samsun İli Kamu Hastaneler Birliğine bağlı üç Toplum
Ruh Sağlığı Merkezlerinde (Pelitköy, Gazi, Bafra Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri) “Ağız ve Diş sağlığı Eğitim ve Farkındalık Günleri”
düzenlendi.
Uygulama sonunda danışanlar, hastalık belirtilerinden sosyal geri çekilme (insanlardan kaçma, kalabalık ortama girmek
istememe vb. ) problemleri ile baş edebileceklerini öğrenmişlerdir. Bir kurum desteği almak ailelerin motivasyonların da artış
gözlenmiştir. Hastalar Ağız ve Diş sağlığı önemi, diş fırçalama, diş tedavilerini yaptırma konularında farkındalıkları artmıştır.
Anahtar Kelimeler: Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Ağız ve Diş Sağlığı, Danışan
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2

ORAL AND DENTAL HEALTH EDUCATION AND DENTAL SCANNING AND PROGRAMS IN THE COMMUNITY MENTAL
HEALTH CENTERS UNDER SAMSUN PUBLIC HOSPITAL ASSOCIATION GENERAL SECRETARY
SUMMARY
Purpose: With today rapidly evolving technology, information and communication developments in the health field as well as
in all fields of technology without the concepts of time and space, the needs and aims to meet quickly and usually offers this
possibility. Taking advantage of these opportunities; Under Public Health Facility Hospital in Samsun The ECG ‘s of enabling
the withdrawal method Digital ECG and ECG is taken in the district system that has been established by any health assessment
appears Cardiology Specialist at our facility.
Digital ECG application; Keeping ECG recordings in the digital environment of the patient, archiving and allows the reported
request retroactively district of the referral made to the center at the same time avoiding the waste of time and labor, the
treatment aims to increase the quality of their consultation services. Digital ECG method; in time to prevent the potential loss
that could jeopardize patient safety and medical errors it is of considerable importance.
Digital ECG application; physicians and nurses to help make the right treatment by enabling easy access from anywhere on the
patient’s ECG images, patient / patient redundant and be reduced to less than the long wait in the hospital in the near and at
the same time reducing stationery costs because paperless transactions made; efficiency in hospitals, there are advantages in
terms of providing very economical.
Keywords: Community Mental Health Centers, Oral and Dental Health, Client
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1.

GİRİŞ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sağlığı bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik hali olarak tanımlamaktadır. Dünyada her dört
kişiden biri yaşamı boyunca bir ya da daha fazla ruhsal
ve davranışsal sorunlar yaşamaktadır. Dünyada yeti kaybı
ve erken ölüme yol açan on hastalıktan beşi ruhsal bozukluk kaynaklıdır ( Gültekin, 2010:2). Bu nedenle gelişmiş
ülkelerde ruh sağlığına önem artmış yeni ruh sağlığı politikaları oluşturulmaya ve eyleme konulmaya başlanmıştır. Ülkemizde de bu alanda reform yapmak üzere Sağlık
Bakanlığı çalışmalar başlatmış 2006 yılında yayınlanan
Ulusal Ruh Sağlığı Politika Metni esas alınarak 2011 yılında
Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı hazırlanmıştır. Bu modelin ilk basamağı olarak da Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri
(TRSM) açma kararı Sağlık Bakanlığı tarafından alınmış ve
ilgili yönerge Şubat 2011’de yayınlanmış ve uygulaması
başlamıştır. Ülkemizde her 100.000-300.000 nüfusa bir
Toplum Ruh Sağlığı Merkezi planlaması yapılmıştır (saglik.
gov.tr, 23.11.2015). TRSM’ler ağır ruhsal bozukluğu olan
hastalara, toplum temelli ruh sağlığı modeli çerçevesinde
bireysel işlevi iyileştirmeye dönük etkin tedaviler sunulması, psiko-sosyal destek hizmetlerinin verilmesi, takip ve
tedavilerinin yaşadıkları ortamda, birinci basamak sağlık
hizmetlerine entegre biçimde sunulabilmesi için Türkiye
Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı yataklı sağlık tesisleri
bünyesinde faaliyet göstermek üzere Toplum Ruh Sağlığı
Merkezlerinin kurulması ve işleyişi, asgari standartlarına
ilişkin usul ve esasların belirlenerek hizmetin etkin ve ulaşılabilir bir şekilde sunulmasını sağlamaktır (saglik.gov.tr,
24.11.2015). Bu merkezlerde ağır ruhsal bozukluğu olan
hastalar kayıt altına alınmakta, hastaların bireysel tedavileri düzenlenmekte, hasta ve ailesi hastalıkları hakkında
bilinçlendirilip eğitilmekte, sosyal beceri eğitimleri ile kaybedilen becerileri yeniden kazandırılmaya çalışılmakta,
resim, müzik, el-sanatları gibi uğraşı tedavileri uygulanmakta, rehabilitasyon çalışmaları ile toplumdan dışlanan
hastalar yeniden topluma kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu merkezden hizmet alan kişilere danışmanlık hizmeti verilmekte ve bu kişilere genellikle “danışan” olarak
hitap edilmektedir.
Bedensel engelliler gibi ruhsal engelli kişilerin de işlevsellik düzeylerini ve yaşam kalitelerini artırmak için çeşitli
düzeylerde yardıma gereksinimleri vardır. Ruhsal bir rahatsızlığın tam düzelmeyen, tedaviye rağmen süren inatçı
belirtileri hastaların kişisel bakım, günlük faaliyetler, aile
içi ilişkiler ve toplumsal ilişki alanlarındaki işlevselliklerini
çeşitli ölçülerde bozar ve hastalık öncesi duruma gelmelerine engel olarak yeti yitimi oluşturur. Ruhsal rahatsızlığa
bağlı yeti yitimi gelişmiş bir bireyin rol performansında
ortaya çıkan kısıtlılıklar kişiyi engelli duruma getirmesi ile
birlikte bu hastalar toplumda kendinden beklenen rollerini yerine getiremezler ve toplumsal ilişkileri zayıflar
(Sönmez,2009:7-8). Hastaların kendilerini toplumdan
soyutlamalarının diğer bir neden ise damgalanmadır.
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Ruhsal hastalığı bulunanlar tarih boyunca damgalamaya
en çok maruz kalanlar arasındadır. Damgalanma, bir kimseye gerçeğe dayanmayan herhangi bir özellik, nitelik ya
da yüz kızartıcı bir suç yüklemek, bir kimseyi kötü olarak
tanıtmaktır. Damgalanmış bir kişi diğer tüm özellikleri göz
ardı edilerek atfedilen olumsuz değerle özdeşleştirilir; dışlanma, aşağılanma, şiddet ve ayrımcılığa daha fazla maruz
kalır. ( Sönmez, 2009:7-8) Hastaların kendilerine saygısını
azaltan, aile ve çevreyle ilişkisini bozan, sosyalleşmelerini
engelleyen, özgürce yaşama ve çalışma haklarını ellerinden alan bir tutumdur ( saglik.gov.tr, 23.11.2015). Toplum
Ruh Sağlığı Merkezlerinde takip edilen hastaların medikal
tedaviler ile birlikte psiko-sosyal tedavileri de yapılmaktadır. Ruhsal bozukluklar topluma sadece psikolojik, ruhsal ve ekonomik yüke yol açmayıp aynı zamanda fiziksel
hastalık riskini de artırmaktadır. Psikiyatri hastalarının
bakımında sadece ruhsal yakınmalara odaklanılmakta, fiziksel hastalıkları ihmal edilmektedir. Birçok sağlık bakım
sisteminde kronik psikiyatri hastalarının fiziksel ihtiyaçları
yeterli düzeyde karşılanmamaktadır. Psikiyatri hastalarının sağlık hizmetlerinden yeterince faydalanamamaları,
olumsuz sağlık koşulları erken ölümlere katkıda bulunan
faktörlerdir. Psikiyatri hastalarının fiziksel sağlık bakımı almaları önündeki engellerin aşılması ve bu anlamada psikiyatri hemşirelerine önemli rol ve sorumluluklar
düşmektedir (KAYAR ERGİNER ve PARTLAK GÜNÜŞEN,
2013:6). Ağır psikiyatrik hastalığı olan bir kişi ile yaşayan
aile üyelerinin bakım verme sorumluluğu sonucunda sosyal, ekonomik, duygusal durumundan ve yaşadığı çevreden kaynaklanan sorunlar ailenin yükü olarak değerlendirilebilir ( Atagün vd. 2011:3). Hastaya bakım veren aileler
hastanın bir yandan psikiyatrik sorunlarıyla baş ederken
bir yandan kronik hastalıklarıyla baş etmek durumdadırlar. TRSM’ lerde hasta yakınlarına psikiyatrik hastalığı ve
sorunları konusunda baş etme eğitimleri verilmekte iken,
fiziksel sağlık ihtiyaçları ise bazen göz ardı edilmektedir.
Yeti yitimi ve damgalanma problemi yaşayan kişiler sağlık
hizmetine ulaşmakta ve kendilerini ifade etmekte sorun
yaşamaktalar.
Geçmişten günümüze süre gelen korkulardan biri de dişçi
koltuğudur. O koltuktan korkmanın yaşı başı yoktur, herkes korkar. Hayatımızı fazlasıyla etkileyen bu korkuyu tanımlanırsa bir nesne ya da durumla ilgili, tehlikeyle orantılı olmayan ve onu yaşayan tarafından anlamsız olarak
tanınan engelleyici, korkunun eşlik ettiği bir kaçınmadır.
Diş hekimi fobisinin diş literatüründeki adı “dental fobi”
’dir (yenisoluk.com, 24.11.2015). Tedavi sürecinde hasta
tek başına takip edememektedir. Hasta yakınları uzun süreli diş tedavi programları aile yükünü artmaktadır. Ayrıca
hastalar diş tedavisi süreci ile ilgili endişelerinden dolayı
çoğu zaman tedaviyi reddetmektedirler.
Antipsikotik ilaçların kullanım yan etkilerinden biri aşırı
yeme isteği ile birlikte hastalar düzensiz beslenmektedir
özellikle bu grup hastaların ağız sağlığı ve diş fırçalama
konusunda daha bilinçli hareket etmeleri gerekmektedir.
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TRSM’lere devam eden danışanların hastalıklarına bağlı
oluşmuş yeti yitimi, hastaların kendi bakımlarını yapamaması dolayısıyla diş hastalıkları, diş çürükleri, diş kayıpları
ile sonuçlanmaktadır. Hastaların bozulmuş diş sağlığı problemleri artarak kötüleşmekte tedavi maliyeti artmaktır.

3.1.3. Standart 2
Kod-KSS02 Opsiyonel: Bir program dâhilinde, hedef popülasyona yönelik sağlığı teşvik edici ve geliştirici faaliyetler
planlanmalı ve uygulanmalıdır.
Rehberlik

Bu çalışmamız;
■■ Danışanların toplumda kendilerini bağımsız bir birey
olarak algılaması, toplumsal rollerini yapabilmesi, fiziksel sağlıklarına ve özellikle diş sağlığına dikkat çekmek, onlara bu alanda destek olmak,
■■ Ülkemizde TRSM’lerde çalışan tüm sağlık ekiplerin hastaların fiziksel problemlerini baş etme konusunda aktif
rol almaları ve danışanlara destek verilmesinin öneminin vurgusunu yapmak. Bu konuda yapılan çalışmalara örnek teşkil ederek katkı sağlamak,
■■ Ülkemizdeki yeni yapılanan toplum temelli ruh sağlığı
hizmetlerinin uygulanmasında gözden kaçacak ve eksik olabilecek kısımlara vurgu yapabilmek,
■■ Bu çalışma psikiyatrik rahatsızlığı olan hastalara rehabilitasyon modeli olarak denemek, sonuçlarının değerlendirmek. Bundan sonraki çalışmalara örnek olmasını sağlamak,
■■ TRSM ekibi danışanlarına diş tarama ve muayenelerini
yaptırmanın yanı sıra, danışanların bu süreci yönetmelerinde danışmanlık ve destek hizmeti de sunmak,
■■ Hastaların fiziksel hastalıklarına ilgi gösteren ekiplerin
bu olumlu davranışların pekişmesini sağlamak bu konudaki çalışmalarını görünür kılıp mesleki doyum ve
motivasyonlarını artırmak amacıyla yapılmıştır.

Toplumun diş sağlığı ile ilgili farkındalık ve bilgi düzeyinin
artırılması.

3.2.

Hasta ve Çalışan odaklı Hizmetler

3.2.1. Standart 13
Tıbbi sosyal hizmet sunumuna yönelik düzenleme
yapılmalıdır.
Kod-HHD13Tıbbi sosyal hizmet sunumuna yönelik düzenleme yapılmalıdır. Rehberlik Tıbbi Sosyal Hizmet sunumu;
ayakta ya da yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkili bir şekilde yararlanması, sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi
ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini
etkileyen psiko- sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının
zamanında çözümlenerek sosyal işlevselliğini yeniden kazanması amacıyla yürütülen sosyal hizmet uygulamasını
ifade etmektedir.

4.

UYGULAMA SÜRECI

3.1.2. Standart 1

Bu çalışma 2015 yılı Şubat ve Mart aylarında Samsun İli
Kamu Hastaneler Birliğine bağlı üç Toplum Ruh Sağlığı
Merkezlerinde (Pelitköy, Gazi, Bafra Toplum Ruh Sağlığı
Merkezleri) danışanlara “Ağız ve diş sağlığı Eğitim ve
Farkındalık günleri” düzenlendi. Yapılan tüm işlem ve süreçlerle ilgili danışan ve yakınlarından onam alındı. Bu çalışma üç TRSM’nin takip ettiği 1777 danışan evreninden
104 danışan örneklemi üzerinden yapılmıştır. Örneklem,
TRSM’lere sürekli gelerek hizmet alan danışanlardan
oluşturuldu. Hastalara Kamu hastaneler birliği Genel
Sekreterlik bünyesinde çalışan bir diş hekimi tarafından,
104 danışana ilk önce uygun materyal ve tekniklerle Ağız
ve Diş sağlığının önemi, doğru diş fırçalama teknikleri, diş
tedavi seçenekleri içeren eğitim toplantıları düzenlendi.
Danışanlara yapılan eğitim ile kendilerini ifade etme (diş
sağlığı konusunda sorular sorma, diş problemlerini anlatma) imkanı sağlandı. Sonrasında 104 danışana diş muayenesi yapıldı. Diş macunu ve diş fırçası dağıtıldı. Danışanlar
ve Diş hekimi arasında bir güven ortamı oluşturularak diş
hekimi ve diş koltuğu korkusu yenilmeye çalışıldı.

Kod-KSS02 Opsiyonel: Bir program dâhilinde, hedef popülasyona yönelik sağlığı teşvik edici ve geliştirici faaliyetler
planlanmalı ve uygulanmalıdır.

Muayene sonucu tedavi ihtiyacı tespit edilen 18 danışana ve yakınlarına bilgilendirme yapıldı. Diş tedavilerini
yaptırmaya teşvik etmek için, ağız ve diş sağlığı hizmeti

3.

3.1.

UYGULAMANIN SAĞLIKTA KALITE
STANDARTLARI İLE İLIŞKISI
Kurumsal Hizmetler

3.1.1. Sosyal Sorumluluk
Amaç: Hastanenin, topluma karşı sosyal sorumluluk çerçevesinde sağlığı teşvik edici ve geliştirici hizmetler sunmasını ve hizmet verdiği toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesini sağlamaktır.
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TRSM’lerde Danışanlara Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimler, Diş Taramaları ve Diş tedavi Sürecinden görüntüler
(Resim 1-2-3-4 )

veren en yakın kurumdan danışanlara randevuları alındı. Danışanlara korku, endişelerini hafifletmek ve sürece
uyumlarını desteklemek amacıyla TRSM çalışanlarından
hemşire ve psikolog refakatinde küçük gruplar halinde
yine merkezin servis aracı ile transferi sağlandı. TRSM
çalışan Ekibi Diş hekimlerine hasta profili ve özellikleri
hakkında bilgilendirilerek hasta hekim iletişiminin olumlu yönde gelişmesi sağlandı. İlk gidişlerinde tedavileri bitmeyen danışanlara veya başka işlem yapılması gereken
durumda ek randevular alınarak tedavilerinin tamamlanması sağlandı.
Araştırmada muayene sonucu tedavi ihtiyacı tespit edilen
18 danışana işlem uygulandıktan sonrasında, danışanların tanımlayıcı özellikleri, tutum ve davranışları ve aldıkları
hizmetlere yönelik toplam 9 sorudan oluşan anket formu
kullanıldı.

5.

UYGULAMANIN YAPILDIĞI
BÖLÜMLER

Uygulama Samsun İli Kamu Hastaneler Birliği Genel
Sekreterliğine bağlı üç Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde
(Pelitköy, Gazi, Bafra Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri), 19
Mayıs Devlet Hastanesi diş polikliniğinde gerçekleştirildi.
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6.

UYGULAMANIN TAKIBI

Uygulamanın takibini Kamu Hastaneler Birliği Genel
Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Müşterek sağlık
Hizmetleri Birimi, Yine Tıbbi Hizmetlerde görev yapan Diş
Hekimi, TRSM sorumlu hekimleri ve Hemşireleri tarafından
yapılmıştır. Uygulamanın TRSM’lerde organizasyonu ve bilgi
akışı Müşterek Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından yapılmıştır. Danışanların bu çalışmaya katılımları, onamlarının alınması, tedavi süreci hastaların transferini TRSM sorumlu hekimi ve hemşireleri tarafından organize edilmiştir. Hastaların
diş polikliniğindeki tedavi süreci 19 Mayıs Devlet Hastanesi
Yöneticileri ve hekimlerin işbirliği ile yürütülmüştür.

7.

UYGULAMADAN ÖĞRENILEN
DERSLER

■■ Danışanların hastalık belirtilerinden sosyal geri çekilme (insanlardan kaçma, kalabalık ortama girmek istememe vb.) problemleri ile baş edebileceklerini gibi
farkındalıkları artmıştır.
■■ Danışanların tedavilerine bir grupla gitmesi; bir gruba
ait olma duygusu kendilerine güveni artırmıştır. Yalnız
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■■ Danışanların dış görüntüleri üzerinde farkındalığı sağlandı. Dişlerinin daha güzel görülmesi kendilerine güvenlerini artırdı ve kendilerini daha iyi hissetmelerini
sağladı.
■■ Hasta yakınlarının hastalığa karşı tutumları değişmiştir. Hasta yakınlarına göre hastalığın olumsuz belirtilerinin değişemeyeceği kanısı ve bu konuda çabanın
anlamsız olacağını kabullenmelerine neden olmuştu.
Hastalarının diş hekimlerine sorunsuz bir şekilde tedavilerinin yapılmasında uyum göstermeleri, hasta
yakınlarının hastalarına karşı tutum ve davranışlarının
değiştiği gözlenmiştir. Hasta yakınlarının hastalarına
karşı olumlu tutum ve davranış geliştirmeleri iyileştirici
etkisi ve tedaviye katkısı uzun vadede gözlenebilmekte
olmasına karşın kısa vadede olumlu etkileri gözlendi.
■■ Hastalardan kendi tedavileri ile ilgili onam alınması,
bilgilendirilmesi ve görüşlerinin alınması kendilerinin
tedavi ekibinin bir parçası olduğunu hissettirdi.

8.

UYGULAMANIN BULGULARI VE
ELDE EDILEN SONUÇLAR

Bu çalışma, 2015 yılı Şubat ve Mart aylarında Samsun
İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı üç
Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerine (Pelitköy, Gazi, Bafra)
danışanların, toplumda kendilerini bağımsız bir birey
olarak algılaması, toplumsal rollerini yapabilmesi, fiziksel
sağlıklarına ve özellikle diş sağlığına dikkat çekmek, onlara bu alanda destek olmak, ülkemizde TRSM’lerde çalışan
tüm sağlık ekiplerinin hastaların fiziksel problemleriyle
baş etme konusunda aktif rol almaları ve danışanlara destek verilmesinin öneminin vurgusunu yapmak, bu konuda
yapılan çalışmalara örnek teşkil ederek katkı sağlamak,
hastaların fiziksel hastalıklarına ilgi gösteren ekiplerin bu
olumlu davranışlarının pekişmesini sağlamak, bu konudaki çalışmalarını görünür kılıp mesleki doyum ve motivasyonlarını artırmak amacıyla kesitsel , tanımlayıcı olarak
planlandı ve yapıldı.
Verilerin istatistiksel analizi, bilgisayarda SPSS 17.0 paket programı kullanılarak yapıldı. Anket uygulaması ile
elde edilen verilerin çözümlenebilmesi için ilk olarak

Tablo 1: TRSM’den Hizmet Alan ve Diş Tedavileri Yapılan
Danışanların Yaş ve Cinsiyet Dağılımları.
Özellikler

Sayı

%

10
8

55.6
44.4

20 – 29

2

11.1

30 yaş ve Üstü

16

88.9

18

100.0

Cinsiyet
Kadın
Erkek
Yaş

Toplam

Araştırma kapsamına alınan TRSM’den hizmet alan ve diş
tedavileri yapılan danışanların tanıtıcı özellikleri Tablo 1’de
gösterilmiştir. Danışanların yaş ortalaması 37.78±5.86
(32-44 yaş aralığı) idi. Danışanların, %55.6’sının kadın ve
%88.9’unun ise 30 yaş ve üzeri grubunda olduğu saptandı.
(Tablo 1)
Tablo 2: TRSM’den Hizmet Alan ve Diş Tedavileri Yapılan
Danışanların Tutum ve Davranışları Dağılımı.
Değişkenler

Sayı

%

18
0

100.0
0.0

18
0

100.0
0.0

9
9

50.0
50.0

14
4

77.8
22.2

Hastaneye kiminle gitmek istersiniz (n=14)
Bir yakınım
TRSM personeli

8
6

57.1
42.9

Toplam

18

100.0

Personelin tavır ve davranışlarından
memnun olma durumu
Evet
Hayır
Diş hekiminin yaklaşımından memnun olma
durumu
Evet
Hayır
Diş tedavisi ile ilgili korku ve endişe yaşama
durumu
Evet
Hayır
Tedavi sürecinde hastaneye giderken
yanlarında birisini isteme durumu
Evet
Hayır
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■■ Hasta yakınlarının aile yükü tükenmişlikle sonuçlanması, hastalara aile desteğinin azalmasına neden olmaktadır. Bu yüzden bazı hastalar ailelerinin ihmali ile
karşı karşıya kalmaktadır. Sürekli hastaları ile ilgilenen
ailelerin kurum desteği görmesi onların yalnız olmadıklarını hissetmeleriyle birlikte motivasyonlarında artış gözlendi.

bu verilerin frekans(f) ve yüzde(%) dağılımları bulundu.
Verilerin yaş ve cinsiyet değişkenlere göre anlamlı farklılık
gösterip göstermediği, sayısal dağılımların olanak verdiği
durumlarda Ki- Kare tekniği uygulanarak, p < 0.05 düzeyi
anlamlı olarak kabul edildi.
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olmadıkları duygusu diş korkularını yenmelerinde etkili olmuştur.

Araştırma kapsamına alınan TRSM’ den hizmet alan ve
diş tedavileri yapılan danışanların tutum ve davranışlarını incelediğimizde, danışanların %100.0’ünün personelin
ve hekimin tavır, yaklaşım ve davranışlarından memnun
oldukları, %50.0’ının diş tedavisi ile ilgili korku ve endişe
yaşadığı, %77.8’inin tedavi sürecinde hastaneye giderken
yanlarında birisinin mutlaka bulunmasını ve %57.1’inin
ise hastaneye bir yakınıyla gitmek istedikleri belirlendi.
(Tablo 2)

241

V. SAĞLIKTA KALİTE ve GÜVENLİK ÖDÜLLERİ
Sağlıkta Kalite Standartları En İyi Uygulamalar

Tablo 3: TRSM’den Hizmet Alan ve Diş Tedavileri Yapılan
Danışanların Aldıkları Hizmetler.
Yapılan işlem
Işınlı kompozit dolgu
Diş çekimi
Metal kaideli bölümlü protez
Diş taşı temizliği
Diş muayenesi

%

7
4
1
3
3

38.9
22.2
5.6
16.7
16.7

18

100.0

Araştırma kapsamına alınan TRSM’den hizmet alan ve diş
tedavileri yapılan danışanların aldıkları hizmetleri incelediğimizde, danışanların %38.9’una ışınlı kompozit dolgu,
%22.2’sine diş çekimi ve %16.7’sine ise diş taşı temizliği ve
diş muayenesi yapıldığı belirlendi. (Tablo 3)
Tablo 4: TRSM’den Hizmet Alan ve Diş Tedavileri Yapılan
Danışanlara Yapılan Toplam İşlem Sayıları Dağılımı.
Yapılan işlem
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Toplam

Sayı

Sayı

%

Işınlı kompozit dolgu
Diş çekimi
Metal kaideli bölümlü protez
Diş taşı temizliği
Diş muayenesi
Köprü Gövdesi Akrilik Seramik
Veneer krom Seramik
Kanal Gövdesi
Black 5 dolgulu kompozit
Amalgam Dolgu
Düşmüş Kron köprü simantasyonu

12
20
2
18
18
3
3
1
1
1
1

14.8
24.7
2.5
22.2
22.2
3.7
3.7
1.2
1.2
1.2
1.2

Toplam

80

100.0

Araştırma kapsamına alınan TRSM’ den hizmet alan ve diş
tedavileri yapılan danışanlara yapılan toplam işlem sayılarını incelediğimizde, danışanların %24.7’sine diş çekimi,
%22.2’sine diş taşı temizliği ve diş muayenesi ve %14.8’ine
ise ışınlı kompozit dolgu yapıldığı belirlendi. (Tablo 4)
Araştırma grubunu oluşturan danışanların tedavi sürecindeki tutum ve davranışlarının cinsiyet ve yaş değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen Ki-Kare testi sonucunda
danışanların cinsiyet ve yaş değişkenlerine göre tutum ve
davranışları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı
olmadığı belirlendi (p>0.05). Yapılan ankete göre danışanların % 22.2 sinin tedaviye giderken tek başına gitmek
istemesi oldukça anlamlıdır. Böyle çalışmalarla bu oranın
olumlu anlamda artırabileceğini göstermiştir. % 77’lik kısmın tedaviye gitmek için birilerine ihtiyaç duysa da tedaviye katılmak istemişlerdir. Diş tedavilerini yaptırma konusunda farkındalıkları artmış ve topluma girmek onlar için
sorun olmamıştır.

9.

KURUM VEYA KURULUŞLARDA
UYGULANABILME DURUMU

Bu çalışma hastanelerin ve bağlı TRSM’lerinin kendi kaynakları ile kullanılarak yapılmaktadır. . TRSM personelinin
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uygun programlarla, ağız ve diş sağlığı hizmeti veren kurumlarla koordinasyon kurarak bu uygulamalar her kurumda uygulanması mümkündür.

10. SAĞLIK HIZMETLERI ÜZERINE
ETKILERI
Gelişmiş ülkelerde özellikle 1960 yıllarında sonra toplum-temelli hizmetler giderek yaygınlaşmakta ve önem
kazanmaktadır. Ülkemizde son yıllarda Sağlık Bakanlığı
Ruh Sağlığı hizmetlerinin kurum-temelli bir modelden
toplum-temelli bir modele geçişe doğru bir yapılanma
çalışmaları başlatmıştır. Ülkemizdeki psikiyatri hizmetlerinin yeni yapılanma aşamasında bu çalışma iyi uygulama örneği olarak katkıları olacaktır. Hastanın topluma
kaynaşmasını sağlanması, sosyal yönden desteklenmesi
ve kendine güvenini artıran bu tarz uygulamalar hastalık
üzerinde iyileştirici etkisi olmaktadır. Dolayısıyla hastalık tedavi maliyeti ve harcanan zamandan tasarruf edilmektedir. Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde hastanın
psikiyatrik sorunları ile birlikte fiziksel sağlık sorunlarının
dikkate alınması, bütüncül bir bakışla sağlık hizmetinin
verilmesine katkıda bulunmuştur. Hastaya verilen sağlık
hizmetinin kalitesi artmasıyla birlikte hasta memnuniyeti
de artmıştır.

11. UYGULAMANIN BÜTÇESI VE
FINANSMANI
Hastane ve bağlı TRSM’ lerin kendi kaynakları kullanılarak
yapılmıştır. Danışanların Diş muayene ve tedavi giderleri
kendilerinin sağlık güvencelerinden karşılanmıştır. Ek bir
harcama yapılmamıştır.”

12. SONUÇ
Yapılan çalışma sonucu danışanların sosyal işlevselliği,
sorun çözme, baş etme, kendine güven duyma, iletişim
becerilerinde ilerleme görüldü. Bu çalışmanın ilk aşamasını oluşturmakta danışan ve hastalara farkındalığın artması amaçlanmaktaydı. Bundan sonraki aşamalarında
TRSM ekibi bireysel farklılıklar göz önünde alınarak, kişiye
özel bakım planlarını oluşturacaktır. Bireysel durumlarına
göre diş tedavilerine kendi istekleri ile bir yakını refakatinde veya tek başına gidebilecek bir duruma gelinceye
kadar süreç devam edecektir. Bu çalışmanın olumlu etkileri uzun zamanda daha iyi gözlenecektir. Toplum Temelli
Ruh Sağlığı modelinin yapılanması ülkemizde devam
eden bir süreçtir. Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin sayısı
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ülkemizde artmaktadır. Danışanların tedavilerinin takip
edilmesi, hastaların belirtilerin erken tanısı, sosyal işlevsellik ve özgüvende artış, bakım verenin yükünün azalması, tedavi maliyetini azaltıcı gibi pek çok yararları vardır.
Dünya Sağlık Örgütünün “Herkes İçin Sağlık” yaklaşımına
göre, Sağlık Hizmeti hakkaniyetli ve eşit olarak herkesin
hakkıdır.
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HEMŞİRELİKTE YENİ PARADİGMA: E- HEMŞİRELİK İLE
HEMŞİRELİK UYGULAMALARININ GÖRÜNÜR KILINMASI
Nurdan ÇAMLIBEL1, Gülnur GÜL1, Pınar BOL1, Mehmet ÖZKAN1, Ahmet Emin ERBAYCU1
Kamu Hastaneler Birliği, İzmir Kuzey Genel Sekreterliği, nurdancamlibell@hotmail.com

1

Hemşirelik hizmetlerine ilişkin tüm faaliyet ve uygulamaların kayıt edilmesi büyük öneme sahiptir. Çalışmanın amacı, hasta
güvenliğini temel alarak hemşirelik hizmetleri çerçevesinde yapılan uygulamaların, hastaya ait verilerin zamanında ve doğru bir
şekilde kayıt altına alınması ve izlenmesidir. Ayrıca veri girişi sırasında, dikkatsizlik, unutkanlık gibi kişisel nedenlerle oluşabilecek
hataların önlenmesi amaçlanmıştır.
Hemşirelik hizmetlerinin kayıt altına alınması için elektronik ortamda web tabanlı hemşirelik modülü oluşturulmuştur. Modül
oluştururken hemşirelik yönetmeliği, hemşire gözlem ve ön değerlendirme formu ve Sağlık Kalite Standartları temel alınmıştır.
Bakıma yönelik uluslar arası alanda geçerliliği olan skalalar ve bakım uygulamaları modüle entegre edilmiştir.

01-04 Mart 2016, Antalya

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

ÖZET

Örneklem olarak 1. Basamak yoğun bakım ünitesinin 5 yatağında Ekim-2015’de yatan toplam 19 hasta üzerinden değerlendirme
yapılmıştır. Kayıtlar incelendiğinde 493 adet ilaç order edildiği, ilaçların uygulanma zamanı ve uygulayan kişinin doğru kayıt
altına alındığı görülmüştür. Bası yarası oluşma riski değerlendirmesinde 31 kayıtta hastaların risk değerlendirmesi yüksektir.
108 kayıtta hastaların düşme riskinin yüksek olduğu, hafif ağrıdan yüksek/dayanılmaz ağrıya kadar değişen toplam 55 ağrı
değerlendirmesinin yapıldığı tespit edilmiştir. Hastalara uygun hemşirelik tanıları konarak etkili bakımın verildiği tespit edilmiştir.
Hasta kayıtlarındaki veriler ile genelleme yapıldığında elde edilen doğru kayıt ve uygulama sayısının büyüklüğü çok büyük önem
arz etmektedir.
Hemşirelik hizmetlerinin elektronik ortamda kayıt altına alınması hasta güvenliğine önemli katkıda bulunmakta, doğru, etkin
bakım ve uygulama sağlamaktadır. Web tabanlı hemşirelik modülü tüm yataklı kurumlarda uygulanabilir, pratik bir yöntemdir.
Anahtar Kelimeler: Web tabanlı hemşirelik modülü, E-hemşirelik, hemşirelik kayıtları, kayıt güvenliği.

A NEW PARADIGMA IN NURSING: THE APPEARENCE OF THE NURSING APPLICATIONS BY E-NURSING
SUMMARY
The registry of all activities and applications of nursing has a major role. The aim of the study was to registr and follow the
patients’ data related with nursing correctly and on time, by considering the patient safety. The other aim was to avoid errors
caused by individual ways along the registry as carelessness and forgetfulness.
A web based module was designed in electronic area to registr data of nursing. Nursing by-laws, the form of nurse preassessment
and follow and Standards of Health Quality were used to form the module. The scales and nursing applications used in
international area were entegrated to the module.
As a random sample, 19 patients those had been at five 1. Stage intensive care unit beds on October-2015 were assessed. In
registry, there were 493 drug order and the time of drug administration and name of the nurse were correct. Of the assessment
of risk of forming decubitis, the risk was increased in 31 registry. The risk of falling was increased in 108, 55 pain assessment
were done between mild and hard. It was observed that correct nursing diagnoses were used. When a generalization was done
with patient registry, the high number of correct registry and application had an important place.
The registry of nursing activites on a electronic area has a major role in patient safety and facilitates correct, effective nursing.
Web based nursing module is a practical method that may be used every inpatient hospital
Keywords: Web based nursing module, E-nursing, registry of nursing, safety of registry.

1.

GİRİŞ

Günümüzde bilgi teknolojileri alanında yaşanan hızlı değişim ve gelişim pek çok alanı da etkilemiştir. Etkilenen
alanların başında enformasyonu en çok kullanan alanlar
olmuştur. Bu doğrultuda yoğun bir enformasyon süreci
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yaşanan sağlık kurumları bilgi teknolojilerinden etkilenen
kurumlar arasında yer almaktadır.
Hemşirelik hizmetleri, sağlık hizmetlerinin önemli bir bileşeni olarak, sağlık kurumlarında bilgi teknolojileri alanında yaşanan değişim ve gelişim sürecinin içerisinde
yer almak durumundadır. Hemşirelik mesleği, geçmişten
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Elektronik ortamda verilerin kayıt altına alınmasıyla birlikte hastaya ve hastalıklara ilişkin veriler, daha sonra
ihtiyaç duyulduğunda gerek hemşireler gerekse diğer
tıbbi birimler tarafından ulaşılabilir hale gelmektedir.
Bu durum ise tıbbi uygulamalar konusunda zaman ve iş
gücü tasarrufu sağlamaktadır. Ayrıca kolaylıkla ve daha
görünür şekilde kaydedilmiş olan tıbbi veriler, karmaşık
kayıtlar nedeniyle ortaya çıkması muhtemel olan hatalı tanı ve tedavi uygulamalarının da önüne geçilmesine
yardımcı olmaktadır.

2.

UYGULAMANIN AMACI

Hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesinde hasta
güvenliğinin sağlanması, yüksek kaliteli bakım hizmeti

3.

UYGULAMANIN SAĞLIKTA KALITE
STANDARTLARI ILE İLIŞKISI

Sağlık hizmetleri boyutunun hasta bakımı bölümünde,
sağlık hizmet sunum süreçleri ile hasta ve çalışan güvenliği açısından kritik öneme sahip, Bakanlık politikaları
açısından öncelikli olan 50 puan değerindeki standartlar
olan ve karşılanmaması durumunda Hastane Kalite Puanı
doğrudan etkilendiği çekirdek puana sahip 5 standart
maddesi (Yatan hastalara yönelik hazırlanan bakım planı,
belirlenen bakım ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenmelidir, Yatan hastaların düşme risk düzeyinin belirlenmesine
yönelik risk değerlendirmesi yapılmalıdır, İlaçların güvenli
uygulanmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır, İzolasyon
önlemleriyle ilgili düzenleme yapılmalıdır, Bası ülserinin
önlenmesine yönelik düzenleme bulunmalıdır) ile doğrudan ilgilidir. Bunun yanında bölüme özgü süreçleri direkt
olarak etkileyen 2 standart maddesi (Yatan hastanın/hasta yakınının bölüme uyumu sağlanmalıdır, Ağrı kontrolünün sağlanmasına yönelik düzenleme bulunmalıdır) çalışma kapsamında yer almaktadır.

4.

UYGULAMA SÜRECI

Uygulama süreci dört aşamadan oluşmaktadır. Her
aşama için süre belirlenerek aşamaların uygulamasına
geçilmiştir.
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Hemşirelik hizmetlerinin yoğun bir çalışma alanını ve çok
sayıda faaliyeti kapsadığı görülmektedir. Hemşirelik hizmetlerinden en önemlisi hasta bakım ve tedavisi süreci
olarak değerlendirilmektedir. Yüksek kaliteli hasta bakımı, her hastanın tıbbi geçmişinin, sunulan sağlık hizmetinin ve hastanın iyileşme durumunun dikkatli bir şekilde
belgelendirilmesini gerekli kılmaktadır (Tengilimoğlu,
Işık ve Akbolat, 2009: 345). Bu doğrultuda hastaya ilişkin
tüm verilerin, uygulanan bakım ve tedavilerin eksiksiz ve
doğru olarak kayıt altına alınması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Sağlık bakım kalitesini geliştirmede önemli bir
yere sahip bilişim sistemleri sağlıklı/hasta bireyin sağlık
sorunlarının tanılanmasında, bakım ve tedavisinin planlanmasında, uygulanmasında ve değerlendirilmesinde
kullanılmaktadır (Başar vd, 2008: 44) Sağlık alanında kullanılan bilişim teknolojileri sağlık bilişim sistemleri olarak adlandırılmaktadır. (Türkoğlu, 2010: 78) Hemşirelik
hizmetlerinin elektronik ortamda kayıt altına alınması
günümüzde hemşirelik bilişimi olarak kabul görmekte
ve yeni bir alan olarak değerlendirilmektedir. (Bilgiç ve
Şendir,2014: 26) Hemşirelik bilişimi, hemşirelik verilerinin nasıl elde edileceği, nasıl iletilebileceği, nasıl saklanacağı ve yönetileceği, nasıl enformasyona ve bilgiye dönüştürüleceği konularında çalışan bir alandır. (Hebda vd,
2001: 4) Amerikan Hemşireler Birliği (ANA) hemşirelik
bilişimini (nursing informatics) “Hasta bakımında ya da
hemşirelik uygulamasını destekleyerek araçların, uygulamaların, aşamaların ve planların değerlendirilmesine
ve geliştirilmesine veri yönetimi ile yardım eder” şeklinde tanımlamıştır(ANA, 2001:7).

sunulması, doğru veri toplanarak doğru kayıt yapılması,
bilgi güvenliğinin sağlanması, hasta merkezli bakım sağlanması, hastaya karar destek ve kanıta dayalı bakım planlanması çalışmanın amacını oluşturmaktadır.
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günümüze sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik değişimler karşısında kendini yenilemeyi başarabilen bu değişimi içselleştirebilen, birey ve tüm toplumun sağlık durumu ile ilgilenen uygulamalı bir sağlık disiplini olarak kabul
edilmektedir (Çamlıbel, 2012: 64). Hemşirelik mesleğinin
kapsamında pek çok hizmet yer almaktadır

1. Aşama: 01.04.2015-31.05.2015 tarihleri arasında kayıt
altına alınacak teorik bilgiler üzerine araştırma yapılmıştır. Bu doğrultuda Hemşirelik Hizmetlerinin yerine
getirilmesinde zorunluluklar araştırılmış, hemşirelik
yönetmeliği, hemşire öndeğerlendirme formu, SKS
baz alınarak kayıt altına alınacak parametreler belirlenmiştir. Belirlenen parametrelere uygun alt veriler
düzenlenmiş, uluslararası geçerliliği olan skalalar seçilmiş, kurumların kullandıkları hemşirelik tanı ve bakım
planları üzerinde çalışmalar yapılarak, NANDA hemşirelik tanıları ile örtüşen tanılar ve girişimleri belirlenerek alt yapı çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
2. Aşama: 01.06.2015-01.07.2015 tarihleri arasında kayıt
edilecek verilerin ekranları oluşturuldu. Hastanın kliğe
ilk kabulünden taburcu oluncaya kadar tüm kayıtları
kapsayacak özellikte ekranlar, alt parametreler dijital
ortamda oluşturuldu.
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3. Aşama: 01.07.2015-15.08.2015 tarihleri arasında
Hemşirelik Hizmetleri Modülü’nün eğitimleri tamamlandı. Genel sekreterliğimiz tarafından sağlık bakım
hizmetleri müdür/müdür yardımcılarına, klinik hemşirelerine, eğitim hemşirelerine toplam 16 saat eğitim
verildi. Modül tüm kurumlarda açılarak, kullanıcıların
eğitimlerinin tamamlanması sağlandı. Kurumlarımız
arasından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet
Hastanesi, Foça Devlet Hastanesi, Aliağa Devlet
Hastanesi, Kemalpaşa Devlet Hastanesi pilot hastane
olarak belirlendi ve kliniklerde kullanılmaya başlandı.
Bu aşamada kurumlar kağıda dayalı kayıt sistemi ile
birlikte elektronik ortamda kayıt sistemini birlikte kullanarak olası hataların önüne geçilmesi sağlandı. Aynı
zamanda bu aşamada kurumlar yerinde ve uzaktan
(uygulamanın web tabanlı olması nedeni ile) değerlendirildi. Kurumlardan gelen istemler değerlendirilerek
modülde iyileştirmeler, zaman kaybını önleyici düzenlemeler yapıldı.
01-04 Mart 2016, Antalya
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4. Aşama: 15.08.2015-15.09.2015 tarihleri arasında
genel sekreterliğimize bağlı tüm hastanelerimizde
pilot servisler belirlenerek kullanılmaya başlandı.
(Kurumlarımızdan Aliağa Ceza İnfaz Kurumu’nda ve
Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi’nde inşaat nedeni ile yataklı servis bulunmamaktadır.) Tüm
kurumlar yerinde değerlendirilmek sureti ile eksiklikler ve hatalı uygulamalar düzeltildi. 15.10.2015 tarihi
itibari ile, Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları
Hastanesi, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi,
Çiğli Devlet Hastanesi, Dr.Faruk İlker Bergama Devlet
Hastanesi, Dikili Devlet Hastanesi, Dr.Suat Seren
Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, Karşıyaka Devlet Hastanesi, Menemen
Devlet Hastanesi, Alsancak Nevvar Salih İşgören
Devlet Hastanesi, Foça Devlet Hastanesi, Aliağa Devlet
Hastanesi, Kemalpaşa Devlet Hastanesi Tepecik Eğitim
ve Araştırma Hastanesi olmak üzere tüm hastanelerimizin yoğun bakım servisleri de dahil olmak üzere tüm
yataklı servislerinde kullanılmaya başlandı. 30.10.2015
tarihi itibari ile kağıda dayalı kayıtlar kaldırıldı.

5.

Her parametrenin altında sorgulanan, sorgulanan parametrelerin cevabından oluşan alt parametreler
oluşturuldu.

UYGULAMANIN BULGULARI

Hastanın kliniğe kabulünde anamnez ve öyküsünün alınarak, yapılan fiziksel muayenesinin kayıt altına alındığı “
Hemşirelik Anamnez” ekran oluşturuldu.
Hastanın kabulünde kayıt altına alınan veriler tek ekranda toplu olarak görülebilmesi, hastaya ait bilgilere kolayca ulaşılması için “Hemşirelik Anamnez Özet” ekranı
oluşturuldu.
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Hastanın izolasyon şeklinin kayıt altına alındığı ekran, hastanın izolasyonunun takibi için oluşturuldu.
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Günlük olarak değerlendirmesi yapılan tüm parametreler, bakım uygulamaları, günlük gözlem, hemşirelik bakım
planı, hastaya yönelik verilen eğitimler ve bilgilendirmeleri içeren alt parametreler ekranı oluşturuldu.
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V. SAĞLIKTA KALİTE ve GÜVENLİK ÖDÜLLERİ
Sağlıkta Kalite Standartları En İyi Uygulamalar

Laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarına ulaşılması için
“Tüm Sonuçlar” ekranı oluşturuldu

Hemşirelik hizmetleri çerçevesinde, veri toplama, gözlem,
bakım ve hemşirelik bakım planlarının yer aldığı “Hemşire
Gözlem ve Öndeğerlendirme” ekranı oluşturuldu.

Sistem Tanılama günlük olarak hastanın tüm sistemlerinin sorgulanması, hastanın durumunun değerlendirilmesi için toplam 20 alt başlıktan oluşturuldu.
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Ödem-nabız ekranı günlük olarak hastanın ödem ve nabız
takibinin yapılması için oluşturuldu.

Harizmi Düşme Ölçeği ve İtaki Düşme Ölçeğinin risk değerlendirmesinin doğru yapılması için ölçeklerde belirtilen durumlar ekrana ara bir ekran olarak tanımlandı.
Ekran toplam puan 5 ve 5in üstünde olduğunda hastada
düşme riskinin yüksek olduğunu uyarmak için kırmızı renk
olacak şekilde oluşturuldu.

0-16 Yaş arası hastalarda düşme riskini değerlendirmek
için “Harizmi Düşme Ölçeği” ekranı oluşturuldu.

Hastanın risk puanına göre otomatik olarak güvenlik önlemlerini açan pencere oluşturuldu.

16 Yaş üstü hastalarda düşme riskini değerlendirmek üzere “İtaki Düşme Ölçeği” ekranı oluşturuldu.
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Açılan pencerede alınması gereken güvenlik önlemleri
tanımlandı.

Hastanın yaşına uygun bası yarası skalası ekranı oluşturuldu. 5 Yaş üstü hastalar için Braden Bası Yarası Skalası,
5 Yaş altı hastalar için Modifiye Braden Bası Yarası Skalası
ekranı oluşturuldu.

Bası yarası puanı hasta risk grubuna girdiğinde uyarmak
için ekran kırmızı renk olarak yapılandırıldı ve yapılması
gerekenler bilgilendirme olarak ekrana yansıtıldı.
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Bakım ve hizmetler ekranına 12 alt başlık açıldı.

Günlük ve genel yapılan hasta bakımları, gün takibi yapılan uygulamalar, pozisyon değişimleri, yoğun bakımlarda
kullanılan özellikli (nörovasküler takipler, ventilatör takipleri) uygulamalar, ağrı yönetimine ilişkin uygulamalar,
hastanın egzersiz ve mobilizasyonuna ilişkin uygulamalar,
bu başlıkların içerisine yerleştirildi.

Bası yarası olan hastalarda, bası yarasının bölgesinin, evresinin ve yaranın özelliklerinin kayıt altına alındığı ekran
oluşturuldu.
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Ağrı ekranı hastaların ağrısını değerlendirebilmek, takibini
sağlamak amaçlı oluşturuldu.

Hastaya özgü, bakım planı oluşturmak için bakım planı ekranı
oluşturuldu. NANDA hemşirelik tanılarından oluşan 94 hemşirelik tanısı ve her tanıya uygun tanıyla ilgili faktörler, hedefler, girişimler, değerlendirme standart olarak tanımlandı.
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Yapılan bakım ve uygulamalar, uygulama saatinde işaretlenerek kayıt altına alınmaktadır.

Ağrı ekranında hastanın durumu/yaşına uygun ağrı skalaları tanımlandı. Sözlü/Vizüel Ağrı Ölçeği, Bilinç Durumu
Kapalı Hasta Ölçeği, Entübe/Sedatize Hasta Ölçeği, NIPS
Ağrı Ölçeği, Flacc Ağrı Ölçeği olmak üzere toplam beş adet
ağrı ölçeği bulunmaktadır.

Hastaya verilen eğitimlerin kayıt altın alınması için “Eğitim”
ekranı oluşturuldu. Ekrana verilmesi gereken eğitimler
gruplanarak beş alt başlık (İlk Kabul, Tedavi Süresince,
Taburculuk, Genel Eğitimler, Ameliyat Öncesi/Sonrası
Eğitimler) oluşturuldu.
Günlük notların alınabilmesi, modül üzerinde tanımlanmamış değerlendirme sonuçlarının kayıt edildiği “Not”
ekranı oluşturuldu.
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Hekim tarafından ilaç tedavi istemlerinin planlı olarak görülmesi için “İlaç-Tedavi Şeması” ekranı oluşturuldu.

Tedavi saati geldiğinde, uygulanan tedavi kayıt altına alınmaktadır. Kayıt altına alınan tedaviyi uygulayan, uygulama
saati otomatik olarak kayıt edilmektedir.

Ekranda her hangi bir kayıt yapmaya uygun olmayıp, 3 dakika ara ile otomatik olarak güncellenmektedir. Yapılan tedavilerin saati renk değiştirmektedir. Güncelleme ile yeni istem
yapılan tedaviler ekrana yansımaktadır. Ekranın temel amacı
toplu olarak tüm hastaları ve tedavilerini görebilmektir.
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Hastaya ait kayıt altına alınan tüm veri, uygulama, bakım
rapor ekranında görülebilmekte ve istendiğinde yazılı doküman halinde alınabilmektedir.
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Klinikte yatan tüm hastaların ve tedavilerinin toplu olarak
yer aldığı “Hemşire Panosu” ekranı oluşturuldu.

Hastaya ilaç tedavisi dışında kalan tedavilerini, takiplerinin
ve hayati bulgularının istem yapılması, ve kayıt edilmesi için
“Hemşire İlaç ve Tedavi Uygulaması” ekranı oluşturuldu.
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Ekran hekim ile ortak kullanılan bir ekran olup, hemşirenin sadece yetkisi dâhilinde bulunan bağımsız fonksiyonlarını istem yapabilecek yetkilendirme verilerek
oluşturulmuştur.

Elde edilen verilen bulgular ilgili alana yazılarak, uygulama
zamanı ve uygulayıcı kayıt altına alınır.

6.

UYGULAMANIN YAPILDIĞI
BÖLÜMLER VE TAKIBI

Uygulama Genel Sekterliğimize bağlı tüm hastanelerinde (2 tanesi eğitim araştırma olmak üzere 13 hastane)
yoğun bakım servisleri de dahil olmak üzere tüm yataklı
servislerinde kullanılmaktadır. Tüm kurumların sağlık bakım hizmetleri müdürleri ve genel sekreterliğimiz sağlık
bakım hizmetleri birimi tarafından takibi yapılmaktadır.
Uygulama web tabanlı olması nedeni ile uzaktan internet
üzerinden kurumlara bağlanarak takibi yapılmaktadır.
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Ekranda her hasta için ayrı kayıt açılmakta ve bilgilerin karışmasının önüne geçilmektedir.

Hastaların sağlık çalışanları arasında teslimini sağlamak
için “Nöbet Teslim Ekranı” oluşturuldu.

Hastalar ekran üzerinden tüm notları kayıt altına alınarak
teslim edilmekte ve diğer sağlık çalışanı tarafından ilgili
kayıt tutularak teslim alınmaktadır.

7.

UYGULAMADAN ÖĞRENILEN
DERSLER

Uygulama uluslararası skalalar ve sistematik veriler bütününden oluşması nedeni ile hastalara ait doğru verilerin
toplanmasını sağlayarak, etkin ve kaliteli bakım verilmesini sağlamaktadır. Tüm yaş ve her hasta durumuna uygun olarak oluşturulan modül kayıtların eksik yapılmasını
önlemektedir. Aynı zamanda hastaya kanıta dayalı bakım
ve uygulama olanağı sağlamaktadır. Hastaya ilişkin gerçekleştirilen tüm uygulamalar, eğitimler, bilgilendirmeler
düzenli olarak kayıt edilmekte, sistematik olarak değerlendirilerek rapor alınabilmektedir. Ayrıca geriye dönük
tüm kayıt ve raporlara sürekli ulaşılabilmektedir.

8.

ELDE EDILEN SONUÇLAR

Sayısal veriler ile ifade etmek üzere pilot olarak Kemalpaşa
Devlet Hastanesi 1. Basamak yoğun bakım ünitesi (5 yatak) seçilmiştir. 01.10.2015-31.10.2015 tarihleri arasında
yatışı yapılan toplam 19 hasta üzerinden değerlendirme
yapılmıştır. Toplam hasta sayısı ve gün itibari ile 493 adet
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9.

KURUM VEYA KURULUŞLARDA
UYGULANABILME DURUMU

Uygulama tüm yataklı kliniklerde hemşirelik hizmetlerinin uygulanması ve kayıt edilmesinde uygulanabilir
özelliktedir.

10. SAĞLIK HIZMETLERI ÜZERINE
ETKILERI
Uygulama hemşirelik hizmetleri çerçevesinde yapılan
uygulamaların, hasta güvenliğini baz alarak hastaya ait
verilerin zamanında ve doğru bir şekilde kayıt altına alınmasını, izlenmesi, veri girişi sırasında, dikkatsizlik, unutkanlık gibi nedenlerle oluşabilecek hataların önlenmesini
sağlamaktadır. Verilerin kayıt altına alındığı zaman ve kimin tarafından kayıt altına alındığı uygulamada otomatik
olarak kayıt altına alınması nedeni ile doğru doğru kayıt
yapmaya da zorunlu kılmaktadır. İlaç uygulamalarında,
yazım kaynaklı, uygulama zamanı kaynaklı hataların da

Sistematik olarak oluşturulan veri toplama araçları ile
toplanan bilgiler ışığında hasta bakımı ve tedavisi planlanmaktadır. Hastaya uygulanan ve enfeksiyon açısından
gün olarak takip edilmesi gereken uygulamaların takip
edilmesine olanak sağlayarak, enfeksiyonların önlenmesine katkı sağlamaktadır. Düşme riski ve bası yarası oluşma
riskinin tanımlanmasını kolaylaştırmakta ve önlemlerin eş
zamanla olarak alınmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda
bu takiplerin doğru olarak yapılmasını sağlayarak, doğru
veri elde edilmesini de mümkün kılmaktadır.
Hastaya sunulan sağlık hizmeti tek bir meslek tarafından
yürütülmediği gibi, hasta güvenliğini sağlamak ve en iyi
bakım vermek adına sürekli olarak meslekler arasında
bilgi akışı gerekmektedir. Uygulama disiplinler arası bilgi
akışını en hızlı şekilde yapılmasını sağlamaktadır.

11. UYGULAMANIN BÜTÇESI VE
FINANSMANI
Uygulama için genel sekreterliğimizde özel bir bütçe
oluşturulmadı.
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Ekim ayı içerisinde hastanelerimizde toplam yatan hasta
sayısının 17538 olduğu tespit edilmiştir. Örneklem olarak
alınan Kemalpaşa Devlet Hastanesinde 1. Basamak yoğun
bakım ünitesinde ilgili ayda yatan 19 hasta kayıtlarından
elde edilen veriler değerlendirilerek 17538 hasta için genelleme yapılabilir. Bu doğrultuda hemşirelik hizmetlerinin elektronik ortamda kayıt altına alınması ile hasta
güvenliği ile birlikte doğru, etkin bakım ve uygulama sağlandığı sayısal verilerle görülmektedir.

önüne geçmektedir. İlaçların adı, dozu, formu, zamanı,
uygulama yolu doğru olarak kayıt altına alınmaktadır. Bu
açıdan olası ilaç hatalarının önlenmesini de sağlamaktadır. Uygulama, hastanın işlemlerinin zaman kaybetmeden, hızlı bir şekilde yapılmasını olanak tanımaktadır. Bu
doğrultuda veri kayıplarının önüne geçilmektedir.
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ilaç order edilmiş, ilaçların uygulanma zamanı, uygulayan
kişi doğru kayıt altına alınarak ilaç güvenliği sağlanmıştır.
Bası yarası oluşma riski değerlendirme sonucu 31 kayıtta
hastaların risk değerlendirmesi yüksek çıkmış, bu doğrultuda hastaya uygun “cilt bütünlüğünde bozulma riski”
tanısı alınarak bası yarası önlemeye yönelik hemşirelik girişimleri planlanarak uygulanmıştır. Süreç içerisinde bası
yarası oluşan hasta olmamıştır. Düşme riski değerlendirildiğinde 108 kayıtta hastaların düşme riskinin yüksek olduğu tespit edilmiş, ilgili hemşirelik tanısı “düşme /travma
riski” kayıt altına alınarak, gerekli önlemler ve girişimler
planlanarak uygulanmıştır. Sonuç olarak hastalarda düşme gerçekleşmemiştir. Hastaların ağrısı değerlendirildiğinde ağrı skoru hafif ağrıdan başlayan yüksek/dayanılmaz ağrıya kadar değişen toplam 55 kayıt yapılmıştır. Ağrı
durumuna uygun “ağrı” tanısı alınarak gerekli girişimler
planlanarak ağrı yönetimi yapılmıştır. Ağrı tanılamasında
hastanın yaş ve durumuna uygun ölçekler seçilmiş, bilinç
durumu açısından uyanık olmayan ve bilişsel yetisi sınırlı
olan hastalarda ağrı ölçeği ve Sözlü /Vizüel Ağrı ölçeği olmak üzere iki farklı ölçek kullanılmıştır.
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PANİK BUTON UYGULAMASININ BEYAZ KOD ÇAĞRISINA
KATKISI “ERCİYES TIP ÖRNEĞİ”
İbrahim BARIN1, Murat YENİSU1, Kudret DOĞRU1, Murat BORLU1, Özcan ÖZYURT1
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, ibarin@erciyes.edu.tr

1

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemek amacıyla oluşturulan, acil uyarı kodu dünyada ve ülkemizde “Beyaz Kod” uygulaması
olarak adlandırılır. Bu uygulama ile çalışan güvenliği en kısa sürede, en az risk ile müdahale edilir. Hastane Bilgi Yönetim
Sisteminin tüm modüllerine ilave edilen “Panik Buton” ile güvenlik birimine çağrı düşmekte, beyaz kod çağrısı başlatılmakta,
güvenlik görevlilerinin çağrı yapılan birime intikal etmesi sağlanmaktadır. Bu çalışma ile panik buton uygulamasının beyaz kod
çağrısına olan katkısının incelenmesi amaçlanmıştır. Şiddete maruz kalan çalışanların her zaman telefon ile beyaz kod çağrısı
yapamadıkları durumlarda alternatif olarak bilgisayar ekranı üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde panik butonuna basmaları,
beyaz kod çağrısının erişilebilirliğini kolaylaştırmaktadır. Bu çalışma ile beyaz kod çağrısının farklı ve pratik kullanılması, yapılacak
diğer çalışma ve uygulamalara yol gösterecektir.
01-04 Mart 2016, Antalya
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ÖZET

Anahtar Kelimeler: Beyaz Kod, Panik Buton, Hasta ve Çalışan Güvenliği

THE CONTRIBUTION OF PANIC BUTTON APPLICATION TO THE WHITE CODE CALLS APPLICATION ‘’ERCIYES MEDICAL
SAMPLE’’
SUMMARY
Emergency alert code, which was created to prevent the violence against to health workers, is called as ‘White Code’ in the world
and in our country. With this application it is interfered to workers safety in shortest time and with minimum risk. With the ‘Panic
Button’ which added to all modules of Hospital Information Management System, a call drops to security unit. White Code call is
started and transition of security officers to the unit that the call was made is provided. With this study; it is targeted to analyze
the contribution of Panic Button to the White Code call. In case workers who exposed to violence can not make a White code call
everytime, as an alternative, pushing the panic button from computer screen easly and fastly, makes the accesibility of White
code call easy.With this study, practical and different usage of White code will give a lead to other studies and applications
Keywords: White Code, Panic Button, Patient and Staff Safety

1.

GİRİŞ

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemek amacıyla
oluşturulan, acil uyarı kodu dünyada ve ülkemizde “Beyaz
Kod” uygulaması olarak adlandırılır. Bu uygulama ile çalışan güvenliği en kısa sürede, en az risk ile müdahale edilir.
Beyaz kod uygulaması; hastanelerde çalışanlara yönelik
şiddeti önlemek amaçlı acil durum yönetim aracıdır (SKS,
2012:137).
Beyaz kod çağrısı, sağlık çalışanlarına hasta, hasta yakınları, çalışma arkadaşları veya dışarıdan herhangi birileri tarafından yapılan sözel ve fiziksel saldırıları da kapsayabilir.
Sağlık kurumlarındaki şiddet ise “hasta, hasta yakınları ya
da diğer herhangi bir bireyden gelen, sağlık çalışanı için
risk oluşturan; tehdit davranışı, sözel tehdit, ekonomik istismar, fiziksel saldırı ve cinsel saldırıdan oluşan durum”
olarak tanımlanmıştır (Saines, 1999).
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Beyaz Kod uygulamasında uyarı sistemi oluşturulmalıdır. Amaç, en kısa sürede ilk müdahalenin sağlanmasıdır
(İşaretleme, anons vs.) (HKS, 2011:72). Bu kapsamda değerlendirme yapıldığında en kısa sürede ilk müdahalenin
yapılması için Panik Buton uygulamasının çözüm üreteceği düşünülmüştür.
Hastane Bilgi Yönetim Sisteminin tüm modüllerine ilave
edilen “Panik Buton” ile güvenlik birimine çağrı düşmekte, beyaz kod çağrısı başlatılmakta, güvenlik görevlilerinin çağrı yapılan birime intikal etmesi sağlanmaktadır.
Kullanıcılar tarafından yapılan panik bildirimler, güvenlik
biriminde bulunan ekranlarda yanıp sönerek ve aynı zamanda alarm çalarak görevlilerin durumu anında fark etmeleri sağlanmaktadır.
Güvenlik noktasındaki ekranlarda, panik bildirimde bulunan personelin adı soyadı, panik durumunun bildirildiği
yer, panik bildirimi yaptığı tarih ve saat yer almaktadır.
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Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon
Daire Başkanlığının oluşturmuş olduğu standartlar ilk gün
itibariyle uygulanmaya başlanmıştır. Beyaz kod uygulamasında kullanılan Pager Çağrı Sisteminde; teknik arızaların
oluşması, dâhili telefonun sisteme tanımlı olmaması, mesaj için kullanılan cihaz pilinin bitmesi, pager sinyallerinin
çekim dışında kalması, yazılım veya donanımsal arızaların
oluşması göz önünde bulundurulduğunda, panik buton
uygulamasının mevcut sisteme alternatif ve destekleyici
özellikleri mevcuttur. Panik buton 01.01.2015 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanmıştır. Panik buton prosesinin
aşamaları;

■■ Panik Halinde Bildirim (Şekil:2)

2.

UYGULAMANIN AMACI

Şiddete maruz kalan çalışanların her zaman telefon ile beyaz kod çağrısı yapamadıkları durumlarda alternatif olarak bilgisayar ekranı üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde
panik butonuna basmaları, beyaz kod çağrısının erişilebilirliğini kolaylaştırmaktadır. Bu çalışma, panik buton uygulamasının farklı ve pratik kullanılmasını ölçmek, kalite
ve standartlar yönünden değerlendirmek için tüm sağlık
kurum ve kuruluşlarında uygulanabilmesini sağlamak
amacıyla yapılmıştır.

3.

■■ Güvenlik Noktası Panik Durum Görüntüleme Ekranı
(Şekil:3)
■■ Panik Bildirimin Sonuçlandırılması (Şekil:4)
■■ Panik Buton Uygulaması gereksinimleri (Şekil:5)
■■

UYGULAMANIN SAĞLIKTA KALİTE
VE STANDARTLARI İLE İLİŞKİSİ
(İLİŞKİLİ KODLAR)

KAD10 - Beyaz kod yönetimine yönelik düzenleme
yapılmalıdır.
Beyaz kod; hastanede görevli personele yönelik şiddet
riski/girişimi varlığında ya da şiddet uygulanması halinde, olaya en kısa sürede müdahalenin yapılması amacıyla
oluşturulan acil uyarı kodudur.

4.
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■■ Panik Buton Uygulaması (Şekil:1)

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Panik Bildirimi takiben güvenlik görevlileri ilgili duruma
müdahale edip konuyu sonuçlandırdıktan sonra konuyla ilgili durumu ve yapılan müdahaleyi kayıt altına alarak panik bildirimini sonuçlandırmaktadır. Hastane Bilgi
Yönetim Sistemi üzerinden panik buton uygulamasının
hayata geçirilmesinin olmazsa olmaz koşulu, terminallerin bulunduğu konumu kayıt altında olmasıdır. ERU Sağlık
Uygulama ve Araştırma Merkezinde kullanılmakta olan
Teknik Servis Modülünde, Bilgi İşlem Merkezinin hizmet
verdiği tüm donanımlar, bulundukları lokasyon, teknik
özellikleri ve bileşenleriyle kayıt altına alınmıştır. Bu nedenle ‘Panik Buton’ uygulamasına geçiş süreci oldukça
hızlı gerçekleşmiştir.

Şekil1. Panik Buton Uygulaması

UYGULAMANIN HEDEFİ

Panik buton uygulamasında hedefimiz, tüm kamu ve özel
hastanelerde uygulamanın benimsenerek standart hale
getirilmesini sağlamaktır.

5.

UYGULAMANIN SÜRECİ

Hastanelerimizde sürdürülen kalite çalışmaları çerçevesinde, renkli kodlarla ilgili T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık

Şekil 2. Panik Halinde Bildirim

255

V. SAĞLIKTA KALİTE ve GÜVENLİK ÖDÜLLERİ
Sağlıkta Kalite Standartları En İyi Uygulamalar

6.

UYGULAMANIN YAPILDIĞI
BÖLÜMLER

Otomasyon sistemine bağlı 1744 terminal üzerinden, hastanenin tüm bölümlerinde uygulanmaktadır.

7.

UYGULAMANIN TAKİBİ

Şekil 3. Güvenlik Noktası Panik Durum Görüntüleme Ekranı

8.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR

Panik buton uygulamasına en fazla; Kadınlar % 56.6, en
sık çağrı yapılan Saat Aralığı 10:00-10:59 % 11.2, en fazla
çağrı yapan meslek grubu Tıbbi Sekreterler % 53.8, çağrının en fazla yapıldığı bölüm ise % 14.7 ile Acil Tıp Anabilim
Dalıdır. Panik buton uygulaması en fazla Ocak ayında %
23.7 yapılmıştır. Çağrıların % 68.7’si Yanlış Giriş sebebiyle,
% 29.0’u Gerçek Beyaz Kod Çağrısı, % 2.3’ ü Tatbikat olarak
gruplandırılmıştır.
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Tanımlayıcı tipteki çalışmada Uygulamanın sonuçlarını
ölçmek amacıyla, 2015 yılının ilk yedi (7) ayında personel
tarafından panik buton uygulaması yapılan kayıtlar incelenmiş, sonuçları analiz edilmiştir.

Panik buton uygulamasında yapılan bütün çağrılar “Tüm
Çağrılar”, Gerçek anlamda yapılan çağrılarda “Gerçek
Çağrı” Olarak adlandırılmıştır. Panik buton uygulamasında
gerçek çağrı sayısı (n) 164’tür. % 68.7 Yanlış Giriş, % 29.0
Gerçek Çağrı ve % 2.3 oranında ise Tatbikat çağrısı yapılmıştır. (Tablo:1)
Şekil 4. Panik Bildirimin Sonuçlandırılması

Tablo 1: Panik Buton Uygulamasının Çağrılara Göre Dağılımı
Çağrılar

Sayı

Yanlış giriş

388

Yüzde %
68,7

Gerçek çağrı (beyaz kod çağrısı başlatılan)

164

29,0

Tatbikat

13

2,3

Toplam

565

100,0

Tüm çağrıların cinsiyete göre dağılımında, Kadınlar %
56.6, Erkekler ise % 43.4 oranındadır. (Tablo:2)
Tablo 2: Tüm Çağrıların Cinsiyete Göre Dağılımı
Cinsiyete Göre Dağılım
Cinsiyet

N= 565

Kadın
Erkek

Sayı

Yüzde %

320
245

56.6
43.4

Gerçek çağrıların cinsiyete göre dağılımında Kadınlar % 70.1,
Erkekler ise % 29.9 oranında çağrı yapmıştır. (Tablo: 3)
Tablo 3: Gerçek Çağrıların Cinsiyete Göre Dağılımı
Şekil 5. Panik Buton Uygulaması Gereksinimleri

Cinsiyete Göre Dağılım
Cinsiyet
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N= 164

Kadın
Erkek

Sayı

Yüzde %

115
49

70.1
29.9
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Gerçek Çağrılar

Sayı

Yüzde
%

Saat Aralığı

Sayı

Yüzde %

00.00-00.59

6

1,1

00.00-00.59

3

1,8

01.00-01.59

7

1,2

01.00-01.59

3

1,8

02.00-02.59

5

0,9

02.00-02.59

4

2,4

03.00-03.59

2

0,4

03.00-03.59

-

-

04.00-04.59

4

0,7

04.00-04.59

-

-

05.00-05.59

4

0,7

05.00-05.59

1

0,6

06.00-06.59

3

0,5

06.00-06.59

1

0,6

07.00-07.59

9

1,6

07.00-07.59

1

0,6

08.00-08.59

60

10,6

08.00-08.59

10

6,1

09.00-09.59

47

8,3

09.00-09.59

15

9,1

10.00-10.59

63

11,2

10.00-10.59

19

11,6

11.00-11.59

56

9,9

11.00-11.59

17

10,4

12.00-12.59

21

3,7

12.00-12.59

4

2,4

13.00-13.59

56

9,9

13.00-13.59

19

11,6

14.00-14.59

59

10,4

14.00-14.59

26

15,9

15.00-15.59

51

9

15.00-15.59

19

11,6

Saat Aralığı

16.00-16.59

36

6,4

16.00-16.59

10

6,1

17.00-17.59

15

2,7

17.00-17.59

4

2,4

18.00-18.59

10

1,8

18.00-18.59

-

-

19.00-19.59

10

1,8

19.00-19.59

-

-

Tüm çağrıların meslek mensuplarına göre dağılımında
en fazla Tıbbi Sekreterler % 53.8, Araştırma Görevlileri
23.9, Hasta Yönlendirme Elemanları % 6.7 ve Sorumlu
Hemşireler % 4.4 oranında dikkati çekmektedir. Hastasağlık çalışanı ilişkisinde en fazla iletişim halinde olan
meslek mensupları panik buton uygulamasına çağrı yapmışlardır. (Tablo: 5)
Tıbbi sekreter veya hasta danışmanı olarak görev yapan
çalışanlara uygulanan şiddetin en yüksek oranda olması,
bu kişilerin hastalarla ilk temas kuran kişiler olmasından
kaynaklandığı düşünülmektedir (Akca ve Ark., 2014:6).
Tablo 5: Tüm Çağrıların Meslek Gruplarına Göre Dağılımı
Meslek Grupları

Sayı

Yüzde %

Tıbbi sekreter

304

53,8

Araştırma görevlisi

135

23,9

Hemşire

5

,9

Büro memuru

18

3,2

Hasta yönlendirme elemanı

38

6,7

Biyolog

2

,4

Diğer

9

1,6

Veznedar

5

,9

Bilgisayar programcısı

1

,2

Sorumlu hemşire

25

4,4

Hastaneler başmüdürü

3

,5

Radyoloji teknikerleri

4

,7

Doçent Dr.

2

,4

Hastane müdür yardımcısı

1

,2

Prof. Dr.

1

,2

Ünite sorumlusu

4

,7

20.00-20.59

17

3

20.00-20.59

2

1,2

21.00-21.59

8

1,4

21.00-21.59

2

1,2

Anestezi teknikeri

3

,5

2

,4

22.00-22.59

8

1,4

22.00-22.59

1

0,6

Eczacı
Hastabakıcı

1

,2

23.00-23.59

8

1,4

23.00-23.59

3

1,8

Hastane hizmetlisi

1

,2

100

Özel güvenlik görevlisi

1

,2

565

100,0

Toplam

565

100

Toplam

164

Tüm çağrıların saat aralıklarına göre dağılımında 10.0010.59 saat aralığında % 11.2 oranı ile en fazla çağrı yapılmıştır. Bunu % 10.6 ile saat 08.00-08.59, % 10.4 ile
14.00-14.59, % 9.9 ile 11.00-11.59 ve 13.00-13.59, % 9.0 ile
15.00-15.59, % 8.3 ile 09.00-09.59, % 6.4 ile 16.00-16.59
aralığı izlemiştir. Dikkati çeken yoğunluk sabah 08.0012.00, öğleden sonra 13.00-17.00 saat aralığı yani mesai
saati aralığına intikal etmektedir. (Tablo: 4)
Gerçek çağrıların saat aralıklarına göre dağılımında
14.00-14.59 saat aralığında % 15.9 oranı ile en fazla çağrı

Toplam
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Tüm Çağrılar

yapılmıştır. Bunu % 11.6 ile saat 10.00-10.59, 13.00-13.59
ve 15.00-15.59, % 10.4 ile 11.00-11.59, % 9.1 ile 09.0009.59, % 6.1 ile 08.00-08.59 ve 16.00-16.59 aralığı, aralığı
izlemiştir. Dikkati çeken yoğunluk sabah 08.00-12.00, öğleden sonra 13.00-17.00 saat aralığı yani mesai saati aralığına intikal etmektedir. (Tablo: 4)
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Tablo 4: Çağrıların Saat Aralığına Göre Dağılımı

Gerçek çağrıların meslek mensuplarına göre dağılımında
en fazla Tıbbi Sekreterler % 49.4, Araştırma Görevlileri
35.4, Hasta Yönlendirme Elemanları % 9.1 ve Büro
Memurları % 2.4 oranı ile dikkati çekmektedir. (Tablo: 6)
2014 yılında (Akca ve Ark., 2014) tarafından yapılan çalışmada; şiddete maruz kalan çalışanların % 47,4’ünün
tıbbi sekreter veya hasta danışmanı, %36,8’inin hekim,
%10,5’inin idari personel ve % 5,3’ünün de sağlık teknisyeninden oluştuğunu bulmuşlardır.
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Tablo 6: Gerçek Çağrıların Meslek Gruplarına Göre Dağılımı
Sayı

Yüzde %

Tıbbi sekreter

Meslek Grupları

81

49,4

Araştırma görevlisi

58

35,4

Büro memuru

4

2,4

Hasta yönlendirme elemanı

15

9,1

Radyoloji teknikerleri

2
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Sonuçlandırma
Süresi /Dakika

Sayı

Yüzde %

2.

260

46,0

1,2

3.

38

6,7

Doçent Dr.

1

,6

4.

35

6,2

Anestezi teknikeri

3

1,8

5.

100,0

49

8,7

164

6.

15

2,7

7.

23

4,1

8.

12

2,1

Toplam

Tüm çağrıların aylara göre dağılımında; % 23.7 ile Ocak, %
20.4 Mart, % 15.8 Şubat, % 10.8 Temmuz, % 10.3 Haziran,
% 10.1 Nisan ve % 9.0 ile Mayıs ayı gelmektedir. Panik buton uygulamasına Ocak ayında başlanmış olup gereken
eğitim verilmiş olsa da uygulamanın bu ayda fazla olduğu
tespit edilmiştir. Uygulamanın yeni olması, çalışanlarda
ilgi uyandırması olarak değerlendirilmiştir. (Tablo: 7)

9.

15

2,7

11.

19

3,4

12.

6

1,1

13.

13

2,3

14.

4

0,7

Tablo 7: Tüm Çağrıların Aylara Göre Dağılımı

15.

4

0,7

16.

8

1,4

17.

6

1,1

18.

6

1,1

Aylar

Sayı

Yüzde %

Ocak

134

23,7

Şubat

89

15,8

Mart

115

20,4

19.

3

0,5

10,1

20.

5

0,9

Nisan

57

Mayıs

51

9,0

21.

2

0,4

Haziran

58

10,3

22.

61

10,8

4

0,7

Temmuz
Toplam

565

100,0

23.

1

0,2

24.

3

0,5

Gerçek çağrıların aylara göre dağılımında; % 17.1 ile
Temmuz, % 16.5 ile Mart ve Ocak, % 13.4 Nisan ve Mayıs,
% 12.8 Haziran, % 10.4 Şubat ayı gelmektedir. (Tablo: 8)

25.

3

0,5

26.

1

0,2

27.

1

0,2

Tablo 8: Tüm Çağrıların Aylara Göre Dağılımı

28.

1

0,2

Aylar
Ocak

Sayı

Yüzde %

29.

1

0,2

27

16,5

31.

2

0,4

1

0,2

Şubat

17

10,4

32.

Mart

27

16,5

33.

22

13,4

1

0,2

Nisan
Mayıs

22

13,4

34.

2

0,4

Haziran

21

12,8

37.

1

0,2

Temmuz

28

17,1

40.

1

0,2

Toplam

164

100,0

42.

1

0,2

45.

1

0,2

51.

1

0,2

137

1

0,2

150

1

0,2

Toplam

565

100

Tüm çağrıların sonuçlandırılma süreleri; en kısa % 46.0 ile
2 dakika, % 8.7’si 5 dakika, % 6.7’si 3 dakika, % 6.2’si 4 dakika içerisinde sonuçlandırılmıştır. (Tablo: 9)
Gerçek çağrıların sonuçlandırılma süreleri; en kısa % 31.1
ile 2 dakika, % 6.1 ile 5 dakika, % 5.5 ile 4 dakika, % 4.9 ile
7 dakika, % 4.3 ile 3 dakika içerisinde sonuçlandırılmıştır.
(Tablo: 10)
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Tablo 10: Gerçek Çağrıların Sonuçlandırılma Süreleri
Sayı

Yüzde %

2
3
4
5
6
7
8
9
10.

51
7
9
10
4
8
4
6
6

31.1
4.3
5.5
6.1
2.4
4.9
2.4
3.7
3,7

11.

6

3,7

12.

4

2,4

7

4,3

2

1,2

15.

2

1,2

16.

4

2,4

17.

4

2,4

18.

4

2,4

19.

3

1,8

20.

2

1,2

22.

3

1,8

23.

1

,6

24.

2

1,2

25.

2

1,2

26.

1

,6

28.

1

,6

31.

2

1,2

32.

1

,6

33.

1

,6

34.

2

1,2

40.

1

,6

45.

1

,6

51.

1

,6

164

100,0

Toplam

9.

Panik buton uygulaması ile sağlık çalışanları ikinci bir emniyet çemberine alınmıştır.
Panik buton uygulaması ile beyaz kod çağrısının erişilebilirliği kolaylaşmıştır.

10. KURUM VE KURULUŞLARDA
UYGULANABİLME DURUMU
Sağlıkta kalite standardı olarak tüm sağlık kuruluşlarında
uygulanabilmesi için hastanelerde kullanılmakta olan otomasyon yazılımına yapılacak ilave bir yazılım ile tüm sağlık
kuruluşlarında uygulanabilirliği sağlanabilir.

Yapılan bazı çalışmalarda da (Annagür, 2010; Ayrancı ve
ark., 2002; Gülalp ve ark., 2009) sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin büyük çoğunluğunun hastane acil servis ve
psikiyatri kliniklerinde yaşandığı ifade edilmektedir.
Bölümler bazında değerlendirildiğinde sırasıyla en fazla;
Acil Tıp (Büyük Acil) % 14.7, İç Hastalıkları Polk. (Genel) %
6.2, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları % 3.9, Kadın Hastalıkları
ve Doğum Polk. % 3.5, Çocuk Acil % 3.2, Üroloji Polikliniği
% 2.8, Kan Bankası % 2.7 ve Diğer bölümler ise % 63.0’dir.
(Tablo: 11)
Tablo 11: Bölümler Bazında Çağrıların Dağılımı
Bölümler

UYGULAMADAN ÖĞRENİLEN
DERSLER

Sayı

Yüzde %

Acil Tıp (Büyük Acil)

83

14,7

İç Hastalıkları Polk. (Genel)

35

6,2

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

22

3,9

Kadın Hastalıkları ve Doğum Polk.

20

3,5

Çocuk Acil

18

3,2

Üroloji Polikliniği

16

2,8

Kan Bankası

15

2,7

11. SAĞLIK HİZMETİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Beyaz Kod uygulamasında uyarı sistemi oluşturulmalıdır. Amaç, en kısa sürede ilk müdahalenin sağlanmasıdır
(HKS, 2011:72). Bu kapsamda değerlendirme yapıldığında
en kısa sürede ilk müdahalenin yapılması için Panik Buton
uygulamasının çözüm üreteceği düşünülmüştür. Yapılan
düzenleme ile sağlıkta kalite standartları gereği, çalışan
güvenliği sağlanmıştır.
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13.
14.

Beyaz kod uygulamasında kullanılan pager sisteminde
teknik arızaların oluşması, dâhili telefonun sisteme tanımlı olmaması, mesaj için kullanılan cihazın pillerinin bitmesi, pager sinyallerinin çekim dışında kalması, yazılım veya
donanımsal arızaların oluşması ihtimalleri göz önünde
bulundurulduğunda, panik buton uygulamasının daha da
avantajlı olduğunu söylenebilir.
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Sonuçlandırma Süresi /Dakika

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Sağlıkta Kalite
Standartları içerisinde yer alan beyaz kod uygulaması çalışan güvenliği açısından önemli bir standarttır.

12. UYGULAMANIN BÜTÇESİ
Tablo 12: Uygulama için gerekli olan maddi bütçe
Birim Fiyat
/TL

Toplam
TL

Bilgisayar programcısı 2 kişi * 1
Aylık ücret

2500.00

5000.00

Panik buton uygulama eğitimi
bilgi işlem personelince
verilmiş olup herhangi bir
harcama yapılmamıştır.

-

-

2500.00

5000.00

Gider

Açıklama

Personel

Eğitim
Toplam
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Projenin tüm bütçesi için ilave bir ücret ödemesi yapılmamıştır. Program yazılımı hastane bilgi işlem ünitesinde görevli iki personelce yapılmıştır.

13. SONUÇ
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Kadınlar şiddete daha fazla tepki vermekte, bunun sonucunda ise panik butona daha fazla basmaktadırlar.
Acil durumlarda telefon ile çağrının başlatılamaması halinde bilgisayar ekranına yapılan bir tık ile çağrı
başlatılabilmektedir.

260

Panik buton uygulaması en fazla mesai saatleri içerisinde
yapılmıştır. Hasta - sağlık çalışanı ilişkisinde sürekli iletişim
halinde bulunan Tıbbi Sekreter, Araştırma Görevlisi, Hasta
Yönlendirme Elemanı ve Sorumlu Hemşireler panik buton
uygulamasına çağrı yapmışlardır. Panik buton uygulamasına Ocak ayında başlanmış olup gereken eğitimler verilmiş olmasına rağmen uygulama bu ayda daha fazladır.
Panik buton uygulaması en fazla acil servis için yapılmıştır.
Sağlık sistemi içerisinde karşılaşılan sorunların çözümü,
sağlıkta kalite standartları kapsamında geliştirilerek yeni
teknikler ve ekip çalışmaları ile çözümler üretilebilir.
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ADANA KAMU HASTANELERİNDE TIBBİ CİHAZ VE
TEKNOLOJİ YÖNETİMİ PROJESİ
Osman Kürşat ARIKAN1, Alper ACİL1, Reşan ARLIER1
Adana İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, osmankursatarikan@gmail.com

1

Anahtar Kelimeler: Tıbbi cihaz eylem planı, bakım, kalibrasyon,teknoloji yönetimi

MEDICAL DEVICE AND TECHNOLOGY MANAGEMENT PROJECT IN ADANA PUBLIC HOSPITALS
SUMMARY
Today, along with developing technology and increasing standards of quality direct concern to human health diagnostic and
treatment devices work correctly is very important. And errors resulting from the lack of service delivery that may result
from serious problems related to human life, the importance of the concept of quality in healthcare has increased. Medical
technology in the health sector diagnosis and treatment stages for health care personnel and patients significant contribution
in providing accurate diagnosis and treatment techniques, medical devices through the use of parallel go this reason, critical
device management, research and planning work is increasing. Today, developing technology and increasing quality standards
with the correct operation of direct concern to human health diagnostic and treatment equipment, maintenance, repair and
calibration of non-regular operations, medical device management is possible with qualified personnel. Technical services and
engineering services with the quality of health care planning presentation and the provision of patient comfort are extremely
.Technical workshop workflow, staff qualifications and the necessary infrastructure planning, executing, and immediate
intervention edilmeli of malfunctions gereklidir.ad until medical technology and our device management application consists
of two stages. 1st stage technical units and making employees work study in engineering service, working conditions, problems
and solutions are focused on our workload and opinion making efficiency analysis and recommendations receipt. Application
2 In th episode created a project team to find solutions to existing problems, Adana Medical device management action plan
prepared Çukurova Development Agency by to apply.Çukurova Development Agency to direct operational support providing
financial support for our projects accepted Bogazici University Public Hospital in Adana by the Biomedical Institute of medical
devices and have been applied in developing a model based training and consulting services to technology management
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Günümüzde sağlık kuruluşları sundukları sağlık hizmetlerini nitelik ve nicelik açısından arttırabilmek için teknolojiyi ve
teknolojinin son ürünü olan tıbbi cihazları daha yaygın olarak kullanmaktadırlar. Sağlık hizmeti sunumlarında hastalıkların tanıteşhis-tedavisinde hiç şüphesiz bu son teknoloji tıbbi cihazların ve sistemlerin önemi büyüktür. Günümüzde gelişen teknoloji ve
artan kalite standartları ile birlikte insan sağlığını direkt ilgilendiren teşhis ve tedavi cihazlarının doğru çalışması,bakım ,onarım
ve kalibrasyon işlemlerinin düzenli yapılması ,tıbbi cihaz yönetimi nitelikli personel ile mümkündür. Teknik servis ve mühendislik
hizmetlerinizin kaliteli sağlık hizmeti sunumda ve hasta konforun sağlanmasında planlanması son derece önemlidir.Özellikle
teknik atölyelerinin iş akışı , personel niteliği ve gerekli alt yapının planlanarak yürütülmesi ve arızalara anında müdahale
edilmelisi gereklidir.Adana Tıbbi teknoloji ve cihaz yönetimi uygulamamız 2 aşamadan oluşmaktadır.1’inci aşamada teknik birim
ve mühedislik hizmetlerinde çalışanlarımızın iş etüdü yapılarak ,çalışma koşulları,sorunları ve çözüm önerileri odaklı iş yükü
ve verimlilik analizi yapılarak görüş ve önerileri alınmıştır.Çalışmamızın 2 ‘inci bölümünde ise mevcut sorunlara çözüm bulmak
amacıyla proje ekibi oluşturulmuş, Adana Tıbbi cihaz yönetimi eylem planı hazırlanmış Çukurova Kalkınma Ajansı doğrudan
faaliyet desteğine başvulurmuştur.Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilen projemize finansal destek sağlanarak
Bogaziçi Üniversitesi Biyomedikal Enstütüsü tarafından Adana Kamu Hastaneleri tıbbi cihaz ve teknoloji yönetimi konusunda
eğitim ve danışmanlık hizmeti alınarak bir model geliştirilerek uygulanmaya çalışılmıştır.

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

ÖZET

Keywords: Medical device action plan, maintenance, calibration, manage technology

1.

GİRİŞ (LITERATÜR VE KAVRAMLAR
HAKKINDA)

Son yirmi yılda, ileri teknoloji ile üretilmiş yeni teşhis ve tedavi cihazlarının sağlık işletmelerinde kullanım hızı büyük
oranda artmıştır. Literatür incelendiğinde 13 Mart 2002
tarih ve 24694 sayılı Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin dördüncü

maddesinin (i) ve (n) bentlerinde tanımlanan tüm malları kapsamaktadır:Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin dördüncü
maddesinin (i) ve (n) bentleri aşağıda aynen verilmiştir:i)
Tıbbî cihaz: İnsanda kullanıldıklarında aslî fonksiyonunu,
farmakolojik, kimyasal,immünolojik veya metabolik etkiler ile sağlamayan; fakat, fonksiyonunu yerine getirirken
bu etkiler tarafından desteklenebilen ve insan üzerinde
bir hastalığın, yaralanmanın, sakatlığın tanısı, tedavisi,
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Teknoloji yönetimi (Technology Management); yöneticilik
ile teknik uzmanlık arasında bağlantıyı kurmak ve teknolojik öngörü, teknoloji transferi,teknoloji pazarlaması,
teknolojik planlama, araştırma-geliştirme, teknolojik yenilik,teknoloji seçimi, teknolojinin pazarlanması, tasarım,
imalat, prototip oluşturma, test etme gibi teknoloji teminine ve teknoloji geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin planlanması, örgütlenmesi, koordinasyonu ve kontrolüyle ilgili
faaliyetlerin tümüdür (Sarıhan, 1998; 1-9).
01-04 Mart 2016, Antalya
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izlenmesi ve kontrol altında tutulması, hafifletilmesi veya
mağduriyetin giderilmesi, anatomik veya fizyolojik bir işlevin araştırılması, değiştirilmesi veya yerine başka bir şey
konulması, doğum kontrolü veya sadece ilaç uygulamak
amacıyla üretilmiş, tek başına veya birlikte kullanılabilen,
amaçlanan işlevini yerine getirebilmesi için gerekiyorsa
bilgisayar yazılımı ile de kullanılan ve cansız hayvanların
dokularından da elde edilen ürünler dahil olmak üzere,
her türlü araç, alet, cihaz, aksesuar veya diğer malzemeleri (bundan sonra, “cihaz” olarak anılacaktır),
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Teknoloji yönetimi sadece teknik faaliyetleri değil aynı zamanda teknoloji üreten ve kullanan kişilerin de yönetimini
kapsar. Son dönemde bilgi yönetimi adı ile bahsedilen ve
organizasyon içinde sahip olunan bilgilerin kayıtlı hale getirilerek, sistemleştirilmesi de bu başlık altındaki faaliyetler arasındadır. (Çetindamar, 2003).

2.

UYGULAMANIN AMACI

Hastanelerimiz de 7-24 sağlıklı hizmet akışının sağlanmasında, hasta bakım konforunun artmasından, tıbbi cihazların teşhis ve tedavi amaçlı kullanılmasında teknik personel ve mühendislik hizmetlerinin planlanması son derece
önemlidir. Özellikle atölyelerinin iş akışı , personel niteliği
ve gerekli alt yapının planlanarak yürütülmesi ve arızalara
anında müdahale edilmelidir. Hizmet sürekliliğinin sağlanmasında hastalıkların tanı, teşhis, tedavi ve hastaların rehabilitasyonu esnasında kullanılan tıbbi cihazların önemi
giderek artmaktadır. Teknik servis ve mühendislik hizmetlerinizin kaliteli sağlık hizmeti sunumda ve hasta konforun
sağlanmasında önemli bir yeri vardır. Adana Tıbbi teknoloji
ve cihaz yönetimi uygulamamız 2 aşamadan oluşmaktadır.
1’inci aşamada teknik birim ve mühedislik hizmetlerinde
çalışanlarımızın iş etüdü yapılarak ,çalışma koşulları,sorunları ve çözüm önerileri odaklı iş yükü ve verimlilik analizi
yapılarak görüş ve önerileri alınmıştır. Çalışmamızın 2 ‘inci
bölümünde ise mevcut sorunlara çözüm bulmak amacıyla Adana Tıbbi cihaz yönetimi eylem planı hazırlanmış
Çukurova Kalkınma Ajansı doğrudan faaliyet desteğine
başvurulmuştur. Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından finansal destek alınarak Bogaziçi Üniversitesi Biyomedikal
Enstütüsü tarafından Adana Kamu Hastaneleri tıbbi cihaz
ve teknoloji yönetimi konusunda eğitim ve danışmanlık hizmeti alınarak bir model geliştirilerek uygulanmıştır.

3.

UYGULAMANIN SAĞLIKTA KALİTE
STANDARTLARI İLE İLİŞKİSİ

Sağlık kurulumları verdikleri sağlık hizmetlerinin sunumu sırasında kişilere zarar vermemek için birtakım önlemler almakla yükümlüdür. Ulusal Hasta Güvenliği Vakfı
(National Patient Safety Foundation’un) tanımına göre
hasta güvenliği, “sağlık hizmetine bağlı hataların önlenmesi ve sağlık hizmetlerine bağlı hataların neden olduğu
hasta zararlarının azaltılması” şeklinde ifade edilmektedir
(NPSF, www.npsf.org).
SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI (SKS)- HASTANE(VERSİYON-5)
KKY09 Çekirdek Tesis güvenliği komitesi bulunmalıdır.
KKY09.02 Tıbbi cihazların bakım, ayar ve kalibrasyon planlarını ve
kalibrasyonlarının yapılması
SSH04.03 Biyolojik indikatör kullanılmalıdır.-Sterilizasyon cihazlarında
bakım, onarım ve kalibrasyon yapıldıktan sonraki ilk çalıştırmada
SH08.01Sterilizasyon işlemlerinin her aşamasında; zaman, cihaz,
yöntem, uygulayıcı ve kontrol parametrelerine ilişkin kayıtlar
bulunmalıdır.
SAS14.04 Bütün tıbbi ekipman çalışır durumda olmalı ve düzenli
aralıklarla kalibrasyonları yapılmalıdır.
SBL04.01 Testlerin çalışılma sürecine yönelik doküman bulunmalıdır.
SBL05.01 Laboratuvarda bulunan her test cihazı için dosya
oluşturulmalıdır.
SML04 Test bazında çalışma süreçleri tanımlanmalıdır.
SML04.01 Testlerin çalışılma sürecine yönelik doküman bulunmalıdır.
SML05 Laboratuvarda bulunan malzeme, cihaz ve ekipmanın kontrolü
ve güvenli kullanımı sağlanmalıdır.
SML05.01 Laboratuvarda bulunan her test cihazı için dosya
oluşturulmalıdır.
SDL04 Test bazında çalışma süreçleri tanımlanmalıdır.
SDL04.01 Testlerin çalışılma sürecine yönelik doküman bulunmalıdır.
SDL05 Laboratuvarda bulunan malzeme, cihaz ve ekipmanın kontrolü
ve güvenli kullanımı sağlanmalıdır.
SDL05.01 Laboratuvarda bulunan her cihaz için dosya
oluşturulmalıdır.
DMC01 Malzeme ve cihazların etkin şekilde yönetilmesi sağlanmalıdır.
DMC01.01 Malzeme ve cihazların yönetimine ilişkin doküman
bulunmalıdır.
-Cihazların bakımı, onarımı, ayarlanması ve kalibrasyonu
12)Destek Hizmetler
DMC04 Tıbbi cihazların izlenebilirliği sağlanmalıdır.
DMC04.03 Tıbbi cihazların bakım, ayar ve kalibrasyon süreçleri bir plan
dahilinde izlenmelidir.
DMC05 Çekirdek Tıbbi cihazların güvenli kullanımına yönelik bakım,
ayar ve kalibrasyonları yapılmalıdır.
DMC05.01 Tıbbi cihazların bakım, ayar ve kalibrasyonları yapılmalıdır.
Cihazların güvenli çalışması ve doğru sonuç vermesi amacıyla; firma
önerileri, hastane ihtiyaçları ve kullanım yoğunluğuna göre belirlenen
şekilde ve sıklıkta, bakım, ayar ve kalibrasyon işlemleri yapılmalıdır.
DMC05.02 Kalibrasyonu yapılan cihazların kalibrasyon etiketi
bulunmalıdır.-.
DMC05.03 Kalibrasyonu kısmi geçen veya geçemeyen cihazlarla ilgili
nasıl bir yol izleneceği belirlenmelidir.
DMC09 Çekirdek Hasta Başı Test Cihazlarının (HBTC) kullanımı
düzenlenmelidir.
DMC09.06 HBTC’yi kullanacak çalışanlara eğitim verilmelidir. Eğitim
asgari aşağıdaki konularda kapsamalıdır.
-Çalışılacak testlerin preanalitik, analitik ve postanalitik evrelerinde
dikkat edilmesi gereken hususlar
-Kalibrasyon ve kalite kontrol sonuçlarının değerlendirilmesi
- Cihazın temizliği ve bakımı
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Çalışmamızın 2 ‘inci bölümünde ise mevcut sorunlara çözüm bulmak amacıyla proje ekibi oluşturularak mevcut
sorunlar ve çözüm öneri araştırılarak bir yol haritası oluşturulmaya çalışılmıştır. Adana İli Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliğine bağlı sağlık tesislerimizde kullanılan
tıbbi cihazların takip, kalibrasyon, dogrulama ve bakımına
yönelik fizibilite çalışması yapmak; cihaz verimlilik ve ömrünü uzatarak hasta memnuniyetini ve sunum kalitesini
artırmak amacıyla Adana Tıbbi cihaz yönetimi eylem planı
hazırlanmış Çukurova Kalkınma Ajansı doğrudan faaliyet
desteğine başvulurmuştur.Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından başarılı bulunan proje finansal destek almaya
hak kazanmıştır.Projede Bogaziçi Üniversitesi Biyomedikal
Enstütüsü tarafından Adana Kamu Hastaneleri tıbbi cihaz
ve teknoloji yönetimi konusunda eğitim ve danışmanlık
hizmeti alınarak bir model geliştirilerek uygulanmıştır.
Proje süresi 3 ay olup proje kapsamında teorik ve uygulama eğitim süreleri toplam 2 ay olarak gerçekleşmiştir.
Form 1 :İş Analiz Formları

Verimlilik ve iş yükü analizi

Adana Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği bünyesinde bulunan 11 Hastane, 1 ADSM merkezinin teknik
birim çalışanlarının iş gücü verimliği hesaplaması yapılarak pilot olarak seçilen 2 hastanenin teknik birimlerinde
22 -27 Temmuz 2013 iş yükü analizleri yapılmıştır. Yapılan
çalışma sonrasında geçmişe yönelik 6 aylık arıza bakım
formları incelerek birim sorumlusu atölye bazlı verimlilik
ve İş yükü analizi çalışmaları yapılmıştır.Her iki hastanenin
teknik birim sorumluları ile görüşülerek onayları alınarak
çalışmalara başlanmıştır.
Bu tabloda hastanelerimizde çalışan mevcut teknik personel sayıları ile 4 Temmuz 2013 Tarihli “TKHK Taşra
kıyaslanmıştır.Teşkilatları KıyaslamKadro a sonucunda
Standartları tek yerleşke olarak teknik eleman sayıları
alınmıştır.

Tablo 1: Mevcut Teknik Personel /S.B Standartları
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Adana Tıbbi teknoloji ve cihaz yönetimi uygulamamız 2
aşamadan oluşmaktadır.1’inci aşamada Adana Kamu
Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği bünyesinde bulunan
11 Hastane, 1 ADSM merkezinin teknik birim çalışanlarının iş gücü verimliği hesaplaması yapılarak pilot olarak
seçilen 2 hastanenin teknik birimlerinde 22 -27 Temmuz
2013 iş yükü analizleri yapılmıştır. Yapılan çalışma sonrasında geçmişe yönelik 6 aylık arıza bakım formları incelerek birim sorumlusu atölye bazlı verimlilik ve İş yükü analizi çalışmaları yapılmıştır.Her iki hastanenin teknik birim
sorumluları ile görüşülerek onayları alınarak çalışmalara
başlanmıştır.Teknik birim ve mühedislik hizmetlerinde çalışanlarımızın iş etüdü yapılarak ,çalışma koşulları,sorunları ve çözüm önerileri odaklı iş yükü ve verimlilik analizi
yapılarak görüş ve önerileri alınmıştır.

4.1.

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

4. UYGULAMA SÜRECİ
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Teknik Hizmetler Karşılaştırmalı Maliyet Analizi:

Tablo 3: ANEAH 01.01.2013 30.06.2013 Tarihleri Arasında
Arıza Bildirim Sayısı

Tablo 2: G2-Gider/Gelir Gerçekleştirme Raporu (Detaylı)
Cari Yıl: 2013
Ay Aralığı: 1 - 5
(Ocak-Mayıs)

TOPLAM

TOPLAM

2.Bakım Onarım
Giderleri (Malzeme
Dâhil)

679.754,41

2.1.Bina Bakım
Onarım Giderleri

318.341,41

2.2.Makine Teçhizat
ve Tıbbi Cihaz Onarım
Giderleri

335.245,87

624.404,03

2.3.Bilgisayar Bakım
Onarım Giderleri

26.167,13

60.609,85

22.Teknik Destek
Hizmet Alım Giderleri

399.065,36

251.217,53

Toplam Gider

867.469,53
182.455,65

1.078.819,77

1.118.687,06

Yatak sayısı

720

942

Kapalı alan

59.648

112.590

62

71

Toplam teknik
personel
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GİDER/GELİR

Adana Çukurova Dr.
Adana Numune
Aşkım Tüfekçi Devlet Eğitim ve Araştırma
Hastanesi
Hastanesi

Yatak başına düşen
bakım-onarım
maliyeti

1.498

m2 kapalı alan başına
düşen bakım-onarım
maliyeti

18,09

9,94

Teknik personel
başına bakım-onarım
maliyeti

17400

15756

1.188

M² kapalı alan başına düşen bakım-onarım maliyeti , yatak
başına düşen bakım-onarım maliyeti, teknik personel başına bakım-onarım maliyeti göz önüne alındığında ANEAH
bakım onarım hizmetini dışarıdan daha fazla hizmet alımı
yapmasına rağmen, yeni bina olması avantajı göz önüne
alınarak daha az maliyetle teknik hizmet faaliyetlerini yerine getirmektedir.Tablo incelendiğinde ÇATDH eski bina
olması ve bakım onarım maliyetlerini artırdığı görülmüştür. ÇATDH bakım onarım hizmetlerinin Teknik birim vermesine rağmen bina bakım onarım giderlerinin yüksek
olmasından dolayı toplam gelir gider dengesinde daha
dezavantajlı görülmektedir.ÇATDH de olduğu gibi bakım
onarım hizmetlerinin teknik birim tarafından eğitim alınarak yapılması kısa vadede bakım onarım giderlerini
düşürecektir.
Adana Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi:
Hastanemiz Sağlık Hizmetlerini Yüreğir yerleşkesi, Seyhan
Uygulama Merkezi, Diyaliz Merkezi, Patoloji Laboratuvarı
olarak 4 ayrı merkezde vermektedir. Hastanemiz tüm bu
yerleşkelerdeki teknik hizmetleri kadrolu 22 personel ve
38 şirket personeli ile yürütülmektedir. Hastanelerimizde
mekanik hizmetleri Yüreğir yerleşkesi ve Seyhan Uygulama
Merkezinde 24 saat nöbetli verilmektedir, elektrik hizmetleri Yüreğir yerleşkesinde 24 saat nöbetli verilmektedir Yapılan gözlemler ve kayıtlı arıza bildirim form kayıtları
yapıldığında alınlan sonuçlar aşağıdaki gibidir.
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ARIZA
MİKTARI

ATÖLYE ADI

AYLIK ORTALAMA ARIZA
BİLDİRİM SAYISI

İNŞAAT

234

39

ELEKTİRİK

2140

357

SIHHİ TESİSAT

386

64

KLİMA

1736

289

TIBBİ CİHAZ

465

78

MARANGOZ

585

98

KAYNAK

204

34

TOPLAM

5750

958

Tablo 4: ANEAH 22-26.07.2013 Arıza Takip Ve Analiz Tablosu
ATÖLYE ADI

HAFTALIK ARIZA
TAMAMLANAN
BİLDİRİM
ARIZA SAYISI
SAYILARI

İNŞAAT

9

6

TAMAMLANAN
ARIZA
YÜZDESİ
67%

ELEKTİRİK

42

40

95%

SIHHİ TESİSAT

16

16

100%

KLİMA

75

72

96%

TIBBİ CİHAZ

24

21

88%

MARANGOZ

23

23

100%

KAYNAK

8

6

75%

TOPLAM

197

184

93%

Adana Numune Eğitim Araştırma Hastanesi 22/07/2013
-28/07/2013 tarihleri arasında yapılan arıza bildirimleri
ile ilgili yapılan iş analizi sonuç tabloları incelendiğinde 1
haftalık yapılan iş gücü analizi ile ANEAH 22-26/07/2013
arıza takip ve analiz tablosu incelendiğinde gelen arıza bildirimlerinin %93 oranında arızlarının teknik birimin kendi
imkânlarıyla giderildiği tespit edilmiştir.
No

İzlem ve ölçümler

22.07.201326.07.2013 haftası

1

Toplam arıza sayısı

197

2

Müdahale edilen arıza sayısı

197

3

Kendi imkânlarıyla giderilen arıza sayısı

184

4

Kendi imkânlarıyla giderilemeyen arıza
sayısı

13

5

Toplam arızada kalma süresi

6

Arızaya müdahale süresi

7

Aksatılan veya ertelenen planlı bakım
sayısı

8

Gerçekleştirilen tamirat sayısı

320st*60dk/197
=98dk
45
184

İzlem ve ölçümler:
Adana Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Arası Iş Gücü
Verimlilik Analizi
Toplam arıza sayısı: 197
Toplam çalışma süresi: 480
Kayıtı performans: % 40 (480*%40 =192)
Toplam tahmini çalışma süresi: 672 saat
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Aktif arızaya müdahale Eden personelin toplam haftalık
mesai süresi: 31*5*6=930 saat
İşgücü performansı: 672/930*100=%72
Çukurova Dr.Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi (ÇATDH):
Hastanemiz Sağlık Hizmetlerini tek yerleşkede verilmektedir. Hastanemiz teknik hizmetleri kadrolu 18 personel
ve 40 şirket personeli ile yürütülmektedir. Hastanemizde
kazan dairesinde 24 saat nöbetli hizmet verilmektedir.
Tablo 5: ÇATDH 01.01.2013 30.06.2013 Tarihleri Arasında
Arıza Bildirim Sayısı

İzlem ve ölçümler:
No

İzlem ve ölçümler

22.07.2013-26.07.2013
haftası

1

Toplam arıza sayısı

252

2

Müdahale edilen arıza sayısı

216

3

Kendi imkânlarıyla giderilen arıza
sayısı

199

4

Kendi imkânlarıyla giderilemeyen
arıza sayısı

17

5

Toplam arızada kalma süresi

407st*60dk/252 =96dk

6

Arızaya müdahale süresi

45

7

Aksatılan veya ertelenen planlı
bakım sayısı

36

8

Gerçekleştirilen tamirat sayısı

199

22/07/2013-26/07/2013 Arası iş gücü verimlilik analizi:

ATÖLYE

ARIZA
MİKTARI

FİİLİ ATÖLYE
ÇALIŞAN
SAYISI

İNŞAAT

311

14

52

Kayıtdışı performans :%20 (692*%20 =140)

ELEKTİRİK

932

6

155

Toplam tahmini çalışma süresi :832 saat

SIHHİ TESİSAT

548

4

91

KLİMA

665

6

111

Günlük çalışma süresi :6 saat (İş kanunu 68 maddeye göre
saatte her saatte 15 dakika dinlenme süresi alınmıştır.)

TIBBİ CİHAZ

679

3

113

MARANGOZ

879

4

147

AYLIK ARIZA
BİLDİRİM SAYISI

KAYNAK

423

4

71

TOPLAM

4437

41

740

6 aylık kayıtların birbiri ile uyumu karşılaştırılmıştır.Tablo
9 incelendiğinde 1 haftalık gözlem sonuçları ile 2013 ilk 6
ay arıza bildirimler uyumlu bulunmuştur.(İptal edilen ve
ertelenen kayıtlarda mevcuttur.)
Tablo 6: ÇATDH 22-26.07.2013 Arıza Takip Ve Analiz Tablosu
ATÖLYE ADI

HAFTALIK ARIZA
TAMAMLANAN
TAMAMLANAN
BİLDİRİM
ARIZA
ARIZA SAYISI
SAYILARI
YÜZDESİ

İNŞAAT

20

14

70%

ELEKTİRİK

60

55

92%

SIHHİ TESİSAT

38

28

74%

KLİMA

38

29

76%

TIBBİ CİHAZ

18

14

78%

MARANGOZ

52

38

73%

KAYNAK

26

21

81%

TOPLAM

252

199

79%

22/07/2013 -28/07/2013 tarihleri arasında yapılan arıza
bildirimleri ile ilgili yapılan iş analizi sonuç tabloları incelendiğinde 1 haftalık yapılan iş gücü analizi ile ÇATDH

Toplam arıza sayısı:252
Toplam çalışma süresi :692

Aktif arızaya müdahale eden personel sayısı: 31 (izinli-raporlu personel, kazan dairesi nöbet personeli, teknik
büro, devamlı üretim personelleri bu sayı dışındadır.)
Aktif arızaya müdahale eden personelin toplam haftalık
mesai süresi : 31*5*6=930 saat
İşgücü performansı:832/930*100=%90

Tespit Edilen Sorunlar Çözüm Ve Öneriler
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Aktif arızaya müdahale Eden personel sayısı: 31 (izinli-raporlu personel, Kazan dairesi nöbet personeli, teknik
büro, devamlı üretim personelleri bu sayı dışındadır.)

22-26/07/2013 arıza takip ve analiz tablosu incelendiğinde
gelen arıza bildirimlerinin %79 oranında arızlarının teknik
birimin kendi imkânlarıyla giderildiği tespit edilmiştir
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Günlük çalışma süresi: 6 saat (İş kanunu 68 maddeye göre
saatte her saatte 15 dakika dinlenme süresi alınmıştır.)

1. Yapılan gözlemler ve geçmişe yönelik arıza kayıtları
incelendiğinde her iki hastanenin teknik birimlerinde
evrak kayıt birimlerinde düzenli istatistiklerin tutulmadığı her atölyenin kendi belirlediği kayıt teknikleriyle istatistik çıkarmaya çalıştığı gözlenmiştir. İş yükünün ve
gelen arıza taleplerinin sözlü olduğu durumlarda kayıt
süreci başlamayarak kayıt dışı giderilmiş arızaların fazla olduğu gözlenmiştir. Personel işleyişi sırasında gelen talep akışının yönlendirilmesinde HBYS olmaması,
standart formların oluşturulmaması arıza müdahale
sürelerinin uzamasına, cihazın arıza da kalma süresini uzatmaktadır ve hesaplanamamaktadır. Bu benzeri
nedenlerle acilen HBYS takip programı acilen aktif bir
şekilde kullanılması için gerekli şartların sağlanması
önerilmektedir.
2. Yapılan gözlemlerde her iki hastanenin teknik biriminde hizmet veren atölye sayı ve işleyişleri arasında farklılıklar olduğu bu farklılıkların iş gücü
kaybına neden olduğu gözlenmiştir. Atölye sayı ve
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kapsamlarında optimizasyona gidilerek, atölye sayılarının ve sorumlu teknisyen sayısının azaltılarak mühendislerin atölye işleyişinde daha aktif sorumluluk
almaları önerilmektedir.

4. Eleman ihtiyacı bazı birimlerde olmakla birlikte uygun
personellerin atölyeler arası değişim yapılarak hizmet
akışının dengelenmesi önerilmektedir. ANEAH Atölye
sayısının ve süreçlerinin optimizasyonu yapılarak atölye iş akışının sağlandığı gözlenmiştir.
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3. Çukurova Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesinde atölye
bazında veya bazı atölyelerde fazla eleman bulunmakla birlikte; örneğin inşaat atölyesinde 13 teknik eleman
bulunurken, Biyomedikal cihaz atölyesinde 2 teknik
eleman bulunmaktadır. Ancak genel teknik birim performansı göz önüne alındığında %90 oranında verimlilikte çalışıldığı tespit edilmiştir.
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5. İş gücü analizinde çıkan nispeten düşük verimlilik değerlendirildiğinde; ANEAH 4 yerleşkede hizmet vermesi sebebiyle giderilen arızaların birçoğunun kayıt altına alınamadığı, gidiş geliş süreleri, takım ve malzeme
transferlerinin olumsuz etkileri düşünüldüğünde ortaya çıkan %72 işgücü verimlilik oranının daha yüksek
olacağı söylenilebilir.
6. Sağlık tesislerimizde kullanılan tıbbi cihazların takip, kalibrasyon, dogrulama ve bakımına yönelik
Hastanelerimizde tıbbi cihazların envanterini oluşturularak doğrulama, bakım ve kalibrasyon planı oluşturulması ve teknik personelin tıbbi cihaz ve teknoloji
yönetimi eğitim programıyla tıbbi cihazların bakımı,arızada kalma sürelerinin azaltılması,cihaz verimlilik artıracagı tespit edilmiştir.
7. Kamu Hastaneleri Birliğinde biyomedikal mühendislerinin ve teknikerlerinin görev almaya başlamasıyla
birlikte Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimleri ölçümleme laboratuvarı kurma konusunda çalışmalar
yapmaktadır. Bu çalışmalarda karşılaşılan en büyük
sorun tıbbi cihazların ölçümleme süresinin ve tıbbi
cihaz envanterinin belirli olmayışıdır. Bizim en büyük
sorunlarımızdan bir tanesi de çalışmanın yapıldığı dönemde teknik kadromuzda biyomedikal mühendisinin
olmamasıdır. Bu konuda çalışan özel firmaların az
kişiyle ve çok kısa sürede bu hizmeti gerçekleştirmesi
tıbbi cihaz ölçümleme süresi hesaplaması konusunda
yanlış planlamaya neden olmaktadır. Sağlık hizmeti
sunumunda kullanılan tıbbi cihazların belirli koşullar
altında hasta değer ve parametrelerini ölçmede gösterdiği değerler ile ölçme cihazının gösterdiği değerler
arasındaki ilişkinin doğru olması hayati derece önemlidir. Her bir tıbbi cihazın kalibrasyonu için gereken
süre konusunda kalibrasyon firmalarına ait birbirinden çok farklı veriler bulunmakta bu konuda standartlar net veriler bilinmemektedir. Bu durum, Kamu

Hastanelerinde kalibrasyon işlemlerinde gerek hizmet
alımı gerekse yürütme aşamasında karşılaşılan en büyük problemdir.Hastanelerin cihaz envanter listelerine
bakıldığında kullanılan teknoloji yoğunluğuna ragmen
yapılan bakım onarım ve kalibrasyon işlemlerinin birkaç günde bitirilmesi tıbbi cihaz kalibrasyon sürelerinin yanlış hesaplanmasına ve gerekli iş gücü analizinin
yapılamamasına neden olmaktadır. Adana İli Kamu
Hastaneleri Birliği Genel Adana İli Kamu Hastaneleri
Birliği Genel Sekreterliğine bağlı sağlık tesislerimizde
kullanılan tıbbi cihazların takip, kalibrasyon, dogrulama ve bakımına yönelik fizibilite çalışması yapmak;
cihaz verimlilik ve ömrünü uzatarak hasta memnuniyetini ve sunum kalitesini artırmak amacıyla tıbbi cihaz ve teknoloji yönetiminde bir stratejik eylem planı
hazırlanmalıdır.Bu konuda gerekirse dışardan hizmet
alımı yaparak Adana İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel
Sekreterliğine bağlı sağlık tesislerimizde kullanılan tıbbi cihazların takip, kalibrasyon, dogrulama ve bakımına teknik personel niteliklerinin daha da artırılması ve
kalibrasyon labratuvarının kurulmasına başlanmasına
yönelik fizibilite çalışması yapmak ve alt yapının planlaması için danışmanlık hizmeti alınması biyomedikal
alanda etkin maliyet yönetimi ve sağlık hizmetleri sunumununu artıracaktır.

4.2.

Tıbbi Cihaz Ve Teknoloji Yönetiminde
Eylem Planı Oluşturulması

“Tıbbi Cihaz Yönetimi Eylem Planı Projesi”, Adana İli Kamu
Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Strateji ve Proje Birimi
tarafından hazırlanmış ve Çukurova Kalkınma Ajansı’nın
Doğrudan Faaliyet Desteğine başvurulmuştur. Çukurova
Kalkınma Ajansı tarafından değerlendirilen ve kabul edilen projenin süresi 3 ay olup proje kapsamında teorik ve
uygulama eğitim süreleri toplam 2 ay olarak planlanarak
uygulanmıştır.
1.Proje kapsamında sağlık tesislerimizde kullanılan tıbbi
cihazların envanterini oluşturularak doğrulama, bakım ve
kalibrasyon planı çıkarılmıştır. Cihaza özgü bakım, onarım,
kalibrasyon ve arıza takibi sistem üzerinden yapılması
için düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır.
2.Sağlık tesislerimizde çalışan 77 kişilik teknik personel
mesleki unvanlarına ve iş alanlarına göre gruplandırılarak
cihaz yönetimi konusunda danışmanlık ve eğitim hizmeti
verilmiştir.

5.

UYGULAMA AŞAMASI

Eğitimler, Adana Numune Eğitim Araştırma Hastanesi eğitim
salonunda düzenlenmiş ve Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal
Enstitüsü uzman hocaları tarafından verilmiştir.
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Tablo 8: Uygulama Takvimi
3. AY

1.
On
beş
gün

2.
On
beş
gün

3.
On
beş
gün

Proje hazırlık faaliyetleri

X

X

X

Ofis kurulması

X

Tanıtım faaliyetleri

X

X

X

Teknik danışmanlık için
şartname hazırlanması ve
İhale süreci

X

X

X

X

X

Faaliyet

Danışman Firmanın
belirlenerek Hastanelerdeki
cihazların envanterinin
çıkarılması
Cihazların risk gruplarını
göre gruplandırılarak
hastane otomasyon
sistemine kayıt edilmesi ve
cihazlara özel doğrulama
bakım ve kalibrasyonları
konusunda bilgi ve
danışmanlık hizmeti
verilmesi

X

Hastanelerimizde çalışan
teknik personelin çıkarılan
cihaz envanterine
ve eğitimlerine göre
gruplandırılarak eğitim
ihtiyacının belirlenerek ve
danışmanlık hizmetinin
verilmesi

X

6.

4.
On
beş
gün

X

5.
On
beş
gün

6.
On
beş
gün

Resim 1. Eğitim içeriği

X

X

X

7.1.

aydınlatıcı bilgiler vermektedir. Kitap 173 sayfadan oluşmaktadır. Kitap, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, diğer Genel Sekreterlikler ve bölgedeki özel hastanelerle
paylaşılmıştır.

7.2. Proje Kitabı

X

X

UYGULAMANIN YAPILDIĞI
BÖLÜMLER VE TAKİBİ

12 sağlık tesislerimizde çalışan 77 kişilik teknik personel
mesleki unvanlarına ve iş alanlarına göre gruplandırılarak
cihaz yönetimi konusunda danışmanlık ve eğitim hizmeti
verilmiştir.

7.

Resim 2. Ders Kitabı

Proje kitabı projenin tanıtımı yapılarak başka kurum ve
kuruluşlara örnek olması proje amacını, sürecini ve çıktılarını tanıtan nitelikte hazırlanmıştır. Yönetici ve kursiyerlerin çalışma hakkındaki görüşlerine de yer verilmiştir. kursiyerlere uygulanan anket sonuçları ve katılımcılar
hakkında bilgileri de içermektedir. Ayrıca projenin finansmanını sağlayan Çukurova Kalkınma Ajansı’nın tanıtımına
da yer verilmiştir. Projenin vizyonu konumundadır.

7.3. Eğitim Sonrası Ölçme Değerlendirme
Eğitim bitiminde katılımcıların kazandığı bilgi düzeyini ölçmeye yönelik 26 sorudan oluşan yazılı sınav uygulanmıştır. Bu sınav sonucunda 75 ve üzeri başarı kabul edilmiş
başarılı olan adaylara, Boğaziçi Üniversitesi tarafından,
uluslarası geçerliliği olan, sertifikalar verilmiştir.
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1. AY

UYGULAMANIN SONUÇLARI:
Ders Kitabı

Eğitim sonucunda “Tıbbi Cihaz ve Teknoloji Yönetimi” adlı
kitap hazırlanmıştır. Ders kitabı yazarları, eğitimi veren
ekipten, editörler ise Genel Sekreterliğimiz çalışanlarından oluşmaktadır. Kitap içeriği eğitim konularını kapsamaktadır. Ayrıntısı Resim 1’de görülmektedir. Kitap (resim 2); sözel anlatım, görsel öğeler, uygulama örnekler
ve de grafikler içermektedir. Konular hakkında ayrıntılı

Resim 3. Sertifika Töreni
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Eğitim alan kursiyerlerin tamamı eğitimi başarı ile tamamlamıştır. Bu başarının en büyük nedeni katılımcıların istekliler arasından seçilmiş olmasıdır. Resim 3’te sertifika
töreninden bir kare görülmektedir. Eğitim sonucunda katılımcıların da eğitimi değerlendirmeleri istenmiştir.
Tablo 9: Katılımcıların Demografik Faktörlerin Betimleyici
İstatistikleri
Demografik Değişkenler
Daha Önce Eğitim

Yaş
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Cinsiyet

Eğitim

Frekans

Yüzde

Evet

15

19,5

Hayır

62

80,5

Kadın

4

5,2

Erkek

73

94,8

20-25

5

6,5

26-30

7

9,1

31-35

17

22,1

36-40

17

22,1

41 ve üzeri

31

40,3

Lise/önlisans

14

18,2

Lisans

59

76,6

YL/Doktora

4

5,2

Katılımcıların büyük bir çoğunluğunun erkek (%94,8),
daha önce böyle bir eğitim almamış (%80,5) 41 yaş ve
üzeri (%40,3) ve lisans düzeyinde eğitime sahip olanlar
(%76,6) olduğu görülmektedir.
Anket sonucunda eğitime katılanların %97’si eğitimin
mesleki gelişimlerine olumlu etkisi olduğunu söylemiştir. %98’i yeni bilgi ve beceri kazandığını düşünmektdir.
%94’ü eğitimin amacına uygun olduğunu düşünmektedir. %97’si kazandığı bilgi ve becerilerin çalıştığı kurumda uygulanabilir olduğunu düşünmektedir. Eğitim
katılımcıların %97’sinin konuya olan ilgisini arttırdığını
söylemiştir. Eğitim, katılanların %95’inin motivasyonunu
arttırmıştır.

8.

SAĞLIK HİZMETLERİ ÜZERİNE
ETKİLERİ

1. Hastanemizde çalışan 77 kişilik teknik personel mesleki unvanlarına ve iş alanlarına göre gruplandırılarak
cihaz yönetimi konusunda danışmanlık ve eğitim hizmeti verildi. Adana Cihaz Envanteri Yönetimi Eylem
Planı Projesine dahil, farklı mesleklere sahip teknik
personel ve mühendislere personele verilen teorik
ve uygulamalı eğitimlerde tıbbi cihazlar, biyomedikal
mühendisliği ve klinik mühendisliği konuları işlenmiştir.Uygulamanın en önemli sonuçlarından bir taneside hastanedeki maliki olduğumuz ve hizmet alımı
yapılan cihazların doğru bir şekilde, sayı, marka ve
model kayıtlarının tutulması; Bakanlığımızın Malzeme
Kaynakları Yönetim Sisteminde bulunan Biyomedikal
Dayanıklı Taşınır Envanter Yönetimi Ekranı’ na girişlerde büyük kolaylık sağlamıştır.
2. Cihaz kullanımına bağlı yanlış tanı ve tedaviler azaltılarak hasta ve zaman kayıpları önlenerek hasta bakım kalitesi artırıldı. Tıbbi cihazların bakım periyotları üreticilerinin öngördüğü şekilde ve manullerinde
öngörülen bakım sıklıklarında hastane bazlı yeniden
düzenlendi. Ayrıca tüm tıbbi cihazlara bakım-onarım
hizmeti alınmasından ziyade özellikli tıbbi cihazlara
teknik hizmet alınıp; diğer tıbbi cihazların günlük-haftalık-aylık bakımlarının hastanelerin kendi teknik elemanları marifeti ile gerçekleştirilmesi sayesinde, genel
sekreterliğimiz tarafından hazırlanan tasarruf planında da rapor edildiği üzere kurumumuz %5 oranında
kara geçmiştir.
3. İlimiz Kamu hastanelerinde teknik personelin cihazlara göre planlaması yapılarak ve eğitimleriyle ilerde
merkezi tıbbi cihaz birim kurularak cihaz yönetiminin
planlanmasının yapılabilmesi için altyapı oluşturuldu.
Gerçekleştirilen bu projeyle eğitimi tamamlanan 77

Tablo 10. Verilen Eğitimin Etkisi
Verilen Eğitim ile
İlgili Görüş
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Hiç
Katılmıyorum

Katılmıyorum

Orta Düzeyde
Katılıyorum

Katılıyorum

Tamamen
Katılıyorum

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

Eğitim mesleki gelişimime
olumlu katkı sağladı

2

2,6

0

0,0

7

9,1

26

33,8

42

54,5

Eğitim yeni bilgi ve beceriler
kazandırdı

2

2,6

0

0,0

9

11,7

23

29,9

43

55,8

Eğitim kurumumda
uygulayabileceğim yeni bilgi
ve beceriler kazandırdı

2

2,6

0

0,0

11

14,3

19

24,7

45

58,4

Eğitim konuya olan ilgimi
artırdı

2

2,6

0

0,0

8

10,4

20

26,0

47

61,0

Eğitim motivasyonumu
artırdı

2

2,6

2

2,6

4

5,2

24

31,2

45

58,4
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kişilik kadronun acil müdahele gerektiren durumlarda
etkin rol oynaması, cihaz hatasından kaynaklı olumsuz sonuçların doğmasını önlenmesi sağlanmıştır.
Hastaneye cihaz alımı aşamalarında; tam olarak ne
isteniyorsa, ihtiyaç talep formlarına ve şartnamelere
tam olarak ne isteniyorsa cihazın tam isminin doğru bir şekilde yazılması, satın alma, faturalama ve
depo kayıtlarının oluşturulması aşamalarında tekil
terminoloji kullanılmasının öneminin anlatılmasıyla;
yine TKHK İzleme Ölçme ve Değerlendirme Kurum
Başkan Yardımcılığı Verimlilik ve Kalite Yönetim Daire
Başkanlığının yayınladığı Verimlilik Gözlemci Yerinde
Rehberinde bahsi geçen hususların daha erken gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.

Kurum kaynağı dışında ülkemizde sağlanan hibe ve fonlardan araştılarak ilgili başlıklarda destek sağlayan kurum ve
kuruluşlardan projenin finansı saglandı.

4. Tıbbi cihaz ve teknoloji yönetiminde Adana Kamu
Hastaneleri yol haritası 3 yıllık eylem planı oluşturulmuştur.Adana kamu hastanelerinde klinik mühendisliği hizmetlerinin Genel Sekreterlik tarafından koordine edilecek şekilde yapılandırıması ortak hizmetlerin
verilmesinden Genel Sekreterlik Klinik Mühendisliği
Birimi sorumlu olacaktır.Bir Klinik Mühendisliği
Merkezine satın alınması gereken en temel test ve ölçüm cihazlarının listesi belirlenmiştir.Bu cihazlardan
bir kısmının hastanelerde ortak kullanımı daha ekonomik olacaktır.

Ülkemizde ilk defa uygulanan Türkiye Kamu Hastaneleri
Kurumu web sayfasında örnek uygulama olarak yayınlanmıştır. Projemiz birçok Gelen Sekreterlik tarafından
beğenilerek uygulanmak istenmiş ( 47 Genel Sekreterlik
proje ekibi ile irtibat kurulmuş) ve proje ayıntıları paylaşılmıştır. En somut çıktı ise Mersin İli Kamu Hastaneleri
Birliği Genel Sekreterliği de danışmanlık yapılarak benzer bir proje hazırlamış ve bu projenin de finansörü olan
Çukurova Kalkınma Ajansı’na başvurmuş destek alarak
uygulanmıştır.

ÖĞRENİLEN DERSLER

Ülkemizde az sayıda olan tıbbi cihaz bakım, onarım ve
kalibrasyon işlerinde nitelikli insan kaynağı eğitimi ile en
azından bir kısmının, kendi bünyemizde yapılarak önce
usta çırak ilişkisi öğrenilenlerin eğitim sonrasında bilimsel
bilgilere dayandırılması sağlanmış oldu. Böylelikle teknik
personelimizin daha bilinçli müdehalelerde bulunması
sağlandı. Mevcut insan kaynağının potansiyeli görülmüş
ve arttırılmış oldu.İnsan kaynağına gerekli eğitimler verildiğinde, kişisel gelişimleri sağlandığında, dışa bağımlı
olunan birçok konunun kendi bünyemizde minumum
maliyetle yapılabileceği gösterilmiş oldu. Sağlık kuruluşlarında gereksiz ve kapasite bakımından uygun olmayan
tıbbi cihaz alımını önlemek için; sağlık kuruluşunun türü,
coğrafi konumu, hasta kapasitesi gibi faktörler göz önünde bulundurularak tıbbi cihaz ihtiyaçlarının belirlenmesi
için ekipler oluşturuldu .

11. UYGULAMANIN BÜTÇESİ
Bu uygulamanın bütçesi 52.924 TL olup, tamamı “TR6213-DFD DOĞRUDAN FALİYET DESTEĞİ ADANA CİHAZ
ENVANTER YÖNETİMİ EYLEM PLANI PROJESİ” kapsamında Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından karşılanmıştır.
Proje yürütme ekibi, Adana Kamu Hastaneleri Birliği Genel
Sekreterliği çalışanlarından oluşmuştur.
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9.

Alınan eğitimle 11 hastane ve 1 ADSM merkezinde çalışan
teknik elemanların atölye çalışmaları sonucunda, Genel
Sekreterliğimiz tarafından hazırlanan tasarruf planında
da rapor edildiği üzere kurumumuz %5 oranında kara
geçmiştir.

KAYNAKLAR
1.

Çetindamar, Dilek(2003),
Tarihi: 26 Nisan 2008).

http://www.mmoistanbul.org,

(Erişim

2.

Sarıhan, Halime İnceler. Rekabette Başarının Yolu: Teknoloji
Yönetimi. İstanbul: Desnet Yayınları, Yayın No: 2, 1998

3.

http://www.titubb.org/Ansiklopedi/T%C4%B1bbi%20Cihaz.
aspx(1.12.2015)

Tıbbi cihaz bakım,onarım ve kalibrasyonu ile teknik servis
insan gücü planlaması arasındaki koordinasyon sağlanarak hem tıbbi cihazların hem de personelin etkin ve verimli kullanılması konusunda düzenleme yapıldı. Maliyet
etkin olmayan bakım-onarım kararlarının verilme riski en
aza indirilmiş,tıbbi cihazlar mümkün olan en üst kapasite
kullanım oranıyla çalıştırılacak düzenlemeler yapılmış ve
gereksiz harcamaların yapılmasının önüne geçilmiştir.
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DENİZLİ DEVLET HASTANESİ YENİDOĞAN YOĞUN
BAKIM ÜNİTESİNDE HAZIRLANAN KURŞUN İÇERİKLİ
APARATIN RÖNTGEN ÇEKİMLERİNDE YAYILAN ORTAM
RADYASYONUN AZALTILMASINDAKİ ETKİNLİĞİNİN
ÖLÇÜLMESİ

Çalışan ve hasta güvenliği, kalite yönetimi kapsamında giderek önemi artan bir konudur. Yoğun bakım ünitelerinde hasta başı
portabl röntgen çekimi sırasında diğer hastalar ve yoğun bakım çalışanları radyasyona maruz kalmaktadır. Bu konuda maruz
kalınan radyasyonu azaltmak amaçlı olarak röntgen çekimlerinde kullanılmak üzere kurşunun X-Ray ışınlarını absorbe etme
özelliğinden yola çıkarak kurşun içerikli paravan şeklinde bir aparat tasarlandı. Ortama yayılan radyasyon miktarının ölçümü ,
radyasyon ölçüm cihazı ile yapıldı.
Çalışmaya alınan hastalar (n:60) 2 gruba ayırıldı. Grup 1 (n:30) ; Çekim sırasında kurşun levha kullanılan hastalar, Grup 2 (n:30)
;çekim sırasında kurşun levha kullanılmayan hastalar olarak belirlendi. Röntgen çekimi sırasında sağlık çalışanları kurşun
levhanın arkasında korundu ve radyasyon ölçer kurşun levhaya 30 cm uzaklıkta tutuldu. Kurşun levha kullanıldığında ortam
radyasyonu ortalama 138,066 µSv , kullanılmadığında ortalama 0,390 µSv olarak ölçüldü. İki grup arasında ortam radyasyonu
levha kullanıldığında anlamlı derecede azalmış olarak bulundu (p < 0,001 t:8,49 )
Sonuç olarak; yoğun bakım ünitelerindeki röntgen çekimleri sırasında maruz kalınan radyasyonu azalmak için X-Ray ışınlarını
absorbe eden kurşun içerikli levhaların kullanılmasının faydalı olacağını düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, radyasyon, hasta güvenliği, çalışan güvenliği

MEASUREMENT OF THE EFFECTIVENESS OF DECREASING THE EMANATING RADIATION AT THE RADIOGRAPHY OF
THE LEAD THEMATIC APPARATUS WHICH IS PREPARED IN DENİZLİ STATE HOSPITAL NEWBORN INTENSIVE CARE
UNITSUMMARY
Employee and patient security is the subject of increasingly growing in importance within quality management content. In
intensive care units, the chairside during portable radiography, other patients and intensive care employee are exposed to the
radiation. In order to decrease this imposed radiation, an apparatus was designed where it should be used during radiography
which has a feature to absorb X-Ray rays in form of a lead screen. The measurement of the quantity of emanating radiation out
was measured by the radiation measuring device.
The patients in this work group (n:60) was seperated into 2 groups. Group 1 (n:30) ; The patients who were being used lead
plates during radiography, Group 2 (n:30) ; the patients who were not being used lead plates during radiography, as this 2
groups were defined. During the radiography heallth employee were protected behind the lead plate and the radiation meter
was held as 30 cm distance to the plate. When the lead plate was used the environment radiation was measured averagely as
138,066 µSv, when it was not used the radiation was measured as 0,390 µSv averagely. The environment radiation between two
groups was found meaningfully decreased when the plate was used (p < 0,001 t:8,49 ).
As the result; we are thinking that it would be necessary to use the lead content plates which can absorb the X-Ray rays in order
to decrease the imposed radiation in intensive care units during radiography.
Keywords: Newborn, Radiation, Patient and Worker security
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Denizli devlet hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitesi
30 yataklı 3. basamak olarak hizmet veren bir birimdir.
Ünitemizde 1 ocak 2015- 31 mart 2015 tarihleri arasında toplam 322 adet röntgen çekimi gerçekleştirilmiştir.
Ünitede yatan hastaların bebek oluşu ve yatış sürelerinin
uzun olması hasta güvenliği açısından hassasiyeti arttırmıştır. Çalışan güvenliğinede katkıda bulunmak adına bu
çalışmanın yapılmasına karar verilmiştir.
Yapılan her çekimde ortama yayılan radyasyondan röntgen
çekilen hasta, ünitede çalışan personel, ortamda bulunan
diğer 29 hasta ve emzirmek için içeride bulunan anneler
etkilenmektedir Özellikle prematürite tanısıyla 26.-27. haftalık 500-1000 gr aralığında doğan bir yenidoğan taburculuk kriterlerine ulaşana kadar ortalama 70-80 gün ünitemizde kalmaktadır. Tablo 1’de de görüldüğü gibi bu tarih
aralığında yatmış olan bir prematürite yenidoğan sadece
kendisine yapılan çekimlere değil aynı zamanda ünitedeki
tüm çekimlerdeki radyasyonada maruz kalmaktadır. Bu durum hasta güvenliği açısındanda ciddi risk oluşturmaktadır.
Tablo 1: Yenidoğan yoğun bakımda 2015 yılı ilk çeyreği
röntgen çekim sayısı
Ay
Çekim sayısı

Ocak

Şubat

Mart

111

102

104

radyasyon kaynaklarından alınan radyasyon dozlarının
giderek artış göstermesi yaşam boyu kanser geliştirme
gibi olası risklerin artışı nedeniyle çalışan sağlığı açısından
sorun teşkil etmektedir.( Kaya,2002:70)
1.1.1.1. Radyasyonun Etkileri
İyonize radyasyonun ışınlandığı dokudaki biyolojik etkileri alınan toplam doza, doz oranına, radyasyon alan vücut
miktarına, radyosensiviteye ve yayılan radyasyonun tipine
bağlı olarak sitokastik ve deterministik etkiye sebep olur
(who.int:2015).
Deterministik Etki: Büyük dozlarda meydana gelir.
Hücre ölümüne ve dolayısı ile organ fonksiyonlarının bozulmasına neden olur
Stokastik Etkiler: Hücre hasarı meydana getirmeyecek
kadar çok düşük dozlara uzun dönem maruz kalındığında
hücre ölümünden çok hücrenin modifiye olmasına neden
olur. Modifiye olan hücrelerde uzun dönemde kanser gelişebilir. Vücudun onarım ve defans mekanizması kanser
gelişimini önlemede önemli etkisi vardır (Somatik etki,
karsinogenez).Çünkü doğal kaynaklardan maruz kalınan
radyasyon, kanser ve buna bağlı ölümün çok ender nedenidir. Hasar, genetik bilgileri taşıyan hücrelerde meydana gelmiş ise, bu daha sonraki kuşağa eklenerek geçer.
Sitokastik etkinin bu tipine herediter etki denir . Röntgen
uygulamaları nedeni ile ortaya çıkan kanser vakalarının
bazı ülkelerdeki yüzde değerleri şöyledir. İngiltere’de %0,6,
ABD’de %0.09, Almanya’da %1,3 ve Japonya’da %2,9’dur.
Ülkemizde bu konuyla ilgili bir araştırma maalesef yoktur
(Kaya,2002:70)
Tablo 2 : Röntgen uygulamaları sebebiyle bazı ülkelerde
ortaya çıkan kanser vakalarının yüzdelik değerleri
Ülke

Günümüzde tıp alanında çalışan birçok sağlık personeli
tanı tedavi prosedürleri uygularken, bazı tıbbi girişimlerde
ve nükleer tıp prosedürlerini uygularken radyasyona maruz kalmaktadır. Kalite standartları gereği röntgen çekimleri esnasında kullanımı zorunlu olan ekipmanların aktif
olarak kullanılmasına rağmen bu durum sadece bir sağlık
personelini korumaktadır. Çalışma saatlerinde mesai 9,
nöbette 6 personel her çekimde ortama yayılan radyasyondan etkilenmektedir.

1.1.

Genel Bilgiler

1.1.1. Radyasyon
Günümüzde iyonizan radyasyon içeren görüntüleme yöntemleri gelişen teknoloji ile farklı yöntemlerle yoğun bir
şekilde tıpda uygulama alanı bulmaktadır(who.int:2015).
İnsanların yapay radyasyon kaynaklarından maruz kaldıkları radyasyon miktarının büyük çoğunluğunu tıbbi uygulamalar oluşturmaktadır . Kontrol edilebilir olan yapay

Yüzdelik Değeri

İngiltere

%0.6

ABD

%0.09

Almanya

%1,3

Japonya

%2.9
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Radyasyona en duyarlı organlar üreme organları ve bunların hücreleridir. Bu hücreler içinde de ışınlanmaya en
hassas olanı spermatogoniumlardır. Üreme hücrelerinde
fonksiyonel değişikliğe neden olabilecek asgari dozlar kadınlarda, erkeklere oranla daha yüksektir. Bir Sv (100 rem)
ani radyasyon dozu erkekte sperm, kadında ise yumurta
üretimini yavaşlatmakta olup 0,25 Sv ani doz absorpsiyonundan itibaren üreme hücrelerindeki saatler içinde
gerçekleşen değişiklikler laboratuar bazında tespit edilebilmektedir. Bu ışınlama dozlarında oluşan değişiklikler,
genellikle kısa bir süre içerisinde normale dönerken 4 Sv
(400 rem) ve üzerinde dozlardaki ışınlamalarda kısırlık
mutlaktır(Oyar vd,2003:400).
Gebelikte radyasyona en hassas dönem, hamileliğin 1848. günleri arasıdır. Düşük dozların, ovumun döllenmesini

271

01-04 Mart 2016, Antalya

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

V. SAĞLIKTA KALİTE ve GÜVENLİK ÖDÜLLERİ
Sağlıkta Kalite Standartları En İyi Uygulamalar

takip eden ancak uterusa implantasyonundan önceki peryotta (l8.günden önce) alınması, fetüsün oluşmasını engelleyerek abortusa sebep olabilmektedir (Oyar, 1993:90).

maruz kalınacak radyasyon dozunun da o denli yüksek
olacağıdır. Bu nedenle de doz hızının ve yapılacak işlemin
ne kadar süre alacağının önceden bilinmesi önemlidir.

Özet olarak günümüzde embriyo ve fetus üzerindeki diğer sigara, alkol, çeşitli ilaçlar, beslenme bozuklukları ve
çevre gibi risk faktörlerinin yanında radyasyonun tek başına kesin bir risk faktörü olduğunu söylemek güçtür. Ancak
fetüs üzerinde hasar olasılığını artırdığı ve bu olasılığın artan dozla daha da arttığı söylenebilir.

Radyasyondan korunmada bir başka kural, ışın demeti
genişliğinin mümkün olduğunca daraltılmasıdır (kolimasyon). Daha geniş bir ışın huzmesi, daha geniş bir ortamı
radyasyona maruz bırakacağından ışın demeti, kullanım
amacı ne ise onun gerektirdiğinden daha geniş olmamalıdır (Oyar vd,2003:150).

1.1.1.2. Radyasyondan Korunma

1.1.2. Yenidoğanda Sık Görülen Hastalıklar

Radyasyondan korunmada genel olarak uyulması gereken bazı önemli kurallar

Yenidoğanda sık görülen akciğer hastalıkları

bulunmaktadır. Sağlık açısından bunlara dikkat edilmesi
gerekmektedir. Radyasyon ile çalışılan yerde, radyasyon
kaynağından mümkün olduğunca uzak durmaktır. Ters
kare kanunu olarak da bilinen kurama göre; radyasyonun
şiddeti (akı), mesafenin karesi ile ters orantılı bir şekilde
değişim göstermektedir. Örneğin, radyasyon kaynağına 1
m uzaklıkta radyasyon şiddeti 1 birim ise kaynaktan 2 m
uzaklıkta durulduğunda radyasyon şiddeti 1/4 birime düşmekte, dolayısı ile maruz kalınan doz mesafenin karesi ile
ters orantılı olarak azalmaktadır (Oyar, 1993:55).

■■ Geçici tasipne

Radyasyondan korunmada genel kurallardan bir diğeri
zırhlamaktır. Mevcut bulunan radyasyonu zayıflatmak için
önüne konan veya onu çevreleyen engele zırh adı verilmektedir. Radyasyonu zırhlamak için genelde çok yüksek
yoğunluktaki maddeler tercih edilmektedir. Bu özelliğe
sahip maddeler arasında volfram, kurşun, çelik ve beton
sayılabilir. Zırhlamada kullanılan maddelerin yoğunluğu
arttıkça, gereksinilen kalınlık azalmaktadır. Örneğin, volframdan imal edilmiş bir zırhın kalınlığı, çelikten yapılmış
bir zırhtan daha ince tutulabilir. Ancak zırhlama için kullanılacak malzemenin çeşidi, yoğunluğu ve kalınlığının seçimi, etkileşime gireceği radyasyonun cinsine göre yapılmalıdır (Oyar vd, 2003:200). Böylece hem etkin bir zırhlanma
temin edilmiş, hem de gereksiz maliyet artışının önüne
geçilmiş olur (Oyar, 1993:55). X ve γ-ışınları oldukça girici
radyasyonlar olup etkin bir zırhlamayı gerektirmektedir.
Bu amaçla radyasyon alanı ve çalışan personel ile radyasyon kaynağı arasındaki bölme, kurşun, beton ve dolu tuğlalar ile zırhlanmalıdır.

■■ Akcigerde kanama

Radyasyondan korunmada genel kurallar içinde bir diğeri
de zaman kuralıdır. Radyasyon ile yapılan işlemlerde maruz kalınan doz (D), doz hızı (DH) ile işlem süresinin (Z) çarpımına bağlıdır.
D= DH x Z
Örneğin doz hızı 3 Gy/saniye olan bir radyasyon alanında 1
saniye kalınması ile maruz kalınan doz 3 Gy ise; bu alanda
10 saniye kalınmasının bedeli 30 Gy’dir. Buradan çıkan sonuç radyasyon alanında ne kadar uzun süre bulunulursa
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■■ Solunum güçlügü sendromu
■■ Pnömoni
■■ Aspirasyon sendromları
■■ Persistan pulmoner hipertansiyon
■■ Hava kaçakları (pnömotoraks,pnömomediastinum,interstisyel amfizem)
■■ Dogumsal malformasyonlar (diyafragma hernisi,akciger hipoplazisi,dogumsal lober amfizem,trakeal fistül)
■■ Atelektazi
■■ Kronik akciger hastalıgı
En eski radyolojik tanı yöntemi olan röntgen, temel tanı
yöntemi olma özelliğini hala korumaktadır. Doğal kontrastla çevrelenmiş kemikler ve akciğerlerin incelenmesinde olduğu kadar; meme, sindirim borusu ve üriner
sistemin incelenmesinde de ilk ve temel tanı yöntemi
konumundadır. Röntgen aygıtlarının her yerde bulunabilmesi, göreceli ucuzluğu ve geniş bir alanı kesintisiz
görüntüleyerek anatomik oryantasyonu sağlaması nedeni ile röntgen, hemen her zaman klinikte ilk istenen
radyolojik tanı yöntemi olmaktadır (Tuncel, 2010:18).
Aşağıda bazı yenidoğan hastalıklarında röntgenin yeri
incelenmiştir.
Prematürite; Bebeklik döneminde hastaneye yatışın en
sık görülen nedenlerinden biri prematüreliktir. Vücut
ağırlığına bakmaksızın 37 gestasyon haftasından önce
doğan bebeklere Prematür denir. Batı ülkelerinde düşük doğum tartılı olan (<2S00 gr) yeni doğanların yaklaşık
%7S’ini Prematüre bebekler oluşturur. Ülkemizde yapılan
sınırlı çalışmalarda ise bu oran %16 olarak bulunmuştur
(Çavuşoğlu, 1998:80)
Respiratuar distres sendromu; gebelik yaşı azaldıkça
RDS sıklığı artar. RDS genellikle prematürelerde görülen,
dispne (interkostal ve sternal retraksiyon), taşipne (solunum hızının 60/dk ve üzerinde oluşu) ve ekspiratuar inleme ile doğum sonrası ilk 4-6 saat içinde ortaya çıkan akut
bir klinik tablodur. Gestasyon yaşı 26-28 hafta olanların
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Yenidoğanın Geçici Takipnesi; gecikmiş fetal akciğer klirensi, respiratuar distres sendromu tip-2 olarak da bilinir.
Respiratuar semptomlar geçici olup genellikle 2-5 gün
içinde bulgular düzelir(Welty,2005:690).
Radyolojik bulgular; Akciğer grafisinde hiperaerasyon, hafif kardiyomegali bulunabilir. Perihiler damar gölgelerinde
belirginlik, interlober septumlarda ödem, nadiren plevral
sıvı ve alveoler ödeme bağlı parankimal dansite artışı
görülebilir. Radyolojik bulgular genellikle 2-3 gün içinde
geriler(Tekinalp,2004:454).
Ayırıcı tanıda yeni doğan döneminde solunum sıkıntısına neden olan diğer hastalıklar mutlaka düşünülmelidir.
Özellikle prematürelerde RDS’den ayırım büyük önem taşır. Klinik bulgular RDS’ye benzerse de akciğer grafisindeki
bulgular oldukça farklıdır. Ayrıca grup B streptokoklara
bağlı pnömoniler; serebral hiperventilasyon, sepsis, pulmoner interstisyel amfizem, mekonyum aspirasyon sendromu, konjenital kalp hastalıkları ve polisitemi de ayırıcı
tanıda düşünülmelidir (Tekinalp,2004:460).
Mekonyum aspirasyon sendromu; fetusta embriyonik
intestinal gelişimi 14. günde başlar. Gebeliğin 70-85.
günleri arasında mekonyum embriyonik barsakta oluşur. Fetusta ve prematürelerde barsaklar parasempatik,
sempatik ve internal sinir yolları ile inerve olur. Term
bebeklere göre pretermlerde distal kolonda ganglion hücreleri daha az ve sinirlerin myelinizasyonu 11
yetersizdir. Fetal gastrointestinal traktusun ilerleyici
matürasyonu; mekonyum salınımının 34. gebelik haftasından önce seyrekken, postmatürelerde daha sık olmasını açıklayabilir. Tüm doğumların %6-25’inde (ortalama %14) amniyon sıvısı mekonyumludur, bunların da
%2-36’sında mekonyum aspirasyon sendromu gelişir.
Mekonyum aspirasyon sendromlu olguların %4-37’si
kaybedilmektedir(Tekinalp,2004:460).
Radyalojik bulgular; Akciğer grafisinde yaygın, kaba, düzensiz, yama tarzında opasiteler, yer yer aşırı havalanmış
gölgeler görülür. Hafif ve orta dereceli olgularda bu değişiklikler 48 saat içinde kaybolur. Ağır olgularda ise giderek yaygın, homojen opasiteler gelişir. Kardiyomegali
görülebilir(Ovalı,2000:311)
Yenidoğanda görülen hastalıkların bir kısmı mortalite ile
sonuçlanmaktadır(Iran,2002:145).

NEDENLER

SAYI

%

PREMATÜRİTE

63

34,9

RESPİRATUAR DİSTRES SENDROMU

46

24,9

SEPSİS

42

22,7

YENİDOĞAN HİPERBİLİRÜBİNEMİSİ

14

7,57

İNTRAKRANİAL HEMORAJİ

11

5,95

KONJENİTAL MALFORMASYON

5

2,7

KONJENİTAL MALFORMASYON

4

2,16
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100

TOPLAM

Yenidoğanların mortalite nedenleri incelendiğinde; bebeklerin %34.05’inin Prematüre, %24.87’sinin Respiratuar
Distres Sendromu, %22.70’inin sepsis olduğu görülmüştür. Yenidoğan hiperbilirübinemisi, İntrakranial Hemoraji,
Konjenital malformasyon ve Perinatal asfiksi gibi ölüm nedenlerine daha az oranda rastlanmıştır(Alp vd,1992:585)
(Tablo 3)

2.
2.1.

UYGULAMA
Uygulamanın Amacı

Genel amacımız; kalite standartları kapsamındaki hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak amacıyla Yenidoğan
Yoğan Bakım Ünitesinde yapılan röntgen çekimlerinde
yayılan radyasyon dozunu düşürmek ve hastanemiz çalışanlarının Radyasyon Güvenliği konusundaki farkındalığını arttırmak

01-04 Mart 2016, Antalya

Radyolojik bulgular; akciğer grafisinde atelektazi, hava
bronkogramları, retikülogranüler görünüm veya buzlu
cam görünümü denilen bilateral opasite görülebilir, bazen asimetrik görünüm saptanabilir 4 . Ayırıcı tanıda mutlaka pnömoni (özellikle grup β streptokok pnömonisi) akla
gelmelidir (Çoban,2002:368).

Tablo 3: Mortalite Nedenleri
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%50’sinde, 30-31 hafta olanların %20-30’unda RDS gelişir
(Yiğit,2004:439)

Amaçlar;
■■ Sağlık çalışanlarının aldığı radyasyon dozunu azaltmak
■■ Ortama yayılan radyasyonu kurşun içerikli aparat ile
azaltmak
■■ Bebeğe çekim esnasında doğru pozisyon verebilmek
ve pozisyon hatası kaynaklı tekrarlanan çekimleri engellemek
■■ Sağlık çalışanının çekim esnasında bebeği tutmasına
gereksinim duymadan çekimlerin
güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamak
■■ Radyasyonun gebelik üzerindeki olumsuz etkileri bilinmektedir. Yenidoğan yoğun bakımda çalışan 36 kişinin
bayan ve yaş aralığının 20-45 arasında olması, radyasyondan kaynaklanan riskleri (ortama yayılan radyasyon dozunu düşürerek) azaltmak.(tablo 4)
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Tablo 4: Denizli Devlet Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım
Ünitesinde çalışan personelin cinsiyet ve yaş durumu
Yaş

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

Toplam

Kadın

2

8

12

10

4

36

Erkek

0

0

0

0

0

0

Tablo 5 : Yaşa Özel Doğurganlık Hızı, 2009, 2013

2.3.

Uygulamanın Sağlıkta Kalite Standartları
ile İlişkisi

Dünyada, hasta ve çalışan güvenliği konusundaki gelişmeler giderek artmaktadır. Bu gelişmeleri yakından takip
etmek ve ülkemizde bu uygulamaların yaygınlaşmasını
sağlamak büyük önem taşımaktadır. Bu konuda öncelikle
yapılması gereken sağlık çalışanlarında, hasta ve çalışan
güvenliği kültürünün oluşturulmasıdır.

ihtiyaç olmakla birlikte bu hizmetlerin sunumunda temel
unsur insandır. Sağlık hizmetlerinin
toplumun değişen ihtiyaçlarına göre sürdürülebilmesinde
en önemli güç insan gücüdür. İnsan
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Etkili bir sağlık hizmeti sunabilmek için uygun fiziki mekânlara, yeterli araç ve gerece

Çocuk doğurma çağındaki sağlık personelinin maruz kaldıkları radyasyon dozunun mümkün olduğu kadar düşük
düzeyde tutulması için gerekli önlemlerin alınması zorunludur. Hamileliği belirlenmiş olan radyasyon görevlileri
ancak gözetimli alanlarda çalıştırılır. Yenidoğan Yoğun
Bakımda çalışan hemşire kadrosu bayan olduğu ve doğurgan çağında olduğundan dolayı hamile yada süt izni
kullanan kişilerin radyasyondan uzak kalma imkanı yoktur. (Tablo 4,6 )
Tablo 6: Yenidoğan Yoğun Bakımda Çalışan Personelin sosyodemografik özelliği
Sosyodemografik
özellik
Çalışan sayısı

2.2.

Hamile

Süt izni
kullanan

15-49 yaş
aralığı

3

4

29

Uygulamanın Hipotezi

■■ Sağlık çalışanlarının aldığı radyasyon dozunu azaltılır.
■■ Ortama yayılan radyasyonu kurşun içerikli aparat ile
azalır.
Bebeğe çekim esnasında doğru pozisyon verilerek ve pozisyon hatası kaynaklı tekrarlanan çekimleri engellenir.
-sağlık çalışanının, çekim esnasında bebeği tutmasına gereksinim duymadan çekimlerin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlanır.
-Radyasyonun gebelik üzerindeki olumsuz etkileri bilinmektedir. Yenidoğan yoğun bakımda çalışan 36 kişinin
bayan ve yaş aralığının 20-45 arasında olması, radyasyondan kaynaklanan riskleri yayılan radyasyon dozunu
düşürerek azaltılır. (Tablo 4)
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gücü tarihin her döneminde yapılan işin temel unsuru ve
belirleyicisi olmuştur (Yök,2010).Küresel sağlık işgücünün
iyimser olarak 59 milyonun üzerinde çalışan olduğu tahmin edilmektedir (who.int,2015).
Sağlık hizmetleri TKY uygulamasında hasta bakım ve tedavi süreçleri ile ilgili profesyonel standartların sürekli iyileştirilmesi ve çalışanlar (doktor, hemşire, idari personel)
hasta ve yakınları ile toplumun oluşturduğu müşterilerin
sürekli memnuniyetlerinin sağlanması odak alınmaktadır.
Bunu sağlayabilecek en alt birimde sağlık çalışanlarıdır.
Bir örgütün kalitesini arttırmada birden çok faktör rol oynamaktadır. Bunlardan en önemlilerinden biri de çalışan
güvenliğidir. Çalışan sağlığını koruyarak birimin verimliliğini ve verilen hizmetin kalitesini arttırabiliriz.
Çalışan sağlığında radyasyon güvenliği önemli bir yer teşkil etmektedir. Tanı amaçlı kullanılan iyonize radyasyon
maruziyetini en aza indirerek çalışan güvenliğine katkı
sağlayabiliriz. Kurşun kalkan ismini verdiğimiz kurşun içerikli aparat ile hastaya uygun pozisyon vererek pozisyon
kaynaklı hatalı çekimler önlenecek. Aynı zamanda gereksiz radyasyon alımı önlenmiş olacaktır.
Türkiye genelinde toplumun bilinç düzeyinin, beklentilerinin ve sağlık hizmetleri talebinin artması, teknolojik gelişmeler ve yarattığı riskler, artan hizmet sunum maliyetleri
ve bunun sosyal güvenlik sistemine getirdiği yükler, hizmet kalite standartlarının yükselmesi, artan rekabet, getirilen hukuki sorumluluklar ve sürekli iyileştirmeyi öngören
sağlık politikaları hasta güvenliğini vazgeçilemez bir unsur
haline getirmiştir. Yenidoğan yoğun bakımda geliştirilen
kurşun içerikli aparat hastaların aldığı radyasyon dozunu
en aza indirmek amacı ile kullanılacaktır. Dolayısıyla bu
durum hasta güvenliği adına atılmış önemli bir adımdır.
Hasta güvenliğini etkileyen çok sayıda faktör bulunmaktadır. Sağlık hizmetinin sunumu; ortamdan, kişiden, kurumdan ve kültürden kültüre farklılık göstermektedir.
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Kalite yönetim sistemi; kişiden kişiye, ortamdan ortama
ve kültürden kültüre değişmeyen belirli standartlara uymayı içermesinden dolayı sağlık hizmetinin sunulmasıyla
ve hasta güvenliğiyle yakından ilişkilidir. Ayrıca, kalite yönetim sistemi ile hasta güvenliği kültürü arasında karşılıklı
etkileşim söz konusudur.

2.4.

Uygulama Süreci

•
•
•

•
•
•
•
•

Çalışma öncesi üç aylık dönemde Yenidoğan Yoğun
Bakımda çekilen röntgen film sayısı istatistik olarak
araştırmak
Ortamdaki normal radyasyon değeri ölçmek
Araştırma için ihtiyaç duyulan radyasyon ölçme cihazı temin etmek
Ortama dağılan radyasyon oranını düşürmesi beklenen kurşun içerikli aparatının yapım işlemleri
tamamlamak
Aparatın ölçülerine uygun kılıf için kumaş alınıp terziye diktirmek
01 Temmuz 2015- 30 Temmuz 2015 tarihleri arasında
aparatsız röntgen çekimlerine yapmak
01 Ağustos 2015-31 Ağustos 2015 tarihleri arasında
aparatlı çekimler yapmak
01Eylül 2015-30 eylül 2015 de çekim sonuçlarının
analizi yapılacak,
1 Ekim 2015- 10 ekim 2015 projenin değerlendirilip
sonuçlandırılacaktır.

2.4.2. Uygulama
15.06.2015-10 Ekim 2015 tarihleri arasında Denizli Devlet
Hastanesinde yapılması planlanmıştır. Literatür taramasından sonra elde edilen verilere göre Yenidoğan Yoğun
Bakım Ünitesinde tanılama için röntgen ihtiyacı olan hastalar ile çalışmaya karar verilmiştir. Kalite standartları
doğrultusunda, röntgen çekimi esnasında yayılan radyasyon ölçümü planlanmış. 15.06.2015- 01.07.2015 tarihleri
arasında radyasyon ölçüm cihazı temin edildi, kurşun içerikli aparat marangoza yaptırıldı. Hastalara göre aparatın
üzerine üç farklı ölçüde kılıf terziye diktirildi.

Hastalara çekim esnasında bu aparat kullanılarak yayılan
radyasyon ölçümlerinin yapılması planlandı. Bu aparat
kullanılarak yayılan radyasyon miktarının azalacağı ve
sağlık çalışanının çekimlerde hastayı tutmasına gereksinim duymadan çekimlerin güvenli bir şekilde yapılacağı
düşünülmüştür. Çekimler esnasında hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanacağı düşünülmüştür.
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2.4.1. Uygulama planı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde 01 Ocak 2015- 30.
Mart 2015 tarihleri arasında çekilen röntgen sayısını belirlemek için istatistiksel çalışma yapılmıştır. Çalışmadan
elde edilen verilere göre…çekim yapılmıştır. (EK 1)
Örneklem kapsamına alınan hastalarda olması gereken özellikleri;
■■ Tanılama amaçlı röntgen ihtiyacı olan hastalar
■■ Denizli Devlet Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakımda
yatıyor olması
■■ Doğum haftasının 28.-42. haftalar arasında olması
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■■ Kilosunun 1000-5000 gr arasında olması
■■ Postnatal yaşının 0.-28. gün arasında olması

arasında röntgen film kaseti yerleştirmek için bir bölüm
tasarlanmıştır.

Röntgen çekilecek hastaların mevcut durum analizini yapabilmek için 01 Temmuz 2015 – 01 Ağustos 2015 tarihleri arasında kontrol grubundan 30 hastasın röntgen çekimi kurşun içerikli aparatsız yapılacaktır. 1 Ağustos 2015 -1
Eylül 2015 tarihleri arasında ise olgu grubundan toplam
30 hastanın röntgen çelimleri kurşun içerikli aparatla yapıldı.01 Eylül 2015 -30 Eylül 2015 tarihleri arasında araştırmanın istatistiksel analizleri yapılacaktır, 1 Ekim 2015- 10
Ekim 2015 tarihleri arasında sonuçlar değerlendirilerek,
proje tamamlanmıştır.
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Tüm bu özellikler göz önüne alındığında 60 hasta (30 hasta kurşun içerikli aparatla çekim ve 30 hasta kurşun içerikli aparatsız çekim) ile çalışılmaya karar verilmiştir.

2.5.

Veri Toplama Araçları

2.5.1. Hasta Tanıtım Formu
Araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan bu form olgu
ve kontrol gruplarındaki hastaların özelliklerini belirlemek ve çekim esnasındaki yayılan radyasyon miktarını
kaydetmek amacıyla oluşturulmuştur. (EK-1)
2.5.2. Radyasyon Ölçüm Cihazı
Denizli Devlet Hastanesi Radyoloji Bölümünden araştırmada kullanılmak için geçici olarak temin edilmiştir.
Röntgen çekimleri esnasında ortama yayılan radyasyon
miktarını ölçmek amacıyla kullanılmıştır.
2.5.3. Kurşun İçerikli Aparat
Aparat araştırmada kullanılmak üzere özel olarak yaptırılmıştır. Panel içerisinde 1mm kalınlığında kurşun levha
içermekte ve 60-90 cm boyutlarındadır. Aparatın arka
kısmında röntgen istemine göre uygun pozisyon verebilmek için ayarlanabilir kaldıraç sistemi mevcuttur. Bu
aparatın üzerine hastaların kilolarına göre ayarlanmış
üç farklı ebatta kılıf diktirilmiştir. Hastanın güvenliğini
sağlamak için kılıfın baş, bel, ve kol kısımlarında sabitleyici bölümler bulunmaktadır. Ayrıca kılıf ile kurşun levha
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2.6.

Uygulamanın Yapıldığı Bölümler ve Takibi

Araştırma Denizli Devlet Hastanesi Yenidoğan Yoğun
Bakım Ünitesinde yapılmıştır. Hastanemiz 788 yataklı olup
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi 30 yataklıdır.
Ölçüm öncesi röntgen çekilecek hastaların bilgilerini topladığımız hasta tanılama formları araştırmacı tarafından
doldurulmuştur. Çekim sırasında radyasyon ölçme cihazı
hastaya 30 cm uzaklığa konumlandırılmıştır. Ölçüm dozu
tüm hastalarda 43–2 olacak şekilde ayarlanmıştır. Ölçüm
anından sonraki ilk 3 saniye içindeki değer sonuç olarak
kayda alınmıştır.
Ekip proje için yapılan plana uyum göstermiştir. 1 Temmuz
– 30 Temmuz tarihleri arasında kontrol grubu 30 hastanın
kurşun içerikli aparatsız röntgen çekimleri gerçekleştirilip,
ölçüm değerleri kayıt altına alınmıştır. 1 Ağustos-30 Eylül
tarihleri arasında olgu grubu olan 30 hastanın kurşun içerikli aparat ile röntgen çekimi gerçekleştirilip, ölçüm değerleri kayıt altına alınmıştır.
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde iki vardiya şeklinde
çalışılmaktadır. Bazı vardiyalarda araştırma grubundan
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SONUÇLAR

Tablo 12: Çalışmaya alınan Yenidoğanlarda Röntgen Çekimi
Sonucu Ortamdaki Radyasyon miktarlarının
karşılaştırılması
Aparat kullanılan çekim
Aparat kullanılmayan çekim

3.1.

Bulgular

Çalışmaya dahil edilen 60 hastanın yaş, kilo, gestasyonel
yaşa göre dağılımı aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir.
Tablo 7: Çalışma gurubunun yaş dağılımı
Yaş

0-9 günlük

10-19 günlük

20-28 günlük

52

7

1

Çalışma Grubu kişi
sayısı

Çalışmaya kapsamına alınmış 60 hastanın postnatal yaşı
% 86 sı 0-9 gün, %11 i 10-19 gün, %3 ü gün arasındadır.
( Tablo 3)
Tablo 8: Çalışma Grubunun Kilo Dağılımı
Yaş

0-9 günlük

10-19 günlük

20-28 günlük

52

7

1

Çalışma Grubu kişi
sayısı

Çalışmaya kapsamına alınmış 60 hastanın % 8 i 5001000gr , %20 si 1001-2000gr , %42 si 2001-3000gr, % 25 i
3001-4000gr, % 5 4001-5000gr arasındadır.(Tablo 4)
Tablo 9 :Çalışına Grubunun Gestasyonel Yaş Dağılımı
Kilo
Çalışmagrubu
kişi sayısı

5001000gr

10012000gr

20013000gr

30014000gr

40015000gr

5

12

25

15

3

Çalışma kapsamına alınmış hastaların %8 i24-28 hafta, %
15 i 29-32 hafta, %27 si 33-36 hafta, %42 si 37-40 hafta, %8
i 40 ve üzeri hafta arasındadır.
Çalışmaya dahil edilen 60 hastanın tanıları , röntgen istem
çeşitlerine göre dağılımı aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir.
Tablo 10: Çekilen Röntgenin Çeşidine Göre Hasta Sayısı
Röntgen Çeşidi

Düz Batın Grafisi

Akciğer Grafisi

12

48

Çalışma grubu
sayısı

Çalışma kapsamına alınmış çekimlerin % 20 düz batın
grafisi, % 80 akciğer grafisi oluşturmaktadır.( Tablo 5)
Tablo 11 :Tanı çeşidine göre çalışmaya dahil edilen hasta sayısı
Tanı
Çalışma grubu
sayısı

Prematürite

Respiratuar
distres
sendromu

Mekonyum
aspirasyonu

17

30

13

Grup ortalaması

p

0.390

0.00

138,066

8.49

Çalışmaya dahil edilen yenidoğanlarda kurşun içerikli aparatın etkinliği değerlendirildiğinde çekimlerde aparat kullanılmayan grubun ortalaması aparat kullanılan gruba göre
daha yüksek bulunmuştur. Gruplar arasında ileri düzeyde
anlamlı ilişki vardır.(p<0,001, t =8,49 ).Kurşun içerikli aparat
ortama yayılan X-RAY ışınlarının yayılımını azaltmaktadır.
Daha önce bu çalışmaya benzer çalışma yapılmadığı için
karşılaştırma imkanı bulunamamıştır.

3.2.

Uygulamadan Öğrenilen Dersler

Yapılan istatistikler sonucunda görüldüğü gibi Yenidoğan
da 2015 ilk üç ayında 322 adet röntgen çekilmiştir. Her çekimde ortama yayılan belli oranda radyasyon vardır. Her
çekimde o ortamda bulunan sağlık personeli, hasta, hasta
yakını bu radyasyona maruz kalmaktadır. Etrafa yayılan
radyasyon miktarı ne kadar azaltılırsa oluşabilecek zararlar da o kadar azaltılmış olacaktır. Radyasyonun vücudun
güvenle kaldırabileceği dozları olmalıdır. Çünkü radyasyon doğada vardır ve ondan kaçınmak mümkün değildir.
Küçük radyasyon dozları vücudun savunma mekanizması
tarafından tamir edilebilmektedir.
-Kurşun içerikli aparat kulanılarak yapılan çekimlerde pozisyon kaynaklı oluşubilecek hatalar önlenmiş olacak ve tekrar
çekimler ve fazladan radyasyon alımı önlenmiş olacaktır.

3.3.
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3.

Çalışma kapsamına alınmış çekimlerin %28 i prematürite,
%50 si respiratuar distres sendromu, % 22 si mekonyum
aspirasyonu tanılarına aittir.

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

olan kişilerden bulunmaması durumu düşünülerek ünitede çalışan hemşirelerin hepsine çekimin standartları
konusunda bilgilendirme yapılmıştır. Çekimler esnasında
diğer hemşirelerden destek alınmıştır. Proje planlanan
süreçte tamamlanmıştır.

Sağlık hizmeti üzerine etkisi

Hızla gelişen teknolojiye uyum sağlama çabası içerisindeki ülkemizde yapılan her düzenleme doğrudan ve dolaylı
olarak sağlık personeline önemli görevler yüklemektedir.
Sağlık personelinin kendi sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulamalardan, doğrudan sorumlu
olmasının yanı sıra çevre ile ilgili olumsuz davranışların
başkalarının sağlığını da etkisini de araştırıp , olası riskleri
en aza indirmede yükümlüdür. Röntgen çekimlerinde ortama yayılan radyasyon miktarını azaltan kurşun içeren
bu aparatı etkin bir şekilde kullanarak hasta ve hasta yakınını da korunmuş olur.
Radyoloji çalışanların faaliyetleri nedeniyle sağlık durumlarında meydana gelen olumsuz etkiyi, zararı gidermek,
hiç zarar görmeyen meslek gruplarına göre dengeleyebilmek amacıyla azaltılmış çalışma süreleri, fiili hizmet
süresi zammı, yıllık iznin yanı sıra sağlık izni verilmesi gibi

277

V. SAĞLIKTA KALİTE ve GÜVENLİK ÖDÜLLERİ
Sağlıkta Kalite Standartları En İyi Uygulamalar

düzenlemeler yapılmıştır. Nöbet, fazla çalışma gibi uygulamalar diğer sağlık personeline göre farklılaştırılmış kurallara tabi kılınmıştır. Bu farklı uygulamalar bir ayrıcalık değil,
radyasyon kaynakları ile çalışanların verdikleri hizmetin zararlı etkilerinin giderilmesi amacından kaynaklanan haklı ve
gerekli uygulamalardır. Yenidoğan Yoğun bakım çalışanları
bu yasal düzenleme kapsamında yer almamaktadır. Fakat
ünitede ortalama 3 ayda 322 adet röntgen çekimi yapılmaktadır. Bu çekimler esnasında aldığımız radyasyon dozunu en aza indirmek için kurşun içerikli aparatı kullanılması gerekmektedir.

Kurum ve Kuruluşlarda Uygulanabilme
Durumu

Hastanemizin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde çekilen
röntgen filmlerinde kurşun içerikli aparatın kullanımına
davam edilmektedir. Projenin projeden alınan sonuçlar
doğrultusunda ünite çalışanlarının radyasyon güvenliği
konusundaki farkındalıkları artmıştır ve her çekimde aparat kullanmaya özen gösterdikleri gözlenmiştir.
01-04 Mart 2016, Antalya
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3.4.

Yenidoğan yoğun Bakımın iki salondan oluşması ve her salonda 15 küvözin bulunması sebebiyle röntgen çekimi esnasında diğer bebeklerde radyasyona maruz kalmaktadır.
Geliştirilen bu aparatla bu maruziyet oranı düşürülmüştür.
Bu durumdan çalışma sürecinde ünitemizin anne otelinde
kalan bebek annelerinizde sözel geribildirimlerde memnuniyet oranının yüksek olduğu fark edilmiştir. İlerleyen
dönemlerde bebek annelerinin bu konudaki memnuniyet
düzeylerini ölçen bir çalışma yapılması planlanmıştır.
Günümüzde gittikçe önemi artan Toplam Kalite
Yönetiminin kapsamındaki Çalışan ve Hasta güvenliğini sağlamada katkıda bulunmak için Yenidoğan Yoğun
Bakım Ünitesi bulunan tüm hastanelerde geliştirdiğimiz
kurşun içerikli aparat rahatlıkla kullanılabilir.
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Giderler
Terzi giderleri
Kurşun panel giderleri
Kırtasiye giderleri
Marangoz giderleri

EK-1
HASTA TANITIM FORMU
Hasta kodu

:

Kilo

:

Doğum Tarihi

:

Gestasyon yaşı :
Tanı:

Tablo 13: Toplam maliyet analiz tablosu
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1.

Uygulamanın Bütçesi ve Finansmanı

Projemizin ihtiyacımız olan mali desteğin bir kısmı hastane tarafından giderilmiş, geri kalan kısmı da proje çalışanları tarafından karşılanmıştır. Projeye başlamadan önce
tahmini maliyet analizi yapılmıştır. Bu analize göre gerekli
kaynaklar oluşturulmuştur. Proje sonucunda hesaplanan
toplam maliyet planlanan maliyetten daha düşük çıkmıştır. Kurşun panel hastanemizin radyoloji bölümünden çıkan eski kapı kesilerek elde edilmiştir (Tablo 13).

Toplam

KAYNAKLAR

Planlanan
maliyet

Kullanılan
maliyet

15TL

10 TL

1000TL

-

15 TL

12 TL

50TL

40TL

1080TL

62TL

Çekilen röntgen çeşidi:
Çekim tarihi

:

Aparat kullanımı:

evet

hayır
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